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របយករណ៍ស្តពីីករេបះេឆន តេនកមពុជឆន ២ំ០១៣ 

I. េសចក្តីេផ្តើម 
១. កលពីៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១៣ កមពុជបនេធ្វើករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ ង ្រស្តនីតិកលទី

៥ ែដលគិតចប់ពីកេបះេឆន តែដលេរៀបចំេឡើងេ យអុ៊ន ក(UNTAC) កនុងឆន ំ១៩៩៣រហូតមក។ ជទូេទ 
ករេបះេឆន តេនកនុង្របេទសកមពុជរមួទំងករេបះេឆន តកនុងែខកកក កន្លងេទ មិន្រតូវបន្រប្រពឹត្ត មស្តង់ រ
អន្តរជតិេនះេទ េហើយែតងែតមនកររះិគន់ពីអនកសេងកតករណ៍ជតិ និងអន្តរជតិ ជពិេសសេទេលើករ
្រគប់្រគងរដ្ឋបលេបះេឆន ត។  

២. ដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យភពវជិជមន បុ៉ែន្តេនមនកំរតិ េបើេទះបីជមនករសំុេលើកែលង
េទសឯកឧត្តសម រង ុ ី ែដលជ្របធនគណបក ្របឆំង ពីសំ ក់នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊នែសន ែដល្រតូវបន

យ្រពះហសថេលខេ យ្រពះម ក ្រតកមពុជ ្រពះបទនេ ត្តម សីហមុនី ។ ខណៈេពលែដលករេលើក
ែលងេទស្រតូវបនេគេធ្វើេឡើងគកនឹងៃថងេបះេឆន ត េហើយមិនបនទុកឪកសេ យេមដឹកនំ្របឆំងរបូេនះ

ចឈរេឈម ះជេបកខជន រេឺបះេឆន តបនេនះេទ ែតបន្រតឹមេ យឯកឧត្តម សម រង ុ ី្រតឡប់មក្របេទស
របស់ខ្លួនវញិស្រមប់េពលេបះេឆន ត និងចូលរមួករេធ្វើយុទធករេឃសនេបះេឆន តែតបុ៉េ ្ណ ះ។ បញ្ហ ទំងេនះ

ចជះឥទធិពល េបើេទះបីជពិបកកនុងករ ស់ែវង បុ៉ែន្តជះឥទធិពលដល់បរយិកសនេយបយ។  

៣. អ្វីែដលគួរឲយកត់សំគល់គឺករថយចុះអំេពើហឹង កនុងដំេណើ រករេបះេឆន ត។ ជងេនះេទេទៀត គឺ
មនករេកើនេឡើងនូវករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យសងគម ែដល ចឲយ្របជពលរដ្ឋទទួលបននូវព័ត៌មន
នេយបយែដលខុសពីករេបះេឆន ត ណត្តិមុន។ 

៤. មនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចើនែដលេធ្វើឲយដំេណើ រករេបះេឆន តមិនសូវមនទំនុកចិត្ត។ ជពិេសស មុន 
និងៃថងេបះេឆន ត អនកសេងកតករណ៍បន យករណ៍ពីភពមិន្រប្រកតី ែដលកនុងេនះរមួមន ករបដិេសធ្របជ
ពលរដ្ឋមនសិទធិេបះេឆន តពីបញជ ីេបះេឆន ត ករបញចូ លអនកគម នសិទធិេបះេឆន ត ឬមនេឈម ះសទួនកនុងបញជ ីេបះ
េឆន ត ករែចកចយឯក រដូចជលិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណស្រមប់ឲយករេបះេឆន តជេ្រចើន និងករមិនែក
ែ្របចំនួន សនៈស្រមប់មណ្ឌ លេបះេឆន តនីមួយៗេទ មចបប់ែដលបនកំនត់។ 

៥. ជលទធផលៃនបញ្ហ ែដលបនេកើតេឡើង បនជៈឥទធិពេលេនៃថងេបះេឆន ត ែដលេធ្វើឲយអនកមនសិទធិ
េបះេឆន តជេ្រចើនមិន្រតូវបនអនុញញ តឲយេបះេឆន ត ផទុយេទវញិអនកមិនមនសិទធិេបះេឆន តែបរជ្រតូវបន
អនុញញ តឲយេបះេឆន តេ យគម នឯក រជក់ ក់ ែដលនំេ យប៉ះពល់ដល់សុចចរតិភពៃនដំេណើ រករេបះ
េឆន ត។ បញ្ហ ទំងេនះេកើតេឡើងកនុងទំហំមិនេសមើគន េទ មមណ្ឌ លេបះេឆន តនីមួយ ែដលនំឲយគុណភពៃនករ
េបះេឆន តេនមនកំរតិ ្រពមទំង ចជៈឥទធិពលដល់សេម្លងេឆន តរបស់គណបក នេយបយទំងពីរែដលស
េម្លងេឆន តទទួលបនខុសគន តិចជង៣០០,០០០សន្លឹកកនុងចំេ ម៦,៦ ន។ 

៦. ភពមិន្រប្រកតីធងន់ធងរជេ្រចើនបនេធ្វើឲយមនករមិនទុកចិត្តេទេលើដំេណើ រករេបះេឆន តទំងមូល ជ
ពិេសសលទធផលេបះេឆន ត ែដលជេហតុនំឲយេមដឹកនំគណបក សេ្រងគ ះជតិបដិេសដមិនទទួលយកលទធ
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ផលៃនករេបះេឆន ត េហើយអនកគំ្រទរបស់គណបក េនះនំគន េធ្វើបតុកមម េដើមបីទមទរឲយមនកំែណទំរង់ករ
េបះេឆន ត។ 

៧. កំែណទ្រមង់ករេបះេឆន ត្រតូវែតជ ទិភពទី១ េហើយ្រតូវែតបេងកើតឲយមន ថ ប័នឯក ជយពិត
្របកដមិនលំេអៀង មិនចូលរមួកនុងគណបក នេយបយ មនតម្ល ភព គណេនយយភព ែដលទទួលខុស្រតូវ
កនុងដំេណើ រករេបះេឆន តទំងមូល េដើមបីឲយមនភពេជឿជក់ពីមច ស់េឆន ត និង្រគប់គណបក នេយបយទំង
អស់ ្រពមទំងអងគករសងគមសីុវលិ។ ជងេនះេទេទៀត ្រតូវែតមនកំែណទ្រមង់េទេលើករចុះេឈម ះេឆន ត 
្របព័នធផ ព្វផ យ....។ល។ 

៨. របយករណ៌របស់សមព័នធកំែណទ្រមង់ករេបះេឆន ត មនេគលបំណងបង្ហ ញពីភពមិន្រប្រកតី
ែដលបនយកេចញពីរបយករណ៍ និងករ្រ វ្រជវជេ្រចើនកនុងករេបះេឆន តនេពលកន្លងេទថមីៗេនះ។ 
េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ គឺបេងកើតជ្រគឹះស្រមប់ករេធ្វើកំែណទ្រមង់នេពលអនគត និងេដើមបីបេងកើន
នូវភពេជឿជក់ពី ធរណៈជន។ េនកនុងេពលជមួយគន េនះែដរ ចំនុចមួយចំនួនេនកនុងរបយករណ៍េនះក៏
បនេលើកេឡើងអំពីអនុ សន៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិ្របចំេនកមពុជ សហ
គមន៍អឺរ ៉បុ និងអនុ សន៍របស់អងគករជតិ និងអន្តរជតិដៃទេទៀតផងែដរ។  

