
 COMFREL, ADHOC, NICFEC, YRDP, CCIM, CCHR, CHRAC, NGO FORUM, API, CCC, CDP, CLEC, CPWP, PDP-CENTER, LICADHO, DHRAC, 
GAD/C, LWD, CISA, KYA, KID, DPA, KYSD, MVI, ICSO, TI/C, SILAKA, STAR KAMPUCHEA, HR VIGILANCE, VBNK, WMC, YCC, HRTF, CPN, 
IDEA, VSG, CCSP, KHARAM , FACT, MLOP BAITONG. 
 

បនទប់ ថ នករណ៍ ៃថងេបះេឆន ត ឆន ២ំ០១៣ 
Situation Room on Cambodia 

Election Day 2013 
 

េសចកី្តែថ្លងករណរ៍មួ 
ស្តីពី 

ករ យតៃម្ល ថ នភពមនុៃថងេបះេឆន តេ្រជីស ំងតំ ង ្រស្តនី កលទី៥ 
ឆន ំ២០១៣ 

 
 អងគករសងគមសីុវលិែដល ម ន និងសេងកតករណ៍ដំេណើ រករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតិ
កលទី៥ ឆន ២ំ០១៣ បនសេងកតេឃើញ ថ នភពវជិជមន ភពមនិ្រប្រកតី និងភពមនិេសមើគន  ្រពមទងំបនផ្តល់
អនុ សនម៍ុនៃថងេបះេឆន តដូចខងេ្រកម៖ 
I. ភពវជិជមន 
 - ថ នភពមនភពធូរ្រ លេ យ រែតអំេពើហឹង មនករថយចុះេ្រចើន នងិ្រពះម ក ្រតបន
េលើកែលងេទសឲយេ ក សម រង ុ ី េ យេយង មលិខិតេសនើសំុរបស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ្រពមទងំពុំមន
កររខំន ងំដល់ដំេណើ រករេឃសនរបស់គត។់  
 - ្របជពលរដ្ឋកមពុជ(ជពិេសសយុវជន) បនចូលរមួសកមមភពយុទធនករេឃសនេបះេឆន តយ៉ង
េ្រចើន ែដលខុសពី ណត្តិមុនៗ។  
 - ្របជពលរដ្ឋកមពុជ ៊ នបេញចញមតិនេយបយរបស់ខ្លួនេន មទី ធរណៈននេ យពុំមនករ
ភយ័ខ្ល ច។ 
 - ្របជពលរដ្ឋមនករយល់ដឹងអំពីសិទធិកនុងសងគម្របជធិបេតយយមនកររកីចំេរ ើន ជពិេសស្របជជនជ
េ្រចើនមនិេជឿងបង់ល់េលើគណបក មយួេឡើយ។ ្របជពលរដ្ឋនឹង ម នសកមមភពគណបក ែដលេគគ្ំរទ 
្របសិនេបើមនិេគរព មករសនយរបស់ខ្លួន ្របជពលរដ្ឋនឹងមនិបន្តគ្ំរទគណបក េនះេទៀតេទ។  
 - ្របពន័ធផ ព្វផ យសងគម (Facebook, Twitter, Youtube…) មនកររកីចំេរ ើនកនុងករផ ព្វផ យ
ពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងករេបះេឆន ត នងិេគលនេយបយរបស់គណបក នេយបយេទដល់្របជពលរដ្ឋ។ 
 -  អំេពើហឹង ធងនធ់ងរនេយបយបនធ្ល កចុ់ះយ៉ងេ្រចើនេបើេធៀបនឹង ណត្តិមុនៗ។ 
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II. ភពមនិ្រប្រកតី 
 - បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តមនភពេប៉ងចំនួនៃនអនកេបះេឆន តេលើសពី១០០% ែដលេធ្វើឲយមនមនទិល
ថ ចនឹងមនករបន្លំសន្លឹកេឆន ត។ មនអនកមនសិទធិេបះេឆន ត និងអនកែដលបនេបះេឆន តពីមនុកន្លងមកមយួ
ចំនួនមនិមនេឈម ះ និងបតេ់ឈម ះពកីនុងបញជ ីេបះេឆន ត។  
 - ករេចញលិខិតបញជ កអ់ត្តសញញ ណស្រមបឲ់យករេបះេឆន តដេ៏្រចើនេលើសលុប ែដលចំនួនខ្លះពុំមន
ភព្រតឹម្រតូវ និងតម្ល ភព កនុងេនះ ១,០៩៨,៨៩៣សន្លឹក បនេចញកនុងករេបះេឆន តមុនៗ និងកនុងករេបះ
េឆន តេលើកេនះមនចំននួជង៧០០,០០០សន្លឹក1បែនថមេទៀត។ 
 - ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ថន កដ់ឹកន ំ និងម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលបនេធ្វើសកមមភព និងដកឹនកំរ
េឃសនេបះេឆន ត ្រពមទងំេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋែថមេទៀតផង។  
 -  ជញ ធរេខត្តមយួចំនួនបន មឃតទ់ីកែន្លង ធរណៈមយួចំនួនមនិឲយេធ្វើករែហកបួន ឬជបួ្របជំុេធ្វើ
សកមមភពេឃសនេបះេឆន ត ែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ភពេសរ ីនិងយុត្តធិមៃ៌នដំេណើ រករេបះេឆន ត។ 
 - មនកររខំន2 និងេ្របើហងឹ ខ្លះៗកនុងេពលយុទធនករេឃសន ជពិេសសេពលមនកបួនដែង្ហបះ៉គន ។ 

