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ៃថងទី១៨  ែខកកក  ឆន ំ២០១៣ 

េសចក្តី្របកសព័តម៌ន 
ស្តពីីរបយករណ៍ករអេងកតកនងុដំ ក់កលេឃសនេបះេឆន ត 
ស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត ណត្តិទី៥ ឆន ២ំ០១៣ 

កនងុរយៈេពល៣សប្ត ហ ៍  
 
  េនកនុងដំ កក់លេឃសនេបះេឆន ត ែដលចបេ់ផ្តើម ងំពីៃថងទី២៧ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣ រហូត
មកទល់នឹងេពលេនះ ខុមែ្រហ្វលសេងកតេឃើញមន្រពឹត្តិករណ៍សំខនម់យួចំនួនែដលគរួឲយកតសំ់គល់។ 

  ភព នតឹងែផនកនេយបយ្រតូវបនកតប់នថយេ យ រ ្របធនគណបក ្របឆងំេ ក សម រង ុ ី
្រតូវបន្រពះម ក ្រត្រពះបទនេ ត្តម សីហមនុី បន្របទនេលើកែលងេទស េ យេយង មករេសនើសំុ 
ពីេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ៃថងទី១២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ េដើមបេីបើកផ្លូវឲយេ ក សម រង ុ ីបនវលិ
្រតឡបម់កកមពុជវញិេដើមបចូីលរមួេធ្វើសកមមភពនេយបយ។ ករ្របទនេលើកែលងេទសេ ក សម រង ុ ី
្របធនគណបក ្របឆងំរូបេនះ មនិ្រតឹមែតជដំ កក់លដំបូងកនុងកររមួចំែណកដល់ដំេណើ រករៃនករេបះ
េឆន ត េ យេសរ ីនិងយុត្តិធមប៌៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត ចកតប់នថយ និងទប់ ក តប់ននូវអំេពើហឹង  េបើសិនករវលិ 
្រតឡបរ់បស់គតេ់ យគម នករេលើកែលងេទស។ 

 មនថមវន្តនេយបយថមី (New Political Dynamic) ៃនករេឃសនេបះេឆន តរ ងគណបក ្របជ 
ជនកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ (គណបក ្របឆងំ)។ គណបក ទងំពីរេនះបនេធ្វើករេឃសនយ៉ង
សកមម េហើយមនលកខណៈ្រទង្់រទយធំ(ពីមយួមុនឺេទបនួមុនឺនក)់េនមណ្ឌ លេបះេឆន តធំៗ។ បនទ បព់គីណ
បក េនះ កេ៏ឃើញមនគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបុិចបនេធ្វើសកមមភពេឃសន្រទង្់រទយធំ(តិចជងមយួមុនឺនក)់
លមមេន ជធនី កំពងច់ម ែកវ។ រនេយបយ េចញពីករេឃសនមនឥទធិពលេទេលើករេឃសន
េបះេឆន តរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ «ដូរ ឬមនិដូរ....ដូរ!» ។ ចំែណកគណបក ្របជជនកមពុជ «្រស ញ់ 
េជឿ និង ណិត ហុ៊ន ែសន េបះឲយគណបក ្របជជនកមពុជ» ឬ « ៊ នថ ៊ នេធ្វើ!»។ ខគណបក
្របជជនកមពុជជេ្រចើនបនផ្តល់ថវកិពី៥០០០េរៀល េទ៣០០០០េរៀលមន កក់នុងមយួៃថងសំ បស់កមមជន 
និងអនកចូលរមួមយួចំនួនេធ្វើសកមមភពេឃសនេបះេឆន ត។ ចំែណកឯគណបក សេ្រងគ ះជតិវញិ បនបេងកើត
ជមូលនិធិ នងិៃរអងគ ស្របក។់  

  ករចូលរមួរបស់យុវជនេនកនុងសកមមភពនេយបយកនែ់តខ្ល ងំេឡើងៗ េនកនុងករេឃសនេបះ 
េឆន តរបស់គណបក នេយបយមយួចំនួន ជពិេសសគណបក ្របជជនកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ។ 

