
ថ្ថៃទី២៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
 

អនសុាសនល៍លើលសចក្តីព្រាង បទបញ្ជា  និងនើតិវិធើសំរាប ់
ការល ោះលនោ តលព្ររើសតំងតំណាងរាស្រស ីអាណតិីទើ៥ នោ ំ២០១៣ 

 
យយើងែ្ញ ាំទាំងអស់គ្នន  ជាតាំណាងអងគការសងគមសញីវលិ សមាគមមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលខែលយធវើការតាម

ដ្ឋនស្ថា នភាពនយោបាយ និងការយបាោះយឆ្ន តយៅកមពញជា រមួទាំងតាំណាងគណបកសនយោបាយ (ែូចមានរាយ
នាមភាា ប)់ យល់យ ើញថា យែើមបយីោយែាំយណើ រការយបាោះយឆ្ន តកនញងខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ ខាងមញែ ប្បកបយដ្ឋយ
ភាពយសរ ី ប្តឹមប្តូវ និងយញតតិធម ៌ វធិានខែលមានខចងយៅកនញង បទបញ្ជា  និងនីតិវធីិសាំរាបក់ារយបាោះយឆ្ន តយប្រើស
តាាំងតាំណាងរាស្រសត ោណតិតទី ៥ គរួខតរតឹតបតិរាល់សកមមភាពយរ ើសយអើងនយោបាយ យ ើយធានាយោយបាននូវ
សញចរតិភាពរបស់មស្រនតីរារការ កងកមាល ាំងប្បដ្ឋបោ់វញធ មស្រនតីយរៀបចាំការយបាោះយឆ្ន ត និងសមធមយ៌ៅកនញងការយប្បើ
ប្បាស់ប្បពន័ធផសពវផាយ(ពិយសសកនញងែាំណាកក់ាលយោសនាយបាោះយឆ្ន ត)។ 

យយើងែ្ញ ាំទាំងអស់គ្នន សូមចូលរូមផតល់ អនញស្ថសនជ៍ាយគ្នលការណ៍រមួ ១៦ចាំណញ ច (ែូចមានភាា បខ់ាង
យប្កាម)  រូនយៅ គណៈកមាម ធិការជាតិយរៀបចាំការយបាោះយឆ្ន ត (គ.រ.ប) យលើយសចកតីប្ាងបទបញ្ជា  និងនីតិវធីិសាំ
រាបក់ារយបាោះយឆ្ន តយប្រើសតាាំងតាំណាងរាស្រសត ោណតតិទី៥ ឆ្ន ាំ២០១៣ យែើមប ី គ.រ.ប យធវើការពិចារណា និងខក
សប្មួលនីតិវធីិអនញវតតជាកខ់សតងប្បកបយដ្ឋយប្បសិទធិភាព តមាល ភាព បយងកើនទាំនញកចិតត និងផតល់ភាពាយយប្សួល
ែល់មាា ស់យឆ្ន តកមពញជាបានចូលរមួកនញងែាំយណើ រការយបាោះយឆ្ន ត។ 

 
សប្មាបព់ត័ម៌ានបខនាមសូមទកទ់ង 

 យោក គល ់បញ្ជា  នាយកប្បតិបតិត គណៈកមាម ធិការែញមខស្រ វល /    -   -    
 យោក ហងស ពទុ្ធា  នាយកប្បតិបតតិ គណៈកមាម ធិការនិច វិក /    -   -    
 យោក គាន ពនលក នាយកសតីទី អងគការប្ដ្ឋក /    -   -    
 យោក សកុ សំលអឿន នាយក អងគការប្កុមអនកចាបក់ារការារសិទធិកមពញជា /    -  -  -   
 យោក យង ់គិមលអង ប្បធានមរឈមណឌ លប្បជាពលរែាយែើមបកីារអភវិឌ្ឍ និងសនតិភាព 

/    -   -    
 យោក លយ៉េង វីរៈ នាយកប្បតិបតតិ មរឈមណឌ លអបរ់ ាំចាបស់ាំរាបស់ គមន ៍     -   -    
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 អនសុាសន៍ល ើលសចក្តីព្រាងបទបញ្ជា  និងនីតវិិធសីរំាបក់ារល ោះលនោ តលព្ររើសតងំ 

