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លក្ខខណ្ឌ អប្បប្រមា 

សម្រមាប្់ការប ោះបនោ តបម្ររើសបរ ើសម្រក្ុមម្រប្ឹក្ាឃ ុំ/សង្កា ត់ បោយបសរ ីនិងយ តតិធម៌ 

ក្ោ ងនោ ុំ២០២២   

អងគការសងគមស ីវលិក្មព ជាប្បងាើតនូវអន សាសន៍អុំពីលក្ខខណ្ឌ អប្បប្រមាសម្រមាប្ភ់ាពម្រសប្ច្បាប្់នន
ការប ោះបនោ តឃ ុំសង្កា តន់ោ ុំ២០២២ ដែលអន បោមតាមបោលការណ៍្សុំខាន់ៗ ននការប ោះបនោ តពិតម្រ ក្ែ
បោយបសរ ីនិងយ តតិធម។៌ បោលការណ៍្ទុំងបនោះម្រតូវ នែក្ម្រសងប់ច្បញពីរែឋធមមន ញ្ញ ក្មព ជា ច្បាប្ ់និងក្តិកា 
សញ្ញញ អនតរជាតិ កិ្ច្បចម្រពមបម្រពៀងសនតិភាពទីម្រកុ្ង រសី អន សាសន៍ជាបម្រច្បើនដែលផ្តល់បោយសាា ប្័នអងគការ
សហម្រប្ជាជាតិ និងភាគីពាក្ព់ន័ធបផ្េងៗបទៀតរួមមាន សតងោ់រ IPU សតីពីការប ោះបនោ តបោយបសរ ីនិងយ តតិ    
ធម។៌ លក្ខខណ្ឌ ទុំងប ោះប្លើយតប្បៅនឹងសាា នការណ៍្នបោ យប្ច្បច ប្បនោសម្រមាប្ែ់ុំប ោះម្រសាយរបួ្រមួដផ្ោក្
នបោ យ។ 

១- ប្រោិកាសនបោ យបសរ ី

ការសាា រប ើងវញិនូវបសរភីាពននការប្បញ្ចញមតិ ការរួប្រ ុំបោយសនតិវធីិ សមាគម និងសារពត័ម៌ាន និងសិទធិ
នបោ យោ៉ា ងបោច្ប ស់ចាប្ពី់បពលបនោះតបៅ និងបម្រកាយការប ោះបនោ ត៖  

១.១ រោឋ ភ ិល និងតួអងគនបោ យែនទបទៀតរមួទុំងគណ្ប្ក្េបទើប្ដតប្បងាើតថ្មី ឬគណ្ប្ក្េប្បងាើតប ើង
វញិ ម្រតូវបប្ើក្ការសនទ ការផ្េោះផ្ានបោ យ បែើមបកីាត់ប្នាយភាពតានតឹង និងបលើក្ទឹក្ចិ្បតតឱ្យ
មានការរដរក្ដវក្ដញក្ជាសាធារណ្ៈឱ្យកានដ់តទូលុំទូោយ។  

១.២ រោឋ ភ ិលធា នូវបសរភីាពពីការភយ័ខាល ច្បដែលអន ញ្ញញ តឱ្យម្រប្ជារនអន វតតសិទធិជាមូលោឋ នរប្ស់
ពួក្បគម នបពល អុំ  ងបពល និងបម្រកាយបពលប ោះបនោ ត។ 

២- សិទធនិបោ យ និងសិទធឈិរប ម្ ោះប ោះបនោ ត 

ការសាា រប ើងវញិនូវសិទធិនបោ យដែលអន ញ្ញញ តឱ្យមានការចូ្បលរមួោ៉ា ងសក្មមបៅក្ោ ងរីវតិនបោ យ 
និងឈរប ម្ ោះប ោះបនោ ត៖ 

២.១ បោោះដលង និងទមាល ក្ប់្ទបចាទម្រប្កានប់ម្រកាមបហត ផ្លនបោ យ ច្បុំបពាោះអោក្នបោ យ និងសក្មម
រនក្ោ ងសងគម និងផ្តល់សិទធិនបោ យឱ្យអោក្នបោ យម្រប្នុំងវញិបោយមនិមានការបរ ើសបអើង។ 

