ឯកសារព្រឹទ្សាវព្រឹទ្ជាវស្សលខេប
គតៈកមមការភី២ ននព្រឹទ្ពភ
ឹ ធស្សា

ការល

ុះលននតលព្រឹទ្រើស្សលរ ើស្សព្រឹទ្បធានាធិបតី
ននស្សហព័នធរ ុស្សស ី នន ាំ២០១៨

ខែមីន ឆ្ន២
ំ ០១៨

អ្នករាវរាវ៖ លោក នន់ អស្សាច័នទ (មន្តនរីព្រឹទ្ពឹភស្ស
ធ ា)

ជំនយ
ួ ការរាវរាវ៖ កញ្ញ
ា ជា ស្សុគនធមិនា (មន្តនរីព្រឹទ្ពឹភស្ស
ធ ា)
ដក
ឹ នំការរាវរាវដោយ៖ លោកព្រឹទ្ស្ស ី រស្ស់ បណ្តរត

(អនកបតរុុះបណ្ត
រ លជាន់ខ្ស្ស
ព ់ វ.ស្ស.ក)

កាំតត់ស្សម្គាល់
វ ិទ្យាាថនសភាកមពុា (វ.ស.ក)ខដលម្តលកាការដំរទ្យដលកាសភាកមពុា យឺាាថរាកននកបជយមួយ

នការការម្តលកានូវៈមរយតារាវរាវដៅៈមសំដ
ជំនញររាសការដឋសភា-ររឹទ្យធសភា
រាចចុរាបនន

ការងារម

ខដលមានការវ ិភាយដៅដលីរាញ្ហា

និងខដលអាចនឹងដកីែដ

នដោបាយាធារ

ី ររាសកាសមាជិក-សមាជិកា

និងយ

តាកមមការ

ខដលកំរុងខែដកីែមានដៅដរល

ង
ី នដរលអ្នយែដលីររាធានរាទ្យការដរៀរាចំចារាកា

និងដដល-

តា។ នការទំងដនេះម្តលកានូវរកែ៌មានដម្េងៗ ខដលពាកការកនធនង
ឹ ការងារសភា នង
ិ

ឌ ល ឬភូមិភាយររាសកាសមាជិក-សមាជិការសភា ក៏រាុខនតបលកាអ្ែថនកយខដលមានដៅកនុងនក-

ារទំ ង ដនេះមិ ន ខមនែំ ណា ងឬឆលុេះរាញ្ហច ំ ង អ្ំ រី ទ្យ សេនតាផ្ទទ លកា រ រាសកា វ ទ្យ
ិ ាាថ នសភាកមពុ ាសភា
ឬសមាជិ ក -សមាជិ កា ណាមានកកាដនេះដ

យ
ី ។

ែលម
ឹ ារនននការទំងដនេះ មានកំ

សរមារាកាខែានការដោងរាុដណាណេះ។
ឬដៅដលដី ដលនដោបាយណាមួយដ

ែកានូវកាលរារដចេ
ិ ទ្យដរៀរាចំចាសកាលាសកា នង
ិ អាចដររារី បាសកា

នការទំងដនេះមិនមានដដលរាំ

យ
ី ដ

ងម្តលការរាឹកាខម្នកចារាកា

យ
ី ក៏មិនបានដ្វកា
ី រសក
ិ ាដអាយបានរយរាការរាធានរាទ្យ ឬ

បលកាែលឹមារលមអិែខដលពាកការកនធនឹងរាញ្ហាខដលបានដលីកដ

ង
ី ដនេះខដរ។

ែលម
ឹ ារនននការរាវរាវដនេះ សថែ
ិ ដរកាមចារាកាា្រមានររាសកាកមពុា នង
ិ កិចចររមដររៀង

អ្នតរាែិសតីរីសិទ្យធិអ្នកនិរនធ។

បលកាការដរៀរាចំដ

ង
ី វ ិញដោយដករសងកានូវខម្នកណាមួយ

ទំងរសុងនននការរាវរាវដនេះ រែូវមានការអ្នុញ្ហាែរីវ ិទ្យាាថន។
© រកាសទ្យ
ិ ធិ ឆ្ន ំ ២០១៨ វ ិទ្យាាថនសភាកមពុា (វ.ស.ក)
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១.លស្សចករីលផរើម
ការដបាេះដឆ្នែដរជីសដរសររាធាន្
ី
ិរាែីននស រកនធរុសេី ររាររឹែតដៅ ននងៃទ្យី១៨ ខែមីន ឆ្ន ំ

២០១៨។ កនុងររែ
ឹ តិការ ៍ ដនេះ អ្នកសដងេែការ ៍ អ្នតរាែិរែូវបានអ្ដ្ជ ីញាកិែតិយស ដដីមបស
ី ដងេែ
ការ ៍ ដៅកនុងដំដ ី រការការដបាេះដឆ្នែ។ ចំខ កររាដទ្យសកមពុា ដដីមបដី ឆលីយែរាដៅនឹងការអ្ដ្ជ ីញររាសកា
រកុមររាក
ឹ ាស រកនធននសភាស រកនធរុសេី (the Council of the Federation of the Federal
Assembly of the Russian Federation) យ
រួមាអ្នកសដងេែការ

