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ភនពំពញ, ថ្ងៃទ០ី២  ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 
សេចក្តីប្បកាេព័ត៌មាន 

េតពីីមត ិនិងេសំ ើ របេអ់ងគការេមព័នធេងគមេ វីិល 
សៅសលើសេចក្តីេសប្មចរបេ ់គ ៈក្មាា ធកិារជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត គ.ជ.ប 

ចំស ោះអន សាេន៍សលើ 
សេចក្តីប្ ងបទបញ្ជា  និងនីតិវិធីេប្មាប់ការស ោះសនោ ត 

សប្ជើេតងំតំណាងរាស្រេតអា តតិទី៥ នោ ២ំ០១៣ 
 

 អង្គការសង្គមសីុវលិ សូមព្វើការវាយតថ្មលែពស់ចំព ោះ គ.ជ.ប ខដលបានពរៀបចំឲ្យមានដំព ើ រការកនុង្ការផតល់មតពិរៀប
ចំកិចចរបជុំពិភាកាចំនួនពីរដង្ ពៅថ្ងៃទី១៣ និង្ទី១៥ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣ រវាង្សមាជិក និង្មន្តនតីគ.ជ.បជាមយួនឹង្ភាគី
 កព់នធសំ័ខាន់ៗ  ពៅពលើអនុសាសនរ៍បស់អង្គការសង្គមសីុវលិ និង្គ បកសនពោបាយខដលបានដាកជូ់នពៅគ.ជ.ប 
សរមាបព់្វើការខកលមអពសចកតីរ ង្បទបញ្ជា  និង្នីតវិ ិ្ ីសរមាបក់ារពបាោះពឆ្ន តពរជើសតងំ្តំណាង្រាន្តសតអា តតទិ៥ី ឆ្ន ំ
២០១៣ពនោះ។ 
 ពដាយពោង្ពៅតមពសចកតសីពរមចរបស់គ.ជ.ប ចុោះថ្ងៃទ១ី៨ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣ ចំព ោះអនុសាសនរ៍បស់អង្គការ
សង្គមសីុវលិ នងិ្គ បកសនពោបាយតមរយៈែុមខន្តរវល និង្ការវាយថ្មលរបស់មន្តនតីគ.ជ.ប ថា ៤០%ថ្នអនុសាសន ៍រតូវ
បានសពរមចទទួលយកពដាយ គ.ជ.ប វាជាចំ ុចវជិាមានែលោះសរមាបខ់កលមអបទបញ្ជា  និង្នីតិវ ិ្ ី។  
 អង្គការសង្គមសីុវលិព ើញថាពសចកតីសពរមចរបស់គ.ជ.ប យល់រពមតមអនុសាសន ៍ ឬការពសនើខកលមអខដលមាន
ចំ ុចសំខានម់យួចំននួដូចជា៖ 

 ការហាមមន្តនតីរាជការ មន្តនតីតុលាការ កង្ពោ្ពលពែមរភូមិនទ នគរបាលជាតិចូលរមួកនុ ង្សកមមភាពពោសនា
គរំទចំព ោះគ បកសនពោបាយណាមយួកនុ ង្ពពលពោសនាពបាោះពឆ្ន ត។ 

 ការអនុវតតនសំ៍ព ើ ពនោះអាចនាមំកនូវការអនុវតតនច៍ាបព់បាោះពឆ្ន ត ចាបគ់ បកសនពោបាយ និង្ចាបព់ផសង្ៗពទៀត
បានរតឹមរតូវកនុង្ការធានាអពារកិតយកង្ពោ្ពលពែមរភូមនិទ នគរបាល មន្តនតតុីលាការ កនុង្យុទធនាការពោសនាពបាោះ
ពឆ្ន ត។ 

 ការពោសនារបស់គ បកសនពោបាយអាចព្វើបានពៅទីសាធារ ៈដូចជា ទីផារ។ គ.ជ.ប និង្អាជាា ្រ
រតូវកំ តក់ខនលង្សាធារ ៈ និង្ព្វើអនតរាគមនព៍ដើមបីឲ្យគ បកសនពោបាយអាចពលើកសាល កសញ្ជា បានតម
ពគលការ ៍ពសមើភាព។ 

