ើ បី ករេបះេឆនតេ
គណៈកមមធិករេដម
ទី

យេសរ ី និងយុតធ
្តិ ម៌េនកមពជ
(គ.ប.ស.យ)
ុ

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

ន ក់ករក

្ត ល ៖ ផទះ១៣៨ ផ្លូវ១២២
វ១២២ សងកត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌ ទួ លេគក

ជធនីភំេន ពញ ្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ

Central Office: #138, St 122, Teuk Laak I, Tuol Kork, Phnom Penh, CAMBODIA. P.O.Box 1145,

Tel: (855) 23 884 150 Fax: (855) 23 883 750 E-mail: comfrel@online.com.kh, website : www.comfrel.org

គណៈកមមធិករនយក
Board of Directors

១.េ

ក ធន

ខុមែ្រហ្វល អនកឃ្លេំ មល
ើ / អតថបទេលខ ៩០

ៃថងទី ១៣ ែខធនូ ឆន២
ំ ០១០

ករចុះេឈមះ និងបញជ េី ឈមះអនកេបះេឆនត

យ

Mr.Thun Saray

េនែតេចទជបញ
្ហ ស្រមប់ករេបះេឆនតេនកមពុជ

្របធនគណៈកមមធិករ
នយកនិងជ្របធន
ADHOC
២.េ

ក សុក សំេអឿន

Mr.Sok Sam Oeun
អនុ្របធនគណៈកមមធិ
ករនយកនិងជនយក
CDP
៣.េ

អគគេហញញ ិកនិ ងជទីបឹក

៤.អនក្រសី ស៊ុន ចន់ែសន
Miss.Sun Chansen
្របធន KYA
ក យង់ គឹមេអង

Mr.Yongg Kim Eng

េយត

Mrs.Tiv Sarayet
សហនយកWMC
៨.េ

ែបរជពឹងែផ្អកេលើឯក
េបះេឆនត

ក្រសី ពឹង យក់េហៀប

Mrs.Peng Yok Hiep
សមជិក ជឥស រជន

ចមិនសំខន់េដើមបីសេ្រមចបនេគលបំណង

កូ

(North Dakota) ែដលមិនមនករចុះេឈមះេបះេឆនត
ឬលិខិតបញ
ជ ក់េផ ងៗ។

ំង ែដល្របេសើរបំផុតស្រមប់ករ

ថ នីយេបះេឆនត ចំនួនបុគគលិក

ចេ្របើ្របស់បញជីេឈមះអនកេបះេឆនត ស្រមប់សកមមភព

យផទល់។ល។ ែតក៏មនរដ្ឋមួយចំនួន បនរ ឹតបន្តឹងចំេពះករេ្របើ្របស់បញជី

េនះផងែដរ។ េទះបីជយ៉ ង

ធរណៈ

ស្រមប់េគលបំណងនេយបយែបប

គំរៃូ នករចុះេឈមះអនកេបះេឆនត្រតូវបនអនុវត្ត េហើយ

អភិវឌ េដើមបីែថទំ ្រតួតពិនិតយ និងបេ្រមើឲយផល្របេយជន៍ពលរដ្ឋមចស់េឆនតជសំខន់។
ករបេងកើត និងអនុវត្ត្របព័នធចុះេឈមះអនកេបះេឆនត

ករណីយកិចចឲយ្របជពលរដ្ឋេ្រចើនេដើមបីេទចុះេឈមះ

១០.េ

ក សឺន ែសត

Mr.Sen Set
សមជិក ជឥស រជន
Dignitary
១១.នយិក CWCC(NA)
១២.នយក LAC(NA)

