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ភនពំពញ, ថ្ថៃទី៣០  ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ 

សេចក្តីររកាេពត័៌មាន 
េតពី ី

លទ្ធផលរឋមសលើក្ទ្ីពរីននការេសកេតការពិនតិយរញ្ជ សី ម្ ោះ និកច ោះស ម្ ោះស ោះសនោ ត នោ ាំ ២០១២  
(នងៃទ្ី ២២ ខែក្ញ្ញា  ដល ់៣០ ខែត លា នោ ាំ ២០១២) 

 
 ការចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន ត និងការពធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីព ម្ ុះព ុះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១២ សរាបប់ពរមើឲ្យការព ុះពឆ្ន ត
ពរជើសតងំតំណាងរាស្រសតអាណតតិទ៥ី ឆ្ន ២ំ០១៣  នបញ្ចបព់ោយគណៈកាម ធិការជាតិពរៀបចំការព ុះពឆ្ន ត (គ.ជ.ប) 
រកុមរបឹកាឃំុ/សង្កា ត ់ នងិពសមៀនមយួចំនួនធំ នែិតែ ំ និងបំពពញតួនាទពីោយចុុះព ម្ ុះអ្នកព ុះពឆ្ន ត ន១៤៨% 
(ចំននួ៩១៦,៧៥៧របូ) ថ្នចនំួន ៉ា នរ់បាណទុក(៦១៩,៦៣០របូ)។ ការ ៉ា នស់្មម នអ្ពំីសថិតិរបជាពលរដ្ឋចុុះព ម្ ុះថមីរបស់ 
គ.ជ.ប ខតងខតានភាពលំពអ្ៀង។ 
 ចំព ុះបញ្ហា លុបព ម្ ុះ ែុមខស្ររវលសពងាតពឃើញថា គ.ជ.ប  នពធវើការលុបព ម្ ុះ នររូតដ្ល់ ៣០២% 
(៤២៨,២៧៧របូ) ថ្នចំនួន ៉ា នរ់បាណទុក (១៤១,៤៦៧របូ) ។ ពបើព ុះបីជា គ.ជ.ប  នពធវើការលុបព ម្ ុះររូតដ្ល់
៣០២% កត ី ែុមខស្ររវលសពងាតពឃើញថាចំនួនអ្នកានព ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តឆ្ន  ំ ២០១១ (៩,២០៣,៤៩៣របូ) 
បូកបខនថមអ្នកចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន តថមី (៩១៦,៧៥៧របូ) នងិដ្កចនំួនខដ្លរតូវលុបព ម្ ុះពចញពីបញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តានចំនួន 
៤២៨,២៧៧របូ ខដ្លពសមើនងឹ ៩,៦៩១,៩៧៣របូ ខដ្លចំនួនពនុះពៅខតានចំនួនពរចើនជាងចំននួអ្នកានសិទធពិ ុះពឆ្ន ត
សរបុសរាបឆ់្ន  ំ ២០១២ ។ ការលុបព ម្ ុះពលើកពនុះគ.ជ.ប  នយកចិតតទុកោកព់លើការលុបព ម្ ុះសទួនពចញពីបញ្ជ ី
ព ុះពឆ្ន ត ។ នីតិវធិីថ្នការលុបពនុះគឺពៅដ្ខដ្ល ពរើយពឹងខផែកភាគពរចើនពើពលើមស្រនតីគណបក្របជាជនកមជុជា 
អាជាា ធរមូលោឋ ន ដូ្ចជាពមឃំុ និងសាជិករកមុរបឹកាឃំុសង្កា ត ់។   
ភាពមិនរបរកតីកនុ ងដ្ពំណើ រការពិនិតយបញ្ជី ព ម្ ុះ និងចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន ត៖ 
 ភាពមនិរបរកតីខដ្លែុមខស្ររវល នពធវើការអ្ពងាតដ្ំណាកក់ាលទីពីរពនុះពីថ្ថៃទ២ី២ ខែកញ្ហា  ររូតដ្ល់ថ្ថៃទី ៣០ 
តុលា ឆ្ន ២ំ០១២ ។ ភាពមនិរបរកតកីនុងឃំុសង្កា តខ់ដ្លែុមខស្ររវល នសពងាត អាចានពរចើនជាងទិនននយ័ខដ្ល
ែុមខស្ររវល នសពងាតពឃើញ ពោយការសពងាតរបស់ែុមខស្ររវលគឺពធវើជាលកខណៈចល័ត និងមនិរបចកំារពពញមយួថ្ថៃ
ពនាុះពទ កនុងចំពណាមឃំុ/សង្កា តខ់ដ្លែុមខស្ររវលសពងាត ែុមខស្ររវលបនតរកពឃើញភាពមនិរបរកតីមយួចំនួនពទៀត ដូ្ចខាង
ពរកាម៖ 
 ពសមៀនមនិមកពធវើការចនំនួ១ឃំុ គឺពៅឃំុស្មវ យពចក រសុកស្មវ យពចក ពែតតបនាទ យានជយ័។ គួរបញ្ហជ កថ់ា 
កាលពីថ្ថៃរពឹកទ០ី២ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ ចបព់ីពា៉ា ង ៧:៣០នាទី ររូតដ្ល់ពា៉ា ង ១០:៣០នាទី ការយិាល័យ
ពិនិតយបញ្ជ ីព ម្ ុះ និងចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន តពៅស្មលាឃំុស្មវ យពចក មនិានមស្រនតពីៅរបចកំារពដ្ើមបទីទួលរបជាពលរដ្ឋ
មកពិនតិយព ម្ ុះ និងចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន តពទ ពរ ុះថាមស្រនតីទទួលបនទុក ងំពនាុះ នពើចូលរមួរបជុពំៅកនុងស្មន កក់ាររបស់

