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KN³kmμaFikarnayk 
BOARD OF DIRECTORS 

 
1. elak Fn saray 
Mr. THUN Saray 
RbFanKN³km μaFikarnayk  
nigCaRbFan ADHOC 

2. elak suk sMeGOn 
Mr. SOK Sam Oeun 

GnuRbFanKN³kmμaFikarnayk 
nigCanayk CDP 

3. elak ywm b:U 
Mr. YIM Po GKÁehrBaØik  
nigCanayk CCPCR 

4. GñkRsI s‘un can;Esn 

Mrs. SUN Chansen smaCika  
nigCaRbFan KYA  

5. elak yg; KimeGg 
Mr. YONG Kim Eng smaCik 
nigCanayk PDP-Center 

6. elak muM sarin 
Mr. MOM Sarin smaCika 
nigCanayk HRCDO 

7. GñkRsI TIv saraeyt 
Ms. TIV Sarayet smaCika  
nigCashnayika  WMC 

8. kBaØa sy sara vDÆnI 
Miss. SAY Sara Vathany 

smaCika  
nigCanayika  CWCC 

9. elak Kwm suvNÑ 
Mr. KIM Sovann smaCik 
nigCanayk VIGILANCE 

10. nayk  LAC (NA) 
11. nayk KKKHRO (NA) 

12. GñkRsI Bwg yk;ehob 
Ms. PEUNG Yok Hiep smaCika 
Ca\sSrCn Dignitary 

13. elak sWn Est 
Mr. SEN Set smaCik  
Ca\sSrCn Dignitary 

 
 

 
 

 
 
 

ខុមែ្រហ្វល អនកឃ្ល េំមើល / អតថបទេលខ ៨៨                      ៃថងទី ២៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ 
 

េសចក្ដី្របកសព័ត៌មន 
ស្ដពីី 

របយករណ៍េវទិកស្តពីីករេបះេឆន ត និង្របជធិបេតយយ កនងុេខត្តេសៀម ប 
 

គណៈកមម ធិករ ខុមែ្រហ្វល សហករណ៍ជមួយ ខ/ប ្ត ញៃនអងគករ
សងគមសីុវលិេនេខត្តេសៀម ប រមួមន សមគមករពរសិទធិមនុស  និងអភិវឌ ន៍
េនកមពុជ (ADHOC) អងគករកមពុជេដើមបីជួយ្រស្តីមនវបិត្តិ (CWCC) អងគករសមព័នធែខមរ 
និងជំេរឿនករពរសិទធិមនុស  (LICADHO) អងគករសហករណ៍េដើមបីករអភិវឌ ន៍េន
កមពុជ(PADEK) និង គណៈកមម ធិករអពយ្រកឹតយ និងយុត្តិធម៌ េដើមបីករេបះេឆន តេ យ
េសរ ីនិង្រតឹម្រតូវេនកមពុជ (NICFEC) បនេរៀបចំេវទិកស្តីពី ករេបះេឆន ត និង្របជធិ
បេតយយ (FOREDS) េនេខត្ដេសៀម ប ែដលមនសិកខ កម្របមណ ១០០ នក់ ចូល
រមួ កនុងេនះមន ្រស្ដី ២០% មកពីសហគមន៍េផ ងៗ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនន 

ជីវករ/ពណិជជករ ម្រន្ដី ជករ សិស /និស ិត កសិករ ែដលមកពី្រកុង និង្រគប់្រសុក
កនុងេសៀម ប េដើមបីពិភក រកអនុ សន៍ឲយ ថ ប័នពក់ព័នធននេដើមបីែកលម្អករេបះ
េឆន ត និងករអនុវត្តលទធិ្របជធិបេតយយឲយបនកន់ែតល្អែថមេទៀត។  

េ ក េយ៉ង វរីៈ នយក្របតិបត្តិៃនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ 
បនេធ្វើករចប់ រមមណ៍េទេលើបញ្ហ ្របជធិបេតយយថ «្របជធិបេតយយែដលល្អមន
វធិនចបប់ ែដលចបប់្រតូវែតេគរពទំងអស់គន  ែដលចបប់្រតូវែតបងកលកខណៈឲយ្រសួល
ដល់សិទធិបេញចញមតិេនះ និងសិទធិមួយចំនួនេទៀតផងែដរដូចជ សិទធិទទួលបនព័ត៌មន 
សិទធិបេងកើតជសមគម និងសិទធិ្របមូលផ្តុំែដលជែផនកមួយៃនេសរភីពបេញចញមតិផង
ែដរ។ 