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   
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េបើេទះបីគណបក សេ្រងគ ះ ជតិេរៀបចំែហកបួនេឃសនរបស់ខ្លួនេ យមនសមតថកចិចនគរបល (រក សន្តិ
សុខេបះេឆន ត)តិចតួចជយួ េធ្វើករស្រមបស្រមួលកេ៏ យ ប៉ុែន្តសកមមភពទងំេនះ ចដំេណើ រករបនេ យ

រែតយុវជនចូលរមួយ៉ងស្រ កស់្រ ំ។ 

 េ យែឡក ជញ ធរែដលមនតួនទីជអនកស្រមបស្រមួលឲយគណបក នេយបយទងំអស់ទទលួបន
ភពេសមើគន េនទីកែន្លង ធរណៈ ប៉ុែន្តែបរជ ជញ ធរមនភពលំេអៀងយ៉ងខ្ល ងំេទវញិ។ ករបិទខិត្តបណ័្ណ  
ឬ ្ល កសញញ េនទីកែន្លង មយួ មករេសនើសំុ ឬករជូនពត័ម៌នគណបក េផ ងៗ ជពិេសសគណបក
សេ្រងគ ះជត្ិរតូវបនបដិេសធេ យ ជញ ធរ។ សំ បទ់ីកែន្លងឯកជន ករបិទខិត្តបណ័្ណ  ឬកក៏រ ក់ ្ល កសញញ
គណបក របស់គណបក ្របជជនកមពុជមនិ្រតឹមែតមនិបនសំុេទមច ស់េទមច ស់ផទះប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តករបិទ
េនះ្រតូវបនជួយ េ្រជមែ្រជង ្រពមទងំចតែ់ចងេ យ ជញ ធរែថមេទៀតផង។ ជញ ធរមនិ្រតឹមែតចូលរមួ
កនុងករ ងំសកមមភពេឃសនរបស់គណបក េផ ង(មនិែមនគណបក ្របជជនកមពុជ) េហើយបន កព់កយ
បណ្តឹ ងេទគណបក ្របឆងំ ដូចជគណបក សេ្រងគ ះជតិយ៉ងេ ច២៧បណ្តឹ ង កនុងេនះមន១៥បណ្តឹ ងអពំី
ករបិទេគលនេយបយេនេលើបេងគ លេភ្លើងេ យគម នករអនុញញ ត។  
 មយ៉ងវញិេទៀត ករបេ្រង នគូសសន្លឹកេឆន តឲយគណបក ្របជជនកមពុជដល់អនកមនសិទធេបះេឆន ត 
មនលកខណៈបងខំជកតព្វកិចច។ ជករពិត្របជពលរដ្ឋមនករយល់ដឹងេ្រចើនេនកនុងករគូសសន្លឹកេឆន ត ប៉ុែន្ត
ពួកេគ្រតូវបន កស់មព ធឲយគូសសន្លឹកេឆន តេ យ ជញ ធរ ពិេសសេមភូម ិឬម្រន្តី ជករ។     

 ខុមែ្រហ្វលបនសេងកតេឃើញថ កនុងដំ កក់លេឃសនេបះេឆន ត ែដលចបេ់ផ្តើមពៃីថងទី២៧ 
ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣ រហូតមកដល់ៃថងទី១៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ បនេកើតេឡើងនូវភពមនិ្រប្រកតីេន
ទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនចំនួន១៥០ករណី ែដលកនុងេនះមនដូចជ៖ 

១. ករបំផ្ល ញសំភរៈេឃសនរបស់គណបក នេយបយភគេ្រចើនគណបក សេ្រងគ ះជតិមន៣៦
ករណី េនេខត្តកំពងច់ម ក ្ត ល ្រកេចះ កំពត បនទ យមនជយ័ ែ្រពែវង ឧត្តរមនជយ័ េសៀម ប 
កំពងស់ពឺ បតដ់ំបង និងកំពងឆ់ន ងំ។ 
២. ករបំភតិបំភយ័ គំ មកំែហង និងហឹង  ភគេ្រចើនេទេលើ្របជពលរដ្ឋ និងសកមមជនគណបក

