
អ្បកឃ្ល ាំមមើល ៖ ការផាយរបស់ គណៈកម្មា ធកិារមដើមផកីារម ោះមនប តមោយមសរ ីនងិយុតថធិមម៌ៅកមពុជា 

លលខ ៤៦/ឆ្ន ាំទី ១២ លចញផាយថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១១ 

 ការល ោះលឆ្ន ត និងតួនាទីរពឹទធសភា រតូវខតខែទរមង ់ 
 បលងកើនសលមលងម្ចា ស់លឆ្ន តឱ្យ នឭខទរខ្ទទ រលៅែនុងររលទសែមពជុា   
 គួរខតខែខររចាំនួនអាសនៈសរម្ចប់រដ្ឋសភានតីិកាលងមី  លដ្ើមបធីានាភាពរសបចាប ់
 ស្ថា នភាពរបស់ស្រសតីជារែុមររែឹាឃុាំ-សង្កក ត់ / រសុែ-ខណ្ឌ         
 លសចែតីររកាសលៅទីរែុងហ្សាកាតា សតីពី សហ្សគមនល៍ ោះលឆ្ន តអាសុីអាលគនយ៍ ឆ្ន ាំ២០១១ 
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គណៈកម្មា ធិការដដើមបកីារដ ោះដនន ត

ដោយដេរ ី និងយុតតធិមដ៌ៅកមពុជា(ខុមហ្វ្រែល) 
ប្បកានជ់ំររមនិចូលរមួ និងមនិគំបំ្ទការដ ោះ
ដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពទឹធេភានន ២ំ០១២ 
ដោយដៅហ្វតបនតចាតទុ់កថា ដនោះជាការដ ោះ-
ដនន តហ្វដលគា នប្បេិទឋភាពមយួ។ ប្បពន័ធដ ោះ
ដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពទឹធេភាដនោះ មនិ
 នឆ្ុោះបញ្ច ំងភាពប្តឹមប្តូវកនុងការចូលរមួប្បកួតប្បហ្វជង ដប្រោះលទធផលននការដ ោះដនន តជាកជ់ា នមកពកីារគណនា
ចំនួនេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃំុ េង្កា ត ់និងអ្នកតំណាងរា្េតននគណបកសនដោ យជាបដ់នន ត។ ជាកហ់្វេតងណាេ់ ការ
ដ ោះដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពឹទធេភា នីតិកាលទី៣ នងឹប្បប្ពឹតតដៅដៅនថៃទី២៩ ហ្វខមករា នន ២ំ០១២ ដោយម្មន
ប្តឹមហ្វត ២ គណបកសនដោ យប ុដណាណ ោះហ្វដល នចូលរមួប្បកួតប្បហ្វជងការដ ោះដនន តអាណតតដិនោះ ដបើដ ោះបីជាម្មន 
៥ គណបកសនដោ យ ហ្វដលម្មនអាេនៈប្កុមប្បឹកាឃំុេង្កា ត ់ និងម្មន ៤០គណបកសនដោយ យ (គិតប្តឹមហ្វខ
មថុិនា នន ២ំ០១១) ហ្វដល នចុោះដ ា្ ោះេប្ម្មបប់្បកួតប្បហ្វជងការដ ោះដនន តដៅប្កេួងមហានផទ។ 

តមចាបដ់ ោះដនន តបចចុបបនន ដបកខជនហ្វដលម្មនេិទធឈិរដ ា្ ោះដ ោះដនន តដប្ជើេដរ ើេេម្មជិកប្ពឹទធេភា ប្តូវម្មន
អាយុចាបព់ី ៤០នន ដំ ើងដៅ ម្មនេញ្ជ តិហ្វខារ ម្មនដ ា្ ោះកនុងបញ្ជ ីដ ោះដនន ត ម្មនទីលំដៅកនុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ម្មនការហ្វតងតងំពីគណបកសនដោ យហ្វដល នចុោះបញ្ជ ីឈរដ ា្ ោះដ ោះដនន ត ដៅគណៈកម្មា ធិការជាតដិរៀបចំការ
ដ ោះដនន ត។ ការដ ោះដនន តដប្ជើេដរ ើេេម្មជិកប្ពឹទធេភា  អ្នុញ្ដ តឱ្យគណបកសនដោ យដោេនាដ ោះដនន ត
ចំនួន ២១នថៃ ដរើយប្តូវបញ្ឈបេ់កមាភាពដោេនា ២៤ដម្ម ង មនុនថៃដ ោះដនន ត ដប្រោះថាប្បពន័ធដ ោះដនន តដនោះបញ្ចូល
គន រវាងប្បពន័ធអ្េកលជាមយួប្បពន័ធេម្មម្មប្ត(បញ្ជ ីគណបកសបិទ) ហ្វដលឱ្យហ្វតប្កុមប្បឹកាឃំុ-េង្កា ត ់និងអ្នកតណំាង
រា្េតដប្ជើេដរ ើេគណបកសដដើមបក្ីាយជាេម្មជិកប្ពឹទធេភា។ ដបកខជនដៅកនុងបញ្ជ ីប្តូវ នដប្ជើេដោយគណបកស
ហ្វដលមនិម្មននីតិវធិដីបើកចំររ។ អ្ងគដ ោះដនន ត អ្នកដ ោះដនន តកគ៏ា នេិទធិដរ ើេដបកខជននីមយួៗដនោះហ្វដរ។  

ការចំណាយ និងថវកិាេប្ម្មបដ់រៀបចកំារដ ោះដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពឹទធេភាតមប្បពន័ឋដ ោះដនន តដនោះគ ឺ
 នខជោះខ្ជជ យថវកិាជាត។ិ ការដ ោះដនន តតមប្បពន័ធដនោះ ដេាើនឹងការចាតត់ងំេម្មជិកប្ពឹទធេភាដោយគណបកសនដោ
- យ។ ចំនួនអាេនៈេម្មជិកប្ពឹទធេភាេប្ម្មបគ់ណបកសណាមយួ អាចគណនាដោយដោងតមចំនួនេម្មជិក
ប្កុមប្បឹកាឃំុ-េង្កា តន់នគណបកសដនាោះម្មន។ តមដេចកតីប្បកាេរបេ់គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចំការដ ោះដនន ត 
(គ.ជ.ប) ស្ថថ បន័ដ ោះដនន តមយួដនោះដប្គងចំណាយប្បម្មណ ៥៥៧.០០០ដុល្្លរ េប្ម្មបដ់រៀបចំការដ ោះដនន តដប្ជើេ
តងំេម្មជិកប្ពឹទធេភានីតកិាលទី៣ នន ២ំ០១២។ អ្ងគដ ោះដនន តដប្ជើេដរ ើេេម្មជិកប្ពឹទធេភា នីតិកាលទ៣ី នន ំ
២០១២ គឺជាេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃំុ េង្កា តក់នុងមខុតំហ្វណងេរបុទូ ងំប្បដទេចំនួន ១១.៣៥៣នាក ់ និងេម្មជិក
រដឋេភាកនុងមុខតំហ្វណងចំនួន១២០របូ ខណៈហ្វដលអាេនៈតំណាងរា្េតគណបកសេមរងសុចីំនួន៣ កនុងដខតតកំពង-់
ចាម ដខតតកំពងេ់ពឺ និងដខតតដេៀមរាបដៅទំដនរ។ 

សមាជិកសមាជិកាសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា និងព្រះម្ហាកសព្រ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា និងព្រះម្ហាកសព្រ   

របូភា
ព ៖ ព្ពទឹនស

ភា
 

តទៅទំព័រ ៥ 
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កាលរចុីងខែរុលា ឆ្ន ាំ២០១១ គណៈកមាា ធកិារ

ដ ើម្បកីារដ ះដឆ្ន រដោយដសរី និងយរុតិធម្ដ៌ៅកម្ពុជា 

(ែុម្ខ្រែល)  នសដមាព ធោកឱ់្យដព្រើព្ ស់ជាផ្លវូការ

នូវដគរទ្ាំររ័យុទ្ធនាការផ្សរែផ្ាយរ័រមានដ ះដឆ្ន រ

ម្យួគ ឺសដម្លងមាា សដ់ឆ្ន រកម្ពុជា សម្នឹងដរលដវលា 

ឈានដៅម្ែុសព្មារក់ារដ ះដឆ្ន រដព្ជើសដរីសព្កុម្

ព្រឹកាឃុាំ-សង្កា រ់ កនុងខែម្ិថុនា ឆ្ន ាំ២០១២ នងិការដ ះ

ដឆ្ន រដព្ជើសតាំងសមាជិកសភាកនុងខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

ការរដងាើរថាដីនះ ែមុ្ខ្រែល រញ្ាូលរដចាក វទ្ទ្ាគ្មា នខែស 

(អ៊នឡាញ) នងិទ្ូរស័រទចល័រ ដៅកនុងកម្ាវទ្ធជីាដព្ចើន

ដ ើម្បដីធែើឱ្យសដម្លងរលរ ះ នឭសុះសាយ  និងរដងាើន

ការចូលរូម្កនុងការដធែើដសចកតីសដព្ម្ចជាសាធារណៈ។ 

លទ្ធផ្លដនះ នម្ករីសកម្ាភារការង្ករជិរ២ឆ្ន ាំ ររស់ 

ែុម្ខ្រែល ខ ល នគ្មាំព្ទ្ដោយ អងគការ Oxfam 

Novib និងដ គសូម្ព័នធររស់ែលួន Butterfly Works។  

អស់រយៈដរលជាដព្ចើនឆ្ន ាំដនជដមាល ះ និងការរាំពាន

សិទ្ធិម្នុសស ៏ធងន់ធងរ ព្រជារលរ ះ ១៥ លាននាក ់ ដន

ព្រដទ្សអាសីុអាដគនយម៍្យួដនះ  នចូលដៅកនុង វទ្ថី

ព្រជាធរិដរយយកនុងទ្សសវរសឆ្ន ាំ៩០។ ដ ះរីជាយ៉ង

ណា គណរកសកានអ់ាំណាច ធ៏ាំម្យួ គកឺាំរុង រតររបឹរ      

កណាត រដ់ ររស់ែលួនដោយការោកក់ព្ម្រិរមាល ភារ និង

លម្ហសព្មារស់ដម្លងខ លខែែងដយរល់នឹងសាា រន័រោះ

ភិ លជាដព្ចើន។ ការង្ករ ចូជា អងគការែុម្ខ្រែល គឺ

 រតរខរព្រវូការកានខ់រដព្ចើនដ ើងដៅកនុងររទ្រទ្ដនះ។ 

ការទ្ាំនាក់ទ្ាំនងដៅវទ្ញដៅម្ក 

ែុម្ខ្រែលមានដគរទ្ាំរ័រម្យួរួចដរើយ ខរដគរ-

ទ្ាំរ័រដនាះ ផ្គរ់ផ្គងជ់ារំម្ព្គ្មន់ខរជា ឧរករណ៍រ័រម៌ាន

ខរមាា ង។ “ដយើងចងឱ់្យមានឥទ្ធិរលដៅវទ្ញដៅម្ក

ជាម្យួនងឹអនកដព្រើព្ ស់” ដលាក គល ់ រញ្ញា  នាយក

ព្រររិរតែិុម្ខ្រែល  នមានព្រសាសន៍។ ដគរទ្ាំររ័

យទុ្ធនាការថាីដនះ នងឹផ្តល់ ល់អនកដ ះដឆ្ន រនូវដវទ្ិកា... 

តទៅទំព័រ ៩ 

ដគរទ្ាំររ័សដម្លងមាា សដ់ឆ្ន រកម្ពុជា www.cambodianvotervoice.org 

របូភា
ព ៖ ខុមហ្វ្រ

ែល
 

http://www.comfrel.org
http://www.comfrel.org
http://www.comfrel.org
http://www.cambodianvotervoice.org/
http://www.oxfamnovib.nl/making-voters-voices-heard-.html%E2%80%8B
http://www.oxfamnovib.nl/making-voters-voices-heard-.html%E2%80%8B
http://www.butterflyworks.org/


៣ 

ដោងតមចាបេ់តីពីការដ ោះដនន តដប្ជើេតងំ

តំណាងរា្េតម្មប្ត៧ និងម្មប្ត៨ គណៈកមាការដដើមបី
កំណតអ់ាេនៈរដឋេភា ប្តូវ នបដងាើតតមប្ពោះរាជប្កឹតយចុោះ
នថៃទី២១ ហ្វខកញ្ដ  នន ២ំ០១១ ដដើមបដីធែើការហ្វកហ្វប្ប និងហ្វបងហ្វចក
អាេនៈតមរាជធានី ដខតត េប្ម្មបក់ារដ ោះដនន តដប្ជើេតងំ
តំណាងរា្េតអាណតតិទី៥ ដោយហ្វផែកដលើស្ថថ នភាពប្បជាពល- 
រដឋ ស្ថថ នភាពភូមសិ្ថ្េត េងគម និងដេដឋកិចច។ 

គណៈកមាការកំណត់អាេនៈរដឋេភានីតិកាលទី៥ ម្មន 
ភារៈចំបង គឺេិកាដលើការហ្វកហ្វប្ប និងហ្វបងហ្វចកអាេនៈតម
រាជធានី-ដខតត ដរើយដរៀបចំដេចកតីប្រងចាបេ់តីពីការកំណត់
អាេនៈជូនរដឋេភាដដើមបអី្នុមត័។ ដបើដោងដលើចំនួនប្បជា
ពលរដឋហ្វខារដៅដពលដ ោះដនន តដប្ជើេតងំតំណាងរា្េត ចំនួន
អាេនៈេប្ម្មប់រដឋេភានីតិកាលទី៥ គួរហ្វតហ្វកហ្វប្ប និងដរៀបចំ
ហ្វបងហ្វចកដ ើងវញិតមរាជធានី-ដខតត។ 

ដបើឈរដលើស្ថថ នភាពដេដឋកិចច ដោយហ្វ កដបើដមើលថវកិា
ជាតិម្មនកំដណើ នររូត ដូចជា នន ២ំ០១០ ម្មនចំនួន 
៨.១០៤.៧៧២,៩ល្លនដរៀល តួដលខដនោះម្មនការដកើនដ ើង 
១២% ដបើដធៀបនឹងចំណូលកនុងចាបថ់វកិានន  ំ ២០០៩។ 
ចំណូលថវកិាជាតិកនុងនន  ំ ២០១១ កម៏្មនការដកើនដ ើងររូត
ដល់ ៩.៤៤៩.១០២,០ ល្លនដរៀល (ដកើនដ ើង១៧.២%ដធៀប
នឹងនន ២ំ០១០) និនាន ការដនោះប្តូវ នអ្នកវភិាគដជឿជាក់ថា 
ចំណូលថវកិាជាតិដៅនន បំនាទ ប់នឹងបនតដកើនដ ើងដទៀត ដោយ
ស្ថរការបដងាើតពនធដលើអ្ចលនប្ទពយ។ល។ ចំហ្វណកចំណាយ
ចរនតរបេ់េភាជាតិ ហ្វដលជាឆែឹងខនងននស្ថថ បន័នីតិបបញ្ដតតិ 
ហ្វផែកតមចាប់ថវកិានន ២ំ០១១ ម្មនចំនួន ១០៧.៨៩៤,២ 
ល្លនដរៀល ដេាើនឹង ១,០៩ % ននចណំាយចរនតថវកិាជាតេិរុប 
៩.៨៤៩.៦៥២,០ ល្លនដរៀល។ ដបើគណនានូវការចំណាយ
េប្ម្មប់ហ្វតអ្នកតណំាងរា្េត ១២៧រូប (កនុងករណីបហ្វនថម ៤
អាេនៈ ដទៀតដូចតរាងខ្ជងដប្កាម) ប្តវូចណំាយប្បម្មណ 
១២.១៩២ ល្លនដរៀល (០,១២% ននការចំណាយចរនតេរុប
ននថវកិាជាតិនន  ំ ២០១១)។ ដបើដធៀបនឹងស្ថថ បន័នីតិប្បតិបតតិ 
ប្គន់ហ្វត ទីេតីការគណៈរដឋម្នតី (មនិគិតប្កេួងដផសងៗ)  ន

ដលើកគដប្ម្មងចំណាយចរនតេរុប ២៤៤.៦៩៦,៣ ល្លនដរៀល 
េប្ម្មប់នន ២ំ០១១ ដេាើនឹង ២.៤៨% ននការចំណាយចរនត
េរុបននថវកិាជាតិនន ២ំ០១១។ និោយអ្ំពីចំនួន េមតថភាព 
និងធនធានថវកិា ដៅោ្តគន នៃ យរវាងេភា និងរោឋ ភ ិ
ល។ បចចុបបនន អ្នកតំណាងរា្េត ១២៣ រូប និងគណៈកមាការ
បដចចកដទេ ងំ ៩ ប្តូវដៅប្តួតពិនិតយប្កេួងរដឋដលខ្ជធិការ
ោឋ ន និងអាជាញ ធរោ ងតិច ២៥ ហ្វដលម្មនរដឋម្នតី រដឋ
ដលខ្ជធិការ និងអ្នុរដឋដលខ្ជធិការជាង ៤០០នាក់។ 

វតតម្មនននអ្នកតំណាងរា្េតកនុងរដឋេភា ជាតំណាងរបេ់
ប្បជាជាតិហ្វខារ ហ្វដលម្មនអ្ំណាចតកហ់្វតងចាប ់ ប្តួតពិនិតយ
ការអ្នុវតតចាប ់ និងការររផលប្បដោជនជូ៍នប្បជារា្េតដៅ
តមមណឌ ល។ ម ាងដទៀតការបហ្វនថមអាេនៈននរដឋេភា ជា
ការទទួលស្ថគ ល់ភាពេំខ្ជន់ននអ្នកតំណាងរា្េត និងរកាេម
តុលយននអ្ំណាចរវាងនីតិបបញ្ដតតិ និងនីតិប្បតិបតតិ។ 

រាជរោឋ ភ ិលក ៏នហ្វកហ្វប្បប្ពំប្បទល់រដឋ លននរាជធានី-
ដខតតមយួចំនួន ដរើយកផ្៏្លេ់បតូរឋានៈរបេ់ប្កុងមយួចំនួនដៅ
ជាដខតត ដូចជា ដខតតប្ពោះេីរនុ ហ្វដលតងំពីការដ ោះដនន តមក
ដល់នន ២ំ០០៣ម្មនការបដងាើនចំនួនអាេនៈអ្នកតំណាងរា្េត
 នប្តឹមហ្វត១គត។់ ដនោះជាេញ្ដ ណននការដប្តៀមខ្ួនរចួរាល់
របេ់រាជរោឋ ភ ិលដដើមបហី្វកលមែរចនាេមពនធរ័ដឋ ល ដដើមបី
ដឆ្ើយតបនឹងនិរនតភាពននការអ្ភវិឌ្ឍ និងធានាការដប្បើប្ េ់
ឱ្យចំទិេដៅននធនធានធមាជាតិ និងធនធានមនុេសកនុង
មណឌ លនីមយួៗ។ 

 វទ្មាន វទ្មានរ ះសភាដនព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជារ ះសភាដនព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា  



៤ 

តរាងខ្ជងដប្កាមដនោះ ជាលទធផលហ្វដលខុមហ្វ្រែលស្ថក
លបងគណនាអាេនៈបហ្វនថមកនុងនយ័ប្េបតមេម្មម្មប្ត
កំដណើ នននចំនួនអ្នកម្មនេិទធិដ ោះដនន តកនុងបញ្ជ ីដ ោះដនន តនន ំ
២០១០ និងភាពេមដរតុផលននទំរំេកមាភាពេងគម និង
ដេដឋកិចចដៅកនុងដខតត ងំដនាោះ។ អាេនៈបហ្វនថមថាីម្មនចំនួន 
៤ ហ្វដលគួរប្តូវដៅដលើដខតតកណាត ល ដខតតដេៀមរាប ដខតតប្ពោះ
េីរនុ និងដខតត តដ់ំបង។  