នឹងចំបច់េដើមបីទទួលទិននន័យ

ែដលពក់ពនធ័េដើមបីកំណត់ េតើមនអនកចុះេឈមះ្រសបចបប់ប៉ុនមននក់ពិត្របកដ ? ្របព័នធៃន

៩.េ

នយក VIGILANCE

ំងករ ិយល័យេបះេឆនត

ថ នីយេបះេឆនត ចំនួនអនកេទេបះេឆនត។ គណ-

ករចុះេឈមះអនកេបះេឆនតមនភពខុសែប្លកជពីរ្របេភទ

Mr.Kim Sovann

បញជីចុះេឈមះ

ចនឹងេ្របើ្របស់កុងេគលបំ
ន
ណងដៃទផងែដរ ដូចជ ម្រន្តីរដ្ឋបលេបះេឆនត

Dignitary
ក គឹម សុវណ្ណ

ចេបះេឆនត្រតឹមែតម្តង

គ ល់ជសកល និងជ្រទឹសីែ្ត ដលចូលចិត្តជងេគេនសហរដ្ឋ

រកំណត់អត្តសញញណ

ចេ្របើ េដើមបីជួយកំណត់ទី
ចំនួន

ក់ក្រមិតករេ្របើ្របស់

មន្រតឹមែតពលរដ្ឋែដលចបប់បនផ្តល់

ចេដើមបីេបះេឆនត េហើយពួកេគ

េឈមះអនកេបះេឆនតែដលបនផ យជ

នយក HRCDO
ក្រសីទីវ

េមរ ិក េលើកែលង រដ្ឋណស

េឃសនេ

រ ិន

Mr.Mom Sarin

៧.េ

ចឲយេទើបមនសិទិធ និងអំ

បក នេយបយ និងេបកខជន

នយកPDP-Center
ក មុំ

អំ

និងេដើមបីធនថ

េនះ ែតពួកេគេសទើរែតទទួល

CCPCR

៦.េ

សិទិធេដើមបីគូសសន្លឹកេឆនត

គត់កុងមួ
ន
យេលើក។ បញជីចុះេឈមះេបះេឆនត

ក យឹម ប៉ូ

Mr.Yim Po

៥.េ

េគលបំណងចំបងៃន្របព័នធចុះេឈមះអនកេបះេឆនត គឺេដើមបី

គឺ

្របព័នធចុះេឈមះែដលផ្តល់

និងពិនិតយេឈមះជេទៀតទត់

ែត

្របព័នធមួយេទៀត ផ្តល់ករណីយកិចច និងករទទួលខុស្រតូវេទរដ្ឋេ្រចើន ែដល្រតូវធនថ អនក
េបះេឆនត្រតូវបនបញូ ច លេ

យស្វ័យ្របវត្តិេទកនុងបញជី េនេពលពួកេគឈនដល់

យុេបះ

េឆនត្រសបចបប់ និងផ្តល់ព័ត៌មនេទដល់្របជពលរដ្ឋទំងេនះ។

េនកមពុជ ្របពនធ័ចុះេឈមះ និងបញជីេឈមះអនកេបះេឆនត បនបេងកើតេឡើងនូវបនទុក
ករណីយកិចចេទដល់្របជពលរដ្ឋ។ ថមីៗេនះ បនបងកបញ
្ហ
និងេធ្វើឲយមនករបត់បង់នូវ
សិទិធអនកេបះេឆនត ប់ែសននក់ កនុងអំឡុងេពលេបះេឆនតកលពីឆនំ ២០០៧ និង២០០៨

TMB½r 1

កន្លងេទេនះ។ រហូតមកដល់បចចុបបនន បញ
្ហ េនះេនែតជចំេ

ទ ក្តីបរមភ និងក្លយជ្របធន

បទដ៏សំខន់ស្រមប់ករេ្រត មេរៀបចំករេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុំ-សងកត់ ឆនំ២០១២
និងករេបះេឆនតេ្រជើស

ំងតំ

ង ្រស្តឆនំ ២០១៣ ខងមុខេនះ េហើយទមទឲយមនករែក

លម្អជបនទន់។
ជេរៀង ល់ឆនំ ចប់ពីៃថងទី ០១ ដល់ៃថងទី ២០ ែខតុ

េនកមពុជ មន្រពឹតិ្តករណ៍ចុះ
េឈមះអនកេបះេឆនត និងេធ្វើបចចុបបននកមមបញជីេឈមះអនកេបះេឆនត ែដលត្រមូវឲយ គណៈកមមធិ
ករជតិេរៀបចំករេបះេឆនត
តំ

ង ្រស្ត។ ចប់

ចត់ែចងេរៀបចំ

្រសប

មចបប់សីព
្ត ីករេបះេឆនតេ្រជើស

ំង

ំងពីករេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ សងកត់ ឆនំ ២០០៧

មក ភពេជឿជក់របស់្រកុមអនកពក់ព័នធករងរេបះេឆនតេទេលើបញជីេបះេឆនតមនករថយចុះ
យ៉ ងខ្លំង។ េនកនុងអំឡុងេពលេបះេឆនតេ្រជើស ំងតំ
ង ្រស្តឆនំ ២០០៨ ករចុះេឈមះ
អនកេបះេឆនត និងករសម្អតបញជីេបះេឆនតមនភពមិន្រប្រកតីមួយចំនួន េបើេទះបីមនករ
ខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើឲយដំេណើរករេនះមនភព្របេសើរេឡើងក៏េ