៍ រារដទ្យស

ដៅកនុងការដបាេះដឆ្នែដរជីសដរសររាធាន្
ី
ិរាែីរុសេដី នេះ។

នការរាវរាវសដងេ រាដនេះ
យ

តាកមមការទ្យី២

តាររាែិភូននររឹទ្យធសភាកមពុា រែូវបានអ្ដ្ជ ីញឲ្យចូល

រែូ វ ដរៀរាចំដ

ីងកនុ ងដដលរាំ

ងដឆលី យ ែរានឹ ង សំ ដ

ី ររាសកា

ទកកាទ្យងនឹងការដបាេះដឆ្នែដរជីសដរសររាធាន្
ំ ០១៨។
ី
ិរាែីដៅស រកនធរុសេឆ្
ី ន២

នការរាវរាវដនេះនឹងដរៀរាចំដ

ង
ី ដោយដផ្ទតែសំខានកាដៅដលស
ី ំ

ួ ររាវរាវចំនួនរាីដូចខាងដរកាម៖

 ដែីនីែិវ ិ្ីននការដបាេះដឆ្នែដរជីសដរសររាធាន្
ំ ០១៨ មានលកេ
ី
ិរាែីរុសេឆ្
ី ន២
 ដែីចារាកាបានខចងោងដូ ចដមតច ទកកា ទ្យងនឹងអ្ន កសដងេែការ
ការដបាេះដឆ្ន ែ?

 ដែស
ថិ ទ
ី ែ
ិ កកាទ្យងនង
ឹ យ

ដបាេះដឆ្នែ មែិាធារ

៍ អ្នតរ ាែិ កនុងដំដ

រាកេនដោបាយ ដរាកេភារររាធាន្រា
ិ ែី ម
តា និងការរាករ

ររាធាន្រា
ិ ែី មានអ្វែ
ី លេះ?

២. នីតិវិធីកខការលរៀបចាំ
នុ
ការល
ចារាកាៈង
ំ រឆ្
ី ន ំ ២០០៨ មក អា

តាដូចដមតច?

ី រការនន

ឌ លដបាេះដឆ្នែ អ្នក

៍ មួយចំនួន ពាកការកនធនឹងការដបាេះដឆ្នែដរជីសដរស
ី

ុះលននតព្រឹទ្បធានាធិបតីននស្សហព័នធរ ុស្សស ីនន ាំ ២០១៨
ែតរិ រាធាន្រា
ិ ែរី ុសេុរី ែូវបានផ្ទលសការាូ រត និងមានរយតាដរលរ ូែ

ដលកា ៦ ឆ្ន។
ំ [13] ដោងដៅៈមរដឋ្មមនុ្ាននស រកនធរុសេុី មារៈ៧ ការដបាេះដឆ្នែដៅកនុងររាដទ្យសរុសេុី
មានលកេ

តាដសរ។ី [12] ការដបាេះដឆ្នែររាធាន្ិរាែីរែូវដ្វដី

ង
ី ដោយខម្អកដលកា
ី រដបាេះដឆ្នែាសកល

ដសមីភារ ដោយផ្ទទលកាៈមរយតាសនលឹកដឆ្នែសមាៃែការរាសការរាារលរដឋ។ រដឋ្មមនុ្ា មារៈ ៨១ ក៏បានខចង

ថា « រាុយគលមួយរូរាដខដល ររាខ លមន
ិ អាចរែូវបានដរជីសៈំងាររាធាន្ិរាែនី នស រកនធរុសេុដី លស
ី
រីរីរអា

ែតដិ

យ
ី ។ » [12] ដលីសរីដនេះដទ្យៀែ ការដបាេះដឆ្នែរែូវដ្វីដ

ភាយរយ

ដដីមបឈ
ី េះន ដឆ្នែ។

ង
ី ដោយខម្អកដលីររារកនធដបាេះដឆ្នែ

ដោយផ្ទទលការរី រាារលរដឋ នង
ិ ែរមូវឲ្យដរាកេភារររាធាន្ិរាែីរែូវទ្យទ្យួលបានសំដ
ររាសិនដរាីដមនដរាកេភារខដលទ្យទ្យួលបានសំដ

ភាយរយដនេះដទ្យ ការដបាេះដឆ្នែជុំទ្យីរីរនឹងរែូវដ្វីដ

ងដឆ្នែដលស
ី រី ៥០

ងដឆ្នែដរចីនាង

៥០

ង
ី រវាងដរាកេភារកំរូលរីររូរា។ [13]

ការដបាេះដឆ្នែររាធាន្ិរាែីរុសេរី ែូវររាកាសដោយរកុមររាក
ឹ ាស រកនធននសភាស រកនធរុសេី

(the Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation)
ឬយ

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិ (Central Election Commission) ររាសកាស រកនធ

រុសេ។
ី [1]

យ

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែររាសកាស
1

រកនធរុសេី ខចកដចញាយ

តាកមាម្ិការ

ដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិ នង
ិ យ
of Russia)។
យ

តាកមាម្កា
ិ រដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាែំរានកា (states/regions

