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 វិទ្យាស្ថា នជាតិប្បជាធិបបតយយស្ប្ាប់កិច្ចការអនតរជាតិ 

វទិ្ាស្ថា នជាតិព្រជាធិរលតយ្យ (NDI) រឺជាអងគឹការមិនកមនរោឋ ភិ្ េ មិនរែែនព្ម និងមិន
ព្រកាន់រណ្រែស កដេលឆលើយ្តរលៅនកងលសចែដី ព្ ថាន ររស់ព្រជាេេរដឋលៅជំុវញិេិភ្េលោែ 
កដេចង់រស់លៅែនុងសងគឹមព្រជាធិរលតយ្យ និងលេើែែមពស់សិទ្ធិមនុសសជាមូេោឋ ន។ 

 

 ចារ់តំាងេីការរលងាើតល ើងែនុងឆ្ន ំ១៩៨៣ វទិ្ាស្ថា នជាតិ NDI និងនដរូែនុងតំរន់ររស់ខលួន 
 នលធវើការលព្ជាមកព្ជង និងេព្ងកងស្ថា រ័នព្រជាធិរលតយ្យ និងការអនុវតត   តាមរយ្ៈការេព្ងកង
រណ្រែសនលយ យ្ អងគឹការសងគឹមសីុវេិ និងសភ្ន ការការពារដំលណ្ើ រការននការល ះលឆ្ន ត និង
ការលេើែែមពស់ការចូេរមួររស់ព្រជាេេរដឋ ការលរើែចំ រ និងរណ្លនយ្យភ្នេលៅែនុងជួររាជរោឋ -
ភិ្ េ។ 
 

 លោយ្ានរុរគឹេិែ និងអនែអនុវតតនលយ យ្សម័ព្រចិតត មែេីរណាដ ព្រលទ្សជាង១០០ 
វទិ្ាស្ថា នជាតិ NDI  នអល ជ្ ើញរុរគឹេ និងព្ែុម  ឲ្យមែជួរជំុគ្នន  លដើមបីកចែរកំេែមតិលយរេ់ 
ចំលណ្ះដកង រទ្េិលស្ថធន៍ និងជំ ញជាមួយ្គ្នន ។ នដរូ  ទ្ទួ្េរទ្េិលស្ថធន៍ដ៏ទូ្េំទូ្ោយ្េី
ការអនុវតតព្រលសើរ ែនុងការអភិ្វឌ្ឍេទ្ធិព្រជាធិរលតយ្យជាអនតរជាតិស្សរលៅតាមតព្មវូការែនុងព្រលទ្ស
ររស់ខលួន។ វធីិស្ថស្តសតេ ុជាតិររស់វទិ្ាស្ថា នជាតិ NDI ជំរញុគំ្នព្ទ្ស្ថរមួយ្ កដេលេើែល ើងថា 
លទះរីជាគ្នម នរំរូេទ្ធិព្រជាធិរលតយ្យកតមួយ្ែតី ែ៏រ៉ាុកនត េទ្ធិព្រជាធិរលតយ្យទំងអស់ ាន  
លគ្នេការណ៍្សនូេដ៏ជាែ់ោែ់។ 
 

 ែិចចការររស់វទិ្ាស្ថា នលនះ ព្រកាន់ខ្ជជ រ់នូវលគ្នេការណ៍្ែនុងលសចែដីព្រកាសជាសែេសដីេី
សិទ្ធិមនុសស។ ែិចចការលនះ ែ៏សំលៅលេើែសទួយ្ការអភិ្វឌ្ឍព្រេ័នធរណាត ញទំ្ ែ់ទំ្នងគ្នន ជាេែខណ្ៈ
ស្ថា រ័នែនុងចំលណាមព្រជាេេរដឋ ស្ថា រ័ននលយ យ្ ែ៏ដូចជាមន្តនតីជារ់លឆ្ន តផ្ងកដរ ល ើយ្នកង
េព្ងកងសមតាភ្នេររស់េួែលរ លដើមបលីធវើឲ្យព្រលសើរជីវភ្នេរស់លៅររស់ព្រជាេេរដឋកាន់កតព្រលសើរល ើង។ 
សព្ារ់េ័ត៌ានរកនាមអំេីវទិ្ាស្ថា នជាតិ NDI សូមចូេលៅកាន់លរ ទំ្េ័រ ៖ www.ndi.org ។ 
 

វិទ្យាស្ថា នជាតិប្បជាធបិបតយយស្ប្ាប់កិច្ចការអនតរជាតិបៅកម្ពជុា 
 ចារ់តំាងេីឆ្ន ំ១៩៩២ វទិ្ាស្ថា នជាតិ NDI  នផ្ដេ់ជំនួយ្ដេ់សែមមជនព្រជាធិរលតយ្យ
លៅែមពុជា តាមរយ្ៈការស ការជាមួយ្អងគឹការសងគឹមសីុវេិ និងរណ្រែសនលយ យ្   ែ៏  
ដូចជាែនុងរំនិតផ្ដួចលផ្ដើមគំ្នព្ទ្ការល ះលឆ្ន តផ្ងកដរ។ ែមមវធីិ លេេរចចុរបននររស់វទិ្ាស្ថា នលៅែមពុជា 
ានលគ្នេលៅរលងាើនសមតាភ្នេព្រជាេេរដឋ និងរណ្រែសនលយ យ្ ែនុងការចូេរមួឲ្យកាន់កត
ានព្រសិទ្ធភ្នេលេើឆ្ែនលយ យ្។ វទិ្ាស្ថា នស ការជាមួយ្ព្ែមុអងគឹការសងគឹមសីុវេិែនុង
តំរន់ (ថាន ែ់លខតត) ែនុងការលរៀរចំែិចចេិភ្នែារវាងអនែតំណាងរាស្តសត និងាច ស់លឆ្ន ត កដេព្រមូេផ្ដុំ
ព្រជាេេរដឋ និងអនែតំណាងរាស្តសត លធវើការេិភ្នែាអំេីរញ្ា កដេពាែ់េ័នធែនុងតំរន់។ វទិ្ាស្ថា នជាតិ 
NDI ែ៏លរៀរចំែិចចេិភ្នែាលរែខជនតំណាងរាស្តសត ការលធវើសវនែមមរ ជ្ ីល ះលឆ្ន ត ព្តតួេិនិតយការចុះ
ល ម្ ះល ះលឆ្ន ត តាមោនការល ះលឆ្ន ត និងរណ្ដុ ះរណាដ េរណ្រែសនលយ យ្ និងលរែខជន
តំណាងរាស្តសតផ្ងកដរ។ 
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មូលន័យសង្ខេប 
ការប្បើ្បាស់្សិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តជាមូ្លដ្ឋា នបៅកោុង្បបទ្យស្ភាគប្រើន អាស្ស័្យជារម្បងបលើ

អតាិភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ តដែល្តឹម្្តូវ និងបពញបលញ។ ការដែរកាបញ្ជ ីបបាោះបនោ តដបបបនោះ អារ
ជាបញ្ហា ្បឈម្មួ្យយ៉ាងស្ាំខាន់កោុង្បបទ្យស្ដែលមិ្នមានកាំណត់បេតុ្គប់្ាន់ ្បជាជនរស់្បៅ
បៅមិ្នអរិន្នៃយ៍ ឬបេដ្ឋា ររនាស្ម្ព័នធទ្យន់បសាយ។ បលើស្ពីបនោះ បញ្ជ ីបបាោះបនោ តងាយនឹងទ្យទួ្យលរង
ឥទ្យធិពលពីការទាក់ទាញផល្បបយជន៍ននការបបាោះបនោ ត។ បញ្ជ ីបបាោះបនោ តមិ្ន្តឹម្្តូវបានបណ្តៃ ល
ឲ្យមានជបមាល ោះជាប្រើនកោុងការបបាោះបនោ តដែលបកើតប ើងបៅជុាំវញិពិភពបោក បេើយបានបណ្តៃ លឲ្យ
អោកមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តជាប្រើនបាត់បង់សិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តរបស់្សលួន។ បៅកោុង្បបទ្យស្កម្ពុជា គណបកស
នបយបាយមួ្យរាំនួន និង្កុម្អងគការស្ងគម្សីុ្វលិ បានស្ដម្ៃងកៃីបារម្ភអាំពីភាព្តឹម្្តូវននបញ្ជ ី
បបាោះបនោ ត និងកងវោះការបជឿទុ្យករិតៃបលើែាំបណើ រការននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត។ ការបញ្ហជ ក់ពីភាព
្តឹម្្តូវននបញ្ជ ីបបាោះបនោ តតាម្រយៈស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត (VRA) អារជួយឲ្យរកប ើញ និងរារាាំង
ការដកលងបនលាំកោុងការបបាោះបនោ ត ដកត្ម្ូវកាំេុស្ឆ្គងដផោករែាបាល និងបលើកកម្ពស់្ការបជឿទុ្យករិតៃ
ពីស្ថធារណជនទូ្យបៅ កោុងែាំបណើ រការបៅនែៃបបាោះបនោ ត និងប្កាយនែៃបបាោះបនោ ត។ 

 គណៈកមាម ធិការអពា្កឹត និងយុតៃិធម៌្ បែើម្បកីារបបាោះបនោ តបដ្ឋយបស្រ ី និង្តឹម្្តូវបៅ
កម្ពុជា(NICFEC) ម្ជឈម្ណឌ លស្្មាប់ការសិ្កាស្ស្ថវ្ជាវជាន់សពស់្(CAS) និងវទិ្យាស្ថា នជាតិ្បជា- 
ធិបបតយយស្្មាប់កិរចការអនៃរជាតិ (NDI) បានបធវើស្វនកម្មបលើបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត (VRA) បៅកម្ពុជា ដែល 
នឹង្តូវប្បើ្បាស់្ស្្មាប់ការបបាោះបនោ តជាតិបៅដសកកកដ្ឋ នោ ាំ២០១៣។ ការបធវើ VRA បនោះ បាំបពញ
បដនាម្បលើស្វនកម្មបលើកមុ្នរាំនួនពីរ ដែល្តូវបានបធវើប ើងកោុងនោ ាំ២០០៧ និងនោ ាំ២០០៨ បដ្ឋយ
អងគការ NICFEC CAS និងគណៈកមាម ធិការបែើម្បកីារបបាោះបនោ តបដ្ឋយបស្រ ី និងយុតៃិធម៌្បៅកម្ពុជា 
(COMFREL) បដ្ឋយមានជាំនួយឧបតាម្ភពីវទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI។ 

 ស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត គឺជាការវាយតនម្លជា្បព័នធដបបវទិ្យាស្ថស្តស្ៃ និងឯករាជយបលើ
គុណភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ ស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត មិ្នបតៃ តស្ាំខាន់ដតបលើែាំបណើ រការននការ
រុោះប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ ត ឬអោកមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តទាាំងឡាយបៅកោុង្បបទ្យស្កម្ពុជាបនាោះបទ្យ ប៉ាុដនៃ
ស្វនកម្មបនោះប្បើ្បាស់្វធីិស្ថស្តស្ៃស្ាិតិ បែើម្បបីបងកើតរបាយការណ៍តាម្បរបិទ្យមួ្យស្ៃីពីគុណភាពរមួ្
ននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ VRA គឺជាវធីិស្ថស្តស្ៃមួ្យដែល្តូវបានប្បើ្បាស់្បដ្ឋយអោកស្បងកតការណ៍
បបាោះបនោ តឯករាជយបៅជុាំវញិពិភពបោក បេើយ្តូវបានបញ្ហជ ក់ថាមានភាព្តឹម្្តូវ និងអារ
បជឿទុ្យករិតៃបានកោុងលាំដ្ឋប់អនដរជាតិ។ ករណីសលោះ ស្វនកម្ម បានបងាា ញអាំពីបញ្ហា រម្បងៗមួ្យរាំនួន
កោុងែាំបណើ រការដែល្តូវបានបគស្ងស័យ។ ជាទូ្យបៅ VRA ្តូវបានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ថា ជាវធីិស្ថស្តស្ៃែ៏មាន
ស្ថរៈ្បបយជន៍ បែើម្បទី្យទួ្យលបានបជាគជ័យកោុងការកាំណត់ និងដកត្ម្ូវភាពមិ្ន្ប្កតីបៅកោុងបញ្ជ ី
បបាោះបនោ ត បេើយអវីដែលស្ាំខាន់ជាងបនោះបទ្យៀតបនាោះ គឺបបងកើនភាពបជឿជាក់បលើរែាបាលបបាោះបនោ ត និង
ភាពស្ស្បរាប់ននលទ្យធផលបនោ ត។ 

VRA រមួ្មានការបធវើបតស្ដពីរ្បបភទ្យ (១) ពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស និង (២) ពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី។ ការ
បធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស មានបាលបាំណងធានាថា រាល់ប ម្ ោះទាាំងអស់្ដែលមានកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត 
គឺជាប ម្ ោះរបស់្ម្នុស្សពិតជាក់ដស្ដងដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត។ ការបធវើបតស្ដបនោះ ្តូវបានបធវើប ើង
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បដ្ឋយពាយម្កាំណត់ និងដស្វងរកស្ាំណ្តកជាតាំណ្តងនន្បជាជនដែលប ម្ ោះរបស់្ពួកបគ្តូវបាន
ប្ជើស្បរ ើស្បដ្ឋយនរែនយពីកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ VRA ក៏បាន្តតួពិនិតយផងដែរនូវស្ាំណ្តកប ម្ ោះដែល
្តូវបានលុបបរញពីបញ្ជ ីនាបពលែមីៗបនោះ បែើម្បវីាយតនម្លថាបតើកាំណត់បេតុលុបប ម្ ោះបនាោះ្តឹម្្តូវ
ដែរឬបទ្យ? បដ្ឋយដ កការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី មានបាលបាំណងកាំណត់ពីស្មាមា្តនន
្បជាជនមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តដែលមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ ការបធវើបតស្ដទាាំងពីរបនោះ ក៏្តូវបាន
ប្បើ្បាស់្បែើម្បវីាយតនម្លបលើភាព្តឹម្្តូវននទិ្យនោន័យតា ល់សលួនរបស់្អោកបបាោះបនោ តផងដែរ កោុងបនាោះរមួ្
មានប ម្ ោះ នែៃដសនោ ាំកាំបណើ ត និងអាស្យដ្ឋា នដែលមានបៅកោុងបញ្ជ ី។ 

បៅដសកុម្ភៈ នោ ាំ២០១៣ អងគការ NICFEC បានព្ងាយអោកស្ម័្គរិតៃដែលបានទ្យទួ្យលការបណៃុ ោះ 
បណ្តៃ លឲ្យបៅកាន់ភូមិ្/ ុាំរាំនួន៤១៤ បៅទូ្យទាាំង្បបទ្យស្កម្ពុជា បែើម្បសី្មាភ ស្ន៍អោកផដល់របម្លើយ
រាំនួន៤.៨៩៣នាក់។ ភូមិ្/ ុាំ ការយិល័យបបាោះបនោ ត និងអោកផដល់របម្លើយទាាំងអស់្ ្តូវបានប្ជើស្បរ ើស្
បដ្ឋយប្បើ្បាស់្ការបធវើស្ាំណ្តកជាតាំណ្តងបដ្ឋយនរែនយបៅតាម្ស្ាិតិ។  VRA បានប្បើ្បាស់្
យនៃការ្គប់្គងគុណភាពទិ្យនោន័យែ៏េមត់រត់ កោុងបនាោះរមួ្មានស្វនករនផាកោុងរបស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ 
NDI និង CAS ការដ្ឋក់ព្ងាយអោកស្មាភ ស្ន៍ម្ៃងបទ្យៀតបៅតាម្បាលបៅកាំណត់ និងការពិនិតយ
ប ើងវញិបដ្ឋយបុគគលិករបស់្អងគការ NICFEC បែើម្បីបផាៀងតា ត់ទិ្យនោន័យ។ ស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត
ស្នមតក្មិ្តននភាពលបម្អៀង +២,៥% និងក្មិ្តននភាពបជឿជាក់មាន៩៥%។ 

VRA បានបងាា ញនូវលទ្យធផលស្ាំខាន់ៗមួ្យរាំនួនអាំពីគុណភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ តនាបពលបរចុបបនោ 
កោុងបនាោះរមួ្មាន៖ 

 ្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត ៨២,៩% មានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ តួបលសបនោះ
បងាា ញឲ្យប ើញពីការធាល ក់រុោះ បបើបធៀបនឹងស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តនោ ាំ២០០៨ ដែល
បងាា ញពីអ្តារុោះប ម្ ោះរេូតែល់៨៧,៩%។ តួបលសបនោះ មានភាពសុស្ាោ ពីស្ាិតិរបស់្
គណៈកមាម ធិការជាតិបរៀបរាំការបបាោះបនោ ត (គ.ជ.ប) ដែលមានរាំនួនអោករុោះប ម្ ោះ
បបាោះបនោ តរេូតែល់បៅ១០១,៧% នន្បជាជនដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តទាាំងអស់្។1 
(ការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី) 

 ្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត ១០,៨% ដែលគិតថាសលួនមានប ម្ ោះររួបេើយបនាោះ មិ្ន
្តូវបានរកប ើញប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបទ្យ។ បលើស្ពីបនោះ ្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិ
បបាោះបនោ ត៧,៨% មិ្នមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបទ្យ បបើបទាោះជាពួកបគបាននិយយថា 
ពួកបគធាល ប់បានរូលរមួ្បបាោះបនោ តកាលពីនោ ាំ២០០៨ និង/ឬនោ ាំ២០១២ បេើយក៏បដ្ឋយ។ 
(ការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី) 

 ្បជាពលរែា ៨០,៧% ដែលមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត មានសុ្ពលភាព និងបរចុបបនោ 
ភាពបដ្ឋយ ៦៣,៦% គឺជាប ម្ ោះអោកមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តដែលរស់្បៅកោុងស្េគម្ន៍
បនាោះ និង ១៧,១% គឺជាប ម្ ោះអោកមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត ដែលរស់្បៅបបណ្តដ ោះអាស្នោ កោុង 

                                              
1 គណៈកមាម ធិការជាតិបរៀបរាំការបបាោះបនោ តគណនាអ្តារុោះប ម្ ោះ បដ្ឋយដបងដរក្បជាជនដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តតាម្រយៈរាំនួន
ប ម្ ោះបៅបលើបញ្ជ ីប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ ត។ 
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ទី្យតាាំងបផសងបទ្យៀត។ ប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ី ១៨,៣% ដែលបៅស្ល់ មិ្នមានសុ្ពលភាពបនាោះ 
បទ្យ បដ្ឋយ ០,៥% ្តូវបានបញ្ហជ ក់ថាស្ថល ប់ ៧,៤% បានតល ស់្បៃូរទី្យលាំបៅអរិន្នៃយ៍ និង
១០,៤% បទ្យៀតាម ននរណ្តមាោ ក់បៅកោុងស្េគម្ន៍ស្ថគ ល់ប ើយ។2 (ការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅ
ម្នុស្ស) 

 ្បជាពលរែា ៩,៤% បៅកោុងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ ត ្តូវបានលុបបរញបដ្ឋយមិ្ន
្តឹម្្តូវ។ លទ្យធផលបនោះបងាា ញឲ្យប ើញពីភាពមិ្នអារបធវើឲ្យ្បបស្ើរប ើង ចាប់តាាំងពី
នោ ាំ២០០៨ ម្ក បបើបទាោះជាមានការចាត់វធិានការជាប្រើនពីស្ាំណ្តក់ គ.ជ.ប និង្កុម្
្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់ បែើម្បទី្យប់ស្ថក ត់ការលុបប ម្ ោះសុស្បរញពីបញ្ជ ីក៏បដ្ឋយ ។ (ការបធវើបតស្ដ
ពីបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបៅម្នុស្ស) 

 ភាព្តឹម្្តូវននទិ្យនោន័យតា ល់សលួនរបស់្អោកបបាោះបនោ ត (ប ម្ ោះ នែៃដសនោ ាំកាំបណើ ត និង
អាស្យដ្ឋា ន) បៅកោុងបញ្ជ ី បានធាល ក់រុោះ បបើបធៀបនឹងកាលពីនោ ាំ២០០៨ បដ្ឋយនែៃដសនោ ាំ
កាំបណើ ត្តឹម្ដត ៦៣% និងប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ ត ៨៦,៤% ប៉ាុបណ្តណ ោះ ដែលសីុ្ាោ នឹង
ព័ត៌មានកោុងអតៃស្ញ្ហា ណប័ណណរបស់្អោកបបាោះបនោ ត។ កោុងនោ ាំ២០០៨ នែៃដសនោ ាំកាំបណើ ត
៧៨,៩៧% និងប ម្ ោះ ៨៧,៨៨% ្តឹម្្តវូបៅតាម្អតៃស្ញ្ហា ណប័ណណ។ (ការបធវើបតស្ដ
ទាាំងពីរ) 

 អោកផដល់របម្លើយ ៩៦,៥% ដែលមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបានបងាា ញថា ពួកបគប្ាង
នឹងបៅបបាោះបនោ តបៅដសកកកដ្ឋខាងមុ្សបនោះ។ បទាោះជាយ៉ាងណ្ត អោកផដល់របម្លើយ ៧៤% 
ដែលមិ្នមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបាននិយយថា ពួកបគរង់បៅបបាោះបនោ តដែរ។ 

ភាពសុស្ាោ ដែលស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបានរកប ើញ អារនឹងជោះឥទ្យធិពលបលើភាពបជឿជាក់
របស់្ស្ថធារណជន កោុងការរូលរមួ្បបាោះបនោ តនាបពលខាងមុ្សបនោះ។ ្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត
ជាប្រើន អារនឹងបៅែល់ការយិល័យបបាោះបនោ តបៅនែៃបបាោះបនោ ត ដតដបរជាមិ្នអាររកប ើញប ម្ ោះ
របស់្សលួនបៅកោុងបញ្ជ ីបៅវញិ បដ្ឋយស្ថរដតប ម្ ោះរបស់្ពួកបគ្តូវបានលុបបរញពីបញ្ជ ីបដ្ឋយមិ្ន
្តឹម្្តូវ ឬក៏បដ្ឋយស្ថរដតពួកបគបជឿជាក់ថាសលួនមានប ម្ ោះ ប៉ាុដនៃការពិតពួកបគាម នប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ី
បបាោះបនោ តបទ្យ។ 