តំណាងរាស្រសតអាណតតិទ៥ី នោ ២ំ០១៣ 

ជំពកូទី ៣៖ ការរគបរ់គងការប ោះបនន តបរជើសតំងតណំាងរាស្រសត 
១. ស្នើ  ្ ុំកែលុំអប្រការ៖  ៣.១៩.៣.៤ និង ៣.១៩.៣.៥  

បងងកើតគណៈកមមការងររើសងរ ើស និងរតួតពិនិតយការតតងតាំងសមារិក គធ/ខប គឃ/សប និង    
គកប/គករ។ គណៈកមមការរតូវមានការចូលរមួពីតាំណាងគ.រ.ប និងរគប់គណបកសនងោបាយតដលមាន
អាសនៈងៅកនុងរដឋសភា។  

គណបកសនងោបាយតដលមានអាសនៈងៅរដឋសភារតូវបានងសនើបញ្ជូ នងបកខរនសាំរាប់ការងររើស
ងរ ើសសមារិក គធ/ខប គឃ/សប និងគកប/គករ។  

លុបលកខខណឌ បងចេកងទសននការងររើសងរ ើសងោយមិនអាស្ស័យងលើបទពិងោធន៍ងបាោះងនន ត ង ើយ
បតនែមថា បញ្ឈប់ការងរ ើសងចញពីោច់ញាតិបងងកើត (ឳពុក មាា យ បង និងបអូនបងងកើត) ឬ បាីរបពនធងៅកនុង
គធ/ខប គឃ/សប និងគកប/គករតតមួយ។ 

មលូសេត ៖  

ងដើមបីឲ្យមានការចូលរមួពិងររោះងោបល់ងលើដាំងណើ រការងររើសងរ ើស និងរតតួពិនិតយដាំងណើ រការនន
ការតតងតាំងងោយគ.រ.ប និងបងងកើតឲ្យមានការងរឿទុកចិតាពីភាគីពាក់ព័នធ និងរពមទាំងបងងកើនការចូលរមួ
យុវរន និងស្រសាីជាសមារិក គធ/ខប គឃ/សប និងគកប/កគរ។ កនលងមកមន្រនាី គ.រ.ប ធ្លល ប់បានងសនើឲ្យ
គណបកសនងោបាយោក់ងបកខរនសាំរាប់ការងររើសងរ ើសសមារិក គធ/ខប គឃ/សប និងគកប/គករ។ 
មយ៉ាងងទៀតអនុវតាឲ្យមានរបសិទធិភាពរបការ ៣.១៧.២ “ងដើមបីងររពឯករារភាព និងអពយរកឹតភាពនន គ.រ.ប 
ដូចតចងកនុងមារត ១២ នន ច.ប.ត.រ សមារិកនន គឃ/សប រតវូតាំណាងឲ្យទសសនៈរកុមទាំងអស់ននសងគម
កមពុជាទាំងមូល...”។ រកមុទាំងអស់ននសងគមទាំងមូល ងោងតមរបការ ៣.១៦.១.២ រមួមានមន្រនាីរារការ 
បងរមើការងារកនុងរាររោឋ ភិបាល គណបកសនងោបាយ និងសងគមសីុវលិ។ 

 

ជំពកូទី ៧៖ ការបោសនាប ោះបនន ត 
២. ស្មើ  ្ ុំកែលុំអប្រការ៖ ៧.៣.១ និង៧.១៧ 

ការងោសនារបស់គណបកសនងោបាយអាចងធវើបានងៅទីោធ្លរណៈ ដូចជាទីផារ ងោយមាន
ការសរមបសរមួលពីអាជាញ ធរ ឬសនាិសុខផារ។ គ.រ.ប និងអាជាញ ធររតូវកាំណត់កតនលងោធ្លរណៈឲ្យបាន
ចាស់លាស់ និងកាំណត់កាលវភិាគសរមាប់ការងោសនាងៅទីោធ្លរណៈទាំងងនាោះ និងរពមទាំងងធវើ
អនារាគមន៍ងដើមបីឲ្យគណបកសនងោបាយអាចងលើកោល កសញ្ញដ បានងលើងរលការណ៍ងសមើភាព និងមិនងរ ើស
ងអើង។  
មលូសេត ៖  