តងំពីនន ២ំ០០៣ ចំដណាមដខតត ងំដនោះ េកមាភាព
ដេដឋកិចចក ៏នដកើនដ ើងោ ងខ្្ជងំក្ា ដូចជា ដខតតដេៀមរាប 
ដខតតប្ពោះេីរនុ។ ដបើដមើលតួដលខអ្នកដ ោះដនន តដៅដខតត      

កណាត ល ដកើនដល់ ៨៤៦.៦៨៤នាក ់ ដបើដធៀបនឹងរាជធានី
ភនដំពញម្មនហ្វតជាង ៧៣៣.៣៣៧ នាក់ប ុដណាណ ោះ ប ុហ្វនតអាេនៈ
េភាេប្ម្មប់មណឌ លដខតតកណាត លម្មនហ្វត១១អាេនៈខណៈ
មណឌ លភនដំពញម្មនដល់ដៅ ១២អាេនៈ។ 

ខុមហ្វ្រែល ម្មនការដស្ថកស្ថត យហ្វដលគណៈកមាការកំ-  
ណត់អាេនៈរដឋេភានីតិកាលទី៥ រាជរោឋ ភ ិល និងរដឋ
េភា (ដៅនថៃទី២១ ហ្វខធនូ នន ២ំ០១១)  នេដប្មចមនិដធែើការ
ហ្វកហ្វប្ប និងបដងាើនចំនួនអាេនៈដដើមបឱី្យប្េបតមការអ្ភវិឌ្ឍន៍
ននប្បដទេ។  នពនយល់មូលដរតុហ្វដលមនិប្គបប់្គន់អ្ំពីហ្វត
ដរឿងវបិតតិដេដឋកិចច រិរញ្ដ វតថុេកល និងផលប ោះរល់ពីដប្គោះ
ទឹកជំននក់ន្ងមកដប្រោះថា ម្មនស្ថថ បន័ដេដឋកិចចកដូ៏ចជា រោឋ -
ភ ិលខ្ួនឯង  នវាយតនម្ថា កំដណើ នដេដឋកិចចកមពុជាជាង 
៦% ដរើយចាបព់ីនន ២ំ០១២ ដៅនឹងអាចដកើនដប្ចើនជាង ៧%
។ ដបើដ ោះបីបដងាើនចំនួនអាេនៈេភាចំនួន៤ ហ្វថមដទៀត ក៏
គា នប ោះរល់ដេដឋកិចចអ្ែី ល់ហ្វតដស្ថោះ ឬកប៏ ោះរល់ថវកិាជាតិ
ធៃនធ់ៃរអ្ែីដនាោះហ្វដរ។ ម្នតីជាបដ់នន តដូចជា អ្នកតំណាងរា្េត
ម្មនដប្ចើន េម្មម្មប្តប្គបប់្គន ់ កនុងការប្តួតពិនិតយេម្មជិក    
គណៈរដឋម្នតីដនោះ និងម្នតីនដោ យចាតត់ងំ គឺប្បដេើរជាង 
ម ាងដទៀតអ្នកតំណាងរា្េតម្មនគណដនយយភាពផ្លទ ល់ និង
ម្មនប្បតិកមាចំដរោះម្មច េ់ដនន តតមមណឌ លពួកដគ។ 

ខុមហ្វ្រែលអ្ំរវនាវឱ្យគណៈកម្មា ធិការកំណត់អាេនៈរដឋ
េភា រាជរោឋ ភ ិល និងរដឋេភា ពិចារណាកនុងការបដងាើន
ចំនួនអាេនៈរដឋេភាដដើមបបី្េបចាបដ់ ោះដនន ត ពប្ងឹងប្បជា-
ធិដតយយ និងអ្ភ ិលកិចច។ ម ាងដទៀតការបដងាើនេមតថភាព 
លទធភាព និងថវកិាដល់រដឋេភា និងអ្នកតំណាងរា្េត ពិតជា
ម្មនស្ថរៈេំខ្ជន់។ ចំដរោះថវកិាអាចកាតប់នថយការចំណាយ
ចរនតរបេ់ប្កេួងមយួចំនួន ប ុហ្វនតដផទរឱ្យដៅរដឋេភា និងអ្នក
តំណាងរា្េត៕ 

ការផាយសម្មលងសងគមស ៊ីវិល 

»»ផាយផ្ទទ ល់រាល់ថ្ងៃច័នទ ដ្ល់ ថ្ងៃអាទិតយ ចាប់ពីលម្ច៉ោង ៧. ៣០ នាទី— ៨.៣០ នាទីរពឹែ 

»»តាមរយៈវិទ្យ  FM 105 MHz (ភនំម្ពញ) 

»»ចូលរួមមតិលោបល់ ៖ 023 88 57 45, 016 54 43 98, 012 43 34 37   
»»លផញើស្ថរជាអែសរ (SMS) ៖ 017 91 92 80  
»»អុីខម៉ោល ៖ comfrel@online.com.kh   

»»លគហ្សទាំព័រ ៖ www.comfrel.org/voc 



៥ 

តរាង (១) អាចពនយល់ថា ប្បពន័ធដ ោះដនន តអាចឱ្យដគគណនា នជាមុននូវលទធផលននការដ ោះដនន តដប្ជើេតងំ
េម្មជិកប្ពឹទធេភានន ២ំ០១២ ដរតុដូដចនោះដរើយ គណបកសរ្ែុនេិុនបុិច និងនដរាតតម រណឬទធិ  នេដប្មចមនិចូល
រមួ ដបើដ ោះបីគណបកសខ្ួនម្មនេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃំុ េង្កា ត ់ដប្រោះចំនួនេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃំុ េង្កា តរ់បេ់ពួកដគ
មនិម្មនចំនួនប្គបប់្គនដ់ដើមបទីទួល នអាេនៈណាមយួដនាោះដទតមរយៈការដ ោះដនន តដនោះ។ 

(១)  តរាង  នប់្បម្មណជាមុនននលទធផលអាេនៈេប្ម្មបក់ារដ ោះដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពឹទធេភានន ២ំ០១២ 

(២) តរាងគណនាជាមុនននលទធផលអាេនៈេប្ម្មបក់ារដ ោះដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពឹទធេភានន ២ំ០១២ 

តរាង(២)ដនោះគឺបង្កា ញ
ការ  នប់្បម្មណចំនួន
េម្មជិកប្ពឹទធេភា ហ្វដល
គណនាដចញពីចំនួន
េម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃំុ
េង្កា ត ់ និងអ្នកតំណាង
រា្េតរបេ់គណបកសប្បជា
ជនកមពុជា នងិគណបកស
េមរងសុហី្វដលរកដឃើញ
ចំនួនអាេនៈរបេ់គណ
បកស ងំដនោះ។ កនុងតរាង
ដនោះការគណនាេនាតថ់ា
េម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃំុ
េង្កា តរ់បេ់គណបកសរែ្ើនេិុនបុិច នងិគណបកសនដរាតតមរណឬទធិ ដ ោះដនន តឲ្យគណបកសប្បជាជនកមពុជា ដប្រោះថា
គណបកសរែ្ើនេិុនបុិច និងគណបកសនដរាតតម រណឬទធ ិ បនតគបំ្ទ ឬម្មនេមពន័ធជាមយួគណបកសប្បជាជនកមពុជា។ 
គណបកស ងំពីរដនោះកអ៏ាចចរចាជាមយួគណបកសប្បជាជនកមពុជា ដដើមបទីទួល នអាេនៈចំនួន២ ហ្វដលនឹងប្តូវ
ដប្ជើេតងំដោយរដឋេភាតមមតិភាគដប្ចើន។ ដ ោះបីោ ងដនោះគណបកសរែ្ើនេិុនបុិច និងគណបកសនដរាតតមរណឬទធិ 

មណឌ លភូមភិាគ 
ចំនួនអាេនៈ
តមភូមភិាគ 

ចំនួនអាេនៈគណបកសប្បជាជន 
កមពុជាអាចទទួល ន កនុងការដ ោះ

ដនន តនន ២ំ០១២ 

ចំនួនអាេនៈហ្វដលគណបកស   
េមរងសុអីាចទទលួ ន កនុងការ

ដ ោះដនន តនន ២ំ០១២ 

ភូមភិាគទ១ី ៦ ៤ ២ 

ភូមភិាគទ២ី ៨ ៦ ២ 

ភូមភិាគទ៣ី ៥ ៤ ១ 

ភូមភិាគទ៤ី ១០ ៨ ២ 

ភូមភិាគទ៥ី ៧ ៦ ១ 

ភូមភិាគទ៦ី ៧ ៦ ១ 

ភូមភិាគទ៧ី ៨ ៧ ១ 

ភូមភិាគទ៨ី ៦ ៥ ១ 

អាេនៈេរុប ៥៧ ៤៦ ១១ 



៦ 

កអ៏ាចចរចាជាមយួគណបកសេមរងសុ ី ដដើមប ីនអាេនៈដកើនដ ើងហ្វដរ។ ដបើេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃំុេង្កា ត ់ងំអ្េ់
របេ់គណបកសរែ្ើនេិុនបុិច   និងគណបកសនដរាតតមរណឬទធិ  នដ ោះដប្ជើេគណបកសេមរងសុដីនាោះចំនួនអាេនៈ
របេ់គណបកសេមរងសុ ីនិងដកើនដទបើងររូតដល់ចនំួន១៧អាេនៈ ម្មននយ័ថា ដកើនដលើេររូតដល់ ៦ អាេនៈ។  

គួររឭំកផងហ្វដរថា ដប្កាយការដ ោះដនន តនន ១ំ៩៩៨ ម្មនដកើតវបិតតិនដោ យធៃនធ់ៃរកនុងការដរៀបចំរដឋេភា និងរាជ
រោឋ ភ ិល។ ប្ពឹទធេភាប្តូវ នបដងាើតដ ើងតមការចាតត់ងំពីគណបកសនដោ យដប្កាមពិធីស្ថរនថៃទី១៣ ហ្វខវចិឆិកា 
នន ១ំ៩៩៨ ដោយេំអាងដរតុេប្មបេប្មួលហ្វផនកនដោ យ។ ដប្កាមដលេស្ថថ នភាពនដោ យ អ្នកតំណាង
រា្េត គណបកសកានអ់្ណំាច នប្បញាបដ់ធែើវដិស្ថធនកមាចាបរ់ដឋធមានុញ្ដកនុងនន ១ំ៩៩៩ ដោយបញ្ចូលប្ពឹទធេភា ជា
ស្ថថ បន័កំពូលម្មនអ្ំណាចនតីិបបញ្ដតតដូិចេភាហ្វដរ ដ ោះបីជាម្មនការរោិះគន ់ និងតវា ជាដប្ចើនពីប្បពនធន័នការបដងាើតប្ពឹទធ
េភាដនោះ។ ររូតមកដល់ហ្វខមថុិនា នន ២ំ០០៥ ដទើបម្មនការបដងាើតចាបេ់តីពកីារដប្ជើេតងំរដឋេភា ដរើយការដ ោះ
ដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពឹទធេភា ប្តូវ នប្បប្ពឹតតិដៅដៅនថៃទី២២ ហ្វខមករា នន ២ំ០០៦។ កនុងកំ ុងដពលដ ោះដនន ត
ដលើកដនាោះ ម្មនដកើតបញ្ា ដប្ចើនអ្ំពីការទិញេម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃំុ េង្កា ត ់ ពីគណបកសកានអ់្ំណាច និងការទបទ់ល់
វញិ ដោយគណបកសប្បនងំោកេ់ម្មព ធេម្មជិកប្កុមប្បកឹាមយួចំនួនឱ្យេបថថានឹងដ ោះដនន តឱ្យគណបកសរបេ់ខ្ួន 
ដ ោះបីជាោ ងដនោះ ម្មនការហ្វប្បប្បួលេដម្ង និងអាេនៈ ១% - ២% ហ្វតប ុដណាណ ោះ។ ប្ពឹទធេភាម្មនភារកិចចេប្មប
េប្មួលការង្កររវាងរដឋេភា និងរាជរោឋ ភ ិល ហ្វតេកមាភាពហ្វដលប្ពឹទធេភាតប្មូវឱ្យផតល់ដោបល់ដៅដលើដេចកតី
ប្រងចាបន់ានា ដេទើរហ្វតគា នឥទធិពលអ្ែី ងំអ្េ់កនុងការហ្វកលមែដេចកតដីប្ពៀងចាប។់ 

តួនាទីេំខ្ជនរ់បេ់ប្ពឹទធេភាហ្វដលប្ពោះមហាកសប្ត នដរាតតម េីរមុន ី ប្ទងប់្ពោះរាជដោបល់ដៅេមយ័ប្បជំុដំបូង
ននប្ពឹទធេភានីតិកាលទ២ី នានថៃទី២០ហ្វខមនិានន ២ំ០០៦ មនិប្តូវ នហ្វកលមែ និង/ឬអ្នុវតតដៅដទបើយ។ ប្ពោះរាជ
ដោបល់េប្ម្មបត់ួនាទីប្ពឹទធេភា រមួម្មន ការដធើែឱ្យអ្ំណាចរដឋម្មនតុលយភាព ការចូលរមួេកមាកនុងពប្ងឹងប្បជាធិបដត
យយភាវបូនីយកមា និងការអ្នុវតតដគល នដោយ យវមិជឈការ និងវេិរមជឈការ។ 

ថវកិាជាតិ ( នមកពីការបងព់នធរបេ់ប្បជាពលរដឋ ការជលួ ការលកេ់មបតតិរដឋ និងការខចីបុល)  នចូលរមួកនុង
ការចំណាយរបេ់ប្ពឹទធេភាដកើនដទបើង ររូតដល់ជិត ១០ ល្លនដុល្្លរ កនុងមយួនន ។ំ កនុងនយ័ដនោះ តួនាទីប្ពឹទធេភា គួរ
ប្តូវហ្វកទំរង ់ និងពប្ងងឹ ដដើមបឱី្យេកតិេមនឹងការចំណាយននថវកិាជាតិមា ងដឆើ្យតបប្ពោះរាជដោបល់របេ់ប្ពោះមហា
កសប្ត ដរើយកប៏ដងើាតប្បេិទធភិាពននអាទិភាពរបេ់ស្ថថ បន័ប្ពឹទធេភា។  

គួរឱ្យចាបអ់ារមាណ៍ ការដ ោះដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពឹទធេភានីតិកាលទ៣ីដនោះ ម្មនរកយបណតឹ ងដប្ចើន កទ់ង
នឹងបញ្ជ ីដ ា្ ោះដប្រោះចំនួនអ្នកដ ោះដនន តតិច គណបកសនដោ យប្តូវការប្តួតពិនិតយឱ្យរាតច់ត ់និងប្បយតនប័្បហ្វយង។ 
ដៅដំណាកក់ាលបិទផាយបញ្ជ ីដ ោះដនន តដំបូង េប្ម្មបក់ារដ ោះដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពឹទធេភា នីតិកាលទី៣  
គណៈកមាការរាជធាន-ីដខតតដរៀបចំការដ ោះដនន ត (គធ/ខប) ចំនួន ២១  នទទួលរកយបណតឹ ងេរបុ ៧២ បណតឹ ង 
(គណបកសេមរងសុចីំនួន ២៥បណតឹ ង គណបកសប្បជាជនកមពុជាចំនួន ៧បណតឹ ង គណបកសនដរាតតម រណឬទធចិំនួន៥ ... 

តទៅទំព័រ ៧ 
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េម្មជិកប្កុមប្បឹកាឃំុ េង្កា តច់ំនួន ២៥បណតឹ ង នងិប្បជាពលរដឋចំនួន ១០បណតឹ ង) ហ្វដល នោករ់កយបណតឹ ងេំុ
ហ្វកតប្មូវដ ា្ ោះ ហ្វកទនិននយ័ លុបដ ា្ ោះ និងបញ្ចូ លដ ា្ ោះថាីកនុងបញ្ជ ីដ ោះដនន តដំបូង។ ម្មនប្តឹមបណតឹ ងចំនួន៣ហ្វដល
ប្តូវ នគណៈកម្មា ធិការជាតដិរៀបចំការដ ោះដនន ត(គ.ជ.ប) ដបើកេវនាការដោោះប្ស្ថយ ដោយកនុងដនាោះ គ.ជ.ប  ន
េដប្មចលុបដ ា្ ោះចំនួន ៤ នាកដ់ចញពីបញ្ជ ីដ ោះដនន តដំបូង និងបញ្ចូ លដ ា្ ោះថាចីំនួន ៣ នាកក់នុងបញ្ជ ីដ ោះដនន ត
ដំបូង នងិមនិបញ្ចូ លដ ា្ ោះចនំួន ១នាក ់កនុងបញ្ជ ីដ ោះដនន ត ដោយស្ថរគា នប្បកាេទទួលស្ថគ ល់ពីប្កេួងមហានផទ។ 

ប្បធានេតីទី គណបកសេមរងសុ ីដល្លក គង ់គ ំប្តូវ នបណាត ញស្ថរពត័ម៌្មនប្េងេ់មត ីកាលពនីថៃទី២៩ ហ្វខធនូ នន ំ
២០១១ ថា «ប្កុមប្បឹកាឃំុ-េង្កា តរ់បេ់គណបកសេមរងសីុ នឹងប្តូវដធែើេចាច ប្បណិធាន ឬេមបថរបេ់ខ្ួ នដៅតម   
បណាត ប្េុក ដៅតមភូមិភាគនីមយួៗ ចាបពី់នថៃទី០៧ ហ្វខមករា នន ២ំ០១២ ហ្វដលជានថៃដបើកយុទធនាការដោេនាដ ោះ
ដនន តប្ពឹទធេភា អាណតតិទី៣។» ដល្លក ចាតទុ់កថា «ដរឿងេបថដនោះ ជាដរឿងហ្វដលអ្នកជាបដ់នន តបង្កា ញភាពដស្ថា ោះប្តង់
ជាមយួនឹងប្បជាពលរដឋ ដរើយពិធីេមបថដលើកដនោះ ដកើតដ ើងកដ៏ោយស្ថរហ្វតម្មនការទិញដូរទឹកចិតត ឬគប្ម្មមអ្នក
ដ ោះដនន ត [ប្កុមប្បឹកាឃំុ េង្កា ត ់ របេ់គណបកសេមរងសីុ] ឱ្យដ ោះដនន តឱ្យគណបកសប្បជាជនកមពុជាផងហ្វដរ»។ 
គណបកសេម  រងសុ ី ជាញឹកញាបហ់្វតងហ្វតេហ្វមតងការមនិដពញចិតតចំដរោះ ដំដណាោះប្ស្ថយរបេ់ គណៈកម្មា ធិការជាតិ
ដរៀបចំការដ ោះដនន ត (គ.ជ.ប) ចំដរោះបណតឹ ងហ្វដល នោករ់កយដោយគណបកសរបេ់ខ្ួន ជាកហ់្វេតងដូចជា បណតឹ ង
កាលពីដពលដ ោះដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពឹទធេភានន ២ំ០០៦ បតឹងម្នតីគណបកសប្បជាជនកមពុជាហ្វដល នប ុនប ង
ទិញ ឬគប្ម្មមេម្មជិករបេ់គណបកសេមរងសុ ី ដោយម្មន ងំហ្វខសអាតេ់ដម្ងជាភេតុតង ហ្វតប្ត បម់និប្តូវ ន
ដោោះប្ស្ថយដោយ គ.ជ.ប ដទ។ 

