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េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួ  
ស្តពីី 

ករ យតៃម្លអំពីដំេណើ រករទងំមូលៃនករេបះេឆន តេ្រជើស ងំ 
តំ ង ្រស្តនីតិកលទី៥ ឆន ២ំ០១៣ 

 «្រតូវករសចុរតិភព និងយតុ្តិធម៌កនងុករេបះេឆន ត»  
 

ភនេំពញ, ៃថងទី០៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ 
 

បនទប់ ថ នករណ៍ៃនសមពន័ធអងគករសងគមសីុវលិសូម យតៃម្លអំពដីំេណើ រករ និងករចតែ់ចងករេបះ
េឆន តទងំមូល (កនុងកំឡុងេពល និងេ្រកយេពលេបះេឆន ត) ៃនករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត នីតិកល
ទី៣ ឆន ២ំ០១៣ថ «មនិទនេ់សរ ីនិងយុត្តិធមេ៌ទ» េបើេទះបីជមនករថយចុះករណីហិង ធងនធ់ងរ និងគម នករ
សម្ល បស់កមមជន អនកនេយបយ និងករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់យុវជនកនុងយុទធនករេបះេឆន តកេ៏ យ។  

យុត្តិធម ៌ នងិសុចរតិភពកនុងករេបះេឆន តេលើកេនះ បនធ្ល កចុ់ះ េបើេធៀបជមយួករេបះេឆន តមុនៗ 
ចតែ់ចងេ យគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) ែដលសថិតេនេ្រកមស្តង់ អន្តរជតិ  ករេបះ
េឆន តេសរ ី និងយុត្តិធមរ៌ចួេទេហើយ។ មនបញ្ហ សំខន់ៗ មនិ្រតូវបនែកលម្អែដលបះ៉ពល់ដល់ដំេណើ រករ និង
ករចតែ់ចងរមួមន ៖ 

ក) គម នភពេសមើគន កនុងករផ ព្វផ យ និងករេ្របើ្របស់ ្របពន័ធផ ព្វផ យរមួមន ទូរទស ន ៍និងវទិយុ ជ
េ្រចើនេលើសលុបបនផ យលំេអៀង យ៉ងខ្ល ងំេទរកគណបក កនអ់ំ ច េហើយផ ព្វផ យ្របឆងំេទនឹង
គណបក ដៃទេទៀត។  

ខ) បរយិកសខ្វះអពយ្រកឹតយ និងករេ្រជ តែ្រជករបស់រ ្ឋ ភបិល ជញ ធរមូល ្ឋ ន កងកម្ល ងំ្រប ប់
វុធ កងនគរបល នងិម្រន្តីតុ ករ ែដលបនេធ្វើសកមមភព េឃសនេបះេឆន ត នងិគ្ំរទគណបក កន់

អំ ច ្រពមទងំ ងំ្របឆងំនឹងគណបក នេយបយេផ ងេទៀត។  

គ) បញ្ហ បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត េឈម ះសទួន្របមណជង មសិបមុនឺេឈម ះ ជពិេសសករេចញ
លិខិតបញជ កអ់ត្តសញញ ណសំ បប់ំេរ ើឲយករេបះេឆន តេនះមនរហូតដល់ជងមយួ នលិខិត កនុងេនះមនភព
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មនិ្រប្រកតីជេ្រចើន រមួទងំ ករលុប ងបនភ្ល មៗនូវទឹកេខម េលើ្រមមៃដ ែដលនឲំយមនិ ចធនមនុស មន ក់
េបះេឆន តបនែតម្តង។ 

ឃ) បញ្ហ បញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត អនកេបះេឆន តបតេ់ឈម ះ (ដូរ ខុសេឈម ះ ឬលុបេឈម ះ ឬ…) អនកេបះ
េឆន តជេ្រចើនបនបតប់ងសិ់ទធិេបះេឆន ត េបើេទះបីពួកេគមនឆនទៈ  នងិបនេចញេទដល់ករយិល័យេបះ
េឆន ត ប៉ុែន្តមនិបនេបះេឆន តមន ៤៨%1 ៃនអនកមនិបនេបះេឆន ត (អនកមនិមនទឹកេខម េលើ្រមមៃដ) និងភព
មនិ្រប្រកតី្របមណជង មយួមុនឺករណី េនៃថងេបះេឆន ត រមួទងំករដឹកជញជូ នអនកេបះេឆន ត2ពីេខត្តមយួឲយេបះ
េទេខត្តមយួេផ ងេទៀត។  