ម្ធយម្ភាគននអោកមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តដែលបានរុោះប ម្ ោះ បានធាល ក់រុោះចាប់តាាំងពីនោ ាំ២០០៨
ម្ក បទាោះបីជាទ្យាំេាំននការរុោះប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីទូ្យបៅមានការបកើនប ើងក៏បដ្ឋយ។ អតាិភាពននប ម្ ោះអោក
តល ស់្ទី្យលាំបៅ ស្ថល ប់ ឬអោកដែលមិ្នមានអោកណ្តមាោ ក់ស្ថគ ល់បៅបលើបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត អារជាឱកាស្
កោុងការបាំពាន ឬដកលងបនលាំស្នលឹកបនោ តកោុងនែៃបបាោះបនោ ត ្បសិ្នបបើាម នការ្តតួពិនិតយ និងការការពារ
បាន្តឹម្្តូវបៅនឹងកដនលងបទ្យបនាោះ។ បញ្ជ ីបបាោះបនោ តបនោះ មិ្នសូ្វ្តឹម្្តូវែូរកាលពី្បាាំនោ ាំមុ្នបទ្យ 
ដែលបងាា ញឲ្យប ើញពីការសវោះភាពរកីរប្ម្ើនកោុងការបបងកើត ឬដរកចាយឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណ
បៅកម្ពុជា និងអារបណ្តៃ លឲ្យមានភាព្របូក្របល់បកើតប ើងបៅកដនលងបបាោះបនោ ត បៅបពល
្បជាជនបងាា ញអតៃស្ញ្ហា ណរបស់្សលួន។ 

                                              
2 ្ពឹតៃិការណ៍បនោះ អាររកប ើញបៅកោុងលទ្យធផល VRA ជាប្រើន បេើយក៏្តូវបានស្ថគ ល់ថា “អោកបបាោះបនោ តបខាម រ”។ 
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បែើម្បីបឆ្លើយតបបៅនឹងបញ្ហា ្បឈម្ទាាំងបនោះ នែគូរបស់្ VRA បានផដល់នូវអនុស្ថស្ន៍ជា
វធិានការែូរខាងប្កាម្ បែើម្បីអនុវតៃមុ្នការបបាោះបនោ តដសកកកដ្ឋ នោ ាំ២០១៣ បៅកម្ពុជា៖ 

 បដ្ឋយស្ថរ្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តមួ្យរាំនួនធាំបជឿជាក់ថា សលួនមានប ម្ ោះកោុង
បញ្ជ ីបបាោះបនោ ត ប៉ាុដនៃការពិតាម នបនាោះបទ្យ ។ គ.ជ.ប គួរដតបរៀបរាំបពលបវោមួ្យបែើម្បីឲ្យ
អោកបបាោះបនោ តបផាៀងតា ត់ប ម្ ោះរបស់្សលួនកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត និងបធវើការរុោះប ម្ ោះ ្បសិ្ន
បបើចាាំបារ់។ 

 បដ្ឋយពិចារណ្តបលើអ្តាននភាពមិ្ន្តឹម្្តូវននព័ត៌មានតា ល់សលួនរបស់្អោកបបាោះបនោ ត និង
ភាគរយសពស់្ននអោកបបាោះបនោ តបៅកោុងបញ្ជ ីដែលាម ននរណ្តមាោ ក់ស្ថគ ល់ គ.ជ.ប គួរដត
អនុញ្ហា តឲ្យ្កមុ្អោក្តួតពិនិតយឯករាជយ បធវើការស្បងកតបលើអតៃស្ញ្ហា ណកម្មននអោក
បបាោះបនោ ត បដ្ឋយឈរជាប់ពីប្កាយបស្មៀនការយិល័យបបាោះបនោ ត បេើយគួរដតផៃល់ឲ្យ
អោក្តួតពិនិតយនូវបញ្ជ ីបបាោះបនោ តដែលប្បើ្បាស់្បៅកោុងការយិល័យបបាោះបនោ ត។ 

 បែើម្បកុីាំឲ្យ្បជាជនាម នសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តប្បើ្បាស់្ប ម្ ោះសុស្ដែលាម នសុ្ពលភាពបៅកោុង
បញ្ជ ីបបាោះបនោ ត (្បជាជនអាយុប្កាម្១៨នោ ាំ ឬាម នស្ញ្ហជ តិដសមរ) ្កសួ្ងម្ហានផា និង
គ.ជ.ប គួរដតហាម្្បាម្បលើការបរញលិសិតបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណ ស្្មាប់បប្ម្ើឲ្យការ
បបាោះបនោ ត។3 

 បដ្ឋយពិនិតយប ើញថាអ្តារាំណ្តកស្ស្កុសពស់្ គ.ជ.ប គួរដតបបើកយនដការមួ្យបែើម្បអីនុញ្ហា ត
ឲ្យអោកបបាោះបនោ តដែលបៅនៃ យពីស្ស្ុក/សណឌ  អាររូលរមួ្បបាោះបនោ តបាន។ 

 បែើម្បីកស្ថងទ្យាំនុករិតៃរបស់្ស្ថធារណជនបលើបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត គ.ជ.ប គួរដតអនុញ្ហា តឲ្យ
អោកស្បងកតការណ៍ឯករាជយ និងគណបកសនបយបាយនានា មានលទ្យធភាពទ្យទួ្យលបាន
បញ្ជ ីបបាោះបនោ តទាាំងអស់្ជាទ្យ្ម្ង់ដែលអារវភិាគបាន។ បនោះគឺជាទ្យមាល ប់អនុវតៃន៍ទូ្យបៅ
មួ្យបៅកោុង្បបទ្យស្្បជាធិបបតយយ បេើយវានឹងអនុញ្ហា តឲ្យ VRA ទ្យទួ្យលបានលទ្យធផល
កាន់ដតប្រើន និងផដល់ព័ត៌មានកាន់ដតទូ្យលាំទូ្យោយ។ 

ស្្មាប់រយៈបពលដវង ចាាំបារ់ត្ម្ូវឲ្យមានកាំដណទ្យ្ម្ង់កោុងការបបាោះបនោ តជាស្ថរវនៃ។ ការ
តល ស់្បដូរកោុងការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត និងែាំបណើ រការរង្កងបញ្ជ ី គឺជាត្ម្វូការែ៏ចាាំបារ់ បែើម្បធីានា
ឲ្យបាននូវសិ្ទ្យធិកោុងការបបាោះបនោ តស្្មាប់្បជាពលរែាដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត បែើម្បីបងាក រ និងលុប
ប ម្ ោះដែលមិ្នមានសុ្ពលភាពបរញពីបញ្ជ ី និងបែើម្បបីនាយស្កាៃ នុពលននការលួរបនលាំនានា។ 
នែគូរបស់្ VRA បានដ្ឋក់បរញនូវអនុស្ថស្ន៍ខាងប្កាម្៖ 

 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និងគ.ជ.ប គួរដតពិចារណ្តបបងកើតនូវ្បព័នធរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត
មួ្យដែលមាន្បសិ្ទ្យធភាពកាន់ដតប្រើន បែើម្បបីដ្ឋោះស្ស្ថយបញ្ហា ការបកើនប ើងននអ្តា
រាំណ្តកស្ស្ុកកោុង្បបទ្យស្ និងអារផដល់នូវសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តែល់អោកដែលមិ្នមានប ម្ ោះ
កោុងបញ្ជ ី បដ្ឋយស្ថរដតការែឹងព័ត៌មានអាំពីការបាត់ប ម្ ោះរបស់្សលួនយឺតបពល។ ការ

                                              
3 លិសិតបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណស្្មាប់បប្ម្ើឲ្យការបបាោះបនោ ត គឺជាឯកស្ថរដែលបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណបបណ្តដ ោះអាស្នោ ស្្មាប់្បជាពលរែា 
ដែលាម នឯកស្ថរបញ្ហជ ក់ឲ្យពួកបគរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបាន។ ឯកស្ថរបនោះ ្តូវបរញបដ្ឋយ្កុម្្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់។ 
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តល ស់្បដូរបនោះរមួ្មាន ការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តជា្បចាាំ ឬការរុោះប ម្ ោះបដ្ឋយស្វ័យ្បវតៃិ4 
ដែលអារអនុញ្ហា តឲ្យមានការតល ស់្បដូរ ឬដកត្ម្វូបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត បបើបទាោះជាបកៀកនែៃ
បបាោះបនោ តក៏បដ្ឋយ។ 

 គួរបបងកើត ឬដតងតាាំងនូវអងគភាពកោុងស្សុ្កមួ្យដែលមានវជិាជ ជីវៈ មិ្នលបម្អៀង ដែលមិ្ន
បកើតបរញការបបាោះបនោ ត បែើម្បរុីោះប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ ត បដ្ឋយបផារការទ្យទួ្យលសុស្្តូវបនោះ
ពី្កុម្្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់ ដែលបកើតប ើងពីការបបាោះបនោ ត បេើយ្បកាន់បកសពួក។  

 បែើម្បបីបងកើននូវភាព្តឹម្្តវូននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត  និងស្្ម្ួលែល់ែាំបណើ រការរុោះប ម្ ោះ និង
ការបបាោះបនោ តស្្មាប់្បជាពលរែា ្កសួ្ងម្ហានផា គួរដតរុោះបញ្ជ ីជនសីុ្វលិ និងជ្ម្ុញ
ការដរកអតៃស្ញ្ហា ណប័ណណែល់្បជាពលរែាឲ្យបាន្គប់ៗរបូ។ 

 គ.ជ.ប គួរដតបបាោះជាំហានកោុងការបធវើឲ្យ្បបស្ើរប ើងនូវ្បព័នធ្ គប់្គងទិ្យនោន័យបៅ្គប់
ជាន់ថាោ ក់របស់្រែាបាលបបាោះបនោ តទាាំងអស់្។ កោុងបនាោះរមួ្មាន ការ្តួតពិនិតយបដ្ឋយមាន
ការស្្ម្បស្្ម្ួលជាងមុ្នកោុងការ្បមូ្លទិ្យនោន័យ និងការបញ្ចូ លទិ្យនោន័យ ការ
ប្បើ្បាស់្្បព័នធទ្យ្ម្ង់អកសរ និងការស្របស្រតាម្្បព័នធកុាំពយូរទ័្យរបរចុបបនោ និងស្ស្បតាម្
្បព័នធព័ត៌មានវទិ្យាដែលបានប្បើ្បាស់្ររួ។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និងរែាស្ភាគួរដតអនុម័្តរាប់ដែលចាាំបារ់ និងផដល់នូវធនធាន
ស្ម្ស្ស្បស្្មាប់ការអនុវតៃកាំដណទ្យ្ម្ង់ដែលបានផដល់ជាអនុស្ថស្ន៍ទាាំងបនោះ។ 

  

                                              
4 ការរុោះប ម្ ោះស្វ័យ្បវតៃិ នឹងត្ម្ូវឲ្យមានបញ្ជ ីជនសីុ្វលីបពញបលញមួ្យ បៅបពលដែល្បជាពលរែាមានអាយុ្គប់១៨នោ ាំ ប ម្ ោះរបស់្
ពួកបគនឹង្តូវបូកបញ្ចូ លបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបដ្ឋយស្វ័យ្បវតៃិ។ 
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សាវតា 

ការច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ ត និខការង្ ុះង្នោ តង្ៅកមព ជា 
ការបបាោះបនោ តប្ជើស្តាាំងតាំណ្តងរាស្តស្ៃបៅដសកកកដ្ឋខាងមុ្សបនោះ នឹងកាល យជាជាំហានែ៏ស្ាំខាន់ 

មួ្យកោុងការអភិវឌ្ឍតាម្ដបប្បជាធិបបតយយបៅកោុង្បបទ្យស្កម្ពុជា។ ្បបទ្យស្កម្ពុជា បានបរៀបរាំ
ការបបាោះបនោ តស្ភារាំនួនបួនបលើក និងការបបាោះបនោ ត ុាំ/ស្ងាក ត់រាំនួនបីបលើកររួម្កបេើយ ចាប់តាាំង
ពីការរុោះេតាបលខាបលើកិរច្ ពម្ប្ពៀងស្នដិភាពទី្យ្កងុបា៉ា រសី្នោ ាំ១៩៩១ម្ក។ កោុងសណៈដែលមាន
បញ្ហា មួ្យរាំនួនបកើតប ើងកោុងការបបាោះបនោ តបលើកមុ្នៗ ែូរជាអាំបពើេិងាទាក់ទ្យងនឹងការបបាោះបនោ ត
្តូវបានបដ្ឋោះស្ស្ថយ ប៉ាុដនៃបញ្ហា ្បឈម្បផសងៗបទ្យៀត បៅដតបកើតមានប ើងែដែល។ ការសវោះទ្យាំនុក- 
រិតៃបលើអពា្កឹតភាពននរែាបាលបបាោះបនោ ត5 និងកងវល់អាំពីសិ្ទ្យធិស្ថរព័ត៌មានមិ្នបស្មើាោ ស្្មាប់្គប់
គណបកសទាាំងអស់្ បៅដតបនដបកើតមានប ើង។ ែាំបណើ រការកោុងការបដ្ឋោះស្ស្ថយពាកយបណដឹ ង ការ
ប្បើ្បាស់្ធនធានរែាប្រើនេួស្សុស្ទ្យាំនងបដ្ឋយគូ្បដជងគណបកសនបយបាយ និងបញ្ហា កោុងការ
រុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត និងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត6 ្តូវបានបលើកប ើងជាបញ្ហា រម្បងៗែនទ្យបទ្យៀត។ 
ជាពិបស្ស្ ការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបៅដតបនដមានបញ្ហា រាាំងស្ាោះ និងការលាំបាកែដែល។ 

្បបទ្យស្កម្ពុជា្បកាន់យកនូវ្បព័នធដែលបញ្ហជ ក់ពីភាព្តឹម្្តូវ និងការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត
្បចាាំនោ ាំដែលឥតតល ស់្បដូរ។ ្បជាពលរែាមានរយៈបពល១ដសកនលោះជាបរៀងរាល់នោ ាំ បែើម្បរុីោះប ម្ ោះ
បបាោះបនោ ត ឬបផាៀងតា ត់ប ម្ ោះរបស់្ពួកបគ។ ការរុោះប ម្ ោះ និងការ្តតួពិនិតយបនោះ មានរយៈបពល
ចាប់ពីដសកញ្ហា  ែល់ដសតុោ ្បាាំបួនដសមុ្នការបបាោះបនោ ត។ រយៈបពលបនោះស្ាិតបៅពាក់កណ្តដ លនន
រែូវវស្ាដែលអារបងកឲ្យមានការលាំបាកប្រើនកោុងការបធវើែាំបណើ រ និងមានឧបស្គគរាាំងស្ាោះបផសងៗ 
ដែលអារបធវើឲ្យ្បជាពលរែាមិ្នអារប្បើ្បាស់្សិ្ទ្យធិកោុងការបបាោះបនោ ត។ ែាំបណើ រការបនោះ ្តូវបាន
បរៀបរាំបដ្ឋយ្កុម្្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់ដែលបានបបាោះបនោ តប្ជើស្បរ ើស្បៅកោុងមូ្លដ្ឋា ន បេើយវាអារ
បណ្តដ លឲ្យមានទ្យាំនាស់្ផល្បបយជន៍កោុងការរង្កងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ 
                                              
5 ្បបទ្យស្កម្ពុជាមានររនាស្ម្ព័នធបួនក្មិ្ត្គប់្គងការបបាោះបនោ ត ដែលែឹកនាាំបដ្ឋយគណៈកមាម ធិការជាតិបរៀបរាំការបបាោះបនោ ត 
(គ.ជ.ប)។ គ.ជ.ប មិ្នមានឋានៈអវីតាម្រាប់រែាធម្មនុញ្ាបទ្យ។ ស្មាជិកទាាំង្បាាំបួននាក់របស់្គណៈកមាម ធិការបនោះ ្តូវបានប្ជើស្តាាំង
បដ្ឋយ្កសួ្ងម្ហានផា និងដតងតាាំងបដ្ឋយ្ពោះរាជ្កឹត បនាា ប់ពីមានការអនុម័្តបដ្ឋយស្បម្លងភាគប្រើនកោុងស្ភាជាតិ។ 
6 ស្្មាប់ព័ត៌មានបដនាម្ស្ដីពីគុណភាពននការបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជា សូ្ម្បម្ើល៖ គណៈកមាម ធិការបែើម្បីការបបាោះបនោ តបដ្ឋយបស្រ ី និង
យុតៃិធម៌្បៅកម្ពុជា(សុម្ដ្េវល) ការវាយតនម្លរុងប្កាយ និងរបាយការណ៍ស្ដីពីការបបាោះបនោ តប្ជើស្បរ ើស្តាំណ្តងរាស្តស្ៃនោ ាំ២០០៨,
នោ ាំ២០០៨; គណៈកមាម ធិការបែើម្បីការបបាោះបនោ តបដ្ឋយបស្រ ី និងយុតៃិធម៌្បៅកម្ពុជា(សុម្ដ្េវល) ការវាយតនម្លរុងប្កាយ និង
របាយការណ៍ស្ដីពីការបបាោះបនោ ត្កុម្្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់នោ ាំ២០០៧, នោ ាំ២០០៧; យនដការបងាក រទ្យាំនាស់្កោុងការបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជា 
(សប់ដស្ល)ននវទិ្យាស្ថា នបណដុ ោះបណ្តដ ល និងស្ស្ថវ្ជាវបែើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDRI), របាយការណ៍ស្ដីពីការបបាោះបនោ ត្កុម្្បឹកា ុាំ/
ស្ងាក ត់នោ ាំ២០០៧; វទិ្យាស្ថា នជាតិ្បជាធិបបតយយស្្មាប់កិរចការអនៃរជាតិ(NDI), ការបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជា៖ បម្បរៀនដែលបានបរៀនសូ្្ត 
និងទិ្យស្បៅនាបពលអនាគត, របាយការណ៍ស្ដីពីស្នោិសី្ទ្យប្កាយការបបាោះបនោ ត, នោ ាំ២០០៤; កម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍របស់្អងគការស្េ្បជាជាតិ 
(UNDP), ែាំបណ្តោះស្ស្ថយជបមាល ោះបបាោះបនោ តកោុងការបបាោះបនោ តប្ជើស្បរ ើស្តាំណ្តងរាស្តស្ៃបៅកម្ពុជា បដ្ឋយទី្យ្បឹកា Jaye Sitton, នោ ាំ២០០៨; 
ស្េគម្ន៍អឺរ ៉ាបុ(EU), របាយការណ៍រុងប្កាយ៖ បបស្កកម្មស្បងកតការបបាោះបនោ តកម្ពុជា, នោ ាំ២០០៨; កម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍របស់្អងគការ
ស្េ្បជាជាតិ(UNDP), របាយការណ៍ស្ដីពីការបបាោះបនោ ត្កុម្្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់បៅកម្ពុជានោ ាំ២០០៧, នោ ាំ២០០៧; វទិ្យាស្ថា នជាតិ
្បជាធិបបតយយស្្មាប់កិរចការអនៃរជាតិ(NDI), គណៈកមាម ធិការអពា្កឹត និងយុតៃិធម៌្ បែើម្បីការបបាោះបនោ តបដ្ឋយបស្រ ី និងយុតៃិធម៌្
បៅកម្ពុជា(និកេវិរ), ម្ជឈម្ណឌ លស្្មាប់ការសិ្កាស្ស្ថវ្ជាវជាន់សពស់្(CAS), គណៈកមាម ធិការបែើម្បីការបបាោះបនោ តបដ្ឋយបស្រ ី និង
យុតៃិធម៌្បៅកម្ពុជា(សុម្ដ្េវល), របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជា នោ ាំ២០០៧។ 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
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ែាំបណើ រការននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបនោះ បានដ្ឋក់បនាុកយ៉ាងធៃន់បលើអោកបបាោះបនោ តបៅកោុង
្បបទ្យស្មួ្យដែលមានការបនាល ស់្ទី្យជា្ទ្យង់្ទាយធាំរបស់្ពលកររាំណ្តកស្ស្ុក និងពលករតាម្រែូវ
កាល។ ការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត និងការបញ្ហជ ក់ពីភាព្តឹម្្តូវ ្តូវដតអនុវតៃបៅកោុង ុាំ/ស្ងាក ត់ដែល
អោកបបាោះបនោ តស្ថោ ក់បៅ។ ការស្្ម្បស្្ម្ួលមិ្ន្តូវបានបធវើប ើងស្្មាប់ពលករអបនាៃ ្បបវស្ន៍ ឬ
ពលករបៅឯបរបទ្យស្ប ើយ ដែលជាបរឿយៗ ពួកបគមិ្នមានបពលបវោ ឬែវកិាស្្មាប់បធវើែាំបណើ រ
្ត ប់បៅ ុាំ/ស្ងាក ត់ដែលជាស្ស្ុកកាំបណើ តរបស់្សលួន បែើម្បរុីោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបានប ើយ។ អោក
បបាោះបនោ តដែលមិ្នបានបៅបផាៀងតា ត់ប ម្ ោះរបស់្សលួន កោុងអាំ ុងបពលននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត 
្បឈម្នឹងការបាត់បង់សិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត។ កោុងនោ ាំដែល្តូវបបាោះបនោ ត អោកបបាោះបនោ តដែលមិ្នរស់្បៅ
អរិន្នៃយ៍កោុងទី្យតាាំងរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តរបស់្សលួន នឹង្តូវ្ត ប់បៅទី្យតាាំងចាស់្ដែលសលួនបានរុោះ
ប ម្ ោះបែើម្បបីបាោះបនោ ត ែូរមានដរងកោុង្កបស័ណឌ រាប់នន្បបទ្យស្កម្ពុជាថា ាម នការរុោះប ម្ ោះ
បបាោះបនោ តែមី/ការបផារប ម្ ោះបបាោះបនោ ត ឬការបបាោះបនោ តស្្មាប់អោកដែលមិ្នរស់្បៅអរិន្នៃយ៍ កោុង
រយៈបពល្បាាំបីដសមុ្នការបបាោះបនោ តប ើយ។ 