II. វធីិ ្រស្ត 

៩. របយករណ៍េនះ្រតូវបចង្រកងេឡើងេ យែផ្អកេលើករ្រ វ្រជវរបស់អងគករែដលមនភពឯក
ជយជេ្រចើនដូចជ គណៈកមម ធិករអពយ្រកឹត និងមិនលំេអៀងស្រមប់ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌េន

កនុងកមពុជ(NICFEC), វទិយ ថ នជតិេដើមបីលទធិ្របជធិបេតយយ (NDI), មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វជន់
ខពស់ (CAS) គណៈកមម ធិករេដើមបីករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តិធម៌េនកមពុជ (COMFREL), អងគករលីក
ដូ (LICADHO) និងអងគករតម្ល ភពអន្តរជតិៃនកមពុជ (TIC)។ េទះបីជករសិក ទំងេនះផ្តល់ព័ត៌មនលំអិត
ៃនករេបះេឆន តយ៉ង ក៏េ យ បុ៉ែន្តករេធ្វើករសននិ ្ឋ នេនកនុងរបយករណ៍េនះេនមនកំរតិ េ យ រែត
គ.ជ.ប មិនបនរមួសហករកនុងករផ្តល់ទិននន័យ ឧទហរណ៍៖ មិនមនទិននន័យជផ្លូវករ មួយៃនចំនួនលិខិត
បញជ ក់អត្តសញញ ណស្រមប់បេ្រមើឲយករេបះេឆន ត និងមិនផ្តល់ឯក រជតួេលខៃនសន្លឹកេឆន តមិនបនករ
េន មករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗ។ គ.ជ.បមិនបនផ្តល់ទិននន័យៃនបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តទំងអស់ឲយ
្រតូវ មទំរង់្រតឹម្រតូវស្រមប់ជករវភិគ និងករពិនិតយេផទ ងផទ ត់េនះេទ។ 

III. វ  

ក.រដ្ឋបលេបះេឆន ត 

១០. គ.ជ.ប មនតួនទីេធ្វើឲយដំេណើ រករេបះេឆន តមនភព្រតឹម្រតូវ និងេជឿជក់ពីមច ស់េឆន ត ្រពមទំង
គណបក នេយបយែដលចូលរមួ្របកួត្របែជង។ គ.ជ.បក៏មនតួនទីេធ្វើបញជ ីេបះេឆន តផងែដរ។ បុ៉ែន្តកន្លងមក
េនះ អនកសេងកតករណ៍ជតិ និងអន្តរជតិ្រពួយបរមភអំពីសុចចរតិភព និងអពយ្រកិតយភពៃន ថ ប័នមួយេនះ 
ពីេ្រពះថគ.ជ.ប គឺជ ថ ប័នែដលសថិតេនេ្រកម្រកសួងម ៃផទ។ 
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១១. ចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្តបនែចងថ ្របធន អនុ្របធន និងសមជិក៧របូ
េផ ងេទៀត គួរែត្រតូវេ្រជើសេរ ើសកនុងចំេ មអនកមនបទពិេ ធន៍ខងនេយបយ និងមនេករ ្តេ៍ឈម ះល្អ។ បុ៉ែន្ត
េនកនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង ករេ្រជើសេរ ើសសមជិកគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ្រតូវបនេគេធ្វើ
េឡើង និងឯកភពពីគណបក កន់អំ ច េ យគម នយន្តករ្រតួតពិនិតយជ ធរណៈ ឬ្របឹក េយបល់
ជមួយគណបក នេយបយេផ ៗ និងអនកពក់ព័នធដ៏ៃទេទៀត។ េបកខភពសមជិករបស់គ.ជ.ប្រតូវបនេ្រជើស
េរ ើសេ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ  និងអនុម័តេ យគណៈរដ្ឋម្រន្តីដឹកនំេ យនយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊នែសន ែដល  
ផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភដឹកនំេ យគណបក កន់អំ ច។ គម នព័ត៌មន មួយបង្ហ ញពីលកខខណ្ឌ ៃន
ករេ្រជើសេរ ើសសមជិកគ.ជ.ប េហើយសមជិកៃនគណកមម ករេខត្ត ជធនីេរៀបចំករេបះេឆន ត គណកមម ករ
ឃំុសងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត និងម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត មិន្រតូវបនែតង ំងេ យេបើកចំហរ ។ ជក់ែស្ត
ង េនកនុងឆន ំ២០១៣ ្របធនគណៈកមម ករេរៀបចំករេបះេឆន តេខត្ត ជធនី (PEC) ្រតូវបនែតង ំង រជថមី 
្រពមទំងចប់េផ្តើមបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីថន ក់េ្រកមរបស់ខ្លួនរចួជេ្រសចមុនេពលចប់េផ្តើម្របកសេ្រជើសេរ ើស។ 

១២. គ.ជ.ប ្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើបញជ ីេបះេឆន ត ែតចបប់បន្របគល់្របតិបត្តិករដំេណើ រករចុះេឈម ះ
េបះេឆន តេទឲយ្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់។ កនុងេនះមន៩៧%ៃនឃំុសងក ត់ ឬេមឃំុសងក ត់្រតូវបន្រគប់្រគងេ យ
គណបក កន់អំ ច ែដលបញ្ហ េនះ ចផ្តល់ឳកសឲយម្រន្តីទំងេនះេធ្វើករលំេអៀងកនុងករេរៀបចំបញជ ីេបះ
េឆន ត។ ម៉យងវញិេទៀត ម្រន្តីែដលទទួលខុស្រតូវករអនុវត្តករចុះេឈម ះេបះេឆន តខ្វះករបណ្តុ ះប ្ត ល ថវកិ 
និងមនករយល់ដឹងតិចតួចអំពីដំេណើ រករ និងនិតិវធីិ។ 

១៣. ករមិនមនតម្ល ភពកនុងអនុវត្តករងររបស់គ.ជ.ប ទក់ទងេទនឹងឯក រ និងព័ត៌មនមួយចំនួន 
ឧទហរណ៍ដូចជ គ.ជ.ប មិនបនេធ្វើករផ ព្វផ យឯក រសំខន់ៗ បញជ ីេបះេឆន ត្រតូវបនដកេចញពីេគហ
ទំព័ររបស់គ.ជ.បមួយៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត។ សំខន់ជងេនះេទេទៀត គ.ជ.បមិនបនផ្តល់្របព័នធទិននន័យៃនបញជ ី
េបះេឆន តទំងមូលេនកនុងទ្រមង់ែដល ចវភិគបន (Full voter list database) ស្រមប់ឲយគណបក
នេយបយ និងអងគករសេងកតករណ៍េបះេឆន ត។ 

១៤. ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេ យ ថ ប័នគ.ជ.បគឺមិន្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ ម្រ ៃនចបប់ និង
បទបញជ នីតិវធីិេបះេឆន តែដលមន្រ ប់មនភពផទុយគន  និងករអនុវត្តេនមនករខ្វះចេន្ល ះ។ ម្រន្តីេបះ
េឆន តមូល ្ឋ ន្រតូវបនេគេចទ្របកន់ថមិនសូវយល់ដឹងចបប់ និងសមតថភពកនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេន
មនក្រមិត។ េពលកំណត់ៃនករ ក់ពកយ និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងមនរយៈេពលខ្លី េ យមិនបនផ្តល់ឳកស
េ្រចើនដល់អនក ក់ពកយបណ្តឹ ង្របមូលឯក រសំខន់ៗ។  

អនុ សន៍ 
អងគករែដលេធ្វើករទក់ទងនឹងករេបះេឆន តក៏ដូចជសហគមន៍អឺុរ ៉បុ និងអនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគ

ករសហ្របជជតិ និងអនកជំនញជេ្រចើន បនផ្តល់អនុ សន៍ជងមួយទសវត រក៍ន្លងមកេនះទក់ទងករ
កំែណទ្រមង់ ថ ប័នគ.ជ.ប បុ៉ែន្តគម នសកមមភព មួយ្រតូវបនេគអនុវត្ត មអនុ សន៍ទំងេនះ។ 
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ខ. ករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត 

១៥. ករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តបនបងកភពលំបកជេ្រចើនដល់្របជពលរដ្ឋែដល
េធ្វើចំ ក្រសុក និងកមមករែដលេធ្វើកររយៈេពលខ្លីេនកែន្លងេផ ង ពីេ្រពះករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះ
េបះេឆន តគឺ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងឃំុសងក ត់ែដលអនកេបះេឆន តបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ អនកេបះេឆន តមួយចំនួន

ច្របឈមនឹងករបត់បង់សិទធិេបះេឆន ត េ យ រែតពួកេគមិនមនេពលេវ  ឬថវកិ្រតឡប់េទទីកែន្លង
េដើមវញិេដើមបីពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ ជពិេសសេនឆន ំែដលមនករេបះេឆន ត មច ស់េឆន ត
ែដលរស់េន ឬេធ្វើករងរេនទីកែន្លងេផ ង្រតូវែត្រតឡប់មកកែន្លងែដលពួកេគចុះេឈម ះេដើមបីេបះេឆន ត ។ 

១៦. អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេ្របើកនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន តេនែតមនភពសមុគ ម ញស្រមប់
្របជពលរដ្ឋ ពីេ្រពះរ ្ឋ ភិបលេនែតពំុទន់ផ្តល់អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរជូន្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូ និងឲយ
បន្រតឹម្រតូវ េបើេទះបីជមនគំ្រទពីអន្តរជតិទំងែផនកថវកិ និងបេចចកេទសក៏េ យ ។ ្របជពលរដ្ឋែដលគម ន
អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរ ្រតូវែតយល់ដឹងអំពីឯក រេផ ងៗជេ្រចើនស្រមប់េ្របើករចុះេឈម ះេដើមបី
បំេពញលកខខណ្ឌ ទំងបួនគឺសញជ តិ យុ លំេន ្ឋ ន និងរបូថត។ ជងេនះេទេទៀត ករផ្តល់ឯក របញជ ក់
អត្តសញញ ណេ យមិន្រតឹម្រតូវ ចនំឲយមនភពមិន្រប្រកតីេកើតេឡើងេនករយិល័យេបះេឆន ត និងផ្តល់
ឳកសឲយមនករេបះេឆន តេ យមិន្រតឹម្រតូវេនៃថងេបះេឆន ត។  

១៧. ករ្រគប់្រគងទិនន័យ និង្របមូលទិននន័យៃនបញជ ីេបះេឆន តរបស់គ.ជ.បមនភពសមុគ ម ញ។ គ.ជ.ប 
េ្របើ្របស់កូដអក ររបស់ខ្លួនែដលមិន ចបែម្លងបនជំនួសឲយករេ្របើ្របស់អក រយូនីកូដែដលជកូដែតងែត
េ្របើេនកនុង្របេទសកមពុជ។ កំហុសជេ្រចើនបនេកើតេឡើងេ យ រែតករសរេសរេ យៃដ និង្របព័នធបេចចក
វទិយរបស់គ.ជ.បេនមនក្រមិត កនុងករេរៀបចំទិននន័យឲយមន្របសិទធភព។ ្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ ជេរឿយៗត្អូញ
ែត្អថបញជ ីេបះេឆន តែដលពួកេគបនបញជូ នេទគ.ជ.ប េហើយបញជ ីេបះេឆន តែដលគ.ជ.បបញជូ ន្រតឡប់មកវញិ
េនែតមនកំហុសកនុងអំឡុងេពលបញជូ លទិននន័យ។ 

អនុ សន៍ 
អនកអេងកតករណ៍ទទួល គ ល់ថ្រតូវែតមនករផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងសំខន់ៃនករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងដំេណើ រ
ករេរៀបចំបញជ ីេបះេឆន តកនុង្របេទសកមពុជេដើមបីធនសិទធិេបះេឆន តស្រមប់អនកែដលមនសិទធិេបះេឆន តទំង
អស់ េដើមបីករពរេឈម ះមិន្រតឹម្រតូវកនុងេពលចុះេឈម ះ ែដល ចកត់តបនថយលទធភពកនុងករលួចបន្លំកន់ែត
តិចេទៗ។ 
 
គ.្របព័នធផ ព្វផ យ 

១៨. ករផ ព្វផ យជពិេសសវទិយុភគេ្រចើន និងទូរទស ន៍េសទើរែតទំងអស់មិនបនេឆ្លើយតបេទនឹង
េគលករណ៍របស់គ.ជ.ប កនុងករេធ្វើឲយមនតុលយភពៃនព័ត៌មនេបះេឆន ត និងេគលករណ៍្រតឹម្រតូវ មិន
លំេអៀង ្រពមទំងសមភពស្រមប់គណបក នេយបយែដលបនចូលរមួ្របកួត្របែជងេនះេទ។ េនកនុងករ
េឃសនេបះេឆន តឆន ំ២០១៣ ខុមែ្រហ្វលបនេធ្វើករអេងកតទូរទស ន៍ចំនួនបី េហើយកនុងេនះរកេឃើញថ គណ
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បក ្របជជនកមពុជ្រតូវបនចក់ផ យ និង្រគបដណ្ត ប់៨៧,៩៨%ៃនករផ យផ យព័ត៌មននេយបយេន
កនុងទូរទស ន៍បយ័នព័ត៌មន ែដលមនកូន្រសីនយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊ន ែសនជមច ស់ ថ នីយ ចំែនកឯទូរទស ន៍សីុ
ធីអិន បនចក់ផ យ្របមណ៧៥%ៃនករផ ព្វផ យនេយបយ។ េនកនុង្របព័នធផ ព្វផ យទូរទស ន៍ទំងបី
េនះែដរ ក៏ពំុេឃើញមនទូរទស ន៍ មួយចក់ផ យពីករវលិ្រតឡប់មកវញិរបស់េ កសម រង ុ ី ្របធនគណ
បក ្របឆំង ែដលជេរឿងធំបំផុតស្រមប់ឆន ំេបះេឆន តេនះ។  ខណៈេពលែដលគណបក ្របឆំងមនឳកស
ផ ព្វផ យ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យសងគម។ 

១៩. ្របព័នធផ ព្វផ យសងគម និងេស អីុនេធើែណតបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់ស្រមប់ដំេណើ រករេបះ
េឆន តេន្របេទសកមពុជ។ េនះបននំឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរយុទធនករេឃសនេបះេឆន តរបស់គណបក
នេយបយធំៗែដលចូលរមួ្របកួត្របែជង និងបនេទដល់អនកគំ្រទ និងករែចករែំលកព័ត៌មន មរយៈេគ
ហទំព័រ វេីដអូ េហ្វសបុក និងធ្វីតេធើ.....។ល។ ្របព័នធផ ព្វផ យសងគមេនះបនផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់គណបក
្របឆំងខណៈេពលែដលពួកេគទទួលបនករផ ព្វផ យ មរយៈទូរទស ន៍ និងវទិយុតិចតួច។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ
អងគករសងគមសីុវលិក៏បនបេងកើនករផ ព្វផ យ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យសងគមេនះផងែដរ។  

