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 ករចុះេឈម ះ និងបញជ េីឈម ះអនកេបះេឆន ត 
េនែតេចទជបញ្ហ ស្រមប់ករេបះេឆន តេនកមពុជ 

 
េគលបំណងចំបងៃន្របព័នធចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត គឺេដើមបី ក់ក្រមិតករេ្របើ្របស់ 

សិទធិេដើមបីគូសសន្លឹកេឆន ត និងេដើមបីធនថ មន្រតឹមែតពលរដ្ឋែដលចបប់បនផ្តល់
អំ ចឲយេទើបមនសិទធិ និងអំ ចេដើមបីេបះេឆន ត េហើយពួកេគ ចេបះេឆន ត្រតឹមែតម្តង
គត់កនុងមួយេលើក។ បញជ ីចុះេឈម ះេបះេឆន ត ចមិនសំខន់េដើមបីសេ្រមចបនេគលបំណង
េនះ ែតពួកេគេសទើរែតទទួល គ ល់ជសកល និងជ្រទឹស្តីែដលចូលចិត្តជងេគេនសហរដ្ឋ

េមរកិ េលើកែលង រដ្ឋណស កូ  (North Dakota) ែដលមិនមនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត 
ែបរជពឹងែផ្អកេលើឯក រកំណត់អត្តសញញ ណ ឬលិខិតបញជ ក់េផ ងៗ។ បញជ ីចុះេឈម ះ
េបះេឆន ត ចនឹងេ្របើ្របស់កនុងេគលបំណងដៃទផងែដរ ដូចជ ម្រន្តីរដ្ឋបលេបះេឆន ត 

ចេ្របើ េដើមបីជួយកំណត់ទី ំង ែដល្របេសើរបំផុតស្រមប់ករ ំងករយិល័យេបះេឆន ត 
ចំនួន ថ នីយេបះេឆន ត ចំនួនបុគគលិក ថ នីយេបះេឆន ត ចំនួនអនកេទេបះេឆន ត។ គណ-
បក នេយបយ និងេបកខជន ចេ្របើ្របស់បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ស្រមប់សកមមភព 
េឃសនេ យផទ ល់។ល។ ែតក៏មនរដ្ឋមួយចំនួន បនរតឹបន្តឹងចំេពះករេ្របើ្របស់បញជ ី
េឈម ះអនកេបះេឆន តែដលបនផ យជ ធរណៈ ស្រមប់េគលបំណងនេយបយែបប 
េនះផងែដរ។ េទះបីជយ៉ង  គំរៃូនករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត្រតូវបនអនុវត្ត េហើយ 
អភិវឌ េដើមបីែថទំ ្រតួតពិនិតយ និងបេ្រមើឲយផល្របេយជន៍ពលរដ្ឋមច ស់េឆន តជសំខន់។  

ករបេងកើត និងអនុវត្ត្របព័នធចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត នឹងចំបច់េដើមបីទទួលទិននន័យ
ែដលពក់ពនធ័េដើមបីកំណត់ េតើមនអនកចុះេឈម ះ្រសបចបប់បុ៉នម ននក់ពិត្របកដ ? ្របព័នធៃន
ករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តមនភពខុសែប្លកជពីរ្របេភទ គឺ ្របព័នធចុះេឈម ះែដលផ្តល់
ករណីយកិចចឲយ្របជពលរដ្ឋេ្រចើនេដើមបីេទចុះេឈម ះ និងពិនិតយេឈម ះជេទៀតទត់ ែត
្របព័នធមួយេទៀត ផ្តល់ករណីយកិចច និងករទទួលខុស្រតូវេទរដ្ឋេ្រចើន ែដល្រតូវធនថ អនក
េបះេឆន ត្រតូវបនបញចូ លេ យស្វ័យ្របវត្តិេទកនុងបញជ ី េនេពលពួកេគឈនដល់ យុេបះ
េឆន ត្រសបចបប់ និងផ្តល់ព័ត៌មនេទដល់្របជពលរដ្ឋទំងេនះ។  