អនុ សន៍ស្រមប់បញ្ហ សំខន់ៗរបស់សិកខ កមរមួមន ករព្រងឹងករ្រគប់្រគង
កនុងករេចញទ្រមង់ ១០១៨ ឲយមនតម្ល ភព ករស្រមួលដល់ករែកទិននន័យអនកេបះ
េឆន ត គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ែកលម្អ្របព័នធេបះេឆន ត និងេសរភីព 
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ៃនករបេញចញមតិ និង្របមូលផ្តុំ េបើេទះបីមនករែខ្វងេយបល់េទេលើអនុ សន៍ខ្លះក៍
េ យ។ 

តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ី េ កជំទវ ែក សុវណ្ណរតន៍ មនេយបល់
ជំទស់កនុងកររក ទុកទ្រមង់១០១៨ បុ៉ែន្តេសនើឲយេ្របើមេធយបយផ្តល់អត្តសញញ ណប័ណ្ណ
ជំនួសវញិ។ 

សមជិក្រកុម្របឹក េខត្តេសៀម បមកពីគណបក ្របជជនកមពុជ ឯកឧត្តម ចន់ 
សុផល បនមន្រប សន៍ថ «...ខញុំសូមគំ្រទអនុ សន៍ែដល្រកុមទីបួនបនេលើក
េឡើងទក់ទងេទនឹងេសរភីពៃនករបេញចញមតិនិងេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុំ...»។ 

ចំែណកតំ ង្រកសួងម ៃផទ េ ក ្របក់ សំេអឿន បនែថ្លងថ «ខញុំនឹងពំនំ
អនុ សន៍របស់េវទិកេទជូនថន ក់ដឹកនំ អំពីករេបះេឆន តថន ក់្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត់ 
គួរែតេ្របើ្របព័នធឯកត្តនម»។ 

េ ក យង់ គិមេអង អនកស្រមបស្រមួលេវទិក និងជ្របធន មជឈមណ្ឌ ល
្របជពលរដ្ឋេដើមបីអភិវឌ ន៍ និងសន្តិភព បនសនយថ “អនុ សន៍ែដលបនរកេឃើញ
េ យមច ស់េឆន តទំងេនះ នឹង្រតូវបញជូ នដល់ម្រន្តី និងភគីពក់ព័នធននេដើមបីសិក  និង
ពិចរ េដើមបីែកលម្អឲយករេបះេឆន ត និងករអនុវត្តលទធិ្របជធិបេតយយ្រប្រពឹត្តេទ
កន់ែតល្អែថមេទៀត”។ 

ជលទធផល ្របជពលរដ្ឋជអនកចូលរមួកនុងេវទិកេនេខត្តេសៀម ប បនរក
េឃើញនូវអនុ សន៍ េហើយភគេ្រចើនេលើសលប់ (៨០% េទ ៩០%) បនេបះេឆន តគំ
្រទនូវអនុ សន៍ទំងេនះ។ តំ ង ្រស្ត េ កជំទវ ែក សុវណ្ណរតន៍ សមជិក្រកុម
្របឹក េខត្ត ឯកឧត្តម ចន់ សុផល និងតំ ង្រកសួងម ៃផទ េ ក ្របក់ សំេអឿន 
បនទទួលយកអនុ សន៍របស់មច ស់េឆន តបនទ ប់ពីេវទិកផងែដរ េហើយសនយថនឹង 
យកអនុ សន៍ទំងេនះេទពិភក បន្តេទៀត។ 

អនុ សន៍ទំងេនះដូចែដលបនភជ ប់មកជមួយ ្រតូវបនែចកជូនដល់សិកខ
កមទំងអស់កនុងេវទិក ករេបះេឆន ត និង្របជធិបេតយយ កលពីៃថងទី១១ ែខវចិឆិក ឆន  ំ
២០១០ កនុងេខត្តេសៀម ប។ េវទិកេនះបនករគំ្រទហិរញញវតថុ និងផ្តល់េយបល់បេចចក
េទសពីកមមវធីិអភិវឌ ន៍អងគករសហ្របជជតិ (UNDP)។ 