អនុ សន៍ 
អងគករជេ្រចើនបននឹងកំពុងេធ្វើករតសូ៊មតិទក់ទងេទនឹងកំែណទ្រមង់ជមូល ្ឋ នេដើមបីធនេ យមនវជិជ ជី
វៈ តុលយភព និងបរយិកស្របព័នធផ ព្វផ យចំរះុកន់ែត្របេសើរេឡើង។ 

  

ឃ.ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋមិន្រតឹម្រតូវ 

២០. ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋេ យគណបក កន់អំ ចមនចប់ ំងពីករេបះេឆន ត១៩៩៣មក
េម្ល៉ះ។ គណបក ្របជជនកមពុជបនបេងកើតរចនសមព័នធេន្រគប់កំរតិកនុងជួរម្រន្តី ជករ បូ៉លីស ទ ន និងកង
កម្ល ំង្រប ប់ វធុ ែដលផទុយពីចបប់។ េយងេទេលើករអេងកតេនកនុងករេបះេឆន តឆន ំ២០០៣ និង២០០៨បន
ឲយដឹងថវត្តមនរបស់បូ៉លីស ទ ន និងម្រន្តី ជករមួយចំនួនមិន្រតឹមែតចូលរមួករេឃសនបុ៉េ ្ណ ះេទ 
បុ៉ែន្តែថមទំងបងកឲយមនអំេពើហឹង េទៀតផង។ គិតចប់ពីៃថងទី១ ែខកញញ ឆន ំ២០១២ ដល់ែខមិថុន ឆន ំ២០១៣   
ករសេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វលបនរកេឃើញមនករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋបេ្រមើឲយគណបក ្របជជនកមពុជមន
លកខណៈជ្របព័នធចំនួន៣៤៣ករណីដូចជម្រន្តី ជករ នគរបល តុ ក កងេខមរភូមិនទ និងករេ្របើ្របស់នូវ
អគររដ្ឋនិងទីធ្ល ធរណ៍កនុងករេឃសនស្រមប់គណបក ្របជជនកមពុជ។ ដូចគន ែដរ េបើែផ្អកេលើរបយ
ករណ៍ឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស  (Human Right Watch) េនឆន ំ២០១៣ ទ ន បូ៉លីស កង ជ វធុហតថ ្រតូវបន
ចូលរមួកនុងសកមមភពមិនអពយ្រកិតយ ែដលរមួទំងករែថ្លងករគំ្រទកនុងេពលេឃសន ែដលបនបេងកើត
បរយិកសបំភិតបំភ័យ េទដល់មច ស់េឆន តៃនទូទំង្របេទសមុនករេបះេឆន ត។   

អនុ សន៍ 
អនកសេងកតករណ៍ឯក ជយបនផ្តល់អនុ សន៍ជបន្តបនទ ប់េដើមបីករពរករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋេគលបំណង
បំេរ ើឲយគណបក របស់ខ្លួន។ 
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ង. ករែបងែចក សនៈ 

២១. េបើេទះបីចំនួន្របជពលរដ្ឋមនករេកើនេឡើងក៏េ យ បុ៉ែន្តចំនួន សនៈៃនរដ្ឋសភមិនមនករ
ផ្ល ស់ប្តូរេទកនុងរយៈេពលមួយទស វត្តចុងេ្រកយេនះ។ ្រពះ ជយ្រកម េលខនស/រកម/១១២/០០៣ ចុះៃថងទី១៤ 
ែខមក  ឆន ំ២០១២ ចំនួន សនៈេនកនុងករេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត ស្រមប់នីតិកលទី៥កនុងរដ្ឋសភ្រតូវបន
េគកំណត់្រតឹម១២៣ សនៈ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ចបប់េបះេឆន តបនបញជ ក់ថេនេពលែដលមនតំ
រវូករ ចំនួន សនៈ ចនឹងមនករេ្របើ្របួល ឬរក ទុកដែដលកនុងេខត្ត មួយ េ យែផ្អកេលើកំេណើ ន្របជ
ពលរដ្ឋ។  

២២. ទំហំ និងករែបងែចកៃនករេបះេឆន តថន ក់្រសុក ខណ្ឌ  ចជៈឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំងេនៃថងេបះ     
េឆន ត។ តំ ងែដលមនលកខណៈសមម្រត ចជប់ទក់ទងនឹងចំនួន សនៈែដលែបងែចកេទឲយគណ
បក នេយបយមួយគួរែតសមម្រតេទនឹងចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលគណបក នេយបយមួយទទួលបន។ ករ
ទទួលបន សនៈរបស់គណបក ្របជជនកមពុជគឺេ្រចើនជងសន្លឹកេឆន តែដលគណបក េនះទទួលបន េហើយ
ភគេ្រចើនគឺេនមណ្ឌ លេបះេឆន តែដលមនែតមួយ សនៈ (៩មណ្ឌ លេបះេឆន តេនទូទំង្របេទសកមពុជ 
ែដលគណបក ្របជជនកមពុជឈនះេន្រគប់មណ្ឌ លេនះទំងអស់)។  

នុ សន៍ 
 ករែបងែចក សនៈ មមណ្ឌ លនីមួយៗេឡើងវញិ គឺ្រតូវបនត្រមូវេ យចបប់។ ពីេ្រពះថេបើេយង

មរបូមន្តេនកនុងចបប់េបះេឆន ត ែដលគួរែតមន១៣៨ សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ (្របសិនេបើេយង ម
សថិតិ្របជពលរដ្ឋ) ឬ១៣៧ សនៈ (្របសិនេបើេយង មចំនួន្របជពលរដ្ឋ មឃំុសងក ត់)
 

IV. ករេបះេឆន ត២០១៣៖  របកគំេហើញសំខន់ៗ 

ក. ករបដិេសធ្របជពលរដ្ឋែដលមនសិទធិេបះេឆន ត 

២៣. សវនកមមដំបូងរបស់អងគករ NICFEC-NDI បនបង្ហ ញថ ១០,៨%ៃនមនុស ែដលគិតថខ្លួន បន
ចុះេឈម ះេបះេឆន តរចួ ែតមិនមនេឈម ះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ។ េនកនុង SVRA Plus របស់អងគករខុមែ្រហ្វល 
បនរកេឃើញថ ១៣,៥%ៃនអនកេបះេឆន តែដលបននិយយថពួកេគបនេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត បុ៉ែន្តទិននន័យ
របស់ពួកេគមិនបនកត់្រ េនេលើបញជ ីេបះេឆន តស្រមប់ករេបះេឆន តថន ក់ជតិឆន ំ២០១៣ (េឈម ះរបស់ពួកេគ
មិន ចរកេឃើញ ឬេឈម ះ/ទិននន័យរបស់ពួកេគ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរទំង្រសុង) ។ េយង មរបយករណ៍របស់ 
អងគករខុមែ្រហ្វល មន្របជពលរដ្ឋ្របមណ ១,២៥ ននក់ ែដលមិនមនទិននន័យេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 