េនកមពុជ ្របពនធ័ចុះេឈម ះ និងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត បនបេងកើតេឡើងនូវបនទុក
ករណីយកិចចេទដល់្របជពលរដ្ឋ។ ថមីៗេនះ បនបងកបញ្ហ  និងេធ្វើឲយមនករបត់បង់នូវ
សិទធិអនកេបះេឆន ត ប់ែសននក់ កនុងអំឡុងេពលេបះេឆន តកលពីឆន ំ ២០០៧ និង២០០៨  

គណៈកមម ធិករេដើមីបករេបះេឆន តេ យេសរ ីនងិយតុ្តធិមេ៌នកមពជុ (គ.ប.ស.យ) 
CCoommmmiitttteeee  ffoorr  FFrreeee  aanndd  FFaaiirr  EElleeccttiioonnss  iinn  CCaammbbooddiiaa  ((CCOOMMFFRREELL))  

ទី ន ក់ករកទី ន ក់ករក ្ត ល ៖ ផទះ្ត ល ៖ ផទះ១៣៨ ១៣៨ ផ្លូវផ្លូវ១២២ ១២២ សងក ត់ទឹកល្អក់សងក ត់ទឹកល្អក់១ ១ ខណ្ឌ  ទួលេគក ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជខណ្ឌ  ទួលេគក ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  
CCeennttrraall  OOffffiiccee::  ##113388,,  SStt  112222,,  TTeeuukk  LLaaaakk  II,,  TTuuooll  KKoorrkk,,  PPhhnnoomm  PPeennhh,,  CCAAMMBBOODDIIAA..  PP..OO..BBooxx  11114455,,    
TTeell::  ((885555))  2233  888844  115500  FFaaxx::  ((885555))  2233  888833  775500  EE--mmaaiill::  ccoommffrreell@@oonnlliinnee..ccoomm..kkhh,,  wweebbssiittee  ::  wwwwww..ccoommffrreell..oorrgg  
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កន្លងេទេនះ។ រហូតមកដល់បចចុបបនន បញ្ហ េនះេនែតជចំេ ទ ក្តីបរមភ និងក្ល យជ្របធន
បទដ៏សំខន់ស្រមប់ករេ្រត មេរៀបចំករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ-សងក ត់ ឆន ំ២០១២ 
និងករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្តឆន ំ ២០១៣ ខងមុខេនះ េហើយទមទឲយមនករែក
លម្អជបនទ ន់។ 

ជេរៀង ល់ឆន ំ ចប់ពីៃថងទី ០១ ដល់ៃថងទី ២០ ែខតុ  េនកមពុជ មន្រពឹត្តិករណ៍ចុះ
េឈម ះអនកេបះេឆន ត និងេធ្វើបចចុបបននកមមបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ែដលត្រមូវឲយ គណៈកមម ធិ
ករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ចត់ែចងេរៀបចំ ្រសប មចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជើស ំង
តំ ង ្រស្ត។ ចប់ ំងពីករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ ឆន ំ ២០០៧ 
មក ភពេជឿជក់របស់្រកុមអនកពក់ព័នធករងរេបះេឆន តេទេលើបញជ ីេបះេឆន តមនករថយចុះ
យ៉ងខ្ល ំង។ េនកនុងអំឡុងេពលេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្តឆន ំ ២០០៨ ករចុះេឈម ះ
អនកេបះេឆន ត និងករសម្អ តបញជ ីេបះេឆន តមនភពមិន្រប្រកតីមួយចំនួន េបើេទះបីមនករ
ខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើឲយដំេណើ រករេនះមនភព្របេសើរេឡើងក៏េ យ។  

