បណ្ត
ា ញអាសដ៊ី ើម្ប៊ីការដ

ោះដនោតដោយដសរ ី (ANFREL)

បេសកកម្ម សបកេ តការប ោះបនោតអន្ត រជាតិ (IEOM) សម្រាេ់ការប ោះបនោតបម្ររើសបរ ើស
ម្រក ុម្ម្រេឹកាឃុំសង្កេត់នោុំ ២០១៧ បៅម្ររោះរាជាណាចម្រកកម្ពុជា
ការដ

ោះដនោតប្បប្រឹតាដៅយ៉ាងរលូ ន ប៉ាន្នា ដៅមានបញ្ហាប្បឈម្ចំដ

ោះម្ខ

សប្មាប់ការផ្សរវ ផ្ាយភ្លាម្ៗ
ទ៊ីប្រ ុងភ្ោ ំដរញ ប្បដទសរម្ពុជា
ថ្ងៃ ទ៊ី ៦ ន្ខ ម្ិងនា នោំ ២០១៧
បណ្ត
ា ញអាសដ៊ី ើម្ប៊ីការដ ោះដនោតដោយដសរ ី (ANFREL--អានដ្វវ ល) សូ ម្អបអរសាទរ ល់ប្បជាជន
ថ្នប្រោះរាជាណ្តចប្ររម្ពុជាន្ លហ៊ានដប្បើប្ ស់សិទធិយ៉ាងដប្ចើនរបស់ខល ួនរនុងការដ ោះដនោត។
អានដ្វវ ល
សូ ម្ដកាតសរដសើរចំដ ោះការចាត់ វ ិធានការនានា
ដោយគណៈរមាាធិការជាតិដរៀបចំការដ ោះដនោត
(គជប) រនុងការដធវ ីឲ្យ ំដណើរការដ ោះដនោតកាន់ន្តប្បដសើរ និងភ្លគ៊ី រ់រ័នធជាដប្ចើនន្ លខិតខំប្បឹង
័ ។
ន្ប្បងធានានូ វការបញ្ច ប់ការដ ោះដនោតដោយដជាគជយ
អានដ្វវ ល សូ ម្ចូ លរ ួម្សាទរចំដ ោះដជាគជ័យថ្ន ំដណើរការដ ោះដនោត ន្ លប្បប្រឹតាដៅយ៉ាងរលូ ន
មានអប្ាអោ រដ ោះដនោតដប្ចើនជាងម្នដៅទូ ទ ំងប្បដទស
និងមានដសចរា ៊ីរាយការណ៍តិចតួ ច
រ៊ីការដរើតមានដវតការណ៍នានា ដទោះប៊ីជាមានការអនវតា វ ិធានរំណត់ដោយ គជប ម្ិន ូ ចគ្នោរា ៊ី។
យទធ នាការដោសនាដ ោះដនោតមានលរខ ណៈកាន់ន្តរស់រដវ ីរ និងប្បរបដោយសនា ិ វ ិធ៊ីជាងការដ ោះដនោត
ម្នៗ ដទោះប៊ីជាមានការបនា ដធវ ីសរម្ា ភ្លរដោយអយតា ិធម្៌
ូ ចជា ការដប្បើប្ ស់ធនធានរ ឋ សប្មាប់
ការដធវ ីយទធ នាការ ការបំភ្ត
ិ បំភ្័យគូ ប ិបរខ នដយ យ ប្បរ័នធផ្សរវ ផ្ាយ និងអងគ ការសងគ ម្ស៊ី វ ិល និង
ការទិញសនា ឹរដនោតដ ើម្ប៊ីដរៀរគរការគ្នំប្ទរា ៊ី។
រនុងចំដណ្តម្ភ្លរប្បដសើរដ ង
ើ សំខាន់ៗន្ លដយើងសដងេ តដ ើញរនុងការដ ោះដនោតនោំដនោះ ដធៀបនឹង
ការដ ោះដនោតរនា ងម្រ
គឺការបដងេ ើតបញ្ជ ៊ីដ្ាោះអោ រដ ោះដនោតងា ៊ី
ន្ លជួ យ ល់ការបដញ្ច ៀសការ
មានដ្ាោះប្តួ តគ្នោ និងការដ ោះដនោតដទវ រ ង និងការអនម្័តចាប់ គជប ងា ៊ីដៅនោំ ២០១៥។ សាាប័ន
ប្គប់ប្គងការដ ោះដនោតន្ លបដងេ ើតដ ើងដោយចាប់ដនោះមានតលយភ្លរ និងប្បសិទធភ្លរដប្ចើនជាងម្ន