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដ ើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថនយ័ ដ លប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
CCCooommmmmmiiitttttteeeeee   fffooorrr   FFFrrreeeeee   aaannnddd   FFFaaaiiirrr   EEEllleeeccctttiiiooonnnsss   iiinnn   CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   



 2 

 

គណបក្របជាជន ពៅរសុកស្មវ យពចក។ គួរបញ្ហជ កថ់ាពៅចពនាល ុះពពលពនាុះានរបជាពលរដ្ឋ ៤នាក ់ មកពនិិតយព ម្ ុះ 
ប៉ាុខនតែកខានមនិ នពិនិតយពទ ពរ ុះថាមនិានមស្រនតីពៅរបចកំារ។ 
 ានការខកលំអ្អ្ពំកីារែកខាន ឬយឺតយា៉ា វបទិបញ្ជ ីព ម្ ុះព ុះពឆ្ន តចុងពរកាយឆ្ន ២ំ០១១ពៅដ្ណំាកក់ាលទ ី
២ានខត ចនំួន១ឃំុ ពៅឃំុរកពៅ រសុកកំចយារ ពែតតថ្រពខវង និង ករណីចុុះព ម្ ុះអ្នកព ុះពឆ្ន តពោយមនិបពំពញ
រគបល់កខែណឌ ានកនុង ១ឃំុ ពៅឃំុរកពៅ រសុកកំចយារ ពែតតថ្រពខវង។ 
ការអ្បរ់ ំនិងការផតល់ពត័ា៌នអ្ពីំការពិនិតយបញ្ជី ព ម្ ុះ និងចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន ត៖ 
 ការអ្បរ់ ំ និងការផតល់ពត័ា៌នអ្ំពីការពិនតិយបញ្ជ ីព ម្ ុះ និងចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន ត ខដ្លពធវើពោយគណបក្មនិ
កានអ់្ំណាចគឺពៅខតបនតានបញ្ហា បងាឧបសគគពោយអាជាា ធរមូលោឋ ន ពរើយ គ.ជ.ប ពៅបនតពោុះថ្ដ្ពចញមនិរពម ជួយ 
សរមបសរមួល ដូ្ចជាករណីរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសត រូរ វ៉ា ន ់ ថ្នគណបក្សម រង្ុ ី រតូវ នអាជាា ធរហាមឃាតម់និ
ឲ្យពធវើការផ្ពវផាយពត័ានអ្ំពីដ្ំពណើ រការពិនតិយបញ្ជ ីព ម្ ុះ នងិចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន តដ្ល់របជាពលរដ្ឋ ពៅសង្កា តព់ងទកឹ 
ែណឌ ដ្ពង្កា  រាជធានីភនពំពញ។ ជុំវញិករណីពនុះ គ.ជ.ប  នពលើកព ើងថាអ្នកតណំាងរាស្រសតរបូពនុះអាចពធវើសកមមភាពរបស់
ែលួន ន ល់ខតសំុការអ្នុញ្ហា តពើអាជាា ធរជាមុនសិន។ 