 ការអនុវតតនសំ៍ព ើ ពនោះអាចបពង្កើនភាពរតឹមរតូវកនុង្ការពោសនាពបាោះពឆ្ន តពដាយគ បកសនពោបាយ។ 
 សាល កសញ្ជា របស់គ បកសនពោបាយ និង្សមាភ រៈពោសនារបស់គ បកសនពោបាយមិនរតូវសថិតពៅកនុ ង្
បរពិវ  ឬពលើអាគរ ឬការោិល័យរបស់រដឋ។ 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដ ើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដ លប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 

V
isio

n
:  A

 d
em

o
cratic so

ciety
 th

at d
em

o
cratizatio

n
 in

 p
a

rticu
lar d

em
o

cratic electio
n

s are p
ro

m
o

ted
 an

d
 q

u
alified

 to
 b

rin
g b

en
efits to

 p
eo

p
le. 

 

គណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
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 ការអនុវតតនសំ៍ព ើ ពនោះនាមំកនូវការពរង្ឹង្ចាប ់ការអនុវតតនច៍ាបច់.ប.ត.រ និង្ចាបព់ផសង្ៗពទៀតកនុង្ការពរបើរបាស់
អាគររបស់រដឋ។ 

 ការហាមការពរបើរបាស់មព្ាបាយដឹកជញ្ាូ នខដលមិនមានសាល កពលែ ឬសាល កពលែខកលង្កាល យកនុ ង្ពពល
ពោសនាពបាោះពឆ្ន ត។ 

 ការអនុវតតនសំ៍ព ើ ពនោះអាចបនថយការបនលកំនុង្ ការពរបើរបាស់មព្ាបាយដឹកជញ្ាូ នរបស់រដឋកនុង្ការពោសនាពបាោះ
ពឆ្ន តឲ្យគ បកសនពោបាយណាមយួ។ 

 ការពរជើសពរ ើសមន្តនតីពរៀបចកំារពបាោះពឆ្ន តខដលរតូវបនថយល័កខែ ឌ័ បពចចកពទសទាកទិ់នពៅនឹង្បទពិពសា្ន៍
ពបាោះពឆ្ន ត និង្បខនថមល័កខែ ័ឌ បញ្ឈបក់ារពរជើសពរ ើសពចញពីសាចញ់ាតិបពង្កើត ឬបតីរបពនធកនុ ង្ គ ៈកមមការ
ខតមយួ។ 