២៤. សវនកមមរបស់ គ.ជ.ប ែដលបនេធ្វើេឡើងេ យ្រកុមហុ៊នឯក ជយ បនរកេឃើញថ ៩% ៃនេឈម ះ
អនកែដលមនសិទធិេបះេឆន ត េជឿជក់ថខ្លួនបនេទចុះេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ េទះជយ៉ង  េនេពល
ែដល គ.ជ.ប បនេផទ ងផទ ត់ជមួយនឹងមូល ្ឋ នទិននន័យខងកនុងរបស់ខ្លួន តួេលខបនធ្ល ក់ចុះ ៣% េ យបន
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បញជ ក់ថេឈម ះែដលបនរកេឃើញបែនថម “មិន្រតឹម្រតូវ” េនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ។ ្របសិនេបើមនករណីដូចេនះ 
ថេតើ គ .ជ. ប េផទ ងផទ ត់េឈម ះែដល្រតឹម្រតូវដូចេម្តច ឬ ថេតើមនុស មន ក់ ចេបះេឆន តបនេ យរេបៀប  
េនៃថងេបះេឆន ត ្របសិនេបើទិននន័យរបស់ពួកេគមិនដូចេទនឹងបញជ ីេបះេឆន ត? េលើសពីេនះ េទះបីជ គ.ជ.ប 
បនរកេឃើញេឈម ះមនុស ទំងេនះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត បុ៉ែន្តេនែតមិនមនភពចបស់ ស់ ថេតើទិននន័យ 
និងេឈម ះរបស់ពួកេគ្រតូវបនរកេឃើញេនកែន្លង ។ ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើមននរ មន ក់េនេខត្តកំពង់
ចម គិតថខ្លួននឹង្រតូវបនេបះេឆន តេនកនុងេខត្តកំពង់ចម ផទុយេទវញិករណីេនះនឹង ចមនបញ្ហ ្របសិនេបើ
េឈម ះរបស់គត់្រតូវបនរកេឃើញេនកនុងបញជ ីេបះេឆន តែដលសថិតេនកនុងេខត្តៃ្រពែវង។  

២៥. េយង មកររកេឃើញរបស់ NDI និងTIC ៦០% ៃនករយិល័យេបះេឆន ត អនកេបះេឆន តមួយ
ចំនួនែដលមនឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ្រតឹម្រតូវ មិន ចរកេឃើញេឈម ះរបស់ខ្លួនេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត 
និងមិន ចេបះេឆន តបនេនកនុងទី ំងេនះ។ ចំែណកឯកររកេឃើញរបស់ខុមែ្រហ្វល ៤៨,៣០%ៃនអនកមន
សិទធិេបះេឆន ត បនេទដល់ករយិល័យេបះេឆន ត បុ៉ែន្តមិន ចេបះេឆន តបនេ យ រែតពួកេគមិនមនឯក

របញជ ក់អត្តសញញ ណ្រតឹម្រតូវ រកេឈម ះមិនេឃើញេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ឬ បនរកេឃើញ ែតមិនដូចគន រ ង
ឯក រអត្តសញញ ណ និងព័ត៌មនែដលបនកត់្រ េនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 

ខ. េឈម ះមិនបនករ និងករេបះេឆន តមិន្រតឹម្រតូវ 

២៦. ៨០,៧% ៃនេឈម ះែដលមនេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ្រតូវបនេផទ ងផទ ត់ថ្រតឹម្រតូវ េ យ ៣,៦%គឺ
ជ្របជជនែដលរស់េនកនុងកែន្លងែដលពួកេគបនចុះេឈម ះ និង ១៧,១% េផ ងេទៀត ៃនេឈម ះែដលមនេន
កនុងបញជ ីេបះេឆន ត គឺជ្របជពលរដ្ឋែដលមនសិទធិេបះេឆន ត បុ៉ែន្តរស់េនកែន្លងេផ ងេទៀតជបេ ្ត ះ សនន4 
។  អ្វីែដលសំខន់េនះគឺ ្រកុមអនកេបះេឆន តែដលមនទីលំេនបេ ្ត ះ សនន - ជភគរយដ៏សំខន់ៃនករចុះ
េឈម ះេបះេឆន តជរមួ - ចំបច់េធ្វើដំេណើ រេទេបះេឆន តេនៃថងេបះេឆន ត ។ ១០,៤% បែនថមេទៀត ៃនេឈម ះ
ែដលមនេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត មិន្រតូវបននរ មន ក់ គ ល់ថជ សមជិកសហគមន៍ រមួទំងេមភូមិ គណ
កមមករវត្ត បូ៉លីស និងអនកជិតខង (េយង មVRA របស់ NDI និងNICFEC) ។ 

២៧. មនេឈម ះសទួនចំនួន ២៦៨,២១៨ ជពិេសស េនកនុងតំបន់ែដលមនបញ្ហ េ្រចើន ដូចជ ជធនី
ភនំេពញ (អកខ វរិទុធៃនេឈម ះ ៃថងកំេណើ ត និងែយនឌ័រគឺដូចគន )។ ទនទឹមនឹងេនះមនពក់ក ្ត ល (១១៧,៩៦៩ 
គូរ) េឈម ះសទួនកនុងេខត្តដូចគន  េហើយជិត២០% (២២,២៩៤េឈម ះគូរ) េនកនុងសងក ត់ដូចគន ។ មនេឈម ះសទួន
ចំនួន២៦៨,២១៨ គូរ េនកនុងតំបន់ែដលមនករ្របកួត្របែជងខ្ល ំង ដូចជ ជធនីភនំេពញ (េឈម ះ ៃថងែខឆន ំ
កំេណើ ត និងេភទ ដូចគន ទំង្រសុង) ។ េលើសពីេនះ មនពក់ក ្ត លេឈម ះសទួន (១១៧,៩៦៩េឈម ះគូ) ្រតូវ
បនរកេឃើញេនកនុងេខត្តែតមួយ និងជិត ២០% (២២,២៩៤េឈម ះគូ) សថិតេនកនុងឃំុែតមួយ ។ បនទ ប់ពីករេបះ
េឆន ត គ.ជ.ប បនបដិេសធករប្តឹងត ៉ភ្ល មៗអំពីេឈម ះសទួន និងបន យករណ៍ថមនចំនួន ២៧០,០០០ 
បុ៉េ ្ណ ះែដលមនេឈម ះសទួនពិត្របកដ ។ 

២៨. អ្រ ៃនករចុះេឈម ះពិត្របកដ - ភគរយៃន្របជពលរដ្ឋកមពុជែដលមនសិទធិេបះេឆន ត ែដល
បចចុបបនន ្រតូវបនចុះេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត - គឺ ៨៥,៤%6 េយង មករ្រតួតពិនិតយក្រមិតខពស់ េទេលើសវន
កមមរបស់ NDI-NICFEC ។ ករ ស់ែវងដូចគន  ជមួយនឹងទិននន័យសវនកមមរបស់ គ.ជ.ប បនបង្ហ ញថអ្រ ៃន
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ករចុះេឈម ះ ៨២,៤% (ៃនពលរដ្ឋមនសិទធិេបះេឆន ត ២,៤៧២ ែដល្រតូវបនសមភ សន៍ មន ២,០៣៨ ្រតូវបន
េគរកេឃើញេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត) ។ អ្រ េនះបនេកើនេឡើងរហូតដល់ ៨៧,៧% (២,១៦៩ ៃន ២,៤៧២ៃន
ពលរដ្ឋមនសិទធិេបះេឆន តែដល្រតូវបនរកេឃើញ) បនទ ប់ពី គ.ជ.ប បនេធ្វើករែស្វងរក េទេលើមូល ្ឋ នទិននន័យ
បញជ ីេបះេឆន តេពញេលញរបស់ខ្លួន ។ េទះជយ៉ង  តួេលខផ្លូវកររបស់ គ.ជ.ប - កនុងបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត
មនអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត៩,៦៧៥,៤៥៣ ែដលមន ១០១,៧% ។  ជអកុសល មិនមនតួេលខសថិតិ្រតឹម្រតូវ
ៃនចំនួន្របជជនេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលមនតួេលខខុសគន ៗយ៉ងសេមបើម ជមួយនឹងទិននន័យេផ ងៗនិង
សថិតិ្របជជន ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យ្រកសួងែតមួយ ។ 