គណបកសនងោបាយតដលចូលរមួការងបាោះងនន តមានសិទធិដូចៗរន កនុងការងលើកោល កសញ្ញដ គណបកស 
និងងធវើការងោសនាងៅទីោធ្លរណៈ។ ងដើមបបីនែយទាំនាស់ការងោសនាងៅទីោធ្លរណៈដូចជាទីផារ។ 
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៣. ស្នើ  ្ ុំកែលុំអប្រការ ៧.៣.២ 
ោល កសញ្ញដ គណបកស និងសមាា រៈងោសនារបស់គណបកសនងោបាយរតូវសែិតងៅងរៅរងវង់ 

១០០ តម៉ារត ពីអររ ឬការោិល័យរបស់រដឋ។  
មលូសេត ៖  

ពរងឹងការអនុវតារបការ៧.៣.២ ។ ងោយោរតតអរររបស់រដឋមួយចាំនួនមានបិទោល កសញ្ញដ គណ
បកសជាប់របងអររ ឬកនុងទីធ្លល  តដលបងងកើតឲ្យមានរបូភាពការងរបើរបាស់អរររដឋខុសចាប់ងបាោះងនន ត និង
ចាប់គណបកសនងោបាយ។ 

 

៤. ស្នើ  ្ ុំកែលុំអប្រការ ៧.៤.២ ៖  
ហាមងរបើរបាស់មងធយបាយដឹករញ្ជូ នតដល “មិនមានោល កងលខ ឬោល កងលខតកលងកាល យ”។ គណ

បកសនងោបាយ តដលចុោះបញ្ជ ីចូលរមួកនុងការងបាោះងនន តមានសិទធិងសនើងៅនគរបាល និងគ.រ.ប ងដើមបីរតួត
ពិនិតយោល កងលខបានងៅងពលមានការសងស័យ។  

មលូសេត ៖  
ពរងឹងការដឹករញ្ជូ នស្សបចាប់កនុងងពលងោសនាងបាោះងនន ត ។ កនលងមកមានការងរបើរបាស់

មងធយបាយដឹករញ្ជូ នរបស់រដឋ ងោយងោោះោល កងលខងចញ ឬោក់ោល កងលខតកលងកាល យតដលខុសនឹង
ោម រតីបទបញ្ញជ  និងនីតិវធីិងបាោះងនន តរបការ ៧.៤.១។  

 

៥. ស្នើ  ្ ុំកែលុំអប្រការ ៧.៧ 
មន្រនាីរារការសីុវលិ កងងោធពលងខមរភូមិនទ នគរបាលជាតិ និងមន្រនាីតុលាការមិនអាចចូលរមួកនុង

សកមមភាពងោសនារាំរទចាំងពាោះគណបកសនងោបាយណាមួយ ឬងបកខរនណាមាន ក់បានងទ។ វាតលងតត
ងបកខរនឈរង ម្ ោះ តដលទទួលបានចាប់ឈប់សរមាកពិងសស។ មន្រនាីដូចបានងរៀបរាប់ខាងងលើអាចចូល
រមួោា ប់ការងោសនារបស់គណបកសនងោបាយណាមួយ ឬងបកខរនណាមាន ក់បាន ប៉ាុតនាមិនរតូវពាក់អាវ 
និងមួកននគណបកសនងោបាយ ឬងបកខរនងនាោះបានងទ។ 

មលូសេត ៖  
ពរងឹងអពយរកឹតយភាពរបស់កងងោធពលងខមរភូមិនទ មន្រនាីតុលាការ និងកងកមាល ាំងនគរបាលជាតិ 

