
អនកឃ្ល េំមើល ៖ ករផ យរបស់ គណៈកមម ធកិរេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិមេ៌នកមពុជ 

េចញផ យៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ 

េ ក គល់ បញញ  នយក្របតិបត្តិ ខុមែ្រហ្វល ទទួលពនរង្វ ន់អន្តរជតិ Ramon Magsaysay 2011  
កមមវិធីយុទធ ្រស្តស្រមប់ព្រងឹងករទមទករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង អភិបលកិចច្របជធិបេតយយ  
បចចុបបននភពបញជ ី យនមអនកតំ ង ្រស្ត ណត្តិទី ៤ និងេលខទូរស័ពទទំនក់ទំនង (មិថុន ២០១១)  
ករណីេជគជ័យ ៖ េន ទខុសចបប់្រតូវបនេ ះ្រ យ េ្រកយេវទិកខុមែ្រហ្វល 
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១ 

េ ក គល ់ បញញ  នយក្របតិបត្តិៃនគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តិធមេ៌នកមពុជ (ខុម
ែ្រហ្វល) ្រតូវបនទទួល គ ល់កិចចករងររបស់គតេ់ យ មូលនិធិពនរង្វ ន់ ៉ មុន ម៉ហគ យ យ 
(Ramon Magsaysay Award Foundation ) ស្រមបក់រ ងំចិត្ត និងេសចក្តីក្ល នរបស់េ ក កនុងករជួយ គំ
្រទយុទធនករេដើមបី ថ បន្របជពលរដ្ឋឱយយល់ចបស់ េរៀបចំ និងករ ម នែដលនឹងធននូវករេបះេឆន តេ យ
េសរ ី និងយុត្តិធម ៌ ្រពមទងំទមទរករទទួលខុស្រតូវែផនកអភបិលកិចចេ យម្រន្តីជបេ់ឆន តរបស់ពួកេគ េនកនុង
្របេទសកមពុជែដល្របជធិបេតយយកំពុងចបកំ់េណើ តផងែដរ។ 
 
ពិធី្របគល់ពនរង្វ ន ់បន្របរពធេធ្វើេឡើងេនៃថងទី ៣១ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ នទី្រកុងម៉នី  ្របេទសហ្វលីីពីន។ ពិធី
េនះ ជេវទិកមយួេដើមបទីទួល គ ល់នូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងែដលមនិេចះេនឿយហតរ់បស់េ ក បញញ  េដើមបកី ង
សមតថភពរបស់ខុមែ្រហ្វល កនុងករនយំកករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធមម៌យួជូនដល់្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ 
 
េនេពលបន្រជបពីពត័ម៌នៃនករទទួលបនពនរង្វ នេ់នះ េ ក គល ់បញញ  បនបង្ហ ញពី រមមណ៍ភញ កេ់ផ្អើលថ 
«េទះបី ខញុ ំជអនកទទួលផលៃនពនរង្វ នេ់នះ ែតខញុ ំទទួលបនកិត្តិយសេនះ េ យ រគណៈកមមករនយក បុគគលិក 
ប ្ត ញខុមែ្រហ្វល ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើករងរេរៀង ល់ៃថង េហើយនិងៃដគូជេ្រចើនេទៀត ែដលបនគ្ំរទ
សកមមភពរបស់េយើង។» 
 
ករដឹកនរំបស់េ ក គល ់បញញ  បនេធ្វើឱយ ខុមែ្រហ្វល ក្ល យជ ថ បន័ឯក ជយ និងសំខន ់ េលើបញ្ហ េបះេឆន ត
េនកមពុជ។ បែនថមពីេនះេទៀត េដើមបចូីលរមួកនុងពិធីទទួលពនរង្វ ន ់េ ក គល ់បញញ  នឹងេធ្វើបឋកថ ធរណៈ
មយួផងែដរស្តីពី «ករបេងកើតមគ៌ស្រមប្់រទ្រទងក់រ ម នេមើលរបស់ពលរដ្ឋកនុងបរបិទ្របជធិបេតយយដេ៏កមងខចមីយួ” 
េនៃថងទី ២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ នមជឈមណ្ឌ ល ៉ មុន ម៉ហគ យ យ កនុងទី្រកុងម៉នី  ្របេទសហ្វលីីពីន។  
 
ពនរង្វ ន់ ៉ មុនម៉ហគ យ យ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងឆន  ំ១៩៥៧ ជឆន ែំដល្របេទសហ្វីលីពីន េកើតឧបបត្តិេហតុ
ធ្ល កយ់ន្តេ ះ េហើយបតប់ង្់របធនធិបតីមយួរូបែដល្រតូវបន្របជពលរដ្ឋ្រស ញ់េពញចិត្តនូវភពជអនកដឹកន ំ
េសចក្តីក្ល ន ភព កទ់ក ់ ករ កខ់្លួន ករខ្វល់ខ្វ យចិត្តបញ្ហ យុត្តិធមស៌្រមបអ់នក្រកី្រក និងភពេជឿនេលឿនៃន
េសចក្តីៃថ្លថនូរបស់មនុស ជតិរបស់េ ក។  ករបេងកើតនូវពនរង្វ នេ់នះ គឺេដើមបរីលឹំកដល់ករចងច់ ំ និងភពថិតេថរ
ៃនគំរូសុចចរតឹកនុងករបេ្រមើេស ធរណៈ និងឧត្តមគតិនិយមកនុងសងគម្របជធិបេតយយ។ គិតចបពី់ឆន ១ំ៩៥៨ 
រហូតមកដល់ឆន  ំ២០១១ ថ បន័មយួេនះ បនផ្តល់ពនរង្វ នចំ់នួន ២៩០ ដល់បុគគលេឆនើមចំនួន ២៧២រូប (្រស្តី ៦០) 
និង ថ បន័េឆនើមចំនួន ១៨ កនុងេនះកមពុជ មនបុគគលេឆនើមចំនួន ៤ រូប និង ថ បន័េឆនើម្រតឹម ១ ប៉ុេ ្ណ ះ។  

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម ៖ www.rmaf.org.ph និង www.comfrel.org 



២ 

េ ក គល់ បញញ  យល់ថ អំេពើេឃរេឃៃ្រពៃផ  ចនឹងបងក
េឡើងេ យផទ ល់ៃដមនុស  េពលអវត្តមនៃន្របជធិបេតយយដ៏
ពិត្របកដមយួ។ េ កមន យុបន ៨ ឆន  ំេពលែដលឳពុក
របស់េ ក និង ចញ់តិជេ្រចើនរបស់េ ក្រតូវបនសម្ល ប់
េ យែខមរ្រកហម។ របសួែដលមនិ ចពិពណ៌នបនមយួេនះ 
បនជ្រមុញរបូេ កឱយថ្វ យខ្លួនឯងេដើមបកីរផ្ល ស់ប្តូរសងគម។ 
េ ក គល់ បញញ  បនបញចបថ់ន កប់រញិញ ប្រត េហើយេធ្វើជ ្រគូ
បេ្រង នកនុងទី្រកុងភនេំពញ និងបនចូលរមួកនុងចលនសិទធិ
មនុស  េទះបីជកនុងេពលអំ ចផ្ត ចក់រ។ េពលកមពុជបន
េបះេឆន តេ យេសរេីលើកដំបងូកនុងឆន  ំ ១៩៩៣ េ កបន

ចូលរមួកនុង្រកុមករងរអងគករសិទធិមនុស េដើមបផី្តល់នូវ្រកុម
្របឹក អនកអេងកតករណ៍ឯក ជយកនុង្រសុក េហើយបនក្ល យជ
អនកចតែ់ចង េនេពលែដល្រកុមករងរអងគករសិទធិមនុស  
្រតូវបនបេងកើតជ គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យ
េសរ ី និងយុត្តធិមេ៌នកមពុជ (ខុមែ្រហ្វល) កនុងឆន ១ំ៩៩៧ ែដល
មន េបសកមម ធនករេបះេឆន តេនកមពុជ គឺេ យេសរ ីនិង
យុត្តិធម។៌ េ ក គល់ បញញ  បនកនក់បត់នួទីជ នយក
្របតិបត្តិខុមែ្រហ្វល កនុងឆន ១ំ៩៩៨ េ្រកយេពលបញចបប់រញិញ
ប្រតជនខ់ពស់ែផនកនេយបយៃនករអភវិឌ េ យេបះេឆន ត 
េចលករងរេពញេម៉ងរបស់េ ក។  

តេទទំព័រ ៦ 

របស់េ ក គល់ បញញ  នយក្របតិបត្តិខុមែ្រហ្វល 

េនទីកែន្លងជេ្រចើនេនេលើពិភពេ ក ពលរដ្ឋ្រតូវបនភជ បក់នុង្របវត្តិតសូ៊េដើមប្ីរបជធិបេតយយកនុងសងគមរបស់ពួកេគ 
ែដលជញឹកញបែ់តងែតសថិតេ្រកមលកខខណ្ឌ ៃនភពលំបកលំបិន និងេ្រគះថន កបំ់ផុត។ ដូចជេនកនុង្របេទស    
កមពុជ ្របេទសមយួេនះធ្ល បរ់ងរបសួអស់រយៈេពលជេ្រចើនទសវត  េ យ រស្រងគ ម និងអំេពើ្របល័យពូជ សន៍
ែដល្រប្រពឹត្តេ យែខមរ្រកហម ប ្ត លឱយពលរដ្ឋកមពុជជង ១.៧ ននក ់ បន ្ល បប់តប់ងជី់វតិ។ ្របេទស    
កមពុជ ចបយ់កជំ នដំបូងេនះេដើមបកី ង «្របជធិបេតយយ េសរ ីពហុបក » មយួ េនេពលកមពុជបន្របកសរដ្ឋ
ធមមនុញញថមីមយួ និងេចញដំេណើ រជជំ នដំបូង មរយៈករេបះេឆន ត មែបប្របជធិបេតយយេលើកទីមយួកនុងឆន  ំ
១៩៩៣។ ងំពីេពលេនះមក ្របជពលរដ្ឋកមពុជបនេទេបះេឆន ត មរយៈករេបះេឆន តថន កជ់តិ និងថន កមូ់ល
្ឋ នទងំ៥  ប៉ុែន្ត្របជធិបេតយយបនដំេណើ រករេទយតឺយ៉វ និងច ចល េហើយករេបះេឆន ត្រតូវបនអន្ត យ

េ យ រ បក ពួកនិយម ករលួចបន្លំ អំេពើហិង  និងករគ្រមមកំែហងៃនករ្រតឡបេ់ទរកករ្រគប្់រគងេ យេ្របើ
អំ ចផ្ត ចក់រ។ ពលរដ្ឋជេ្រចើនយល់ថ ភព្របឈមសំខន ់ គឺស្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ កនុងករទមទរដំេណើ រ
ករេបះេឆន តេ យខ្លួនពួកេគ េ យករពរករេបះេឆន ត ជឧបករណ៍េដើមបកី ង្របជធិបេតយយ។ មន កក់នុង
ចំេ មពលរដ្ឋទងំេនះ ែដលមនេសចក្តីក្ល ន បនេបះជំ នេទមុខេដើមបតី ងំនឹងបញ្ហ េនះ គឺ វសិ្វករកមពុជ 
េឈម ះ គល ់បញញ ។ 

េ ក គល់ បញញ  ស្រមបស្រមួល កមមវធិីវទិយុ “ឃ្ល េំមើល្របចសំប្ត ហ៍” ៃនករផ យសេម្លងសងគមសីុវលិ កលពី ឆន ២ំ០០៧  

(ែ្របស្រមួលពី គុណកថ របស់ Ramon Magsaysay Award Foundation 2011) 



ស មទិធផិល ៖ ករ យតៃម្លៃនលទធផលសកមមភព ខុមែ្រហ្វល និងឥទធពិលេទេលើកិចចព្រងឹងករចូលរមួរបស់ពលរដ្ឋកនុង
ករសេ្រមចចិត្ត និងអភបិលកិចច្របជធិបេតយយ ស្រមបអំ់ឡុងេពលចបពី់ែខតុ  ឆន ២ំ០០៨ រហូតដល់ែខកញញ  

ឆន ២ំ០១១ េ យបន បប់ញចូ លករ យតៃម្ល (្របភពខងេ្រក) ពីរ ៖ េសចក្តីសេងខបៃនករ យតៃម្លស្រមបអំ់ឡុងេពលឆន ំ
២០០៧ ដល់ ឆន ២ំ០០៩ េ យ Abelardo Cruz បនបញចបក់នុងែខមក  ឆន ២ំ០១០ និងករ យតៃម្លកមមវធីិស្រមបែ់ខ
តុ  ឆន ២ំ០០៨ រហូតដល់ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ េ យ John Vijghen ែដលបនបញចប្់រតឹមែខឧសភ ឆន ២ំ០១១។  
 

ករ យតៃម្លទងំេនះបនេលើកយកេគលសមទិធិផលសំខន់ៗ  ចំននួ ៤ េ យមននិនន ករ ចបញជ កប់នេទនឹងករេកើន
េឡើងៃនករផ្ល ស់ប្តូរេ យ រកមមវធីិរបស់ ខុមែ្រហ្វល ៖ ១»សងគមសីុវលិមនលទធផលេកើនេឡើងកនុងដំេណើ រករកំែណទ្រមង់
ករេបះេឆន ត មករចូលរមួជយួ េដើមបឱីយមនភពកនែ់ត្របេសើរេឡើង ២»ករយល់ដឹងមនករេកើនេឡើងពកព់នធនឹ័ងសិទធិ
េបះេឆន ត បប់ញចូ លករេកើនេឡើងៃនគណេនយយភពរបស់ម្រន្តីជបេ់ឆន តចំេពះអនកេបះេឆន តរបស់ពកួេគ ៣»មនភព
្របេសើរេឡើងកនុងករេកណ្ឌ អនកេបះេឆន ត មករចូលរមួយ៉ងេ្រចើនកនុងតំបនេ់គលេ របស់ខុមែ្រហ្វល ៤»ករេកើនេឡើងៃន
តំ ង្រស្តី។  

លទធផលទ ី១. សងគមសុវីិលមនលទធ
ផលេកើនេឡើងកនងុដំេណើ រករកំែណ
ទ្រមង់ករេបះេឆន ត មរយៈករ
ចូលរមួជួយេដើមបឱីយមនភពកន់
ែត្របេសើរេឡើង  
ខុមែ្រហ្វលបន យករណ៍ និងអេងកតដំេណើ រ
ករព្រងងចបប ់ អនុ្រកឹតយជេ្រចើន ខណៈ
ករេរៀបចំកិចច្របជុំ្រកុមករងរ និង្រកមុអនក
ចបប។់ ខុមែ្រហ្វល បនចូលរមួយ៉ងសកមម
កនុងកចិច្របជុំតសូ៊មតចិំនួន៤៥ សននិសីទចំនួន 

៨ នងិ ១៧ សិកខ  េដើមបផី្តល់េយបល់ 
និងអនុ សនេ៍លើ  េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពី
អងគករ និងសមគម កំែណទ្រមងក់រេបះ
េឆន ត េសចក្តី្រពងចបបស់្តីព ីករ្របឆងំអេំពើ
ពុករលួយ េសចក្តី្រពងកមមវធិជីតសិ្រមប់
ករអភវិឌ ្របជធិបេតយយថន កេ់្រកមជតឆិន ំ
២០១០-២០១៩ និងសវនកមមបញជ ីេឈម ះ
អនកេបះេឆន ត។ ខុមែ្រហ្វល បនដឹកនកំិចច
ពភិក ជែជកេដញេ ល នងិសិក សីុ
ជេ្រមេលើេសចក្ត្ីរពងចបបជ់េ្រចើន រមួមន 

្រកម្រពហមទណ្ឌ  េសចក្តី្រពងចបបស់្តីព ី ករ
្របឆងំអេំពើពុករលួយ េសចក្តី្រពងចបបស់្តីព ី
ថវកិជត ិ េសចក្តី្រពងេគលនេយបយស្តី
ពី េសរភីព រពត័ម៌ន និងផ្តល់អនុ សន៍
េបះេឆន ត ស្តីព ី ហិរញញ វតថុគណបក នេយ
បយ និង្របពនធេបះេឆន ត។  
 

គេ្រមងពិេសស បប់ញចូ លករសទងម់តេិលើ
អនកេបះេឆន ត ករេចញទ្រមង ់ ១០១៨ នងិ
ករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត ្រតូវបនេធ្វើេឡើង
េ យខុមែ្រហ្វល បន្តេ្រកយករេបះេឆន ត 
េផ្ត តេលើដំេណើ រករបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត 
និងនិតវិធិីពត័ម៌នេបះេឆន ត។ េសៀវេភ
សិក មយួ ស្តីព ី អនុ សនេ៍លើចបបេ់បះ
េឆន ត ្រតូវបនផលិតចំនួន ៣០០០ កបល 
េហើយ្រតូវបនែបងែចករចួ ល់។ ខុមែ្រហ្វល 
បនសហ្របតបិត្តកិរជមយួនឹង វទិយ ថ ន 
ជត្ិរបជធិបេតយយសំ បក់ិចចករអន្តរជតិ 
(NDI)  េដើមបបីេងកើតគណៈកមមធកិរជំនញ
កំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត។ ករងរបែនថមពី
េនះេទៀត ពកព់នធន័ឹង្របពនធេ័បះេឆន ត ប់
បញចូ លករសទងម់តមិយួ ស្តីព ីអនកមនសិទធ.ិ.. 
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៤ 
របូភ

