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ថ្ងៃទី១៤  ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 

 
សម្លឹងមម្ើលលទ្ធផលនៃការម ោះមនោ ត ក្រមុ្ក្រឹរាថ្នោ រម់ក្កាម្ជាត ិ

 
 

គណៈកម្មា ធិការដ ើម្បើការដ ោះដនោ តដោយដេរ ើ និងយុតតិធម៌្ដៅកម្ពុជា (ខុម្ហ្វ្រែល) ប្រកាន់ជំររមិ្ន
ចូលរមួ្ និងមិ្នគំបំ្រការដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេប្កុម្ប្រឹកាថ្នោ ក់ដប្កាម្ជាតិរមួ្ម្មន ការដ ោះដនោ តប្កុម្ប្រឹកា
រាជធានើ ដខតត ការដ ោះដនោ តប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  អាណតិតរើ២ នោ ២ំ០១៤ ដោយដៅហ្វតរនតចាត់រុក
ថ្ន ដនោះជាការដ ោះដនោ តហ្វ លមិ្នម្មនតម្មា ភាព និងគា នអតថន័យ។ ប្រព័នធបដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេប្កុម្ប្រឹកា
រាជធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  ដនោះ មិ្ន នឆាុោះរញ្ច ងំភាពប្តឹម្ប្តូវកោុងការចូលរមួ្ប្រកតួ
ប្រហ្វជង ដប្រោះលរធបផលននការដ ោះដនោ ត ដយើងអាច ឹងមុ្នតាម្រយៈ ការគណនាចំននួេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកា
ឃុេំង្កា ត់ ររេ់គណរកសនើម្យួៗ។ ជាក់ហ្វេតងណាេ់ការដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេ ប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត 
ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  អាណតិតរើ២ ហ្វ លនឹងប្រប្ពឹតតដៅដៅនងៃ អារិតយ រើ១៨ ហ្វខឧេភា នោ ២ំ០១៤ 
ម្មនហ្វត ៥ គណរកសនដោ យរ ុដណាណ ោះ  នចូលរមួ្ប្រកតួប្រហ្វជងការដ ោះដនោ ត ដរើដ ោះរើជាម្មន ៦
គណរកសនដោ យ ហ្វ លម្មនអាេនៈកោុងប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ក៏ដោយ។ 

 
ម្មនគណរកសនដោ យចំននួ ៥  នចុោះរញ្ជ ើដរកខជនឈរដ ា្ ោះ ដៅតាម្ម្ណឌ លឈរដ ា្ ោះដ ោះ

ដនោ តរមួ្ម្មន គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ គណរកសរែវ៊ុនេុិនរិុច គណរកស
សាធារណរ ឋប្រជាធិរដតយយ និងគណរកសេម្ព័នធបដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយ។ គណរកសនដោ យហ្វ លម្មន
េម្មេភាពកោុងប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់អាណតតិរើ៣(រចចុរបនោ)ដនោះ ម្មនចំនួន ៦គណរកស។ គណរកស
នដោ យម្យួចំននួ នប្រកាេរញ្ជូ លគោ េប្ម្មរ់ការដ ោះដនោ តដនោះ  ូចជា ប្កុម្ប្រឹកាឃុ ំេង្កា ត់ររេ់
គណរកសេម្រងសុើ និងគណរកសេិរធបិម្នុេសនឹងដ ោះដនោ តឲ្យដរកខជន គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ រ ើឯគណរកស
ជាតិនិយម្ (អតើតគណរកសនដរាតតម្រណឫរធបិ) និងគណរកសេញ្ជ តិកម្ពុជាមិ្នចូលរមួ្ប្រកតួប្រហ្វជងការ
ដ ោះដនោ តដនោះដរ។ គរួកត់េម្មរ ល់ថ្ន គណរកសសាធារណរ ឋប្រជាធិរដតយយ ហ្វ ល នចូលរមួ្ប្រកតួ
ប្រហ្វជងការដ ោះដនោ តដនោះមិ្នម្មនេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ដនាោះដរ។ 