 ជុំវញិករណីពនុះខដ្រ   ពៅឃំុរកពៅ រសុកកំចយារ ពែតតថ្រពខវងការផ្ពវផាយពត័ា៌នអ្ំពដី្ំពណើ រការពិនិតយ
ព ម្ ុះ និងចុុះព ម្ ុះហាកា់នការពរ ើសពអ្ើងគណបក្នពយា យ ពរ ុះថាមស្រនតីទទលួបនទុកគមឺកពគីណបក្របជាជន
កមជុជា ពរើយការផ្ពវផាយគឺសរាបខ់តអ្នកគរំទគណបក្ពនុះប៉ាុពណាណ ុះ។ ករណីពរ ើសពអ្ើងកនុងការផ្ពវផាយ ពត័ា៌ន
ក ៏នពកើតព ើងផងខដ្រពៅកនុងឃំុមយួចំននួកនុងរសុកមងគលបូរ ីពែតតបនាទ យានជយ័។ 
ការពសនើសំុថតចមលងបញ្ជី ព ុះពឆ្ន តដ្បំងូ និងការពិនិតយគល់បញ្ជីលិែិតបញ្ហជ កអ់្តតសញ្ហា ណសរាបប់ពរមើឲ្យ 
ការព ុះពឆ្ន ត៖ 
 គ.ជ.ប  នពចញពសចកតីខណនាមំយួចុុះថ្ថៃទ០ី៤ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពកីាររតួតពិនិតយលិែិតបញ្ហជ ក់
អ្តតសញ្ហា ណសរាបប់ពរមើឲ្យការព ុះពឆ្ន ត និងការពសនើសំុបញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តដ្ំបូង  នតរមូវឲ្យពមឃំុ ពងសង្កា តអ់្នុញ្ហា ត 
ឲ្យតំណាងគណបក្នពយា យ និងអ្ងគការមនិខមនរោឋ ភ ិលរតួតពិនតិយគល់បញ្ជ ីលិែិតបញ្ហជ កអ់្តតសញ្ហា ណសរាប់
បពរមើឲ្យការព ុះពឆ្ន ត និងរតូវផតល់ការថតចមលងបញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តដ្ំបូងតមការពសនើសំុ។ ពយាងតមពសចកតីខណនាពំនុះ 
អ្នកសពងាតការណ៍ែុមខស្ររវលរបចពំៅឃំុ/សង្កា តច់ំននួ ១៥៣  នពើចុុះពនិិតយគល់បញ្ជ ី និងជូនដ្ណឹំងអ្ំពីការថតចមលង
បញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តដ្ំបូង ខដ្លជាលទធផលឃំុ/សង្កា តម់យួចំនួន នអ្នុញ្ហា តតមការពសនើសំុ ប៉ាុខនតឃំុ/សង្កា តែ់លុះ ន
តរមូវឲ្យអ្នកសពងាតការណ៍ែុមខស្ររវលោកលិ់ែិតជាលាយលកខណ៍អ្ក្រ ដូ្ចជាពៅកនុងរសុក រាយណ៍ រសុកកពំងស់្មវ យ 
ពែតតកំពងធ់ំ ពរើយពៅឃំុ/សង្កា តែ់លុះមនិ នអ្នុញ្ហា តតមការពសនើសំុពទ។ ជាកខ់សតងឃំុ/សង្កា តច់ំនួន៣០ មនិ នផតល់ការ
ថតចមលងបញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តដ្ំបូងតមការពសនើសំុពទ ពោយ នពលើកពីមូលពរតុថា ល់ខតានការអ្នុញ្ហា តជាលាយលកខណ៍
អ្ក្រពីពលខាធិការោឋ នពរៀបចំការព ុះពឆ្ន ត ឬ គ.ជ.ប  ពើយកពៅពលខាធិការោឋ នពរៀបចំការព ុះពឆ្ន ត គម នថវកិាថត
ចមលងទុកឲ្យ គម នពភលើងអ្គគសីនីពដ្ើមបថីតចមលង ពសមៀនជាបរ់វល់ការង្ករមនិអាចថតចមលងឲ្យ ន និងពសមៀនពភលចថតទុក
ឲ្យជាពដ្ើម និង៣ឃំុ/សង្កា តម់ស្រនតីមនិ នព់ឆលើយតបចំព ុះសំពណើ ថតចមលងរបស់អ្នកសពងាតការណ៍ែុមខស្ររវល។ ពោយខ ក
ឃំុ/សង្កា តច់នំួន ២៤ មនិ នអ្នុញ្ហា តឲ្យអ្នកសពងាតការណ៍ែុមខស្ររវលពិនិតយគល់បញ្ជ ីលិែិតបញ្ហជ កអ់្តតសញ្ហា ណ
សរាបប់ពរមើឲ្យការព ុះពឆ្ន តពទ ពោយពលើកពីមូលថា ល់ខតានការអ្នុញ្ហា តជាលាយលកខណ៍អ្ក្រពីពលខាធិការោឋ ន
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ពរៀបចំការព ុះពឆ្ន ត ឬ គ.ជ.ប ឃំុជាបរ់វល់មនិានពពលឲ្យពិនិតយ រងចកំាររបជុំសពរមចពីរកុមរបឹកាឃំុ/សង្កា តជ់ាមុន