ព ៖ ្រសី
 សុ

ភ្រក្ត ័

េបះេឆន តែដលផ្ល ស់ទលំីេនេ យបងខ ំ ផទុក
េមេ គេអដស៍ នងិអនកជមងេឺអដស៍ និងករ
េបះពុមពផ យេសៀវេភ ស្តីព ីហិរញញ វតថុគណ
បក នេយបយ។ ខុមែ្រហ្វល កម៏នសកមម
ភពេលចេធ្ល េនេលើឆកអន្តរជតផិងែដរ 
េ យបនផ្តល់ជនួំយបេចចកេទសកនុងករ    
បណ្តុ ះប ្ត លសមជិកសងគមសីុវលិ និង
អនកអេងកតករណ៍េបះេឆន តជេ្រចើន រមួមន
អឡុំងេពលេរៀបចំករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស
សមជិកសភ េន្របេទស ្វ នី ថ ន នងិ
ករេបះេឆន តេន្របេទសម៊ម៉ីនម៉់ កនុងឆន ំ
២០១០។ ខុមែ្រហ្វល ្រតូវបនទទួល គ ល់
ថ ជអងគករមយួែដលមនបទពេិ ធន ៍
និងជំនញអេងកតករណ៍ េ យប ្ត ញ
ចំេណះដឹងេបះេឆន ត E l e c t o r a l 

Knowledge Network (ACE) េហើយ
សហភពអរឺ ៉បុ បនអេញជ ើញ នយក្របតបិត្ត ិ
ខុមែ្រហ្វល េដើមបចូីលរមួេវទិកអនកអេងកត
ករណ៍កនុង្រសុកមយួ នទី្រកុង ្រប៊ូសែស៊ល 
កលពែីខកកក  ឆន ២ំ០១០ េហើយបន
អេញជ ើញជ អនកេឆ្លើយឆ្លង អឡុំងេពលបិទអងគ
្របជុំផងែដរ។  
 

ចំេពះសកមមភពវមិជឈករនិងវសិហមជឈករ 
កនុង្រសុក ករ្របឆងំអេំពើពុករលួយ និងអភិ
បលកិចច ខុមែ្រហ្វល បនេរៀបច ំនិងចូលរមួ
កនុងសិកខ  ្រកុមករងរ និងកចិច្របជុំ 
េដើមបពីភិក េលើកំែណទ្រមង ់ និងេសចក្តី 
្រពងចបប។់ ករផ្ល ស់ប្តូរជេ្រចើន បប់ញចូ ល
សមជិកគណបក ្របឆងំកនុង គណៈកមម ធ-ិ
ករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត ករេកើនេឡើង
ៃនករេ្របើ្របស់្របពនធផ័ ព្វផ យស្រមប់
គណបក ្របឆងំ និងកូ េយនឌរ័ ស្រមប់
ករែតង ងំេបកខជនរបស់គណបក នេយ
បយ (បនទទួលយកេ យសម្រគចិត្តេ យ
្រគបគ់ណបក នេយបយទងំអស់)។  
 

សនទស នស៍្រមបល់ទធផលេនះ គឺ ៖ យ៉ង
េ ច ស់ ៥០% ៃនអនុ សន ៍ និង
្រប សនជ៍េ្រចើន បនេឆ្លើយតប និងគ្ំរទ
េ យអនក កែ់តងចបប។់ េទះបីជយ៉ង

 ខុមែ្រហ្វល ប៉ន្់របមណថ ្របែហល 
២០% ៃនអនុ សនជ៍េ្រចើន្រតូវបនទទួល 
និងគ្ំរទេ យអនក កែ់តងចបប ់ និងរ ្ឋ ភ-ិ

បល។ មនករេកើនេឡើងជេ្រចើនេទៀត ពី
កមមវធិីរបស់ខុមែ្រហ្វលែដល្រតូវបនបង្ហ ញ៖ 
ករេកើនេឡើងៃនតម្ល ភពកនុងដំេណើ រករេបះ
េឆន ត កនុងករ្របឆងំអេំពើហឹង  និងភពមនិ
្រប្រកត ី េដើមបេីធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវបរយិ-
កសេបះេឆន ត ែដលនឱំយមននូវករអនុវត្ត
សិទធិេបះេឆន ត ករយល់ដឹងជ ធរណៈ
ៃនដំេណើ រករេបះេឆន ត និងរដ្ឋបលេបះ
េឆន តដ្៏របេសើរ។ 
 
លទធផលទ ី២. ករយលដ់ឹងដ៏្របេសើរ
ៃនសទិធិេបះេឆន ត ប់បញចូលគណ- 
េនយយភពរបសម់្រន្តីជបេ់ឆន ត 
ចំេពះអនកេបះេឆន តរបសព់កួេគ 
 
លទធផលេនះេកើនេឡើងពកីមមវធិីវទិយុ «សេម្លង
សងគមសីុវលិ» របស់ខុមែ្រហ្វល ្រពឹត្តបិ្រត 
អនកឃ្ល េំមើល ករេផញើ រអពំបីញ្ហ នេយបយ 
«េក្ត ៗ» េទកនអ់នកជវពត័ម៌នរបស់ ខុម
ែ្រហ្វល ជង ១.៥០០ នក ់ករេចញេសចក្តី
ែថ្លងករណ៍ស្រមបេ់បះពុមពេលើកែសតកនុង
្រសុក និងពត័ម៌នែដលមនេនេលើេគហទំពរ័
របស់ខុមែ្រហ្វល។ របយករណ៍្របចឆំន  ំ
បនបង្ហ ញថ មនអនកទស នេគហទំពរ័   
ខុមែ្រហ្វលសរបុ ១១០.០០០ បច់បព់ី
អឡុំងែខតុ  ឆន ២ំ០០៨ រហូតដល់ែខកញញ  
ឆន ២ំ០១០ (្របមណ ៦៣.០០០ ៃនអនក     
ទស នទងំអស់ជពលរដ្ឋរស់កនុង្របេទស
កមពុជ)។ អតថបទជេ្រចើន េលើ្របធនបទ  
េផ ងៗ្រតូវបនផលិត និងេបះពុមពកនុងរបយ
ករណ៍ឃ្ល េំមើលរ ្ឋ ភបិល និងកែសតកនុង
្រសុក។ ្រពតឹិ្តប្រត ខុមែ្រហ្វល ចំនួន ៤ េលខ 

្រតូវបនែចកផ យដល់អនក នជង 
១៤.៨៣២ នក ់ កលពឆីន កំន្លងេទ។ កមម
វធិីវទិយុខុមែ្រហ្វល មនចំ ប់ រមមណ៍េកើន
េឡើងព ីអងគករសងគមសីុវលិ នងិអនក ្ត បជ់
េ្រចើន។ កមមវធិីវទិយុ បម់នកិចចពភិក តុមូល 
ស្តីព ី បញ្ហ ជេ្រចើនរបស់យុវជន ្រគូបេ្រង ន 
េមធវ ី និងអនក រពត័ម៌ន។ មករសទង់
មតថិមីៗមយួ ៦.៣% ៃនពលរដ្ឋអនក ្ត បវ់ទិយុ 
FM 105 MHz និង FM 95.5 MHz សរបុ 
បន ្ត បក់មមវធិីវទិយុ្របចៃំថងរបស់ខុមែ្រហ្វល 
«សេម្លងសងគមសីុវលិ» េហើយកនុងេនះ ៦៩% 
ជអនក ្ត បដ់េ៏ទៀងទត។់យុទធនករជេ្រចើន 
្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ្រកមកិចចសហករណ៍
ជមយួនងឹ្រកុមករងរដៃទេទៀតស្តីព ី
អភបិលកិចចល្អ និងសហករជមយួ េវទកិ
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលស្តីពកីមពុជ (NGO 
F o r u m )  ស្រមបយុ់ទធ ្រស្តកតប់នថយ 
ភព្រកី្រក នងិសកមមភពយុទធនករដៃទ
េទៀតជេ្រចើន។ 
 

លទធផលជេ្រចើនៃនគណេនយយភពរបស់
ម្រន្តជីបេ់ឆន តចំេពះអនកេបះេឆន ត ្រតូវបន
សេ្រមច មរយៈសកមមភពឃ្ល េំមើលរ ្ឋ ភិ
បល ឃ្ល េំមើលសភ និងសេម្លងអនកេបះ 
េឆន ត។ ែផនកអេងកត និងែផនកប ្ត ញ របស់ 
ខុមែ្រហ្វល ទទួលខុស្រតូវស្រមបប់ចចុបបនន
ភពៃនេគហទំពរ័ យករណ៍កចិចឃ្ល េំមើល
សភ្របចែំខ មរយៈកមមវធិីវទិយុ បចចុបបនន
កមមទនិនយ័ពត័ម៌ន និងអនុវត្តគេ្រមងពិេសស 
និងករសទងម់តជិេ្រចើនផងែដរ។ ករអេងកត 
េលើដំេណើ រ កសួរសុខទុកខៃនសមជិក
សភ េនមណ្ឌ លរបស់ពួកេគ បន ត... 
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បញជី យនមគណបក នេយបយចុះបញជី េន្រកសងួម ៃផទ  
(ទិននន័យគតិ្រតមឹៃថងទី០៣ មិថុន ឆន ២ំ០១១ មន ៤០ គណបក នេយបយ) 

១. គណបក  កមពុជេសរ ីឯក ជយ ្របជធបិេតយយ  
(្របធន ៖ េ ក សខុ ឌី) 

២. គណបក  កសិករ  
(្របធន ៖ េ ក មស បេូព) 

៣. គណបក  កូនែខមរ  
(្របធនស្តីទី ៖ េ ក ជិន េដត) 

៤. គណបក  ក ងជត ិ 
(្របធន ៖ េ ក េឡង េសង) 

៥. គណបក  ែខមរជតនិយិម   
(្របធន ៖ េ ក ឃឹម ភនុ ន) 

៦. គណបក  ែខមរជួយ ែខមរ   
(្របធន ៖ េ ក្រសី ង សវុណ្ណ ) 

៧. គណបក  ែខមរឈប្់រក   
(្របធន ៖ េ ក ្រក ៉ ញ រន៉) 

៨. គណបក  ែខមរ ធរណរដ្ឋ  
(្របធន ៖ េ ក លន ់ឬទធិ) 

៩. គណបក  ែខមរ្រស ញ់ែខមរ  
(្របធន ៖ េ ក ែកវ េហៀញ) 

១០. គណបក  ែខមរអងគរ  
 (្របធន ៖ េ ក គង ់មនុី) 

១១. គណបក  ចលន្របជធបិេតយយ  
(្របធន ៖ េ ក គងគ ់ប៊នុេធឿន) 

១២. គណបក  ចេំរ ើននយិមែខមរ  
(្របធនស្តីទី ៖ េ ក លីវ ដន) 

១៣. គណបក  ធមម ធបិេតយយ្រស្តី នងិជត ិ 
(្របធន ៖ េ ក្រសី េពធិ ) 

១៤. គណបក  នងនគនរែីខមរ 
(្របធន ៖ េ ក្រសី ឌងួ សខុេខឿន) 

១៥. គណបក  នេ ត្តម រណឬទធ ិ
(្របធន ៖ សេម្តច្រកមុ្រពះ នេ ត្តម រណឬទធិ) 

១៦. គណបក  ្របជជនកមពុជ 
(្របធន ៖ សេម្តចអគគម ធមមេពធិ ល ជ សុីម) 

១៧. គណបក  ្របជជតែិខមរ   
(្របធន ៖ េ ក ស៊មុ សុីថ) 

១៨. គណបក  ្របជធបិេតយយែខមរ  
(្របធន ៖ េ ក អ៊កុ ភរូិ) 

១៩. គណបក  ្របជធបិេតយយេសរសីេ្រងគ ះជត ិ
(្របធន ៖ េ ក ចន ់ែវន៉) 

២០. គណបក  ពលរដ្ឋែខមរ  
(្របធន ៖ េ ក េខៀវ េសង ម) 

២១. គណបក  ពន្លេឺសរភីពេ ក ថច ់េរង៉ 
(្របធន ៖ េ ក ថច ់េរង៉) 

២២. គណបក  ម៉លីូ ក នងិអនកតសូ៊ែខមរេដើមបេីសរភីព 
(្របធន ៖ េ ក េឃ្ល ក ្រពិទធី) 

២៣. គណបក  ម នគរ   
(្របធនស្តីទី ៖ េ ក ញន វទុធី) 

២៤. គណបក  រណសិរ សងគមជតនិយិម 
(្របធន ៖ េ ក្រសី ស៊តុ សុី ត) 

២៥. គណបក  វងកតេខមរៈម នគរ  
(អគគេលខធិករ ៖ េ ក ឃឹម សវុ ថ ) 

២៦. គណបក  សងគមែខមរនយិម  
(្របធន ៖ េ ក េអឿន ៉ ត)់ 

២៧. គណបក  េសរបី្រងួបប្រងួមជត ិ 
(្របធន ៖ េ ក សំរិត េរត) 

២៨. គណបក  សងគមថម ី 
(្របធនស្តីទី ៖ េ ក្រសី ឡយូ លឹមភងួ) 

២៩. គណបក  សងគម្របជធបិេតយយ 
(្របធន ៖ េ ក េថង សវុណ្ណ ៉ ) 

៣០. គណបក  សងគមយុត្តធិម ៌ 
(្របធន ៖ េ ក បន សផុល) 

៣១. គណបក  សមពន័ធេដើមប្ីរបជធបិេតយយ 
(្របធន ៖ េ ក ខឹម សន) 

៣២. គណបក  សម រង ុ ី 
(្របធន ៖ ឯកឧត្តម សម រង ុី) 
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៣៣. គណបក  មគ្តធីម្៌របជជត ិ 
(្របធន ៖ េ ក ធកុ សមប ្ត) 

៣៤. គណបក  ្រស្តីសេ្រងគ ះកមពុជ  
(្របធន ៖ េ ក្រសី ន ូេសនមុំ) 

៣៥. គណបក  ្រសូវ  
(្របធន ៖ េ ក ញូង ៊ ប) 

៣៦. គណបក  សិទធមិនុស   
(្របធន ៖ ឯកឧត្តម កឹម សខុ) 

៣៧. គណបក  សញជ តកិមពុជ  
(្របធន ៖ េ ក េសង សេុខង) 

៣៨. គណបក  ហ្វ៊ុនសិុនបុចិ  
(្របធន ៖ ឯកឧត្តម ែកវ ពទុធរសមី) 

៣៩. គណបក  អភវិឌ កមពុជ  
(្របធន ៖ េ ក េម៉ បូ ៉ ) 

៤០. គណបក  អំ ច្របជពលរដ្ឋ  
(្របធន ៖ េ ក កន ់ រៈ) 

 

ដក្រសង់េចញពី របយករណ៍របស ់ 
នយក ្ឋ នកិចចករនេយបយ  

ៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន  
(្រកសងួម ៃផទ) 

េ្រកមករដឹកនរំបស់េ ក គល់ បញញ  ខុមែ្រហ្វល បនក្ល យ
ជអងគករឯក ជយែដលនមំខុមយួកនុង្របេទសេលើករងរេបះ
េឆន ត។ ខុមែ្រហ្វល េបើកយុទធនកររកុ នេដើមំបកីរេបះេឆន ត
ែដលមនករទទលួខុស្រតូវ និងកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត 
េ យករេ្របើ្របស់្រគបទ់្រមងៃ់ន្របពន័ធផ ព្វផ យ។ កនុងករ
ករពរដំេណើ រករៃនករេបះេឆន ត ឆន ២ំ០០៨ ខុមែ្រហ្វល និង
ៃដគូរបស់ខ្លួន បនហ្វឹកហ្វឺន និង កព់្រងយអនកសម្រគចិត្ត
េ្រចើនជងមយួមុនឺនក ់ ែដល្រគបដណ្ត ប្់របមណ៦០ភគរយ 
ៃនករយិល័យេបះេឆន តទូទងំ្របេទស។ ស្រមបេ់លើកទី
មយួកនុង្របេទសកមពុជ «ករ បល់ទធផលេបះេឆន តរហ័ស» ជ
របយករណ៍្រសប្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេ យ ខុមែ្រហ្វល ែដល
បនជយួ គិតទុកជមនុៃនករេរៀបចំលទធផល េ យករបេងកើត
និនន ករៃនករេបះេឆន តមនុៃថងេបះេឆន ត។ ខុមែ្រហ្វល ក៏
សកមមមនុេពលយុទធនករេបះេឆន តផងែដរ ស្រមបព់្រងីក
ករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងវស័ិយនេយបយ ែដលមនចំននួពក់
ក ្ត លៃនអនកេបះេឆន តកមពុជ កនុងេនះយុទធនករមយួែដល
្រតូវបនេឃើញ គឺមនករេកើនេឡើងៃនចំននួ្រស្តីកនុងមខុតំែណង 

ធរណៈ ។  
 
មនមលូ ្ឋ នកនុងទី្រកុងភនេំពញ ខុមែ្រហ្វល រក ែថទបំ ្ត ញ
ៃដគូទូទងំ្របេទស េហើយ ងំពីករចបេ់ផ្តើម បន្របមលូអនក
សម្រគចិត្តអេងកតករណ៍េបះេឆន តជង ៥មុនឺនក ់ ែដលមន
េ្រចើនជង មយួែសន្របមំុនឺនក ់ បនចូលរមួកនុងកមមវធីិ 
ហ្វឹកហ្វឺន សិកខ  និងសកមមភពជេ្រចើនេទៀតរបស់ ខុម
ែ្រហ្វល។ េនះគឺជករបង្ហ ញនូវចំ ប់ រមមណ៍ខ្ល ងំៃនករ
ចូលរមួរបស់ពលរដ្ឋកនុង្របេទសែដលមន្របជធិបេតយយេន

េកមងខចី។ សំខនជ់ងេនះេទៀត ខុមែ្រហ្វល បនេធ្វើសកមមភព
ហសួពីករេបះេឆន ត មនបញ្ហ អភបិលកិចច េ្រកយករេបះ
េឆន តជេដើម។ ខុមែ្រហ្វល សកមមកនុងករបញចុ ះបញចូ លឱយមន
កំែណទ្រមងក់នុងបញ្ហ ជេ្រចើន ដូចជហិរញញ វតថុេពលេឃសន
េបះេឆន ត និងពិភក ចបបថ់វកិជតិ។ កនុងឆន ២ំ០០៣ ខុម
ែ្រហ្វល បនផ្តួចេផ្តើមឱយមនករឃ្ល េំមើលសភ ែដលអេងកតេលើ
ករបំេពញមខុងររបស់ ថ បន័នីតិបញញត្តិ និងម្រន្តីជបេ់ឆន ត 
េ យេ្របើ្របស់លកខខណ្ឌ សនទស ន ៍ និងករ ស់ែវងចបស់

ស់មយួេនកនុងករបំេពញមខុងររបស់រ ្ឋ ភបិល ទងំ
ក្រមតិមលូ ន ន និងក្រមតិជតិ។ របយករណ៍អេងកតសភ
របស់ ខុមែ្រហ្វល ្រតូវបនផ ព្វផ យជ ធរណៈ។ 
 
្របជធិបេតយយេនកមពុជេនែតផុយ្រសួយ េហើយមន ថ ន
ភពសមុគ ម ញ និងេ្រគះថន ក។់ េ ក គល់ បញញ  មនបទ
ពិេ ធន្៌រតូវបនេគយយី េហើយេ កដឹងថ ... 