សេ្រងគ ះជត ិ មន១៩ករណី េនេខត្តៃ្រពែវង ែកវ កំពត ឧត្តរមនជយ័ បនទ យមនជយ័ ៃ្រពែវង ភនេំពញ 
ៃបលិ៉ន ក ្ត ល និងរតនគិរ។ី  

៣. កររខំនករេឃសនរបស់គណបក នេយបយ ភគេ្រចើនគណបក សេ្រងគ ះជតិ មន៩ករណី 
េនេខត្តៃ្រពែវង ភនេំពញ នងិកំពងឆ់ន ងំ។  

៤. មនិមនអពយ្រកិតយភព និងករេ្រជ តែ្រជករបស់ ជញ ធរ ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ែដល 
កនុងេនះ េមភូម ិអនុភូម ិនិង ជញ ធរែដនដីមន៥៤ករណី និងមនម្រន្តី ជករ កងេយធពលេខមរភូមនិទ ម្រន្ត ី
តុ ករចូលរមួេធ្វើសកមមភពករេឃសនឲយគណបក ្របជជនកមពុជមន២៤ករណី េនេខត្តៃ្រពែវង កំពងធ់ំ 
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កំពត រតនគិរ ី កំពងឆ់ន ងំ បតដ់ំបង ភនេំពញ ក ្ត ល ្រពះវ ិ រ េសៀម ប ែកវ ្វ យេរៀង កំពងស់ពឺ 
កំពងច់ម បតដ់ំបង និងែកប។ 

៥. ករែចកអំេ យរបស់គណបក ្របជជនកមពុជមន៦ករណី មនលកខណៈករទិញទឹកចិត្តអនកេបះ
េឆន ត េនេខត្តរតនគិរ ីកំពងធ់ំ ក ្ត ល កំពត និងកពំងច់ម។ 

៦. ករចបខ់្លួនសកមមជនគណបក សេ្រងគ ះជតិមន២ករណី េនេខត្តកំពត និងក ្ត ល។  
 មនករបះ៉ទងគិចគន េ យហិង កលពីៃថងទី០៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ រ ងអនកគ្ំរទគណបក សេ្រងគ ះ

ជតិ និងអនកគ្ំរទគណបក ្របជជនកមពុជែដលឈនេទដល់ករេចលដុំថម កគ់ន  ្រពមទងំមនករផទុះ
វុធជេ្រចើន្រគបផ់ងែដរេនះ។   