- មនករេ្របើរចនសមពន័ធរដ្ឋ និងឯកជនគំ មកំែហង និងគបសងកតេ់ទេលើអនកេបះេឆន តឲយេបះេឆន តគំ
្រទគណបក មយួ។    

III. ភពមនិេសមើគន  

- គណបក កនអ់ំ ច្រគប្់រគងេពញ៣០ៃថងេនទីកែន្លង ធរណៈមយួចំនួនផ្ត ចម់ុខកនុងយុទធនករ
េឃសនរបស់ខ្លួន។ 
 - គណបក ែដលមនធនធនេ្រចើនបនេ្របើ្របស់េ្រចើនេលើសលបេ់លើគណបក ែដលមនធនធនតិច
តួចនូវ ្ល កសញញ េឃសនេន មដងផ្លូវ នងិ មទី ធរណៈននេ យពុំេសមើភពគន ។ 

 - ករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យកនុង្រសុក(វទិយុ និងទូរទស ន.៍..)មនភពលំេអៀងេ្រចើនេលើសលបេ់ទ
េលើគណបក កនអ់ំ ច។ 

IV. អនុ សន ៍

១. ចេំពះគ.ជ.ប 
- អនុញញ តឲយភន កង់រគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍េបះេឆន ត ច្រតួតពិនិតយទឹកេខម ្រជលក់

ៃដេន មករយិល័យេបះេឆន តនីមយួៗ។  
- មនិ្រតូវអនុញញ តឲយេ្របើលិខិតបញជ កអ់ត្តសញញ ណស្រមបប់េ្រមើឲយករេបះេឆន ត ែដលមនិ្រគបល់កខ

ណៈ(គម នរូបថត ឬគម ន្រ  ឬគម ន ន មេមៃដ...)េដើមបេីបះេឆន តេនះេទ។ 

                                           
1 េយង មរបយករណ៍របស់គ.ជ.ប 
2 របយករណ៍លំអិតកនុងឧបសមព័នធរបស់ខុមែ្រហ្វល និងនិកហ្វិក 
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- ផ្តល់ ងលទធផល(ទំរង១់១០៤) ដល់អនកសេងកតករណ៍េន មករយិល័យេបះេឆន ត       នមីយួៗ។  

២. សំ បភ់ន កង់រគណបក នេយបយ 
 -្រតូវ ៊ នត ៉ ដល់ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត េដើមបចូីលឲយជិតករ បស់ន្លឹកេឆន ត ្របសិនេបើេមើលមនិ
េឃើញចបស់គំនូសសន្លឹកេឆន តេនះេទ។  
 - ្រតូវេនរហូតដល់ បស់ន្លឹកេឆន តចប ់ និងយកឲយបន ងលទធផលផ្លូវករ(ទំរង១់១០៤)ពី្របធន
ករយិល័យ បស់ន្លឹកេឆន តនីមយួៗ។ 

៣. សំ បអ់នកដកឹននំេយបយ 
- សូមេម ្ត មនករអតធ់មត ់ េ យខិតខំរះិរកដំេ ះ្រ យេលើបញ្ហ ននេ យសន្តិវធិី ជពិេសសេន

េ្រកយៃថងេបះេឆន ត 

៤. សំ បស់ហគមនអ៍ន្តរជត ិ
- សូមចូលរមួ ម នយ៉ងជិតដិត និងជួយ េធ្វើអន្ត គមនទ៍នេ់ពលេវ េនេពលមនបញ្ហ ធំៗេកើតេឡើង 

៥. សំ បក់ងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ្រគប្់របេភទ 
- សូម្របកននូ់វជំហរអពយ្រកិតយកនុងនមជកងកម្ល ងំរបស់ជតិេ យមនិចូលអន្ត គមន ៍ឬពកព់ន័ធ េ យ

េ្របើ វុធេនកនុងជំេ ះនេយបយ ជពិេសស្រតូវេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍បញជ កព់ីជំហរអពយ្រកិតយេនះ
ជ ធរណៈជបនទ ន។់ 

៦. សំ ប្់រកុម្របកឹ ធមមនុញញ  
- សូមពិនិតយបណ្តឹ ងត ៉ ករណីេ ក សម រង ុ ី េដើមបី កេ់ឈម ះកនុងបញជ ីេបកខជនតំ ង ្រស្តដល់គតវ់ញិ 

ពីេ្រពះេមដឹកនគំណបក ្របឆងំធជំងេគមនិ ចបតល់ទធភពឈរជេបកខជនតំ ង ្រស្តេនះេទ 
្របករេនះ ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់ធងនធ់ងរដល់េគលករណ៍េសរ ី និងយុត្តិធមៃ៌នករេបះេឆន ត និងករបះ៉ពល់
តៃម្លៃនករេលើកែលងេទសពី្រពះម ក ្រត ្រពមទងំសំេណើ ប្រងួបប្រងួមជតិរបស់សេម្តចនយករដ្ឋម
្រន្តី។  

ពត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ង៖ 
១. េ ក ធន យ         ្របធនគណៈកមម ធិករនយកខុមែ្រហ្វល       ទូរស័ពទេលខ  ០១៦ ៤៤ ០០ ៤៤ 
២. េ ក សុក សំេអឿន       អនុ្របធនគណៈកមម ធិករនយកខុមែ្រហ្វល   ទូរស័ពទេលខ ០១២ ៩០ ១១ ៩៩ 
៣. េ ក គល់ បញញ         នយក្របតិបត្តិអងគករខុមែ្រហ្វល         ទូរស័ពទេលខ: ០១២ ៩៤២ ០១៧ 
៤. េ ក ហង  ពុទធ         នយក្របតិបត្តិអងគករនិកហ្វិក            ទូរស័ពទេលខ: ០១២ ៩៥៩ ៦៦៦ 
 