 ការអនុវតតនសំ៍ព ើ ពនោះអាចនាមំកនូវការពរជើសពរ ើសមន្តនតពីរៀបចំការពបាោះពឆ្ន តដូចជា ន្តសតី យុវជន និង្ជនពិការបាន
ពរចើន និង្បនថយទំនាស់ផលរបពោជនថ៍្នបុគគលិកកនុង្គ ៈកមមការខតមយួ។ 
 ពទាោះបីជាោ៉ា ង្ណាកព៍ដាយ អង្គការសង្គមសីុវលិមានការែកចិតត និង្រពួយបារមភអំពភីាពពជឿបានថ្នភាពសីុសង្វវ ក់
គន របស់ គ.ជ.ប កនុង្ការអនុវតតនច៍ាបខ់ដលមានជា្រមាន ពគលការ ៍ពបាោះពឆ្ន តពដាយពសរ ី និង្យុតតិ្ម ៌ និង្ពគល
ការ ៍ការ រសិទធអិនកពបាោះពឆ្ន ត មន្តនតរីាជការ កង្កំលំាង្របដាបអ់ាវុ្  និង្អង្គការសង្គមសីុវលិមនិខមនរដាឋ ភបិាល។ 
 ពពលែលោះពដើមបបីពង្កើនសិទធអិនកពបាោះពឆ្ន ត គ.ជ.ប រកាទុកឲ្យពម ំុ ពៅសង្វក តព់ចញលិែិតបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា  
សរមាបប់ពរមើឲ្យការពបាោះពឆ្ន ត ពរកាយពពលចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត ពបើពទាោះបីគម នមារតណាមយួថ្ន ច.ប.ត.រ ចង្អុលបង្វា ញ 
និង្ពទាោះបីមានការពោទរបកានអ់ំពកីារបនលពំចញលិែិតពនោះពីគ បកសនពោបាយកព៍ដាយ។ ពគលបំ ង្ ដូចគន ពដើមបី
ជួយ បពង្កើនសិទធអិនកពបាោះពឆ្ន តដខដលពៅពពលអនុសាសនថ៍ា ឲ្យគ.ជ.ប អនុវតតសមតថកិចចរបស់ែលួនដូចមានខចង្កនុង្មារត
៧៤ថ្ន ច.ប.ត.រ ពដើមបពីសនើពៅរាជរដាឋ ភបិាល និង្រកសួង្ពត័ម៌ានបពង្កើនពមា៉ា ង្ថ្នវទិយុ និង្ទូរទសសនរ៍ដឋពដើមបផីាយ នងិ្អបរ់ ំ
ដល់អនកពបាោះពឆ្ន ត ផទុយពៅវញិ គ.ជ.ប បានបដិពស្ពដាយមនិទានដ់ាកសំ់ព ើ ពៅរាជរដាឋ ភបិាល។ 
 អង្គការសង្គមសីុវលិពសនើសំុទាមទារពដាយទទូចពៅគ.ជ.ប សូមព្វើការពិោរណាព ើង្វញិពលើការបដិពស្អនុ
សាសនរ៍បស់អង្គការសង្គមសីុវលិ (គ.ជ.ប មនិទានយ់ល់រពម) ពីពរ ោះកនុង្ចំ ុចទាងំ្ពនាោះគសុឺទធសឹង្ខតជាធាតុោ៉ា ង្
សំខានក់នុង្ការព្វើឲ្យមានការអនុវតតពគលការ ៍ពជឿទុកចិតតពសំីណាកអ់នក កព់ន័ធ ពិពសសគ បកសនពោបាយរបកួត
របខជង្កនុង្ការពបាោះពឆ្ន តពៅកមពុជា មានដូចជា៖ 

 បពង្កើតគ ៈកមមការពរជើសពរ ើស និង្រតួតពិនិតយការខតង្តងំ្សមាជិក គ្/ែប គ /សប និង្គបក/គករ 
ពដាយមានការចូលរមួពីគ បកសនពោបាយខដលមានអាសនៈកនុ ង្រដឋសភា។  

 គ.ជ.ប ពនយល់មូលពរតុថ្នការរកាទុកដូចែលមឹសារ ថ្នពសចកតរី ង្បទបញ្ជា  នងិ្នីតវិ ិ្ ីពដាយពោង្មារត១២ងមថីា 
គ.ជ.ប ជាអង្គការឯករាជយ និង្អពារកតិយ។ ប៉ាុខនតសាម រតថី្នពសចកតីរ ង្បទបញ្ជា  និង្នីតិវ ិ្ ីរបស់ គ.ជ.ប បានបញ្ជា កថ់ា 
អពារកតិយ នងិ្ឯករាជយថ្ន គ.ជ.ប និោយពោង្ពៅតណំាង្ទសសនៈរកមុទាងំ្អស់ថ្នសង្គមរមួមាន មន្តនតរីាជការ គ បកស
នពោបាយ នងិ្សង្គមសីុវលិ។ គ បកសនពោបាយចូលរមួកនុង្ការផតល់ពោបល់អពំីការពរជើសពរ ើស និង្រតួតពនិិតយការ
ដាកសំ់ព ើ ពដាយ គ្/ែប និង្ការខតង្តងំ្ពដាយ គ.ជ.ប ខដលមនិប៉ាោះ ល់ដល់ឯករាជយ និង្អពារកិតយ កនុង្ការអនុវតតន៍
ការង្វរ។ ពរើយនីតិវ ិ្ ីថ្នការខតង្តងំ្រតូវសថិតពៅកនុង្សមតថកិចចរបស់ គ.ជ.ប ពរើយគ្/ែប ករ៍តូវអនុវតតសមតថកចិចកនុង្
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ការបញ្ាូ នសំព ើ ពបកខជនសរមាបស់មាជិក គ /សប និង្គករ/គករ ដូចមានពៅកនុង្ច.ប.ត.រ   ដខដល។ 
 ល័កខែ ័ឌ ថ្នការពរជើសពរ ើស បទបញ្ជា ថ្ផទកនុង្ និង្រកមសីល្មស៌រមាបស់មាជិកគ ៈកមមការពរៀបចំការពបាោះពឆ្ន ត
រគបលំ់ដាបថ់ាន កន់ឹង្រតូវបានអនុវតតពដើមបពីរង្ឹង្ឯករាជយ និង្អពារកិតយរបស់សមាជិកទាងំ្ពនាោះ កនុង្សមតថកិចច និង្ការ
អនុវតតនក៍ារង្វរពបាោះពឆ្ន ត។ 