តាម្ចារ់ដ ោះដនោ តរចចុរបនោ ដរកខជនហ្វ លម្មនេិរធបិឈរដ ា្ ោះដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេ ប្កុម្ប្រឹការាជ
ធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  ប្តូវម្មនអាយុចារ់ពើ ២៥នោ ដំ ើងដៅ ម្មនេញ្ជ តិហ្វខារពើកំដណើ ត 
ម្មនដ ា្ ោះកោុងរញ្ជ ើដ ោះដនោ ត ម្មនរើលំដៅកោុងប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជាម្មនការហ្វតងតាងំពើគណរកសនដោ
 យហ្វ ល នចុោះរញ្ជ ើឈរដ ា្ ោះដ ោះដនោ ត ដៅគណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀរចំការដ ោះដនោ ត។ ការដ ោះដនោ ត
ដប្ជើេដរ ើេ ប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  អនុញ្ា តឱ្យគណរកសនដោ យ
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ដោេនាដ ោះដនោ តចំននួ ១៥ នងៃ ចារ់ពើដម្ម ង ៦ប្ពឹក  ល់ដម្ម ង ១០យរ់ ហ្វតប្តូវ នហាម្ោត់នូវការដប្រើ
ប្ េ់ឧរករណ៍រំពងេដម្ាងចារ់ពើដម្ម ង ១២នងៃប្តង់  ល់ដម្ម ង ២រដេៀល។ េកម្ាភាពដោេនាប្តូវ
រញ្ឈរ ់២៤ ដម្ម ង មុ្ននងៃដ ោះដនោ ត។ ប្រព័នធបដ ោះដនោ តដនោះរញ្ចូ លគោ រវាងប្រព័នធបអេកលជាម្យួប្រព័នធប  
េម្មម្មប្ត )រញ្ជ ើគណរកស រិរ(។ ម្មនហ្វតេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុ-ំេង្កា ត់កោុងមុ្ខតំហ្វណង ជាអងរដ ោះដនោ ត
េប្ម្មរ់ការដ ោះដនោ តដនោះ។ ដរកខជនដៅកោុងរញ្ជ ើប្តូវ នដប្ជើេដរ ើេដោយគណរកស ហ្វ លមិ្នម្មន      
លកខណៈដរើកចំររ ឲ្យម្មនការោក់រកយពើដរកខជនខាងដប្ៅ។  

ការចំណាយ និងងវកិាេប្ម្មរ់ដរៀរចំការដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេ ប្កុម្ប្រឹកាថ្នោ ក់ដប្កាម្ជាតិដនោះ គឺជាការ 
ខជោះខាជ យងវកិាជាតិ ដប្រោះការដ ោះដនោ តតាម្ប្រព័នធបដនោះ ដេាើនឹងការចាត់តាងំ ប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត ប្កុម្
ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  ដោយគណរកសនដោ យ។ ជាឱ្កាេគណរកសនដោ យអាចោក់ដរកខជនជា
្េតើ និងយុវជនឲ្យ នដប្ចើនដ ើម្បើជារ់ជាេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកា ងំដនោះ។ ចំននួអាេនៈេម្មជិក ប្កុម្ប្រឹកា
រាជធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  េប្ម្មរ់គណរកសណាម្យួអាចគណនាដោយដោងតាម្ចំនួន
េម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ននគណរកសដនាោះម្មន។  

តាម្ការរញ្ជ ក់ររេ់ម្្នតើ គណៈកម្មា ធិការជាតិដរៀរចំការដ ោះដនោ ត (គ.ជ.រ) សាថ រ័នដ ោះដនោ តម្យួ
ដនោះនឹងប្តូវចំណាយងវកិាចំននួជាង ១,៧ លាន ុលាា រ  េប្ម្មរ់ដរៀរចំការដ ោះដនោ ត ដោយម្មនអោកចូលរមួ្
ដ ោះដនោ តជាេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់កោុងមុ្ខតំហ្វណងេរុររូ ងំប្រដរេចំននួ ១១.៤៥៩នាក់ ដ ើម្បើ
ដប្ជើេដរ ើេអាេនៈ ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ ម្មនចំននួ ២៩៣១អាេនៈ និងអាេនៈប្កុម្ប្រឹការាជ
ធានើ ដខតត ចំននួ ៣៩៣អាេនៈ។ 

