
ទីស្នា ក់ការកណ្តា ល ៖ ផ្ទះលលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ខណ្ឌ  ទួលលោក រាជធានីភ្ាំលេញ ព្េះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  Teuk  Laak  I,  Tuol  Kork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 

P.O. Box 1145, Phone :  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745   E-mail :  comfrel@online.com.kh  Website: www.comfrel.org 

 

 

 

 
ភនពំពញ, ថ្ថៃទ២ី០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១២ 

ការលបុឈ ម្ ោះទណ្ឌ ិតជាបព់ន្ធនាគារឈចញពីបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ តឈោយក្រុមក្រឹរាឃុុំ សង្កា ត ់
ន្ិងការសុំឈរចរបសគ់.ជ.ប៖ ខ្វោះចាប ់ន្ិងប ោះពាលស់ិទធិឈ ោះឈនោ ត 

 ែុមខ្រវលបានសាកលបងពភិាកាពលើអងគពរតុថ្នករណីស្តីពីការលុបព ម្ ោះពោក ស្ម រង្ុ ី ពចញពីបញ្ជ ីពបាោះ
ពឆ្ន ត និងអងគចាប ់ រពមទងំនីតិវធិី ។ ពររោះថា ពស្ចកតីស្ពរមចរបស់្រកុមរបឹកាឃំុ ស្ង្កា ត ់ និង គ.ជ.ប ហាកដូ់ចជា
ែវោះមូលដ្ឋា នរកបែណឌ ចាប ់និងនីតិវធិីជាកោ់កណ់ាខចងពីការលុបព ម្ ោះអនកមានសិ្ទធពិបាោះពឆ្ន តខដលរតូវបានតុោការ
ផតន្ទទ ពទស្ពផ្ងពីបទពលមើស្ពបាោះពឆ្ន តពចញពីបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន ត កនុងករណីពិពស្ស្ ឬ របចឆំ្ន ពំន្ទោះព ើយ ។ 

  ពៅថ្ថៃទី ២៧ ខែតុោ ឆ្ន  ំ២០១២  រកុមរបកឹាស្ង្កា តប់ឹងរងំបានស្ពរមចលុបព ម្ ោះពោក ស្ម រង្ុ ី ពចញពី
បញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តឆ្ន  ំ២០១២ ខដលមានស្ពមលងគរំទរបស់្ស្មាជិករកុមរបឹកាស្ង្កា តច់នំួន ៥របូ ពលើ ៧របូ ពដ្ឋយខផែកពលើ
មារា ៥០ថមីថ្នចាបស់្តីពីការពបាោះពឆ្ន តពរជើស្ាងំតំណាងរ្ស្ត និងសាលដឺកាតុោការកំពូល  ពលែ៣២ ចុោះថ្ថៃទ០ី១ 
ខែមនី្ទ ឆ្ន  ំ ២០១១ កនុងករណីថាជនខដលមានពទស្គម នសិ្ទធិមានព ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន ត ។ បន្ទទ បព់ីការស្ពរមច
របស់្រកុមរបឹកាស្ង្កា តប់ឹងរងំរចួមក ពោក ជងួ ជូង ី ខដលជាពមធាវរីបស់្ពោក ស្ម រង្ុ ី បានបតងឹជំទស់្ពៅនឹង
ពស្ចកតីស្ពរមចរបស់្រកុមរបកឹាស្ង្កា តប់ងឹរងំែណឌ ដូនពពញ រជធានភីនពំពញ ពៅរកុមរបឹកាជនុំំជរមោះ គ.ជ.ប 
ទកទ់ងពៅនឹងសាលដីកាពលែ ៣២ ចុោះថ្ថៃទី ០១ ខែមនី្ទ ឆ្ន  ំ២០១១ របស់្តុោការកំពូល មនិរតូវបានអនុវតតពដ្ឋយ
តុោពនោះពៅព ើយ, មារា៥០ថមីថ្នចាបស់្តីពីការពបាោះពឆ្ន តពរជើស្ាងំតំណាងរ្ស្តខចងខតអំពីការចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត, 
ការលុបព ម្ ោះពោក ស្ម រង្ុ ី ពចញពបីញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តគឺរតូវខផែកពលើពស្ចកតីខណន្ទរំមួស្តីពកីារពរងឹងការពិនិតយ
បញ្ជ ីព ម្ ោះ និងចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន តពលែ ០២៧ ស្ណន ចុោះថ្ថៃ០៣ ខែកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១០ របស់្ គ.ជ.ប ប ុខនតរកុមរបកឹា
ស្ង្កា តប់ឹងរងំមនិមានលិែិតបញ្ញជ កព់ីការដករូតសិ្ទធិពបាោះពឆ្ន តពោកស្ម រង្ុ,ី ករណីរបស់្ពោកស្ម រង្ុ ី កពុំងខត
រតូវបានចតក់ារាមនីតិវធិីពដ្ឋយតុោការកំពូលពលើបណតឹ ងពស្ើពរ ើ, ការចតខ់ចងការអនុវតតសាលដីកាតុោការកំពូល
របស់្រកុមរបឹកាស្ង្កា តប់ឹងរងំមនិរតូវាមគតតិចាប,់ នងិតុោការកពូំលអាចនងឹពយួរការអនុវតតពទស្ករណីពោកស្ម 
រង្ុ។ី  