តេទទំព័រ ១០ 
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្រត ងថ ករ កសួរសុខទុកខទងំេនះ 
មនករេកើនេឡើង ៥០% កនុងឆន ២ំ០១០ 
េបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន មំនុ (េទះបជីមនិមន
ទំនកទ់ំនងសមេហតុផលែដលបនរក
េឃើញចំេពះសកមមភពខុមែ្រហ្វល ែត
សមជិកគណបក ្របជជនកមពុជមយួរបូ 
បនជូនដំណឹង្របបខុ់មែ្រហ្វលថ ចំនួនៃន
ករចុះ កសួរសុខទុកខ មមណ្ឌ លរបស់
គត ់ ្រតូវបនកត្់រ ្រតមឹ្រតូវេនកនុងរបយ
ករណ៍ឃ្ល េំមើល-សភរបស់ខុមែ្រហ្វល 
ករណ៍េនះបង្ហ ញថ អនកតំ ង ្រស្តរបូ
េនះ រកេឃើញពត័ម៌នែដលមនឥទធិពល)។ 
កររកេឃើញជេ្រចើនេទៀតៃនរបយករណ៍
ឃ្ល េំមើលរ ្ឋ ភបិល នងិរបយករណ៍ឃ្ល ំ
េមើលសភ ្រតូវបនដក្រសងចូ់លេទកនុង

រពត័ម៌នកនុង្រសុក វទិយុ នងិអតថបទ
្រ វ្រជវជេ្រចើន។ របយករណ៍មយួពក់
ពនធន័ឹងអនកផ្តល់ដណឹំងដសំ៏ខនប់នែណនំ
ថ ជំនួសឱយករ យករណ៍ និងកត្់រ កិចច
្របជុំេពញអងគៃនរដ្ឋសភបននិយយអី្វ គួរ
ែតវភិគសីុជេ្រមេទេលើករសនយ និងករ
បំេពញមុខងរទងំេនះវញិ។ ករេលើក
សរេសើរៃនករេបះពុមពេសៀវេភ ្របវត្តិ
សេងខបតំ ង ្រស្តបនបង្ហ ញេ យអនក
េ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន នងិ ថ បន័ជេ្រចើន។ 
សិកខ ស្តីពកីរកំណតល់កខខណ្ឌ សនទ-
ស នៃ៍នវស័ិយ ទិភព បន្របរព្វេឡើង
េនកនុង ជធន ី េខត្តជេ្រចើន េដើមបកីំណត់
ទិភព និងលកខខណ្ឌ សនទស ន ៍ េដើមបី

ស់ែវងដំេណើ រករេលើករសនយែដលបន
េធ្វើេឡើងេ យម្រន្តីជបេ់ឆន ត។ ករេ ះ
្រ យជេម្ល ះខ្លះ ្រតូវបន យករណ៍ថ 
ជបចចយ័ៃនដំេណើ រករេនះ។ េវទិកសេម្លង
មច ស់េឆន តកនុងឃុំ/សងក ត់ ច្់រសយលជ
េ្រចើន បន្របរព្វេឡើងកនុងេខត្តចំនួន ៦ និង
េវទិកអនកេបះេឆន តយុវជនចំនួន២។េវទិក 
«អំ ចមច ស់េឆន ត» ចំនួន៦ ្រតូវបនដឹក
នេំធ្វើអឡុំងែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ ដល់ែខ
កញញ  ឆន ២ំ០១០។  
 
លទធផល ទ ី ៣. មនភព្របេសើរ
េឡើងកនងុករេកណ្ឌ អនកេបះេឆន ត 
មករចូលរមួយ៉ងេ្រចើនកនងុ

តំបន់េគលេ របស ់ខុមែ្រហ្វល 
 
លទធផលសេ្រមចបន មរយៈករេរៀបចំ
េវទិក ធរណៈ រក ប ្ត ញសកមមជន 
បណ្តុ ះប ្ត លបគុគលិករ ្ឋ ភបិល និងករ
្រ វ្រជវេដើមបី ស់ែវងលទធផល។ របយ
ករណ៍្របចឆំន  ំ េផ្ត តេលើេវទិកចំនួន ៤៩ 
ែដលបនេរៀបចំេឡើងអឡុំងេពលចបព់ែីខ
តុ  ២០០៩ ដល់ែខកញញ  ២០១០។ 
មនអនកចូលរមួសរបុ ៣.៧៧៤ នក ់ ប់
បញចូ ល្រកុម្របឹក ជបេ់ឆន ត ១៩៨ របូផង
ែដរ។ ១២% ៃនអនកចូលរមួ បនេលើកបញ្ហ
ជេ្រចើន នងិ ១១% ៃនបញ្ហ ែដលបន
បង្ហ ញកនុងេវទិក ្រតូវបនេ ះ្រ យ
អឡុំងេពល្របជុំ។ សកមមជនពេិសស ៩២
របូ្រតូវបនេ ថ «អនកឃ្ល េំមើលមូល ន ន» 
្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសពកីនុងចំេ មពលរដ្ឋ
ែដលបនេលើកបញ្ហ  ឬបន ម នេមើល

ករអនុវត្តសនយែដលបនេធ្វើេឡើងេ យ  
ម្រន្តីជបេ់ឆន តទងំមុន អឡុំងេពល និង
េ្រកយកិចច្របជុ។ំ  
 
លទធផល ទី ៤ ៖ ករេកើនេឡើងៃន
តំ ង្រស្ត ី 
 
ករទទួលយកសមភពេយនឌរ មរយៈ
ករយល់ដឹងមនករេកើនេឡើងកនុងចំេ ម
្រស្តី និងបុរស ករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងៃន
កបបកិរយិរបស់គណបក នេយបយ 

និងបេងកើនលទធភពៃន្រស្តីជបេ់ឆន ត េធ្វើឱយ
មនក្រមតិខពស់ៃនករអនុវត្ត និងករចូលរមួ
របស់្រស្តីកនុងវស័ិយនេយបយ និងយុវជន
េ យមនភពេជឿទុកចិត្តបន និងអតថ
្របេយជនៃ៍នករចូលរមួ។  
 
លទធផលវជិជមន្រតូវសេ្រមចបន មរយៈ
កមមវធិីវទិយុទទួលទូរស័ពទេឆ្លើយឆ្លង សបត៉អបរ់ ំ
វទិយុ និងទូរទស ន ៍ សមភ រៈេបះពុមព េ្រកម
គេ្រមង «បណ្តុ ះប ្ត ល្រស្តីកនុងករ
សេ្រមចចិត្ត» នងិ «េលើកសទួយ្រស្តីឱយចូល
រមួែផនកនេយបយ» និងសិកខ ថន ក់
ជតដិៃទេទៀត (សិកខ ែដលេធ្វើេឡើង
ជមយួនងឹែផនកមត)ិ។ កនុងឆន ២ំ០០៧ ែផនក
អបរ់ ំ និងេយនឌរ ៃនអងគករខុមែ្រហ្វល 
បនេជគជយ័កនុងករបញចុ ះបញចូ លអនក
តំ ង ្រស្តៃនគណបក នេយបយទងំ 
៥ ែដលមន សនៈកនុងរដ្ឋសភ នងិ     
្រកសួងម ៃផទ ែដលបនចូលរមួកនុង សិកខ

មយួេដើមបទីទួលយក «េគលនេយ
បយ្រសី្តស្រមបគ់ណបក នេយបយ និង
្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត»់ េដើមបេីលើកសទួយ
សមភពេយនឌរកនុងមុខងរនេយបយ។ 
ជលទធផល េបកខជន្រស្តីចំនួនកនែ់តេ្រចើន
្រតូវបនែតង ងំ និងជបេ់ឆន តកនុងករ 
េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត ់
េ្រចើនជងករេបះេឆន តពមីុនមក ៖ 
»មនករេកើនេឡើង២.៤៤% ៃនចនួំនសម
ជិកសភ្រស្តីជបេ់ឆន ត (១៨ របូ េសមើនឹង 
១៤.៦៣% កនុងករេបះេឆន តឆន  ំ ២០០៨ 
និង ១៥ របូ េសមើនឹង ១២.១៩% កនុងឆន ំ
២០០៣) ករេកើនេឡើងមយួេទៀត េ យ
េនចុងបញចបៃ់នដំេណើ រករ ១.៦៨% ... 

៧ 

កមម ធយីទុធ ្រស្ត ...  
(ត មកពី ទព័ំរ ២) 

របូ
ភ
ព 
៖ ខុ

មែ
្រហ

្វល
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៨ 

(២៥ របូ េសមើនងឹនឹង ២០.៣២% កនុងឆន ំ
២០០៣ និង ២៧ របូ េសមើនងឹ ២២% កនុង
ឆន ២ំ០០៨ មកទល់នឹងបចចុបបនន)។ ករេកើន
េឡើងតចិតួចេនះ មនិទន្់រគប្់រគនស់្រមប់
ឈនដល់េគលេ អភវិឌ សហស វត
កមពុជ ែដលកណំតយ៉់ងេ ច ៣០% ៃន
ម្រន្តជីបេ់ឆន តជ្រស្តី។ គណបក ្របជជន
កមពុជ មនករេកើនេឡើងចំនួនសមជិក្រសី្ត
ែដលបនចុះបញជ ីេនលំ បេ់លើេគៃនបញជ ី
េបកខជនពលំី បេ់លខ ១ ដល់េលខ ៣ 
េកើនចបព់ ី ៣.៦១% ដល់ ១០.២៧%។ 
គណបក សមរង ុមីនករេកើនេឡើងៃនេបកខ
ជន្រស្តីព១ី២.២២% ដល់១៣.០៦%។ 

េទះបីជ មនករ្របេសើរេឡើងតចិតួចៃន
តំ ង្រស្តី លទធភពយល់្រសបៃនលទធ
ផលទងំេនះេនែតមនិទន្់របកដ។ សម
ភពតំ ង្រស្តីេនះផងែដរ េនែតជបញ្ហ
មយួ។ ខុមែ្រហ្វល មនបំណងចង ់ េឃើញ
វត្តមន្រស្តីកនែ់តេ្រចើនេនកនុងរ ្ឋ ភបិល 
និងបនរកេឃើញថ ៖ 
« ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនែតង ងំ ្រស្តី 
២៤ របូ េដើមបកីនម់ុខងរជ អភបិលរង 
កនុង ជធនី នងិេខត្តនិមយួៗ។ េលើសពី
េនះេទៀត េនថន កឃុ់ំ សងក ត ់មន្រស្តីចំនួន 
១៦៩ របូ្រតូវបនែតង ងំជ ជទំបឃុ់ ំ េច
សងក តរ់ង។ មយ៉ងវញិេទៀត េនក្រមតិថន ក់
្រសុក និងថន កេ់ខត្ត (ែដលមនិមនករេបះ
េឆន តេ យផទ ល់) មន្រតមឹែត ១២% ៃន
្រកុម្របឹក េទ ែដលជ្រស្តី។ ជងេនះេទៀត 
្រកុម្របឹក  ឃុជំ្រស្តី (១៨.២%) បន យ
ករណ៍ថ ពួកេគមនិ្រតូវបនផ្តល់ឱកស
េដើមបបីំេពញមុខងរ និងករ ទទួលខុស្រតូវ

ដូចែដលបនែចងេនកនុងចបបស់្តីពកីរ្រគប់
្រគងរដ្ឋបលឃុំ សងក ត ់ េទ។ ទកទ់ងនឹង 
សកមមជននេយបយ ករសទងម់តិ ច់
េ យែឡកមយួេ យខុមែ្រហ្វល បនរក
េឃើញថ មន្រតមឹែត ១៤% ៃន្រស្តីែដល
បនបេ្រមើករសម្រគចិត្តគ្ំរទគណបក
នេយបយ េ្រប បេធៀបជមយួនឹងបុរស 
មន ២៥%។ េទះជយ៉ង  គុណភព
ៃនភពជតំ ងទកទ់ងនឹងករសេ្រមច
ចិត្តទងំក្រមតិឃុ ំសងក ត ់នងិថន កជ់ត ិេន
ែតមនក្រមតិ។ ករចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត
្រស្តី និងយុវជនវយ័េកមង ្រតូវបនរកេឃើញ
ថ មនចំនួនតចិជងករេបះេឆន តមុនៗ។ 

ខុមែ្រហ្វល អនុវត្ត មវធិីជេ្រចើន េដើមបី
េ ះ្រ យមូលេហតុៃនបញ្ហ ទងំេនះ ៖ 
 
««១»» ទមទករគ្ំរទ និងបញចុ ះ
បញចូលេដើមបេីលើកសទយួកំែណ
ទ្រមង់េគលនេយបយ និង
បញចូលេទកនងុ្រកបខណ្ឌ ចបប់ 
 
កនុងកចិចសហករណ៍ជមយួនងឹភគីពកព់នធ ័

និងកចិច្របកឹ េយបល់ជមយួនងឹ ធរ-
ណជន ខុមែ្រហ្វល នឹងដឹកនសំកមមភព  
តសូ៊មត ិ មរយៈកិចច្របជុជំេស៊រ ីនិងសិកខ

េដើមបកីណំតេ់គលេ សកមមភព  
តសូ៊មត ិ ករសិក ែផនកចបប ់ នងិយុទធន
ករជេ្រចើន។ សកមមភពតសូ៊មត ិ នឹងចូល
រមួេដើមបេីធ្វើឱយ្រកបខណ្ឌ ចបប ់ និងេគល
នេយបយអភបិល្របជធបិេតយយកនែ់ត
្របេសើរ  បប់ញចូ លករកំែណទ្រមងច់បប់
េបះេឆន ត និងករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុង      
វស័ិយនេយបយ វមិជឈករ និងវសិហ     
មជឈករ អភបិលកិចចមូល ន ន និង នុ
ភពៃនយន្តករចូលរមួកនុងករបេងកើតចបប ់
និងអភវិឌ េគលនេយបយ េ យលំហូរ
ពត័ម៌នេ យេសរ ី េនក្រមតិតម្ល ភព
ែដលអនុវត្ត មសេម្លង្របជធិេបតយយ និង
េគលករណ៍សិទធិមនុស ។ 
 
េដើមប្ីរបមូល ធរណជនគ្ំរទសកមមភព
តសូ៊មត ិ ខុមែ្រហ្វល នឹងផ ព្វផ យ ម     
រយៈ កមមវធិីវទិយុ «សេម្លងសងគមសីុវលិ» េផញើ 

