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I. បទ ្ឋ នសកលស្រមប់ករសេ្រមចេសចក្ដពីកយបណ្ដឹ ង និងវិ ទៃនករេបះេឆន ត 
េយង មករេបះពុមពផ យរបស់ IFES េនេឆន ២០១១ ស្ដីពីេសចក្ដីែណនំេទេលើករសិក ែស្វង 

យល់ករជំនំុជំរះ និងករេ ះ្រ យវ ិ ទេនកនុងករេបះេឆន ត កនុងជំពូក១ “បទ ្ឋ នអន្ដរជតិ” 

១.សិទធិ្របកបេ យតម្ល ភពេទេលើដំេ ះ្រ យចំេពះភពមិន្រប្រកតីៃនករេបះេឆន ត 

ករផ្ដល់ជ ធរណៈនូវមេធយបយែដលចបស់ ស់មួយ កនុងករេ ះ្រ យភពមិន្រប្រកតីៃន

ករេបះេឆន ត គឺមន រៈសំខន់ ស់ កនុងកររក នូវ្របព័នធេលើពកយបណ្ដឹ ងៃនករេបះេឆន តែដលគំ

្រទេលើករចូលរមួពី ធរណជនកនុងកិចចករ្របេទសជតិ្របកបេ យភពេពញេលញ។ ទំនុកចិត្ត ធរ

ណៈនឹងផ្ដល់ឲយអនកឈនះទទួលបនភព្រសបចបប់ដ៏មន រៈសំខន់ កនុងករ្រគប់្រគង ដឹកនំែដលេធ្វើឲយ

មនទំនុកចិត្តកនុងដំេណើ រករក ងករ ្ដ រ និងរក លទធិ្របជធិេតយយ។ 

សិទធិកនុងករទទួលបនដំេ ះ្រ យត្រមូវឲយមនដំេណើ រករ្រគប់្រគន់ កនុងករបន្តពកយបណ្ដឹ ង។

ត្រមូវករេនះអំពវនវសំុឲយ ថ ប័នទំងេនះ ផ្ដល់នូវេគលករណ៍កនុង្របព័នធបណ្ដឹ ងេបះេឆន តមួយ េ យ

េហតុថ ករែដលកង្វះតម្ល ភពជមូល ្ឋ នែបបេនះ ជញឹកញប់ ចប ្ដ លឲយមនករ្រចនេចល

ពកយបណ្ដឹ ង្រសបចបប់េលើភពមិន្រប្រកតី។ តម្ល ភពេនកនុង្របព័នធវនិិចឆ័យពកយបណ្ដឹ ងេបះេឆន ត និង

ដំេណើ រករៃនករវនិិចឆ័យពកយបណ្ដឹ ង នឹងបេងកើនទំនុកចិត្ត ធរណៈ េហើយលទធផលៃនពកយបណ្ដឹ ង ក៏

មនភព្រសបចបប់េនះេទ មេនះែដរ។ េដើមបធីនបននូវ្របសិទធភពៃនសិទធិទទួលបនករេ ះ

្រ យ អនកេបះេឆន ត គណបក នេយបយ េបកខជន និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន្រតូវែតដឹងថ ថ ប័

ន  មនយុ ្ត ធិករកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមកនុងករេបះេឆន ត និងពកយបណ្ដឹ ង េហើយេតើថ 

ថ ប័នេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងយ៉ងដូចេម្ដច េតើ ជញ ធរ ជអនកចត់ ក់ ឬេសនើសមជិកៃន ថ ប័

នេនះ និងរេបៀបៃនករេរៀបចំឯក រពកយបណ្ដឹ ង។ ែដលមនអំ ចែដលែតង ំង ឬេ្រជើស ំង

សមជិករបស់ខ្លួន និងរេបៀប ក់ពកយបណ្ដឹ ង។ រដ្ឋក៏ចំបច់្រតូវចបស់ ស់ អំពីអនកែដលនំយកពកយប

ណ្ដឹ ង។ភពមិន្រប្រកតីកនុងករេបះេឆន តរមួមន បញ្ហ ជេ្រចើន ដូចជសិទធិឈរេឈម ះជេបកខភព និងករ

ប់សន្លឹកេឆន តេឡើង ែដល ចពក់ព័នធនឹងផល្របេយជន៍របស់េបកខជន គណបក នេយបយ ឬបុគគល។

ករកំណត់ថ េតើអនក ែដកទទួលបនសិទធិកនុងករេ ះ្រ យកនុង ថ នភពទំងេនះ គឺជទិដ្ឋភពដ៏

សំខន់បំផុតៃន្របព័នធេនះ។ 
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I. បទ ្ឋ នសកលស្រមប់ករសេ្រមចេសចក្ដពីកយបណ្ដឹ ង និងវិ ទៃនករេបះេឆន ត 
េយង មករេបះពុមពផ យរបស់ IFES េនេឆន ២០១១ ស្ដីពីេសចក្ដីែណនំេទេលើករសិក ែស្វង 

យល់ករជំនំុជំរះ និងករេ ះ្រ យវ ិ ទេនកនុងករេបះេឆន ត កនុងជំពូក១ “បទ ្ឋ នអន្ដរជតិ” 

១.សិទធិ្របកបេ យតម្ល ភពេទេលើដំេ ះ្រ យចំេពះភពមិន្រប្រកតីៃនករេបះេឆន ត 

ករផ្ដល់ជ ធរណៈនូវមេធយបយែដលចបស់ ស់មួយ កនុងករេ ះ្រ យភពមិន្រប្រកតីៃន

ករេបះេឆន ត គឺមន រៈសំខន់ ស់ កនុងកររក នូវ្របព័នធេលើពកយបណ្ដឹ ងៃនករេបះេឆន តែដលគំ

្រទេលើករចូលរមួពី ធរណជនកនុងកិចចករ្របេទសជតិ្របកបេ យភពេពញេលញ។ ទំនុកចិត្ត ធរ

ណៈនឹងផ្ដល់ឲយអនកឈនះទទួលបនភព្រសបចបប់ដ៏មន រៈសំខន់ កនុងករ្រគប់្រគង ដឹកនំែដលេធ្វើឲយ

មនទំនុកចិត្តកនុងដំេណើ រករក ងករ ្ដ រ និងរក លទធិ្របជធិេតយយ។ 

សិទធិកនុងករទទួលបនដំេ ះ្រ យត្រមូវឲយមនដំេណើ រករ្រគប់្រគន់ កនុងករបន្តពកយបណ្ដឹ ង។

ត្រមូវករេនះអំពវនវសំុឲយ ថ ប័នទំងេនះ ផ្ដល់នូវេគលករណ៍កនុង្របព័នធបណ្ដឹ ងេបះេឆន តមួយ េ យ

េហតុថ ករែដលកង្វះតម្ល ភពជមូល ្ឋ នែបបេនះ ជញឹកញប់ ចប ្ដ លឲយមនករ្រចនេចល

ពកយបណ្ដឹ ង្រសបចបប់េលើភពមិន្រប្រកតី។ តម្ល ភពេនកនុង្របព័នធវនិិចឆ័យពកយបណ្ដឹ ងេបះេឆន ត និង

ដំេណើ រករៃនករវនិិចឆ័យពកយបណ្ដឹ ង នឹងបេងកើនទំនុកចិត្ត ធរណៈ េហើយលទធផលៃនពកយបណ្ដឹ ង ក៏

មនភព្រសបចបប់េនះេទ មេនះែដរ។ េដើមបធីនបននូវ្របសិទធភពៃនសិទធិទទួលបនករេ ះ

្រ យ អនកេបះេឆន ត គណបក នេយបយ េបកខជន និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន្រតូវែតដឹងថ ថ ប័

ន  មនយុ ្ត ធិករកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមកនុងករេបះេឆន ត និងពកយបណ្ដឹ ង េហើយេតើថ 

ថ ប័នេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងយ៉ងដូចេម្ដច េតើ ជញ ធរ ជអនកចត់ ក់ ឬេសនើសមជិកៃន ថ ប័

នេនះ និងរេបៀបៃនករេរៀបចំឯក រពកយបណ្ដឹ ង។ ែដលមនអំ ចែដលែតង ំង ឬេ្រជើស ំង

សមជិករបស់ខ្លួន និងរេបៀប ក់ពកយបណ្ដឹ ង។ រដ្ឋក៏ចំបច់្រតូវចបស់ ស់ អំពីអនកែដលនំយកពកយប

ណ្ដឹ ង។ភពមិន្រប្រកតីកនុងករេបះេឆន តរមួមន បញ្ហ ជេ្រចើន ដូចជសិទធិឈរេឈម ះជេបកខភព និងករ

ប់សន្លឹកេឆន តេឡើង ែដល ចពក់ព័នធនឹងផល្របេយជន៍របស់េបកខជន គណបក នេយបយ ឬបុគគល។

ករកំណត់ថ េតើអនក ែដកទទួលបនសិទធិកនុងករេ ះ្រ យកនុង ថ នភពទំងេនះ គឺជទិដ្ឋភពដ៏

សំខន់បំផុតៃន្របព័នធេនះ។ 
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២.ដំេ ះ្រ យែដលបនកំណត់យ៉ងចបស់ៃនបទ ្ឋ ន និងនីតិវធីិៃនករេបះេឆន ត 

វធិនករនីតិបញញត្តិែដលសម្រសប្រតូវែត្រតូវបនទទួលយក កនុងេគលបំណងេដើមបីកំណត់សិទធិ 

្រសបចបប់េដើមបីេ ះ្រ យ និងអនុវត្តករេបះេឆន ត មករកំណត់ េ យេសរ ី និងយុត្តិធម៌។ វធិនករ

ទំងេនះ្រតូវែតសរេសរយ៉ងចបស់ និង ច្រប្រពឹត្តេទបនេនកនុងេគលបំណងេដើមបីផ្ដល់េសចក្ដីជូន

ដំណឹង្រគប់្រគន់ និងដំេណើ រករដល់ករបុគគល គណបក នេយបយ និងសងគមសីុវលិ។ ខ្លឹម រៃនចបប់

្រតូវែតបនបែនថមេ យយន្ដករ្រសប មនីតិវធីិ េដើមបីេ ះ្រ យជេម្ល ះែដលបនេកើតេឡើង។ ក៏បុ៉ែន្ដ

បទ ្ឋ ន និងនីតិវធីិែដលមនលកខណៈសមុគ ម ញេពក និងបេងកើតជឧបសគគដល់ករកំណត់នូវដំេ ះ

្រ យ ភពមិន្រប្រកតីៃនករេបះេឆន ត េហើយផទុយេទវញិ ក៏ផទុយពីេគលករណ៍មូល ្ឋ នៃនករចូលរមួ 

កនុងកិចចករងរនេយបយជ កល។ ផទុយេទវញិ ្របព័នធែដលមិនមនបទ ្ឋ ន និងនីតិវធីិរេបៀបេរៀបរយ

េ ះេនះ នឹងធ្វឲយមនករបំពនេលើករអនុវត្ត យន្ដករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង។កនុងករេរៀបចំបទ ្ឋ ន និង

នីតិវធីិែដលចបស់ ស់ កនុងករ្រគប់្រគងករេបះេឆន ត នឹង ចកត់បនថយលទធភពៃនករវ ិ ទេ្រកយករ

េបះេឆន ត។ 

 ៣. ជញ ក ្ដ លែដលមិនលំេអៀង និងទទួលព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ 