ការត្ម្ូវឲ្យបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណស្្មាប់ការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត បៅដតមានភាពស្មុគស្ថម ញ
ស្្មាប់្បជាពលរែា ដែលមិ្នមានអតៃស្ញ្ហា ណប័ណណែមី ឬ្តឹម្្តូវ។ បទាោះបីជាមានការបរៀបរាំ 
ដផនការអស់្រយៈបពលជាប្រើននោ ាំ និងមានជាំនួយដផោកេិរញ្ាវតាុ និងបបរចកបទ្យស្ពីអនៃរជាតិក៏បដ្ឋយ 
ក៏រាជរដ្ឋា ភិបាលបៅដតមិ្នបានផដល់អតៃស្ញ្ហា ណប័ណណជូនែល់្បជាពលរែា្ គប់របូ និងមិ្នអារ
បបងកើតឲ្យមានការរុោះប ម្ ោះជនសីុ្វលីបដ្ឋយភាពសុ្្កឹត និង្តឹម្្តូវបានដែរ។ ្បជាពលរែាដែល 
ាម នអតៃស្ញ្ហា ណប័ណណ្តវូមានការយល់ែឹងអាំពីទ្យ្ម្ង់ ឬឯកស្ថរពាក់ព័នធជាប្រើនដែល្តូវការ
ស្្មាប់ការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបែើម្បបីាំបពញតាម្លកខសណឌ ទុ្យកជាភស្ដុតាងបញ្ហជ ក់ពីស្ញ្ហជ តិ អាយុ 
ទី្យលាំបៅ និងរបូែត។ ត្ម្ូវឲ្យមានភស្ដុតាងបញ្ហជ ក់ពីលាំបៅឋាន ដែលនាាំឲ្យអោកាម នផាោះស្ដម្បង ឬ
ជនបភៀស្សលួនាម នសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត។ ភាពទ្យន់បសាយកោុងការផដល់ឯកស្ថរអតៃស្ញ្ហា ណប័ណណ បៅកោុង
្បបទ្យស្នាាំឲ្យមានការចាត់វធិានការកាត់បនាយបនាុកភស្ដុតាង ដែលប្បើ្បាស់្ស្្មាប់បញ្ហជ ក់អតៃ- 
ស្ញ្ហា ណរបស់្អោកបបាោះបនោ តបៅកោុងការយិល័យបបាោះបនោ ត ដែលអារបណ្តដ លឲ្យមានភាពមិ្ន
រាស់្ោស់្ និងបងកឱកាស្ែល់ការ្ប្ពឹតៃបលមើស្បៅនែៃបបាោះបនោ ត។ ការតល ស់្បដូរនាបពលែមីៗបនោះ 
បៅកោុងនីតិវធីិរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១១ ដែលរមួ្មាន ការពនារកាលបរបិរេទ្យស្្មាប់ការ
រុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត និងការដ្ឋក់ពាកយបណដឹ ង និងការទ្យទួ្យលយកអតៃស្ញ្ហា ណប័ណណផុតកាំណត់
កោុងបាលបាំណងបប្ម្ើឲ្យការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត ្តូវបានអនុម័្តបែើម្បបីធវើឲ្យែាំបណើ រការបនោះមាន
ភាពងាយស្ស្ួល ប៉ាុដនៃមិ្ន្តូវបានផសពវផាយ្គប់្ាន់ែល់ស្ថធារណជនទូ្យបៅបនាោះបទ្យ។ 

ស្្មាប់រយៈបពលននការរុោះប ម្ ោះនោ ាំ២០១១ អងគការ NICFEC បានអនុវតៃកម្មវធីិតាម្ដ្ឋន
ភាព្តឹម្្តូវននបញ្ជ ី/ការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត បដ្ឋយមានជាំនួយដផោកបបរចកបទ្យស្ពីវទិ្យាស្ថា នជាតិ 
NDI។ មុ្នបពលការរុោះប ម្ ោះ ការបធវើស្ាំណ្តកនរែនយជាប្រើនែាំណ្តក់កាល ្តវូបានអនុវតៃបែើម្បី
ប្ជើស្បរ ើស្ ុាំ/ស្ងាក ត់ រាំនួន៣០០ កោុងរាំបណ្តម្ ុាំ/ស្ងាក ត់ ១.៦២១  បៅកោុង្បបទ្យស្កម្ពុជា 
បែើម្បីបធវើការស្បងកត និងបានដ្ឋក់ព្ងាយអោកស្បងកតការណ៍រាំនួន៣១៨នាក់ ឲ្យរុោះបម្ើលែាំបណើ រការ
ននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត។ ទិ្យនោន័យដែលបានពីការស្បងកតការណ៍របស់្អងគការ NICFEC បាន
បងាា ញពីបញ្ហា ដែលបកើតប ើងកោុងែាំបណើ រការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១១។ លទ្យធផលទាាំងបនោះ 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
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ស្ស្បែៀងាោ បៅនឹងការរកប ើញរបស់្អោកស្បងកតការណ៍ឯករាជយបផសងបទ្យៀតដែរ។7 បៅតាម្ ុាំ/ស្ងាក ត់
ជាងពាក់កណ្តដ ល (៥០,៥%) បស្មៀន ុាំបានរុោះប ម្ ោះឲ្យអោកបបាោះបនោ តដែលមិ្នបានម្កការយិល័យ
រុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបដ្ឋយតា ល់ ដែលបនោះគឺជាលកខសណឌ ននរាប់។ ជិតមួ្យភាគបួននន ុាំ/ស្ងាក ត់
ទាាំងបនាោះ (២៣,១%) បានអនុញ្ហា តឲ្យ្បជាពលរែារុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត បដ្ឋយមិ្នចាាំបារ់មាន
ឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណណ្តមួ្យប ើយ។ បៅ ុាំ/ស្ងាក ត់ ១៨,៤% ្បជាពលរែា្ តូវបាន
បែិបស្ធស្្មាប់ការប្បើ្បាស់្អតៃស្ញ្ហា ណប័ណណផុតកាំណត់ បទាោះបីជាករណីបនោះ ្តូវបាន
អនុញ្ហា តបេើយក៏បដ្ឋយ។ បៅ ុាំ/ស្ងាក ត់ ៦២% ្បជាពលរែា ្តូវបានបែិបស្ធបដ្ឋយស្ថរឯកស្ថរ
មិ្ន្គប់្ាន់ ដែលបធវើឲ្យបកើតមានម្នាិលស្ងស័យជុាំវញិស្ម្តាភាពននកិរច្ បឹងដ្បងអប់រ ាំស្្មាប់ការ
រុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត។ 

ស្វនកម្មបញ្ជ ីប ម្ ោះបនោ តកាលពីមុ្ន បានបងាា ញឲ្យប ើញពីភាពមិ្ន្ប្កតីមួ្យរាំនួនកោុង
បញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ បៅនោ ាំ២០០៧ វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI កោុងភាពជានែគូជាមួ្យអងគការ NICFEC 
គណៈកមាម ធិការបែើម្បកីារបបាោះបនោ តបដ្ឋយបស្រ ី និងយុតៃិធម៌្បៅកម្ពុជា (COMFREL) និង
ម្ជឈម្ណឌ លស្្មាប់ការសិ្កាស្ស្ថវ្ជាវជាន់សពស់្ (CAS) បានបធវើស្វនកម្មបញ្ជ ីប ម្ ោះបនោ តបលើ
ស្ាំណ្តកននអោកផដល់របម្លើយរាំនួន៣.៨៥០នាក់ បដ្ឋយរកប ើញថា ្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត
១១,២% មិ្នមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបទ្យ។ កោុងការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស ស្វនកម្មបនោះ ក៏
បានរកប ើញផងដែរថា បញ្ជ ីបបាោះបនោ តនោ ាំ២០០៦ េួស្ស្ម័្យកាលបៅបេើយ បដ្ឋយស្ថរមាន
ប ម្ ោះម្នុស្សពិត្តឹម្ដតជាងបីភាគបួន (៧៧,៣%) ប៉ាុបណ្តណ ោះដែលបៅមានសុ្ពលភាព។ បៅនោ ាំ
២០០៨ ស្វនកម្មបដ្ឋយអងគការទាាំងបនោះ បានបងាា ញពីភាព្បបស្ើរប ើងនូវដផោកសុ្ពលភាព/
បរចុបបនោភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត ប៉ាុដនៃក៏មានការលុបប ម្ ោះម្នុស្សសុស្ជាប្រើននាក់ផងដែរ។ 

ង្ោលង្ៅ និខកមមវតថ របស ់VRA 

 សណៈដែលបៅមិ្នទាន់មាន្បបទ្យស្ណ្តមួ្យ មានបញ្ជ ីបបាោះបនោ តលអឥតបខាច ោះ ១០០% បនាោះ 
ការបញ្ហជ ក់ពីភាព្តឹម្្តវូបលើគុណភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ តែ៏ឯករាជយតាម្រយៈការបធវើស្វនកម្ម អារ
ជួយដស្វងរក និងការពារការដកលងបនលាំដបបបអ ិរ្តនិូរ ដកត្ម្វូ កាំេុស្ឆ្គងដផោករែាបាល និងបលើក
កម្ពស់្ទ្យាំនុករិតៃពីស្ថធារណជនទូ្យបៅ កោុងែាំបណើ របបាោះបនោ តបៅនែៃបបាោះបនោ ត និងប្កាយនែៃ     
បបាោះបនោ ត។ កម្មវតាុននស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១៣ រមួ្មាន៖ 

១. បដ្ឋោះស្ស្ថយកដីបារម្ភដែលបានបលើកប ើងទាក់ទ្យងនឹងគុណភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត 

២. បញ្ហជ ក់នូវភាព្បបស្ើរប ើងននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត បដ្ឋយការបធវើបរចុបបនោភាព និងការស្មាអ ត
បញ្ជ ី 

៣. កស្ថងទ្យាំនុករិតៃជាស្ថធារណៈ បលើែាំបណើ រការននការបបាោះបនោ ត 

                                              
7 COMFREL និងអងគការ្បជាធិបបតយយ និងសិ្ទ្យធិម្នុស្សកោុង្បតិបតៃិការ (DHRAC) បានរុោះបធវើការតាម្ដ្ឋនកោុងរយៈបពលននការ
រុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១១ និងបានបរញលទ្យធផលស្ស្បែៀងាោ បនោះផងដែរ។ 
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 បដ្ឋយស្មាគ ល់ប ើញពីរាំណុរបសាយននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត VRA អារបបងកើតឲ្យមានអនុស្ថស្ន៍
ស្ាំខាន់  ៗ បលើវធីិស្ថស្តស្ៃបធវើឲ្យ្បបស្ើរប ើងនូវបញ្ជ ីបបាោះបនោ តកោុងបពលអនាគត  និងបែើម្បពី្ងឹង
ែាំបណើ រការ្បជាធិបបតយយ។ 

លទ្យធផលរបស់្ VRA ទាាំងឡាយ ឆ្លុោះបញ្ហច ាំងឲ្យប ើញពីគុណភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត មិ្ន្តឹម្
ដតទ្យទួ្យលរងឥទ្យធិពលពីស្កម្មភាពរបស់្ស្ថា ប័ន្គប់្គងការបបាោះបនោ តប៉ាុបណ្តណ ោះបទ្យ ដែម្ទាាំងពីស្កម្ម-
ភាពបផសងៗបទ្យៀតរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល អងគការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល គណបកសនបយបាយ និង្បជា-
ពលរែាផងដែរ។ បនោះគឺជាបរឿងពិតបៅកោុង្បបទ្យស្កម្ពុជា ដែល្បព័នធរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តត្ម្ូវឲ្យ
អោកបបាោះបនោ តមានការយល់ែឹងអាំពីនីតិវធីិននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត និងកាលវភិាគននការរុោះប ម្ ោះ 
មានឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណដែល្តវូការបែើម្បរុីោះប ម្ ោះ មានរាំណ្តប់អារម្មណ៍ និងឆ្នាៈរង់
បៅរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបដ្ឋយសលួនឯង។ ែូបរោោះ លទ្យធផល និងអនុស្ថស្ន៍របស់្ VRA អារផដល់ជា
អតា្ បបយជន៍ែល់អោកបែើរតួនាទី្យទាាំងឡាយដែលពាក់ព័នធនឹងការបបាោះបនោ ត។ 

វិធីសាស្តសរ 

VRA គឺជាការវាយតនម្លដបបវទិ្យាស្ថស្តស្ៃ និងជា្បព័នធបៅបលើគុណភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត
តាម្រយៈការ្តតួពិនិតយ និងការ្បដម្្បមូ្លការពិតជុាំវញិស្ថា នភាពននការរុោះប ម្ ោះរបស់្អោកផដល់
របម្លើយ ទី្យតាាំងឬកដនលងស្ថោ ក់បៅ និងព័ត៌មានតា ល់សលួនរបស់្ពួកបគ ដែលបានម្កពីឯកស្ថរបញ្ហជ ក់
អតៃស្ញ្ហា ណ។ VRA មិ្នដផអកបលើគាំនិតរបស់្អោកផដល់របម្លើយបលើ្បធានបទ្យែូរជា ភាពងាយស្ស្ួល
កោុងការរុោះប ម្ ោះ និងបាលបាំណងកោុងការបបាោះបនោ ត។ ព័ត៌មានបនោះ ្តវូបាន្បដម្្បមូ្ល ប៉ាុដនៃមិ្ន
្តូវបានប្បើ្បាស់្បែើម្បវីាយតនម្លបលើគុណភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ តប ើយ។ 

បទាោះបីជា VRA អារផដល់ព័ត៌មានគួរឲ្យបជឿទុ្យករិតៃអាំពីបញ្ជ ីបបាោះបនោ តក៏បដ្ឋយ ក៏អវីដែល
VRA អារបធវើបៅបានបនាោះ បៅមានក្មិ្តបៅប ើយ។ ការបធវើស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត មិ្នអារ
រុោះប ម្ ោះឲ្យអោកបបាោះបនោ តបទ្យ។ បៅ្បបទ្យស្កម្ពុជា ្កុម្្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់ទ្យទួ្យលសុស្្តូវបលើការ
រុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត រឯីគណៈកមាម ធិការជាតិបរៀបរាំការបបាោះបនោ ត (គ.ជ.ប) ទ្យទួ្យលសុស្្តូវបលើការ
រង្កង និងការរកាបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ លទ្យធផលដែល្បមូ្លបានពីបុគគលមាោ ក់ៗ មិ្នអារប្បើ្បាស់្
យកបៅបដ្ឋោះស្ស្ថយបញ្ហា កោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបានបទ្យ បដ្ឋយស្ថរអោកផដល់របម្លើយ្ាន់ដតជាស្ាំណ្តក
ននរាំនួន្បជាជនប៉ាុបណ្តណ ោះ។ VRA មិ្នបានបងាា ញ ពីព័ត៌មានស្ដីពីមូ្លបេតុនានា ននស្ថា នភាព 
របស់្បញ្ជ ីបបាោះបនោ ត ឬវាយតនម្លបលើទិ្យែាភាពបផសងៗននែាំបណើ រការបបាោះបនោ តប ើយ។ VRA មិ្នអារ
បញ្ហជ ក់ថា បតើឯកស្ថរដែលបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណរបស់្្បជាពលរែា ្តវូបានបធវើប ើង្តឹម្្តូវ 
អនុបោម្តាម្រាប់កោុង្បបទ្យស្ដែរឬយ៉ាងណ្តបនាោះបទ្យ។ VRA ្ាន់ដតអារវាយតនម្លបលើគុណភាព
ននបញ្ជ ីប ម្ ោះដែល្កមុ្ស្វនករអាររកបានប៉ាុបណ្តណ ោះ។  VRA នឹងមិ្នអារែឹងអាំពីរាល់ការតល ស់្បដូរបញ្ជ ី
ប ម្ ោះជាផលូវការណ្តមួ្យប ើយ។ 

ស្ស្បតាម្វធីិស្ថស្តស្ៃស្ដង់ដ្ឋរដែល្តូវបានអនុវតៃបៅទូ្យទាាំងពិភពបោក VRA បៅកម្ពុជានោ ាំ
២០១៣ បានរមួ្បញ្ចូ លការបធវើបតស្ៃជាក់ដស្ដងដផអកបលើស្ាំណ្តករាំនួនពីរ្បបភទ្យ៖ ទី្យ១ បតស្ៃពីបញ្ជ ី
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បៅម្នុស្ស និងទី្យ២ បតស្ៃពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី ្ពម្ជាមួ្យនឹងស្វនកម្មកោុងរាំដណកណ្តមួ្យបដ្ឋយ
កុាំពយូទ័្យរបលើបញ្ជ ីបបាោះបនោ តទាាំងមូ្ល។ 

ង្តសរពីបញ្ជ ងី្ៅមន សស 

ការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស ស្វោះដស្វងបែើម្បីធានាថា រាល់ប ម្ ោះទាាំងអស់្បៅកោុងបញ្ជ ី
បបាោះបនោ ត គឺសុ្ទ្យធសឹ្ងដតជាប ម្ ោះរបស់្ម្នុស្សពិត្បាកែដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត បេើយព័ត៌មាន
របស់្ពួកបគែូរជាអាស្យដ្ឋា នជាបែើម្បនាោះពិតជាមានភាព្តឹម្្តូវ និងមានបរចុបបនោភាព។ នែគូ
របស់្VRA បានបធវើការប្ជើស្បរ ើស្ស្ាំណ្តកប ម្ ោះមួ្យរាំនួនបរញពីបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបដ្ឋយនរែនយ 
បេើយដ្ឋក់ព្ងាយអោកស្មាភ ស្ន៍បែើម្បបីៅដស្វងរក និងស្ថកសួ្របុគគលទាាំងបនាោះ។ នែគូរបស់្ VRA 
ក៏បាន្បឹងដ្បងដស្វងរកស្ាំណ្តកបុគគលបៅកោុងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ តដែរ បែើម្បបីញ្ហជ ក់ថា
បុគគលទាាំងបនាោះពិតជា្តូវបានែកបរញពីបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបដ្ឋយ្តឹម្្តូវ។ 

ង្តសរពីមន សសង្ៅបញ្ជ  ី
ការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី ស្វោះដស្វងបែើម្បកីាំណត់ពីស្មាមា្ត្បជាជនដែលមានសិ្ទ្យធិ

បបាោះបនោ តមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ អោកស្មាភ ស្ន៍បានប្ជើស្បរ ើស្បដ្ឋយនរែនយ  និងបាន
ស្មាភ ស្ន៍្បជាពលរែាដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តបៅកោុងភូមិ្បាលបៅ បេើយដស្វងរកអោកផដល់
របម្លើយពី្បបភទ្យកូតារមួ្មាន៖ ្បជាពលរែាអាយុ ១៨នោ ាំ ជនពិការ ម្នុស្សស្ថល ប់ និង្បជាពលរែា
ដែលបទ្យើបតាាំងទី្យលាំបៅែមី។ ស្វនករ បានប្បៀបបធៀបភាព្តឹម្្តូវននព័ត៌មានតា ល់សលួនរបស់្អោក
បបាោះបនោ តបលើការប្បើ្បាស់្ឯកស្ថរដែលបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណកោុងអាំ ុងបពលននការរុោះប ម្ ោះ និង
ព័ត៌មានបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ 

សវនកមម ង្ោយក ុំពយទូ័រ 
ស្វនកម្មបដ្ឋយកុាំពយូទ័្យរ គឺជាលកខណៈពិបស្ស្ននវធីិស្ថស្តស្ៃ VRA ជាស្កល ដែលជាការ

បាំបពញបដនាម្បលើការបធវើបតស្ដជាក់ដស្ដងរបស់្ VRA ។ ស្វនកម្មបដ្ឋយកុាំពយូទ័្យរ ្តូវបានអនុវតៃបដ្ឋយ
ប្បើ្បាស់្ការវភិាគស្វ័យ្បវតៃិបលើបញ្ជ ីបបាោះបនោ តទាាំងមូ្ល បែើម្បដីស្វងរកការរុោះប ម្ ោះជាន់ាោ  និង
ប្រើនែង កាំណត់អ្តាននការរកាទុ្យកឯកស្ថរមិ្ន្តឹម្្តូវ និងមិ្ន្គប់្ជុងប្ជាយ និងបងាា ញពី
រាល់បញ្ហា មួ្យរាំនួនែូរជា ការរុោះប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ តមិ្នទាន់្គប់អាយុជាបែើម្។ បទាោះជាយ៉ាង
ណ្ត       គ.ជ.ប មិ្នបានផដល់បញ្ជ ីបបាោះបនោ តថាោ ក់ជាតិជាទ្យ្ម្ង់បអ ិរ្តនិូរ ដែលអារវភិាគបានប ើយ។ 
បដ្ឋយស្ថរដតភាពសុ្ថាំញុាំននទ្យ្ម្ង់អកសរដសមរ និងបេតុដែល គ.ជ.ប មិ្នប្បើ្បាស់្ពុម្ពអកសរដសមរ
យូនីកូែស្ដង់ដ្ឋរបនាោះ ទ្យ្ម្ង់ឯកស្ថរបបាោះពុម្ពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ តទាាំងអស់្ជា PDF មិ្នអារបដូរបៅជា
ទ្យ្ម្ង់មួ្យបែើម្បបីធវើការវភិាគឲ្យបានទាន់បពលបវោស្្មាប់របាយការណ៍បនោះបានបទ្យ ។ 

 នែគូ VRA បានបរៀបរាំបធវើស្វនកម្មបដ្ឋយកុាំពយូទ័្យរបលើព័ត៌មានននការយិល័យបបាោះបនោ ត និង
ទិ្យនោន័យបបាោះបនោ តដែលអាររកបានជាស្ថធារណៈ។បែើម្បីកាំណត់ពីទ្យាំនាក់ទ្យាំនងរវាងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត 
និងរាំនួន្បជាជនបៅកោុង្បបទ្យស្កម្ពុជា ការប្បៀបបធៀបដបប្បជាស្ថស្តស្ៃមួ្យ ្តវូបានបធវើប ើង
រវាងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត និងស្្ម្ង់តួបលសរាំនួន្បជាជន្គប់អាយុបបាោះបនោ តននរាំបណ្តល្បជា-
ស្ថស្តស្ៃ នោ ាំ២០១៣ នាបពលបរចុបបនោ ដែលបានម្កពី គ.ជ.ប និងវទិ្យាស្ថា នជាតិស្ាិតិ (NIS)។ ការ
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វភិាគ្តូវបានបធវើប ើងបៅតាម្ថាោ ក់បសតៃ ទាក់ទ្យងនឹងការដ្ប្បួលកោុងអាំ ុងបពលននការដកដ្បបញ្ជ ី
បបាោះបនោ ត នោ ាំ២០១២ ក៏ែូរជាការ្តួតពិនិតយបញ្ជ ីប ម្ ោះននការយិល័យបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១៣ ដែល
នឹង្តូវប្បើ្បាស់្ស្្មាប់ការបបាោះបនោ តនាបពលខាងមុ្ស។ 

