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               គណៈកមម ធកិរជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត i ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

េសចក្តសីេងខប 

េនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ ករេបះេឆន តសកលស្រមប់នីតកិលទី៥ៃនរដ្ឋសភកមពុជ្រតូវ 
បនេរៀបចំេឡងីេន មករយិល័យេបះេឆន តចំនួន ១៩,០០៩ េនទូទងំ្របេទស។  

េនះគឺជករេបះេឆន តថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិេលីកទី១១ ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ យគណៈកមម  
ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប)។ ស្រមប់ករេបះេឆន តេនឆន ២ំ០១៣េនះ ដំបូងេឡយី គ.ជ.ប បន 
ទទួល គ ល់តំ ងគណបក នេយបយចំនួន ៩៩,៤៨១ រូប ែដលមកពីគណបក នេយបយេផ ងៗ រមួមន 
គណបក ្របជជនកមពុជ (តំ ងចនំួន ១៩,០០៩ រូប និងតំ ងប្រមុងចំនួន ១៩,០១៣ រូប) គណបក
សេ្រងគ ះជត ិ(តំ ងចំននួ ១៨,០១២ រូប នងិតំ ងប្រមុងចំនួន ១៧,៥១៤ រូប) និង គណបក ហ៊្វុនសិុនបុចិ 
(តំ ងចំនួន ១៤,៨៣៩ រូប និងតំ ងប្រមុងចំនួន ១០,០៤៤ រូប)។ គ.ជ.ប ក៏បនទទួល គ ល់ផងែដរនូវ
អនកសេងកតករណ៍ចំនួន ៩,៩៣១ រូប មកពីគណបក សមរង ុ ីនិងអនកសេងកតករណ៍ចំននួ ៤,៧៨០ រូប មកពី
គណបក សិទធិមនុស  ែដលបែនថមេទេលីចំនួនអនកសេងកតករណ៍េបះេឆន តជតិ ែដលទទួល គ ល់រចួេហយី ចំនួន 
៤០,១៤២ រូប មកពីអងគករ និងសមគមចំនួន ៣៥ រមួមន អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលទទួលបនទុក ម នករ
េបះេឆន ត ដូចជ COMFREL ែដលបន ក់អនកសេងកតករណ៍េន មករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗ។ 

គ.ជ.ប បនទទួល គ ល់ផងែដរនូវអនកសេងកតករណ៍េបះេឆន តអន្តរជតិចនំួន ២៩២ រូប មកពីអងគករ
អន្តរជតិចំននួ ៣៥ និងមកពី ថ នទូត នងិ្របេទសនន។ កនុងចំេ មអនកសេងកតករណ៍អន្តរជតិ មនឥស រ
ជនជន់ខពស់មួយចំនួន ដូចជអតីត្របធនរដ្ឋសភ៥ ណត្តិរបស់ហ្វលីីពីន អតីតអនុ្របធនធិបតឥីណ្ឌូ េនសីុ 
អតីតឧបនយករដ្ឋម្រន្តីក  អតីតឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ធរណរដ្ឋកូេរ ៉សមជកិ្រពឹទធសភប៉គី ថ ន ្របធន
គណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន តរបស់ហ្វលីីពីន ៃថ និងមីយ៉ន់ម៉ និងសមជិកគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន ត 
ម៉េឡសីុ វ និងរុស ុ ី និង្របធនេលខធិករ ្ឋ ន ៊ នទទួលបនទុកអភិវឌ កិចចករសហគមន៍។ ពុំមនអនក 
សេងកតករណ៍អន្តរជតិ មួយ បន យករណ៍ថបនេឃញីអំពីករអនុវត្តខុសឆគងធងន់ធងរេនៃថងេបះេឆន តេនះ 
េទ េហយីេសទីរែត្រគប់្រកុមទងំអស់បនេចញេសចក្តែីថ្លងករណ៍េ យសែម្តងនូវករេពញចតិ្តចំេពះករ្រប្រពឹត្តេទ 
េ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌ នងិបរយិកស្របកបេ យសន្តិភពៃនករេបះេឆន តសកលឆន ២ំ០១៣ េនកមពុជ េន 
កនុងសននិសីទ រព័ត៌មនែដលបនេរៀបចំេឡងីេនស ្ឋ គរភនំេពញ កលពីៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣។ 

ករេបះេឆន ត្រតូវបនេធ្វីេឡងីេដីមបេី្រជីស ងំតំ ង ្រស្តចំនួន ១២៣រូប តំ ងឱយ ២៤ ជធនី េខត្ត 
េនករយិល័យេបះេឆន តចំនួន ១៩,០០៩ េ យមនម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន តសរុបចំនួន ១១៤,០៥៤ រូប។ 
លទធផលេបះេឆន តបឋម ែដលផ្តល់េ យ គ.ជ.ប និងបនផ ព្វផ យ មរយៈទូរទស ន៍ជតិកមពុជេន ង ច
ៃថងេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត បនឱយដឹងអពំីចំនួនសន្លឹកេឆន តសរុបែដលបនេបះេន មឃុនំីមួយៗ ។ 
លទធផលបេ ្ត ះ សននែដល្របកសេ យ គ.ជ.ប េនៃថងទី១២ ែខសី  បនឱយដឹងអំពីចំនួនសន្លឹកេឆន ត
ែដលទទួលបនេ យគណបក នីមយួៗ ែដលកនុងេនះគណបក ្របជជនកមពុជទទលួបន ៣,២៣៥,៩៦៩
សំេឡង និងគណបក សេ្រងគ ះជតិទទួលបន ២,៩៤៦,១៧៦ សំេឡង។ 

គណបក ្របជជនកមពុជបន្របកសអំពីករគណនលទធផលរបស់ខ្លួន េ យគណបក ្របជជនកមពុជ 
ទទួលបន ៦៨ សនៈ េហយីគណបក សេ្រងគ ះជតិទទលួបន ៥៥ សនៈ ែដល្រសេដៀងគន េទនឹង 
ករ្របកសរបស់អងគករ COMFREL (គណបក ្របជជនកមពុជ ៦៧ សនៈ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ ៥៦ 



                

               គណៈកមម ធកិរជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ii ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

សនៈ)។ ផទុយេទវញិ គណបក សេ្រងគ ះជតិបន្របកសថ ខ្លួនទទួលបន ៦៣ សនៈ េហយីគណបក
្របជជនកមពុជទទួលបន ៦០ សនៈ ។ ្របសិនេបកីរអះ ងេនះ ែផ្អកេទេលីទ្រមង់ែបបបទេដមី ែដលផ្តល់ជូន 
េ យ្របធនករយិល័យេបះេឆន តនមីយួៗ េហយីែដលតំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ នងិតំ ងគណបក
សេ្រងគ ះជត ិក៏ដូចជអនកសេងកតករណ៍របស់អងគករ COMFREL ទទលួបនពកីរយិល័យេបះេឆន តនមីយួៗេនះ 
លទធផលបឋមនឹងមនិមនភពខុសគន េនះេទ។ 

េទះបីជមន្របព័នធលម្អតិៃននីតិវធិី ករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិ និងករបូកសរុបហមត់ចត់ក៏េ យ រមួទងំ 
ឱកសៃនករ ក់ពកយបណ្តឹ ង នងិប្តងឹឧប្រស័យេន្រគប់លំ ប់ថន ក់ (ែដលភស្តុ ង ច្រតូវបនបង្ហ ញ និង
ពិនិតយ) ក៏េនែតមនករេចទ្របកន់អំពីភពមិន្រប្រកតីជេ្រចីន ្រតូវបនផ ព្វផ យ មរយៈ រព័ត៌មនសុនទរកថ 
ជ ធរណៈ លិខិតេផញីជូន គ.ជ.ប ក៏ដូចជ មពកយចចម ៉មេ យគម នភស្តុ ងឱយចត់ទុកជបនករ 
និងមនទមងន់េឡយី ។  

«េសៀវេភ ស»េនះ ផ្តល់នូវព័ត៌មនពិ ្ត រអំពនីីតិវធិីទងំ យែដល្រតូវអនុវត្ត ម េន្រគប់ដំ ក់
កលនីមួយៗៃនករេបះេឆន ត រមួជមួយនឹងតួេលខជក់ែស្តងែដលទទួលបនមកពីករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ ក៏
ដូចជករបង្ហ ញជូនទងំពកយបណ្តឹ ងផ្លូវករែដលបនប្តឹង និងករេចទ្របកន់េ្រកផ្លូវករ ពក់ព័នធនឹងករចង្រកង 
បញជ ីេបះេឆន ត នងិករេចទ្របកន់អំពីភពមិន្រប្រកតីនន ពក់ព័នធនឹងៃថងយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត ៃថង 
េបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត និងលទធផលបេ ្ត ះ សននៃនករេបះេឆន ត ។  

 
ករចះុេឈម ះេបះេឆន ត និងបញជ េីបះេឆន ត 

េ យមន ក ី ប់ពន់នក់ជអនកសេងកតករណ៍ជត ិ និងអន្តរជតិេនះ ដំេណីរករៃនករពិនិតយបញជ ី
េឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត បន្រប្រពឹត្តេទអស់រយៈេពលបួនែខ េនចុងឆន ២ំ០១២។ គណបក នេយបយ 
មនសិទធិបញជូ នអនកសេងកតករណ៍របស់ខ្លួនេទចូលរមួកនុង្រគប់ដំេណីរករទងំអស់ បុ៉ែន្តគណបក សម រង ុ ី និង 
គណបក សិទធិមនុស  បនសេ្រមចមិនចូលរមួកនុងដំេណីរករសេងកតករណ៍េនះ។ 

មុនេពលែដលបញជ ីេបះេឆន តថមី ក្ល យជបញជ ីផ្លូវករេនះ បញជ ីេបះេឆន តដំបូង្រតូវបនបិទផ យជ 
ធរណៈ េន មឃុសំងក ត់នីមួយៗ េដីមបី ចែកត្រមូវបននូវភពមិន្រតឹម្រតូវ និងកំហុសឆគងទងំ យ។ 

េនទូទងំ្របេទស មនែតបណ្តឹ ងចំនួន ៣៧ បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនប្តឹងជំទស់េទនឹងករមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត 
ឬប្តឹងត ៉ ឱយចុះេឈម ះ ឬរក េឈម ះ  ែដលពីមុន្រតូវបនដកេចញ ឬបដិេសធមិនចុះេឈម ះ។ 

េទះបីជយ៉ងេនះក្តី ករ ទ បសទង់មតពិីរេ យែឡកពីគន ែដលេធ្វីេឡងីេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
កនុង្រសុក នងិអន្តរជតិ បនបង្ហ ញឱយេឃញីនូវភពខុសគន យ៉ងេ្រចីន។ គួរកត់សមគ ល់ថ លទធផលមួយចំនួន
របស់ពួកេគ មនភពខុសគន យ៉ងខ្ល ងំពីមួយេទមួយ។ ករ ទ បសទង់មតិមយួបង្ហ ញថ អនកផ្តល់ព័ត៌មនចំនួន 
៩៧,៧% បនអះ ងថបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត ខណៈែដលតួេលខេ្របៀបេធៀបេនកនុងករសទង់មតមិួយេផ ង
េទៀតគឺមនែត ៨២,៩% បុ៉េ ្ណ ះ។  

របយករណ៍ៃនករសទង់មតិខងេដីមបនបង្ហ ញឱយេឃញីថ េឈម ះរបស់អនកែដលេឆ្លីយសំណួរេនកនុង
គំរូអេងកតចំននួ ១៣,៥% ែដលបនអះ ងថបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត ពុំ ចរកេឃញីេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 
តួេលខេនះ ្រតូវបនេ្របីជមូល ្ឋ នកនុងករប៉ន់ ម នេដីមបឈីនេទរកករសននិ ្ឋ នថមនអនកេបះេឆន តែដល
បត់េឈម ះចំនួន ១,២៥ ននក់ េនទូទងំ្របេទស ដូចែដលបនផ ព្វផ យយ៉ងទូលំទូ យេនកនុង រ
ព័ត៌មន។ បុ៉ែន្តគួរឱយេ ក ្ត យ អងគករសទង់មតិទងំេនះ បនបដិេសធមិន្រពមផ្តល់ជូនព័ត៌មនពិ ្ត រ មួយ
មក គ.ជ.ប ែដលនឹង ចឱយេធ្វីករ្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់នូវេឈម ះែដលបត់ពកីនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 



                

               គណៈកមម ធកិរជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត iii ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ផទុយេទវញិ ករសទង់មតិ្រសេដៀងគន មួយកនុងអំឡុងេពលេបះេឆន តជតិឆន ២ំ០០៨ គ.ជ.ប បនទទួល
េឈម ះចំនួន ៨៨ ែដល ថ ប័នសទង់មតិបនេលីកេឡងីថមិន ចរកេឃញីកនុងបញជ ីេបះេឆន ត េហយី គ.ជ.ប ច
មនលទធភពរកេឈម ះទងំអស់េនះ ែដលរមួមន ១៥នក់ ែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត េហយី ៣១នក់ 
បនចកេចញេទឃុេំផ ងៗ ចប់ ងំពីពួកេគបនចុះេឈម ះ។   

កនុង្របេទសកមពុជ េទះជករេបះេឆន តក្តី ឬករចុះេឈម ះេបះេឆន តក្តី ពុំមនលកខណៈចប់បងខំេទ។ 
េន្រគប់្របេទស្របជធិបេតយយ ែដលមនរេបៀបេបះេឆន តដូចគន  មន្របជពលរដ្ឋជេ្រចីននក់ ែដលមិនចុះ
េឈម ះេបះេឆន ត ឬមនិេបះេឆន ត េទះបីជពួកេគមនសិទធិក៏េ យ។ ករណីេនះក៏បនេកីតេឡងីផងែដរ េនកនុង
្របេទសកមពុជ ដូេចនះពុគំួរេយងីសនមតថជកំហុសឆគងៃននីតិវធិីចុះេឈម ះេបះេឆន តេនះេទ។  េនកនុង្របេទស 
កមពុជ ្របជជនែដលេចញេទេបះេឆន តមនអ្រ  ៦៩,៦១% កនុងឆន ២ំ០១៣ គឺមនក្រមិតខពស់េបេីធៀបេទនងឹ
្របេទសេផ ងៗែដលគម នកតព្វកិចចេបះេឆន តេ យចប់បងខំ ដូចជេន្របេទសហ្វលីីពីន មនអ្រ  ៦០,៧% 
កនុងឆន ២ំ០១៣ េន្របេទសឥ ្ឌ  មនអ្រ  ៥៨,១៩% កនុងឆន ២ំ០០៩ និងេនសហរដ្ឋ េមរកិ មនអ្រ ែត 
៤១,៥៩% បុ៉េ ្ណ ះកនុងឆន ២ំ០១០។  

បណ្ត ងឹកនងុអំឡងុេពលយទុធនករេឃសនេបះេឆន ត និងៃថងេបះេឆន ត 

កនុងអំឡុងេពលយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត គណៈកមមករឃុសំងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត បនទទួល 
ពកយបណ្តឹ ងសរុបចំនួន ៣៧៣។ កនុងៃថងេបះេឆន ត គឃ/សប បនទទួលពកយបណ្តឹ ងចំនួន ២៨១។ េ្រកពេីនះ
មន ៥ បណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងៃថងស ែដលជៃថងមុនៃថងេបះេឆន តមួយៃថង និងជៃថងែដលពុំអនុញញ តឱយេធ្វីយុទធនករ
េឃនេបះេឆន តេឡយី។ បណ្តឹ ងែដលមនចំនួនសរុប ៦៥៩ េនះ ពក់ព័នធនឹងករ្រប្រពឹត្តកនុងដំេណីរកររយៈ 
េពល ១ែខ ៃនករេបះេឆន ត កនុងឃុសំងក ត់ ១,៦៣៣។ េពលគឺចប់ពីៃថងេបីកយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត 
រហូតដល់ៃថងបញច ប់ករ ប់សន្លឹកេឆន ត ជមធយមគណៈកមមករឃុ ំសងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត ទទួលពកយបណ្តឹ ង 
ចំនួន ០,៤ ៃនករណីេចទ្របកន់ពីភពមិន្រប្រកតី។ 

កនុងចំេ មបណ្តឹ ងចនំួន ២៨១ កនុងៃថងេបះេឆន ត មន ៤ករណី េលចេធ្ល ជងេគ ែដលពក់ព័នធនឹងករ
បំភិតបំភ័យ និងកររខំនអនកេបះេឆន ត មនចំនួនេសទរីេសមីពក់ក ្ត លៃនពកយបណ្តឹ ងសរុប ែដលរមួមន៖ ករ
រខំនដល់ដំេណីរករេបះេឆន ត (៤៩បណ្តឹ ង) ករបភំិតបំភ័យអនកេបះេឆន ត (៣០បណ្តឹ ង) ករ ងំអនកេបះេឆន ត 
មិនឱយេទេបះេឆន ត (២៨បណ្តឹ ង) និងករកត់េឈម ះ ករថតរូប ឬករសួរសំណួរ ដល់អនកេបះេឆន តេនករយិ 
ល័យេបះេឆន ត(២៤បណ្តឹ ង)។ 

ភគេ្រចីនៃនបណ្តឹ ងខងេលី ពុំបនផ្តល់ភស្តុ ង្រគប់្រគន់ស្រមប់សំ ងប្តឹងេទគណៈកមមករេរៀបចំ
ករេបះេឆន តេនថន ក់ដំបូង ឬថន ក់បន្តបនទ ប់េនះេទ។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី មនុស  ២៥នក់ ្រតូវបន ក់ទណ្ឌ កមម 
ែដលជលទធផលៃនករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងទងំអស់េនះ។ 

េ្រកពីពកយបណ្តឹ ងផ្លូវករ ែដលបនទទួល និងេ ះ្រ យករេចទ្របកន់េ្រកផ្លូវករេផ ងេទៀត មន
ពក់ព័នធដល់ករេចទ្របកន់អំពីករបន្លំតួេលខេបះេឆន ត មរេបៀបមួយចំននួ។ េហតុដូេចនះ មន រៈសំខន់
ែដល្រតូវកត់សមគ ល់ថ មននីតិវធិី្របកបេ យតម្ល ភព និងពិ ្ត រ ស្រមប់ករ ប់សន្លឹកេឆន ត និងកត់្រ សំេឡង 
េឆន ត េ យមនវត្តមន ក ជីេ្រចីន ែដលរមួមនតំ ងមកពីគណបក នេយបយ្របកួត្របែជងេបះេឆន ត
ទងំអស់។ ដូចគន េនះែដរ ដំេណីរករ្របកបេ យតម្ល ភព នងិែដល ចេផទ ងផទ ត់ បន្រប្រពឹត្តេទេន្រគប់ 
ដំ ក់កលៃនករបូកសរុបលទធផលេបះេឆន ត។ 



                

               គណៈកមម ធកិរជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត iv ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

េន្រគប់ដំ ក់កលៃនដេំណីរករេនះេន្រគប់ករយិល័យេបះេឆន តនមីយួៗ តំ ងមកពីគណ 
បក ទងំអស់ែដលចូលរមួករេបះេឆន ត មនវត្តមន នងិបនចុះហតថេលខេលីឯក រពក់ព័នធ េដមីបបីង្ហ ញថ 
នតីវិធិ្ីរតូវបនអនុវត្តយ៉ង្រតមឹ្រតូវ នងិថករ ប់សន្លកឹេឆន ត រមួទងំសំេឡងេឆន តែដល្រតូវបនកត់្រ ដូច 
ែដលគណបក នីមយួៗទទួលបន ពតិជ្រតមឹ្រតូវ។ អនកសេងកតករណ៍ ក៏មនវត្តមនេធ្វជី ក េីនកនុងដេំណីរករ
ទងំមូល។ ពុមំនតំ ងគណបក មួយែដលមនវត្តមន េន្រគប់ករយិល័យ មយួៃនករយិល័យទងំ
១៩,០០៩ មនិបនចុះហតថេលខ ស្រមប់នតីវិធិេីលីឯក រពក់ព័នធេនះេទ។ 

េនេពលែដល គ.ជ.ប បនអនុវត្តេផទ ងផទ ត់កំណត់្រ មកពីេខត្តចំនួន ៤ មបញជ របស់្រកុម្របឹក
ធមមនុញញ េគសេងកតេឃញីមនកំហុសឆគងបនេកីតេឡងីេនកនុងករណីខ្លះ។ េ យ រករេធ្វស្របែហសរបស់ម្រន្តី
េនករយិល័យេបះេឆន ត កញច ប់សុវតថិភព«ក»មួយចំនួន មនិ្រតូវបនបិតភជិត។ បុ៉ែន្តកញច ប់«ក»ទងំេនះ្រតូវ
បន ក់បញចូ លេ យ្រតឹម្រតូវេទកនុងកញច ប់«ខ» េហយីកញច ប់«ខ» ក់បញចូ លកនុងកញច ប់«គ» និងបនទ ប់មក
ក់បញចូ លកនុងកញច ប់«ឃ» ែដលកញច ប់ទងំអស់េនះ ្រតូវបនេវចខចប់េនចំេពះមុខតំ ងគណបក នេយបយ 

និងអនកសេងកតករណ៍។ េលីសពីេនះេទេទៀត មនករណីតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនភពខុសគន ខ្លះ រ ងចំនួន
សន្លឹកេឆន តែដលបនកត់្រ  និងចម្លងចូលេទកនុងទ្រមង់េផ ងៗែដល្រតូវ ក់េនកនុងកញច ប់។ េហយីបនទ ប់ពី
េផទ ងផទ ត់ជមួយនឹងទិននន័យបឋម ( ប់បញចូ លទងំផទ ងំ្រក សធំកត់្រ សំេឡងេឆន តែដលបិទេនេលីជញជ ងំ 
ករយិល័យេបះេឆន តែដលកត់្រ ចំនួនសន្លឹកេឆន តេនេពល ប់សន្លឹកេឆន ត) គម នករណី មួយបង្ហ ញថ 
ភពខុសគន េនះប ្ត លឱយមនករែ្រប្របួលដល់ចំននួសន្លឹកេឆន តែដលគណបក នីមួយៗទទួលបនេនះេឡយី។ 

អនកសេងកតករណ៍ជំនញគឺេ ក ្រ ្ត ចរយ Shiro Harada មកពី កលវទិយល័យតូកយូបននិយយ
ថ “កំហុសែដលេកីតេចញពីករេធ្វស្របែហសទងំេនះ......បុ៉ែន្តខញុ ំមិនបនេឃញីភស្តុ ងចបស់ ស់ មួយ 
អំពកីរេកងបន្លំេលីគណបក សេ្រងគ ះជតិេទ” (ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ ទំព័រ២)។ 

ករេចទ្របកន់មួយេទៀតក៏បនេលីកេឡងីេនកនុងប ្ត ញ រព័ត៌មនែដរ ែតមិនែមន មរយៈ ជញ  
ធរេរៀបចំករេបះេឆន តេទ បនេចទ្របកន់ថទឹកថន ែំដលលុប ងមិន្រជះែដលេ្របីស្រមប់សមគ ល់្រមមៃដអនក 
េបះេឆន តកុំឱយេបះេឆន តបនេ្រចីនដងេនះ ចដុសសំ តេចញេ យងយ្រសួល។ ទឹកថន េំនះ្រតូវបនផ្តល់ 
េ យរ ្ឋ ភិបលឥ ្ឌ ជជំនួយស្រមប់ករេបះេឆន ត េហយីទឹកថន ្ំរបេភទេនះ្រតូវបនេ្របី្របស់យ៉ងទូលំទូ យ 
យ៉ងេ ច ស់េនកនុង្របេទសចនំួន ៦ រមួទងំ្របេទសឥ ្ឌ ផងែដរ។ 

ចប់ ងំពីករ្របកសលទធផលបេ ្ត ះ សននមក ្របធនធិបត ី នយករដ្ឋម្រន្តី និងថន ក់ដឹកននំេយ 
បយដ៏ៃទេទៀតមកពី្របេទសជេ្រចីនបនសែម្តងករ យតៃម្លជវជិជមនចំេពះដំេណីរករៃនករេបះេឆន ត និង 
បន ្វ គមន៍ចំេពះលទធផលៃនករេបះេឆន តេនះ។ េ ក បន គមូីន អគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ 
្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ សហគមន៍អឺរ ៉ុប និងតំ ងេផ ងេទៀតបនសែម្តងនូវករេពញចិត្តចំេពះ
ករេរៀបចំករេបះេឆន តេនះ។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ទងំេនះ បនេលីកទឹកចិត្តគណបក នេយបយទងំអស់េ ះ
្រ យភពមិនចុះស្រមុងគន េ យសន្តិវធិី និងេសីុបអេងកតភពមិន្រប្រកតី មួយែដល ចេកីតេឡងីមុនេពល 
និងអំឡុងេពលៃនករេបះេឆន ត។ សហគមន៍អឺរ ៉ុបបនសែម្តងក្តីសងឃមឹថ “ ល់វ ិ ទែដល ក់ជូន គ.ជ.ប និង
យន្តករគតិយុត្តិែដលមន្រ ប់នឹង្រតូវបនេ ះ្រ យភ្ល មៗ និង្របកបេ យភពយុត្តិធម៌”។ 

យន្តករយុ ្ត ធិករែដលមន្រ ប់គឺ គ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញែដលបនេ្របី្របស់តួនទី ម ណត្ត ិ
របស់ខ្លួន េដីមបីេ ះ្រ យ ល់បណ្តឹ ងទងំអស់របស់្រគប់គណៈបក នេយបយ និងបុគគលអនុេ ម ម
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ច.ប.ត.រ និង្របកបេ យលកខណៈេសរនីិងយុត្តិធម៌។ មនករ ក់េចញនូវេសចក្តីសេ្រមចែដលរមួមនករ ក់ 
េទស ទណ្ឌ មករណីសម្រសបចំេពះករបំពនចបប់ ឬនីតិវធិ។ី ឥឡូវេនះដំេណីករបនខិតជិតដល់ករបញច ប់ 
េហយីែដលឈនេទរកករ្របកសលទធផលេបះេឆន តជផ្លូវករេ យ គ.ជ.ប ែដលេ្រគងេធ្វីេនៃថងទ៨ី ែខកញញ
ខងមុខេនះ។ ដូេចនះករេសនីសំុឱយមនករបេងកីតយន្តករថមីមួយដូចជ “គណៈកមមករច្រមុះ” ឬ“គណៈកមមករ 
ពិេសស” េនះ មិន្រតមឹែតសថិតេនេ្រកកលបរេិចឆទកំណត់បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំសថិតេនេ្រក្រកបខណ្ឌ ៃន 
ច.ប.ត.រ និងរដ្ឋធមមនុញញែដលបនផ្តល់អំ ចឱយ គ.ជ.ប កនុងករេរៀបចំដេំណីរករេបះេឆន ត និងផ្តល់អំ ចឱយ 
គ.ជ.ប នងិ្រកុម្របឹក ធមមនុញញកនុងករេ ះ្រ យ ល់វ ិ ទែដល ចេកីតមនេឡងីកនុងករេបះេឆន ត។ 

េលីសពីេនះ្រពះម ក ្រត បនេចញ្រពះ ជ រចំនួនពីរទក់ទងនឹង ថ នករណ៍ជុំវញិលទធផលេបះ
េឆន តេនះ េ យ្រពះអងគបនអំពវនវដល់គណបក ទងំពីរឱយបន្តពិភក រកដំេ ះ្រ យេ យសន្តិវធិី ចំេពះ 
ករវ ិ ទ ឬបញ្ហ ទងំ យែដលេនេសសសល់។ េនកនុង្រពះ ជ ររបស់្រពះអងគចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន  ំ
២០១៣ ្រពះម ក ្រត្រទង់មន្រពះ ជបនទូលថ “្រពះ ជ ច្រកកមពុជជរដ្ឋឯក ជយអធិបេតយយ និងមន
រដ្ឋធមមនុញញជចបប់កំពូលែដល្របជជតិេយងីេគរពទងំអស់គន ។ ករេ ះ្រ យបញ្ហ ននរបស់ជតិគួរែផ្អក 
េលីរដ្ឋធមមនុញញ និង្របគល់តួនទីេទ ថ ប័នមនសមតថកចិចែដលកំណត់កនុងរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់ននរបស់ជតិ 
េយងី”៕ 
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អក រកត ់
 

- កបឃ/ស ្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ 
- គ.ជ.ប គណៈកមម ធកិរជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត 
- គធ/ខប គណៈកមមករ ជធនី េខត្តេរៀបចំករេបះេឆន ត 
- គឃ/សប គណៈកមមករឃុ ំសងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត 
- គកប/គករ គណៈកមមករករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត 
- ច.ប.ត.រ ចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត និងចបប់ស្តីពីវេិ ធន  

 កមមៃនចបប់េនះ 
- ប.ន.ត.រ បទបញជ  និងនីតិវធិីស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត 
- ទទក ទូរទស ន៍ជតិកមពុជ 
- លធ/ខប េលខធកិរ ្ឋ ន ជធនី េខត្តេរៀបចំករេបះេឆន ត 
- ASEAN សមគម្របជជតិ សីុ េគនយ ៍
- CAPDI ចលនអនក្របជធិេបតយយក ្ត លអន្តរជតិ សីុប៉សីុហ្វកិ 
- CAS វទិយ ថ នស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៃនកមពុជ 
- COMFREL គណៈកមម ធកិរេដីមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌េនកមពុជ 
- EU សហគមន៍អុឺរ ៉ុប 
- ICAPP េវទិកអន្តរជតិស្តីពីគណបក នេយបយ្របចតំំបន់ សីុ 
- IDEA វទិយ ថ នេដីមបលីទធិ្របជធិបេតយយ និងជំនួយដល់ករេបះេឆន ត 
- IFES មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់្របព័នធេបះេឆន ត 
- NDI វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយ ស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ 
- NGO អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
- NICFEC គណៈកមម ធកិរអពយ្រកឹត និងយុត្តិធម៌ េដីមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ី 

 និង្រតឹម្រតូវេនកមពុជ 
- UN អងគករសហ្របជជតិ 
- UNTAC ជញ ធរបេ ្ត ះ សននរបស់អងគករសហ្របជតិ្របចកំមពុជ 
- USAID ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ 
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I. សាវតា 

កមពុជ្របកន់យកនូវរបប ជនិយម ្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ ែដលមន្រពះករុ  ្រពះបទសេម្តច្រពះ
បរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី ជ្រពះម ក ្រត្រគង ជយសមបត្តិ បុ៉ែន្តមនិកន់អំ ច។ នយករដ្ឋម្រន្តីគឺជ
សមជិករដ្ឋសភមួយរូបែដលបនជប់េឆន ត។ ករេបះេឆន តផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្តដល់ ជរ ្ឋ ភិបលថមី ត្រមូវឱយ
មនមតិភគេ្រចីន ច់ខត (៥០% + ១) ៃនចំនួនសមជិករដ្ឋសភទងំមូល។ អងគនីតបិញញត្តិ រមួមនរដ្ឋសភ និង 
្រពឹទធសភ។ បចចុបបននេនះ រដ្ឋសភមនសមជិកចំននួ ១២៣ រូប និង្រពឹទធសភមនសមជិកចំនួន ៦១ រូប ែដល
កនុងេនះសមជិក ២ រូប ្រតូវបនចត់ ងំេ យ្រពះម ក ្រត ២ រូប ្រតូវបនេ្រជីស ងំេ យរដ្ឋសភ និង 
៥៧ រូប ្រតូវបនេ្រជីស ងំេ យករេបះេឆន តអសកល។ 

ករេបះេឆន តេ្រជីសេរសីសភធមមនុញញ នតីិកលទី១ ្រតូវបនេរៀបចំេធ្វីេឡងីកនុងឆន ១ំ៩៩៣ េ យ ជញ ធរ 
បេ ្ត ះ សននរបស់អងគករសហ្របជជតិេនកមពុជ(UNTAC) ែដលេ្រកយមក្រតូវក្ល យខ្លួនជសភតំ ង 
្រស្ត។ ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្តជបន្តបនទ ប់មកេទៀត កនុងឆន ១ំ៩៩៨ ២០០៣ ២០០៨ ក៏ដូចជ 
ករេបះេឆន តកនុងឆន ២ំ០១៣ ថមីៗេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) 
ៃនកមពុជ  អនុេ ម មចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត (ច.ប.ត.រ) ែដលដំបូងេឡយី្រតូវបន 
អនុម័តេ យរដ្ឋសភកនុងែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៧ និងជបន្តបន្ត ប់្រតូវបនេធ្វីវេិ ធនកមមនងិបំេពញបែនថមេ យចបប់
បីេទៀត។ 

១. គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន តៃនកមពជុ 

គណៈកមម ធកិរជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) ្រតូវបនបេងកីតេឡងី េដីមបេីរៀបចំករេបះេឆន ត 
េ្រជីស ងំតំ ង ្រស្តនីតិកលទ ី២ កនុងឆន ១ំ៩៩៨ ដូចមនែចងកនុងម្រ  ១៣ ៃន ច.ប.ត.រ ។ គ.ជ.ប គជឺ
ថ ប័នឯក ជយ្រគប់្រគងករេបះេឆន ត។ 

គ.ជ.ប េរៀបចំករេបះេឆន តជតិទងំអស់ែដលរមួមន ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំសមជិក្រពឹទធសភ 
ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត និងករេបះេឆន តថន ក់េ្រកមជតិ ដូចជករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្រកុម
្របឹក  ឃុ ំសងក ត់ ្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

ករផ្ល សប់្តរូសមសភព និងរចនសមពន័ធៃន គ.ជ.ប 

- ១៩៩៨-២០០២ ៖ គ.ជ.ប មនសមសភពចំនួន ១១ រូប តំ ងឱយគណបក នេយបយែដល 
មន សនៈកនុងរដ្ឋសភ តំ ង្រកសួងម ៃផទ តំ ង្របជពលរដ្ឋ និងតំ ងអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបល។ 

- ២០០២-២០០៦ ៖ ច.ប.ត.រ ្រតូវបនេធ្វីវេិ ធនកមមកនុងឆន ២ំ០០២ េដីមបកីត់បនថយសមជិក
គ.ជ.ប ពី ១១ រូប មក ៥ រូប។ គុណវុឌ ៃិនសមជិក គ.ជ.ប ថមី្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរផងែដរពីតំ ង
គណបក នេយបយ េទជឥស រជនែខមរែដលមនសមតថភពខងនេយបយ បទពិេ ធន៍
វជិជ ជីវៈ និងមនេករ ្ត ិ៍េឈម ះល្អ។ 

សមជិក គ.ជ.ប ថមីមនកតព្វកចិចអនុវត្ត ម ច.ប.ត.រ  ែដលត្រមូវឱយសមជកិ្រតូវែតមនភពអពយ្រកឹត 
និងមិនលេម្អ ង។ េហតុដូេចនះ សមជិក គ.ជ.ប ថមី្រតវូ ែលងពគីណបក នេយបយែដលពក់ព័នធ មុនចូលកន់
តំែណង។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ សមជិក គធ/ខប និងសមជិក គឃ/សប ពុំ្រតូវបនេ្រជីស ងំេ យឈរេលី
មូល ្ឋ នពក់ព័នធនឹងគណបក នេយបយេទៀតេទ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 2 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

- ២០០៦-២០១២ ៖ ច.ប.ត.រ  ្រតូវបនេធ្វីវេិ ធនកមម កនុងឆន ២ំ០០៦ េដីមបបីេងកីនចំនួនសមជិក 
គ.ជ.ប ព ី៥ រូប េទ ៩ រូប។  

- ២០១២-បចចុបបនន ៖ សមជិក គ.ជ.ប បចចុបបននេនះ ្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជីស ងំេ យរដ្ឋសភេន 
ៃថងទី១១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២។ សមជិកទងំេនះ មនរមួបញចូ លសមជិកថមី ២ រូប ែដលជេច្រកម 
ចូលនិវត្តន៍ េដីមបជីករេឆ្លីយតបេទនឹងអនុ សន៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ 
្របជជតិ ស្តីពីសមជិកភពរបស់ គ.ជ.ប។ 

២. ករេបះេឆន ត និងករែតង ងំ 

សមជិក គ.ជ.ប ្រតូវបនេបះេឆន តេ្រជីស ងំេ យរដ្ឋសភ និង្រតូវបនែតង ងំេ យ្រពះម ក ្រត 
មរយៈ្រពះ ជ្រកឹតយ។ ្រកសួងម ៃផទ ្រតូវេសនីសមជិកភពេនះេ យែផ្អកេលីអពយ្រកឹតភព និងវជិជ ជីវៈ ដូចមន 

ែចងេនកនុង ច.ប.ត.រ។ បញជ ីែតង ងំ្រតូវទទួលករយល់្រពមដំបូងពីគណៈរដ្ឋម្រន្តី មុននឹងបញជូ នេទរដ្ឋសភ។ 
គ.ជ.ប រមួមន្របធនមួយរូប អនុ្របធនមួយរូប និងអនកេផ ងេទៀតជសមជិក។ គ.ជ.ប បចចុបបនន 

មនសមសភព ៩ រូប ែដល ៥ រូប ធ្ល ប់បេ្រមីករងរជេច្រកម ឬេមធវ។ី គ.ជ.ប បចចុបបននមនសមសភព
ដូចតេទ ៖ 

- ្របធន ៖ ឯកឧត្តម អុឹម សួស្តី 
- អនុ្របធន ៖ េ កជំទវបណ្ឌិ ត សីុន ជុំ បូ 
- សមជិក ៖ ឯកឧត្តម ៉ណ សីុវល័ិយ ឯកឧត្តម មន ទិ ឯកឧត្តម ឯម សូផត ឯកឧត្តម 
េ ម ច័នទឌី  ឯកឧត្តម េម៉ សុភរទិធ ឯកឧត្តម សិុន ឌឹម និងឯកឧត្តម េ  សុភរ ី

កនុងនមជ ថ ប័ន្រគប់្រគងករេបះេឆន តទទួលបនទុកេរៀបចំករេបះេឆន ត េ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌ 
គ.ជ.ប ្រតូវេគរព មរដ្ឋធមមនុញញ ច.ប.ត.រ និងបទបញជ  និងនីតិវធិី។ គ.ជ.ប ្រតូវបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួនកនុង 
ម រតីឯក ជយ អពយ្រកឹត សុចរតិ តម្ល ភព ្របសិទធភព ្របកបេ យវជិជ ជីវៈ និងយកចិត្តទុក ក់ខពស់ ចំេពះ 

ករផ្តល់េស កមម។ 

៣. រចនសម័ពនធ្រគប់្រគងរបស ់គ.ជ.ប  

គ.ជ.ប មនខុទទកល័យ និងអគគេលខធិករ ្ឋ នេនទី ន ក់ករក ្ត ល ែដលដឹកនេំ យអគគេលខធិករ 
គឺឯកឧត្តម េទព នីថ និងមនេលខធិករ ្ឋ នេរៀបចកំរេបះេឆន ត ២៤ ជធនី េខត្ត។ កនុងអឡុំងេពល 
េបះេឆន ត េលខធិករ ្ឋ នេរៀបចំករេបះេឆន ត ២៤ ជធន ី េខត្ត េនះ ក្ល យេទជគណៈកមមករ ជធនី េខត្ត 
េរៀបចំករេបះេឆន ត េហយីដូចគន េនះែដរ គណៈកមមករឃុ ំ សងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត នឹង្រតូវបេងកីតេឡងីេន 
កនុងឃុ ំសងក ត់ ចំនួន ១,៦៣៣។ េនកនុងៃថងេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត គណៈកមមករករយិល័យេបះេឆន ត 
នឹង្រតូវបេងកីតេឡងីេនកនុងករយិល័យេបះេឆន តចំនួន ១៩,០០៩។ 
 

៣.១. អគគេលខាធកិារដាឋ ន 

អគគេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.ប មន ៥ នយក ្ឋ នរមួមន នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករ នយក ្ឋ នរដ្ឋបល 
នយក ្ឋ នហរិញញវតថុ នយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងព័ត៌មន ធរណៈ និងនយក ្ឋ នេស កមមចបប់ 
និងវ ិ ទកមម។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 3 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

៣.២. គណៈកមមការរាជធាន ីេខតតេរៀបចកំារេបាះេឆាន ត (គធ/ខប) 

គធ/ខប នីមយួៗមនសមជិក ៧ រូប ែដល្រតូវបនែតង ងំេ យ គ.ជ.ប កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ 
ម្រន្តី ជករ ឬ/និងអនកមុខអនកករកនុង ជធនី េខត្ត ែដលមនសិទធិេបះេឆន ត េលីកែលងែតកងេយធពល
េខមរភូមិនទនគរបលជតិ ម្រន្តីតុ ករ បព្វជតិ សន អភិបល អភិបលរងេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  សមជិក 
្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ ្របធនភូមិ អនុ្របធនភូមិ នងិសមជិកភូមិ។ 

កនុងចេន្ល ះពកីរេបះេឆន តមួយេទករេបះេឆន តមួយេទៀត ម្រន្តីេលខធិករ ្ឋ ន ជធន ី េខត្តមួយរូប 
ឬពីររូបបន្តនិរន្តរភពករងរេបះេឆន ត។ ចំែណកឯ គធ/ខប ្រតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងអំឡុងេពលេបះេឆន ត
នីមួយៗ។ 

គធ/ខប មនចំនួន ២៤ (គធ/ខប មួយ ស្រមប់ ជធនី េខត្តនីមយួៗ)។ 

៣.៣. គណៈកមមការឃុ ំសងាក តេ់រៀបចកំារេបាះេឆាន ត (គឃ/សប) 

គឃ/សប ្រតូវបនេ្រជីសេរសី និងែតង ងំេ យ គ.ជ.ប មសំេណីររបស់ គធ/ខប កនុងចំេ ម
្របជពលរដ្ឋ ម្រន្តី ជករ ឬ/និងអនកមុខអនកករកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃុ ំ សងក ត់ ែដលមនសិទធិេបះេឆន ត 
េលីកែលងែតកងេយធពលេខមរភូមិនទ នគរបលជតិ ម្រន្តីតុ ករ បព្វជិត សន អភិបល អភិបលរង
្រសុក ខណ្ឌ  សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ ្របធនភូមិ អនុ្របធនភូមិ និងសមជិកភូមិ។ 

គឃ/សប រមួមន្របធនមួយរូប អនុ្របធនមួយរូប និងសមជិក ៣ រូប។ 
គឃ/សប មនចំនួន ១,៦៣៣ (គឃ/សប មួយស្រមប់ឃុ ំសងក ត់នីមួយៗេនកនុងទូទងំ្របេទស)។ 

៣.៤. គណៈកមមការការយិាលយ័េបាះេឆាន ត (គកប) 

សមជិករបស់ គកប ្រតូវបនែតង ងំេ យ គ.ជ.ប មសំេណីររបស់គធ/ខប កនុងចំេ ម្របជ 
ពលរដ្ឋ ម្រន្តី ជករ ឬ/នងិអនកមុខអនកករកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃុ ំសងក ត់ ែដលមនសិទធិេបះេឆន ត េលីកែលង
ែតកងេយធពលេខមរភូមិនទ នគរបលជតិ ម្រន្តីតុ ករ បព្វជិត សន អភិបល អភិបលរង្រសុក ខណ្ឌ  
សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់ ម្រន្តីែដលបេ្រមីករងររដ្ឋបលកនុង ឃុ ំ សងក ត់្របធនភូមិ អនុ្របធនភូមិ 
និងសមជិកភូមិ។ 

គកប រមួមន្របធនមួយរូប អនុ្របធនមួយរូប េលខធិករមួយរូប និងជនំួយករពីររូប និងសមជកិ 
ទទួលបនទុកស ្ត ប់ធន ប់មួយរូប។ 

ចំនួន គកប ែ្រប្របួលពីករេបះេឆន តមួយេទករេបះេឆន តមួយេទៀត (ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ំ
២០១៣ មនចំនួន ១៩,០០៩)។ 

៤. ករេ្រជើសេរ ើស 

ករេ្រជីសេរសីម្រន្តី និងបុគគលិកស្រមប់ គធ/ខប គឃ/សប និង គកប គឺជសមតថកចិចរបស់ គ.ជ.ប
អនុេ ម ម ច.ប.ត.រ េ យេគរព មេគលករណ៍អពយ្រកឹតភព នងិឯក ជយ។ ករេ្រជីសេរសីេ យ គ.ជ.ប 
ពុំែផ្អកេលីល័កខខ័ណ្ឌ គណបក នេយបយ មួយេឡយី។ ករ ក់ពកយេសនីសំុចូលបេ្រមីករងរ្រតូវបនេបីកទូ 
យ ចំេពះ្រគប់្របជពលរដ្ឋកមពុជទងំអស់ េ យពុំមនករេរសីេអីងខងេសដ្ឋកិចចសងគម សន ឬនេយបយ 

េឡយី ដ ប ្របជពលរដ្ឋបំេពញបននូវល័កខខ័ណ្ឌ វជិជ ជីវៈ ែដល ចបេ្រមីករងរ មតួនទី។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 4 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ម្រន្តី និងបុគគលិក គ.ជ.ប ្រគប់ជន់ថន ក់ពុំែមនជម្រន្តី ជករេទ។ គ.ជ.ប េ្រជសីេរសីបុគគលិកផទ ល់ខ្លួន 
េដីមបបីំេពញភរកិចចកនុងករេធ្វីបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន ត្របចឆំន  ំ និងេដីមបបីំេពញភរកិចចកនុងេពលេបះេឆន ត។ 
បុគគលិកខ្លះជបុគគលិកអចិៃ្រន្តយ ៍ និងេធ្វីករេពញេម៉ង េហយីបុគគលិកខ្លះេធ្វីករមិនេពញេម៉ង និង មរដូវកល
ៃនករេរៀបចំករេបះេឆន ត េ យែផ្អកេលីដំេណីរករៃនករេបះេឆន ត (កនុងអឡុំងេពលចុះេឈម ះេបះេឆន ត ឬ 
េពលេបះេឆន ត ឬកនុងចេន្ល ះពីករេបះេឆន ត េទករចុះេឈម ះេបះេឆន ត)។ បុគគលិក គ.ជ.ប ទទួលបន្របក់
កៃ្រមកញច ប់ថវកិរបស់ គ.ជ.ប។  

ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប មនម្រន្តី និងបុគគលិកចនំួន ៣៤៧ រូប េនទី ន ក់ករក ្ត ល 
មន ៩២៧ រូប េនគធ/ខប មន ៨,១៨០ រូប េនគឃ/សប និងមន ១១៤,០៥៤ រូប េន គកប។ 

៥. ករបណ្តុ ះប ្ត ល 

គ.ជ.ប បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន តរបស់ខ្លួនស្រមប់បំេពញភរកិចចកនុងដំ ក់កលនីមួយៗ 
ៃនដំេណីរករេបះេឆន តែដលរមួមនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ករចុះបញជ ីគណបក នេយបយ យុទធនករេឃសន 
េបះេឆន ត ករេបះេឆន ត ករ ប់សន្លឹកេឆន ត ករបូកសរុបលទធផលេបះេឆន ត និងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងែដល 
ពក់ព័នធ។ ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវបនេធ្វីេឡងីកនុងរូបភពជករបណ្តុ ះប ្ត លបន្តពីថន ក់ជតិដល់ ថន ក់មូល ្ឋ ន 
(ពី គ.ជ.ប េទ គធ/ខប ពី គធ/ខប េទ គឃ/សប និងព ីគឃ/សប េទ គកប)។ គ.ជ.ប បនអនុញញ តឱយ 
តំ ងគណបក នេយបយ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចូលេទកនុង្រគប់វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនថន ក់ជតិ និង
ថន ក់ ជធនី េខត្តផងែដរ។  

កនុងករេរៀបចំស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប េរៀបចំករបណ្តុ ះប ្ត ល ២វគគ េនទី ន ក់ករ 
ក ្ត លរបស់ខ្លួន។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លេលីកទី១ គឺបណ្តុ ះប ្ត លអំពីករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះ
េឆន ត ដល់្របធន គធ/ខប ទងំអស់ តំ ងគណបក នេយបយ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ វគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លេលីកទី២ ែដលេផ្ត តេលីដំេណីរករេបះេឆន ត ្រតូវេធ្វីេឡងីជពីរវគគ៖ វគគទី១ គឺករបណ្តុ ះប ្ត ល
អំពីករចុះបញជ ីគណបក នេយបយ យុទធនករេឃសនេបះេឆន ត ករ ក់/ទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 
ដល់្របធន និងអនុ្របធន សមជិករបស់ គធ/ខប ទទួលបនទុកែផនកចបប់នងិករបណ្តុ ះប ្ត លបន្តទងំអស់ 
តំ ងគណបក នេយបយ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ វគគទី២ គឺបណ្តុ ះប ្ត លអំពីករេបះេឆន ត ករ
ប់សន្លឹកេឆន ត ករសរុបលទធផលេបះេឆន ត និងករ ក់/ទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងដល់្របធន អនុ្របធន 
និងសមជិក គធ/ខប ែដលទទួលខុស្រតូវែផនកចបប់ និងករបណ្តុ ះប ្ត លបន្តទងំអស់ ្រពមទងំ្រគូបេងគ ល
គធ/ខប ទងំអស់ ក៏ដូចជតំ ងគណបក នេយបយ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ 

អនុេ ម ម ច.ប.ត.រ គ.ជ.ប ្រតូវេធ្វី្របតិភូកមមអំ ចដល់្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ េដីមបេីធ្វីករពិនិតយ 
បញជ ីេឈម ះ និងេធ្វីករចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ េហតុដូេចនះ េនថន ក់ ជធន ី េខត្ត គធ/ខប ្រតូវេរៀបចំវគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លអំពកីរពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត ដល់្របធន អនុ្របធន និង្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ និង
េសម ន ្រសប ម្របតិទិនរបស់ គ.ជ.ប។ គធ/ខប ក៏្រតូវេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល២េផ ងេទៀត៖ ទី១ វគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លអំពយុីទធនករេឃសនេបះេឆន ត ករ ក់/ទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង ដល់ម្រន្ត ី គធ/ខប 
្រគូបេងគ ល គធ/ខប នងិតំ ងគណបក នេយបយ នងិអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល នងិទ២ី គឺវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
អំពីករេបះេឆន ត ករ ប់សន្លឹកេឆន ត ករបូកសរុបលទធផល នងិករ ក់/ទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង 
ដល់ម្រន្តី គធ/ខប និងអនកតំ ងគណបក នេយបយ នងិអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល រឯី្រគូបេងគ ល គធ/ខប 
ចំនួន ៣៥០ រូប នឹងបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី គឃ/សប រយៈេពល ២ៃថង មួយសប្ត ហ៍មុនៃថងេបះេឆន ត។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 5 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

គឃ/សប បនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លមួយែដលមនរយៈេពល ១ៃថង ស្រមប់ម្រន្តីគណៈកមមករករយិ 

ល័យេបះេឆន ត ពីរៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត។ គណៈកមមករករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗ ក៏បនទទួលផងែដរនូវ 

េសៀវេភែណនអំំពីករេបះេឆន ត ែដលនឹង្រតូវេ្របី្របស់ជឯក រេយង េនៃថងេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត 

និងវេីដអូមួយ េដីមបធីនថពួកេគមិន្រតឹមែតបនេរៀនអំពីរេបៀបដំេណីរករ មរយៈករ នបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត 

ែថមទងំ មរយៈករបង្ហ ញអំពីដំេណីរករ និងនីតិវធិី មួយដំ ក់កលម្តងៗ។ េ យមនបញ្ហ ្របឈមែផនក 

េលីេពលេវ  និងហរិញញវតថុ មិន្រតូវរពំឹងទុកខពស់េពកេទថ ពួកេគែដលថម្រន្តី គឃ/សប ចំនួន ៨,១៨០ រូប និង 

ម្រន្តី គកប ចនំួន ១១៤,០៥៤ រូប ចបំេពញភរកិចចេ យឥតេខច ះេនះ។  

៦. ករអប់រជំ ធរណៈ 

គ.ជ.ប បនេរៀបចំកមមវធិីអប់រជំ ធរណៈយ៉ងេ្រចីន រមួទងំកមមវធិីអប់រ ំ មទូរទស ន៍ចំនួន ៩ (ករ

ចក់វេីដអូសបត៉ចំនួន ៦ ចេ្រមៀង ៣បទ និងករសែម្តង ១) មវទិយុចំនួន ៨ ( ច់េរឿង ៣ភគ) បិទផ យ

ប៉ណូ្រក សបិទផ យ មទី ធរណៈ ខិត្តប័ណ្ណ និងយុទធនករផ ព្វផ យជ ធរណៈរយៈ ៣ៃថង េន្រគប់

ជធនី េខត្តេ យេ្របីឧបករណ៍បំពងសំេឡងចល័ត។ 

៧. ថវិក 

ថវកិរបស់ គ.ជ.ប ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ មនចំននួ ២០,៩៣៨,៧៧៧.៤៩ ដុ ្ល រ េមរកិ 

ែដលេសមីនឹង ៨៥,៨៤៨,៩៨៧,៧០៩ េរៀល (រមួបញចូ លទងំថវកិចុះេឈម ះេបះេឆន តផងែដរ)។ ជរ ្ឋ ភិបល 

កមពុជ គឺជអនកផគត់ផគង់ថវកិែតមួយគត់ឱយ គ.ជ.ប។ បែនថមពេីលីេនះ គ.ជ.ប ទទួលបនជំនួយឧបតថមភគ្ំរទពី
សហគមន៍អន្តរជតិដូចខងេ្រកម ៖ 

- រ ្ឋ ភិបលឥ ្ឌ បនបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក គ.ជ.ប និងផ្តល់សមភ រៈចបំច់ស្រមប់ករេបះេឆន ត 

េនះគឺទឹកថន ែំដលលុប ងមិន្រជះចំននួ ៤០,០០០ដប។ គ.ជ.ប បនេ្របី្របស់ទឹកថន ែំដលមន 

គុណភពខពស់េនះផលិតេ យ្រកុមហុ៊នរដ្ឋឥ ្ឌ ដែដលចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៨ មក។ 

- រ ្ឋ ភិបល ធរណរដ្ឋកូេរប៉នផ្តល់កុំពយូទ័រយួរៃដ និងកុំពយួទ័រេលីតុចំនួន ២៦េ្រគឿង ម៉សីុន

បញច ងំ ្ល យចំនួន ៥េ្រគឿង និងបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី គ.ជ.ប មួយចំនួន។ 

- សហភពអឺរ ៉ុបបនផ្តល់ទី្របឹក ចំនួន ២រូប ស្រមប់ែផនកបណ្តុ ះប ្ត ល និងែផនកផ ព្វផ យព័ត៌មន 

េដីមបែីកលំអសមភ របណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យព័ត៌មនេបះេឆន តេទដល់អនកេបះេឆន ត និង 

ធរណជន។ 

- អងគករ USAID មរយៈអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មូលនធិិអន្តរជតិស្រមប់្របព័នធេបះេឆន ត 

(IFES) បនផ្តល់ករឧបតថមភគ្ំរទដល់ករេបះេឆន តេនកមពុជជេលីកដំបូង េ យជួយកនុងែផនក 

ចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងអប់រអំនកេបះេឆន ត មរយៈករ ក់ឱយេ្របី្របស់្របព័នធថតសំេឡងទំនក់

ទំនងគន េទវញិេទមក(Interactive Voice Response, IVR) ទូរស័ពទេទកន់េលខ «១២៨៥» 

េ យឥតគិតៃថ្ល។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 6 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

II. ដំេណើរការៃនការេរៀបចំការេបាះេឆាន ត 

១. ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

វេិ ធនកមមៃនចបប់ស្តីពកីរេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្តឆន ២ំ០០២ ែចងថ បញជ ីេបះេឆន ត្រតូវ 

េធ្វីបចចុបបននភពេរៀង ល់ឆន ។ំ បញជ ីេបះេឆន តែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពថមីៗ ្រតវូផ្តល់សុពលភពេ យ គ.ជ.ប 

េដីមបេី្របី្របស់ស្រមប់ករេបះេឆន តេលីកេ្រកយ។ េយង ម ច.ប.ត.រ  មនដំ ក់កលមួយចំននួ កនុងដំេណីរ 

ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត េដីមបបីេងកីតជបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករចុងេ្រកយ។ 

កនុងរយៈេពលជេ្រចីនឆន កំន្លងមកេនះ គ.ជ.ប បនខិតខំ្របងឹែ្របងយ៉ងខ្ល ងំកនុងករអនុវត្តភរកិចចបញចូ ល 

ទិននន័យ បញជ ីេបះេឆន តេទកនុង្របព័នធកុំពយូទ័រ េ យ រែតភពសមុគ ម ញេនកនុងករចង្រកងេឈម ះជភ ែខមរ

េទកនុង្របព័នធទិននន័យែដលេគបេងកីតេឡងីស្រមប់្របេទសែដលេ្របី្របស់ភ អង់េគ្លស។ ្រគន់ែតករេរៀបេឈម ះ 

មលំ ប់អកខរ្រកម គឺជបញ្ហ ្របឈមខ្ល ងំ ស់េទេហយី។ េ្រកពីបញ្ហ លំបកខងកុំពយូទ័រ េឈម ះជភ

ែខមរជេ្រចីន ចសរេសរបនជេ្រចីនរេបៀប។ េលីសពីេនះេទៀត ពុមពអក រែខមរ្រតូវបនេគបញចូ លេទកនុងស្តង់

យូនីកូដអន្តរជតិ កនុងឆន ២ំ០០៣ (Unicode 4)។ ពមុីនេគបនេ្របី្របស់្របេភទពុមពអក រេ្រចីនែបបពុមំន

លកខណៈស្ដង់  ែដលមិនស្រមួលដល់ករតេ្រមៀប និងែស្វងរកេឈម ះ។ គ.ជ.ប បនេ្របី្របស់ពុមពអក រ Post 

Script (១៩៩៨) និង Khek Brothers (ចប់ពឆីន ២ំ០០១) មុនេពលប្តូរេទេ្របី្របស់ពុមពអក រយូនីកូដេនឆន ំ

២០០៥។ 

ទងំេនះគឺជេហតុផលែដល គ.ជ.ប ែតងែតយកចិត្តទុក ក់ខពស់េទេលីករេធ្វីបចចុបបននភពជ្របចំ

េលីបញជ ីេឈម ះ ។ េយងីមនករផ្តល់រយៈេពលែវងេដីមបឱីយអនកែដលមនសិទធិេបះេឆន តមនឱកសេធ្វីករេផទ ង 

ផទ ត់េដីមបធីនថ េឈម ះរបស់េគ្រតូវបនសរេសរយ៉ង្រតឹម្រតូវេលីបញជ ីេបះេឆន ត េហយីេឈម ះទងំ យ  

ែដលែលងមនសុពលភពតេទេទៀតេ យ រេហតុផល្រសបចបប់ ក៏េ យ នឹង្រតូវបនេគលុបេចញពី 

បញជ ីេបះេឆន ត។ ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ រយៈេពលចុះេឈម ះេបះេឆន ត្រតូវបនពនយរេពលមួយែខែថម

េទៀតអនុេ ម ម ច.ប.ត.រ។  

ករេធ្វីបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន ត មនពីរដំ ក់កលសំខន់ៗ៖ ទី១ សំ តបញជ ីេបះេឆន តចុង

េ្រកយ និងទី២ ចុះេឈម ះអនកេបះេឆន តបែនថមេទៀត (អនកមនសិទធិេបះេឆន តេលីកទី១ និងអនកចុះេឈម ះេបះ

េឆន តពីមុនែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន)។  

ករសំ តបញជ ីេបះេឆន តគឺេដីមបលុីបេឈម ះអនកេបះេឆន តេចញពីបញជ ីេបះេឆន ត ឬេដីមបែីកត្រមូវេឈម ះ 

និងទិននន័យៃនអនកេបះេឆន តេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 

ករលុបេឈម ះអនកេបះេឆន ត គឺេដីមបលុីបេឈម ះអនកេបះេឆន តែដល ្ល ប់ ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន

េចញពីឃុសំងក ត់ ែដលបត់បង់សិទធិេបះេឆន ត ែដលគម នទីលំេនកនុងឃុសំងក ត់ ក៏ដូចជលុបេឈម ះសទួន។ 

េដីមបចីប់េផ្តីមដំេណីរករ ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់បនេកះ្របជុំេសម នឃុ ំ សងក ត់ ្របធនបុ៉ស្តិ៍នគរបល

រដ្ឋបលឃុសំងក ត់ ្របធនភូមិ តំ ងគណបក នេយបយ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេនកនុងឃុសំងក ត់ េដីមបី
ផ ព្វផ យព័ត៌មនេទដល់្របជពលរដ្ឋកនុងឃុ ំសងក ត់ ស្តីពីេគលបំណងៃនករេផទ ងផទ ត់ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

្របចឆំន  ំនិងេដីមបជីំរុញឱយពួកគត់ចូលរមួកនុងដំេណីរករេនះ កនុងករធនសុ្រកឹតភពៃនបញជ ីេបះេឆន ត។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 7 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ជំ នទី១ ៖ ដំេណើ រករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

េដីមបធីនសុ្រកឹតភពៃនករលុបេឈម ះ មួយេចញពីបញជ ីេបះេឆន ត ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់ និង 
េសម ន ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ែផ្អកេលីឯក រសម្អ ងពក់ព័នធែដលមន្រ ប់ មករណីនមីួយៗ ឬែផ្អកេលីលិខិត 
បញជ ក់អះ ងរបស់្រកុម្រគួ រ ឬអនកេនផទះជិតខងកនុងភូម ិ េ យមនផ្តិតេមៃដផង ឬែដលមនករបញជ ក់ 
ពីេមភូមិ ឬបុ៉ស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់។ 

េសម នឃុ ំសងក ត់្រតូវេរៀបចំបញជ ីេឈម ះអនកែដលមនសិទធិេបះេឆន តថមីេនកនុងឃុ ំសងក ត់របស់គត់ េពល 
គឺអនកែដល្រគប់ យុ ១៨ឆន  ំ គិត្រតឹមៃថងេបះេឆន ត អនកែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនចូលមកកនុងឃុ ំ សងក ត់ អនក 
ែដលទទួលបនសិទធិេបះេឆន តេឡងីវញិ ្រពមទងំអនកែដលមនសិទធិេបះេឆន តេហយីមិនែដលបនចុះេឈម ះពី 
មុនមក។ 

ជំ នទី២ ៖ ករបេងកើតបញជ ីេបះេឆន តដំបូង 

បញជ ីេបះេឆន តដំបូង គឺជកររួមបញចូ លគន រ ងបញជ ីេបះេឆន តចុងេ្រកយ    ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភព 
េ យករលុបេឈម ះ ឬ្រតូវែកត្រមូវេឈម ះ ឬ/នងិទិននន័យ  និងបញជ ីេបះេឆន តបែនថម(ចុះេឈម ះថមី)។ 

បញជ ីេបះេឆន តចុងេ្រកយបំផុតមួយចបប់ ្រតូវបនបិទផ យ មករយិល័យឃុ ំសងក ត់នមីួយៗទូទងំ 
្របេទស េដីមបអីនុញញ តឱយអនកេបះេឆន តេផទ ងផទ ត់េឈម ះ េភទ ៃថង ែខ ឆន កំំេណីត នងិ សយ ្ឋ នរបស់ពួកេគ។ 
អនកេបះេឆន តមនសិទធិទមទរបញចូ លេឈម ះរបស់ខ្លួនែដលបត់ពីបញជ ី ឬែកត្រមូវព័ត៌មនមនិ្រតឹម្រតូវ ឬព័ត៌មន 
ែដលបត់ដូចជេឈម ះ េភទ ៃថង ែខ ឆន កំំេណីត នងិ សយ ្ឋ ន។ 

