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 ភ្នំពេញថ្ងៃទី០៦   ខែសហីា   ឆ្ន ២ំ០១៤ 

 

ការវាយតម្លៃទៅទ ើកិច្ចព្រលទព្រៀង  
រវាងគណបកសព្បជាជនកលពុជា និងគណបកសសទគ រ្ ោះជាតិ  

ទាក់ទិនកំណណទព្លងក់ារទ ោះទនោ ត 
 

 សម្ពន័្ធកំណែម្ម្ងក់ារប ោះបនោ តយល់ប ើញថា ស្មា រតីនន្កិច្ចម្រម្បម្រៀងរវាងម្កុម្ការងារចំ្រ ោះនន្គែ
បកសន្បោ យទងំរីរទកទិ់ន្វបិស្មធន្កម្ារដ្ឋធម្ាន្ ញ្ញ  និ្ងវបិស្មធន្កម្ាច្ាបប់ ោះបនោ តបម្រើសតងំ 
តំណាងរាស្តសរ និ្ងច្ាប ់ សរីរីការបរៀបចំ្ និ្ងការម្បម្រឹតរិបៅនន្គែៈកម្មា ធិការជាតិបរៀបចំ្ការប ោះបនោ ត
 ន្សបម្ម្ច្បោលការែ៍សំខាន្់ៗ ដូ្ច្ជា៖ 
១.  ការបបងកើតគែៈកម្មា ធិការជាតិបរៀបចំ្ការប ោះបនោ ត (គ.រ.ប) ថ្ា ី ម្យួជាស្មា បន្រ័ដ្ឋធម្ាន្ ញ្ញ  ណដ្ល

សម្មសភារនន្គែៈកម្មា ធិការបន្ោះ ម្តូវ ន្បម្រើសបរ ើសបោយម្មន្ការចូ្លរមួ្រីម្កុម្គែបកស
ន្បោ យណដ្លម្មន្អាសន្ៈបៅកោ ងរដ្ឋសភា ណដ្លរំន្សួការបម្រើសបរ ើសបច្ច បបន្ោបច្ញរីម្កសួង
ម្ហានទៃ និ្ងគែៈ រដ្ឋម្ស្តន្រីបម្កាម្គែបកសន្បោ យដឹ្កនរំោឋ ភ ិលណតម្យួ។ 

 គែៈកម្ាការជាតិបរៀបចំ្ការប ោះបនោ តថ្ាីម្យួ នឹ្ងម្តូវ ន្បបងកើតភាា ម្បនៃ ប ់ រីរដ្ឋសភាអន្ ម្ត័
វបិស្មធន្កម្ារដ្ឋធម្មន្ ញ្ញ។ បៅកោ ងរដ្ឋធម្ាន្ ញ្ញ  គែៈកម្មា ធិការជាតិបរៀបចំ្ការប ោះបនោ តម្មន្
អាែតរណិតម្ នំោ  ំនិ្ងម្មន្ថ្វកិាសវយត័សម្ម្មបដំ់្បែើ រការ។ 

២. ការបធវើបសច្ករីបសោើច្ាប ់សរីរីវបិស្មធន្កម្ាច្ាបប់ម្រើសតងំអោកតំណាងរាស្តសរ និ្ងបសច្ករីបសោើច្ាបស់រីរី
ការបរៀបចំ្ និ្ងការម្បម្រឹតរិបៅនន្គែៈកម្ាការជាតិបរៀបចំ្ការប ោះបនោ ត បដ្ើម្បធីានឱ្យម្មន្លទធទល
សំខាន្់ៗ បដ្ើម្ប៖ី  
 បបងកើតបញ្ជ ីប ា្ ោះប ោះបនោ តថ្ាី បដ្ើម្បធីាន និ្ងការពារសិទធិប ោះបនោ តរបស់ម្បជារន្។ 



 

 

 សវ័យភារកោ ងការបរៀបចំ្ម្ស្តន្រីប ោះបនោ តថាោ កប់ម្កាម្ជាតិ។ 
 ការការពារខាងទាូវច្ាប ់ ចំ្បពាោះការអន្ វតរន្ត៍នួទីរបស់សម្មរិក គ.រ.ប ដូ្ច្ការពារទាូវច្ាប់