ម្មនទ ាីករណ៍មយួចំនួនេតីពីការទិញទឹកចតិត ឬបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លេកមាជនគណបកសេមរងសុកីនុងការដ ោះដនន ត
ដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពឹទធេភានន ២ំ០១២ រមួ ងំ ដេចកតីហ្វថ្ងការណ៍មយួរបេ់ គណបកសេមរងសុ ីហ្វដល នដរៀបរាប់
ពី រដឋដលខ្ជធិការប្កេួងកិចចការនារ ី និងេកមាជនគណបកសេិទធិមនុេសមយួចំននួដៅដខតតកំពងច់ាម  នបញ្ចុ ោះ
បញ្ចូ លេម្មជិកប្កុមប្បកឹាឃំុ-េង្កា តរ់បេ់គណបកសេមរងសុកីនុងឃំុអ្ងគរ ប្េុកកងម្មេ ឱ្យដ ោះដនន តឱ្យគណបកស
ប្បជាជនកមពុជា។ ដលើេពីដនោះដទៀត កនុងដេចកតីហ្វថ្ងការណ៍បនតបនាទ បរ់បេ់ គណបកសេមរងសុ ីកាលពីនថៃទ០ី៧ ហ្វខធនូ 
នន ២ំ០១១ បង្កា ញថា េកមាជនគណបកសេមរងសុ ី៥ របូដៅប្េុក ណន ់ដខតត តដ់បំង ប្តូវ នដល្លក រុ្ន ម្ម នតិ 
កូនរបេ់ដល្លកនាយក រដឋម្នតី រុ្ន ហ្វេន និងម្នតីជានខ់ពេ់គណបកសប្បជាជនកមពុជាដខតត តដំ់បង  នលួងដល្លម 
និងទិញទកឹចិតតឱ្យដ ោះដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពឹទធេភា ជូនគណបកសប្បជាជនកមពុជា ដោយ នផតល់ប្ កច់ំននួព ី
៥០០ដុល្្លរ ដៅ ៧០០ដុល្្លរេររដឋអាដមរកិ កនុងម្មន ក់ៗ ។ ប្ពឹតតិការណ៍ដនោះ អាចនាឱំ្យគណបកសេមរងសុរីតឹហ្វតម្មន
ការភតិភយ័ចំដរោះការទិញទឹកចិតតរបេ់គណបកសកានអ់្ំណាច។  

នាយករដឋម្នតី រុ្ន ហ្វេន មកពីគណបកសប្បជាជនកមពុជា កំពុងកានអ់្ណំាចបចចុបបនន  នហ្វថ្ងជាស្ថធារណៈកនុង
ដពលហ្វចកេញ្ដ បប្តជូននិេសតិមយួកាលពីនថៃទ២ី៨ ហ្វខធនូ នន ២ំ០១២ ថា យនតការនផទកនុងរបេ់គណបកសេមរងសុ ី
ហ្វដលតប្មូវឱ្យម្នតីជាបដ់នន តរបេ់ខ្ួនេបថថា ប្តូវហ្វតដ ោះដនន តឱ្យគណបកសដនោះ ដរើយដករូតទូរេ័ពទដៅមុននថៃដ ោះ
ដនន តប្ពឹទធេភាមយួនថៃជា «ការរដំល្លភេិទធិមនុេស»។ ហ្វតវធិីហ្វបបដនោះ គណបកសប្បជាជនកមពុជាកធ្៏ាបប់្តូវ នប្បពន័ធ
ផសពែផាយដលើកដ ើងថា ម្មនការអ្នុវតតេមបថដូចគន ចំដរោះេម្មជិកគណបកសប្បជាជនកមពុជាមយួចំននួ កាលពី
យុទធនាការដោេនាដ ោះដនន តដប្ជើេតងំតំណាងរា្េតនន  ំ២០០៨ ផងហ្វដរ។ 
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ប្បេិនដបើពិធីេមបថ ឬេចាច ប្បណិធានរបេ់េម្មជិកគណបកសនដោ យ ប្ រពធដ ើងដប្កាយការដ ោះដនន ត 
ដនាោះមនិហ្វមនជាការរដំល្លភេិទធិមនុេសដទ។ ការដរៀបចំពិធីេចាច ប្បណិធានអាចជានីតិវធិីមុនដពលដ ើងកានត់ំហ្វណង
នានា។ ប ុហ្វនតេប្ម្មបក់ំ ុងដពលដ ោះដនន ត ពិដេេដំណាកក់ាលដោេនាដ ោះដនន ត ឬនថៃដ ោះដនន តការដរៀបចំ
េមបថ ឬេចាច ប្បណិធានរបេ់េម្មជិកគណបកសនដោ យ អាចជាការោកេ់ម្មព ធដល់អ្នកដ ោះដនន ត អ្ំពីការ
បដញ្ចញឆនទោះដោយដេរនីនការដ ោះដនន ត ដរើយបំរនដល់ដគលការណ៍ដ ោះដនន តដោយដេរ ី និងយុតតិធម ៌ និង
រដំល្លភចាបដ់ ោះដនន តដៅកមពុជា។   

ខុមហ្វ្រែល ចាតទុ់កថា ការប ុនប ង
ទិញេន្ឹកដនន ត គប្ម្មមដកតួនាទ ី ឬ
ផតល់តួនាទី ការតប្មូវឱ្យអ្ងគដ ោះដនន ត
ដធែើេមបថ ឬេចាច ប្បណិធាន េនា
ដ ោះដនន តជូនគណបកសរបេ់ខ្ួនកនុង
កំ ុងដពលដ ោះដនន តប្ពឹទធេភាដនោះ 
ជាទដងែើ ខុេចាបដ់ ោះដនន តកមពុជា 
(ម្មប្ត ៣៣ថាី ននចាបេ់តីពកីារដ ោះ
ដនន តដប្ជើេតងំេម្មជិកប្ពទឹធេភា) 
និងខុេដគលការណ៍េកលននការ
ដគរពឆនទោះដោយដេររីបេ់អ្នកដ ោះ
ដនន ត។ គណបកសនដោ យគួរហ្វត

ម្មនទំនុកចិតតដលើេម្មជិករបេ់ខ្ួន ដរើយគួរហ្វតម្មនឧតតមគតិការររដេរភីាពអ្នកដ ោះដនន ត មនិហ្វមនចងប្កងយុទធ
ស្ថ្េតរតឹតបតិឆនទោះអ្នកដ ោះដនន តដដើមបហី្វតេកាត នុពលរបេ់គណបកសនដោ យ និងលទធផលដ ោះដនន តប ុដណាណ ោះ
ដទ។  

ខុមហ្វ្រែល ផតល់អ្នុស្ថេនថ៍ា កនុងករណី
មនិម្មនការដធើែវដិស្ថធនកមារដឋធមានុញ្ដ ដលើ
ប្បពន័ធដ ោះដនន តអ្េកលដប្ជើេតងំប្ពឹទធេភា
កដ៏ោយ ប្បពន័ធដ ោះដនន តដនោះគួរប្តូវ នដបើក
ចំររបដងាើនការចូលរមួ និងម្មនតម្្មភាពឱ្យ
ដប្ចើន ដោយបដងើានអ្ងគដ ោះដនន ត និងអ្នកដ ោះ
ដនន តរមួម្មន អ្ងគវជិាជ ជីវៈ តំណាងកេិករ 
តំណាងកមាករ តំណាងប្គូដពទយ។ល។ ប្បពន័ធ
ដ ោះដនន តដនោះកប៏្តូវឱ្យអ្នកដ ោះដនន ត ដប្ជើេ
ដរ ើេបុគគលដបកខជនហ្វដលមកពីគណបកសនដោយ យ ឬប្កុមឯករាជយដផសងដទៀត។ ដៅដពលេម្មជិកប្ពឹទធេភាហ្វដល
ដកើតពីប្បពន័ធដ ោះដនន តខ្ជងដលើ ដនាោះដគគួរបហ្វនថមតួនាទី និងេិទធិអ្ណំាច កទិ់នការអ្នុមត័យល់ប្ពម ឬជំ េ់ដលើ
ការបដងើានស្ថថ បន័ ឬអ្ងគការ ឬការដប្ជើេដរ ើេេម្មជិកដូចជា ប្កុមប្បឹកាជាតិ គណៈកម្មា ធិការជាតិ។ល។ ប្ពឹទធេភា
ប្តូវបដងើានការអ្នុ-វតតោ ងេកមាកនុងការដរៀបចំេម្មជេភា ដដើមបពីិភាកាដលើបញ្ា ជាតិេំខ្ជន់ៗ  ដូចជានដោ យ
ការបរដទេ ថវកិាជាតិ ដគលនដោយ យ វមិជឈការ និងវេិរមជឈការ៕ 

របូភាព ៖ ECCC 

របូភាព ៖ AKP 

ព្រទឹ្ធសភា ដរៀរចាំសិកាា សាលា រកីារវទ្វរតររស់សាលាកតខីែារព្ករម្ កាលរខីែវទ្ចឆកិា ២០១០ 

កចិាព្រជុាំ គណៈកមាា ធកិារសមាជ រ ះសភា នងិព្រទឹ្ធសភា កាលរខីែដម្សា ២០១១ 



៩ 

ម្យួដ ើម្បភីាា រទ់្ាំនាកទ់្ាំនង ជាអាទ្ិ៍ រលរ ះជាដព្ចើនអាច

រាយការណអ៍ាំរភីារម្ិនព្រព្ករី ឬឧរបរតិដររដុផ្សងៗ 

 ក់ទ្ងនឹងការដ ះដឆ្ន រ ខ លនឹងរង្កហ ញជូនដៅដលើ

ខផ្នទ្អី៊នឡាញភាល ម្ៗ ដព្កាយរសីមាជិកព្គរព់្គង ន

រញ្ញា កទ់្ទ្ួលសាគ ល់។ 

ការឈានជួរយុវជន 

យវុជនព្រខរលជា ១.២លាននាក់ នឹងមានសិទ្ធិ

ព្សរចារដ់ ើម្បដី ះដឆ្ន រដលើក ាំរងូ រ៉ុខនតមានយុវជន

រិចរចួរ៉ដុណាណ ះខ ល នដៅចុះដឈាា ះដ ះដឆ្ន រ និង

ឈរដឈាា ះឱ្យដគដ ះដឆ្ន រ។ ដ ើម្បរីាំដរញរាំណង     

យវុជន ែុម្ខ្រែល នរដងាើររណាត ញដគរទ្ាំរ័រសងគម្

ខរែសរ៊កុម្ួយ រណាត ញសងគម្ទ្ែរីទ្រ័ម្យួ និងរលុកដែម្រ

ភាសាម្យួ  ខ លនឹងអនញុ្ញា រឱ្យមានកិចារិភាកាដ ល្ើយ

ល្ងដៅវទ្ញដៅម្កដោយោក់ទ្ិសដៅកាំណរទ់្ុក 

សព្មារខ់រយវុជន។ កនុងកិចាសរការណជ៍ាម្ួយនឹង

សមាគម្យវុជនជាដព្ចើន ែមុ្ខ្រែលនឹងរញ្ាូនរ័រ៌មាន 

និងសារជាអរារទ្(SMS) រំឭករីព្រឹរតកិារណដ៍ៅកានអ់នក

ដ ះដឆ្ន រដមា ងថាីផ្ងខ រ។  

ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងដព្ៅរណាត ញអ៊នឡាញ 

និងសរគម្ន៍កនុងរណាត ញអ៊នឡាញ 

ែណៈខ លមានរលរ ះដព្ចើនជាងពាក់កណាត ល

រនតិចមានទ្ូរស័រទដ ចល័រដព្រើព្ ស់ ដរើយកនុងដនាះ

មានព្រឹម្ ២.២ % អាចដព្រើព្ ស់អុីនដធើខណរ ការដផ្ទរ

 ាំណឹងតម្រយៈទ្ូរស័រទចល័រ មានសកាត នុរលសព្មារ់

អភិវឌ្ឍន ៍ រ៉ុខនតទ្ាំនាក់ទ្ាំនងដព្ៅរណាត ញអ៊នឡាញ និង

សកម្ាភារកនុងរណាត ញអ៊នឡាញជាដព្ចើនដទ្ៀរដៅខរ

សាំខាន់ផ្ងខ រ។ ដោយមានជាំនយួរីរដចាកវទ្ជាា ទ្ាំដនើរ 

្រែ ីមុ្រែុន -FreedomFone- ែុម្ខ្រែល ផ្តល់រ័រ៌មាន

ខ លព្រូវការសត ីរីការដ ះដឆ្ន រ តម្រយៈព្ររន័ធទ្ូរស័រទ

ដ ល្ើយររររ័ស។ រលរ ះអាចសាត ររ់័រ៌មានខ ល ន

ថរទ្ុកជាដព្សច ឬរញ្ាូលសដម្លងសាកសួរតម្រយៈ

សារជាសដម្លងខ លនឹងព្រូវ នតម្ោន យ៉ងដទ្ៀង

 រដ់ោយរុគគលិកែមុ្ខ្រែល។ វទ្ធទី្ាំនាកទ់្ាំនងខររ

ព្រដរណ ី ចូជាកម្ាវទ្ធីវទ្ទ្យុផ្ាយជាព្រចាំដថង សប៉រអររ់ំ

តម្រយៈទ្ូរទ្សសន៍ ែរិតរណ័ណ ដផ្សងៗ និងសិកាា សាលា

នានា នងឹដៅខររនត ខរសាំខានរ់័រ៌មានតម្រយៈរណាត ញ

អ៊នឡាញដៅខរអាចចូលដៅរក ន។  

ការភាា រ់សរគម្ន៍ជនរទ្ 

ដព្ៅរីការដ ះដឆ្ន រ 

“សដម្លងមាា ស់ដឆ្ន រកម្ពុជា នឹង នឭ ម្និព្រឹម្ខរ

អាំ ុងដរលដ ះដឆ្ន រ រ៉ុខនតចរ់រីដរលដនះផ្ងខ រ” 

ដលាក រញ្ញា   នសងារ់ធងន់។ ការភាា រស់រគម្នជ៍ន

រទ្ោចព់្សយលដៅនឹងការអដងារតម្ោនការ 

រាំដរញម្ុែង្ករររស់ម្្នតជីារ់ដឆ្ន រ អាចនឹងជយួ

សព្ម្ួលតម្រយៈព្ររន័ធទ្ូរស័រទចល័រ។ ដៅកនុងឃុាំចាំននួ 

១០០ ែមុ្ខ្រែលនឹងរណតុ ះរណាត លអនកសា ព្គចរិត ៣រូរ 

កនុងម្ួយឃុាំដ ើម្បរីាយការណត៍ម្រយៈសារជាអកសរសត ីរី 

រ័ណណ រិនទុអនកដ ះដឆ្ន រ ខ លនឹងអនុញ្ញា រឱ្យមានការ

តម្ោនរព្ម្ូវការអាទ្ភិារខ លព្រវូ នកាំណរម់្ុន

ដរលដ ះដឆ្ន រ។ អនកសា ព្គចិរតនឹងរាយការណរ៍័រ៌មាន

នានា រសីរគម្ន ៍ និងខចកផ្ាយរ័រ៌មានខ លរួកដគ

 នទ្ទ្ួលដៅសរគម្ន ៍វទ្ញ តម្រយៈសារជាអកសរ។ 

ែុម្ខ្រែលរនតខសែងរកឪកាសរីរដចាកវទ្ជាា ថាីជា

ដព្ចើនដទ្ៀរ “ព្កមុ្រ៊នុឥណាា ម្យួនឹងផ្លិរកុាំរយូទ្័រ

សព្មារអ់ានខ លមានរដម្លព្រឹម្ខរ៣៥ ុលាល រសររ ះ។ 

ដររុអែមី្ិនដព្រើផ្លិរផ្លរ៉ះដអព្កង ់ាំងដនាះសព្មារ់

អរ់ររំលរ ះ និងអដងារតម្ោនដៅកនុងរាំរនជ់នរទ្?” 

ដលាក រញ្ញា  ដងឿន្ងល់។ រិរណាស់ ដៅមានកខនលង

ទ្ាំដនរសព្មារក់ាររដងាើរថាី៕ 

អរារទ្ខព្រសព្ម្ួលរី Oxfam Novib  

Writers : Miriam Rau & Judith Veenkamp 

http://www.facebook.com/cvv.org


១០ 

ម្ោលម្ៅ និងម្ោលបំណងសខំាន់ៗននការបម្ងកើតអាស៊ា ន 

សម្មគមព្បជាជាតិអាសីុអាមគបយ ៍(អាស៊ា ន) គឺជាសទ បន័អ្នថររោឌ ភ ិលមយួ ហ្វដលព្តូវ នបមងកើតម ើងមៅថ្ថៃទ០ី៨ ហ្វខសីហា 

នប ាំ១៩៦៧ មៅទីព្កុង ងកក ព្បមទសថ្ថ តាមរយៈមសចកថីព្បកាសបមងកើតអាស៊ា ន (មសចកថីព្បកាសព្កុង ងកក)។ ព្បមទសហ្វដល
 នបមងកើតម្មនដូចជា ៖ ព្បមទសថ្ថ សឹងហបរុ ីឥណឍូ មនសីុ ម្ម៉ា ម សីុ និងរែលីីពនី។  
បន្ទធ បម់កព្បមទស ៥ មទៀត  នចូលជា សម្មជិកអាស៊ា ន ជាបនថបន្ទធ ប ់ ដូចជា ព្បមទសព្ប៊ាយុមណ (មៅថ្ថៃទ០ី៧ ហ្វខមករា នប ាំ

១៩៨៤) ព្បមទសមវៀតណាម (មៅថ្ថៃទ២ី៨ ហ្វខកកកោ នប ាំ១៩៩៥) ព្បមទសឡាវ និងព្បមទសមយី៉ា នម់្ម៉ា  (មៅថ្ថៃទ២ី៣ ហ្វខកកកោ នប ាំ
១៩៩៧) និងព្បមទសកមពុជា (មៅថ្ថៃទ៣ី០ ហ្វខមមស នប ាំ១៩៩៩)។ 

១-ហ្វថរកា មលើកកមពស់សនថិភាព សនថិសុខ សទិរភាព និងពព្ងឹង
ហ្វថមមទៀតនូវតថ្មលមនព ោះមៅរកសនថិភាពកបុងតាំបន។់ 
២-មលើកកមពស់ភាពរងឹម្មាំកបុងតាំបន ់ តាមរយៈការជាំរញុឱ្យកានហ់្វត
ខ្ល ាំងហ្វថមមទៀតនូវសរព្បតិបតថកិារហ្វផបកនមយ យ-សនថិសុខ 
មសដឌកិចច និងសងគម-វបផធម។៌ 
៣-ពព្ងឹងលទនពិ្បជាធិបមតយយ មលើកកមពស់អ្ភ ិលកិចចលអ និង
នីតិរដឌ ការពារ និងមលើកកមពស់សិទនិមនុសស និងមសរភីាពជាមូល
ោប ន មោយយកចិតថទុកោកច់ាំមពាោះសិទនិ និងការទទួលខុសព្តូវ
របស់រដឌសម្មជិកអាស៊ា ន។  
៤-មលើកសធួយការអ្ភវិឌណនព៍្បកបមោយនិរនថភាព មដើមផធីាន្ទការ