យ។

ថមីៗេនះ ៃថងទី ៣០ វ ិចឆិក ឆនំ២០១០ ម្រន្តីជន់ខពស់ គ.ជ.ប បនែថ្លងកនុងសននិសីទ

រ

ព័ត៌មនមួយថ អំឡុងេពលពិនិតយបញជីេឈមះ និងចុះេឈមះអនកេបះេឆនត ឆនំ២០១០ មន

បណឹ្ត ងចំនួន ២២ ែដលបនប្តឹងេ

កមមវតថុៃនបណឹ ្ត ងភគេ្រចើនបនេចទ

យ្របជពលរដ្ឋ និងតំ

្របកន់េទេលើសមជិក្រកុម្របឹក សងកត់ថ

ចបប់ និងេសចក្តីែណនំរម
ួ រ ង គ.ជ.ប និង្រកសួងម
បញជីេបះេឆនតដំបូង។

ងគណបក នេយបយ ែដល
រ ំេ

ភ

ៃផទ និងមួយចំនួនេទៀតទក់ទងនឹង

មរបយករណ៍មួយរបស់ គ.ជ.ប េចញផ យៃថងទី ៣០ ែខវ ិចឆិក

ដែដល បនបង្ហញថ គិតចប់ពីៃថងទី ១ ដល់ៃថងទី ២៣ ែខតុ

ឆនំ២០១០ មនអនកចុះេឈមះ

ថមីចំនួន ៣៨៩ ៧៣០ នក់ េនទូទំង ១៦២១ ឃុំ សងកត់ េ្រចើនជងចំនួនប៉ ន់្របមណពលរដ្ឋ
្រតូវចុះេឈមះថមីមនចំនួន ៣១៩១៩៣ នក់ ខណៈែដលេឈមះ្របែហល ១៧៦ ១៤៩ នក់ ្រតូវ
បនលុបេចញពីបញជីេឈមះអនកេបះេឆនត និង្របមណ ៣៧ ៦៨០ នក់ ្រតូវបនែកត្រមូវ។
ចំនួនអនកេបះេឆនត ្រតូវបនែកត្រមូវេនះ មិន
២០១០ មនចំនួនជង ៨

ចបេងកើនគុណភពបញជីេឈមះអនកេបះេឆនត ឆនំ

ន ៩ ែសននក់េនះេទ។

មរបយករណ៍សវនកមមរបស់ ខុមែ្រហ្វល បញជីេឈមះអនកេបះេឆនតឆនំ ២០០៩
មនភពមិន្រតឹម្រតូវៃនទិននន័យរបស់អនកេបះេឆនត

ែដល

ច

ចបងកឲយមនករបត់បង់សិទិអ
ធ នក

េបះេឆនត ១ ៥០០ ០០០ នក់ កនុងបញជីេឈមះអនកេបះេឆនតឆនំ ២០០៩ ែដលមនទិននន័យមិន
្រប្រកតី ដូចជ េឈមះសទួន េឈមះេខមច... ។ េនកនុងនីតិវ ិធីកុងករចុ
ន
ះេឈមះេបះេឆនត ស្រមប់
អនកផ្លស់ទីលំេន បង្ហញថ អនកមនសិទិធេបះេឆនតែដលបនផ្លស់បូ្តរទីលំេន េទទីលំេនថមី