 អនុញ្ជា តឲ្យភាន កង់្វរគ បកសនពោបាយ «ឈរពីពរកាយពលខា្ិការថ្នការោិល័យពបាោះពឆ្ន ត ខដលអាច
ពមើលព ើញចាស់ ពរើយមានសិទធិពសនើការពផទៀង្ផ្ទទ តទិ់នននយ័អនកពបាោះពឆ្ន ត ពៅកនុ ង្បញ្ាី ពបាោះពឆ្ន តជាមយួនឹង្
ឯកសារខដលយកមកពបាោះពឆ្ន ត»។ ពគលការ ៍ពនោះរតូវបានដាកប់ញ្ចូ លកនុ ង្នីតិវ ិ្ ី  និង្ពសៀវពៅខ នាំ
ពដាយបង្វា ញរបូភាពផង្។ 

 គ.ជ.ប ពនយល់មូលពរតុថ្នការរកាទុកដូចពសចកតីរ ង្ថា តំណាង្គ បកសនពោបាយមានសិទធតិវា៉ា  ឬជំទាស់។ 
ការពសនើពនោះមនិសំពៅពៅពលើការតវា៉ា  ឬជំទាស់ពទ ប៉ាុខនតឲ្យភាន កង់្វរគ បកសនពោបាយឈរពីពរកាយពលខា។ ពគល
ការ ៍ ”ពផទៀង្ផ្ទទ ត”់ទិនននយ័អនកពបាោះពឆ្ន តកនុង្បញ្ា ីពបាោះពឆ្ន តជាមយួនឹង្ឯកសារបស់អនកពបាោះពឆ្ន តពនោះមានលកខ ៈដូច
ដំព ើ រការពផទៀង្ផ្ទទ តរ់ាបស់នលឹកពឆ្ន តខដរ ខដលភាន កង់្វរគ បកសនពោបាយពសនើឲ្យសមាជិកថ្ន គ.ក.ប/គ.ក.រ បង្វា ញ
សនលឹកពឆ្ន ត ឬអានឲ្យខាល ងំ្ៗព ើង្វញិ ពៅពពលភាន កង់្វរគ បកសនពោបាយពមើល ឬសាត បម់និទាន។់ ពគលការ ៍ថ្នការ
ពផទៀង្ផ្ទទ តព់នោះមនិខមនពសនើការបតឹង្ពនាោះពទ ប៉ាុខនតវារគនខ់តពសនើឲ្យមានការពិនិតយព ើង្វញិ ពដើមបភីាពពជឿទុកចិតតគន កនុង្ការ
ពបាោះពឆ្ន ត។ 

 រតូវយករបាយការ ៍ចំ ូល ចំណាយរបស់គ បកសនពោបាយកនុ ង្ពពលពោសនាពបាោះពឆ្ន តពដើមបី
បង្វា ញដល់សាធារ ជន។  