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិ

ការររាររឹែតដៅននការដបាេះដឆ្នែ។ ាទ្យូដៅ យ

ដដីរែួនទ្យីោងសំខានកាកុ ងការដរៀរាចំ
ន

និង

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិដនេះ រយរាការយង

ដលកា
ី រដបាេះដឆ្នែៈមែំរានកា/រដឋននដៅកនុងររាដទ្យសរុសេី

រនយ
ី

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែ

ថានកកាែំរានកាវ ិញ រែូវទ្យទ្យួលែុសរែូវចំដពាេះការដបាេះដឆ្នែកនុងែំរានកានីមយ
ួ ៗ ខដលមានទំងអ្សកា ៨៥ ែំរានកា
ដៅកនុងស

រកនធរុសេុ។
ី [19] យ

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាែំរានការែូវបានខរាងខចកដៅៈម

រសុក រកុង និងបជធានី។ [1] យ

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាែំរានកា មាននកបជយភារកនុងការ

ទ្យទ្យួលែុសរែូវការពារសទ្យ
ិ រធិ រាសកាអ្នកដបាេះដឆ្នែ រយរាការយងដលកា
ី រសដងេែការ
ាដរចីនកនុងដរលដបាេះដឆ្នែ (សូមដមីលរូរាភារទ្យី ១) ។
រូរាភារ ១៖ រចនសមពន
ក យ
ធ

៍ [1] និងរាំដរញភារតាកិចច

តាកមាម្កា
ិ រដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែ
យ

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែ
ថានកកាាែិ

យ

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាែំរានកា (រដឋ/
ែំរានកា)

ដែែត
Krai

ាធារ តា
Republic

រសុក

ដែែត
Oblast

ទ្យរី កុង
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បជធានី

Municipal

ែំរានកាសវយែ
ក
Autonomous
Regions

បជធានី

៣. បញ្ា តរិទាក់ភខនឹខការស្សលខេតការត៍បរលភស្ស
ដោយទ្យទ្យួលបានការអ្នុញ្ហាែរស
ី

ការយលការរម
សដងេ ែ ការ

រកនធរុសេុី

និងទ្យទ្យួលបានលិែិែរាញ្ហជកការយ
ី

៍ ដៅកនុ ងការដបាេះដឆ្ន ែ។

សកមមភារសដងេែការ

៍ អ្នតរាែិ

រែូវខែមាន

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិ

អ្ន ក សដងេ ែ ការ

៍ ។ អ្នកសដងេែការ

ចារាកា សតី រី កា រដបាេះដឆ្ន ែ

អ្នកសដងេែការ

ដដីមបី

៍ អ្នត រ ាែិ មា ននកបជយភារកនុ ងការដ្វី

៍ ររាខ លាអាចរាងាាញចំណារាកាអារមម

ការដរៀរាចំ និ ង ការររាររឹ ែត ដៅននការដបាេះដឆ្ន ែ

៍

មែិននអ្ំរី

ចូ ល រួម កនុ ងសននិ សី ទ្យ

ាររកែ៌មាន និងខងលងដៅកានការរារកនធម្េរវម្ាយរានទរាការីដរលដបាេះដឆ្នែរែូវរា្ច រាកា។ [1]
យ

ការ

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិ

៍ ដៅកានការរាមា

ដៅដទ្យៀែ

ដម្ញីលិែិែអ្ដ្ជ ីញសតីរកា
ី រអ្នុញ្ហាែឲ្យសដងេែ

១០០ ររាដទ្យស ដៅអាដមរកឡាទ្យ
ន
ិ
ី អ្រឺ ុរា អាសុ ី និងអាហ្រ

ក
វិ ។ [14] ាងដនេះ

ដោងៈមររាធានរកុមការងាររែួែរិនិែយការអ្នុវែតសិទ្យធិដបាេះដឆ្នែររាសការរាាជនរុសេរី រាសកា

Russian federal Civic Chamber (ាថរាកនរន
ិ ិែយ វ ិភាយ ៈមោនសកមមភារររាសកាសភា) ពាកយសុំ
សដងេែការ

៍ ាង ១០០,០០០ រែូវបានោកកាជូនដដីមបទ្យ
ី ទ្យួលបានការអ្នុញ្ហាែឱ្យសដងេែការ

ដរលដបាេះដឆ្នែ។ ដលស
ី រដី នេះដទ្យៀែ អ្នកសដងេែការ
ដំដ

៍ កនុង

៍ រអ្
នង
ី ងគការអ្នតរាែា
ិ ដរចន
ី
ឹ ចូលរួមកនុង

ី រការដបាេះដឆ្នែ។ ខាងដរកាមដនេះយឺអ្ងគការសំខានកាៗមួយចំនួន ខដលរែូវបានអ្នុញ្ហាែកនុងអ្ំ ុង