 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទំនក់ទំនង៖ 

េ ក ច័នទ រទិធ អនកស្រមបស្រមួលែផនកព័ត៌មនខុមែ្រហ្វល ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៨៤៥ ២១១
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អនុ សន៍របស់មច ស់េឆន តកនុងេខត្ត េសៀម ប ស្រមប់កំែណទ្រមង់្របព័នធេបះេឆន ត និង្របជធិបេតយយ 
ល.រ. អនុ សន៍ ថ ប័នទទួលខុស្រតូវ ភគរយសេម្លង 
១ បញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត និងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត៖ 
រក ទ្រមង់ ១០១៨ េហយី្រតូវព្រងងឹករ្រគប់្រគងបែនថម។ 
លុបបណ្ណ័ ព័ត៌មន េហយីបន្តបតិបញជ ីេឈម ះ អនកេបះេឆន ត មភូមិ ។ 
ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត បញឈប់ករេធ្វ្របតភិូកមមេទ េសម ន ឬឃុ។ំ ្របគល់ជូន គ .ជ.ប ជអនកចុះេឈម ះ នងិមនករឃ្ល េំមលីព ី
អងគករសងគមសុីវលិ។ ្រតូវព្រងឹងសមតថភពម្រន្ត ីគ.ជ.ប ្រគប់លំ ប់ថន ក់។ 
បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត្រតូវផ ព្វផ យ ម្របពនធអ័ុនីេធែីណត សុីឌ.ី..។ 
ប្តូរករយិល័យ ប្តូរេឈម ះទី ងំ ្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនេ យ មខី្លួនបនដឹងជមុននងិ ផ្តល់ព័ត៌មន
ពទីកីែន្លងៃនករយិល័យេបះេឆន តេ យបនចបស់ ស់។ 

 

 

គ.ជ.ប 

គំ្រទ ៧៨% 
មិនគំ្រទ 
១៦%  
អនុ ទ ៧%  ចូលរមួសេងកតករណ៍ ឬេធ្វសីវនកមមេ យបនេទៀងទត់ មេពលេវ ។ អងគករសងគមសុីវលិ 

ចូលរមួសេងកតករណ៍េ យបនេទៀងទត់ មេពលេវ ។ 
 

គណបក នេយបយ

សូមកុឲំយេមឃុ ំេមភូម ិេម្រកុម ម្រន្តនីគរបល ្រសង់េឈម ះអនកេបះេឆន ត កនុងៃថងេបះេឆន ត 

 
ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

និងអនកអនុវត្តចបប់ 
  
២ គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត 
សមសភព គ.ជ.ប គរួមនសមជកិចរំះុេចញមកពគីណបក នេយបយនមិយួៗ ែដលមនអសនៈេនកនុងរដ្ឋសភ និង
អងគករសងគមសុវីលិ េហយីសមសភពេនះមនដូចគន េន្រគប់លំ ប់ថន ក់ ៃន គ.ជ.ប។ មនមយួ របូ ៃនគណបក នមីយួៗ 

រដ្ឋសភ 
និងរ ្ឋ ភិបល 

គំ្រទ៨៦% 
មិនគំ្រទ១២% 
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ឬតំ ង មកពសីងគមសុីវលិចនំនួ មយួរបូ។ បញចូល ថ ប័ន គ.ជ.ប េទកនុងចបប់រដ្ឋធមមនុញញ។ អនុប ទ២% 
ករេ្រជសីេរសីសមសភព គណៈកមម ធកិរេខត្តេរៀបចកំរេបះេឆន ត គណកមមកឃុេំរៀបចកំរេបះេឆន ត នងិម្រន្តកីរយិល័យ
េបះេឆន ត ជបនទុករបស់ គ.ជ.ប េ យមនករចូលរមួព ីគណៈកមមករេ្រជសីេរសីមយួ (ធនថឲយមនសមសភពចំរះុ)។ 

    បេងកតីអងគភពេសុបីអេងកតចលត័មយួ (គណៈកមមករេសុបីអេងកត ជបនទុករបស់ គ.ជ.ប េហយីឲយមនមយួ្រកុមកនុងមយួេខត្ត)។

គ.ជ.ប 
 

ករេ្រជសីេរសីសមសភព ជបនទុករបស់ គ.ជ.ប េ យមនករចូលរមួព ីគណៈកមមករច្រមុះ។ 
អជញ ធរមូល ្ឋ ន 

និងអនកអនុវត្តចបប់ 
 

៣ ្របព័នធេបះេឆន ត 
ករេបះេឆន តថន ក់ជត ិ(រដ្ឋសភ) េ្រប្របពន័ធសមម្រត ថន ក់មូល ្ឋ ន (ឃុ ំសងក ត់) េ្រប្របពនធឯ័កត្តនម។ 
្របពនធេ័បះេឆន តថន ក់ជត្រតូវែបងែចក សន: មរបូមន្តសម័យ អ៊ុន ក់។ 
ស្រមប់ពរី ឬ បី ណត្តេិទមុខេទៀត ្របេទសកមពុជគរួែតពចិរ អពំបីញជ ីេឈម ះេបកខជនឯក ជយ កនុងករឈរេឈម ះេបះ
េឆន ត។ 
ឲយមនចំននួកូ ្រស្ត ី៥០% េនកនុងបញជ ីេឈម ះជេបកខជនឈរេឈម ះេបះេឆន ត របស់គណបក នេយបយនីមួយៗ។ 
េលីកទកឹចតិ្ត នងិជ្រមុញគណបក នេយបយឲយបេងកនីចនំនួកូ ្រស្តឈីរេឈម ះេបះេឆន ត ឲយបនយ៉ងតិចចប់ព ី២០ % 
េឡងីេទ េហយី ក់ កនុងបញជ ីេលខេរៀងឆ្ល ស់គន ប់ពខីងេលី។  