២.២ បលើក្ដលងបទសឱ្យអោក្នបោ យដែលម្រតូវ នផ្ត ទ បទសបោយបហត ផ្លនបោ យ។  

២.៣ផ្តល់សិទធិឱ្យម្រគប្់គណ្ប្ក្េនបោ យក្ោ ងការចូ្បលរួមបោយបសរកី្ោ ងែុំបណ្ើ រការនបោ យប ើង       
វញិ។ 
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៣. ្នទៈអោក្ប ោះបនោ ត និងសិទធបិ ោះបនោ ត 

ការការពារនូវការ្នទៈរប្ស់អោក្ប ោះបនោ តដែល នផ្តល់ឱ្យអោក្តុំ ងដែលម្រតូវ នបម្ររើសបរ ើសតាម
រយៈការប ោះបនោ ត។ អោក្តុំ ងទុំងប ោះបម្រប្ើម្រ ស់អុំ ច្បរប្ស់ខលួនម្រសប្តាមរែឋធមមន ញ្ញ  និងច្បាប្ ់ និង
ទទួល នភាពម្រសប្ច្បាប្ត់ាមរយៈការប ោះបនោ ត បែើមបអីន វតតអុំ ច្បប ោះ។  

អោក្តុំ ងជាប្ប់នោ ត ដែលទទួល នអាសនៈរប្ស់ខលួនបោយផ្ទទ ល់ ឬតាមរយៈតុំ ងបោយ 
អាណ្តតិននគណ្ប្ក្េនបោ យ មនិអាច្ប តប់្ងអ់សនៈ បោយសារការរ ុំោយគណ្ប្ក្េនបោ យរប្ស់
ពួក្បគប ោះបទ។ រាល់ប្ទប្បញ្ញតតិ ឬមាម្រតាច្បាប្ស់តីពីគណ្ប្ក្េនបោ យ និងការប ោះបនោ តដែល ន 
វបិសាធនក្មមជាឯក្បតាភាគីបោយគណ្ប្ក្េកានអ់ុំ ច្ប ចាុំ ច្បម់្រតូវបធវើវបិសាធនក្មមសាជាថ្មី បែើមបី្ ល ោះប្ញ្ញច ុំង
ពីនីតិរែឋកាលម ននោ ុំ២០១៧ បហើយធា នូវ នការអន វតតននការសបម្រមច្បចិ្បតតដប្ប្បទវភាគីបោយបោរពនូវ
វធិានននការប ោះបនោ ត។ 

៤. សមាសភាពគណ្ៈក្មាម ធិការជាតិបរៀប្ច្បុំការប ោះបនោ ត 

បោងតាមរុំពូក្១៥ ននរែឋធមមន ញ្ញ  និងច្បាប្ស់តីពីការបរៀប្ច្បុំ និងម្រប្ម្រពឹតតិបៅននគណ្ៈក្មាម ធិការជាតិ
បរៀប្ច្បុំការប ោះបនោ ត គណ្ៈក្មាម ធិការជាតិបរៀប្ច្បុំការប ោះបនោ ត (គ.រ.ប្) មានសមារិក្ គណ្ៈក្មមការច្បុំនួន 
៤រូប្ ដែលម្រតូវ នបម្ររើសបរ ើសបោយគណ្ប្ក្េកានអ់ុំ ច្ប និង ៤រូប្បទៀតម្រតូវ នបម្ររើសបរ ើសបោយគណ្
ប្ក្េម្រប្នុំងដែលមានអាសនៈបៅក្ោ ងរែឋសភា និង១រូប្ នពីការទទួលយក្បោយគណ្ប្ក្េទុំងពីរ។ គណ្
ប្ក្េម្រប្នុំងសុំខានច់ាុំ ច្បម់្រតូវ នអន ញ្ញញ តឱ្យពិនិតយ និងបម្ររើសបរ ើសសមារិក្ ៤រូប្។ 