ដរលដបាេះដឆ្នែ៖
-

អ្ងគការសរមារាកាសនតិសុែនិងកិចចស

ខដលមានរដឋ ៥៧ ាសមាជិក
ររងាយអ្នកសដងេែការ

មានដដលរាំ

ងទ្យូលំទ្យូលាយទកកាទ្យងនឹងរាញ្ហាសនតស
ិ ុ ែ នង
ឹ ោកកា

៍ រយតាដរលខវង ៨០រូរា និងែលី ៤២០ រូរា។[14] ដៅកនុងកិចចស

ាមួយ OSCE អ្នកសដងេែការ
្ំៗម្ងខដរ។[16]
-

ររាែិរាែតិការដៅទ្យវីរាអ្ុឺរុរា(OSCE)ាអ្ងគការអ្នតររោឋភិបាល

ររាែិរាែតិការ

៍ អាដមរកក៏
ត ទ្យរី កុង
ិ នឹងមានវែតមានដៅកនុងការដបាេះដឆ្នែដៅៈមរាណា

សភារររាសកាអ្ងគការសរមារាកាសនតស
ិ ុែ

នង
ិ កច
ិ ចស

ររាែរា
ិ ែតកា
ិ រដៅទ្យវីរាអ្ុរឺ ុរា

ខដលមានសមាជិកសភា ៣០០ រូរាមករី ៥៧ ររាដទ្យសនឹងរា្ជូ នអ្នកសដងេែការ

(OSCE

PA)

៍ ១១១ នកកាមក

ររា
ត ររាដទ្យសចំនន
ួ ៣០។[17]
ី ណា
-

Commonwealth of Independent States (CIS) ាអ្ងគការអ្នតររោឋភិបាលខដលមាន

ររាដទ្យស ១២ ាសមាជិក បានរា្ជូ នអ្នកសដងេែការ
អ្នកសដងេែការ

៍ រយតាដរលខវង។ [18]

3

៍ ៣០០ នកកា ខដលកនុងមាន ៤០ នកកាា

៤. ស្សថត
ិ ិននការល

ុះលននតលព្រឹទ្រើស្សលរ ើស្សព្រឹទ្បធានាធិបតីននស្សហព័នធរ ុស្សស ុ ី នន ាំ២០១៨

៤.១. លបកេាព និខគតបកសនលោ

យ

ដោងៈមចំ ុ ចទ្យ២
មារៈ៣ ននចារាកាស រកនស
ធ រ
តី កា
រា
ី ដរសររាធាន្
ី
ី រដបាេះដឆ្នែដរជស
ី
ិ ែី

ននស រកនធរស
ុ េុី (Federal Law on the Election of the President of Russian Federation)
រលរដឋរុសេុី ខដលអាចដ្វីាដរាកេភារររាធាន្រា
ិ ែី រែូវមានអាយុោងែិច ៣៥ឆ្ន ំ នង
ិ រសកាដៅា
អ្ចនិ ហ្រនតយដ៍ ៅកនុងររាដទ្យសរុសេុោ
ំ [1]
ី ងដោចណាសកា១០ឆ្ន។
ខែងៈំងដោយយ

រាកេនដោបាយនម
ួ ៗ
ី យ

មារៈ៦)។[1] ចំដពាេះករ

ឬមានលកេ

កនុងករ

ី ដនេះ

ដរាកេភារអាចរែូវបាន

តាាដរាកេភារនកបជយ

(ចំ ុ ចទ្យី១

ី ដរាកេភារនកបជយ រែូវមានការដំរទ្យររី កុមអ្នកដបាេះដឆ្នែាជនាែិរុសេុី

ោងដោចណាសកា៥០០នកកា (ចំ ុ ចទ្យី២ មារៈ៣៤) និងទ្យទ្យួលបាន

ែថដលខារីអ្នកដបាេះដឆ្នែ

ទំងកនុង និងដរៅររាដទ្យសរុសេុី ោងែិច២លាននកកា (ចំ ុ ចទ្យី១ មារៈ៣៦) ដដីមបអា
ី ចចូលរួមកនុង
ការដបាេះដឆ្នែបាន។[1] ដោងៈមមារៈ៣៧ននចារាកាដខដលដនេះ ដរាកេភារកនុងលកេែ
រែូវចុេះដ្មេះដៅយ

ឌ ទំងរីរដនេះ

តាកមាម្កា
ុ េុី (Central Election
ិ រដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិររាសកាស រកនធរស

Commission of the Russian Federation) ដៅចដនលេះដរលរី ៤៥នងៃដលកា៨០នងៃ មុននងៃដបាេះដឆ្នែ
មុនដមាង៦លាៃច (ដមាងទ្យរី កុងមូសូ )
គ ។[1]
ចំដពាេះការដបាេះដឆ្នែដៅឆ្ន២
ំ ០១៨
មានចំនួនររាមា

៣៨នកកា

(២២យ

ដរាកេជនខដលបានចុេះដ្មេះាដរាកេភារររាធាន្រា
ិ ែី
រាកេនដោបាយ

នង
ិ ១៥រូរាាដរាកេភារនកបជយ)។[2]

ដទេះរាា
ី ោងណាក៏ដោយ មានខែដរាកេភារ៨រូរារាុដណាណេះខដលមករយ
ី

រាកេចំនន
ួ ៧ (ររាុស៧

នកកា នង
ិ រស១
ី នកកា) ខដលរែូវបានខែងៈំងាដរាកេភារចុងដរកាយ (សូមដមល
ី ៈបងទ្យី១ខាងដរកាម)។[2]
យ

រាកេកានកាអ្ំណាច (យ

រាកេរារងួរារារងួមរុសេុី United Russia) មិនបានរា្ជូ នដរាកេភារឱ្យចុេះ

ដ្មេះសរមារាកាការដបាេះដឆ្នែឆ្ន ំ ២០១៨ ដទ្យ ចារាកាៈង
ំ រីការដកែលួនររាសកាដលាក រូទ្យីន វាល ឌីដមៀ វាល ឌីមីរូវ ី
ច (Putin Vladimir Vladimirovich) រីយ
ដូចខដលបានរាងាាញដៅកនុងៈបងទ្យី១