េសម នឃុ ំ សងក ត់ក៏មនបញជ ីេបះេឆន តចុងេ្រកយបំផុតមួយចបប់េទៀត េដីមបែីកត្រមូវេឈម ះអនកេបះ
េឆន ត ឬលុបេឈម ះសទួន ឬេឈម ះអនកែដល ្ល ប់ ឬអនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេចញេ្រកឃុ ំ សងក ត់ ឬអនកបត់បង់សិទធិ
េបះេឆន ត។ េសម នក៏្រតូវបំេពញនូវទ្រមង់ចុះេឈម ះ េដីមបចុីះេឈម ះអនកែដលេសនីសំុចុះេឈម ះេទកនុងបញជ ីេបះេឆន ត 
េ យែផ្អកេទេលីលកខណៈវនិិចឆ័យសំខន់ ៤ ៖ គឺមកចុះេឈម ះេ យផទ ល់ខ្លួន ្រពមទងំមនអត្តសញញ ណ 
ប័ណ្ណសមគ ល់ខ្លួន មនសញជ តិែខមរមន យុ ១៨ឆន  ំ គតិ្រតឹមៃថងេបះេឆន ត និងមនទីលំេនកនុងឃុ ំ សងក ត់។  
េឈម ះទងំេនះនឹង្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងបញជ ីេឈម ះថមីមួយ ច់េ យែឡក ែដលនឹង្រតូវបែនថមេទកនុងបញជ ី 
េបះេឆន ត។ េនចុងបញច ប់ៃនរយៈេពលចុះេឈម ះេបះេឆន ត បញជ ីេបះេឆន ត ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពនឹង្រតូវបទិ 
ផ យេ យេសម ន ជបញជ ីេបះេឆន តដំបូង េដីមបឱីយ ធរណៈជនមកពិនតិយ។ ករបិទផ យនូវបញជ ីេបះេឆន ត
ដំបូងគឺេដីមបអីនុញញ តឱយអនកេបះេឆន តមកេធ្វីករត ៉  េដីមបបីញចូ លេឈម ះែដលបត់ ឬែកត្រមូវេឈម ះ ឬទិននន័យ 
ឬេដីមបជីំទស់ចំេពះេឈម ះជន មន ក់ែដលមនេនកនុងបញជ ីេបះេឆន តដំបូង។ 

ជំ នទី៣ ៖ ករបេងកើតបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករ 

បណ្តឹ ងទក់ទងនឹងបញជ ីេបះេឆន ត ចនឹង្រតូវប្តឹងត ៉ េទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ែដលនឹងេធ្វីករសេ្រមច
ជ ថ ពរ។ គ.ជ.ប ចផ្តល់សុពលភពដល់បញជ ីេបះេឆន តែដល្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពរចួេនេពលែដលពកយ
បណ្តឹ ង្រតូវបនេ ះ្រ យរចួ ល់។ េនេពលផ្តល់សុពលភពរចួ ល់េហយី បញជ ីេបះេឆន តនឹងក្ល យជ ថ ពរ 
និងមិន ចែកែ្របបនេឡយី។ បញជ ីេបះេឆន តមួយចបប់នឹង្រតូវបញចូ នេទឃុសំងក ត់នីមួយៗស្រមប់រក ទុកជ 
អចិៃ្រន្តយ ៍ ជឯក រផ្លូវករ។ ធរណជនទូេទរមួទងំគណបក នេយបយ ចេមីលបញជ ីេបះេឆន តេនឃុ ំ
សងក ត់ និង មរយៈេគហទំព័ររបស់ គ.ជ.ប។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 8 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ េនេពលែដលបញជ ីេបះេឆន ត្រតូវបនផ្តល់សុពលភពរចួ ល់ ពុំមននរ
មន ក់ ច ងំអនកេបះេឆន ត មួយែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តមិនឱយេទេបះេឆន តបនេនះេទ។ ទេង្វ ី
ែបបេនះ គជឺកររេំ ភេលីរដ្ឋធមមនុញញ ច.ប.ត.រ និងបទបញជ  នងិនីតិវធិី។ ករជំទស់ មួយចំេពះអនកេបះ 
េឆន តែដលបនចុះេឈម ះរចួ ល់ បុ៉ែន្តសង យ័ថមិន្រសបចបប់ គឺ្រតូវេធ្វីេឡងីេនកនុងអំឡុងេពលៃនករពិនិតយ 
បញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត្របចឆំន  ំ ដូចមនែចងកនុង ច.ប.ត.រ និងបទបញជ  នងិនីតិវធិ ី និង្របតិទិន 
ៃនករចុះេឈម ះេបះេឆន ត េហយីមិន្រតូវបនេធ្វីេឡងី េនកនុងអំឡុងេពលេបះេឆន តេនះេទ។ 

កណំត់សមគ ល់៖ បញជ ីេបះេឆន តស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ ្រតូវបនេរៀបចេំឡងីចប់ពៃីថងទ០ី១ ែខកញញ  
ដល់ៃថងទ៣ី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២។ បញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករស្រមប់កេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ ែដល្រតូវបនផ្តល់
សុពលភពេនៃថងទ៣ី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ េ យ គ.ជ.ប មនេឈម ះអនកេបះេឆន តសរុបចនំនួ ៩,៦៧៥,៤៥៣ រូប 
(្រស្ត ី េសមនីងឹ ៥២,៥%) េហយីនងឹករយិល័យេបះេឆន តចនំនួ ១៩,០០៩ ។ េនេពលេធ្វបីចចុបបននភពបញជ ី 
គ.ជ.ប បនចុះេឈម ះេបះេឆន តថមចីនំនួ ៩៤០,៤៤៥ រូប េឈម ះែដល្រតូវបនែកត្រមូវចនំនួ ៩២,៣៦៦ នងិេឈម ះ 
ែដលបនលុបេចលចនំនួ ៤៦៨,៤៨៥ ែដលមនភជ ប់មកជមយួឯក រសំ ង្រសបចបប់ទងំអស់។ 

ង ៖ ករេបះេឆន ះេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត ១៩៩៣-២០១៣ 

ឆន េំបះេឆន ត អនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត អនកបនេបះេឆន ត ភគរយអនកែដលបនេបះេឆន ត 

១៩៩៣ ៤ ៧៦៤ ៤៣០ ៤ ២៦៧ ១៩២ ៨៩,៥៦% 

១៩៩៨ ៥ ៣៩៥ ៥៩៥ ៥ ០៥៧ ៨៣០ ៩៣,៧៤% 

២០០៣ ៦ ៣៤១ ៨៣៤ ៥ ២៧៧ ៤៩៤ ៨៣,២២% 

២០០៨ ៨ ១២៥ ៥២៩ ៦ ១១០ ៨២៨ ៧៥,២១% 

២០១៣ ៩ ៦៧៥ ៤៥៣ ៦ ៧៣៥ ២៤៤ ៦៩,៦១% 

 
ករេកីនេឡងីយ៉ងខ្ល ងំៃនចំនួនអនកចុះេឈម ះេបះេឆន ត បង្ហ ញនូវលទធផលៃនករខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ង 

ខ្ល ងំរបស់ គ.ជ.ប កនុងករេធ្វីបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន ត។ អនកចុះេឈម ះេបះេឆន តបនេកីនេឡីងចំនួន 
១,៧៨៣, ៦៩៥ រូប ពីចេន្ល ះឆន ២ំ០០៣ ដល់ ២០០៨ និងេកីនេឡងីបែនថមេទៀតចំនួន ១,៥៤៩,៩២៤ រូប េន 
ចេន្ល ះឆន ២ំ០០៨ ដល់ ២០១៣។ 

េន្របេទសកមពុជ អ្រ ៃនករចូលរមួេបះេឆន ត មនក្រមិតខពស់េធៀបជមួយនឹង្របេទសដៃទេទៀត
ែដលពុំមនករេបះេឆន តចប់បងខំេ យអំ ចចបប់ ដូចជ្របេទសហ្វលីីពីន (៦០,៧% កនុងឆន ២ំ០១៣) 
ឥ ្ឌ  (៥៨,១៩% កនុងឆន ២ំ០០៩) និងសហរដ្ឋ េមរកិ (៤១,៥៩% កនុងឆន ២ំ០១០) េយង មរបយ 
ករណ៍របស់វទិយ ថ នេដីមបលិីទធិ្របជធិបេតយយ និងជំនួយដល់ករេបះេឆន ត (The Institute for Democracy 
and Electoral Assistance “ IDEA ” )។ 

ប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត 

េដីមបកីត់បនថយជអតិបរមនូវបញ្ហ ែដលេកីតេចញពីករមិន ចរកេឃញីនូវេឈម ះ និងករយិល័យ 
េបះេឆន ត គ.ជ.ប បនែចកផ យប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត ដល់អនកេបះេឆន ត ពីរែខមុនៃថងេបះេឆន ត េដីមប ី



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 9 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ជូនដំណឹងដល់អនកេបះេឆន តមន ក់ៗមុនករេបះេឆន តអំពីទិននន័យេបះេឆន តសំខន់ៗរបស់ពួកេគ ដូចែដលមន 
េនកនុងបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករ មរយៈប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត។ ព័ត៌មនេបះេឆន តេនេលីប័ណ្ណព័ត៌មន 
អនកេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ គឺដូចគន ទងំ្រសុងេទនឹងព័ត៌មនេបះេឆន តែដលមនេនកនុងបញជ ីេបះេឆន តឆន ២ំ០១២ 
េ្រពះប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន តទងំេនះ្រតូវបនេបះពុមភេចញេលីមូល ្ឋ នទិននន័យែតមួយជទ្រមង់េផ ងពីគន ។ 

គ.ជ.ប ែចកប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត មភូមិ មរយៈ គឃ/សប េ យសហករជមួយ ជញ ធរ
មូល ្ឋ នែដល គ ល់ភូមិ ្រស្តភូម ិ ឃុ ំ សងក ត់។ គណបក នេយបយមនសិទធិកនុងករចូលរមួជអនកសេងកត 
ករណ៍ េហយីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមនសិទធិចូលរមួកនុងករែចកប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត។ បនទ ប់ពីបញច ប់ 
ករែចកប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន តេន មភូម ិ ប័ណ្ណែដលេនសល់ អនកភូមិែដលមិនទន់បនទទួលប័ណ្ណេនះ 
ចេទយកប័ណ្ណេនះេនទី ន ក់ករ គឃ/សប កនុងអំឡុងេពលៃនយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត។ 

កណំត់សមគ ល់៖ ស្រមប់ករេបះេឆន ត ២០១៣ ប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត្របមណ ៨.១ នសន្លកឹ 
្រតូវបនែចកេ យផទ ល់ដល់អនកេបះេឆន ត ចប់ពថីងទ០ី១ ែខមថុិន ដល់ៃថងទ២ី៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣។
ចនំនួេនះេសមនីងឹ ៨៤.០៥% ៃនេឈម ះេលីបញជ ីេបះេឆន ត។ ប័ណ្ណែដលេនេសសសល់្រតូវបនរក ទុកេន 
គឃ/សប ស្រមប់អនកេបះេឆន តមកយកេ យខ្លួនឯង រហូតដល់ៃថងទ២ី៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ ្រតមឹេម៉ង ៥ 
នងិ៣០នទ ី ង ច។ មនប័ណ្ណព័ត៌មនចនំនួ ១៩៥,៤៤០សន្លកឹ ្រតូវបនេគមកយកបែនថមេទៀត េធ្វឱីយចនំនួ 
សរុបេកនីេឡងីដល់ ៨,៣២៨,១២០សន្លកឹ េសមនីងឹ ៨៦.០៧%។ 

បែនថមេលីករែចកប័ណ្ណព័ត៌មនអនកេបះេឆន ត កនុងឆន ២ំ០១៣ េនះ អនកេបះេឆន ត ចពនិតិយេឈម ះរបស់ 
ពកួេគេ យ ទូរស័ពទេទ គ.ជ.ប (ទូរស័ពទ៥ែខ េ យឥតគតិៃថ្ល) នងិេ យេ្រប្ីរបស់េគហទព័ំររបស់ គ.ជ.ប 
េហយីនងិ មរយៈ្របព័នធថតសំេឡងទនំក់ទនំងគន េទវញិេទមក េ យេ េទេលខ ១២៨៥ ជេលីកដបូំង។ 
េលីសពេីនះេទៀត បញជ ីេបះេឆន ត្រតូវបទិផ យេន គឃ/សប ៣០ៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត នងិសំខន់ជងេនះេទៀត 
្រតូវបនបទិផ យេនករយិល័យេបះេឆន តនមីយួៗមយួៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត។ 

យន្តករទងំេនះផ្តល់ឱកសយ៉ងេ្រចនីដល់អនកេបះេឆន ត េដមីបឱីយគត់បនដងឹ្របកដជមុន េនៃថងេបះេឆន តថ 
េតកីរយិល័យមយួ ែដលគត់្រតូវេទេបះេឆន ត េដមីបេីជៀស ងករភ័ន្ត្រចឡ ំនងិករកត់បនថយករពនយរេពល
េនករយិល័យេបះេឆន ត។ 

២. ករចុះបញជ គីណបក នេយបយឈរេឈម ះេបះេឆន ត និងេបកខជនឈរេឈម ះ 

ជំ នទ១ី ៖ គ.ជ.ប ទទួលយកពកយេសនីសំុចុះេឈម ះរបស់គណបក នេយបយ ែដលមនបំណង្របកួត
្របែជងកនុងករេបះេឆន ត រមួជមួយនឹងឯក រពក់ព័នធដូចមនែចងកនុងចបប់ និង្របក់តមកល់។ បនទ ប់ពបីន
ទទួលពកយេសនីសំុ គ.ជ.ប ពិនតិយ និងសេ្រមចេលីពកយេសនីសំុចុះេឈម ះេនះកនុងរយៈេពល ០៧ៃថង យ៉ងយូរ។ 
្របសិនេបីមនករទមទរឱយែកត្រមូវ នងិែកស្រមួល គ.ជ.ប ្រតូវបញចូ នពកយេសនីសំុ្រតឡប់េទឱយគណបក នេយបយ 
វញិ េ យទុករយៈេពល ៥ៃថង ស្រមប់ករែកត្រមូវ និងែកស្រមួលេនះ។ 

ជំ នទ២ី៖ គណបក នេយបយែដលបនចុះបញជ ីនីមួយៗ ្រតូវ ក់ជូន គ.ជ.ប នូវបញជ ីេបកខជនឈរេឈម ះ
ម ននុ្រកមេនកនុងគណបក ខ្លួន និងបញជ ីេបកខជនប្រមុងស្រមប់មណ្ឌ លេបះេឆន តនីមយួៗ ( ជធនី េខត្ត) 

ជមួយនឹងករ្របកសទទលួយកេ យេបកខជននីមយួៗ នងិភស្តុ ងៃនេឈម ះរបស់ពួកេគេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 10 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ជំ នទ៣ី ៖ បនទ ប់ពី គ.ជ.ប ឬ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញេ ះ្រ យបណ្តឹ ង ឬបណ្តឹ ងត ៉ របស់គណបក នេយបយ 
ឬេបកខជនឈរេឈម ះែដល្រតូវបនបដិេសធរចួ ល់េ យ គ.ជ.ប ្រតូវផ ព្វផ យបញជ ីផ្លូវករគណបក នេយបយ 
ឈរេឈម ះេបះេឆន ត និងបញជ ីេបកខជនឈរេឈម ះ។ បនទ ប់ពីេរៀបចំករចប់េឆន តកំណត់េលខេរៀងរបស់គណបក  
េនេលីសន្លឹកេឆន ត គ.ជ.ប ្រតូវបិទផ យបញជ ីគណបក នេយបយ និងបញជ ីេបកខជនស្រមប់ ជធនី េខត្ត 
នីមួយៗ។ 

កណំត់សមគ ល់៖ ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប បនចុះបញជ ីគណបក នេយបយចនំនួ ៨ េបកខជន 
ឈរេឈម ះចនំនួ ៨៨៦ រូប នងិេបកខជនប្រមុងចនំនួ ១,០១២ រូប។ 

៣. យទុធនករេឃសនេបះេឆន ត 

៣.១. បទបញាជ  

ចបប់ ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្តផ្តល់ ណត្តិដល់ គ.ជ.ប កនុងករ្រគប់្រគង និងស្រមប 
ស្រមួលយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត របស់គណបក នេយបយែដលបនចុះបញជ ីកនុងរយៈេពល ៣០ៃថង ចប់ពី 
ៃថងទី២៧ ែខមិថុន រហូតដល់ៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣។ ល់សកមមភពេឃសនេបះេឆន តទងំអស់ ្រតូវ 
បញឈប់កនុងរយៈេពល ២៤េម៉ង មុនៃថងេបះេឆន ត និងកនុងៃថងេបះេឆន ត។ 

កនុងអំឡុងេពលយុទធនករេឃនេបះេឆន ត គឃ/សប និង គធ/ខប ចត់វធិនករមួយចំននួ េដីមប ី
ស្រមួលករែថរក សន្តិសុខ សុវតថិភព និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ េ យសហករជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន
ពក់ព័នធ្រគប់លំ ប់ថន ក់ និងគណបក នេយបយ និងេបកខជនឈរេឈម ះ។ វធិនករទងំេនះរមួមនករែបង 
ែចកទីកែន្លង ធរណៈស្រមប់ករែហកបួន ករជួបជុំជ ធរណៈ ករ្របគំត្រន្តី នងិ្រពតឹ្តិករណ៍កី េផ ងៗ។ 
ល់សកមមភពយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត ្រតូវេជៀស ងករេ្រជៀតែ្រជក ឬកររខំនគណបក នេយបយ 
េផ ង េបកខជន ឬអនកគ្ំរទ។ 

គ.ជ.ប បនផ ព្វផ យបទបញជ  និងនីតិវធិីស្តពីីយុទធនករេឃសនេបះេឆន តេទ្រគប់ភគីែដល 
ពក់ព័នធ ជពិេសសគណបក នេយបយ និងេបកខជនរបស់ពួកេគ និងផ ព្វផ យពីអ្វីែដលគរួេធ្វី និងមនិគួរេធ្វី 
្រពមទងំរេបៀបេធ្វីករជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងភគីេផ ងៗេទៀតែដលពក់ព័នធ ដូចជអងគករជតិ និងអន្តរ 
ជតិ និងមច ស់ ឬអនក្រគប់្រគងមេធយបយ ធរណៈ ឬឯកជន។ 

៣.២. ករេ្របើ្រ ស្់របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន 

គ.ជ.ប ផ្តល់មេធយបយេផ ងៗេទ្រគប់គណបក នេយបយែដលបនចុះបញជ ីទងំអស់ េដីមបផី្តល់
ព័ត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អពំីកមមវធិីនេយបយរបស់ពួកេគ មរយៈប ្ត ញេឃសនេអឡចិ្រតូនិក និង
េបះពុមភ នងិធននូវករេ្របី្របស់ប ្ត ញ្របព័នធេឃសនពី្រគប់គណបក នេយបយែដលបនចុះបញជ ីទងំអស់ 
េនកនុងអំឡុងេពលយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត និងេចញផ យនូវេគលករណ៍េដីមបតី្រមង់ទិសសកមមភពៃន
្របព័នធេឃសនឯកជន នងិរដ្ឋ ពក់ព័នធនឹងករេបះេឆន តេនកមពុជ។ 

ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប ផ្តល់ឱកសដល់គណបក នេយបយនីមយួៗ េដីមបេីបះពុមព
ផ យេគលនេយបយរបស់ខ្លួនេនកនុង្រពឹត្តិប្រត្របចសំប្ត ហ៍របស់ គ.ជ.ប ចំននួ ៥េលខ ចប់ពៃីថងទី២៧ 
ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៣ ដល់ៃថងទី២០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ ែដលករេបះពុមពផ យមួយេលីកៗមនចំនួន      
២០,០០០ ចបប់ និង្រតូវបនែចកផ យយ៉ងទូលំទូ យេនទូទងំ្របេទស។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 11 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ករផ ព្វផ យ មវទិយុ និងទូរទស ន៍រដ្ឋ ៖ ផទុយពី្របេទសេផ ងេទៀតជេ្រចីន គ.ជ.ប បនែណនំ
ឱយវទិយុ និងទូរទស ន៍រដ្ឋែបងែចកេពលេវ ឱយេសមីគន េ យពុំគិតៃថ្ល ស្រមប់គណបក នេយបយនីមយួៗ ដូច
ែដលមនែចងេនកនុងបទបញជ  នងិនីតវិធិីរបស់ គ.ជ.ប។ 

គ.ជ.ប បនែណនវំទិយុរដ្ឋ (FM 96 និង105.70MHz) និងទូរទស ន៍ជតិកមពុជឱយទុករយៈេពល 
បួនេម៉ងកនុងមួយៃថង េដីមបផី ព្វផ យេគលនេយបយរបស់គណបក  េ យគណបក នេយបយនីមួយៗមន
រយៈេពល ៣០នទី កនុងមយួៃថងេន ម ថ នីយន៍ីមយួៗេនះ។ 

វទិយុ និងទូរទស ន៍ឯកជន៖ វទិយុ នងិទូរទស ន៍ឯកជន្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៍ផ ព្វផ យរបស់ 
គ.ជ.ប េដមីបធីនឱយមនតុលយភពៃនករផ ព្វផ យរបស់គណបក នេយបយ។ វទិយុ និងទូរទស ន៍ឯកជន 
ចផ្តល់េម៉ងផ យេទឱយគណបក នេយបយ មួយ បុ៉ែន្ត្របសិនេបីវទិយុ និងទូរទស ន៍ទងំេនះេធ្វីដូេចនះ 

ពួកេគ្រតូវផ្តល់េម៉ងផ យេទឱយគណបក នេយបយែដលបនចុះបញជ ីទងំអស់ េ យយកៃថ្លផ យកនុងអ្រ  
ដូចៗគន ។ ្របសិនេបីពួកេគបដិេសធករផ យរបស់គណបក នេយបយ មួយ ពួកេគ្រតូវែតបដិេសធទងំ 
អស់។ ពួកេគពុំ្រតូវបនអនុញញ តឱយលក់ ឬជួលេទឱយគណបក នេយបយ មួយផ្ត ច់មុខេនះេទ។ 

េ្រកពីរយៈេពលេសមីៗគន ែដលបនកំណត់ែបងែចកដល់គណបក នេយបយចុះបញជ ីនីមួយៗ កនុង
អំឡុងេពលយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត គ.ជ.ប បនេចញនូវបទបញជ  នងិេគលករណ៍ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ 
និងដំេណីរករផ ព្វផ យេគលនេយបយរបស់គណបក  ករលក់ ឬជួលេម៉ងផ ព្វផ យដល់គណបក  និង
េគលករណ៍ស្រមប់ប ្ត ញេឃសន និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលជតិនិងអន្តរជតិ ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ
កមមវធិីេដញេ លសំណួរ ចេម្លីយេលីេគលនេយបយរបស់គណបក នេយបយ ែដលចូលរមួកនុងករ្របកួត
្របែជងេនកនុងករេបះេឆន ត។ 

មនកររះិគន់មួយចំនួនេលីកេឡងីថ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនរដ្ឋ មនភពលេម្អ ងេទខងគណបក
្របជជនកមពុជកនុងករផ ព្វផ យព័ត៌មននងិកមមវធិីេផ ងៗរបស់ខ្លួន ផទុយមកវញិ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនឯកជន
មួយចំនួន ក៏ដូចជ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនបរេទសែដលផ ព្វផ យេនកនុង្របេទសកមពុជជេខមរភ មន 
ភពលេម្អ ងេទខងគណបក សេ្រងគ ះជតិ។ 

៤. មួយៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត (ៃថងស) 

េយង មចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត យុទធនករេឃសនេបះេឆន ត្រតូវបន 
មឃត់ កនុងរយៈេពល ២៤េម៉ង មុនៃថងេបះេឆន ត និងកនុងៃថងេបះេឆន ត។ 

៥. ៃថងេបះេឆន ត ប់សន្លកឹេឆន ត និងបូកសរបុលទធផល 

៥.១. គណៈកមមការការយិាលយ័េបាះេឆាន ត 

េនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ ចប់ពេីម៉ង ៦ ដល់េម៉ង ៧្រពឹក ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត 
តំ ងគណបក នេយបយ អនកសេងកតករណ៍ នងិអនក រព័ត៌មន ្រតូវបនអនុញញ តឱយចូលេទកនុងករយិ 
ល័យេបះេឆន ត។ េនកនុងករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗ មន្របធនករយិល័យេបះេឆន ត អនុ្របធន 
េលខធិករ ជំនួយករទី១ និងទី២ និងម្រន្តីសន្តិសុខ សរុបទងំអស់ ៦នក់។ តំ ងគណបក នេយបយ 
និងអនកសេងកតករណ៍ ្រតូវបនអនុញញ តេ យ គ.ជ.ប ឱយសេងកតករណ៍េមីលដំេណីរករេបះេឆន តេនកនុងករយិ 
ល័យេបះេឆន តនីមួយៗ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 12 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

េនេពលែដលអនកសេងកតករណ៍ទងំអស់មនវត្តមន ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន តបង្ហ ញហបិេឆន ត
ទេទរ ចក់េ ឃ្លុមំនេលខ និងកត់េលខឃ្លុែំដលចក់េនះ។ បនទ ប់មក ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន តេបីកកញច ប់
សន្លឹកេឆន ត និងកត់្រ ចំនួនពិត្របកដៃនសន្លឹកេឆន តេ យ ប់ចំនួនជក់ែស្តង និងពនិិតយេមីលេលខេរៀងកូដ
ដំបូង និងេលខេរៀងកូដចុងេ្រកយរបស់សន្លឹកេឆន ត ្រពមទងំចំនួនេឈម ះសរុបេនេលីបញជ ីេបះេឆន ត ្រ សមង ត់ 
ស្រមប់េបះេលីសន្លឹកេឆន ត រចួេបះ្រ េនេលី្រក សស េហយី្រតូវបង្ហ ញេទ្រគប់តំ ងគណបក នេយបយ 
និងអនកសេងកតករណ៍ែដលមនវត្តមន។ 

្រគប់ជំ នទងំអស់ ្រតូវេធ្វីឱយចប់មុននឹងេបីកករយិល័យេបះេឆន តេនេម៉ង ៧្រពឹក ឬយ៉ងយូរ 
បំផុត្រតឹមេម៉ង ៨្រពឹក កនុងករណីពនយរេពល ដូចជករទទួលបនសមភ រៈេបះេឆន តយតឺយ៉វេនករយិល័យ 
េបះេឆន ត។ 

េពលេវ េបះេឆន ត គឺចប់ពីេម៉ង ៧្រពឹក ដល់េម៉ង ៣រេសៀល។ ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត នងិ 
តំ ងគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ បន្ត្រតួតពិនិតយដំេណីរករេបះ
េឆន តទងំមូលេនកនុងករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗ។ ករយិល័យេបះេឆន តនឹង្រតូវបិទេនេម៉ង ៣រេសៀល។ 

កណំត់សមគ ល់ ៖ ចប់ពេីពលចប់េផ្តមីេបះេឆន តរហូតដល់េពលបទិករយិល័យេបះេឆន ត គកប តំ ងគណ 
បក នេយបយ នងិអនកសេងកតករណ៍ទងំអស់គមឺនវត្តមន នងិេធ្វជី ក េីន្រគប់ជំ នកនុងដេំណីរករ 
េបះេឆន ត េ យបនអនុញញ តេ យចបប់ស្តកីរេបះេឆន តេ្រជសី ងំតំ ង ្រស្ត នងិបទបញជ  នងិនតីវិធិ ី
េផ ងៗេទៀត។ ្របសិនេបមីនភពមនិ្រប្រកតី មយួ តំ ងគណបក នេយបយ ចេលីកករជទំស់
ផទ ល់មត់ភ្ល មេទកន់្របធនករយិល័យេបះេឆន ត ែដលមនសមតថកចិចេ ះ្រ យ។ ្របសិនេបតីំ ង 
គណបក នេយបយ មនិសុខចតិ្តជមយួនងឹករេ ះ្រ យរបស់្របធនករយិល័យេបះេឆន តេទ គត់ ច 
សំុទ្រមង់១២០២ មកបេំពញពកយប្តងឹ នងិ ក់ជូន គឃ/សប មុនេម៉ង ១១ នងិ៣០នទ ីេនៃថងបនទ ប់។ 

បនទ ប់ពីបិទករយិល័យេបះេឆន ត ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន តមនភរកិចច្រតូវអនុវត្ត ដូចខងេ្រកម៖ 
ជំ នទ១ី ៖  

១.  ្របធន្រតូវបិទភជិត្របេ ះទម្ល ក់សន្លកឹេឆន តទងំពីរខងេលីហបិេឆន ត។ 
២.  ្របធនចុះហតថេលខេលី្រក សស េដមីបបីិទភជិត្របេ ះទងំពីរខងេលីហបិេឆន ត និងអេញជ ីញ 

តំ ងគណបក នេយបយមកចុះហតថេលខ។ 
៣. ្របធនបិទគំរប និងចក់េ ឃ្លុមំនេលខ្រតង់្រកវលិទងំពីរៃនហបិេឆន ត។ 
៤. េលខធិករកត់្រ េពលេវ ៃនករបិទហបិេឆន ត និងកត់េលខេ ឃ្លុកំនុងទ្រមង់ែបបបទេលខ

១១០១។ 
៥. េលខធិករ ប់ចំនួនអនកេបះេឆន តសរុប ែដលកត់្រ កនុងបញជ ីេបះេឆន ត ថបនេបះេឆន ត

េហយី។ 
៦. អនុ្របធន ប់ ច់េ យែឡក នូវសន្លឹកេឆន តែដលមិនបនេ្របី្របស់ និងសន្លឹកេឆន តែដល

ខូច (្របសិនេបីមន)។ 
៧. អនុ្របធន និងេលខធិករ េផទ ងផទ ត់េទវញិេទមកនូវចំនួនអនកេបះេឆន តែដលបនកត់្រ  

និងសន្លឹកេឆន តែដលបនេ្របី េ យបូកសរុបជមួយសន្លឹកេឆន តែដលខូច និងសន្លឹកេឆន ត 
មិនេ្របី្របស់។ លទធផលៃនករបូកសរុបបញចូ ល ្រតូវេសមីនឹងចំនួនសន្លឹកេឆន តជក់ែស្តងែដល 
បនទទួលេនកនុងករយិល័យេបះេឆន ត។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 13 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

៨. ជំនួយករទី២ េចះ ឬកត់មួយែផនក ៃនសន្លឹកេឆន តែដលមិនបនេ្របី្របស់។ 
៩. អនុ្របធន ក់បញចូ លសន្លឹកេឆន តែដលបនេចះ ឬបនកត់ នងិគល់បញជ ីសន្លឹកេឆន តែដល 

បនេ្របី្របស់េទកនុងថង់ប្ល សទិកមួយេ យែឡក េហយីបនទ ប់មក ក់បញចូ លថង់េនះេទកនុង
កញច ប់សុវតថិភព«ក»។ 

១០. េលខធិករកត់្រ តួេលខទងំអស់ខងេលីចូលេទកនុងកំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត (ទ្រមង់
ែបបបទេលខ ១១០១) ជបីចបប់ នងិអេញជ ីញតំ ងគណបក នេយបយទងំអស់មកចុះ
ហតថេលខ េលីកំណត់េហតុេនះ។ 

១១. ្របធន ក់បញចូ លទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ មួយចបប់ េទកនុងេ្រ មសំបុ្រត ក់កំណត់
េហតុេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត ែដលនឹង្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុងកញច ប់សុវតថិភព«ក»េន 
េពលេ្រកយ។ 

១២. ្របធន ក់បញចូ លបញជ ីេបះេឆន តេទកនុងេ្រ មសំបុ្រត េហយីបនទ ប់មក ក់េ្រ មសំបុ្រត 
េនះេទកនុងកញច ប់សុវតថិភព«ក»។ 

១៣. ្របធន ក់សន្លឹកេឆន តខូច(្របសិនេបីមន) ចូលេទកនុងេ្រ មសំបុ្រត ច់េ យែឡកមយួ 
េហយីបនទ ប់មក ក់បញចូ លេ្រ មសំបុ្រតេនះេទកនុងកញច ប់សុវតថិភព«ក»។ 

១៤. ្របធន ក់្រ សមង ត់ចូលេទកនុងេ្រ មសំបុ្រត េហយីបនទ ប់មក ក់បញចូ លេ្រ មសំបុ្រត
េនះេទកនុងកញច ប់សុវតថិភព«ក»។ 

១៥. ្របធន ក់ ល់វតថុមិនែមនជសន្លឹកេឆន ត និងឯក រែដលបនដកហូតេ យម្រន្តីករយិ 
ល័យេបះេឆន តពីអនកេបះេឆន ត ចូលេទកនុងេ្រ មសំបុ្រតេហយី ក់េ្រ មសំបុ្រតេនះ ចូល
េទកនុងកញច ប់សុវតថិភព«ក»។ 

១៦. ្របធន ក់ថង់ប្ល សទិកែដលមនសន្លឹកេឆន តមិនេ្រប ី និងគល់បញជ ីសន្លឹកេឆន តែដលបនេ្របី 
្របស់រចួ ចូលេទកនុងកញច ប់សុវតថិភព«ក»។ 