ថមីៗេនះ ៃថងទី ៣០ វចិឆិក ឆន ំ២០១០ ម្រន្តីជន់ខពស់ គ.ជ.ប បនែថ្លងកនុងសននិសីទ រ
ព័ត៌មនមួយថ អំឡុងេពលពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត ឆន ំ២០១០ មន
បណ្តឹ ងចំនួន ២២ ែដលបនប្តឹងេ យ្របជពលរដ្ឋ និងតំ ងគណបក នេយបយ ែដល
កមមវតថុៃនបណ្តឹ ងភគេ្រចើនបនេចទ ្របកន់េទេលើសមជិក្រកុម្របឹក សងក ត់ថ រេំ ភ
ចបប់ និងេសចក្តីែណនំរមួរ ង គ.ជ.ប និង្រកសួងម ៃផទ និងមួយចំនួនេទៀតទក់ទងនឹង
បញជ ីេបះេឆន តដំបូង។ មរបយករណ៍មួយរបស់ គ.ជ.ប េចញផ យៃថងទី ៣០ ែខវចិឆិក 
ដែដល បនបង្ហ ញថ គិតចប់ពីៃថងទី ១ ដល់ៃថងទី ២៣ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ មនអនកចុះេឈម ះ
ថមីចំនួន ៣៨៩ ៧៣០ នក់ េនទូទំង ១៦២១ ឃំុ សងក ត់ េ្រចើនជងចំនួនប៉ន់្របមណពលរដ្ឋ
្រតូវចុះេឈម ះថមីមនចំនួន ៣១៩១៩៣ នក់ ខណៈែដលេឈម ះ្របែហល ១៧៦ ១៤៩ នក់ ្រតូវ
បនលុបេចញពីបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត និង្របមណ ៣៧ ៦៨០ នក់ ្រតូវបនែកត្រមូវ។ 
ចំនួនអនកេបះេឆន ត ្រតូវបនែកត្រមូវេនះ មិន ចបេងកើនគុណភពបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ឆន ំ
២០១០ មនចំនួនជង ៨ ន ៩ ែសននក់េនះេទ។ 

មរបយករណ៍សវនកមមរបស់ ខុមែ្រហ្វល បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តឆន ំ ២០០៩ ច
មនភពមិន្រតឹម្រតូវៃនទិននន័យរបស់អនកេបះេឆន ត ែដល ចបងកឲយមនករបត់បង់សិទធិអនក
េបះេឆន ត ១ ៥០០ ០០០ នក់ កនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តឆន ំ ២០០៩ ែដលមនទិននន័យមិន
្រប្រកតី ដូចជ េឈម ះសទួន េឈម ះេខម ច... ។ េនកនុងនីតិវធីិកនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ស្រមប់
អនកផ្ល ស់ទីលំេន បង្ហ ញថ អនកមនសិទធិេបះេឆន តែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េទទីលំេនថមី 
៤៣.៨៥ % ្រតូវករឲយម្រន្តីចុះេឈម ះេទចុះេឈម ះឲយដល់ភូមិែដលពលរដ្ឋ្រតួវេគបេណ្ត ញេចញ
មក ំងទីេនេលើថមីេនះ។ ៣៦.៨៩ % មនេយបល់ថ ឲយរក ដូចបចចុបបនន មនីតិវធីិរបស់ 
គ.ជ.ប។ ស្រមប់េហតុផល ែដលថ ្រតូវចុះេឈម ះឲយេ យមិន្រតូវទមទរ ឯក របញជ ក់
ទីលំេន គឺមនែត ៧.៧៩ % េទ េ្រកពីេនះ គឺមិនមនេហតុផល និងេយបល់អ្វីទំងអស់។ 
៧២.១៣ % ៃន្របជពលរដ្ឋមនសិទធិេបះេឆន ត និងរស់េនទីលំេនថមី បនចុះេឈម ះេបះេឆន ត
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េនកែន្លងកំពុងរស់េន កនុងចំេ មេនះមន ១១.៨៩ % ្រតូវបនរកេឃើញេឈម ះេនកនុងបញជ ី
េបះេឆន ត ២០០៩ ជពិេសសេឈម ះ សយ ្ឋ ន េភទ និង យុ ្រតឹម្រតូវដូចឯក រ ែដល
គត់មន និងយកេទចុះេឈម ះ ឬេទេបះេឆន ត។ កនុងេនះមន ៦៣.១១ % មនភព្រតឹម្រតូវ
មិនេពញេលញ មនន័យថ យ៉ងេ ច ស់កនុងចំេ មេឈម ះ សយ ្ឋ ន េភទ ឬ យុ 
មនចំណុច មួយ ខុសគន រ ងឯក រែដលគត់មន ជមួយបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត ២០០៩ 
ែតគត់ ចេបះបនេ យ ែផ្អកេលើេសចក្តីែណនំរបស់ គជប។ ចំែណក ២៥ % េទៀត គឺមិន