ដលាក

រាកេនដោបាយដនេះ។ ដទេះាោងណាក៏ដោយ

រូទ្យីន

វាល ឌីដមៀ

វាល ឌីមីរូវ ីច

Vladimirovich) ាដរាកេភារនកបជយសរមារាកាការដបាេះដឆ្នែឆ្ន ំ ២០១៨ ដនេះ។
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(Putin

Vladimir

ៈបងទ្យ១
ំ ០១៨[2]
ី ៖ ដរាកេភារររាធាន្រា
ិ ែឆ្
ី ន២
ដលែ

ដ្មេះ

ដរៀង
១

នងៃ ខែ ឆ្ន ំ
កំដ

បារាូរន
ី ដសជ
ី ី នីកូដ វ ីច
(Baburin Sergey

ដភទ្យ

ីែ

នងៃចុេះដ្មេះ

រយូឌន
ី ន
ី ផ្ទដវល នក
ី ូដ វ ីច
(Grudinin Pavel

រាកេ

នដោបាយ

៣១/០១/

រា

១៩៥៩

០៧/០២/
២០១៨

Nikolaevich)
២

យ

សងគមាែិរស
ុ េុី
(Russian

National Society)
២០/១០/

រា

១៩៦០

១២/០១/
២០១៨

Nikolaevich)

រាកេកុមុ យន
ម
ស
ី តនន
ស

រកនធរស
ុ េុី

(Communist
Party of the
Russian
Federation)

៣

សុីរនូី វាេយ វាល ឌីដមៀ វូល ូវវ ី ២៥/០៤/
ច (Zhirinovsky Vladimir

រា

១៩៤៦

២៩/១២/

យ

២០១៧

ដែយយដសរន
ី ិយមរុ

Volfovich)

រាកេររាា្ិរា-

សេុី

(Liberal
Democratic Party
of Russia)
៤

រូទ្យីន វាល ឌីដមៀ វាល ឌីមីរូវ ីច
(Putin Vladimir

០៧/១០/

រា

១៩៥២

០៦/០២/

ដមនយ

រាកេ

២០១៨

នដោបាយ

០៨/០២/

យំនិែម្តួចដម្តីមសុីវ ិល

Vladimirovich)
៥

សូរាចាក ដសន អាណាែូ

០៥/១១/

លដយវ ណា (Sobchak

១៩៨១

ស

២០១៨

(Civil Initiative)

Ksenia Anatolyevna)
៦

សូដរឃន
ី ដមសុីម អា ច
ិ
ដសនរែូវ ីច (Suraykin

០៨/០៨/

រា

១៩៧៨

០៨/០២/
២០១៨

Maxim Alexandrovich)

កុមុ យន
ម
ស
ិ នត នស រកនធរុសេុី

(Communists of
Russia)

៧
៨

ទ្យែ
ី ូវ រាូរស
ី យដឺ យវ ីច (Titov

២៤/១២/

Boris Yuryevich)

១៩៦០

ោវនា
លី
េ យ រយក
ី ូរ ី អា ក
ី

១០/០៤/

សុវី ីច

រា
រា

១៩៥២

(Yavlinsky Grigory

០៧/០២/

រាកេកំដ

ីន

២០១៨

(Party Growth)

០៧/០២/

យ

២០១៨

ដែយយស

រាកេររាា្រា
ិ -

«ោរាលូកូ»
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រកនធរុសេុី

Alekseevich)

(Russian United
Democratic Party

ររាភរ៖ យ

“Yabloko”)

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិននស រកនរធ ស
ុ េុី (Central Election Commission of

the Russian Federation) ឆ្ន២
ំ ០១៨

៤.២. មតឌលល
ស

ុះលននត

រកនធរុសេុី

មានម

ឌ លដបាេះដឆ្នែចំនន
ួ ៩៥,០០០ម

ដរជីសដរសររាធាន្
រា
ី
ិ ែន
ី ដរលខាងមុែដនេះ[3]
ចំនួនររាមា

២,១០០ម

ឌល

ខដលកនុងដនេះទ្យរី កុងមូសូ គ

សរមារាកាការដបាេះដឆ្នែ
មានម

ឌ លដបាេះដឆ្នែ

ឌ ល (សូ មដមល
ី ខម្នទ្យ១
ី ខាងដរកាម)។[4] ដោយមានកិចចស ររាែិរាែតកា
ិ រ

ាមួយរាណា
ត ររាដទ្យសដនទ្យដទ្យៀែ ម

ឌ លដបាេះដឆ្នែក៏រែូវបានដរៀរាចំចំនួនររាមា

៣៨៥ ម

ឌ ល ដៅ

កនុង ១៤៥ ររាដទ្យស ដដីមបឱ្
ី យររាារលរដឋរុសេុី ខដលរសកាដៅដរៅររាដទ្យសអាចដបាេះដឆ្នែបាន។[5]
ខម្នទ្យី១៖ ម

ររាភរ៖ យ

ឌ លដបាេះដឆ្នែដៅទ្យីរកុងមូសូ គ ររាដទ្យសរុសេុ[ី 4]