រេអឡិច្រតូនិច (អុែីមល៉) និងេគហទំពរ័ 
របស់ខ្លួន www.comfrel.org។ 

 
២»ករអេងកត និងយទុធនករ 
 
ករអេងកតេលើករេបះេឆន ត េនកនុងមណ្ឌ ល
ែដល្របកួត្របែជងបំផុត គឺ្រតូវបនដកឹនំ
េឡើងេ យេសរ ីនិង្រតមឹ្រតូវ មែដល ច
េធ្វើេទបន។ បទពេិ ធនរ៍បស់ខុមែ្រហ្វល 
បនបង្ហ ញថ មនឧបសគគដស៏េមបើម      
បេចចកេទស នងិករយល់ដឹងអពំកីិចចអេងកត 
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យទុធ ្រស្តអន្ត គមន ៍
ខុមែ្រហ្វល បនេរៀបចំយុទធ ្រស្តអន្ត គមន ៍កនុងេគលបំណងពីរ េដើមប ី (ក). ព្រងឹង
ភព្រតឹម្រតូវ និងសុចចរតឹភពកនុងករេបះេឆន តទងំឆន  ំ ២០១២ និង២០១៣ (ខ). 
េដើមបធីនថ សេម្លងៃនអនកេបះេឆន តែដលមនិសូវមនឥទធពិល ជពិេសសអនកេបះ
េឆន តេនឃំុ ច្់រសយល/ជនជតិភគតិច យុវជន និង្រស្តី ្រតូវបនឭ មរយៈករ
បេងកើនៃនករយល់ដឹងៃនសិទធិេបះេឆន តរបស់ពកួេគ និងករេលើកទឹកចិត្តករទមទ 
របស់ពកួេគ ស្រមបេ់ធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងៃនអភបិលកិចច្របជធិបេតយយ។ 

តេទទំព័រ ៩ 



៩ 

ករណ៍ បនចូលរមួែកលម្អបរយិកសេបះ
េឆន ត និងរដ្ឋបលៃនករយិល័យេបះេឆន ត 
និង បស់ន្លឹកេឆន ត។ កិចច្រទ្រទងក់រអេងកត
េនះ នងឹក្ល យជឧបករណ៍ដសំ៏ខនស់្រមប់
្របឆងំនងឹអពំហីិង ដញ៏េញើតញេញើម និង
េធ្វើឱយ្របេសើរនូវគរំៃូនកិចចករពរករគំ ម
កំែហងមនុេពលេបះេឆន ត។ េនអឡុំង
េពលេបះេឆន តគឺមនេសចក្តេីគរពដម៏ន
នយ័ ស្រមបក់រេលចេចញៃនដំេណើ រករ
្របជធិបេតយយ ដូចែដលពួកេគមនសក្ត នុ
ពលដធ៏ំេធងេដើមបបីេងកើត្របេយជនថ៍មីជ
េ្រចើនស្រមបក់រចូលរមួកនុងនេយបយ 
ពេិសសកនុងចំេ មអនក្រក ្រស្តី និងយុវជន 
ែដលជអនកេបះេឆន តមនសេម្លងភគ   
េ្រចើន។ 
 
កនុងកចិចសហ្របតបិត្តកិរណ៍ជមយួនឹង 
សមគមយុវជនែខមរ (KYA) អងគករកមមវធិី
អភវិឌ ធនធនយុវជន (YRDP) និង្រកុម
្របឹក យុវជនកមពុជ (YCC) ខុមែ្រហ្វល 
នឹងេបើកយុទធនករផ ព្វផ យ មរយៈវទិយុ 
េគហទំពរ័ អុែីមល៉ រជអក រ និងករ
េបះពុមពផ យ េដើមបជូីនដំណឹងដល់

ធរណជន ពេិសសភគីពកព់នធ ័      
សំខន់ៗ  អពំដីំេណើ រករេបះេឆន ត េ យ
អបរ់យុំវជន (អនកេបះេឆន តថមី) អពំីសិទធិ
េបះេឆន តរបស់ពួកេគ។ 
 

៣»ទី នករងរ និងប ្ត ញ
ករងរ មរយៈករព្រងឹងសេម្លង
អនកេបះេឆន ត 
 
យុទធ ្រស្តចំបង គឺេលើកទឹកចិត្តអនកេបះ
េឆន ត ែដលមនិសូវមនឥទធិពល ពេិសស
អនកេបះេឆន តេនសហគមនជ៍នបទ ច់
្រសយល/ជនជតភិគតចិ េដើមបបីង្ហ ញពី
មតរិបស់ពួកេគ និងករេឆ្លើយតបេទនឹងអនក
តំ ង ្រស្តែដលបនេបះេឆន តេ យ
ពួកេគ មរយៈសិកខ ស្តីព ីករេលើក 
រេបៀប រៈមូល ្ឋ ន និងករកំណត់
លកខខណ្ឌ សនទស ន។៍ អនកេបះេឆន តជ
េ្រចើន និងេលើកទកឹចិត្ត េដើមប្ីរបមណេមើល 
េ យករផ្តល់ពនិទុ នូវករបំេពញមុខងរៃន
ម្រន្តីជបេ់ឆន ត និងករបំេពញសនយៃន
េគលនេយបយគណបក ។ 
 
ខុមែ្រហ្វល នឹងក ងសមតថភព ប ្ត ញ 
«អនកឃ្ល េំមើលមលូ ្ឋ ន» របស់ខ្លួន េដើមបី
ជួយ ជូនពត័ម៌នទូេទ និងភស្តុ ងេ យ
ែផ្អកេលើករ យតៃម្លៃនករបំេពញមុខងរ
របស់ម្រន្តីជបេ់ឆន ត និងករបំេពញ ម
េគលនេយបយគណបក របស់ពួកេគ។ 
ខុមែ្រហ្វល នឹងេលើកទកឹចិត្តអនកេបះេឆន ត 
េដើមបកីំណត ់ និង យតៃម្លរេបៀប រៈមូល
្ឋ នចបំងៗ និងកំណតល់កខខណ្ឌ សនទស ន ៍

ទកទ់ងនងឹករបេំពញមុខងររបស់ម្រន្តី

ជបេ់ឆន ត និងករបំេពញ មេគលនេយ
បយគណបក ។ ខុមែ្រហ្វល នឹងដឹកន ំ  
ផលិតរបយករណ៍ឃ្ល េំមើលសភ និង
របយករណ៍ យតៃម្លពនិទុរបស់អនកជប់
េឆន ត ៃនករបេំពញសនយ មេគលនេយ
បយគណបក  និងរេបៀប រៈមលួ ្ឋ នៃន
្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត។់ ខុមែ្រហ្វល នឹង   
ផលិតេហើយែចកផ យរបយករណ៍ទងំ
េនះេទដល់ ជរ ្ឋ ភបិល ្របពនធផ័ ព្វ
ផ យ ភគីពកព់នធ ័និង ធរណជន។ 
 
៤»ករក ងសមតថភព និងយទុធ
នករេដើមបសីមភពេយនឌរ 
 
ខុមែ្រហ្វល នឹងសហករណ៍ជមយួនងឹ     
គណៈកមម ធិករេដើមបេីលើកសទួយ្រស្តីចូលរមួ
កនុងវស័ិយនេយបយ(CPWP) េដើមបេីលើក
ទឹកចិត្តសកមមជននេយបយ្រស្តី និងបន្ត
ជួយ ក ងសមតថភពរបស់ពួកេគ េ យ
ធននិរន្តភពសំខនក់នុងករភជ បពួ់កេគ
ជមយួនងឹនេយបយ េហើយេលើកសទួយ
រេបៀប រៈនេយបយែដល បប់ញចូ លករ
េលើកេឡើងពកី្តីកង្វល់របស់ពួកេគ។ វធិី

្រស្ត និងសកមមភពចំបង នឹងេផ្ត តេលើ 
កមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចើន «្រស្តី ច 
េធ្វើបន» និង «ករផ្តល់អំ ចដល់្រស្តីកនុង
ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត» យុទធនករនឹង 
េធ្វើេឡើង មរយៈករផ ព្វផ យ មវទិយុ 
និងករេរៀបចំសកមមភពេន មមូល ្ឋ ន។ 
ខុមែ្រហ្វល នឹងដឹកនកំិចចអេងកតករណ៍េលើ
ថ នភពៃន្រកុម្របឹក ្រស្តីេនមូល ្ឋ ន 

និងករចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត។ 

របូ
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ព 
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្វល
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សូមរងច់ំ ន យុទធ ្រស្ត កនុងេលខបនទ ប ់៖ 
»វស័ិយសកមមភពរបស់ខុមែ្រហ្វល 
»តបំនភ់មូិ ្រស្ត និង្រកមុេគលេ  
»សកមមភពេលចេធ្ល របស់ខុមែ្រហ្វល 
»ករបណ្តុ ះប ្ត លសកមមជនកនុងឆន េំបះ
េឆន ត ២០១២ និង២០១៣ 
»លកខខណ្ឌ េ្រជើសេរ ើសអនកអេងកតករណ៍េបះ
េឆន តទូទងំ្របេទស (រយៈេពលែវង និងខ្ល)ី 
»ករអេងកតេទេលើករេ្របើ្របស់ថវកិេដើមប ី
សកមមភពេឃសនេបះេឆន ត 



១០ 

ករផ យសេម្លងសងគមសុវីលិ 

»»ផ យផទ ល់ ល់ៃថងចន័ទ ដល់ ៃថង ទិតយ ចបព់ីេម៉ង ៧. ៣០ នទ—ី ៨.៣០ នទី្រពកឹ 
»» មរយៈវទិយ ុFM 105 MHz (ភនំេពញ) 
»»ចូលរមួមតិេយបល់ ៖ 023 88 57 45, 016 54 43 98, 012 43 34 37   
»»េផញើ រជអក រ (SMS) ៖ 017 91 92 80  
»»អុីែមល៉ ៖ comfrel@online.com.kh   
»»េគហទំព័រ ៖ www.comfrel.org/voc 

េ កបនេដើរយ៉ង្របយត័ន្របែយងេដើមបឱីយ ខុមែ្រហ្វល 
បនបន្តេធ្វើករងរេនះេទៀត។ ប៉ុែន្តេទះបីជមនករភយ័
ខ្ល ចែដលេលើកេឡើងេ យ្រកុម្រគួ រ និងមតិ្តភក្តិ 
េ កេនែតេប្តជញ ចិត្តេធ្វើសកមមភព្រគបល់ទធភព េបើ
េទះបីមនលំហ្របជធិបេតយយសល់តិចកេ៏ យ េដើមបី
ផ្តល់អំ ចដល់ពលរដ្ឋរបស់េ កកនុងករក ង
្របេទសកំេណើ តមយួ ែដលមន្របជធិបេតយយ និងេសរ ី
ភព។ ករនឹកេឃើញបទពិេ ធនៃ៌នេ កនដកមមៃន
ពលរដ្ឋកមពុជ ប់ ននក ់ និង្រគួ ររបស់េ ក 
េ ក គល់ បញញ  និយយទងំក្តុកក្តួល «ខញុ ំគិតថ 
្របេទសកមពុជរងទុកខ្រគប្់រគនេ់ហើយ។ ក្តីឈចឺបទ់ងំ
េនះបនជ្រមុញខញុ ំឱយេធ្វើអ្វីជពលរដ្ឋកមពុជមយួរូប េដើមបី
ឱយ្របកដថេសចក្តីវនិសទងំេនះនឹងមនិេកើតេឡើងម្តង
េទៀតេទ»។ 

កនុងករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស េ ក គល់ បញញ  េដើមបី
ទទួលបនរង្វ ន ់ ៉ មុន េមហគ យ យ ឆន ២ំ០១១ 
្រកុម្របឹក ភបិលទទួល គ ល់ ករេប្តជញ ចិត្តរបស់េ ក 
និងភពជអនកដឹកនដំអ៏ង់ ចក្ល នកនុងករ្រទទង ់
យុទធនករេដើមបកី ងភពរងឹម ំ និងករចតែ់ចង្របជ
ពលរដ្ឋេ យភញ ករ់លឹកែដលនឹងធននូវករេបះេឆន ត 
េ យេសរ ី និង្រតឹម្រតូវ ្រពមទងំទមទរឱយមនគណ 
េនយយភព អភបិលកិចច េ យម្រន្តីជបេ់ឆន តកនុងដំេណើ រ
ករ្របជធិបេតយយែដលកំពុងចបកំ់េណើ តេនកមពុជ ៕ 
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េ ក គល ់បញញ  េកើតេនឆន  ំ១៩៦៧ កនុងសងក តេ់លខ ៦ 
ជធនីភនេំពញ។ សថិតកនុង្រគួ រជីវភពរស់េនមធយម ែដល

មនេ កឪពុកេឈម ះ គល់ សូេមត៉ ជ អនកចបប ់ េហើយ្រតូវ 
ប៉លុ ពត សម្ល ប ់ ចំែណកអនកម្ត យេឈម ះ ជិន ៉ នថ់ន មន
យុ ៦១ ឆន ។ំ កនុងចំេ មបងប្អូន ២នក ់្រសី ១នក ់្របុស 

១នក ់ េ កជកូនបងេគ។ េ យ រែតធមមជតិត្រមូវឲយ
្រគបម់នុស សត្វ្រតូវមនគូ្រសករេនះ េ កបនេរៀប ពហ៍
ពិពហ៍េនកនុងឆន ២ំ០០០ ជមយួកញញ  ខឹម សូ លីស។ ជ
ចំណងៃដ ពហ៍ពិពហ៍ េ កមន កូនពីរនក ់ ្រសី១នក ់
និង្របុស១នក។់ េ យ រភពរកីចេ្រមើនៃនករងររហូត
មកដល់បចចុបបននេនះ េ កមនដំែណងជ ្របធន្របតិបត្ត ិៃន
គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរនិីងយុត្តធិមេ៌ន
កមពុជ (The Committee for Free and Fair Elections in 
Cambodia, COMFREL)៕ 

(អតថបទែ្របស្រមួលពី គុណកថ របស់ Ramon Magsaysay Award Foundation 2011) 

© RMAF 

េ ក គល់ បញញ  ចូលរួមពិធីទទួលពនរង្វ ន់ Ramon Magsaysay 
2011 េន ទី្រកុងម៉នីល   ្របេទសហ្វីលីពីន។ រូបភព ៖ © RMAF  



១១ 

នរដ្ឋសភជតិ កនុងែខេម  ដល់ែខមថុិន ឆន ២ំ០១១ គឺជសមយ័្របជុំេពញអងគរដ្ឋសភេលើកទី៦ េហើយេនកនុង 
រយៈេពលេនះ រដ្ឋសភមនភរៈអនុមត័នូវេសចក្តី្រពងចបបេ់សចក្តីេសនើចបប ់ និងកិចច្រពមេ្រព ងនន។ េទះបីជ
សមជិកសភមនករមមញឹកកនុងករពិភក េលើេសចក្តី្រពងចបបក់្តី កអ៏នកតំ ង ្រស្តទងំេនះបនខិតខំចុះមូល
្ឋ នេដើមបជួីប្របជពលរដ្ឋ ជញ ធរកនុងេគលបំណងេផ ងៗផងែដរ។ 

 

អនកតំ ង ្រស្ត្រតូវបន មឃត់មិនឲយបេញចញមត ិ

កនុ ងករណីមិនគ្ំរទេសចក្តី ្រពងចបប់ 
 

ករជែជកពិភក កដូ៏ចករបេញចញមតរិបស់អនកតំ ង ្រស្តេទេលើេសចក្តី្រពងចបបម់ន រៈសំខន់ ស់េដើមបេីធ្វើឲយេសចក្តី្រពង
ចបប ់នងិរេបៀប រៈែដលរដ្ឋសភ្រតូវអនុមត័េនះ ចកតប់នថយបននូវកង្វះខត និងផលបះ៉ពល់របស់េសចក្ត្ីរពងចបប។់ ករពភិក េនះក៏
ជេវទិកអបរ់ ំ និងផ្តល់ចំេណះដងឹ មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យ(ទូរទស នជ៍តកិមពុជ) ដល់្របជពលរដ្ឋពីអតថនយ័ និងេទសទណ្ឌ របស់ចបប់
ែដលរដ្ឋសភនឹងអនុមត័ រមួទងំ ចសេងកតពភីពសកមមកនុងករបេញចញមតរិបស់តំ ងរបស់ខ្លួន។ ែតករសេងកតកនុងសមយ័្របជុំេលើកទី៦ 
(ចេន្ល ះពែីខេម -មថុិន) ករ្របជុំរបស់រដ្ឋសភេលើេសចក្តី្រពងចបបែ់ដលេសនើេ យ ជរ ្ឋ ភបិល គឺភគេ្រចើន“ទុកជករ្របញប”់ ែដលតរំវូ
ឲយ្របធនអងគ្របជុំែតងែតពេន្ល នេពលករ្របជុំេ យកតប់នថយ ឬ ងំករេឡើងបេញចញមតរិបស់អនកតំ ង ្រស្តមយួចំនួនេលើេសចក្តី្រពង
ចបប ់ មនិថេសចក្តី្រពងចបប ់ ឬរេបៀប រៈេនះសំខនែ់ដលពកព់ន័ធនឹងសុវតិ្តភពជតនិិងចបបែ់ដលទមទរឲយមនករពនិិតយពចិឆយ័មុននឹង
េលើកៃដ។ 