ករទទួល គ ល់ពី រៈសំខន់ៃន ជញ ក ្ដ លែដលមិនលំេអៀង និងទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុង

េ្រជយ គឺពក់ព័នធជពិេសសេនេពលែដល្រតូវបនអនុវត្តេទេលើពកយបណ្ដឹ ងៃនករេបះេឆន តែដលជ

ទូេទជចំណុចរេសើបខងនេយបយ និងមនភពច្រមូងច្រមស់។ ្របសិនេបើរដ្ឋបនលូកៃដចូលកនុងករ

្របតិបត្តិរបស់តុ ករឯក ជយ ឬគណៈកមមករ េនះ នឹងេធ្វើឲយធ្ល ក់ចុះនូវឯក ជយភព និងភពមិន

លំេអៀងៃន ថ ប័ន និងបេងកើតភពលេម្អ ងេលើពកយបណ្ដឹ ងវនិិចឆ័យៃនករេបះេឆន ត។ េលើសពីេនះេទេទៀត 

េដើមបីឲយមនឯក ជយភព្របកបេ យ្របសិទធភព េច្រកម និង ជញ ក ្ដ លែដលេ ះ្រ យពកយ

បណ្ដឹ ងៃនករេបះេឆន ត គួរែតយល់ដឹងអំពីចបប់ែដលទក់ទងនឹងករេបះេឆន តែដលមន្រ ប់ និងមន

សមតថភព និងធនធន្រគប់្រគន់កនុងករ យតៃម្ល េធ្វើករេសុើបអេងកតពកយបណ្ដឹ ង និងេ ះ្រ យករពក់

ព័នធេទនឹងតំបន់ជក់ ក់មួយៃនចបប់។ 

៤.្របព័នធែដលគណៈកមម ធិករវនិិចឆ័យ ចេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេ យផទ ល់ 
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ផលករេបះេឆន ត េហតុដូចេនះ កិចចដំេណើ រករនីតិវធីិបណ្ដឹ ង្រតូវែតបនឆប់រហ័ស និងមន្របសិទធភព  

ខពស់។ រៈសំខន់ៃនករកំណត់េពលេវ  ្រតូវបនទទួល គ ល់យ៉ងទូលំទូ យេនកនុងអនុសញញ       

អន្ដជតិ និងកនុងតំបន់ និងសនធិសញញ  េទះបីជភ ជក់ ក់ែដល ចែ្រប្របួល។ ឧទហរណ៍ កតិក

សញញ អន្ដរជតិ ស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនេយបយ (ICCPR) អនុសញញ របស់ េមរចិ ស្ដីពីសិទធិមនុស  

និងអនុសញញ  ស្ដីពីសិទធិមនុស េនអឺុរ ៉បុបនរកេឃើញថ ភពបនទ ន់ៃនេពលេវ  កនុងករេ ះ្រ យពកយ  

បណ្ដឹ ងទមទរឲយចត់វធិនករេនកនុងអំឡុងេពលមួយជក់ ក់ និងសម្រសប េ យមិនមនករពនយរ

េពលហួសេហតុេពក។ 

៥.ករ ក់បនទុកបេងកើតេឡើងៃនភស្ដុ ង និងបទ ្ឋ នភស្ដុ ង 

េគលករណ៍មួយេទៀតេនកនុងករេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងៃនករេបះេឆន ត គឺជករបេងកើតភស្ដុ ង 

ៃនករ ក់បនទុកេ យយុតិ្តធម៌ និងភស្ដុ ងែដលមនបទ ្ឋ ន។ េគលករណ៍ែណនំទំងេនះ ្រតូវែត

បេងកើតេឡើងមុនពកយបណ្ដឹ ង េដើមបីឲយភគីែដលពក់ព័នធទទួលបននូវករជូនដំណឹង និងយល់ដឹងពីេហតុ

ផលៃនអ្វីែដល្រតូវបនទមទរពីភគីទំងសងខង កនុងេគលបំណងេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ។ េទះជ

យ៉ង  រដ្ឋជអនកកំណត់េដើមបីេ្រជើសេរ ើសនូវបទ ្ឋ នរបស់ខ្លួន េ យនិយមន័យេនះ គួរែត្រតូវបនដឹងឮ

ពីគណបក ទំងពីរ និងតុ ករេនមុនេពលសវនករចប់េផ្ដើម និងសំខន់ជងេនះេទៀត គឺមុនេពល

ែដលករេបះេឆន ត្រតូវបនេធ្វើេឡើង។ 

 េនេពលែដលបនកំណត់ស្ដង់ រេនះេហើយ ចំបច់្រតូវមនករេគរពេទ មនីតិវធីិទំង្រសុង។ 

េបើមិនដូេចនះេទ ជឧទហរណ៍ ្របសិនេបើករអនុវត្តន៍បទ ្ឋ ន ដហុក ែដលជករជំនំុ ជ្រមះបណ្ដឹ ង ឬករ

ត្រត ងបង្ហ ញេផ ងគន កនុងសកមមភព្រសេដៀងគន  េ យេយងេទ មបទ ្ឋ នេផ ងគន  េនះ នឹង

្រតូវបនចត់ទុកចួលេទកនុងសំណួរេដើមបីែស្វងរកភព្រតឹម្រតូវ និងភពមិនលេម្អ ងៃនករជនំុជ្រមះបណ្ដឹ ង 

េហើយ ក៏នឹងបងកឲយមនករសង ័យេលើភព្រសបចបប់ៃនដំេណើ រករទំងមូល (និង ចេធ្វើេទបនៃនករ

េបះេឆន តទំងមូល) េ យមិនគិតពីលទធផលៃនដំេណើ រករេនះ។ 

៦.េពលេវ ែដល ចេធ្វើេទបនៃនដំេ ះ្រ យែដលមនអតថន័យនិង ្របសិទធភព 

យន្ដករបណ្ដឹ ង ែដលមនភព្របកដ្របជ ្រតូវែតផ្ដល់នូវដំេ ះ្រ យែដលមន្របសិទធភពទន់ 
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េពលេវ  និង ចដំេណើ រករអនុវត្តបន។ អនុសញញ ែផនកចបប់អន្តរជតិយល់្រសបថ េនេពល្របេទស

មួយែដលបនកំណត់ពីសិទធិ្រគប់្រគន់ និង្រតូវបនេរៀបចំេឡើងនូវនីតិវធីិរបស់ខ្លួន ដំេណើ រករៃនករបេងកើត

បនលទធផល សម្រសបជករចំបច់ដូចគន ។ េសចក្ដី្របកសជ កល ស្ដីពីសិទធិមនុស បនកត់សមគ ល់

ពី រៈសំខន់ៃន(សិទធិេដើមបីជសំណងសេ្រមចេ យតុ ករជតិ ែដលមនសមតថកិចចចំេពះអំេពើរេំ ភ

បំពនេលើសិទធិជមូល ្ឋ ន ែដលបនទទួល គ ល់េ យរដ្ឋធមមនុញ ឬេ យចបប់)។ ភ េនះ្រតូវបនឆ្លុះ

បញច ំងេ យេសទើរ្រគប់ឯក រចបប់អន្ដរជតិសំខន់ៗ េបើេទះជពួកេគ ចេ្របើពកយេផ ងគន  ្របព័នធសិទធិ

មនុស េនកនុងតំបន់ជេ្រចើនក៏ផ្ដល់សិទធិដល់បុគគល្រប ក់្របែហលគន ។ 

៧.ករអប់រដ៏ំមន្របសិទធភពរបស់ភគីពក់ព័នធ 

ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ ទំនុកចិត្ត ធរណៈ គឺជធតុសំខន់េនកនុងដំេណើ រករេបះេឆន តមន 

្របសិទធភព។ រដ្ឋមនកតព្វកិចចធនឲយបនថ ភគីពក់ព័នធជមួយនឹងករទទួលខុស្រតូវស្រមប់ទិដ្ឋភព

ៃនដំេណើ រករេបះេឆន តេនះ ្រតូវទទួលបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លសម្រសប។ រដ្ឋគួរអនុវត្តកមមវធីិបណ្ដុ ះ

ប ្ដ លស្រមប់បុគគលិកបំេពញករងរេបះេឆន ត ក៏ដូចជកមមវធីិអប់រពំលរដ្ឋវជិជ ថន ក់ជតិ ែដលនឹង

អនុញញ តឲយ ធរណជនយល់ដឹងពីនីតិវធីិ និងបញ្ហ ៃនករេបះេឆន ត។ ជករសំខន់ែដល ធរណ

ជនទទួលបននូវព័ត៌មន និង ចចូលដំេណើ រករបនយ៉ងងយ្រសួល និងទូលំទូ យ កនុងករេបះ

េឆន តទូេទេនះ បុ៉ែន្តអ្វីែដលសំខន់ េលើសពីេនះេទេទៀត គឺសិទធិែដលផ្ដល់ដល់ពួកេគ េដើមបីេ ះ្រ យ

ភពមិន្រប្រកតីៃនករេបះេឆន ត។ ភគីពក់ព័នធែដលបនចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករវនិិចឆ័យ ពកយបណ្ដឹ ង

េបះេឆន ត មនត្រមូវករទទួលបននូវវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេផ ងៗគន  ដូេចនះកមមវធីិអប់រ ំនិងករណ្ដុ ះប ្ដ ល

គួរកំណត់េគលេ ៃន្រកុមបុគគលជមួយនឹងេគលេ រមួៃនករេលើកកំពស់ករយល់ដឹងទូេទៃនដំេណើ រក

រវនិិចឆ័យពកយបណ្ដឹ ងេបះេឆន ត។ 

II. អនុ សន៍ស្រមប់សសចក្តី្រពង បទបញជ  និងនីតិវិធីស្រមប់ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត  

 

ល.រ  េសចក្ដី្រពងបទបញជ  និងនីតិវធីិ  អនុ សន៍ និងមូលេហតុ  
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ជំទីពួក១៖ ករ្រគប់្រគងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត េដើមបេីរៀបចំបញជ េីបះេឆន តឆន ២ំ០១៦ 
ខ្លឹម រសេងខបអនុ សន៍ជពំូកទី១៖ 
 កំណត់សនទស ន៍គុណភពបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តថមីយ៉ងតិច៩៨% (មិនមនេឈម ះសទួន និងមន

ទិននន័យកនុងបញជ ីែដលមិនបត់សិទធិេបះេឆន ត) 

 កំណត់ភរកិចច េសន នឃំុ/សងក ត់ែដលជអនុ្របធន ក.ច.ប ្រតឹមជជំនួយករ្របធន ក.ច.ប 

 បនថយករទទួលបនទុកៃនករងរអប់រផំ ព្វផ យេបះេឆន តរបស់្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ មក្រតឹមជំនួយករ

អប់រផំ ព្វផ យ 

 
 

 

 

១ 

-ករកំណត់ករេរៀបចំបញជ ីេបះេឆន តធន

បនភពេពញេលញ ្រតឹម្រតូវនឹងមនសុពល

ភពល្អ (្របករ១.១)  