 ទូរទស នេ៍សទើរែតទងំអស់ េលើកែលងទូរទស នជ៍តិ បន្តករផ យលំេអៀងគម នតុលយភពពត័ម៌ន និង
រូបភពអំពសីកមមភពេឃសនេបះេឆន តរបស់គណបក នេយបយ។ ទូរទស នជ៍តបិនផ ព្វផ យកមមវធិី
េសមើភពរបស់គ.ជ.ប េដើមបផី ព្វផ យកមមវធិីនេយបយរបស់គណបក នេយបយ។  
 វទិយុរដ្ឋ និងវទិយុឯក ជយមយួចំនួន ដូចជ FM១០២, FM១០៥, VOA, RFA, RFI, ABC, VOD 
និងវទិយុFMខ្លះេទៀត ែដលបនផ្តល់ឲយសេម្លងគណបក ្របកួត្របែជងេផ ងៗបនឮេនកនុងករផ យកនុងកមមវធិី
េផ ងៗ េហើយអ្វីែដលមនកររកីចំេរ ើនខ្ល ងំកនុងករផ្តល់ពត័ម៌ន និងរូបភពេឃសនេបះេឆន ត គឺ មរយៈ
ប ្ត ញសងគម។ ពត័ម៌នេឃសនគណបក នេយបយពីរ គណបក សេ្រងគ ះជតិ និងគណបក ្របជជន
កមពុជមនេ្រចើនេន ម Facebook។  
 មនករ្រពួយបរមភេសចក្តីែថ្លងករណ៍រ ្ឋ ភបិលបនេ្រជ តែ្រជក និងបេងកើតករភយ័ខ្ល ចកនុងករជែជក
គន បក្រ យ ឬពត័ម៌នលទធផលេបះេឆន ត េ យ រែតមនករអំពវនវដល់ជន ែដលរមួគំនិតពកព់ន័ធ 
កនុងករផលិតឯក រែក្លងក្ល យេនះេចញមក រភព ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជនឹងផ្តល់រង្វ នជូ់ន ជពិេសសចំេពះ
អនកែដលែកៃចនឯក រសទងម់តិរបស់វទិយ ថ ន ធរណរដ្ឋអន្តរជតិ (IRI) ខណៈែដល ជរ ្ឋ ភបិលបញជ ឲយ
សមតថកិចច មចបខ់្លួនជនទុចចរតិទងំេនះ។ របយករណ៍សទងម់តិ (បន្ល ំ ែក្លងក្ល យ និងបក្រ យទិនននយ័) 
េផ ងែដលបះ៉ពល់ដល់គណបក នេយបយ្របកួត្របែជង និងអងគករ ថ បន័្រ វ្រជវសទងម់តេិ យផទ ល់
េនះេទ ប៉ុែន្តគម នបះ៉ពល់ដល់រ ្ឋ ភបិលេ ះ េបើសិនរ ្ឋ ភបិលែបងែចក ចព់ីគណបក ។      
 គិតមកដល់ៃថងទី១៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ េយង មគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន តេ យ
កនុងេនះមន២៣៩បណ្តឹ ង ភគេ្រចើនទកទ់ងេទនឹងករបំផ្ល ញសំភរៈេឃសន កររខំនកនុងេពលេឃសន 
្រតូវបនប្តឹងេនគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន តថន កឃុ់ំសងក ត ់ (កំពុងេ ះ្រ យ៥១បណ្តឹ ង, ចរបដិេសធ
១១បណ្តឹ ង, ដកពកយបណ្តឹ ង១២បណ្តឹ ង, លិខតិជូនដំណឹងបដិេសធ៥៩បណ្តឹ ង, ផ ះផ មនិសះជ៦១បណ្តឹ ង,  
ផ ះផ សះជ៤៥បណ្តឹ ង) និង៦៦បណ្តឹ ងេទៀត្រតូវបនប្តឹងេនគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន តថន កេ់ខត្ត
/ ជធន ី (កពុំងេ ះ្រ យ១៧បណ្តឹ ង, ដកពកយបណ្តឹ ង០៤បណ្តឹ ង, លិខតិជូនដំណឹងបដិេសធ២៨បណ្តឹ ង, 
ផ ះផ សះជ០៣បណ្តឹ ង, សវនករបដិេសធ០៨បណ្តឹ ង និងសវនករយល់្រពម០៣បណ្តឹ ង)។ ចំែណក
បណ្តឹ ងបន្តមកគ.ជ.ប មនចំនួន១២បណ្តឹ ង ែដលកនុងេនះ ១០បណ្តឹ ង ប្តឹងេ យគណបក សេ្រងគ ះជតិ, 
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០១បណ្តឹ ងប្តឹងេ យ្របជពលរដ្ឋ នងិ០១បណ្តឹ ងប្តឹងេ យគណបក ែខមរឈប្់រក។ បណ្តឹ ងទងំ១២េនះ ្រតូវ 
បនគ.ជ.ប េធ្វើករេ ះ្រ យដូចជ ០៤បណ្តឹ ងបនេធ្វើលិខិតជូនដំណឹងបដិេសធ, ០១បណ្តឹ ង េធ្វើសវនករ
សេងខបបដិេសធ, ០១បណ្តឹ ង េធ្វើសវនករសេងខបយល់្រពម និង០៦បណ្តឹ ង កំពុងេ ះ្រ យ។ គ.ជ.ប ក ់
មនិចងផ់្តល់របយករណ៍លំអិតអំពីបណ្តឹ ង និងមនិេបើកចំហជ ធរណៈកនុងករេធ្វើសវនករបណ្តឹ ង  គឺមនិ្រតូវ
បនេធ្វើជ ធរណៈេទ។   