 គ.ជ.ប បានរកាជំរររបស់ែលួនពដាយពោង្មារត៨២ កថាែ ័ឌ ទ២ី ថ្នច.ប.ត.រ ពដើមបរីកាបញ្ាតតិថ្នពសចកតរី ង្
បទបញ្ជា  និង្នីតិវ ិ្ ថីា គ.ជ.ប អាចរតួតពិនិតយពសៀវពៅគ នពីនោះពៅពពលមាន «ការោបំាច»់ ពដើមបរីកាទុកដខដលដូច
ពសចកតីរ ង្។ ប៉ាុខនត «ការោបំាច»់ អាចរតូវបានពនយល់ថា គ.ជ.ប រតូវពរង្ឹង្តមាល ភាព និង្ការអនុវតតនម៍ារត៨២ និង្
៨៣ថ្ន ច.ប.ត.រ ឲ្យមានរបសិទធិភាព។ «ការោបំាច»់ មនិខមននិោយរតឹមខតវធិានការ ៍រតួតពិនិតយពៅពពលមានភាព
មនិរបរកតី ឬបញ្ជា បានពកើតពនាោះពទ ប៉ាុខនតការោបំាចក់រ៏តូវនិោយពៅដល់វធិានការពដើមប ី ទបស់ាក ត ់ បញ្ជា  ឬភាពមនិ       
របរកតីផង្ខដរ ព លគឺមានភាពោបំាចព់ដើមបទីបស់ាត តប់ញ្ជា  ឬភាពមនិរបរកតីថ្នការពបាោះពឆ្ន ត។ 

 មិនរតូវទទួលសាគ ល់ការពចញលិែិតបញ្ជា កអ់តតសញ្ជា  សរមាបប់ពរមើឲ្យការពបាោះពឆ្ន ត ពលើសពីថ្ងៃទី២៦ ខែ
មិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៣។ ឯកសារ កព់នធទ័ាងំ្ពនោះរតូវបានរគបរ់គង្ពដាយ គ /សប ពរើយរតូវបិទផាយជាសា
ធារ ៈ។ 

 គ.ជ.ប បានបករសាយការរកាទុកដខដលដូចសំព ើ រកាលពលើកមុន ពដាយពនយល់អំពីមូលពរតុខដលអាចព្វើឲ្យ
បាតប់ង្សិ់ទធអិនកចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត។ សំ ួរពរតុអវ ី គ.ជ.ប មនិបនតចុោះព ម្ ោះអនកពបាោះពឆ្ន តររូតដល់ថ្ងៃស ចពមលើយ
ពរ ោះថា ចាបព់បាោះពឆ្ន តបានកំ តព់ពលពវលាចុោះព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន ត ចំខ កការពចញលិែិតញ្ជា កអ់តតសញ្ជា  សរមាប់
បពរមើឲ្យការពបាោះពឆ្ន តពនោះ ករ៏តូវមានពពលកំ តច់ាស់លាស់ ពដើមបធីានាពីតមាល ភាព និង្ភាពរតឹមរតូវកនុង្ដំព ើ រការពបាោះ
ពឆ្ន ត។ មា៉ាង្ពទៀត គ.ជ.ប អាចជួបហានិភយ័កនុង្ការអនុវតតនច៍ាបព់ៅពពលមានការបតឹង្មន្តនតអីំពីនតីិវ ិ្ ីថ្នការពចញលិែិត
បញ្ជា កស់រមាបប់ពរមើឲ្យការពបាោះពឆ្ន ត ពីពរ ោះថា គម នមារតណាមយួថ្ន ច.ប.ត.រ ខចង្អនុញ្ជា តឲ្យពម ំុ ពៅសង្វក តព់ចញ
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លិែិតពនោះពរកាយពពលដំព ើ រការចុោះព ម្ ោះពនាោះពទ។ 
 ពបើសិនជាគម នការរសុោះរសួលរវាង្គ បកសនពោបាយ និង្ គ.ជ.ប ពដើមបកី ំតរ់យៈពពលចាស់លាស់ និង្ព្វើឲ្យ
មានតមាល ភាពកនុង្ការពចញលិែិតបញ្ជា កស់រមាបប់ពរមើឲ្យការពបាោះពឆ្ន តពនោះពទ កនុង្ករ ីមានការបនលំ និង្ភាពមនិរបរកតី
ណាមយួ ពនាោះការដាកប់នទុកថ្នការពោទរបកាន ់ គ.ជ.ប ចំព ោះនីតវិ ិ្ ីកនុង្ការពចញលិែិតពនោះ ខដលនិោយពៅដល់ការ
រពំលាភ និង្ការែុសចាប ់   ច.ប.ត.រ ទាងំ្រសុង្។ 