លកេខណ្ឌ ននការវាយតនមៃ 
 VRA បានប្បើ្បាស់្លកខសណឌ ស្ាំខាន់ៗបីបែើម្បវីាយតនម្លបលើគុណភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត៖ 

 ភាពទូលុំទលូាយ/ភាពង្ពញង្លញ៖ វាយតនម្លបលើស្មាមា្តននអោកមានសិ្ទ្យធិ
បបាោះបនោ ត ដែល្តូវបានរាប់បញ្ជូ លបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត (កាំណត់បដ្ឋយការបធវើបតស្ៃ
ពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី) 

 ស ពលភាព/ភាពទានង់្ពលង្វលា៖ វាយតនម្លថា បតើប ម្ ោះដែលមានបៅកោុងបញ្ជ ី
បបាោះបនោ តមានសុ្ពលភាពដែរឬបទ្យ? បេើយបតើបញ្ជ ីប ម្ ោះបនោះមានផាុកព័ត៌មានដែល
បងាា ញពីការតាាំងទី្យលាំបៅបរចុបបនោរបស់្អោកបបាោះបនោ តដែរឬបទ្យ? (កាំណត់បដ្ឋយការបធវើ
បតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស) 

 ភាពត្តឹមត្តូវ៖ វាស់្ដវងក្មិ្តលបម្អៀងកោុងការបញ្ជូ លទិ្យនោន័យរបស់្អោកបបាោះបនោ ត
មាោ ក់ៗ (ទាាំងការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី និងពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស)។ 

លកខសណឌ ទាាំងបនោះ ្តូវបានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ថាជាការវាស់្ដវងខាោ តអនៃរជាតិកោុងរាំបណ្តម្ស្ថា ប័ន
្គប់្គងការបបាោះបនោ តនានា បេើយ្តូវបានប្បើ្បាស់្កោុងស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបលើកមុ្នៗ បៅ
្បបទ្យស្កម្ពុជា កោុងនោ ាំ២០០៧ និងនោ ាំ២០០៨។ ការពាយម្កាំណត់អ្តាបាលបៅ ឬអ្តាដែល
អារទ្យទួ្យលយកបាន កោុងរាំបណ្តម្ការវាស់្ដវងទាាំងបីបនោះ នឹង្តូវយកម្កពិចារណ្តបលើវធីិស្ថស្តស្ៃនន
ការរុោះប ម្ ោះបៅកោុង្បបទ្យស្បនាោះ។ 

ការង្រៀបចុំសវនកមម 

បែើម្បី្បមូ្លទិ្យនោន័យស្្មាប់ការបធវើបតស្ដរបស់្ VRA អោកស្មាភ ស្ន៍្តូវបានដ្ឋក់ព្ងាយបៅ
តាម្ភូមិ្ជាង៨៣០ កោុង ុាំរាំនួន៤១៤ ទូ្យទាាំង២៤រាជធានី/បសតៃ  កោុង្បបទ្យស្កម្ពុជា។ (សូ្ម្បម្ើល
ឧបស្ម្ព័នធ៤ ស្្មាប់ដផនទី្យ ុាំ/ស្ងាក ត់ ដែល្តូវបានរុោះស្មាភ ស្ន៍) 

អោកស្មាភ ស្ន៍មាោ ក់ៗ មានភារកិរចស្មាភ ស្ន៍ម្នុស្សបួននាក់ ដែលមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ី
បបាោះបនោ ត ម្នុស្សពីរនាក់ពីកោុងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ ត និង្បជាពលរែាកម្ពុជាដែលមានសិ្ទ្យធិ
បបាោះបនោ តរាំនួនបួននាក់ ដែល្តូវបានប្ជើស្បរ ើស្បដ្ឋយនរែនយ (្បុស្ពីរនាក់ និងស្សី្ៃពីរនាក់) ក៏
ែូរជាអោកផដល់របម្លើយកូតារាំនួនពីរនាក់បទ្យៀតផងដែរ។ ស្របុម្ក  VRA បានស្មាភ ស្ន៍ជាមួ្យ្បជា-
ពលរែាកម្ពុជារាំនួន៤.៨៩៣នាក់។ ែូរមានបងាា ញកោុងតារាងខាងប្កាម្ ភាពលបម្អៀងមានក្មិ្ត
សុស្ៗាោ ស្្មាប់ការបធវើបតស្ដនីមួ្យៗ ចាប់ពី២,០% ែល់ ៣,៥% និងទ្យាំនុករិតៃននភាព្តឹម្្តូវ
ស្្មាប់ការបធវើបតស្ដទាាំងអស់្គឺ៩៥%។ 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 12 

 មន សសង្ៅបញ្ជ  ី បញ្ជងី្ៅមន សស 
្បជាជន ្បជាពលរែាដែលមានសិ្ទ្យធិ 

បបាោះបនោ តបៅកោុង្បបទ្យស្កម្ពុជា 
a) អោកមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត នោ ាំ
២០១២ (ស្្មាប់ការបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១៣) 

b) អោកមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះ
បបាោះបនោ តនោ ាំ២០១២ 

អោកផដល់
របម្លើយ 

្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត
រាំនួន២.៤៧២ នាក់ 

អោកដែលបានរុោះប ម្ ោះនោ ាំ២០១២ រាំនួន
១.៦៥៦នាក់ បូកជាមួ្យអោកដែលមានប ម្ ោះ
កោុងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបនោ តរាំនួន៧៦៥នាក់ 

ក្មិ្តលបម្អៀង ភាពលបម្អៀង+ ២,០% និងក្មិ្ត
ទ្យាំនុករិតៃ ៩៥% 

ក្មិ្តលបម្អៀង +២,៥% និងក្មិ្តទ្យាំនុករិតៃ
៩៥% ក្មិ្តលបម្អៀងស្្មាប់បញ្ជ ីលុបប ម្ ោះ
បបាោះបនោ ត +៣,៥% 

ការង្ធវើសុំណាក 

VRA ្តូវបានអនុវតៃបដ្ឋយប្បើ្បាស់្ស្ាំណ្តកបដ្ឋយនរែនយជាតាំណ្តងកោុងែាំណ្តក់កាលជា
ប្រើន ប្កាម្ការដណនាាំរបស់្បណឌិ ត ហ៊ា ន ស ខ ម (Hean Sokhom) ្បធានម្ជឈម្ណឌ លស្្មាប់
ការសិ្កាស្ស្ថវ្ជាវជាន់សពស់្ (CAS) និងបោកស្សី្ Anastasia Soeryadinata Wibawa អោកជាំនាញ
ខាងស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តននវទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI ។ VRA ្តូវបានបធវើប ើងបៅទូ្យទាាំង្បបទ្យស្ តាម្
រយៈស្ាំណ្តកដបបស្ាិតិ បដ្ឋយដផអកបលើការពាករណ៍រាំនួន្បជាជន្គប់អាយុបបាោះបនោ តរបស់្
វទិ្យាស្ថា នជាតិស្ាិតិ (NIS)។8 

កោុងរាំបណ្តម្ ុាំ/ស្ងាក ត់ រាំនួន១.៦៣៣ នន្បបទ្យស្កម្ពុជា  ុាំ/ស្ងាក ត់ រាំនួន៤១៥ (ប្រើន
ជាង២៥% នន ុាំ/ស្ងាក ត់ទាាំងអស់្) ្តូវបានប្ជើស្បរ ើស្បដ្ឋយនរែនយជាឯកតាននស្ាំណ្តកមូ្លដ្ឋា ន
(ក្មិ្តបឋម្) ស្្មាប់ការបធវើបតស្ដទាាំងពីរ។9 កោុង ុាំ/ស្ងាក ត់នីមួ្យៗ ភូមិ្រាំនួនពីរ ្តូវបានប្ជើស្
បរ ើស្ជាឯកតាស្ាំណ្តកក្មិ្តទី្យ២។ ភូមិ្មួ្យស្្មាប់ការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស និងភូមិ្មួ្យបទ្យៀត
ស្្មាប់ការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី។ បែើម្បបីរៀស្ផុតពីភាពលបម្អៀង VRA បានអនុវតៃនីតិវធីិ
ស្្មាប់ជាំនួស្ែ៏តឹងរុងឹ ដែលមិ្នអនុញ្ហា តឲ្យមានការជាំនួស្ណ្តមួ្យប ើយ បលើកដលងដតបុគគល
បនាោះតា ល់បែិបស្ធមិ្ន្ពម្ឲ្យជួបស្មាភ ស្ន៍ ។ 

ស្្មាប់ការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស កម្មវធីិកុាំពយូទ័្យរបានប្ជើស្បរ ើស្ការយិល័យបបាោះបនោ ត
មួ្យបដ្ឋយនរែនយបៅកោុងភូមិ្មួ្យ បរញពី ុាំ/ស្ងាក ត់ស្ាំណ្តកនីមួ្យៗ។ បនាា ប់ម្ក កម្មវធីិបនោះបាន

                                              
8បែើម្បីកាំណត់ពីការដបងដរកស្ាំណ្តក VRA បៅតាម្បសតៃ វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI បានស្ប្ម្រមិ្នប្បើ្បាស់្រាំនួនប ម្ ោះដែលមានកោុង
បញ្ជ ីបបាោះបនោ តបទ្យ បដ្ឋយស្ថរដត VRA  រង់បានរាំនួន្បជាជនដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តទាាំងអស់្ មិ្នដម្ន្តឹម្ដត្បជាពលរែាដែលមាន
ប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តស្ស្ថប់បនាោះបទ្យ។ ការវាយតនម្លរបស់្NIS គឺជាការពាករដបបវទិ្យាស្ថស្តស្ៃដែលពិចារណ្តបលើអ្តាកាំបណើ ត និង
អ្តាម្រណៈ និងរាំណ្តកស្ស្ុក បេើយ្តូវបានទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ជាផលូវការ និងប្បើ្បាស់្បៅ្បបទ្យស្កម្ពុជា ស្្មាប់បាលបៅអភិវឌ្ឍន៍ 
និងបាលនបយបាយ។ 
9បដ្ឋយស្ថរភាពដ្ឋរ់ស្ស្យល និងការពិបាកកោុងការរូលបៅកាន់ ុាំ/ស្ងាក ត់ននស្ាំណ្តកមួ្យ   ុាំមួ្យកោុងបសតៃ្ កបរោះ ្តូវបានលុបបរញ
ពីស្ាំណ្តក ដែលបធវើឲ្យរាំនួន ុាំស្របុទាាំងអស់្បៅស្ល់្តឹម្៤១៤។   
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ប្ជើស្បរ ើស្ប ម្ ោះម្នុស្សបួននាក់បដ្ឋយនរែនយបរញពីបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកោុងការយិល័យបបាោះបនោ ត 
និងម្នុស្សពីរនាក់បទ្យៀតបរញពីបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ តបៅកោុងការយិល័យបនាោះ។ ស្របុម្កបយើង
បានបធវើការស្បងកតបលើអោកផដល់របម្លើយរាំនួន១.៦៥៦នាក់ ពីបញ្ជ ីបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១២ និងអោកផដល់
របម្លើយ៧៦៥នាក់ ពីបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ ត។ បែើម្បដីស្វងរកអោកផដល់របម្លើយ អោកស្មាភ ស្ន៍បាន
បធវើែាំបណើ របៅកាន់អាស្យដ្ឋា នរបស់្បុគគលទាាំងបនាោះ ្បសិ្នបបើមានកត់្តាបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត 
ឬ្បសិ្នបបើបៅទី្យតាាំងដែលមិ្នមានអាស្យដ្ឋា ន ឬបៅទី្យតាាំងដែលាម នម្នុស្សបៅផាោះវញិ អោក
ស្មាភ ស្ន៍បាននិយយជាមួ្យ្បធានភូមិ្ និងស្មាជិកស្េគម្ន៍ែនទ្យបទ្យៀតែូរជា៖ ្ពោះបៅអធិការ
វតៃ ម្្នៃីប៉ាូលីស្ អោកជិតខាង ឬស្មាជិក្គួស្ថរ បែើម្បីកាំណត់ថា បតើបុគគលបនោះមានរបូពិត ឬអត់ និង
មានម្បធាបាយអវីបែើម្បជួីបពួកបគបាន? 

រាំបពាោះការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ីវញិ ែាំបណើ រការស្ាំណ្តកបានបនៃសណៈដែលអោកស្មាភ ស្ន៍
បានបធវើែាំបណើ របៅកាន់ភូមិ្ដែលបានប្ជើស្បរ ើស្។ អោកស្មាភ ស្ន៍បានប្បើ្បាស់្វធីិស្ថស្តស្ៃស្ាំណ្តក
បដ្ឋយនរែនយបដ្ឋយប្បើរបនាល ោះបទ្យៀងទាត់ (ពី្គួស្ថរស្ាំណ្តកមួ្យបៅ្គួស្ថរស្ាំណ្តកមួ្យបទ្យៀត) បៅ
កោុងភូមិ្នីមួ្យៗ បែើម្បបី្ជើស្បរ ើស្្កមុ្្គួស្ថរទាាំងបនាោះ។10 បដ្ឋយចាប់បផដើម្ពីរាំណុរមួ្យកោុងភូមិ្ 
អោកស្មាភ ស្ន៍បានប្ជើស្បរ ើស្រាល់្គសួ្ថរទី្យ១០ បៅទី្យជនបទ្យ និងរាល់្គួស្ថរទី្យ២០ បៅទី្យ្កងុ 
ស្្មាប់្គួស្ថរស្របុទាាំងអស់្រាំនួនបួនបៅកោុងភូមិ្ស្ាំណ្តកនីមួ្យៗ។ បនាា ប់ម្ក អោកស្មាភ ស្ន៍បាន
ប្បើ្បាស់្វធីិស្ថស្តស្ៃ “ផសងស្ាំណ្តង” បែើម្បបី្ជើស្បរ ើស្អោកផដល់របម្លើយបដ្ឋយនរែនយបៅកោុងផាោះបនាោះ។11 
អោកស្មាភ ស្ន៍្តូវបានដណនាាំឲ្យប្ជើស្បរ ើស្អោកផដល់របម្លើយតាម្កូតាបដនាម្បទ្យៀត បៅកោុងភូមិ្ស្ាំណ្តក
នីមួ្យៗ ដែលអារជាជនពិការ ម្នុស្សអាយុ១៨នោ ាំ ម្នុស្សដែលបទ្យើបតល ស់្ទី្យលាំបៅម្ករស់្បៅកោុង
ភូមិ្ ឬម្នុស្សដែលបទ្យើបនឹងស្ថល ប់។ ស្របុទាាំងអស់្ អោកផដល់របម្លើយរាំនួន ២.៤៧២នាក់ ្តូវបានបធវើ
ការស្បងកតស្្មាប់ការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ីបនោះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
10កោុងការសិ្កាបនោះ ពាកយ “្គួស្ថរ” មានន័យថាម្នុស្សមួ្យ្កុម្ដែលបរបិភាគអាហារជាមួ្យាោ ។ 

11សូ្ម្បម្ើលឧបស្ម្ព័នធ៣ “បញ្ជ ីស្ាំណួរពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី” ស្្មាប់ពិពណ៌នាលម្អិតអាំពីែាំបណើ រការប្ជើស្បរ ើស្អោកផដល់របម្លើយ។ 
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ដែនកុំណ្តន់នសវនកមម 
 ទិ្យនោន័យដែល VRA ទ្យទួ្យលបាន និងការស្នោិដ្ឋា នដែលស្វនកម្មបនោះអារបធវើបៅបាន គឺមាន
ដែនកាំណត់។ ដែនកាំណត់ទាាំងបនោះរមួ្មាន៖ 

១. បញ្ជ ីបបាោះបនោ ត និងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ ត ដែលប្បើ្បាស់្ស្្មាប់ស្វនកម្មបនោះ គឺ
ជាបញ្ជ ីបបាោះបនោ តជាតិនោ ាំ២០១២ និងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១២ ដែលនែគូ
របស់្ VRA ទ្យទួ្យលបានបៅនែៃទី្យ៣១ ដសធោូ នោ ាំ២០១២ ។ រាល់ការតល ស់្បៃូរបញ្ជ ីប ម្ ោះណ្ត
មួ្យ ប្កាយកាលបរបិរេទ្យបនោះ គឺមិ្ន្តូវបានរាប់បញ្ចូ លបៅកោុងរបាយការណ៍ស្វនកម្ម
បនោះប ើយ។ 

២. ការវាយតនម្លបលើ្បជាជន្គប់អាយុដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត គឺជាការពាករណ៍ដបប
វទិ្យាស្ថស្តស្ៃរបស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិស្ាិតិ បដ្ឋយ្តតួពិនិតយបលើអ្តារាំណ្តកស្ស្ុក និងអ្តា
ម្រណៈ។  ទិ្យនោន័យបនោះ ក៏មានភាពលបម្អៀងដែលមិ្នទាន់បងាា ញឲ្យប ើញផងដែរ។    
បទាោះជាយ៉ាងណ្ត នែគូរបស់្ VRA ចាត់ទុ្យកថា ទិ្យនោន័យបនោះអារបជឿទុ្យករិតៃបាន 
បដ្ឋយស្ថរដតវា្តូវបានបគទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ជាផលូវការ និងបានប្បើ្បាស់្បៅ្បបទ្យស្កម្ពុជា
កោុងបាលបាំណងអភិវឌ្ឍន៍ និងបាលនបយយបាយ បេើយ្តូវបាន្តតូពិនិតយបដ្ឋយ
្កមុ្អោកជាំនាញការអនៃរជាតិ និងរុោះេតាបលខាបដ្ឋយបទ្យស្រែាម្្នៃីនន្កសួ្ងដផនការ។ 

៣. បដ្ឋយស្ថរនែគូរបស់្ VRA មិ្នទ្យទួ្យលបានបញ្ជ ីបបាោះបនោ តទាាំងមូ្លកោុងទ្យ្ម្ង់ដែលអារ
បធវើការវភិាគបានតាម្ដបបបអ ិរ្តនិូរ៖ 

o ប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ ត្តូវបានបផាៀងតា ត់ ដតបៅតាម្ទី្យតាាំងដែលអោកស្មាភ ស្ន៍អារ
រកប ើញអោកផដល់របម្លើយ និងព័ត៌មានទី្យតាាំងដែលអោកផដល់របម្លើយផដល់ឲ្យប៉ាុបណ្តណ ោះ។ 
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o នែគូរបស់្ VRA មិ្នអារបធវើការវភិាគបលើអ្តាប ម្ ោះស្ាួនបានបទ្យ ពីប្ពាោះពួកបគអារ
្តឹម្ដត្តតួពិនិតយថា អោកផដល់របម្លើយបៅដតមានប ម្ ោះបៅទី្យតាាំងរុោះប ម្ ោះកោុង
អាស្យដ្ឋា នចាស់្ តាម្ដតរបម្លើយរបស់្ពួកបគដតប៉ាុបណ្តណ ោះ ដតមិ្នដម្ន្តតួពិនិតយ
បញ្ជ ីទាាំងមូ្លបែើម្បរីកបម្ើលប ម្ ោះអោកផដល់របម្លើយបនាោះបទ្យ។  

ែុំង្ណ្ើ រការ 
 ស្កម្មភាពស្ាំខាន់ៗ របស់្ VRA ្តូវបានចាប់បផដើម្បៅដសម្ករា និងដសកុម្ភៈ នោ ាំ២០១៣ បដ្ឋយ
មានការរុោះបធវើបតស្ដបៅពាក់កណ្តដ លដសកុម្ភៈ។ អងគការ NICFEC បដ្ឋយមានជាំនួយ និងការ
្តតួពិនិតយពីវទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI និង CAS បានបរៀបរាំែាំបណើ រការ្បមូ្លទិ្យនោន័យស្្មាប់ការបធវើ
បតស្ដរបស់្ VRA។ 

ការង្ត្រើសង្រ ើសអ្ោកសម្ភា សន៍ 
 អងគការ NICFEC បានប្ជើស្បរ ើស្អោកស្ម័្គរិតៃរាំនួន៤៦៩នាក់ កោុងបនាោះមានស្តស្ៃី១៥៤នាក់ 
បែើម្បីបធវើជាអោកស្មាភ ស្ន៍ ឬអោកស្មាភ ស្ន៍ប្ម្ុងស្្មាប់ VRA។ អោកស្្ម្បស្្ម្ួលថាោ ក់បសតៃរបស់្
អងគការ NICFEC រាំនួន២៤នាក់ ្តូវបានបណដុ ោះបណ្តដ លបែើម្បបី្ជើស្បរ ើស្អោកស្ម័្គរិតៃបៅតាម្បសតៃ
បរៀងៗសលួន ស្ស្បតាម្លកខសណឌ កោុងការប្ជើស្បរ ើស្ និងបែើម្បី្ តតួពិនិតយកោុងការបណដុ ោះបណ្តដ ល និង
ការបញ្ជូ នអោកស្ម័្គរិតៃឲ្យរុោះស្មាភ ស្ន៍។ អោកស្ម័្គរិតៃ្ តូវបានប្ជើស្បរ ើស្បរញពី ុាំស្ាំណ្តក ឬ ុាំ
ដែលបៅដកបរខាងបៅកោុងបសតៃដតមួ្យ។ អោកស្បងកតការណ៍ ្តូវមានអាយុចាប់ពី១៨នោ ាំ ែល់ ៤៥នោ ាំ 
មានក្មិ្តវបបធម៌្ម្ធយម្សិ្កាទុ្យតិយភូមិ្ មានម្បធាបាយបធវើែាំបណើ រតា ល់សលួន មានទូ្យរស័្ពានែ
ប្បើ្បាស់្ និងមិ្នជាប់ពាក់ព័នធនឹងគណបកសនបយបាយណ្តមួ្យប ើយ។ 

ការង្ត្បើត្ សស់ម្ភា រៈ 
CAS និងវទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI បានបបងកើតបញ្ជ ីស្ាំណួរស្ដង់ដ្ឋររាំនួនពីររាប់ ស្្មាប់