 
ជំ នទ២ី៖ ករ ប់សន្លឹកេឆន ត 

១.  េដីមបធីនថហបិេឆន តែដលចក់េ ឃ្លុមំនេលខ សថិតកនុង ថ នភពេដីមដែដល ្របធន
ករយិល័យេបះេឆន តអេញជ ីញតំ ងគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍េធ្វីករ 
េផទ ងផទ ត់េលខកូដរបស់េ ឃ្លុ ំនិង្រក សសែដលបិទភជិតហបិេឆន ត មុននងឹកត់េ ឃ្លុ។ំ 

២.  ្របធនេបីកហបិេឆន ត ចក់សន្លឹកេឆន តទងំអស់េចញពីហបិ ក់សន្លឹកេឆន តមន្រ សមង ត់ 
ឬពុំមន្រ សមង ត់េ យែឡកពីគន  រចួចងជមួយដុំៗ មន ២៥សន្លឹក។ 

៣. សន្លឹកេឆន តនីមួយៗ្រតូវបនេលីកេឡងីបង្ហ ញ េនចំេពះមុខអនកែដលមនវត្តមនទងំអស់ 
និង្របកសពីគណបក នេយបយែដលអនកេបះេឆន តបនគូសសញញ គ្ំរទ។ 

៤. ជំនួយករទី១ កត់្រ សំេឡងេឆន តម្តងមួយៗេនេលីផទ ងំ្រក សធំ ែដលបិទេនេលីជញជ ងំ
បនទប់ៃនករយិល័យេបះេឆន ត ែដលេគ ចេមីលេឃញីទងំអស់គន ។ 

៥.  ទនទឹមេពលជមួយគន េនះែដរ អនុ្របធនករយិល័យ និងេលខធិករ កត់្រ សំេឡងេឆន ត
ចូលេទកនុង ងកត់្រ សំេឡងេឆន ត (ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨) េ យែឡកពីគន ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 14 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

៦. បនទ ប់ពីករ ប់សន្លឹកេឆន តបនបញច ប់ កំណត់កត់្រ ទងំ៣ ្រតូវបនេផទ ងផទ ត់ជមួយគន  
េឡងីវញិ។ កនុងករណីេឃញីមនតួេលខខុសគន  េគ្រតូវ ប់សន្លឹកេឆន ត ឬេផទ ងផទ ត់េឡងីវញិ។ 

៧. ្របធន និងេលខធិករ ចុះហតថេលខេលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ ទងំពីរចបប់ និង
អេញជ ីញតំ ងគណបក នេយបយទងំអស់ឱយចុះហតថេលខេលីទ្រមង់េនះ។ 
(ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ ្រតូវេបះ្រ ករយិល័យេបះេឆន ត ) ។ 

៨. បនទ ប់មក េលខធិករ្រសង់តួេលខកនុងទ្រមង់ែបបបទ ១១០៨ ខងេលី ចូលេទកនុងកំណត់ 
េហតុ ប់សន្លឹកេឆន ត (ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២) ជបួនចបប់ េហយីបនទ ប់មក ្របធន 
និងេលខធិករចុះហតថេលខ និងេបះ្រ  ។ ្របធនអេញជ ីញតំ ងគណបក នេយបយ
ទងំអស់ ឱយចុះហតថេលខេលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ ទងំបួនចបប់េនះ។ 

៩. កំណត់េហតុទងំបួនចបប់ៃនទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ ្រតូវបនែបងែចកដូចតេទ៖ មួយ 
ចបប់បិទេនពីមុខករយិល័យេបះេឆន ត មួយចបប់ស្រមប់បញជូ នេទគណៈកមមករឃុ ំសងក ត់ 
េរៀបចំករេបះេឆន ត មួយចបប់ស្រមប់បញជូ នេទគណៈកមមករ ជធនី េខត្តេរៀបចំករេបះេឆន ត 
និងមួយចបប់េទៀតស្រមប់បញជូ នេទ គ.ជ.ប។ 

១០. បនទ ប់មកេទៀត ្របធន ក់បញចូ លទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ
១១០២ មួយចបប់ េទកនុងេ្រ មសំបុ្រត ក់កំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត ែដលមន ក់ 
ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ រចួេហយី ែដលេ្រ មសំបុ្រតេនះ បនទ ប់មកនឹង្រតូវយកេទ 
ក់បញចូ លកនុងកញច ប់សុវតថិភព«ក» ។ 

កណំត់សមគ ល់៖ ងកត់្រ សំេឡងេឆន តទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ ជចបប់េដមីទងំពរីចបប់ ្រតូវែត 
ចុះហតថេលខ នងិេបះ្រ េ យេលខធកិរ នងិចុះហតថេលខេ យ្របធនករយិល័យេបះេឆន ត ្រពមទងំ 
តំ ងគណបក នេយបយែដលមនវត្តមន។ ទ.១១០៨ មយួចបប់្រតូវ ក់ចូលេទកនុងេ្រ មសំបុ្រត
ែដលមន្រទង់ែបបបទឯក រចបប់េដមីេលខ ១១០១ នងិ ១១០២ (េ្រ មសំបុ្រតេនះ្រតូវ ក់ចូល 
េទកនុងកញច ប់សុវតថភិព “ក” េដមីបបីញជូ នេទ គ.ជ.ប)។ ចបប់ទពីរីៃនទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ ្រតូវ 
ក់ចូលេទកនុងេ្រ មសំបុ្រត មយួេទៀត ែដលមនឯក រចបប់េដមីៃនទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ នងិ 

១១០២ មយួេទៀត េដមីបី ក់ចូលេទកនុងកញច ប់ “ខ” េដមីបបីញជូ នេទគណៈកមមករឃុ ំសងក ត់េរៀបចកំរេបះេឆន ត។ 
ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ មយួចបប់ នងិទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ មយួចបប់ ្រតូវ ក់ចូលេទកនុង 
េ្រ មសំបុ្រត (មយួេផ ងេទៀត) េដមីបេីផញេីទគណៈកមមករ ជធន ីេខត្តេរៀបចកំរេបះេឆន ត។ 

ជំ នចុងេ្រកយេនករយិល័យេបះេឆន ត ៖ 
១. ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ ្រតូវបិទផ យេនខងមុខករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗស្រមប់ 

ជព័ត៌មន ធរណៈ។ 
២. េរៀបចំទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៧ ជបីចបប់ េ យេរៀប ប់ ល់ឯក រទងំអស់ែដល្រតូវ 

េផញីេទគណៈកមមករឃុ ំសងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត (មួយចបប់ ក់ចូលេទកនុងកញច ប់  “ខ”  

មួយចបប់ ក់ចូលកនុងេ េប៉ខងេ្រករបស់កញច ប់ “ខ”  រក ទុកមួយចបប់ែដល្រតូវេ្របីេន

េពល្របគល់ឯក រកញច ប់ “ខ” េទគណៈកមមករឃុ ំសងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត)។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 15 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

៣. កនុងកញច ប់សុវតថិភព«ក» របស់ករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗមន ៖ 
- េ្រ មសំបុ្រត ក់បញជ ីេបះេឆន ត។ 
- េ្រ មសំបុ្រតែដលមន្រ សមង ត់។ 
- េ្រ មសំបុ្រតែដលមនសន្លឹកេឆន តខូច។ 
- េ្រ មសំបុ្រតែដលមនឯក រ និងវតថុេផ ងៗែដលបនដកហូត (្របសិនេបីមន)។ 
- េសបងប្ល សទិកែដលមនសន្លឹកេឆន តមិនបនេ្របី និងគល់បញជ ីសន្លឹកេឆន តែដលបនេ្របី។ 
- េសបងប្ល សទិកែដលមន ក់ផទ ងំ្រក សធំ នងិសន្លឹកេឆន តែដលបនេ្របី្របស់ទងំអស់ 

(ទងំបនករ និងមិនបនករ)។ 
- េ្រ មសំបុ្រតែដលមនទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ ១១០២ និង១១០៨ េផញីជូនេទ 
គ.ជ.ប។ 

៤.  កញច ប់សុវតថិភព«ក» ្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុងកញច ប់«ខ» ជមួយនឹងេ្រ មសំបុ្រត ក់ទ្រមង់ 
ែបបបទេលខ ១១០១ ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ ែដល 
េរៀបចំស្រមប់ គឃ/សប និងេ្រ មសំបុ្រត ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ និងទ្រមង់ែបបបទ 
េលខ ១១០២ ស្រមប់ គធ/ខប និង្រ ករយិល័យេបះេឆន ត (មិនែមន្រ សមង ត់េទ)។ 

កណំត់សមគ ល់៖   កនុងករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ តំ ងគណបក នេយបយទងំអស់បនចុះហតថេលខេលី
ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ នងិទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ ទងំអស់ ក៏ដូចជ
ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៧ ែដលជឯក រ្របគល់ ទទលួផងែដរ។ 

បែនថមពីេលីកំណត់េហតុៃនករេបះេឆន ត និងករ ប់សន្លឹកេឆន តខងេលី េលខធិករ្រតូវបេំពញឯក រ 
ស្តីពីលទធផលេបះេឆន តបឋម (ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤) េ យចម្លងទិននន័យេចញពីទ្រមង់ែបបបទេលខ
១១០២។ ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ ្រតូវចុះហតថេលខ និងេបះ្រ េ យ្របធនករយិល័យេបះេឆន ត និង
េលខធិករ រចួេហយី្របគល់ឱយតំ ងគណបក នេយបយនីមយួៗ ែដលមនវត្តមនេនកនុងករយិល័យេបះ
េឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តកនុងេពល ប់សន្លឹកេឆន ត។ 

ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ មួយចបប់ ្រតូវេផញីេទឱយ គឃ/សប ភ្ល ម។ គឃ/សប បូកសរុបទ្រមង់
ែបបបទេលខ ១១០៤ ទងំអស់ែដលទទួលបនពីករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃុ ំសងក ត់របស់ខ្លួន បញចូ លេទកនុង 
ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៥ បនទ ប់មកេផញីេទឱយ គធ/ខប។ គធ/ខប បូកសរុបទ្រមង់តួេលខទងំអស់ស្រមប់ 
ជធនី េខត្តរបស់ខ្លួន និងេផញីេទឱយ គ.ជ.ប ស្រមប់ផ ព្វផ យ មទូរទស ន៍ជលទធផលៃនករេបះេឆន ត 
បឋម។ 

 

កណំត់សមគ ល់៖ េនចុងបញច ប់ៃនករេបះេឆន តេនៃថងេបះេឆន ត មរយៈតំ ងគណបក របស់ខ្លួន នងិ 
អនកសេងកតករណ៍ គណបក នេយបយ នងិអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ចេធ្វកីរគណនលទធផល 
េបះេឆន តេ យខ្លួនឯង មរយៈករបូកសរុបលទធផលបឋម ែដលមនទងំេនកនុងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ 
ែដលបទិេនករយិល័យេបះេឆន ត ឬទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤។ េទះបជីយ៉ង ក៏េ យករ 
្របកសលទធផលេបះេឆន ត មយួ េ្រកពកីរ្របកសែដលេធ្វេីឡងីេ យ គ.ជ.ប គមឺនិផ្លូវករេទ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 16 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ ្រគន់ែតជទ្រមង់ស្រមប់ផ្តល់ព័ត៌មនអពំលីទធផលបឋម ជូនដល់ 
គណបក នេយបយ នងិស្រមប់ផ ព្វផ យ មទូរទស ន៍ជលទធផលបឋម ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ គឃ/សប គធ/ខប នងិ 
គ.ជ.ប ពុេំ្រប្ីរបស់ទ្រមង់េនះកនុងករ្រតួតពនិតិយេផទ ងផទ ត់ នងិបូកសរុបជលទធផលបេ ្ត ះ សនន ឬលទធផល 
េបះេឆន តផ្លូវករេនះេទ។ 

បនទ ប់ពីបញច ប់ករងរេនករយិល័យេបះេឆន ត ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត អមេ យតំ ង
គណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ នយំកកញច ប់«ខ» ែដលមន ក់កញច ប់សុវតថិភព«ក» េនកនុងេនះ 
េទ្របគល់ឱយ គឃ/សប េ យមនករចុះហតថេលខរបស់ គឃ/សប េលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៧ បញជ ក់ 
ពីករបនទទួលកញច ប់សុវតថិភព«ខ»។ 

៥.២. គណៈកមមករឃុ ំសងក ត់េរៀបចំករេបះេឆន ត (គឃ/សប) 

េនៃថងេ្រកយករេបះេឆន ត និងបនទ ប់ពបីនទទួលកញច ប់«ខ» ពីករយិល័យេបះេឆន តកនុងឃុ ំសងក ត់ 
នីមួយៗ គឃ/សប  ចពិចរ េលីពកយបណ្តឹ ង េហយីសេ្រមចថេតី្រតូវេបីក  ឬមនិ្រតូវេបីកកញច ប់សុវតថិភព
«ក» េដីមបេី ះ្រ យបណ្តឹ ងេនះ។ ជំ នេនះ្រតវូេធ្វីេនចំេពះមុខតំ ងគណបក នេយបយ និងអនកសេងកត 
ករណ៍េបះេឆន ត។ 

កណំត់សមគ ល់៖ េនកនុងករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ គម នកញច ប់សុវតថភិព«ក» មយួ្រតូវបនេបកីេនថន ក់ 
គឃ/សប េនះេទ។ 

គឃ/សប អនុវត្តភរកិចចរបស់ខ្លួនដូចខងេ្រកម ៖ 
១. េផទ ងផទ ត់ទិននន័យកនុងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ និងបូកសរុប

សំេឡងេឆន តស្រមប់ឃុ ំ សងក ត់ េនចំេពះមុខតំ ងគណបក នេយបយ និងអនកសេងកត
ករណ៍។ 

២. ្រសង់លទធផលេបះេឆន តពីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ ចូលកនុង ងបូកសរុបលទធផលៃនករ 
េបះេឆន តកនុងឃុសំងក ត់ (ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៩)។ 

៣. ្រសង់លទធផលទងំអស់េចញពទី្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៩ ចូលកនុងកំណត់េហតុបូកសរុបលទធផល 
ៃនករេបះេឆន តកនុងឃុ ំ សងក ត់ (ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣) ែដលចបំច់្រតូវចុះហតថេលខ 
េ យ ្របធន គឃ/សប និងម្រន្តីរដ្ឋបល គឃ/សប ្រពមទងំមនករចុះហតថេលខជ ក ី
ផងែដរ េ យតំ ងគណបក នេយបយ។ 

៤. បិទផ យទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣ មួយចបប់ េនទី ន ក់ករ គឃ/សប ស្រមប់ជព័ត៌មន
ធរណៈ ជមួយនឹងកំណត់េហតុៃនករបិទផ យេ យបញជ ក់ពីេពលេវ  និងទកីែន្លងបិទ 

ផ យ។ 
៥. ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៩ មួយចបប់ និងកណំត់េហតុស្តី

ពីករបិទផ យទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣ ចូលេទកនុងេ្រ មសំបុ្រត ែដល្រតូវេផញីេទ គធ/ខប។ 
៦. ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៩ មួយចបប់ ចូលេទកនុងេ្រ ម 

សំបុ្រត ែដល្រតូវេផញីេទ គ.ជ.ប ( មរយៈ គធ/ខប)។ 
៧. ដកយកេ្រ មសំបុ្រតែដល្រតូវេផញីេទ គធ/ខប ែដលមន ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ និង

ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ េចញពីកញច ប់«ខ» រចួ ក់កនុងកញច ប់ពិេសស«គ» ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 17 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

បនទ ប់មក្រតូវេរៀបចំកញច ប់«គ» េ យមន ក់កញច ប់«ខ» បនមកពី្រគប់ករយិល័យេបះេឆន តេន 
កនុងឃុ ំសងក ត់។ េលីសពីេនះេទៀត កញច ប់«គ ពិេសស» ្រតូវបនេរៀបចំ េ យ ក់ ៖ 

១. េ្រ មសំបុ្រតែដល្រតូវេផញីេទ គធ/ខប ែដលមន ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣ ទ្រមង់ែបបបទ
េលខ ១១០៩ និងកំណត់េហតុស្តីពីករបិទផ យទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣។ 

២. េ្រ មសំបុ្រតែដល្រតូវេផញីេទ គ.ជ.ប ( មរយៈ គធ/ខប) ែដលមន ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ
១១០៣ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៩។ 

៣. េ្រ មសំបុ្រតែដល្រតូវេផញីេទ គធ/ខប ែដលមន ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ និងទ្រមង់ែបប
បទេលខ ១១០២។ 

បនទ ប់ពីបញច ប់ករងរេន គឃ/សប ម្រន្តី គឃ/សប អមេ យតំ ងគណបក នេយបយ និងអនក
សេងកតករណ៍ នយំកកញច ប់«គ» និងកញច ប់«គ ពិេសស» េទ្របគល់ជូន គធ/ខប។ កនុងករ្របគល់ ទទួល 
គធ/ខប បនចុះហតថេលខេលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៧ បញជ ក់ពីករបនទទួលកញច ប់«គ» និងកញច ប់«គ 
ពិេសស» េនះ។  

កណំត់សមគ ល់ ៖ ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ េនះ ្រគប់តំ ងគណបក នេយបយទងំអស់ បនចុះហតថ
េលខេលី្រគប់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣ នងិទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៩ ក៏ដូចជទ្រមង់ែបបបទេលខ 
១១០៧ ែដលជឯក រ្របគល់ទទលួ។ តំ ងគណបក នេយបយទងំអស់ នងិអនកសេងកតករណ៍ បនេធ្វជី
ក ៃីនដេំណីរករទងំមូលេនថន ក់ គឃ/សប ដូចែដលបនអនុញញ តេ យ ច.ប.ត.រ នងិបទបញជ  នងិនតីវិធិ។ី 

៥.៣. េនគណៈកមមករ ជធនី េខត្តេរៀបចំករេបះេឆន ត (គធ/ខប) 

េនៃថងបនទ ប់ពីបនទទួលកញច ប់«គ» និងកញច ប់«គ ពិេសស» ពី គឃ/សប នីមួយៗ េន ម ជធនី 
េខត្ត គធ/ខប ចពិចរ េលីបណ្តឹ ង មយួ និងសេ្រមចថ្រតូវេបីក ឬមិន្រតូវេបីកកញច ប់សុវតថិភព«ក» 
េដីមបេី ះ្រ យបណ្តឹ ងេនះ។ ចំ ត់ករេនះ ក៏្រតូវែតេធ្វីេនចំេពះមុខតំ ងគណបក នេយបយ។ 

កណំត់សមគ ល់៖ េនកនុងករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ គម នកញច ប់សុវតថភិព«ក» មយួ ្រតូវបនេបកីេនថន ក់ 
គធ/ខប េនះេទ។  

គធ/ខប េបកីកញច ប់«គ ពិេសស» ែដលទទួលបនពី គឃ/សប នមីួយៗ និងេបីកេ្រ មសំបុ្រត 
េផញីមកខ្លួន ែដលមន ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៩ និងបន្តអនុវត្តភរកិចច 
របស់ខ្លួន ដូចខងេ្រកម ៖ 

១. បេងកីតមជឈមណ្ឌ លស្រមប់េផទ ងផទ ត់ និងបូកសរុបលទធផលេបះេឆន ត កនុង ជធនី េខត្តរបស់ខ្លួន
និងបេងកីត្រកមុករងរមួយចំនួន ែដលមនម្រន្តី ៤រូប កនុងមួយ្រកុម េដីមបេីធ្វីករងរេនះ។ 

២. ្រកុមករងរនមីួយៗពនិិតយ និងេផទ ងផទ ត់លទធផលេបះេឆន ត ែដលបនកត់្រ េនកនុងទ្រមង់ែបបបទ 
េលខ ១១០៣ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៩ កនុងឃុសំងក ត់នីមួយៗ។ ្របសិនេបីមនទិននន័យ 
ឬតួេលខសង យ័ ្រកុមករងរពក់ព័នធ្រតូវេធ្វីករេផទ ងផទ ត់ េធៀបនឹងទិននន័យ និង/តួេលខ ែដល 
កត់្រ េនកនុងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ េនករយិល័យ
េបះេឆន ត/ ប់សន្លឹកេឆន តែដលពក់ព័នធ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 18 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

៣. កត់្រ លទធផលេបះេឆន តរបស់ឃុសំងក ត់ េទកនុង ង្រតួតពនិិតយលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុង 
ឃុ ំសងក ត់ (ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៦ត.ព) ជ២ចបប់ ែដល្រតូវចុះហតថេលខេ យសមជិក 
្រកុមករងរេផទ ងផទ ត់ពក់ព័នធទងំ ៤ រូប។ 

៤. បនទ ប់មក ្រកុមបូកសរុបលទធផល បូកសរុបតេួលខពីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៦ត.ព ចូលេទ
កនុង ងបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុង ជធនី េខត្ត (ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១០) 
កំណត់េហតុបូកសរុបលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុង ជធនី េខត្ត (ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១១) 
និង្រក សលទធផលៃនករេបះេឆន តកនុង ជធនី េខត្ត (ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៤)។ 

៥. ្របធន គធ/ខប និងសមជិកទទួលបនទុកែផនករដ្ឋបលរបស់ គធ/ខប ចុះហតថេលខេលីទ្រមង់ែបប
បទេលខ ១១១១ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៤ េហយីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១១ ក៏ ច្រតូវ
ចុះហតថេលខជ ក េី យតំ ងគណបក នេយបយ។ 

៦. បិទផ យទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១១ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៤ ចំនួនមួយចបប់ េន
ទី ន ក់ករ គធ/ខប ជព័ត៌មន ធរណៈ។ 

៧. ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១០ ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១១ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៤ 
ចំនួនមួយចបប់ េទកនុងេ្រ មសំបុ្រតែដល្រតូវេផញីេទកន់ គ.ជ.ប និងបញជូ នទ្រមង់ែបបបទេលខ
១១១០ ចំនួនមួយចបប់ េទ គ.ជ.ប មអុីែម៉ល។ 

៨. ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៦ត.ព ចំនួនមួយចបប់ េទកនុងេ្រ មសំបុ្រតែដល្រតូវេផញីេទកន់ 
គ.ជ.ប។ 

៩. ដកេ្រ មសំបុ្រតេផញីជូន គ.ជ.ប ែដលមន ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣ និងទ្រមង់ែបបបទ 
េលខ ១១០៩ េចញពីកញច ប់ “គពិេសស” រចួ ក់កនុងកញច ប់«ឃ ពិេសស»។ 

បនទ ប់មក្រតូវេរៀបចំកញច ប់ “ឃ” េ យមន ក់នូវកញច ប់ “គ” ែដលបនមកពី គឃ/សប ទងំអស់ 
េនកនុង ជធនី េខត្ត។ េលីសពីេនះេទៀតកញច ប់ “ឃពិេសស” ្រតូវេរៀបចំេ យមន ក់ឯក រ ដូចខងេ្រកម ៖ 

១. េ្រ មសំបុ្រតេផញីេទ គ.ជ.ប ែដលមន ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១០ ទ្រមង់ែបបបទេលខ 
១១១១ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៤។ 

២. េ្រ មសំបុ្រតេផញីេទ គ.ជ.ប ែដលមន ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៦ត.ព។ 
៣. េ្រ មសំបុ្រតេផញីេទ គ.ជ.ប ែដលមន ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣ និងទ្រមង់ែបបបេលខ 

១១០៩ ែដលបនមកពីកញច ប់ “គពិេសស”។ 
បនទ ប់ពីបញច ប់កិចចកររបស់ខ្លួនេន គធ/ខប ម្រន្តីៃន គធ/ខប អមេ យតំ ងគណបក នេយបយ 

និងអនកសេងកតករណ៍ ្រតវូយកកញច ប់ “ឃ” និងកញច ប់ “ឃពិេសស” េទ្របគល់ជូន គ.ជ.ប េហយី គ.ជ.ប 
្រតូវបនចុះហតថេលខេលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៧ េដីមបបីញជ ក់អពំីករទទួលកញច ប់ “ឃ” និងកញច ប់ 
“ឃពិេសស”។ 

កណំត់សមគ ល់៖ ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ តំ ងគណបក នេយបយទងំអស់បនចុះហតថេលខេលី 
ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១១ ទងំអស់ក៏ដូចជេលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៧ ស្រមប់បេំពញលិខតិ្របគល់ 
ទទលួផងែដរ។ តំ ងគណបក នេយបយ នងិអនកសេងកតករណ៍ទងំអស់បនេធ្វជី ក កីនុងដេំណីរករទងំ
មូលេនថន ក់ គធ/ខប ដូចែដលបនអនុញញ តេ យ ច.ប.ត.រ នងិបទបញជ  នងិនតីវិធិ។ី 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 19 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

៥.៤. េនគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គ.ជ.ប) 

េន ង ចៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ េ យែផ្អកេលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ ៃនករយិល័យ 
េបះេឆន តនីមួយៗ ែដលបនបញជូ នមក គ.ជ.ប មរយៈ គឃ/សប និង គធ/ខប គ.ជ.ប បន្របកសលទធផល
បឋមៃនករេបះេឆន ត។ ដូចែដលបនេលីកេឡងីខងេដីម ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ គឺ្រគន់ែតសម្រមប់ផ្តល់ 
ជព័ត៌មនបឋមដល់គណបក នេយបយ និងស្រមប់ែតករផ ព្វផ យ មទូរទស ន៍នូវលទធផលបឋមៃនករ 
េបះេឆន តបុ៉េ ្ណ ះ។ ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ េនះពុំែមនជែផនក មួយៃនទ្រមង់ែបបបទែដល្រតូវេ្របី 
្របស់ស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់ និងបូកសរុប េដីមបកីណំត់លទធផលបេ ្ត ះ សនន ឬលទធផលផ្លូវករ 
ៃនករេបះេឆន តេនះេឡយី។ 

គ.ជ.ប បេងកតី្រកុមពិនិតយេផទ ងផទ ត់ េដីមបេីផទ ងផទ ត់លទធផលេបះេឆន ត។ ្រគប់គណបក នេយបយ
ទងំអស់ែដលបនចុះបញជ ី ្រតូវបនេសនីសំុឱយបញជូ នតំ ងរបស់ពួកេគ េដីមបសីេងកតេមីលដំេណីរករេនះ។ 
បនទ ប់ពីទទលួបនកញច ប់ “ឃ” និងកញច ប់ “ឃពិេសស” ពី គធ/ខបនីមួយៗ គ.ជ.ប យកទ្រមង់ែបបបទេលខ
១១១០ ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១១ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៤ ពីកញច ប់ “ឃពិេសស” មកេធ្វីករេផទ ង
ផទ ត់។ បនទ ប់ពីបញច ប់ករេផទ ងផទ ត់្រកុមករងរ គ.ជ.ប ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍េផទ ងផទ ត់ និងបំេពញ ងេផទ ង
ផទ ត់(ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៧ត.ព)។ ្របសិនេបីមនករសង យ័ មួយ ្រកុមករងរ គ.ជ.ប ចេផទ ង
ផទ ត់ជមួយទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៦ត.ព ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៣ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៩។ 

បនទ ប់មករបយករណ៍េផទ ងផទ ត់ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១៧ត.ព នងឹ្រតូវ ក់ជូនេទអគគេលខធិ
ករ គ.ជ.ប េដីមបពីិនិតយេហយី មុននឹង ក់ជូន គ.ជ.ប េធ្វីករសេ្រមចចុងេ្រកយ។ 

៥.៥. នីតិវិធីបងក ររបស ់គ.ជ.ប 

ដំេណីរករខងេលីបនបង្ហ ញនូវនីតិវធិីបងក រយ៉ងលំអិតែដល្រតូវបន ក់ឱយអនុវត្តេ យ គ.ជ.ប េន
មដំ ក់កលនីមួយៗ កនុងដំេណីរករេបះេឆន តទងំមូល េដីមបបីងក រករែក្លងបន្លំេផ ងៗ។ វធិនករទងំេនះ

រមួមន ៖ 
១. ករេបីកកញច ប់ទងំអស់ែដលមនសន្លឹកេឆន ត្រតូវេ្របី្របស់ ្រតូវែតមនលកខណៈ ចេមីលេឃញី 

និង ចេផទ ងផទ ត់បនេ យតំ ងគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍។ សន្លឹកេឆន ត
្រតូវបនេវចខចប់េនកនុងកញច ប់ែដលមនេលខកូដសមគ ល់ែដល្រតូវបនបិទកវសុវតថិភព និង ច
េបីកបនែតេនៃថងេបះេឆន តចំេពះមុខតំ ងគណបក នេយបយ នងិអនកសេងកតករណ៍បុ៉េ ្ណ ះ។ 

២. ្រ សមង ត់ែដល្រតូវេបះេលីសន្លឹកេឆន ត ្រតូវបនរក ទុក្របកបេ យសុវតថិភពេនកនុងេ្រ ម
សំបុ្រតបិទជតិ ែដល ចេបីកបនែតេនេពលេរៀបចំករយិល័យេបះេឆន តស្រមប់ករេបះេឆន ត
ចេន្ល ះពីេម៉ង ៦:៣០នទ ីដល់េម៉ង ៧:០០នទី្រពឹក េនចំេពះមុខតំ ងគណបក នេយបយ 
និងអនកសេងកតករណ៍។ 

៣. សន្លឹកេឆន តទងំអស់្រតូវមនេបះ្រ េនែផនកខងខនងេ យ្រ សមង ត់ េហយី្រតូវបង្ហ ញេ យ 
អនកេបះេឆន តេទកន់ជំនួយករទី១ មុនេពលស៊កសន្លឹកេឆន តេទកនុងហបិេឆន ត ម្របេ ះតូច
ែដលបុគគលទងំអស់គន ចេមីលេឃញីបន រមួទងំតំ ងគណបក នេយបយ និងអនកសេងកត
ករណ៍។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 20 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

៤. ករេ្របី្របស់ទឹកេខម លុប ងមិន្រជះេដីមបបីងក រអនកេបះេឆន តមិនឱយេបះេឆន តបនេលីសពីមួយ
ដង។ 

៥. ករកត់្រ ជេ្រចីនដងេ យផចិតផចង់នូវចំនួនសន្លឹកេឆន តសរុបែដលបនេបះេន មករយិល័យ
េបះេឆន តនីមួយៗ តួយ៉ងសន្លឹកេឆន តបនករែដលទទួលបនេ យគណបក នេយបយនីមួយៗ 
សន្លឹកេឆន តមិនបនករ និងសន្លឹកេឆន តខូច។ ចបប់ចម្លងេ យែឡកៗពីគន ៃនទ្រមង់ែបបបទ 
ែដលកត់្រ តួេលខទងំអស់េនះ ្រតូវបញជូ ន ម ននុ្រកមេទគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន ត 
មលំ ប់ថន ក់ េដីមបពីិនិតយេផទ ងផទ ត់ និងបូកសរុប។ េលីសពីេនះេទៀត សន្លឹកេឆន ត និង្រក ស 

ធំកត់្រ សំេឡងេឆន ត ែដលបិទផ យេនេលីជញជ ងំកនុងអំឡុងេពល ប់សន្លឹកេឆន តបឋមក៏បញជូ ន 
េទ គ.ជ.ប ែដរ។ 

៦. កនុងករណីតំ ងគណបក នេយបយ ពិនិតយេឃញីភពមិន្រប្រកតីេនដំ ក់កល មួយ
កនុងដំេណីរករេបះេឆន ត តំ ងគណបក នេយបយ ចប្តឹងផទ ល់មត់េទ ជញ ធរពក់ព័នធ 
េដីមបរីកដំេ ះ្រ យ។ ្របសិនេបីដំេ ះ្រ យេលីបណ្តឹ ងផទ ល់មត់មិន ចទទលួយកបន 
តំ ងគណបក នេយបយេនះ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងជ យលកខណ៍អក រេទកន់ ជញ ធរ
េរៀបចំករេបះេឆន ត មលំ ប់ថន ក់េនកនុងអំឡុងេពលកំណត់។ 

៦. លទធផលបឋម 

េន ង ចៃនៃថងេបះេឆន ត និងេនៃថងបនទ ប់ពីៃថងេបះេឆន ត គ.ជ.ប ្របកសលទធផលបឋម មវទិយុ និង 
ទូរទស ន៍ជតិ េ យែផ្អកេលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ ែដលបនមកពីគណៈកមមករករយិល័យេបះេឆន ត 
ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៥ ែដលបនមកពី គឃ/សប នងិទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១១០ ែដលបនមកពី 
គធ/ខប។ 

