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របយករណ៍ស្តព
ី ីករេបះេឆនតេនកមពុជឆន២
ំ ០១៣
I. េសចក្តីេផ្តើម
១. កលពីៃថងទី២៨ ែខកកក

ឆនំ២០១៣ កមពុជបនេធ្វើករេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើសតំ
ង ្រស្តនីតិកលទី
៥ ែដលគិតចប់ពីកេបះេឆនតែដលេរៀបចំេឡើងេ យអ៊ុន ក(UNTAC) កនុងឆនំ១៩៩៣រហូតមក។ ជទូេទ

ករេបះេឆនតេនកនុង្របេទសកមពុជរួមទំងករេបះេឆនតកនុងែខកកក
អន្តរជតិេនះេទ

កន្លងេទ មិន្រតូវបន្រប្រពឹត្ត

េហើយែតងែតមនកររ ិះគន់ពីអនកសេងកតករណ៍ជតិ

និងអន្តរជតិ

មស្តង់

រ

ជពិេសសេទេលើករ

្រគប់្រគងរដ្ឋបលេបះេឆនត។
២. ដំេណើរករ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ

យភពវ ិជជមន ប៉ុែន្តេនមនកំរ ិត េបើេទះបីជមនករសុំេលើកែលង

េទសឯកឧត្តសម រង ុ ី ែដលជ្របធនគណបក ្របឆំង ពីសំ
ក់នយករដ្ឋម្រន្តី ហ៊ុនែសន ែដល្រតូវបន
យ្រពះហសថេលខេ យ្រពះម
ក ្រតកមពុជ ្រពះបទនេ ត្តម សីហមុនី ។ ខណៈេពលែដលករេលើក
ែលងេទស្រតូវបនេគេធ្វើេឡើងគកនឹងៃថងេបះេឆនត
េហើយមិនបនទុកឪកសេ យេមដឹកនំ្របឆំងរូបេនះ
ចឈរេឈមះជេបកខជន រ ឺេបះេឆនតបនេនះេទ ែតបន្រតឹមេ

យឯកឧត្តម សម រង ុ ី្រតឡប់មក្របេទស
របស់ខួនវ
្ល ិញស្រមប់េពលេបះេឆនត និងចូលរួមករេធ្វើយុទធករេឃសនេបះេឆនតែតប៉ុេ ្ណ ះ។ បញ
្ហ ទំងេនះ
ចជះឥទធិពល េបើេទះបីជពិបកកនុងករ ស់ែវង ប៉ុែន្តជះឥទធិពលដល់បរ ិយកសនេយបយ។

៣. អ្វីែដលគួរឲយកត់សំគល់គឺករថយចុះអំេពើហឹង កនុងដំេណើរករេបះេឆនត។ ជងេនះេទេទៀត គឺ
មនករេកើនេឡើងនូវករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យសងគម
ែដល ចឲយ្របជពលរដ្ឋទទួលបននូវព័ត៌មន
នេយបយែដលខុសពីករេបះេឆនត

ណត្តិមុន។

៤. មនបញ
្ហ ្របឈមជេ្រចើនែដលេធ្វើឲយដំេណើរករេបះេឆនតមិនសូវមនទំនុកចិត្ត។ ជពិេសស មុន
និងៃថងេបះេឆនត អនកសេងកតករណ៍បន យករណ៍ពីភពមិន្រប្រកតី ែដលកនុងេនះរួមមន ករបដិេសធ្របជ
ពលរដ្ឋមនសិទិេធ បះេឆនតពីបញជីេបះេឆនត ករបញូច លអនកគមនសិទិេធ បះេឆនត ឬមនេឈមះសទួនកនុងបញជីេបះ

េឆនត ករែចកចយឯក
ែ្របចំនួន

រដូចជលិខិតបញ
ជ ក់អត្តសញញណស្រមប់ ឲយករេបះេឆនតជេ្រចើន និងករមិនែក

សនៈស្រមប់មណ្ឌលេបះេឆនតនីមួយៗេទ

មចបប់ែដលបនកំនត់។

៥. ជលទធផលៃនបញ
្ហ ែដលបនេកើតេឡើង បនជៈឥទធិពេលេនៃថងេបះេឆនត ែដលេធ្វើឲយអនកមនសិទិធ
េបះេឆនតជេ្រចើនមិន្រតូវបនអនុញញតឲយេបះេឆនត
អនុញញតឲយេបះេឆនតេ

យគមនឯក

រជក់

ក់

ផទុយេទវ ិញអនកមិនមនសិទិេធ បះេឆនតែបរជ្រតូវបន
ែដលនំេ យប៉ះពល់ដល់សុចចរ ិតភពៃនដំេណើរករេបះ

េឆនត។ បញ
្ហ ទំងេនះេកើតេឡើងកនុងទំហំមិនេសមើគនេទ

េបះេឆនតេនមនកំរ ិត

្រពមទំង

មមណ្ឌលេបះេឆនតនីមួយ ែដលនំឲយគុណភពៃនករ

ចជៈឥទធិពលដល់សេម្លងេឆនតរបស់គណបក នេយបយទំងពីរែដលស

េម្លងេឆនតទទួលបនខុសគនតិចជង៣០០,០០០សន្លឹកកនុងចំេ

ម៦,៦

ន។

៦. ភពមិន្រប្រកតីធងន់ធងរជេ្រចើនបនេធ្វើឲយមនករមិនទុកចិត្តេទេលើដំេណើរករេបះេឆនតទំងមូល ជ
ពិេសសលទធផលេបះេឆនត

ែដលជេហតុនំឲយេមដឹកនំគណបក សេ្រងគះជតិបដិេសដមិនទទួលយកលទធ
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ផលៃនករេបះេឆនត េហើយអនកគំ្រទរបស់គណបក េនះនំគនេធ្វើបតុកមម េដើមបីទមទរឲយមនកំែណទំរង់ករ
េបះេឆនត។
៧.

កំែណទ្រមង់ករេបះេឆនត្រតូវែតជ

ទិភពទី១

េហើយ្រតូវែតបេងកើតឲយមន

ថ ប័នឯក ជយពិត

្របកដមិនលំេអៀង មិនចូលរួមកនុងគណបក នេយបយ មនតម្លភព គណេនយយភព ែដលទទួលខុស្រតូវ

កនុងដំេណើរករេបះេឆនតទំងមូល េដើមបីឲយមនភពេជឿជក់ពីមចស់េឆនត និង្រគប់គណបក នេយបយទំង
អស់ ្រពមទំងអងគករសងគមសុីវ ិល។ ជងេនះេទេទៀត ្រតូវែតមនកំែណទ្រមង់េទេលើករចុះេឈមះេឆនត
្របព័នធផ ព្វផ យ....។ល។
៨.

របយករណ៌របស់សមព័នធកំែណទ្រមង់ករេបះេឆនត

ែដលបនយកេចញពីរបយករណ៍

និងករ្រ

មនេគលបំណងបង្ហញពីភពមិន្រប្រកតី

វ្រជវជេ្រចើនកនុងករេបះេឆនតនេពលកន្លងេទថមីៗេនះ។

េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ គឺបេងកើតជ្រគឹះស្រមប់ករេធ្វើកំែណទ្រមង់នេពលអនគត និងេដើមបីបេងកើន
នូវភពេជឿជក់ពី

ធរណៈជន។ េនកនុងេពលជមួយគនេនះែដរ ចំនុចមួយចំនួនេនកនុងរបយករណ៍េនះក៏
បនេលើកេឡើងអំពីអនុ
សន៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិ្របចំេនកមពុជ សហ
គមន៍អឺរប
ុ ៉ និងអនុ

II. វ ិធី

សន៍របស់អងគករជតិ និងអន្តរជតិដៃទេទៀតផងែដរ។

្រស្ត
៩.

របយករណ៍េនះ្រតូវបចង្រកងេឡើងេ

យែផ្អកេលើករ្រ

វ្រជវរបស់អងគករែដលមនភពឯក

ជយជេ្រចើនដូចជ គណៈកមមធិករអពយ្រកឹត និងមិនលំេអៀងស្រមប់ករេបះេឆនតេ

យេសរ ី និងយុតិធ
្ត ម៌េន

កនុងកមពុជ(NICFEC), វ ិទយ ថ នជតិេដើមបីលទធិ្របជធិបេតយយ (NDI), មជឈមណ្ឌលស្រមប់ករសិក ្រ
វជន់
ខពស់ (CAS) គណៈកមមធិករេដើមបីករេបះេឆនតេ យេសរ ី និ ងយុតិធ
្ត ម៌េនកមពុជ (COMFREL), អងគករលីក

ដូ (LICADHO) និងអងគករតម្លភពអន្តរជតិៃនកមពុជ (TIC)។ េទះបីជករសិក ទំងេនះផ្តល់ព័ត៌មនលំអិត

ៃនករេបះេឆនតយ៉ ង

ក៏េ

យ ប៉ុែន្តករេធ្វើករសននិ ្ឋ នេនកនុងរបយករណ៍េនះេនមនកំរ ិត េ យ
រែត
គ.ជ.ប មិនបនរួមសហករកនុងករផ្តល់ទិននន័យ ឧទហរណ៍៖ មិនមនទិនន
ន ័យជផ្លូវករ
មួយៃនចំនួនលិខិត
បញ
ជ ក់អត្តសញញណស្រមប់បេ្រមើឲយករេបះេឆនត

និងមិនផ្តល់ឯក

រជតួេលខៃនសន្លឹកេឆនតមិនបនករ

េន

មករ ិយល័យេបះេឆនតនីមួយៗ។

្រតូវ

មទំរង់្រតឹម្រតូវស្រមប់ជករវ ិភគ និងករពិនិតយេផទ ងផទត់េនះេទ។

III.

គ.ជ.បមិនបនផ្តល់ទិននន័យៃនបញជីេឈមះអនកេបះេឆនតទំងអស់ឲយ

វ

ក.រដ្ឋបលេបះេឆនត
១០. គ.ជ.ប មនតួនទីេធ្វើឲយដំេណើរករេបះេឆនតមនភព្រតឹម្រតូវ និងេជឿជក់ពីមចស់េឆនត ្រពមទំង
គណបក នេយបយែដលចូលរួម្របកួត្របែជង។ គ.ជ.បក៏មនតួនទីេធ្វើបញជីេបះេឆនតផងែដរ។ ប៉ុែន្តកន្លងមក
េនះ

អនកសេងកតករណ៍ជតិ

ពីេ្រពះថគ.ជ.ប គឺជ

និងអន្តរជតិ្រពួយបរមភអំពីសុចចរ ិតភព

ថ ប័នែដលសថិតេនេ្រកម្រកសួងម
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ៃផទ។

និងអពយ្រកិតយភពៃន

ថ ប័នមួយេនះ

១១. ចបប់សីព
្ត ីករេបះេឆនតេ្រជើស
េផ ងេទៀត គួរែត្រតូវេ្រជើ សេរ ើសកនុងចំេ

ំងតំ

ង ្រស្តបនែចងថ ្របធន អនុ្របធន និងសមជិក៧រូប

មអនកមនបទពិេ

ធន៍ខងនេយបយ និងមនេករេឈ
៍ ្ត
ម ះល្អ។ ប៉ុែន្ត

េនកនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង ករេ្រជើសេរ ើសសមជិកគណៈកមមធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆនត ្រតូវបនេគេធ្វើ
េឡើង និងឯកភពពីគណបក កន់អំ
ច េ យគមនយន្តករ្រតួតពិនិតយជ
ធរណៈ ឬ្របឹក េយបល់
ជមួយគណបក នេយបយេផ ៗ

និងអនកពក់ព័នធដ៏ៃទេទៀត។

េរ ើសេ

និងអនុម័តេ

យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម

ៃផទ

ផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភដឹកនំេ

េបកខភពសមជិករបស់គ.ជ.ប្រតូវបនេ្រជើស

យគណៈរដ្ឋម្រន្តីដឹកនំេ

យគណបក កន់អំ

យនយករដ្ឋម្រន្តីហ៊ុនែសន ែដល

ច។ គមនព័ត៌មន

មួយបង្ហញពីលកខខណ្ឌៃន

ករេ្រជើសេរ ើសសមជិកគ.ជ.ប េហើយសមជិកៃនគណកមមករេខត្ត ជធនីេរៀបចំករេបះេឆនត គណកមមករ
ឃុំសងកត់េរៀបចំករេបះេឆនត និងម្រន្តីករ ិយល័យេបះេឆនត មិន្រតូវបនែតង

ំ ងេ

យេបើកចំហរ ។ ជក់ែស្ត

ង េនកនុងឆនំ២០១៣ ្របធនគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆនតេខត្ត ជធនី (PEC) ្រតូវបនែតង ំង
រជថមី
្រពមទំងចប់េផ្តើមបណុ្ត ះប ្ត លម្រន្តីថនក់េ្រកមរបស់ខួនរួ
្ល ចជេ្រសចមុនេពលចប់េផ្តើម្របកសេ្រជើសេរ ើស។
១២. គ.ជ.ប ្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើបញជីេបះេឆនត ែតចបប់បន្របគល់្របតិបត្តិករដំេណើរករចុះេឈមះ
េបះេឆនតេទឲយ្រកុម្របឹក ឃុំសងកត់។ កនុងេនះមន៩៧%ៃនឃុំសងកត់ ឬេមឃុំសងកត់្រតូវបន្រគប់្រគងេ យ
គណបក កន់អំ
ច
ែដលបញ
្ហ េនះ ចផ្តល់ឳកសឲយម្រន្តីទំងេនះេធ្វើករលំេអៀងកនុងករេរៀបចំបញជីេបះ

េឆនត។ ម៉យងវ ិញេទៀត ម្រន្តីែដលទទួលខុស្រតូវករអនុវត្តករចុះេឈមះេបះេឆនតខ្វះករបណុ្ត ះប

្ត ល ថវ ិក

និងមនករយល់ដឹងតិចតួចអំពីដំេណើរករ និងនិតិវ ិធី។

១៣. ករមិនមនតម្លភពកនុងអនុវត្តករងររបស់គ.ជ.ប ទក់ទងេទនឹងឯក

ឧទហរណ៍ដូចជ គ.ជ.ប មិនបនេធ្វើករផ ព្វផ យឯក

រ និងព័ត៌មនមួយចំនួន

រសំខន់ៗ បញជីេបះេឆនត្រតូវបនដកេចញពីេគហ

ទំព័ររបស់គ.ជ.បមួយៃថងមុនៃថងេបះេឆនត។ សំខន់ជងេនះេទេទៀត គ.ជ.បមិនបនផ្តល់្របព័នធទិននន័យៃនបញជី
េបះេឆនតទំងមូលេនកនុងទ្រមង់ែដល

ចវ ិភគបន

(Full

voter

list

database)

ស្រមប់ ឲយគណបក

នេយបយ និងអងគករសេងកតករណ៍េបះេឆនត។
១៤. ករេ

ះ្រ

យបណឹ្ត ងេ

បទបញ
ជ នីតិវ ិធីេបះេឆនតែដលមន្រ

យ

ថ ប័នគ.ជ.បគឺមិន្រសប

ប់មនភពផទុយគន

េ្រចើនដល់អនក
អនុ

ក់ពកយ និងេ

ក់ពកយបណឹ្ត ង្របមូលឯក

ះ្រ

ៃនចបប់ និង

និងករអនុវត្តេនមនករខ្វះចេន្លះ។

េឆនតមូល ្ឋ ន្រតូវបនេគេចទ្របកន់ថមិនសូវយល់ដឹងចបប់
មនក្រមិត។ េពលកំណត់ៃនករ

មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ ម្រ

និងសមតថភពកនុងករេ

យបណឹ្ត ងមនរយៈេពលខ្លី េ

ះ្រ

ម្រន្តីេបះ

យបណឹ្ត ងេន

យមិនបនផ្តល់ឳកស

រសំខន់ៗ។

សន៍
អងគករែដលេធ្វើករទក់ទងនឹងករេបះេឆនតក៏ដូចជសហគមន៍អុឺរប
ុ៉

ករសហ្របជជតិ
កំែណទ្រមង់

និងអនកជំនញជេ្រចើន

ថ ប័នគ.ជ.ប ប៉ុែន្តគមនសកមមភព

បនផ្តល់អនុ

សន៍ជងមួយទសវត រ ៍កន្លងមកេនះទក់ទងករ

មួយ្រតូវបនេគអនុវត្ត

4

និងអនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគ
មអនុ

សន៍ទំងេនះ។

ខ. ករចុះេឈមះអនកេបះេឆនត
១៥. ករពិនិតយបញជីេឈមះ និងចុះេឈមះេបះេឆនតបនបងកភពលំបកជេ្រចើនដល់្របជពលរដ្ឋែដល
េធ្វើចំ

ក្រសុក និងកមមករែដលេធ្វើកររយៈេពលខ្លីេនកែន្លងេផ ង ពីេ្រពះករពិនិតយបញជីេឈមះ និងចុះេឈមះ

េបះេឆនតគឺ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងឃុំសងកត់ែដលអនកេបះេឆនតបនចុះេឈមះេបះេឆនត។
ច្របឈមនឹងករបត់បង់សិទិេធ បះេឆនត េ

យ

រែតពួកេគមិនមនេពលេវ

អនកេបះេឆនតមួយចំនួន
ឬថវ ិក្រតឡប់េទទីកែន្លង

េដើមវ ិញេដើមបីពិនិតយបញជីេឈមះ និងចុះេឈមះេបះេឆនត។ ជពិេសសេនឆនំែដលមនករេបះេឆនត មចស់េឆនត
ែដលរស់េន ឬេធ្វើករងរេនទីកែន្លងេផ ង្រតូវែត្រតឡប់មកកែន្លងែដលពួកេគចុះេឈមះេដើមបីេបះេឆនត ។
១៦.

អត្តសញញណប័ ណ្ណសញ
ជ តិែខមរេ្របើកុងករចុ
ន
ះេឈមះេបះេឆនតេនែតមនភពសមុគ

ម ញស្រមប់

្របជពលរដ្ឋ ពីេ្រពះរ ្ឋ ភិបលេនែតពុំទន់ផ្តល់អត្តសញញណប័ណ្ណសញ
ជ តិែខមរជូន្របជពលរដ្ឋ្រគប់រប
ូ និងឲយ
បន្រតឹម្រតូវ េបើេទះបីជមនគំ្រទពីអន្តរជតិទំងែផនកថវ ិក និងបេចចកេទសក៏េ
អត្តសញញណប័ណ្ណសញ
ជ តិែខមរ

្រតូវែតយល់ដឹងអំពីឯក

បំេពញលកខខណ្ឌទំងបួនគឺសញ
ជ តិ
អត្តសញញណេ

យមិ ន្រតឹម្រតូវ

ឳកសឲយមនករេបះេឆនតេ

យ ។ ្របជពលរដ្ឋែដលគមន

រេផ ងៗជេ្រចើនស្រមប់េ្របើ ករចុះេឈមះេដើមបី

យុ លំេន ្ឋ ន និងរូបថត។ ជងេនះេទេទៀត ករផ្តល់ឯក

របញ
ជ ក់

ចនំឲយមនភពមិន្រប្រកតីេកើតេឡើងេនករ ិយល័យេបះេឆនត

និងផ្តល់

យមិន្រតឹម្រតូវេនៃថងេបះេឆនត។

១៧. ករ្រគប់្រគងទិន័យ
ន និង្របមូលទិននន័យៃនបញជីេបះេឆនតរបស់គ.ជ.បមនភពសមុគ

ម ញ។ គ.ជ.ប

េ្របើ្របស់កូដអក ររបស់ខួនែដលមិ
្ល
ន ចបែម្លងបនជំនួសឲយករេ្របើ្របស់អក រយូនីកូដែដលជកូដែតងែត
េ្របើេនកនុង្របេទសកមពុជ។ កំហុសជេ្រចើនបនេកើតេឡើងេ យ
រែតករសរេសរេ យៃដ និង្របព័នប
ធ េចចក

វ ិទយរបស់គ.ជ.បេនមនក្រមិត កនុងករេរៀបចំទិននន័យឲយមន្របសិទធភព។ ្រកុម្របឹក ឃុំសងកត់ ជេរឿយៗត្អូញ
ែត្អថបញជីេបះេឆនតែដលពួកេគបនបញូជ នេទគ.ជ.ប
េហើយបញជីេបះេឆនតែដលគ.ជ.បបញូជ ន្រតឡប់មកវ ិញ
េនែតមនកំហុសកនុងអំឡុងេពលបញូជ លទិននន័យ។
អនុ

សន៍

អនកអេងកតករណ៍ទទួល

គ ល់ថ្រតូវែតមនករផ្លស់បូរយ៉
្ត
ងសំខន់ៃនករចុះេឈមះអនកេបះេឆនត

និងដំេណើរ

ករេរៀបចំបញជីេបះេឆនតកនុង្របេទសកមពុជេដើមបីធនសិទិេធ បះេឆនតស្រមប់អនកែដលមនសិទិេធ បះេឆនតទំង
អស់ េដើមបីករពរេឈមះមិន្រតឹម្រតូវកនុងេពលចុះេឈមះ ែដល

តិចេទៗ។

ចកត់តបនថយលទធភពកនុងករលួចបន្លំកន់ែត

គ.្របព័នផ
ធ ព្វផ យ
១៨.

ករផ ព្វផ យជពិេសសវ ិទយុភគេ្រចើន

និងទូរទស ន៍េសទើរែតទំងអស់មិនបនេឆ្លើយតបេទនឹង

េគលករណ៍របស់គ.ជ.ប

កនុងករេធ្វើឲយមនតុលយភពៃនព័ត៌មនេបះេឆនត និងេគលករណ៍្រតឹម្រតូវ មិន
លំេអៀង ្រពមទំងសមភពស្រមប់គណបក នេយបយែដលបនចូលរួម្របកួត្របែជងេនះេទ។ េនកនុងករ

េឃសនេបះេឆនតឆនំ២០១៣ ខុមែ្រហ្វលបនេធ្វើករអេងកតទូរទស ន៍ចំនួនបី េហើយកនុងេនះរកេឃើញថ គណ
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បក ្របជជនកមពុជ្រតូវបនចក់ផ យ
និង្រគបដណ្តប់៨៧,៩៨%ៃនករផ យផ យព័ត៌មននេយបយេន
កនុងទូរទស ន៍បយ័នព័ត៌មន ែដលមនកូន្រសីនយករដ្ឋម្រន្តីហ៊ុន ែសនជមចស់ ថ នីយ ចំែនកឯទូរទស ន៍សុី

ធីអិន បនចក់ផ យ្របមណ៧៥%ៃនករផ ព្វផ យនេយបយ។ េនកនុង្របព័នធផ ព្វផ យទូរទស ន៍ទំងបី
េនះែដរ ក៏ពុំេឃើញមនទូរទស ន៍
មួយចក់ផ យពីករវ ិល្រតឡប់មកវ ិញរបស់េ
កសម រង ុ ី ្របធនគណ
បក ្របឆំង ែដលជេរឿងធំបំផុតស្រមប់ឆនំេបះេឆនតេនះ។

ផ ព្វផ យ

ខណៈេពលែដលគណបក ្របឆំងមនឳកស

មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យសងគម។

១៩. ្របព័នផ
ធ ព្វផ យសងគម និងេស អុីនេធើែណតបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់ស្រមប់ដំេណើរករេបះ
េឆនតេន្របេទសកមពុជ។

េនះបននំឲយមនករផ្លស់បូរយុ
្ត
ទធនករេឃសនេបះេឆនតរបស់គណបក

នេយបយធំៗែដលចូលរួម្របកួត្របែជង

និងបនេទដល់អនកគំ្រទ

និងករែចករ ំែលកព័ត៌មន

មរយៈេគ

ហទំព័រ វ ីេដអូ េហ្វសបុក និងធ្វីតេធើ.....។ល។ ្របព័នធផ ព្វផ យសងគមេនះបនផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់គណបក
្របឆំងខណៈេពលែដលពួកេគទទួលបនករផ ព្វផ យ
អងគករសងគមសុីវ ិលក៏បនបេងកើនករផ ព្វផ យ
អនុ

មរយៈទូរទស ន៍

និងវ ិទយុតិចតួច។ មិនែតប៉ុេ

្ណ ះ

មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យសងគមេនះផងែដរ។

សន៍

អងគករជេ្រចើនបននឹងកំពុងេធ្វើករតស៊ូមតិទក់ទងេទនឹងកំែណទ្រមង់ជមូល ្ឋ នេដើមបីធនេ

យមនវ ិជជជី

វៈ តុលយភព និងបរ ិយកស្របព័នធផ ព្វផ យចំរះ
ុ កន់ែត្របេសើរេឡើង។

ឃ.ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋមិន្រតឹម្រតូវ
២០.

ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋេ

យគណបក កន់អំ

ចមនចប់

ំងពីករេបះេឆនត១៩៩៣មក

េម្ល៉ះ។ គណបក ្របជជនកមពុជបនបេងកើតរចនសមព័នធេន្រគប់កំរ ិតកនុងជួរម្រន្តី ជករ ប៉ូលីស ទ
ន និងកង
កម្លំង្រប ប់ វុធ ែដលផទុយពីចបប់។ េយងេទេលើករអេងកតេនកនុងករេបះេឆនតឆនំ២០០៣ និង២០០៨បន

ឲយដឹងថវត្តមនរបស់ប៉ូលីស

ទ

ន

និងម្រន្តី ជករមួយចំនួនមិន្រតឹមែតចូលរួមករេឃសនប៉ុេ

្ណ ះេទ

ប៉ុែន្តែថមទំងបងកឲយមនអំេពើហឹង េទៀតផង។ គិតចប់ពីៃថងទី១ ែខកញញឆនំ២០១២ ដល់ែខមិថុន ឆនំ២០១៣
ករសេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វលបនរកេឃើញមនករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋបេ្រមើឲយគណបក ្របជជនកមពុជមន
លកខណៈជ្របព័នធចំនួន៣៤៣ករណីដូ ចជម្រន្តី ជករ នគរបល តុ
ក កងេខមរភូមិនទ និងករេ្របើ្របស់នូវ
អគររដ្ឋនិងទីធ្ល

ធរណ៍កនុងករេឃសនស្រមប់គណបក ្របជជនកមពុជ។ ដូចគនែដរ េបើែផ្អកេលើរបយ
ករណ៍ឃ្លំេមើលសិទិម
ធ នុស (Human Right Watch) េនឆនំ២០១៣ ទ
ន ប៉ូលីស កង ជ វុធហតថ ្រតូវបន
ចូលរួមកនុងសកមមភពមិនអពយ្រកិតយ

ែដលរួមទំងករែថ្លងករគំ្រទកនុងេពលេឃសន

ែដលបនបេងកើត

បរ ិយកសបំភិតបំភ័យ េទដល់មចស់េឆនតៃនទូទំង្របេទសមុនករេបះេឆនត។
អនុ

សន៍

អនកសេងកតករណ៍ឯក ជយបនផ្តល់អនុ

សន៍ជបន្តបនទប់េដើមបីករពរករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋេគលបំណង

បំេរ ើឲយគណបក របស់ខួ្លន។
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ង. ករែបងែចក

សនៈ

២១. េបើេទះបីចំនួន្របជពលរដ្ឋមនករេកើនេឡើងក៏េ

យ ប៉ុែន្តចំនួន

សនៈៃនរដ្ឋសភមិនមនករ

ផ្លស់បូរេទកន
្ត
ុងរយៈេពលមួយទស វត្តចុងេ្រកយេនះ។ ្រពះ ជយ្រកម េលខនស/រកម/១១២/០០៣ ចុះៃថងទី១៤
េគកំណត់្រតឹម១២៣

សនៈេនកនុងករេ្រជើស ំងតំ
ង ្រស្ត ស្រមប់នីតិកលទី៥កនុងរដ្ឋសភ្រតូវបន
សនៈ។ េទះបីជយ៉ ង
ក៏េ យ ចបប់េបះេឆនតបនបញ
ជ ក់ថេនេពលែដលមនតំ

រូវករ ចំនួន

ចនឹងមនករេ្របើ្របួល ឬរក ទុកដែដលកនុងេខត្ត

ែខមក

ឆនំ២០១២ ចំនួន
សនៈ

ពលរដ្ឋ។

២២. ទំហំ និងករែបងែចកៃនករេបះេឆនតថនក់្រសុក ខណ្ឌ
េឆនត។

តំ

ងែដលមនលកខណៈសមម្រត

ចជប់ទក់ទងនឹងចំនួន

មួយ េ

យែផ្អកេលើកំេណើន្របជ

ចជៈឥទធិពលយ៉ ងខ្លំងេនៃថងេបះ
សនៈែដលែបងែចកេទឲយគណ

បក នេយបយមួយគួរែតសមម្រតេទនឹងចំនួនសន្លឹកេឆនតែដលគណបក នេយបយមួយទទួលបន។ ករ
ទទួលបន

សនៈរបស់គណបក ្របជជនកមពុជគឺេ្រចើនជងសន្លឹកេឆនតែដលគណបក េនះទទួលបន េហើយ
ភគេ្រចើនគឺេនមណ្ឌលេបះេឆនតែដលមនែតមួយ សនៈ
(៩មណ្ឌលេបះេឆនតេនទូទំង្របេទសកមពុជ

ែដលគណបក ្របជជនកមពុជឈនះេន្រគប់មណ្ឌលេនះទំងអស់)។

នុ


សន៍
ករែបងែចក

សនៈ

មមណ្ឌលនីមួយៗេឡើងវ ិញ គឺ្រតូវបនត្រមូវេ

យចបប់។ ពីេ្រពះថេបើេយង

មរូបមន្តេនកនុងចបប់េបះេឆនត ែដលគួរែតមន១៣៨

សថិតិ្របជពលរដ្ឋ) ឬ១៣៧

សនៈ (្របសិនេបើេយង

សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ (្របសិនេបើេយង
មចំនួន្របជពលរដ្ឋ មឃុំសងកត់)

ម

IV. ករេបះេឆនត២០១៣៖ របកគំេហើញសំខន់ៗ
ក. ករបដិេសធ្របជពលរដ្ឋែដលមនសិទិេធ បះេឆនត
២៣. សវនកមមដំបូងរបស់អងគករ NICFEC-NDI បនបង្ហញថ ១០,៨%ៃនមនុស ែដលគិតថខ្លួន បន

ចុះេឈមះេបះេឆនតរួច ែតមិនមនេឈមះេនកនុងបញជីេបះេឆនត ។ េនកនុង SVRA Plus របស់អងគករខុមែ្រហ្វល
បនរកេឃើញថ ១៣,៥%ៃនអនកេបះេឆនតែដលបននិយយថពួកេគបនេទចុះេឈមះេបះេឆនត ប៉ុែន្តទិននន័យ
របស់ពួកេគមិនបនកត់្រ
មិន

េនេលើបញជីេបះេឆនតស្រមប់ករេបះេឆនតថនក់ជតិឆនំ២០១៣ (េឈមះរបស់ពួកេគ

ចរកេឃើញ ឬេឈមះ/ទិននន័យរបស់ពួកេគ្រតូវបនផ្លស់បូរទំ
្ត
ង្រសុង) ។ េយង

អងគករខុមែ្រហ្វល មន្របជពលរដ្ឋ្របមណ ១,២៥

មរបយករណ៍របស់

ននក់ ែដលមិនមនទិននន័យេនកនុងបញជីេបះេឆនត។

២៤. សវនកមមរបស់ គ.ជ.ប ែដលបនេធ្វើេឡើងេ

យ្រកុមហ៊ុនឯក ជយ បនរកេឃើញថ ៩% ៃនេឈមះ

អនកែដលមនសិទិេធ បះេឆនត េជឿជក់ថខ្លួនបនេទចុះេឈមះកនុងបញជីេបះេឆនត។ េទះជយ៉ ង

ែដល គ.ជ.ប បនេផទ ងផទត់ជមួយនឹងមូល ្ឋ នទិននន័យខងកនុងរបស់ខួន
្ល តួេលខបនធ្លក់ចុះ ៣% េ
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េនេពល
យបន

បញ
ជ ក់ថេឈមះែដលបនរកេឃើញបែនថម “មិន្រតឹម្រតូវ” េនកនុងបញជីេបះេឆនត ។ ្របសិនេបើមនករណីដូចេនះ
ថេតើ គ.ជ.ប េផទ ងផទត់េឈមះែដល្រតឹម្រតូវដូចេម្តច ឬ ថេតើមនុស មនក់ ចេបះេឆនតបនេ យរេបៀប
េនៃថងេបះេឆនត ្របសិនេបើទិននន័យរបស់ពួកេគមិនដូចេទនឹងបញជីេបះេឆនត? េលើសពីេនះ េទះបីជ គ.ជ.ប
បនរកេឃើញេឈមះមនុ ស ទំងេនះេនកនុងបញជីេបះេឆនត ប៉ុែន្តេនែតមិនមនភពចបស់

និងេឈមះរបស់ពួកេគ្រតូវបនរកេឃើញេនកែន្លង

។ ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើមននរ

ចម គិតថខ្លួននឹង្រតូវបនេបះេឆនតេនកនុងេខត្តកំពង់ចម ផទុយេទវ ិញករណីេនះនឹង
េឈមះរបស់គត់្រតូវបនរកេឃើញេនកនុងបញជីេបះេឆនតែដលសថិតេនកនុងេខត្តៃ្រពែវង។
២៥. េយង
ចំនួនែដលមនឯក
និងមិន

ស់ ថេតើទិននន័យ

មនក់េនេខត្តកំពង់

ចមនបញ
្ហ ្របសិនេបើ

មកររកេឃើញរបស់ NDI និងTIC ៦០% ៃនករ ិយល័យេបះេឆនត អនកេបះេឆនតមួយ
របញ
ជ ក់អត្តសញញណ្រតឹម្រតូវ

ចេបះេឆនតបនេនកនុងទី

មិន

ចរកេឃើញេឈមះរបស់ខួនេនកន
្ល
ុងបញជីេបះេឆនត

ំងេនះ។ ចំែណកឯកររកេឃើញរបស់ខុមែ្រហ្វល ៤៨,៣០%ៃនអនកមន

សិទិេធ បះេឆនត បនេទដល់ករ ិយល័យេបះេឆនត ប៉ុែន្តមិន

ចេបះេឆនតបនេ

យ

រែតពួកេគមិនមនឯក

របញ
ជ ក់ អត្តសញញណ្រតឹម្រតូវ រកេឈមះមិនេឃើញេនកនុងបញជីេបះេឆនត ឬ បនរកេឃើញ ែតមិនដូចគនរ ង

ឯក

រអត្តសញញណ និ ងព័ត៌មនែដលបនកត់្រ

េនកនុងបញជីេបះេឆនត។

ខ. េឈមះមិនបនករ និងករេបះេឆនតមិន្រតឹម្រតូវ
២៦. ៨០,៧% ៃនេឈមះែដលមនេនកនុងបញជីេបះេឆនត ្រតូវបនេផទ ងផទត់ថ្រតឹម្រតូវ េ

យ ៣,៦%គឺ

ជ្របជជនែដលរស់េនកនុងកែន្លងែដលពួកេគបនចុះេឈមះ និង ១៧,១% េផ ងេទៀត ៃនេឈមះែដលមនេន

កនុងបញជីេបះេឆនត គឺជ្របជពលរដ្ឋែដលមនសិទិេធ បះេឆនត ប៉ុែន្តរស់េនកែន្លងេផ ងេទៀតជបេ ្ត ះ សនន4
។ អ្វីែដលសំខន់េនះគឺ ្រកុមអនកេបះេឆនតែដលមនទីលំេនបេ ្ត ះ សនន - ជភគរយដ៏សំខន់ៃនករចុ ះ
េឈមះេបះេឆនតជរួម - ចំបច់េធ្វើដំេណើរេទេបះេឆនតេនៃថងេបះេឆនត ។ ១០,៤% បែនថមេទៀត ៃនេឈមះ
ែដលមនេនកនុងបញជីេបះេឆនត មិន្រតូវបននរ
មនក់ គ ល់ថជ សមជិកសហគមន៍ រួមទំងេមភូមិ គណ
កមមករវត្ត ប៉ូលីស និងអនកជិតខង (េយង មVRA របស់ NDI និងNICFEC) ។
២៧. មនេឈមះសទួនចំនួន ២៦៨,២១៨ ជពិេសស េនកនុងតំបន់ែដលមនបញ
្ហ េ្រចើន ដូចជ ជធនី
ភនំេពញ (អកខ វ ិរុទធៃនេឈមះ ៃថងកំេណើត និងែយនឌ័រគឺដូចគន)។ ទនទឹមនឹងេនះមនពក់ក ្ត ល (១១៧,៩៦៩
គូរ) េឈមះសទួនកនុងេខត្តដូចគន េហើយជិត២០% (២២,២៩៤េឈមះគូរ) េនកនុងសងកត់ដូចគន។ មនេឈមះសទួន
ចំនួន២៦៨,២១៨ គូរ េនកនុងតំបន់ែដលមនករ្របកួត្របែជងខ្លំង ដូចជ ជធនីភំេន ពញ (េឈមះ ៃថងែខឆនំ
កំេណើត និងេភទ ដូចគនទំង្រសុង) ។ េលើសពីេនះ មនពក់ក

្ត លេឈមះសទួន (១១៧,៩៦៩េឈមះគូ) ្រតូវ

បនរកេឃើញេនកនុងេខត្តែតមួយ និងជិត ២០% (២២,២៩៤េឈមះគូ) សថិតេនកនុងឃុំែតមួយ ។ បនទប់ពីករេបះ

េឆនត គ.ជ.ប បនបដិេសធករប្តឹងត ៉ ភ្លមៗអំពីេឈមះសទួន និងបន យករណ៍ថមនចំនួន ២៧០,០០០
ប៉ុេ

្ណ ះែដលមនេឈមះសទួនពិត្របកដ ។
២៨. អ្រ

ៃនករចុះេឈមះពិត្របកដ - ភគរយៃន្របជពលរដ្ឋកមពុជែដលមនសិទិេធ បះេឆនត ែដល

បចចុបបនន ្រតូវបនចុះេឈមះកនុងបញជីេបះេឆនត - គឺ ៨៥,៤%6 េយង មករ្រតួតពិនិតយក្រមិតខពស់ េទេលើសវន
កមមរបស់ NDI-NICFEC ។ ករ ស់ែវងដូចគន ជមួយនឹងទិនន
ន ័យសវនកមមរបស់ គ.ជ.ប បនបង្ហញថអ្រ ៃន
8

ករចុះេឈមះ ៨២,៤% (ៃនពលរដ្ឋមនសិទិេធ បះេឆនត ២,៤៧២ ែដល្រតូវបនសមភសន៍ មន ២,០៣៨ ្រតូវបន
េគរកេឃើញេនកនុងបញជីេបះេឆនត) ។ អ្រ

េនះបនេកើនេឡើងរហូតដល់ ៨៧,៧% (២,១៦៩ ៃន ២,៤៧២ៃន

ពលរដ្ឋមនសិទិេធ បះេឆនតែដល្រតូវបនរកេឃើញ) បនទប់ពី គ.ជ.ប បនេធ្វើករែស្វងរក េទេលើមូល ្ឋ នទិននន័យ
បញជីេបះេឆនតេពញេលញរបស់ខួន
្ល ។ េទះជយ៉ ង

តួេលខផ្លូវកររបស់ គ.ជ.ប - កនុងបញជីេឈមះេបះេឆនត
មនអនកចុះេឈមះេបះេឆនត៩,៦៧៥,៤៥៣ ែដលមន ១០១,៧% ។ ជអកុសល មិនមនតួេលខសថិតិ្រតឹម្រតូវ
ៃនចំនួន្របជជនេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលមនតួេលខខុសគនៗយ៉ ងសេមបើម ជមួយនឹងទិននន័យេផ ងៗនិង
សថិតិ្របជជន ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ
២៩.
សញញណបេ

យ្រកសួងែតមួយ ។

លិខិតបញ
ជ ក់អត្តសញញណស្រមប់បេ្រមើឱយករេបះេឆនត
្ត ះ

(ICEs)

គឺជឯក

របញ
ជ ក់ អត្ត

សនន។ ្រកុម្របឹក ឃុំសងកត់(ម្រន្តីជប់េឆនត) េចញលិខិតេនះជូន្របជពលរដ្ឋគមនឯក

បញ
ជ ក់អត្តសញញណេផ ងេទៀត។ គ.ជ.ប មិនទន់បនេចញផ យចំនួនចបស់

រ

ស់ៃនលិខិតICEs ែដលបន

ែចកចយស្រមប់ករេបះេឆនតេនេឡើយេទ េបើេទះបីជមនសំេណើម្តងេហើយម្តងេទៀត ែដលបនេសនើសុំចំនួន
សរុប ឬចំនួនេន

មឃុំសងកត់។ ករប៉ ន់្របមណេទេលើចំនួនៃនករេចញលិខិតបញ
ជ ក់អត្តសញញណស្រមប់

បេ្រមើឱយករេបះេឆនត ចប់ពីឆនំ ២០១១ ដល់ឆនំ ២០១៣ មនចំនួន្របែហល ១,៨
លិខិតបញ
ជ ក់អត្តសញញណស្រមប់ បេ្រមើឱយករេបះេឆនតចំនួន

១,០៩៨,៨៩៣

ននក់ : មនករេចញ

ស្រមប់ករេបះេឆនត

ឆនំ

២០១២ និង្របមណជ ៧៥០,០០០ មុនករេបះេឆនតឆនំ ២០១៣ ។ គ.ជ.ប បនបញ
ជ ក់ថ ២៧០,០០០ICEs
ឆនំ ២០១៣ បនេចញជូន្របជពលរដ្ឋ េនរ ងចុងបញចប់ៃនរយៈេពលៃនករចុះេឈមះេបះេឆនត និងេពលេបះ
េឆនត ។ បញជីេបះេឆនតមនចំនួនេប៉ ងធំ េ

យ

រេឈមះេខមច េឈមះសទួន អ្រ

និងកង្វះតម្លភពកនុងដំេណើរករៃនករេចញចំនួនលិខិតICEs

ៃនករចុះេឈមះដ៏េលើសលុប

ឬេ្រចើនេលើសលប់ គួរែតត្រមូវឱយមនករេសុើប

អេងកតមួយេទេលើបញ
្ហ េនះ។

៣០. ករ្រពួយបរមភេផ ងេទៀត េផ្តតេលើចំនួនេឈមះេ្រចើនសនធឹកសនធប់ និងចំនួនសរុបៃនបញជីេឈមះ
េប៉ ង និងករ េបះពុមពសន្លឹកេឆនតដ៏េ្រចើនេលើសលុប ។ គ.ជ.ប បនេបះពុមពសន្លឹកេឆនតចំនួន ១២,៣០៧,១៥០
សន្លឹក

និងកនុងេនះមនចំនួនសន្លឹកេឆនតប្រមុងចំនួន

២,៦

គ.ជ.ប បនបដិេសធមិនបង្ហញចំនួនសន្លឹកេឆនតមិនបនករ

នសន្លឹក

មករ ិយល័យេបះេឆនត ែដលេធ្វើឱយមនករ

លំបកកនុងករកំណត់ថេតើចំនួនសន្លឹកេឆនត្រតូវបនេផទ ងផទត់េ
៣១.

េលើសពីចំនួនេឈមះេនកនុងបញជី។

មនភពមិន្រប្រកតីអំពីករអនុញញតឲយេបះេឆនតេ

យរេបៀប
យគមនឯក

។
របញ
ជ ក់ អត្តសញញណ

និ ង

េឈមះ្រតឹម្រតូវ ឧទហរណ៍មនករណីចំនួន្របំេន ជធនីភំេន ពញ (ករ ិយល័យេបះេឆនតេលខ ១១២, ២៩៦
និង ៩៨៧), ៃ្រពែវង (ករ ិយល័យេបះេឆនតេលខ៦៨៣) និងបត់ដំបង (ករ ិយល័យេបះេឆនតេលខ៣២០),
ែដលអនកេបះេឆនតបនមកដល់ករ ិយល័យេបះេឆនតជមួយនឹងឯក

របញ
ជ ក់ អត្តសញញណ្រតឹម្រតូវ ែតែបរ

ជេឈមះរបស់ខួន្រតូ
្ល
វបនអនកេផ ងេ្របើេដើមបីេបះេឆនតរួចេទវ ិញ ។ េលើសពីេនះេទេទៀត េនេខត្តកំពង់ចម

(ករ ិយល័យេបះេឆនតេលខ ២២៨៣) បន យករណ៍ថ េឈមះអនកេបះេឆនតមនក់ មនចំនួនពីរកនុងបញជី េន
កនុងករ ិយល័យេបះេឆនតែតមួយ េហើយមនុស មនក់េផ ងេទៀត្រតូវបនអនុញញតឱយេបះេឆនតេ យេ្របើេឈមះ
ែដលេលើសេនះ េនេខត្តេពធិ
ត់ (ករ ិយល័យេបះេឆនតេលខ ៦៨៣) មនុស មនក់្រតូវបនអនុញញតឱយេបះ
េឆនត េ

យេ្របើេឈមះេផ ងែដលមិនែមនជរបស់ខួន
្ល ។ (េយង
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ម SBOរបស់TIC)

៣២. េសទើរែត្រគប់ករ ិយល័យេបះេឆនត៩៣%-មនករេ្របើ លិខិតICEs េ្របើេដើមបីេបះេឆនត ។ ១១% ៃន
ករ ិយល័យេបះេឆនត, អនកេបះេឆនតចំនួន ៥១នក់ ឬេ្រចើនជង បនេ្របើ ICEs េដើមបីេបះេឆនត (TIC SBO)។
សេម្លងេឆនតែដលគណបក កន់អំ

ចទទួលបនេ្រចើន កនុងខណៈេពលែដលមនករេ្របើ្របស់លិខិត ICEs
េ្រចើនេនកនុងករ ិយល័យេបះេឆនតេបះេឆនតេនះ (ករ ិយល័យេបះេឆនតែដលTICសេងកត)។

គ. ករវ ិភគអំពីករ ិយល័យេបះេឆនត
៣៣. ភពមិនធមម

េកើតេចញពីករបេងកើតករ ិយល័យេបះេឆនតេនកនុងតំបន់មួយចំនួន ។ ចំនួន

ករ ិយល័យេបះេឆនត េ្រចើនជងពក់ក
េបើេទះបីមន
ក

យុ្រគប់១៨

ឬអនកចំ

្ត ល ្រតូវបនបែនថមកនុងអំឡុងេពលចុះេឈមះេបះេឆនតឆនំ២០១២

ក្រសុកដ៏េ្រចើនេលើសលុបេទកន់តំបន់ទំងេនះ

។

េខត្តកំពង់ចម

្ត ល និង

ែកវ មន១០០ករ ិយល័យេបះេឆនតែថមេទៀត េនកនុងេពលចុះេឈមះេបះេឆនតឆនំ២០១២។
ដូចគនេនះែដរ ភគរយដ៏ខពស់ៃនអនកេបះេឆនត ្រតូវបនេគយកេចញពី ករ ិយល័យេបះេឆនតមួយចំនួន កនុង

អំឡុងេពលចុះេឈមះឆនំ២០១២ ។ េខត្តេសៀម ប (១៣) និង េខត្តបនទយមនជ័យ (១១) មនចំនួនតួេលខៃន
ករ ិយល័យខពស់បំផុត ។ េនះបង្ហញថ ជងពក់ក
េឆនតេនះ បន

្ល ប់

្ត លៃនពលរដ្ឋែដលមនេឈមះកនុងករ ិយល័យេបះ

ឬ បនផ្លស់បូរទី
្ត លំេន កនុងអំឡុងេពលែតមួយឆនំ។ ចំែណកករេបះេឆនតេនកនុង
ករ ិយល័យេបះេឆនតទំងេនះ គណបក ្របជជនទទួលបន ៥៧,៩ % េហើយគណបក សេ្រងគះជតិទទួល
បន ៣៣% ខុសគនពីភគរយចំែណកៃនករេបះេឆនតទូទំង្របេទស (េយង
៣៤. េយងេទ

ម NDI)។

មចបប់ែដលពក់ព័នធ ករ ិយល័យេបះេឆនតមួយ មិន

ចមនអនកេបះេឆនតេ្រចើន

ជង ៧០០ នក់ បនេទ ដូេចនះ គ.ជ.ប បេងកើតករ ិយល័យេបះេឆនតថមីេដើមបីបំេពញចំនួនេកើនេឡើងៃនអនកេបះ
េឆនត ។ បនទប់ពីមនករេ្រប បេធៀបចំនួនករ ិយល័យេបះេឆនត ឆនំ ២០១២ និង ឆនំ ២០១៣ NDI បនរក
េឃើញថមន ៩០២ ករ ិយល័យេបះេឆនតថមី (៥%ៃនចំនួនករ ិយល័យសរុប១៩,០០៩) ែដលមិនមនកនុងេពល
េបះេឆនតឆនំ២០១២។ ករ ិយល័យេបះេឆនតទំង៩០២បនបេងកើតេនេពលែដលមនករ "បំែបក" ករ ិយល័
យេបះេឆនត ែដលមន្រ

ប់ (៦៩១), ករផ្លស់បូរទី
្ត

ំងករ ិយល័យ (២) និងករបេងកើតករ ិយល័យថមីចំនួន

(២០៩) ។ ករវ ិភគបែនថមេលើករ ិយល័យថមីែដលបនបេងកើតចំនួន២០៩ ែដលមនលទធផលេបះេឆនតលំេអៀង
និងអំេ

យផលយ៉ ងខ្លំងេទរកគណបក ្របជជនកមពុជទទួលបនជមធយម៧០%ៃនអនកេបះេឆនត។ ទីពីរ
ករ ិយល័យេបះេឆនតថមី្រតូវបនរកេឃើញថមនអតុលយភពេយនឌ័រមនតិចជង១០%ៃនអនកែដលបនចុះ
េឈមះេបះេឆនតេ

យែឡកេនេខត្តៃ្រពែវង និងក

េឈមះេបះេឆនតខពស់មិនធមម

្ត ល ។ ករ ិយល័យេបះេឆនតថមី មនអ្រ

ៃនអនកចុះ

។

ឃ. ចំនួនអនកេទេបះេឆនត
៣៥. េយង

ម គ.ជ.ប អនកចូលរួមេបះេឆនតេ្រជើ ស

ំងតំ

ង ្រស្ត ឆនំ២០១៣ មន ៦៩,៦១%ៃន

អនកបនចុះេឈមះេបះេឆនត ។ េនះគឺជករធ្លក់ចុះពី៧៥%េនឆនំ២០០៨ ។ គ.ជ.ប មិនបនផ្តល់ព័ត៌មនចំនួន
សន្លឹកេឆនតមិនបនករ េន

មករ ិយល័យេបះេឆនតេឡើយ ។ ជលទធផល េនកនុងរបយករណ៍េនះ បន
បង្ហញពីចំែណកៃនករេបះេឆនត (សន្លឹកេឆនតបនករសរុប) េ្រប បេធៀបេទនឹងចំនួនអនកែដលបនចុះេឈមះ
េនកនុងករ ិយល័យេបះេឆនតែតមួយ ។ មនករ ិយល័យេបះេឆនតែដលមនចំនួនសរុបៃនសន្លឹកេឆនត េលើស
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ចំនួន្របជជនេពញវ ័យ ែផ្អក

មករប៉ ន់្របមណចំនួន្របជពលរដ្ឋរបស់ទិននន័យមូល ្ឋ នឃុំសងកត់ (CDB)។

មនរហូតដល់ ១២០%ៃន្របជពលរដ្ឋមនសិទិេធ បះេឆនត។

ង. ករេសុប
ើ អេងកតេ្រកយករេបះេឆនត
៣៦. េ្រកយេពលទទួលបនពកយបណឹ្ត ងជផ្លូវករ គ.ជ.បត្រមូវឱយេរៀបចំសវនករជ

មនវត្តមនៃនអនកចូលរួម ឬ តំ
ករជ

ធរណៈ

ង និង

ក ីពក់ព័នធទំងអស់ ។ េទះជយ៉ ង

ធរណៈ ែដល

គ.ជ.ប មិនបនេធ្វើសវន

មួ យ និងបនេធ្វើករសេ្រមចេនកនុងកិច្រច បជុំបិទទ្វរៃផទកុង
ន េហើយបនទប់មកបន្របប់េដើម

បណឹ្ត ងអំពីករបដិេសធ េ

យគមនករពនយល់ ឬករបង្ហញពីលទធផលៃនករេសុើបអេងកត

បញចប់ ពកយបណឹ្ត ងទំងអស់្រតូវបន្រចនេចលេ
៣៧. គណបក សេ្រងគះជតិបន្ត

មួយេទ ។ េនទី

យគមនករពនយល់ ។

ក់ពកយបណឹ្ត ងេទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ (CC) ែដលជតុ

កនុងករេ ះ្រ
យជេម្លះៃនករេបះេឆនត ។ េទះបីជមនចបប់ែដលមន្រ
ៃន្រកបខ័ណ្ឌ CC ប៉ុែន្ត
ក់ដូចជមិនមននីតិវ ិធីចបស់
ស់កុងករេ
ន
ះ្រ

ករកំពូល

ប់ ស្រមប់អងគភព និងមុខងរ
យពកយបណឹ្ត ងៃនករេបះេឆនត

េនះេទ ។ េលើសពីេនះេទេទៀត សមជិក្រកុម្របឹក ភគេ្រចើនរួមទំង្របធន្រកុម្របឹក ែដលទទួលខុស្រតូវ
េ

ះ្រ

យពកយបណឹ្ត ងេនះ

េឆ្លើយតបេទនឹងម្រ

បចចុបបននគឺជសមជិកៃនគណៈកមមធិករអចិៃ្រន្តយ៍របស់គណបក ្របជជន ។
ទី៤ កនុងបទបបញញ តិៃ្ត ផទកុងបនបញ
ន
ជ ក់ថ: «សមជិកៃន្រកុម្របឹក ធមមនុញញមិន្រតូវជម្រន្តី

ៃនគណបក នេយបយ
េហើយ

មួយ» ។ ករេសុើបអេងកតេទេលើលទធផលៃនករ ិយល័យេបះេឆនត េនមនក្រមិត

ក់ ដូចជមនមិនមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបីេ

ះ្រ

យ ឬ ទទួល

គ ល់ភពមិន្រប្រកតីែដលបន

គូសបញ
ជ ក់េនកនុងរបយករណ៍ទំងេនះ - ករេឈមះរបស់អនកចុះេឈមះេបះេឆនត និងករេបះេឆនតមិន្រតឹម

្រតូវ និងខុសចបប់ ។

V. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន
៣៨. ជរួម ករេបះេឆនតេនកមពុជឆនំ២០១៣ មិនមនភពខុសគននិងឆនំមុនៗេនះេទ។ ករចត់ែចង

ករេបះេឆនត ករចុះេឈមះេបះេឆនត

្របព័នធផ ព្វផ យ ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋ និងករែចក

បនេគ្របេមើលទុកជមុនថ នឹងមិន្រតូវបនេ
ទី២៨ ែខកកក
េ

ះ្រ

យេ

យ្រតឹម្រតូវេនះេទស្រមប់ករេបះេឆនតកលពីៃថង

េនះ េបើេទះបីជបញ
្ហ ទំងេនះជបញ
្ហ ដែដលែដលធ្លប់្រតូវបនេគសិក

យទំងអនកជំនញជតិ និងអន្តរជតិកីក
្ត ៏េ

បញ
ជ ក់អត្តសញញណប័ ណ្ណបំេរ ើេ

និងផ្តល់អនុ

យ។ របយករណ៍េនៃថងេបះេឆនតបនកត់្រ

ែដលមនសិទិេធ បះេឆនត្រតូវបនេគបដិេសធមិនេ

យចូលកនុងករ ិយល័យេបះេឆនត (២)ករេ្របើ ្របស់លិខិត

យករេបះេឆនតែដលែចកចយេ

និងេឈមះមិនបនករេនកនុងបញជីេបះេឆនត)

េបះេឆនតែដលេបើកថមីៗជមួយទិននន័យ្របជជនមិនចបស់

េ

សន៍

(១) ្របជពលរដ្ឋ

យម្រន្តីមូល ្ឋ នបក

(៣)អនកេទេបះ

េឆនតមនចំនួនេ្រចើនជងចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលមន (េបើេធៀបជមួយទិនន
ន ័យមូល ្ឋ នឃុំសងកត់) (
លមកពីេឈមះសទួន

សនៈ ្រតូវ

និង(៤)លទធផលខុសធមម

ចប

្ត

ពីករ ិយល័យ

ស់។

៣៩. េនកនុងបរ ិបទឆនំ២០១៣ ជពិេសសករេផ្តតេទករេបះេឆនត បញ
្ហ ទំងេនះគឺ លមម្រគប់្រគន់េធ្វើ
យបត់ទំនុកចិត្ត ឬជំេនះេទេលើដំេណើរករេបះេឆនត។ ករបត់ជំេនឿេនះបនបង្ហញេ យេឃើញយ៉ ង

ចបស់េ

យករបន្តេធ្វើពហិកររបស់គណបក សេ្រងគះជតិមិនចូលរួមកនុងរដ្ឋសភ
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និងករត ៉ ជ

ធរណៈ

ម្តងេហើយម្តងេទៀត ែដលេនះតំរវូ ឲយមនករទទួលខុស្រតូវ្រគប់អនកពក់ព័នធទំងអស់ ដូចជសងគមសុីវ ិល សហ
គមន៍អន្តរជតិ រ ្ឋ ភិបល និងគណបក នេយបយ។
៤០.

រ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើករេឆ្លើយតបេទ

ស្រមប់ករេបះេឆនតេលើកេ្រកយ។

េ

ធរណៈជនកនុងករឲយមនករែកទ្រមង់ករេបះេឆនត
រែតករងរេនះមនទំហំធំ រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតេធ្វើករងរេនះ

យ

ជមួយអងគករសងគមសុីវ ិលេដើមបីេធ្វើករផ្លស់បូរេយបល់
្ត

នេយបយែដលជែផនកសំខន់ែដលេធ្វើេ

ករ្រតួតពិនិតយករេបះេឆនត

យមនករកំែណទំរង់។

៤១. ជដំបូង្រតូវែតពិនិតយេឡើងវ ិញទំង្រសុងនូវ ល់ព័ត៌មនេបះេឆនត េ
ចូលរួមរបស់គ.ជ.ប។ គ.ជ.ប គួរែតបង្ហញទិននន័យ និងឯក
កំែណទ្រមង់ករេបះេឆនត

ធរណៈជន។ សមព័នធ

(ERA) បនេសនើសុំជេ្រចើនដងពីករចម្លងបញជីេបះេឆនត

ចំនួនលិខិតបញ
ជ ក់អត្ត

មឃុំសងកត់នីមួយៗ ករសុំ្រតួតពិនិតយបញជីេបះេឆនតែដលបនេ្របើ្របស់

េនករ ិយល័យេបះេឆនត ។ ករទទួលបនឯក

រទំងេនះគឺមន

៤២. គណបក នេយបយទំងអស់ធនេ
រ ្ឋ ភិបលេ
ែដលជ

ដូេចនះេហើយគណបក នេយបយ
យ្រតឹម្រតូវ។

យ្រតូវកររួមសហករ និ ង

រែដលពក់ព័នធដលដល់

សញញណបេ្រមើឲយករេបះេឆនតេន

ណៈជនទូេទ

និងគណបក

រៈសំខន់

ស់ស្រមប់េធ្វើករវ ិភគ។

យបននូវសុចចរ ិតភពៃនករេបះេឆនតជំនួសមុខឲយ

ធរ

ចេ្របើ្របស់ករេបះេឆនតេដើមបី្របកួត្របែជងយកតំែណង

គណបក ទំងអស់្រតូវសហករគនកនុងករេធ្វើឲយមនករែកទ្រមង់ករេបះេឆនត

ទិភពទី១េនកនុង្របេទសកមពុជ។

៤៣. សងគមសុីវ ិលនឹង្រតូវេដើរតួនទីដឹកនំឲយមនកំែណទ្រមង់ករេបះេឆនត េ

យ

រែតរ ្ឋ ភិ បល

បនបដិេសធបេងកើតឲយគណកមមករឯក ជយេសុើបអេងកតករេបះេឆនតែដលមនករចូលរួមពីសងគមសុីវ ិល

និង

អនកពក់ព័នដ
ធ ៃទេទៀត។ ករ្របឈមែដលអងគករសងគមសុីវ ិលកំពុងែតជួប្របទះនេពលបចចុបបននគឺ្រតូវេធ្វើេ

យ

ករមិនេពញចិត្តរបស់

ធរណៈជនបនទប់ពីករេបះេឆនតក្លយជចំនុចវ ិជជមនែដលយកចិត្តទុក

ករផ្លស់បូរយ៉
្ត
ងចបស់

ស់េទេលើ្របព័នធេបះេឆនត។

៤៤. សហគមន៍អន្តរជតិ្រតូវែតេ
េ

យ

ះ្រ

យេដើមបីេធ្វើេ

យ

ថ នភពមនភព្របេសើរបំផុត ជជងទុក

ថ នភពេនះនូវែតេកើតមន េហើយ្របឈមមុខជមួយេរឿងដែដលៗ េហើយទុ កេ

េបះេឆនតេនេលើកេ្រកយកនុង្របេទសកមពុជ។

្រគប់រប
ូ ភពទំងអស់ែដល

ក់េទេលើ

ចេធ្វើេទបន េ

សហគមន៍អន្តរជតិ្រតូវែតបន្តេធ្វើេ

យ េកើតេឡើងេពល

យមនករកំែណទ្រមង់

យសហករជមួយៃដគួ ខណៈេពលែដលសហគមន៍អន្តរជតិ្រតូវ

ែតបន្តឧបត្តមគំ្រទដល់សងគមសុីវ ិល ទំងសំភរៈ និងបេចចកេទសេនេពលែដលពួកេគេធ្វើករងរទក់ទងេទនឹក
ករែកទ្រមង់។
៤៥. ករេលើកេឡើងពីភពមិន្រប្រកតីករេបះេឆនត និង

នុ

សន៍ពីករេបះេឆនតមុនេនកនុងរបយ

ករណ៍េនះ សមព័នធកំែណទ្រមង់ករេបះេឆនត (ERA) េជឿជក់ ករែកទ្រមង់សំខន់ៗ្រតូវែតរួមបញូជ លចំនុច៦ កនុង
េនះរួមមន៖ (១) សមសភព
ណត្តិ និងយុ ្ត ធិករៃន ថ ប័ន្រគប់្រគងករេបះេឆនតែដលបចចុបបននគឺគ.ជ.ប

(២) ដំេណើរករចុះេឈមះេបះេឆនត ករចុះេឈមះេបះេឆនត ឯក

រែដល្រតូវករ និ ងករែចកចយ និងភព

្រតឹម្រតូវៃនបញជីេឈមះេបះេឆនត (៣) ករេ្របើ្របស់ ករេចញ និងករ្រតួតពិនិតយៃនលិខិតបញ
ជ ក់អត្តសញញណ
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បេ្រមើឲយករេ្របើ្របស់ (ICEs) (៤) េគលករណ៍េ្របើ្របស់ែដលមនសមភព តុលយភព និងករេ្របើ្របស់
េ

យេសរ ី (៥) អពយ្រកឹតយភពរបស់ម្រន្តី ជករ តុ

ករ និងកងកម្លំង្រប

វតថុគណបក នេយបយ។
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ប់

វុធ (៦) ករែកទ្រមង់ហិរញញ