ការពារបរសិទ នតាំបន ់ និរនថភាពថ្នធនធានធមាជាតិ និងការអ្ភ-ិ
រកសមរតកវបផធម ៌និងគុណភាពថ្នជីវភាពរស់មៅខពស់របស់ព្បជា-
ជន។  
៥-អ្ភវិឌណធនធានមនុសស តាមរយៈកិចចសរព្បតិបតថិការជិតសបិត 
កបុងការអ្បរ់ ាំ និងការសិកាកបុងមយួជីវតិ និងមលើហ្វផបកវទិាស្សថ 
និងបមចចកវទិា មដើមផផីថល់ជូនព្បជាជនអាស៊ា ន និងការពព្ងឹង
សរគមន៍អាស៊ា ន។ 
៦-មលើកកមពស់សុខដុមរមន្ទ និងជីវភាពរស់មៅរបស់ព្បជាជន  
អាស៊ា ន មោយការផថល់ឱ្យនូវលទនភាពទទួល នសមភាពកបុង
ការអ្ភវិឌណមនុសស សុខុម្មលភាពសងគម និងយុតថិធម។៌ 

១-មោរពមៅវញិមៅមកមលើឯកភាព អ្ធិបមតយយភាព សមភាព និងបូរណភាពទឹកដី និងអ្តថសញ្ញដ ណជាតិរបស់ព្បមទសនិមយួៗ។ 
២-សិទនិរបស់រដឌទាំងអ្ស់សទិតកបុងការដឹកន្ទាំព្បមទសរបស់ខលួនមោយមនិម្មនការមព្ជៀតហ្វព្ជក ការឈ្លល នពាន ឬោបសងកតព់ីខ្ងមព្ៅ
ម ើយ។ 
៣-មនិមព្ជៀតហ្វព្ជកចូលកិចចការថ្ផធកបុងោប មៅវញិមៅមក។ 
៤-មោោះព្សយការហ្វខែងគាំនិតោប  ឬជមម្មល ោះមោយសនថិវធិី។ 
៥-លុបបាំ ត់ការគាំរាមគាំហ្វរង ឬការមព្បើព្ ស់កម្មល ាំងមយធា។ 
៦-សរការោប ព្បកបមោយព្បសិទនិភាពរវាងរដឌ ហ្វដលជាសម្មជិកអាស៊ា ន។ 

មន ក់ កឹនាាំមន ក់ កឹនាាំអាស៊ានអាស៊ាន  កនុងកិចាព្រជុាំកនុងកិចាព្រជុាំកាំរូលកាំរូលអាស៊ាន ដៅអាស៊ាន ដៅទី្ព្កុង សុីរូ៊ ព្រដទ្សរែីលីរីន ទី្ព្កុង សុីរូ៊ ព្រដទ្សរែីលីរីន (១៥(១៥--ម្ករាម្ករា--២០០៧)២០០៧)  ជាំនួរមន ក់ ឹកនាាំជាំនួរមន ក់ ឹកនាាំអាស៊ាន កនុងកិចាព្រជុាំកាំរូលអាស៊ាន កនុងកិចាព្រជុាំកាំរូលព្រដទ្សអាស៊ានដលើទី្ព្រដទ្សអាស៊ានដលើទី្១៨ ១៨ ដៅព្រដទ្សឥណាូ ដនសុ ីកនុងឆ្ន ាំដៅព្រដទ្សឥណាូ ដនសុ ីកនុងឆ្ន ាំ២០១១ ២០១១   



១១ 

ដមដមដឹកនាំដឹកនាំបណាត ប្បដទេបណាត ប្បដទេអាេីុអាដគនយ ៍កនុងអាេីុអាដគនយ ៍កនុងជំនួបកិចចប្បជុំកពូំលជំនួបកិចចប្បជុំកពូំលប្បដទេអាស្្ថន ដៅប្បដទេឥណឌូ ដនេីុ កនុងនន ំប្បដទេអាស្្ថន ដៅប្បដទេឥណឌូ ដនេីុ កនុងនន ២ំ០១១ ២០១១   

មយើង ជាសម្មជិកថ្នសទ បន័ព្គបព់្គងការម ោះមនប ត ជាតិ តាំបន់ និង អ្ងគការនិងវទិាសទ នអ្នថរជាតិ អ្ងគការសងគមសីុវលិ 
ម្មច ស់ជាំនួយ ព្គូរែឹកហាត់ អ្បកឯកមទស និងតាំណាងមកពី សរគមនក៍ារទូត និងបណឍិ តសភា ទាំងអ្ស់ោប មធែើការងារមៅមលើវស័ិយ
ការម ោះមនប តកបុងបណាថ ព្បមទសអាសីុអាមគបយ ៍ មៅកបុងមវទិកាសទ បន័ព្គបព់្គងការម ោះមនប តអាស៊ា ន មលើកទី១ ន្ទទីព្កុងរាកាតា 
ព្បមទសឥណឍូ មនសីុ កាលពីថ្ថៃទី០៣-០៥ ហ្វខតុលា នប ាំ២០១១។ 
 សូមមកាតសរមសើរ ចាំមពាោះមសចកថីហ្វថលងមរតុមបើកកមាវធិ ីមោយឯកឧតថម បណឍិ ត ស៊ាុសីុ ូ  ម ង យុដូយូណូ (Dr. Susilo 
Bambang Yudhoyono) ព្បធាន្ទធិបតីថ្នសធារណៈរដឌឥណឍូ មនសីុ និងជាំមនឿរបស់មលាកហ្វដលថា ព្បជាធិបមតយយគឺ នបងាហ ញ
មៅកបុងការម ោះមនប តមោយមសរ ីយុតថិធម ៌ម្មនសណាថ ប់ធាប ប ់និងោា នអ្ាំមពើរិងា។ 
 សូមសែ គមន ៍ ចាំណាបអ់ារមាណ៍មោយ តាំណាងអ្គគមលខ្ធិការអាស៊ា ន ចាំមពាោះតួន្ទទីថ្នសទ ប័នព្គបព់្គងការម ោះមនប ត 
មៅកបុងការអ្នុវតថព្បជាធិបមតយយដសីុ៏ជមព្ៅ កបុងបណាថ ព្បមទសជាសម្មជិក មរើយយល់ព្សបថា មវទិកាដូចមនោះអាចជួយ មធែើឱ្យម្មន
វភិាគទនដម៏្មនតថ្មលមនិអាចកាតថ់្ថល ន មដើមផពីព្ងឹងតួន្ទទីថ្នសទ បន័ព្គបព់្គងការម ោះមនប តមៅទូទាំងអាសីុអាមគបយ។៍ 
 ទទលួសគ ល់ ការមបថជាញ ចិតថរបស់គណៈកម្មា ធិការមរៀបចាំការម ោះមនប តជាតិរបស់ព្បមទសឥណឍូ មនសីុ មដើមផោីាំព្ទការអ្បរ់ ាំបនថ 
និងការផ្លល ស់បថូរពិមសធន៍មរៀនសូព្តពីោប មដើមផមីធែើឱ្យព្បមសើរម ើងគុណភាពម ោះមនប តមៅកបុងតាំបន។់ 
 សូមអ្ោះអាង ទសសនៈរបស់ វទិាសទ នជាំនួយម ោះមនប ត និងព្បជាធិបមតយយ (IDEA) ហ្វដលថា ព្បជាធិបមតយយ មនិអាចព្តូវ
 នោក់ចូលមោយភាគីខ្ងមព្ៅ ឬព្តូវ នន្ទាំមចញ មរើយមរតុដូមចបោះ អាចព្តឹមកសងសទ បន្ទពីខ្ងកបុង។ 
 ទទលួសគ ល់ ថា អាជាញ ធរព្គបព់្គងម ោះមនប ត គឺជាសទ បន័ព្បជាធិបមតយយដស៏ាំខ្នម់យួហ្វដលមដើរតួន្ទទីសាំខ្ន់មៅកបុងការ
កាំណត់ ភាពមជឿជាក ់ និងធម្មា នុរបូភាព ថ្នការម ោះមនប តមព្កាមចកខុរបស់ព្បជាជនថ្នរដឌជាសម្មជិក និងសុចរតឹភាព ថ្នដាំមណើ រការ  
នមយ យ។ 
 ព្ ប ់ ឆនធោះរបស់មយើងថ្នការមលើកតមមកើងការផ្លល ស់បថូរជាមទៀតទតថ់្នគាំនិត និងបទពិមសធនក៍បុងចាំមណាមសរគមន៍ម ោះ
មនប តមយួ កបុងព្បមទសអាសីុអាមគបយ ៍មដើមផហី្វថលងបញ្ញហ ជាមព្ចើន ហ្វដលពាកព់ន័ននឹងការម ោះមនប ត និងតួន្ទទីរបស់វាកបុងព្កបខណឍ ការងារ
ព្បជាធិបមតយយ រាបប់ញ្ចូ លទាំង យុតថិធមស៌ព្ម្មប់ការម ោះមនប ត ការអ្មងកតការណ៍ម ោះមនប ត សមភាពមយនឌរ័ និងការម ោះមនប ត ការ
ចូលរមួរបស់ពលរដឌកបុងការម ោះមនប ត ការសិទនិមព្បើព្ ស់មសាើោប សព្ម្មបព់លរដឌពិការ និងព្កុមងាយរងមព្ោោះដថ្ទមទៀត រិរញ្ដ វតទុគណ
បកសមពលមឃ្សន្ទ ជមម្មល ោះម ោះមនប ត និងការមព្បើព្ ស់   បមចចកវទិាកបុងការម ោះមនប ត។ 



១២ 

មរតុដូមចបោះ មយើង 
បញ្ញជ កថ់ា ព្បជាធិបមតយយ គឺតថ្មលជាសកលមយួហ្វដលហ្វផអកមលើការបងាហ ញឆនធោះមោយមសររីបស់ពលរដឌមដើមផកីាំណតក់ារចូល

រមួនមយ យ មសដឌកិចច សងគម និងព្បពន័នវបផធមរ៌បស់ពួកមគ។ 
 បញ្ញជ កថ់ា ព្បជាធិបមតយយ ការអ្ភវិឌណ និងការមោរពសិទនិមនុសស និងមសរភីាពសាំខ្ន់ គឺពឹងពាកអ់ាព្ស័យ និងបហ្វនទម
កម្មល ាំងឱ្យោប មៅវញិមៅមក។ 
 ទទលួសគ ល់ សរសាំខ្ន់ថ្នព្បពន័នយុតថិធមស៌ព្ម្មបក់ារម ោះមនប តដម៏្មនព្បសិទនិភាពមយួ និងការចូលរមួដស៏មមផ ើមមលើស
លបរ់បស់ពលរដឌកបុងការដឹកន្ទាំ និងអ្មងកតការណ៍ម ោះមនប តមដើមផធីាន្ទសុចរតឹភាព និងធម្មា នុរបូភាពថ្នការម ោះមនប ត។ 
 ទទលួសគ ល់ សរសាំខ្ន់ថ្នការអ្មងកតការណ៍ម ោះមនប តទាំងថាប ក់មូលោឌ ន និងអ្នថរជាតិ កបុងការការពារសុចរតឹភាព និង
កសងជាំមនឿចិតថថ្នដាំមណើ រការម ោះមនប ត។ 
 អ្ាំពាវន្ទវ ឱ្យម្មនការចាបអ់ារមាណ៍យ៉ា ងគព្គឹកគមព្គងចាំមពាោះសរសាំខ្នថ់្នការមលើកសធួយសិទនិពលរដឌពិការ និងហ្វផបកហ្វដល
ងាយរងមព្ោោះដថ្ទមទៀត និងសមភាពមយនឌរកបុងនមយ យ និងបរបិទសងគម និងមលើកអ្ាំណាចជូន្សថីកបុងការដឹកន្ទាំ និងចាតហ់្វចង
រដឌ លម ោះមនប ត។ 
 មលើកសធួយ ការម ោះមនប តមោយមសរ ីនិងយុតថិធម ៌ទុកជារមបៀបវារៈថាប កជ់ាតិមយួ កបុងបណាថ ព្បមទសអាសីុអាមគបយ។៍ 
 មលើកទកឹចតិថ ឱ្យម្មនការអ្នុវតថយ៉ា ងព្បមសើរថ្នបទបផញ្ញដ តថិសថីពី គណបកសនមយ យ និងរិរញ្ដ វតទុមពលមឃ្សន្ទម ោះ
មនប ត។ 
 ទទលួសគ ល់ តព្មវូការមដើមផមីោោះព្សយឬសគល់ថ្នបញ្ញហ  និងកាតប់នទយសកាថ នុពលថ្នអ្ាំមពើរឹងាពាកព់ន័ននឹងការម ោះ
មនប ត ហ្វដលជាទព្មងថ់្នអ្ាំមពើរិងានមយ យមយួ។ 
 ដងឹចាស់ ការពិចារណាមោយព្បយត័បព្បហ្វយង មុនមពលសមព្មចចិតថកបុងការមព្បើព្ ស់បមចចកវទិាមដើមផកីារម ោះមនប ត។ 
 ខាំយ៉ា ងខ្ល ាំង មដើមផមីធែើឱ្យចមព្មើន មសចកថីថ្ថលថបូ ោា នការមរ ើសមអ្ើង និងការដឹកន្ទាំការម ោះមនប តហ្វដលម្មនគុណភាពខពស់ ព្បកាន់
ខ្ជ បនូ់វកព្មតិបទោឌ នអ្បផបរម្មថ្នការម ោះមនប តមោយមសរ ីនិងយុតថិធម។៌ 
 សព្មបសព្មលួ ជាមយួនឹងសរគមនម៍ ោះមនប តពិភពមលាក និងថាប កត់ាំបនដ់ថ្ទមទៀត។ 
 សនា មដើមផចីាបម់ផថើមមធែើ និងោាំព្ទមសចកថីព្បកាស ហ្វដលម្មនមោលមៅោាំព្ទសទ បន័ព្គបព់្គងការម ោះមនប តបហ្វនទមមទៀត កបុង
កិចចព្បជុាំព្បឈមមុនមពល និងពព្ងឹងដាំមណើ រការម ោះមនប ត និងព្បជាធិបមតយយកបុងបណាថ ព្បមទសសម្មជិក។ 
 យល់ព្ពម មដើមផោីកក់ារបមងកើតសរគមន៍ម ោះមនប តអាសីុអាមគបយ ៍ និងមដើមផោីាំព្ទការចាបម់ផថើម មោយសទ បន័ព្គបព់្គងការ
ម ោះមនប តថ្នបណាថ ព្បមទសអាសីុអាមគបយ ៍មៅព្តឹមចុងនប ាំ២០១៣។ 
 នងិ កបុងការពិនិតយពិចឆយ័ជាបទ់កទ់ងនឹងមសចកថីព្បកាសមនោះ មយើងអ្ាំពាវន្ទវឱ្យអ្បកចូលរមួថ្នមវទកិាខ្ងមលើ មោយឯកតថ
ជនកថី និងអ្ងគការកថី មធែើកិចចសរព្បតិបតថិការណ៍ជាមយួមយើង មដើមផនី្ទាំយកនូវបទពិមសធន ៍និងលទនផលថ្នមវទិការមនោះមៅទកទ់ញ
អាជាញ ធរមរៀបចាំការម ោះមនប ត គណបកសនមយ យ សងគមសីុវលិ ព្បពន័នផសពែផាយ និងសទ ប័នដថ្ទមទៀត ពិមសសសទ បន័ហ្វដលមៅ
កបុងសងគម ទូទាំងព្បមទសអាសីុអាមគបយ ៍ មដើមផខីាំព្បឹងឱ្យម្មនវធិីស្សថជាពរុភាគីមដើមផធីាន្ទអ្ភពិ្កមម ោះមនប តកានហ់្វតម្មនភាព
ព្បមសើរ និងការចូលរមួ និងទទួលមធែើមដើមផមីកាោះមៅមកព្បជុាំោប ម ើងវញិ មដើមផគូីសវាស់ដាំមណើ រការយ៉ា ងមទៀតទតស់ព្ម្មបភ់ាពព្បមសើរ
ម ើងន្ទមពលអ្ន្ទគត។ 

សូមបញ្ញជ ក់ថា គណៈព្បតិភូកមពុជា ហ្វដល នចូលរមួកបុងមវទិកាសទ បន័ព្គប់
ព្គងការម ោះមនប តអាស៊ា ន មលើកទី១ ន្ទទីព្កុងរាកាតា ព្បមទសឥណឍូ មនសីុ 
កាលពីថ្ថៃទី០៣-០៥ ហ្វខតុលា នប ាំ២០១១ រមួម្មន មលាកជាំទវបណឍិ ត សីុន 
ជុាំបូ អ្នុព្បធាន គ.ជ.ប មលាក គល់ បញ្ញដ  ន្ទយកព្បតិបតថិខុមហ្វ្រែល មលាក 
រងស ពុទន  ន្ទយកព្បតិបតថិនិករែិច សុទនហ្វត នចុោះរតទមលខ្ទទួលយក 
(endorsed) មសចកថីព្បកាសមៅទីព្កុងរាកាតា សថីពី សរគមនម៍ ោះមនប ត
អាសីុអាមគបយន៍ប ាំ២០១១។ 



១៣ 

មដើមផឈី្លនដល់សមភាពមយនឌរ 

និងព្បជាធិបមតយយមពញមលញ លុោះណា
ហ្វតព្គបស់ម្មជិកភាពថ្នសទ បន័ទាំងអ្ស់ 
ជាពិមសសសម្មជិកភាពថ្នសទ ប័នថាប ក់
មព្កាមជាតិម្មនឱ្កាសមធែើការរមួោប មោយ
ោា នការមរ ើសមអ្ើងពីមភទ ពិការភាព ឬក៏
សម្មសភាពគណបកសនមយ យ និង
មចោះឲ្យតថ្មលោប មៅវញិមៅមក។ សាំខ្ន់
ជាងមនោះមៅមទៀត អ្បកដឹកន្ទាំរដឌ លថាប ក់
មព្កាមជាតិ គណបកសនមយ យ កដូ៏ច
ជា អ្បកដឹកន្ទាំបុរសព្តូវហ្វតឲ្យតថ្មលមលើ្សថី
ជាព្កុមព្បឹកាឃុាំ-សងាក ត់ ព្សុក-ខណឍ
មោយព្បគល់តួន្ទទី ភារកិចច និងសិទនិ
អ្ាំណាចមពញមលញ ដូចម្មនហ្វចងកបុង
ចាបស់ថីពីការព្គបព់្គងរដឌ លឃុាំ-
សងាក ត់ និងចាបស់ថីពីការព្គបព់្គងរដឌ-  
 លរាជធានី មខតថ ព្កុង ព្សុក ខណឍ ។ 
មរតុដូមចបោះមទើបហ្វផបកអ្បរ់ ាំ និងមយនឌរ័
ថ្នគណៈកម្មា ធិការខុមហ្វ្រែល នមធែើការ
ឃ្ល ាំមមើល និងសមងកតមលើសទ នភាពរបស់
្សថីជាព្កុមព្បឹកាឃុាំ-សងាក ត/់ ព្សុក-ខណ័ឍ  
កបុងការបាំមពញកិចចការមៅថាប កម់ូលោឌ ន
មៅតាំបនម់ោលមៅចាំនួន ៥មខតថ កបុង
មោលបាំណងសិកាហ្វសែងយល់ថា មតើ្សថី