 
ប្រព័នឋដ ោះដនោ តអាចឲ្យដគដធែើការគណនា នជាមុ្ននូវលរធបផលននការដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេប្កុម្ប្រឹកា

រាជធានើ ដខតត ប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  នោ ២ំ០១៤។ 

ដោងតាម្រ យការណ៍លរធបផលដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់អាណតតិរើ៣ នោ ២ំ០១២ 
ដចញដោយ គ.ជ.រ  នរង្កា ញថ្ន គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាររលួ នអាេនៈប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ 
៧២.៣៦% (៨២៩២អាេនៈ) ននអាេនៈេរុររូ ងំប្រដរេ ១១៤៥៩អាេនៈ រ ើឯគណរកសេដ្ង្ករ ោះ
ជាតិររលួ ន ២៥.៧៩%  (២៩៥៥អាេនៈ) គណរកសរែវ៊ុនេិុនរិុចររលួ ន ១.៣២% (១៥១អាេ
នៈ) គណរកសជាតិនិយម្  ររលួ ន ០.៤៥% (៥២អាេនៈ) គណរកសេម្ព័នធបដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយររួល
 នចំនួន ០.០៧% (៨អាេនៈ) និងគណរកសេញ្ជ តិកម្ពុជា ម្មនចំននួ ១អាេនៈ។  

លរធបផល  ន់ប្រម្មណននការដ ោះដនោ តប្កមុ្ប្រឹកាប្កងុ ប្េកុ ខណឌ  

កោុងករណើ គណរកសជាតិនិយម្ ចូលរមួ្ប្រកតួការដ ោះដនោ ត ដនាោះលរធបផលដធៀរអាេនៈេរុររូ ងំ
ប្រដរេគឺ គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាររលួ ន ២២១៦អាេនៈ គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិររលួ ន ៦៧៩
អាេនៈ គណរកសរែវ៊ុនេុិនរិុចររលួ ន ១៩អាេនៈ គណរកសជាតិនិយម្  ររលួ ន ១អាេនៈ គណ
រកសេម្ព័នធបដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយររលួ ន ១អាេនៈ គណរកសសាធារណរ ឋប្រជាធិរដតយយ មិ្នររលួ ន
អាេនៈដរ និងដៅេល់ចំននួ ១៥អាេនៈ (ដោយម្មនេនាឹកដនោ តដេាើគោ ) ប្តូវដធែើការចារ់ដនោ ត។ 
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អាេនៈ ងំ ១៥ ហ្វ លដៅេល់េប្ម្មរ់ដធែើការចារ់ដនោ តម្មនដៅកោុងដខតតរនាា យម្មនជ័យ ម្មន២
អាេនៈ  កោុងប្េុកប្ពោះដនប្តប្ពោះ ដខតត ត់ ំរងម្មនចំននួ ៣អាេនៈ ហ្វ លកោុងដនាោះ ប្េុកឯកភ្ោំចំននួ១ប្េុក
េហ្វងាចំននួ១ និងប្េុកេំដៅលូនចំននួ១ ដខតតកំពង់ចាម្ ចំននួ១ ដៅកោុងប្េុកដជើងនប្ព ដខតតកំពង់ធំចំននួ១ 
ដៅកោុងប្េុកប្ សាររលា័ងរ  ដខតតកណាត លចំននួ១ ដៅកោុងប្េុកដកៀនសាែ យ  ដខតតប្កដចោះចំននួ១ ដៅកោុងប្េុក
េំរូរ  ដខតតប្ពោះវហិារចំននួ២ ហ្វ លកោុងដនាោះ ប្េុកហ្វតបងម្មនជ័យ ចំននួ១ និងប្េុកប្ពោះវហិារ ចំននួ១  ដខតត
រតនគិរ ើចំនួន១ ដៅកោុងប្េុក នលុង  ដខតតដេៀម្រារចំននួ១ កោុងប្េុកេូប្តនិគម្ និងដខតតតបូងឃាុចំំនួន១ 
កោុងប្េុកពញាហ្វប្កក។  អាេនៈដៅេល់ ងំអេ់ដនោះ ភាគដប្ចើនគឺចារ់ដនោ តរវាងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា 
និងគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ។ 

ដរើកោុងករណើ គណរកសជាតិនិយម្ដធែើការគបំ្រដៅឲ្យគណរកសរែវ៊ុនេុិនរិុច  ដនាោះលរធបផល នរង្កា ញ
ថ្ន គណរកសប្រជាជនររួល ន ២២១១អាេនៈ ងយចុោះចំននួ ៥អាេនៈ គណរកសរែវ៊ុនេុិនរិុចររួល
 ន ២៦អាេនៈ ដកើនដ ើងចំនួន ៧អាេនៈ គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិររលួ ន ៦៧៩អាេនៈ ដោយមិ្ន
ម្មនអែើហ្វប្រប្រួល និងគណរកសេម្ព័នធបដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយ ររលួ ន១អាេនៈ រ ើឯគណរកសសាធារណរ ឋ
ប្រជាធិរដតយយ មិ្នររលួ នលរធបផលអែើ ងំអេ់ ជាម្យួអាេនៈដៅេល់ចំននួ១៤ ហ្វ លប្តូវដធែើការចារ់
ដនោ តរវាងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ ហ្វ លម្មនេដម្ាងដនោ តដេាើគោ ។ 

 ម្មនការហ្វប្រប្រួលលរធបផលតិចតចួរំផុតេប្ម្មរ់គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ 
គណរកសរែវ៊ុនេុិនរិុច និងគណរកសេម្ព័នធបដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយ ប្រេិនដរើប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ររេ់គណ
រកសជាតិនិយម្ដ ោះជូនឲ្យគណរកសចូលរមួ្ការប្រកតួប្រហ្វជងណាម្ួយ។  េម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាគណរកសជាតិ
និយម្ដនោះ អាចដ ោះដនោ តឲ្យគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ ដប្រោះថ្នេម្មជិកគណរកសដនោះ នប្រកាេកោុងកម្ាវធិើ
វរិយុ  នអំរវនាវឲ្យអងរដ ោះដនោ តហ្វ លជាេម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុ-ំេង្កា ត់ររេ់ខាួន ឲ្យដ ោះដនោ តគបំ្រគណ
រកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ។ 

ដរើកោុងករណើ គណរកសជាតិនិយម្ដធែើការគបំ្រដៅឲ្យគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ ដនាោះលរធបផល នរង្កា ញ
ថ្នគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាររលួ ន ២២០៨អាេនៈ គណរកសរែវ៊ុនេុិនរិុច  ររលួ ន ១៩អាេនៈ 
គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិររួល ន ៦៩០អាេនៈ និងគណរកសេម្ព័នធបដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយ ររលួ ន ១
អាេនៈ រ ើឯគណរកសសាធារណរ ឋប្រជាធិរដតយយ មិ្នររលួ នលរធបផលអែើ ងំអេ់ ជាម្យួអាេនៈដៅ
េល់ចំននួ ១៣ ហ្វ លប្តូវដធែើការចារ់ដនោ តរវាងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ ហ្វ ល
ម្មនេដម្ាងដនោ តដេាើគោ ។ 
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តារាងប៉ា នប់្រមាណចាំននួអាសនៈប្រមុប្រឹរារាជធានី ខែត្ត ប្រមុប្រឹរាប្រងុប្សរុែណឌ  

ល.រ 
ដ ា្ ោះគណរកស 
នដោ យ 

សាថ នភាព 
គណរកស 

លរធបផលដ ោះដនោ តប្កមុ្ប្រឹកា 
ប្កងុ ប្េុក និង ខណឌ  រាជធានើ ដខតត 

ធម្ាតា រញ្ចូ លគោ ករណើ រើ១ រញ្ចូ លគោ ករណើ រើ២ ធម្ាតា រញ្ចូ លគោ ករណើ រើ១ រញ្ចូ លគោ ករណើ រើ២ 
េដម្ាង អាេនៈ េដម្ាង អាេនៈ េដម្ាង អាេនៈ េដម្ាង អាេនៈ េដម្ាង អាេនៈ េដម្ាង អាេនៈ 