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិននស រកនរធ ស
ុ េុី (Central Election Commission of
the Russian Federation) ឆ្ន២
ំ ០១៨
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៤.៣. អនកចុុះល្មុះល

ុះលននត

រសដដៀងដននឹងររាដទ្យសដនទ្យដទ្យៀែខដរ រលរដឋរុសេុី ខដលមានអាយុ១៨ឆ្ន ំ យិែរែឹមកាលរារដចេ
ិ ទ្យ

ននការដបាេះដឆ្នែ មានសិទ្យធិដបាេះដឆ្នែ (ចំ ុ ចទ្យ១
មារៈ៣)។[1] រលរដឋរុសេុខី ដលរសកាដៅដរៅ
ី
ស

រក នធ រុ សេុីទ ង
ំ អ្សកា

ក៏ មា នសិ ទ្យធិ ដបាេះដឆ្ន ែដលី ក ខលងខែអ្ន ក ខដលទ្យទ្យួ ល បានសញ្ហជ ែិ រា រដទ្យស

រាុដណាណេះ។[1] ដោងៈមដយ ទ្យំរករសថិែិ (Statistics Portal) បានរាងាាញថា កនុងឆ្ន២
ំ ០១៨ ររាដទ្យស
រុសេុី មានចំនន
ួ ររាាជនសរុរាររាមា

១៤៣.២៦លាននកកា។[6]

២០១៨ អ្នកចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែ មានចំនន
ួ ររាមា
មានអ្នកចុេះដ្មេះដរចន
ួ ររាមា
ី ាងដយ ចំនន

យែ
ិ មករែម
ឹ នងៃទ្យី១ ខែមកប ឆ្ន ំ

១០៨.៩៦លាននកកា ខដលកនុងដនេះទ្យីរកុងមូសូ គ

៧.២១ លាននកកា នង
ិ ែំរានកាមូសូ គ (Moscow Region)

មានចំនួន៥.៥៨លាននកកា។ ដលីសរីដនេះដទ្យៀែ អ្នកចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែដៅដរៅររាដទ្យសរុសេុី មានជិែ
១.៨៧លាននកកា (សូមដមីលៈបងទ្យី២ខាងដរកាម)។[7]

ៈបងទ្យ២
ួ ររាាជន នង
ួ អ្នកចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែននស រកនធរស
ុ េុី ឆ្ន២
ំ ០១៨
ី ៖ ចំនន
ិ ចំនន
ររាាជនចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែ

ចំនន
ួ មនុសេយែ
ិ ាលាននកកា

ចំនួនររាាជនរយរាកាអាយុ

១១៤.៧៣ [8]

អ្នកចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែដៅររាដទ្យសរុសេុី

១០៨.៩៦

អ្នកចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែដៅទ្យីរកុងមូសូ គ

៧.២១

អ្នកចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែដៅរារដទ្យស

១.៨៧

អ្នកចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែដៅែំរានកាមូសូ គ

៥.៥៨

ដទេះរាីាអ្នកចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែ មានចំនន
ួ ដរចីនក៏ដោយ អ្នកចុេះដ្មេះទំងអ្សកាមិនសុទ្យធខែ
ដៅដបាេះដឆ្នែដនេះដទ្យ។
ដបាេះដឆ្នែសរុរាមានររាមា

រាទ្យរិដា្កនុងឆ្ន២
ំ ០១២

បានរាងាាញថាដទេះរាីាចំនន
ួ អ្នកចុេះដ្មេះ

១១០ លាននកកាក៏ដោយ[9] មានខែ ៦៥.៣ ភាយរយ រាុដណាណេះ ខដល

បានដបាេះដឆ្នែ។[9] ចំដពាេះការដបាេះដឆ្នែដៅឆ្ន ំ ២០១៨ រែូវបានដយរ ំរង
ឹ ទ្យុកថាអ្នកដៅដបាេះដឆ្នែនឹង
មានរី ៧៨.៥ភាយរយ ដៅ៨១.៣ភាយរយ ននចំនន
ួ អ្នកចុេះដ្នេះសរុរា។[10]

៤.៤. ការស្សទខ់មតិ និខការពាករត៍
ការដបាេះដឆ្នែដរជីសដរសររាធាន្
រា
ី
ិ ែីននស

រកនធរុសេុី ឆ្ន២
ំ ០១៨ ទ្យទ្យួលការចារាកាអារមម

៍ា

ខាលង
ំ ររី រាារលរដឋរុសេី ារដិ សសអ្នកជំនញ និងអ្ងគការទំងកនុង និងដរៅររាដទ្យស។[11] ដលាក រូទ្យន
ី
ខដលសថែ
ិ កនុងែំខ

ការដបាេះដឆ្ន ែដនេះ

ងររាធាន្រា
ិ ែីដៅកនុងររាដទ្យសរុសេុន
ី ដរលរាចចុរាបនន រែូវបានដយរាករ ៍ ថានង
ឹ ឈនេះ
ដ