េយង មលទធផលបឋម និង មទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ ែដលគណបក ្របជជនកមពុជទទួល
បនពីករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗ គណបក ្របជជនកមពុជអះ ងថខ្លួនទទួលបន ៦៨ សនៈ េហយី
គណបក សេ្រងគ ះជតិទទួលបន ៥៥ សនៈ។ ចំែណកឯគណបក សេ្រងគ ះជតិ បន្របកសថខ្លួនទទួល
បន ៦៣ សនៈ េហយីគណបក ្របជជនកមពុជទទួលបន ៦០ សនៈ េ យពុំមនឯក រសំ ងេនះ 
េទ។ ្របសិនេបីគណបក សេ្រងគ ះជតិបនេ្របី្របស់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ ែដលតំ ងគណបក របស់ 
ខ្លួនបនទទួលេនករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗេនះលទធផលនឹងមិនខុសគន ដូចេនះេទ។ 

កណំត់សមគ ល់៖ េនកនុងករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣េនះ តំ ងគណបក នេយបយ នងិអនកសេងកតករណ៍
ទងំអស់ ចទទលួបនទនិនន័យបឋម ែដលបនបទិផ យេនខងមុខករយិល័យ គកប នមីយួៗ (ទ្រមង់ែបប
បទេលខ ១១០២)។ 

៧. លទធផលបេ ្ត ះ សនន 

េយង ម្របតិទិនៃនករេបះេឆន ត គ.ជ.ប ្រតូវ្របកសលទធផលបេ ្ត ះ សននេនៃថងទី១០ ែខសី   
ក៏បុ៉ែន្តេ យេហតុថមនទក់ទងនឹងករេសនីសំុឲយបេងកីតគណៈកមមករពិេសស េដីមបេីសីុបអេងកតអំពីភពមិន 
្រប្រកតីៃនករេបះេឆន តរបស់គណបក នេយបយ ្រពមទងំេ យ រ គ.ជ.ប បនទទលួរបយករណ៍ពីភព 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 21 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

មិន្រប្រកតីរបស់គណបក នេយបយមួយចំនួនេនះ េទីបករ្របកសលទធផលបេ ្ត ះ សននៃនករេបះេឆន ត ម 
មណ្ឌ ល ជធនី េខត្តនមីួយៗ េនទូទងំ្របេទស ្រតូវបន្របកស មទូរទស ន៍ជតិ េនេម៉ង ៩:០០្រពឹក ៃថង 
ទី១២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ វញិ េ យែផ្អកេលីទ្រមង់េលខ ១១០២ ទ្រមង់េលខ ១១០៣ និងទ្រមង់េលខ ១១១១ 
ែដលមនលទធផល ដូចខងេ្រកម ៖ 

១. គណបក សញជ តិកមពុជ ៣៨,១២៣ 
២. គណបក ហ្វ៊ុនសិុនបុិច ២៤២,៤១៣ 
៣. គណបក ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ ៣៣,៧១៥ 
៤. គណបក ្របជជនកមពុជ ៣,២៣៥,៩៦៩ 
៥. គណបក អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចែខមរ ១៩,១៥២ 
៦. គណបក ែខមរឈប់្រក ៤៣,២២២ 
៧. គណបក សេ្រងគ ះជតិ ២,៩៤៦,១៧៦ 
៨. គណបក សមព័នធេដីមប្ីរបជធិបេតយយ ៦៨,៣៨៩ 
គ.ជ.ប បនចំ យេពលជង ១០ៃថង បនទ ប់ពីៃថងេបះេឆន តមុននឹង្របកសលទធផលបេ ្ត ះ សនន 

េ្រពះថ គ.ជ.ប ្រតូវករេពលេវ េដីមបេីផទ ងផទ ត់ និងពិនតិយលទធផលចុះេឡងី និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង
ែដលទទួលបនេន គឃ/សប គធ/ខប នងិ គ.ជ.ប េទ មេពលេវ ែដលបនកណំត់ ដូចមនែចងយ៉ងចបស់ 
េនកនុងបទបញជ និងនីតិវធិី និង្របតិទិនរបស់ គ.ជ.ប។ 

៨. លទធផលផ្លវូករ 

បនទ ប់ពីករបិទផ យលទធផលបេ ្ត ះ សននៃនករេបះេឆន ត និងេ្រកយេពលែដលបណ្តឹ ងទងំអស់
្រតូវបនេ ះ្រ យេន គ.ជ.ប និង្រកមុ្របឹក ធមមនុញញ និងរបយករណ៍ស្តីពីករេផទ ងផទ ត់សន្លឹកេឆន តែដលេ្របី 
្របស់កនុងករេបះេឆន ត ្រតូវបនេធ្វីរចួ ល់ ្រកុមកណំត់ែបងែចក សនៈរបស់ គ.ជ.ប ្រតូវេរៀបចំេសចក្តី្រពង 
លទធផលេបះេឆន តផ្លូវករ េសចក្តី្រពងលទធផលៃនករែបងែចក សនៈ និងេសចក្តី្រពងបញជ ីេឈម ះេបកខជនជប់ 
េឆន តតំ ង ្រស្តេដីមបឱីយ គ.ជ.ប ពិនតិយសេ្រមចជផ្លូវករ មរយៈអគគេលខធិករ គ.ជ.ប។ បនទ ប់មក គ.ជ.ប 
្របកសលទធផលេបះេឆន តផ្លូវករ លទធផលែបងែចក សនៈ និងបញជ ីេឈម ះេបកខជនេបះេឆន តតំ ង ្រស្ត។ 

III. អនកសេងកតករណ៍ នងិតំ ងគណបក នេយបយ 

១. អនកសេងកតករណ៍ជតិ និងអន្តរជតិ 

ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប បនទទួល គ ល់អនកសេងកតករណ៍េបះេឆន តមកពីគណបក
នេយបយ ្របេទស ថ នឯកអគគរដ្ឋទូត/ ជទូត អងគករនិងសមគមចំនួន ៣៥។ គ.ជ.ប បនទទួល គ ល់ផង
ែដរនូវអនកសេងកតករណ៍េបះេឆន តអន្តរជតិចំនួន ២៩២នក់ និងអនកសេងកតករណ៍ជតិចំនួន ៤០,១៤២នក់ 
រមួមនអនកសេងកតករណ៍របស់អងគករ COMFREL ែដលមនវត្តមនេន មករយិល័យេបះេឆន តផងែដរ។ ែផ្អក 
េលីេសចក្តីសេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប ចុះៃថងទ២ី៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ បុ៉នម នៃថងមុនៃថងេបះេឆន តបុ៉េ ្ណ ះ គ.ជ.ប ក៏
បនទទួល គ ល់អនកសេងកតករណ៍ចនំួន ៩,៩៣១នក់ មកពគីណបក សម រង ុ ី(េនកនុង ១៧េខត្ត និង ជធនី 
ភនំេពញ) នងិអនកសេងកតករណ៍ចំនួន ៤,៧៨០នក់ មកពីគណបក សិទធមិនុស  (េនកនុង ៧េខត្ត និង ជធនី 
ភនំេពញ)។  



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 22 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

េនកនុងចំេ មអនកសេងកតករណ៍អន្តរជតិេនះមនឥស រជនជន់ខពស់មួយចំនួនមកពី្របេទស និងអងគករ 
មួយចំនួនដូចជអតីត្របធនរដ្ឋសភ្របំ ណត្តិៃន្របេទសហ្វ៊ីលីពីន អតីតអនុ្របធនធិបតឥីណ្ឌូ េណសីុ អតីត 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របេទសក  អតីតឧបនយករដ្ឋម្រន្តីៃន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉សមជិក្រពឹទធសភមកពី្របេទស 
ប៉គី ថ ន ្របធនគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន តៃន្របេទសហ្វ៊ីលីពីន ្របេទសៃថ និង្របេទសមីយ៉ន់ម៉ 
សមជិកគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន តម៉េឡសីុ វ រុស ុ ីនិង ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉និង្របធនេលខធិករ ្ឋ ន 

៊ នទទលួបនទុកអភិវឌ កិចចករសហគមន៍។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ចលនអនក្របជធិបេតយយក ្ត លអន្តរ 
ជតិ សីុប៉សីុហ្វកិ (CAPDI) ែដលដឹកនេំ យឯកឧត្តមអតតី្របធនរដ្ឋសភហ្វ៊ីលីពីន និងឯកឧត្តមអតីតអនុ
្របធនធិបតឥីណ្ឌូ េណសីុ បនេលីកេឡងីថ“ ថ ប័ន ICAPP និង CAPDI ចត់ទុកករេបះេឆន តេនកមពុជ
ថជជ័យជំនះៃនឆនទៈរបស់្របជពលរដ្ឋ និងជជ័យជនំះរបស់្របជជនកមពុជកនុងករែស្វងរកនូវករក ងអនគត 
របស់ពួកេគឱយកន់ែត្របេសីរេឡងីេ យែផ្អកេទេលីឧត្តមភពនិងភពមិន ចរេំ ភបនៃនសន្លឹកេឆន ត។ ករ 
េបះេឆន តេនះគឺេសរយុីត្តិធម៌និងមនតម្ល ភពេហយីជពិេសសបន្រប្រពឹត្តេទេ យសុខសន្តិភព គម នអំេពី 
ហងឹ  និងេ យរលូនែដលជសកខីកមមចំេពះករពិតថ្របជធិបេតយយកមពុជមិន្រតឹមែតមនភពចស់ទុំបុ៉េ ្ណ ះ 
េទ ក៏បុ៉ែន្តនេយបយក៏មនភពចស់ទុំផងែដរ។ េយីងសូមសែម្តងនូវករអបអរ ទរអស់ពីដួងចិត្តចំេពះ 
្របជជន គណបក នេយបយទងំ យ េមដកឹន ំ រព័ត៌មន សងគមសីុវលិ និងគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំ 
ករេបះេឆន តរបស់កមពុជចំេពះេជគជ័យ និងករ្រប្រពឹត្តេទេ យមនស ្ត ប់ធន ប់ៃនករេបះេឆន តជសកល 
េនះ”។ ្របធនគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន តមីយ៉ន់ម៉ ក៏បន យតៃម្លខពស់និងរកី យែដលមនឱកស
ទទួលបនបទពិេ ធជេមេរៀនកនុងករអនុវត្តករងរេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តិធម៌ ពីករេបះេឆន តេន 
កមពុជ។ ជក់ែស្តងគណៈ្របតិភូេផ ងៗេទៀតក៏បនសែម្តងនូវករេពញចិត្តចំេពះបរយិកសេនមុនៃថងេបះេឆន ត 
ៃថងេបះេឆន ត និង ប់សន្លកឹេឆន ត ែដល្របកបេទេ យភពរលូន និងសន្តិភព េហយីពួកេគបនែថ្លងថពួកេគ 
ចត់ទុកករេបះេឆន តេនះជករេបះេឆន ត្របកបេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌។ 

២. តំ ងគណបក នេយបយេន មករយិលយ័េបះេឆន ត 

ស្រមប់ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ ជបឋម គ.ជ.ប បនទទួល គ ល់តំ ងគណបក នេយបយចំនួន 
៩៩,៤៨១នក់ កនុងេនះតំ ងមកពីគណបក ្របជជនកមពុជមនចំនួន ១៩,០០៩នក់ និងតំ ងប្រមុង
ចំនួន ១៩,០១៣នក់ តំ ងមកពីគណបក សេ្រងគ ះជតិមនចំនួន ១៨,០១២នក់ និងតំ ងប្រមុងចំនួន 
១៧,៥១៤នក់ តំ ងមកពីគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបុិចមនចំនួន ១៤,៨៣៩នក់ និងតំ ងប្រមុងចំនួន      
១០,០៤៤នក់។  

IV. បណ្តឹ ង 
ចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត និងបទបញជ និងនីតិវធិីរបស់ គ.ជ.ប បនែចងអំពនីីតិ

វធិីែដល្រតូវអនុវត្តេនកនុងករ ក់ពកយបណ្តឹ ង ទទួលពកយបណ្តឹ ង និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងែដល ចេកីតមន 
េឡងីកនុងដំ ក់កលេផ ងៗៃនដំេណីរករេបះេឆន តរមួទងំករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត 
ករចុះបញជ ីគណបក នេយបយ នងិបញជ ីេបកខជនឈរេឈម ះ យុទធនករេឃសនេបះេឆន ត ដំេណីរករេបះ 
េឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត និងករ្របកសលទធផលបេ ្ត ះ សនន។ េលីសពីេនះេទៀត នីតវិធិីក៏បនែចងទក់ទង
នឹងបណ្តឹ ងេទេលីម្រន្តីេបះេឆន ត និងថន ក់ដឹកនគំណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន ត្រគប់លំ ប់ថន ក់ផងែដរ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 23 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

សមជិក គ.ជ.ប និងសមជិកគណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន តេន្រគប់លំ ប់ថន ក់ ្រតូវែតអពយ្រកឹត 
និងមិនលេម្អ ងកនុងករអនុវត្តភរកិចចេរៀបចំករេបះេឆន តរបស់ខ្លួន។ ជន ក៏េ យ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ 
េលីម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន ត ្របសិនេបីពួកេគយល់េឃញីថ ម្រន្តី មួយមិនអនុវត្តភរកិចចរបស់ខ្លួនដូចមន 
ែចងេនកនុង ច.ប.ត.រ នងិ បទបញជ  នងិនីតិវធិី នងិបទបញជ ៃផទកនុង។ 

១. បណ្តឹ ងទក់ទងនឹងបញជ េីបះេឆន ត 

េនឆន  ំ ១៩៩៣ បញជ ីេបះេឆន តដំបូង្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យ UNTAC។ បនទ ប់មក េនឆន  ំ ១៩៩៨ 
គ.ជ.ប បនេធ្វីករចុះេឈម ះេបះេឆន ត រជថមី។ អនុេ ម ម ច.ប.ត.រ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបង្ហ ញឯក រសំ ង 
េដីមបចុីះេឈម ះេទកនុងបញជ ីេបះេឆន ត េលីកែលងែតអនកទងំ យ ែដលធ្ល ប់មនប័ណ្ណេបះេឆន ត េចញេ យ 
UNTAC ចចុះេឈម ះស្រមប់ករេបះេឆន តសកលឆន  ំ ១៩៩៨ េ យស្វ័យ្របវត្តិ។ ចប់ ងំពីេពលេនះមក 
បញជ ីេបះេឆន ត្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពជបន្តបនទ ប់ជេរៀង ល់ឆន េំ យ គ.ជ.ប អនុេ ម ម ច.ប.ត.រ។ 
ដំេណីរករេធ្វីបចចុបបននភពេនះអនុញញ តឱយអនកមនសិទធិេបះេឆន តេសនីសំុចុះេឈម ះ របស់ពកួេគជអនកេបះេឆន ត 
និងអនុញញ តឱយអនកមនេឈម ះេនកនុងបញជ ីពិនិតយព័ត៌មនជក់ែស្តងរបស់ពួកេគ និងេសនីឱយមនករែកត្រមូវ ្របសិន 
េបីមនករចបំច់ និង/ឬលុប្របសិនេបីមនេឈម ះសទួន ឬេឈម ះរបស់សមជិក្រគួ ររបស់ខ្លួនែដលបន ្ល ប់ 
េហយីេនែតមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តេនេឡយី។ ករែកត្រមូវ និងករលុបេឈម ះែបបេនះ ច្រតូវបនេធ្វី 
េឡងី មរយៈករ ក់សំេណីផ្លូវករ និងែផ្អកេលីេសចក្តសីេ្រមច មរយៈករកត់ក្តី។ 

្របសិនេបីសំេណីសំុចុះេឈម ះ្រតូវបនបដិេសធេ យេសម នឃុ ំ សងក ត់ ជនែដលសំុចុះេឈម ះមនសិទធិ 
ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉ជ យលកខណ៍អក រេទ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់របស់ខ្លួន កនុងរយៈេពលបីៃថងយ៉ងយូរ។ 

្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់្រតូវេធ្វីករ្របជុំសេ្រមចជ ធរណៈកនុងរយៈេពលបីៃថងយ៉ងយូរ និង្រតូវេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច 
េ យសំេឡងភគេ្រចីន ច់ខត។ ្របសិនេបីសំេណីសំុចុះេឈម ះ្រតូវបនបដិេសធេ យ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់ 
ជនេនះមនសិទធិ ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉ជ យលកខណ៍អក រេទ គ.ជ.ប កនុងរយៈេពល្របៃំថងយ៉ងយូរ។ គ.ជ.ប 
្រតូវេបីកសវនករជ ធរណៈកនុងរយៈេពល្របៃំថងយ៉ងយូរេដីមបសីេ្រមចេលីបណ្តឹ ងត ៉។ ្របសិនេបីករសំុចុះ 
េឈម ះ្រតូវបនបដិេសធេ យ គ.ជ.ប ជនេនះមនសិទធិ ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉ជ យលកខណ៍អក រេទ្រកុម 
្របឹក ធមមនុញញកនុងរយៈេពល្របៃំថងយ៉ងយូរ។ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ្រតូវេបីកសវនករជ ធរណៈកនុងរយៈេពល 
ដប់ៃថងយ៉ងយូរេដីមបសីេ្រមចេលីបណ្តឹ ងត ៉ ។ េនេពលែដលបណ្តឹ ងទងំអស់្រតូវបនេ ះ្រ យរចួ ល់េហយី 
គ.ជ.ប ្រតូវបទិផ យបញជ ីេបះេឆន តដំបូងែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពរចួេន មឃុ ំសងក ត់នីមួយៗ។ 

េនឆន េំបះេឆន ត េនកនុងរយៈេពលដប់ៃថងែដលបិទផ យបញជ ីេបះេឆន តដំបូង ជន ក៏េ យក៏ ច 

ប្តឹងជ យលកខណ៍អក រេទ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់របស់ខ្លួនអពំីករបត់េឈម ះ េឈម ះសទួន ឬក៏េសនីសំុឱយែក 

ត្រមូវេឈម ះ និង/ឬព័ត៌មនពិ ្ត ររបស់ខ្លួន ឬក៏ជំទស់ចំេពះករបញចូ លេឈម ះ ឬកររក ទុកេឈម ះ មួយ េន

កនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់្រតូវេធ្វីករ្របជុំជ ធរណៈកនុងរយៈេពលបីៃថងយ៉ងយូរ េដីមប ី

សេ្រមចេលីបណ្តឹ ងត ៉  ឬជំទស់េ យសំេឡងភគេ្រចីន។ ្របសិនេបីអនកត ៉  ឬជំទស់មិនេពញចិត្តនឹងេសចក្តី
សេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់ ជនេនះមនសិទធិ ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉  ឬជំទស់ជ យលកខណ៍អក រេទ 

គ.ជ.ប កនុងរយៈេពល្របៃំថងយ៉ងយូរ។ គ.ជ.ប ្រតូវេបីកសវនករជ ធរណៈកនុងរយៈេពល្របៃំថងយ៉ងយូរ 

េដីមបសីេ្រមចេលីបណ្តឹ ងត ៉  ឬជំទស់េនះ។ ្របសិនេបីអនកត ៉  ឬជំទស់មិនេពញចិត្តនងឹេសចក្តីសេ្រមចរបស់ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 24 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

គ.ជ.ប ជនេនះមនសិទធិ ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉  ឬជំទស់ជ យលកខណ៍អក រេទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញកនុងរយៈ 

េពល្របៃំថងយ៉ងយូរ។ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ្រតូវេបីកសវនករជ ធរណៈកនុងរយៈេពលដប់ៃថងយ៉ងយូរេដីមប ី

សេ្រមចេលីបណ្តឹ ងត ៉  ឬជំទស់េនះ។ េនេពលពកយបណ្តឹ ងត ៉  ឬជទំស់ទងំអស់្រតូវបនេ ះ្រ យរចួ 

ល់បញជ ីេបះេឆន ត្រតូវចត់ទុកជផ្លូវករ។ 

កណំត់សមគ ល់៖ កនុងអឡុំងេពលដេំណីរករពនិតិយបញជ ីេឈម ះ នងិទនិនន័យ នងិករចុះេឈម ះេបះេឆន ត  េនកនុង 

ឆន ២ំ០១២ ស្រមប់បេ្រមកីរេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ ្រកុម្របកឹ ឃុ ំសងក ត់ទទលួបនពកយបណ្តឹ ងចនំនួពរី។ 

ករណីទ១ី៖ កលពីៃថងទី១២ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ ្រកុម្របឹក ឃុអូំចរេនកនុងេខត្តបត់ដបំង បនទទួលពកយ

បណ្តឹ ងមួយពីគណបក សម រង ុ ី េ យេចទ្របកន់ថេ កេមភូមិអញច ញបនែក្លងបន្លំ ន មផ្តិតេមៃដ េដីមប ី

លុបេឈម ះេ ក ជ ឆក េចញពីបញជ ីេបះេឆន ត។ កលពីៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ បណ្តឹ ងេនះ្រតូវបន 

បដិេសធេ យ្រកុម្របឹក ឃុអូំចរ េ យសំ ងេលីេហតុផលថេឈម ះរបស់េ ក ជ ឆក ពុំបនលុបេចញពី 

បញជ ីេបះេឆន តដូចបនអះ ងេនកនុងពកយបណ្តឹ ងេនះេទ។ 

ករណីទ២ី៖ កលពីៃថងទី០៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ ្រកុម្របឹក ឃុសំំេ ងេនកនុងេខត្តៃ្រពែវង បនទទួលពកយ

បណ្តឹ ងមួយពគីណបក សិទធិមនុស  េ យេសនីឱយលុបេឈម ះមួយចំនួនេចញពីបញជ ីេបះេឆន តែដលបនចុះេឈម ះ 

កលពីៃថងទី០៥ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ េនករយិល័យចុះេឈម ះេលខ ០៨៩៨ េ យសំ ងេហតុផលថបុគគល

ទងំេនះពុំែមនជ្របជជនែដលរស់េនកនុងឃុេំនះ។ កលពីៃថងទី០៩ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ ្រកុម្របឹក ឃុសំំេ ង

បនេធ្វីករ្របជុំ និងបនបដិេសធេចលបណ្តឹ ងេនះេ យេលីកេឡងីថេយង ម ច.ប.ត.រ បណ្តឹ ងែបបេនះ្រតូវ

េធ្វីេឡងីកនុងអំឡុងេពលៃនករបិទផ យបញជ ីេបះេឆន តដំបូង។ 

េនកនុងអំឡុងេពលៃនករបិទផ យបញជ ីេបះេឆន តដំបូង ្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ េនទូទងំ្របេទសទទួល 

បនពកយបណ្តឹ ងសរុបចនំួន ៣៥បណ្តឹ ង ែដលកនុងេនះ ៧បណ្តឹ ង មកពីគណបក សមរង ុ ី ២បណ្តឹ ង មកពី 

គណបក ្របជជនកមពុជ ២៦បណ្តឹ ង បនមកពី្របជពលរដ្ឋទូេទ (២បណ្តឹ ង ពីេខត្តកំពង់ឆន ងំ ១៤បណ្តឹ ង 

មកពេីខត្តក ្ត ល ១៣បណ្តឹ ង មកពីទី្រកុងភនំេពញ ១បណ្តឹ ង មកពីេខត្តៃ្រពែវង ១បណ្តឹ ង មកពីេខត្ត ្វ យេរៀង 

និង ៤បណ្តឹ ង មកពីេខត្តៃប៉លិន)។ េនកនុងចំេ មបណ្តឹ ងទងំេនះ មន ១៨បណ្តឹ ង េសនីសំុរក ទុកេឈម ះចំនួន 

២២េឈម ះ និង ១៧បណ្តឹ ង េសនីសំុលុបេឈម ះចំនួន ៥៧៣េឈម ះ។ ្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ បនសេ្រមចរក ទុក 

េឈម ះចំនួន ១៩ េនកនុងចំេ ម ២២ ែដលបនេសនីសំុ េហយីលុបេឈម ះចំនួន ៨៩េឈម ះ កនុងចំេ ម ៥៧៣ 

ែដលបនេសនីសំុេ យែផ្អកេលី ច.ប.ត.រ និងបទបញជ និងនីតិវធិពីក់ព័នធេផ ងៗ។ េនកនុងចំេ មបណ្តឹ ងទងំ 

េនះ បណ្តឹ ងចំនួន ៨ ្រតូវបនប្តឹងត ៉ េ យគណបក សម រង ុ ី េទ គ.ជ.ប (៧បណ្តឹ ង សំុឱយលុបេឈម ះចំនួន 

៣៥៧ េចញពីេខត្តក ្ត ល និង ១បណ្តឹ ង រក េឈម ះចំនួន១ េនកនុងទី្រកុងភនំេពញ)។ គ.ជ.ប បនសេ្រមច 

លុបេឈម ះចំនួន ១១ កនុងចំេ ម ៣៥៧ ែដលបនេសនីសំុ និងបនបដិេសធេចលសំេណីសំុរក ទុកេឈម ះ។ 

បណ្តឹ ងចនំួន ៣ បនបន្តប្តងឹត ៉ េទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ េ យគណបក សម រង ុ ី(២បណ្តឹ ង េសនីសំុលុប

េឈម ះេចញពីេខត្តក ្ត ល និង ១បណ្តឹ ង េសនីសំុរក ទុកេឈម ះេនភនំេពញ)។ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបនសេ្រមច

តមកល់េសចក្តីសេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប ស្រមប់បណ្តឹ ងទងំបីេនះ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 25 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងចនំួន ២ ែដល្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនកនុងដំ ក់កលពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និង 
ចុះេឈម ះថម ីនិងបណ្តឹ ងចនំួន ៣៥ ែដល្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនកនុងដំ ក់កលៃនករបិទផ យបញជ ីេបះេឆន តដំបូង 
្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យរលូន និង្របកបេ យវជិជ ជីវៈ។ ល់បណ្តឹ ង្រតូវបនេ ះ្រ យអនុេ ម ម ច.ប.ត.រ 
េ យ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ គ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់ (ែដលបនទទួល្របតិភូកមមអំ ច្រសបចបប់ពី 
គ.ជ.ប កនុងករអនុវត្តកតព្វកិចចេធ្វីបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន ត្របចឆំន )ំ។ 

ច.ប.ត.រ បនែចងយ៉ងចបស់ថ េនេពលែដលបណ្តឹ ងទងំអស់្រតូវបនេ ះ្រ យរចួ ល់េហយីេនះៗ 
បញជ ីេបះេឆន ត ្រតូវបនចត់ទុកជផ្លូវករ។ ករេបះេឆន ត ក៏េ យ គឺ្រតូវេ្របី្របស់បញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករ 
ែដលបនេធ្វបីចចុបបននភពចុងេ្រកយ។ េហតុដូេចនះ គ.ជ.ប បនេ្របី្របស់បញជ ីេបះេឆន តែដលបនេធ្វីបចចុបបននភព 
កលពីឆន ២ំ០១២ ស្រមប់េ្របីកនុងករេបះេឆន តកលពីៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣កន្លងេទេនះ េហយី 
ជន ែដលមនេឈម ះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន តមនសិទធិ្រសបចបប់ េដីមបេីបះេឆន តេ យពុំមនករ មឃត់ 
ឬករ ងំេឡយី។ ករ មឃត់ ឬករ ងំេ យមិនឱយ្របជពលរដ្ឋេទេបះេឆន ត គឺជបទេលមីស និងរេំ ភ 
េលីសិទធិ មផ្លូវចបប់របស់្របជពលរដ្ឋដូចមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ និង ច.ប.ត.រ។ 

កណំត់សមគ ល់៖  គ.ជ.ប បន្របកសកលពីៃថងទ២ី៤ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ ថមនតំ ងគណបក នេយបយ
ចនំនួ ៤,៦៦៧រូប នងិអនកសេងកតករណ៍ជត ិ នងិអន្តរជតចិនំនួ ១,៦៣៤រូប បនចូលរមួកនុងដេំណីរករ
ពនិតិយបញជ ីេឈម ះ នងិករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ២ំ០១២។ េទះបជីយ៉ង ក៏េ យ េយង មរបយករណ៍
របស់គណៈកមម ធកិរេដមីបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ី នងិយុត្តធិម៌េនកមពុជ (COMFREL) គណបក ្របឆងំធពំរី 
គគឺណបក សម រង ុ ី នងិគណបក សិទធមិនុស  បនេធចពីហកិរមនិចូលរមួកនុងករសេងកតករណ៍េមលីដេំណីរករ 
ពនិតិយបញជ ីេឈម ះ នងិចុះេឈម ះេបះេឆន ត េ យេលីកេឡងីថដេំណីរករចុះេឈម ះេបះេឆន ត នងិករលុបេឈម ះ
អនកេបះេឆន តមនភពសមុគ ម ញ ។ គណបក ្របឆងំទងំពរីេនះក៏បនេលីកេឡងីផងែដរថ ម្រន្តទីទលួ 
បនទុកកនុងករពនិតិយបញជ ីេឈម ះ នងិចុះេឈម ះេបះេឆន តគ ឺ ភគេ្រចនីមកពីគណបក ្របជជនកមពុជ។ (បញជ ី 
េបះេឆន ត ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត នងិករេធ្វសីវនកមមបញជ ីេបះេឆន តបូកនងឹករេផទ ងផទ ត់ទ្រមង់លុបេឈម ះ 
ស្រមប់ករេបះេឆន តជតឆិន ២ំ០១៣ (Svra-Plus) អងគករ COMFREL ទព័ំរ៨)។ 

សវនកមមេលើបញជ េីបះេឆន ត 

សវនកមមរបសអ់ងគការ COMFREL 

អងគករ COMFREL បនេធ្វីសវនកមមេលីបញជ ីេបះេឆន ត «េ យសមភ សន៍្របជជន» ចប់ពីែខមិថុន 
ឆន ២ំ០១២ ដល់ែខមក  ឆន ២ំ០១៣ េដីមបពីិនិតយេមីលអំពីសុ្រកឹតភពៃនបញជ ីេបះេឆន ត និងដំេណីរករៃនករ 
ចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងករេធ្វីបចចុបបននភពបញជ ីេបះេឆន ត។ 

អនកមនសិទធិេបះេឆន ត្របមណ ២,៦០០នក់ មកពីករយិល័យេបះេឆន តចំនួន ២២៣ េនទូទងំ 
្របេទស្រតូវបនសមភ សន៍អំពីករចុះេឈម ះេបះេឆន ត េហយីទិននន័យអពំកីរ ទ បសទង់មតិ្រតូវបនពនិិតយេផទ ងផទ ត់ 
នឹងបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករឆន ២ំ០១២ របស់ គ.ជ.ប ែដលស្រមប់េ្របីកនុងករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣។ 

អងគករ COMFRELបន យតៃម្លអំពីសុ្រកិតភពៃនបញជ ីេបះេឆន តឆន ២ំ០១២ ថមនលកខណៈល្អ្របេសីរ
ជងមុនតិចតួច េបីេ្របៀបេធៀបនឹងករ ទ បសទង់មតិកលពីឆន ២ំ០០៨ និងឆន ២ំ០១១។ មន ៩៧,៧% ៃនបុគគល 
ែដល្រតូវបនសមភ សន៍អះ ងថបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ េនេពលពនិិតយកនុងបញជ ីេបះេឆន តទិននន័យរបស់បុគគល 
ទងំេនះបង្ហ ញថមន៨៣,៤៣% ៃនេឈម ះកនុងបញជ ីមនភព្រតឹម្រតូវ (្រតូវៃថងែខឆន កំំេណីត ចនំួន ៧៥,១% 
្រតូវេភទ ចំនួន ៨៦,២% និង្រតូវ សយ ្ឋ ន ចំនួន ៧៧% )។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 26 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យេនេពលែដលេគពិនិតយបញជ ីេបះេឆន ត អងគករ COMFREL មិន ចបញជ ក់ព ី
ភពពិតកនុងករបត់េឈម ះចំនួន ១៣,៥% មគំរូអេងកតែដលេគសមភ សន៍។ តួេលខេនះ ្រតូវបនេគេ្របី្របស់ 
េដីមបសីននិ ្ឋ ន ថមនអនកេបះេឆន តចំនួន ១,២៥ ននក់ បនបត់េឈម ះេចញពីបញជ ីេបះេឆន តទូទងំ្របេទស 
ែដល្រតូវបនផ ព្វផ យយ៉ងទូលំទូ យេន ម្របព័នធផ ព្វផ យ។  

េ្រកពីករពិនិតយេមីលសុ្រកឹតភពៃនបញជ ីេបះេឆន តករ ទ បសទង់មតរិបស់អងគករ COMFREL បនសួរ
សំណួរមួយចំនួនអំពីឥរយិបថរបស់្របជជនចំេពះដំេណីរករៃនករចុះេឈម ះ និងដំេណីរករៃនករេបះេឆន ត 
និងទទួលបនចេម្លីយជវជិជមនដូចតេទ ៖ 