១ គណរកសប្រជាជន ឈរដ ា្ ោះ 8292 2216 8292 2211 8292 2208 8292 305 8292 305 8292 305 

២ គណរកសរែវ៊ុនេិុនរិុច ឈរដ ា្ ោះ 151 19 
203 26 

151 19 151 2 
203 2 

151 2 

៣ គណរកសជាតិនិយម្ មិ្នឈរដ ា្ ោះ 52 1 
3007 690 

52 0 
3007 86 

៤ គណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ ឈរដ ា្ ោះ 2955 679 2955 679 2955 86 2955 86 

៥ 
គណរកសេម្ពន័ធបដ ើម្បើ 
ប្រជាធិរដតយយ 

ឈរដ ា្ ោះ 8 1 8 1 8 1 8 0 8 0 8 0 

៦ សាធារណរ ឋប្រជាធិរដតយយ ឈរដ ា្ ោះ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

៧ េញ្ជ តិកម្ពុជា មិ្នឈរដ ា្ ោះ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

េដម្ាង និងអាេនៈ នររលួ 11459 2916 11459 2917 11459 2918 11459 393 11459 393 11459 393 

េដម្ាង និងអាេនៈេររុ 11459 2931 11459 2931 11459 2931 11459 393 11459 393 11459 393 

អាេនៈដៅេល ់ 0 15 0 14 0 13 0 0 0 0 0 0 
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ដ ោះរើជាោ ងណាក៏ដោយ ដនោះប្គន់ហ្វតជាការ  ន់ប្រម្មណ និងដលើកជាករណើ ហ្វ លអាចដកើតម្មន  ូចកោុង
ករណើ ខាងដលើហ្វតរ ុដណាណ ោះ លរធបផលជាក់ហ្វេតងវាេថិតដៅដលើេម្មជិកប្កុម្ប្រឹការរេ់គណរកសនិម្យួៗ ដធែើការ
ដប្ជើេដរ ើេ ដោយអាចម្មនករណើ ដប្ចើនជាងដនោះដរៀត ូចជា ប្កុម្ប្រឹកាខាួនឯង មិ្នដ ោះឲ្យគណរកសខាួន ឬប្តូវ
 នគណរកសដផសងរិញរឹកចិតតហ្វ លជាដរតុនាដំអាយលរធបផលររេ់គណរកសខាួនខុេពើការរពឹំងរុក។ 

លរធបផល  ន់ប្រម្មណននការដ ោះដនោ តប្កមុ្ប្រឹការាជធានើ ដខតត 

ខុម្ហ្វ្រែលក៏ នដធែើការគណនា រកចំនួនអាេនៈប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត កោុងការដ ោះដនោ តអាណតតិរើ
២ នោ ២ំ០១៤ ខាងមុ្ខ  ូចលរធបផលហ្វ ល នរង្កា ញកោុងតារាងខាងដលើផងហ្វ រ។ លរធបផលននការគណនារក
ចំននួអាេនៈប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត  នរង្កា ញថ្ន គណរកសប្រជាជនកម្ពុជាររលួ នអាេនៈ 
៧៧.៦១% (ដេាើ ៣០៥អាេនៈ) ននអាេនៈេរុររូ ងំប្រដរេ ចំននួ ៣៩៣ រ ើឯគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ
ម្មនចំនួន ២១.៨៨% (ដេាើ ៨៦អាេនៈ) គណរកសរែវ៊ុនេុិនរិុច ររលួ នចំននួ ០.៥១% (ដេាើ ២អាេ
នៈ) រ ើឯគណរកសជាតិនិយម្ គណរកសេម្ព័នធបដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយជាម្យួ និងគណរកសសាធារណរ ឋប្រជាធិ
រដតយយ មិ្នររលួ នអាេនៈប្កុម្ប្រឹការាជធានើដខតតកោុងដខតតណាម្យួដនាោះដរ។ លរធបផល នរង្កា ញដរៀត
ថ្ន គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា ររលួ នអាេនៈជាម្ធយម្ ៧៩.៣៤% និងអាេនៈហ្វ លររលួ នតិចរំផុត
កោុងដខតតគឺ ៥៧.១៤% ។ 