ជាព្កុមព្បឹកាឃុាំ/សងាក ត់-ព្សុក/ខណឍ
ទទួល នការោាំព្ទហ្វដរឬមទ?  មតើ្សថីជា
ព្កុមព្បឹកាឃុាំ/សងាក ត ់ ព្សុក/ខណឍ ហ្វដល
មកពីគណបកសសមមលងតិចព្តូវទទួលរង
ការមរ ើសមអ្ើងហ្វដរឬមទ? និងហ្វសែងយល់ពី
សទ នភាពបាំមពញការងាររបស់្សថីជាព្កុម
ព្បឹកាឃុាំ/សងាក ត់ ព្សុក/ខណ័ឍ  ព្បមយជន៍
ចូលរមួជាវភិាគទន ជព្មុញឲ្យម្មន្សថី
ចូលរមួបាំមពញការងារកបុងសទ បន័របស់
ខលួនមោយសកមា និងកានហ់្វតម្មនព្បសិទន
ភាពហ្វថមមទៀត។ 
លទនផលរ យការណ៍ឃ្ល ាំមមើលសមងកត
តាមោនបងាហ ញថា ្សថីមៅតាមមូលោឌ ន 
ជាពិមសស្សថីជាព្កុមព្បឹកាឃុាំ ព្សុកម្មន
តួន្ទទីយ៉ា ងសាំខ្នក់បុងការចូលរមួមោោះ
ព្សយបញ្ញហ ន្ទន្ទហ្វដលមកើតម្មនមៅតាម
ភូម ិ ឃុាំ ព្សុក ដូចជា អ្ាំមពើរឹងាកបុង
ព្គួសរ ការការពារជនរងមព្ោោះ ការងារ
អ្ភវិឌណនម៍ូលោឌ ន សនថិសុខសណាថ ប់
ធាប បស់ធារណៈ បញ្ញហ ្សថីហ្វដលមព្ោោះ
ថាប កម់ពលសព្ម្មលកូន មកាងទាំមនើង និង
ការជួញដូរ្សថី និងកុម្មរ ជនព្កីព្ក ្សថី  
មម៉ាម្ម៉ា យោា នទីពឹង កុម្មរកាំព្ពា ជមៃមឺអ្ដស៍
ការជួសជុលទាំនបហ់្វដលខូចខ្ត និង

បញ្ញហ ទាំន្ទស់ដីធលី។ ្សថីកម៏្មនតួន្ទទីយ៉ា ង
សាំខ្នក់បុងការអ្បរ់ ាំ និងផសពែផាយដល់
ព្បជាពលរដឌតាមមូលោឌ នអ្ាំពីបញ្ញហ ន្ទន្ទ
ដូចជា បញ្ញហ ្សថី និងកុម្មរ មយនឌរ័ សុខ-
ភាពម្មតា និងទរក សុខភាពបនថពូជ   
អ្ន្ទមយ័កបុងសរគមន)៍ទឹកសអ តនិង
បងគនអ់្ន្ទមយ័(និងផសពែផាយចាបស់ថីពី
អ្ាំមពើរឹងាកបុងព្គួសរ សិទនិ្សថី។ មនិហ្វត
ប៉ាុមណាត ោះ្សថីជាព្កុមព្បឹកាឃុាំ/សងាក ត ់
ព្សុក/ខណឍ័  នមដើរតួន្ទទីយ៉ា ងសាំខ្ន់
កបុងការតស៊ាូមតិ បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លដល់បណាថ
អ្ងគការន្ទន្ទ និងថាប កដ់ឹកន្ទាំព្គបជ់ាន់
ថាប ក ់ ជួយ ដល់្សថីទីទល័ព្ក និងកុម្មរ
កាំព្ពាឥតទីពឹង ព្បជាជនហ្វដលទទួលការ
ោបសងកតម់ៅតាមមូលោឌ ន និង នមសបើ
សុាំោកប់ញ្ចូ លបញ្ញហ ្សថីព្កីព្កោា នព្ ក់
មៅសាំរាលកូនមៅមណឍ លសុខភាព និង
តព្មូវការរបស់ព្បជាពលរដឌ ជាពិមសស
្សថី និងកុម្មរោកប់ញ្ចូ លកបុងកមាវធិីវនិ-ិ
មយគឃុាំ។ 
តាមរ យការណ៍បងាហ ញថាព្កុមមោល
មៅ្សថីចាំនួន១០,២% ម្មនតួន្ទទីជា
ព្បធានព្កុមព្បឹកា។ ៩៨,៤%  ព្តូវ ន
ព្កុមព្គួសរោាំព្ទ និង១,៦%ព្កុមព្គួសរ
ោតម់ពលខលោះោាំព្ទ មពលខលោះមនិោាំព្ទ។ 
២,៧% ម្មនព្បសសន៍ថា ញាតថិជិតខ្ង
ម្មនអារមាណ៍រោិះគនោ់ត។់ ៩៦,៨% ម្មន
ព្បសសនថ៍ា ញាតថិជិតខ្ងម្មនអារមា-
ណ៍អ្បអ្រសទរោត ់និង៥%ម្មនព្បស-
សនថ៍ា ញាតថិជិតខ្ងម្មនអារមាណ៍មនិ
សបាយចិតថនឹងពួកោត។់  
ដូមចបោះការោាំព្ទពីព្កុមព្គួសរ ញាតថិមតិថ 
ជិតខ្ងជាកម្មល ាំងចិតថមយួដស៏ាំខ្ន ់ និង
មលើកទឹកចិតថដល់្សថីកបុងការចូលរមួ និង
អ្នុវតថសកមាភាពការងារកាន់ហ្វតម្មន... 

សកិាា កាម្ចលូរមួ្វគគរណតុ ះរណាត លសត រីកីារផ្តលអ់ាំណាច លព់្សីត កនុងការសដព្ម្ចចិរត ដៅដែរតកាំរង់ធាំ (ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១១) 



១៤ 

ព្បសិទនភាព។ ទិនបនយ័មនោះបងាហ ញថា អ្បក
ជិតខ្ងមយួចាំនួនតូច មៅម្មនការមរ ើស-
មអ្ើង និងរោិះគន់្ សថី។ ដូមចបោះអាជាញ ធរមូល
ោឌ ន និងសទ បន័ពាកព់ននន័្ទន្ទព្តូវបមងកើន
ការអ្បរ់ ាំ ផសពែផាយដល់ព្បជាពលរដឌតាម
មូលោឌ នអ្ាំពីមយនឌរ័ សិទនិ្សថី និងសរ 
ព្បមយជនថ៍្នការចូលរមួរបស់្សថីកបុងកិចច
ការសងគម។ 
សាំខ្នជ់ាងមនោះ មដើមផឲី្យការងាររបស់

្សថីកានហ់្វតម្មននិរនថរភាព និងព្បសិទនភាព
មន្ទោះ បុរសជាព្កុមព្បឹកាឃុាំ សងាក ត ់ព្សុក 
ខណឍ  កដូ៏ចជាមៅកហ្វនលងមធែើការន្ទន្ទ ព្តូវ
ហ្វតផថល់ការោាំព្ទ សរការ ការមលើកទឹក
ចិតថ និងផថល់ឱ្កាសដល់្សថី។ 
តាមរ យការណ៍បងាហ ញមទៀតថា 

បុរសតាមមូលោឌ នមយួចាំនួនមនិទនឲ់្យ
តថ្មលមលើការងារ និងការចូលរមួសកមាភាព
សងគមរបស់្សថី។ តាមទិនបនយ័បងាហ ញថា 
៥៩,២%ព្តូវ នបុរសកបុងមូលោឌ នមលើក
ទឹកចិតថ និង៣៣,៣%ម្មនព្បសសន៍ថា 
បុរសកបុងមូលោឌ នរបស់ោត់ម្មនអារមា-
ណ៍ធមាតាចាំមពាោះព្កុមព្បឹកាជា្សថី និង
៧,៥% ម្មនព្បសសនថ៍ា ្សថីជាព្កុម
ព្បឹកាទទួលការរោិះគន។់ ចាំហ្វណកបុរសមៅ
កហ្វនលងមធែើការមលើកទឹកចិតថោាំព្ទ្សថីព្កុម

ព្បឹកាមព្ចើនជាងបុរសតាមមូលោឌ ន ដូច
ព្កុមមោលមៅ្សថីចាំនួន៩៦,២%ម្មន
ព្បសសនថ៍ា បុរសមៅកហ្វនលងមធែើការមលើក
ទឹកចិតថមរើយោាំព្ទ។ ១,៦% ទទួលការរោិះ
គន ់ និង២,២% មនិចង់សរការការងារ
ជាមយួ មរ ើសមអ្ើង។ 
លទនផលរ យការណ៍បងាហ ញថា

ព្កុមមោលមៅ្សថីចាំនួន១៣%ម្មនព្បស-
សនថ៍ា ្សថីមកពីគណបកសសមមលងតិច
ទទួលការមរ ើសមអ្ើងពីសម្មជិកព្កុមព្បឹកា
ហ្វដលមកពីគណបកសសមមលងភាគមព្ចើន
តាមរបូភាពមផសងៗ ដូចជា និយយថា
ោា នសមតទភាពមធែើជាព្កុមព្បឹកា មគមនិ
ចងរ់ាបរ់ក លាកព់ត័ម៌្មន មនិស៊ាូ វចងស់-
រការ មនិព្បគល់ការងារ មនិហ្វចករ ាំហ្វលក
ការងារ ម្មនការមរ ើសមអ្ើងពីបុរស មនិផថល់
ពត័ម៌្មនពីគមព្ម្មងការងារ មនិផថល់ឱ្កាស 
និងមនិមោរពោតជ់ាព្កុមព្បឹកាឃុាំ។ តាម
ទិនបនយ័បងាហ ញថា ព្កុមព្បឹកាឃុាំជា្សថី
ចាំនួន ២,៣%មនិព្តូវ នព្បធានព្កុម
ព្បឹកាឃុាំព្បគល់ភារកិចច  តួន្ទទីជូន និង
១៣,៦% ព្តូវព្បធានព្កុមព្បឹកាឃុាំព្បគល់
ភារកិចច តួន្ទទីជូនពួកោតខ់លោះ។ រ យ
ការណ៍បងាហ ញមទៀតថា សម្មជិកព្កុម
ព្បឹកាឃុាំជា្សថី ចាំនួនបីរបូ ព្តូវ នមគ

បញ្ឈបព់ីការងារ និងដកមចញពីដាំហ្វណងគឺ
១) មលាកព្សី យន ់សុខន  សម្មជិកព្កុម
ព្បឹកា្សថី  មៅឃុាំហ្វព្ពកកក ់ ព្សុកសធឹងព្តង ់
មខតថកាំពងច់ាម មោយសរមិនមោរពវនិយ័ 
និងបទបញ្ញជ ថ្ផធកបុ ងរបស់បកស (គណបកស 
ជាអ្បកបញ្ឈប)់ 
២) មលាកព្សី មសឿ លកខិណា សម្មជិក
ព្កុមព្បឹកា្សថី មៅឃុាំមសដឌី ព្សុកសមគគី-
ម្មនជយ័ មខតថកាំពងន់ប ាំង មិន នព្បគល់
រ យការណ៍ឲ្យ នមទៀងទត។់ 
៣) មលាកព្សី មអ្ប ចានថ់ន សម្មជិក
ព្កុមព្បឹកា្សថី មៅឃុាំព្តពាាំងសប ព្សុក
 ទី មខតថតាហ្វកវ និងម្មន្សថីជាព្កុម
ព្បឹកាឃុាំ ២ន្ទក ់ មទៀត មនិព្តូវ នមគ
ព្បគល់តួន្ទទីឲ្យមធែើការគឺ: មលាកព្សី យន ់
សុខន មៅឃុាំហ្វព្ពកកក ់ ព្សុកសធឹងព្តង ់
មខតថកាំពងច់ាម និងមលាកព្សី កាន ់សុខន 
មៅឃុាំគិរចុីងមកាោះ ព្សុកគិរវីង ់មខតថតាហ្វកវ។ 
ព្កុមមោលមៅ្សថីទាំងអ្ស់ នម្មន

ព្បសសនថ៍ា មដើមផបីមងកើនសមតទភាព
ការងាររបស់ព្កុមព្បឹកាជា្សថីឲ្យកានហ់្វត 
ម្មនព្បសិទនភាពមន្ទោះ បុរសព្តូវជួយ ផថល់ 
កាំលាាំងចិតថ ព្តូវបមងកើនការោាំព្ទ ព្តូវផថល់
សិទិន និងឱ្កាសឲ្យ្សថីបមញ្ចញមតិមយ- 
បល់ ចូលរមួកបុងកមាវធិីន្ទន្ទ មដើមផឲី្យ
ព្បជាពលរដឌ នមឃើញសមតទភាពរបស់
្សថី។ ្សថីជាព្កុមព្បឹកាឃុាំ/សងាក ត ់ ព្តូវ
ម្មនភាពកាល ហាន ព្តូវពិភាកា ពិមព្ោោះ
មយបល់ជាមយួព្កុមព្បឹកាជា្សថីោប ឯង 
ជាមយួអ្បកហ្វដលអាចផថល់ដាំបូន្ទា នលអៗ 
ព្តូវតស៊ាូ អ្តធ់ាត ់ មសា ោះព្តង ់ និងព្តូវមចោះ
ជួយ ោប  សមគគីោប  ឲ្យតថ្មលោប  ហ្វចករ ាំហ្វលក
ពត័ម៌្មនឲ្យោប  និងព្តូវយកចិតថទុកោក់
តាមោនការងារ។ ព្កុមព្បឹកាជា្សថីព្តូវ... 

សកិាា កាម្្សត ចីលូរមួ្វគគរណតុ ះរណាត លសត រីកីារផ្តលអ់ាំណាច លព់្សីតកនុងការសដព្ម្ចចរិត  

តទៅទំព័រ ១៥ 



១៥ 

ពាយមសិកាព្សវព្ជាវ មរៀនសូព្តតាម
ព្បពននផ័សពែផាយន្ទន្ទ ដូចជាតាមវទិយ ុ
ទូរទសសន ៍សរពត័ម៌្មន និងតាមរយៈវគគប
ណថុ ោះបណាថ លរបស់អ្ងគការន្ទន្ទ។ 
ជាសរបុ ្សថីជាព្កុមព្បឹកាឃុាំ ព្សុក

មដើរតួន្ទទីយ៉ា ងសាំខ្នក់បុងការចូលរមួ
មោោះព្សយបញ្ញហ ន្ទន្ទហ្វដលមកើតម្មនមៅ
តាមភូម/ិឃុាំ/ព្សុក និងអ្បរ់ ាំផសពែផាយ
ដល់ព្បជាពលរដឌតាមមូលោឌ នអ្ាំពីបញ្ញហ
្សថី និងកុម្មរ មយនឌរ័ សុខភាពម្មតា 
និងទរក សុខភាពបនថពូជ អ្ន្ទមយ័កបុង
សរគមន ៍ ចាប់សថីពីអ្ាំមពើរឹងាកបុងព្គួ-
សរ សិទនិ្សថី។ មនិហ្វតប៉ាុមណាត ោះ ្សថីជា
ព្កុមព្បឹកាឃុាំ/សងាក ត ់ ព្សុក/ ខណឍ័  ន 
មដើរតួន្ទទីយ៉ា ងសាំខ្នក់បុងការតស៊ាូមតិ 
បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លដល់បណាថ អ្ងគការន្ទន្ទ និង
ថាប កដ់ឹកន្ទាំព្គបជ់ាន់ថាប ក ់ ជួយ ដល់្សថីទី
ទល័ព្ក និងកុម្មរកាំព្ពាឥតទីពឹង និង
ព្បជាជនហ្វដលទទួលការោបសងកតម់ៅ
តាមមូលោឌ ន។ 

 មទោះបីជា្សថី នមដើរតួន្ទទីសាំខ្ន់
យ៉ា ងណាកម៏ោយ ្សថីមៅហ្វតទទួលការ
មរ ើសមអ្ើង មនិសូវផថល់ឱ្កាស មនិសូវឱ្យ
តថ្មល និងម្មនការោាំព្ទតិចពីបុរសមៅ
ម ើយ។ ជាកហ់្វសថង ្សថីព្កុមព្បកឹាមកពី
គណបកសសាំមលងតិចមៅហ្វតទទលួការ
មរ ើសមអ្ើងពីសម្មជិកព្កុមព្បឹកាហ្វដលមកពី
គណបកសសមមលងភាគមព្ចើនដូចជា មគមនិ
ចងរ់ាបរ់ក លាកព់ត័ម៌្មន មនិសូវចង់
សរការ មនិព្បគល់ការងារ មនិហ្វចក
រ ាំហ្វលកកាងារ ម្មនការមរ ើសមអ្ើងពីបុរស 
មនិផថល់ពត័ម៌្មនពីគមព្ម្មងការងារ មនិ   
ផថល់ឱ្កាស។ ្សថីជាព្កុមព្បឹកាឃុាំមយួ
ចាំនួនតូចមនិ នទទួលភារកិចចមសោះ និង
មយួចាំនួនមទៀត នទទួលភារកិចចខលោះពី 
ព្បធានព្កុមព្បឹកាមដើមផបីាំមពញការងារ។ 

ទាំងមនោះជាទមងែើខុសឆគង និងមរ ើសមអ្ើង
ចាំមពាោះ្សថីហ្វដលមនិព្សបតាមចាបស់ថីពី
ការព្គបព់្គងរដឌ លឃុាំ សងាក ត ់  ន
ធាន្ទដល់សម្មជិកព្កុមព្បឹកាឃុាំ សងាក ត់
ទាំងអ្ស់ព្តូវហ្វតម្មនភារកិចចមៅតាមតួ
ន្ទទីមរៀងៗខលួន។  បុរសមៅកបុងភូម/ិឃុាំ 
និងបុរសជាសម្មជិកព្កុមព្បឹកាមយួ
ចាំនួនមនិោាំព្ទ្សថីជាសម្មជិកព្កុមព្បឹកា
ឃុាំ ព្សុកមទ មោយមពាលថា ្សថីមនិអាច
មធែើអ្ែីមកើតមទ មចោះហ្វតបាំមៅកូន និងមធែើកិចច
ការផធោះហ្វតប៉ាុមណាត ោះ និងមយួចាំនួនតូចោាំព្ទ
្សថីជាសម្មជិកព្កុមព្បឹកា ។ បុរសជា
ព្កុមព្បឹកាម្មនការមរ ើសមអ្ើង រោិះគនម់កមលើ
្សថីថា្សថីមធែើការអ្ែីមយួ ឬសមព្មចការងារ
អ្ែីមយួមនិដូចពួកោត់ជាបុរស ្សថីមធែើការ
មៅទនម់ខាយមនិសូវម្មនភាពកាល ហាន។ 
បុរសមនិទនឲ់្យតថ្មល្សថីមពញមលញ និង
មនិទុកចិតថមលើការងារ្សថី។ 

  

សំណូមពរ ឬ អនសុាសន ៍
-ស ុំឲ្យក្រសួងរិចចការនារ ីស្ថា បន័ពារ ់
ពនន ័និងអ្ងគការសងគមសីុវលិជួយ បណថុ ោះ 
បណាថ លដល់្សថីសម្មជិកព្កុមព្បឹកាឃុាំ/ 
សងាក ត ់ព្សុក ខណឍ សថីពីភាពជាអ្បកដឹក 
ន្ទាំ មដើមផចីាតហ់្វចងការងារ មោោះព្សយ 
បញ្ញហ  និងរមបៀបមោោះព្សយទាំន្ទស់មៅ 
មូលោឌ នព្បកបមោយព្បសិទនិភាព។ 

-នៅនរៀងរាល់ការក្បជ ុំថ្នា រជ់ាតិនិងថ្នា រ ់
មូលោឌ ន សុាំឲ្យព្កសួងកិចចការន្ទរ ីនិង 
សទ បន័ពាកព់ននផ័សពែផាយពីសរ:សាំខ្ន់ 
ថ្នការចូលរមួរបស់្សថីកបុងការមធែើមសចកថី 
សាំមរចចិតថ ជាពិមសស្សថីជាព្កុមព្បឹកា 
ឃុាំ/សងាក ត។់ 

-ក្រុមក្បឹរាក្សុរ ខណ្ឌ  ឃ ុំ/ សងាក តគ់ួរ 
ហ្វតបមងកើតព្បពននត័ាមោន និងវាយតថ្មលមលើ 
ការងារ សទ នភាពការងាររបស់្សថីជាព្កុម  
ព្បឹកាព្សុក ខណឍ  ឃុាំ/ សងាក ត។់ 

-ក្របរ់ណ្បរសននោបាយដែលចូល 
រមួព្បកួតព្បហ្វជងកបុងការម ោះមនប តមព្ជើស 
មរ ើសព្កុមព្បឹកាឃុាំ សងាក ត់នប ាំ២០១២ ព្តូវ 
ម្មនឆនធ:កបុងការោកម់បកខភាព្សថីឈរ 
មឈ្លា ោះភាគមព្ចើនមៅមលខមរៀងទី១ ឬពី 
មលខមរៀងទី១ ដល់ទី៣ យ៉ា ងមហាចឲ្យ 
 ន ៣០ភាគរយ មទើបម្មន្សថីមព្ចើនម្មន 
ឱ្កាសកាល យជាព្បធានព្កុមព្បឹកា ឬជា 
មមឃុាំមៅសងាក ត។់ 

-ក្របរ់ណ្បរសននោបាយដែលចូល 

រមួព្បកួតព្បហ្វជងកបុងការម ោះមនប ត គួរផថល់ 
ថវកិាសព្ម្មប់្ សថីកបុងមពលមឃ្សន្ទម ោះ 
មនប ត មដើមផឲី្យ្សថីម្មនឱ្កាសមព្បើព្ ស់ 
សិទិន និងសមតទភាពរបស់ខលួនមៅទី 
សធារណ:។ 

-រណ្បរសននោបាយរួរដតមាននោល 
នមយ យមលើកសធួយការចូលរមួរបស់ 
្សថី តាមរយ:ការរកាការពារចាំនួន្សថី... 