ចែស្វងរកេឃើញព័ត៌មនអ្វីទំងអស់ េនកនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត ២០០៩ មនន័យថ 
គត់្រតូវបត់បង់សិទធិកនុងករេបះេឆន តទំង្រសុងែតម្តង។ 

មករ្រ វ្រជវមួយ ពីករចូលរមួរបស់្រសី្តពិករកនុងវស័ិយនេយបយ ែដលបន
អេងកតេទេលើ្រស្តីពិករេនកនុងេខត្តកំពង់សពឺ េខត្តកំពង់ចម និង ជធនីភនំេពញ កនុងឆន ំ ២០១០ 
េនះ ខុមែ្រហ្វល រកេឃើញថ ឧបសគគចំបងៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករចូលរមួេបះេឆន ត
េ្រជើស ំងតំ ង ្រស្តរបស់្រសី្តពិករ ប ្ត លមកពីករមិនេលើកទឹកចិត្ត និង កបបកិរយិ
េរ ើសេអើងេនថន ក់មូល ្ឋ ន កង្វះខតភពងយ្រសូលកនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត កង្វះលទធភព
េធ្វើដំេណើ រ និងករដឹកជញជូ ន កង្វះលទធភពកនុងករទទួលបនព័ត៌មន និងចំេណះដឹងពក់ពនធ័
នឹងករចុះេឈម ះ។ ជលទធផល ២៩ % ៃន្រស្តីពិករទំងេនះ បនេឆ្លើយតបថ ពួកេគមិនមន
េឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តឆន ំ ២០០៨។ 

ទំងគណបក នេយបយមិនកន់អំ ច និងអងគករសងគមសីុវលិែដលេធ្វើករពក់ព័នធ
នឹងករេបះេឆន ត បនេធ្វើករកត់សមគ ល់េទេលើករអនុវត្តករងររបស់េសម នឃំុ សងក ត់ និង
េមឃំុេច សងក ត់ខ្លះ កនុងករចុះេឈម ះ និងលុបេឈម ះអនកេបះេឆន ត ថមនភពលេម្អ ង ឬ
មនករេរ ើសេអើងេទេលើអនកេបះេឆន ត ែដលេគ ចដឹងបនថ មននិនន ករមិនគំ្រទគណ
បក កន់អំ ច។ ករែដលត្រមូវឲយមនអនកេបះេឆន ត្រតូវេទពិនិតយបញជ ីេឈម ះជេរៀង ល់ឆន ំ
េនះ ក៏ជបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងថ ជករ ក់ករទទួលខុស្រតូវេទេលើអនកេបះេឆន ត ជ
ជងេទេលើអនកអនុវត្តករចុះេឈម ះេបះេឆន ត (េមឃំុ េចសងក ត់ េសម នឃំុ សងក ត់ និងគជប) 
កនុងករណីមនករបត់បង់សិទធិេបះេឆន ត។ មន្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន ែដលត្អូញែត្អរថ េបើេទះ
បីជពួកគត់បនេសនើឲយែកត្រមូវេឈម ះ ឬទិននន័យខ្លះ បុ៉ែន្តេឈម ះរបស់គត់ និងទិននន័យេនះ 
េនែតខុសដែដល។ មរបយករណ៍្រ វ្រជវមួយរបស់អងគករ ខុមែ្រហ្វល បនបង្ហ ញថ 
េនកនុងករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្តឆន ំ ២០០៨ មន្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលមនសិទធិ
េបះេឆន ត្របែហល ៤៤០.០០០ នក់ (ភគេ្រចើនៃនអនកទំងេនះ បនេបះេឆន តេនកនុងឆន ំ 
២០០៣ និង២០០៧) ពំុបនេបះេឆន តេ យ របញ្ហ េផ ងៗ ែដលពួកេគរកេឈម ះមិនេឃើញ 
ឬពំុ ចរកករយិល័យេបះេឆន តេឃើញ។ ទនទឹមនឹងេនះ គណបក នេយបយមួយចំនួនមន
ករខ្វល់ខ្វ យេទេលើភពមិន្រប្រកតីទក់ទិនេទនឹងករេចញទ្រមង់ ១០១៨ (ឯក របញជ ក់
អត្តសញញ ណស្រមប់ករេបះេឆន ត)។ េនកនុងករណីេនះ មនករេចទ្របកន់ពីសំ ក់គណ
បក ្របឆំងថ កន្លងមកេមឃំុ េចសងក ត់ មួយចំនួនបនេចញទ្រមង់ ១០១៨ េទដល់អនកែដល
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មិនមនសិទធិេបះេឆន ត។ ករណីេនះែដរ គជប ក៏មិនមនលទធភពកនុងករបង្ហ ញពីចំនួន ទ្រមង់ 
១០១៨ ែដលបនេចញេនកនុងេពលេបះេឆន តឆន ំ ២០០៨។  