២៩. លិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណស្រមប់បេ្រមើឱយករេបះេឆន ត (ICEs) គឺជឯក របញជ ក់អត្ត
សញញ ណបេ ្ត ះ សនន។ ្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់(ម្រន្តីជប់េឆន ត) េចញលិខិតេនះជូន្របជពលរដ្ឋគម នឯក រ
បញជ ក់អត្តសញញ ណេផ ងេទៀត។ គ.ជ.ប មិនទន់បនេចញផ យចំនួនចបស់ ស់ៃនលិខិតICEs ែដលបន
ែចកចយស្រមប់ករេបះេឆន តេនេឡើយេទ េបើេទះបីជមនសំេណើ ម្តងេហើយម្តងេទៀត ែដលបនេសនើសំុចំនួន
សរបុ ឬចំនួនេន មឃំុសងក ត់។ ករប៉ន់្របមណេទេលើចំនួនៃនករេចញលិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណស្រមប់
បេ្រមើឱយករេបះេឆន ត ចប់ពីឆន ំ ២០១១ ដល់ឆន ំ ២០១៣ មនចំនួន្របែហល ១,៨ ននក់ : មនករេចញ
លិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណស្រមប់បេ្រមើឱយករេបះេឆន តចំនួន ១,០៩៨,៨៩៣ ស្រមប់ករេបះេឆន ត ឆន ំ 
២០១២ និង្របមណជ ៧៥០,០០០ មុនករេបះេឆន តឆន ំ ២០១៣ ។ គ.ជ.ប បនបញជ ក់ថ ២៧០,០០០ICEs 
ឆន ំ ២០១៣ បនេចញជូន្របជពលរដ្ឋ េនរ ងចុងបញច ប់ៃនរយៈេពលៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងេពលេបះ
េឆន ត ។ បញជ ីេបះេឆន តមនចំនួនេប៉ងធំ េ យ រេឈម ះេខម ច េឈម ះសទួន អ្រ ៃនករចុះេឈម ះដ៏េលើសលុប  
និងកង្វះតម្ល ភពកនុងដំេណើ រករៃនករេចញចំនួនលិខិតICEs  ឬេ្រចើនេលើសលប់ គួរែតត្រមូវឱយមនករេសុើប
អេងកតមួយេទេលើបញ្ហ េនះ។  

៣០. ករ្រពួយបរមភេផ ងេទៀត េផ្ត តេលើចំនួនេឈម ះេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ និងចំនួនសរបុៃនបញជ ីេឈម ះ
េប៉ង និងករ េបះពុមពសន្លឹកេឆន តដ៏េ្រចើនេលើសលុប ។ គ.ជ.ប បនេបះពុមពសន្លឹកេឆន តចំនួន ១២,៣០៧,១៥០ 
សន្លឹក និងកនុងេនះមនចំនួនសន្លឹកេឆន តប្រមុងចំនួន ២,៦ នសន្លឹក េលើសពីចំនួនេឈម ះេនកនុងបញជ ី។        
គ.ជ.ប បនបដិេសធមិនបង្ហ ញចំនួនសន្លឹកេឆន តមិនបនករ មករយិល័យេបះេឆន ត ែដលេធ្វើឱយមនករ
លំបកកនុងករកំណត់ថេតើចំនួនសន្លឹកេឆន ត្រតូវបនេផទ ងផទ ត់េ យរេបៀប  ។ 

៣១. មនភពមិន្រប្រកតីអំពីករអនុញញ តឲយេបះេឆន តេ យគម នឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ និង
េឈម ះ្រតឹម្រតូវ ឧទហរណ៍មនករណីចំនួន្របំេន ជធនីភនំេពញ (ករយិល័យេបះេឆន តេលខ ១១២, ២៩៦ 
និង ៩៨៧), ៃ្រពែវង (ករយិល័យេបះេឆន តេលខ៦៨៣) និងបត់ដំបង (ករយិល័យេបះេឆន តេលខ៣២០), 
ែដលអនកេបះេឆន តបនមកដល់ករយិល័យេបះេឆន តជមួយនឹងឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ្រតឹម្រតូវ ែតែបរ
ជេឈម ះរបស់ខ្លួន្រតូវបនអនកេផ ងេ្របើេដើមបីេបះេឆន តរចួេទវញិ ។ េលើសពីេនះេទេទៀត េនេខត្តកំពង់ចម 
(ករយិល័យេបះេឆន តេលខ ២២៨៣) បន យករណ៍ថ េឈម ះអនកេបះេឆន តមន ក់ មនចំនួនពីរកនុងបញជ ី េន
កនុងករយិល័យេបះេឆន តែតមួយ េហើយមនុស មន ក់េផ ងេទៀត្រតូវបនអនុញញ តឱយេបះេឆន តេ យេ្របើេឈម ះ
ែដលេលើសេនះ េនេខត្តេពធិ ត់ (ករយិល័យេបះេឆន តេលខ ៦៨៣) មនុស មន ក់្រតូវបនអនុញញ តឱយេបះ
េឆន ត េ យេ្របើេឈម ះេផ ងែដលមិនែមនជរបស់ខ្លួន ។ (េយង ម SBOរបស់TIC) 
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៣២. េសទើរែត្រគប់ករយិល័យេបះេឆន ត៩៣%-មនករេ្របើលិខិតICEs េ្របើេដើមបីេបះេឆន ត ។ ១១% ៃន
ករយិល័យេបះេឆន ត, អនកេបះេឆន តចំនួន ៥១នក់ ឬេ្រចើនជង បនេ្របើ ICEs េដើមបីេបះេឆន ត (TIC SBO)។ 
សេម្លងេឆន តែដលគណបក កន់អំ ចទទួលបនេ្រចើន កនុងខណៈេពលែដលមនករេ្របើ្របស់លិខិត ICEs
េ្រចើនេនកនុងករយិល័យេបះេឆន តេបះេឆន តេនះ (ករយិល័យេបះេឆន តែដលTICសេងកត)។ 

គ. ករវភិគអំពីករយិល័យេបះេឆន ត 

៣៣. ភពមិនធមម  េកើតេចញពីករបេងកើតករយិល័យេបះេឆន តេនកនុងតំបន់មួយចំនួន ។ ចំនួន
ករយិល័យេបះេឆន ត េ្រចើនជងពក់ក ្ត ល ្រតូវបនបែនថមកនុងអំឡុងេពលចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ំ២០១២ 
េបើេទះបីមន យុ្រគប់១៨ ឬអនកចំ ក្រសុកដ៏េ្រចើនេលើសលុបេទកន់តំបន់ទំងេនះ ។ េខត្តកំពង់ចម     
ក ្ត ល និង ែកវ មន១០០ករយិល័យេបះេឆន តែថមេទៀត េនកនុងេពលចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ំ២០១២។ 
ដូចគន េនះែដរ ភគរយដ៏ខពស់ៃនអនកេបះេឆន ត ្រតូវបនេគយកេចញពី ករយិល័យេបះេឆន តមួយចំនួន កនុង
អំឡុងេពលចុះេឈម ះឆន ំ២០១២ ។ េខត្តេសៀម ប (១៣) និង េខត្តបនទ យមនជ័យ (១១) មនចំនួនតួេលខៃន
ករយិល័យខពស់បំផុត ។ េនះបង្ហ ញថ ជងពក់ក ្ត លៃនពលរដ្ឋែដលមនេឈម ះកនុងករយិល័យេបះ
េឆន តេនះ បន ្ល ប់ ឬ បនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន កនុងអំឡុងេពលែតមួយឆន ំ។ ចំែណកករេបះេឆន តេនកនុង
ករយិល័យេបះេឆន តទំងេនះ គណបក ្របជជនទទួលបន ៥៧,៩ % េហើយគណបក សេ្រងគ ះជតិទទួល
បន ៣៣% ខុសគន ពីភគរយចំែណកៃនករេបះេឆន តទូទំង្របេទស (េយង ម NDI)។ 