និងការអនុវតាមារត ១៥ ននចាប់សាីពីគណបកសនងោបាយ ។ ងោយងោងតមមារតទី ១៥ ននចាប់សាី
ពីគណបកសនងោបាយ (១៩៩៧) មន្រនាីតុលាការ កងងោធពលងខមរភូមិនទ និងកងកមាល ាំងនគរបាលជាតិ 
អាចចូលរមួជាសមារិកគណបកសនងោបាយនានាបាន តតមិនរតូវងធវើសកមមភាពរាំរទ ឬរបនាំងគណបកស
នងោបាយណាមួយង ើយ។ ចាប់ងនោះតដរក៏មិនបានកាំណត់ឲ្យមន្រនាីតដលបានងរៀបរាប់ខាងងលើងធវើសកមម
ភាពរាំរទ ឬរបនាំងគណបកសនងោបាយណាមួយងៅងរៅងមា៉ាងងធវើការ ឬនថបឈប់សរមាកតដរ។ ង ើយ
កងងោធពលងខមរភូមិនទ នគរបាលមានតួនាទីសាំខាន់ផ្ទទ ល់រកាសនាិសុខកនុងដាំងណើ រការងបាោះងនន ត 
ង ើយមន្រនាីតុលាការក៏នឹងចូលរមួផ្ទទ ល់កនុងការងារបណាឹ ងទក់ទិនការងបាោះងនន ត រឯីមារត ៣៧ ននចាប់សាី
ពីលកខនាិកៈមន្រនាីរារការសីុវលិននរពោះរាជាណាចរកកមពុជាបានតចងថា មន្រនាីរារការសីុវលិរតូវមានអពយ 
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រកឹតយភាពកនុងសកមមភាពការងារ និងហាមោត់ោច់ខាតនូវការងរបើរបាស់មុខងាររបស់ខលួន និងសមាា រៈ
របស់រដឋងដើមបីបាំងពញសកមមភាពនងោបាយ...។ 

 

៦. កែលុំអប្រការ  ៧.២៣ 
គណៈកមាម ធិការជាតិងរៀបចាំការងបាោះងនន តរតូវងសនើងៅរបព័នធផសពវផាយរបស់រដឋរមួមាន វទិយុ និង

ទូរទសសន៍ ងដើមបីផសពវផាយពីការអប់រ ាំអនកងបាោះងនន ត និងកមមវធីិនងោបាយរបស់គណបកសនងោបាយ
ោ៉ាងតិច ៧ងមា៉ាង កនុងមួយនថប ចាប់ពីងមា៉ាង ១៣:០០ រងសៀល ដល់ងមា៉ាង ១៨:០០ លាប ច កនុងកាំ ុងងពល
ងោសនាងបាោះងនន ត។ រគប់របព័នធផសពវផាយទាំងរដឋ និងឯករនអាចងធវើការចាក់ផាយ ព័ត៌មានសាីពីការ
ងបាោះងនន តងៅនថបងបាោះងនន តបានងោយងសមើភាព ងោយមានការរគប់រគងពីគណៈកមាម ធិការជាតិងរៀបចាំការ
ងបាោះងនន ត។ 

មលូសេត ៖  
បងងកើនការចូលរមួរបស់អនកងបាោះងនន តងៅនថបងបាោះងនន ត ។ ការងបាោះងនន តចុងងរកាយមានការធ្លល ក់ចុោះ

ភាគរយននអនកងបាោះងនន តបានងចញងៅងបាោះងនន តោ៉ាងងរចើន ងោយោរមាេ ស់ងនន តងៅមានការយល់ដឹង
អាំពីនីតិវធីិការងបាោះងនន តមិនចាស់លាស់នាាំឲ្យរួបឧបសគគងៅនថបងបាោះងនន ត និងខវោះការយល់ដឹងអាំពីោរៈ
សាំខាន់ននការងបាោះងនន ត។ 

ងោងតមមារត ៧៤ ននចាប់ងបាោះងនន តងររើសតាំងតាំណាងរាស្រសា គ.រ.ប អាចងសនើងៅរគប់របព័នធ
ផសពវផាយព័ត៌មាន រមួមានោរព័ត៌មាន វទិយុ និងទូរទសសន៍របស់រដឋរតូវចុោះផាយរគប់ព័ត៌មានងោយមិន
យកនថល។  

 

៧. ស្នើ  ្ ុំកែលុំអប្រការ៖ ៧.២២ 
គណៈកមាម ធិការជាតិងរៀបចាំការងបាោះងនន ត រតូវយករបាយការណ៍ចាំណូលចាំណាយរបស់គណបកស

នងោបាយកនុងងពលងោសនាងបាោះងនន តបងាា ញដល់ោធ្លរណរនងោយបងាា ញងៅងលើងគ ទាំព័ររបស់
ខលួន ងរកាយរបកាសលទធផលងបាោះងនន តជាផលូវការោ៉ាងយូរ ៩០នថប ។ រគប់គណបកសនងោបាយតដលបាន
ចុោះបញ្ជ ីឈរង ម្ ោះងបាោះងនន តរតវូងផញើរបាយការណ៍ចាំណូលចាំណាយ និងព័ត៌មានគណនីននធនាររមក    
គ.រ.ប ោ៉ាងយូរ ៤៥នថប ងរកាយរបកាសលទធផលងបាោះងនន តជាផលូវការ។  