៤៣.៨៥ % ្រតូវករឲយម្រន្តីចុះេឈមះេទចុះេឈមះឲយដល់ភូមិែដលពលរដ្ឋ្រតួវេគបេណ្តញេចញ
មក

ំងទីេនេលើថីមេនះ។ ៣៦.៨៩ % មនេយបល់ថ ឲយរក ដូចបចចុបបនន

គ.ជ.ប។ ស្រមប់េហតុផល ែដលថ ្រតូវចុះេឈមះឲយេ

មនីតិវ ិធីរបស់

យមិន្រតូវទមទរ ឯក

របញ
ជ ក់

ទីលំេន គឺមនែត ៧.៧៩ % េទ េ្រកពីេនះ គឺមិនមនេហតុផល និងេយបល់អីទ
្វ ំងអស់។
៧២.១៣ % ៃន្របជពលរដ្ឋមនសិទិធេបះេឆនត និងរស់េនទីលំេនថមី បនចុះេឈមះេបះេឆនត
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េនកែន្លងកំពុងរស់េន កនុងចំេ
មេនះមន ១១.៨៩ % ្រតូវបនរកេឃើញេឈមះេនកនុងបញជី
េបះេឆនត ២០០៩ ជពិេសសេឈមះ
សយ ្ឋ ន េភទ និង យុ ្រតឹម្រតូវដូចឯក
រ ែដល
គត់មន និងយកេទចុះេឈមះ ឬេទេបះេឆនត។ កនុងេនះមន ៦៣.១១ % មនភព្រតឹម្រតូវ
មិនេពញេលញ មនន័យថ យ៉ ងេ
ច
ស់កុងចំ
ន
េ
មេឈមះ
សយ ្ឋ ន េភទ ឬ យុ

មនចំណុច
ែតគត់

មួយ ខុសគនរ ងឯក

ចេបះបនេ

រែដលគត់មន ជមួយបញជីេឈមះេបះេឆនត ២០០៩

យ ែផ្អកេលើេសចក្តីែណនំរបស់ គជប។ ចំែណក ២៥ % េទៀត គឺមិន

ចែស្វងរកេឃើញព័ត៌មនអ្វីទំងអស់ េនកនុងបញជីេឈមះអនកេបះេឆនត ២០០៩ មនន័យថ
គត់្រតូវបត់បង់សិទិធកុនងករេបះេឆនតទំង្រសុងែតម្តង។
មករ្រ

វ្រជវមួយ

ពីករចូលរួមរបស់្រសីព
្ត ិករកនុងវ ិស័យនេយបយ

ែដលបន

អេងកតេទេលើ្រស្តីពិករេនកនុងេខត្តកំពង់សឺព េខត្តកំពង់ចម និង ជធនីភំេន ពញ កនុងឆនំ ២០១០
េនះ ខុមែ្រហ្វល រកេឃើញថ ឧបសគគចំបងៃនករចុះេឈមះេបះេឆនត និងករចូលរួមេបះេឆនត
េ្រជើស

ំងតំ

ង ្រស្តរបស់្រសីព
្ត ិករ ប

្ត លមកពីករមិនេលើកទឹកចិត្ត និង

កបបកិរ ិយ

េរ ើសេអើងេនថនក់មូល ្ឋ ន កង្វះខតភពងយ្រសូលកនុងករចុះេឈមះេបះេឆនត កង្វះលទធភព

េធ្វើដំេណើរ និងករដឹកជញូ ជ ន កង្វះលទធភពកនុងករទទួលបនព័ត៌មន និងចំេណះដឹងពក់ពនធ័

នឹងករចុះេឈមះ។ ជលទធផល ២៩ % ៃន្រស្តីពិករទំងេនះ បនេឆ្លើយតបថ ពួកេគមិនមន
េឈមះកនុងបញជីេឈមះអនកេបះេឆនតឆនំ ២០០៨។

ច និងអងគករសងគមសុីវ ិលែដលេធ្វើករពក់ព័នធ

ទំងគណបក នេយបយមិ នកន់អំ

នឹងករេបះេឆនត បនេធ្វើករកត់សមគល់េទេលើករអនុវត្តករងររបស់េសម នឃុំ សងកត់ និង
េមឃុំេច សងកត់ខ្លះ កនុងករចុះេឈមះ និងលុបេឈមះអនកេបះេឆនត ថមនភពលេម្អ ង ឬ
មនករេរ ើសេអើងេទេលើអនកេបះេឆនត ែដលេគ ចដឹងបនថ មននិននករមិនគំ្រទគណ
បក កន់អំ

ច។ ករែដលត្រមូវឲយមនអនកេបះេឆនត្រតូវេទពិនិតយបញជីេឈមះជេរៀង ល់ឆនំ

េនះ ក៏ជបញ
្ហ ែដលបនេលើកេឡើងថ ជករ

ក់ករទទួលខុស្រតូវេទេលើអនកេបះេឆនត ជ

ជងេទេលើអនកអនុវត្តករចុ ះេឈមះេបះេឆនត (េមឃុំ េចសងកត់ េសម នឃុំ សងកត់ និងគជប)
កនុងករណីមនករបត់បង់សិទិធេបះេឆនត។ មន្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន ែដលត្អូញែត្អរថ េបើេទះ
បីជពួកគត់បនេសនើឲយែកត្រមូវេឈមះ ឬទិននន័យខ្លះ ប៉ុែន្តេឈមះរបស់គត់ និងទិននន័យេនះ
េនែតខុសដែដល។