កនុងកឡុំងេពលសេងកតមនេសចក្តី្រពងចបបច់ំនួន១៣ ្រតូវបនសភពភិក  នងិអនុមត័េហើយកនុងេនះមនេសចក្តី្រពងចបបច់ំនួន១១ 
ែដលសភ្របកស្របញបេ់ហើយេសចក្តី្រពងចបបខ់្លះ អនកតំ ង ្រស្តមនិ ចបេញចញមតឲិយបន្រគប្់រជុងេ្រជយ ឬ្រតូវ្របធន មឃត។់ 
ជកែ់ស្តង កនុងករពភិក  េសចក្ត្ីរពងចបប ់ស្តីព ីករអនុមត័ នងិយល់្រពមេលើករធនទូទតរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឲយ
្រកុមហុ៊នេខមបូ អុនិេធើរេណសយូណលអុនិេវស្តែមនឌេីវ ើឡុបែមន្រគុប ែដលជចបបត់្រមូវឲយ ជរ ្ឋ ភបិលយកលុយរដ្ឋសងដល់្រកុមហុ៊នកនុង
េពល្រកុមហុ៊នរកសីុខត គឺ្របធនរដ្ឋសភបនបិទមនិឲយអនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របឆងំបេញចញមតេិឡើយ។ 

ករ មឃតប់នេកើតេឡើងេនេពលអនកតំ ង ្រស្ត មរូ សុខហរួ មកពគីណបក សមរង ុ ី សំុេឡើងបេញចញមតេិ យ្របធនអងគ្របជុំ
េលើកេហតុផលថ អនកតំ ង ្រស្តគណបក េនះមនិបនេលើកៃដអនុមត័គ្ំរទេលើេសចក្តី្រពងចបបេ់នះេនជំពូកមុន។ សេម្តច្របធនរដ្ឋសភ
បនអះ ងថ “ករពភិក មនែតគណបក ្របឆងំេទែដលសំុមនមតេិយបល់”។ ប៉ុែន្តេនេពលតំ ង ្រស្តគណបក ្របឆងំេសនើបេញចញ
មតសិេម្តច្របធនែបរេលើកេហតុផលថ”មតឯិកឧត្តម គមនិខង្របឆងំេ្រចើនែតមនិចំ ម្របធនបទៃនករពភិក ។ េ កជំទវ មរួ សុខហួរ
បន្របកសេហើយថតំ ងេ យគណបក ជទំស់ថមនិគ្ំរទមនិអនុមត័។ អញច ឹង ្រស័យ្របធនអងគ្របជុំ ឬ្របធនសភឲយបេញចញមត ិឬ
មនិឲយ អញច ឹងសូមអនុមត័ែតម្តង”។ ករមនិអនុញញ តឲយមនករពភិក េនះេហើយបនបេងកើតទំនស់ និងករ្របឆងំតបវញិ េ យអនកតំ ង  
្រស្ត មូរ សុខហួរ រមួទងំអនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីេផ ងេទៀតបនេដើរេចញពី ល្របជុំ។ 

េនកនុងករពភិក  នងិអនុមត័បទបញជ ៃផទកនុងសមជជត ិ អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហួរ ក្៏រតូវ្របធនអងគ្របជុំែដលជអនុ្របធនទី១ 
្រពទឹធសភ ្រពះអងគមច ស់ សីុសុវតថ ិជវីន័មនុរីក  កនុងសមជរដ្ឋសភ នងិ្រពទឹធសភមនិអនុញញ តឲយបេញចញមតឱិយអស់រយៈេពលែដលខ្លួន្រតូវបន 

ែខេម  ដលែ់ខមិថុន ឆន ២ំ០១១  

ករបេញចញមតិរបសអ់នកតំ ង ្រស្តកនងុេពល្របជំុេពញអងគ 



១២ 

ែដរ។ េ យ្របធនអងគ្របជុំេលើកេហតុផលថ ខ្លមឹ រៃនជំពូកទ៦ី ែដលអនកតំ ង ្រស្តេនះចងប់េញចញមត្ិរសេដៀង ឬមនទំនកទ់ំនងនឹង
ជំពូកទី៥ និងមយង៉េទៀតសមជមនជំពូកេផ ងេទៀត្រតូវពភិក បញចប។់ 

ជលទធផល អនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហួរ ្រតូវអនុញញ តេពលែត ២នទី ប៉ុេ ្ណ ះ ខណៈជកែ់ស្តង គឺ្រតូវមនេពល១០នទី។ ្របធនអងគ
្របជុំបនបញជ កថ់ ”...ឥឡូវចូលមកដល់ជំពូកទ៦ី ដូចេ កជំទវ មន្រប សនេ៍ហើយថ ទ៦ី នងិទ៥ី ដូចគន  ខញុសូំមជូន ២នទេីទៀត េដើមបី
បញចប…់ កនុងជំពូកទ ី៦ េនះ ខញុ ំ ចជូនេពល ២នទ ីខញុមំនិ ចជូនេលើសពេីនះេទ េ យករ្របជុំសមជមន ៤ជំពូកេទៀត សូមអេញជ ើញេតើយក
ែត២នទ ីឬមនិយក?”។ ជករេឆ្លើយតបអនកតំ ង ្រស្តបនពយយមត ៉  ”ែ្រកងខញុ ំមច ស់មនិយល់ េភ្លចអ្វែីដលជបទបញជ ៃផទកនុងៃនរដ្ឋសភ 
េនេពលេនះេយើងយកបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភមកនយិយ ពេី្រពះេយើងមនិទនអ់នុមត័សមជេទ្រពះអងគ ដូេចនះកនុង្រកមុេយើងខញុកំនុងជំពូកទ៦ី 
មន១០នទ្ីរតូវែតជែជក”។ 

េបើ មករអេងកតរបស់អនកអេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលេន ល្របជុ ំ ករជែជកត ៉ រ ងអនកតំ ង ្រស្ត មូរ សុខហួរ និង្របធនអងគ្របជុំ
បនចំ យេពលជង ៨នទ ី ្រគនែ់តជែជកត ៉គន ។ ជេគលករណ៍្របជធិបេតយយ ្របធនអងគ្របជុំមនិគួរ េ្របើ្របស់េហតុផលពេន្ល ន
កិចច្របជុំ ឬគម នេពល្រគប្់រគនម់កេធ្វើជេលសបទិសិទិធេសរភីពរបស់អនកតំ ង ្រស្តកនុងករបេញចញមតកិនុងសមយ័្របជុំែដលដំេណើ រករ្រសប
មនិតវិធិីេនះេទ។ រដ្ឋធមមនុញញបនទុកេពល ៣ែខ ស្រមបស់មយ័្របជុំនមីយួៗ ឬ ចថ្របមណ ៦៥ៃថង េធ្វើករកប៏៉ុែន្តករសេងកតកន្លងមក

េឃើញថ ករ្របជុជំកែ់ស្តងកនុងមយួសមយ័្របជុំ មនែត្របមណ ៨្រពកឹប៉ុេ ្ណ ះ។ ចំែណកករ្របជុំេលើកទី ៦ េនះ គឺមន ៨្រពកឹ និង ១ ង ច
ប៉ុេ ្ណ ះ។ 
 អនក យករណ៍ពេិសសអងគករសហ្របជជត ិ េ ក សូ៊ែបឌ៊ ី កនុងេបសកកមមរបស់គតរ់យៈេពល ៥ៃថង េនចុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១១     
ខណៈែដលមនឳកសសំែដងករគួរសមជមយួនងឹរដ្ឋសភកមពុជកនុងរយៈេពលថមីៗេនះ ធ្ល បប់នមន្រប សនថ៌ រដ្ឋសភសព្វៃថងកនុងករ
ជែជកពិភក េលើេសចក្តី្រពងចបប ់ គឺមនិសូវេបើកទូ យឲយតំ ង ្រស្តបនជែជកសីុជំេ េលើេសចក្តី្រពងចបបេ់ទ និងរមួទងំករបេញចញ
មតកិរពរ្របេយជនជ៍តកិ្៏រតូវ្របឈមនងឹករចត្់របកន ់ “វ ិ លភពស្រមបស់មជកិសភ កនុងករចូលរមួជែជកេដញេ ល្រតូវបន
ក្រមតិ ... សូមបែីតករបេញចញមតអិពំបីញ្ហ នន ែដលជផល្របេយជនជ៍តកិ្តី “។  

 

អនកតំ ង ្រស្តបនបេញចញមតិេ្រចីនជងេគ ៥របូ កនុ ងសម័យ្របជុំេលីកទី៦  

អនកតំ ង ្រស្ត សុន ឆយ័ មកពគីណបក សមរង ុមីណ្ឌ លភនេំពញ ជអនកតំ ង ្រស្តបនបេញចញមតេិ្រចើនជងេគ មនដល់េទ ១៥
េលើកេសមើនឹង ២១៥នទ ី ឬ៣េម៉ង៣៥នទ ី ែដលភគេ្រចើនកនុងករបេញចញមតេិនះ គឺកនុងនយ័អពយ្រកឹត េហើយេបើេទះជករបេញចញមតកិនុង
នយ័ អវជិជមនមនែត ៦៦នទ ីែតជចំនួនេ្រចើនជងេគេបើេធៀបនឹងអនកតំ ង ្រស្តដៃ៏ទបនបេញចញមត។ិ 

អនកតំ ង ្រស្ត យមឹ សុវណ្ណ  មណ្ឌ លភនេំពញគណបក សមរង ុ ីឈរេលខេរៀងទី២ បនបេញចញមតចិំនួន ៩េលើក េសមើនឹង ១៣៣នទី
(ឬ២េម៉ង១៣នទី) បនបេញចញមតកិនុងនយ័វជិជមនេ្រចើនជងេគ ចំនួន ១៤នទ។ី 

អនកតំ ង ្រស្តេលខេរៀងទី៣គឺ អនកតំ ង ្រស្ត ជម េយៀប មកពគីណបក ្របជជនកមពុជមណ្ឌ លៃ្រពែវង បនបេញចញមតចិំនួន៩
េលើកែដរគឺ ៨២នទ។ី 

អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីគឺេ កជំទវ មរូ សុខហរួ (មណ្ឌ លកំពត) សថិតេនលំ បេ់លខ ៤ បេញចញមតបិន ៧១ នទី និង
ឯកឧត្តម ហូរ ៉ ន ់(មណ្ឌ លភនេំពញ) លំ បេ់លខ ៥ មនឪកសបេញចញមតបិន ៥៩នទី៕ 



១៣ 

មណ្ឌ ល រូបថត េគត្តនម នមខ្លួន បក   មណ្ឌ ល រូបថត េគត្តនម នមខ្លួន បក   មណ្ឌ ល រូបថត េគត្តនម នមខ្លួន បក  

  ឯកឧត្ដម យឹម ៃឆលី  
០១២ ៩៥៨ ៩៩៩ 

    សេម្ដច ហុ៊ន ែសន          
០១២ ៨៨៨ ៧៧៧ 

    ឯកឧត្ដម ជម េយៀប        
០១២ ៧៦៩ ៩៩៩ 

 

 ឯកឧត្ដម ប៉ល់ សំេអឿន 
០១២ ៥៥១ ៦១១ 

   ឯកឧត្ដម ម៉មុ ជមឹហុ៊យ 
០១២ ៥៨៧ ១០៦ 
០១២ ៩២៥ ៩១៤ 

   ឯកឧត្ដម ប៊និ ឈនិ 
០១២ ៩៩៩ ៩៨៦ 

 

 ឯកឧត្ដម អន សំុ៊ 
០១២ ៨៣៩ ០៩០ 
០១៦ ៨០៩ ០៩០ 

   េ កជំទវ ហូ ណូន  
០១២ ៩១៥ ៥៨៨ 

   ឯកឧត្ដម ែបន៉ បញញ  
០១២ ៦៥៣ ៩១៩ 

 

 ឯកឧត្ដម ្រទ ីឈងហួ៊ត 
០១២ ៨៤៦ ៣០៧ 

   េ កជំទវ ឃួន សុ រ ី  
០១២ ៥៦៨ ៨៩៩    ឯកឧត្ដម ញឹម វណ្ណ         

០១២ ៩៨៦ ៩៩៩ 
 

 ឯកឧត្ដម យន្ដ ថរូ    
០១២ ៤៨១ ១៦១ 

   ឯកឧត្ដម ហ ករយ៉ី ម 
០១២ ៨០៩ ៤៥៦ 
០១១ ៨០៩ ៤៥៦ 

   ឯកឧត្ដម េព ម ី  

 ឯកឧត្ដម ញឹក ប៊នុៃឆ  
០១២ ២៥២ ១១១    ឯកឧត្តម អ៊កុ មរ ី

០១២ ២៨៩ ៥៥៨ 
   ឯកឧត្ដម សុខ ឥ ន       

០១២ ៩៤៩ ៤១៤ 
 

  ឯកឧត្ដម ស េខង 
០១២ ៨៥៨ ៨៥៨ 

   ឯកឧត្ដម ជ ចេំរ ើន 
០១២ ៩០០ ០០០ 
០១៥ ៨៨៨ ៨៨៣ 

   ឯកឧត្ដម សុខ យ 
០១២ ៦៣៨ ៥៧៧ 

 

 ឯកឧត្ដម ឈង វនុ   
០១២ ៨៤៤ ៦៦៨ 

   ឯកឧត្ដម ចន ់េចង 
០១២ ៨៩០ ៩៨៤ 

   ឯកឧត្ដម ជ ប៉ចូ             
០១២ ៧៧៩ ៨១៩ 

 

 េ កជំទវ លី គមឹេលៀង           
០១២ ៨២៥ ៣៨៩ 

   ឯកឧត្ដម ឃីម គី       
០១២ ៩៥៤ ៦០៦ 

   ឯកឧត្ដម គង ់បូ ៉            
០១២ ៩៣៩ ៣៧៤ 

 

 េ កជំទវ ជួញ សុៃឆ 
០១២ ៨៧៨ ៤៥៤ 

   េ កជំទវ ពត េព        
០១២ ៦២៩ ៩៥០ 

   ឯកឧត្ដម ែយម៉ បញុញឫទធ ិ     
០១៦ ៤៣៥ ១០៦ 

 

 ឯកឧត្ដម េទស ៊ ញ 
០១២ ៨៨២ ០៥០ 

   ឯកឧត្ដម អ៊ូ ចន័ទឫទធ ិ        
០១៧ ៥៧០ ១២៧    ឯកឧត្ដម េ  ៉ ន ី

០១៦ ៦៦៤ ២៤២  

 ឯកឧត្ដម មយុ ចត   
០១២ ៨៥៩ ៥៨១ 

    សេម្ដច គង ់សំអលុ 
០១២ ៨០០ ០០១ 

    ឯកឧត្ដម លី រនុ 
០១២ ៩៦២ ៩០៩         
០១១ ៧៧៧ ៦៧៧ 

 

 ឯកឧត្ដម ៉ ន ់ រទិធ  
០១២ ៤៣៤ ៣២២ 

   ឯកឧត្ដម ែកវ សូ ក ់
០១៦ ២៦០ ០២១ 

   ឯកឧត្ដម ម ន េទៀត        
០១២ ៨៨៥ ៩៣៤ 

 

 ឯកឧត្ដម ជវី ក ្ដ     
 ០១២ ៥៧៥ ៧៥៣ 

   េ កជំទវ ែក ចន័ទមនុ ី
០១៦ ២៦០ ០១៤ 

   េ កជំទវ ឯម ប៉ុ ្ណ       
០១២ ៨២៤ ៦៦៣ 

 

  ឯកឧត្ដម េទៀ បញ់          
០១២ ៨១០ ០៧៧ 

   ឯកឧត្ដម ឃី វណ្ណ េដត 
០១២ ៨៣៩ ២៨៣ 

   ឯកឧត្ដម រ ីេកសលយ   
០១២ ៤៧១ ៦៦៩ 

 

 ឯកឧត្ដម េសៀង  ំ       
០១២ ៥៥៥ ៤៥៥ 
០១២ ៩២៤ ២៤២  

   ឯកឧត្ដម យ ឈុ ំ
០១២ ៨១៥ ៥២៥ 

    ឯកឧត្ដម ងនួ ញិុល        
០១២ ៨១១ ៨៥១ 
០១២ ៨០៣ ៨៨៧ 

 

 េ កជំទវ េព េវឿន   
០១២ ៨៧៣ ៩២២ 

   ឯកឧត្ដម ែហម ខន   
០១២ ៨៣០ ៧៣៥ 

   ឯកឧត្ដម អ៊នុ នងឹ         
០១២ ៩៤២ ២៥៨ 

 

 ឯកឧត្ដម សំ ៊ ង           
០១២ ៦៨៨ ៦២៦ 

   ឯកឧត្ដម លី សុន 
០១១ ៦៣៤ ០៦២ 

   ឯកឧត្ដម ែញ៉ម ថថ វ ី      
០១៦ ៨១៤ ៧៣១ 

 

 ឯកឧត្ដម ឈមឹ ម៉           
០១៦ ៩៦៦ ៤៦៦ 

   ឯកឧត្ដម សំរតិ បុចិ    
០១២ ៨៣៧ ១៤៣ 

   ឯកឧត្ដម សិុក ប៊នុហុក    
០១២ ៩៨៩ ០៩៨ 

 

 េ កជំទវ ែក សុវណ្ណ រតន ៍   
០១២ ៩៣៤ ៣៥៥ 

   េ កជំទវ អុមឹ េវឿន            
០១២ ៨៩១ ០៧០ 

   ឯកឧត្ដម ែមន៉ សុថវរ្ិរនទ          
០១២ ៨៦៣ ៥៣៣ 

 

  ឯកឧត្ដម ន េហ           
០១២ ៣៣០ ១៣៣ 

   ឯកឧត្ដម នុត រុដំលួ         
០១២ ៥០៤ ៤១៤ 

   ឯកឧត្ដម គុជ ម៉លីូ        
០១២ ៩០៦ ៦៤៦ 

 