-េពញេលញ្រតឹម្រតូវ និងមនសុពលភពៃនបញជ ី

េឈម ះេបះេឆន ត្រតូវមនកំរតិ៩៨%យ៉ងតិច(មិន

មនេឈម ះសទួន និងមនទិននន័យកនុងបញជ ីែដលមិន

បត់សិទធិេបះេឆន ត)។(មូលេហតុេ យ រមន

ករ កលបងរចួេហើយេ យ ខុមែ្រហ្វល  និងអឺុ ៉  

(ERA) បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ ្របព័នធកំុពយូទ័រ

ជមួយនិង្របព័នធជីវម្រត(Biometric) និងសមតថភព

យុវជនធនភព្រតឹម្រតូវរហូតដល់ ៩៩%)។  
រចនសមព័នធថន ក់េ្រកម គ.ជ.ប កនងុដំ ក់ករេបះេឆន ត 

 

២ 

-តួនទី និងភរកិចចេសម ន ឃំុសងក ត់កនុង្រកុមចុះ

េឈម ះេបះេឆន ត(្របករ១.២.៤)  

‐េសម នឃំុសងក ត់ជអនុ្របធន្រកុមចុះេឈម ះេបះេឆន ត

គួរមនភរកិចចជជំនួយករឲយ្របធន្រកុមចុះេឈម ះ

េបះេឆន ត។ ដូចេនះសមជិកៃន្រកុមចុះេឈម ះេបះ

េឆន តមនចំនួន៤នក់ រមួទំងេសម នឃំុសងក ត់។

សមជិកៃន្រកុម្រតូវេធ្វើ្របតិបត្តិករជក់ែស្ដងែដលមន

ែតបីនក់ែតង ំងេ យ គ.ជ.ប ។ (ពីេ្រពះេសម នឃំុ

សងក ត់មនតួនទីសំខន់ ស់ស្រមប់បន្តនិរន្តរភព

ៃនករងរ និងេធ្វើលិខិត ្រពមទំងកិចចកររដ្ឋបលេផ ងៗ

របស់ឃំុសងក ត់។  
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ករទទួលខុស្រតូវរបស្់រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់(កបឃស)  

 

៣  

្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ទទួលបនទុកករងរ

អប់រ។ំ (្របករ ១.៦.២.៦ និង្របករ 

១.៦.២.៧)  

-្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ មនភរកិចចជជំនួយករកនុងករ

ផ្ដល់ព័ត៌មនៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងស្រមបស្រមួល

ភគីពក់ព័នធែដលចូលរមួេធ្វើករអប់់រដំល់្របជពលរដ្ឋមន

សិទធិចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ ករងរទទួលបនទុកអប់ររំបស់ 

គ.ជ.ប។ និងឬេលខធិករ ្ឋ នេរៀបចំករេបះេឆន ត ជ

ធនី េខត្ត។ (េ្រពះថសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ជ

គណបក នេយបយ។ ករអប់រសំមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ 

សងក ត់ដល់្របជពលរដ្ឋ ចបេងកើតបញ្ហ លេម្អ ងខង

នេយបយ និងពួកគត់មនកររវល់េ្រចើន។ មយ៉ងេទៀត 

ជំពូក២ ែចងថ គ.ជ.ប ្រតូវេធ្វើករអប់រកំរបណ្ដុ ះប ្ដ ល

ផ ព្វផ យេបះេឆន ត)។  

នីតិវិធីេ្រជើសេរ ើស កចប  

៤  លកខខណ្ឌ បេចចកេទសស្រមប់សមជិក្រកុម

ចុះេឈម ះេបះេឆន ត(្របករ១.៧.២.៥)  

សមជិក្រកុមចុះេឈម ះេបះេឆន តេចះេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រ ែដល

ច យបញចូ លេឈម ះឲយបនបី(៣)េឈម ះយ៉ងតិច កនុងមួយ

នទី។ (េ្រពះករ កលបងរបស់ ERA បនបង្ហ ញថ មន

យុវជនេនមូល ្ឋ នែដលមនសមតថភព យបញចូ លេឈម ះ

បន្របំកនុងមួយនទីកនុងកំុពយូទ័រ។)  

សមសភព  
៥  -្របករ ១.៨.១/២/៣  -ក.ច.ប ្រតវូមនសមជិក្រតឹមចំនួន០៤របូ ែដលរមួបញចូ ល

ទំងេសម នឃំុ/សងក ត់។ ស្រមប់ករចុះេឈម ះេបះេឆន តេន

កនុងឃំុ/សងក ត់ធំ ្រតូវបែនថម្រកុមចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ (មូល

េហតុ៖ េដើមបីធនគុណភព ្របសិទធភព និងករទទួលខុស

្រតូវរបស់ ក.ច.ប  និងសំរលួដល់ដំេណើ រករចុះេឈម ះចល័ត

េន មភូមិ)  
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ជំពូកទី៣៖ ករយិល័យចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករយិល័យេបះេឆន ត 

ខ្លឹម រសេងខបអនុ សន៍ជំពូកទី៣៖ 

 ្រតូវេបើកចំហទិននន័យៃនបញជ ីេឈម ះ ទី ំងៃនករយិល័យែដល ចវភិគបនេ យកំុពយូទ័រ 

 កំណត់តួនទី និងភរកិចចៃននយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករកនុងែផនក ច់េ យែឡកកនុងជំពូកេនះ។ 

ករយិលយ័េបះេឆន ត  
៦  -េនកនុងភូមិ ែដលមន្របជពលរដ្ឋតិច

ជងមួយរយ គ.ជ.ប ្រតូវបញចូ លេឈម ះអនកភូមិ

ទំងេនះេទកនុងបញជ ីេបះេឆន តេទភូមិ

មួយេផ ងេទៀតែដលេនជិតភូមិេនះ។ (្របករ 

៣.៣.៦)  

-គ.ជ.ប ្រតូវសិក  េតើមនភូមិបុ៉នម នែដលមន្របជ

ពលរដ្ឋតិចជងមួយរយ ែដល ចកំណត់ចំនួនអបបរម

ៃនបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តេន មភូមិ មួយ។ (េ្រពះថ

េដើមបីឲយគ.ជ.បពិនិតយ និងកំណត់េឡើងវញិចំនួន្របជ

ពលរដ្ឋែដល្រតូវេទចុះេឈម ះេនភូមិ មួយេផ ង)។  

ករផ ព្វផ យទី ងំករយិលយ័ចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករយិលយ័េបះេឆន តថមីឆន ២ំ០១៥  
៧  -ករផ ព្វផ យេពលេវ ្របតិទិនស្រមប់ករ

ចុះេឈម ះេន មឃំុ សងក ត់(្របករ៣.៤.២ 

និង្របករ ៣.៤.៣)  

-ករផ ព្វផ យេពលេវ ្របតិទិនស្រមប់ករចុះេឈម ះ

េនភូមិឲយបនយ៉ងតិចមុនពីរៃថង មុនៃថងចុះេឈម ះេបះ

េឆន តដល់្របជពលរដ្ឋ។  

៨  -អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល គណបក នេយបយ 

អនកសេងកតករណ៍ និងអនក រព័ត៌មន ច

េសនើសំុបញជ ីេឈម ះទី ំងករយិល័យេបះ

េឆន ត(្របករ ៣.៤.៤)  

-អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល គណបក នេយបយ អនក

សេងកតករណ៍ និងអនក រព័ត៌មន ចេសនើសំុទិននន័យ

ៃនបញជ ីេឈម ះទី ំងៃនករយិល័យ ែដល ចវភិគបន

េ យកំុពយូទ័រ។ (ពីេ្រពះទិននន័យេនះងយ្រសូលកនុងករ

េធ្វើសវនកមម និងមនករបង់េ ហុ៊យតិចផងែដរ)។  

ជំពូកទី៤៖ ដំេណើ រករចុះេឈម ះេបះេឆន ត េដើមបេីរៀបចបំញជ េីបះេឆន តថមីឆន ២ំ០១៦ 
ខ្លឹម រសេងខបអនុ សន៍ជពំូក៤៖ 
 ម្រន្តី ក.ច.ប ្រតូវបំេពញទំរងសំណួរកនុងដំេណើ រចុះេឈម ះ(មនភជ ប់ជមួយឧបសមព័នធ) 

 បេងកើតករេផទ ងផទ ត់រ ងម្រន្តី ក.ច.ប និងអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត េទេលើបណ្ណ័ ព័ត៌មនចុះេឈម ះេបះេឆន ត  

(បងក ន់ៃដចុះេឈម ះេបះេឆន តែដល្រពីនេចញពីកំុពយូទ័រ ជមួយឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ) 

 គ.ជ.ប គម នសិទធិែកែ្រប ឬផ្ល ស់ប្ដូរទិននន័យអនកេបះេឆន តែដលបនចុះេឈម ះរចួេហើយ 

 ្រតូវបែនថម ្រពីនទ័រ កនុងសំភរៈចុះេឈម ះេបះេឆន ត េដើមបី្រពីនប័ណ្ណព័ត៌មនចុះេឈម ះេបះេឆន ត(បងក ន់ៃដចុះ

េឈម ះេបះេឆន ត) 
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 ្រតូវ្រពីន(Print) និងបញជ ក់ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណេដើមបីេបះេឆន ត (ICV) េ្រកយេពលចុះេឈម ះេបះេឆន ត

រចួភ្ល មស្រមប់អនកែដលមិនមនអត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៩  

សេងខបដំ ក់ករៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត 
១-ករបិទផ យ 

២-ករចុះេឈម ះ និងបញជូ ន ម online 

៣-ករចង្រកងបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តដំបូង 

៤-ករបិទផ យបញជ ីេបះេឆន តដំបូង 

៥-ករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង និងករសរបុបញច ប់  

២-ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងបញជូ ន ន្របព័នធអីុន

ធឺេនតមកមជឃមណ្ឌ លកំុពយូទ័រ គ.ជ.ប ្របករ(៤.១.២) 

៣-ករចង្រកង និងកត់្រ ទិននន័យស្រមប់េរៀបចំ

បញជ ីេបះេឆន តដំបូង(្របករ ៤.១.៣) 

៤-ករបិទផ យបញជ ីេបះេឆន តដំបូង 

៥-ករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង (្របករ៤.១.៥) 

២-ចុះេឈម ះេបះេឆន តេហើយ ្រតូវេធ្វើករេផទ ងផទ ត់ែក

ត្រមូវទិននន័យេ យ្រកុមចុះេឈម ះេបះេឆន តជមួយ

អនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត។(េ្រពះថ ចធនភព

្រតឹម្រតូវ) 

៣-បនទ ប់ពីែកស្រមូវេលើទិននន័យេ យ្រកុមចុះ

េឈម ះេបះេឆន ត និងមនករបញជូ នទិននន័យ ម 

online មក NECC េដើមបីចង្រកង និងេរៀបចំបញជ ីដំបូ

ង។ គ.ជ.បឬ/និងNECC មនសិទធិលុបេឈម ះសទួន។ 

៤-NECC ្រតូវបញជូ នជ រេអឡិច្រតូនិចឬ/និង ក់

បញចូ លកនុង website មក្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់េដើមបី

យកបញជ ីេបះេឆន តដំបូងេទផ ព្វផ យ។ 

៥-េ ះ្រ យបណ្ដឹ ងជំទស់ៃនបញជ ីេបះេឆន តដំបូង

ែតបុ៉េ ្ណ ះ ែដល គ.ជ.ប សេ្រមចលុប ឬរក េឈម ះ

(េ្រពះថ គ.ជ.ប  ឬ NECC មិន្រតូវេធ្វើករែកត្រមូវ

េឈម ះេទៀតេទ។ មនន័យថ គម នបណ្ដឹ ងត ៉េដើមបី

ែកត្រមូវេទ មនែតបណ្ដឹ ងជំទស់ ឲយលុបេឈម ះអនក

គម នសិទិធ ឬរមួទំងករលុបេឈម ះសទួន។)  
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រយៈេពលៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន តកនងុឃុ ំសងក តន់ីមួយៗ  
១០  -រយៈេពលៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន តេន ម