មរបយករណ៍្រ

វ្រជវមួយរបស់អងគករ ខុមែ្រហ្វល បនបង្ហញថ

េនកនុងករេបះេឆនតេ្រជើស ំងតំ
ង ្រស្តឆនំ ២០០៨ មន្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលមនសិទិធ
េបះេឆនត្របែហល ៤៤០.០០០ នក់ (ភគេ្រចើនៃនអនកទំងេនះ បនេបះេឆនតេនកនុងឆនំ
២០០៣ និង២០០៧) ពុំបនេបះេឆនតេ

ឬពុំ

យ

របញ
្ហ េផ ងៗ ែដលពួកេគរកេឈមះមិនេឃើញ

ចរកករ ិយល័យេបះេឆនតេឃើញ។ ទនទឹមនឹងេនះ គណបក នេយបយមួយចំនួនមន

ករខ្វល់ខ្វយេទេលើភពមិន្រប្រកតីទក់ទិនេទនឹងករេចញទ្រមង់ ១០១៨ (ឯក

របញ
ជ ក់

អត្តសញញណស្រមប់ករេបះេឆនត)។ េនកនុងករណីេនះ មនករេចទ្របកន់ ពីសំ
ក់គណ
បក ្របឆំងថ កន្លងមកេមឃុំ េចសងកត់ មួយចំនួនបនេចញទ្រមង់ ១០១៨ េទដល់អនកែដល

TMB½r 3

មិនមនសិទិេធ បះេឆនត។ ករណីេនះែដរ គជប ក៏មិនមនលទធភពកនុងករបង្ហញពីចំនួន ទ្រមង់

១០១៨ ែដលបនេចញេនកនុងេពលេបះេឆនតឆនំ ២០០៨។
កនុងកិចច្របជុំ្របកសលទធផលបេ ្ត ះ សននមួយៃនករពិនិតយបញជីេឈមះ និងចុះេឈមះ
អនកេបះេឆនតឆនំ ២០១០ េនទី

កលពីៃថងទី ១២ ែខតុ

តំ

ន ក់ករក

្ត ល គណៈកមមធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆនត

ង ្រស្តមួយចំនួន តំ

ងគណបក នេយបយ និងតំ

ង

គ.ជ.ប សុទធែតបនបង្ហញពីឆនទះកនុងករែកែ្រប្របពនធ័េរៀបចំបញជីចុះេឈមះអនកេបះេឆនត េដើមបី
េជៀស ងករបត់េឈមះ ្រសង់សួនេឈ
ទ
ម ះ និងស្រមលេពលេវ

េឈមះអនកេបះេឆនតេ្រចើនដង។ អនុ

ពលរដ្ឋកុងករពិ
ន
និតយបញជី

សន៍ែដលបនេលើកេឡើងថ គួររកមេធយបយកុំពយូទ័រ

នីយកមម ស្រមប់ករចុះេឈមះ និងករផលិតបញជីេឈមះេនះ។ គ.ជ.ប បនបក្រ

យថ

ថន

ភពបចចុបបននេនះ ្របេទសកមពុជមិន ចែកែ្រប ្របពនធ័បញជីចុះេឈមះអនកេបះេឆនតឲយ្រសប ម
បេចចកវ ិទយេជឿនេលឿនបនេទ េ្រពះ គ.ជ.ប ខ្វះខតថវ ិកទិញសមភរៈទំេនើប។ មនករខិតខំរ ិះ
រកេយបល់ និងផ្តល់អនុ
ប

សន៍ េ

យគណៈកមមធិករ ខុមែ្រហ្វល សហករជមួយនឹង

្ត ញៃនអងគករសងគមសុីវ ិល និង

រយៈករ្រ

ថ ប័នពក់ពនធ័មួយចំនួន បន្របមូលព័ត៌មន និងមតិ

វ្រជវ សវនកមម សិកខ

ជេ្រចើន េដើមបីពិភក រកអនុ

ខ
ម

និងេវទិកស្តីពី ករេបះេឆនត និង្របជធិបេតយយ

សន៍េដើមបីែកលម្អករេបះេឆនត។ មនអនកជំនញករអងគករ

សហ្របជជតិ និងអងគករអន្តរជតិ បនផ្តល់េយបល់ថ កមពុជ ចផ្លស់បូ្តរ្របព័នធចុះេឈមះ
េបះេឆនត ែដល ច្រគប់្រគងទិននន័យ និងអត្តសញញណអនកេបះេឆនតចបស់
ស់ ដូចជ
មនរូបថត និងជីវ