 

បញជ ី យនមអនកតំ ង ្រស្ដ ណត្ដទីិ ៤ និងេលខទូរស័ពទទំនកទំ់នង មមណ្ឌ ល (មថុិន ២០១១) 
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១៤ 

 

មណ្ឌ ល រូបថត េគត្តនម នមខ្លួន បក   មណ្ឌ រូបថត េគត្តនម នមខ្លួន បក   មណ្ឌ ល រូបថត េគត្តនម នមខ្លួន បក  
  សេម្ដច េហង សំរនិ    

០១២ ៨២២ ២២២ 
    ឯកឧត្ដម សុខ ន          

០១២ ៨៨៨ ៨៨៨ 
   េ កជំទវ ែមន៉ សំអន     

០១២ ៩១២ ០៤២ 
 

 ឯកឧត្ដម េ  ហុំង 
០១២ ៨០៩ ២៩១ 

   េ កជំទវ ននិ ផុន  
០១២ ៩៩១ ១១៨ 
០១២ ៩៩៨ ៧៥៧ 

   ឯកឧត្ដម ហុ៊ល វន័្ដ       
០១២ ៧២៣ ២២៤ 

 

 ឯកឧត្ដម យស់ សុន   
០១២ ៤៩៧ ៦៣០ 
០១២ ៨២៧ ៦៤២ 

   ឯកឧត្ដម ្របក ់ធុច          
០១២ ៧៥៧ ៧៥៧ 

   េ កជំទវ ដងួ វ ្ណ        
០១១ ៨១០ ២៩៧ 

 

 ឯកឧត្ដម ជនិ គមឹេ្រសង 
០១២ ៧៧៦ ១៦៧ 

   ឯកឧត្ដម េច សូផុន         
០១២ ៩៨៩ ២៣៤ 

   េ កជំទវ ឈុន រមឹ    
០១១ ៨៧៥ ៩២៨ 

 

 ឯកឧត្ដម ៉ ន ់េសងលី  
០១២ ៧៨៧ ៩១៤ 

   េ កជំទវ យន ហុនលី   
០១១ ២៩៨ ៤៤២ 

   ឯកឧត្ដម េ  េឡង        
០១១ ៨៥០ ១២៧ 

 

 ឯកឧត្ដម ែខក សំអនុ  
០១២ ៨៣២ ៨២៣ 

   ឯកឧត្ដម អ៊ុំ សុខន           
០១៦ ៣៨៩ ១២៦ 

    ឯកឧត្ដម ៃន េប៉        
០១២ ៨១១ ០០៤ 

 

 េ កជំទវ ែចម ៃវ ៉
០១២ ៩៤០ ៩១៩ 

   ឯកឧត្ដម គយួ ប៊នុេរឿន      
០១២ ៩១៧ ០៧០ 

   េ កជំទវ េ ម គមឹសួគ ៌
០១២ ៩១២ ៩៧៨ 
០១៦ ៩១២ ៩៧៨ 

 

 េ កជំទវ អុមឹ រនុ  
០១២ ៨៧១ ៣៨៧ 

   ឯកឧត្ដម តុ ៉ នច់ន ់        
០១២ ៩៥៥ ៨៥៣ 

   ឯកឧត្ដម េ ម ចនិ  
០១២ ៨០៤ ៥៧២ 

 

 ឯកឧត្ដម ចយ បរូនិ  
០១២ ៧០៨ ៧៧៧ 

    ឯកឧត្ដម ជ សុទធ           
០១៧ ៨៦៣ ៩៩៩ 
០១១ ៨៨២ ១៥៨ 

   ឯកឧត្ដម នមឹ ចន័ទ  
០១២ ៨៧៨ ៣៤៥ 

 

 ឯកឧត្ដម េ្រតស រ ៉មុ 
០១២ ៣០០ ៩៨៥ 

   ឯកឧត្ដម គត ឈន ់       
០១២ ៨០៨ ០៧០ 

   ឯកឧត្ដម េទបះ េសន 
០១៥ ៥០១ ៦៨៣ 

 

 ឯកឧត្ដម ងនួ សឹុម ន 
០១២ ៤២០ ០៤១ 
០៩២ ៤២០ ០០១ 

   ឯកឧត្ដម អ៊ុំ ញ៉ញ់         
០១២ ៧២១ ៥២០ 
០១២ ៨១០ ៩៩៤ 

   េ កជំទវ មូរ សុខហួរ             
០១២ ៨៣១ ០៤០ 

 

 ឯកឧត្ដម សម រង ុ ី    
០៩២ ៨៨៨ ០០១ 

   ឯកឧត្ដម ហូ៊ ្រសីុ            
០១២ ៩៤៤ ២៤៦ 

    េ កជំទវ ្រតងឹ ថវ ី   
០១២ ៩២៤ ០១៤ 

 

 ឯកឧត្ដមសុវ ្ណ  ពិ ខ 
០១២ ៨៥៣ ១២១  

   េ កជំទវ ្រគចួ សំ ន              
០១៦ ៨៩៨ ៥៤០ 

   ឯកឧត្ដម កេទើ តូេយប៉    
០១២ ៤៩៦ ៨៥១ 

 

 ឯកឧត្ដម ជម ចន័ទនី   
០១២ ៨៦៨ ៨៧៦ 

   េ កជំទវ េ ក េខង  
០១៦ ៩៩៩ ៩៨៦  
០១២ ៦០០ ០៨៥ 

   ឯកឧត្ដម ឡុង រ ី          
០១២ ៤៤៤ ៤៣៨ 

 

 េ កជំទវ ថក ់ ន ី
០១២ ៩៧១ ៨៦១ 

   ឯកឧត្ដម េជៀប សីុវន      
០១២ ៣១៥ ៥៩៩ 

    ឯកឧត្ដម ប៊ូ ថង              
០១២ ៩២៤ ៣១០ 

 

 ឯកឧត្ដម គមីសួរ ភរីទិធ 
០១២ ៨៥៨ ៤៤៥ 

   េ កជំទវ ជូឡុង សូមួ ៉  
០១២ ៩២៤ ៦៦៦ 
០៩២ ៨៨៨ ០០២   

    េ កជំទវ េបង ែរន៉ 
០១២ ៩៦០ ០៣៨ 

 

 ឯកឧត្ដម កមឹ សុខ   
០១១ ៧៧៧ ៧៥០ 
០១២ ៧៧៧ ៧៥០ 

   ឯកឧត្ដម យឹម សុវណ្ណ      
០១២ ៧៨៨ ៩៩៩ 

    ឯកឧត្ដម យ ខន        
០១៦ ៨២២ ៧២៧ 

 

 ឯកឧត្ដម យូ ហុក្រគី  
០១២ ៨០០ ៨៨៨ 
០១២ ២១៤ ៥៦៧ 

   ឯកឧត្ដម សុន ឆយ័         
០១២ ៨៥៨ ៨៥៧ 

    ឯកឧត្ដម សុ៊ក សំេអង       
០១២ ២៧៧ ៧៥៤ 

 

  ឯកឧត្ដម អ ៊ចិ រ ូ        
០៩៩ ២៧២ ៧២៧ 

   ឯកឧត្ដម ហូរ ៉ ន ់          
០១២ ៧៥៣ ៨៧៧ 

    ឯកឧត្ដម សន អុនិថរ        
០១១ ៩០៣ ២១១ 

 

  ឯកឧត្ដម េន សំ             
០១២ ៨៨៤ ១៩៨ 

   េ កជំទវ លី ្រសីវ ី   
០១២ ៩៩០ ៩៨៨         
០៩២ ៨៨៨ ០០៣ 

    ឯកឧត្ដម សួស ក ន 
០១២ ៧១៩ ៦៨៦   
០១២ ៨៧៩ ០២៥ 

 

 

បញជ ី យនមអនកតំ ង ្រស្ដ ណត្ដទីិ ៤ និងេលខទូរស័ពទទំនកទំ់នង មមណ្ឌ ល (មថុិន ២០១១) 
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- គណបក ្របជជនកមពុជ ៖ ្របសុៈ ៧០ រូប, ្រសីៈ ២០ រូប                - គណបក សមរង ុ ី៖ ្របសុៈ ២០ រូប, ្រសីៈ ៦ រូប                              - គណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច ៖ ្របសុៈ ២ រូប        
 
-គណបក នេ ត្តមរណឫទិធ ៖ ្របសុៈ ២ រូប                                  - គណបក សិទិធមនុស  ៖ ្របសុៈ ៣ រូប                                  
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១៥ 

្រប ធន្រកុម្របឹក ឃំុ
កំពង់ វ យុ ៦២

ឆន ំ េ ក្រសី មស ចន់ ថន បន
អះ ងថ េ្រកយេពលចូលរមួ
េវទិកខុមែ្រហ្វល េដើមបីយល់ដឹងពី
បញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋកនុងឃំុរចួ
មក  ្រកុម្របឹក ឃំុបនសហករ
ជមួយ ជញ ធរ្រសុក អធិករ្រសុក 
និងជលផលេខត្ដ េដើមបីរកយុទធ-  

្រស្ដេ ះ្រ យករណីេន ទ
េ្របើឧបករណ៍អួន្រក ល្អិតពី
សំ ក់ជនជតិេវៀត ម និង
បញ្ហ ក់ស្រមះ េនកនុងបឹង ធ- 
រណៈជលកខណៈឯកជន។ េ ក
្រសីបនមន្រប សន៍ថ “រហូត 
មកដល់េពលេនះ េយើងបនសហ-
ករេ ះ្រ យរចួេហើយ ្រពមទំង
្របជំុ្របប់្របជពលរដ្ឋ េនកនុងឃំុរចួ
េហើយែដរ គឺពំុមនករណីេនះេកើត
េឡើងេទៀតេទ េហើយឆន េំ្រកយេធ្វើរតឹ
ែតតឹងជងេនះេទេទៀត”។ 

 

បញជ ក់ពី ថ នភពេនមូល-
្ឋ ន ទំនក់ទំនង្រសុកខុមែ្រហ្វល 
យុ ៣៣ឆន ំ អនក្រសី យឹម សុផនី 

បនឲយដឹងថ ករេន ទេ យ
េ្របើ្របស់ឧបករណ៍ខុសចបប់ មន
ករអន់ថយេ្រចើនេ្រកយេពល
េវទិក េ យេ ក្រសីសេងកត

េឃើញថ េមភូមិបនេដើរ្របប់្របជ
ពលរដ្ឋថ េគបនកំណត់្រក អួន
េលើសពី ៣ផឹង េទើបអនុញញ តឱយ
េន ទ ចំែណកបញ្ហ ស្រមះវញិ ក៏
ពំុេឃើញមនេទៀតែដរ។ 

 

គួរបញជ ក់ផងែដរថ កលពីៃថង
ទី ១៨ ែខមីន ឆន ំ ២០១០ អងគករ 
ខុមែ្រហ្វលបនេរៀបចំេវទិក ធ- 
រណៈរ ង្រកុម្របឹក ្រសុក ខណ្ឌ  
ឃំុ សងក ត់ និង្របជពលរដ្ឋេនឃំុ
កំពង់ វ ្រសុកកំពង់ែលង េខត្ដ
កំពង់ឆន ំង ែដលមនអនកចូលរមួ 
្របមណ ១៣០ នក់ កនុងេនះ ៧៩
នក់ជ្រស្ដី។ កំឡុងេពលេធ្វើេវទិក
មនករេលើកេឡើងនូវបញ្ហ ជេ្រចើន
ដូចជ េកមងទំេនើង ែលបងសីុសង 

េចរលួច េគ ្រកបី បុ៉ែន្ដបញ្ហ ករ
េន ទេនែតជបញ្ហ ចំបង និងជ
ករ្រពួយបរមភរបស់្របជពលរដ្ឋ
េនកនុងឃំុកំពង់ វ ទំងមូលែត
ម្ដង េ្រពះ ទក់ទិននឹងករេន ទ 
េ្របើ្របស់ឧបករណ៍ខុសចបប់ពី
សំ ក់ជនជតិេវៀត ម និង
ករ ក់ស្រមះកនុងបឹង ធរណៈ
របស់បុគគលមួយចំនួន មយ៉ងវញិ
េទៀតបញ្ហ េនះមនករេចទ្របកន់
ថ មនកររមួគំនិតគន រ ង ជញ ធរ 
និងជនេលមើសែថមេទៀតផង។ 
(អតថបទ ៖ អនក្រសី   េហង សគុនធ   ជំនួយ
ករែផនកប ្ត ញ និងេវទិក ខុមែ្រហ្វល) 

ក្ដីបរមភរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងឃំុកំពង់ វ ចំេពះករេន ទេ យជនជតិេវៀត មែដលេ្របើឧបករណ៍អនួ្រក ល្អិត និងបញ្ហ
ករ កស់្រមះេនកនុងបឹង ធរណៈជលកខណៈឯកជន ្រតូវបនេ ះ្រ យេ្រកយេពលេវទិក ធរណៈខុមែ្រហ្វល។  

របូភ
ព ៖ ខុមែ្រហ

្វល
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១៦ 



១៧ 

អនុ សន៍េគលនេយបយេនះ ្រតូវបន្របមូលេចញពីករពិេ្រគះេយបល់ េវទិក ធរណៈ ស្តីពីករេបះេឆន ត និង្របជធិបេតយយ 
(េនេខត្តៃ្រពែវង បនទ យមនជ័យ មណ្ឌ លគីរ ី នងិេសៀម ប) សិកខ បង្ហ ញនូវលទធផល និងែកស្រមួលេ យគណកមម ធិករេដមីបកីរ
េបះេឆន ត េ យេសរ ីនិងយុត្តធ៌ិម េនកមពុជ(ខុមែ្រហ្វល)។ 

(តពីេលខមុន អនកឃ្ល េំមើល េលខ៤៤) 
៤.៣. អងគករសងគមសុីវិល 

បេងកតីជបុ៉សិ៍្ត ឬបេងកីតកមមវធិទូីរទស ន៍ ឬវទិយុឯក ជយបែនថមេដីមប ី
ផ ព្វផ យេ យមិនលំេអៀង។ ្រគប់ព័ត៌មនរបស់គណបក នេយបយ 
េផ ងៗ រមួទងំព័ត៌មនវជិជមន និងអវជិជមនេទដល់ ធរណជន។ 

៤.៤. គណបក នេយបយ 

្រតូវេគរព្រកមសីលធម៌កនុងករេឃសនេបះេឆន ត នងិចបប់ស្តីព ី
ករេបះេឆន ត។ 

 

៥. ហរិញញវតថគុណបក នេយបយ 

ក.ករណីផ្ល សប់្តូរ ៖  បេងកើតចបប ់និងយន្តករេដើមបពី្រងឹងយុទធន
ករេឃសននេយបយេ យមនយុត្តធិម ៌ នងិអភបិលកចិចល្អ ៃន
ហិរញញ វតថុេឃសននេយបយ 
 ៥.១.រដ្ឋសភនងិរ ្ឋ ភិបល្រតូវេធ្វើចបបស់្តីពីហិរញញវតថុេឃសននេយបយ 

(ឬចបបស់្តីពីហិរញញវតថុគណបក នេយបយ) និងេធ្វើវិេ ធនកមមចបប់េបះ
េឆន ត ឬចបបែ់ដលពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត៖ 

 កនុងេពលេឃសនេបះេឆន ត េបកខជនែដលឈរេឈម ះជតំ ង 
្រស្ត មិន ចចំ យថវកិេលីសពី ៣មុឺន ដុ ្ល រ េមរកិ នងិេបកខជន 
ែដលឈរេឈម ះជសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ មិន្រតូវចំ យឲយ 
េលីសពី ៥ពន់ដុ ្ល រ េមរកិ។ 
ខ.ករណីែកលអំ ៖  េបើកចហំររបយករណ៍ គណេនយយ ហរិញញ វតថុ  
ៃនគណបក នេយបយ និងេលើកតេមើកងករផ្តល់ហិរញញ វតថុពរីដ្ឋឱយ 
េទគណបក ែដល្របកួត្របែជងេនេពលេឃសនេបះេឆន ត 

៥.២. រ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភគួរែតព្រងឹងករអនុវត្តន៍ចបប់ស្តី 
ពីគណបក នេយបយ ែដលរដ្ឋគួរែតផ្តល់ថវកិជតិជូនមកគណបក  
នេយបយែដល ្របកួត្របែជងេ យបនេសមីៗគន មែដល ចេធ្វីេទ 
បន េនេពល េឃសនេបះេឆន ត។ 

៥.៣. គ.ជ.ប ្រតូវអនុវត្តន៍ចបប់េបះេឆន តេ យមន្របសិទធភិព 
្រតួតពិនតិយរបយករណ៍ហរិញញវតថុ្រគប់គណបក ្របកួត្របែជងេបះ 
េឆន ត(ចណូំលនងិចំ យ)កនុងេពលេឃសនេបះេឆន ត េហយី គ.ជ.ប  
្រតវូែតផ ព្វផ យរបយករណ៍មុនេពលេបះេឆន តម្តងេទៀត។ 
 ក់ទណ្ឌ កមមចេំពះគណបក នេយបយ ែដលែក្លងបន្លរំបយ 
ករណ៍ចំណូលចំ យ។ 
 ៥.៤. អងគករសងគមសុីវិល្រតូវចូលរួម 
អេងកត នងិ ម នចំណូល និងចំ យ្រគប់គណបក នេយបយ 
នងិផ ព្វផ យរបយករណ៍េនះ ម្របព័នធេឃសនននេ យដល់ 
្របជពលរដ្ឋ។ 
 ៥.៥. គណបក នេយបយ 
្រតូវែតេធ្វីរបយករណ៍ហរិញញវតថុកនុងករេឃសនរបស់ខ្លួនេទ គ.ជ.ប 
េហយីផ ព្វផ យរបយករណ៍េនះេទដល់ ធរណជន ជពេិសសដល់ 
សមជិករបស់ខ្លួន។ 
 