មលូសេត ៖  

ពរងឹងការអនុវតាចាប់ងររើសតាំងតាំណាងរាស្រសា។ កនលងមក មិនមានតមាល ភាព មិនអាចអនុវតា
មារត ៨២ ននចាប់ងបាោះងនន តងររើសតាំងតាំណាងរាស្រសា “រគប់គណបកសនងោបាយតដលបានចុោះបញ្ជ ីឈរ
ង ម្ ោះងបាោះងនន តរចូង ើយ រតូវមានងសៀវងៅគណនីងដើមបីកត់របាក់ចាំណូល របភពននរបាក់ចាំណូល និង
ចាំណាយសរមាប់ការងោសនាងបាោះងនន ត។ គណៈកមាម ធិការជាតិងរៀបចាំការងបាោះងនន តអាចរតួតពិនិតយ
ងសៀវងៅគណនីងនោះ ងៅងពលមានការចាាំបាច់” និងបទបញ្ញជ  និងនីតិវធីិតដលងចញងោយ គ.រ.ប។ ងបើ
ោធ្លរណរនមិនមានរបាយការណ៍ មយ៉ាងមិនបានងផទៀងផ្ទទ ត់ថា គណបកសនងោបាយអនុវតាមារត ៨៣
ននចាប់ងបាោះងនន តងររើសតាំងតាំណាងរាស្រសា “វភិាគទនទាំងអស់តដលគណបកសនងោបាយទទួលរតូវ
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បញ្េូ លកនុងគណនីននធនាររ ង ើយរាល់ចាំណាយងៅងលើការងោសនា រតូវតតងចញពីគណនីតតមួយងនោះ”
។  

ជំពកូទី ៨៖ ការប ោះបនន ត ការរាបស់នលឹកបនន ត និងការបកូសរបុលទធផលននការប ោះបនន ត 
៨. ស្នើ  ្ ុំលរប់្រការ ៨.៨.២.៤ 
៩. ស្នើ  ្ ុំរកនែមប្រការ ៨.១១.៩.៤ 

រគប់ការោិល័យរាប់សនលឹកងនន តទាំងអស់រតវូងបើកចាំ  (ទវ រ បងអួច) និងមានពនលឺរគប់ររន់ តដល
អាចឲ្យោធ្លរណរនអាចងមើលងឃើញងៅងពលដាំងណើ រការរាប់សនលឹកងនន ត។ ងបើមន្រនាីណាមាន ក់មិនអនុវតា
តមនីតិវធីិងនោះរតូវទទួលពិន័យ។ 
មូលង តុ៖  

បងងកើនតមាល ភាពកនុងការរាប់សនលឹកងនន ត និងឲ្យោធ្លរណរនមានការងរឿទុកចិតាងលើលទធផលងបាោះ
ងនន ត។  
 
ជំពកូទី១១៖ សមតថកិច្ច និងនតីិវិធីប ោះរាយវិវាទកនងុការប ោះបនន ត នងិនតីិវិធ ីក/់
ទទលួពាកយបណ្ត ងឹ និងប ោះរាយពាកយបណ្ត ងឹច្ំបពាោះរគបអ់ំបពីបលមសីប ោះបនន តដែលអាច្នាំ
ឲ្យមានការផតនាទ បោស 
១០. ស្នើ  ្ ុំរកនែម 

បងងកើតឲ្យមានរកុមរបឹការាំនុាំរាំរោះពិងសសងៅថាន ក់ គធ/ខប និងថាន ក់ គ.រ.ប តដលទទួលបានការ
តតងតាំង របតិភូកមមអាំណាច និងភាពឯករាររឲ្យបានងពញងលញពីយនាការ គ.រ.ប កនុងការងោោះស្ោយ
ងលើពាកយបណាឹ ងទក់ទិនងលើមន្រនាីងរៀបចាំការងបាោះងនន តរគប់លាំោប់ថាន ក់តដលរបរពឹតាខុស ច.ប.ត.រ និង     
ប.ន.ត.រ។  