្រស្ត (

ពីន ្របេទសម៉ េឡសុី)
១០

ន ដុ
អនុ

ចយក

មម៉ូែឌល ្របេទសបង់ក្លេដស ្របេទសៃថ ្របេទសហ្វីលី

មនករប៉ ន់្របមណៃនករដូរ្របពនធ័េនះែដល្រតូវករថវ ិក្របែហល

្ល សហរដ្ឋ។
សន៍មួយទក់ទិននឹងករលប់េឈមះថ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងកត់ ្រតូវមនឯក

បញ
ជ ក់្រគប់្រគន់មុននឹងេធ្វើបចចុបបននភព
ឃុំ សងកត់េផ ង ឬ

្ល ប់។ េ

យ

រ

ឬលុបេឈមះអនកេបះេឆនតែដលផ្លស់បូ្តរទីលំេនេទ

រែតករេបះេឆនត ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជេរៀង ល់ ៥ ឆនំ ដូច

េនះ េនកនុងអំឡុងឆនំេបះេឆនត គជប ្រតូវសហករជមួយ្របធន្រកុម្របឹក ឃុំ សងកត់ សមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ សងកត់ ែដលមនសមសភពចំនួន ពីររូប (មកពីគណបក នេយបយេផ ង
គន) េសម នឃុំ សងកត់ និង

ជញធរមូល ្ឋ ន េផ ងៗេទៀត ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំករ

ចុះេឈមះអនកេបះេឆនត និងេធ្វើបចចុបបននភពបញជីេបះេឆនតពិេសសេនះ គួរបែនថមដល់ ១២០ ៃថង

េដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋមនេពលេវ

បញជីេបះេឆនត។ គជប គួរែតង

េ្រចើនចុះេឈមះេបះេឆនត

និងពិនិតយែកត្រមូវទិននន័យកនុង

ំងបុគគលិករបស់ខួនជ្របធន/អន
្ល
ក្រគប់្រគងកនុងករចុះេឈមះ

អនកេបះេឆនតថនក់ឃុំ សងកត់។ យុទធនករថនក់ជតិ្រតូវែតេធ្វើេឡើងេដើមបីផ ព្វផ យ និងជ្រមុញ
អនកេបះេឆនតឲយេទចុះេឈមះេបះេឆនត ពិនិតយេឈមះ និងែកត្រមូវព័ត៌មនកនុងបញជីេបះេឆនត

កនុងករណីខុសពីឯក
រអត្តសញញណពិត្របកដរបស់ខួ្លន។ យុទធនករេនះ ចេធ្វើេឡើងេ យ
គជប គណបក នេយបយ ជរ ្ឋ ភិបល អងគករសងគមសុីវ ិល ឬ/និងភគីពក់ព័នធករេបះ
េឆនតនន។ េលើសពីេនះេទៀត អងគករសេងកតករណ៍េបះេឆនត និងគណបក នេយបយ
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ចេធ្វើករអេងកតេទេលើដំេណើរករចុះេឈមះអនកេបះេឆនត
េឆនតេនកនុងឆនំពិេសសេនះ។

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលជ

ថ ប័នឯក ជយ

និងករេធ្វើបចចុបបននភពបញជីេបះ
្រតូវបន្តេធ្វើសវនកមមបញជីេបះេឆនត

េដើមបីផ្តល់ព័ត៌មនពីភព្រតឹម្រតូវៃនបញជីេបះេឆនត មុននឹងមនករចុះេឈមះេបះេឆនត និងករ
េធ្វើបចចុបបននភពបញជីេបះេឆនតពិេសស។ ព័ត៌មនេនកនុងបញជីេបះេឆនត (េឈមះ េភទ ៃថងែខឆនំ
កំេណើត)