អោកស្ម័្គរិតៃរបស់្អងគការ NICFEC បែើម្បីប្បើ្បាស់្កោុងការស្មាភ ស្ន៍ជាមួ្យអោកផដល់របម្លើយរបស់្ 
VRA។ បញ្ជ ីស្ាំណួរបនោះ ្តូវបានែកស្ស្ង់បរញពីលិសិតូបករណ៍ ដែលកនលងម្កធាល ប់បានប្បើ្បាស់្
បៅកោុង VRA កោុង្បបទ្យស្កម្ពុជា និងជុាំវញិពិភពបោក។ 

 បែើម្បីដកលម្អបញ្ជ ីស្ាំណួរបនោះ អងគការ NICFEC, CAS និងវទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI បានសុ្ាំម្តិ
រោិះគន់ដកលម្អ និងអនុស្ថស្ន៍នានាពីភាគីពាក់ព័នធ បេើយបានបធវើបតស្ដស្ថកលបងបលើបញ្ជ ីស្ាំណួរ
បនោះ បែើម្បីែឹងថា បតើស្ាំណួរទាាំងបនោះ្តូវបានប្បើ្បាស់្ពាកយបពរន៍ និងមានលាំដ្ឋប់លាំបដ្ឋយ
្តឹម្្តវូដែរឬបទ្យ? បេើយបតើវាមានលកខណៈងាយស្ស្ួលយល់ ស្្មាប់្គប់្បបភទ្យអោកបឆ្លើយតប
ទាាំងអស់្ដែរឬបទ្យ? បញ្ជ ីស្ាំណួរបនោះ អាររកបានបៅកោុងឧបស្ម្ព័នធ២ និងឧបស្ម្ព័នធ៣។ បស្ៀវបៅ
ដណនាាំស្្មាប់អោកស្មាភ ស្ន៍ ្តូវបានបបងកើតប ើងបែើម្បដីណនាាំអាំពីការ្បតិបតៃិរបស់្អោកស្មាភ ស្ន៍ 
និងការប្បើ្បាស់្បញ្ជ ីស្ាំណួរ។ 

ការបណ្្ ុះបណ្ាល 

 CAS បានបណដុ ោះបណ្តដ ល្គូបបងាគ ល្បាាំមួ្យនាក់ បែើម្បបីបើកវគគបណដុ ោះបណ្តដ លដែលមាន
រយៈបពល១នែៃកនលោះ រាំនួន១២បលើក ស្្មាប់អោកស្មាភ ស្ន៍របស់្អងគការ NICFEC បៅទូ្យទាាំង
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្បបទ្យស្។ ការបណដុ ោះបណ្តដ លបនោះរមួ្មាន ការដណនាាំស្្មាប់អោកស្មាភ ស្ន៍ ការ្តតួពិនិតយបញ្ជ ី
ស្ាំណួរ វធីិស្ថស្តស្ៃកោុងការស្មាភ ស្ន៍ ការស្ដម្ដង និងការអនុវតៃបៅបលើរបបៀប្គប់្គងបញ្ជ ីស្ាំណួរ 
និងការវាយតនម្ល។ 

អោកស្មាភ ស្ន៍ ក៏្តូវបានបធវើបតស្ដមុ្ន និងប្កាយបពលបណដុ ោះបណ្តដ ល បែើម្បឲី្យែឹងពីការ
ភាន់្រ ាំ្តង់រាំណុរណ្តមួ្យ និងបែើម្បអីនុញ្ហា តឲ្យ CAS និងវទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI តាម្ដ្ឋន
អោកស្មាភ ស្ន៍ទាាំងឡាយណ្ត ដែល្តូវការជាំនួយបដនាម្។ 

ការច ុះង្ធវើសម្ភា សន៍ 
អោកស្បងកតការណ៍របស់្អងគការ NICFEC ្តវូបានបញ្ចូ នបៅបធវើការស្មាភ ស្ន៍រាំនួនពីរបលើក៖

(១) នែៃទី្យ០៥ ែល់ នែៃទី្យ០៨ ដសកុម្ភៈ នោ ាំ២០១៣ (១៥បសតៃ) និង(២) នែៃទី្យ១៦ ែល់ នែៃទី្យ១៩ ដសកុម្ភៈ 
នោ ាំ២០១៣ (៩បសតៃ)។ បែើម្បធីានាពីគុណភាពននការ្បមូ្លទិ្យនោន័យ នែគូរបស់្ VRA បានបធវើការ
្តតួពិនិតយជាប្រើនក្មិ្តបៅកោុងរយៈបពលននការរុោះស្មាភ ស្ន៍ ។ អោកស្្ម្បស្្ម្ួលថាោ ក់បសតៃ
របស់្អងគការ NICFEC បានបធវើការតាម្ដ្ឋនអោកស្បងកតការណ៍កោុងបសតៃនីមួ្យៗ។ បលើស្ពីបនោះ អោក
្តតួពិនិតយ CAS រាំនួន៥២នាក់ បានដណនាាំការងារែល់អោកស្ម័្គរិតៃរបស់្អងគការ NICFEC បៅ
េោឹងកដនលងតា ល់ បែើម្បធីានាបានថា ការស្មាភ ស្ន៍ និងការបធវើស្ាំណ្តក្តូវបានបធវើប ើងស្ស្បតាម្
ការដណនាាំរបស់្VRA។ អាំ ុងបពលននការរុោះស្មាភ ស្ន៍បនោះ អោកស្មាភ ស្ន៍បាន្បមូ្លព័ត៌មាន 
តាម្រយៈការស្មាភ ស្ន៍ជាមួ្យអោកផដល់របម្លើយកោុងការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី និងតាម្រយៈការ
ដស្វងរក និងស្មាភ ស្ន៍ជាមួ្យអោកផដល់របម្លើយកោុងការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស។ 

ស្វនកររាំនួន១២នាក់ របស់្ CAS និងវទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI បានបធវើស្វនកម្មឯករាជយ
ស្ស្បាោ មួ្យបលើអោកស្មាភ ស្ន៍ ២៥% របស់្អងគការ NICFEC ស្ស្បបពលជាមួ្យាោ បនាោះដែរ អោក
ផដល់របម្លើយរាំនួន៣៤៥នាក់ ឬបស្មើនឹង៧% ្តូវបានស្មាភ ស្ន៍ម្ដងបទ្យៀត បែើម្បីបញ្ហជ ក់ពីភាព្តឹម្្តូវ
ននទិ្យនោន័យ ដែលអោកស្មាភ ស្ន៍្បមូ្លបាន។ 
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ការង្ទេរទិនោន័យ ការសម្ភា ត និខការវិភាគ 

អោកស្្ម្បស្្ម្ួលថាោ ក់បសតៃរបស់្អងគការ NICFEC បាន្បមូ្លបញ្ជ ីស្ាំណួរពីអោកស្មាភ ស្ន៍
របស់្ពួកបគ បេើយបផារទិ្យនោន័យបៅកាន់ទី្យស្ថោ ក់ការបៅរាជធានីភោាំបពញ។ បដ្ឋយមានជាំនួយពី 
វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI និង CAS  អងគការ NICFEC បានបងាា ត់បប្ងៀនអោកបផាៀងតា ត់ទិ្យនោន័យ កោុងការ
ពិនិតយបម្ើលប ើងវញិនូវបញ្ជ ីស្ាំណួររបស់្អោកស្បងកតការណ៍ បែើម្បឲី្យមានភាព្តឹម្្តូវ និងភាព
បពញបលញ។ ស្្មាប់ការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ីវញិ អោកបផាៀងតា ត់ទិ្យនោន័យរបស់្អងគការ 
NICFEC បានស្ស្ថវ្ជាវរកប ម្ ោះអោកផដល់របម្លើយបធៀបនឹងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបដ្ឋយប្បើ្បាស់្
បគេទ្យាំព័ររបស់្ គ.ជ.ប និងទ្យ្ម្ង់ឯកស្ថរ PDF ននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត ក៏ែូរជាបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះ
បបាោះបនោ ត។ ស្្មាប់ការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស អងគការ NICFEC បានបផាៀងតា ត់ប ម្ ោះអោក
បបាោះបនោ តកោុងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ ត បៅតាម្ទី្យតាាំងបផសងៗ បែើម្បកីាំណត់ថា បតើប ម្ ោះទាាំងបនោះ
មានបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅទី្យតាាំងណ្តមួ្យដែរឬបទ្យ? អោកបផាៀងតា ត់ទិ្យនោន័យ ក៏បធវើការប្បៀបបធៀប
ព័ត៌មានទាក់ទ្យងនឹងឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណ ដែលអោកស្មាភ ស្ន៍បានកត់្តាទុ្យកផងដែរ។ 

បែើម្បី្ បាកែថាទិ្យនោន័យរបស់្ VRA មានភាពសុ្្កឹតកោុងក្មិ្តសពស់្ រាល់ព័ត៌មានមិ្ន្ប្កតី
ទាាំងឡាយ ដែលបានរកប ើញកោុងអាំ ុងបពលននែាំបណើ រការស្មាអ តទិ្យនោន័យ ្តូវឆ្លងកាត់ការ្តួត
ពិនិតយ ឬការបសុ្ើបអបងកតបដនាម្។ អោកស្មាអ តទិ្យនោន័យបផាៀងតា ត់ប ើងវញិនូវបញ្ជ ីស្ាំណួរបែើម្បបីញ្ហជ ក់
ថាស្ាំណួរទាាំងអស់្្តវូបានបឆ្លើយបៅតាម្ការដណនាាំ បេើយបធវើការទាក់ទ្យងបៅកាន់អោកស្មាភ ស្ន៍ 
បែើម្បី្ បាកែថា មិ្នមានការភាន់្រ ាំ្តង់រាំណុរណ្តមួ្យទាក់ទ្យងនឹងទិ្យនោន័យដែលបានរាយការណ៍
បនោះ។ រាំបពាោះប ម្ ោះដែល្តូវបានបធវើស្ាំណ្តកបរញពីបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត បេើយមិ្នអារដស្វងរក ឬទាក់
ទ្យងបុគគលបនាោះបាន ្កមុ្ទិ្យនោន័យរបស់្អងគការ NICFEC បានពាយម្ដស្វងរកពួកបគបដនាម្បទ្យៀត 
បដ្ឋយដ្ឋក់ព្ងាយស្ថរជាែមីនូវអោកស្មាភ ស្ន៍ដែលបៅទី្យ្កងុភោាំបពញ ឲ្យដស្វងរកអោកផដល់របម្លើយ និង
ទូ្យរស័្ពាបៅកាន់បុគគលដែលអារផដល់ព័ត៌មានបានែូរជា៖ ស្មាជិក្គួស្ថរ អោកជិតខាង និង្បធាន
ភូមិ្។  ្បសិ្នបបើ្បជាពលរែាដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត មិ្នមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបទ្យបនាោះ 
ប ម្ ោះរបស់្ពួកបគនឹង្តវូបធវើការដស្វងរកទាាំងបៅកោុងបគេទ្យាំព័ររបស់្ គ.ជ.ប និងទាាំងកោុងបញ្ជ ី
ប ម្ ោះដែលមានទ្យ្ម្ង់ឯកស្ថរជា PDF។ ែាំបណើ រការបនោះ នឹង្តូវបធវើប ើងរាំនួនពីរបលើកបដនាម្បទ្យៀត 
បដ្ឋយម្នុស្សពីរនាក់បផសងាោ  បេើយក៏រមួ្បញ្ចូ លទាាំងការស្របស្រអកខរាវរិទុ្យធសុស្ៗាោ  ដែលមាន
ស្ាំបនៀងែូរាោ ផងដែរ។ កោុងករណីដែលស្ងសយ័ថាមានការលុបប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ តមិ្ន្តឹម្្តវូ 
អោកបផាៀងតា ត់ទិ្យនោន័យនឹង្តួតពិនិតយប ើងវញិ បលើបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកោុងការយិល័យបបាោះបនោ ត
ដែលលុបប ម្ ោះរបស់្ពួកបគបនាោះ បែើម្បពិីនិតយថា បតើប ម្ ោះរបស់្ពួកបគបៅដតមានកោុងបញ្ជ ីបទ្យៀត
ដែរឬបទ្យ។ 

បនាា ប់ពីបធវើការស្មាអ តទិ្យនោន័យ និងបផាៀងតា ត់ប ើងវញិររួរាល់បេើយ ទិ្យនោន័យ្តូវបានបញ្ជូ ន
បៅបុគគលិករបស់្ CAS បែើម្បវីាយបញ្ជូ លបៅកោុងទិ្យនោន័យមូ្លដ្ឋា នកណ្តដ ល (central database)។
វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI បានបធវើការបផាៀងតា ត់ទិ្យនោន័យដែលស្ម្បេតុផលជាបលើករុងប្កាយ បែើម្បី
ដស្វងរកកាំេុស្ឆ្គងដែលអារបកើតមានទាាំងឡាយែូរជា៖ របម្លើយមិ្នសីុ្ាោ  ឬអោកបឆ្លើយតបដែល
មានអាយុមិ្នរាស់្ោស់្។ បនាា ប់ម្ក នែគូរបស់្ VRA បានជួបជុាំាោ  បែើម្បវីភិាគ ក៏ែូរជា
បកស្ស្ថយទិ្យនោន័យ និងផដល់អនុស្ថស្ន៍។ 
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លទធទលននការរកង្ ើញសុំខាន់ៗ 
 លទ្យធផលកោុងរបាយការណ៍ស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត ្តូវបានរកប ើញតាម្រយៈស្កម្មភាពបី
សុស្ៗាោ ៖ 

១. ការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី និងការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស ដែល្តូវបានបធវើប ើង
បដ្ឋយអោកស្មាភ ស្ន៍របស់្អងគការ NICFEC ។ ទិ្យនោន័យដែលបានម្កពីការបធវើបតស្ដ
ទាាំងបនោះ្តវូបានវភិាគ បែើម្បកីាំណត់ពីភាពទូ្យលាំទូ្យោយបរចុបបនោភាព/សុ្ពលភាព និង
ភាព្តឹម្្តូវននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ ការវាស់្ដវងទាាំងបនោះ ្តូវបានប្បៀបបធៀបជាមួ្យ
លទ្យធផលនន VRA នោ ាំ២០០៨ បលើកមុ្ន។ 

២. ព័ត៌មានដែល្បមូ្លបានអាំពីម្តិបយបល់ និងអាកបបកិរយិរបស់្អោកផដល់របម្លើយ 
ទាក់ទ្យងនឹងែាំបណើ រការននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត និងការបបាោះបនោ ត។ បទាោះបីជា
ព័ត៌មានទាាំងបនោះ មិ្នអារប្បើ្បាស់្បែើម្បកីាំណត់គុណភាពននបញ្ជ ីបបាោះបនោ តក៏បដ្ឋយ 
ក៏វាបានផដល់ឲ្យនូវការយល់ែឹងបដនាម្បលើការរកប ើញរបស់្ VRA។ 

៣. ស្វនកម្មបដ្ឋយកុាំពយូទ័្យរ ប្បើ្បាស់្ទិ្យនោន័យបបាោះបនោ ត និងទិ្យនោន័យ្បជាស្ថស្តស្ៃដែល
អាររកបានជាស្ថធារណៈ។ 

ការរកង្ ើញជាគនៃឹុះដែល នមកពីការង្ធវើង្តស ្  

     ភាពទូលុំទូលាយ៖ ង្តើបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត នច ុះង្ ម្ ុះអ្ោកដែលម្ភនសទិធិង្ ុះង្នោ ត 

ត្គបោ់ោ ដែរឬង្ទ? 

ការវិភាគង្លើអ្ត្តាអ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តង្ៅត្បង្ទសកមព ជា 

 អ្តារុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបៅកោុងការសិ្កាបនោះ ្តូវបានកាំណត់បដ្ឋយការវាយតនម្លបលើ
ភាគរយនន្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត ដែលមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ កោុងែា្កាម្
ខាងប្កាម្ អោកមានប ម្ ោះដែលបទ្យើបរកប ើញកោុងបញ្ជ ីនាបពលែមីៗបនោះ ្តូវបានបៅថា “មានប ម្ ោះ"។ 
ពាកយថា "មានប ម្ ោះ" មិ្នស្ាំបៅបលើអោកមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តដែលគិតថាសលួនមានប ម្ ោះបនាោះបទ្យ បេើយ
ក៏មិ្នស្ាំបៅបលើ្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត ដែលនិយយថាសលួនបានបៅរុោះប ម្ ោះបៅ្កុម្
្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់ដែរ បដ្ឋយស្ថរដតតាម្ការពិត្បជាពលរែាទាាំងបនោះ អារនឹងមិ្នមានប ម្ ោះបៅ
កោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ 

VRA នោ ាំ២០១៣ បានរកប ើញថា ្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តរាំនួន៨២,៩% កោុង
រាំបណ្តម្្បជាជនកម្ពុជាបរចុបបនោ មានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ 
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១. ក អ្ត្តាច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តកោ ខសវនកមមបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត 

 

  

 

 

 

អ្តារុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបងាា ញឲ្យប ើញពីអ្តាធាល ក់រុោះបនដិរបនដួរ បបើបធៀបនឹងVRA នោ ាំ
២០០៨ ដែលបងាា ញពីអ្តារុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត៨៧,៩% (សូ្ម្បម្ើល្កាេវិក១.សខាងប្កាម្)។ បបើ
បទាោះជាពិនិតយបម្ើលបលើភាពលបម្អៀងស្្មាប់ការបធវើបតស្ដទាាំងពីរ ដែលមានរាំនួន២,០% ក៏បយើងបៅ
ដតប ើញមានការធាល ក់រុោះននអ្តារុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តែដែល។12 អ្តារុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១៣ 
ក៏បងាា ញឲ្យប ើញពីភាពសុស្ាោ ជាមួ្យនឹងស្ាិតិរបស់្ គ.ជ.ប ដែលរាំនួនអោករុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត
មាន ១០១,៧% នន្បជាជនមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តទាាំងអស់្ (សូ្ម្បម្ើល្កាេវិក ១.គ ខាងប្កាម្)។ 

១.ខ អ្ត្តាននការច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តរបស ់ VRA នោ ុំ២០១៣ ង្ត្បៀបង្ធៀបនខឹ VRA 
នោ ុំ២០០៨ 

 

  

                                              
12បៅ្បបទ្យស្កម្ពុជា ការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត ្តូវបានបធវើប ើងបដ្ឋយស្ម័្គរិតៃ និងត្ម្ូវឲ្យ្បជាពលរែាបធវើការរុោះប ម្ ោះបដ្ឋយសលួនឯង។ 
ការធាល ក់រុោះននអ្តារុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបនោះ អារបណ្តដ លម្កពី្បជាពលរែាធាល ក់ទឹ្យករិតៃមិ្នរង់បៅរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត ដែលបនោះគឺជា
បញ្ហា ធម្មតាបៅបេើយ បៅកោុងរបប្បជាធិបបតយយដែលមាន្បព័នធរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តដបបបនោះ។  
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១.គ អ្ត្តាច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តង្ៅត្បង្ទសកមព ជា 

 

 

 

 

 

 

អ្ត្តាច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តតាមអាយ  

 ែវីបបើមានកិរច្ បឹងដ្បងជ្ម្ុញឲ្យ្កមុ្ម្នុស្ស្គប់អាយុបបាោះបនោ តជាបលើកែាំបូងរូលរមួ្រុោះ
ប ម្ ោះក៏បដ្ឋយ (អាយុប្កាម្ ១៩នោ ាំ) ក៏្កមុ្ម្នុស្សវយ័បនោះបៅដតមានអ្តារុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត 
១៩% តិរជាង្កុម្ម្នុស្សវយ័បផសងៗ បទ្យៀតែដែល (សូ្ម្បម្ើលែា្កាម្ ១. )។ អ្តាបនោះបានធាល ក់
រុោះយ៉ាងប្រើនចាប់តាាំងពីនោ ាំ២០០៨ម្ក បបើបទាោះជាស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តនោ ាំ២០០៧ បងាា ញថា
មានការធាល ក់រុោះស្ស្បែៀងាោ បនោះដែរ រាំបពាោះ្កុម្ម្នុស្សដែលបទ្យើប្គប់អាយុបបាោះបនោ តជាបលើកែាំបូង 
(សូ្ម្បម្ើលែា្កាម្ ១.ង)។ 

១.  អ្ត្តាច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តតាមអាយ  កោ ខសវនកមមបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត នោ ុំ២០១៣ 
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១.ខ អ្ត្តាច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តង្ៅកមព ជា—ការង្ត្បៀបង្ធៀបតាមអាយ ង្ៅនោ ុំ២០០៧ 
២០០៨ និខ២០១៣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្ត្តាច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តតាមង្េទ 

 ស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត នោ ាំ២០១៣ បានបងាា ញពីអ្តាស្ស្បែៀងាោ ដែរស្្មាប់បុរស្ និង
ស្តស្ៃី (សូ្ម្បម្ើលែា្កាម្ ១.រ)។ អ្តារុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តស្្មាប់បុរស្បៅនោ ាំ២០១៣ មានការ
ធាល ក់រុោះ បបើប្បៀបបធៀបនឹងVRA នោ ាំ២០០៨ (សូ្ម្បម្ើលែា្កាម្ ១.ឆ្)។ 

១.ច អ្ត្តាច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តង្ៅកមព ជា—ការង្ត្បៀបង្ធៀបតាមង្េទ 

 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 22 

១.ឆ អ្ត្តាច ុះង្ ោ្ ុះង្ ុះង្នោ តង្ៅកមព ជា—ការង្ត្បៀបង្ធៀបតាមង្េទ នោ ុំ២០១៣ 
និខនោ ុំ២០០៨  

 

 

 

 

 

 

 

ការវិភាគង្លើត្បជាពលរែឋម្ភនសទិធងិ្ ុះង្នោ តដែលោម នង្ ម្ ុះកោ ខបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត 