ចំ្បពាោះសម្មរិកម្កុម្ម្បឹកាធម្ាន្ ញ្ញ  និ្ងបៅម្កម្។ 
៣. គ.រ.ប ថ្ាី ម្តូវ ន្អន្ ញ្ញញ តរឱ្យចូ្លរមួ្រយួ បរៀបចំ្បសច្ករីម្ពាង បសច្ករីបសោើច្ាបស់រីរីការបរៀបចំ្ និ្ង

ម្បម្រឹតរិបៅនន្ គ.រ.ប និ្ងបសច្ករីម្ពាងនន្បសច្ករីបសោើវបិស្មធន្កម្ាច្ាបប់ ោះបនោ តបម្រើសតងំ
តំណាង រាស្តសរ។ 

 សម្ពន័្ធកំណែម្ម្ងក់ារប ោះបនោ តវាយតនម្ាថា ឯកស្មរកិច្ចម្រងបម្រៀងនន្សំបែើ វបិស្មធន្កម្ាទងំបនោះ 
បៅម្និ្ទន្ ់ន្បំបរញបៅតម្បោលការែ៍អប្បរមិាណដ្លសម្ពន័្ធកំណែទម្ម្ងក់ារប ោះបនោ ត ន្ទរល់
បោបល់ សម្រមាប្វ់សិោធនក៍ម្មរដ្ឋធម្ាន្ ញ្ញទាកទិ់ន គ.រ.ប សនេះ៖ 

 ម្និផ្តល់សវ័យភាព កនុងការសរៀប្ចំថ្នន កដឹ់កនោំា ប្ន័សនេះ។ 
 ម្និ្ម្មន្អភយ័ឯកសិទធិ បដ្ើម្បធីាន និ្ងការពារសម្មរិក គ.រ.ប។ 
 ម្និ្ម្មន្ណច្ងអំរីលកខែៈវនិិចឆយ័ និងលកខណៈសម្បតរិរបស់សម្មរិក គ.រ.ប។ 
 ម្និ្ម្មន្រីបោលការែ៍ណដ្លធានតម្មា ភារ និ្ងបបើកចំហរនន្ការបម្រើសបរ ើសសម្មសភារ និ្ងការ

អន្ វតរន្ភ៍ារកិច្ចរបស់ គ.រ.ប។ 
 ហាកកំ់ណតស់ម្តាកិច្ច គ.រ.ប ម្តឹម្ បរៀបចំ្ការប ោះបនោ ត ដូ្ច្បន្ោះប ើយការសសនើវសិោធនក៍ម្ម
រដឋធម្មនុញ្ញ សនេះ ម្និ្មានណច្ងនូ្វណដ្ន្យ តរ ធិការ សិទធិ អំណាច្របស់ គ.រ.ប កោ ងការបបងកើតយន្រការ
បោោះម្ស្មយរបម្មា ោះប ោះបនោ ត ការបរៀបចំ្ច្ ោះប ា្ ោះអោកប ោះបនោ ត និ្ងបញ្ជ ីប ា្ ោះប ោះបនោ ត និ្ង
ការម្តួតរិនិ្តយម្បរន័្ធទសរវទាយ។ 

 សម្ពន័្ធកំណែទម្ម្ងក់ារប ោះបនោ ត សូម្បធវើការវាយតនម្ាខ្ពស់នូ្វការខិ្តខំ្ និ្ងការបបរជាា ចិ្តរនន្គែ
បកសទងំរីរណដ្ល ន្សបម្ម្ច្កិច្ចម្រម្បម្រៀង ទកទិ់ន្កំណែទម្ម្ងក់ារប ោះបនោ ត ប ើយចាបប់ទរើម្ជា
ម្បម្កតីនន្ដំ្បែើ រការរដ្ឋសភានន្អាែតរិទីម្ បំន្ោះ។សម្ពន័្ធកំណែម្ម្ងក់ារប ោះបនោ តប្នតទាម្ទាសោយ
មានការសម្ររើសសរ ើសសមាសភាព គ.រ.ប ថ្មតីាម្លកខណៈតមាា ភាព និងសប្ើកចំហរ ប្នា ប្ ់គណប្កសទាងំពីរ
មានោសនៈកនុងរដឋសភាបានសម្ររើសសរ ើសសប្កខរនសមាសភាព គ.រ.ប ប្ញ្ជ ីសនេះម្រតូវបានដាករូ់នសោយ
គណប្កសនសោបាយដដលម្និមានោសនៈសៅកនុងរដឋសភា និងោធារណៈរនផ្តល់ការចាប្ោ់រម្មណ៍  