ម

គួរែត្រតូវេធ្វើករេផទ ងផទត់ជមួយនឹងអត្តសញញណបណ្ណ ែដលេចញេ

យ្រកសួង

ៃផទ។ គជប ្រតូវេ្របើព័ត៌មនេនះេដើមបីេផទ ងផទត់ និងេធ្វើបចចុបបននភពបញជីេបះេឆនត។ េទះ

បីជយ៉ ង

គជប ្រតូវេធ្វើទំនក់ទំនងជមួយអនកចុះេឈមះេបះេឆនតែដលព័ត៌មនរបស់គត់

្រតូវករែកត្រមូវ ឬេធ្វើបចចុបបននភព។

្របសិនេបើករេធ្វើសវនកមមបញជីេបះេឆនតរកេឃើញថ ភព្រតឹម្រតូវៃនបញជីេបះេឆនតេន

េ្រកម ៩០ % (ទិននន័យមិន្រតឹម្រតូវដូចជេឈមះសទួន និងេឈមះេខមច) គជប េ
ជមួយ្របធន្រកុម្របឹក ឃុំ សងកត់ សមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ សងកត់ េ
(មកពីគណបក នេយបយេផ ងគន) េសម នឃុំ សងកត់ និង

យសហករ

យមនចំនួនពីររូប

ជញធរេផ ងៗេទៀត ្រតូវទទួល

ខុស្រតូវសម្អតបញជីេបះេឆនត។ នីតិវ ិធីៃនករសម្អតបញជីេឆនត ្រតូវែតេធ្វើករែកែ្រប។ គជប គួ រ
ែតេ្របើ្របស់បញជីេបះេឆនតែដលបនេ្របើកុងករេបះេឆ
ន
ន តចុងេ្រកយ

ែដលមិនបនេបះេឆនត។ ដូចេនះ គជប ្រតូវេផ្តតករយកចិត្តទុក
េឆនតែដលេធ្វើេឡើងេ្រកយេគបនេហើយ េ
អនកេបះេឆនតមនក់ៗ
នន

េហើយរកេឈមះអនក

ក់ែតជនែដលមិនបនេបះ

យមិនបច់គិតពីអនកែដលបនេបះេឆនតេនះេទ។

្រតូវែតមនបណ្ណ័ ព័ត៌មនេបះេឆនតេដើមបីេ

េនករ ិយល័យេបះេឆនតែដលជួបបញ
្ហ រកេឈមះ

មិនេឃើញ។ ប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆនត្រតូវបនផលិតេ

ះ្រ

យឧបសគគធំៗ

ឬករ ិយល័យេបះេឆនតរបស់ខួន
្ល

យមនអ៊ុតផ្លសទិក េហើយ្រតូវមន

ព័ត៌មនអនកេបះេឆនតជពិេសសករ ិយល័យ និងមណ្ឌលេបះេឆនត «ជអចិៃ្រន្តយ៍»។ អនក
េបះេឆនត្រតូវរក បណ្ណ័ ព័ត៌មនទុកដូចជ ប័ណ្ណដៃទេទៀតែដរ។ ព័ត៌មនអនកេបះេឆនត

ចដូរ

បន

កនុងករណីែដលអនកេបះេឆនតផ្លស់បូរលំ
្ត
េន ្ឋ នេទឃុំេផ ងេទៀត ឬករ ិយល័យេបះ
េឆនត។ គជប ្រតូវេរៀបចំបញជីេបះេឆនត ចដូរបន កនុងករណីែដលអនកេបះេឆនតេនករ ិយល័យេបះេឆនត
ែដលមនបញ
្ហ (ឧទហរណ៍ េរៀប មអកខរ្រកម ឬេលខកូដអនកេបះេឆនត
េលខកូដករ ិយល័យ) េហើយករផ្លស់បូរទំ
្ត
ងេនះ ្រតូវែតជូនដំណឹងដល់អនកេបះេឆនត។ ជង

េនះេទៀត េ

យឧបសគគចមបងននែដលនំឲយមិនបនេបះេឆនត គឺទក់ទងនឹងកររកេឈមះ

ឬករ ិយល័យមិនេឃើញ(៥៦%ៃនចេម្លើយ) េហើយេ
ែដលមិនបនទទួលប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆនត
េ

យ គជប េ

សងកត់ េ

យគិតេទេលើអនកេបះេឆនត្របមណ ៩ %
េនះករែចកប័ណ្ណព័ត៌មនគួរែត្រតូវេធ្វើេឡើង

យសហករ ជមួយ្របធន្រកុម្របឹក ឃុំ សងកត់ សមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ

យមនចំនួនពីររូប (មកពីគណបក នេយបយេផ ងគន) េសម នឃុំ សងកត់ និង

ជញធរមូល ្ឋ នេផ ងៗេទៀត

ែដលអនកេបះេឆនតចង់ឲយេធ្វើកិចចករេនះ។

េហើយ្រតូវធនថ

អនកេបះេឆនតែដលបនចុះេឈមះទំងអស់ ្រតូវបនទទួលប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆនត។
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េ