៥- ក្ងក្មាល ុំងម្រប្ោប្អ់ាវ ធនិងត ោការឯក្រារយ និងអពាម្រកឹ្ត 

ពម្រងឹងការអន វតតច្បាប្់គណ្ប្ក្េនបោ យ ច្បាប្់លក្ខនតិក្ៈននមន្រនតីបោធា ននក្ងយ ទធពលបខមរៈ
ភូមិនទ និងច្បាប្់សតីការប ោះបនោ ត បែើមបីធា ថា បោធា ប្៉ាូលីស និងត ោការ មិនម្រប្កាន់និ ោ ការនបោ       
 យ។ សមារិក្មន្រនតីបោធា ប្៉ាូលីស និងមន្រនតីត ោការ មិនម្រតូវទទួល នការដតងបធវើជាមន្រនតីននគណ្ប្ក្េ
នបោ យ មយួប ើយ រមួទុំងការដតងតាុំងក្ោ ងម ខែុំដណ្ង ឬផ្តល់សិទធិអុំ ច្បចាតដ់ច្បងការង្ករបៅម្រគប្់
រច្ប សមព័នធគណ្ប្ក្េនបោ យ។ ពួក្បគមិនម្រតូវអន វតតសក្មមភាពដែលោុំម្រទគណ្ប្ក្េនបោ យ           
ឬម្រប្នុំងនឹងគណ្ប្ក្េនបោ យមយួបផ្េងបទៀតប ើយ។ 

៦. ត ួទីរប្ស់អងគការសងគមស ីវលិ និងម្រប្ពន័ធផ្េពវផ្ាយឯក្រារយ 

ម្រប្ពន័ធផ្េពវផ្ាយឯក្រារយ និងអងគការសងគមស ីវលិ អាច្បអន វតតសិទធិ និងតួ ទីរប្ស់ពួក្បគបោយបសរ ី
បៅក្ោ ងសងគមម្រប្ជាធិប្បតយយ៖  
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៦.១ អងគការសងគមស ីវលិអាច្បសហការោោ បោយោម នឧប្សគគដផ្ោក្ច្បាប្ ់ក្ោ ងការបរៀប្ច្បុំសក្មមភាព ឬសមពន័ធ
រមួោោ  សហការោោ ក្ោ ងការឃ្ល ុំបមើល និងប្ង្កា ញរ យកាណ៍្ការប ោះបនោ ត និងប្ង្កា ញបច្បញនូវទសេនៈ
រប្ស់ខលួនច្បុំបពាោះសក្មមភាព ឬបសច្បក្តីសបម្រមច្បចិ្បតតរប្ស់រាររោឋ ភ ិលបោយោម នការោយ។ី   

៦.២ ការវាយតនមល ែស៏ុំខានម់យួអុំពីែុំបណ្ើ រការននការប ោះបនោ តដែលមានលក្ខណ្ៈម្រប្ជាធិប្បតយយ គឺម្រតូវ
ពិនិតយបមើលលុំហសម្រមាប្អ់ោក្សារពត័ម៌ាន និងអោក្ការពារសិទធិមន សេ ដែល នប្ុំបពញការង្ករម្រសប្
ច្បាប្រ់ប្ស់ពួក្បគបោយោម នការោយ ីនិងការប្ុំភតិប្ុំភយ័ពីសុំ ក្រ់ោឋ ភ ិល និងអាជាា ធរ។ 

៦.៣ ម្រប្ពន័ធផ្េពវផ្ាយឯក្រារយ អាច្បទទួល នអាជាា ប្ណ័្ណ បប្ើក្ការោិល័យ និងសាា នីយរប្ស់ពួក្បគ។ 

សម្រមាប្ព់ត័ម៌ានប្ដនាម៖ 

1. បោក្ប្ណ្ឌិ ត  ៉ា  ចានប់រឿន  ០១២ ៧៦៦ ៣៦៤ 
2. បោក្ យ៉ាង ់គីមបអង   ០១៦ ៨២៨ ២១១ 
3. អោក្ម្រសី ចាន ់រា៉ា ម ី  ០១២ ៦៦៣ ៩៣៧ 
4. អោក្ម្រសី ្ន ស គ ធ    ០៩៣ ៨៣១ ៩៩០ 
5. បោក្ នី ស ខា   ០៨៦ ៣៧៤ ៦៦៦ 
6. បោក្ គឹម ឈន  ០១២ ៩៤២ ០១៩ 