កនុងកិចច្របជំុ្របកសលទធផលបេ ្ត ះ សននមួយៃនករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះ
អនកេបះេឆន តឆន ំ ២០១០ េនទី ន ក់ករក ្ត ល គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត  
កលពីៃថងទី ១២ ែខតុ  តំ ង ្រស្តមួយចំនួន តំ ងគណបក នេយបយ និងតំ ង 
គ.ជ.ប សុទធែតបនបង្ហ ញពីឆនទះកនុងករែកែ្រប្របពនធ័េរៀបចំបញជ ីចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត េដើមបី
េជៀស ងករបត់េឈម ះ ្រសង់សទួនេឈម ះ និងស្រមលេពលេវ ពលរដ្ឋកនុងករពិនិតយបញជ ី
េឈម ះអនកេបះេឆន តេ្រចើនដង។ អនុ សន៍ែដលបនេលើកេឡើងថ គួររកមេធយបយកំុពយូទ័រ
នីយកមម ស្រមប់ករចុះេឈម ះ និងករផលិតបញជ ីេឈម ះេនះ។ គ.ជ.ប បនបក្រ យថ ថ ន
ភពបចចុបបននេនះ ្របេទសកមពុជមិន ចែកែ្រប ្របពនធ័បញជ ីចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តឲយ្រសប ម
បេចចកវទិយេជឿនេលឿនបនេទ េ្រពះ គ.ជ.ប ខ្វះខតថវកិទិញសមភ រៈទំេនើប។ មនករខិតខំរះិ
រកេយបល់ និងផ្តល់អនុ សន៍ េ យគណៈកមម ធិករ ខុមែ្រហ្វល សហករជមួយនឹង ខ 
ប ្ត ញៃនអងគករសងគមសីុវលិ និង ថ ប័នពក់ពនធ័មួយចំនួន បន្របមូលព័ត៌មន និងមតិ ម
រយៈករ្រ វ្រជវ សវនកមម សិកខ  និងេវទិកស្តីពី ករេបះេឆន ត និង្របជធិបេតយយ
ជេ្រចើន េដើមបីពិភក រកអនុ សន៍េដើមបីែកលម្អករេបះេឆន ត។ មនអនកជំនញករអងគករ
សហ្របជជតិ និងអងគករអន្តរជតិ បនផ្តល់េយបល់ថ កមពុជ ចផ្ល ស់ប្តូរ្របព័នធចុះេឈម ះ
េបះេឆន ត ែដល ច្រគប់្រគងទិននន័យ និងអត្តសញញ ណអនកេបះេឆន តចបស់ ស់ ដូចជ 
មនរបូថត និងជីវ ្រស្ត ( ចយក មមូ៉ែឌល ្របេទសបង់ក្ល េដស ្របេទសៃថ ្របេទសហ្វីលី
ពីន ្របេទសម៉េឡសីុ) មនករប៉ន់្របមណៃនករដូរ្របពនធ័េនះែដល្រតូវករថវកិ្របែហល 
១០ ន ដុ ្ល សហរដ្ឋ។ 