វគគរណតុ ះរណាត លសត ីរកីារផ្តលអ់ាំណាច លព់្សីតកនុងការសដព្ម្ចចរិត ដៅដែរតកាំរង់ចម្ (ខែសហីា ឆ្ន ាំ២០១១) 

តទៅទំព័រ ១៨ 



១៦ 

ដដើមបឱី្យការដ ោះដនន តមយួប្បកបដោយ

បរោិកាេដជឿទុកចិតតពីេំណាកគ់ណបកស
នដោ យចូលរមួប្បកួតប្បហ្វជងការដ ោះដនន ត 
បដងាើនតម្្មភាព និងកាតប់នថយបណតឹ ងដៅកនុង
ដំដណើ រការដ ោះដនន ត គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចំ
ការដ ោះដនន តប្គបលំ់ោបថ់ាន ក់ ប្តូវហ្វតជាស្ថថ បន័
ម្មនអ្ពាប្កឹតភាព និងឯករាជភាព។ ដៅកមពុជា 
អ្ពាប្កឹតភាព និងឯករាជភាពរបេ់ស្ថថ បន័រដឋ 
ដោយហ្វ កស្ថថ បន័ដរៀបចំការដ ោះដនន តមនិប្តូវ
 នធានា ដបើដ ោះបីជាម្មនចាបហ់្វចងអំ្ពីអ្ពា-
ប្កឹតភាព និងឯករាជភាពកដ៏ោយ។ កនុងការអ្នុ-
វតតជាកហ់្វេតង គណបកសនដោ យ ហ្វដលចូលរមួ
ប្បកួតប្បហ្វជង បង្កា ញការមនិទុកចិតតោ ងប្ជាល
ដប្ៅដៅដលើេម្មេភាព និងការអ្នុវតតការដរៀបចំ
ការដ ោះដនន តរបេ់គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចំ 
ការដ ោះដនន តប្គបលំ់ោបថ់ាន ក ់ (គ.ជ.ប) ដប្រោះថា 
នីតិវធីិននការដប្ជើេដរ ើេេម្មេភាព គ.ជ.ប ដធែើ
ដ ើងតមរយៈរាជរោឋ ភ ិល និងប្កេួងមហានផទ 
និងការអ្នុមត័យល់ប្ពមដោយរដឋេភាហ្វដលដគ
យល់ដឃើញថា ជាការេថិតដៅដប្កាមការប្តួតប្ត
របេ់គណបកសកានអំ់្ណាច។ េប្ម្មបអ់ាណតតិ
ដប្កាយ កំហ្វណទប្មងន់នការដប្ជើេដរ ើេេម្មេ-
ភាព គ.ជ.ប ប្តូវហ្វតដធែើដៅតមនីតិវធីិថាីមយួ ហ្វដល
ម្មនតម្្មភាព ដោយបដងាើតគណៈកមាការដប្ជើេ-
ដរ ើេមយួ ម្មនការទុកចិតតពីគណបកសនដោ យ
ប្បកួតប្បហ្វជង និងឯករាជយពីរាជរោឋ ភ ិល។ 

ដូដចនោះដដើមបេីដប្មចឱ្យ ននូវការដរៀបចំការ
ដ ោះដនន តដៅនន ២ំ០១២ ខ្ជងមុខជាបនាទ ន ់ ការ
ដធែើឱ្យម្មនការទុកចិតតពីប្គបគ់ណបកសនដោ យ
ហ្វដលចូលរមួប្បកួតប្បហ្វជង អ្ងគការ និងគណបកស
នដោ យដផសងៗ គឺជាការចា ំចបំ់ផុត។ 
តំណាងគណបកសនដោ យ ស្ថថ បន័ និងបុគគល
ហ្វដល នចុោះរតថដលខ្ជដៅខ្ជងដប្កាម េូមផតល់
ជាអ្នុស្ថេន ៍ ជាវធិានការបដណាត ោះអាេននជូន
ដៅ គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចំការដ ោះដនន ត ដធែើ
ការហ្វកេប្មួលការអ្នុវតតននការដប្ជើេដរ ើេេម្ម-
ជិក េម្មជិកានូវេម្មេភាពរបេ់គណៈកមាការ
ដរៀបចំការដ ោះដនន តថាន កម់លូោឋ នប្គបលំ់ោប់
ថាន ក ់ ដោយហ្វផែកដៅដលើរូបមនតោ ងដហាចណាេ់
ម្មន១(មយួ)នាក ់ ហ្វដលមកពីគណបកសនដោ-
 យនិមយួៗហ្វដលម្មនអាេនៈដៅកនុងរដឋេភា។ 
េម្មេភាពននគណៈកមាការ ងំអ្េ់ដនោះ ប្តូវហ្វត

 នដប្ជើេដរ ើេដៅតមលកខណៈវនិិចឆយ័ហ្វដល
ម្មនដៅកនុងបទបញ្ជ  និងនីតិវធីិរបេ់ គ.ជ.ប។ 
េម្មជិកននគណៈកមាការ ងំដនោះ ហ្វដលប្តូវ ន
ដប្ជើេតងំ ប្តូវហ្វតដគរពតមលកខខណ័ឌ ទូដៅ
របេ់ គ.ជ.ប។  

ដោយហ្វផែកដៅដលើ ៖ 
១-ដវទិកាស្ថធារណៈេតីពី ការកំហ្វណទប្មង់

ការដ ោះដនន ត និងលំររប្បជាធិបដតយយ ហ្វដល
 នដរៀបចំដោយ គណៈកម្មា ធិការជាតិដដើមបកីារ
ដ ោះដនន តដោយដេរ ី និងយុតតិធមដ៌ៅកមពុជា (ខុម
ហ្វ្រែល) និងអ្ងគការេងគមេីុវលិដផសងៗដទៀត 
ដោយម្មនការគបំ្ទមលូនិធិពី UNDP Cambo-
dia កនុងដខតតបនួដផសងៗគន  ចាបពី់ហ្វខមថុិនា ដល់
ហ្វខធនូ នន ២ំ០១០។ ដៅកនុងដនាោះេម្មេភាពរបេ់
គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចំការដ ោះដនន តប្គប់
ជានថ់ាន ក ់  នជាបជ់ាបញ្ា អាទិភាពមយួដៅកនុង
ដវទិកាស្ថធារណៈេប្ម្មបដ់លើកយកមកពិភាកា 
និងផតល់អ្នុស្ថេន ៍ េប្ម្មបដ់ធែើការហ្វកេប្មួល។ 
អ្នកចូលរមួ និងអ្នករកព់ន័ធ ងំអ្េ់ដៅកនុងដវទិ-
កា នដ ោះដនន តគបំ្ទការហ្វកលំអ្ ដលើេម្មេ-
ភាពរបេ់គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចំការដ ោះ
ដនន តរាជធានី ដខតត គណៈកមាការឃុំេង្កា តដ់រៀប-
ចំការដ ោះដនន ត និងគណៈកមាការការោិល័យ
ដ ោះដនន ត។ ដោបល់េប្ម្មបហ់្វកលំអ្ដនោះ គឺថា
ប្តូវម្មនេម្មេភាពចប្មុោះ មកប្គបពី់គណបកស
នដោ យ ហ្វដលម្មនអាេនៈដៅកនុងរដឋេភា ឬ
ប្កុមប្បឹកាឃុំ េង្កា តដ់ពលបចចុបបនន។ 

២-កិចចពិភាកាពិដប្គោះយល់រវាងគណៈប្បតិ-
ភនូនអ្ងគការខុមហ្វ្រែល និងអ្ងគការេម្មគមេីុ-
វលិដផសងដទៀតជាមយួតំណាងននគណបកស
នដោ យ ហ្វដលម្មនអាេនៈដៅកនុងរដឋេភា
ដពលបចចុបបនន ដៅកនុងហ្វខកកាោ នន ២ំ០១១ ប្គប់
តំណាងននគណបកសនដោ យដផសងៗ  ន
បង្កា ញពីការមនិ នទុ់កចិតតហ្វដល កទ់ងនឹង
េម្មេភាពរបេ់គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀបចំការ
ដ ោះដនន ត និងគណៈកមាការដរៀបចំការដ ោះដនន ត
ថាន កម់ូលោឋ នប្គបលំ់ោបថ់ាន ក។់ គណបកសនដោ
 យ ងំដនោះ បង្កា ញអារមាណ៍មនិ នម់្មនជំដនឿ
កនុងការដរៀបចំការដ ោះដនន តដោយយុតតិធម ៌ និង
តម្្មភាព។ កនុងករណីមនិ នអ់ាចធានាការ
ដរៀបចំការដ ោះដនន តតមេតងោ់រអ្ពាប្កឹតយ និង
ឯករាជយ គណបកសនដោ យ ងំដនាោះ នផតល់

ជាអ្នុស្ថេន ៍ ចងឱ់្យម្មនេម្មេភាពចប្មុោះដៅ
កនុងគណៈកម្មា ធិការជាតិ និងគណៈកមាការដរៀបចំ
ការដ ោះដនន តថាន កម់លូោឋ នប្គបលំ់ោបថ់ាន ក ់
ហ្វដលោ ងដហាចេម្មេភាពដនោះ ប្តូវ នដេនើ
ដចញពីប្គបគ់ណបកសនដោ យហ្វដលម្មន 
អាេនៈដៅកនុងរដឋេភា ឬប្កុមប្បឹកាឃុំ េង្កា ត ់
ដពលបចចបបនន។ 

៣-ដោយ នដឃើញការអ្នុវតតកន្ងមក ការ
ដប្ជើេដរ ើេជាកហ់្វេតងននេម្មេភាព គ.ជ.ប ថាន ក់
ជាតិ  នដប្បើប្ េ់របូមនតតមរយៈ គណបកស
ប្បជាជនកមពុជាម្មនចំនួន៥(ប្ )ំនាក ់ ចំហ្វណក
គណបកសមនិកានអំ់្ណាច គណបកសេមរងសុ ី ២
(ពីរ)នាក ់ និងគណបកសរែ្ើនេិុនបុិច ២(ពីរ)នាក ់
កនុងចំដណាមេម្មេភាព ងំ៩ (ប្ បំនួ) នាក់
របេ់ គ.ជ.ប។ 

ជាេរបុ អ្នុស្ថេនក៍នុងការហ្វកលំអ្េម្មេ
ភាពរបេ់គណៈកមាការរាជធានីដខតតដរៀបចំការ
ដ ោះដនន ត  គណៈកមាការឃុំ-េង្កា តដ់រៀបចំការ
ដ ោះដនន ត និងគណៈកមាការការោិល័យដ ោះ
ដនន ត ហ្វដលជាអ្នកដរៀបចំដំដណើ រការដ ោះដនន ត
ដោយផ្លទ ល់ អាចដធែើឱ្យម្មនការទទួលយកពីប្គប់
គណបកសនដោ យហ្វដលចូលរមួប្បកួតប្បហ្វជង
។ គណបកស ងំដនាោះនឹងបដងាើនការទុកចិតត និង
ជំដនឿដលើការដរៀបចំដ ោះដនន ត ដោយការដលើកទឹក
ចិតតឱ្យម្មនការចូលរមួោ ងេកមា កនុងកិចចការរដឋ-
 លដ ោះដនន ត។  

ដ ា្ ោះអ្នកចុោះរតថដលខ្ជ ចូលរមូផតល់អ្នុ-
ស្ថេន ៍កាលពីនថៃ ២២ េីហា ២០១១ ៖ 
១-ឯ.ឧ គួយ ប៊ា នម្រឿន (គណបកសេមរងសុ)ី 
២-ឯ.ឧ ហូរ វ៉ា ន់ (គណបកសេមរងសុ)ី 
៣-ឯ.ឧ ម្ទ្ព ននរ ៊ី (គណបកសរ្ែុនេិុនបុិច) 
៤-ដល្លក អ៊ា ក ស៊ា យ (គណបកសេិទធិមនុេស) 
៥-ដល្លក ទ្ឹម បូរកស (គណបកសេិទធិមនុេស) 
៦-ដល្លក ណន ស ផារ៉ា  (គណបកសេិទធិ
មនុេស) 
៧-ដល្លក ម្អាក សអំាត (មជឈមណឌ លភឌីី្ភ)ី 
៨-ដល្លក  កយូ ស ខារទិ្ធិ (គណបកសនដរាតតម   
រណឬទធិ) 
៩-ដល្លក គល ់បញ្ញា  (ខុមហ្វ្រែល) 
១០-ដល្លក ស ក សមំ្អឿន (CDP) 
១១-ដល្លក ហងស ព ទ្ធធ  (និករែិច) 
១២-ដល្លក សនួ សម្រ ៉ាត (CHRAC) 



១៧ 

»េដមតច ជា េីុម ប្ពោះប្បធាន ប្ពទឹធេភា  
»េដមតច េីុេុវតថ ិជវីន័មនុរីក័ស អ្នុប្បធាន ទ១ី ប្ពទឹធេភា  
»ឯកឧតតម ដទព ងន អ្នុប្បធាន ទ២ី ប្ពទឹធេភា  

១-តនួ្ទទី ភារកិចច  និងសមតទកិចចរបស់គណៈកមាការ 
សិទនមិនុសស ទទលួពាកយបណឋឹ ង និងអ្មងកត  

»ដល្លកជំ វ ហ្វម ន ម្ម លី  FUN  ប្បធាន  
»ឯកឧតតម ដេក េំដអ្ៀត  CPP  អ្នុប្បធាន  
»ឯកឧតតម គឹម ណាងំ  CPP ដលខ្ជធិការ  
»ឯកឧតតម កង ចនទ CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម អ្្ុក គង ់ CPP េម្មជិក  

២-តនួ្ទទីភារកិចច និងសមតទកិចច របស់គណៈកមាការ
ររិញ្ដ វតទុ ធន្ទោរ និងសវនកមា  

»ឯកឧតតម ជា ដជដឋ CPP ប្បធាន  
»ឯកឧតតម ដៅ េិទធ ិFUN អ្នុប្បធាន  
»ឯកឧតតម អ្្ុ៊ុំ ស្ថរទិធ CPP ដលខ្ជធិការ  
»ឯកឧតតម វា ន ់ម្ម ត ់CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម នត ់ដលឿម CPP េម្មជិក  

៤-តនួ្ទទី ភារកិចច និងសមតទកិចច របស់គណៈកមាការ
មហាថ្ផធ ការពារជាតិ ទាំន្ទកទ់ាំនងរដឌសភា ព្ពឹទនសភា 

អ្ធិការកិចច និងមុខងារសធារណៈ  
»ឯកឧតតម គង ់ស្ថរាជ CPP ប្បធាន  
»ឯកឧតតម ប ុក កុេល FUN អ្នុប្បធាន  
»ឯកឧតតម ឡាយ អ្ុពីិេិទធិ CPP ដលខ្ជធិការ  
»ឯកឧតតម រេ់ ដប្េង CPP េម្មជិក  
ឯកឧតតម ដេុើយ ហ្វកវ CPP េម្មជិក  

៥-តនួ្ទទី ភារកិចច និងសមតទកិចច របស់គណៈកមាការ
កិចចការបរមទស សរព្បតិបតឋកិារអ្នឋរជាតិ 

មឃ្សន្ទការ និងពត័ម៌្មន  

»ដល្លកជំ វ ទី បូរា េីុ CPP ប្បធាន  
»ឯកឧតតម ជា គីម FUN អ្នុប្បធាន  
»ដល្លកជំ វ ឈូក ឈមឹ CPP ដលខ្ជធិការ  
»ឯកឧតតម ទិត រាម CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម រុង ទូហាយ CPP េម្មជិក  

៦-តនួ្ទទី ភារកិចច និងសមតទកិចចរបស់គណៈកមាការ 
នីតិកមា និង យុតឋធិម ៌ 

»ឯកឧតតម អ្្ុក ប្នុដឈឿន CPP ប្បធាន  
»ឯកឧតតម យ ង ់ហ្វេម CPP អ្នុប្បធាន  
»ឯកឧតតម ជា េុន CPP ដលខ្ជធិការ  
»ឯកឧតតម ថុង ចន ់CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ដបឿយ ដកើក CPP េម្មជិក  

 ៦-តនួ្ទទី ភារកិចច និងសមតទកិចចរបស់គណៈកមាការ 
នីតិកមា និង យុតឋធិម ៌ 

»ឯកឧតតម អ្្ុក ប្នុដឈឿន CPP ប្បធាន »ឯកឧតតម យ ង ់ហ្វេម CPP អ្នុប្បធាន  
»ឯកឧតតម ជា េុន CPP ដលខ្ជធិការ »ឯកឧតតម ថុង ចន ់CPP េម្មជិក »ឯកឧតតម ដបឿយ ដកើក CPP េម្មជិក  

៣-តនួ្ទទី ភារកិចច និងសមតទកិចច របស់គណៈកមាការ
មសដឌកិចច ហ្វផនការ វនិិមយគកសិកមា ធនធានទឹក    
ឧតុនិយម អ្ភវិឌឈនជ៍នបទ និងបរសិទ ន  