បណ្តឹ ងភគេ្រចើន េធ្វើេឡើងេ យគណបក សេ្រងគ ះជតិចំននួ១៤៩បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ងប្តងឹេ យតំ ង
គណបក ្របជជនកមពុជចំននួ៤៥បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ងប្តឹងេ យ ជញ ធរ្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ ចំនួន០៨បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ង
ប្តឹងេ យ ជញ ធរឃំុសងក តច់ំនួន១៧បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ងប្តឹងេ យ្របជពលរដ្ឋចំនួន១២បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ងប្តឹង
េ យ ជញ ធរកង ជ វុធហតថចំនួន០១បណ្តឹ ង, បណ្តឹ ងប្តឹងេ យតំ ងគណបក ែខមរឈប្់រកចំនួន០១
បណ្តឹ ង និងបណ្តឹ ងប្តឹងេ យគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបុិចចំនួន០២បណ្តឹ ង។  

ពីសប្ត ហ៍ទី១ មកដល់សប្ត ហ៍ទី៣(គិត្រតឹមៃថងទ១ី៦ែខកកក ឆន ២ំ០១៣) មនករេកើនេឡើងបណ្តឹ ងពី
៦១ ដល់២៣៩េនគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន តឃំុសងក ត។់ ករេកើនេឡើងបណ្តឹ ងេនះ ចប ្ត លមកពី
ករេកើនេឡើងភពមនិ្រប្រកតី ករ ងំ កររខំន និងភពមនិអពយ្រកិតយរបស់ ជញ ធរ។ មយ៉ងេទៀត គណបក
នេយបយ និង ជញ ធរយល់ដឹងអំពរីេបៀបេ ះ្រ យភពមនិ្រប្រកតី មរយៈករប្តឹងប្តល់េ្រចើនជងយក
ជេ្រមើសហឹង ។ មនអំេពើហឹង តិចតួចចំនួន្របមណជង១០ករណី ប៉ុែន្តមនែត្របមណ៣ករណីែដលបងក
របសួ ន ម ដូចជេនេខត្តកំពងឆ់ន ងំ ក ្ត ល និងភនេំពញ។    

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម, សូមទនំកទ់នំង៖ 
កញញ  គង ់ ៉ វនី អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល 
ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៦៥៤ ៩៥០  អុីេមល៉៖ ravine@comfrel.org 
 
េបសកកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួ បេងកើតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់ ទី១/េដើមបឱីយមន
ដំេណើ រករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិម ៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដើមបទីទលួបននូវ្រកបខណ័្ឌ ចបបស់មរមយ, ករអបរ់ ំ
េដើមបផី្ដល់ពត័ម៌នដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមនិ្រប្រកតី 
្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដើមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលើដំេណើ រករ 
េបះេឆន តមយួែដលមនិលំេអៀង និងមនិ្របកនប់ក ពកួ ទី២/ េដើមបឱីយមនអតថនយ័ៃនដំ កក់លេ្រកយេពលេបះេឆន ត 
មរយៈករអបរ់ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរញុេលើកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករ

េធ្វើេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដើមបឱីយមនករែកទ្រមង ់ ដំេណើ រករេបះេឆន តែដលបេងកើននូវគណេនយយភព 
(ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជបេ់ឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដើមបី ចឱយមន
ករ យតៃម្លមយួែដលមនិលំេអៀង និង្របកនប់ក ពកួ េទេលើករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណើ រករអនុវត្ដន ៍
ករងររបស់ម្រន្ដីជបេ់ឆន ត។ 