ចាបអ់នុញ្ញា តឲ្យបតឹងជនណាមាន កប់ានលុោះរាខតជនពន្ទោះមនិមានលកខែណឌ រគបរ់គនា់មការតរមូវថ្នមារា៥០ 
ថ្នចាបព់បាោះពឆ្ន តពរជើស្ាងំតំណាងរ្ស្ត ខដលមកសំុ្ចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត។ នតីិវធិី នងិពស្ៀវពៅខណន្ទរំបស់្ គ.ជ.ប 
បានអនុញ្ញា តជនណាមាន កអ់ាចបតឹងជំទស់្ពៅនងឹអនកខដលមានព ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន ត ខដលជនពន្ទោះគម នសិ្ទធិចុោះ
ព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋយស្ថិតកនុងសាថ នភាពជាបព់នធន្ទគរ ប ុខនតគម ននីតិវធិ ីនិងការខណន្ទឲំ្យបតឹងជំទស់្ដកសិ្ទធពិបាោះពឆ្ន ត 
ពដ្ឋយដកព ម្ ោះពចញពីបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន ត ពររោះជនពន្ទោះជាទណឌិ តជាបព់នធន្ទគរ។   

  ជាទូពៅការបតឹងជំទស់្ឲ្យដកព ម្ ោះពចញពីបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋយសារបញ្ញា ស្ញ្ញា តិ នងិអាយុ ជាលកខែណឌ ចំ
បាចដ់្ឋចខ់ាត ខដលមានខចងកនុងបទដ្ឋា នលិែិតតូបករណ៍អនតរជាតិស្តីពីសិ្ទធិពបាោះពឆ្ន ត និងឈរព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត។ 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
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ប ុខនតស្រមាបល់កខែណឌ មានទលំីពៅ ទណឌិ តជាបព់នធន្ទគរ ឬ ជនវកិលចរកិ ជាលកខែណឌ  ខតមនិដ្ឋចខ់ាត។ មាននយ័ថា
ការបតឹងជំទស់្ពលើជនណាមាន កក់នុងលកខែណឌ ពនោះអាចមនិឲ្យអនុវតត។ គ.ជ.ប កប៏ានយល់អំពីបញ្ញា ពនោះខដរ កនលងមកខត
ពនយល់ថា គ.ជ.ប អនុវតតាមចាប ់ ពរើយ គ.ជ.ប គម នសិ្ទធដិកព ម្ ោះនរណាមាន កប់ានពទសូ្មបពី ម្ ោះស្ទួនពចញពីបញ្ជ ី
ពបាោះពឆ្ន តកនុងកំ ុងពពលចុោះព ម្ ោះ ។ 