»ឯកឧតតម ចាន ់ភនិ CPP ប្បធាន  
»ឯកឧតតម អ្ុឹង រួត FUN អ្នុប្បធាន  
»ដល្លកជំ វ  ម្មន េំអាន CPP ដលខ្ជធិការ  
»ឯកឧតតម ជយ័ ស្ថផុន CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ម ុង បញទធី CPP េម្មជិក  

https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/1CHEASIMPRESIDENT.pdf?attachauth=ANoY7cquO-6It-nEODck9sqPRCTBucSXBTSCKzME8WJ0WPeqfKVxoEWcZCoX4sXnvwv_oaHQIkmg3dcTpmrX89Pvx8gRPAjlxv0KWU6s9-yhWgIs5OxUUu9D-1H8my
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https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/2SISOWATHCHIVANMONIRAK1stVICEPRESIDENT.pdf?attachauth=ANoY7crqKMTLHw4O1NlZN2PHR-kv1vavPPJWsdEi8-ftQGKuYHsdZPkX5RXroJa3z5RLGyafo6RXM7G4lsWzDKklYA0tAU9u4lYPfqz5v
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https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/MENMALY.pdf?attachauth=ANoY7cpLc5yl1iZE0QPB3gDSB-JqyXYSIaDWU-_KqdGM9PpOk9bvfUYO684VbyPl0-sFsetF-TjivEZWpyklpKKkjLDF0jpeQ-FEMfasAME55JngD4HptAs6NRvv4YF0Dk59bsN5
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https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/TITHREAM.pdf?attachauth=ANoY7cqjf0tSDn63cZFuRozUARqYa5cbcs7wh61sCAD4jnTZCRbrQyGZypI96cHu6SyNKr0f3BkFGCW1FJonhchXjCeKzce6xaY2XffDFSk5kbLopzLQfDpuTXpp4fjjOJ33oWg
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/HONGTOUHAY.pdf?attachauth=ANoY7coD-A_3cENv98Me07kJ8RE1iUBaL7ZKn-KwRLvd9KXv7quacc4PLziXN6DN8Oo_d9itn5DpC-f72msezZxmztwwF1FV0pvv9OUNccjuKRzFj-SNtRvgmfus14mYz-2jq
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/OUKBOUNCHHOEUN.pdf?attachauth=ANoY7cqVJCHMBpxFy2k5tQ47xaRF1Lgl3q06758bqHzslYGoWCO5HhrUTpPfVZmog_Jkj7-gmPM6IBUuh_CUI2O94jvuaR2FvBRXUwAJfTDQMHgWRgJBqlrfrouOUJwhg
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/YANGSEM.pdf?attachauth=ANoY7cqcoIfY8NY63pYVcR1aLIhf5EfZzTwQyuFcLxAiftS291_GzxWXtp0fI560gyArTLwRiMWsJN2z-J8_vf20FLXs86K_kANEv1HNwspncb1Y9vg-hJ2Ai8H2jAgb3ylPamvo
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/CHEASON.pdf?attachauth=ANoY7cpFZnh2b2aCwvg5PcqJnu3s2MLqsC86GcK89M_00kRCgWfToamoYnJn7lhPeQgrAwouuWi-KQcnacTmoN1ageB_1_s_qK5J2cWIJka09YL9E4AQv7hQAMRChUPJhHpf618s
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/THONGCHON.pdf?attachauth=ANoY7cp-YZdKMC8vs9RVl0KkSNcEP7QmN2YF6fMntAivEA-8kjesDi2aqdWBIs0ZS_cConhGar_v8g6IVF-iWNN_bsZZ08znT84oQpjSzXQhlaEeCYB8rbIL49vS2oVOqul7xb
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/BOEUYKOEUK.pdf?attachauth=ANoY7cowpu7BinPwkUCuAAnFR5OfJ0H5zzDcmhU3tOfigb1YtIV4U3miPus9YQwxCCgGxWphh0yvaD8YdjcK4KXVDDCeTMJgMtxPAV97QDzh_OsNowyg3XgalzXJdrzdbZrFl
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/OUKBOUNCHHOEUN.pdf?attachauth=ANoY7cqVJCHMBpxFy2k5tQ47xaRF1Lgl3q06758bqHzslYGoWCO5HhrUTpPfVZmog_Jkj7-gmPM6IBUuh_CUI2O94jvuaR2FvBRXUwAJfTDQMHgWRgJBqlrfrouOUJwhg
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/YANGSEM.pdf?attachauth=ANoY7cqcoIfY8NY63pYVcR1aLIhf5EfZzTwQyuFcLxAiftS291_GzxWXtp0fI560gyArTLwRiMWsJN2z-J8_vf20FLXs86K_kANEv1HNwspncb1Y9vg-hJ2Ai8H2jAgb3ylPamvo
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/CHEASON.pdf?attachauth=ANoY7cpFZnh2b2aCwvg5PcqJnu3s2MLqsC86GcK89M_00kRCgWfToamoYnJn7lhPeQgrAwouuWi-KQcnacTmoN1ageB_1_s_qK5J2cWIJka09YL9E4AQv7hQAMRChUPJhHpf618s
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/THONGCHON.pdf?attachauth=ANoY7cp-YZdKMC8vs9RVl0KkSNcEP7QmN2YF6fMntAivEA-8kjesDi2aqdWBIs0ZS_cConhGar_v8g6IVF-iWNN_bsZZ08znT84oQpjSzXQhlaEeCYB8rbIL49vS2oVOqul7xb
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/BOEUYKOEUK.pdf?attachauth=ANoY7cowpu7BinPwkUCuAAnFR5OfJ0H5zzDcmhU3tOfigb1YtIV4U3miPus9YQwxCCgGxWphh0yvaD8YdjcK4KXVDDCeTMJgMtxPAV97QDzh_OsNowyg3XgalzXJdrzdbZrFl
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/CHANPHIN.pdf?attachauth=ANoY7cpjVVAmOKuaeUqfOVjbvHG0etChcuwKdJUwr9s2Xu7esnHHyw3qEyWc6yROROjH0llHkRDXvJKakYno0UnwYSf-Z4kYzaAAj0mQWGIigONivUInBLpmFYgTrWv8Z6z3R9a
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/UNGHUOT.pdf?attachauth=ANoY7cpX8NPKP7hyLBxx5cJIMenprURGUtOPjJeQPtaazw9LKGGhWWKIzPRX4sul8iNnd0p48RFjQWW6RiDiOTqG7Bgr7JKPsCupWiJHYwNB6ngUAGTD05qoZX2J4A6nd5uQat4z
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/MEANSOMAN.pdf?attachauth=ANoY7cqDHuxHaedxl8nevgPD9wXmPp9H5cP3WmIHW3jOahq6N9ShQiBjASzwygIxeIHwuSevIFaS1Eo15JC_PyY_HSr_PcnN9FZ_Q3ncZsKk6GpqpXYcV0bhj5gN5hHqG8-4RF
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/CHEYSAPHON.pdf?attachauth=ANoY7cq0psB7Jfu9QpcrYm_TSmZdTnoHXSLbPayb2938lubVDb_bYXuT28KKLJwUSI_rwObGxdtcSRBO2uZRK8ET0qxWL9z4FexR8KwdoJ57yH8270Is50EDbIzuj2qrX7p68
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/MONGREIHTHY.pdf?attachauth=ANoY7cpjsJSLIZlu3eSfpAtPxUhQTH1fcYRb1CK8tLGn705zoAmFjDdgHSijGHqWRT1aTWFDo4KI1hKUo225x3nOROCHXMjAGXN2KqGTGAuXhDJyQZ73E8SADZFZLUoVsqv8


១៨ 

ប្ពឹទធេភាននប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ដគរទំពរ័ ៖ http://www.senate.gov.kh 

៧-តនួ្ទទី ភារកិចច និងសមតទកិចច របស់គណៈកមាការ
អ្បរ់ ាំ យុវជន កីឡា ធមាការសសន្ទ វបផធម ៌និង

មទសចរណ៍  

»ឯកឧតតម គង ់គ ំSRP ប្បធាន  
»ឯកឧតតម ធាឋ  ំប្ុនប្េុន FUN អ្នុប្បធាន  
»ឯកឧតតម តូច ស្ថក ់CPP ដលខ្ជធិការ  
»ដល្លកជំ វ ឡាក ់អ្ូន CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ដស្ថម េុផ្ល CPP េម្មជិក  

៩-តនួ្ទទី ភារកិចច និងសមតទកិចចរបស់គណៈកមាការ
សធារណការ ដឹកជញ្ជូ ន អាកាសចរណ៍សីុវលិ 

ថ្ព្បសណីយ ៍ទូរគមន្ទគមន ៍ឧសារកមា ហ្វរ ៉ា ថាមពល 
ពាណិជជកមាមរៀបចាំហ្វដនដី នគរបូណីយកមា និងសាំណង ់ 
»ឯកឧតតម ស្ថប្ូ  ចា FUN ប្បធាន  
»ឯកឧតតម ឈតិ គឹមោត CPP អ្នុប្បធាន  
»ឯកឧតតម ពុធ ខូវ CPP ដលខ្ជធិការ  
»ឯកឧតតម អ្្ុង ទ ីCPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ពុត ជបួ CPP េម្មជិក  

៨-តនួ្ទទី ភារកិចច និងសមតទកិចចរបស់គណៈកមាការ   
សុខ្ភ ិល សងគមកិចច អ្តីតយុទនជនយុវនីតិសមផទ 
ការងារ បណឋុ ោះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈ និងកិចចការន្ទរ ី 

»ឯកឧតតម ឈមឹ ស្ថខន FUN  
»ដល្លកជំ វ  ពុំ េីុចាន ់CPP អ្នុប្បធាន  
»ឯកឧតតម េួន លន ់CPP ដលខ្ជធិការ  
»ដល្លកជំ វ ប្ពំ េ្ត CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម វា ន ់េីុដវឿន SRP េម្មជិក  

សម្មជិក សម្មជិកា មព្ៅគណៈកមាការ  
»ឯកឧតតម អ្្ុ៊ុំ ម្ម ននូរនី KING េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ដអ្ៀវ បណាណ ការ KING េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ្ ថាងំ CPP េម្មជិក  
»េដមតចរាជបុប្តីប្ពោះរាម នដរាតតម បុ ជ ដទវ ីFUN េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ទាវ ដម ងឃីន CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ដរង បូ FUN េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ហ្វម ន ស្ថរនុ CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម  ប្ ក ់ចំដរ ើន CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម េឹុម កា CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ដប ង   ត ់CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម ដ   ប្នុប្េឺុ FUN េម្មជិក  
»ឯកឧតតម កុក អាន CPP េម្មជិក  
»ឯកឧតតម លី យ ុងផ្លត ់CPP េម្មជិក  

ហ្វសែងរកពត័ម៌្មន ទកទ់ងនឹងការម ោះមនប តមៅកមពុជា និង
មឈ្លា ោះអ្បកម ោះមនប ត តាមរយៈ “សមមលងម្មច ស់មនប តកមពុជា” 
មគរទាំពរ័ ៖ www.cambodianvotervoice.org 

ជាបម់នប ត និងផថល់ឱ្កាសដល់្សថីជាំនួស 
បុរសជាបម់នប តហ្វដល នលាហ្វលងពី 
តាំហ្វណង។ មបើករណីម្មន្សថីជាប់មនប ត 
ណាម្មប កព់្តូវ នលាហ្វលងពីតាំហ្វណង ព្តូវ 
ជាំនួសមោយ្សថី ផធុយមកវញិ មបើម្មន 
ករណីម្មនបុរសលាហ្វលងពីតាំហ្វណង គូរ 
ហ្វតយក្សថីមកជាំនួសផងហ្វដរ។ 

-នាយរដ្ឋា នរែាបាលមូលដ្ឋា នននក្រ- 
សួងមហាថ្ផធព្តូវហ្វតបមងកើនការអ្នុវតថចាប ់
សថីពី” ការព្គបព់្គងរដឌ លឃុាំ/ សងាក ត់  

បហ្វនទមមទៀត មដើមផផីថល់សិទនិ អ្ាំណាច តួ- 
ន្ទទី ភារកិចចមពញមលញដល់សម្មជិកា 
ព្កុមព្បឹកាឃុាំ/ សងាក ត ់ព្បមយជន ៍ធាន្ទ 
ដល់ការចូលរមួរបស់្សថីមៅថាប ក់សមព្មច 
ចិតថ។ 

-ទុំងរដ្ឋា ភបិាល អងគការសងគមស ីវលិ 
និងសទ បន័ពាកព់នន័ន្ទន្ទព្តូវហ្វតបនថការ 
អ្បរ់ ាំ ផសពែផាយដល់ព្បជាពលរដឌ ទាំង 
បុរស ្សថីឱ្យ នយល់ដឹង និងបញ្ចុ ោះ 
បញ្ចូ លឱ្យម្មនការផ្លល ស់បថូរឥរយិបថ កបុង 

ការទទួលយកពីសរសាំខ្ន់កបុងការចូល 
រមួរបស់្សថី អ្ាំពីសកាថ នុពលរបស់្សថី  
អ្ាំពីភាពជាថ្ដគូដស៏ាំខ្ន់របស់្សថី និង 
បុរសកបុងការចូលរមូដឹកន្ទាំ និងអ្ភវិឌណ 
ព្បមទសជាតិ។ 
-ស ុំឱ្យនាយរដ្ឋា នរែាបាលមូលដ្ឋា ននន 
ព្កសួងមហាថ្ផធកដូ៏ចជាសទ បន័ពាកព់ន័ន 
ទាំងអ្ស់បមងកើតមោលនមយ យមយន- 
ឌរសព្ម្មបព់្កុមព្បឹកាឃុាំ សងាក ត់៕ 

https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/KONGKORM.pdf?attachauth=ANoY7cpN9BcoUquXwWvTqOFJmgE7W8pFblD3Zft40yzvL19s2SstlDbG_anD5KjAb4KYgxEBh-R0bUljTgVBfzvhr7RuSo95rKQythy25H0NykqnNUOb0PrG4DBAVW4fRzLpgld
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/THOAMBUNSRON.pdf?attachauth=ANoY7crRcdUhrCAG-XMSUafe_kS2UWTq_7b4cpYIrlwh8nuworeUNBpyGQ_08mhh3abYCFlGqLyPmRKzTwHjezP1wVVTXDXwK80PvBol1KUkHrvyRCXmrzdiq_0kEXSqZJo
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/TOCHSAK.pdf?attachauth=ANoY7crU_HZGltRfOEugBqPy-iCxXpLLfU1vV93CYof0i6qSl5f71kM9Xc1NhBzRA3NrLEHtKYOGX_XSXt96DFRQOT5UMMD6mugt8yjQSo5M6qUoylvewY66UU4HYIMLCaDsmHr6
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/LAKAUN.pdf?attachauth=ANoY7crSc2YcMhIKypYWEhVX37Lkg87xA-B54T4zGMJVETRu47Hs5IFZ6anmyooF9pHzO5S412m4U0uqDRU-rg828uA3nUErj_7shbEVZpQ26H7JdpQxHegnWzJCDGbXEzAgT6UKq
https://3489169695646349979-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/khmerstudy/my-forms/SOMSOPHA.pdf?attachauth=ANoY7cp4DSUojKnkisT81Qc8lqWB1MCmOnyItzVmVC_usYBGR47G_f8ykGze-hf2QTNOAgUq_oJPN2jOtJGz52-2zeIwefncAz1gP1I5bw0-W4m-DJSu96402vbT4R1g6fIxydQ
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១៩ 

តបំន់ភូមិសាស្រ្ត និងក្រុមគោលគៅ ៖ យ៉ា ងហោច
ណាស់ ៤០% ននការយិល័យហ ោះហនន តហនន ត និងរាប់សនលឹក
ហនន ត ហៅកនុង ១៦២១ ឃុុំ សង្កា ត់ ហៅកនុង ២៤ រាជធានី ហេតត 
ដដលហតត តហលី ការរបកួតរបដជងតាមមណ្ឌ ល និងរបសិទធិភាព
េពស់ ននមន្រនតីជាប់ហនន តមកពីគណ្បកសចរមរោះ។ ១០% ននឃុុំ 
សង្កា ត់ ដដលជាតុំបន់ជនបទដាច់រសយល  មានសមាមារត
យ៉ា ងខ្ល ុំង ននអ្នកហ ោះហនន តដដលជាជនជាតិហដីមភាគតិច។  
 

អ្នរទទួលផលពីការងាររប្់ខុមហ្រស្រវែល ៖ មាន
ហរចីនជាង ៤០ សមាជិកអ្ងគការសងគមសីុវលិ នដគូ ឬសមាគម 
និង ១០.០០០ សកមមជនសងគម ហៅកនុងបណាត ញមូលដាា នេុម
ដន្ររវល និង អ្ងគការសរគមន៍មូលដាា ន។ កតីកងវល់របស់ពួកហគ 
អាចរតូវ នបង្កា ញ តាមរយៈសកមមភាព សិកាា សាលា ហវទិកា 
សហមលងមាា ស់ហនន តរបស់េុមដន្ររវលនិងកមមវធិីសហមលងសងគមសីុវលិ 
របស់េុមដន្ររវល។ នដគូសងគមសីុវលិ នឹងរតូវ នអ្ហ ជ្ ីញហដីមបី
ចូលរមួកនុងការអ្នុវតតសកមមភាពជាហរចីន។ ការហរជីសហរសីសកមម
ជននឹងបហងាីនជុំនាញជា អ្នកឃ្ល ុំហមីលមូលដាា ន កិចាអ្ហងាតការ-
ណ៍្ហ ោះហនន ត និងទុំនាក់ទុំនងបណាត ញសងគម តាមរយៈការ    
បណ្តុ ោះបណាត លជាហរចីនដដលដឹកនាុំហដាយ េុមដន្ររវល។  
 

ក្បឹរាគោបល់ និង្ិរាច្បាប់ ៖ េុមដន្ររវល នឹង
អ្ហងាត ហរយីសិកាហសចកតីរាងចាប់ ពរង្កងបទបប ញ្តតិ និង
ហោលនហយ យរបស់ រដាា ភិ ល ឬដផនការណ៍្ទាក់ទងនឹង
អ្ភិ លកិចារបជាធិបហតយយ និងកុំដណ្ទរមង់នហយ យ រាប់
ប ា្ូ លកុំដណ្ទរមង់ការហ ោះហនន ត អ្ភិ លកិចាលអ អ្ភិ លកិចា
មូលដាា ន វមិជឈការ និងវសិរមជឈការ ហសរភីាពននការហធវី តុ-
កមម និងលុំរូរននហសរភីាពព័ត៌មាន។ េុមដន្ររវល នឹងរកាការ
ចូលហៅដល់ ជួបរបជុុំ និងប ា្ុ ោះប ា្ូ លជាមួយនឹង អ្នកតាក់ដតង
ចាប់ មន្រនតីរដាា ភិ ល និងមាា ស់ជុំនួយ ហដីមបពីិភាកា និងហធវី
បចាុបបននភាព ហសចកតីរាងចាប់ វហិសាធនកមមននចាប់ និងបទ-
បប ញ្តតិទាក់ទងនឹងបញ្ហា តស ូមតិខ្ងហលី។ 

 
្ិទធិគ ើមបចូី្បលរួម ៖ សិទធិហដីមបហី ោះហនន ត សិទធិហដីមបឈីរ
ហ ម្ ោះឱ្យហគហ ោះហនន ត ហសរភីាពរបស់អ្នកហ ោះហនន ត រាប់ប ា្ូ ល

ហសរភីាពននការបហ ា្ញមតិ ហសរភីាពននការបហងាីតសមាគម ហសរ ី
ភាពននការហធវី  តុកមម និងហសរភីាពននការទទួលព័ត៌មាន (សិទធិ
ហដីមបទីទួលលឺ ហដីមបហីរៀបចុំ ហដីមបចូីលរមួកនុងអ្ភិ ល កិចារបជា-
ធិបហតយយ និងដុំហណី្រការននការហធវីហសចកតីសហរមចចិតត។ 
 