• ៩៦,៨០% បននិយយថនីតិវធិីចុះេឈម ះេបះេឆន តរបស់ គ.ជ.ប មិនពិបកេទ (៨០,៦០% 
«មិនពិបកទល់ែតេ ះ» និង១៦,២០% «មិនពបិក ស់ េទ») 

• ៩៨,២៦% មន រមមណ៍ «មិនភ័យខ្ល ចកនុងអំឡុងេពលចុះេឈម ះេបះេឆន ត» 
 
មនករផ ព្វផ យតិចតួច ស់ ែដលនិយយអំពីទដិ្ឋភពវជិជមនៃនករ ទ បសទង់មតរិបស់អងគករ 

COMFREL បុ៉ែន្តផទុយមកវញិករចប់ រមមណ៍របស់េគ គឺេគេផ្ត តេទេលីករអះ ងយ៉ងខទរខទ រអំពីករបត់េឈម ះ 
អនកេបះេឆន តចំនួន ១,២៥ ននក់ េទវញិ។ សូមេធ្វីករកត់សមគ ល់ថេនកនុងឆន ២ំ០០៧ អងគករ COMFREL 
ធ្ល ប់បនអះ ងថមនករបត់េឈម ះអនកេបះេឆន តចំនួន ២,៥ ននក់ េហយីេនឆន ២ំ០១២ តួេលខេនះ
បនថយមក្រតឹម ១,២៥ ន នក់។ (បញជ ីេបះេឆន ត ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត នងិករេធ្វសីវនកមមបញជ ីេបះ 
េឆន តបូកនងឹករេផទ ងផទ ត់ទ្រមង់លុបេឈម ះ ស្រមប់ករេបះេឆន តជតឆិន ២ំ០១៣ (Svra-Plus) អងគករ 
COMFREL)។ 
 

សវនកមមបញជីេបាះេឆាន តេដាយអងគការ NDI, NICFEC, CAS 

វទិយ ថ ន្របជធិបេតយយជតិរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ (NDI) សហករជមួយនឹងគណៈកមម ធិករអពយ្រកឹត 
និងមិនលេម្អ ងស្រមប់ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌េនកមពុជ (NICFEC) និងមជ មណ្ឌ លស្រមប់ករ 
សិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៃនកមពុជ (CAS) បនេធ្វីសវនកមមេលីបញជ ីេបះេឆន តជេលីកទីបីរបស់េគកលពីែខកុមភៈ 
ឆន ២ំ០១៣។ ករេធ្វីសវនកមមែបបេនះកលពីេលីកមុនបនេធ្វីេឡងីកនុងឆន ២ំ០០៧ និងឆន ២ំ០០៨។ 

អនកេឆ្លីយតប្របមណ ៤,៨៩៣នក់ ពី ៤១៤ ឃុ ំសងក ត់ េនទូទងំ្របេទស្រតូវបនសមភ សន៍អំពកីរចុះ
េឈម ះេបះេឆន តេហយីបនទ ប់មកទិននន័យៃនករ ទ បសទង់មតិទងំេនះ ្រតូវបន្រតួតពិនតិយេឡងីវញិេ យេផទ ង
ផទ ត់នឹងទិននន័យែដលបនមកពីបញជ ីេបះេឆន តឆន ២ំ០១២ របស់ គ.ជ.ប ស្រមប់ករេបះេឆន តជតិឆន ២ំ០១៣។ 

អនកមនសិទធិេបះេឆន តចំនួន ៨២,៩% បនអះ ងថបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ េនេពលែដលែផ្អក
េលីបញជ ីេបះេឆន ត ទិននន័យែដលទក់ទងនឹងបុគគលទងំេនះបង្ហ ញថ េឈម ះេនេលីបញជ ីេបះេឆន តចំនួន ៨០,៧% 
មនសុពលភព និងមនបចចុបបននភព ខណៈែដលភព្រតឹម្រតូវរបស់េឈម ះគឺមន ៨៦,៤% (ៃថង ែខ ឆន កំំេណីត 
្រតឹម្រតូវ ៦៣% េភទ្រតឹម្រតូវមន ៩៨,២% និង សយ ្ឋ ន្រតឹម្រតូវមន ៨៦,៣%)។ 

េគេឃញី ១០,៨% ្របជពលរដ្ឋែដលមនសិទធិេបះេឆន ត  ែដលបនគិតថពួកេគបនចុះេឈម ះេបះ 
េឆន តែតមិនេឃញីេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ ផទុយមកវញិេគេឃញីពលរដ្ឋមនសិទធិេបះេឆន ត ៧,៨% ក៏ថមិន 
េឃញីេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តែដរ េទះបីជពួកេគបននិយយថពួកេគបនេបះេឆន តកនុងឆន ២ំ០០៨ និង/ឬឆន  ំ
២០១២ ក៏េ យ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 27 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

គ.ជ.ប មនករេ ក ្ត យយ៉ងខ្ល ងំែដលអងគករ NDI ឆន ២ំ០១៣ េនះ បដិេសធមិនសហករជមួយ 
នឹង គ.ជ.ប កនុងករផ្តល់ទិននន័យេឈម ះ ១០,៨% ែដលបននិយយថពួកេគបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត បុ៉ែន្ត
មិនបនេឃញីេឈម ះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ឬទិននន័យ «េឈម ះេខម ច» ១០,៤% មកឲយ គ.ជ.ប េ យសម្អ ងេលី
កររក ករសមង ត់ េទះបីជ គ.ជ.ប បនធនចំេពះអងគករ NDI ថ គ.ជ.ប នឹងមិន ត្រត ងអត្តសញញ ណ
របស់អនកេឆ្លីយតបេនះក៏េ យ។ ផទុយេទវញិ កលពីឆន ២ំ០០៨ អងគករ NDI បនផ្តល់េឈម ះ ៨៨នក់ ែដល
េគរកេឈម ះរបស់េគពុំេឃញីេនកនុងបញជ ីេបះេឆន តបុ៉ែន្ត គ.ជ.ប ជួយរកេឃញីថពួកេគមន ១៥នក់ េនមន 
េឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តឆន ២ំ០០៧ មន ៧នក់ ចុះេឈម ះពីរដង មន ១៩នក់ មនេឈម ះសទួនពីរេនកនុង 
ករយិល័យេបះេឆន តមួយ មន ៩នក់ មនេឈម ះសទួនពីរ មន ៣១នក់ បនផ្ល ស់ទលំីេនេចញពីឃុ ំមន ២នក់ 
បត់បង់សិទធិកនុងករេបះេឆន ត មន ២នក់ ្ល ប់ មន ២នក់ ពុំមន សយ ្ឋ ន និងមន ១នក់ េទៀតពុំបន
ចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ 

េ្រកពីករពិនិតយសុ្រកឹតភពៃនបញជ ីេបះេឆន ត ករ ទ បសទង់មតរិបស់អងគករ NDI បនសួរសំណួរមួយ
ចំនួនអំពឥីរយិបថរបស់្របជជនចំេពះដំេណីរករៃនករចុះេឈម ះនិងដំេណីរករៃនករេបះេឆន ត និងទទួល
បនចេម្លីយជវជិជមនដូចតេទ ៖ 

• ៩៧,១% បននិយយថនីតិវធិីចុះេឈម ះេបះេឆន តរបស់ គ.ជ.ប គឺ មញញ និងងយ្រសួល 
• ៩១,៣% មនជំេនឿេលីដំេណីរករចុះេឈម ះេបះេឆន ត (៦៥% មនជំេនឿខ្ល ងំ + ២៦,៣% មនជំេនឿ
មធយម) 
(របយករណ៍របស់អងគករ NDI ស្តីអំពកីរេធ្វសីវនកមមបញជ ីេបះេឆន តេនកមពុជ២០១៣) 

ការេធវើសវនកមមែដលផតលអ់ណំាចេដាយ គ.ជ.ប 

មនមតិមួយចំនួនមនមនទលិសង យ័េទេលីគុណភពៃនបញជ ីេបះេឆន ត េ យេចទ្របកន់េទេលីេរឿង 
«បត់េឈម ះ» បុ៉ែន្តករេចទ្របកន់ទងំេនះ គឺែផ្អកេទេលីករ ទ បសទង់មតិែដលេ្របីេលី្របភពសថិត្ិរបជជនេផ ងៗ 
គន ពីសថិតិរបស់ គ.ជ.ប។ គ.ជ.ប បេងកីតនូវមូល ្ឋ នសថិតិរបស់ខ្លួនស្រមប់េ្របីកនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត េ យ 
គិតេលីចំនួន្របជជនែដលសថិតេនកនុង យុមនសិទធិេបះេឆន តគិតរហូតដល់ៃថងេបះេឆន ត (កនុងឆន មំនករេបះ 
េឆន ត) េហយីែដលកំពុងរស់េនកនុងឃុ ំសងក ត់នីមយួៗមកេធ្វីជមូល ្ឋ នសថតិិស្រមប់បេ្រមីករចុះេឈម ះ។  ដូេចនះ 
ករយកសថិតិេផ ងដៃទេទៀតជមូល ្ឋ ន ស្រមប់យកមកេ្របី្របស់ េដីមបី យតៃម្លេលីភពេពញេលញ និងគុណភព 
ៃនបញជ ីេបះេឆន តពុំ ចយកជបនករេឡយី។  

េដីមបបីញជ ក់ពីតម្ល ភព និងភពសុចរតិកនុងករចង្រកងបញជ ីេបះេឆន តក៏ដូចជសុ្រកឹតភពៃនបញជ ីេឈម ះ 
ផទ ល់ែតម្តង ្រពមទងំេឆ្លីយតបនឹងករេចទ្របកន់ពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ពក់ព័នធនឹងករបត់េឈម ះពី 
បញជ ីេបះេឆន ត គ.ជ.ប បនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នឯក ជយឯកជនមួយ ែដលមនជំនញកនុងករ្រ វ្រជវសទង់មតិ 
េដីមបេីធ្វីសវនកមមេលីបញជ ីេបះេឆន តឆន ២ំ០១២ ។ 

ករសមភ សន៍េ យៃចដនយៃនអនកមនសិទធិេបះេឆន តរ ង ១០០នក់ ពី ជធនី េខត្តនីមួយៗ្រតូវបនយក 
មកេធ្វីករ ទ បសទង់មតិ។ កនុងចំេ មមនុស  ២,៤៧២នក់ េនះ ៩១% (២,២៣៦នក់) បនអះ ងថបន
ចុះេឈម ះេបះេឆន ត ខណៈែដល ៩% (២៣៦នក់) បនអះ ងថេគមិនែដលបនចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ 
បនទ ប់មក្រកមុហុ៊នក៏បនេធ្វីករ្រ វ្រជវបន្តេដីមបពីិនិតយេឈម ះ ២,២៣៦នក់ ជមួយនឹងបញជ ីេបះេឆន ត។ ករ 
េផទ ងផទ ត់កនុងដំ ក់កលេនះ បង្ហ ញថ ៩៧% (២,១៦៩នក់) ្រតូវបនរកេឃញីេឈម ះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 28 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ខណៈែដលមន ៣% (៦៧នក់) ពុបំនរកេឃញីេឈម ះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ មរយៈករែស្វងរកេឈម ះកនុង 
កុំពយូទ័រ បនរកេឃញីេឈម ះអនកទងំ ៦៧នក់ (៣%) េនះដូចតេទ ៖ េឈម ះមួយ្រតូវបនលុបេចញកលព ី 
ឆន ២ំ០០៩ េឈម ះមយួ្រតូវបនលុបេចញកលពីឆន ២ំ០១០ េឈម ះមយួ្រតូវបនលុបកលពីឆន ២ំ០១២ និង 
េឈម ះចំនួន ៦៤េទៀត ពុំមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត ងំពីមុនឆន ២ំ០០៦។ 

េលីសពីេនះេទៀត េគក៏បនរកេឃញីែដរថមនេឈម ះ ១១% “ ែដលបនអះ ងថពំុែដលបនចុះេឈម ះ 
េ ះ ” (២៦េឈម ះកនុងចំេ ម ២៣៦នក់) គ្ឺរតូវបនរកេឃញីថមនេឈម ះេនកនុងបញជ ីេបះេឆន តេទវញិ។ 

(របយករណ៍ចុងេ្រកយ៖ ករ ទ បសទង់មតេិលីបញជ ីេបះេឆន ត ករអេងកតមនុស េធៀបេទនឹងបញជ ី
េបះេឆន ត «People to List» េរៀបេរៀងេ យ Business and Marketing Research Solution Asia for the 
National Election Committee, កមពុជ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៣)។ 

កណំត់សមគ ល់៖ ករេធ្វសីវនកមមទងំបេីនះផ្តល់នូវតេួលខខុសៗគន ែដលគរួឲយកត់សមគ ល់យ៉ងខ្ល ងំ ចេំពះចនំនួ 
្របជជនែដលបននិយយថពកួគត់បនចុះេឈម ះ (COMFREL ៩៧,៧% NDI ៨២,៩% នងិ គ.ជ.ប 
៩១%)។ េយងី្រតូវែត្របុង្របយត័នចេំពះករេលកីេឡងីែដលថេតពីកួគត់បនចុះេឈម ះ ឬមនិបនចុះេឈម ះេ យ
េហតុថពកួគត់ ចចមំនិចបស់ ឬពកួគត់បនគតិថអនកសមភ សន៍ចង់ឱយពកួគត់េឆ្លយីនងឹសំណួររបស់េគ
ជវជិជមន។ េនះគជឺករែដល ចេកតីេឡងីចេំពះតេួលខរបស់អងគករ COMFREL កនុងករ យករណ៍ ហួស 
ករពតិែដល ចនេំទដល់ករពយករណ៍របស់ខ្លួនថេឃញីមន«ចនំនួេឈម ះបត់» រហូតដល់េទ ១,២៥ ន 
នក់។  

េត ីគ.ជ.ប មនវធិនករយ៉ង ចេំពះបញ្ហ  ៣% ? 

េ យេហតុថ ករចុះេឈម ះេបះេឆន តេន្របេទសកមពុជ គេឺធ្វេីឡងីេ យសម្័រគចតិ្ត េហយីមយង៉េទៀត្របជពលរដ្ឋ 
មន ក់ៗ្រតូវេទសំុចុះេឈម ះរបស់ខ្លួន េ យបង្ហ ញខ្លួនផទ ល់ េហតុដូចេនះ គ.ជ.ប ពុមំនសិទធបិងខ ំ ឬក៏េធ្វកីរ 
ចុះេឈម ះេ យស្វយ័្របវត្តចិេំពះអនកបត់េឈម ះ េនះឡយី។ ក៏បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ គ.ជ.ប បនបងក 
លកខណៈ មរយៈករេធ្វបីចចុបបននភព្របចឆំន  ំ ជូនអនកែដលពុមំនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន តេដមីបេីធ្វឲីយេឈម ះ 
របស់ខ្លួនមនេនកនុងបញជ ីេបះេឆន តេឡងីវញិ។ 

ករបត់េឈម ះេនះជករេចទ្របកន់ដ៏ធមំយួេនៃថងេបះេឆន ត។ គ.ជ.ប បនេ្របទីកឹេខម លុបមនិ្រជះ េដមីបកីរពរ 
កុឲំយមនអនកេបះេឆន ត មន ក់បនេបះេឆន តេលីសពមីយួដង េ យេ្របេីឈម ះសទួន។ េ្រកពេីនះ ភន ក់ងរ 
គណបក នេយបយក៏បនឈរពេី្រកយេលខធកិរ េដមីប្ីរតួតពនិតិយនូវករែក្លងបន្លំ មយួែដល ចេកតី 
មនេឡងីផងែដរ។ មយង៉េទៀតភន ក់ងរគណបក នេយបយ ចប្តងឹត ៉ផទ ល់មត់ភ្ល មៗេនេពលែដលខ្លួន 
បនេមលីេឃញីនូវករបន្លំ មយួ។ 

២. បណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងករចុះបញជ គីណបក នេយបយឈរេឈម ះេបះេឆន ត និងេបកខជនឈរេឈម ះ  

កនុងអំឡុងេពលៃនករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ េនះ ពុំមនបណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងករចុះបញជ ីគណបក នេយ 
បយ និងេបកខជនឈរេឈម ះេទ។ ផទុយេទវញិេមដឹកនគំណបក េ្រងគ ះជតិេនេពលែដលវលិ្រតឡប់មកកមពុជ
វញិបនទ ប់ពីទទួលបនករេលីកែលងេទសពី្រពះម ក ្រត េ កសម រង ុ ី បនបញជូ នលិខិតពីរចបប់ មក 
គ.ជ.ប េសនីបញចូ លេឈម ះរបស់គត់េទកនុងបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករ និងបញចូ លេឈម ះរបស់គត់េនកនុងបញជ ីេបកខជន



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 29 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ឈរេឈម ះេបះេឆន តតំ ង ្រស្តរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ។ គ.ជ.ប មិន ចេឆ្លីយតបជវជិជមនចេំពះសំេណី 
សំុទងំពីររបស់គត់េនះេទ។ ចំេពះករ ក់បញចូ លេឈម ះរបស់គត់េទកនុងបញជ ីេបះេឆន តឆន  ំ២០១២ វញិេនះ 
គ.ជ.ប បនសេ្រមចថ មិន ចេធ្វីេទបនេឡយី។ ទ១ី េ្រពះថេឈម ះរបស់គត់្រតូវបន លុបេចញពីបញជ ីេបះ
េឆន តេនសងក ត់បឹង ងំ ជធនីភនេំពញ េ យ រគត់បនផ្ល ស់ទីលំេនេចញពីសងក ត់េនះ (េទរស់េន
បរេទស)។ ទ២ី មយង៉េទៀតេឈម ះរបស់គត់្រតូវបនលុបេចញពីបញជ ីេបះេឆន តផ្លូវករ េនះក៏េ យ រករជប់ 
េទស្រពហមទណ្ឌ របស់គត់ផងែដរ។ ផទុយេទវញិ ចំេពះភរយិរបស់គត់ េទះបីជភរយិគត់បនផ្ល ស់ទីលំ 
េនេចញពីឃុក៏ំេ យ ក៏គត់បនេទចុះេឈម ះេបះេឆន តេ យផទ ល់េនទីកែន្លង ន ក់េនថមីរបស់គត់ែដរ។ េលីស 
ពីេនះេទៀត េ យេហតុថ ឥឡូវេនះេ កសម រង ុ ីកំពុងរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ គត់នឹងមនឱកសបញចូ ល 
េឈម ះរបស់គត់េទកនុងបញជ ីេបះេឆន តដូចអនកមនសិទធិេបះេឆន តេផ ងៗេទៀតែដរ េ យេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត 
េ យផទ ល់ អនុេ ម ម ច.ប.ត.រ េនកនុងអំឡុងេពលៃនករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ 
ចប់ពីៃថងទី០១ ដល់ ៃថងទី២០ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ខងមុខ។  គ.ជ.ប មិន ចយល់្រពមចំេពះសំេណីទី២ 
របស់គត់េ យ រក ្ត មួយចំនួន។ ទ១ី េបកខជនឈរេឈម ះ ក៏េ យ ្រតូវមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 
ទ២ី េយងេទ មលកខខណ្ឌ ចបប់ែដលែចងយ៉ងេនះ គណបក សេ្រងគ ះជតិ មិន ចបញចូ លេឈម ះគត់
េទកនុងបញជ ីេបកខជនឈរេឈម ះេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត កនុងករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ េឡយី។ ទ៣ី 
រយៈេពលស្រមប់ករចុះបញជ ីគណបក នេយបយ និងចុះបញជ ីេបកខជនឈរេឈម ះ បនបញច ប់យូរយរ ស់ 
មកេហយី។ ទ៤ី េលីសពីេនះេទៀត េយង ម ច.ប.ត.រ េនេពលែដលបញជ ីគណបក នេយបយ និងបញជ ី 
េបកខជនឈរេឈម ះ ្រតូវបនផ្តល់សុពលភពេ យ គ.ជ.ប រចួ ល់េហយីេនះ បញជ ីទងំេនះមិន ចែកែ្របមុន 
ករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ េនះេឡយី។ 

៣.  បណ្តឹ ងេនកនងុអំឡងុេពលយទុធនករេឃសនេបះេឆន ត 

កនុងអំឡុងេពលយុទធនករេឃសនេបះេឆន ត កនុងករណីមនកររេំ ភ ច.ប.ត.រ ឬ/និងបទបញជ និង 
នីតិវធិីរបស់ គ.ជ.ប ឬ/នងិ្រកមសីលធម៌េផ ងៗែដល ក់េចញេ យ គ.ជ.ប ពក់ព័នធនងឹសកមមភពេឃសន 
ជន ក៏េ យ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ គឃ/សប កនុងរយៈេពល៣ៃថងយ៉ងយូរបនទ ប់ពីៃថងេកីតេហតុ។ គឃ/សប 
មនកតព្វកចិចផ ះផ វ ិ ទជបនទ ន់េនកនុងរយៈេពលសម្រសប។ ្របសិនេបីករផ ះផ មិនទទួលបនេជគជ័យ 
អនកប្តឹងត ៉ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ គធ/ខប កនុងរយៈេពល៣ៃថងយ៉ងយូរ។ គធ/ខប មនកតព្វកិចចេ ះ
្រ យបណ្តឹ ងជបនទ ន់កនុងរយៈេពលសម្រសបេ យេធ្វីករេសុីបអេងកតឱយបនហមត់ចត់។ គធ/ខប មនកតព្វ
កិចច្រតូវចប់េផ្តីមេ យករផ ះផ  បុ៉ែន្ត្របសិនេបីមិនទទួលេជគជ័យ គធ/ខប ្រតូវែតេបីកសវនករជ ធរណៈ 
កនុងរយៈេពល ១ៃថងយ៉ងយូរ បនទ ប់ពីៃថងផ ះផ ។ ្របសិនេបីមិនេពញចតិ្តនឹងដំេ ះ្រ យរបស់ គធ/ខប 
អនកប្តឹងត ៉ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងមក គ.ជ.ប កនុងរយៈេពល ៣ៃថងយ៉ងយូរបនទ ប់ពីទទលួបនេសចក្តីសេ្រមច 
របស់ គធ/ខប។ គ.ជ.ប មនកតព្វកចិចេ ះ្រ យវ ិ ទជបនទ ន់កនុងរយៈេពលសម្រសបេ យេធ្វីករេសុីបអេងកត
ឱយបនហមត់ចត់។ ្របសិនេបីមិនេពញចតិ្តនឹងេសចក្តសីេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប អនកប្តឹងត ៉ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ
្រកុម្របឹក ធមមនុញញកនុងរយៈេពល ៣ៃថងយ៉ងយូរបនទ ប់ពីទទួលបនេសចក្តីសេ្រមចរបស់ គ.ជ.ប។ ្រកុម្របឹក  
ធមមនុញញមនកតព្វកិចចេ ះ្រ យវ ិ ទកនុងរយៈេពល ១០ៃថងយ៉ងយូរ។ 

េយង មបទបញជ និងនតីិវធិី គឃ/សប គធ/ខប និង គ.ជ.ប មនសិទធិបដិេសធេចលភ្ល មៗនូវបណ្តឹ ង
មួយែដល ក់មកហួស ជញ យុកលែដលបនកំណត់ ្រពមទងំមនសិទធិេចញនូវលិខិតបដេិសធស្រមប់ 

បណ្តឹ ង ែដលកមមវតថុមនិទក់ទងនងឹកររេំ ភ ច.ប.ត.រ និង បទបញជ និងនីតិវធិី។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 30 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

កនុងអំឡុងេពលយុទធនករេឃសនេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ មនបណ្តឹ ងចនំួន ៣៧៣ បន ក់េទ 
គឃ/សប។ បណ្តឹ ងមយួចំនួនមិន្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនកនុង ជញ យុកលែដលបនកំណត់េ យបទបញជ  និង
នីតិវធិី។ បនទ ប់ពីករេ ះ្រ យេ យ គឃ/សប មនបណ្តឹ ងចំនួន ១២២ បនប្តឹងត ៉ េទ គធ/ខប។ បនទ ប់
ពីករេ ះ្រ យេ យ គធ/ខប មនបណ្តឹ ងចំននួ ៤៤ បនប្តឹងត ៉មក គ.ជ.ប បនទ ប់ពីករេ ះ្រ យេ យ 
គ.ជ.ប មនបណ្តឹ ងចនំួន ១២ បនប្តងឹត ៉ េទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។ បណ្តឹ ងទងំេនះពក់ព័នធនឹងបទេលមីសមួយ
ចំនួនដូចជករេឃសនេ្រកេម៉ងែដលកំណត់េ យ គ.ជ.ប ករមិនេគរព ម ង្របតិទិន ែដលកំណត់ 
ស្រមប់គណបក នេយបយនីមួយៗ ករមិនេគរព មបទបញជ  និងនីតិវធិរីបស់ គ.ជ.ប និង្រកមសីលធម៌
ស្រមប់គណបក នេយបយែដល មឃត់សកមមភពដូចជករញុះញង់អនកគ្ំរទ ឬអនកេបះេឆន តឱយ្រប្រពឹត្ត
បទេលមីស្របឆងំនឹង ច.ប.ត.រ ឲយគំ មកំែហង ឬឲយ្រប្រពឹត្តអំេពីហងឹ  ករសបថ ឬបទបរ ិ េករ ្ត ិ៍។ 

បណ្តឹ ងែដលបនទទួលទងំអស់ ្រតូវបនេ ះ្រ យបនទ ប់ពីករ្រ វ្រជវយ៉ងហមត់ចត់្រសប ម 
ច.ប.ត.រ បទបញជ និងនតីិវធិីរបស់ គ.ជ.ប។ បណ្តឹ ងខ្លះ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យករផ ះផ ជពិេសសេនថន ក់ 
(គឃ/សប) ែដលជទី ងំេកីតមនសកមមភពេឃសនខ្ល ងំផទ ល់នឹងកែន្លង។ បណ្តឹ ងខ្លះបនដកេទវញិ 
ខណៈែដលបណ្តឹ ងខ្លះេទៀត្រតូវបនេ ះ្រ យ មរយៈសវនករជ ធរណៈេ យតម្ល ភព។ 

បណ្តឹ ងភគេ្រចីនពុំមនភស្តុ ងសំ ងេដីមបអីនុញញ តឱយម្រន្តីេបះេឆន តេន្រគប់លំ ប់ថន ក់េ ះ្រ យ
េនះេទ។ កនុងចំេ មបណ្តឹ ងែដលមនភស្តុ ងសំ ង្រគប់្រគន់ ម្រន្តីេបះេឆន តេន្រគប់លំ ប់ថន ក់ ជ 
ពិេសស គ.ជ.ប បនចត់វធិនករេទេលីអនក្រប្រពឹត្តបទេលមីសចំនួន ២៤នក់ ដូចតេទ ៖ 

• ១៦នក់ ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ 
• ១នក់ ្រពមនផទ ល់មត់ 
• ៣នក់ ពិន័យ្របក់ចំនួន ៥ ០០០ ០០០េរៀល 
• ១នក់ លុបេឈម ះេចញពីបញជ ីេបះេឆន តរយៈេពល ៣ឆន  ំ
• ១នក់ ផ្តល់ករេ្រកីនរលឹំក 
• មនុស ២នក់ ្រតូវបនបញជូ នេទ្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងអប់រយុំវជននិងកី ម ថ ប័ន
េរៀងៗខ្លួន េដមីបី ក់ទណ្ឌ កមម។ 

ករចុះថយៃនចំនួនបណ្តឹ ងេនកនុងដំេណីរករត ៉ពីចំនួន ៣៧៣ បណ្តឹ ង េន គឃ/សប មក្រតឹម 
១២២ បណ្តឹ ង េន គធ/ខប មក្រតឹម ៤៤ បណ្តឹ ង េន គ.ជ.ប និងចុងេ្រកយមក្រតឹម ១២ បណ្តឹ ងេន្រកុម្របឹក  
ធមមនុញញ ក៏ដូចជករ ក់េទសទណ្ឌ មួយចំនួនបង្ហ ញអំពីករទទួលខុស្រតូវខពស់េ យម្រន្តីេបះេឆន តេន្រគប់
លំ ប់ថន ក់ េទះបីជករេ ះ្រ យេធ្វីេឡងីេ យ្របឈមេទនឹងេពលេវ  និងធនធនែដលមនក្រមិតក៏ 
េ យ។ 

 

៤.  បណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងករេ្របើ្រ ស្់របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន 

កនុងករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ េនះពុំមនបណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងសមភពៃនករេ្របី្របស់្របព័នធផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនេនះេទ បុ៉ែន្តគួរកត់សមគ ល់ថកលពីៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប បនចត់វធិនករ្របឆងំ
េទនឹង ថ នីយវ៍ទិយុ ABC ពីបទផ ព្វផ យព័ត៌មនញុះញង់េ យេផញីលិខិតជូន្រកសួងព័ត៌មនេដីមបបីិទ ថ នីយ៍
វទិយុេនះជបេ ្ត ះ សនន។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 31 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

៥.  បណ្តឹ ងេកើតេឡើងអំឡងុេពលមយួៃថងមុនៃថងេបះេឆន ត (ៃថងស) 

យុទធនករេឃសនេបះេឆន តមនរយៈេពល ៣០ៃថង េហយី្រតូវបញច ប់២៤េម៉ងមុនករេបះេឆន ត។ 
មួយៃថងមុនៃថងេបះេឆន តគឺជៃថងស ឬៃថង ង ត់េសង ម គឺជអឡុំងេពលែដលគណបក នេយបយមិន្រតូវបន
អនុញញ តឱយេធ្វីករេឃសនេឡយី។ កនុងករណីមនករេឃសនេកីតេឡងីជន ក៏េ យ ច ក់ពកយបណ្តឹ ង 
េទ គឃ/សប ្រតឹមេម៉ង ១១:៣០នទី្រពឹក េនៃថងបនទ ប់ពីករេបះេឆន តេលីកែលងែតបណ្តឹ ងែដលេសនីសំុឱយ
ផ្តនទ េទសបុគគលែដល ចេធ្វីេឡីងកនុងរយៈេពល ៣ៃថងយ៉ងយូរ ដូចមនែចងកនុងនីតិវធិីៃនយុទធនករ 
េឃសន។ ្របសិនេបីពុំមនបណ្តឹ ងេន្រតឹមេម៉ង ១១:៣០នទី្រពឹក េនៃថងបនទ ប់ពីករេបះេឆន តេនះភពមិន 
្រប្រកតី្រតូវបនចត់ទុកថពុំបនេកីតមនេឡងី។ ្របសិនេបីមនពកយបណ្តឹ ង គឃ/សប ្រតូវែតេបីកកិចច្របជុំនិង 
េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចកនុងរយៈេពល ២ៃថងយ៉ងយូរ។ ្របសិនេបីអនកប្តឹងត ៉ មិនេពញចិត្តជមួយនឹងេសចក្តីសេ្រមច េគ 
ច ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ គធ/ខប កនុងរយៈេពល ២ៃថងយ៉ងយូរ បនទ ប់ពីទទួលបនេសចក្តីសេ្រមចព ីគឃ/សប។ 

គធ/ខប ្រតូវេបីកកិចច្របជុំនងិេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចកនុងរយៈេពល ៣ៃថងយ៉ងយូរ។ ្របសិនេបីអនកប្តឹងត ៉មិនេពញចិត្ត
ជមួយនឹងេសចក្តីសេ្រមចេគ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងមក គ.ជ.ប កនុងរយៈេពល ២ៃថងយ៉ងយូរ បនទ ប់ពីទទួលបន
េសចក្តីសេ្រមចពី គធ/ខប។ គ.ជ.ប ្រតវូេ ះ្រ យបណ្តឹ ងកនុងរយៈេពល ៣ៃថងយ៉ងយូរ។ 

កណំត់សមគ ល់៖ កនុងអឡុំងេពលៃថងសឆន ២ំ០១៣េនះ មនបណ្តឹ ង៥បន ក់មក គឃ/សប   (១បណ្តឹ ងកនុង 
េខត្តបនទ យមនជ័យ ១បណ្តឹ ងកនុងេខត្តបត់ដបំង ១បណ្តឹ ងកនុងេខត្តកពំត ១បណ្តឹ ងកនុងេខត្តៃ្រពែវង នងិ១បណ្តឹ ង
កនុងេខត្ត ែកវ)។កនុងចេំ មបណ្តឹ ងទងំអស់េនះ មនបណ្តឹ ង២ បនប្តងឹត ៉ េទ គធ/ខប នងិ១បណ្តឹ ង 
បនប្តងឹត ៉មក គ.ជ.ប។ 

