ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ ដែើម្បឱ្យការដ
ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណៈប្រជាធិបដតយយ។
ី

Vision: A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

ភ្ាំលេញ ថ្ងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្ាំ២០១៣

ស.ព្រ.ក.េ/លលខ ០០៣/២០១៣

សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន
េីីពី
ផ្ីលរ់ ង្វាន់សលីកទឹកចិតី អ្នកឃ្លាំសមីលម ូលដ្ឋាន
គណ្ៈកម្មាធិការល ើម្បីការល

ះលឆ្ាតលោយលសរ ី

កិតិាយស សូម្ជំរារជូនស្នធារណ្ៈជនឱ្យ

និងយុតិាធម្៌លៅកម្ពុជា(ខុម្ខ្រែល)

នព្ជារថា ខុម្ខ្រែល

នព្

ម្មន

រេែេិធីព្រគល់រង្កែន់ ជូន

ជ័យលាភ្ី ៥រូរ ជា អ្ាកសា័ព្គចិតាម្ូលោាន ររស់ខុម្ខ្រែល សព្ម្មរ់ឆ្ាំ២០១២។ ជ័យលាភ្ីទំង៥
លនះ
ររស់ខួន
ល

នរួម្ចំខណ្កកាុងការលលើកកម្ពស់ការចូលរួម្ររស់ព្រជាេលរ ាកុងការអ្ភ្ិ
ា
វឌ្ឍន៍ម្ូលោាន

និង

នរួម្ចំខណ្កេព្ងឹងគុណ្ភាេលសវាកម្ាររស់ព្កុម្ព្រឹកាឃុំ

តាម្រយៈការជួរព្រជុំ

ជាម្ួយ ព្កុម្ព្រឹកាឃុំ និងព្រជាេលរ ា ផ្ាល់គំនិតលោរល់ ល់ព្កុម្ព្រឹកាឃុំ លលើគលព្ម្មងអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍
ការជួយអ្នារាគម្ន៍ និងការសព្ម្រសព្ម្ួលទសសនៈអ្ាកភ្ូម្ិ សាីេី ការចូលរួម្អ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ម្ូលោាន។
លព្ៅេីកិចចការខាងលលើ េួកោត់ក៏

នផ្ដួចលផ្ដើម្គំនិតជួ យលធែើអ្នដរាគម្ន៍ លធែើរ

យការណ្៍ និងជាអ្ាក

ទំនាក់ទំនងផ្ាល់េ័ត៌ម្មនេីព្រជាេលរ លា ៅព្កុម្ព្រឹកាឃុំ/សង្កាត់ លរើយេីព្កុម្ព្រឹកាឃុំ/សង្កាត់ លៅ
ព្រជាេលរ ាវ ិញ
ររស់ខួន។
ល

និងកិចចការលផ្សងលទៀតខ លរំលរ ើឱ្យផ្លព្រលោជន៍ ព្រជាេលរ ាលៅកាុងឃុំ/សង្កាត់

លនះជាលលើកទីរីលរើយ ខ លខុម្ខ្រែល
ឃ្លលំ ម្ើលម្ូលោានលនះល

ើង។

នលរៀរចំការវាយតថ្ម្ល ល ើម្បីផ្ដល់រង្កែន់សំរារ់អ្ាក

ំ លណ្ើរការថ្នកម្ាវ ិធី លនះម្មនរយៈលេលជាងម្ួយខខ គឺចារ់លផ្ដើម្េីពាក់

កណ្ត
ា លខខកុម្ភៈ លរើយរញ្ចរ់លៅចុងខខម្ីនា ឆ្ាំ២០១៣។ ការវាយតថ្ម្ល
ចំនួន០៥រូរ ជារ់ចំណ្តត់ថាាក់េីលលខ១

ល់លលខ៣ និង២នាក់លទៀតជារ់រង្កែន់លួងចិតដ ព្តូវ

លព្ជើសលរ ើសលចញេីលរកខជនចំនួន ១២រូរ ម្កេី ០៥លខតដ ខ ល
ព្កុម្ការង្ករវាយតថ្ម្លររស់ខុម្ខ្រែល