     ណត្តរិបសន់យករដ្ឋម្រន្ត ី្រតូវែតកណំត់កនុងរយះេពលយ៉ងយូរបផំុតពរី ណតិ្ត កនុងមយួជវីតិ ។

រដ្ឋសភ និង  
រ ្ឋ ភិបល 

គំ្រទ៩០% 
មិនគំ្រទ៦% 
អនុប ទ៤% 

ចូលរមួជរំញុឲយមនចនំនួកូ ្រស្ត ី៥០% េនកនុងបញជ ីេឈម ះជេបកខជនឈរេឈម ះេបះេឆន ត របស់គណបក នេយបយ
នមីយួៗ។ េលីកទឹកចតិ្ត នងិជ្រមុញគណបក នេយបយឲយបេងកនីចនំនួកូ ្រស្តឈីរេឈម ះេបះេឆន ត ឲយបនយ៉ងតិចចប់ព ី
២០ % េឡងីេទ េហយី ក់ កនុងបញជ ីេលខេរៀងឆ្ល ស់គន ប់ពីខងេល។ី 

គ.ជ.ប  

យល់្រសបឲយមនចនំនួកូ ្រស្ត ី៥០% េនកនុងបញជ ីេឈម ះជេបកខជនឈរេឈម ះេបះេឆន ត របស់គណបក នេយបយ
នមីយួៗ។ បេងកនីចនំនួកូ ្រស្តឈីរេឈម ះេបះេឆន ត ឲយបនយ៉ងតិចចប់ព ី២០ % េឡងីេទ េហយី ក់ កនុងបញជ ីេលខេរៀង
ឆ្ល ស់គន ប់ពខីងេល។ី  

គណបក នេយបយ  
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ណត្តេិបកខភពនយករដ្ឋម្រន្ត ី្រតូវែតកណំត់កនុងរយះេពលយ៉ងយូរបផំុតពរី ណតិ្ត កនុងមយួជវីតិ។ 

៤ េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និង្របមូលផ្តុំ 
កណំត់នយិមន័យ និងពនយល់ពកយ េសរភីព ៃនករបេញចញមតឲិយបនចបស់ ស់។ ឧទហរណ៍ ៖ បទបរ ិ រេករ ្ត ិ៍ 
បទផ ព្វផ យព័ត៌មនមនិពតិ ... 
ផ ព្វផ យឲយបនទូ យអពំេីសរភីពៃនករបេញចញមត ិពេិសសេទដល់ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នងិ្របជពលរដ្ឋ្រគប់
វណ្ណៈ។  
ល់ករបេញចញមតរិបស់្របជពលរដ្ឋេទេលទីេង្វរីបស់បុគគល ធរណៈ និង ថ ប័ន ធរណៈ ្រតូវេលីកែលង
ករេចទ្របកន់។ 
ល់ករបេញចញមត ិនងិសណំូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវមនករេឆ្លយីតប នងិដេំ ះ្រ យឲយបន
ទន់េពលេវ ។ 
ទី នេសរភីព គរួែតបេងកតីេនកែន្លងទ្របជុជំនែកបរ ថ ប័នរដ្ឋ នងិមនិកណំត់អនកចូលរមួ។ ទី នេសរភីព គរួែតបេងកតីេន 
ថន ក់្រសុកផងែដរ។ 

     ល់ករេធ្វបីតុកមមេ យសន្តវិធិេីនទកីែន្លង ធរណៈ មយួ ្រតូវជូនដណំឹង្រតមឹ ជញ ធរេនកែន្លងេនះ ជករេ្រសច។