ភាពក្តឹមក្តូវ និង្ុច្បចរតឹភាពរនុងការគ ោះគនន ត 
៖ នីតិវធិីននការហ ោះហនន តសភា ហដីមបបីហងាីត វធិាន/បទបញ្ហជ នផទ
កនុង ដដលមានតមាល ភាព ឯករាជយ គណ្ហនយយភាពននរដា ល
ហ ោះហនន ត កិចាធានានន ការរតួតពិនិតយហលីយុតាត ធិការយ៉ា ងហទៀត
ហពលហវលា និងយនតការហដាោះរសាយជហមាល ោះដដលអាចហរបីរ ស់
 ន បប ញ្តតិសតីពី ររិ ញ្វតថុគណ្បកសនហយ យ ដដលផតល់
ថវកិាហៅដល់រគប់គណ្បកសនហយ យ ហដាយសមហរតុសម-
ផល ហដីមបហីឃ្សនាហ ោះហនន ត ហរបីរ ស់របពនធ័ផសពវផាយ
ហដាយសមភាព សរមាប់រគប់គណ្បកសនហយ យ និងហបកាជន 
ហដីមបផីសពវផាយសាររបស់ពួកហគ និងភាពមិនលហមអៀងននកង
កមាល ុំងរបដាប់អាវុធ ដដលពួកហគមិនអាចដាក់ហៅហរកាមការរតឹ
បនតឹងននគណ្បកសនហយ យ ឬហបកាជនពិតរ កដ។ 
 

អ្ភិ លក្បជាធិបគតយយ ៖ កុំដណ្ទរមង់ការហ ោះហនន ត 
អ្ភិ លកិចាលអ និងវមិជឈការ និងវសិរមជឈការ។ កុំដណ្
ទរមង់ការហ ោះហនន ត ទាក់ទងនឹងរបពនធ័ហ ោះហនន ត ការចុោះហ ម្ ោះ
អ្នកហ ោះហនន ត និងររិ ញ្វតថុគណ្បកសនហយ យ។ អ្ភិ ល
កិចាលអ និងវមិជឈការ និងវសិរមជឈការ ហតត តហលី ការរបនុំងនឹង
អ្ុំហពីពុករលួយ ការចូលរមួរបស់ពលរដា និងគណ្ហនយយភាព
របស់មន្រនតីជាប់ហនន ត។ 

 
ការផតល់អ្ណំាច្បនគោ យគយនឌ័រ ៖ សមភាព
ហយនឌរ ហតត តហលីការចូលរមួរបស់បុរស និងន្រសតី កនុងនហយ យ 
ហដីមបបីហងាីនចុំនួនសមភាពននន្រសតីនិងបុរសដដលជាប់ហនន ត និង
មុេង្កររដាា ភិ ល ការអ្នុវតតសមភាពហយនឌរ ហដីមបធីានាការ
ហរបីរ ស់ធនធានរបកបហដាយសមភាព ការកសាងសមតថភាព
ហដីមបភីាជ ប់ការបុំហពញមុេង្ករដ៏មានរបសិទធិភាពរបស់មន្រនតីជាប់
ហនន តទាុំង បុរសនិងន្រសតី កនុងការហដាោះរសាយបញ្ហា ហយនឌ័រ ឬ
បហងាីតហោលនហយ យហយនឌ័រ។ 



២០ 

សូមចូលរួមខចែរ ាំខលែលរឿងែាំខរលងខលី ែាំណាពយ និងរូបភាពខរលែៗែនុងរពឹតតិបរត អនែឃ្ល ាំលមើល 
សរម្ចប់លលខបនតបនាទ ប់... https://www.facebook.com/comfrel.org 

 

 

យុវជនមយួព្កុមឧសារ៍ន្ទាំោប មៅផឹកកាមរែកបុងហាងមយួ។
រាល់មលើកផឹកកាមរែ ពកួមគហ្វតងមធែើ បអ្បករតតុ់ មដើមផជីាការមសើច
មលងសបាយ មពលខលោះយក ៉ា នហ់្វតលាក ់ត ់ មរើយថាអ្បករតតុ់
មនិទនម់លើកទឹកហ្វតមក មពលខលោះមទៀតមធែើ បតាមរមបៀបមផសង។ 
ពកួមគមកមយួមលើកៗម្មនរមបៀបមធែើ បម៉ាាងហ្វបលកៗោប ។ ថ្ថៃមយួ 
ព្កុមយុវជនមន្ទោះឱ្យព្ ករ់ងាែ នដ់ល់អ្បករតតុ់ ហ្វដលខលួនឧសារ៍
មលងមសើចព្ពមទាំងនិយយ ៖ “បងឯងជាមនុសសលអ មទោះពកួខញុ ាំ
មលងមសើចយ៉ា ងណាកមិ៏នហ្វដលខឹង។ ចាបពី់ថ្ថៃមនោះមៅពកួខញុ ាំ
ឈបម់លងមសើចរមបៀបរបឹងមទៀតមរើយ។”  

អ្បករតតុ់តប ៖ “សូមអ្រគុណបអូ នៗទាំងអ្ស់ោប  ចាបពី់ថ្ថៃមនោះ
មៅខញុ ាំកមិ៏នោកស់រា៉ាខ្តហ់្វសផកមជើងចូលកបុ ងកាមរែមទៀតហ្វដរ ។” 

ព្កុមយុវជន ៖ អុ្ញ...??? 

 

មៅកបុងថាប កប់ឋមសិកាមយួកហ្វនលង ព្គូព្សីម្មប កក់ាំពុងបមព្ងៀនមុខវជិាជ សិកាសងគមដល់
កូនសិសសតូចៗថាប កទី់ ៣ របស់ខលួន ។  

អ្បកព្គូ : មៅកបុងបនធបម់រៀនមយើងមនោះម្មនបអូនណាគិតខលួនឯងថា មនុសសអាព្កក ់ចិតថមមា  
ហ្វដលសងគមមគមនិព្តូវការមទ មបើម្មនឱ្មព្កាកឈរម ើង។ មៅកបុងបនធបម់រៀនសៃ តឈ់ងឹ។ 
អ្បកព្គូមឃើញដូមចបោះកញ៏ញឹមមពញចិតថមព្ពាោះគិតថា កូនសិសសយល់ពីមមមរៀន ដឹងអ្ាំមពើលអ 
អាព្កក ់ប៉ាុហ្វនថញញឹមមនិ នយូរប៉ាុន្ទា នផង កូនសិសសព្បុសម្មប កក់ម៏ព្កាកឈរម ើង។ អ្បកព្គូ
មឃើញដូមចបោះ ព្បញាបរ់សួរានសួ់រម ើង...  

អ្បកព្គូ : អូ្រ៍ បអូនគិតថាខលួនឯងជាមនុសសអាព្កកហ់្វមនមទ ? 

មកាងព្បុស : អ្តម់ទអ្បកព្គូ ! 

អ្បកព្គូ : ចុោះបអូនមព្កាកឈរមធែើអ្ែី ? 

មកាងព្បុស : មព្ពាោះខញុ ាំហ្វន ៎ ! អាណិតអ្បកព្គូ មឃើញអ្បកព្គូឈរហ្វតម្មប កឯ់ង មរើយកូន
សិសសកបុងថាប កសុ់ទនហ្វតមនុសសលអៗ។ 

អ្បកព្គូ : អុ្ញ ! 



២១ 

ទំនាកទ់ំនងដផញើ កំណាពយ ឬដរឿងកំហ្វប្ង/រូបភាព មកចុោះ
ផាយកនុងប្ពឹតតិបប្ត អ្នកោ្ដំមើល កនុងដលខបនតបនាទ ប ់៖ 
ទូរេពទ ័      ៖ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ 
អ្ុីហ្វម ល        ៖ comfrel@online.com.kh 
ខហ្សវសប ុែ        ៖ //www.facebook.com/comfrel.org 

នាមដដើម ៖ អ កុ អ  ូ
នាមអ្នកប្េុកដៅ ៖ ភរិមយ ង ុយ 
គរមយង្ករ ៖ ប្ពោះភរិមយភាស្ថ 
នន កំំដណើ ត ៖ នន ១ំ៨៦៥ 
កហ្វន្ងកំដណើ ត ៖ ប្េុកអ្ងគេនូល  
ដខតតកណាត ល 
អ្និចចកមា ៖ ១៩៣៦ (ជនាា យុ ៧១ នន )ំ 

ច្បាបល់លបើកថម ី
បបើចងស់្រាលខ្ លនួ  បរៀនសូត្តឱ្យមួន  ឱ្យមាាំឱ្យាា ត ់
ក ុាំបចេះាា កប់សាើរ  លងីបលងើឥតបទ  បបើបចេះត្ាកដ 

ត្ាករ់តត់ាមបៅ។ 
ក ុាំថនមកមាល ាំង  កាបជី់កចកូចាំង  ក ុាំថារងារបតៅ  
បរៀនអ្វីឱ្យឆអិន  ក ុាំឱ្យបលល ចបៅ  ក ុាំបដកតតបលល  

ត្របត្តសណ្តៅ ប។់ 
បបើលងងឱ់្យបចេះ   រកបរៀនតត្មរេះ   រ  េះរកតត្មាប ់

ឥន្រនាីយប៍ឆវងាៅ ាំ   ក ុាំច ាំបេត្ាប ់  បរៀនសៅីបរៀនាៅ ប ់
បរៀនបមើលឱ្យតសៅង។ 

បកើតមកជាមនសុស ទ ាំងស្រសីទ ាំងត្រុស មិនតដលបចេះឯង 
បបើត្រឱ្យមាន  វ  ញ្ញា ណបចេះតត្រង  េតិត្េបក់តនលង 

ក ុាំបដកតតត្រ។ 
ក ុាំរលនក់ ុាំលួច   ក ុាំខ្ ជលិក ុាំខ្ូច   កហុកឆវូឆ 

បោកត្ាសយកត្ាក ់ ត្ចវាកជ់ាបក់   កានម់ាយាទលអ 
សចុរ តត្តឹមត្តូវ។ 

ច្បល្កៀ្លរេ្កាត (មោយ ៖ ណុប ចន័ធតារា) 
ចបចលូត្ទនាំថ្ថងជិតលិច   កបន្រ រ្ ៀវត្ចរចៗថ្ត្ពត្ពឹកា 
ត្េបលងត្េបោងនងិារ កា   ហិចបហើរបឆលឆ្លល ចលូត្ទនាំ។ 
ថ្ថងលិចោតប់ៅបៅចាំណ្តាំង   តតត្តូវបិទោាំងផ្ា ាំងជួរភនាំ 
សបមលងសងបា់ង តស់តវតលងយាំ   ថ្ផាបមឃរលាំជ ុាំអ្នធការ។ 
ចបន្រងកៀងបត្រងកាតកនងុខ្ ាមសលឹក   បមើលបៅេរួភលកឹច ាំងបនត្តា 

ពនលរឺលុងៗដចូតារា   កាតថ់្ផាអ្នធការបពលរាត្តី។ 
របោចត្ពឺត្ពួចនកឹបលល ចចតិ ៅ   បពលយបង់ងតឹគ្មា នរសមី  
បេងអានបសៀវបៅេតិមថ្ម   រ ាំពឹងរ ាំថ្ពលល ចលងងប់លល ។ 
ពនលចឺបងកៀងបផាៀងទាំព័រ   អានត្េបអ់្កសរត្េបស់ាំបៅ 

ទញាល បោ៉ាកានងិទកឹបលម    ត្រដាសបសៀវបៅបធវើកចិ រការ។ 
ចបងកៀងបត្រងកាតអ្នកមានេណុ   បទេះបីយបយ់នខ់្ ្ុាំសិកា 

ពនលចឺបងកៀងបទេះយា៉ាងណ្ត   ផៅលន់វូវ  ជាជ ជាំោនខ់្ ្ុាំ។ 

ពាកយកាពយ ភិរមយ ្ យុ 
អ្នកមាៅ យឳពកុឱ្យប ម្ េះ អ្ ូ  
ពូជពងសអ្ាំបូរតខ្ មរអ្នកជា 

អាពកុប ម្ េះ អ្ កុ មានស័កៅងិារ 
បៅពញាធមាធារាបធវើបមស្រសុក។ 
កនុងតខ្ត្តភនាំបពញឃុាំកាំបូល 
ជាបប់ៅត្តកលូមារ សអ់្ងគប៉ាកុ 
អាពកុអ្នកមាៅ យប ម្ េះពញាម៉ាកុ 
គ្មតប់ធវើបមស្រសុកឃុាំាា នថា។ 
អ្នកមាៅ យអាពកុបងរអូនជិត 
ជីទតួមួយពិតពូជចតិ ៅលអ 
ចស់ទ ុាំផសាំផគុ ាំជាដាំណ 
បងកបកើតខ្ ្ុាំទលួបងគុ ាំ។ 
បបងក ើតអ្ាំពីបដើមេាំនតិ 

ភយ័ភតិលល ចោបចងោ់នបណុយ 
ោនតបងតចងចាបត់្ាបម់ហាជន 
បួនចាបពី់មនុជនូរាជការ។ 



២២ 

ក»ទតើអនកវាយតម្មលយ៉ាងណាចំទ ោះ
អតថបទសរាប់ទលខ ៤៦ ទនោះ ? 
 ១. ទពញចិតត 
 ២. ធមមតា 
 ៣. គួរកកករប 
របសិនទបើ គួរកកករប សូមទរៀបរាប់ ៖
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 
ខ»ទតើអនកទរបើរាស់រពឹតតិបរត អនកឃ្ល  ំ
ទមើល កនុងទោលបំណងអវីកែរ ? 
 ១. ការទាោះទនន ត/តំណាងរាស្រសត 
 ២. កំសានត 
 ៣. ឯកសារទយង 

គ»ទតើអនកធ្លល ប់ទទួលានរពឹតតិបរត 
អនកឃ្ល ទំមើល តាមរយៈអវី ? 
 ១. ការកចកជូនជារពឹតតិបរត 
 ២. ទគហទំព័រ 
 ៣. អីុកម៉ាល 
 
ឃ»ទតើព័ត៌ាន ឬអតថបទរបទភទណា 
កែលអនកចង់ានពី រពឹតតិបរត អនក
ឃ្ល ទំមើល ? 
 ១. ព័ត៌ានរបជាធិបទតយយ 
 ២. ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិថមីៗ 
 ៣. ទផេងៗ (សូមទរៀបរាប់) ៖ ....
.....................................................
.....................................................
..................................................... 

ង»ទតើអនកអាចផតល់ព័ត៌ានរតឡប់ 
ខលោះៗ អំពី អាយុ ទីតំាង និងមុខរបរ 
របស់អនកានកែរ ឬទទ ? 
 ១. អាយុ ទរកាម ១៨ នន ំ 
 ២. អាយុពី ១៨ នន ំ - ២៧ នន ំ 
 ៣. អាយុទលើសពី ២៨ នន ំ 
 ៤. រស់ទៅភនំទពញ 
 ៥. រស់ទៅតាមបណាត ទខតត 
 ៦. ជា សិសេ/និសេិត 
 ៧. ជា បុគគលិករែឋ/ឯកជន 
 ៨. អត់ទាន់ានការងារទធវើ 
 ៩. ទផេងៗ 
(....................................................
.....................................................
....................................................) 

សូមលោកអ្នកចំណាយលេលលេោត្រឹមមួយនាទី ល ើមបីចូលរួមអ្ភិេឌ្ឍត្េឹរតិបត្រអ្នកឃ្ល លំមើល ឱ្យកាន់តរត្រូេចិរត... 

គណៈកមមការរពឹតតិបរត 
 

១» ទោក គល ់បញ្ញា   ទីប្បឹកាផតល់ដោបល់ 

២» ទោក ចនទ ័ដារទិធ ប្បធានពត័ម៌្មន និងការផាយ 

៣» ទោក រស ីសភុស្រែត ័ អ្នកនិពនធ និងរចនាទំព័រ 

៤» ទោក  សងួ លសឿន ដលខ្ជការផាយ 

៥» ទោក  ស ន គមឹលលង ដលខ្ជការផាយ 
អាេយោឋ ន៖ ផទោះដលខ១៣៩ ផ្ូវ.១២១ េង្កា តទ់ឹកលែក១់ 
ខណឌ ទួលដគក រាជធានីភនដំពញ ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ទូរេពទ ័      ៖ ០២៣ ៨៨៤ ១៥០ 

ទូរស្ថរ      ៖ ០២៣ ៨៨៥ ៧៤៥ 
អ្ុីហ្វម ល        ៖ comfrel@online.com.kh 
ដគរទំពរ័    ៖ www.comfrel.org 
ប្បអ្បេំ់បុប្ត៖ ១១៤៥ 

ម្សចកត៊ីជូនដំណឹង 
 

ប្ពឹតិតបប្ត អនកឃ្ល មំ្មើល ផលិតដ ើង ដដើមបបីំដពញចដន្ាោះ
ពត័ម៌្មនរវាងប្បជាពលរដឋ និងអ្នកតំណាងរា្េត អ្នកដឹកនាំ
ហ្វដលរកព់នធក័នុងការចូលរមួស្ថថ បនា និងអ្ភវិឌ្ឍេងគម
ប្បជាធិបដតយយ។  
 

ប្បេិនដបើដល្លក អ្នកនាង កញ្ដ  ម្មនេំណូមពរ ឬបំណង 
ចូលរមួដោបល់ ឬដេនើេំុប្ពឹតតិបប្ត និងឯកស្ថរដផសងៗ 
ហ្វដលផលិតដោយ ខ មហ្វ្ហវល េប្ម្មបរ់កាទុក េូម
ទំនាកទ់ំនងមកការោិល័យខុមហ្វ្រែល ឬចូលមកកាន់   
ដគរទំពរ័ ខុមហ្វ្រែល តមអាេយោឋ នដូចហ្វដល នផតល់
ជូនដនោះ ដយើងខញុ ំនឹងដោោះប្ស្ថយជូននូវរាល់បញ្ា របេ់
ដល្លក អ្នកនាង កញ្ដ  ដោយដមប្តីភាព។   
  

            េូមអ្រគុណ ! 



សម្មលងម្ចា សម់្នន តកមព ជា 
ក្បមូលផតុពំ័ត៌មាន និងឯរសារគ ោះគនន តរមពុជា 

 
www.cambodianvotervoice.org 

010-802-777 / 015-802-777 

មវ ៉ាបសយ (មគរទាំពរ័) សមមលងម្មច ស់មនប តកមពុជា គជឺាកហ្វនលងព្បមូលផថុ ាំ និងផសពែផាយពត័ម៌្មន គាំនិត ភាពមនិព្បព្កតី/
ព្ពឹតថកិារណ៍ន្ទន្ទហ្វដលទកទ់ងនឹងដាំមណើ រការម ោះមនប តមៅកមពុជា។ សមមលងម្មច ស់មនប តកមពុជា គជឺាសរគមនអ៍្ន
ឡាញ (Internet)មយួ ហ្វដលម្មច ស់មនប ត និងជនទូមៅអាចបមញ្ចញមតិ គាំនិតរបស់ខលួន និងរាយការណ៍ពភីាពមនិព្ប-
ព្កតី ឬព្ពឹតថកិារណ៍មផសងៗទកទ់ងនឹងដាំមណើ រការម ោះមនប តមៅកមពុជាមោយចូលរមួមៅកបុង សមមលងម្មច ស់មនប តកមពុជា។ 
សមមលងម្មច ស់មនប តកមពុជា កជ៏ាសរគមនម៍យួសព្ម្មបផ់ថល់ពត័ម៌្មនន្ទន្ទផងហ្វដរ ដល់អ្បកហ្វដលព្តូវការពត័ម៌្មនទក់
ទងនឹងដាំមណើ រការម ោះមនប តមៅកមពុជា។  


