
    
    
    

េសចកតីែថលងករណ៍សរព័ត៌មនេសចកតីែថលងករណ៍សរព័ត៌មនេសចកតីែថលងករណ៍សរព័ត៌មនេសចកតីែថលងករណ៍សរព័ត៌មន    
ភនំេពញភនំេពញភនំេពញភនំេពញ    ៃថងទីៃថងទីៃថងទីៃថងទី០០០០២២២២    ែខែខែខែខវចិឆិកវចិឆិកវចិឆិកវចិឆិក    ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ២០១១២០១១២០១១២០១១    

    
លទធផលលទធផលលទធផលលទធផលចុងេរកយចុងេរកយចុងេរកយចុងេរកយអំពីករសេងកតករណ៍េលករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត អំពីករសេងកតករណ៍េលករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត អំពីករសេងកតករណ៍េលករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត អំពីករសេងកតករណ៍េលករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត     

ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ២០១១ ២០១១ ២០១១ ២០១១ របស់អងគកររបស់អងគកររបស់អងគកររបស់អងគករនិកហវចិ និកហវចិ និកហវចិ និកហវចិ     
 
េដយមនជំនួយបេចចកេទសពីវទិយសថ នជតិ    NDINDINDINDI    អងគករនិកហវិច បនបញច ប់កមមវធីិ

សេងកតករណ៍ករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត ឆន ំ២០១១ េនៃថងទី១៨ ែខតុល 
ឆន ំ២០១១។ ករសេងកតេនះ កនុងេគលបំណងចូលរមួចំែណកផតល់ព័ត៌មន និងករវភិគេដយ
សុរកឹតអំពីដំេណ រករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងេដមបីេធវឲយដំេណ ករកន់ែតរបេសរេឡងន
េពលខងមុខ ។ 

 

ករសេងកតករណ៍េនះ រតូវេធវេឡងេដយមនករេរជសេរ សឃំុេគលេដចំនួន ៣០០
ឃំុ សងក ត់ (កនុងចំេណមឃំុទំង ១៦២១ កនុងរបេទសកមពុជ) េដយេរបវធីិសរសតេរជសេរ សជ
សំណក។ អងគករនិកហវិច េដយមនជំនួយពីវទិយសថ នជតិ    NDINDINDINDI បនបណតុ ះបណត ល
អនកសេងកតករណ៍ចំនួន ៣១៨នក់ និងអនកសំរបសំរលួថន ក់េខតត ១៦នក់មកពី ២២េខតត រកុង។ 
វគគបណតុ ះបណត ល បនេផត តេទេលនីតិវធីិៃនករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត 
ឆន ំ២០១១ ករបំេពញទំរង់សេងកតករណ៍ និងនីតិវធីិរយករណ៍មកសន ក់ករកណត លអងគករ
និកហវិច។ អនកសេងកតករណ៍ បនចុះសេងកតករណ៍ចប់ពីៃថងទី០១ ែខកញញ  េហយរយៈេពល
ៃនករសេងតតគឺ ៣០ៃថង កនុងចំេណម ៤២ៃថង ៃនករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត 
ឆន ំ២០១១ េនតមករយិល័យចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ អនកសេងកតករណ៍ េនករយិល័យ
ចុះេឈម ះេបះេឆន តកនុងេម៉ងករងរេពញមួយៃថង គឺចប់ពីេម៉ង ៧:០០ រពឹក រហូតដល់េម៉ង 
៥:០០លង ច។ ទំរង់សេងកតករណ៍របចំៃថង រមួមន សំណួរទក់ទងនឹងករអនុវតតន៍របស់មរនតី
ចុះេឈម ះេបះេឆន តេទតមកលវភិគ និងនីតិវធីិរបស់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករ
េបះេឆន ត (គជប) ករទទួលយកឯកសរសមរសបេដមបចុីះេឈម ះេបះេឆន ត និងករ



េរបរបស់ទំរង់បញជ ក់អតតសញញ ណសំរប់ឲយបំេរ ករេបះេឆន ត និងវតតមនរបស់បុគគលែដល
គម នភរកិចចេនករយិល័យចុះេឈម ះេបះេឆន ត ។ 

 