ដរើកោុងករណើ ប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់គណរកសជាតិនិយម្  ដ ោះដនោ តគបំ្រ  គណរកសដផសងវញិ លរធប
ផល នរង្កា ញឲ្យដឃើញថ្ន គណរកស ងំអេ់មិ្នម្មនអែើហ្វប្រប្រួល ដប្ចើនដរេប្ម្មរ់អាេនៈហ្វ លររលួ ន 
រ ុហ្វនតេប្ម្មរ់េដម្ាងគបំ្រដធែើឲ្យម្មនការហ្វប្រប្រួល។  

ដ ោះរើគណរកសរែវ៊ុនេុិនរិុច គណរកសជាតិនិយម្ និងគណរកសេម្ព័នធបដ ើម្បើប្រជាធិរដតយយ ចូលគំ
ប្រដៅខាងគណរកសណាម្ួយ អាចជាគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា ឬគណរកសេដ្ង្ករ ោះជាតិ ក៏លរធបផលអាេនៈ
ររេ់គណរកស ងំពើរដនោះ មិ្នម្មនអែើហ្វប្រប្រួលដប្ចើនដនាោះហ្វ រ។ ម្ ាងដរៀត លរធបផលជាក់ហ្វេតងវាអាចម្មនការ
ហ្វប្រប្រួល ដរើេិនជាប្កុម្ប្រឹការរេ់គណរកសខាួនមិ្ន នដ ោះដនោ តឲ្យប្កុម្ប្រឹការាជធានើដខតតររេ់ខាួន ឬប្តូវ
 នអោក នររិញរឹកចិតត។ 

លរធបផលដ ោះដនោ តដនោះក៏អាចហ្វប្រប្រួលដោយសារភាពមិ្នប្រប្កតើ  ូចជាការរ ុនរ ងរិញេនាឹកដនោ ត    
ផតល់េម្មា រៈ ងវកិា ឬ/និង គប្ម្មម្ កតនួារើ ឬផតល់តួនារើ ការតប្មូ្វឱ្យអងរដ ោះដនោ តដធែើេម្បង ឬេចាច ប្រណិ
ធាន េនាដ ោះដនោ តជូនគណរកសររេ់ខាួនកោុងអំ ុងដពលដ ោះដនោ តប្កុម្ប្រឹការាជធានើដខតត ប្កុម្ប្រឹកា
ប្កុង ប្េុក និងខណឌ  ជារដងែើ ខុេចារ់ដ ោះដនោ តកម្ពុជា  និងខុេដគលការណ៍េកលនន ការដគរពឆនាោះ
ដោយដេរ ើររេ់អោកដ ោះដនោ ត។ គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា នយកចិតតរុកោក់ជាម្យួេម្មជិក ប្កុម្ប្រឹកាឃុំ
េង្កា ត់ររេ់ខាួន មុ្នការដ ោះដនោ តដនោះខុេពើធម្ាតា ដោយេនាឲ្យងវកិាចំនួន ១លាន៣មឺុ្ន ុលាា រេប្ម្មរ់
េម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ររេ់ខាួនេរុរចំនួន ៨២៩២នាក់។ 
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ទីស្នា ក់ការកណ្តា ល ៖ ផ្ទះលលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ខណ្ឌ  ទួលលោក រាជធានីភ្ាំលេញ ព្េះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 

P.O. Box1145, Phone :  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745   E-mail :  comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org 