៦. ករអប់រអំនកេបះេឆន ត ៖ ែកលអំករអប់រអំនកេបះ
េឆន ត ជពេិសសេន មតបំន់ ច្់រសយល នងិតបំន់
ជនជតភិគ តិច 

អនកពក់ព័នធទងំអស់ដូចជ រដ្ឋសភ រ ្ឋ ភិបល គ.ជ.ប អងគករ 
សងគមសីុវលិ គណបក នេយបយ នងិ ជញ ធរ មមូល ្ឋ ន ្រតូវចូល 
រមួអប់រដំល់អនកេបះេឆន ត ពេិសស្រតូវេធ្វេីន មតបំន់ ច់្រសយល  
និងតបំន់ែដលមនជនជតិេដីមភគតិច។ 
អប់រ ំ មតបំន់ ច់្រសយលេ យបនញឹកញប់ : ជភពយន្ត  
រូបភព ថតចម្លង ក់ឌីស ទងំករបក្រ យជ ភ ជនជតេិដីម  
(ពនង...) េហយីែចកជូន មផទះ។ 
អនកភន ក់ងរសម័្រគចិត្ត: អប់រ ំ មផទះ និងមនរបូភពងយៗយល់ 
អំពីករ េបះេឆន ត។ 
កុំេ្របីពកយបេចចកេទស 
តួសែម្តងេរឿងអប់រ ំគួរយកជនជតេិដមីភគតចិចូលរមួសែម្តងអពំកីរអប់រ។ំ 
ភន ក់ងរសម័្រគចតិ្តចុះអប់រ ំ មផទះ ជពិេសសបនដល់្រស្តី ជនពកិរ 
ចស់ទុំ េ យមនរូបភពងយយល់អំពីករេបះេឆន ត ។ 
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៧. េសរភីពៃនករបេញចញមត ិនងិ្របមលូផ្តុ ំ៖ ព្រងងឹលហំ
្របជ ធបិេតយយ 
៧.១. រដ្ឋសភ នងិរ ្ឋ ភិបលគួរែកលំអ ឬ/និង គ្ំរទឬ/និងជំរុញ៖ 

ករកំណត់និយមន័យ នងិពនយល់ពកយ េសរភីពៃនករបេញចញមតិឲយ 
បនចបស់ ស់។  
ករកំណត់ឲយបនចបស់អំពី ធតុផ ៃំនបទេលមីស។ 
ករបេញចញមតិរបស់អនកតំ ង ្រស្ត ្រតូវបនេគរពេ យ្រសប ម 
អនកមនអភ័យឯកសិទធិែដលមនែចងេនកនុងចបប់រដ្ឋធមមនុញញ។ 
ករកំណត់ឲយបនចបស់អំពនីិយមន័យ ករណីែដល ចក្ល យេទជ 
បទេលមីសដូចជ ករផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត ឬករញុះញង់ ឬករេជរ 
្របមថបរ ិ រេករ ្ត ិ៍ ។ 
ករសែម្តងមតិរបស់្របជពលរដ្ឋ និងគណបក នេយបយមិនគួរចត់ 
ទុកជ បទេលមីស្រពហមទណ្ឌ ។ 
ករេបកីេ យទូ យនូវករបេញចញមតិរបស់្របជពលរដ្ឋ េ យ 
ែឡក សងគមសីុវលិ េបេីទះបមីនករប៉ះពល់េទេលីទេង្វរីបស់បុគគល  
ធរណៈ និង ថ ប័ន ធរណៈ ្រតូវបនេលីកែលងករេចទ្របកន់។ 
ករផ ព្វផ យអពំចីបប់ែដលពក់ព័នធ នងិករបេញចញមតដិល់ 
ធរណជនឱយបនយល់ េជៀស ងករេចទ្របកន់េផ ងៗ។ 

ករផ ព្វផ យអពំីមតជិំទស់/រះិគន់ និងសកមមភពរបស់គណបក  
មិនកន់អំ ចកនុង្របព័នធផ ព្វផ យរបស់រដ្ឋជេទៀងទត់ (មនកមមវធិី  
េទៀងទត់)។ 
ករជរំញុេ យមនករបេងកតីេវទកិ ធរណៈ ផ ព្វផ យដល់មូល 
្ឋ ន អំពីចបប់ នងិ ចេ យ្របជពលរដ្ឋ បេញចញមតិបនេ យែឡក 
្រតូវមនករពេិ្រគះេយបល់េលីេសចក្តី្រពងចបប់ ឬករសេ្រមចចិត្ត   
េផ ងៗ រមួទងំ េធ្វីេន មតំបន់ជនជតិេដីមភគតចិ។ 
េគលករណ៍ែណនពំេិសស េដមីបដីកទម្ល ប់របស់ ជញ ធរ ែដលទម 
ទរករេសនីសំុអនុញញ តព្ីរបជពលរដ្ឋេដមីបេីធ្វីសកមមភពបេញចញមតិមក 
អនុវត្តេទ មចបប់វញិ។  ល់ករេធ្វីបតុកមមេ យសន្តិវធិេីនទីកែន្លង 
ធរណៈ មួយ ្រតូវជូនដំណឹង្រតឹម ជញ ធរេនកែន្លងេនះជករ 

េ្រសច។ 
ករ ក់ទណ្ឌ កមម ចំេពះអនកែដលគំ មកែំហងេទមច ស់ ឬអនក្រគប់ 
្រគងែដលផ្តល់ទកីែន្លងេដមីបេីធ្វីករ្របមូលផ្តុ ំគន  ។ 
ទី ន្របជធិបេតយយ គួរែតបេងកតីេនកែន្លងទី្របជុជំនែកបរ ថ ប័នរដ្ឋ      
និងមនិកំណត់អនកចូលរមួ។ ទី នេនះ គួរែត្រតូវបនបេងកតីេនថន ក់ 
្រសុកផងែដរ។ 

សំុេ យមនករបេងកីតមជឈមណ្ឌ លផ្តល់ព័ត៌មនេន្រគប់កំរតិេន ម 
មូល ្ឋ ន។ 
ករបេងកីនចំនួន្របអប់សំបុ្រត (គណេនយយភព) េ យបន្រគប់ភូម ិ
ករបេញចញមតិ និងសំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប ្រតូវ 
មនករេឆ្លីយតប និងដេំ ះ្រ យឲយបនទន់េពលេវ ។ 

៧.២. អងគករសងគមសុីវិលចូលរួម៖ 
េបីកវគគបណ្តុ ះប ្ត លអំពីចបប់ សិទធិមនុស  ្របជធិបេតយយដល់  
មូល ្ឋ នេ យមនករចូលរមួព្ីរបជពលរដ្ឋ នងិ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 
េរៀបចេំវទិក ធរណៈផ ព្វផ យដល់មូល ្ឋ នអពំីចបប់ និង ច  
េ យ្របជពលរដ្ឋបេញចញមតិបន។ 

៧.៣. ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអនកអនុវត្តនច៍បប់្រតូវែតេគរព នងិគ្ំរទ៖ 
 ល់ករបេញចញមតរិបស់្របជពលរដ្ឋ ែដលប៉ះពល់េទេលីទេង្វរីបស់ 
បុគគល ធរណៈ និង ថ ប័ន ធរណៈ ្រតូវេលីកែលងករេចទ   
្របកន់។ 
 ល់ករបេញចញមតិ នងិសំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋែដលសម្រសប 
និង្រតូវមនករេឆ្លយីតប នងិដេំ ះ្រ យឲយបនទន់េពលេវ ។ 
ទី នេសរភីព គួរែតបេងកតីេនកែន្លងទ្ីរបជុំជនែកបរ ថ ប័នរដ្ឋ នងិ  
ទូ យ ( ចផទុក្របជពលរដ្ឋបនេ្រចីន)។ 
 ល់ករេធ្វីបតុកមមេ យសន្តិវធិីេនទីកែន្លង ធរណៈ មួយ ្រតូវ  
ជូនដំណឹង្រតមឹ ជញ ធរេនកែន្លងេនះជករេ្រសច។ 
េ យមនវគគបណ្តុ ះប ្ត លអំពចីបប់ សិទធិមនុស ្របជធបិេតយយ 
ដល់មូល ្ឋ ន េ យមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ នងិ ជញ ធរមូល   
្ឋ ន។ 

ករបេងកីតមជឈមណ្ឌ លផ្តល់ព័ត៌មនេន្រគប់កំរតិេន មមូល ្ឋ ន។  
រក សុវតថិភព និងករពរសិទធអិនកសែម្តងមតិ៕ 
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របូភ
ព ៖ ខុមែ្រហ

្វល
 

របូភ
ព ៖ ខុមែ្រហ

្វល
 



១៩ 

សេងខប្រពឹ ្តករណស៍ំខន់ៗ ទកទ់ងសភ និងតំ ង ្រស្ត 
អតតីអនកតំ ង ្រស្ត      

សម រង ុ  ី

និងឱកសចូល្រសុកវញិ 
អតីតតំ ង ្រស្ត សម រង ុ ី ែដលបនេភៀសខ្លួនេនេ្រក

្របេទសជិត ២ឆន  ំ េ្រពះេគចពកីរផ្តនទ េទសរបស់តុ ករ្រកុង
ភនេំពញេហើយ្រតូវជបព់នធនគរចនួំន ១២ឆន េំនះ ចមនសងឃមឹ
ថ ចចូល្រសុកវញិបន ្របសិនេបើងកមកបនទនឥ់រយិបថទនភ់្លន់
ចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិល និងមនករជួយ អន្ត គមនព៍ខីងសហគមន៍
អន្តរជតិែដលមនឥទិធពលមនិឈបឈ់រមកេលើរដ្ឋសភ និង ជរ ្ឋ
ភបិល។ 

កន្លងមកករស្រមបស្រមលួនេយបយធ្ល បេ់កើតមនេដើមបី ច
ឲយអនកនេយបយែដលមនេទស ែបររចួេទសវញិ មរយៈករេសនើ
របស់ ជរ ្ឋ ភបិលេទ្រពះម ក ្រតេដើមបេី្របើ្រពះ ជសិទិធេលើក
ែលងេទស មជំពូក២ ម្រ ទ២ី៧ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  “្រពះម ក ្រត
្រទងម់ន្រពះ ជសិទិធបនធូរបនថយេទស នងិេលើកែលងេទស” ប៉ុែន្តកនុង
េនះកម៏នករេ ះដូរនឹងក ្ត េផ ងៗជមយួនឹង ជរ ្ឋ ភបិល។ 

ជករេបើកផ្លូវ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី នងិជ
តំ ង ្រស្តមណ្ឌ លក ្ត លគណបក ្របជជនកមពុជ បនែថ្លង
បញជ កព់ភីពអនកចស់ទុំែផនកនេយបយ េហើយជ រ្របបអ់តតី
អនកតំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុថី «េយើងគ្ំរទចំេពះអនកនេយ
បយែដលមនឆនទៈនេយបយប្រងួមប្រងួមគន  មគគភីពគន  ឯក
ភពគន  កនុងចំណុចែដលបេ្រមើផល្របេយជនជ៍តរិបស់េយើង ពេី្រពះ
េយើងមនិចងប់ងកឲយមនភព នតងឹអ្វទីងំអស់»។ េ កនយករដ្ឋ
ម្រន្ត ីបនែថ្លងដូចេនះកលពៃីថងចន័ទ ទី១៣ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១១ កនុង
ពធិី្របគល់សញញ ប្័រតដល់ម្រន្តី ជករេន ភូមនិទរដ្ឋបល។  

សមជិកសភសហភពអរឺ ៉បុ េ ក្រសី េសសីុលយ វកី្រស្ដូម ក៏
បនេសនើ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជកនុងករសំរលួឲយអតីតអនកតំ ង ្រស្ត 
សម រង ុ ី ចនឹងចូល្របេទសវញិេដើមបចូីលរមួកនុងយុទធនករេបះ
េឆន ត២០១២ និង ២០១៣ខងមុខេនះ េដើមបបីង្ហ ញពភីពឈន
េឡើងៃនលទធិ្របជធិបេតយយរបស់កមពុជ។ ដូចគន ែដរ អនក យករណ៍
ពេិសសអងគករសហ្របជជតទិទួលបនទុកសិទធមិនុស ្របចេំន   
កមពុជ េ ក សុរយិ សូ៊ែបឌ៊ ី (Surya Subedi) កនុងេបសកមមរបស់

គត ់រយៈេពល ៥ៃថង េនចុងែខឧសភ  ឆន ២ំ០១១ ខណៈែដលមន

ឱកសសំែដងករគួរសមជមយួនងឹ្របធនរដ្ឋសភកមពុជ និង

សមជិករដ្ឋសភ បនេសនើសំុឲយមនករចតវ់ធិនករេធ្វើយ៉ង   
ផ្តល់ករករពរចេំពះេ្របើ្របស់សិទិធបេញចញមតរិបស់អនកតំ ង
្រស្តឲយបន្រគបរ់បូ និងរមួទងំនីតវិធិីៃនករដកអភយ័ឯកសិទិធអនក

តំ ង ្រស្ត។ េ្រកពេីនះមន កម៏នសមជិកសភតំ ង ្រស្ត
ឯក ជយមយួរបូែដលមនិេនកនុងគណបក  ឬ្រកុមនេយបយ
មយួ គេឺ ក នកូី  ឌុបបន៉ ់ ងន ់ (Nicolas Dupont-Aignan) 
បនសរេសរលិខតិេទរដ្ឋម្រន្តីករបរេទសប ងំ និងកិចចករអរឺ ៉បុ 
េ ក Alain Juppe សំុឲយេធ្វើអន្ត គមនក៍រណីអតតីតំ ង ្រស្ត 
សម រង ុ ី ែដលកំពុងនិរេទសខ្លួនកនុង្របេទសប ងំបនចូល្រសុកវញិ
េ យសុវតថភិព “សំុឲយសហភពអរឺ ៉បុកុ្ំរពេងើយកេន្តើយចំេពះករ
គបសងកតជ់នរងេ្រគះ ែដលជតំ ង ្រស្តបក ជំទស់ នងិសំុឲយ
េគមនសិទធបិំេពញករងរ េហើយមនសិទធនិយិយស្ដីដូចេដើម ” ។ 

កន្លងមក សភអរឺ ៉ុប ធ្ល បប់នេធ្វើេសចក្ដសីេ្រមចចិត្តេនៃថងទ២ី១ 
ែខតុ  ឆន ២ំ០១០ េថក លេទសករេធ្វើទុកខបុកេមនញេទេលើអតតី
តំ ង ្រស្ត សម រង ុ ីនិង្រកុមអនកជំទស់ជទូេទ េហើយថ ល
្រកមរបស់តុ ករ គឺករបន ងំដល់អតតីតំ ង ្រស្តេនះ មនិ
បនចូលរមួកនុងករេឃសនេបះេឆន ត ២០១៣ េហើយករណីអតតី
តំ ង ្រស្ត សម រង ុ ីកេ៏ធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់អនកតំ ង ្រស្ត្របឆងំ
ដៃ៏ទេទៀតកនុងករបេញចញមត ិ និងេធ្វើសកមមភពេដើមបកីរពរផល
្របេយជន្៍របជជនផងែដរ េ្រពះែតសព្វៃថងេនះ ករកតេ់ទសេលើក
ករបេញចញមតរិបស់តំ ង ្រស្ត្របឆងំបនេធ្វើឲយលំហនេយបយ
កនែ់តតូចេទ និងនេំទដល់ករេធ្វើឲយខូច្របេយជនដ៍ល់ដំេណើ រ  
លទិធ្របជធិបេតយយេនកមពុជផងែដរ៕ 

(អតថបទ ៖ លី ម៉លីន / ជនួំយករែផនកអេងកត) 

      ទិននន័យករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ត្រតូវបន
្របមូលមកពី ៖ ករយិល័យតំ ង ្រស្តេន មមណ្ឌ ល
នីមយួៗ ខគណបក ជប់េឆន តនីមយួៗេន មេខត្ត    េគ
ហទំព័រ(websites)របស់គណបក  ្របព័នធផ ព្វផ យ និង
របយករណ៌របស់អនកតំ ង ្រស្ត។ អនកតំ ង ្រស្ត ច
ផ្តល់ពត័ម៌នពីករចុះមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន មអស័យ ្ឋ ន 
៖ ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ ទឹកល្អក១់ ទលួេគក ភនេំពញ 
(្របអបសំ់ប្ុរតេលខ ១១៤៥)  
ទូរស័ពទ ៖ ០១២ ៩៤២ ០១៩ / ០២៣ ៨៨៤ ១៥០  
ទូរ រ ៖០២៣ ៨៨៥ ៧៤៥ 
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២០ 

កំពលូអនកថតរបូ 
 ពូ រទិធិ ជជងថតរបូមន ក់ដ៏មន្របជ្របិយ ស់។ អនកែដលគត់
ថតឱយសុទធែតញញឹមយ៉ង ្អ តទំងអស់ េ្រពះគត់ពូែកេធ្វើឱយេគ
េសើច។ ំងពីពិធីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ រហូតដល់ ជប់េលៀង ខួប
កំេណើ ត េឡើងេគហ ្ឋ នថមី និងពិធីេផ ងៗ គឺសុទធែត្រតូវជំនញ
គត់ទំងអស់។ ៃថងមួយមនេគេ គត់េទថតរបូកនុងពិធីបុណយ 
សព។ ពូ រទិធិ ថតរបូបនជេ្រចើនបុ៉ស្តិ៍ ្រ ប់ែតដល់វគគចង្អ ស់ទឹក
សព កូនេចៃនសព្រទហូរយំេ យក្តីេ ក ្ត យ នឹក្រសេ ះ

េ ះ ល័យជពន់េពក ្រ ប់ែតពូ រទិធិ គត់េភ្លចខ្លួន៖  
ពូរទិធិ ៖ “េមើលមកកេម៉ ៉  បងៗប្អូនៗ េហើយញញឹមមួយេមើល កំុេធ្វើ
មុខអញច ឹងថតរបូមិន ្អ តេទ !”  
្រ ប់ែតកូនចបងែដលបួសមុខេភ្លើង ែ្រសកតបទំងទឹកែភនករ ម 
“ញញឹមរករបល់យអី !? េបើមនុស កំពុងែតេកើតទុកខ !!!  
ពូ រទិធិ ៖ “អូ ! សូមេទសបង... ខញុំេភ្លចខ្លួន !” 