អនុ សន៍មួយទក់ទិននឹងករលប់េឈម ះថ ្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ ្រតូវមនឯក រ
បញជ ក់្រគប់្រគន់មុននឹងេធ្វើបចចុបបននភព ឬលុបេឈម ះអនកេបះេឆន តែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទ
ឃំុ សងក ត់េផ ង ឬ ្ល ប់។ េ យ រែតករេបះេឆន ត ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជេរៀង ល់ ៥ ឆន ំ ដូច
េនះ េនកនុងអំឡុងឆន ំេបះេឆន ត គជប ្រតូវសហករជមួយ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ សម-
ជិក្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ ែដលមនសមសភពចំនួន ពីររបូ (មកពីគណបក នេយបយេផ ង
គន ) េសម នឃំុ សងក ត់ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន េផ ងៗេទៀត ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំករ
ចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន តពិេសសេនះ គួរបែនថមដល់ ១២០ ៃថង 
េដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋមនេពលេវ េ្រចើនចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងពិនិតយែកត្រមូវទិននន័យកនុង
បញជ ីេបះេឆន ត។ គជប គួរែតង ំងបុគគលិករបស់ខ្លួនជ្របធន/អនក្រគប់្រគងកនុងករចុះេឈម ះ
អនកេបះេឆន តថន ក់ឃំុ សងក ត់។ យុទធនករថន ក់ជតិ្រតូវែតេធ្វើេឡើងេដើមបីផ ព្វផ យ និងជ្រមុញ
អនកេបះេឆន តឲយេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត ពិនិតយេឈម ះ និងែកត្រមូវព័ត៌មនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត
កនុងករណីខុសពីឯក រអត្តសញញ ណពិត្របកដរបស់ខ្លួន។ យុទធនករេនះ ចេធ្វើេឡើងេ យ 
គជប គណបក នេយបយ ជរ ្ឋ ភិបល អងគករសងគមសីុវលិ ឬ/និងភគីពក់ព័នធករេបះ
េឆន តនន។ េលើសពីេនះេទៀត អងគករសេងកតករណ៍េបះេឆន ត និងគណបក នេយបយ 
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ចេធ្វើករអេងកតេទេលើដំេណើ រករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងករេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេបះ
េឆន តេនកនុងឆន ំពិេសសេនះ។  

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលជ ថ ប័នឯក ជយ ្រតូវបន្តេធ្វើសវនកមមបញជ ីេបះេឆន ត 
េដើមបីផ្តល់ព័ត៌មនពីភព្រតឹម្រតូវៃនបញជ ីេបះេឆន ត មុននឹងមនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករ
េធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន តពិេសស។ ព័ត៌មនេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត (េឈម ះ េភទ ៃថងែខឆន ំ
កំេណើ ត) គួរែត្រតូវេធ្វើករេផទ ងផទ ត់ជមួយនឹងអត្តសញញ ណបណ្ណែដលេចញេ យ្រកសួង
ម ៃផទ។ គជប ្រតូវេ្របើព័ត៌មនេនះេដើមបីេផទ ងផទ ត់ និងេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន ត។ េទះ
បីជយ៉ង  គជប ្រតូវេធ្វើទំនក់ទំនងជមួយអនកចុះេឈម ះេបះេឆន តែដលព័ត៌មនរបស់គត់
្រតូវករែកត្រមូវ ឬេធ្វើបចចុបបននភព។ 