រដ្ឋសភនិង 
រ ្ឋ ភិបល 

គំ្រទ៨៧% 
មិនគំ្រទ៧% 
អនុប ទ៧% 

ចូលរមួជយួផ ព្វផ យឲយបនទូ យអំពេីសរភីពៃនករបេញចញមត ិពេិសសេទដល់ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នងិ្របជ
ពលរដ្ឋ្រគប់វណ្ណៈ។ 
ល់ករបេញចញមតរិបស់្របជពលរដ្ឋេទេលទីេង្វរីបស់បុគគល ធរណៈ និង ថ ប័ន ធរណៈ ្រតូវេលីកែលងករ
េចទ្របកន់។ 
ល់ករបេញចញមត ិនងិសណំូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវមនករេឆ្លយីតប នងិដេំ ះ្រ យឲយបនទន់
េពលេវ ។ 

 

គ.ជ.ប 

ជយួផ្តល់ករពភិក េលីករកណំត់និយមន័យ នងិពនយល់ពកយ េសរភីព ៃនករបេញចញមតឲិយបនចបស់ ស់។ អងគករសងគមសុីវលិ 
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ផ ព្វផ យឲយបនទូ យអពំេីសរភីពៃនករបេញចញមត ិពេិសសេទដល់ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នងិ្របជពលរដ្ឋ
្រគប់វណ្ណៈ។ 
ល់ករបេញចញមតរិបស់្របជពលរដ្ឋេទេលទីេង្វរីបស់បុគគល ធរណៈ និង ថ ប័ន ធរណៈ ្រតូវេលីកែលង
ករេចទ្របកន់។ 
ល់ករបេញចញមត ិនងិសណំូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវមនករេឆ្លយីតប នងិដេំ ះ្រ យឲយបនទន់
េពលេវ ។ 
ទី នេសរភីព គរួែតបេងកតីេនកែន្លងទ្របជុំជនែកបរ ថ ប័នរដ្ឋ នងិមនិកណំត់អនកចូលរមួ។ 
ល់ករេធ្វបីតុកមមេ យសន្តវិធិេីនទកីែន្លង ធរណៈ មួយ ្រតូវជូនដំណឹង្រតមឹ ជញ ធរេនកែន្លងេនះ ជករេ្រសច។ 

ជយួផ្តល់កពភីក េលីករកណំត់នយិមន័យ នងិពនយល់ពកយ េសរភីព ៃនករបេញចញមតឲិយបនចបស់ ស។់ 
ផ ព្វផ យឲយបនទូ យអពំេីសរភីពៃនករបេញចញមត ិពេិសសេទដល់ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នងិ្របជពលរដ្ឋ
្រគប់វណ្ណៈ។ 
ល់ករបេញចញមតរិបស់្របជពលរដ្ឋេទេលទីេង្វរីបស់បុគគល ធរណៈ និង ថ ប័ន ធរណៈ ្រតូវេលីកែលង
ករេចទ្របកន់។ 
ល់ករបេញចញមត ិនងិសណំូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវមនករេឆ្លយីតប នងិដេំ ះ្រ យឲយបនទន់
េពលេវ ។ 
ទី នេសរភីព គរួែតបេងកតីេនកែន្លងទ្របជុំជនែកបរ ថ ប័នរដ្ឋ នងិមនិកណំត់អនកចូលរមួ។ 
ល់ករេធ្វបីតុកមមេ យសន្តវិធិេីនទកីែន្លង ធរណៈ មួយ ្រតូវជូនដំណឹង្រតមឹ ជញ ធរេនកែន្លងេនះ ជករេ្រសច។ 

គណបក នេយបយ

អនុវត្ត មករកណំត់នយិមន័យ នងិពនយល់ពកយ េសរភីព ៃនករបេញចញមតឲិយបនចបស់ ស។់ 
ផ ព្វផ យឲយបនទូ យអពំេីសរភីពៃនករបេញចញមត ិពេិសសេទដល់ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នងិ្របជពលរដ្ឋ
្រគប់វណ្ណៈ។ 
ល់ករបេញចញមតរិបស់្របជពលរដ្ឋេទេលទីេង្វរីបស់បុគគល ធរណៈ និង ថ ប័ន ធរណៈ ្រតូវេលីកែលង
ករេចទ្របកន់។ 

អជញ ធរមូល ្ឋ ន 
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ល់ករបេញចញមត ិនងិសណំូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវមនករេឆ្លយីតប នងិដេំ ះ្រ យឲយបនទន់
េពលេវ ។ 
ទី នេសរភីព គរួែតបេងកតីេនកែន្លងទ្របជុំជនែកបរ ថ ប័នរដ្ឋ នងិមនិកណំត់អនកចូលរមួ។ 

     ល់ករេធ្វបីតុកមមេ យសន្តវិធិេីនទកីែន្លង ធរណៈ មយួ ្រតូវជូនដណំឹង្រតមឹ ជញ ធរេនកែន្លងេនះ ជករេ្រសច។