សិន និង នបញ្ហជ កថ់ាគល់បញ្ជ ីរតូវ នពផាើរមកថាន កព់លើជាពដ្ើម។ 
ដ្ពំណើ រការបិទផាយបញ្ជី ព ុះពឆ្ន តដ្បំងូ៖ 
 បញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តដ្ំបូងគឺ នមកពីបញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តចុងពរកាយខដ្ល នពធវើបចចុបបននភាព នងិពផទៀងផ្ទទ តរ់ចួ បកូនឹងបញ្ជ ី
ព ុះពឆ្ន តបខនថមខដ្ល នពផទៀងផ្ទទ តរ់ចួ។ ពរើយបញ្ជ ីពនុះនឹងកាល យជាបញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តផលូវការសរាបក់ារព ុះពឆ្ន តឆ្ន ំ
២០១៣ កនុងករណីគម នបណតឹ ងជំ ស់ ឬបណតឹ ងតវ៉ា ពលើបញ្ជ ីពនុះ។ ការបិទផាយបញ្ជ ីពនុះគឺសរាបឲ់្យរបជាពលរដ្ឋ
ពើពផទៀងផ្ទទ តព់ ម្ ុះចុងពរកាយ និងពធវើការបតឹងតវ៉ា  ឬជំ ស់ពលើបញ្ជ ីពនុះ។ 
 ជុំវញិការបិទផាយបញ្ជ ីពនុះពបើតមការសពងាតរបស់អ្នកសពងាតការណ៍ែុមខស្ររវល នរកពឃើញថា មនិសូវាន 
របជាពលរដ្ឋពើពិនិតយបញ្ជ ីពនុះពទ។ គិតជាមធយមចំព ុះឃំុ/សង្កា តខ់ដ្លែុមខស្ររវលពធវើការសពងាតានរបជាពលរដ្ឋ 
របាណខត ៣០% ប៉ាុពណាណ ុះថ្នរបជាពលរដ្ឋខដ្លានព ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តដ្បំងូ នពើពិនិតយព ម្ ុះរបស់ែលួន។  
 ឃំុ/សង្កា តខ់ដ្លរបជាពលរដ្ឋពើពិនិតយតិចជាងពគរមួានឃំុខរពកពនន  រសុក រាងំ ពែតតថ្រពខវង ឃំុចពរមើន 
និងឃំុរអាង រសុកសងគមថម ី ពែតតរពុះវហិារ ឃំុថ្រពរគី រសុកជលគីរ ី ពែតតកពំងឆ់្ន ងំ និងឃំុដូ្ង រសុករបស្មទ ល័ងគ 
ពែតតកំពងធ់ំជាពដ្ើម។   
 មូលពរតុចំបងៗខដ្លបណាត លឲ្យរបជាពលរដ្ឋពើពិនិតយបញ្ជ ីពនុះានចនំួនតចិរមួាន របជាពលរដ្ឋយល់
ថាែលួនានព ម្ ុះកនុងបញ្ជ ី ពរើយធាល ប ់នព ុះពឆ្ន តកនលងមក ែវុះពត័ា៌នអ្ំពីការបទិផាយ មនិ នយល់ដ្ឹងពពីគល
បំណង និងស្មរៈសំខានក់នុងការពើពិនិតយបញ្ជ ីពនុះ ពិ កពធវើដ្ំពណើ រពោយស្មរបញ្ហា ទកឹជំនន ់គិតថាែលួនានព ម្ ុះពរើយ
(មនិច ំចព់ើពមើលកម៏និអ្ីខដ្រ) ជាបរ់វល់កនុងការរបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងមនិចបអ់ារមមណ៍។ ជាមយួគន ពនុះខដ្រពបើតម
ការសពងាត និងស្មកសួររបជាពលរដ្ឋខដ្ល នពើពិនិតយព ម្ ុះ នរកពឃើញថាមនិសូវានបញ្ហា ែុសព ម្ ុះ ឬទិនននយ័
ពផ្ងៗពរចើនពទ ប៉ាុខនតរបជាពលរដ្ឋមយួចំនួន នជួបការលំ កកនុងការខសវងរកការយិាល័យព ុះពឆ្ន តរបស់ពួកពគ កព៏រ ុះ
ខតានការពកើនព ើងនូវចំនួនការយិាល័យព ុះពឆ្ន ត។ 
 ែុមខស្ររវលានការរពួយ រមភថាការខដ្លរបជាពលរដ្ឋភាគពរចើនមនិ នពើពនិិតយព ម្ ុះរបស់ែលួនកនុងព ុះពឆ្ន ត
ដ្ំបូង ពកួពគអាចជបួបញ្ហា ពៅថ្ថៃព ុះពឆ្ន តខាងមុែដូ្ចជាករណី តព់ ម្ ុះ ែុសព ម្ ុះ ឬទនិននយ័ នងិ រកការយិាល័យ
ព ុះពឆ្ន តមនិពឃើញជាពដ្ើម។ គ.ជ.ប គួរយកចិតតទុកោកក់នុងការពរងងឹថ្នការខចកបណ័ណ ពត័ា៌នព ុះពឆ្ន តពៅពពល
ខាងមុែ ។  
បណតឹ ង៖ 