អោកផដល់របម្លើយកោុងការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី ដែលជា្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត
ទាាំងអស់្ ្តូវបានស្ថកសួ្រទាក់ទ្យងនឹងរាំបណោះែឹងរបស់្ពួកបគថា បតើពួកបគមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ី
ដែរឬបទ្យ? កោុងរាំបណ្តម្អោកផដល់របម្លើយទាាំងអស់្ដែលបឆ្លើយថាពួកបគមានប ម្ ោះបនាោះ  មាន ៨៩,២% 
មានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ី រឯី១០,៨%បទ្យៀត មិ្នមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបនាោះបទ្យ។13 ទិ្យនោន័យបនោះែូរាោ
ជាមួ្យនឹងលទ្យធផលរបស់្អងគការ COMFREL កោុងការស្បងកតការណ៍-ស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តនោ ាំ
២០១៣ ដែលបងាា ញថា អោកបបាោះបនោ ត ១៣,៥% ដែលគិតថាសលួនមានប ម្ ោះបបាោះបនោ តបនាោះ 
តាម្ពិតបៅមិ្នមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបទ្យ (កោុងក្មិ្តលបម្អៀងននការសិ្កាទាាំងពីរ)។14 
ការរកប ើញទាាំងពីរបនោះ បងាា ញឲ្យប ើញពីបញ្ហា ដែលអារបកើតប ើងបៅនែៃបបាោះបនោ ត បៅបពល
ដែល្បជាពលរែាជាប្រើនអារនឹង្តូវបានបែិបស្ធមិ្នឲ្យរូលការយិល័យបបាោះបនោ ត បដ្ឋយស្ថរ
ដតពួកបគយល់សុស្ថា សលួនមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ 

  

                                              
13 រាំនួនបនោះវាស់្ដវងភាគរយនន្បជាជនដែលបជឿជាក់ថា សលួនមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ ការវាស់្ដវងបនោះ ្តូវបានស្ថា ប័ន្គប់
្គងការបបាោះបនោ តជាប្រើនជុាំវញិពិភពបោកយកបៅប្បើ្បាស់្ បដ្ឋយស្ថរដតវាអារបងាា ញពី្បសិ្ទ្យធភាពនន្បព័នធរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត 
បែើម្បីែឹងថា បតើ្បជាពលរែាដែលមានរាំណ្តប់អារម្មណ៍បបាោះបនោ តមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តដែរឬបទ្យ?   
14 វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI VRA និងCOMFREL SVRA បានសួ្រស្ាំណួរសុស្ៗាោ បៅកោុងបញ្ជ ីស្ាំណួររបស់្ពួកបគ បែើម្បីជជីកសួ្ររករបម្លើយ 
និងលទ្យធផលសុស្ៗាោ ។ VRA របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI បានសួ្រថា “តាម្ការយល់ែឹងរបស់្អោក បតើអោកមានប ម្ ោះបបាោះបនោ តដែរឬបទ្យ?” 
សណៈដែល COMFREL SVRA សួ្រថា “បតើអោកធាល ប់បានបៅរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តឬបទ្យ?”។   



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 23 

១.រ ភាគរយននអ្ោកទល្ច់ង្មៃើយ VRA ដែលង្រឿជាកថ់ាខៃួន នច ុះង្ ម្ ុះរចួង្ ើយ 
ប  ដនរោម នង្ ម្ ុះកោ ខបញ្ជងី្ ុះង្នោ ត 

 
 កោុងរាំបណ្តម្្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត ដែលមិ្នមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត 
ជាងពាក់កណ្តដ ល (៥៧,៧%) បជឿជាក់ថា សលួនមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ី។ 

១.ឈ ភាគរយននត្បជាពលរែឋម្ភនសទិធងិ្ ុះង្នោ ត ដែលមិនម្ភនង្ ម្ ុះង្ៅកោ ខ
បញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត ង្ ើយង្រឿជាកថ់ាខៃួន នច ុះង្ ម្ ុះរចួង្ ើយ 

 

 

 

 

  

 

 

អោកផដល់របម្លើយ្តូវបានស្ថកសួ្រថា បតើពួកបគធាល ប់បានរូលរមួ្បបាោះបនោ ត នោ ាំ២០០៨ ឬនោ ាំ
២០១២ ដែរឬបទ្យ? ទិ្យនោន័យដែលបានពីការបធវើបតស្ដពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ីរកប ើញថា អោកផដល់របម្លើយ 
៧១,៩% ដែលមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត និយយថា ពួកបគធាល ប់បានរូលរមួ្បបាោះបនោ តបលើក
មុ្នៗ រឯី ១១,១% បទ្យៀតមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ី ប៉ាុដនៃមិ្នធាល ប់បានបបាោះបនោ តពីមុ្នម្កបទ្យ។ អវីដែល

N = ៣៩០ 

មិ្នគិតថាពួកបគមាន
ប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត
នោ ាំ ២០១២, ៤២,៣% 

បជឿថាពួកបគមានប ម្ ោះ
កោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តនោ ាំ 
២០១២, ៥៧,៧% 
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គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បនាោះគឺ ៧,៨% បានបរៀបរាប់ថា ពួកបគបានរូលរមួ្បបាោះបនោ តម្ដង ឬពីរែងររួ
ម្កបេើយកាលពីនោ ាំ២០០៨  និងនោ ាំ២០១២បបើបទាោះជាពួកបគមិ្នមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ បី ម្ ោះបនោ ត
នោ ាំ២០១២ ក៏បដ្ឋយ (មិ្នមានប ម្ ោះ)។ VRA មិ្នអារកាំណត់ពីមូ្លបេតុដែល្បជាពលរែាទាាំង
បនាោះអាររូលរមួ្បបាោះបនោ តកាលពីបលើកមុ្នៗ ឬមូ្លបេតុដែល្បជាពលរែាទាាំងបនាោះនិយយថា
សលួនធាល ប់បានបបាោះបនោ ត ប៉ាុដនៃបរចុបបនោមិ្នមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបទ្យ។   

១.ញ អ្ោកទ្លច់ង្មៃើយពមីន សសង្ៅបញ្ជ  ី ដែលនិយាយថា ពកួង្គធ្លៃ ប ់នចូលរមួ
ង្ ុះង្នោ តង្ៅនោ ុំ២០០៨ ឬនោ ុំ២០១២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 កោុងរាំបណ្តម្្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត ដែលមិ្នមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តទាាំង
អស់្ ្បជាពលរែា ២,១% មានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ ត។ នែគូរបស់្ VRA មិ្នអារដស្វង
រកបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ តកាលពីប៉ាុនាម ននោ ាំមុ្នបានបទ្យ បដ្ឋយស្ថរដតពួកបគមិ្នមានលទ្យធភាពបធវើ
បៅបាន។ 

១.ែ ភាគរយននត្បជាពលរែឋម្ភនសទិធិង្ ុះង្នោ ត ប  ដនរមិនម្ភនង្ ម្ ុះកោ ខ
បញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត ដែលត្តវូ នរកង្ ើញកោ ខបញ្ជលី បង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ ត នោ ុំ២០១២ 
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កោុងរាំបណ្តម្្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត ដែលមិ្នមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត ្បជា-
ពលរែា ៥១% មានអាយុប្កាម្៤៥នោ ាំ បេើយបស្ាើដតមួ្យភាគបួន (២៣%) នន្បជាពលរែាទាាំងបនាោះ 
គឺជាអោកបបាោះបនោ តបលើកទី្យ១។ 

១.ថ ត្បជាពលរែឋម្ភនសទិធងិ្ ុះង្នោ តដែលម្ភនង្ ម្ ុះកោ ខបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត ការដបខ
ដចកតាមអាយ  

 

 

 

 

 
 

បចច បបនោភាព (ស ពលភាព)៖ ង្តើង្ ម្ ុះង្ៅកោ ខបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ តម្ភនស ពលភាពដែរ 
ឬង្ទ? ង្តើបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត ម្ភនទេ កព័ត៌ម្ភនដែលបង្ហា ញពីកដនៃខសាោ ក់ង្ៅបចច បបនោ
របសអ់្ោកង្ ុះង្នោ តដែរឬង្ទ? 

ការវិភាគង្លើបចច បបនោភាព និខស ពលភាព ននបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត នោ ុំ២០១២ 

 អាំ ុងបពលននការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស អោកស្មាភ ស្ន៍របស់្ VRA បានពាយម្
ដស្វងរក និងបផាៀងតា ត់ប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។15 VRA បានបងាា ញថា ប ម្ ោះ៨០,៧% ដែល
មានកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត មានសុ្ពលភាព និងបរចុបបនោភាព បដ្ឋយប ម្ ោះ៦៣,៣% បៅកោុងបញ្ជ ី
បបាោះបនោ ត ្តូវបានបញ្ហជ ក់ថា ជាម្នុស្សដែលរស់្បៅកោុងទី្យតាាំង ដែលពួកបគបានរុោះប ម្ ោះ្បាកែ
ដម្ន បេើយ១៧,១% បទ្យៀត ្តូវបានបញ្ហជ ក់ថាជា្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត ដែលស្ថោ ក់បៅ
ទី្យតាាំងបផសងបបណ្តៃ ោះអាស្នោ។16 ្កមុ្អោកបបាោះបនោ តដែលស្ថោ ក់បៅទី្យតាាំងបផសងបបណ្តៃ ោះអាស្នោ 

                                              
15 ការបញ្ហជ ក់ពីភាព្តឹម្្តូវបនោះ ែូរបានបលើកប ើងកោុងដផោកែាំបណើ រការខាងបលើ ពាក់ព័នធនឹងការដស្វងរកបុគគលដែលរស់្បៅកោុងភូមិ្ជាក់
ោក់មួ្យ។ អោកស្មាភ ស្ន៍បានបៅតាម្អាស្យដ្ឋា ន ដែលបានកត់្តាបៅកោុងបញ្ជ ីប ម្ ោះបបាោះបនោ ត បេើយនឹងជដជកជាមួ្យ្បធានភូមិ្ 
ក៏ែូរជាស្មាជិកស្េគម្ន៍បផសងបទ្យៀត រមួ្មានទាាំង ្ពោះបៅអធិការវតៃ ម្្នៃីប៉ាូលីស្ អោកជិតខាង និង្កុម្្គួស្ថរ បែើម្បីដស្វងរក និង
ទាក់ទ្យងបុគគលទាាំងបនាោះ។ ស្្មាប់ប ម្ ោះដែលមិ្នមានអោកស្ថគ ល់បៅកោុងភូមិ្ អោក្តួតពិនិតយទិ្យនោន័យរបស់្អងគការ NICFEC បានបធវើការ
បញ្ហជ ក់ជាែមីម្ដងបទ្យៀតជាមួ្យ្បធានភូមិ្ថា ាម នប ម្ ោះបនោះរស់្បៅកោុងភូមិ្បនោះបទ្យ។ 
16 បយើងបានសុ្ាំការបញ្ហជ ក់អាំពីព័ត៌មានបនោះជាមួ្យអោកផដល់របម្លើយបដ្ឋយតា ល់ និង/ឬបដ្ឋយបញ្ហជ ក់ជាមួ្យ្បភពបផសងបដនាម្បទ្យៀតែូរជា 
ស្មាជិក្គួស្ថរ និង/ឬ្បធានភូមិ្ជាបែើម្។ 
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ដែលជាភាគរយែ៏ស្ាំខាន់ននបញ្ជ ីបបាោះបនោ តទាាំងអស់្ នឹង្តូវបធវើែាំបណើ របែើម្បរូីលរមួ្ការបបាោះបនោ ត
បៅនែៃបបាោះបនោ ត។ 

ប ម្ ោះដែលបៅស្ល់បផសងបទ្យៀតកោុងបញ្ជ ីមិ្នមានសុ្ពលភាពបនាោះបទ្យ។ បនោះមានន័យថា 
ប ម្ ោះ្បជាជនទាាំងបនោះបានតល ស់្បដូរលាំបៅឋានអរិន្នៃយ៍បាត់បៅបេើយ បេតុែូបរោោះ មិ្នគួរមាន
ប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តននការយិល័យបបាោះបនោ តបនោះបទ្យ កោុងបនាោះមានែូរជា ប ម្ ោះម្នុស្ស
ស្ថល ប់ ឬប ម្ ោះម្នុស្សដែលមិ្នស្ថគ ល់ជាបែើម្។ កោុងរាំបណ្តម្ប ម្ ោះដែលាម នសុ្ពលភាពទាាំងអស់្ 
៧,៨% គឺជា្បជាជនដែលបានតល ស់្លាំបៅឋានអរិន្នៃយ៍បៅទី្យតាាំងបផសងបទ្យៀត រឯី ០,៥% ននប ម្ ោះ
ទាាំងបនោះ គឺជាប ម្ ោះ្បជាពលរែា ដែល្តូវបានបញ្ហជ ក់ថាបានស្ថល ប់បៅបេើយ។ បលើស្ពីបនោះ 
១០,៤% ននប ម្ ោះដែលមានកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត មិ្ន្តូវបានស្មាជិកភូមិ្/ ុាំស្ថគ ល់បនាោះបទ្យ កោុង
បនាោះរមួ្មាន ្បធានភូមិ្ ្ពោះបៅអធិការវតៃ ម្្នៃីប៉ាូលីស្ និងអោកជិតខាង។ បែើម្បធីានាបាននូវភាព
សុ្្កឹតននការរកប ើញបនោះ នែគូរបស់្ VRA បានបធវើការបញ្ហជ ក់ជាែមីម្ដងបទ្យៀតពីស្ាំណ្តក់្បធានភូមិ្
នូវរាល់ប ម្ ោះទាាំងអស់្ដែលាម ននរណ្តមាោ ក់បៅកោុងស្េគម្ន៍បានស្ថគ ល់ ែវីតបិតដត្បធានភូមិ្មិ្ន
ដម្នជា្បភពដតមួ្យគត់ កោុងការផដល់ព័ត៌មានបនោះក៏បដ្ឋយ។ 

២.ក ង្តើង្ ម្ ុះអ្ោកង្ ុះង្នោ តទាុំខអ្សដ់ែលម្ភនកោ ខបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត អាចត្តូវ ន
ង្ទេៀខផ្ទេ តដ់ែរឬង្ទ? ង្តើបចច បបនោពកួង្គរសង់្ៅកោ ខទតីា ុំខង្ ុះឬង្ទ? 

 

 

 

 

 

 

N = 1,656 ពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស 

បបើប្បៀបបធៀបបៅនឹងលទ្យធផលរបស់្ VRA នោ ាំ២០០៨ បរចុបបនោភាព និងសុ្ពលភាពននបញ្ជ ី
បបាោះបនោ តនោ ាំ២០១២ មានការធាល ក់រុោះបនដិរបនដួរ (សូ្ម្បម្ើលែា្កាម្ ២.ស ខាងប្កាម្)។ VRA នោ ាំ
២០០៨ មិ្នបានដបងដរកឲ្យរាស់្ោស់្រវាង្បជាជនដែលរស់្បៅអរិន្នៃយ៍កោុងទី្យតាាំងរុោះប ម្ ោះ
បបាោះបនោ តរបស់្ពួកបគ និង្បជាជនដែលរស់្បៅបបណ្តៃ ោះអាស្នោកោុងទី្យតាាំងបផសងបទ្យៀតបនាោះបទ្យ។ បបើ
ប្បៀបបធៀបបៅបៅនោ ាំ២០០៨ ភាគរយននអោកបបាោះបនោ តដែលមានបរចុបបនោភាព និងសុ្ពលភាព បៅ
កោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត មានរាំនួន៨៤,១% រឯីបៅនោ ាំ២០១៣ វញិ រាំនួនស្របុមានដត៨០,៧% ប៉ាុបណ្តណ ោះ
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ដែលមានបរចុបបនោភាព និងសុ្ពលភាព (ការបូកបញ្ចូ លាោ រវាង្បជាជន៦៣,៦% ដែលបរចុបបនោរស់្
បៅកោុងទី្យតាាំងដែលបានរុោះប ម្ ោះ និង្បជាជន១៧,១%ដែលរស់្បៅទី្យតាាំងបផសងបបណ្តដ ោះអាស្នោ)។ 

២-ខ ការង្ត្បៀបង្ធៀបបចច បបនោភាព នខិស ពលភាពននបញ្ជងី្ ុះង្នោ តរបស ់ VRA

នោ ុំ២០០៨ នខិ VRA នោ ុំ២០១៣ 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ ការធ្វើធេស្តពីរញ្ជ ីធៅមនុស្ស VRA ឆ្ន ាំ២០០៨ និងឆ្ន ាំ២០១៣ 

បញ្ជលី បង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ ត៖ ង្តើង្ ម្ ុះអ្ោកង្ ុះង្នោ តត្តូវ នល បង្ចញពីបញ្ជ តី្តឹម
ត្តូវដែរឬង្ទ? 

ការវិភាគបញ្ជលី បង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ ត 

VRA បានរកប ើញថា ប ម្ ោះរាំនួន៩,៤%បៅកោុងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ ត គឺជា្បជា-
ពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត ដែល្តូវបានលុបប ម្ ោះបរញពីបញ្ជ ីបដ្ឋយមិ្ន្តឹម្្តូវ។ ប ម្ ោះដែល
មានបៅកោុងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ តបនោះ ្តូវបានបញ្ហជ ក់បដ្ឋយមាច ស់្ប ម្ ោះតា ល់ និងជា
្បជាពលរែាដែលកាំពុងរស់្បៅកោុងភូមិ្ដែលបានរុោះបញ្ជ ី បេើយមិ្នបានតល ស់្ទី្យលាំបៅ ឬរុោះប ម្ ោះ
បបាោះបនោ តបៅកដនលងបផសងប ើយ។ នែគូរបស់្ VRA បានបញ្ហជ ក់ថា ប ម្ ោះរបស់្អោកបបាោះបនោ ត
ទាាំងបនោះបៅដតមិ្នប ើញមានបៅកោុងការយិល័យបបាោះបនោ តបៅស្ស្ុកកាំបណើ តរបស់្ពួកបគបទ្យ បទាោះ
បីជាមានការបផាៀតតា ត់ប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តស្ថរជាែមីម្ដងបទ្យៀតក៏បដ្ឋយ។17 ១៣,២%បផសង
បទ្យៀតននអោកដែល្តូវបានលុបប ម្ ោះបរញពីបញ្ជ ី មិ្នអារបញ្ហជ ក់បានថាជាការលុបប ម្ ោះ្តឹម្្តូវ 
ឬមិ្ន្តឹម្្តូវបានបទ្យ បដ្ឋយស្ថរដតព័ត៌មានអាំពីពួកបគែូរជាទី្យលាំបៅជាបែើម្ មិ្នអារបធវើការ
បញ្ហជ ក់បាន។ អ្តា៩,៤% ននការលុបប ម្ ោះបរញពីបញ្ជ ីបដ្ឋយមិ្ន្តឹម្្តូវមិ្នមានភាព្បបស្ើរជាង

                                              
17្បសិ្នបបើមានការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តពីរែងបៅកោុងការយិល័យបបាោះបនោ តដតមួ្យ ជួនកាល ប ម្ ោះទី្យ២ នឹង្តូវដ្ឋក់បញ្ចូ លបៅកោុង
បញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ តបែើម្បីលុបប ម្ ោះដែលស្ាួន បទាោះបីជាការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបលើកែាំបូងបៅដតមានកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តកោុង
ការយិល័យែដែលក៏បដ្ឋយ។ 
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មុ្នគួរឲ្យកត់ស្មាគ ល់បទ្យ ចាប់តាាំងពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តនោ ាំ២០០៨ ដែលបានរកប ើញថាប ម្ ោះ 
៩,៨% បៅកោុងបញ្ជ ីលុបប ម្ ោះបបាោះបនោ ត ្តូវបានលុបបរញពីបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបដ្ឋយមិ្ន្តឹម្្តូវ។ 

៣.ក  ង្ ម្ ុះង្ៅកោ ខបញ្ជលី បង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ ត ដែលត្តូវ នល បង្ចញពីបញ្ជ ងី្ ុះ
ង្នោ តង្ោយត្តឹមត្តូវ 

 

 

 
 

 
 
 

ភាពត្តឹមត្តូវ៖ ង្តើព័ត៌ម្ភនអ្ោកង្ ុះង្នោ តង្ៅកោ ខបញ្ជមី្ភនភាពត្តឹមត្តូវកត្មិត
ណា? 