្របសិនេបើករេធ្វើសវនកមមបញជ ីេបះេឆន តរកេឃើញថ ភព្រតឹម្រតូវៃនបញជ ីេបះេឆន តេន
េ្រកម ៩០ % (ទិននន័យមិន្រតឹម្រតូវដូចជេឈម ះសទួន និងេឈម ះេខម ច) គជប េ យសហករ
ជមួយ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ សមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ េ យមនចំនួនពីររបូ 
(មកពីគណបក នេយបយេផ ងគន ) េសម នឃំុ សងក ត់ និង ជញ ធរេផ ងៗេទៀត ្រតូវទទួល
ខុស្រតូវសម្អ តបញជ ីេបះេឆន ត។ នីតិវធីិៃនករសម្អ តបញជ ីេឆន ត ្រតូវែតេធ្វើករែកែ្រប។ គជប គួរ
ែតេ្របើ្របស់បញជ ីេបះេឆន តែដលបនេ្របើកនុងករេបះេឆន តចុងេ្រកយ េហើយរកេឈម ះអនក
ែដលមិនបនេបះេឆន ត។ ដូចេនះ គជប ្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ែតជនែដលមិនបនេបះ
េឆន តែដលេធ្វើេឡើងេ្រកយេគបនេហើយ េ យមិនបច់គិតពីអនកែដលបនេបះេឆន តេនះេទ។ 

អនកេបះេឆន តមន ក់ៗ ្រតូវែតមនបណ្ណ័ ព័ត៌មនេបះេឆន តេដើមបីេ ះ្រ យឧបសគគធំៗ
នន េនករយិល័យេបះេឆន តែដលជួបបញ្ហ រកេឈម ះ ឬករយិល័យេបះេឆន តរបស់ខ្លួន
មិនេឃើញ។ ប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត្រតូវបនផលិតេ យមនអុ៊តផ្ល សទិក េហើយ្រតូវមន
ព័ត៌មនអនកេបះេឆន តជពិេសសករយិល័យ និងមណ្ឌ លេបះេឆន ត «ជអចិៃ្រន្តយ៍»។ អនក
េបះេឆន ត្រតូវរក បណ្ណ័ ព័ត៌មនទុកដូចជ ប័ណ្ណដៃទេទៀតែដរ។ ព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត ចដូរ
បន កនុងករណីែដលអនកេបះេឆន តផ្ល ស់ប្តូរលំេន ្ឋ នេទឃំុេផ ងេទៀត ឬករយិល័យេបះ
េឆន ត។ គជប ្រតូវេរៀបចំបញជ ីេបះេឆន ត ចដូរបន កនុងករណីែដលអនកេបះេឆន តេនករយិ-
ល័យេបះេឆន ត ែដលមនបញ្ហ  (ឧទហរណ៍ េរៀប មអកខរ្រកម ឬេលខកូដអនកេបះេឆន ត 
េលខកូដករយិល័យ) េហើយករផ្ល ស់ប្តូរទំងេនះ ្រតូវែតជូនដំណឹងដល់អនកេបះេឆន ត។ ជង
េនះេទៀត េ យឧបសគគចមបងននែដលនំឲយមិនបនេបះេឆន ត គឺទក់ទងនឹងកររកេឈម ះ 
ឬករយិល័យមិនេឃើញ(៥៦%ៃនចេម្លើយ) េហើយេ យគិតេទេលើអនកេបះេឆន ត្របមណ ៩ % 
ែដលមិនបនទទួលប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត េនះករែចកប័ណ្ណព័ត៌មនគួរែត្រតូវេធ្វើេឡើង
េ យ គជប េ យសហករ ជមួយ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ សមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ 
សងក ត់ េ យមនចំនួនពីររបូ (មកពីគណបក នេយបយេផ ងគន ) េសម នឃំុ សងក ត់ និង