នរកលឃើញអ្ាកឃ្លលំ ម្ើល
ន

នោក់ពាកយសុំលធែើការព្រកួតព្រខជង។

នចុះេិនិតយ ល់ម្ូលោាន

ល ើម្បីសម្មភសន៍ផ្ទទល់ជាម្ួយ

សម្មជិកព្កុម្ព្រឹកាឃុំ/សង្កាត់ និងព្រជាេលរ លា ៅឃុំ/សង្កាត់ររស់េួកលគ។
ទីស្នាក់ការកណ្ត
ា ល ៖ ផ្ទះលលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ខណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភ្ំលា េញ ព្េះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជា
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ឆ្លងតាម្លទធផ្លររស់គណ្ៈកម្ាការវាយតថ្ម្ល លលើការរំលេញកិចចការម្ូលោានលយើងទទួល
 ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១

ន៖

នលៅលលើ កញ្ញា ខឹម្ នីម្ អាយុ២៦ឆ្ាំ ម្ក

េី ឃុំ អ្ំ េិលទឹ ក ស្សុក កំេង់ ព្តឡាច លខតាកំេង់ ឆ្ាំង ស្នាថ្ ជ័ យ
លាភ្ី លលខ១

នចូ លរួម្ចំ ខណ្កោ៉ា ងសកម្ាជាម្ួយព្កុម្ព្រឹកា

ឃុំ ជួ យឲ្យឃុំសលព្ម្ច

នការអ្នុ វតាគលព្ម្មង ផ្លូវលំ ជួ សជុ ល

ទំ នរ់ និ ងរខនែម្ធុងទឹកស្នអត២ ឬ៣ តាម្ភ្ូ ម្ិ។

 ចំណ្តត់ថាាក់លលខ២

នលៅលលើ លលាក រូលរ ៉ាត កំេី អាយុ ២៧ឆ្ាំ

ម្កេី ឃុំ ោក់ ោំ ស្សុក អ្ូ ររាំង លខតា ម្ណ្ឌលគិរ ី ម្មនស្នាថ្ ស្នង
សង់ ស្នលាព្រជុំ ភ្ូម្ិ

និងផ្សេែផ្ាយការចុ ះរញ្ជី ីធី ជា
ល សម្ូ រ

ភាេជនជាតិល ើម្ភាគតិច កាុងការជួ យព្កុម្ព្រឹកាឃុំឲ្យសលព្ម្ច
ន។

 ចំណ្តត់ថាាក់លលខ៣

នលៅលលើ កញ្ញា យន់ ចាន់នី ម្មនអាយុ

២៨ឆ្ាំ ម្កេី ឃុំសំលរាងខសន ស្សុកកំេង់ខលង លខតាកំេង់ ឆ្ាំង
នរួម្ចំ ខណ្កោ៉ា ងសកម្ាការទម្ទរឱ្យព្កុម្ព្រឹកាលឆ្លើយតរ
លលើតព្ម្ូវការអាទិ ភាេ
លទធផ្ល

ររស់អ្ក
ា ភ្ូម្ិទក់ ទិននឹងសុខភាេ

នទិ ញម្៉ាូ តូកង់រី និង

ឡា ព្តូវ

នលព្រើ ព្

ជា

ស់ ឹក

អ្ាកជំ ងឺលៅម្នទីរលេទយ។
 សំរារ់ រង្កែន់ លួងចិ តា

លខតាលកាះកុង

នលៅលលើ លលាក ចាន់វទ
ុ ធ អាយុ ៣៩ឆ្ាំ ម្កេីឃុំភ្ីម្ម
ញ ស ស្សុកគិរ ីស្នគរ

ជួយតាម្ោនកិចចសនាររស់ព្កុម្រុនផ្ាល់សំណ្ងជូនព្រជាេលរ ាខ លព្តូវលគ

រលណ្ាញលចញ និងជួយេលនលឿនការលធែើអ្ណ្ូា ងលៅតំ រន់ ខ លលគផ្ទលស់រូរងា
ា ី និ ងលលាក សិទធ វ ិរុល
អាយុ ៤១ឆ្ាំ ម្កេីឃុំខស្សចារ ស្សុកសាួល លខតាព្កលចះ
ឱ្យលៅេិនិតយរញ្ជីល្ាះ និងចុះល្ាះល

នចូ លរួម្ផ្សេែផ្ាយ ល់ព្រជាេលរ ា

ះលឆ្ាតឆ្ាំ២០១២ លៅឃុំ/សង្កាត់ ការលធែើអ្តាសញ្ញាណ្

រ័ណ្ណ ការចូលរួម្ព្រជុំជាម្ួយព្កុម្ព្រឹ កាឃុំ អ្ំ េីតព្ម្ូវការអាទិ ភាេកាុងឃុំ និ ងសា័ព្គចិ តជា
ា ម្្នាី
សម្មភសន៍លធែើរ័ណ្ណព្កីព្កជូនព្រជាេលរ ាផ្ងខ រ។

2

កម្មវ ិធី ផ្េ
ដ ់រង្វាន់ លនេះ បានប្រប្រឹតដលៅកាេរី ថ្ងៃទី២២ ខខឧសភា ឆ្ាំ២០១៣ លវលាល ៉ោ ង៥:០០
នាទី លៅ ម្ជ្ឈម្ណ្ឌេរ័នធកិចចឯកភារប្រឹសរ
ទ រ ិស័ទភ្ាំលរញ ខែេ

នការអល្ជើញចូេរួម្រីរណ្ៈក ម

ធិការប្រតិរតដិ រណ្ៈក ម ការវាយតថ្ម្ៃ លេខារាជ្ធានី/លខតដ និងអាកសប្ម្រសប្ម្ួេលខតតខុម្ខ្រាេ
ទំង ៤៧រូរ។
លសចកដីជ្ូនែំណ្ឹងលនេះ ចាត់ទុកជារ័ត៌
៖

បេសកកម្មរេស់ខុម្ហ្វ្រែល

នែេ់សាធារណ្ៈជ្នប្ជារ។

គឺជយ
ួ េប្កើតេរយាកាសគួ
រជាទីបេញចិតដ
ិ

និ្មានេ័តមា
៌ នគ្គេ់គ្ាន់

ទី១/

តាម្រយៈការេញ្ុ ុះេញ្ូ ល តសូ ម្តិ ប ើម្បទ
័ មា
៌ ន ល់
ី ទួលបាននូវគ្កេខ័ណ្ឌចាេ់សម្រម្យ, ការអេ់រ ំប ើម្បផ្
ី ដល់េត

អនកបបាុះបននត អំេស
ួ បគ ហ្វ លចរចរារាំ្នូវពចេម្ន
ី ិ ទធិ និ្សកម្មពចេចូលរួម្សប្កតការណ្បរេស់េក
ិ គ្េគ្កតី គ្េម្ទំ្ផ្ដល់នូវរបាយការណ្បអប្កតយា៉ា្
ទូលំទូលាយ

ន្
ិ នេ់ររ័ស

ប ម្
ើ បចរ
ី ច

មានការវាយតម្ម្ៃបលើ ំបណ្ើរការបបាុះបននតម្ួយហ្វ លម្ន
ិ លំ បអៀ្

ន្
ិ ម្ន
ិ គ្េកាន់េកសេួក

ទ២
ី /

តាម្រយៈការអេ់រ ំ និ្បវទិកាសាធារណ្ៈកនុ្បាលេំណ្្ជំរុញបលើកទឹកចិតដគ្េជាេលរ ឋ

ឱ្យចូលរួម្កនុ្កិច្ការនបយាបាយ និ្ការប្ែើបសចកដីសំបរចនានា ការតសូ ម្តិ/េញ្ុ ុះេញ្ូ លប ើម្បឱ្
ី យមានការហ្វកទគ្ម្្់ ំបណ្ើរការបបាុះបននតហ្វ លេប្កើន
នូវគណ្បនយយពចេ (ការទទួលខុសគ្តូវ) រេស់ម្្នដីជាេ់បននត គ្េម្ទំ្ផ្ដល់នូវរបាយការណ្បអប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នេ់ររ័ស ប ើម្បចរ
ី ចឱ្យ

មានការវាយតម្ម្ៃម្យ
ួ ហ្វ លម្ន
ិ ីនបយាបាយ ន្
ិ លំ បអៀ្ និ្គ្េកាន់េកសេួកបៅបលើការេំបេញកម្មវ្
ិ ំបណ្ើរការអនុវតដនប ការងាររេស់ម្្នដជា
ី េ់បននត។
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