ឃំុ សងក ត់នីមួយៗ។(្របករ ៤.២)  

ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករែកត្រមូវេ យ្រកុមចុះ

េឈម ះ្រតូវមនរយៈេពល៩០ៃថងយ៉ងតិច មុននឹងចង្រកង 

និងបេងកើតបញជ ីដំបូង។ (េ្រពះថ រយៈេពលេនះជមួយ

ចំនួន្រកុមចុះេឈម ះេបះេឆន តយ៉ងតិច២៥០០្រកុម

ស្រមប់អនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត្របែហល១០ ននក់។)  

សមភ រៈ បរកិខ រ ឯក របេ្រមើករចុះេឈម ះេបះេឆន ត  
១១  នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករ។(្របករ៤.៣.១)  -នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករ ្រតូវែតែចងកនុងជំពូកទី១ កនុងែផនក

េ យែឡក និងែចងឲយចបស់ពីតួនទី ភរកិចច និងករ

ទទួលខុស្រតូវ។ (េ្រពះថនយក ្ឋ នេនះជអងគភព

សំខន់មួយែដលមនករទទួលខុស្រតូវករងរចុះេឈន ះ

េបះេឆន ត និងករ្រគប់្រគងទិននន័យ)  

ដំេណើ រ្រប្រពឹត្តេទៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត  
១២  -ករបញចូ លេឈម ះេទកនុងកំុពយូទ័រ ្រតវូេធ្វើ ម

្របព័នធបិទ (Offline)  បុ៉ែន្ដេនេពលបញចូ ល

ទិននន័យបន១០នក់ម្ដង ករកំុីពយូទ័រ្រតូវេបើក

្របព័នធអីុនធឺេណត េដើមបីបញចូ លទិននន័យទំង

េនះ មក្របព័នធផទុកទិននន័យបញជ ីេឈម ះេបះ

េឆន តេន គ.ជ.ប មជឃមណ្ឌ លកំុពយូទ័រ។(្របករ

៤.៤.១០)  

-ករបញចូ លេឈម ះេទកនុងកំុពយូទ័រ ្រតូវេធ្វើ ម្របព័នធបិទ 

(Offline)  បុ៉ែន្ដេនេពលបញចូ លទិននន័យ និងែកត្រមូវចប់

រចួ ល់េពល ង ចេម៉ង្របំករកំុីពយូទ័រ្រតូវេបើក្របព័នធអីុន

ធឺេណត េដើមបីបញចូ លទិននន័យទំងេនះមក្របព័នធផទុក

ទិននន័យបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តេន គ.ជ.ប ប មជឈមណ្ឌ ល

កំុពយូទ័រ។ (េ្រពះថមិនចំបច់កំណត់ចំនួនកនុងករបញជូ ន

ទិននន័យ ម Online េទ េដើមបីទុកេពលេវ ឲយសមជិក

្រកុមបំេពញករងរចុះេឈម ះ)។  

១៣  -េនេរៀង ល់េពលបញច ប់ករចុះេឈម ះេបះ

េឆន ត មៃថងនីមួយៗ ករកំុីពយូទ័រ្រតូវេធ្វើ

បចចុបបននភពទិននន័យទំងេនះេដើមបីបញជូ ន ម

្របព័នធអីុនធឺេណត មក គ.ជ.ប។ ្រកុមចុះេឈម ះ

មិន ចេ្របើ្របស់ ឬែកែ្រប ឬផ្ល ស់ប្ដូរទិននន័យ

ែដល 

-កនុងអំឡុងេពលចុះេឈម ះ បនទ ប់ពីករេផទ ងផទ ត់ ្រតឹម្រតូវ

េហើយ ករែកែ្រប្រតូវបិទ េហើយទល់ែតេធ្វើបចចុបបននភពឆន ំ

េ្រកយេទើបេបើកសិទធិេឡើងវញិ។ 

-គ.ជ.ប ក៏មិនមនសិទធិែកែ្របត្រមូវែដរ (េ្រពះថ្រតូវ

ព្រងឹងករទទួលខុស្រតូវ និងសន្ដិសុខេទេលើករែកត្រមូវ 
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  បនបញជូ នេចញរចួេហើយេនះបនេទ។

(្របករ៤.៤.១២)  

ទិននន័យ។ េ្រកយេពលចុះេឈម ះេបះេឆន តគម នន មន ក់

ឲយសិទធិចូលែក្រតូវទិននន័យេទ។)  

១៤  -សមភ រៈស្រមប់ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត

ម្របព័នធកំុពយូទ័រខងេលើរមួមន៖  

១.កំុពយូទ័រ Laptop មួយេ្រគ ង 
២.េម៉(MOUSE)  
៣.មូ៉នីទ័រ ចំនួន ០១(មួយ)  
៤.ម៉សីុនេសកនេមៃដចំនួន០១(មួយ)  
៥.USB Digital Camera ថតរបូចំនួន០១
(មួយ)  
៦.ផទ ំង្រក ត់ពណ៌ៃផទេមឃមួយផទ ំង
ស្រមប់េធ្វើៃផទថតរបូ  
៧.USB Flash Drive ចំនួន០២(ពីរ)  
៨.Switch and UPS ស្រមប់្រកុមចុះេឈម ះ
មនកំុពយូទ័រចប់ពី០៣(បី)េ្រគ ងេឡើង  
៩.ម៉សីុនេភ្លើងមួយេ្រគ ង(ស្រមប់ឃំុសងក ត់
គម នអគគិសនីរដ្ឋ។)  
(្របករ៤.៤.១៣ )  

-សមភ រៈស្រមប់ករចុះេឈម ះេបះេឆន តរមួមន៖  
១.កំុពយូទ័រ Laptop មួយេ្រគ ង 
២.ម៉សីុនថតរបូមួយេ្រគ ង 
៣.ម៉សីុនេសកនេមៃដចំនួន០១ (ជ្របេភទេ្របើ្របស់
ទិននន័យ Bio-matric)  
 ៤.ម៉សីុនេភ្លើងមួយេ្រគ ង(ស្រមប់ឃំុសងក ត់គម នអគគិសនី
រដ្ឋ ឬចរន្ដអគគិសនីរ ក់រអួល) 
៥.ម៉សីុនេបះពុមព(PRINTER) មួយេ្រគ ង។ (េ្រពះថ
ម៉សីុនេបះពុមព សំខន់ ស់ េដើមបីេបះពុមពប័ណ្ណព័ត៌មន
អនកចុះេឈម ះេបះេឆន តជំនួសទ្រមង់បងក ន់ៃដបញជ ក់ករចុះ
េឈម ះេបះេឆន ត)។ 

ជំ នទងំ៥ៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត  

១៥  -ជំ នទី១៖ ្របធន្រកុមចុះេឈម ះ្រតូវ

កសួរព័ត៌មនដូចតេទៈ 

-េតើអនកមនអត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរ

ែដរឬេទ? 

-េតើអនកធ្ល ប់ចុះេឈម ះែដរឬេទ?េនកែន្លង

?េពល ?(្របករ៤.៤.១៦)  

ជំ នទី១៖ អនកសំុចុះេឈម ះ ្រតូវជួបជមួយ ្របធន្រកុម

ចុះេឈម ះេបះេឆន តេដើមបីេធ្វើសមភ សន៍ និងបំេពញ

លកខខណ្ឌ ចុះេឈម ះេបះេឆន ត មទ្រមង់ និងបញជ ីសំណូរ

ចុះេឈម ះេបះេឆន ត (សូមេមើលកនុងឧបសមព័នធទី១ របូគំរទីូ១ 

ស្ដីពីទ្រមង់ និងបញជ ីសំណួរចុះេឈម ះេបះេឆន ត)។ទ្រមង់ 

និងបញជ ីសំណួរេនះ នឹងផ្ដល់ព័ត៌មនសេងកតចំេពះអនកសំុ

ចុះេឈម ះឧទហរណ៍ ពិករភព និងបញជ ក់ករទទួលខុស

្រតូវរបស់ម្រន្តីចុះេឈម ះេបះេឆន ត។អនុ្របធន្រកុមចុះ

េឈម ះេបះេឆន ត(េសម ន) ជជំនួយករ្របធនកនុង្របតិបត្តិ
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១៦  

ជំ នទី២៖ កនុងករណីអនកសំុចុះេឈម ះ បន

បំេពញ មលកខខណ្ឌ កំណត់រមួ ្របធន្រតូវ

ែណនំឲយអនកសំុចុះេឈម ះមកជួបអនុ្របធន

ចុះេឈម ះេបះេឆន តេដើមបីបន្តនីតិវធីិចុះ

េឈម ះេបះេឆន ត មជំ នបន្តបនទ ប់។

្របករ៤.៤.១៨)  

ជំ នទី២៖ អនកសំុចុះេឈម ះជួបសមជិកទី១ៃនចុះេឈម ះ

េបះេឆន តជករកំុីពយូទ័រ េដើមបី យបញចូ លទិននន័យកនុង

្របព័នធកំុពយូទ័រ្រតូវថតរបូ និងផ្ដិតេមៃដអនកសំុចុះេឈម ះេបះ

េឆន ត េហើយនិងេធ្វើករេផទ ងផទ ត់េឈម ះសទួន( មរយៈ

ន ម្រកេយេមៃដជេគល)។  សមជិកទី១ ្រតូវេបះពុមព 

(្រពីន) ប័ណ្ណព័ត៌មនអនកសំុចុះេឈម ះេបះេឆន ត(េមើលកនុង

ឧបសមព័នធរបូគំរទីូ២ែដលជំនួសទ្រមង់បងក ន់ៃដបញជ ក់ករ

ចុះេឈម ះេបះេឆន ត។  

 

 

 

១៧  

ជំ នទី៣៖ អនុ្របធន្រកុមចុះេឈម ះេបះ

េឆន ត្រតូវ  

-បំេពញទ្រមង់បងក ន់ៃដបញជ ក់ករចុះេឈម ះ

េបះេឆន ត(ទ.១០២២)េ យែផ្អក ម

ទិននន័យកនុង អ.ខ ឬ ឯ.ង។(្របករ ៤.៤.២០) 

ជំ នទី៤៖ សមជិក្រកុមចុះេឈម ះេបះ

េឆន ត ែដលជករ្ីរតូវកត់្រ ទិននន័យ អនកសំុ

ចុះេឈម ះេបះេឆន តេទកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រ 

ដូចខងេ្រកម៖(្របករ៤.៤.២២)  

ជំ នទី៣៖ សមជិកទី២ៃន្រកុមចុះេឈម ះេបះេឆន ត ្រតូវ

េធ្វើករេផទ ងផទ ត់ទិននន័យ កនុងប័ណ្ណព័ត៌មនអនកចុះេឈម ះ

េបះេឆន តជមួយនឹងឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណរបស់

អនកសំុចុះេឈម ះេបះេឆន តេនះ។ ករណីខុសព័ត៌មន

មួយអនកពិនិតយ្រតូវគូសរង្វង់ចំ ំ រមួបញជូ នឲយសមជិកទី

មួយេដើមបីេធ្វើករែកស្រមួលឲយបន្រតឹម្រតូវេឡើងវញិ។

(េ្រពះថករេផទ ងផទ ត់ទិននន័យ រ ង្រកុមចុះេឈម ះេបះ

េឆន ត និងអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត គឺសំខន់ ស់កនុងករ

ធនភព្រតឹម្រតូវទិននន័យេហើយបនទ ប់មកបិទករែកត្រមូវ 

១៨  ករណីអនកសំុចុះេឈម ះេបះេឆន តគម ន អ.ខ  

-្របករ ៤.៤.២៣)  

ស្រមប់អនកែដលមិនមនអត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរ

េនះ ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណេដើមបីេបះេឆន ត (ICV) 

្រតូវករ្រពីន (print) េចញពីកំុពយូទ័រ េហើយចុះហតថេលខ

េ យសមជិក្រកុមចុះេឈម ះេបះេឆន ត(តំ ងគណៈ

កមមករឃំុ សងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត(CEC) និងសមជិក

្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ ឬេសម នឃំុ សងក ត់(តំ ងឲយអរជញ

ធរឃំុ សងក ត់)។ ករណីេនះ គ.ជ.ប និង្រកសួងម ៃផទ គួរ

េធ្វើេសចក្ដីែណនំរមួ េ យមនករបញជ ក់អំពីភពជ

តំ ងគណៈកមមករឃំុសងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត និង  

អរជញ ធរឃំុសងក ត់។ (េ្រពះថករេចញឯក របញជ ក់អត្ត 
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    សញញ ណ េដើមបីេបះេឆន ត ដល់អនកចុះេឈម ះេបះ

េឆន ត ែដលគម នអត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរភ្ល ម 

េ្រកយេពលចុះេឈម ះេបះេឆន តបនថយបនទុកករេទរក

ឯក រទំងេនះេហើយធនថ អនកចុះេឈម ះេបះ

េឆន តទំងេនះមនឯក រេនះ។)  

ជំពូកទី៥៖ ករ ក់ទទួលអេងកត និងេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងទកទ់ិនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត 
ខ្លឹម រសេងខបអនុ សន៍ជពំូក៥៖ 
 ករ ក់ និងទទួលពកយបណ្ដឹ ង៖ ្រតូវទទួលពកយបណ្ដឹ ង និងជួយសរេសរបណ្ដឹ ងចំេពះអនកប្ដឹងមិនមនសមតថ

ភពសរេសរពកយបណ្ដឹ ង 

 បែនថមយន្ដករអេងកតបណ្ដឹ ង (្រ វ្រជវ េផទ ងផទ ត់ និង្របមូលភស្ដុ ង) េលើបទេលមើស ក់ពិន័យ និងដកសិទិធ

េបះេឆន ត 

 បេងកើតគណៈកមមករទទួល និងអេងកតបណ្ដឹ ងេន គ.ជ.ប 

 គ.ជ.ប ្រតូវកំណត់េពលេវ ស្រមប់អេងកត 

 ែកស្រមួលេពលេវ អេងកត និងេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ង េន្រកុម្របឹក ធមមនុញញ 

 បេងកើតេសៀវេភែណនំនីតិវធីិស្រមប់គណៈកមមករទទួល/អេងកត ពកយបណ្ដឹ ង 

 សវនកររបស់ គ.ជ.ប ដូមជ សវនករសេងខប សវនករ្របតិបក  និងសវនករេដញេ ល ្រតូវេធ្វើជ ធរ

ណៈ 

 បេងកើតយន្តករពិេសសស្រមប់អេងកត និងេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងបត់េឈម ះែដលបនចុះបញជ ីរចួេហើយ 

 មិនមនយន្តករបណ្ដឹ ងត ៉(ករែកត្រមូវេឈម ះ ឬទិននន័យ)េនេពលបិទបញជ ីដំបូង បុ៉ែន្តមនបណ្ដឹ ងជំទស់ 

្រតូវបេងកើត្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យ (Database) េដើមបី្រគប់្រគងទិននន័យែដល្រតូវបនផ ព្វផ យ។  

ែផនកទី១៖ ករ ក់ទទួលអេងកត និងេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងទកទ់ងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

(មូលេហតុបែនថមករអេងកត គឺេដើមបីព្រងឹងករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងទក់ទិនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ ថ ប័នខ្លះមិន

មនភរកិចចេ ះ្រ យ បុ៉ែន្ដ ថ ប័នេនះមនភរកិចចអេងកតបែនថម ដូចជគណៈកមមករទទួលពកយបណ្ដឹ ង អេងកត

របស់រដ្ឋសភ)  
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១៩  េគលករណ៍ទូេទ 

-ជន ក៏េ យ ឬអនកតំ ំងមនសិទិធប្ដឹងត ៉ 

ឬ/និងប្ដឹងជំទស់....្របសិនជមនភស្តុ ង

បញជ ក់ថ មនភពមិន្រតឹម្រតូវ...(្របករ៥.១) 

-ពកយបណ្ដឹ ង្រតូវេធ្វើេឡើងជ យលកខណ៍អក រ

ម ទ.១២០២....(្របករ៥.១.១)  

-េបើមនពកយបណ្ដឹ ង្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់(កបឃ/ស)

ឬគណកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប)ឬ

្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ្រតូវែតទទួល េបើេទះជគម នភស្ដុ
ង្រគប់្រគន់េនេពលប្ដឹងក៏េ យ។ (មូលេហតុ៖រយៈ

េពលៃនករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងខ្លីែដលភគីេដើមបណ្ដឹ ង

ពិបកកនុងករែស្វងរកភស្ដុ ង ក់បនទុកឲយ្រគប់្រគ

ន់។ មយ៉ងេទៀត កបឃ/ស ឬ គ.ជ.ប ឬ្រកុម្របឹក ធមមនុ

ញញ្រតូវេធ្វើករអេងកតែស្វងរកករពិត េនេពលមនពកយ

បណ្ដឹ ង មួយ។) 

-ម្រន្តីទទួលពកយបណ្ដឹ ង មនភរកិចចជួយសរេសរ

ពកយបណ្ដឹ ង។ (មូលេហតុ៖េដើមបីជួយស្រមួលដល់

្របជពលរដ្ឋ ែដលមករកពកយបណ្ដឹ ង)  

២០  ករ ក់/ទទួលពកយបណ្ដឹ ងេន គ.ជ.ប 

-....ពកយបណ្ដឹ ងពំុបនេធ្វើេឡើង កនុងអំឡុងេពល...

ម្រន្តីទទួល និងពិនិតយពកយបណ្ដឹ ងេន គ.ជ.ប ្រតូវ

ចុះេពលេវ ... ក់ជូន គ.ជ.ប ចរបដិេសធ...

(្របករ៥.២.១១) 

-...កនុងករណីែដលដល់េពលកំណត់ អនកប្ដឹងមិន

បនបំេពញបែនថមនូវចំណុចខ្វះខត គ.ជ.ប ្រតូវ

ចរបដិេសធេលើពកយបណ្ដឹ ង ្រគប់ចបប់...(្របករ

៥.២.១២)  

-គ.ជ.ប ្រតូវមនេសៀវេភែណនំនីតិវធីិលម្អិត ស្ដីអំពី

ករទទួលពកយបណ្ដឹ ង នឹងករអេងកតស្រមប់គណៈ

កមមករទទួលពកយបណ្ដឹ ង និងអេងកតទក់ទងករចុះ

េឈម ះេបះេឆន ត។ (មូលេហតុ៖ បទបញជ  និងនីតិវធីិ

ជំពូក៥ ទក់ទងបណ្ដឹ ង គឺមិនទត់ចបស់ ស់េន

េឡើយេទ េដើមបីឲយគណៈកមមករេនះអនុវត្តករងររបស់

ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព)។  

២១  អេងកតទក់ទងករណីបណ្ដឹ ង 

-េសចក្ដី្រពងបទបញជ  និងនីតិវធីិ មិនមនែចងពី

យៈេពលៃនករអេងកតករណីបណ្ដឹ ងេទ។  

-គណៈកមមករទទួលបណ្ដឹ ង និងអេងកតទក់ទងករចុះ

េឈម ះេបះេឆន ត ្រតូវេធ្វើករអេងកតករណីៃនពកយ

បណ្ដឹ ងកនុងរយៈេពលមួយ បនទ ប់ពីៃថងទទួលបនពកយ

បណ្ដឹ ង។ (មូលេហតុ៖េដើមបីឲយគណៈកមមករេនះមន

េពលេវ កនុងករអេងកតអំពីករពិតចំេពះករណីពកយ 
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    បណ្ដឹ ង។ មយ៉ងវញិេទៀត គ.ជ.ប ចមនចំ ត់ករ

បេ ្ដ ះ សនន ទន់េពលេវ  ចំេពះមិន្រប្រកតី

េនះ។)  

២២  ករេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងេន គ.ជ.ប 

-គ.ជ.ប ្រតូវេបើកសវនករជ ធរណៈ 

សេ្រមចេលើបណ្ដឹ ងកនុងរយៈេពល្របំ(៥)ៃថងយ៉ង

យូរ បនទ ប់ពីៃថងបនទទួលពកយបណ្ដឹ ង។(្របករ 

៥.២.១៥)  

-គ.ជ.ប ្រតូវេបើកសវនករជ ធរណៈ សេ្រមចេលើ

បណ្ដឹ ង កនុងរយៈេពលបី(៣)ៃថងយ៉ងយូរ បនទ ប់ពីករអ

េងកត។ (មូលេហតុ៖គណៈកមមករទទួលពកយបណ្ដឹ ង 

និងអេងកតទក់ទងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត្រតូវមន

េពលេវ អេងកតរចួ ល់េហើយ ដូេចនះ្រតូវករេពល

េវ េដើមបី(មិនេ្រចើនេទ)េបើកសវនករសេ្រមច

បណ្ដឹ ងជបនទ ន់។)  

 

២៣  

សវនករសេ្រមចបណ្ដឹ ងរបស់ គ.ជ.ប 

-....គ.ជ.ប េបើកសវនករសេ្រមចបដិេសធ ឬ

យល់្រពមេលើបណ្ដឹ ងត ៉....  

-សវនករសេងខប សវនករ្របតិបក  និងសវនករ

សួរេដញេ លរបស់ គ.ជ.ប ្រតូវេធ្វើេឡើងជ ធរ

ណៈ។ (មូលេហតុ៖ េដើមបីធនឲយមនតម្ល ភពៃនករ

េ ះ្រ យបណ្ដឹ ងរបស់ គ.ជ.ប និងធនឲយភគីពក់

ព័នធចូលរមួេ យេពញេលញ។)  

 

 

២៤  

ករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងេន្រកុម្របឹក ធមមនុញញ 

-្រកុម្របឹក ធមមនុញញ  ្រតូវសេ្រមចេលើពកយ 

បណ្ដឹ ងត ៉េ យេបើកសវនករជ ធរណៈ

កនុងរយៈេពល១០(ដប់)ៃថងយ៉ងយូរ បនទ ប់ពីៃថង

ទទួលពកយបណ្ដឹ ង។(្របករ៥.២.២១)  

-្រកុម្របឹក ធមមនុញញ  គួរមនេពលេវ កនុងករងរ

អេងកតបនទ ប់ពីៃថងបនទទួលពកយបណ្ដឹ ង។ 

-្រកុម្របឹក ធមមនុញញ  ្រតូវេបើកសវនករ ធរណៈ

កនុងរយៈេពលមួយបនទ ប់ពីអេងកត។(មូលេហតុ៖េដើមបី

ផ្ដល់រយៈេពលដល់្រកុម្របឹក ធមមនុញញេធ្វើករអេងកតរក

ករពិតេធ្វើជមូល ្ឋ នស្រមប់ករសេ្រមចេសចក្ដី

របស់ខ្លួន។)  

ែផនកទី២៖ ករ ក់ទទួលអេងកត និងេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងជំទសទ់ក់ទងនឹងបញជ េីបះេឆន តបំបូង 

                  បែនថម - អេងកត -  ដូចែផនកទីមួយែដរ  
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២៥  

េគលករណ៍ទូេទ 

-ជន ក៏េ យមនសិទិធប្ដឹងត ៉ឬ/និង

ជំទស់ជ យលកខណ៍អក រ ម 

ទ.១២០២...(្របករ ៥.៣)  

ជន ក៏េ យ មនសិទធិប្ដឹងជំទស់ ជ យលកខណ៍

អក រ ម ទ.១២០២..។(មូលេហតុ៖កនុងដំ ក់កល

េនះមិនមនករប្ដឹងត ៉ករណីែកត្រមូវទិននន័យអនកចុះ

េឈម ះេបះេឆន តេទ។ ្រកុមចុះេឈម ះេបះេឆន តបនេធ្វើ

ករេផទ ងផទ ត់ទិននន័យជមួយអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត

រចួ ល់េហើយ េនអំឡុងេពលចុះេឈម ះេបះេឆន ត។)កនុង

ករណីប្ដឹងទក់ទិន “ករបត់ និងេផទ ងផទ ត់ករណីេនះឲយ

បនលំអិត រ ងឯក រ និងបេចចកេទស េ យគណៈ

កមមករទទួលពកយបណ្ដឹ ង និងអេងកតជមួយនយក ្ឋ ន

បេចចកេទសពក់ព័នធនន។ (មូលេហតុ៖ករណីបត់

េឈម ះមិនេកើតមនេឡើយ េបើ្របព័នធចុះេឈម ះេបះេឆន ត

មនសុវតថិភព។)េឈម ះ”  គ.ជ.ប ្រតូវមននីតិវធីិពិេសស

េដើមបីពិនិតយ  

 

២៦  

ករ ក់/ទទួលករអេងកតករេ ះ្រ យពកយ

បណ្ដឹ ង និងករេធ្វើសវនកររបស់ គ.ជ.ប 

-កនុងករណី គ.ជ.ប្របសេ្រមចជំុបដិេសធមិន

ទទួលពកយបណ្ដឹ ង គ.ជ.ប ្រតូវេធ្វើលិខិតជូន

ដំណឹងបដិេសធ។(្របករ ៥.៣.១៩)  

អនុ សន៍ដូចកនុងចំណុចទី២ ទី៣ ទី៤ និងទី៥។  

២៧  ករេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ងេទ្រកុម
្របឹក ធមមនុញញ   

អនុ សន៍ដូចកនុងចំណុចទី៦។  

ព័ត៌មនស្ដអីំពីករ ក់ទទួល អេងកត/និងករេ ះ្រ យបណ្ដឹ ង  

២៨ ‐ទំរង់ែបបបទទំងអស់នឹង្រតូវបេង្ហ ះេនេលើ 

េគហទំព័របស់ គ.ជ.ប។ បែនថមេលើសពីេនះ

េទេទៀត ល់ឯក រែដល្រតូវផ ព្វផ យជ

ធរណៈ ដូចជកំណត់េហតុសវនករ

របយករណ៍្របជំុសេ្រមចេសចក្ដីសេ្រមច 

‐បទបញញតិ្តេនះក៏្រតូវបនយកេទអនុវត្តចំេពះែផនកទី២ 

អំពីករ ក់ទទួលអេងកត និងេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងទក់ទង

និងបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តដំបូង។ 

-គ.ជ.ប ្រតូវបេងកើត្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យ (Database) 

េដើមបី្រគប់្រគងព័ត៌មន្រតវូបនផ ព្វផ យទំងេនះ។ 
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  ននេលើបណ្ដឹ ង។ល។ ក៏្រតូវបនបេង្ហ ះេន

េលើេគហទំព័ររបស់ គ.ជ.ប េនៃថងែដលេធ្វើេហើ

យ។(៥.១.៥) 

(មូលេហតុ៖េដើមបីព្រងីងតម្ល ភព និងករសិក

្រ វ្រជវចំេពះយន្តករបណ្ដឹ ងពក់ព័នធ និងករចុះ

េឈន ះេបះេឆន ត)។ 

ឧបសមពន័ធ 

របូគំរទីូ១៖ទំរង់និងបញជ ីសំណួរចុះេឈម ះេបះេឆន ត Logo   ទំរងន់ិងបញញ ីសំណួរចះុេឈម ះេបះេឆន ត េលខ 

..................... 
              ្រកុមចុះេឈម ះេបះេឆន តេលខៈ........   ឃំុ/សងក ត់................................................................... 

         លធ/ខប                                            ជធនី/េខត្ត.............................................................. 

១.ខញុំបទ នងខញុំបនសំុចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងសូមធនអះ ងថ ព័ត៌មនឯក រពិតជ្រតឹម្រតូ

វ។ ( បជូនអនកេសនើសំុចុះេឈម ះេបះេឆន ត) 

២-េតើអនកធ្ល ប់បនចុះេឈម ះេបះេឆន តឬ/និងេបះេឆន តកន្លងមកែដរឬេទ?       ធ្ល ប់           មិនធ្ល ប់ 

េបើ “ធ្ល ប់” ចុះេឈម ះេបះេឆន តកនុងឆន ំ (ចុងេ្រកយ)...............................។ 

៣-េឈម ះអនកសំុចុះេឈម ះេបះេឆន ត.......................េភទ       ្រសី      ្របុស     យុៈ..........ឆន ំ 

៤.ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណថមនសិទិធេបះេឆន ត 

      ក.អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិតែខមរ 

      ខ.ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ំេផ ងៗ.................................។ 

៥.ឯក រខងេលើពិតជបំេពញលកខខណ្ឌ ៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

                                                                                មន       មិនមន 

ក.សញជ តិែខមរ                                                           

ខ.និង្រគប់ យុ១៨ឆន ំ និងេឡើងេទ                                                                                               

៦.ករសេងកតេឃើញថៈ 

      មិន ចនិយយ ឬយល់ភ ែខមរទល់ែតេ ះ            ពិករធងន់ធងរ(ពិបកកនុងករេបះេឆន ត) 

      បុព្វជិត សន 

៧.ទី ំងស្រមប់ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

     េនទី ំងកនុងឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណេ្របើ្របស់ស្រមប់ចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

     ទី ំងេផ ងេទៀតៃនកែន្លងចុះេឈម ះេបះេឆន ត 
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 ៨.បនសមភ សន៍ បនសេងកត និងបនេឃើញឯក រ 

                                                                      ហតថេលខ្របធន្រកុមចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

បនេផទ ងផទ ត់ទិននន័យរមួទំង ន មេមៃដ និងរបូថតអនកេសនើសំុចុះេឈម ះេបះេឆន តកនុង្របព័នធ កំុពយូទ័រ

េឃើញថៈ 

    បន ន មេមៃដកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រ(មិនអនុញញ តឲយចំេឈម ះេបះេឆន ត      មិនមនកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រ 

    មិន ចយក ន មេមៃដ(ពិករ) 

                                                            ហតថេលខៃនសមជិកទី១ ៃន្រកុមចំេឈម ះេបះេឆន ត 

១០.បនេផទ ងផទ ត់ព័ត៌មនកនុងប័ណ្ណព័ត៌មនអនកចុះេឈម ះេបះេឆន តេឡើងវញិជមួយអនកចុះេឈម ះ

េបះេឆន ត េហើយបន្របគល់ប័ណ្ណអនកចុះេឈម ះេបះេឆន តបញជ ក់ករចុះេឈម ះេបះេឆន តេទឲយអនក

ចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ 

ហតថេលខ និង ន មេមៃដអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត ហតថេលខ សមជិកទី២ ៃន្រកុមចុះេឈម ះេបះ

េឆន ត 

                                               ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

                                     គណៈកមមករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត 

                                      ប័ណ្ណ ព័ត៌មនអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

                                                    េឈម ះ .ែគវ សុធ .េភទ ្របុស  

                                                                              ផលិតៃថងទី១ ែខមក  ឆន ំ២០១៤ 

                                                                              ស័យ ្ឋ ន និងទី ំងេទេបះេឆន ត 

                                                                              ករយិល័យេបះេឆន ត ០០០១ទី ំងវត្តអូរអណ្ដូ ង 

                                                                             េន #១E0 ផ្លូវេលខ ១២២ ្រកុម ០១  

                                                                             ភ.បនទ យនង ឃ.បនទ យនង ខ.បនទ យមនជ័យ 

                                                                             ចំ ំៈ ប័ណ្ណេនះមិនបំេរ ើឲយករេបះេឆន តេទ  

របូគំរទីូ២៖ ប័ណ្ណព័ត៌មនអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត(RVN) 
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របូគំរទីូ៣៖ ឯក របញច ក់អត្តសញញ ណេដើមបេីបះេឆន ត(ICV) 

Logo 

                                                  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

                                     គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត 

េលខ....................................... 

                                  ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណេដើមបេីបះេឆន ត 

នម និង េគត្តនមៈ ែកវ សុធំ  េភទ្របុស....ៃថងែខឆន ំកំេណើ តៈ០១.០១.១៩៩០ 

មន ស័យ ្ឋ ន និងទី ំងេទេបះេឆន តកនុងករយិល័យេបះេឆន ត ០០០១ ទី ំងវត្តអូរអណ្ដូ ង   

និងទីលំេនផទះេលខ#១E0 ផ្លូវេលខ១២២្រកុម០១ ភូមិ.បនទ យនង ឃំុ/សងក ត់បនទ យនង 

េខត្តបនទ យមនជ័យ 

          េយើងខញុំជ្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និងជគណៈកមមករឃំុេរៀបចំករេបះេឆន ត បនពិនិតយនិង

េចញឯក របញជ ក់េនះ 

ជូន មីខ្លួនេ្របើ្របស់កនុងករេបះេឆន តេ្រជើស ំង្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ឆន ំ២០១៧ និងករេបះ

េឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្តឆន ំ២០១៨ ្រសប មករកំណត់ៃនចបប់។ 
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III.របយករណ៍សេងខបឆមសទី២ ៃនករឃ្ល េំមើលរដ្ឋសភ នងិតំ ង ្រស្ត ៃននតីិកលទី៥ 

 កនុងរយៈេពលចប់ពីែខមក  ដល់ែខមិថុន ឆន ំ២០១៥ ករសេងកតេឃើញថ សកមមភពរបស់គណៈកមមករ ជំនញរដ្ឋ

សភ និងចំនួនសកមមភពចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តមនភពល្អ្របេសើរជងរយៈេពលដូចគន កនុងេដើមនីតិ

កលេនះ។ ផទុយេទវញិ ករពិភក  និងអនុម័តចបប់ ក់មិនសូវមនគុណភព និងេធ្វើេឡើងេ យ្របញប់្របញ

ល់។ ខងេ្រកមជរបយករណ៍រកេឃើញចំណុចសំខន់ៗ។  

ករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្តៈ កនុងរយៈេពលេនះមនតំ ង ្រស្តចំនួន៧០របូ មកពីគណបក ្របជជនកមពុ
ជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ បនចុះេធ្វើសកមមភពកនុងមូល ្ឋ នចំនួន៦១២េលើក។ េបើេបៀបេធៀបកនុង រយៈេពលដូច

គន កនុងឆន ំំទី១ៃននីតិកលទី៥េនះ ករសេងកតេឃើញថ ចំនួនសកមមភពមនករេកើនេឡើង បុ៉នម នចំនួនតំ ង ្រស្ត

េធ្វើសកមមភពមនករថយចុះតិចតួច ែដលកនុងរយៈេពលនះមនតំ ង ្រស្តចំនួន៧៤របូ ចុះេធ្វើសកមមភពបន

ចំនួន៤០០េលើក។ មូលហតុសំខន់ៃនករេកើនេឡើងចំនួនសកមមភព ជពិេសសតំ ង ្រស្តពីគណបក សេ្រងគ ះ

ជតិ េ្រពះថ្រកុមតំ ង ្រស្តទំងេនះបនចូលរដ្ឋសភ ែដលបងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងករេធ្វើសកមមភពជង

កនុងនមជបកខជនជប់េឆន តតំ ង ្រស្ត។  

រយៈេពល៦ែខ េដើមឆន ំទី២ នីតិកលទី៥េនះ ខុមែ្រហលទទួលព័ត៌មនពីករចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក

្របជជនកមពុជចំនួន ៣៨របូ ចុះេធ្វើសកមមភពកនុងមូល ្ឋ នបនចំនួន ៨៥េលើក។ ចំែណកគណបក សេ្រងគ ះជតិ 

មនតំ ង ្រស្តចំនួន ៣២របូ បនចុះេធ្វើសកមមភពកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួនចំនួន ៥២៧េលើក។  

សកមមភពរបស់គណៈកមមករជំនញរបស់រដ្ឋសភៈ សកមមភពរបស់គណៈកមមករជំនញមនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់

សមគ ល់ទំងគណៈកមមករជំនញដឹកនំេ យគណបក ្របជជនកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ ែដលកនុងរយៈ

េពលេនះមនសកមមភពរហូតដល់ ៤៥េលើក។ រដ្ឋម្រន្តីចំនួន ៨របូ ្រតូវបនេ មកបំភ្លឺេ យផទទមត់េនកនុងគណៈ

កមមករជំនញរដ្ឋសភ និងេនកនុង្រកសួង មី។ គួរបញជ ក់ថ សកមមភពែដលខុមែ្រហ្វលបន ប់បញចូ លរមួមន 

ករកះអេញជ ើញរដ្ឋម្រន្តីមកបំភ្លឺកនុងគណៈកមមករជំនញ និងជួបពិភក េន មី្រកសួងពក់ព័នធ សកមមភពទទួល

ពកយបណ្តឹ ងពី្របជពលរដ្ឋ និងករចុះជួបពិភក ករងរជមួយ ជញ ធរមនសមតថកិចច ឬ/និង្របជពលរដ្ឋ ឬ

តំ ងអងកករសងគមសីុវលិ និង្រពមទំងសកមមភពចុះេទដល់កែន្លងែដលមនទំនស់េផ ងៗ។  

ដំេណើ រករ្របជំុេពញអងគររបស់រដ្ឋសភៈ រដ្ឋសភបនេបើកសម័យ្របជំុេពញអងគ មញញ១េលើក និងវ ិ មញញ១េលើក

ែដលមនកិចច្របជំុសរបុចំនួន១០េលើក។ រេបៀប រៈចំនួន១៥ ្រតូវបនរដ្ឋសភពេលើកមកពិភក  និងអនុម័ត េហើយ

កនុងេនះរមួមនករបះេឆន ត្រេជើស ំងសមជិក គ.ជ.ប និងសមជិកគណៈកមមករជំនញរដ្ឋសភ។  
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ស្ដីពីរបយករណ៍សេងខបឆមសទី២ ៃនករឃ្ល ំេមើលរដ្ឋសភ និងតំ ង ្រស្ត ៃននីតិកលទី៥ 



  អនកឃ្ល េំមើល 
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IV.េសចក្ដីែថ្លងករណ៍រមួ ករចប់ និងឃុខំ្លនួ សកមមជន បុគគលកិអងគករម ធមមជតិ ៣ របូ នងិ
ឃតខ្លួន បុគគលកិ អងគករសងគមសុវីិល និងតំ ងសហគមន៍ ១៧ ជកររេំ ភសទិិធមនសុ  

អងគករសងគមសីុវលិែដលមនេឈម ះដូចខងេ្រកម េថក លេទសចំេពះសកមមភពរបស់ ជញ ធរេខត្តេកះកុង
ែដលបនឃំុខ្លួនបុគគលិកអងគករម ធមមជតិចំនួន៣នក់ និងឃត់ខ្លួនបុគគលិកអងគករសងគមសីុវលិ និងសហគម
ន៍ចំនួន១៧នក់។ 

 កលពីៃថងទី១៧ ែខសី  ឆន ំ២០១៥ ជញ ធរេខត្តេកះកុង បនចប់ និងឃំុខ្លួនបុគគលិកអងគករម ធមមជតិ 
ចំនួន៣នក់ រមួមន េ ក ន់ ម៉  េ ក ្រទី សុវគិ និងេ ក សីុម សំ ង េ យ ដំបូងេខ
ត្ដេកះកុង េចទពីបទ “គំ មកំែហងែដលនឹងេធ្វើេ យខូចខតេ យភជ ប់នឹងបញ្ហ អ្វីមួយ” មម្រ ៤២៤ ៃន្រកម
្រពហមទណ្ឌ ។ េ្រកយមក េនៃថងទី២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ សមតថកិចចេខត្តេកះកុង បនឃត់ខ្លនួមនុស ចំនួន១៧នក់
បែនថមេទៀត ែដលកនងុេនះមន បុគគលិកអងគករសងគមសីុវលិចំនួន៧នក់ ្រគេូពទយចំនួន១នក់ និងតំ ងសហគមន៍ ចំនួន 
៩ នក់។ ករចប់ខ្លួនេនះបនេកើតេឡើង េ យ រែតសហគមន៍ និងបុគគលិកម ធមមជតិទមទរេ យសន្តិវធីិមិន
ឲយ ឡង់ បូមខ ច់េនកនងុែ្រពកសថតិកនងុឃំុអណ្ដូ ងទឹក ្រសកុបុទុម គរ េខត្តេកះកុង ែដល ឡង់បូមខ ច់េនះបនបូម
ខ ច់ អស់រយៈេពល ៦ ឆន ំ មកេហើយ។ 

 អងគករសងគមសីុវលិសេងកតេឃើញថ ករបូមខ ច់ េ យ្រកុមហុ៊ន Direct Access Co., Ltd និង្រកុមហុ៊ន Interna-
tional Rainbow Co., Ltd បនេធ្វើេ យប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ ន ដូចជេធ្វើេ យបត់បង់ៃ្រពេកងកង បត់បង់ជំរក្រតី 
ខូចទឹក និងបត់បង់ជីវចំរះុ ជពិេសសេទេទៀតេនះ ករបូមខ ច់េនះ បនេធ្វើេ យប៉ះពល់ដល់ជីវភពរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ ែដលេធ្វើេ យមនសំេលងរខំនដល់កររស់េនរបស់អនក្រសុក កុមរេបះបង់ េរៀន មនជំងឺ្របចំ
កយ និងមនករចំ ក្រសុកែថមេទៀតផង។ េលើសពីេនះេទេទៀត ករេធ្វើ ជីវកមមបនរេំ ភ ជញ ប័ណ្ណ េលខ 
៣១៥ រថ.រស.អប របស់្រកសួងែរ ៉និងថមពល ចុះៃថងទី ១៩ ែខសី  ឆន ំ២០១៤ ដូចជ ករបូមេលើសជំេ  (កនុង ជញ
ប័ណ្ណកំណត់ជំេ  ២-៥ែម៉្រត ែតជក់ែស្តងជំេ ែដលេ្រជជងេគ ១៦.៦ែម៉្រត)  និងគំ តពី្រចំង (កនុង ជញ ប័
ណ្ណកំណត់ ជិតជងេគ ៣០ ែម៉្រត និងឆង យបំផុត ២០០ែម៉្រត ែតជក់ែស្តងគំ តពី្រចំង ១០ែម៉្រត) ។ 

អងគករសងគមសីុវលិយល់េឃើញថ សកមមភពទមទរមិនេ យ ឡង់បូមខ ច់បន្តេទៀត ពីសំ ក់បុគគលិកម
ធមមជតិ និង្របជពលរដ្ឋេនកនុងតំបន់េនះ គឺជករចូលរមួយ៉ងសំខន់កនុងករករពរបរ ិ ថ ន ែដល្រតូវបនធន
េ យរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់ជតិ រឯីករចប់ខ្លួនពួកេគគឺជរេំ ភសិទធិមនុស យ៉ងធងន់ធងរ។ 

 អងគករសងគមសីុវលិ េសនើសំុេ យមនករេ ះែលងមនុស ទំងអស់ រមួទំងសកមមជនម ធមមជតិ៣នក់ េ យ
គម នលកខ័ខណ្ឌ័  េហើយ្រតូវសិក  ពីផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមចំេពះករបូមខ ច់េនះេឡើងវញិ។  
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍រមួ  

V. អងគករសងគមសុវីលិ សមូអពំវនវឲយេ ះែលងសមជិក្រពឹទធសភ គណបក ជំទសជ់
បនទ ន ់

 កលពី្រពឹកៃថង ទិតយ សមជិក្រពឹទធសភគណបក  សម រង ុ (ី“គ.ស.រ”) េ ក ហុង សុខហួរ ្រតូវបនសមតថ

កិចច បញជូ នេទកន់ពនធនគរៃ្រពស បនទ ប់ពីេ ក្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទែក្លងបន្លំ ឯក រ ធរណៈ បទេ្របើ

្របស់ឯក រ ធរណៈែក្លងក្ល យ និងអំេពើបងកឲយមនភពវកឹវរធងន់ធងរដល់សន្តិសុខសងគម េ្រកមម្រ ៦២៩ 

ម្រ ៦៣០ និង ម្រ ៤៩៥ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ េ យបទេលមើស ច់េ យេឡើកពីគន  ។ េ កហុង សុខហួរ ែដល

មនអភ័យឯកសិទធសភ ែដល ងំពីករចប់ខ្លួនករឃំុខ្លួន និងករេចទ្របកន់ េនះ្រតូវបននគរបល្រប ប់

វធុចប់ខ្លួន េនេម៉ង៦.០០ េន្រពឹកៃថង ទិតយ ទី១៥ ែខសី ។ ករចប់ខ្លួនេនះ េធ្វើេឡើងែតយៈេពល៣ៃថង

បុ៉េ ្ណ ះ បនទ ប់ពីសុនទរកថមួយរបស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន េសនើឱយសមតថកិចច េធ្វើកចប់ខ្លួនសមជិក្រពឹ

ទធសភ េ ក ហុង សុខហួរ ជបនទ ន់ពីបទ “កបត់ជតិ” បនទ ប់ពីសមជិក្រពឹទធសភរបូេនះបនបេង្ហ ះវេីដអូមួយេន

េលើប ្ដ ញសងគម េហ្វសបុ៊ក ែដលមនបញចូ លអតថបទែក្លងក្ល យស្តីពីសនធិសញញ  ឆន ំ ១៩៧៩ រ ង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុ
ជ និង ជរ ្ឋ ភិបលេវៀត ម។ 

 េយើងខញុំជអងគករសងគមសីុវលិ ែដលមន យនមខងេ្រកម ចត់ទុកករចប់ខ្លួន និងឃំុខ្លួនេនះពំុ្រសបេទ

នឹងរដ្ឋធមមនុញញ និងជករណីមនេហតុផលនេយបយ និងសូមអំពវនវេ យេ ះែលងសមជិក្រពឹទធសភេ ក 

ហុង សុខហួរ ជបនទ ន់។ 

 ម្រ  ១០៤ ៃន រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែចងថ សមជិក្រពឹទធសភរបូ ក៏េ យ មិន ច

្រតូវបនេចទ្របកន់ ចប់ខ្លួន ឃត់ខ្លួន ឬឃំុខ្លួន េ យេហតុពីបនសំែដងេយបល់ ឬបេញចញមតិកនុងករបំេពញមុខ

ងររបស់ខ្លួនេ ះេឡើយ។ អភ័យឯកសិទធិេនះ មរដ្ឋធមនមុញញ  ចេធ្វើករដកហូតបន លុះ្រ ែតមនមតិភគេ្រចើន

ពីរភគបីៃនសមជិក្រពឹទធសភទំងមូល ្រពឹត្តិករណ៍េនះមិនបនេធ្វើេឡើងេនមុនករចប់ខ្លួនេ ក ហុង សុខហួរ 

េនះេទ។ លកខខណ្ឌ  េនះេវៀរែលងកនុងករណី មនបទេលមើស“្រពហមទមណ្ឌ  ជក់ែស្ដង ” េកើតេឡើង ខណៈជនៃដដល់

្រតូវបនចប់ខ្លួនេនេពលកំពុង្រប្រពឹត្តបទេលមើស។ ករណីេលើកែលងេនះបេងកើតបនជយុត្តិកមម សមេហតុផល

ស្រមប់ករចប់ខ្លួន សមជិក្រពឹទធសភ េ យេច្រកុមេសុើបសួរៃន ដំបូង ជធនីភនំេពញេ ក េក វណ្ឌី  ។ 

ែតយ៉ង ក្ដី ករចប់ខ្លួនេនះបនេធ្វើេឡើងរយៈេពលែតបីៃថង បនទ ប់ពីមនករបេង្ហ ះវេីដអូជេលើកដំបូង និង មរ

យៈករអន្ត គមន៍របស់នយករដ្ឋម្រន្តី  ហុ៊ន ែសន ែដលបង្ហ ញចបស់ថ ករណីេនះមិនែមនជបទេលមើស ជក់ែស្តង

េនះេទ។ 
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ម្រ  ៤៩៥ ៃន្រកុម្រពហមទណ្ឌ  ែចងថ អំេពើញុះញង់ “េ យផទ ល់” ឱយ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ ឬ្របពឹត្តអំេពើបងកឱយមន

ភពវកឹវរធងន់ដល់សន្តិសុខសងគម។ ដំ លគន ែដរ ករណីេនះមនភពមិន្រប្រកតីស្រមប់សមជិក្រពឹទធសភ េ ក 

សុខហួរ ចំេពះករេចញផ យសនធិសញញ ែក្លងក្ល យ េ កពិតជពំុបនញុះញង់នរ មន ក់េ យផទ ល់ឱយ្រប្រពឹត្ត

បទឧ្រកិដ្ឋ មួយេនះេទ។ ករែក្លងបន្លំមនកំណត់និយមន័យកនុងម្រ ៦២៦ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ថ គឺជករ “េធ្វើ

ឱយខូចខតេ យេចតននូវករពិត”។ ម្រ ៦២៩ែចងថ បទែក្លងបន្លំឯក រ ធរណៈ ទក់ទងែតចំេពះ “លិខិត

យថភូត” ឬ ”ឯក រេចញេ យ ជករ ធរណៈ” េដើមបីេធ្វើករកត់សមគ ល់សិទធិ អត្តសញញ ណ ឬ នៈ ឬេដើមបី

យល់្រពមផ្តល់ករអនុញញ ត”។ សកមមភពរបស់េ កសុខហួរ មិន ចចត់ទុកថជ អំេពើែក្លងបន្លំ កនុងបរបិទេនះ 

េ្រពះថ គម នភស្ដុ ងបញជ ក់ថ សមជិក្រពឹទធសភរបូេនះបនផ្ល ស់ប្តូរសនធិសញញ ែក្លងក្ល យ។ 

 ករចប់ខ្លួនែដលពំុ្រសបេទនឹង រដ្ឋធមមនុញញេនះ មិនែមនមនែតករណីេទ។ េនេពលថមីៗេនះ ជរ ្ឋ ភិបល

កមពុជ (“រ ្ឋ ភិបល”) បនបន្ត យ្រប រេ យ្របេយល និងជ្របព័នធេទេលើគូបដិបកខ និងលទធិ្របជធិបេតយយ

េនកមពុជ។ េនៃថងទី២១ ែខកកក  ឆន ំ ២០១៥ សកមមជនគណបក ជំទស់ចំននួ ១១របូ ែដលមនទំនក់ទំនងសនិទធ 

នឹងគណបកសសេ្រងគ ះជតិកមពុជ (“គ.ស.ជ”) ្រតវូបនកត់េទសឱយជប់ពនធនគរពីបទបះេបរ េ យ រមន

ពក់ព័នធកនុងករត ៉េនទី ន្របជធិបេតយយ កនុង ជធនីភនំេពញ។ េនេដើមែខសី រយៈេពល្រតឹមែតពីៃថង បនទ ប់ពី

នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន េសនើឱយចប់ខ្លួនបែនថមេទៀត សកមមជន គ.ស.ជ បីនក់េទៀត្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទចូលរួ

មួកនុងចលនបះេបរ ពក់ព័នធ កនុងករត ៉ដូចគន  េនះផងែដរ។ ចបប់ស្តីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

ែដលេទើបែត្របកសឱយអនុវត្តេនះេទៀតេ ត គឺជឧទហណ៍មួយេទៀតៃនយុទធនកររបស់រ ្ឋ ភិបលេដើមបេកៀប

សងកត់េទេលើមតិរះិគន់ ែដល ចឱយម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលបិទអងគករសងគមសីុវលិ មអំេពើចិត្តែផ្អកេលើេហតុផលថ មិន

បន្របតិបត្តិ ម េគលករណ៍ “អពយ្រកឹតយភពចំេពះគណបក នេយបយ”។ កលពីម ិលមិញេនះ យុវជនចំនួន 

៣របូជសមជិកអងគករម ធមមជតិ ្រតូវបនសមតថកិចចចប់ខ្លួនចំេពះសកមមភពត ៉េនកនុងេខត្តេកះកុង។

ដំ លគន េនះែដរ រ ្ឋ ភិបលកំពុងេ្រត ម ក់េចញចប់ស្តីពីឧ្រកិដ្ឋកមម េលើ្របព័នធ បេចចកវទិយ ែដលចត់ជបទ

េលមើស      ្រពហមទណ្ឌ  ចំេពះ “បុគគលមនេចតនទុចចរតិ ”ែដលេធ្វើកររះិគន់រ ្ឋ ភិបល” និងចបប់ពីសហជីព េ យ

មនេគលបំណងបនថយឥទធិពលរបស់សហជីពែផនកវស័ិិយករងរ។ 

 ករវតិ្តន៍ ទំងេនះគឺជក ្ត រមួផ ំយ៉ងសំខន់ និងបង្ហ ញពីករគំ មកំែហងយ៉ងធងន់ធងរដល់លទធិ ្របជធិបេត

យយ និងសិទធិមនុស េនកមពុជ។ រ ្ឋ ភិបលកំពុងេរៀបចំយុទធនករមួយេដើមបី បំបិទសំេឡង្រកុមជំទស់ែដលេធ្វើករ

ជំទស់យ៉ងខ្ល ំងបំផុត ្រកុមទំងេនះរមួមន គណបក ជំទស់ អងគករសងគមសីុវលិ សហជីពកនុងវសិយ័ករងរ និង

្របជពលរដ្ឋ មញញែដលេ្របី្របស់ប ្ដ ញពត័ម៌នសងគម មរយៈករេ្របីអំ ច្រគប្់រគងទងំ ្រសុងេទេលី ថ ប័នតុ ករ  
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្រពមទងំ បន កេ់ចញនូវចបបែ់ដលមនលកខណៈរតឹតបតិ ែដលរេំ ភេទេលីបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ។ េយើងខញុំជ្រកុម

អងគករសងគមសីុវលិ ែដលមន យនមខងេ្រកម េ ក ្ត យជខ្ល ំង ចំេពះទេង្វើ របស់រ ្ឋ ភិបលខងេលើេនះ 

និងសូមបញជ ក់ជថមីពីករេប្តជញ របស់េយើង ខញុំចំេពះលទធិ្របជធិបេតយយ និងសិទធិមនុស េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុ
ជ។ 



 សេម្លងសងគមសុវីិល៖ គឺជកមមវធីិមួយែដលេរៀបចំេ យ គណៈកមម ធិក េដើមបីករេបះេឆន តេ យេសរ ី

និងយុត្តិធម៌េនកមពុជ និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចំនួន។កនុងេគលបំណងផ ព្វផ យពីពត៌មនបញ្ហ ទូេទ កនុង

ដំេណើ រករេបះេឆន ត និងនេយបយ ែដលមនករផ យសេម្លង មរយៈ វទិយុសំបុកឃមុំ 105.MHz និងវទិយុសេម្លង

យុវជនVOY 91.5MHz ចប់ពីេម៉ង 7:30 ដល់ េម៉ង 8:30 នទី្រពឹក។ 

 ្របមូលផ្ដុ ពំ័ត៌មន និងឯក រេបះេឆន តកមពុជ  

  www.cambodianvotervoice.org 

សេម្លងមច ស់េឆន តកមពុជ 

េវប៉ យ (េគហទំព័រ) សេម្លងមច ស់េឆន ត គឺជកែន្លង្របមូលផ្តុំ និងផ ព្វផ យព័ត៌មន គំនិត ភពមិន្រប្រកតី/

្រពឹត្តិករណ៍ននែដលទក់ទងនឹងដំេណើ រករេបះេឆន តេនកមពុជ។ សេម្លងមច សេឆន តកមពុជ គឺជសហគមន៍អន

ញ (Internet)មួយ ែដកមច ស់េឆន ត និងជនទូេទ ចបេញចញមតិ គំនិតរបស់ខ្លួន និង យករពីភពមិន្រប្រកតី ឬ

្រពឹត្តិករណ៍េផ ងៗទក់ទងនឹងដំេណើ រករេបះេឆន តេនកមពុជេ យចូលរមួេនកនុង សេម្លងមច ស់េឆន តកមពុជ។      

សេម្លងមច ស់េឆន តកមពុជ ក៏ជសហគមន៍មួយស្រមប់ផ្តល់ព័ត៌មនននផងែដរ ដល់អនកែដល្រតូវករព័ត៌មន

ទក់ទងនឹងដំេណើ រករេបះេឆន តេនកមពុជ។ 