ពយាងតមរ យការណ៍របស់ គ.ជ.ប គតិរតឹមថ្ថៃទ២ី៥ ខែតុលា  នឲ្យដ្ងឹថា ានបណតឹ ងសរបុចំននួ 
១៨បណតឹ ង រតូវ នបតងឹពោយតំណាងគណបក្នពយា យ និងរបជាពលរដ្ឋ។ បណតឹ ង ងំពនុះសថិតពៅកនុងដ្ណំាកក់ាល
ពិនិតយបញ្ជ ីព ម្ ុះ និងចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន តសរបុចនំួន ២បណតឹ ងមក កបឃ/ស (ានការថយចុុះ ៨៣.៤% ពបើពធៀបពើ
នឹងបណតឹ ងកនុងដ្ំណាកក់ាលដូ្ចគន ពនុះកនុងឆ្ន ២ំ០១១) ខដ្លជាលទធផលបណតឹ ង ងំ២ពនុះរតូវ ន កបឃ/ស  នពធវើលិែិត
ជូនដ្ំណឹងបដ្ិពសស។ ១បណតឹ ងមក គ.ជ.ប (ានការថយចុុះ ៩០% ពបើពធៀបពើនឹងបណតឹ ងកនុងដ្ំណាកក់ាលដូ្ចគន
ពនុះកនុងឆ្ន ២ំ០១១) ខដ្លជាលទធផល គ.ជ.ប  នសពរមចបដ្ិពសធ ពោយរួសអ្ំ ុងពពលកំណតថ់្នការបតឹង។ ការថយ
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ចុុះថ្នចំននួបណតឹ ងពនុះគឺបណាត លមកពីគម នអ្នកសពងាតការណ៍របស់គណបក្របឆ្ងំ ។ គណបក្របឆ្ងំបនតមនិបញ្ចូ ន
អ្នកសពងាតការណ៍របស់ែលួនកនុងការអ្ពងាតការចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន ត ។  