សាា ប្ន័ដែលោុំម្រទលក្ខខណ័្ឌ អប្បប្រមាខាងបលើមានែូច្បជា៖ 

1. មរឈមណ្ឌ លសមពន័ធភាពការង្ករ និងសិទធិមន សេ (សងម់្រតាល់) 
2. សមាគមការពារសិទធិមន សេ និងអភវិឌ្ឍនប៍ៅក្មព ជា (អាែហ ក្) 
3. សមាគមសមពន័ធសហគមនក៍្សិក្រក្មព ជា (CCFC-Association) 
4. សមាគមម្រប្ជាធិប្បតយយឯក្រារយននបសែឋកិ្ច្បចបម្រៅម្រប្ពន័ធ (IDEA) 
5. អងគការសមពន័ធភាពការពារសិទធិមន សេក្មព ជា(CHRAC) 
6. សមពន័ធគណ្បនយយភាពសងគម ក្មព ជា (ANSA) 
7. សមពន័ធបែើមបសី ច្បរតិភាព និងគណ្បនយយភាពសងគម (CISA) 
8. មរឈមណ្ឌ លក្មព ជាបែើមបមី្រប្ពន័ធផ្េពវផ្ាយឯក្រារយ (CCIM) 
9. មរឈមណ្ឌ លម្រប្ជាពលរែឋបែើមបអីភវិឌ្ឍន ៍និងសនតិភាព (PDP-CENTER) 
10. ប្ ត ញយ វរនក្មព ជា (CYN) 
11. អងគការតមាល ភាពក្មព ជា (TIC) 
12. សមាគមធាងបតាោ ត (STT) 
13. អងគការម្រកុ្មការង្ករបែើមបបីោោះម្រសាយទុំ ស់ (ACT) 
14. វទិាសាា នម្រប្ជាធិប្បតយយក្មព ជា (CID) 
15. អងគការក្មមវធីិអភវិឌ្ឍនធ៍នធានយ វរន (YRDP) 
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16. គណ្ៈក្មាម ធិការបែើមបកីារប ោះបនោ តបោយបសរ ីនិងយ តតិធម ៌បៅក្មព ជា (ខ មដន្រហវល) 
17. សមពន័ធយ វរនបែើមបឯីក្ភាព និងអភវិឌ្ឍន ៍(YCUD) 
18. អងគការបយនឌ្រ័និងអភវិឌ្ឍនប៍ែើមបកី្មព ជា (GADC) 
19. ប្ ត ញពហ វស័ិយននម្រប្ជារនមូលោឋ ន (CGCN) 
20. សហរីពក្មមក្រច្បុំណី្អាោរ និងបសវាក្មម (CFSWF) 
21. គណ្ៈក្មាម ធិការអពាម្រកឹ្ត និងយ តតិធម ៌បែើមបកីារប ោះបនោ ត បោយបសរ ីនិងម្រតឹមម្រតូវបៅក្មព ជា 