ការវិភាគពីភាពត្តឹមត្តូវននទិនោន័យផ្ទេ លខ់ៃួនកោ ខបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត 

បៅបពលប្បៀបបធៀបបញ្ជ ីបបាោះបនោ តជាមួ្យនឹងព័ត៌មានរបស់្អោកផដល់របម្លើយ ែូរមានកត់្តា
កោុងឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណ ដែលប្បើ្បាស់្ស្្មាប់ការរុោះប ម្ ោះបនាោះ បយើងប ើញថាបៅកោុង
បញ្ជ ីបបាោះបនោ តមានការកត់្តានែៃដសនោ ាំកាំបណើ តរបស់្អោកបបាោះបនោ តសីុ្ាោ រាំនួន៦៣%18 ការកត់្តា
ប ម្ ោះរបស់្អោកបបាោះបនោ តសីុ្ាោ រាំនួន៨៦,៤% និងការកត់្តាបភទ្យរបស់្អោកបបាោះបនោ តមានរាំនួន 
៩៨,២% ដែល្តឹម្្តូវ្តឹម្្តូវ។ ររនាស្ម្ព័នធទិ្យនោន័យដែលមានភាពអន់បសាយ និងការ្បកបភាស្ថ
ដសមរមិ្នសីុ្រងាវ ក់ាោ អារបណ្តដ លឲ្យទិ្យនោន័យមានភាពសុស្ាោ ។19  

                                              
18 នែៃ ដស នោ ាំកាំបណើ ត្តូវបានវភិាគអាំពីភាព្តឹម្្តូវ និងភាពបពញបលញនននែៃ ដស និងនោ ាំ  ែូរដែលបានបងាា ញបៅកោុងឯកស្ថរបញ្ហា ក់ពី
អតៃស្ញ្ហា ណ។ នែៃ ដស នោ ាំកាំបណើ ត ្តូវបានចាត់ទុ្យកថាមិ្ន្តឹម្្តូវ និងមិ្នបពញបលញ ្បសិ្នបបើព័ត៌មានដែល្តូវបានបញ្ចូ លបៅកោុង
ឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណបាត់បង់ ឬសុស្ាោ ពីបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត។ 
19 បដ្ឋយទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ពីបញ្ហា ្បឈម្នានារបស់្ទិ្យនោ័យននអតៃស្ញ្ហា ណ និងឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណបៅកោុង្បបទ្យស្កម្ពុជា បរចុបបនោ 
គ.ជ.ប បានបធវើការដណនាាំម្្នៃីបៅការយិល័យបបាោះបនោ តមិ្នឲ្យមានភាពតឹងរុងឹបពក បៅបពលដឆ្កអតៃស្ញ្ហា ណរបស់្អោកបបាោះបនោ ត 
បដ្ឋយអារអនុញ្ហា តឲ្យមាន្តឹម្ដតប ម្ ោះដែលមានស្បម្លង្តូវាោ  នែៃ ដស នោ ាំកាំបណើ ត ្តូវាោ  និងទាម្ទារឲ្យមានភាព្តូវាោ ្តឹម្ដតពីរ
រាំណុរកោុងរាំបណ្តម្បីរាំនុរ ែូរជាអាយុអាស្យដ្ឋា ន និងបភទ្យ។ 
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៤-ក កត្មតិននភាពត្តឹមត្តូវរវាខព័តម៌្ភនអ្ោកង្ ុះង្នោ តង្ៅកោ ខបញ្ជ  ី នខិ
ព័ត៌ម្ភនអ្ោកង្ ុះង្នោ តង្ៅកោ ខអ្តរសញ្ញា ណ្បណ័្ណ —VRA នោ ុំ២០១៣ 

 

 

 

 

 

 

បបើប្បៀបបធៀបបៅនឹងលទ្យធផលរបស់្ VRA នោ ាំ២០០៨ ទិ្យនោន័យបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត ជា
ពិបស្ស្នែៃដសនោ ាំកាំបណើ ត មិ្នសូ្វមានភាពសុ្្កឹតប៉ាុនាម នបទ្យ។ ទិ្យនោន័យែូរជា ប ម្ ោះ និងអាស្យ-
ដ្ឋា នមានភាព្តឹម្្តូវតិរជាងមុ្ន សណៈដែលទិ្យនោន័យអាំពីបភទ្យមានភាព្បបស្ើរជាងមុ្នបនៃិរ បទាោះបី
ជាទិ្យនោន័យទាាំងបនោះស្ាិតកោុងក្មិ្តននភាពលបម្អៀងនន VRA ទាាំងពីរក៏បដ្ឋយ។ 

៤-ខ កត្មិតននភាពត្តឹមត្តូវរវាខព័តម៌្ភនអ្ោកង្ ុះង្នោ តង្ៅកោ ខបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត 
និខព័តម៌្ភនអ្ោកង្ ុះង្នោ តង្ៅកោ ខឯកសារបញ្ញជ ក់អ្តរសញ្ញា ណ្—VRA នោ ុំ២០០៨ 
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មតិង្យាបល ់និខអាកបបកិរយិាអ្ោកង្ ុះង្នោ ត 

បដនាម្ពីបលើទិ្យនោន័យរបស់្ VRA  នែគូរបស់្បយើងបាន្បមូ្លព័ត៌មានអាំពីម្តិបយបល់ និង
អាកបបកិរយិរបស់្អោកផៃល់របម្លើយទាក់ទ្យងនឹងែាំបណើ រការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត និងការបបាោះបនោ ត។ 

មតិង្យាបល ់និខបទពិង្សាធន៍របសអ់្ោកទរលច់ង្មៃើយង្លើែុំង្ណ្ើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ ត 
កោុងរាំបណ្តម្អោកផដល់របម្លើយទាាំងអស់្ ដែលមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត (អោកផដល់

របម្លើយដែលរកប ើញប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីតាម្រយៈការបធវើបតស្ៃពីម្នុស្សបៅបញ្ជ ី និងការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ី
បៅម្នុស្ស ដែល្តូវដស្វងរក និងជួបស្មាភ ស្ន៍បដ្ឋយតា ល់) ៩៧,១% បាននិយយថាពួកបគមិ្ន
ធាល ប់ជួប្បទ្យោះបញ្ហា ្បឈម្ណ្តមួ្យ កោុងអាំ ុងបពលននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបនាោះបទ្យ ។ 

៥-ក ង្តើអ្ោកង្ ុះង្នោ តដែលម្ភនង្ ម្ ុះនិយាយថា ពួកង្គរួបត្បទុះការលុំ ក ឬ
បញ្ញា  កោ ខអ្ុំឡ ខង្ពលននែុំង្ណ្ើ រការច ុះង្ ម្ ុះដែរឬង្ទ? 

 

 

 

  

 

 

បៅបពលស្ថកសួ្រអាំពីការបជឿជាក់របស់្ពួកបគ បលើែាំបណើ រការននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត 
៦៥% នន្បជាពលរែាដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តទាាំងអស់្ រមួ្មានអោកមានប ម្ ោះបបាោះបនោ ត និង
អោកដែលមិ្នមានប ម្ ោះបបាោះបនោ តបាននិយយថា ពួកបគបជឿជាក់ជាខាល ាំងបលើែាំបណើ រការរុោះប ម្ ោះ
សណៈដែល ១,៣% បទ្យៀតបានបងាា ញថា ពួកបគមិ្នមានទ្យាំនុករិតៃបលើែាំបណើ រការបនោះបទ្យ។ 

៥-ខ ង្តើត្បជាពលរែឋដែលម្ភនសទិធិង្ ុះង្នោ តម្ភនទុំន កចិតរង្លើែុំង្ណ្ើ រការននការ
ច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តដែរឬង្ទ? 
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អោកផដល់របម្លើយដែលមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត (រកប ើញតាម្រយៈការបធវើបតស្ដពី
ម្នុស្សបៅបញ្ជ ី និងការបធវើបតស្ដពីបញ្ជ ីបៅម្នុស្ស ដែល្តូវបានបផាៀងតា ត់ និងជួបស្មាភ ស្ន៍បដ្ឋយ
តា ល់) ្តវូបានស្ថកសួ្រថាបតើពួកបគបានប្បើ្បាស់្ឯកស្ថរអវី ឬក៏ឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណណ្ត
មួ្យ បែើម្បរុីោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត? អោកផដល់របម្លើយភាគប្រើន (៥៧,៣%) បាននិយយថាពួកបគបាន
ប្បើ្បាស់្អតៃស្ញ្ហា ណប័ណណ រឯីអោកផដល់របម្លើយ ២១,១% បទ្យៀត ប្បើ្បាស់្បស្ៀវបៅ្គួស្ថរ។ 

៥-គ ត្បជាពលរែឋង្ត្បើត្ សឯ់កសារបញ្ញជ កអ់្តរសញ្ញា ណ្ង្ែើមបចី ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ ត 

 

  

 

 

 

 

VRA បានរកប ើញថាអោកផដល់របម្លើយដែលមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត បានប្បើ
្បាស់្អតៃស្ញ្ហា ណប័ណណបែើម្បរុីោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តមានរាំនួនតិរជាង បបើប្បៀបបធៀបបៅនឹងអោក
ផដល់របម្លើយកោុងស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តកាលពីនោ ាំ២០០៨។ រាំនួនបនោះមាននិនាោ ការធាល ក់រុោះ ចាប់តាាំង
ពី VRA ថាោ ក់ជាតិបលើកទី្យ១ បៅកោុង្បបទ្យស្កម្ពុជាកាលពីនោ ាំ២០០៧ ដែលមានអោកផដល់របម្លើយ
៧៦,៥% បានប្បើ្បាស់្អតៃស្ញ្ហា ណប័ណណបែើម្បរុីោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត។ 
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៥.  ឯកសារបញ្ញជ កអ់្តរសញ្ញា ណ្ដែលត្តវូ នង្ត្បើត្ សង់្ែើមបចី ុះង្ ម្ ុះកោ ខនោ ុំ
២០១៣ ង្ធៀបនឹខនោ ុំ២០០៨ 

 

 

  

 

 

 

អោកផដល់របម្លើយ្តូវបានស្ថកសួ្រថា បតើពួកបគបានរូលរមួ្កោុងការ្តួតពិនិតយបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត
កោុងអាំ ុងដសកញ្ហា  និងដសតុោ នោ ាំ២០១២ ដែរឬបទ្យ? កោុងរាំបណ្តម្អោកផដល់របម្លើយទាាំងអស់្៥៥,៦% 
បាននិយយថា ពួកបគបានបៅបផាៀងតា ត់ប ម្ ោះរបស់្សលួនកោុងអាំ ុងបពលននការ្តួតពិនិតយបនោះ។ 
បទាោះជាយ៉ាងណ្តកោុងរាំបណ្តម្អោកផដល់របម្លើយដែលមិ្នមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត មានអោកផដល់
របម្លើយតិរតួរណ្តស់្ ដែលនិយយថាសលួនបានបៅបផាៀងតា ត់ប ម្ ោះរបស់្សលួនបដ្ឋយមានដត៣៩,៧% 
ប៉ាុបណ្តណ ោះ និយយថាពួកបគបានបៅបផាៀតតា ត់ប ម្ ោះ។ ្បជាពលរែាជាប្រើនដែលមិ្នបានបៅ
បផាៀងតា ត់ប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត អារបដ្ឋយស្ថរដតពួកបគភាគប្រើនគិតថាសលួនមានប ម្ ោះ
ររួបៅបេើយ បបើបទាោះជាការពិត ពួកបគមិ្នមានប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តក៏បដ្ឋយ។ 

៥-ខ ភាគរយននត្បជាពលរែឋដែល នង្ទេៀតផ្ទេ ត់ង្ ម្ ុះរបសខ់ៃួនកោ ខបញ្ជ ងី្ ុះ
ង្នោ ត អ្ុំឡ ខង្ពលននការត្តួតពិនិតយដខកញ្ញា /ត លា នោ ុំ២០១២ 
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ចុំង្ណ្ុះែឹខអ្ោកទរលច់ង្មៃើយសរពីីការង្ ុះង្នោ តនោ ុំ២០១៣  

VRA បាន្បមូ្លព័ត៌មានអាំពីការយល់ែឹងរបស់្អោកផដល់របម្លើយស្ដីពីការបបាោះបនោ តប្ជើស្តាាំង
តាំណ្តងរាស្តស្ៃដែលនឹង្ប្ពឹតៃបៅនានែៃទី្យ២៨ ដសកកកដ្ឋ នោ ាំ២០១៣ ខាងមុ្ស។  

អោកផដល់របម្លើយភាគប្រើនបាននិយយថា ពួកបគប្ាងនឹងរស់្បៅកោុងអាស្យដ្ឋា នែដែល
ែូរដែលបានរុោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត រេូតែល់ដសកកកដ្ឋ នោ ាំ២០១៣ បៅបពលដែលការបបាោះបនោ ត
្ប្ពឹតៃបៅ ។ 

៥-ច ង្តើត្បជាពលរែឋម្ភនគង្ត្ម្ភខរសង់្ៅកោ ខអាសយោឋ នបចច បបនោរ ូតែលក់ារ
ង្ ុះង្នោ តដខកកកោ នោ ុំ២០១៣ ដែរឬង្ទ? 

 

 

 

 

 

 

 

រយៈបពលប៉ាុនាម នដសមុ្នការបបាោះបនោ តប្ជើស្តាាំងតាំណ្តងរាស្តស្ៃ ្បជាពលរែាភាគប្រើនបាន
ែឹងពីកាលបរបិរេទ្យននការបបាោះបនោ ត បដ្ឋយ៦២,៣% ែឹងពីកាលបរបិរេទ្យននការបបាោះបនោ តបពញបលញ 
និង១០,៤% បទ្យៀតែឹងពីដស និងនោ ាំននការបបាោះបនោ ត។ ប៉ាុដនៃ ១៧,៩% មិ្នបានែឹងពីកាលបរបិរេទ្យបនាោះ
បទ្យ។ បនោះបងាា ញឲ្យប ើញពីស្ថរៈស្ាំខាន់ននការបនដអប់រ ាំអោកបបាោះបនោ តកោុងរយៈបពលប៉ាុនាម នដសមុ្នការ
បបាោះបនោ ត្នរូលម្កែល់។ 

  



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 34 

៥-ឆ ចុំង្ណ្ុះែឹខរបសត់្បជាពលរែឋអ្ុំពកីាលបរងិ្ចេទននការង្ ុះង្នោ តង្ត្រើសតាុំខ
តុំណាខរាស្តសរ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

អោកផដល់របម្លើយជាប្រើននាក់ដែលមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត បាននិយយថាពួកបគមាន
បាំណងរូលរមួ្កោុងការបបាោះបនោ តខាងមុ្សបនោះ។ កោុងរាំបណ្តម្អោកផដល់របម្លើយដែលមិ្នមានប ម្ ោះបៅ
កោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត ៦៨,៨% បាននិយយថា ពួកបគមានបាំណងបៅបបាោះបនោ តដែរ ដែលបនោះបងាា ញ
ឲ្យប ើញពីកងវោះការយល់ែឹងអាំពីការរុោះប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត ឬត្ម្ូវការកោុងការរុោះប ម្ ោះរបស់្
ពួកបគ (សូ្ម្បម្ើលែា្កាម្១-ញ)។ 

៥-រ បុំណ្ខននការចូលរមួង្ ុះង្នោ តង្ត្រើសតាុំខតុំណាខរាស្តសរនោ ុំ ២០១៣ 
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ការវិភាគទិនោន័យង្ ុះង្នោ ត(សវនកមមង្ោយក ុំពយទូ័រ) 

 បែើម្បបីាំបពញបដនាម្បលើទិ្យនោ័យដែលបានពីការបធវើបតស្ៃ វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI បានវភិាគ
ទិ្យនោន័យ្បជាជនដែលបានពី NIS ក៏ែូរជាទិ្យនោន័យរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តថាោ ក់ជាតិ និងថាោ ក់បសតៃនោ ាំ 
២០១២ របស់្គ.ជ.ប។ 

NIS និង គ.ជ.ប វាយតនម្លទិ្យនោន័យ្បជាជនថាោ ក់បសតៃ និងថាោ ក់ជាតិ បដ្ឋយប្បើ្បាស់្្បភព 
និងវធីិស្ថស្តស្ៃសុស្ៗាោ ។ VRA មិ្នអារកាំណត់ថា បតើតួបលស្បជាជនណ្តមួ្យ្តឹម្្តវូជាង ឬគួរ
ប្បើ្បាស់្តួបលសណ្ត បែើម្បីពិចារណ្តបលើអ្តារុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តប ើយ។ បេតុែូបរោោះ ការវាយតនម្ល
របស់្ស្ថា ប័នទាាំងពីរបលើរាំនួន្បជាជនបនោះ ្តូវបានយកម្កពិចារណ្តបៅកោុងការវភិាគបែើម្បផីដល់ជា
ការយល់ែឹងឲ្យកាន់ដតទូ្យលាំទូ្យោយអាំពីការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជា។ 

ការវិភាគអ្ត្តាច ុះង្ ម្ ុះ ង្ោយង្ត្បើត្ សត់ួង្លខត្បជារនខ សៗោោ  

ទាាំង NIS និង គ.ជ.ប ផដល់ឲ្យនូវការវាយតនម្លបលើការដបងដរក្បជាពលរែាបៅកម្ពុជា ដែល
មានអាយុបលើស្ពី១៨នោ ាំ តាម្បសតៃនីមួ្យៗ។  បៅកោុងបសតៃជាប្រើន ការវាយតនម្លរបស់្ គ.ជ.ប និង
NIS មានលកខណៈស្ស្បែៀងាោ  ប៉ាុដនៃការវាយតនម្លបនោះ មានភាពសុស្ាោ បៅបសតៃធាំៗ ែូរជា បសតៃ
កាំពង់ចាម្ និងរាជធានីភោាំបពញ ែូរមានបងាា ញកោុងែា្កាម្ ៦.ក ខាងប្កាម្។ 

៦.ក ការដបខដចកចុំនួនត្បជាពលរែឋដែលត្គបអ់ាយ ង្ ុះង្នោ តតាមង្ខតរ ការ
វាយតនមៃង្ោយ គ.រ.ប និខ NIS 
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៦.ខ ការដបខដចកអ្ោកដែល នច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តតាមង្ខតរ-បញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត
របសគ់.រ.ប នោ ុំ២០១២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ការប្បៀបបធៀបរាំនួនស្របុននអោកបបាោះបនោ តបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១២ របស់្ គ.ជ.ប 
បដ្ឋយមានទិ្យនោន័យ្បជាពលរែាដែល្គប់អាយុបបាោះបនោ តដែលបានពី NIS និង គ.ជ.ប បងាា ញថា
្បជាពលរែាដែល្គប់អាយុបបាោះបនោ តប្រើនជាង១០០% បានរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត។ តួបលសបនោះ
្តូវបានកាំណត់បដ្ឋយបធវើការប្បៀបបធៀបរាំនួនប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅនឹងតួបលស្បជាជន
ដែលបានបធវើការវាយតនម្ល។ បនោះគឺជារបូម្នៃមួ្យបផសងបទ្យៀតកោុងការគណនាអ្តារុោះប ម្ ោះប្ៅពី
របូម្នៃប្បើ្បាស់្កោុង VRA ដែលបានកាំណត់អ្តារុោះប ម្ ោះបដ្ឋយវាយតនម្លបលើ្បជាពលរែាមាន
សិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តដែលបានរកប ើញ និងមានប ម្ ោះកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តតាម្រយៈការបធវើបតស្ៃពីម្នុស្ស
បៅបញ្ជ ី។ 

៦-គ ចុំននួអ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ តង្ធៀបនឹខចុំនួនត្បជារនត្គបអ់ាយ ង្ ុះង្នោ ត—
បញ្ជងី្ ុះង្នោ តរបស ់គ.រ.ប នោ ុំ២០១២ 

 

 

  

 

 

ប្រភព: NEC –លទ្ធផលចុុះធ ម្ ុះអ្នកធ ុះធឆ្ន េចុងធប្កាយឆ្ន ាំ 2012 
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ការប្បៀបបធៀបរវាងរាំនួនប ម្ ោះបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តរបស់្ គ.ជ.ប នឹងរាំនួន្បជាជនដែល
្គប់អាយុបបាោះបនោ តតាម្បសតៃនីមួ្យៗ បានបងាា ញពីអ្តាននការរុោះប ម្ ោះបធៀបនឹងរាំនួន្បជាជន
មានក្មិ្តសពស់្គឺប្រើនជាង១០០% បៅបសតៃភាគប្រើន បដ្ឋយប្បើ្បាស់្ការវាយតនម្លបលើរាំនួន
្បជាជនរបស់្ គ.ជ.ប និង NIS។ ករណីបលើកដលង គឺបៅបសតៃនប៉ាលិន បដ្ឋយការវាយតនម្លរបស់្ 
NIS បងាា ញថាអ្តាននការរុោះប ម្ ោះបធៀបនឹងរាំនួន្បជាជនមាន៦៨,៧%។ អ្តារបស់្ គ.ជ.ប និង 
NIS សុស្ាោ ខាល ាំងបៅបសតៃមួ្យរាំនួនែូរជា បសតៃកាំពង់ចាម្ (គ.ជ.ប មាន១០២,៥% និង NIS មាន
១១៩,២%) និងបសតៃន្ពដវង (គ.ជ.ប មាន៩៨,៣% និង NIS មាន១៣៣%)។ 

៦-  អ្ត្តាច ុះង្ ម្ ុះតាមង្ខតរ—ការង្ត្បៀបង្ធៀបរវាខ គ.រ.ប និខ NIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការវិភាគការដត្បត្បួលរវាខបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត នោ ុំ២០១១ និខនោ ុំ២០១២ 
 តាម្ការត្ម្វូននរាប់កោុង្បបទ្យស្កម្ពុជា គ.ជ.ប បធវើបរចុបបនោកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តជាបរៀងរាល់
នោ ាំ បដ្ឋយរុោះប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ តែមី និងលុបប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ តដែលដលងមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត
បៅកោុងទី្យតាាំងណ្តមួ្យបរញពីបញ្ជ ី។ ការតល ស់្បដូរបញ្ជ ី ែូរជារាំនួនស្របុននរាំនួន្បជាជនបៅកោុង
បញ្ជ ី ្តូវបានបគរ ាំពឹងថានឹងបធវើប ើងជាបរៀងរាល់នោ ាំ។  

 ែា្កាម្ខាងប្កាម្បងាា ញពីភាគរយននអោកបបាោះបនោ តដែលបានបញ្ចូ លបដនាម្ និងលុប
បរញពីបញ្ជ ីបបាោះបនោ តកោុងបសតៃនីមួ្យៗ កោុងអាំ ុងបពលននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១២។ 
ភាគរយសពស់្បាំផុតននការដ្ប្បួលបកើតមានបៅកោុងបសតៃឧតដរមានជ័យ ដែលប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ ត
រាំនួន១៣,៦% ្តូវបានលុបបរញពីបញ្ជ ី បេើយប ម្ ោះ២៤,៩% ្តវូបានបញ្ចូ លបៅកោុងបញ្ជ ី។ 
បៅបសតៃកាំពតមានភាគរយននការដ្ប្បួលទាបជាងបគបាំផុត បដ្ឋយ៣,៥% ្តវូបានលុបប ម្ ោះ
បរញពីបញ្ជ ី និង៥,៥%បទ្យៀត ្តូវបញ្ចូ លបដនាម្បៅកោុងបញ្ជ ី។  



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 38 

៦-ខ ភាគរយននអ្ោកង្ ុះង្នោ តដែលត្តូវ នបញ្ចូលបដនថម និខល បង្ចញពីបញ្ជ ី
ង្ ុះង្នោ តកោ ខការច ុះបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ តនោ ុំ២០១២តាមង្ខតរ 

  

 

 

 

 

 
 

ែា្កាម្ខាងប្កាម្ បងាា ញពីការបកើនប ើងននរាំនួនអោកបបាោះបនោ តកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត កោុង
អាំ ុងរយៈបពលននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១២។ កាំបណើ នស្របុននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត
មិ្នបកើនប ើងស្ស្បាោ បៅ្គប់បណ្តដ បសតៃបនាោះបទ្យ ដែលកាំបណើ នបនោះ ្តវូបានរ ាំពឹងថានឹងបកើតមាន
្បសិ្នបបើអ្តារាំណ្តកស្ស្ុកបៅកាន់បសតៃមួ្យរាំនួនមានក្មិ្តសពស់្ ឬមាននិនាោ ការ្បជាជន
បផសងៗ។ អ្តាសពស់្បាំផុតននកាំបណើ នការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តមានបៅបសតៃម្ណឌ លគិរ ី ដែលការ
រុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តមានកាំបណើ នរេូតែល់១៤,៩% កោុងនោ ាំ២០១២។ បសតៃ្ ពោះវហិារមានកាំបណើ ន
១១,១% និងបសតៃឧតៃរមានជ័យមានកាំបណើ ន១១,៣% ដែលបនោះជាកាំបណើ នគួរឲ្យកត់ស្មាគ ល់។ បសតៃ
បផសងបទ្យៀតមានកាំបណើ នអោកបបាោះបនោ តតិរជាងមុ្ន រមួ្មានបសតៃបកាោះកុង(១,៥%) បសតៃកាំពត(២,០%) 
និងបសតៃដកប(២,៥%)។ អ្តាកាំបណើ នជាម្ធយម្របស់្្បបទ្យស្ទាាំងមូ្លគឺ ៥,១%។ 

៦-ច ការង្ត្បៀបង្ធៀបរវាខបញ្ជងី្ ុះង្នោ តនោ ុំ២០១១ និខនោ ុំ២០១២៖ កុំង្ណ្ើ នជា
ភាគរយននអ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្ ុះង្នោ ត 
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ការវិភាគការយិាលយ័ង្ ុះង្នោ ត (សវនកមមង្ោយក ុំពយទូ័រ) 

 ការយិល័យបបាោះបនោ តែមី ្តូវបានបបងកើតប ើងបែើម្បសី្្ម្ួលែល់អោកបបាោះបនោ តែមី ឬអោក
បបាោះបនោ តដែល“បលើស្”រាំនួន បៅបពលដែលការយិល័យបបាោះបនោ តមានអោកបបាោះបនោ តប្រើនបពក។ 
បែើម្បសី្្ម្ួលែល់រាំនួនអោកបបាោះបនោ តដែលកាំពុងបកើនប ើងជាលាំដ្ឋប់បនាោះ គណៈកមាម ធិការជាតិ
បរៀបរាំការបបាោះបនោ ត បានបបងកើតការយិល័យបបាោះបនោ តែមីៗជាប្រើនបៅទូ្យទាាំង្បបទ្យស្ បដ្ឋយកោុង
មួ្យការយិល័យអនុញ្ហា តឲ្យមានអោកបបាោះបនោ តមិ្នបលើស្ពី៧០០នាក់បនាោះបទ្យ។ វទិ្យាស្ថា នជាតិ 
NDI បានបធវើការវភិាគបលើបញ្ជ ីការយិល័យបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១៣ បែើម្បសី្ស្ថវ្ជាវរកទី្យតាាំង
ការយិល័យបបាោះបនោ តែមីៗដែលបទ្យើបនឹងបបងកើត ការដបងដរកអោកបបាោះបនោ តបៅតាម្ការយិល័យ
បបាោះបនោ ត និងអ្តាដ្ប្បួលបៅកោុងការយិល័យនីមួ្យៗ។ 

 បញ្ជ ីការយិល័យបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១៣ បងាា ញឲ្យប ើញពីការយិល័យបបាោះបនោ តែមីប្រើន
ជាង១០០ការយិល័យបៅពាស្បពញនផា្ បបទ្យស្។ បសតៃកាំពង់ចាម្មានការយិល័យបបាោះបនោ តែមី 
រាំនួន៣៥ការយិល័យ និងរាជធានីភោាំបពញមាន២០ការយិល័យ ដែលបនោះជារាំនួនប្រើនជាងបគ
បងអស់្។ បសតៃកាំពង់ស្ពឺ បសតៃ្ កបរោះ បសតៃដកប និងបសតៃនប៉ាលិន មិ្នមានការយិល័យបបាោះបនោ តែមី 
បនាោះបទ្យ។ 

៦-ឆ ការដបខដចកការយិាលយ័ង្ ុះង្នោ តដែលង្ទើបបង្ខកើតថមីកោ ខនោ ុំ២០១៣ តាម
ង្ខតរ 

 

 

 

 

 

 
 បដ្ឋយស្ថរស្វនកម្មបដ្ឋយកុាំពយូទ័្យរ គឺជាដផោកមួ្យដែល្តវូបានបគប្បើ្បាស់្ស្្មាប់វភិាគ
ទិ្យនោន័យ។ វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI ក៏បានយកម្កប្បើ្បាស់្បែើម្បបីធវើការប្បៀបបធៀបការដបងដរក
ការយិល័យបបាោះបនោ ត (ទាាំងការយិល័យមានស្ស្ថប់ និងការយិល័យែមី) ជាមួ្យនឹងការដបងដរក
អោកបបាោះបនោ តបៅកោុងបសតៃនីមួ្យៗ។ ស្របុម្ក ការដបងដរកការយិល័យបបាោះបនោ ត មានស្មាមា្ត
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ជិតបស្មើនឹងរាំនួនអោកបបាោះបនោ តបៅកោុងបសតៃជាប្រើន។ អោកបបាោះបនោ តមានរាំនួនប្រើនជាងរាំនួន
ការយិល័យបបាោះបនោ តកោុងរាជធានីភោាំបពញ និងបសតៃកណ្តដ ល។  

៦.រ ការដបខដចកការយិាលយ័ង្ ុះង្នោ ត ង្ធៀបនឹខការដបខដចកអ្ោកម្ភនង្ ម្ ុះ
កោ ខបញ្ជ ងី្ ុះង្នោ ត 

 

 

 

 

 

 

 
 

 បយងតាម្រាប់ ការយិល័យបបាោះបនោ តមិ្នអាររាំនួនអោកបបាោះបនោ តបលើស្ពី៧០០នាក់ 
បានបទ្យ។ ្បសិ្នបបើការយិល័យបបាោះបនោ តមួ្យមានអោកបបាោះបនោ តជាអតិបរមា៧០០នាក់ ការយិ-
ល័យ “បផារ” អោកបបាោះបនោ តែមីមួ្យ នឹង្តូវបបងកើតប ើងស្្មាប់អោកបបាោះបនោ តដែលបលើស្បៅកោុង
តាំបន់បនាោះ។ ការយិល័យបបាោះបនោ តមានរាំនួនអោកបបាោះបនោ តជាម្ធយម្ចាប់ពី៤០០នាក់ ែល់៥០០
នាក់ បៅទូ្យទាាំង្បបទ្យស្។ បៅបសតៃកណ្តដ ល និងរាជធានីភោាំបពញ អោកបបាោះបនោ តមានរាំនួនប្រើនជាង
ម្ធយម្ភាគ បដ្ឋយបសតៃកណ្តដ លមានរាំនួន៥៨៦នាក់ និងរាជធានីភោាំបពញមានរាំនួន៥៩១នាក់។ 
ការយិល័យបបាោះបនោ តតូរបាំផុតបៅកោុងរាជធានីភោាំបពញមានអោកបបាោះបនោ តរាំនួន១២៧នាក់ បេើយ
ទ្យាំនងជាការយិល័យបផារអោកបបាោះបនោ តប៉ាុបណ្តណ ោះ។ បៅកោុងទី្យ្កុងែូរជា រាជធានីភោាំបពញ ការយិល័យ
បបាោះបនោ តមួ្យរាំនួនអារមានម្នុស្សប្រើនកុោះករ (អោកបបាោះបនោ តបលើស្ពី៦០០នាក់) រឯីការយិល័យ
បបាោះបនោ តបផសងបទ្យៀតអារមានរាំនួនអោកបបាោះបនោ តតិរ (តិរជាង២០០នាក់)។ បទាោះបីជាការដបងដរក
បនោះស្ម្ស្ស្បនឹងការអនុវតៃ “បផារ” អោកបបាោះបនោ តក៏បដ្ឋយ ក៏វាអារនឹងាម ន្បសិ្ទ្យធភាព បៅបពល
ដែលធនធាន្តូវបានដបងដរកបៅតាម្ការយិល័យបបាោះបនោ តនីមួ្យៗបៅនែៃបបាោះបនោ ត។ 
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៦.ឈ ការង្ត្បៀបង្ធៀបចុំនួនអ្ោកង្ ុះង្នោ តតាមការយិាលយ័ជាមធយមជាមួយនឹខ
ការយិាលយ័តចូបុំទ ត តាមង្ខតរនីមយួៗ 

 

 

 

 

 

 

 កោុងរយៈបពលននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តនីមួ្យៗ អោកបបាោះបនោ ត ្តូវបានរុោះប ម្ ោះ និងលុប
ប ម្ ោះបរញពីបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅការយិល័យបបាោះបនោ ត កោុងអាំ ុងបពលននការបធវើបរចុបបនោភាពបញ្ជ ី
បបាោះបនោ តនោ ាំ២០១២។ ែា្កាម្ខាងប្កាម្បងាា ញពីរាំនួនការយិល័យបបាោះបនោ តតាម្បសតៃនីមួ្យៗ 
ដែលមានទ្យាំេាំបកើនប ើង៥០% ឬប្រើនជាងបនោះ ដែលបងាា ញឲ្យប ើញថា ជាងពាក់កណ្តដ លននបញ្ជ ី
បបាោះបនោ តកោុងតាំបន់បនោះ ្តូវបានបញ្ចូ លប ម្ ោះបដនាម្ កោុងរយៈបពលននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត នោ ាំ
២០១២។ រាំនួនបនោះមិ្នរាប់បញ្ចូ លការយិល័យបបាោះបនោ តបទ្យើបដតបបងកើតែមី ដែលបទ្យើបបញ្ចូ លប ម្ ោះ
អោកបបាោះបនោ តបនាោះបទ្យ។ បៅបសតៃនីមួ្យៗែូរជា បសតៃកាំពង់ចាម្ បសតៃកណ្តដ ល និងបសតៃតាដកវ មាន
ការយិល័យបបាោះបនោ តប្រើនជាង១០០ការយិល័យ បដ្ឋយមានការបកើនប ើងបលើស្ពី៥០% 
កោុងការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត នោ ាំ២០១២។ 

៦.ញ សរ  បចុំនួនការយិាលយ័ង្ ុះង្នោ តតាមង្ខតរនីមួយៗ ដែលម្ភនអ្ោកច ុះង្ ម្ ុះ
ង្ ុះង្នោ តថមីង្លើសព៥ី០% 
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 ស្ស្បែៀងាោ បនោះ ការយិល័យបបាោះបនោ តសលោះបានែកភាគរយននអោកបបាោះបនោ តមួ្យរាំនួនធាំ
បរញពីការយិល័យរបស់្សលួន កោុងអាំ ុងបពលននការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តនោ ាំ២០១២។ ែា្កាម្
ខាងប្កាម្បងាា ញពីរាំនួនការយិល័យបបាោះបនោ តតាម្បសតៃនីមួ្យៗ ដែលអោករុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត
បលើស្ពី៥០% បៅកោុងការយិល័យបនោះ ្តវូបានលុបប ម្ ោះបរញពីបញ្ជ ីកាលពីនោ ាំ២០១២។ 
បសតៃដែលមានការយិល័យបបាោះបនោ តប្រើនបាំផុតគឺបសតៃបស្ៀម្រាប ដែលមាន១៣ការយិល័យ និង
បសតៃបនាា យមានជ័យ១១ការយិល័យ។ 

៦.ែ ចុំននួការយិាលយ័ង្ ុះង្នោ ត ដែល នល បង្ ម្ ុះអ្ោកង្ ុះង្នោ តង្លើសពី
៥០% ង្ៅនោ ុំ២០១២ 

 

 

 

 

 

 

អ្ន សាសន ៍
 ដផអកបលើលទ្យធផលននស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត អងគការ NICFEC វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI និង 
CAS បានបបងកើតអនុស្ថស្ន៍ បែើម្បដីកលម្អបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត និងបបងកើនទ្យាំនុករិតៃបលើែាំបណើ រការននការ
បបាោះបនោ ត។ នែគូរបស់្ VRA  បានផដល់អនុស្ថស្ន៍ជាវធិានការែូរខាងប្កាម្បែើម្បីអនុវតៃបៅមុ្ន
ការបបាោះបនោ ត ដសកកកដ្ឋ នោ ាំ២០១៣។ 

 បដ្ឋយស្ថរ្បជាពលរែាមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តមួ្យរាំនួនធាំបជឿជាក់ថា សលួនមានប ម្ ោះកោុង
បញ្ជ ីបបាោះបនោ ត ប៉ាុដនៃការពិតាម នបនាោះបទ្យ ។ គ.ជ.ប គួរដតបរៀបរាំបពលបវោមួ្យបែើម្បីឲ្យ
អោកបបាោះបនោ តបផាៀងតា ត់ប ម្ ោះរបស់្សលួនកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត និងបធវើការរុោះប ម្ ោះ ្បសិ្ន
បបើចាាំបារ់។ 
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 បដ្ឋយពិចារណ្តបលើអ្តាននភាពមិ្ន្តឹម្្តូវននព័ត៌មានតា ល់សលួនរបស់្អោកបបាោះបនោ ត 
និងភាគរយសពស់្ននអោកបបាោះបនោ តបៅកោុងបញ្ជ ីដែលាម ននរណ្តមាោ ក់ស្ថគ ល់ គ.ជ.ប គួរដត
អនុញ្ហា តឲ្យ្កមុ្អោក្តួតពិនិតយឯករាជយ បធវើការស្បងកតបលើអតៃស្ញ្ហា ណកម្មននអោក
បបាោះបនោ ត បដ្ឋយឈរជាប់ពីប្កាយបស្មៀនការយិល័យបបាោះបនោ ត បេើយគួរដតផៃល់
ឲ្យអោក្តួតពិនិតយនូវបញ្ជ ីបបាោះបនោ តដែលប្បើ្បាស់្បៅកោុងការយិល័យបបាោះបនោ ត។ 

 បែើម្បកុីាំឲ្យ្បជាជនាម នសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តប្បើ្បាស់្ប ម្ ោះសុស្ដែលាម នសុ្ពលភាព បៅកោុង
បញ្ជ ីបបាោះបនោ ត (្បជាជនអាយុប្កាម្១៨នោ ាំ ឬាម នស្ញ្ហជ តិដសមរ) ្កសួ្ងម្ហានផា និង
គ.ជ.ប គួរដតហាម្្បាម្បលើការបរញលិសិតបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណ ស្្មាប់បប្ម្ើឲ្យការ
បបាោះបនោ ត។20 

 បដ្ឋយពិនិតយប ើញថាអ្តារាំណ្តកស្ស្កុសពស់្  គ.ជ.ប គួរដតបបើកយនដការមួ្យបែើម្បី
អនុញ្ហា តឲ្យអោកបបាោះបនោ តដែលបៅនៃ យពីស្ស្ុក/សណឌ  អាររូលរមួ្បបាោះបនោ តបាន។ 

 បែើម្បីកស្ថងទ្យាំនុករិតៃរបស់្ស្ថធារណជនបលើបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត  គ.ជ.ប គួរដតអនុញ្ហា តឲ្យ
អោកស្បងកតការណ៍ឯករាជយ និងគណបកសនបយបាយនានា មានលទ្យធភាពទ្យទួ្យលបាន
បញ្ជ ីបបាោះបនោ តទាាំងអស់្ជាទ្យ្ម្ង់ដែលអារវភិាគបាន។ បនោះគឺជាទ្យមាល ប់អនុវតៃន៍ទូ្យបៅ
មួ្យបៅកោុង្បបទ្យស្្បជាធិបបតយយ បេើយវានឹងអនុញ្ហា តឲ្យ VRA ទ្យទួ្យលបានលទ្យធផល
កាន់ដតប្រើន និងផដល់ព័ត៌មានកាន់ដតទូ្យលាំទូ្យោយ។ 

ស្្មាប់រយៈបពលដវង ចាាំបារ់ត្ម្ូវឲ្យមានកាំដណទ្យ្ម្ង់កោុងការបបាោះបនោ តជាស្ថរវនៃ។ ការ
តល ស់្បដូរកោុងការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត និងែាំបណើ រការរង្កងបញ្ជ ី គឺជាត្ម្វូការែ៏ចាាំបារ់ បែើម្បធីានា
ឲ្យបាននូវសិ្ទ្យធិកោុងការបបាោះបនោ តស្្មាប់្បជាពលរែាដែលមានសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ ត បែើម្បីបងាក រ និងលុប
ប ម្ ោះដែលមិ្នមានសុ្ពលភាពបរញពីបញ្ជ ី  និងបែើម្បបីនាយស្កាៃ នុពលននការលួរបនលាំនានា។ 
នែគូរបស់្ VRA បានដ្ឋក់បរញនូវអនុស្ថស្ន៍ខាងប្កាម្៖ 

 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និងគ.ជ.ប គួរដតពិចារណ្តបបងកើតនូវ្បព័នធរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ ត
មួ្យ ដែលមាន្បសិ្ទ្យធភាពកាន់ដតប្រើន បែើម្បបីដ្ឋោះស្ស្ថយបញ្ហា ការបកើនប ើងននអ្តា
រាំណ្តកស្ស្ុកកោុង្បបទ្យស្ និងអារផដល់នូវសិ្ទ្យធិបបាោះបនោ តែល់អោកដែលមិ្នមានប ម្ ោះ
កោុងបញ្ជ ី បដ្ឋយស្ថរដតការែឹងព័ត៌មានអាំពីការបាត់ប ម្ ោះរបស់្សលួនយឺតបពល។  ការ
តល ស់្បដូរបនោះរមួ្មាន ការរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តជា្បចាាំ ឬការរុោះប ម្ ោះបដ្ឋយស្វ័យ្បវតៃិ
21 ដែលអារអនុញ្ហា តឲ្យមានការតល ស់្បដូរ ឬដកត្ម្ូវបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត បបើបទាោះជាបកៀក
នែៃបបាោះបនោ តក៏បដ្ឋយ។ 

                                              
20 លិសិតបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណស្្មាប់បប្ម្ើឲ្យការបបាោះបនោ ត គឺជាឯកស្ថរដែលបញ្ហជ ក់អតៃស្ញ្ហា ណបបណ្តដ ោះអាស្នោ ស្្មាប់្បជា-
ពលរែា ដែលាម នឯកស្ថរបញ្ហជ ក់ឲ្យពួកបគរុោះប ម្ ោះបបាោះបនោ តបាន។ ឯកស្ថរបនោះ្តូវបរញបដ្ឋយ្កុម្្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់។ 
21 ការរុោះប ម្ ោះស្វ័យ្បវតៃិ នឹងត្ម្វូឲ្យមានបញ្ជ ីជនសីុ្វលីបពញបលញមួ្យ បៅបពលដែល្បជាពលរែាមានអាយុ្គប់១៨នោ ាំ ប ម្ ោះ
របស់្ពួកបគ នឹង្តូវបូកបញ្ចូ លបៅកោុងបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបដ្ឋយស្វ័យ្បវតៃិ។ 
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 គួរបបងកើត  ឬដតងតាាំងនូវអងគភាពកោុងស្សុ្កមួ្យដែលមានវជិាជ ជីវៈ មិ្នលបម្អៀង ដែលមិ្ន
បកើតបរញការបបាោះបនោ ត បែើម្បរុីោះប ម្ ោះអោកបបាោះបនោ ត បដ្ឋយបផារការទ្យទួ្យលសុស្្តូវបនោះ
ពី្កុម្្បឹកា ុាំ/ស្ងាក ត់ ដែលបកើតប ើងពីការបបាោះបនោ ត បេើយ្បកាន់បកសពួក។  

 បែើម្បបីបងកើននូវភាព្តឹម្្តវូននបញ្ជ ីបបាោះបនោ ត  និងស្្ម្ួលែល់ែាំបណើ រការរុោះប ម្ ោះ និង
ការបបាោះបនោ តស្្មាប់្បជាពលរែា ្កសួ្ងម្ហានផា គួរដតរុោះបញ្ជ ីជនសីុ្វលិ និងជ្ម្ុញ
ការដរកអតៃស្ញ្ហា ណប័ណណែល់្បជាពលរែាឲ្យបាន្គប់ៗរបូ។ 

 គ.ជ.ប គួរដតបបាោះជាំហានកោុងការបធវើឲ្យ្បបស្ើរប ើងនូវ្បព័នធ្ គប់្គងទិ្យនោន័យបៅ្គប់-
ជាន់ថាោ ក់របស់្រែាបាលបបាោះបនោ តទាាំងអស់្។ កោុងបនាោះរមួ្មាន ការ្តួតពិនិតយបដ្ឋយមាន
ការស្្ម្បស្្ម្ួលជាងមុ្នកោុងការ្បមូ្លទិ្យនោន័យ និងការបញ្ចូ លទិ្យនោន័យ ការ
ប្បើ្បាស់្្បព័នធទ្យ្ម្ង់អកសរ និងការស្របស្រតាម្្បព័នធកុាំពយូទ័្យរបរចុបបនោ និងស្ស្បតាម្
្បព័នធព័ត៌មានវទិ្យាដែលបានប្បើ្បាស់្ររួ។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និងរែាស្ភាគួរដតអនុម័្តរាប់ដែលចាាំបារ់ និងផដល់នូវធនធាន
ស្ម្ស្ស្បស្្មាប់ការអនុវតៃកាំដណទ្យ្ម្ង់ដែលបានផដល់ជាអនុស្ថស្ន៍ទាាំងបនោះ។ 

ឧបសមព័នធ 
១. រ យការណ៍ព័េ៌មានស្ដីពី VRA ថ្ងៃទី្២១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

២. រញ្ជ ីស្ាំណួរពីមនុស្សធៅរញ្ជ ី 

៣. រញ្ជ ីស្ាំណួរពីរញ្ជ ីធៅមនុស្ស 

៤. ខផនទី្ថ្នទី្តាំងពប្ាយស្ាំណាក 

  



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 45 

ឧបសមព័នធ ១៖ រ យការណ៍្ព័ត៌ម្ភនស្ពីី VRA នថៃទី២១ ដខមី  នោ ុំ២០១៣ 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 46 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 47 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 48 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 49 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 50 

  



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 51 

ឧបសមព័នធ ២៖ បញ្ជសីុំណួ្រពីមន សសង្ៅបញ្ជ  ី
  



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 52 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 53 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 54 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 55 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 56 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 57 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 58 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 59 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 60 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 61 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 62 

 
  



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 63 

ឧបសមព័នធ ៣៖ បញ្ជសីុំណួ្រពីបញ្ជ ងី្ៅមន សស 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 64 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 65 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 66 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 67 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 68 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 69 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 70 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 71 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 72 



របាយការណ៍ស្ដីពីស្វនកម្មបញ្ជ ីបបាោះបនោ តបៅកម្ពុជានោ ាំ២០១៣ របស់្វទិ្យាស្ថា នជាតិ NDI 
 73 

ឧបសមព័នធ ៤៖ ដទនទីននទីតា ុំខពត្ង្ហយសុំណាក 

 