ចំខណកឯសាលដីកាពលែ ៣២ ចុោះថ្ថៃទ ី០១ ខែមនី្ទ ឆ្ន  ំ២០១១ របស់្តុោការកំពូលបានកាតព់ទស្កំបាងំមែុ
ឲ្យពោក ស្ម រង្ុជីាបព់ទស្ពីបទផ្ពវផាយពត័ម៌ានមនិពិត ញុោះញង ់នងិបំផ្លល ញរទពយស្មបតតិសាធារណៈ ខដលរកព់ន័ធ
ពៅនឹងពទស្រពរមទណឌ  រតូវបានពោក ស្ម រង្ុបីនតដ្ឋករ់កយបណតឹ ងកាលពីថ្ថៃទី ០១ ខែវចិឆិកា ឆ្ន  ំ ២០១២ ពដើមបឲី្យ
មានការពស្ើពរ ើពៅតុោការកពូំល ។ ពបើខផែកពលើមារា ៤៤៩ ថ្នរកមនីតិវធិីរពរមទណឌ  របសិ្នពបើតុោការកំពូល
កំពុងខតចតក់ារបណតឹ ងពស្ើពរ ើករណីពោក ស្ម រង្ុ ីពន្ទោះតុោការកំពូលអាចពយួរការអនុវតតពទស្បាន ។  

 ពៅរពស្ៀលថ្ថៃទី ៦ ខែវចិឆិកា ឆ្ន  ំ ២០១២ រកុមរបឹកាជំនុំជរមោះថ្នគណៈកមាម ធិការជាតិពរៀបចំការពបាោះពឆ្ន ត 
(គ.ជ.ប) បានពបើកស្វន្ទការពដើមបពីដ្ឋោះរសាយបណតឹ ងជាសាធារណៈពៅពលើបណតឹ ងខដលពោក ជួង ជូងី ជាពមធាវពីោក 
ស្ម រង្ុ ី កនុងការបតឹងជំទស់្ពៅនឹងពស្ចកតីស្ពរមចរបស់្រកុមរបឹកាស្ង្កា តប់ឹងរងំ កនុងការលុបព ម្ ោះពោក ស្ម រង្ុី
ពចញពីបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន ត ។ ជាលទធផលរកុមរបឹកាជំនុជំរមោះគណៈកមាម ធិការជាតិពរៀបចំការពបាោះពឆ្ន តបានស្ពរមចតមាល់
ពស្ចកតីស្ពរមចរបស់្រកុមរបកឹាស្ង្កា តប់ងឹរងំទុកជាបានការកនុងការលុបព ម្ ោះពោក ស្ម រង្ុ ីពចញពីបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន ត ។ 
ការពដ្ឋោះរសាយបណតឹ ង ពរើយតំកល់ការស្ពរមចពស្ចកតីរបស់្រកុមរបឹកាពនោះ ហាកដូ់ចជាអនុវតតែុស្ពីទរមង ់ នងិគតិ
ចាបរ់បស់្សាថ បន័ ពររោះ គ.ជ.ប បានពោងមារា៥០ ខដលមនិទកទ់ិនឲ្យរកុមរបឹកាឃំុ ស្ង្កា តដ់កសិ្ទធិអនកពបាោះពឆ្ន ត
ពដ្ឋយព ម្ ោះនរណាមាន កព់ចញពីកនុងបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន ត ។  

 មារា ៥០ថមីថ្នចាបស់្តីពីការពបាោះពឆ្ន តពរជើស្ាងំតំណាងរ្ស្ត កនុងជំពូកទី ៦ ស្រមាបក់ារចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត 
និងបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តបានខចងថា “ពដើមបីពបាោះពឆ្ន តបាន របជាពលរដារតូវមានព ម្ ោះកនុ ងបញ្ជី ពបាោះពឆ្ន ត និងមានឯកសារ
បញ្ញជ កពី់អតតស្ញ្ញា ណរបស់្ែលួ នកនុ ងពពលពបាោះពឆ្ន ត ។ ពដើមបីមានព ម្ ោះកនុ ងបញ្ជី ពបាោះពឆ្ន តរបជាពលរដារតូវបំពពញ
លកខែណឌ ដូចខាងពរកាម៖ 

- មានស្ញ្ញជ តិខែមរ ។ 
- មានអាយុ ១៨ ឆ្ន ពំ ើងពៅ គិតដល់ថ្ថៃពបាោះពឆ្ន ត ។ 
- មានទីលំពៅកនុ ងឃំុ ស្ង្កា តខ់ដលសាមីែលួ នរតូវពបាោះពឆ្ន ត ។ 
- មិនរតូវស្ថិតកនុ ងសាថ នភាពជាបព់នធន្ទគរ ។ 
- ពុំខមនជាជនវកិលចរតិ ឬស្ថិតពរកាមអាណាពាបាលពដ្ឋយមានលិែិតបញ្ញជ កពី់រកសួ្ងសាថ បន័មានស្មតថកិចច ។  

គណៈកមាម ធិការជាតិពរៀបចំការពបាោះពឆ្ន តរតូវពចញបទបញ្ញជ  និងនិតិវធីិពដើមបីអនុវតតជាកខ់ស្តងនូវវាកយែណ័ឌ ទី១ 
ថ្នមារាពនោះ ។”   

ពោងាមមារា ៥០ថមីថ្នចាបស់្តីពីការពបាោះពឆ្ន តពរជើស្ាងំតំណាងរ្ស្ត ពរៀបរបខ់តអពំីលកខែណឌ តំរវូឲ្យ
របជាពលរដាមានសិ្ទធិចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត ប ុខនតមារាពនោះពុំបានខចងពីរបជាពលរដាខដលមានព ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តរចួ
ពរើយពន្ទោះពទ ឫទណឌិ តខដលរតូវបានតុោការផតន្ទទ ពទស្ពរៅពីបទពលមើស្ពបាោះពឆ្ន តខដលមានខចងពៅកនុ ៃងចាបព់បាោះពឆ្ន ត
ពរជើស្ាងំតំណាងរ្ស្ត រតូវលុបពចញពីបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តពន្ទោះពទ ។ រពោះរជាណាចរកកមពុជា មានរកមរពរមទណឌ ខដលខចង



 3 

 

ោ ងចាស់្ នងិជាកោ់កអ់ពំីរបពភទថ្នបទពលមើស្ និងលកខណឌ ខដលពៅរកមមានសិ្ទធិកនុងការដករូតសិ្ទធិពលរដា សិ្ទធិ
នពោបាយពៅពពលខដលបបុគគលពន្ទោះរតូវបានតុោការផតន្ទទ ពទស្ាមបទពលមើស្ខដលមានខចងពៅកនុងចាប ់ និងមាន
សាលរកម ឬសាលដីការជាសាថ ពរ កប៍ ុខនតទកទ់ងពៅនឹងនីតិវធិី កនុងការលបព់ ម្ ោះទណឌិ តពចញពបីញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តរបចឆំ្ន  ំ
និងសាថ បន័ ឬអងគខដលជាអនកអនុវតតពៅកនុងកំ ុងពពលចុោះព ម្ ោះ នងិពពលពិនតិយបញ្ជ ីព ម្ ោះពន្ទោះ គឺពុំទនព់ឃើញមាន
ពៅព ើយពទ ។ មា ងវញិពទៀត ជំពូកទ ី ១១ថ្នចាបព់បាោះពឆ្ន តពនោះ បានអនុញ្ញា តឲ្យគណៈកមាម ធិការជាតិពរៀបចំការពបាោះ
ពឆ្ន តលុបព ម្ ោះអនកមានព ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តរចួពរើយ កនុងករណីខដលអនកមានសិ្ទធិពបាោះពឆ្ន តពន្ទោះរបរពឹតតបទពលមើស្
ណាមយួទកទ់ងពៅនឹងការពបាោះពឆ្ន ត ដូចជាការពរបើកមាល ងំ ឬអំពពើរឹងា ឬបភំតិបំភយ័មនិឲ្យរបជាពលរដាមានសិ្ទធិ
ពបាោះពឆ្ន តពៅចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត ញុោះញងអ់នកគរំទ ឬអនកពបាោះពឆ្ន តឲ្យរបរពឹតតអំពពើរពំោភបំរន អំពពើគរំមកំខរង អំពពើ
រឹងាពៅពលើពបកខជន ឬគណបក្នយបាយដថ្ទ ការបងាការរខំានមនិឲ្យដំពណើ រការពបាោះពឆ្ន តបាន ការបងាការរខំានមនិ
ឲ្យរបស់្នលឹកពឆ្ន តបាន ការពធវើឲ្យែូចរពបៀបពរៀបរយកនុងពពលពបាោះពឆ្ន ត និងការទិញស្នលឹកពឆ្ន តពដ្ឋយស្មាា រៈ ឬពដ្ឋយ
របាកក់ាស្ជាពដើម ខដលករណីខាងពលើពនោះ បានចងែុលបង្កា ញនូវបទពលមើស្ពបាោះពឆ្ន តោ ងចាស់្ោស់្  នងិការអនុញ្ាតតិ
ឲ្យ គ.ជ.ប មានអំណាចពពញពលញខដលរស្បាមគតចិាប ់ កដូ៍ចជាទរមងច់ាបក់នុងការលបព់ ម្ ោះអនកពបាោះពឆ្ន តខដល
មានព ម្ ោះរចួមកពរើយកនុងបញ្ជ ីព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន តពចញពីបញ្ជ ីព ម្ ោះអនកពបាោះពឆ្ន ត ពៅពពលខដលអនកពបាោះពឆ្ន តពន្ទោះរតូវ
បានផតន្ទទ ពទស្នូវបទពលមើស្ដូចខដលមានខចងពៅកនុងជំពូកទី១១ពន្ទោះ រឯីការលុបព ម្ ោះពចញពីបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តនូវទណឌិ ត
ខដលរបរពឹតតអំពពើពផ្ងពអីវីដូចខដលមានខចងកនុងជំពូកខាងពលើពនោះ គឺមនិទនម់ានពទ។  

មារា ៥០ថមីថ្នចាបព់បាោះពឆ្ន តពរជើស្ាងំតំណាងរ្ស្ត អាចពនយល់បានថា ពោក ស្ម រង្ុ ី អាចបាតប់ងសិ់្ទធិ
ពបាោះពឆ្ន ត ប ុខនតកនុងករណីព ម្ ោះពោក ស្ម រង្ុមីានពៅកនុងបញ្ឌ ីពបាោះពឆ្ន ត នងិមានការរចួពទស្ ឬបញ្ចបព់ទស្ កនុង
កំ ុងពពលមុនថ្ថៃពបាោះពឆ្ន ត ពោក ស្ម រង្ុកីអ៏ាចពបាោះពឆ្ន តបានខដរ ។   

កនុងកំ ុងពពលចុោះព ម្ ោះ និងការពធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត និងការពនិិតយបញ្ជ ីព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត 
គ.ជ.ប មានបទបញ្ញជ  នងិនតីិវធិី នងិពស្ៀវពៅខណន្ទរំបស់្ែលួនស្រមាបម់្នត ី គ.ជ.ប ពស្មៀន និងរកមុរបឹកាឃំុ ស្ង្កា ត ់។ 
នីតិវធិី នងិការខណន្ទពំនោះអនុញ្ញា តឲ្យពស្មៀន ឬរកុមរបកឹាឃំុ ស្ង្កា ត ់ លុបព ម្ ោះនរណាមាន កព់ចញពីបញ្ជ ី ប ុខនតមនិខមនឲ្យ 
“ដកសិ្ទធិពបាោះពឆ្ន តនរណាមាន កព់ទ” ។ នតីិវធិី នងិពស្ចកតខីណន្ទមំានពគលបំណងពដើមបពីរងឹងគុណភាព នងិពធវើបចចុបបនន
ភាពបញ្ជ ីព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋយដកព ម្ ោះ ស្ទួន នងិអមកសាល ប ់ ។ កនុងនីតិវធិី និងពស្ៀវពៅខណន្ទពំនោះ កពុ៏ំមានខចងឲ្យ
ពស្មៀន រកុមរបឹកាឃំុស្ង្កា ត ់ ឬ គ.ជ.ប ែលួនឯងដកសិ្ទធអិមកពបាោះពឆ្ន តពចញពីបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន ត ពររោះនរណាមាន កជ់ាទណឌិ ត 
ឬវកិលចរកិពន្ទោះព ើយ ។ 