(NICFEC) 
22. សមាគមមន្រនតីរារការឯក្រារយក្មព ជា (CICA) 
23. អងគការសម័ម្រគចិ្បតតបែើមបសីងគម (CVS) 
24. ម្រកុ្មម្របឹ្ក្ាយ វរនក្មព ជា (YCC) 
25. សមាគមសមពន័ធនិសេតិប្ញ្ញញ វនតដខមរ (KILA) 
26. "អងគការសាព នសនតិភាព (PBO) 
27. សមពន័ធរុំបរឿនដខមរ និងការពារសិទធិមន សេ (លីកាែូ) 
28. មរឈមណ្ឌ លសិទធិមន សេ  (ម.ស.ម.ក្) 
29. អងគការគណ្ៈក្មាម ធិការសហម្រប្តិប្តតិការបែើមបកី្មព ជា (គ.ស.ក្)  
30. សមាគមដខមរក្មព ជាបម្រកាម បែើមបសិីទធិមន សេ និងអភវិឌ្ឍន ៍(KKKHRDA) 
31. សមពន័ធភាពបែើមបអីភរិក្េធនធានរលផ្ល (FACT)  
32. សមាគមយ វរនដខមរ (KYA) 
33. អងគការសហគមនអ៍ភវិឌ្ឍនម៍តិតរនប្ទ 
34. អងគការសាត រក្មព ជា 
35. អងគការអភវិឌ្ឍនស៍ុំបលងសហគមន ៍(BCV) 
36. អងគការោុំម្រទប្បច្បចក្វទិាបៅរនប្ទក្ោ ងម្រប្បទសក្មព ជា (RCTSO) 
37. សមាគមសមពន័យ វរនរនប្ទ (CYRA) 
38. មរឍមណ្ឌ លក្មព ជាបែើមបកីារពារសិទធិក្ មារ (CCPCR) 
39. មរឍមណ្ឌ លអប្រ់ ុំច្បាប្ស់ម្រមាប្ស់ហគមន ៍(CLEC) 
40. សមាគមសមពន័ធអោក្សារពត័ម៌ានក្មព ជា (CamboJa) 
41. អងគការយ វសនតិភាព (YFP) 
42. សមពន័ធសហរីពម្រប្ជាធិប្បតយយក្មមក្រកាតប់ែរក្មព ជា(CCAWDU) 
43. សហភាពការង្ករក្មព ជា (CLC) 
44. សហរីពម្រទម្រទងសិ់ទធិការង្ករប្ គគលិក្ក្មមក្រដខមរននម្រក្ុមហ  នកាស ីណូ្ ោគ  បវ ើលែ ៍(LRSU) 
45. សមពន័ធសហរីពក្មព ជា (CATU) 
46. សហពន័ធសហរីពឯក្រារយ 
47. សហពន័ធសហរីពក្មមក្រនិបោរិតវស័ិយបទសច្បរណ៍្ក្មព ជា (C.T.W.U.F) 
48. សហពន័ធសហរីពក្មមក្រសុំណ្ងនិ់ងនម្រពបឈើក្មព ជា (BWTUC) 
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49. សហពន័ធសហរីពជាតិននឧសាហក្មមវាយនភណ្ឌ័ កាត ់(NIFTUC) 
50. សមពន័ធសហរីពបសរនី្រសតីកាតប់ែរ (CFTUWT) 
51. សហពន័ធសហរីពបសរឯីក្រារយ (FUFI) 
52. សមាគមក្មមក្រក្មព ជាបសែឋកិ្ច្បចបម្រៅម្រប្ពន័ធ (CIWA) 
53. សមាគមរុំរ ញក្មមក្របសែឋកិ្ច្បចបម្រៅម្រប្ពន័ធ (CIERA) 
54. សហគមនែី៍ធលី ១៩៧ (បកាោះក្ ង) 
55. សហគមនរ៍នជាតិបែើមភាគតិច្ប ចារា៉ាយ (រតនគិរ)ី 
56. សហគមនែី៍ធលីរីខបម្រកាម 
57. សហគមនម៍្រទម្រទងធ់មមជាតិ (បពាធិ៍សាត)់ 
58. សហគមនរ៍នជាតិភាគតិច្បគួយ (ម្រពោះវោិរ) 
59. សហគមនឃ៍្ល ុំងទឹក្៧៨ (បសៀមរាប្) 
60. សហគមនែី៍ធលីបខតតនប្៉ាលិន 
61. សហគមន ៍ពាង (ក្ុំពងន់ោ ុំង) 
62. សហគមនអូ៍រវលលិ៍បម្រពង ( តែ់ុំប្ង) 
63. សហគមនភ៍ោុំបម្រកាម (បសៀមរាប្) 
64. សហគមនែី៍ធលីភូមសិិោដខមរ (ប្ ទ យមានរយ័) 