ង) ករបតសិ់ទធិឈរេឈម ះរបស់េមដឹកនគំណបក ្របឆងំេ ក សម រង ុ ី ជេបកខជនឲយេគេបះេឆន ត
បន។ 

ច) ករលេម្អ ង និងមនិឯក ជយរបស់ ថ បន័េរៀបចំករេបះេឆន ត និងករេ ះ្រ យវ ិ ទេបះេឆន ត     
(គ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ) េ យ   ករខ្វះតម្ល ភព  និង ករ ខ្វះយុត្តិធម ៌កនុងករបំេពញភរកិចច នងិតួនទី
របស់ខ្លួន។ ថ បន័ទងំេនះ ជនចិចជកល្រពេងើយកេន្តើយ ករអនុវត្តអនុ សនក៍នុងករែកលម្អករេបះេឆន ត ឬ
បដិេសធេចលេសទើែតទងំ្រសុងេទនឹងបណ្តឹ ងត ៉  និង ជំទស់ របស់គណបក នេយបយេផ ងែដលមនិែមនជ
គណបក កនអ់ំ ច ែដលកនុងេនះមន យ៉ងតចិចំនួន្របែហល៧០០បណ្តឹ ងកនុងកឡុំងេពលេបះេឆន ត។  

ឆ) ករេកើនេឡើងៃនករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋមនិបន្រតឹម្រតូវ និងករយកទីធ្ល ធរណៈយ៉ងេ្រចើន
សនធឹកសនធ បម់កេ្របើ្របស់ពីសំ កគ់ណបក កនអ់ំ ច ។ 

ជ) ករេកើនេឡើងៃនករទិញសន្លឹកេឆន តេ យគណបក កនអ់ំ ច ជពិេសសកំឡុងេពលមុនេឃស
នេបះេឆន ត មនគម្ល តគន យ៉ងខ្ល ងំកនុងករចំ យថវកិេឃសនេបះេឆន តរ ងគណបក កនអ់ំ ច និង
គណបក ្របកួត្របែជងេផ ងៗ។ 

មនបរយិកស ករបំភតិបំភយ័ ករគំ មកំែហង ដល់មច ស់េឆន ត និងសកមមជនគណបក នេយបយ
្របកួត្របែជង ចបព់ីកឡុំងេពលេបះេឆន តរហូតដល់េ្រកយេពលេបះេឆន ត។ ងំពីម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល ជញ ធរ 
រហូតដល់្របពន័ធផ ព្វផ យ គ្ំរទគណបក កនអ់ំ ចបនេលើកេឡើងជញឹកញបេ់លើករ្រពមនអំពីលទធភព  
ស្រងគ ម ឬេយធយកអំ ចវញិេបើមនករផ្ល ស់ប្តូររ ្ឋ ភបិល និងរហូតដល់មនសកមមភពជកែ់ស្តង ដូចជ
ករ កព់្រងយកងទព័្រប ប់ វុធ យុទធភណ័្ឌ  េយធេនកនុងកំឡុងេពលេ ះ្រ យវ ិ ទេបះេឆន ត (េ្រកយ
េពលេបះេឆន ត)។ បរយិកសបំភតិបំភយ័ គំ មកំែហង នងិដំេណើ រករ និងករចតែ់ចងេបះេឆន ត ខ្វះយុត្តិធម ៌
និងខ្វះសុចរតិភពធងនធ់ងរែដលបះ៉ពល់ដល់លទធផលេបះេឆន តនឲំយគណបក កនអ់ំ ចមនេ្រប ប ្រពមទងំ

                                           
1 ករសិក ្រ វ្រជវរបស់ខុមែ្រហ្វលេ្រកយេពលេបះេឆន ត 
2 ករណីសិក របស់លីកដូ ដហុក និចហ្វិច និងVOD/CCIM 
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មនិឆ្លុះបញច ងំ ឆនទៈ េ យេសររីបស់អនកេបះេឆន តេពញេលញ និងមនករថយចុះចំនួនេបកខជនជ្រស្តីជប ់   
េឆន ត។ 

ចបប ់នីតិវធិី េគលនេយបយ និងយន្តករទកទ់ិននឹងករេបះេឆន ត គួរ្រតូវបេងកើតេឡើង ផ្ល ស់ប្តូរ ឬ/នងិ
ែកលម្អបែនថមេទៀត ខណៈែដលករអនុវត្តកំែណទ្រមងេ់បះេឆន តសំខន់ៗ ្រតូវែតេធ្វើេឡើងេ យខនពុំបន 
ស្រមបក់រចតែ់ចងករេបះេឆន តេនេពលខងមុខ រមួមន ៖ 

១. កំែណទ្រមង ់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់និង្រកុម្របឹក ធមម
នុញញ  (រូមទងំ សមសភព រចនសមពន័ធ និងតួនទភីរកិចច) េ យមនករ្រសុះ្រសួលគន ៃនគណបក កនុងសភ។ 

២. ែកលម្អ្របពន័ធផ ព្វផ យពិេសសទូរទស ន ៍ នងិវទិយុ េ យមនេគលនេយបយ នងិេគលករណ៍
សមធម ៌តុលយភព និងេសរសី្រមបក់រទទួលបនករេ្របើ្របស់ និងករផ ព្វផ យ។ 