ជញ ធរមូល ្ឋ នេផ ងៗេទៀត ែដលអនកេបះេឆន តចង់ឲយេធ្វើកិចចករេនះ។ េហើយ្រតូវធនថ 
អនកេបះេឆន តែដលបនចុះេឈម ះទំងអស់ ្រតូវបនទទួលប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត។ 
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េ យែឡក េនៃថងទី ១៥ ែខេម  ឆន ំ២០១០ គជប និង្រកសួងម ៃផទ ក៏បនរមួគន
បេងកើត្រកុមករងរបេចចកេទសរមួច្រមុះ េដើមបីពិនិតយលទធភពកនុងករែកលម្អ្របព័នធករពិនិតយ
បញជ ីឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ។ ្រកុមករងរក៏បនេធ្វើសិកខ ពិភក ទក់ទិននឹងករ
ចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត បញជ ីេបះេឆន ត និងករេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន ត្របចំឆន ំ មន  
អនុ សន៍ជេ្រចើន្រតូវបនពិភក ។ មនករ យតៃម្លខពស់ចំេពះ្រកុមករងរ្រកសួងម ៃផទ 
និងគជប ែដលេសនើលទធភពអនុវត្តអនុ សន៍ខ្លះ បេងកើនេពលេវ ស្រមប់ករពិនិតយបញជ ី
េឈម ះ និងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ករែកលម្អនីតិវធីិ ៃនករេចញឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ 
(ទ្រមង់ ១០១៨) និងឯក របញជ ក់ករ ន ក់េន និងពនយសុពលភពប័ណ្ណែដលផុតកល
កំណត់ ចេ្របើ្របស់េដើមបីេបះេឆន តបនរហូតដល់ឆន ំ ២០១៣។ េទះបីជយ៉ង  េវទិក
ស្តីពីករេបះេឆន ត និង្របជធិបេតយយ ្របជពលរដ្ឋបនផ្តល់េយបល់ថ អត្តសញញ ណប័ណ្ណ
សញជ តិែខមរ គួរក្ល យជឯក រអចិៃ្រន្តយ៍។ ្របេទសម៉េឡសីុ ជឧទហរណ៍ កនុងករផ្តល់អត្ត
សញញ ណប័ណ្ណអចិៃ្រន្តយ៍ដល់្របជពលរដ្ឋ។ 

្រកុមករងរច្រមុះ (គជប និង្រកសួងម ៃផទ) េលើកេឡើងលទធភពកនុងករែកលម្អទ្រមង់
បញជ ក់អត្តសញញ ណ (ទ្រមង់ ១០១៨) និងករ ន ក់េនែដល ចមនករ្រគប់្រគងមួយឲយ
ចបស់ ស់ជងមុន រមួមន េលខេរៀង របូថត និងេហើយបិតផ យព័ត៌មន ឬរបយករណ៍
អំពីករេចញឯក រេនះ។ េទះបីជយ៉ង  ខុមែ្រហ្វល ផ្តល់េយបល់ថ ឯក របញជ ក់
អត្តសញញ ណបេ ្ត ះ សនន គួរែតប្តូរទ្រមង់របូ ង េទជប័ណ្ណេបះេឆន តបេ ្ត ះ សនន (ដូច
ប័ណ្ណេបះេឆន ត)។ ប័ណ្ណេនះ ចេ្របើ្របស់ស្រមប់ករេបះេឆន ត ២ ដង គឺករេបះេឆន ត
េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ និងករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត។ ចំនួនអនកេបះ
េឆន តែដលគម នអត្តសញញ ណប័ណ្ណែខមរ ចដឹង មរយៈករេផទ ងផទ ត់េទេលើទិននន័យអនកេបះ-
េឆន ត។ 

ជសរបុ កំែណទ្រមង់ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ករេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេឈម ះអនកេបះ-
េឆន ត (រមួទំងករលុបេឈម ះអនកេបះេឆន ត) និងករផ្តល់ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ (អត្ត
សញញ ណបណ្ណសញជ តិែខមរ) ពិតជ កិចចករចំបច់បំផុត េដើមបីបេងកើនករេគរពសិទធិ និងធន
សិទធិចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត និងករេបះេឆន តមួយេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌៕ 


