បន្ទប់ស្ថ
ា ន្ការណ៍ស្តព
រប
ី កា
ី

ោះបនោតប្រីស្បរស្្រុ
ម្បរ
ុំ ង្កាត់នោ២
ុំ ០១៧
ី
ឹ ាឃុ ស្
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រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែមិងុនា ឆ្២
នំ ០១៧
សេចក្តីថ្លែងការណ៍
េតអ
ី ព
ំ ី
ការវាយតម្លែទ ំងលូល និងចុងសរកាយសលើការស

ោះសនោត

សររើេសរ ើេរក្ុលររឹក្ាឃុ/ំ េង្កាត់អាណតតិទ៤
ី
« ខ្វះយុត្តិធម៌ និងរឹត្ត្្បិត្សេរីភាព បុន្នតការចាត្់ន្ែងននការស
បនទបស្
់ ថននការណ៍សម្រាប់ការព
ជាតិពរៀបែំការព

ោះពឆ្នត(គ.ជ.ប) ព

និងការរាប់សនៃក
ឹ ពឆ្នត

ោះពឆ្នតឆ្នំ២០១៧ វាយតថ្មៃថា ការចាត់ខែង និងការអនុវតតន៍ភារកិែចរបស់ គណៈកាមនធិការ

ើបញ្ជីព

ោះមន ព

និងការម្របកាសបិទ

កាសខែ

ោះពឆ្នតធៃន់ធរៃ កនង
ុ សម័យព

ានការគ្បសងកត់ខាងនពោ

ភាេ ទីលានម្របកួតម្របខជងនពោ
ែ័ណែ
ឌ នាប់ព
នពោ

ោះពឆ្នត ការែុោះព

និងដាក់ផ្ា
ន យព

ទាក់ទិនតាលនភាេ ពបើពទាោះបីជា ការពោសនាព
ពេើហឹងនាទាក់ទន
ិ ព

មនោះព

ោះពឆ្ត
ន

នពកើតព

១.

ែកបញ្ញតប
តិ ែិវាទថ្នម្រកបែ័ណឌែនាប់ព
ពដាោះខ

៣.

េម្រងឹងពគ្

និងម្របពសើរជាងមុន»
ម្រតូវខក

មអ។ គ្មន
ន អំ

ោះពឆ្ត
ន ែូែជា៖ បរិោ
ែវោះសមធម៌ និងតាលន

យ និងការែវោះឯករាជនយរបស់មន្តនតីតលា
ុ ការ និងការ

់ពសរីភាេបពញ្ចញមតិ និងគំរាមែ

ំពអៀង

់ សកមមភាេគណបកនស ម្រប

។ ទាំងពនោះ នាំឲនយបរិោកាសសម្រាប់ែពំ ណើរការព

ោះពឆ្នត

ើយ។

ោះពឆ្នតពម្រជើសតំងតំណាងរាន្តសតឆ្នំ២០១៨

ោះពឆ្នត ែនាប់ សតីេីវិពស្ធនកមមែនាប់គណបកនសនពោ

ុបពបកខភាេឈរព

ងអនកជាប់ឃទា
ុំ ំងឡាយ ទាក់ទន
ិ នពោ

យ និងែំពណើរការព

ស់ធនធានរែឋ ខែ

ោះ

បនទបស្
់ ថននការណ៍ពសនើពោប

់

ោះពឆ្នតពដាយពសរី និងយុតធ
តិ ម៌ែូែខាងពម្រកាម៖

មិនែនាស់លាស់ កនុងការ
២.

ជាេិពសសការព

« វិជជាន

យ ការព

ែវោះសមភាេ និងបទបញ្ញតប
តិ ែិវាទ(Controversial) ែៃោះថ្នម្រកប

កួតម្របខជង និងសាគម សហជីេ និងអងគការសាគមមិនខមនរដាឋភ្
ន ិ
ញពៅព

ោះពឆ្នតថា

ោះពឆ្ត
ន មិនទាន់ម្របពសើរខែ

ោះពឆ្ត
ន និងការពម្របើម្រ

ដាក់សាពនធែ

សថត
ិ ពៅកនុងកំរិតរឹតតនបត
ិ ពសរីភាេ និងែវោះយុតធ
តិ ម៌ពេញព

ព

ើងពទ បុខនតានបញ្ហម
ន ួយែំនន
ួ ពកើតមុនថ្ងៃព

យ ហិរញ្ញវតថុពោសនាព

យថ្នមន្តនតីជាន់ែពសក
់ ងកាលនំងម្របដាប់អាវុធ ខែ

និងអនុស្សន៍ ពែើមនបីឲនយការព

ទធផ្

ោះពឆ្នត និងការពដាោះម្រស្យបណតង
ឹ ព

យ(Level of playing field) ខែ

ោះពឆ្នតខាងមុែ

ោះពឆ្ត
ន ការែុោះបញ្ជីពបកខជនគណបកនសនពោ

ើពគហទំេ័រនូវ

ោះពឆ្នត និងែនាប់ សតេ
ី ីវពិ ស្ធនកមមថ្នែនាប់គណបកនសនពោ

សម្រាប់ការព

ះស្ន្ត្ប្បសេើរជាងមុន»

យ ខែ

អាែម្រតូវ

មនោះរបស់គណបកនសម្របកួតម្របខជង និងការរំលាយគណបកនសនពោ
យ មនសិការ និងការពារសិទធិមនុសសន ពែើមនបឲ
ី នយេួកពគ

នែូ

នបកម្រស្យ

យ។
រួមជីវិភាេនពោ

ោះពឆ្នត។

ការណ៍សមធម៌ និងតាលនភាេថ្នហិរញ្ញវតថុពោសនាព

រែឋសម្រាប់សកមមភាេនពោ

ោះពឆ្នតរបស់គណបកនសនពោ

យ និងការពម្របើម្រ

ស់ធនធាន

យ។
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៤.

ជំរុញស្ថននីយ៍ទូរទសនសន៍ឯកជន ឲនយពគ្រេម្រកមសី
ការព

៥.

ធម៌ វិជាជនជីវៈ និងពគ្

ការណ៍ខណនាំរបស់ គ.ជ.ប ពៅកនុងសម័យពោសនា

ោះពឆ្នត។

េម្រងឹងអេនាម្រកឹតនយ ឥត

ពមអៀងខាងនពោ

យថ្នមន្តនតក
ី ងកាលនំងម្របដាប់អាវុធ និងមន្តនតត
ី ុលាការ ខែ

ានខែងពៅ កនង
ុ ម្រកមសី

ធម៌ ែនាប់ បទបញ្ជន និងពសែកតីខណនាំពផ្នសងៗ។
៦.

េម្រងឹងការផ្ត
ព

ើែំពណើរការព

ពផ្នសងៗ
៧.
៨.

ោះពឆ្នត េិពសសយុទធនាការពោសនា និងពៅថ្ងៃព

នពោ

យ ឬយនតការ និងរកមពធនា

ែនាប់ព

យ ពែើមនបីធានាការអនុវតតន៍សិទធិែោះុ ព

យពៅ

ោះពឆ្នត បទបញ្ជន និងពសែកតីខណនាំ
មនោះព

ោះពឆ្នត និងសិទធិព

ោះពឆ្នតរបស់

ករែំណាកម្រសុកទាំងពៅកនុងម្របពទស និងពៅពម្រៅម្របពទស។

េម្រងឹងនីតិវិធីថ្នការេិនិតនយ

និងកាពធវើបែចប
ុ នបននភាេម្របចាំឆន
្នំ ូវបញ្ជីព

ពដាយេម្រងឹងការម្រតួតេិនិតនយរបស់មន្តនតី គ.ជ.ប ពៅព
៩.

ោះពឆ្នតខែ

ំពអៀង នពោ

នកំណត់។

បពងកើតពគ្
េ

់កិែចសហម្របតិបតតិការរបស់អាជាញនធរជាមួយ គ.ជ.ប ខតបនថយការពម្រជៀតខម្រជក និងឥទធេ
ិ

ើអាជាញនធរមូ

េម្រងឹងការពដាោះម្រស្យបណតឹងថ្នការរាប់សនៃឹកពឆ្នតព
នការពម្រែើន អាែចាត់ទុកជាទ
បកនសនពោ

និងព

ែការិោ

ពៅឃុំ/សង្កនត់ណាខែ

ានការ

រកពឃើញថា សនៃឹកពឆ្នតមិន

យម្របកួតម្របខជង អំេីការកំណត់សនៃឹកពឆ្នតមិន

នការឲនយ

ន

១២. េម្រងឹងការអនុវតតន៍ពសែកតីខណនាំ

រែឋខែ

នែុោះព

អំេីការរាប់សនៃឹកពឆ្នតទប់ស្កនត់មន្តនតកា
ី រិោ

ើកំណត់ពហតុថ្នការរាប់សនៃឹកពឆ្នត១១០២ជាមុន ពៅពេ

យកែិតតទក
ុ ដាក់ថ្នការសពសរ

ទធផ្

ថ្នការពផ្ទៀងផ្ទនតស
់ នៃឹកពឆ្នតឲនយ

១១០២ និងទម្រមង់១១០៥ ពៅតមការិោ

យ
័

មិនទាន់

ទំនាស់ព

ោះពឆ្នតខែ

គណបកនសែុោះព

នការពម្រែើន ពម្រពាោះថា សនៃឹកពឆ្នតមិន
ោះពឆ្នត និងគណ

មនោះព

ោះពឆ្នត ខែ

ម្រតូវព

ោះេុម។
ព

័យរាប់សនៃឹកពឆ្នត។

ទាមទារភា្នក់ង្រគណបកនសនពោ

នបញ្ចប់ការរាប់សនៃឹកពឆ្នត និងេម្រងឹងការ

័យគណៈកមមការឃុំ/សង្កនត់ពរៀបែំការព

ោះពឆ្នត។
ោះពឆ្នត

នម្រគប់គ្១
្ន ០០ភាគរយ។

កេ័ត៌ាន ជួយអនតរាគមន៍ និងខកតម្រមូវករណីភាេមិនម្របម្រកតី ការអនុវតតន៍ែុសម្រកមសី

ានសាសភាេេីសាជិកគ.ជ.ប មន្តនតីគ.ជ.ប មន្តនតីថ្នគណៈអែិថ្ន្តនតយ៍សនតិសុែព

មនោះម្របកួតម្របខជងកនុងការព

យែុោះ

នម្រតឹមម្រតូវកនុងទម្រមង់១១០២ និងការបិទផ្នាយទម្រមង់

១៣. ជំរុញការពែញអតតសញ្ញណ
ន ប័ណណសញ្ជនតិខែមរ និងសំបុម្រតកំពណើត ឲនយអនកានសិទធិព
១៤. បពងកើតយនតការរួម ពែើមនបីខែករំខ

ំពអៀងសពមៃងពឆ្នតោនងពម្រែើន

ំអិត និងែនាស់លាស់។

១១. េម្រងឹងតាលនភាេថ្នការរាប់សនៃឹកពឆ្នត ពដាយមិនម្រតូវឲនយានការបិទបងអែ
ួ និងទាវនរថ្នការិោ
ខាព

ោះពឆ្នតឲនយានតាលនភាេ

ហីករណ៍ថ្នភាេមិនម្របម្រកតី។ ម្រតូវបពងកើតការេិភាកនាជាមួយភាគីពាក់េ័នធការព

១០. បនថយែំនន
ួ សនៃឹកពឆ្នតបម្រមុងពៅម្រតឹម៥% (ោនងពម្រែើន) ថ្នម្របជាេ

ហតថព

័យព

ដាឋនន និងម្រកុមម្របឹកា
ន ឃុំសង្កនត់។

ើងវិញ

០.៥ភាគរយ(០.៥%) រវាងបញ្ជពី បកខជនេីរ ឬពម្រែើន ពៅពេ

ោះពឆ្នត

ោះពឆ្នត និងតំណាងអងគការសាគម មិនខមនរដាឋភ្
ន ិ

ោះ ព

ធម៌ និង

ោះពឆ្នត មន្តនតីថ្ន

សពងកតការណ៍ព

ោះពឆ្នត។

យនតការរួមពនោះ គួរខតម្រតូវបពងកត
ើ ពៅកំរិតថា្នក់ជាតិ និងថា្ក
ន ់ពែតតពម្រកាមការែឹកនាំរបស់សាជិក គ.ជ.ប។
១៥. ដាក់ពែញនូវវិធានការេិពសសបពណា្នោះអាសនន ខែ

តម្រមូវឱនយគណបកនសនពោ

យទាំងអស់ បពងកន
ើ ែំនួនពបកខជនជាន្តសតី និងបពងកើន

ែំនួនន្តសតីជាពបកខជនពៅជួរមុែ ។

សូមភាជនប់មកជាមួយនូវតរាងវាយតថ្មៃព

ើកតត/ន ស្ថននភាេកនុងែំពណើរការព

ោះពឆ្នត៖
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ការវាយត្នមៃ

កត្ត្វាយត្នមៃ
១- ប្កបខ្័ណ្ឌែ្ាប់ស

ះស្ន្ត្

១.១ ការបពងកើត ឬពរៀបែំការព
១.២ សិទធិព

វិជ្ជមាន

មនោះព

ោះពឆ្នត

២. ែ្ាប់ េតីពវី ិសោធនកមមែ្ាប់គណ្បក្សនសោ

អវិជ្ជមាន

ន្នែកខ្ៃះ

ន្នែកខ្ៃះ

យ

√

២.១ សិទធិគណបកនសម្របឆំង ឬគណបកនសម្របកួតម្របខជង

៣. ប្ពំប្បទល់មណ្ឌល និងការន្បងន្ែកអាេនៈ
៣.១ របបេហុបកនស និងភាេពសមើភាេគ្្នថ្នគណបកនសម្របឆំង ឬគណបកនសមិនកាន់អំណាែែថ្ទ
និងគណបកនសកាន់អំណាែ
៤. គណ្ៈកមាម្ធិការជាត្ិសរៀបែំការស

អវិជ្ជមាន

√ √

ោះពឆ្នតពដាយពសរី

ោះពឆ្នត និងឈរព

វិជ្ជមាន

√

ះស្ន្ត្(ឯករាជ្្យ អព្ាប្កឹត្្យ ត្មាល្ភាព វិជាជ្ជ្ីវៈ)

៤.១ ការពម្រជើសពរីស ឬការខតងតំង
៤.២ តួនាទី/ការអនុវតតន៍
៤.៣ ខផ្នការ/ការបណតោះត បណា្ន

√

៤.៤ ការគ្ំម្រទធនធាន
៤.៥ ការអនុវតតនព៍ ដាយម្របសិទធភាេ

√

៤.៦ ការពរៀបែំកិែចសហម្របតិបតតិការខផ្នកសនតិសុែ
៥. ការែុះស

ម្ះ និងបញ្ជីស

៥.១ ភាគរយអនក

ម្ះស

នែុោះព

ះស្ន្ត្

មនោះ ពម្របៀបពធៀបែំនួនអនកានសិទែ
ធិ ុោះព

មនោះព

ោះពឆ្នត

៥.២ ភាេម្រតឹមម្រតូវ/គុណភាេ
៥.៣ សវនកមម និងការខកតម្រមូវ
៦. ការែុះបញ្ជីគណ្បក្ស និងសបកខជ្នរបេ់គណ្បក្ស
៦.១

កខែណឌែនាស់លាស់ និងសមពហតុផ្

៦.២ ការពរីសពអ៊ើង (គណបកនសម្របឆំង ឯករាជនយភាេ សមភាេពយនឌ័រ ជំពនឿស្សនា

√
√

និងេូជស្សន៍)
៧. យុទធនាការសោេនាស
៧.១ សមភាេថ្នការពម្របើម្រ

ះស្ន្ត្
ស់ម្របេ័នធផ្នសេវផ្នាយ

៧.២ ភាេពសមើភាេគ្្នថ្នការពម្របើសម្រ

ស់ធនធានរែឋទីធាលនស្ធារណៈ/ អាគ្រ

៧.៣ តាលនភាេថ្នការែំណាយការពោសនា
៧.៤ ពសរីភាេបពញ្ចញមតិ ការជួបជុំ និងម្របមូ

√

√

ផ្តុំ
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៨. ដំសណ្ើរការស

ះ និងរាប់េនៃឹកស្ន្ត្ និងនងៃស

៨.១ ភាេសាងនត់ថ្នការព
៨.២ ការពរៀបែំព

ោះពឆ្នត

ោះពឆ្នត និងរាប់សនៃឹកពឆ្នត ម្រសបតមនីតិវិធី

៨.៣ វតតានអនកសពងកតការណ៍ព
៨.៤ ការព

ះស្ន្ត្

ោះពឆ្នត និងភា្នក់ង្រគណបកនសនពោ

យ

ោះេុមព ពរៀបែំ ែឹកជញ្ជូន និងរកនាទុកសនៃឹកពឆ្នត ឲនយានម្របសិទធភាេ

√

និងតាលនភាេ
៨.៥ សិទធិព

ោះពឆ្នត ជនជាតិភាគតិែ ជនង្យរងពម្រគ្ោះ និងជនេិការ

៨.៦ បង្ហនញ

ទធផ្

ព

ការេននារពេ

ពដាយមូ

ោះពឆ្នត តមពេ
ពហតុណាមួយព

៨.៧ បរិោសនតិភាេពែើមនបីឲនយអនកព
៩. ការស

ះប្ោយទំនាេ់ស

ពវលាខែ
ើយ

ោះពឆ្នតសំខែងឆនទៈពដាយពសរី

ះស្នត្
្ (ឯករាជ្្យភាព មិនលំសអៀង ត្មាល្ភាព ទាន់សពលសវលា)

៩.១ ានេ័ត៌ានម្រគប់ម្រគ្ន់អំេីនីតិវិធីបណតឹងព
៩.២ ការទទួ

នកំណត់ម្រតឹមម្រតូវ ពដាយមិនាន

ោះពឆ្នត

ពាកនយបណតឹង

៩.៣ ការពសុើបអពងកតព

√

ើពាកនយបណតង
ឹ

√

៩.៤ សវនការស្ធារណៈ
៩.៥ ការពែញពសែកតីសពម្រមែខែ

សមពហតុផ្

និងានការេននយ

់

អងគការគំប្ទ និងទំនាក់ទំនងព័ត្៌មានបន្នែម៖
1. ពលាក គ

់ បញ្ញន

នាយកម្របតិបតតិ COMFREL

០១២ ៩៤ ២០ ១៧

2. ពលាក សំ គនាធនមី

នាយកម្របតិបតតិ NICFEC

០១២ ៨២ ២២ ៧៣

3. ពលាកម្រសី ធីត ឃឹោះ

នាយិកាម្របតិបតតិ SILAKA

០១២ ៨៣ ៨៤ ៦៤

4. ពលាក យង់ គិមពអង

នាយកម្របតិបតតិ PDP-Center

០១៦ ៨២ ៨២ ១១

5. ពលាក ជាង សុខា

នាយកម្របតិបតតិអងគការ YRDP

០១២ ៣៦ ០៤ ៦៤

6. ពលាក ពមឿន តុលា

នាយកម្របតិបតតិ Central

០៩៣ ៥៥ ៦៦ ៤៣

7. ពលាក ថាវ គឹមស្ន

នាយកម្របតិបតតិ LICADHO

០១២ ៨០ ៧៧ ៦៣

8. ពលាក ពងង ស្ពវឿន

អគគព

០៧៨ ២២ ៥០ ៨៨

9. ពលាក ឡាយ សុវតថនរាន

អនកម្រគប់ម្រគងកមមវិធី CLEC

០១២ ៨០ ៣៨ ២៧

10. ពលាក

នាយកម្របតិបតតិ CCIM

០៦០ ៤០ ៩៩ ៩៩

11. ពលាក ពៅ កុស

ម្របធានកមមវិធីបពែចកពទស S TT

០១៧ ៥៥ ៥៨ ៨៧

12. ពលាក ទឹម ានថ្

ម្របធាន CYN

០១៧ ៩៩ ០៦ ៩០

13. ពលាកម្រសី រស់សុភាេ

នាយិកាម្របតិបតតិ GADC

០១២ ៦២ ៧៨ ៥៧

14. ពលាកម្រសី ែក់ សុភាេ

នាយិកាម្របតិបតតិ CCHR

០១១ ៩៤៣ ២១៣

ន ងួនពទៀង

ខាធិការ CCFC
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15. ពលាកម្រសី មុី សមផសនស

អគគព

16. ពលាក ស មរា
ូ ន

ម្របធានសហេ័នធ CFSWF

០១៦ ៥២ ៥៧ ៨១

17. ពលាក ពសៀ ភារមនយ

នាយកម្របតិបតតិ HRTF

០១២ ៨៥ ២៣ ២៥

18. ពលាក

នាយកម្របតិបតតិ FYP

០១២ ៤០ ២៨ ៨០

19. ពលាក ខបន សុមុនី

ម្របធាន CVS

០១២ ៧០ ៨០ ៩៣

20. ពលាក ពសឿង ស្ពរឿន

នាយកម្របតិបតតិ CCC

០១៦ ៩០ ០៥ ០៣

21. ពលាក វន់ ពៅ

ម្របធានសាគម IDEA

០៩៣ ៦២ ៩២ ៩៨

22. ពលាក សុឹង ខសនករុណា

មន្តនតីពសុើបអពងកតជាន់ែពស់ ADHOC

០៨៩ ៦៦ ៦៣ ១២

23. ពលាក ឱម ស្វានត

នាយកម្របតិបតតិ FACT

០១២ ៨៥ ៨៤ ២០

24. ពលាក អ៊ឹម សុធី

នាយកម្របតិបតតិ YCC

០៧៧ ៧២ ៣២ ៦៧

25. ពលាក ពហង សុជាតិ

ទីម្របឹកនាបពែចកពទស CGCN

០១២ ៣៩ ០២ ២៩

26. ពលាក សន ជ័យ

អនកសម្រមបសម្រមួ

០១២ ៤៤ ៥៦ ៤២

27. ពលាក ងិន ពៅរ័តន

នាយកម្របតិបតតិ CDPO

០១៦ ៨៥ ១៨ ៤១

28. ពលាក អាត់ ធន់

ម្របធាន C.CAWDU

០១២ ៩៩ ៨៩ ០៦

29. ពលាកម្រសី ជឹម ចាន់នាង

អគគព

០១២ ៦៦ ៨៨ ៥៣

ុង ខែត

ខាធិការ YCUD

០៨១ ៣២ ៤៦ ៩១

ANSA

ខាធិការ NGO CEDAW

Situation Room’s members: COMFREL, NICFEC, ADHOC, LICADHO, CLEC, SILAKA, YRDP, KYSD, PDP-Center, CCFC, CENTRAL, STT, CCIM, CYN, BPO, GADC, CCC,
NGO Forum, HRTF, DPA, KYA, FACT, WMC, YCUD, CIYA, YEDP, CYWEN, IDEA, CFSWF, PBO, NGO CEDAW, CVS, TIC, CGCN, YFP, CPN, ANSA-EAP, CCHR, CLC, CDPO.
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