រកុមរបឹការាំនុាំរាំរោះពិងសសរតូវងររើសងរ ើសងោយ គ.រ.ប និងគណបកសតដលមានអាសនៈងៅ   
រដឋសភា ង ើយរតូវតតងតាំងងោយ គ.រ.ប។ 

មលូសេត ៖  

ពរងឹងរបសិទធិភាព និងតមាល ភាពននការអនុវតាការងាររបស់មន្រនាីគ.រ.ប រគប់លាំោប់ថាន ក់ ។ ការងោោះ
ស្ោយបណាឹ ងទក់ទិនមន្រនាី គ.រ.ប ងោយ គ.រ.ប ខលួនឯង កនលងមក បងងកើតទាំនាស់ផលរបងោរន៍ និងការ
មិនទទួលពាកយបណាឹ ង និងការោក់ពិន័យងៅងលើមន្រនាីតដលងធវើខុសងៅនឹងប.ន.ត.រ ជាង តុងធវើឲ្យអនកបាឹង
មួយចាំនួនតលងមានការងរឿទុកចិតា។ 

១១. ស្នើ  ្ ុំកែលុំអប្រការ ១១.៣.៤ និង ១១.៣.៥ 
មន្រនាីគណៈកមមការងរៀបចាំការងបាោះងនន តរគប់លាំោប់ថាន ក់ រតូវទទួលរគប់ពាកយបណាឹ ងទាំងអស់ 

ងោយពុាំមានការសរមបសរមួល និងតរមូវឲ្យមានភសាុតងរគប់ងនាោះងទ។ 
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មលូសេត ៖  

បងងកើនតមាល ភាពកនុងការទទួលពាកយបណាឹ ង ។ កនលងមកកនុងនថបងបាោះងនន ត មន្រនាីគណៈកមមការងរៀបចាំ
ការងបាោះងនន តរគប់លាំោប់ថាន ក់ តតងតតងធវើការបដិងសធន៍ពាកយបណាឹ ងរ ូតដល់ងៅជាង ៨០%។  

ជំពកូទី ១២៖ តណំាងគណ្បកសនបោ យ អនកសបងេតការណ្ ៍នងិអនកយកពត័ម៌ាន 

១២. ស្នើ  ្ ុំកែលុំអប្រការ ១២.១.៥ 
រគប់តាំណាងគណបកសនងោបាយ រតូវបានអនុញ្ញដ តឲ្យឈរងៅពីងរកាយងលខាធិការននការោិល័យ

ងបាោះងនន តអាចងមើលងឃើញចាស់ ង ើយមានសិទធិងសនើការងផទៀងផ្ទទ ត់ទិននន័យអនកងបាោះងនន តងៅកនុងបញ្ជ ី
ងបាោះងនន ត ជាមួយនឹងឯកោរតដលយកមកងបាោះងនន ត ។ 

មលូសេត ៖  
បងងកើនតមាល ភាពកនុងការងផទៀងផ្ទទ ត់ង ម្ ោះអនកងបាោះងនន ត។ ងដើមបីឲ្យរបាកដថា មិនមានការតកលងបនលាំកនុង

ការងបាោះងនន ត ឬមានការបនលាំឯកោរបញ្ញជ ក់អតាសញ្ញដ ណ។ 
 

១៣. ស្នើ  ្ ុំកែលុំអប្រការ ១២.៣.៥  
គ.រ.ប ងធវើរបតិភូកមមអាំណាចឲ្យងៅ គធ/ខប ពិនិតយ និងសងរមចងៅងលើពាកយសុាំចុោះង ម្ ោះអនក

សងងកតការណ៍របស់សមាគម ឬអងគការមិនតមនរោឋ ភិបាល ងលើកតលងតតពាកយសុាំអនកសងងកតការណ៍ចល័ត
រតូវសុាំការសងរមចងៅគ.រ.ប។ គធ/ខប រតូវពិនិតយ និងសងរមចងលើពាកយសុាំចុោះង ម្ ោះអនកសងងកតការណ៍នន
សមាគម ឬអងគការមិនតមនរោឋ ភិបាលកនុងរយៈងពលរបាាំពីរនថបបនាទ ប់ពីនថបទទួលពាកយសុាំចុោះង ម្ ោះ។  
មលូសេត ៖  