អងគករនិកហវិច បនបែនថមរយៈេពលសេងកតករណ៍ ៣ៃថងេទៀតេន ៥៦ឃំុេចញពី
សំណក ២៩៩1ឃំុេគលេដ ែដល ៥៦ឃំុេនះសថិតកនុងចំេណម ៣៦៧ឃំុ ែដលគជប បន
សេរមចឲយពនយរេពល ខណៈែដលតំបន់ទំងេនះបនទទួលរងផលប៉ះពល់ខល ំងេដយសរ
ទឹកជំនន់កនុងកំឡុងេពលចុះេឈម ះេបះេឆន ត ។ កនុងរយៈេពល ៣ៃថងបែនថម អងគករនិកហវិច 
បនរកេឃញថមនអនកចុះេឈម ះថមីចំនួន ១,០៧០នក់កនុង ៥៦ឃំុ ែដលនិកហវិចបនសេងកត។ 

 

េយងតមទិននន័យែដលបនបូកបញចូ លគន ពីរបយករណ៍របចំៃថងចំនួន ៩,១៣៦ចបប់
ែដលអនកសេងកតករណ៍ បនបញជូ នមកអងគករនិកហវិច និងវទិយសថ នជតិNDI បនេធវេសចកតី
សននិដឋ នមួយចំនួនទក់ទិននឹងអំឡុងេពលៃនករពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត 
និងទក់ទងនឹងករអនុវតតចបប់របស់ គជប ដូចខងេរកម ៖ 

 

• ជង ៥០% ៃនឃំុែដលបនសេងកត (១៥១ កនុងចំេណម ២៩៩ឃំុ)  យ៉ងេហចណស់
មន ១នក់រតូវបនចុះេឈម ះជំនួស។ កនុង ១៥១ឃំុេនះ មន ១២៧ឃំុ រតូវបនរកេឃញ
ករណីែបបេនះេរចនជង ១ដង។ ចបប់ បនកំណត់ថរបជពលរដឋរគប់របូរតូវេទចុះ
េឈម ះេដយផទ ល់េនចំេពះមុខមរនតីចុះេឈម ះេបះេឆន ត ។ 

• មន ៦៩ឃំុ កនុងចំេណម ២៩៩ឃំុេគលេដ (២៣.១%) េសមៀនឃំុ បនអនុញញ តយ៉ង
េហចណស់ ១នក់ បនចុះេឈម ះេដយគម នឯកសររគប់រគន់ ។ កនុងចំេណម 
៦៩ឃំុេនះ មន ៤០ករយិល័យចុះេឈម ះ រតូវបនរកេឃញថមនករណីែបបេនះ
េកតេឡងេរចនជង ១ដង ។ របជពលរដឋរគប់របូ រតូវបងហ ញឯកសរែដលបញជ ក់ពី
អយុ ទីលំេនសថ នែដលកំពុងសន ក់េន សញជ តិ និងរបូថត ។ 

• អងគករនិកហវិច បនរកេឃញថ អតតសញញ ណប័ណណជតិែខមរផុតកំណត់ ែដលរតូវបន
អនុញញ តឲយេរបរបស់េដមបីចុះេឈម ះ និងេបះេឆន ត រហូតដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៣ 
មិនរតូវបនអនុវតតន៍ជទូេទេទ។ មន ៥៥ឃំុ កនុងចំេណម ២៩៩ ឃំុេគលេដ 
(១៨.៤%) អនកសេងកតករណ៍ បនរកេឃញថ យ៉ងេហចណស់ ១នក់ រតូវបន
េសមៀនបដិេសធពីករេរបរបស់អតតសញញ ណប័ណណជតិែខមរផុតកំណត់មកសំុចុះេឈម ះ

                                                           
1
 អងគករនិកហវិច មិនបនសេងកតឃំុែរពកៃរជ កនុងេខតតកណត ល ដូចែដលមនកនុងែផនករេទ េដយសរទឹកជំនន់េនកនុងេខតត។ ដូេចនះ ចំនួនៃន

ករសេងកតឃំុគឺចុះពី ៣០០ មករតឹម ២៩៩ឃំុ។  



េបះេឆន ត។ កនុងចំេណម ៥៥ឃំុេនះ របយករណ៍បនបងហ ញថ មនរកុមរបឹកសឃំុ
ចំនួន ៣៣នក់ជប់ពក់ព័នធនឹងបញហ េនះ េរចនជង ១ដង។ 

• របយករណ៍បងហ ញថ ករេបកករយិល័យចុះេឈម ះពីេម៉ង ៧:០០ រពឹក ដល់ម៉ង 
៥:០០ លង ច គឺមិនមនភពេទៀងទត់េទ។  កនុងរបយករណ៍របចំៃថង ៩៤% បន 
បញជ ក់ថ ករយិល័យចុះេឈម ះ បនេបកេទៀងទត់តមេពលេវល និងមនរតឹមែត 
៦៨.៥% បុ៉េណណ ះ ែដលបនបិទតមករកំណត់។ 