៦.  បណ្តឹ ងេនៃថងេបះេឆន ត និង ប់សន្លកឹេឆន ត 

ករេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត្រតូវបនអនុវត្តេឡងី្រសប មយន្តករនិងនីតិវធិីចបស់ ស់ ជ 
ពិេសសតំ ងគណបក នេយបយទងំអស់ និងអនកសេងកតករណ៍េធ្វីជ ក ចីំេពះដំេណីរករេបះេឆន ត 
និង ប់សន្លឹកេឆន តេន្រគប់ដំ ក់កល។ 

ករយិល័យេបះេឆន តនឹងក្ល យេទជករយិល័យ ប់សន្លឹកេឆន ត េនេពលែដលករេបះេឆន តបន 
បញច ប់េនេវ េម៉ង ៣:០០ រេសៀល។ 

តំ ងគណបក នេយបយមនសិទធិប្តឹងត ៉  នងិជទំស់ផទ ល់មត់ភ្ល មៗ េទកន់្របធនករយិល័យ
េបះេឆន ត្របឆងំនឹងឥរយិបថម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត ឬ្របឆងំនងឹករសេ្រមចចិត្ត  
មួយែដលេធ្វីេឡងីេ យ្របធនគណៈកមមករករយិល័យេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តេន មករយិល័យ
េបះេឆន តរបស់ពួកេគេរៀងៗខ្លួន េ យផ្តល់េសចក្តីសំ ង និងភស្តុ ងអំពីភពមិន្រប្រកតី ឬកររេំ ភ មួយ 
េទេលី ច.ប.ត.រ ឬបទបញជ  នងិនីតិវធិីេនកនុងករយិល័យេបះេឆន ត។ ្របធនគណៈកមមករករយិល័យេបះ
េឆន ត្រតូវែតេ ះ្រ យបណ្តឹ ង ឬករត ៉ជំទស់ជបនទ ន់។ 

តំ ងគណបក នេយបយ ែដលមិនេពញចិត្តជមួយនឹងេសចក្តីសេ្រមចែដលេធ្វីេឡងីេ យ្របធន
គណៈកមមករករយិល័យេបះេឆន ត ច ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ គឃ/សប ្រតមឹេម៉ង ១១:៣០នទី្រពឹក េនៃថង
បនទ ប់ពីករេបះេឆន ត។ បនទ ប់មក គឃ/សប េបីកកិចច្របជុំ និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងកនុងរយៈេពល  ២ៃថងយ៉ងយូរ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 32 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

កនុងករណីែដលអនកប្តឹងត ៉មិនេពញចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចែដលេធ្វីេឡងីេ យ គឃ/សប ជនេនះ ចប្តឹងត ៉  
េទ គធ/ខប កនុងរយៈេពល ២ៃថងយ៉ងយូរ។ គធ/ខប មនកតព្វកិចចេ ះ្រ យបណ្តឹ ងកនុងរយៈេពល ៣ៃថងយ៉ង
យូរ។ កនុងករណីែដលអនកប្តឹងត ៉ មិនេពញចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចែដលេធ្វីេឡងីេ យ គធ/ខប ជនេនះ ចប្តឹង 
ត ៉មក គ.ជ.ប កនុងរយៈេពល ២ៃថងយ៉ងយូរ។ គ.ជ.ប ្រតូវេ ះ្រ យបណ្តឹ ងកនុងរយៈេពល ៣ៃថងយ៉ងយូរ។ 

កណំត់សមគ ល់៖ កនុងអឡុំងេពលដេំណីរករៃនករេបះេឆន តនងិ ប់សន្លកឹេឆន ត ឆន ២ំ០១៣ ពុមំនបណ្តឹ ង ឬករ
ជទំស់ែដល្រតូវបនេធ្វេីឡងីេទេលីម្រន្តេីរៀបចកំរេបះេឆន ត នងិ ប់សន្លកឹេឆន ត េហយីតំ ងគណបក
នេយបយេនករយិល័យេបះេឆន តទងំអស់បនចុះហតថេលខេលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ ទ្រមង់
ែបបបទេលខ ១១០២ នងិទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ ក៏ដូចជផទ ងំ្រក សធកំត់្រ សេម្លងេឆន តផងែដរ។ 
េនះមនន័យថពកួេគបនទទួល គ ល់ថដេំណីរេបះេឆន ត នងិ ប់សន្លកឹេឆន តបនេរៀបចេំទ្របកបេ យ 
ភពរលូន នងិពុមំនភពមនិ្រប្រកត។ី 

ផទុយមកវញិេនៃថងេបះេឆន តបណ្តឹ ងចនំនួ ២៨១ ្រតូវបន ក់មក គឃ/សប។ េនកនុងចេំ មបណ្តឹ ងទងំេនះ 
មនបណ្តឹ ងចនំនួ ១៥១ មកពគីណបក សេ្រងគ ះជត ិ បណ្តឹ ងចនំនួ ៦៥ មកពគីណបក ្របជជនកមពុជ 
បណ្តឹ ងចនំនួ ៥០ ជបណ្តឹ ងបុគគល  បណ្តឹ ង១ មកពគីណបក ហ្វ៊ុនសិុនបុចិ បណ្តឹ ង៨ មកពអីនកសេងកតករណ៍ 
បណ្តឹ ង៤ មកពអីនកសេងកតករណ៍គណបក សម រង ុ ី បណ្តឹ ង១ មកពមី្រន្តេីរៀបចកំរេបះេឆន ត បណ្តឹ ង១ មកពី
អនកសេងកតករណ៍គណបក សិទធមិនុស  េ យេចទ្របកន់អពំបីទេលមសីមយួចនំនួដូចខងេ្រកម ៖ 

• រខំនដល់ដំេណីករេបះេឆន ត ៤៩ 
• បំភិតបំភ័យអនកេបះេឆន ត ៣០ 
• ងំអនកេបះេឆន តមិនឱយេទេបះេឆន ត ២៨ 
• កត់េឈម ះថតរូបសួរអនកេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន ត ២៤ 
• អនុញញ តឱយអនកេបះេឆន តបនេបះេឆន តេ យ 
ពុំមនឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណ្រគប់្រគន់ ២០ 

• ងំតំ ងគណបក នេយបយនិងអនកសេងកតករណ៍ 
ែដលអនុវត្តសិទធិហួសពីករកំណត់ ១២ 

• អនុញញ តឱយជនអេន្ត ្របេវសន៍េបះេឆន ត ១០ 
 

ការសេងកតេលើពាកយបណត ឹងែដលបានេធវើេឡើងេនៅកនុងៃថងេបាះេឆាន ត និងរាប់សនលឹកេឆាន ត ៖ 

ករបំពន ៖ ២៩,១% ៃនពកយបណ្តឹ ងពក់ព័នធនងឹករបពំន រមួមនបភំតិបភ័ំយអនកេបះេឆន ត ងំអនក 

េបះេឆន តមនិឱយេទេបះេឆន ត នងិករកត់េឈម ះថតរូបសួរអនកេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន ត។ ភគ 
េ្រចនីៃនកររខំនេនះ គ្ឺរកុមមនុស ែដលចែំតរខំនអនកែដលមនបំណងមកេបះេឆន ត េ យេចទ្របកន់ពកួ
េគថមនិែមនែខមរ ឬជ «យួន» (េវៀត ម) េហយីឧបបត្តេិហតុែបបេនះភគេ្រចនីេកតីេឡងីកនុង ជធនភីនេំពញ 
នងិេខត្តៃ្រពែវង (រមួមនទងំពកយបណ្តឹ ងផ្លូវករទងំអស់ពក់ព័នធនងឹករបពំនអនកេបះេឆន តមនិឱយេបះេឆន ត)។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 33 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

កររខំន ៖ ពកយបណ្តឹ ង ១៧,១% ពក់ព័នធនងឹកររខំនដេំណីរករេបះេឆន ត។ េនះជកររេំ ភយ៉ងធងន់ធងរ 

េលីរដ្ឋធមមនុញញ នងិ ច.ប.ត.រ។ បណ្តឹ ងែបបេនះ្រតូវបនេធ្វេីឡងីេ យតំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ 
េនសងក ត់ចក់អែ្រងេ្រកម  ជធនភីនេំពញ ្របឆងំនងឹសកមមជនគណបក សេ្រងគ ះជតមិយួចនំនួកនុងេនះក៏មន
េ កសម រង ុ ីែដលជេមដកឹនគំណបក ផងែដរ។ 

ទឹកេខម លបុ ងមិន្រជះ ៖ េនះជេលីកទមីយួេហយីែដលបញ្ហ ទកឹេខម េនះ ្រតូវបនេលីកេឡងីេនកនុងករ 

េបះេឆន តេនកមពុជ។ កលពៃីថងទ២ី៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ អងគករ COMFREL បនេចញេសចក្ត្ីរបកស
ព័ត៌មនមយួេ យអះ ងថ៖ “ បុគគលិករបស់ COMFREL បនេធ្វកីរ កលបងទកឹេខម េហយី ច ង
សម្អ តេចញយ៉ងងយ្រសួលកនុងរយៈេពលែតបុ៉នម ននទបុ៉ីេ ្ណ ះ ”។ ករអះ ងេនះបនផ ព្វផ យយ៉ងទូលំ 
ទូ យ នងិបងកនូវក្តកីង្វល់ធងន់ធងរកនុងចេំ ម ធរណជនែដលគិតថអនកេបះេឆន ត ចមនលទធភពេបះេឆន ត 
េ្រចនីដងបន។ េទះបជីយ៉ង ក៏េ យ មនែតបណ្តឹ ងចនំនួ ៥ បុ៉េ ្ណ ះ ែដលពក់ព័នធនងឹទកឹេខម លុប ង
មនិ្រជះ។ បណ្តឹ ងទងំ្របេំនះគេឺចទ្របកន់េលីតំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតចិេំពះករបផុំសបផុំល នងិ 
បងខូចករេបះេឆន ត មរយៈករេចទ្របកន់ដែដលៗ នងិករញុះញង់ឱយអនកេបះេឆន ត ងសម្អ តទកឹេខម ។ 
េនកនុងឃុដំឥីដ្ឋ េខត្តក ្ត ល មនបុគគលមន ក់បន ក់ពកយបណ្តឹ ងេ យេចទ្របកន់អនុ្របធនឃុែំដលមន 
តនួទជីតំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតែិដលបនែ្រសកេចញពីករយិល័យេបះេឆន តែតម្តងអពំេីរឿងទកឹេខម ។ 
េនកនុងសងក ត់នេិ ធន៍ ជធនភីនេំពញ គណបក ្របជជនកមពុជបន ក់ពកយបណ្តឹ ងេចទ្របកន់ភន ក់ងរគណ 
បក សេ្រងគ ះជតចិេំពះេចតន ងសម្អ តទកឹេខម េនមុខករយិល័យេបះេឆន តឬស ្ីរសស់។ 
 

ផទុយេទវញិ ករែសត េខមបូ  េដលី (The Cambodia Daily) បនចុះផ យនូវអតថបទមួយេ្រកម 
ចំណងេជីងថ៖ «េទះបជីមនករ្រពយួបរមភខ្លះក៏េ យ មនភស្តុ ងតចិតចួអំពទីកឹេខម ែក្លងក្ល យែដល្រតូវបន 
េ្រប្ីរបស់កនុងករេបះេឆន ត»។ អតថបទេនះបនេលីកេឡងីថ៖ «េទះបីជយ៉ង ក៏េ យអនកសេងកតករណ៍
របស់អងគករ COMFREL េនភគពយព័យៃន្របេទសកមពុជបននិយយថ ករេធ្វីេតស្តេទេលីទឹកេខម បង្ហ ញថ 
ពិតជមិន ចលុប ង្រជះ។ េនេខត្តរតនគីរ ី ្រកេចះ នងិមណ្ឌ លគីរ ី ករបុ៉នប៉ងលុប ងទឹកេខម េ យ 
េ្របី្របស់ រធតុេផ ងៗមិនបនទទួលេជគជ័យេឡយី េនះេបីេយង មេ ក Devin Morrow ែដលជអនក 
សេងកតករណ៍របស់អងគករ COMFREL» (The Cambodia Daily, 31 July 2013, p.20)។ 

អនកសេងកតករណ៍មួយ្រកុមែដលមនគន  ១៤នក់ មកពីវទិយ ថ នែខមរេដីមបលិីទធិ្របជធិបេតយយ ែដល
បនចុះេឈម ះជអនកសេងកតករណ៍ជមួយ គ.ជ.ប មរយៈអងគករ COMFRELបនេធ្វីករសេងកតករណ៍េន
ករយិល័យេបះេឆន តចំនួន ២០ ក៏បនបញជ ក់ផងែដរថ៖ «េ យ ម នព័ត៌មន ម្របព័នធផ ព្វផ យអំពី
ទឹកេខម មិន ចលុប ង្រជះ សមជិកៃន្រកុមអនកសេងកតករណ៍ក៏បនេធ្វីករ កលបង េ យអេញជ ីញអនកេបះ
េឆន តមក ងជ្រមះទឹកេខម  បនទ ប់ពពីួកេគបនេបះេឆន ត រចួេដីរបុ៉នម នជំ ន ឬបុ៉នម ននទីបុ៉េ ្ណ ះេចញពី 
ករយិល័យេបះេឆន ត។ ទឹក ទឹក បូ៊ ្រកូចឆម រ កុលស្រមប់ ង្រជះ និង ងំ គជឺ រធតុែដល ច 
រកបនេ យងយ្រសួល េហយីែដលេគ ចយកមកេ្របី្របស់បន... េយង មករ កលបង អនកេបះេឆន ត 
និងករសេងកតរបស់េយងីផទ ល់ទឹកេខម មិន ចលុប ង្រជះទងំ្រសុង...។ រូបថត នងិវេីដអូអំពីករ ងជ្រមះ 
ទឹកេខម ចនឹងផ្តល់ជូន មករេសនីសំុ» (េយង មេគហទំព័ររបស់វទិយ ថ នែខមរេដីមបលិីទធិ្របជធបិេតយយ កល
ពីៃថង១៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣)។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 34 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

អនកសេងកតករណ៍អន្តរជតិមួយចំនួន ែដលបន កលបងទឹកេខម េនេលី្រមមៃដរបស់ពួកេគ េគក៏បន
ទទួល គ ល់ថ ទឹកេខម េនះមិន ចលុប ង្រជះបនផងែដរ។ 

ដូចែដលបនេលីកេឡងីខងេលី រ ្ឋ ភិបលឥ ្ឌ  បនជួយឧបតថមភទកឹេខម លុប ងមិន្រជះចំនួន  
៤០,០០០ ដប។ ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៨ មក គ.ជ.ប បនេ្របី្របស់ទកឹេខម ែដលមនគុណភពខពស់ែដលផលិត 
េឡងីេ យ្រកុមហុ៊នរដ្ឋរបស់ឥ ្ឌ ។ ទកឹេខម េនះ្រតូវបនេ្របីយ៉ងទូលំទូ យស្រមប់ករេបះេឆន តេនកនុង្របេទស 
ហ្វ គ នី ថ ន ម៉េឡសីុ នីេហ រយ៉ី សឹង្ហបូរ ី ្រហកិខងតបូង និងៃថក៏ដូចជេន្របេទសឥ ្ឌ ផងែដរ។ ទឹក

េខម លុប ងមិន្រជះេនះេ្របីេដីមបកីំណត់ចំ ្ំរមមៃដរបស់អនកេបះេឆន ត េហយី មិន ច ងសម្អ ត្រជះ 
យ៉ងេ ច ស់រយៈេពល ០៧ៃថង។ 

សរុបមកកនុងចំេ មបណ្តឹ ងចំននួ ២៨១ បណ្តឹ ង កនុងៃថងេបះេឆន ត មន ១០៩បណ្តឹ ង បនេធ្វីប្តឹងត ៉

េទ គធ/ខប។ កនុងចំេ ម ១០៩បណ្តឹ ងេនះមនបណ្តឹ ងចនំួន ៣៨ បនប្តឹងត ៉មក គ.ជ.ប។ កនុងចំេ ម
បណ្តឹ ងចំនួន ៣៨ មនបណ្តឹ ងចំននួ ១២ បនប្តឹងត ៉ េ យផទ ល់េទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។  

បណ្តឹ ងភគេ្រចីនពុំមនភស្តុ ងសំ ង្រគប់្រគន់េដីមបឱីយម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន តេន មថន ក់នីមួយៗ 
េ ះ្រ យបន។ បុ៉ែន្តចំេពះបណ្តឹ ងែដលមនភស្តុ ងសំ ង្រគប់្រគន់ ម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន តេន ម 
ថន ក់នីមួយៗ ជពិេសសេន គ.ជ.ប បនចត់វធិនករេទេលីអនក្រប្រពឹត្តិបទេលមីសចំនួន ២៥នក់ ដូចតេទ ៖ 

• ១១នក់ ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ 
• ១១នក់ លុបេឈម ះេចញពីបញជ ីេបះេឆន តរយៈេពល ៣ឆន  ំ
• ១នក់ដកសិទធិេបះេឆន តរយៈេពល ៣ឆន  ំ
• មនុស ២នក់ ្រតូវបនបញជូ នេទ្រកសួងម ៃផទ េដមីបី ក់ទណ្ឌ កមម។ 

ករថយចុះៃនចំនួនបណ្តឹ ងពី ២៨១ េន គឃ/សប មក្រតឹម ១០៩ េន គធ/ខប មក្រតឹម ៣៨ េន
គ.ជ.ប និងចុងេ្រកយមក្រតឹម ១២ េន្រកុម្របឹក ធមមនុញញក៏ដូចជករ ក់េទសទណ្ឌ មួយចំនួនបង្ហ ញនូវ
ដំេណីរករេ ះ្រ យ្របកបេ យយុត្តិធម៌ និងករទទួលខុស្រតូវខពស់របស់ម្រន្តីេរៀបចំករេបះេឆន តេន្រគប់
លំ ប់ថន ក់។ 
 បណ្តឹ ងទងំអស់ពក់ព័នធនងឹភពមិន្រប្រកតីននែដលេកីតេឡងីកនុងៃថងេបះេឆន ត គឺ្រតូវេ ះ្រ យរចួ 
ល់េ យ គ.ជ.ប ជមុន េដីមប្ីរបកសលទធផលបេ ្ត ះ សននេនៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ េ យអនុេ ម 
ម ច.ប.ត.រ និងបទបញជ  និងនីតវិធិីពក់ព័នធ។ ក៏បុ៉ែន្តដូចែដលបនជ្រមបជូនខងេលី ករ្របកសលទធផល 

បេ ្ត ះ សននែដលេ្រគងេធ្វីេឡងីេនៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ ្រតូវបនពនយរេពលរហូតដល់ៃថងទី១២ 
ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ េវ េម៉ង ០៩:០០នទី្រពឹកវញិ។ 

៧. លទធផលបេ ្ត ះ សនន 

េយង មម្រ  ១១៤ ៃនចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត បនទ ប់ពីករ្របកសលទធ
ផលបេ ្ត ះ សននៃនករេបះេឆន ត ្រគប់គណបក នេយបយែដលបនចុះបញជ ីស្រមប់ករ្របកួត្របែជងកនុង
ករេបះេឆន ត ច ក់ពកយបណ្តឹ ងចំេពះលទធផលទងំ្រសុង ឬមយួែផនកកនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ៧២េម៉ង េទ 
គ.ជ.ប ឬ្រកុម្របឹក ធមមនុញញេ យបង្ហ ញពីភពមិន្រប្រកតីែដលបងកេ យគណៈកមមករ ឬម្រន្តៃីនគណៈកមម 
ករេរៀបចំករេបះេឆន ត កលបរេិចឆទ និងទីកែន្លងែដលភពមិន្រប្រកតីេនះេកីតេឡងី េឈម ះ និង សយ ្ឋ ន



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 35 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

របស់ ក រីមួជមួយនឹងឯក រ ឬភស្តុ ងេផ ងេទៀត។ គ.ជ.ប ្រតូវសេ្រមចកនុងរយៈេពល ៤៨េម៉ងយ៉ងយូរ
បនទ ប់ពីទទលួបណ្តឹ ង។ ជន ក៏េ យ ឬ/និងគណបក នេយបយ មួយក៏េ យែដលបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគ
្រតូវបនបដិេសធេ យ គ.ជ.ប ចប្តឹងជំទស់ជ យលកខណ៍អក រេទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញកនុងរយៈេពល៧២
េម៉ងយ៉ងយូរ បនទ ប់ពីទទលួបនករជូនដំណឹងពីករបដិេសធ។ 

លទធផលបេ ្ត ះ សនន្រតូវបន្របកសេនេម៉ង ៩្រពឹកនៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ េ យ
គ.ជ.ប មរយៈទូរទស ជតិកមពុជ។ េនៃថងទី១៤និង១៥ែខ សី  ឆន ២ំ០១៣ គណបក សេ្រងគ ះជតិបន
ក់ពកយបណ្តឹ ងចនំួន ១៧ ជំទស់នងឹលទធផលបេ ្ត ះ សនន (បណ្តឹ ងមយួជំទស់នឹងលទធផលបេ ្ត ះ សនន 

សរុបទូទងំ ២៤ ជធនី េខត្ត ១៦បណ្តឹ ង ជំទស់នឹងលទធផលបេ ្ត ះ សននកនុងេខត្តបនទ យមនជ័យ 
បត់ដំបង កពំង់ចម កពំង់ឆន ងំ កំពង់សពឺ កំពង់ធ ំកំពត ក ្ត ល ្រកេចះ ជធនីភនំេពញ ៃ្រពែវង េពធិ៍ ត់ 
េសៀម ប ្រពះសីហនុ ្វ យេរៀង និង ែកវ)។ 

គ.ជ.ប បនេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងទងំអស់កនុងរយៈេពល ៤៨េម៉ង។ បណ្តឹ ងចំនួន ៤ ្រតូវបនសេ្រមច
មរយៈេសចក្តីសេ្រមចសេងខប (េខត្តបត់ដំបង ក ្ត ល ្រកេចះ និងេសៀម ប) និងបណ្តឹ ងចំននួ ១៣ េផ ង

េទៀត្រតូវបនបដិេសធ មរយៈលិខិតជូនដំណឹងេ យអនុេ ម ម ច.ប.ត.រ និងបទបញជ និងនីតិវធិ ី បនទ ប់ 
ពីបនពិនិតយយ៉ងម៉ត់ចត់នូវបណ្តឹ ងេ យេធ្វីករេចទសួរេដីមបណ្តឹ ងេ យផទ ល់ ្រពមទងំពិនិតយភស្តុ ងែដល 
ផ្តល់េ យេដីមបណ្តឹ ងែដលបនបញជ ក់ថភពមិន្រប្រកតីែដល្រតូវបនបងកេឡងីេ យគណៈកមមករ ឬម្រន្តៃីន 
គណៈកមមករេរៀបចំករេបះេឆន ត។ 

៨. េសចក្តសីេ្រមចរបស្់រកុម្របឹក ធមមនុញញេលើបណ្តឹ ងត ៉  

គណបក សេ្រងគ ះជតិបន ក់ពកយបណ្តឹ ងចនំួន ១៥ េទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញជទំស់នឹងេសចក្តីសេ្រមច 
របស់គ.ជ.ប។ ពកយបណ្តឹ ងមួយចំននួកនុងចំេ មពកយបណ្តឹ ងទងំេនះ ក៏មន ក់បញចូ លករណីថមីៗផងែដរ 
ែដល្រកុម្របឹក ធមមនុញញបនចត់ទុកថជបណ្តឹ ងខុសចបប់ស្រមប់យកមកពិចរ  េ យ របណ្តឹ ទងំេនះ 
មិនបន ក់មកកនុងរយៈេពល ៧២េម៉ង បនទ ប់ពីករ្របកសលទធផលបេ ្ត ះ សននជផ្លូវករ។ 

កនុងចំេ មពកយបណ្តឹ ងទងំ ១៥េនះ មនបណ្តឹ ងចំនួន ១១ កពុំងសថិតកនុងដេំណីរករេហយី្រកុម្របឹក  
ធមមនុញញបនបញជ ឱយ គ.ជ.ប េបីកកញច ប់សុវតថិភព “ក” េនកនុងេខត្តចំនួន ៤ គឺេខត្ត្រកេចះ បត់ដំបង េសៀម ប 
និងក ្ត ល។ 

េខត្ត្រកេចះ 

េនៃថងទី២៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញសេ្រមចថ គ.ជ.ប ្រតូវេបីកកញច ប់សុវតថិភព“ក” 
ៃន ១៣ករយិល័យកនុងឃុំ ្វ យ្រជះ េខត្ត្រកេចះ េដីមបេីផទ ងផទ ត់េនៃថងទី២៥ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣។ ករេបីក
កញច ប់សុវតថិភព“ក” បនេធ្វីេឡងីេ យមនវត្តមនសមជិក្រកុម្របឹក ធមមនុញញចំនួន ៣រូប និងេលខធិករ ្រកុម
្របឹក ធមមនុញញ ៣រូប តំ ង គ.ជ.ប ១៣រូប តំ ងគណបក ្របជជន ២រូប តំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិ
២រូប តំ ងគណបក ហ៊្វុនសិុនបុិច ១រូប អនក រព័ត៌មន ៥២រូប រមួទងំអនកសេងកតករណ៍មកពី អងគករ
េ្រករ ្ឋ ភិបលជតិនិងអន្តរជតិ ១៥រូប។ 

បនទ ប់ពីេបីកកញច ប់សុវតថិភព“ក” ចំននួ ១៣ ករយិល័យកនុងឃុំ ្វ យ្រជះ េខត្ត្រកេចះ គ.ជ.ប បន
េផទ ងផទ ត់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ ១១០៨ និងផទ ងំ្រក សធំកត់្រ សំេឡងេឆន ត។ ទ្រមង់ទងំអស់បន



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 36 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

បង្ហ ញថពុំមនបណ្តឹ ង មួយ ្រតូវបន ក់េដីមបបី្តឹងអំពីភពមិន្រប្រកតី មួយ្រតូវបនេកីតេឡងី េទះកនុង 
ដំេណីរករេបះេឆន តក្តី និង ប់សន្លឹកេឆន ត ឬបនទ ប់ពី ប់សន្លឹកេឆន តក្តី តំ ងគណបក នេយបយពីគណ 
បក ្របជជន គណបក សេ្រងគ ះជតិ គណបក ហ៊្វុនសិុនបុិច រមួជមួយអនកសេងកតករណ៍ក៏មនវត្តមន្រគប់ 
េពលេវ  េហយីតំ ងគណបក នេយបយក៏បនចុះហតថេលខេលី្រគប់ទ្រមង់ទងំអស់េនករយិល័យេបះ 
េឆន តផងែដរ។ 

បុ៉ែន្ត គ.ជ.ប បនសេងកតេឃញីថមនកំហុសមួយចំនួនែដលេកីតេចញពីករមិនយកចិត្តទុក ក់េកីត 
េឡងីកនុងដំេណីរករ គឺកនុងចំេ មករយិល័យេបះេឆន តចំនួន ១៣ មនកញច ប់សុវតថិភព “ក” ចំនួន ៨ មនិ 
បនបិទ បុ៉ែន្ត គ.ជ.ប បនរកេឃញីថតួេលខចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលគណបក នីមួយៗទទួលបនពំុមនករែ្រប 
្របួលេឡយី េន្រគប់ករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗ។ េដីមបណ្តឹ ងពីគណបក សេ្រងគ ះជតិយល់្រសបថហតថ 
េលខេលីទ្រមង់ទងំេនះពិតជហតថេលខរបស់តំ ងគណបក ខ្លួនែមន។ 

្រកុម្របឹក ធមមនុញញបនេបីកសវនករជ ធរណៈមួយេនៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ អំពពីកយ
បណ្តឹ ងជំទស់ែដលប្តឹងេ យគណបក សេ្រងគ ះជតិ។ ្រកមុ្របឹក ធមមនុញញបនរក ទុកេសចក្តីសេ្រមចរបស់
គ.ជ.ប នងិបញជ ឱយ គ.ជ.ប ក់ទណ្ឌ កមមម្រន្តកីរយិល័យេបះេឆន តេនករយិល័យេបះេឆន តចំនួន ៨ ែដល
បន្រប្រពឹត្តកំហុស។ 

េខត្តបត់ដំបង 

េនៃថងទី២៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញសេ្រមចថ គ.ជ.ប ្រតូវេបីកកញច ប់សុវតថិភព“ក” 
ចំនួន ៨ ករយិល័យកនុង្រកុងបត់ដំបង េខត្តបត់ដំបង េដីមបេីផទ ងផទ ត់េនៃថងទី ២៨ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣។
ករេបីកកញច ប់សុវតថិភព“ក” បនេធ្វីេឡងីេ យមនវត្តមនសមជិក ៣រូប និងេលខធិករ ៣រូប ៃន្រកុម្របឹក
ធមមនុញញ តំ ង គ.ជ.ប ១៣រូប តំ ងគណបក ្របជជន ២រូប តំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិ ៣រូប 
តំ ងគណបក ហ៊្វុនសិុនបុិច ២រូប អនក រព័ត៌មន ៦១រូប នងិអនកសេងកតករណ៍មកពអីងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល
ជតិ និងអន្តរជតិ ៣០រូប។ 

បនទ ប់ពីេបីកកញច ប់សុវតថិភព “ក” ចំននួ ៨ ករយិល័យកនុង្រកុងបត់ដំបង េខត្តបត់ដំបង គ.ជ.ប បន
េផទ ងផទ ត់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ ១១០៨ និងផទ ងំ្រក សធំកត់្រ សំេឡងេឆន ត។ ទ្រមង់ទងំេនះបន 
បង្ហ ញថពុំមនបណ្តឹ ង មួយ្រតូវបន ក់េដីមបបី្តឹងអំពីភពមិន្រប្រកតី្រតូវបនេកីតេឡងីេឡយី េទះកនុងដំេណីរ 
ករេបះេឆន តក្តី និងកនុងេពល ប់សន្លឹកេឆន ត ឬបនទ ប់ពី ប់សន្លឹកេឆន តក្តី តំ ងគណបក នេយបយមកពី 
គណបក ្របជជន គណបក សេ្រងគ ះជតិ គណបក ហ៊្វុនសិុនបុចិ រមួជមួយអនកសេងកតករណ៍ក៏មនវត្តមន្រគប់ 
េពលេវ  េហយីតំ ងគណបក នេយបយទងំអស់បនចុះហតថេលខេលី្រគប់ទ្រមង់ទងំអស់េនករយិល័យ 
េបះេឆន ត។ 

គ.ជ.ប បនសេងកតេឃញីថកញច ប់សុវតថិភព“ក”ទងំ ៨ បនបិទយ៉ង្រតឹម្រតូវ េហយី គ.ជ.ប ក៏បនរក 
េឃញីថតួេលខចំននួសន្លឹកេឆន តែដលគណបក នីមួយៗទទួលបនពំុមនករែ្រប្របួលេឡយីេន្រគប់ករយិល័យ 
េបះេឆន តនីមួយៗ េហយីតួេលខេនះមនសងគតភពជមួយនឹងទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ ែដលគណបក  
សេ្រងគ ះជតិមន។ េទះជយ៉ង ក្តីក៏មនកំហុសេ យករេធ្វស្របែហសខ្លះេនកនុងទ្រមង់ែបបបទេលខ
១១០២ មកពីករយិល័យេបះេឆន តចំនួន២ ែដលមនិ្រតូវបនបំេពញឲយបន្រគប់មុខ ក៏បុ៉ែន្តេគេឃញីមន 
ហតថេលខរបស់ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត និងតំ ងគណបក នេយបយ។ បុ៉ែន្តទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ 
និងផទ ងំ្រក សធំកត់្រ សំេឡងេឆន តមនទិននន័យដូចគន ស្រមប់ករយិល័យេបះេឆន តទងំពីរ។ 

េនេពលេរៀបចំចង្រកងេសៀវេភ “ស” េនះ្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនិទន់េបីកសវនករជ ធរណៈ 
ឬេចញេសចក្តីសេ្រមច មួយេលីបណ្តឹ ងពក់ព័នធេខត្តបត់ដបំងេឡយី។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 37 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

េខត្តេសៀម ប 

េនៃថងទី២៨ែខសី ឆន ២ំ០១៣ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញសេ្រមចថ្រតូវេបីកកញច ប់សុវតថិភព“ក” ចំនួន១២ 

ករយិល័យកនុង ្រកុងេសៀម ប និង្រសុកពួក េខត្តេសៀម បេនៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣។ ករេបីកកញច ប់ 