បងកលកខណៈងាយស្សួល មានរបសិទធភាព (បនែយចាំណាយ) កនុងការយកប័ណណអនកសងងកតការណ៍ 
និងកនុងន័យងលើកទឹកចិតាដល់ការចូលរមួសងងកតការណ៍ងបាោះងនន ត។ មយ៉ាងងទៀតអនកសងងកតការណ៍ជាតិ
មានសិទធិងធវើសកមមភាពសងងកតរតឹមងខតា/រកុងរបស់ខលួន ដូចងនោះ គធ/ខប មានលទធភាពអាចរតូតពិនិតយបាន។ 

  
១៤. ស្នើ  ្ ុំកែលុំអប្រការ ១២.៣.៨ 

សមាគម ឬអងគការមិនតមនរោឋ ភិបាល អាចងសនើសុាំោក់អនកសងងកតការណ៍ជាតិចល័តទូទាំង
របងទសងោយមិនកាំណត់ចាំនួនសរមាប់ថាន ក់ដឹកនាាំរបស់ខលួន...។  

មលូសេត ុៈ  

អនកសងងកតការណ៍ចល័តមានមងធយបាយងធវើដាំងណើ រ តដលអាចងធវើការសងងកតពីងខតាមួយងៅងខតា
មួយបានកនុងបាំណងងរបៀបងធៀបការចាត់តចងការងបាោះងនន តពីងខតាមួយងៅងខតាមួយ ង ើយមយ៉ាងងទៀតអាច
ងធវើដាំងណើ រងដើមបចុីោះពិនិតយងមើលអនកសងងកតការណ៍របស់ខលួនបាន។ 
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១៥.បសនីសុំដកដរែការបច្ញលខិិតបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា ណ្សរមាបប់បរមឲី្យការប ោះបនន ត 
ការងចញលិខិតបញ្ញជ ក់អតាសញ្ញដ ណសាំរាប់បាំងរ ើឲ្យការងបាោះងនន តរតូវបញ្ឈប់រតឹមនថបទី២៦ តខមិថុនា 

នន ាំ២០១៣។  ងមឃុាំ ឬងៅសងាក ត់រតវូបញ្ជូ នឯកោរពាក់ព័នធទាំងអស់ងៅ គឃ/សប ងដើមបីបិទផាយជា 
ោធ្លរណៈ និងរកាទុក។  

មលូសេត ៖  
ងដើមបីបនែយទាំនាស់កនុងការងចញលិខិតងនោះកនុងកាំ ុងងពលងោសនា និងងបាោះងនន ត។ 

១៦.បសនីសុំដកដរែការផតលប់ណ័្ណ ពត័ម៌ានអនកប ោះបនន ត 
ប័ណណព័ត៌មានអនកងបាោះងនន តគួររតវូបានងចញ និងតចកចាយរួនអនកបានចុោះង ម្ ោះងបាោះងនន ត ជា

ពិងសសអនកចុោះង ម្ ោះងបាោះងនន តទាំងឡាយណាតដលោែ នីយ៍ងបាោះងនន ត ឬទីតាំងងបាោះងនន តរបស់ពួកងគ 
រតូវបានផ្ទល ស់បាូរងោយោរការងធវើបចេុបបននភាពបញ្ជ ីង ម្ ោះងបាោះងនន តរបស់គណៈកមាម ធិការជាតិងរៀបចាំការ
ងបាោះងនន ត ង ើយបងាា ញព័ត៌មានោ៉ាងចាស់លាស់ពីោែ នីយ៍ងបាោះងនន ត។ ការតចកចាយប័ណណព័ត៌មានអនក
ងបាោះងនន តគួរបនាងធវើង ើងងោយ គឃ/សប ស របតិបតាិការជាមួយអងគការសងងកតការណ៍ងបាោះងនន ត និង
រគប់គណបកសនងោបាយតដលបានចុោះបញ្ជ ីឈរង ម្ ោះងបាោះងនន ត។ 

មលូសេត ៖  
ងដើមបីធ្លនាឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័នធ និងបងងកើនចាំនួនននការតចកប័ណណព័ត៌មានអនកងបាោះងនន ត

ងនោះឲ្យបាន១០០% ងរពាោះថាកនលងមកការតចកប័ណណងនោះ គឺងធវើបានតត៨០%។ ជាមួយរន ងនោះអនកតដលមិនបាន
ទទួលមានការយល់រច ាំ តដលងធវើឲ្យបាត់បង់សិទធិងបាោះងនន ត។   
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