• ករបំភិតបំភ័យរបជពលរដឋ ករមេឃញ ។ មនរតឹមែត ៥ឃំុ បុ៉េណណ ះ កនុងចំេណម 
២៩៩ឃំុេគលេដ (១.៧%) ែដលអនកសេងកតករណ៍បនរយករណ៍ពីករណីែបបេនះ។ 
របេភទៃនករបំភិតបំភ័យែដលរកេឃញមនដូចជ ករេរបពកយសំដីមិនសមរមយដល់ 
របជពលរដឋពីសកមមជនគណបកស បូ៉លីសមនវតតមនេនែកបរករយិល័យចុះេឈម ះ 
កររបមូលទិននន័យពីសមជិកបកសេដយេលកេមភូមិ និងចំេណទសួរទក់ទិននឹង
ជនបរេទសជប់សងស័យែដលមកចុះេឈម ះេដយសកមមជនគណបកស ។ 

• សកមមភពនេយបយជំុវញិករយិល័យចុះេឈម ះេបះេឆន ត មនករមិត ។ មនរតឹម 
១១ឃំុ កនុងចំេណម ២៩៩ឃំុេគលេដ (៣.៧%) ែដលអនកសេងកតករណ៍រយករណ៍ថ 
មនសកមមភព ឫយុទធនកររបស់គណបកសេកតេឡងែកបរ ឬកនុងករយិល័យចុះេឈម ះ
េបះេឆន ត។  កនុងេនះមនពក់កណត ល ជប់ពក់ព័នធជមួយមរនតីឃំុ សកមមជន
គណបកស ឬរបជពលរដឋែដលពក់ឯកសណឋ នបនរបូសញញ គណបកស ។ 

• ចំនួនអនកេរបរបស់លិខិតបញជ ក់អតតសញញ ណសរមប់បំេរ ឲយករេបះេឆន តជអបបបរម 
មន ២០,៦៥៤នក់ កនុងចំេណម ២៩៩ឃំុេគលេដ។ របយករណ៍ ១១% បនបងហ ញ
ថ មនរបជពលរដឋជង ១០នក់កនុង ១ៃថង ែដលបនេរបរបស់ទរមង់េនះ។ 

 

េដយែផអកតមកររកេឃញខងេល NICFEC និង NDI សូមផតល់អនុសសន៍ដូច
ខងេរកម៖ 

 

• គជប ផសពវផសយព័ត៌មនពីករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងបណតុ ះបណត លមរនតីចុះេឈម ះ
យ៉ងេហចណស់ ៣ែខមុន ៃថងករចុះេឈម ះនេពលខងមុខ។  

• គជប េធវករេសុបអេងកតេទេលឃំុមនភពមិនរបរកតីែដលបនបដិេសធ ឬបនចុះ
េឈម ះអនកេបះេឆន តែដលគម នឯកសររគប់រគន់ និងេធវករេដះរសយសកមមភព
រេំលភបំពនចបប់ និងនីតិវធីិ េដយរមួទំងដក់ពិន័យដល់មរនតីឃំុ។ ករេសុបអេងកត



គួរែតេធវេដយហមត់ចត់ និងេជៀសវងករទក់ទងេទកន់មរនតីទំងេនះេដមីបទទួលបន
ពត៌មន។ 

• ករេដះរសយវវិទេផសងៗែដលទក់ទងេទនឹងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត គួរែតេធវករ
កត់េសចកតីកនុងលកខណៈរតឹមរតូវ យុតតិធម៌ និងមនតមល ភព។ គជប គួរែតពិនិតយេមល
េលដំេណ រករៃនករទទួលពកយបណតឹ ង េដមីបឲយរបកដថពកយបណតឹ ង និងដំេណ រករ
ៃនករេដះរសយពកយបណតឹ ង រតូវបនេដះរសយេដយចំហរ និងរគប់ភគីយល់
ចបស់ពីដំេណ រករេនះ។  