(ដក្រសង់េចញពី ្រកមុនិយយេរឿងកំែប្លង facebook) 

អនកសុំទន ច ជយួបន... 

េឃើញបុរសមន ក់អងគុយផឹក្រ  ដូចជពិបកចិត្តខ្ល ំង...   
អនកសំុទនមន ក់បនចូលេទសួរនំ រចួពនយល់ថ ៖ “េឃើញ
េទេ ក !? លុយ ចទិញផទៈបន... ែតមិន ចទិញភព
កក់េក្ត បនេទ ! លុយ ចទិញែ្រគបន...  ែតទិញភពលង់
លក់សកប់សកល់មិនបនេទ !  លុយ ចទិញនឡិកបន... 
ែតទិញេពលេវ មិនបនេទ ! លុយ ចទិញេសៀវេភ ែត
មិន ចទិញចំេណះបនេទ ! លុយ ចទិញ្រគូេពទយបន 
ែតទិញសុខភពមិនបនេទ ! លុយ ចទិញឈមបន ែត
មិន ចទិញជីវតិបនេទ ! លុយ ចែកៃឆនេភទបន ែតមិន

ចទិញេសចក្តីេសន បនេទ ! ែតេណ្ហើ យចុះ... េ កកំុ
្រពួយអី ! ខញុំ ចជួយេ យេ កចកផុតពីទុកខេ កទំង
េនះបន... ្របសិនេ កេធ្វើ មខញុំ... ឡូវេ កមន... 
លុយបុ៉នម ន... ឱយខញុំទំងអស់មក...  ឱយ ចប់េរឿងែតម្តង !!! 

សូមចូលរួមែចករែំលកេរឿងកំែប្លងខ្លី កំ ពយ និងរូបភពែប្លកៗកនុង
្រពឹត្តិប្រត អនកឃ្ល េំមើល ស្រមប់េលខបន្តបនទ ប់... 

https://www.facebook.com/comfrel.org 

е̋ĮРŲΒĖ˝ℓĳũРĠ е̋ĮРŲΒĖ˝ℓĳũРĠ   



 
(បទ្រកបច្រក ឡ េមពកយ ១២ថមី) 
១. ចិត្តមនុស  ពុះមនិែបក ែហកមនិបន ្របណ្របុស្រសី 
     េកមងចស់ក្តី នយ័យ៉ង  ចរកនុងចិត្ត គិតមនិយល់ 
     ្រកកល់្អ សឬេខម  េក្ត ្រតជក ់ កពិ់សពុល 
     មនិងយយល់ គល់បញ្ហ  ថធំតូច ខូចយ៉បទ់យ។ 
 

២. មនអនកខ្លះ ្រកស់ទេង្វើ េធ្វើសព្វេរឿង េសឿងអង់ ច 
     ចិត្តខ្លះ ច ខ្ល ច្រគបេ់ហតុ េ្របតខម ស់ជសួ ហសួនិយយ 
     េទះេឃើញពិត គិតែតឯង ែ្រកងមនិស្តី ភយ័ពីនយ 
     ខ្ល ចរ យ ព យទុកខពនួ ធនួអំណត ់អតត់ ៉ ។ 
 

៣. ជនខ្លះេទៀត េឆ្ល តទម្ល ប ់ជបអំ់េពើ េធ្វើ មគន  
     កយេ ភ ងរលបញលប ីស្តីែផ្អមែល្ហម ែក្លមឥរយិ 
     បងំករពិត គិតពិសពុល យល់មនិដល់ ឆងល់យ៉បថ់ 
     ចិត្តដូចខ្ល  គំ ម េ្រត មេសន តលបចិ ចបចិចបម្របណ។ 
 

៤. ចិត្តមនុស  លុះេបើគិត ពិតមនិងយ ទយ្រតូវេកើត 
     ស្តីល្អេឆើត េកើតចិត្តយក  ជកម់និដឹង និង ម ន 
     ខ្លះរបូល្អ សខងេ្រក េក្ត កនុងចិត្ត ពិតហសួ ម ន 
     ែ្រប្របួសបន ្របណគរួខ្ល ច ចឱយ្រពឺ គឺចិត្តមនុស ៕ 

       ែតងេ យ ៖ លីម ចំេរីន (បរញិញ ប្រត អក រ ្រស្តែខមរ) 

២១ 

ចបបេ់លបីកថមី 
 

ΒĖ˝ЮĄЩĵ˝ŏČ₤с  ЮĄЩČеόŏ₧₤с  ˝ НеЮĊſЧĠеĵ 
ΒĖ˝Ήп ĕЯ₤ġ˝Ţş  ΒĖ˝žų şЯ₤ġ˝ď  ņĕН₤℮Юģл ЮĠЬ 

˝ НеŎ˝ŠųФĕЮĠЬĳ¤ 
 

ЮþЧŀι˝ЮÐŲΔ  ЮĈйĠБŌĕŪ˝  Ŏ˝ЮÐďőĳЊ 
Ð УũŬĠсΒĖ˝ЮŪł  ЮĭΒĖ˝υЮ◦Ьĳ  ŬĠсЮũВ₤Ōŗ◦ 

₤НşũЋĳŪĳЕņŪĳСŷ¤ 
 

ЮũЬĕĠ◦ЮũЬĕģ◦  ˝ НеЮŁ₣ Ӱ́₤žĖ ĳ  ˝ Неļų ĳс Ӱ́₤ĩųСŷ 
˝ НеЮķųЧĕ Ӱ́₤Яņл  ˝ НеЯŪĠ΅У₤Є  ЮþЧŀČ₤с₤˝ с₤̨С ŷ 

˝ Не₤РŷЮņЧŲİŎ¤ 
 

ΒĖ˝˝ ŉБďЮķųЧ₣  ˝ НеŁĳсŁĕсЮĄЧ₣  ΒĖ˝Ōš ₣ЮņЧŲİŎ 
ЮčŪ˝ņď◦Е̋   ũжμ˝ũжŵŎ  ˝ НеЮĄũ˝ НеǻŎ 

Ġ₣š еĜеŠ Н₤¤ 
 

ЮČũŠ РşŲУşĠųĕс  ũВЮČũ₤Ŋ њŪÐ₤Ŋĕс  ĳ₧Ά ŪĠО₤Ū₤Б 
˝ Не₤Δ Ġсž₣Ю‗й  ĠЮŃ̄йž₣Ю₧й  ŲУ₣ЮŵņĠŃĆО й 

ĠŃĆСŲşЊĳŉ̋ ŉБ¤ 
 

˝ НеřНĳόŏЮłŉ   ЮĠЧЮþЧŀýĖ Ю¦ų   Ūģďń ýĖ Šų Б 
˝ Не¹ų ĕŪģ˝ сŪĠО₤  ĠĕŉОйž₣Ū₤Б  ЮĠЧŁĕсşĤĠсℓŊБ 

˝ НеЮČŲşĤĠсČ₤с¤ 

នមេដើម ៖ អ៊កុ អ៊ ូ
នមអនក្រសុកេ  ៖ ភរិមយ ង៉ុយ 
គរមយងរ ៖ ្រពះភរិមយភ  
ឆន កំំេណើ ត ៖ ឆន ១ំ៨៦៥ 
កែន្លងកំេណើ ត ៖ ្រសុកអងគសនូល  
េខត្តក ្ត ល 
អនិចចកមម ៖ ១៩៣៦ (ជនម យុ ៧១ ឆន )ំ 

ទំនកទំ់នងេផញើ កំ ពយ ឬេរឿងកំែប្លង/របូភព មកចុះផ យកនុង
្រពឹត្តិប្រត អនកឃ្ល េំមើល កនុងេលខបន្តបនទ ប ់៖ 
ទូរសពទ ័      ៖ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ 
អុីែមល៉        ៖ comfrel@online.com.kh 

នីណូយ គណូី ១៩៧៦ 

ŠńО е˝ еĮН₣řНĳЮ◦ЬĕаĕĄБŷЋĳ ˝ ĖО₣◦Б₣₣Еĳ ýŊ ĕĕũ₧ŌĖ ˝ с 
ď˝ сĕЕ₣ģĕ◦◦УŲĩŲĮБĮĕųЙũĠ₤сǻ¤ 

Ю◦ЬĕģĕũŵŎĠĕŉЊşņŉ₣ៗ ņЊĕŎРũ˝ĕų₣  
Ю◦ЬĕĕЕ₣ŪĳСŷЮđйΒ₤с Ю Ӵ́ŎĮĕųЙ˝ єũŲĳсģĳс ! 

ЮĠЧ₤Њĕĕũ₧ŌĖ ˝ сŪĠņРŲŁ˝Ū˝ņУĕ 
Ю Ӵ́Ŏ₤РĕǻďũРĠЮ◦ЬĕŷЋŀ  ũУşĩŉŲсŪĠЮđйℓŊБņУŎ 

˝ ĖО₣Š‗кЮĮŲřєĂĠсũ њ̈́₤ Ю◦ЬĕũĠ₤сŠńО е ΖşЮđйņŉ₣Ю◦Ьĳ 
ĩŉŲсĮĕųЙόŏ◦Б₣₣Еĳ Ю Ӵ́Ŏ˝ єΖşЮĊſЧřРşýĖ  ņŉ₣Ю◦Ьĳ 

ĕЊ₣ďĠĕŉĠĜĀ Ġс  
ŵЮ Ӵ́Ŏ ! 

ឳពកុរបស់្របធនធបិតី្របេទសហ្វលីីពនី េបនីណូ គីណូ “Noynoy” 



២២ 

ក»េតើអនក យតៃម្លយ៉ង ចំេពះ
អតថបទស្រមប់េលខ ៤៥ េនះ ? 
 ១. េពញចិត្ត 
 ២. ធមម  
 ៣. គួរែកែ្រប 
្របសិនេបើ គួរែកែ្រប សូមេរៀប ប់ ៖
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ខ»េតើអនកេ្របើ្របស់្រពឹត្តិប្រត អនកឃ្ល  ំ
េមើល កនុងេគលបំណងអ្វីែដរ ? 
 ១. ករេបះេឆន ត/តំ ង ្រស្ត 
 ២. កំ ន្ត 
 ៣. ឯក រេយង 

គ»េតើអនកធ្ល ប់ទទួលបន្រពឹត្តិប្រត 
អនកឃ្ល េំមើល មរយៈអ្វី ? 
 ១. ករែចកជូនជ្រពឹត្តិប្រត 
 ២. េគហទំព័រ 
 ៣. អីុែម៉ល 
 
ឃ»េតើព័ត៌មន ឬអតថបទ្របេភទ  
ែដលអនកចង់បនពី ្រពឹត្តិប្រត អនក
ឃ្ល េំមើល ? 
 ១. ព័ត៌មន្របជធិបេតយយ 
 ២. ចបប់ និងបទបបញញត្តិថមីៗ 
 ៣. េផ ងៗ (សូមេរៀប ប់) ៖ ....
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ង»េតើអនក ចផ្តល់ព័ត៌មន្រតឡប់ 
ខ្លះៗ អំពី យុ ទី ងំ និងមុខរបរ 
របស់អនកបនែដរ ឬេទ ? 
 ១. យុ េ្រកម ១៨ ឆន ំ 
 ២. យុពី ១៨ ឆន ំ - ២៧ ឆន ំ 
 ៣. យុេលើសពី ២៨ ឆន ំ 
 ៤. រស់េនភនំេពញ 
 ៥. រស់េន មប ្ត េខត្ត 
 ៦. ជ សិស /និស ិត 
 ៧. ជ បុគគលិករដ្ឋ/ឯកជន 
 ៨. អត់ទន់មនករងរេធ្វើ 
 ៩. េផ ងៗ 
(....................................................
.....................................................
....................................................) 

សូមេ កអនកចំ យេពលេវ ្រតឹមមួយនទី េដើមបីចូលរមួអភិវឌ ្រពឹត្តិប្រតអនកឃ្ល ំេមើល ឱយកន់ែត្រតូវចិត្ត... 

គណៈកមមករ្រពឹត្តិប្រត 
 

១» េ ក គល ់បញញ   ទី្របឹក ផ្តល់េយបល់ 
២» េ ក ចនទ ័ រទិធ ្របធនពត័ម៌ន និងករផ យ 
៣» េ ក ្រស ីសភុ្រក្ត ័ អនកនិពនធ និងរចនទំពរ័ 

៤» េ ក  ជិន សខុមុ េលខករផ យ 
 
សយ ្ឋ ន៖ ផទះេលខ១៣៩ ផ្លូវ.១២១ សងក តទឹ់កល្អក១់ 

ខណ្ឌ ទលួេគក ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ទូរសពទ ័      ៖ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ 
ទូរ រ      ៖ ០២៣ ៨៨៥ ៧៤៥ 

អុីែមល៉        ៖ comfrel@online.com.kh 
េគហទំពរ័    ៖ www.comfrel.org 
្របអបសំ់ប្ុរត៖ ១១៤៥ 

េសចក្តីជូនដំណឹង 
 

្រពឹតិ្តប្រត អនកឃ្ល េំមើល ផលិតេឡើង េដើមបបំីេពញចេន្ល ះ
ពត័ម៌នរ ង្របជពលរដ្ឋ និងអនកតំ ង ្រស្ត អនកដឹកនំ
ែដលពកព់នធក័នុងករចូលរមួ ថ បន និងអភវិឌ សងគម
្របជធិបេតយយ។  
 

្របសិនេបើេ ក អនកនង កញញ  មនសំណូមពរ ឬបំណង 
ចូលរមួេយបល់ ឬេសនើសំុ្រពឹត្តិប្រត និងឯក រេផ ងៗ 
ែដលផលិតេ យ ខមុែ្រហ្វល ស្រមបរ់ក ទុក សូម
ទំនកទំ់នងមកករយិល័យខុមែ្រហ្វល ឬចូលមកកន ់  
េគហទំពរ័ ខុមែ្រហ្វល ម សយ ្ឋ នដូចែដលបនផ្តល់
ជូនេនះ េយើងខញុ ំនឹងេ ះ្រ យជូននូវ ល់បញ្ហ របស់
េ ក អនកនង កញញ  េ យេម្រតីភព។   
  

            សូមអរគុណ ! 



© Ramon Magsaysay Award Foundation 

ឥស រជនេឆនើម ៥ រូប និងអងគករ
េ្រករ ្ឋ ភបិលមួយ មកពី្របេទស

កមពុជ ឥ ្ឌ  ឥណ្ឌូ េនសីុ និង    
ហ្វីលីពីន ទទួលពនរង្វ ន់ជ 
េម យ  Ramon Magsaysay 

2011 (កលពីៃថងទី ៣១ សី  
២០១១ េនមជឈមណ្ឌ លវបបធម៌ 

ហ្វីលីពីន ទី្រកុងម៉នីល  

ម្រន្តី ខុមែ្រហ្វល និងម្រន្តី គ.ជ.ប 
ផ ព្វផ យ  អពីំ ករពិនិតយបញជី

េឈម ះ និង ករចុះេឈម ះេបះេឆន ត
ឆន  ំ២០១១ កនុងកមមវធិ ី«សេម្លងមច ស់

េឆន ត» (កលពីៃថងទី ៣០ សី  
២០១១ េនបនទប់ Studio 

COMFREL ជធនីភនេំពញ)  

អងគករៃដគូ ថន ក់ដកឹន ំនិងបុគគលិក   
ន ក់ករក ្ត ល ខុមែ្រហ្វល អបអរ 
ទរ ករទទួលពនរង្វ ន់ Ramon 

Magsaysay 2011 និង ទិ អន្តរជត ិ
ស្តីពី ្របជធបិេតយយ កលពីៃថងទី១៥ 
ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ េនេភជនីយ ្ឋ ន 
ទេន្លប ក់ ( ជធនីភនេំពញ) 