៣៤. េយងេទ មចបប់ែដលពក់ព័នធ ករយិល័យេបះេឆន តមួយ មិន ចមនអនកេបះេឆន តេ្រចើន
ជង ៧០០ នក់ បនេទ ដូេចនះ គ.ជ.ប បេងកើតករយិល័យេបះេឆន តថមីេដើមបីបំេពញចំនួនេកើនេឡើងៃនអនកេបះ
េឆន ត ។ បនទ ប់ពីមនករេ្រប បេធៀបចំនួនករយិល័យេបះេឆន ត ឆន ំ ២០១២ និង ឆន ំ ២០១៣ NDI បនរក
េឃើញថមន ៩០២ ករយិល័យេបះេឆន តថមី (៥%ៃនចំនួនករយិល័យសរបុ១៩,០០៩) ែដលមិនមនកនុងេពល
េបះេឆន តឆន ំ២០១២។ ករយិល័យេបះេឆន តទំង៩០២បនបេងកើតេនេពលែដលមនករ "បំែបក" ករយិល័
យេបះេឆន ត ែដលមន្រ ប់ (៦៩១), ករផ្ល ស់ប្តូរទី ំងករយិល័យ (២) និងករបេងកើតករយិល័យថមីចំនួន 
(២០៩) ។ ករវភិគបែនថមេលើករយិល័យថមីែដលបនបេងកើតចំនួន២០៩ ែដលមនលទធផលេបះេឆន តលំេអៀង 
និងអំេ យផលយ៉ងខ្ល ំងេទរកគណបក ្របជជនកមពុជទទួលបនជមធយម៧០%ៃនអនកេបះេឆន ត។ ទីពីរ 
ករយិល័យេបះេឆន តថមី្រតូវបនរកេឃើញថមនអតុលយភពេយនឌ័រមនតិចជង១០%ៃនអនកែដលបនចុះ
េឈម ះេបះេឆន តេ យែឡកេនេខត្តៃ្រពែវង និងក ្ត ល ។ ករយិល័យេបះេឆន តថមី មនអ្រ ៃនអនកចុះ
េឈម ះេបះេឆន តខពស់មិនធមម  ។  

ឃ. ចំនួនអនកេទេបះេឆន ត 
៣៥. េយង ម គ.ជ.ប អនកចូលរមួេបះេឆន តេ្រជើស ំងតំ ង ្រស្ត ឆន ំ២០១៣ មន ៦៩,៦១%ៃន

អនកបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត ។ េនះគឺជករធ្ល ក់ចុះពី៧៥%េនឆន ំ២០០៨ ។ គ.ជ.ប មិនបនផ្តល់ព័ត៌មនចំនួន
សន្លឹកេឆន តមិនបនករ េន មករយិល័យេបះេឆន តេឡើយ ។ ជលទធផល េនកនុងរបយករណ៍េនះ បន
បង្ហ ញពីចំែណកៃនករេបះេឆន ត (សន្លឹកេឆន តបនករសរបុ) េ្រប បេធៀបេទនឹងចំនួនអនកែដលបនចុះេឈម ះ
េនកនុងករយិល័យេបះេឆន តែតមួយ ។ មនករយិល័យេបះេឆន តែដលមនចំនួនសរបុៃនសន្លឹកេឆន ត េលើស
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ចំនួន្របជជនេពញវយ័ ែផ្អក មករប៉ន់្របមណចំនួន្របជពលរដ្ឋរបស់ទិននន័យមូល ្ឋ នឃំុសងក ត់ (CDB)។ 
មនរហូតដល់ ១២០%ៃន្របជពលរដ្ឋមនសិទធិេបះេឆន ត។  

ង. ករេសុើបអេងកតេ្រកយករេបះេឆន ត 
៣៦. េ្រកយេពលទទួលបនពកយបណ្តឹ ងជផ្លូវករ គ.ជ.បត្រមូវឱយេរៀបចំសវនករជ ធរណៈ ែដល

មនវត្តមនៃនអនកចូលរមួ ឬ តំ ង និង ក ីពក់ព័នធទំងអស់ ។ េទះជយ៉ង  គ.ជ.ប មិនបនេធ្វើសវន
ករជ ធរណៈ មួយ និងបនេធ្វើករសេ្រមចេនកនុងកិចច្របជំុបិទទ្វ រៃផទកនុង េហើយបនទ ប់មកបន្របប់េដើម
បណ្តឹ ងអំពីករបដិេសធ េ យគម នករពនយល់ ឬករបង្ហ ញពីលទធផលៃនករេសុើបអេងកត មួយេទ ។ េនទី
បញច ប់ ពកយបណ្តឹ ងទំងអស់្រតូវបន្រចនេចលេ យគម នករពនយល់ ។  

៣៧. គណបក សេ្រងគ ះជតិបន្ត ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ (CC) ែដលជតុ ករកំពូល
កនុងករេ ះ្រ យជេម្ល ះៃនករេបះេឆន ត ។ េទះបីជមនចបប់ែដលមន្រ ប់ ស្រមប់អងគភព និងមុខងរ
ៃន្រកបខ័ណ្ឌ  CC បុ៉ែន្ត ក់ដូចជមិនមននីតិវធីិចបស់ ស់កនុងករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងៃនករេបះេឆន ត
េនះេទ ។ េលើសពីេនះេទេទៀត សមជិក្រកុម្របឹក ភគេ្រចើនរមួទំង្របធន្រកុម្របឹក ែដលទទួលខុស្រតូវ
េ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងេនះ បចចុបបននគឺជសមជិកៃនគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៍របស់គណបក ្របជជន ។ 
េឆ្លើយតបេទនឹងម្រ ទី៤ កនុងបទបបញញត្តិៃផទកនុងបនបញជ ក់ថ: «សមជិកៃន្រកុម្របឹក ធមមនុញញមិន្រតូវជម្រន្តី
ៃនគណបក នេយបយ មួយ» ។ ករេសុើបអេងកតេទេលើលទធផលៃនករយិល័យេបះេឆន ត េនមនក្រមិត
េហើយ ក់ដូចជមនមិនមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបីេ ះ្រ យ ឬ ទទួល គ ល់ភពមិន្រប្រកតីែដលបន
គូសបញជ ក់េនកនុងរបយករណ៍ទំងេនះ - ករេឈម ះរបស់អនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករេបះេឆន តមិន្រតឹម
្រតូវ និងខុសចបប់ ។ 

V. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន                                                                                                                  
៣៨. ជរមួ ករេបះេឆន តេនកមពុជឆន ំ២០១៣ មិនមនភពខុសគន និងឆន ំមុនៗេនះេទ។ ករចត់ែចង