ពៅរបស់្រកុមរបឹកាធមមនុញ្ា  ថ្ថៃទី ១៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន  ំ ២០១២ តំណាងគ.ជ.ប ខបរជាពលើកយកមារា ៥៣ថមីថ្ន
ចាបស់្តីពីការពបាោះពឆ្ន តពរជើស្ាងំតំណាងរ្ស្តខដលពរៀបចំអំពគី.ជ.បរតូវពធវើរបតភិូកមមអំណាចដល់រកុមរបឹកាឃំុស្ង្កា ត ់
ឲ្យបំពពញតួន្ទទីជាតំណាងែលួនកនុងការពិនតិយបញ្ជ ីព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត និងចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន តកនុងបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន ត នងិពស្ៀវ
ពៅបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តសំ្របឃំុ់ស្ង្កា ត ់។ ប ុខនតគម នការពរៀបរបរ់បស់្មារាពនោះ ឬគម ននតីិវធិី និងការខណន្ទណំាមយួឲ្យរកុម
របឹកាឃំុស្ង្កា តម់ានតួន្ទទីពៅដកសិ្ទធិអនកពបាោះពឆ្ន តពដ្ឋយលបព់ ម្ ោះអនកស្ថិតកនុងសាថ នភាពជាបព់នធន្ទគរព ើយ ។ 
តំណាងគ.ជ.ប អាចមនិចាស់្ោស់្អំពតីួន្ទទីរបស់្រកុមរបឹកាឃំុស្ង្កា តជ់ួយ សំ្អាតបញ្ជ ីព ម្ ោះ ឬពធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ី
ព ម្ ោះ ពដ្ឋយដក ព ម្ ោះស្ទួន ឬអនកសាល ប ់។  
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សំ្ណួរអាចពលើកព ើងថា ពតើ គ.ជ.ប អាចធាន្ទថាទណឌិ តជាបព់នធន្ទគរ (ពៅកនុងពនធន្ទគរ ឬពៅពរៅពនធន្ទគរ
ពដ្ឋយការពយួរពទស្ ) មនិអាចពបាោះពឆ្ន តបាន ពបើសិ្នមនិលុបព ម្ ោះពចញពីបញ្ជ ី? 

កនុងករណីពនោះសាកលបងផតល់ពោបល់ែលោះខដលទណឌិ តជាបព់នធន្ទគរមនិអាចពៅពបាោះពឆ្ន តបាន។ គ.ជ.ប អាច
ផតល់ពត័ម៌ានពៅរកសួ្ងមហាថ្ផទ និងម្នតីពនធន្ទគរអពំីទណឌិ តជាបព់នធន្ទគរមនិឲ្យពបាោះពឆ្ន ត ។ ដូចពនោះម្នតីពនធន្ទគរ
ពៅថ្ថៃពបាោះពឆ្ន តនឹងមនិអនុញ្ញា តឲ្យទណឌិ តទងំពន្ទោះពៅពបាោះពឆ្ន តពទ ។  

ស្រមាបទ់ណឌិ តជាបព់នធន្ទគរ ខដលរតូវបានពយួរពទស្ឲ្យពៅពរៅពនធន្ទគរ រកសួ្ងយុតតិធមគ៌ួរផតល់ពត័ម៌ានទណឌិ ត
ទងំពន្ទោះឲ្យ គ.ជ.ប ពដើមបជូីនដណឹំងពៅម្នតីការោិល័យពបាោះពឆ្ន ត នូវបញ្ជ ីព ម្ ោះទណឌិ តទងំពន្ទោះខដលមនិរតូវបាន
អនុញ្ញា តឲ្យពបាោះពឆ្ន ត ។ 

ជាស្របុ បន្ទទ បព់ីសិ្កាករណីពោក ស្ម រង្ុ ីនិងរកបែណឌ ចាប ់រកមុរបឹកាឃំុ ស្ង្កា ត ់និងគ.ជ.ប ពធវើការសំ្ពរច
ដកព ម្ ោះទណឌិ តជាបព់នធន្ទគរ ពចញពីបញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តពន្ទោះ គឺគម នបញ្ាតតិចាប ់ ឬនតីិវធិីណាមយួខដលឲ្យរកុមរបកឹាឃំុ
ស្ង្កា តអ់នុវតតដូចពនោះពទ ។ កនុងករណីដកព ម្ ោះទណឌិ ត ពចញពីបញ្ជ ីព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត វាអាចពធវើឲ្យពកួពគបាតប់ង ់ សិ្ទធិ
ពបាោះពឆ្ន ត និងសិ្ទធឈិរព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត ។ ពៅកមពុជារយៈពពលថ្នការចុោះព ម្ ោះពៅដល់ថ្ថៃពបាោះពឆ្ន តគឺមានររូតដល់
របាបំនួខែ ខដលកនុងកំ ុងពពលពនោះ ទណឌិ តែលោះបានបញ្ចបព់ទស្របស់្ពួកពគ ឬជនវកិលចរកិអាចជាស្ោះពស្បើយ ។ 

ែុមខ្រវលយល់ពឃើញថា រកុមរបឹកាធមមនុញ្ា  បានតមាល់ការសំ្ពរចរបស់្ គ.ជ.ប ពៅថ្ថៃទី ១៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន  ំ
២០១២  អំពកីរណីស្មរង្ុ ី ខដលពធវើឲ្យមានការអនុវតតករណីគំរខូដលប ោះរល់សិ្ទធិពបាោះពឆ្ន ត ពដ្ឋយែវោះបញ្ាតតចិាប ់ និង
នីតិវធិីរគបរ់គន ់ ។ រកុមរបឹកាធមមនុញ្ាមានភារកចិចកនុងការបករសាយនូវបទបញ្ញា តត ិ ឬកវ៏វិាទខដលទកទ់ងនឹងអងគចាប ់
ពិពស្ស្បញ្ញា តតិខដលខណន្ទឲំ្យលុបព ម្ ោះទណឌិ តពចញពបីញ្ជ ីពបាោះពឆ្ន តខដលរតូវបានផតន្ទទ ពទស្ពរៅពីបទពលមើស្
ពបាោះពឆ្ន ត។ 

  
 

       ៖ ពបស្កកមមរបស់្ែុមខ្រវល គឺជួយ បពងាើតបរោិកាស្គួរជាទីពពញចិតដ និងមានពត័៌មានរគបរ់គន ់ទី១/                
                             ាមរយៈការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល តស្ ូមតិ ពដើមបីទទួលបាននូវរកបែ័ណឌ ចាបស់្មរមយ, ការអបរ់ពំដើមបី
ផដល់ពត័ម៌ានដល់អនកពបាោះពឆ្ន ត អំពីសិ្ទធិ និងស្កមមភាពចូលរមួស្ពងាតការណ៍របស់្ពួកពគ ខដលអាចររងំនូវភាពមិនរបរកតី រពមទងំ
ផដល់នូវរបាយការណ៍អពងាតោ ងទូលំទូោយ និងឆ្ប់ររ័ស្ ពដើមបីអាច  មានការវាយតថ្មលពលើដពំណើ រការពបាោះពឆ្ន តមយួខដលមិនលំ
ពអៀង និងមិនរបកានប់ក្ពួក ទី២/                                         ាមរយៈការអបរ់ ំ និងពវទិកាសាធារ
ណៈកនុ ងពគលបំណងជរុំញពលើកទឹកចិតដរបជាពលរដាឱ្យចូលរមួកនុ ងកិចចការនពោបាយ និងការពធវើពស្ចកដីសំ្ពរចន្ទន្ទ ការតស្ ូមតិ/
បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លពដើមបីឱ្យមានការខកទរមងដ់ពំណើ រការពបាោះពឆ្ន តខដលបពងាើននូវគណពនយយភាព (ការទទួលែុស្រតូវ) របស់្ម្នដីជាបព់ឆ្ន ត 
រពមទងំផដល់នូវរបាយការណ៍អពងាតោ ងទូលំទូោយ និងឆ្បរ់រ័ស្ ពដើមបីអាចឱ្យមានការវាយតថ្មលមយួខដលមិនលំពអៀង និង
របកាន់បក្ពួកពៅពលើការបពំពញកមមវធីិនពោបាយ និងដពំណើ រការអនុវតដន៍ ការង្កររបស់្ម្នដីជាបព់ឆ្ន ត។ 