  ពោយខ កពៅដ្ំណាកក់ាលបិទផាយបញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តដ្បំូងសរបុចំននួ ១៦បណតឹ ង រតូវ នបតឹងពើ កបឃ/ស 
កនុងពនាុះពៅរាជធានភីនពំពញានចំនួន ៩បណតឹ ង និងពៅពែតតកណាត លានចំននួ ៧បណតឹ ង។  

កមមវតថុថ្នបណតឹ ង ងំពនាុះ ភាគពរចើនគឺបតឹង កទ់ងនឹងការចុុះព ម្ ុះឲ្យរបជាពលរដ្ឋគម នទីលំពៅពិតរ កដ្កនុងឃំុ 
ការសំុលុបព ម្ ុះ និងការរកាទុកព ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីព ុះពឆ្ន ត។ បណតឹ ង ងំពនុះរតូវ នបតឹងពោយគណបក្ សមរង្ុាីន
ចំនួន ៤បណតឹ ង គណបក្របជាជនកមជុជាចំននួ ២បណតឹ ង គណបក្សិទធិមនុស្ចំននួ ២បណតឹ ង និងរបជាពលរដ្ឋចំននួ 
១០បណតឹ ង។ 

ពបើព ុះបីការចុុះព ម្ ុះព ុះពឆ្ន ត និងការពធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីព ម្ ុះព ុះពឆ្ន តមនិានភាពមនិរបរកតីពរចើន ប៉ាុខនត
ែុមខស្ររវលានការរពួយ រមភអ្ំពីការែវុះតាល ភាពកនុងការផតល់បញ្ជ ីព ុះពឆ្ន តដ្ំបងូ សកស្មរគល់បញ្ជ ីលិែិតបញ្ហជ ក់
អ្តតសញ្ហា ណសរាបប់ពរមើឲ្យការព ុះពឆ្ន ត និងបញ្ជ ីលុបព ម្ ុះអ្នកព ុះពឆ្ន ត ។ ែុមខស្ររវលពសនើយា៉ា ងទទូចឲ្យ គ.ជ.ប 
និងរកសួងមហាថ្ផទ ពបើកពត័ា៌នអ្ំពីបញ្ជ ី និងសកស្មរ ងំពនុះ ។  

ែុមខស្ររវលែិតែំ នងិបនតការង្កររតួតពិនិតយ និងពធវើសវនកមមពលើបញ្ជ ីព ម្ ុះ នងិសកស្មរពផ្ងៗ ។   
 
សរាបព់ត័ា៌នបខនថមសូម កទ់ងៈ 
កញ្ហា  គង់ រា៉ា វនី, អ្នកសរមបសរមួលខផនកអ្ពងាតែុមខស្ររវល, ០១២ ៦៥៤ ៩៥០, អ្ុីខម៉ាលៈ ravine@comfrel.org  
ពលាក រសី សុភរ័ក, មស្រនតីជានែ់ជស់ខផនកពត័ា៌ន និងចាប,់ ០១២ ៩៩៨ ៣៦៤, អ្ុីខម៉ាលៈ sreysopheak@comfrel.org 

 
       ៖ ពបសកកមមរបស់ែុមខស្ររវល គឺជួយ បពងាើតបរយិាកាសគួរជាទីពពញចិតដ និងានពត័៌ានរគបរ់គន ់ទី១/                
                             តមរយៈការបញ្ចុ ុះបញ្ចូ ល តស ូមតិ ពដ្ើមបីទទួល ននូវរកបែ័ណឌ ចាបស់មរមយ, ការអ្បរ់ពំដ្ើមបី
ផដល់ពត័ា៌នដ្ល់អ្នកព ុះពឆ្ន ត អ្ំពីសិទធិ និងសកមមភាពចូលរមួសពងាតការណ៍របស់ពួកពគ ខដ្លអាចរារាងំនូវភាពមិនរបរកតី រពម ងំ
ផដល់នូវរ យការណ៍អ្ពងាតយា៉ា ងទូលំទូលាយ និងឆ្ប់ររ័ស ពដ្ើមបីអាច  ានការវយតថ្មលពលើដ្ពំណើ រការព ុះពឆ្ន តមយួខដ្លមិនលំ
ពអ្ៀង និងមិនរបកានប់ក្ពួក ទី២/                                         តមរយៈការអ្បរ់ ំ និងពវទិកាស្មធារ
ណៈកនុ ងពគលបំណងជរុំញពលើកទឹកចិតដរបជាពលរដ្ឋឱ្យចូលរមួកនុ ងកិចចការនពយា យ និងការពធវើពសចកដីសំពរចនានា ការតស ូមតិ/
បញ្ចុ ុះបញ្ចូ លពដ្ើមបីឱ្យានការខកទរមងដ់្ពំណើ រការព ុះពឆ្ន តខដ្លបពងាើននូវគណពនយយភាព (ការទទួលែុសរតូវ) របស់មស្រនដីជាបព់ឆ្ន ត 
រពម ងំផដល់នូវរ យការណ៍អ្ពងាតយា៉ា ងទូលំទូលាយ និងឆ្បរ់រ័ស ពដ្ើមបីអាចឱ្យានការវយតថ្មលមយួខដ្លមិនលំពអ្ៀង និង
របកាន់បក្ពួកពើពលើការបពំពញកមមវធីិនពយា យ និងដ្ពំណើ រការអ្នុវតដន៍ ការង្កររបស់មស្រនដីជាបព់ឆ្ន ត។ 
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