ខុម្ហ្វ្រែល េូម្ផតល់អនុសាេន៍ថ្ន គរួហ្វតដធើែវដិសាធនកម្ាចារ់ដលើប្រព័នធបដ ោះដនោ តអេកលដប្ជើេដរ ើេ
ប្កុម្ប្រឹការាជធានើ ដខតត និងប្កុម្ប្រឹកាប្កុង ប្េុក ខណឌ  ដោយោក់រញ្ចូ លជាម្យួការដ ោះដនោ តដប្ជើេដរ ើេ
ប្កុម្ប្រឹកាឃុេំង្កា ត់ កោុងនងៃដ ោះដនោ តហ្វតម្យួ ដោយឲ្យម្មនេនាឹកដនោ តខុេគោ  និង/ឬោ ងដហាចណាេ់
ប្រព័នធបដ ោះដនោ តដនោះគរួប្តូវ នដរើកចំរររដងាើនការចូលរមួ្ និងម្មនតម្មា ភាពឱ្យ នដប្ចើន ដោយរដងើានអងរ
ដ ោះដនោ ត និងអោកដ ោះដនោ តរមួ្ម្មន អងរវជិាជ ជើវៈ តំណាងកេិករ តំណាងកម្ាករ និងតំណាងប្គូដពរយជាដ ើម្។
ល។ 

កោុងករណើ ដ ោះដនោ តដោយផ្ទា ល់ពើប្រជាពលរ ឋ ប្កុម្ប្រឹកាថ្នោ ក់ដប្កាម្ជាតិដនោះគរួម្មនេិរធបិអំណាច
ដប្ជើេតាងំអភិ្ ល និងេម្មជិកគណៈអភិ្ លររេ់ខាួន។ 

 
 
 
 
 
 
 
ដរេកម្ា ៖ ដរេកកម្ាររេខុ់ម្ហ្វ្រែល គឺជួយរដងាើតររោិកាេគួរជារើដពញចតិដ នងិម្មនពត៌ម្មនប្គរ់ប្គន់ រើ១/ដ ើម្បើឱ្យម្មន ដំណើ រការដ ោះដនោ តដោយដេរ ើ នងិ
យុតតធិម្ត៌ាម្រយៈការរញ្ចុ ោះរញ្ចូ ល តេវូម្តិ ដ ើម្បើររួល ននូវប្ករខ័ណចារ់េម្រម្យ, ការអរ់រដំ ើម្បើផដលព់ត៌ម្មន លអ់ោកដ ោះដនោ ត អំពើេិរធបិ និងេកម្ាភាពចូលរមួ្
េដងាតការណ៍ររេព់ួកដគ ហ្វ លអាចរារាងំនូវភាពម្ិនប្រប្កតើ ប្ពម្ ងំផដលនូ់វរ យការណ៍អដងាតោ ងរូលំរូលាយ និងនររ់រ័េ ដ ើម្បើអាចឲ្យម្មនការវាយតនម្ាដលើ
 ំដណើ រការ ដ ោះដនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំដអៀង និងម្ិនប្រកានរ់កសពួក រើ២/ ដ ើម្បើឱ្យម្មនអតថនយ័នន ណំាកក់ាលដប្កាយដពលដ ោះដនោ ត តាម្រយៈការអរ់រ ំនិងដវរិកាសា
ធារណៈកោុងដគលរំណងជំរុញដលើករឹកចិតដប្រជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុងកិចចការនដោ យ និងការដធែើដេចកដើេំដរចនានា ការតេវូម្ត/ិរញ្ចុ ោះរញ្ចូ លដ ើម្បើឱ្យម្មនការហ្វក
រប្ម្ង ់  ំដណើ រការដ ោះដនោ តហ្វ លរដងាើននូវគណដនយយភាព (ការររួលខុេប្តូវ) ររេម់្្នដើជារដ់នោ ត ប្ពម្ ងំផដលនូ់វរ យការណ៍អដងាតោ ងរូលំរូលាយ នងិ
នរ់ររ័េ ដ ើម្បើអាចឱ្យម្មនការវាយតនម្ាម្ួយហ្វ លម្ិនលំដអៀង និងប្រកានរ់កសពួកដៅដលើការរំដពញកម្ាវធិើនដោ យ និង ំដណើ រការអនុវតដន៍ការង្ករររេម់្្នដើជារ់
ដនោ ត។ 