យែឡក េនៃថងទី ១៥ ែខេម

ឆនំ២០១០ គជប និង្រកសួងម

បេងកើត្រកុមករងរបេចចកេទសរួមច្រមុះ
បញជីឯក

ៃផទ ក៏បនរួមគន

េដើមបីពិនិតយលទធភពកនុងករែកលម្អ្របព័នធករពិនិតយ

របញ
ជ ក់អត្តសញញណ។ ្រកុមករងរក៏បនេធ្វើសិកខ

ពិភក ទក់ទិននឹងករ

ចុះេឈមះអនកេបះេឆនត បញជីេបះេឆនត និងករេធ្វើបចចុបបននភពបញជីេបះេឆនត្របចំឆនំ មន

អនុ

សន៍ជេ្រចើន្រតូវបនពិភក ។ មនករ យតៃម្លខពស់ចំេពះ្រកុមករងរ្រកសួងម

និងគជប

ែដលេសនើលទធភពអនុវត្តអនុ

សន៍ខ្លះ

បេងកើនេពលេវ

េឈមះ និងករចុះេឈមះេបះេឆនត ករែកលម្អនីតិវ ិធី ៃនករេចញឯក
(ទ្រមង់ ១០១៨) និងឯក
កំណត់

របញ
ជ ក់ករ

ៃផទ

ស្រមប់ករពិនិតយបញជី
របញ
ជ ក់អត្តសញញណ

ន ក់េន និងពនយសុពលភពប័ណ្ណែដលផុតកល

ចេ្របើ្របស់េដើមបីេបះេឆនតបនរហូតដល់ឆនំ ២០១៣។ េទះបីជយ៉ ង

េវទិក

ស្តីពីករេបះេឆនត និង្របជធិបេតយយ ្របជពលរដ្ឋបនផ្តល់េយបល់ថ អត្តសញញណប័ណ្ណ
សញ
ជ តិែខមរ គួរក្លយជឯក

រអចិៃ្រន្តយ៍។ ្របេទសម៉ េឡសុី ជឧទហរណ៍ កនុងករផ្តល់អត្ត
សញញណប័ណ្ណអចិៃ្រន្តយ៍ដល់្របជពលរដ្ឋ។
្រកុមករងរច្រមុះ (គជប និង្រកសួងម
បញ
ជ ក់អត្តសញញណ
ចបស់

(ទ្រមង់

១០១៨)

ៃផទ) េលើកេឡើងលទធភពកនុងករែកលម្អទ្រមង់

និងករ

ន ក់េនែដល

ចមនករ្រគប់្រគងមួយឲយ

ស់ជងមុន រួមមន េលខេរៀង រូបថត និងេហើយបិតផ យព័ត៌មន ឬរបយករណ៍

អំពីករេចញឯក
អត្តសញញណបេ

រេនះ។ េទះបីជយ៉ ង
្ត ះ

ខុមែ្រហ្វល ផ្តល់េយបល់ថ ឯក

សនន គួរែតប្តូរទ្រមង់រប
ូ
ង េទជប័ណ្ណេបះេឆនតបេ

ប័ណ្ណេបះេឆនត)។ ប័ណ្ណេនះ

្ត ះ

របញ
ជ ក់
សនន (ដូច

ចេ្របើ្របស់ស្រមប់ករេបះេឆនត ២ ដង គឺករេបះេឆនត

េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុំ សងកត់ និងករេបះេឆនតេ្រជើស
េឆនតែដលគមនអត្តសញញណប័ណ្ណែខមរ

ចដឹង

ំងតំ

ង ្រស្ត។ ចំនួនអនកេបះ

មរយៈករេផទ ងផទត់េទេលើទិននន័យអនកេបះ-

េឆនត។
ជសរុប កំែណទ្រមង់ករចុះេឈមះេបះេឆនត ករេធ្វើបចចុបបននភពបញជីេឈមះអនកេបះ-

េឆនត (រួមទំងករលុបេឈមះអនកេបះេឆនត) និងករផ្តល់ឯក

របញ
ជ ក់អត្តសញញណ (អត្ត

សញញណបណ្ណ សញ
ជ តិែខមរ) ពិតជ កិចចករចំបច់បំផុត េដើមបីបេងកើនករេគរពសិទិធ និងធន
សិទិធចូលរួមកនុងករេបះេឆនត និងករេបះេឆនតមួយេ

យេសរ ី និងយុតិ្តធម៌៕
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