ីយនឹ ងរាំដរញែួ នទ្យី ាររាធាន្ិរា ែីដៅអា

(២០១៨-២០២៤)។[11] ដនេះររាខ

ែតិទ្យី ២ ររាសកា ដែការា នតដទ្យៀែ

លាដោយារខែ ដលាក អា ច
ិ សុ ី ណាវាលកានី (Alexei
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Navalny)1 ខដលាអ្នកររាឆ្ំងខាលង
ំ រាំម្ុែ រែូវបានចារាកាែួ លន នង
ិ ោមឃាែកាមន
ិ ឲ្យចូលរួមកនុងការដបាេះដឆ្នែ
ដលក
ី ដនេះ។[11]

៍ ដនេះ ការសទងកាមែិនដរលងមីៗដនេះ ខដលដ្វីដ

ដរៅរីការរាករ
ដោយ មជឍម
Study

of

ឌ លរុសេុស
ី រមារាកាការសិការីមែិាធារ

Public

Opinion:

VCIOM)

ង
ំ ០១៨
ី កាលរីខែកុមភតា ឆ្ន២

តា (The All-Russian Center for the

បានរាងាាញថាភាយរយររាសការរាាជនខដលដំរទ្យដលាក

ររាធាន្ិរាែី រូទ្យីន វាល ឌីដមៀ វាល ឌីមីរូវ ីច (Putin Vladimir Vladimirovich) ឲ្យដ្វីាររាធាន្ិរាែី
អា

ែតិ ងមី មា នចំ នួនររាមា

៧០ ភាយរយ នដរាកេ ភា រដនទ្យដទ្យៀែទ្យទ្យួល បានការដំរទ្យរែឹ មខែ៨

ភាយរយរាុដណាណេះ (សូមដមីលរូរាភារទ្យី២ខាងដរកាម)។[12] ដយបានការរាមា

ថា ដៅឆ្ន២
ំ ០១៨ ដលាក

ររាធាន្រា
ិ ែី រូទ្យីន វាល ឌដី មៀ វាល ឌម
ី រី ូវ ីច (Putin Vladimir Vladimirovich) នង
ឹ ទ្យទ្យួលបានសនលក
ឹ ដឆ្នែ
ដរចន
ី ាងឆ្ន ំ ២០១២ ររាមា

៣០ លានសនលក
ធ ។[9]
ឹ (សូមដមល
ី រូរាភារទ្យ២
ី នង
ិ ឧរាសមពកន)

រូរាភារទ្យ២
ំ ០១៨[12]
ី ៖ អ្រៈដំរទ្យដរាកេជនររាធាន្រា
ិ ែ៖
ី ការសទងកាមែរ
ិ នី ងៃទ្យី១២ដលកា១៨ ខែកុមភតា ឆ្ន២
៧០.

៦៩.៥

៦០.

ភាយរយ

៥០.
៤០.
៣០.
២០.
១០.
០.

៧.៥

៥.៣

១.៤

ររាភរ៖ មជឍម ឌ លរុសេុីសរមារាកាការសិការីមែិាធារ

០.៩

០.៤

០.៣

០.១

តា (The All-Russian Center for the Study of

Public Opinion: VCIOM) ឆ្ន២
ំ ០១៨

1

អា ច
ំ ០១៦។ ដែកា រែូវ
ិ សុី ណាវាលកានី (Alexei Navalny) ររាកាសដ្វីាអ្នកនដោបាយនកបជយ ដៅកនុងខែ្នូ ឆ្ន២

បានដចាទ្យររាកានកាដររាីរបាសកាអ្ំដរី

ង
ឹ ាដៅដលីមហ្រនតីរោឋភិបាលមានកកា ដៅកនុងបាែុកមមខដលដ្វីដ
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ង
គ
ី ដៅទ្យីរកុងមូសូ ។

៥. លស្សចករីស្សននិដ្ឋាន
ការដបាេះដឆ្នែដរជស
រា
ី ដរសររាធាន្
ី
ិ ែីននស

ដបាេះដឆ្នែររី ជុំខដលកនុងដនេះ
ខដលស

ការាមួយយ

យ

រកនធរុសេុី

ដ្វដី

ង
ី ដោយខម្អកដៅដលរី រារកនធ

តាកមាម្កា
ិ រដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិ

យា
ឺ ាថរាកនដ៏សំខានកា

តាកមាម្កា
ិ រដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាែំរានកាខដលខរាងខចកា រសុក រកុង នង
ិ

បជធានី។ ចំនន
ួ ររាាជន រយរាកាអាយុដបាេះដឆ្នែកនុងឆ្ន ំ ២០១៨ មានររាមា

១១៤លាននកកា នង
ិ

ចំនន
ួ អ្នកចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែមានជិែ ៩៥ ភាយរយ។ ៈមការរ ំរឹងទ្យុកមានររាមា

៨០ ភាយរយ

រាុដណាណេះ ខដលនឹងដៅចូលរួមដបាេះដឆ្នែ។ រាខនថមដៅដលីររារកនធននការដរៀរាចំ និងនីែិវ ិ្ីននការដបាេះដឆ្នែ
ដនេះ