 រតូវខកលមអរបការ ៧.១០ និង្របការពផសង្ៗ ពដាយដកបទពលមើស «មិនអពារកិតយ» របស់អង្គការមិនខមនរដាឋ
ភិបាល និង្សមាគមកនុ ង្រសុក និង្សមាគម ឬអង្គការអនតរជាតិពលើកខលង្អង្គការ សមាគម ចូលរមួសពង្កត
ការ ៍ពបាោះពឆ្ន ត ខដលទទួលសាគ ល់ពដាយ គ.ជ.ប។  

 គ.ជ.ប រកាបទបញ្ជា  និង្នតីិវ ិ្ ីរបស់ែលួនអាចរគបដ ត បស់មតថកិចចរបស់គ.ជ.ប កនុង្ការរគបរ់គង្អពារកតិយភាព
របស់អង្គការមនិខមនរដាឋ ភបិាល សមាគម កនុង្រសុក និង្សមាគម អង្គការអនតរជាតទូិពៅ។ ប៉ាុខនត ច.ប.ត.រ បានឲ្យគ.ជ.ប 
 កព់នធជ័ាមយួអង្គការ និង្សមាគម «ចូលរមួសពង្កតការ ៍ពបាោះពឆ្ន តពដាយមានការទទលួសាគ ល់ពី គ.ជ.ប ។  គ.ជ.ប 
រតូវអនុវតតចាប ់ច.ប.ត.រ  ចំ ុចទី៤ ថ្នមារត១៦ ខតមានចាបម់ានជា្រមានប៉ាុពណាណ ោះ»។ មា៉ាង្ពទៀត គ បកសនពោ
បាយ ពដាយខ កគ បកសរបជាជនកមពុជា ពៅកនុង្លកខនតិកៈរបស់ែលួនមានបូកបញ្ចូ លអង្គការមហាជនកនុង្ការព្វើសកមម
ភាពគរំទគ បកសរបស់ែលួន។ 
 អង្គការមហាជន គឺជានតីិបុគគលមនិខមនគ បកសនពោបាយ និង្មនិខមនជាសាថ បន័រដឋ ដូចពនោះវាជានីតបិុគគល ឬ
ខផនកមយួថ្នអង្គការ សមាគមមនិខមនរដាឋ ភបិាល ឬសង្គមសីុវលិ។ កនុង្ករ ី គ.ជ.ប អនុវតតបទបញ្ជា  និង្នីតិវ ិ្ ទីាកទ់ិន
អពារកិតយភាពចំព ោះអង្គការ សមាគម ឯករាជយ ប៉ាុខនតមនិអនុវតតចពំ ោះអង្គការមហាជនរបស់គ បកសនពោបាយ ខដល
នាឲំ្យមានការអនុវតតនម៍និរសបចាបរ់មួមាន ការពរ ើសពអើង្ និង្មាននិោមពីរ (Double Standards ) កនុង្ការអនុវតតនប៍ទ
បញ្ជា  និង្នីតិវ ិ្ ពីបាោះពឆ្ន ត។ ការបដិពស្មនិទទួលយកអនុសាសនទ៍ាងំ្ពនោះ នឹង្អាចជោះឥទធិពលអវជិាមានដល់គុ ភាព
ថ្នដំព ើ រការ និង្លទធផលពបាោះពឆ្ន ត។ 

  
  
សរមាបក់ារទនំាកទ់នំង្បខនថមៈ 
១. ពលាក គល់ បញ្ជា  នាយករបតិបតតែុិមខន្តរវល ទូរស័ពទពលែៈ ០១២ ៩៤២ ០១៧ 
២. ពលាកប ឌិ ត រង្ស ពុទាធ  នាយករបតិបតតអិង្គការនិករវចិ ទូរស័ពទពលែៈ ០១២ ៩៥៩ ៦៦៦ 
៣. ពលាក យ៉ាង្ ់គមិពអង្ នាយករបតិបតតមិជឈម ឌ ល PDP-Center ទូរស័ពទពលែៈ ០១៦ ៨២៨ ២១១ 
៤. ពលាក សុក សំពអឿន នាយករបតិបតតអិង្គការ CDP ទូរស័ពទពលែៈ ០១២ ៩០១ ១៩៩ 
៥. ពលាក ពយ៉ាង្ វរិៈ នាយករបតិបតតមិជឈម ឌ ល CLEC ទូរស័ពទពលែៈ ០១២ ៨០១ ២៣៥ 
 