ន្ លឆលុោះបញ្ហចំងាម្រយៈបទបបញ្ញ តា ិ និងដគ្នលការណ៍ន្ណនាំន្ លកាន់ន្តយតា ិធម្៌។ យ៉ាងណ្តម្ិញ ការោរ់
ន៊ីតិ វ ិធ៊ីប្រវា ទណឌជាបនា បនាាប់ដលើសមាជិរម្ួ យចំនួនរបស់ គជប អាចបងេ ការគំរាម្រំន្វង ល់ឯររាជយ
ភ្លររបស់ គជប។
អានដ្វវ ល សដងេ តដ ើញថា ប្បរ័នធដ ោះដនោតន្ លកាន់ន្តមានប្បសិទធភ្លរដរើតដចញរ៊ី វ ិធានសា ៊ីរ៊ី
ការដ ោះដនោតរបស់ គជប និងការអនវតា វ ិធានទ ំងដនាោះ។ ដៅថ្ងៃដ ោះដនោត ដបសររម្ា របស់ដយើង ន
រត់សមាគល់នូវចំណចប្ សចារម្ួ យចំនួនរ៊ីន៊ីតិ វ ិធ៊ីដ ោះដនោតសា ង់ោរ
ដវើយការដរើតដ ើងភ្លគដប្ចើន
បណ្ត
ា លម្ររ៊ីការរងវ ោះការបណ្ុោះបណ្ត
ា លម្្នា ៊ីដ ោះដនោត។ រនុងន័យដនោះ ដគគួ រមានរិចចខិតខំប្បឹងន្ប្បង
បន្នា ម្ដទៀតរនុងការបដងេ ើនសម្តា ភ្លរសាាប័នប្គប់ប្គងការដ ោះដនោតរបស់រម្ពុជា ឲ្យ នម្នការដ ោះ
ដនោតថាោរ់ជាតិនោំ ២០១៨។
យ៉ាងដនោះរា ៊ី អានដ្វវ ល ដៅន្តប្រួ យ រម្ភ ចំដ ោះដសចរា ៊ីសដប្ម្ចរបស់ គជប រនុងការរនារដរល
ដចញលិខិតបញ្ហជរ់ដោយគណៈរម្ា ការដរៀបចំការដ ោះដនោត /ំ សង្កេត់
(CEC) រវូ ត ល់ដមា៉ាង ២:៣០
នាទ៊ីរដសៀលដៅថ្ងៃ ដ ោះដនោត។
ខណៈន្ លដចតនាថ្នការផ្ា លស
់ ិទធិឲ្យអោ រដ ោះដនោតដោយគ្នានអតា
សញ្ហញណប័ណណជាចំណច ៏លអប្បដសើរ
ដសចរា ៊ីសដប្ម្ចផ្លាស់ប្របទបបញ្ញ
ូ
តា ិដប្កាយការដបើរសាាន៊ីយ៍ដ ោះដនោត
នបងេ ជាការភ្័ន្ប្ចលំ និងដធវ ីដ ើងយឺតដរលដររដវើយសប្មាប់អោរដ ោះដនោតជាដប្ចើនន្ លប្តូវ ន
បដណាញដចញដោយម្្នា ដ៊ី រៀបចំការដ ោះដនោតដៅសាាន៊ីយ៍ដ ោះដនោត។ អានដ្វវ ល រត់សមាគល់ដ ើញថា រនុង
ររណ៊ីម្ួយចំនួន លិខិតបញ្ហជរ់ទ ំងដនោះប្តូវ នផ្ា លឲ្
់ យដោយគ្នានការបង្កាញឯរសារចាំ ច់។ ចំណចដនោះ
អាចរាំងសា ោះ ល់ ំដណើរការបញ្ហជរ់អតា សញ្ហញណរបស់អោរដ ោះដនោត។

ដប្ៅរ៊ីដនោះ អានដ្វវ ល
នទទួ លរ យការណ៍រភ្ល
៊ី គ៊ី រ់រ័នធម្ួយចំនួនសា ៊ីរ៊ីរងទ័រទំដនររ៊ី
ភ្លររិចចន្ លដ ោះដនោតដៅដប្ៅ ន្ំ លរួ រដគរស់ដៅ ដរលខា ោះមានចំនួនដប្ចើនដលើសលប់ និងសាាន៊ីយ៍
ដ ោះដនោតន្ លដ រដរញដោយរងទ័រ។
ដទោះប៊ីជារ យការណ៍ទ ំងដនោះប្តូវមានការបញ្ហជរ់បន្នា ម្រា ៊ី
រ៏ដគគួ របដញ្ច ៀសររណ៊ីទ ំងដនោះរនុងការដ ោះដនោតដៅនោំដប្កាយ ដ ើម្ប៊ីរំឲ្យប្បជាជន ត់បង់ទំនរចិតាដលើ
ំដណើរការដ ោះដនោត។ អានដ្វវ ល មានការប្រួ យ រម្ភ យ៉ាងខាាំងចំដ ោះការចោះដខាយផ្ល វូ ចាប់ ការ
ដបៀតដបៀនដលើអោរសាររ័ត៌មាន និងអងគ ការសងគ ម្ស៊ី វ ិល និងការវាយប្បហរដលើដសរ ីភ្លរបដញ្ច ញម្តិ និង
ដសរ ីភ្លរប្បម្ូ លផ្្ ។ំុ
សរម្ា ភ្លរទ ំងដនោះសទធ ន្តដធវ ីដ ើងដ ើម្ប៊ីរាង
ំ សា ោះសចរ ិតភ្លររនុង ំដណើរការ
ដ ោះដនោត។
អោ រអដងេ តការណ៍អនា រជាតិអំ វនាវឲ្យរោឋភ្ិ លធានានូ វបរ ិយកាស
ន្ លគ្នានការភ្័យខាាច
រនុងដរលដ ោះដនោត ដោយដគ្នររាម្តថ្ម្ា និងដគ្នលការណ៍សិទធិម្នសសជាម្ូ លោឋន។ ដសចរា ៊ីន្ងា ងការណ៍
របស់អាជាាធរម្ួ យចំនួនន្ លដធវ ីដ ើងម្នថ្ងៃដ ោះដនោត
នបងេ ប រ ិយកាសបំភ្ិតបំភ្័យ ន្ លអាច
ជោះឥទធ ិរលដលើទំនរចិតារបស់អោរដ ោះដនោត
រនុងការដប្បើប្ ស់សិទធិនដយ យរបស់ខល ួន។
ដសចរា ៊ី
ន្ងា ងការណ៍ទ ំងដនោះរ ួម្បញ្ចល
ូ
ប៉ាន្នា ម្ិនរំណត់ប្តឹម្ម្តិដយបល់រ៊ី ៖ រ ឋ ម្្នា កា
៊ី រ រជាតិ ដទៀ
ញ់
1
ន្ លប្រមានថា អោ រតវា៉ាប្បនំងនឹងប្តូវវាយ រ់ដធា ញ អគគ ដសនាធិការរងថ្នរងរមាាំងប្បោប់អាវធ ជា
ារា ន្ ល នប្បកាសថា រងទ័រនឹងគ្នំប្ទដោរនាយររ ឋ ម្្នា ៊ី វ៊ាន ន្សន “ជាដរៀងរវូ ត2” និងដោរ
នាយររ ឋ ម្្នា ៊ីផ្លាល់ន្ ល នបញ្ហជរ់ថា គ្នត់ហ៊ាន “រំចាត់ម្នសស ១០០ ឬ ២០០ នារ់3” ដ ើម្ប៊ី
បន្ប្គប់ប្គងអំណ្តច។
ទនា ឹម្នឹងការគំរាម្រំន្វងដោយផ្លាល់ចដំ ោះអងគ ការម្ិនន្ម្នរោឋភ្ិ ល4 និងប្បរ័នធផ្សរវ ផ្ាយ5
រនុងប្បដទស និងប្របខណឌគតិយតា ិន្ ល រ ិតតបិតអងគ ការម្ិនន្ម្នរោឋភ្ិ ល និងគណបរសនដយ យ
ដសចរា ៊ីន្ងា ងការណ៍ទ ំងដនោះបង្កាញថា
រម្ពុជាដៅម្ិនទន់សដប្ម្ច នទ៊ីោនប្បរួ តដសា ភ្ល
ើ រន្ ល
អនដប្គ្នោះបំផ្ត ល់លទធ ិប្បជាធិបដតយយដសរ ីរវបរសដ ើយ។ យ៉ាងដនោះរា ៊ី ការប្បម្ូ លផ្្ ំន្ុ ផ្ោ រនដយ យ
នដធវ ីដ ើងដោយសនា ិ វ ិធ៊ីរនុងយទធ នាការដោសនាដ ោះដនោត
ដោយមានដសចរា ៊ីរាយការណ៍រកា
៊ី រដរើត
មានអំដរើវិងាោច់ដោយន្ រន្តប៉ាដណ្ត
ណ ោះ។
អានដ្វវ ល សូ ម្ដកាតសរដសើរចំដ ោះអប្ាអោ រម្រដ ោះដនោតចំនួន ៨៥,៧% និងរិចចខិតខំប្បឹង
ន្ប្បងរបស់អងគ ការសងគ ម្ស៊ី វ ិលរម្ពុជារនុងការជំរញការចូ លរ ួម្ រ ួបរ ួម្ភ្លគ៊ី រ់រ័នធនឹងការដ ោះដនោត និង