ការដបាេះដឆ្នែដរជីសដរសររាធាន្
ី
ិរាែីននស

វែតមានអ្នកសដងេែការ
ដៅកនុងដំដ

រកនធរុសេុី

រាងាាញនូវរូរាភារវ ិជជមានដោយមាន

៍ រីអ្ងគការអ្នតរាែិ និងរាណា
ត ររាដទ្យសននជុំវ ិញរិភរដលាក ខដលនឹងចូលរួម

ំ ដនេះនឹងដ្វីដរាសកកមមចុេះសដងេែការ
ី រការដបាេះដឆ្នែ។ អ្ងគការអ្នតរាែិទង

៍ រយតាដរល

ែលី និងខវង។ ដលីសរីដនេះដទ្យៀែ ដលាករូ ទ្យីនដៅខែាដរាកេភារខដលមានររាាររាិយភារាងដយដោយ
ដោងៈមការសដងេែររាសកាអ្នកជំនញក៏ដូចាការសទងកាមែិ។
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ឧបស្សមព័នធ
ៈបងទ្យ១
ុ េុី ឆ្ន២
ំ ០១៨
ី ៖ អ្នកចុេះដ្មេះដបាេះដឆ្នែននស រកនធរស
ែំរានកាននស រកនរធ ស
ុ េុី (The
Subject of Russian
Federation)

អ្នកចុេះដ្មេះ
ដបាេះដឆ្នែ

ែំរានកាននស រកនរធ ស
ុ េុី ( The
Subject of Russian
Federation)

អ្នកចុេះដ្មេះ
ដបាេះដឆ្នែ

The Republic of Adygea

336,053

Kaluga Region

Altai Republic

159,195

Kemerovo Region

2,030,704

Kirov Region

1,067,638

Republic of Bashkortostan

3,059,787

The Republic of Buryatia

715,139

The Republic of Dagestan

1,677,969

The Republic of Ingushetia

801,385

Kostroma Region

535,772

Kurgan Region

714,973

222,189

Kursk Region

934,260

Kabardino-Balkaria Republic

536,343

Leningrad Region

Republic of Kalmykia

210,911

Lipetsk Region

937,740

Karachay-Cherkess Republic

301,131

Magadan Region

105,468

The Republic of Karelia

527,885

Moscow Region

Komi Republic

677,765

Murmansk Region

Republic of Crimea

1,483,136

Nizhny Novgorod Region

Mari El Republic

545,605

Novgorod Region

The Republic of Mordovia

627,271

Novosibirsk Region
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1,314,567

5,587,565
599,628
2,603,915
503,253
2,130,973

The Republic of Sakha

633,598

Omsk Region

1,547,017

512,629

Orenburg Region

1,582,885

Republic of North OssestiaAlania
The Republic of Tatarstan

2,935,867

Oryol Region

636,266

192,234

Penza Region

1,083,179

1,191,734

Pskov Region

539,703

The Republic of Khakassia

401,347

Postov Region

3,239,319

Chechen Republic

699,331

Rayazan Oblast

922,571

Chuvash Republic-Chuvashia

934,135

Samara Region

2,442,330

1,860,508

Saratov Region

1,941,916

Transbaikal Region

806,797

Sakhalin Oblast

369,978

Kamchatka Krai

238,938

Sverdlovsk Region

3,386,595

Krasnodar Region

4,070,887

Smolensk Region

777,257

Krasnoyarsk Region

2,118,896

Tambov Region

846,346

Perm Region

2,009,561

Tver Region

Primorsky Krai

1,466,599

Tomsk Region

Stavropol Region

1,943,263

Tula Region

1,193,907

Khabarovsk Region

1,003,142

Tyumen region

1,090,360

Tyva Republic
Udmurt Republic

Altai Region
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1,073,363
769,925

Amur Region

625,533

Ulyanovsk Region

1,013,966

Arhangelsk Region

916,711

Chelyabinsk Region

2,692,732

Astrakhan Region

738,742

Yaroslavl Region

1,020,605

Belgorod Region

1,232,757

Moscow City

7,216,076

Bryansk Region

1,003,447

Saint-Petersburg

3,817,377

Vladimir Region

1,140,816

Sevastopol

311,168

Volgograd Region

1,875,473

Jewish Autonomous Region

130,599

Nenets Autonomous
Vologda Region

948,327

Okrung

34,004

Khanty-Mansi Autonomous
Voronezh Region

1,866,410

Area - Yugra

1,113,896

Chukotka Autonomous
Ivanovo Region

815,617

District

33,208

The Yamalo-Nenets
Irkutsk Region
Kaliningrad Region

ររាភរ៖ យ

1,865,247
789,620

Autonomous District
សរុរា

355,935
108,968,869

តាកមាម្ិការដរៀរាចំការដបាេះដឆ្នែថានកកាាែិននស រកនរធ ស
ុ េុី (Central Election Commission of
the Russian Federation) ឆ្ន២
ំ ០១៨
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រូរាភារទ្យ១
រា
ី ដរសររាធាន្
ី ៖ លទ្យធម្លចុងដរកាយននការដបាេះដឆ្នែដរជស
ី
ិ ែី ឆ្ន ំ ២០១២
៧០.
៦០.

៦៣.៦

ភាយរយ

៥០.
៤០.
៣០.
២០.

១៧.១៨

១០.

៧.៩៨

០.
Putin V.V

៦.២២

៣.៨៥

Gennady

Mikhail

Vladimir

Sergei

Zyuganov

Prokhorov

Zhirinovsky

Mironov

ររាភរ៖ អ្ងគការដបាេះដឆ្នែរុសេុី (Russia Votes Organization) ឆ្ន២
ំ ០១៥
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