• គជប ដឹកនំេធវសវនកមមបញជ ីេឈម ះចុងេរកយ រពមទំងគំរទដល់ករេធវសវនកមម
ឯករជយ ែដលមនវធីិជេរចន (មនុសសេទបញជ ី ពីបញជ ីេទមនុសស និងលុបេឈម ះេចញ
ពីបញជ ី) េដមីបវស់ែវងបញជ ីេឈម ះឲយមនភពរតឹមរតូវ េដយរកេឃញេឈម ះែដលសទួន 
និងេឈម ះែដលមិនបនលុបេនះេចញ។  

• គជប គួរែតពិចរណេឡងវញិអំពីករេធវរបតិភូកមមឲយេទដល់រកុមរបឹកសឃំុ សងក ត់ ឬក៏
សថ ប័នជប់េឆន តមួយចំនួន  េដយែផអកថ អចនឹងមនទំនស់ផលរបេយជន៍េកត
េឡងេដយសរករេធវរបតិភូកមមេនះ។  
 

ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និងពិនិតយបញជ ីជេរៀងរល់ឆន ំគឺមនភពលំបក សមុគសម ញ 
ចំណយេរចន ងយនឹងរតូវបនេគេរជៀតែរជក និងមិនសូវជមនសរៈសំខន់។ ដូេចនះ
សំរប់រយៈេពលែវង   សថ ប័នរដឋពក់ព័នធ គួរែតបេងកនេលបឿនកនុងករែចកអតតសញញ ណប័ណណ
ជតិែខមរេអយរបជពលរដឋ និងបេងកតសថ ប័នចុះេឈម ះមួយែដលអចចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត
េដយសវ័យរបវតតិ េដមីបលុបបំបត់នូវករចុះេឈម ះេបះេឆន តដែដលៗេនេពលអនគត។ 

 

អងគករនិកហវិច គឺជបណត ញករងរអពយរកឹត ឥតលំេអៀង ៃនរកុមអនកតសូ៊មតិ និង
អនកសម័រគចិតតេដយមនករគំរទពីសមព័នធអងគករ សមគម េរករដឋ ភិបលចំនួន ៧ ែដល
េធវករអប់រសំតីពីករេបះេឆន ត សេងកតករណ៍ និងតសូ៊មតិ។ អងគករនិកហវិច េធវករពរងឹង និង
ពរងីកលទធិរបជធិបេតយយ ែដលរតូវបនគំរទតមរយៈករេបះេឆន តេដយេសរ ី និងយុតតិធម៌
តមវន័ិយៃនចបប់ និងសិទធិមនុសសរតូវបនទទួលសគ ល់ និងផតល់តំៃល។ អងគករនិកហវិច 
េលកទឹកចិតតរបជពលរដឋេអយចូលរមួកនុងករអភិវឌឍន៍មូលដឋ ន និងអនុវតតសិទធិ
របជធិបេតយយ េដមីបេធវឲយកររស់េនកនុងសងគមមនភពរកីចំេរ ន។ 
អសយដឋ ន៖ ផទះេលខ ១៦B ផលូវ ៣៤៨ សងក ត់បឹងេកងកង ៣ ខណឌ ចំករមន រជធនីភនំេពញ។ 

ទូរស័ពទេលខ ៖ +៨៥៥ ២៣ ៦៣ ៩៥ ៥៦៦   ទូរសរេលខ ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៩៣ ៦៦៦ 



អីុែម៉ល ៖ nicfec@gmail.com   េគហទំព័រ ៖ www.nicfec.org.kh 

វទិយសថ នជតិរបជធិបេតយយ សំរប់កិចចករអនតរជតិ (NDI) គឺជអងគករមិនរករបក់
កំៃរ ៉ មិនរបកន់គណបកសនេយបយ និងមិនែមនរដឋ ភិបល េធវករគំរទ និងពរងឹងសថ ប័ន
របជធិបេតយយទូទំងពិភពេលក តមរយៈករជំរញុេអយមនករចូលរមួពីរបជពលរដឋ និង
ជំរញុេអយរដឋ ភិបលមនករេបកចំហរ និងរបកបេដយគណេនយយភព។ វទិយសថ នជតិ
NDI ទទួលបនករគំរទពីទីភន ក់ងរសហរដឋអេមរកិេដមីបអភិវឌឍន៍អនតរជតិ (USAID)។ 
អសយដឋ ន ៖ ផទះេលខ ២១A ផលូវ ៣៥២ សងក ត់បឹងេកងកង១ ខណឌ ចំករមន រជធនីភនំេពញ។ 

ទូរស័ពទេលខ ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៩០ ០៧២    ទូរសរេលខ ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៩ ៤១៥ 
េគហទំព័រ ៖ www.ndi.org 

 
 