៣. កំែណទ្រមងយ់ន្តករេ ះ្រ យទំនស់វ ិ ទ នងិបណ្តឹ ងេបះេឆន តឲយឯក ជយ រមួមន ករបេងកើតយន្ត
ករ្របសិទធិភពមយួស្រមបក់រអេងកតពភីពមនិ្រប្រកតី។ 

៤. មន ចបប ់ េដើមបីតម្ល ភពហិរញញ វតថុ និងកំណតក់រចំ យរបស់គណបក នេយបយកនុងដំេណើ រ
ករេឃសនេបះេឆន ត។ 

៥. ផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធចុះេឈម ះ និងករបេងកើតបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តថមី ែដល ចកំណតប់នអត្តសញញ ណ
អនកេបះេឆន តចបស់ ស់ និងមនបណ័្ណ េបះេឆន ត។ 

៦. ព្រងឹងករអនុវត្តចបបឲ់យបនេពញេលញអំពីភពអពយ្រកិតយ មនិលេម្អ ង ចខ់តស្រមបទ់ងំ ថ បន័ 
និងម្រន្តីៃនកងយុទធពលេខមរភូមនិទ នគរបល និង ម្រន្តីតុ ករកនុងករេធ្វើសកមមភពគ្ំរទ និង្របឆងំគណបក

មយួ។  

៧. មនចបប ់ឬ/និងេគលនេយបយេដើមបកីំណតកូ់ ្រស្តីជតំ ងជបេ់ឆន ត 

 
ពត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ង៖ 
១. េ ក ធន យ   ្របធនៃនសមគម ដហុក&ខុមែ្រហ្វល ០១៦ ៤៤ ០០ ៤៤ 
២. េ ក្រសី ធី  ឃឹះ   នយិកអងគករសីលករ   ០១២ ៨៣ ៨៤ ៦៤ 
៣. េ ក្រសី រស់ សុភព  នយិកអងគករGADC    ០១២ ៦២ ៧៨ ៥៧ 
៤. េ ក សុក សំេអឿន  ្របធនស្រមបស្រមួលៃនCHRAC  ០១២ ៩០ ១១ ៩៩ 
៥. េ ក ហង  ពុទធ    នយក្របតិបត្តិអងគករនិកហ្វិច   ០១២ ៩៥ ៩៦ ៦៦ 
៦. េ ក្រសី លី ពីឡូច  នយិករអងគករលីកដូ    ០១២ ៨០ ៣៦ ៥០ 
៧. េ ក េយង៉ វរីៈ   នយក្របតិបត្តិអងគករ CLEC    ០១២ ៨០ ១២ ៣៥ 



COMFREL, ADHOC, NICFEC, YRDP, CCIM, CCHR, CHRAC, NGO FORUM ON CAMBODIA, API, CCC, CDP, CLEC, CPWP, PDP-CENTER, 
LICADHO, DHRAC, GADC, 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. 
 

៨. េ ក ឈតិ សំ ត   នយក្របតិបត្តិ NGO Forum   ០១២ ៨២ ៨៥ ៨៥ 
៩. េ ក ប៉ ងួនេទៀង   នយក្របតិបត្តិ CCIM    ០៦០ ៤០ ៩៩ ៩៩ 
១០. េ ក អ៊ូ វរីៈ   ្របធនមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ  ០១២ ៤០ ៤០ ៥១ 
១១. េ ក យង ់គិមេអង  ្របធន PDP-Center    ០១៦ ៨២ ៨២ ១១ 
១២. េ ក ្រពប កុល   នយក្របតិបត្តិអងគករតម្ល ភពកមពុជ  ០១២ ៨៧ ៧៨ ៣៣ 
១៣. េ ក ម៉ក ចំេរ ើន   ្របធនសមគមយុវជនែខមរ   ០១៧ ៧៨ ៨៩ ៥៥ 
១៤. េ ក ជង សុខ   នយក្របតិបត្តិអងគករ YRDP   ០១២ ៣៦ ០៤ ៦៤ 
១៥. េ ក សុខ ពិទូរយ   នយក្របតិបត្តិ្រកុម្របឹក យុវជនកមពុជ  ០១៧ ២៧ ៣៣ ០៣ 
១៦. េ ក េសឿង េរឿន  នយក្របតិបត្តិអងគករCCC   ០១៦ ៩០ ០៥ ០៣ 
១៧. េ ក សួន ប៊ុនស័ក្តិ  អគគេលខធិករCHRAC   ០១២ ៣៤ ៤៣ ៥៧ 
១៨. េ ក គន ពន្លក   នយក្របតិបត្តិរងៃនDHRAC   ០១២ ៥៥ ១៤ ៦៦  
១៩. េ ក ម អុីន   នយក្របតិបត្តិៃនLWD    ០១២ ៥៥ ១៨ ៨៦ 
២០. េ ក ហឹម យន ់   អនកស្រមបស្រមួលអងគករCISA  ០១២ ៩៤ ៧០ ២២ 
២១. េ ក គល់ បញញ    នយក្របតិបត្តិអងគករCOMFREL  ០១២ ៩៤ ២០ ១៧  