សុវតថិភព “ក” បនេធ្វីេឡងីេ យមនវត្តមនសមជិក ៣រូប និងេលខធិករ ៣រូប ៃន្រកុម្របឹក ធមមនុញញ 

តំ ង គ.ជ.ប ១៣រូប តំ ងគណបក ្របជជន ៣រូប តំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិ ២រូប តំ ង 

គណបក ហ្វ៊ុនសិុនបុិច ១រូប អនក រព័ត៌មន ៥៣រូប នងិអនកសេងកតករណ៍មកពអីងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលជតិ 

និងអន្តរជតិ ៦៦រូប។ 

បនទ ប់ពីេបីកកញច ប់សុវតថិភព “ក”  ចំនួន ១២ ករយិល័យកនុង្រកុងេសៀម ប និង្រសុកពួក េខត្តេសៀម ប 

គ.ជ.ប បនេផទ ងផទ ត់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ ១១០៨ និងផទ ងំ្រក សធំកត់្រ សំេឡងេឆន ត។ ទ្រមង់ 

ទងំេនះបនបង្ហ ញថពុំមនបណ្តឹ ង មួយ ្រតូវបន ក់ប្តឹងពីភពមិន្រប្រកតី មយួ្រតូវបនេកីតេឡងីេទ 

េទះជេនកនុងដំេណីរករេបះេឆន ត និង ប់សន្លកឹេឆន ត ឬបនទ ប់ពី ប់សន្លកឹេឆន តក្ត ីតំ ងគណបក នេយបយ 

ពីគណបក ្របជជន គណបក សេ្រងគ ះជតិ គណបក ហ៊្វុនសិុនបុិច រមួជមួយអនកសេងកតករណ៍មនវត្តមន

្រគប់េពលេវ  េហយីតំ ងគណបក នេយបយទងំអស់បនចុះហតថេលខេលី្រគប់ទ្រមង់ទងំអស់េនករ ិ

យល័យេបះេឆន ត។ 

បុ៉ែន្ត គ.ជ.ប បនសេងកតេឃញីថមនកំហុសមួយចំនួនែដលេកីតេចញពីករមិនយកចិត្តទុក ក់កនុង

ដំេណីរករ។ កនុងចំេ មករយិល័យេបះេឆន តចំនួន ១២ កញច ប់សុវតថិភព “ក” ចំនួន ៧ មិន្រតូវបនបិទ រឯី

ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ េនករយិល័យមួយមិន្រតូវបនបំេពញ្រគប់ខទង់ ែតមនហតថេលខរបស់ម្រន្តី
ករយិល័យេបះេឆន ត និងតំ ងគណបក នេយបយ។ បុ៉ែន្តេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ទ្រមង់ែបបបទេលខ 

១១០៨ និងផទ ងំ្រក សធំកត់្រ សំេឡងេឆន តមនទិននន័យដូចគន េនករយិល័យេបះេឆន តេនះ។  ជរមួតួ 

េលខចំនួនសន្លឹកេឆន តែដលគណបក នីមួយៗទទួលបនពំុមនករែ្រប្របួលេឡយីេន្រគប់ករយិល័យេបះេឆន ត  

នីមួយៗ។ េដីមបណ្តឹ ងពីគណបក សេ្រងគ ះជតិយល់្រសបថហតថេលខេលីទ្រមង់ទងំេនះពិតជហតថេលខ

របស់តំ ងគណបក ខ្លួនែមន។ 

បនទ ប់មកតំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិបនេសនីសំុឱយ គ.ជ.ប ពនិិតយេឡងីវញិនូវសុពលភពៃនសន្លឹក 

េឆន តទងំអស់ែដលពីមុន្រតូវបន្របកសថអសុពលភព េហីយេសនីសំុបែនថមសន្លឹកេឆន តែដល្រតូវបនផ្តល់

សុពលភពថមីេទកនុង ងលទធផលរមួរបស់គណបក នីមួយៗ។ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបនបដិេសធសំេណីេនះ 

េ យរក ថ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបញជ ឱយ គ.ជ.ប េបីកកញច ប់សុវតថិភព “ក” េឡងីវញិេដីមបេីផទ ងផទ ត់ទ្រមង់នន

ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ តំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិបនេលីកេឡងីថខ្លួនបដិេសធមិនបន្តចូលរមួេទ្របសិនេបីដំេណីរ 

ករេនះមិនបញចូ លនូវអ្វីែដលខ្លួនបនេសនីសំុេទេនះ។ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបនសេ្រមចថដំេណីរករេនះ្រតូវបន្ត 

េបីេទះជគម នករចូលរមួពីតំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិក៏េ យ។ បនទ ប់មកតំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិ
បនប្តូរចិត្តេហយីបនចូលរមួកនុងដំេណីរករេផទ ងផទ ត់េនះវញិ។ 

េនេពលេរៀបចំេសៀវេភ“ស”េនះ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញមិនទន់បនេបីកសវនករជ ធរណៈ ឬ េចញ

េសចក្តីសេ្រមច មួយអពំីបណ្តឹ ងពក់ព័នធេខត្តេសៀម បេទ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 38 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

េខត្តក ្ត ល 

េនៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញសេ្រមចឱយេបីកកញច ប់សុវតថិភព“ក” ចំនួន ៨

ករយិល័យកនុងសងក ត់ េខម  ្រកុង េខម  េខត្តក ្ត លេនៃថងទី០១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣។ ករេបីកកញច ប់

សុវតថិភព“ក”បនេធ្វីេឡងីេ យមនវត្តមនសមជិក ៣រូប និងេលខធិករ ៣រូប ៃន្រកុម្របឹក ធមមនុញញ តំ ង

គ.ជ.ប ១៣រូប តំ ងគណបក ្របជជន ២រូប តំ ងគណបក សេ្រងគ ះជតិ ៣រូប តំ ងគណបក

ហ៊្វុនសិុនបុិច ១រូប អនក រព័ត៌មន ៣៣រូប រមួទងំអនកសេងកតករណ៍មកពីអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលជតិនិង

អន្តរជតិចំននួ ៤៧នក់។ 

បនទ ប់ពីេបីកកញច ប់សុវតថិភព“ក” ចំនួន ៨ ករយិល័យកនុងសងក ត់ េខម  ្រកុង េខម  េខត្តក ្ត ល 

គ.ជ.ប បនេផទ ងផទ ត់ទ្រមង់ែបបបទេលខ  ១១០២ ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ និងផទ ងំ្រក សធំកត់្រ

សំេឡងេឆន ត។ ទ្រមង់ទងំេនះបនបង្ហ ញថពុំមនបណ្តឹ ង មួយែដលបន ក់ប្តឹងអពំភីពមិន្រប្រកតីែដល 

្រតូវបនេកីតេឡងី េទះជេនកនុងដំេណីរករេបះេឆន តក្តី នងិ ប់សន្លឹកេឆន ត ឬបនទ ប់ពី ប់សន្លឹកេឆន តក្តី ឯ 

តំ ងគណបក នេយបយពីគណបក ្របជជន គណបក សេ្រងគ ះជតិ គណបក ហ៊្វុនសិុនបុិច រមួជមួយ 

អនកសេងកតករណ៍មនវត្តមន ្រគប់េពលេវ េហយីតំ ងគណបក នេយបយទងំអស់ក៏បនចុះហតថេលខ 

េលី្រគប់ទ្រមង់ទងំអស់េនករយិល័យេបះេឆន ត។ 

គ.ជ.ប បនសេងកតេឃញីថកញច ប់សុវតថិភព“ក” ទងំអស់បនបិទយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ បុ៉ែន្តមនកំហុស

មួយចំនួនែដលេកីតេចញពីករមិនយកចិត្តទុក ក់កនុងដំេណីរករ។ េនកនុងកញច ប់សុវតថិភព “ក” មកពីករយិ 

ល័យមួយ ម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន តមនកំហុសេ យ្រចឡំ ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ ចំនួនពីរចបប់

ែដល មពិត្រតូវ ក់ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០១ មួយចបប់ និងទ្រមង់ែបបបទេលខ១១០២ មួយចបប់ េហយី

ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០២ ចំនួនពរីចបប់ េនះ្រតូវបន ក់កនុងកញច ប់ “ខ” រចួេផញីេទ គឃ/សប។ បុ៉ែន្តេទះ

បីជយ៉ង ក៏េ យ ទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៨ និងផទ ងំ្រក សធំកត់្រ សំេឡងេឆន តមនទិននន័យដូចគន

េនករយិល័យេបះេឆន តេនះ។ ដូចេនះតួេលខចំនួនសន្លឹកេឆន តេនករយិល័យេនះមិនមនករែ្រប្របួល

េឡយី។ េដីមបណ្តឹ ងពគីណបក សេ្រងគ ះជតិយល់្រសបថហតថេលខេលីទ្រមង់ទងំេនះពិតជហតថេលខរបស់ 

តំ ងគណបក ខ្លួនែមន។ 

េនេពលេរៀបចំេសៀវេភ “ស” េនះ្រកុម្របឹក ធមមនុញញមិនទន់េបីកសវនករជ ធរណៈឬេចញ

េសចក្តីសេ្រមច មួយអពំីបណ្តឹ ងពក់ព័នធេខត្តក ្ត លេទ។ 

 

ជរមួ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបនសេ្រមចបញជ ឱយ គ.ជ.ប េបីកកញច ប់សុវតថិភព “ក” សរុបទងំអស់ចនំួន

៤១ កញច ប់សុវតថិភព។ ជករសំខន់មួយែដល្រតូវយល់នឹងដឹងថ សន្លឹកេឆន ត្រតូវបនេបះេនករយិល័យេបះ

េឆន តសរុបទងំ ១៩,០០៩ ។ 

េនេពលេរៀបចំេសៀវេភ “ស” េនះចំននួសរុបៃនលទធផលស្រមប់ករយិល័យេបះេឆន តទងំអស់ែដល

នឹង្រតូវទទួលយក ឬបដិេសធេ យ្រកុម្របឹក ធមមនុញញេនមិនទន់ដឹងេនេឡយី។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 39 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

V. ករេសនើសុបំេងកើតយន្តករថមីេ យមនករចូលរមួពីអងគករសហ្របជជតិនិងអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

េ្រកយករេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តមួយៃថង គណបក សេ្រងគ ះជតិបនេចទ្របកន់ថមនភព
មិន្រប្រកតីជេ្រចីនបនេកីតេឡងីកនុងដំេណីរករេបះេឆន តេនះ េហយីក៏បនេសនីសំុបេងកីតយន្តករថមមីួយែដលមិន
សថិតកនុង្រកបខណ្ឌ  ច.ប.ត.រ។ គណបក សេ្រងគ ះជតិេ យន្តករថមីេនះថ “គណៈកមមករច្រមុះ” ឬ “គណៈ 
កមមករពិេសស” ែដល្រតូវបនេសនីេ យបេងកីតេឡងី េដីមបេីសីុបអេងកតភពមិន្រប្រកតីែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ 
ថបនេកីតេឡងីេនៃថងទី២៨ែខកកក ឆន ២ំ០១៣។ សំេណីេផ ងៗគន អំពីសមសភពរបស់គណៈកមមករេនះ្រតូវ
បនេសនីេឡងី៖ គណៈកមមករេនះគួរសថិតេ្រកមករដឹកនរំបស់អងគករសហ្របជជតិ ឬអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
ែដលគួរមនតួនទីនមុំខេគ ឯ គ.ជ.ប មនតួនទី្រតឹមែតជអនកស្រមបស្រមួល ឬពុំមនតួនទីែតម្តង េនះ 
ស្រមប់ គ.ជ.ប ឬ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ែដល មករពិត ថ ប័នទងំពីរ ជ ថ ប័នែដលទទួល ណត្តិ ម 
ផ្លូវចបប់េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ េបះេឆន ត។ ពុំមន្របេទស មួយគ្ំរទករបេងកីតយន្តករថមែីដលេសនីេឡងីេ យ 
គណបក សេ្រងគ ះជតិេនះេទ។ 

ែផ្អក មយុ ្ត ធិករនិងករទទួលខុស្រតូវខពស់របស់ខ្លួន គ.ជ.ប បនេឆ្លីយតបេទនឹងសំេណីរបស់
គណបក សេ្រងគ ះជតិវញិ េ យបន្របកសកលពីៃថងទី៣១ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ សំុឱយតំ ងគណបក
នេយបយទងំអស់ ក់របយករណ៏ស្តីពីភពមិន្រប្រកតីកនុងករេបះេឆន ត េទគណៈកមមករ ជធនី េខត្ត
េរៀបចំករេបះេឆន ត ឬ គ.ជ.ប ពីៃថងទី០២ ដល់ៃថងទី០៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣។ គ.ជ.ប បនទទួលរបយករណ៍
សរុបចំនួន ៤៨ ករណីពភីគីពក់ព័នធបីេផ ងគន គឺ៖ គណបក នេយបយ (គណបក ្របជជនកមពុជ គណបក
សេ្រងគ ះជតិ និងគណបក ហ៊្វុនសិុនបុិច) ជញ ធរ និង្របជពលរដ្ឋ កនុង ជធនីេខត្តចនំួន ១១ គឺ ជធនី 
ភនំេពញ េខត្តបត់ដំបង កំពង់ឆន ងំ កំពង់សព ឺ ក ្ត ល ្រកេចះ ្រពះវ ិ រ ៃ្រពែវង េពធិ៍ ត់ ែកវ និង
ឧត្តរមនជ័យ)។ េនៃថងទ០ី៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប បនេរៀបចំកិចច្របជុំមួយ េ យមនករចូលរមួពី
គណបក ្របជជនកមពុជ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ េហយីជលទធផលបនឯកភពគន ជេគលករណ៍បេងកីត
គណៈកមមករពិេសសមួយ េដីមបេី ះ្រ យភពមិន្រប្រកតីកនុងៃថងេបះេឆន ត ្រពមទងំបនេសនីសំុេរៀបចំកិចច្របជុំ

េលីកទី២។ េនេពលេនះគឺៃថងទី០៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប បនេសនីឱយគណបក នេយបយទងំពីរេផញី
បញជ ីេឈម ះតំ ងរបស់ខ្លួនេដីមបបីេងកីតគណៈកមមករ។ ជករេឆ្លីយតបគណបក ្របជជនកមពុជបនបញជូ ន
េឈម ះតំ ងរបស់គណបក ខ្លួនចំននួ ០៤រូប។ ផទុយេទវញិមកទល់េពលេនះគណបក សេ្រងគ ះជតិមិនទន់
បនេឆ្លីយតបចំេពះសំេណីេនះេនេឡយីេទ។ 

េឆ្លីយតបេទនឹងសំេណីរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ គណបក ្របជជន បនេសនីថតំ ងអងគករ
សហ្របជតិ និងភគីពក់ព័នធជតិនិងអន្តរជតិគួរចូលរមួជអនកសេងកតករណ៍។ 

េនៃថងទី០៩ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប បនអេញជ ីញគណបក នេយបយទងំពីរឱយចូលរមួ្របជំុ
េដីមបកីំណត់អំពីតួនទីករទទួលខុស្រតូវ និង ណត្តិរបស់គណៈកមមករេនះែដលនឹង្រតូវបេងកីតេ្រកមឆ័្រតរបស់
គ.ជ.ប។ គណបក សេ្រងគ ះជតិមិនបនេឆ្លីយតបនឹងករអេញជ ីញរបស់ គ.ជ.ប េទ។ 

េ យេគរព មចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត បទបញជ  និងនីតិវធិ ី និង្របតិទិនៃន
ដំេណីរករេបះេឆន ត គ.ជ.ប មនកតព្វកិចចអនុវត្ត មយន្តកររបស់ខ្លួនកនុងករេឆ្លីយតប និងេ ះ្រ យរបយ
ករណ៍ស្តីពីភពមិន្រប្រកតីៃនករេបះេឆន ត។ េនៃថងទី៥ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប បនបេងកីតអនុគណៈ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 40 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

កមមករចំេពះកិចចមួយែដលមនសមសភព ០៤រូបគឺ៖ សមជិក គ.ជ.ប ០១រូប ជ្របធន ០១រូប ជអនុ្របធន 
០១រូប ជសមជិក នងិអគគេលខធិករ គ.ជ.ប ជេលខធិករ េដីមបពីិនិតយរបយករណ៍អំពីភពមិន្រប្រកតី 
ននែដលបនេផញីមក គ.ជ.ប កនុងអំឡុងពីៃថងទី០២ ដល់ៃថងទី០៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣។ អនុគណៈកមមករេនះបន 
ពិនិតយរបយករណ៍ទងំេនះរចួេធ្វីរបយករណ៍សេងខបជូន គ.ជ.ប េដីមបពីិចរ  និងសេ្រមច។ 

គណបក សេ្រងគ ះជតិ បន ក់របយករណ៍ស្តីពីភពមិន្រប្រកតីចំនួន ៣ ្របេភទ គឺបញជ ីេឈម ះ 
េបះេឆន តឆន ២ំ០១២  លិខិតបញជ ក់អត្តសញញ ណ និងេហតុករណ៍ននែដលបនេកីតេឡងីេនៃថងេបះេឆន ត។ 
ពុំមនភស្តុ ង ឬឯក រ មួយ្រតូវបនផ្តល់ជូនេដីមបគី្ំរទរបយករណ៍ទងំេនះេទ េហយីគណបក  
សេ្រងគ ះជតិ េលីកេឡងីថខ្លួននឹង្របគល់ភស្តុ ងែតកនុងករណីែដលគណៈកមមករពិេសសេនះបេងកីតេឡងី ម 
សំេណីរបស់ខ្លួនបុ៉េ ្ណ ះ។ េ យ រកង្វះខតភស្តុ ង គ.ជ.ប ពុំ ចសេ្រមចេលីករេចទ្របកន់អំពីភពមិន
្រប្រកតីេនះេទ។ ចំេពះរបយករណ៍របស់ភគីេផ ងេទៀតែដលេចទ្របកន់អំពីភពមនិ្រប្រកតីមនដូចជករ
េឃសនេនៃថង“ស” ករអុកឡុករខំនដល់ដំេណីរករេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន តករេធ្វីឱយបត់ជំេនឿេលីករ
េបះេឆន ត មរយៈករផ ព្វផ យព័ត៌មនថទឹកេខម ច ង្រជះ ករ ងំ នងិគំ មកំែហងអនកេបះេឆន តមិន
ឱយេបះេឆន ត បំភតិបំភ័យអនកេបះេឆន ត ករទិញទកឹចិត្ត និងទញិសន្លឹកេឆន ត ករេ្រជៀតែ្រជកករងររបស់ម្រន្តី
េបះេឆន ត ករដឹកជញជូ នអនកេបះេឆន តេទកន់ករយិល័យេបះេឆន ត និងករចលន្របជពលរដ្ឋឱយ ក់ពកយ
ប្តឹងេនេ្រកយៃថងេបះេឆន ត។ 

បនទ ប់ពីបនពិចរ យ៉ងហមត់ចត់ េនៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ គ.ជ.ប បន្របជុំេដីមបពីិនិតយ 
េលីរបយករណ៍ទងំេនះ និងពិនតិយេលីរបយករណ៍សេងខបរបស់អនុគណៈកមមករចំេពះកិចច។ គ.ជ.ប បន 
ឯកភពថ េបីេទះជមនមូល ្ឋ នខ្លះស្រមប់េធ្វីករេចទ្របកន់ពីភពមនិ្រប្រកតីែបបេនះក៏េ យ ករ ងំ 
ចំេពះដំេណីរករេបះេឆន ត នងិករ ប់សន្លឹកេឆន តគឺមនក្រមិតតិចតួច ស់ែដលមិនជះឥទធពិលដល់លទធផល 
ៃនករេបះេឆន ត។ ជងេនះេទៀតមនករណីមួយចំនួនធំកនុងរបយករណ៍ទងំេនះ ្រតូវបនប្តឹងមកគណៈកមម 
ករេរៀបចំករេបះេឆន ត មលំ ប់ថន ក់ពក់ព័នធរចួេហយីផងែដរ េហយីករណីទងំេនះ្រតូវបនពិនិតយេ ះ
្រ យរចួ ល់្រសប ម ច.ប.ត.រ បទបញជ  នងិនីតវិធិី។ 

គ.ជ.ប យល់េឃញីថករេសនីសំុរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិ ឱយបេងកីតគណៈកមមករពិេសសេដីមបេីសីុប
អេងកតអំពីភពមិន្រប្រកតីកនុងៃថងេបះេឆន តនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ ែដលសថិតេ្រកមឆ័្រតរបស់ UN 
ឬផ្តល់តួនទឈីនមុខដល់ UN ឬ NGOs េនះគឺយន្តករថមីមួយែដលជំរុញឱយ្រពះ ជ ច្រកកមពុជេដីរ
េចញពីគន្លងៃននីតិរដ្ឋ។ ជពិេសសយន្តករេនះនឹងេធ្វីឱយ គ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញអនុវត្ត្របសចកពី 
្រកបខណ្ឌ ៃន ច.ប.ត.រ និងរដ្ឋធមមនុញញែដលបនផ្តល់អំ ចឱយ គ.ជ.ប កនុងករេរៀបចដំំេណីរករេបះេឆន ត 
និងផ្តល់អំ ចឱយ គ.ជ.ប និង ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ កនុងករេ ះ្រ យ ល់វ ិ ទែដល ចេកីតមនេឡងីកនុង 
ករេបះេឆន ត។ 

VI. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 
គ.ជ.ប ទទលួអណត្តិកនុងករេរៀបចំករេបះេឆន តេ យេសរយុីត្តិធម៌ និងតម្ល ភពែដលឆ្លុះបញច ងំពី

ឆនទៈ្របជពលរដ្ឋ។ េដីមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ គ.ជ.ប បនអនុវត្ត ម ច.ប.ត.រ យ៉ង្រគប់្រជងុេ្រជយ និង
មបទបញជ  និងនីតិវធិពីក់ព័នធ េសចក្តីែណន ំ េគលករណ៍ែណន ំ នងិ្រកមសីលធម៌ ក៏ដូចជមនេរៀបចំ 

កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល ករអប់រជំ ធរណៈ និងយុទធនករផ្តល់ព័ត៌មន េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជ 
មួយ្រគប់ភគីពក់ព័នធ រមួមនគណបក នេយបយអងគករ េ្រករ ្ឋ ភិបល និងសងគមសីុវលិ ។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 41 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

ដំេណីរករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣  រមួមនករចុះេឈម ះេបះេឆន តយុទធនករេបះេឆន តរយៈេពល ០១ែខ 
ៃថង“ស” ៃថងេបះេឆន ត នងិ ប់សំេឡងេឆន ត បន្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យភពរលូននិងសន្តិភព។ ខុសពី្របេទស
មួយចំនួន ពុមំនរបយករណ៍ស្តីអំពីករេធ្វីឃតខងនេយបយសូមបែីតមួយករណីេឡយី និងពុំមនអេំពហីងិ
ធងន់ធងរ មួយេកីតេឡងី េលីកែលងែតឧបបតិ្តេហតុមួយេនករយិល័យេបះេឆន តសទឹងមនជ័យ ជធនីភនំេពញ 
ែដលមនរថយន្តកង ជ វុធហតថ ០២ េ្រគឿង ្រតូវបនដុតបំផ្ល ញ។ 

េន ង ចៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ ែដលជៃថងេបះេឆន ត និង ប់សន្លឹកេឆន ត ទូរទស ន៍ជតិកមពុជ
បន្របកសលទធផលបឋម ែដលផ្តល់ឲយេ យ គ.ជ.ប ែផ្អកេលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ ែដលេរៀបចំេ យ
គណៈកមមករេបះេឆន តេន មករយិល័យនីមួយៗ កនុងេនះ គណបក ្របជជនកមពុជទទលួបន ៣,២២៧,
៧២៩សំេឡង និងគណបក សេ្រងគ ះជតិទទលួបន ២,៩៤១,១៣៣សំេឡង។ គណបក ្របជជនកមពុជ
បន្របកសលទធផលបឋម មករគណនរបស់ខ្លួនថគណបក ្របជជនទទួលបន ៦៨ សនៈ និងគណ 
បក សេ្រងគ ះជតិទទួលបន ៥៥ សនៈ ែដលលទធផលេនះគឺ្របែហលគន នឹងលទធផលែដល្របកស េ យ
អងគករ COMFREL (គណបក ្របជជនកមពុជទទលួបន ៦៧ សនៈ នងិគណបក សេ្រងគ ះជតិទទួលបន  
៥៦ សនៈ)។ ផទុយេទវញិេ្រកយមក គណបក សេ្រងគ ះជតិបន្របកសថខ្លួន ទទួលបន ៦៣ សនៈ ឯ 
គណបក ្របជជនទទួលបន ៦០ សនៈែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ្របសិនេបីករអះ ងទងំេនះេធ្វីេឡងីេ យែផ្អក
សុទធ ធេទេលីទ្រមង់ែបបបទេលខ ១១០៤ ែដល្រគប់តំ ងរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ និងគណបក
សេ្រងគ ះជតិ ក៏ដូចជអនកសេងកតករណ៍របស់អងគករ COMFREL បនទទួលពីករយិល័យេបះេឆន តនីមួយៗ 
េនះលទធផល មិនគួរខុសគន ដូចករអះ ងេនះដូេចនះេឡយី។ 

ដូចបនកត់សមគ ល់ខងេលីរចួេហយីបណ្តឹ ងត ៉  នងិបណ្តឹ ងបដិេសធជេ្រចីន្រតូវបនប្តងឹនងិេ ះ្រ យ 
េនដំ ក់កលេផ ងៗ កនុងដំេណីរករេបះេឆន ត និងេនក្រមិតេផ ងៗពក់ព័នធនឹងករបំពន ច.ប.ត.រ និង
បទបញជ  នងិនីតិវធិីរបស់ ច.ប.ត.រ។ ចំេពះភពមិន្រប្រកតីែផនកនីតិវធិែីដលបនបង្ហ ញឲយេឃញី មរយៈករ 
េបីកកញច ប់សុវតថិភព “ក” េនះជ្របករដ៏មន រៈសំខន់ ស់ គួរឲយកត់សមគ ល់ ដូចែដលអនកសេងកតករណ៍ 
ជំនញមន ក់គឺ េ ក ្រ ្ត ចរយ Shiro Harada មកពី កលវទិយល័យតូកយូែដលេ កបននិយយថ មន 
ភស្តុ ងចបស់ ស់ថ េយងីមិនទន់េឃញីមនករេ្របីលបចិខូច មយួេទ មរយៈករេបីកកញច ប់សុវតថិភព។  
“ កំហុសែដលេកីតេចញពីករេធ្វស្របែហសទងំេនះ្រតូវបនរកេឃញីកនុងេខត្ត្រកេចះ......បុ៉ែន្តខញុ ំមិនបនេឃញី 
ភស្តុ ងចបស់ ស់ មួយ អំពកីរេកងបន្លំេលីគណបក សេ្រងគ ះជតិេទ ” (ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ៃថងទី២៩ ែខសី  
ឆន ២ំ០១៣ ទំព័រ២)។ 

េសទីរែត្រគប់អនកសេងកតករណ៍អន្តរជតទិងំអស់ បនសែម្តងនូវទស នៈវជិជមនកនុងករ យតៃម្លរបស់
ពួកេគ ចំេពះដំេណីរករេបះេឆន តកនុងសននិសីទកែសតែដលបនេធ្វីេឡងីេនស ្ឋ គរភនំេពញកលពីៃថងទី២៨ 
និង២៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ និងកនុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍និងរបយករណ៍ជ យលកខណ៍អក រ។ 

ចប់ ងំពីករ្របកសលទធផលបេ ្ត ះ សននមក តំ ង្របេទសជេ្រចីនក៏បនសែម្តងករ យតៃម្ល
ជវជិជមនចំេពះដំេណីរករេបះេឆន តេនះ។ េ ក បន គមូ៉ីន អគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ ្រកសួងករ
បរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ សហគមន៍អឺរ ៉ុប និងតំ ងេផ ងេទៀតបនសែម្តងនូវករេពញចិត្តចំេពះករេរៀបចំករ 
េបះេឆន តេនះ។  េសចក្តែីថ្លងករណ៍ទងំេនះបនេលីកទឹកចតិ្តដល់គណបក នេយបយទងំអស់ េ ះ្រ យ 
ភពមិនចុះស្រមុងគន េ យសន្តិវធិី និងេសីុបអេងកតភពមិន្រប្រកតី មួយែដល ចេកីតេឡងីមុនេពល និង 
អំឡុងេពលៃនករេបះេឆន ត។ សហគមន៍អឺរ ៉ុបបនសែម្តងក្តីសងឃមឹថ “ ល់វ ិ ទែដល ក់ជូន គ.ជ.ប និងយន្ត 
ករគតិយុត្តិែដលមន្រ ប់នឹង្រតូវបនេ ះ្រ យភ្ល មៗនិង្របកបេ យភពយុត្តិធម៌”។ 



                

              គណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត 42 ករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតកិលទី ៥ ឆន ២ំ០១៣ 

យន្តករយុ ្ត ធិករែដលបនបេងកីតេហយីេនះគឺ គ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ក៏បនេ្របី្របស់
តួនទី ម ណត្តិរបស់ខ្លួន េដីមបេី ះ្រ យ ល់បណ្តឹ ងទងំអស់របស់្រគប់គណបក នេយបយ និងបុគគល 
េ យអនុេ ម ម ច.ប.ត.រ និង្របកបេ យលកខណៈេសរនីិងយុត្តិធម៌។ មនករ ក់េចញនូវេសចក្តីសេ្រមច 
ែដលរមួមនករ ក់េទសទណ្ឌ មករណីសម្រសបចំេពះករបំពនចបប់ ឬនីតិវធិី។ ឥឡូវេនះដំេណីរករបន 
ខិតជិតដល់ករបញច ប់េហយីែដលឈនេទរកករ្របកសលទធផលេបះេឆន តជផ្លូវករេ យ គ.ជ.ប ែដលេ្រគង 
េធ្វីេនៃថងទី០៨ ែខកញញ  ខងមុខេនះ។ ដូេចនះករេសនីសំុឱយមនករបេងកីតយន្តករថមីមួយដូចជ“គណៈកមមកររមួ” 
ឬ “គណៈកមមករពិេសស” េនះមិន្រតឹមែតសថិតេនេ្រកកលបរេិចឆទកំណត់បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំសថិតេន 
េ្រក្រកបខណ្ឌ ៃន ច.ប.ត.រ និងរដ្ឋធមមនុញញែដលបនផ្តល់អំ ចឱយ គ.ជ.ប កនុងករេរៀបចំដំេណីរករេបះេឆន ត 
និងផ្តល់អំ ចឱយ គ.ជ.ប និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញ កនុងករេ ះ្រ យ ល់វ ិ ទែដល ចេកីតមនេឡងីកនុងករ 
េបះេឆន ត។ 

េលីសពីេនះ្រពះម ក ្រត បនេចញ្រពះ ជ រចំនួនពីរទក់ទងនឹង ថ នករណ៍ជុំវញិលទធផលេបះ
េឆន តេនះ។ េនៃថងទី៧ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣ ្រពះម ក ្រត្រទង់បនអំពវនវថ “េដីមបជីផល្របេយជន៍ដ៏
ឧត្តមស្រមប់្របេទសនិង្របជពលរដ្ឋេយងី និងេដីមបរីក សន្តិភពនិងសថិរភពជតិខញុ ំសូមអពំវនវដល់គណបក  
ទងំពីរែដល្របជពលរដ្ឋបនេបះេឆន តគ្ំរទឱយមន សនៈកនុងរដ្ឋសភនីតិកលទី៥ខងមុខ សូមបន្តពិភក  
រកដំេ ះ្រ យេ យសន្តិវធិីចំេពះករវ ិ ទ ឬបញ្ហ ទងំ យែដលេនេសសសល់។” េនៃថងទី៣០ ែខសី  
ឆន ២ំ០១៣ ្រពះម ក ្រត្រទង់បនអំពវនវថ “្រពះ ជ ច្រកកមពុជជរដ្ឋឯក ជយអធិបេតយយ នងិមន 
រដ្ឋធមមនុញញជចបប់កំពូលែដល្របជជតិេយងីេគរពទងំអស់គន ។ ករេ ះ្រ យបញ្ហ ននរបស់ជតិគួរែផ្អក 
េលីរដ្ឋធមមនុញញ និង្របគល់តួនតីេទ ថ ប័នមនសមតថកិចចែដលកំណត់កនុងរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់ននរបស់ 
ជតិេយងី។” 

 