ោរ់រប្ង្កយអោ រអដងេ តការណ៍ប្បមាណ ៧៤.៦៧១ នារ់ដៅទូ ទ ំងប្បដទស។ ដគគួ រជំរញ និងបណ្ុោះ
បន្នា ម្ដទៀតនូ វវបបធម្៌ប្ប ុងប្បយ័តោ និងការចូ លរ ួម្ន្ផ្ោ រនដយ យយ៉ាងសរម្ា ដនោះ ាម្រយៈការអនម្័ត
ចាប់ន្ លម្ិន រ ិតតបិតម្តិជំទស់ និងការបដញ្ច ញម្តិដោយដសរ ី។ ដលើសរ៊ីដនោះ អានដ្វវ ល សូ ម្គ្នំប្ទ
ដបសររម្ា អនា រជាតិដផ្សងដទៀតរនុងការអដងេ តការដ ោះដនោត
ន្ លដប្បើប្ ស់ វ ិធ៊ីសា្សា ប្គប់ប្ជ ុងដប្ជាយ
ិនិ
ដគ្នលការណ៍ម្ិនលដម្អ ៀង និងការ វ ចឆ័យដោយឯររាជយដលើការប្បប្រឹតាដៅថ្នការដ ោះដនោត។
អានដ្វវ ល សងឃឹម្ថា រំន្ណទប្ម្ង់ការដ ោះដនោត
ូ ចជា ការជំរញឲ្យមានទ៊ីោនប្បរួ តដោយ
ដសា ើភ្លរ ការរប្ងឹងសាាប័ន គជប ការធានាអរាប្រឹតយភ្លររបស់អាជាាធររ ឋ ទ ំងអស់ ការដប្បើប្ ស់
បទបបញ្ញ តា ិសា៊ីរ៊ីវិរញ្ញ វតថុ និងសវនរម្ា យទធ នាការដោសនាប្គប់ប្ជ ុងដប្ជាយ និងការផ្ា ល់សទ
ិ ធ ិ ល់រលរ ឋ
រនុង និងដប្ៅប្បដទស។
ចាប់រ៊ីថ្ងៃ ទ៊ី ២៩ ន្ខ ឧសភ្ល ល់ថ្ងៃ ទ៊ី ៥ ន្ខ ម្ិងនា ដបសររម្ា របស់ អានដ្វវ ល ន្ ល ឹរនាំដោយ
ដោរ Rohana Hettiarachchie
នោរ់រប្ង្កយអោ រអដងេ តការដ ោះដនោតចំនួន ១៥ ( ប់ប្ )ំ នារ់
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ន្ លរ ួម្មាន អោ រ វ ិភ្លគការដ ោះដនោត ២ (រ៊ីរ) នារ់ និងអោ រសា ័ប្គចិតាអដងេ តការណ៍ ២១ (ថ្ម្ភ ម្ួយ) នារ់
ដៅទូ ទ ំងប្បដទសរម្ពុជាដ ើម្ប៊ីរិនិតយាម្ោនយទធនាការដោសនា និងថ្ងៃ ដ ោះដនោត។ ដបសររម្ា ដនោះ
ដធវ ីដ ើងរនុងដខតា ១៣ ( ប់ប៊ី) រនុងអំ ុ ងដរលរិនិតយាម្ោនយទធ នាការដោសនា និងសាាន៊ីយ៍
ដ ោះដនោត ១៥១ (ម្ួ យរយហសិបម្ួ យ) រនុងដខតា ១៨ ( ប់ប្ ំប)៊ី ដៅថ្ងៃ ដ ោះដនោត។ ដបសររម្ា ដនោះ
នរិនិតយដ ើង វ ិញដលើឯរសារមានប្សាប់ ដធវ ីបទសមាភសន៍ស៊ីជដប្ៅ និងអដងេ តសាាន៊ីយ៍ដ ោះដនោត។
អានដ្វវ ល
នឹងដចញផ្ាយរ យការណ៍បដណ្ត
ា ោះអាសនោ សា ៊ីរដ៊ី បសររម្ា អដងេ តការដ ោះដនោត
របស់ខល ួនដប្កាយការប្បកាសលទធ ផ្លដ ោះដនោតផ្ល វការដ
ូ
ើម្ប៊ីប រ ិយយបន្នា ម្ដទៀតរ៊ីចំណចដរៀបរាប់ខាង
ដលើ។
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