ករេបះេឆន ត ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត  ្របព័នធផ ព្វផ យ ករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋ និងករែចក សនៈ ្រតូវ
បនេគ្របេមើលទុកជមុនថ នឹងមិន្រតូវបនេ ះ្រ យេ យ្រតឹម្រតូវេនះេទស្រមប់ករេបះេឆន តកលពីៃថង
ទី២៨ ែខកកក េនះ េបើេទះបីជបញ្ហ ទំងេនះជបញ្ហ ដែដលែដលធ្ល ប់្រតូវបនេគសិក  និងផ្តល់អនុ សន៍
េ យទំងអនកជំនញជតិ និងអន្តរជតិក្តីក៏េ យ។ របយករណ៍េនៃថងេបះេឆន តបនកត់្រ (១) ្របជពលរដ្ឋ
ែដលមនសិទធិេបះេឆន ត្រតូវបនេគបដិេសធមិនេ យចូលកនុងករយិល័យេបះេឆន ត (២)ករេ្របើ្របស់លិខិត
បញជ ក់អត្តសញញ ណប័ណ្ណបំេរ ើេ យករេបះេឆន តែដលែចកចយេ យម្រន្តីមូល ្ឋ នបក  (៣)អនកេទេបះ
េឆន តមនចំនួនេ្រចើនជងចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលមន (េបើេធៀបជមួយទិននន័យមូល ្ឋ នឃំុសងក ត់) ( ចប ្ត
លមកពីេឈម ះសទួន និងេឈម ះមិនបនករេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត) និង(៤)លទធផលខុសធមម ពីករយិល័យ
េបះេឆន តែដលេបើកថមីៗជមួយទិននន័យ្របជជនមិនចបស់ ស់។  

៣៩. េនកនុងបរបិទឆន ំ២០១៣ ជពិេសសករេផ្ត តេទករេបះេឆន ត បញ្ហ ទំងេនះគឺ លមម្រគប់្រគន់េធ្វើ
េ យបត់ទំនុកចិត្ត ឬជំេនះេទេលើដំេណើ រករេបះេឆន ត។ ករបត់ជំេនឿេនះបនបង្ហ ញេ យេឃើញយ៉ង
ចបស់េ យករបន្តេធ្វើពហិកររបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិមិនចូលរមួកនុងរដ្ឋសភ និងករត ៉ជ ធរណៈ
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ម្តងេហើយម្តងេទៀត ែដលេនះតំរវូឲយមនករទទួលខុស្រតូវ្រគប់អនកពក់ព័នធទំងអស់ ដូចជសងគមសីុវលិ សហ
គមន៍អន្តរជតិ រ ្ឋ ភិបល និងគណបក នេយបយ។ 

៤០. រ ្ឋ ភិបលបនេធ្វើករេឆ្លើយតបេទ ធរណៈជនកនុងករឲយមនករែកទ្រមង់ករេបះេឆន ត
ស្រមប់ករេបះេឆន តេលើកេ្រកយ។  េ យ រែតករងរេនះមនទំហំធំ រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតេធ្វើករងរេនះ
ជមួយអងគករសងគមសីុវលិេដើមបីេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ ករ្រតួតពិនិតយករេបះេឆន ត និងគណបក
នេយបយែដលជែផនកសំខន់ែដលេធ្វើេ យមនករកំែណទំរង់។  

៤១. ជដំបូង្រតូវែតពិនិតយេឡើងវញិទំង្រសុងនូវ ល់ព័ត៌មនេបះេឆន ត េ យ្រតូវកររមួសហករ និង
ចូលរមួរបស់គ.ជ.ប។ គ.ជ.ប គួរែតបង្ហ ញទិននន័យ និងឯក រែដលពក់ព័នធដលដល់ ធរណៈជន។ សមព័នធ
កំែណទ្រមង់ករេបះេឆន ត (ERA) បនេសនើសំុជេ្រចើនដងពីករចម្លងបញជ ីេបះេឆន ត ចំនួនលិខិតបញជ ក់អត្ត
សញញ ណបេ្រមើឲយករេបះេឆន តេន មឃំុសងក ត់នីមួយៗ ករសំុ្រតួតពិនិតយបញជ ីេបះេឆន តែដលបនេ្របើ្របស់
េនករយិល័យេបះេឆន ត ។ ករទទួលបនឯក រទំងេនះគឺមន រៈសំខន់ ស់ស្រមប់េធ្វើករវភិគ។ 

៤២. គណបក នេយបយទំងអស់ធនេ យបននូវសុចចរតិភពៃនករេបះេឆន តជំនួសមុខឲយ ធរ
ណៈជនទូេទ ដូេចនះេហើយគណបក នេយបយ ចេ្របើ្របស់ករេបះេឆន តេដើមបី្របកួត្របែជងយកតំែណង   
រ ្ឋ ភិបលេ យ្រតឹម្រតូវ។  គណបក ទំងអស់្រតូវសហករគន កនុងករេធ្វើឲយមនករែកទ្រមង់ករេបះេឆន ត
ែដលជ ទិភពទី១េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

៤៣. សងគមសីុវលិនឹង្រតូវេដើរតួនទីដឹកនំឲយមនកំែណទ្រមង់ករេបះេឆន ត េ យ រែតរ ្ឋ ភិបល
បនបដិេសធបេងកើតឲយគណកមមករឯក ជយេសុើបអេងកតករេបះេឆន តែដលមនករចូលរមួពីសងគមសីុវលិ និង
អនកពក់ព័នធដៃទេទៀត។ ករ្របឈមែដលអងគករសងគមសីុវលិកំពុងែតជួប្របទះនេពលបចចុបបននគឺ្រតូវេធ្វើេ យ
ករមិនេពញចិត្តរបស់ ធរណៈជនបនទ ប់ពីករេបះេឆន តក្ល យជចំនុចវជិជមនែដលយកចិត្តទុក ក់េទេលើ
ករផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងចបស់ ស់េទេលើ្របព័នធេបះេឆន ត។  

៤៤. សហគមន៍អន្តរជតិ្រតូវែតេ ះ្រ យេដើមបីេធ្វើេ យ ថ នភពមនភព្របេសើរបំផុត ជជងទុក
េ យ ថ នភពេនះនូវែតេកើតមន េហើយ្របឈមមុខជមួយេរឿងដែដលៗ េហើយទុកេ យ េកើតេឡើងេពល
េបះេឆន តេនេលើកេ្រកយកនុង្របេទសកមពុជ។ សហគមន៍អន្តរជតិ្រតូវែតបន្តេធ្វើេ យមនករកំែណទ្រមង់
្រគប់របូភពទំងអស់ែដល ចេធ្វើេទបន េ យសហករជមួយៃដគួ ខណៈេពលែដលសហគមន៍អន្តរជតិ្រតូវ
ែតបន្តឧបត្តមគំ្រទដល់សងគមសីុវលិ ទំងសំភរៈ និងបេចចកេទសេនេពលែដលពួកេគេធ្វើករងរទក់ទងេទនឹក
ករែកទ្រមង់។  

៤៥. ករេលើកេឡើងពីភពមិន្រប្រកតីករេបះេឆន ត និង នុ សន៍ពីករេបះេឆន តមុនេនកនុងរបយ
ករណ៍េនះ សមព័នធកំែណទ្រមង់ករេបះេឆន ត (ERA) េជឿជក់ករែកទ្រមង់សំខន់ៗ្រតូវែតរមួបញជូ លចំនុច៦ កនុង
េនះរមួមន៖ (១) សមសភព ណត្តិ និងយុ ្ត ធិករៃន ថ ប័ន្រគប់្រគងករេបះេឆន តែដលបចចុបបននគឺគ.ជ.ប 
(២) ដំេណើ រករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ឯក រែដល្រតូវករ និងករែចកចយ និងភព
្រតឹម្រតូវៃនបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត (៣) ករេ្របើ្របស់ ករេចញ និងករ្រតួតពិនិតយៃនលិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណ
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បេ្រមើឲយករេ្របើ្របស់ (ICEs) (៤) េគលករណ៍េ្របើ្របស់ែដលមនសមភព តុលយភព និងករេ្របើ្របស់
េ យេសរ ី (៥) អពយ្រកឹតយភពរបស់ម្រន្តី ជករ តុ ករ និងកងកម្ល ំង្រប ប់ វធុ (៦) ករែកទ្រមង់ហិរញញ
វតថុគណបក នេយបយ។ 