   
 

 
 

សម្ពន័្ធកណំែទម្ម្ងក់ារប ោះបនោ ត 

The Electoral Reform Alliance (ERA) 
 

 
និងសធវើការវាយតម្ម្ាចំស េះសប្កខរនកនុងរយៈសពលម្យួសម្ម្រសប្មុ្នរដឋសភាផ្តល់ការទុកចិតត។ រដ្ឋសភា 
និ្ងគ.រ.ប ថ្ា ីម្រតូវបន្រការអន្ វតរន្កិ៍ច្ចម្រម្បម្រៀងកំណែទម្ម្ងប់ ោះបនោ ត បោយបរៀបចំ្ និ្ងបបងកើតច្ាបស់រី
រីការបរៀបចំ្ និ្ងការម្បម្រឹតរិបៅនន្ គ.រ.ប និ្ងវបិស្មធន្កម្ាច្ាបប់ ោះបនោ តបម្រើសតងំតំណាងរាស្តសរ។ 
កនុងនយ័សនេះសម្ពន័្ធកំណែម្ម្ងក់ារប ោះបនោ តសសនើរសោយរដឋសភា ឬ/និង គ.រ.ប ថ្ម ីសប្ើកសោយមានការចូ្ល
រមួ្រីភាគីពាករ់ន័្ធបទសងៗបទៀតរមួ្ម្មន្ គែបកសន្បោ យណដ្លម្និ្ម្មន្អាសន្ៈកោ ងរដ្ឋសភា និ្ងអងគ
ការសងគម្ស ីវលិ សៅកនុងម្រកុម្ការងារដដលសធវើសសចកតីម្រ ងម្នសសចកតីសសនើចាប្ ់និងកិចចម្រប្រំុសផ្សងៗ។ គ.រ
.ប ម្រតូវដតជាស្មា បន័្កោ ងការចាតណ់ច្ងច្ ោះប ា្ ោះប ោះបនោ ត បដ្ើម្បបីបងកើតបញ្ជ ីប ា្ ោះអោកប ោះបនោ តថ្ាី។  
 

សម្ម្មបរ់ត័ម៌្មន្បណន្ាម្៖ 

 ប ា្ ោះ     អងគការ   បលខ្ទូរស័រៃ 

 បោក ន្ី ច្រោិ អាដ្  ក ០១១២៧៤៩៥៩ 
 បោក ម្ពាប ក ល តម្មា ភារកម្ព ជា ០១២៨៧៧៨៣៣ 
 បោក  ងស រ ទធ  ន្ិច្ វិច្ ០១២៩៥៩៦៦៦ 
 បោក យង ់កិម្បអង ភដី្ីភ ីសិន្ធរ័ ០១៦៨២៨២១១ 
 បោក គល់ បញ្ញញ  ខ្ ម្ណស្ត វល ០១២៩៤២០១៧ 
 បោក ស ខ្ រិទូរយ វាយ ស ី ស ី ០១៧២៧៣៣០៣ 
 បោក ោន្ រន្ាក ម្ោក ០១២៥៥១៤៦៦ 
 បោក   ង គឹម្សួន្ សម្ពន័្ធស ីស្ម ០១២៩៤៥៥០៥ 
 បោក  ៉ា  ងនួ្បទៀង           ស ី ស ី អាយ អឹម្                   ០៦០៤០៩៩ ៩៩ 
 បោក បយ៉ាង វរិោះ បខ្ាក ០១២៨០១២៣៥ 


