
NEAK KHLOAM MEUL - OBSERVER BULLETIN 
លេខ៥២ ឆ្ន ាំទ១ី៨ លេញផ្សាយថ្ងៃទី០២ ខខតលុា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

* លេេក្តីខងែងការណ៍រួម េត ីពីជាំហរេងគមេីុវិេ ពាក្់ព័ន្ធការចាប់ឃុាំខែួន្   លបក្ខជន្ជាប់លឆ្ន តតាំណាងរាស្រេត  និ្ងេក្មមជន្ន្លោបាយ (ទាំព័រ១) 
* ក្ិេចព្ពមលព្ពៀងេត ីពី ដាំលណាោះព្ាយន្លោបាយរវាងគណបក្សព្បជាជន្ក្មពុជា និ្ងគណបក្សេលស្រ គ្ ោះជាតិ និ្ងព្ពឹតតិការណ៍លផ្សសងៗ (ទាំព័រ២) 

* លេេក្តីខងែងការណ៍រួម និ្ងអនុ្ាេន៍្េត ីពី ការវាយតថ្មែ លេើក្ិេចព្ពមលព្ពៀងដាំលណាោះព្ាយន្លោបាយរវាងគណបក្សព្បជាជន្ក្មពុជា និ្ងគណបក្ស

េលស្រ គ្ ោះជាតិ (ទាំព័រ៥) 

* លេេក្តីខងែងការណ៍រួម េត ីពី លេេក្តីលេន ើវិលាធន្ក្មមបទបញ្ជា ថ្ផ្សៃក្នុងរដឋេភា ថ្ន្ព្ពោះរាជាណាេព្ក្ក្មពុជា (ទាំព័រ៨) 

* េក្មមភាពថ្ន្ការេុោះអប់រំ និ្ងចាក្់ផ្សសពវផ្សាយ េត ីពី ក្ាំខណទព្មង់ការលបាោះលឆ្ន ត និ្ងលវទិការេួរអនក្តាំណាង  (ទាំព័រ១១) 

* ការលេន ើវិលាធន្ក្មមរដឋធមមនុ្ញ្ញ និ្ងេាប់លបាោះលឆ្ន ត លដើមបីឲ្យស្រេត ីេូេរួមកាន់្ខតលព្េើន្ឲ្យមាន្េមភាពរវាងស្រេត ី និ្ងបុរេ លៅក្នុងវេ័យន្លោបាយ និ្ង

ថ្នន ក្់េលព្មេេិតត  (ទាំព័រ១៥) 

* លេេក្តីព្បកាេព័ត៌មាន្ េត ីពីការផ្អា ក្ដាំលណើរការពិនិ្តយបញ្ា ីល ម្ ោះ និ្ងេុោះល ម្ ោះលបាោះលឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០១៤ (ទាំព័រ១៨) 

* ការក្ាំណត់អាណតតនាយក្រដឋមស្រន្តី (ទាំព័រ២០) 

* ព័ត៌មាន្លផ្សសងៗ និ្ងរូបងែុក្ 

 



ភ្នពំេញថ្ងៃទី ២១ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ េតពីីជំហរេងគមេ វីិល ពាក្់ព័ន្ធការចាប់ឃ ខំ្ែួន្   
សបក្ខជន្ជាប់សនោ តតំណាងរាស្រេត ន្ិងេក្មមជន្ន្សោបាយ 

 ក្កុមអង្គការសង្គមស ីវលិ ជាអង្គការ-សមាគម ពក្ៅរដាា ភ្បិាលមនិព្វើនពោបាយ និង្ មនិរកកថ្ក្មពៅកន ង្ក្រពទសកមព ជា 
ចាតទ់ កថា សកមមភាេរដាា ភ្បិាលកមព ជាខែលបានចារ់និង្ឃ ំែលួនពរកខជនជារ់ពឆ្ន តតំណាង្រាស្រសតររស់គណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិ គឺជា
ពេតនានពោបាយជាជាង្ការយកេារព់ៅអន វតតន៍ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ  និង្បានកំេ ង្ព្វើឲ្យការពោរេសិទិធមន សសជាមូលដាា ននិង្លទធិ
ក្រជា្ិរពតយយ ពៅកមព ជាពែើរងយពក្កាយ។  

  
 ចារត់ងំ្េីថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤ ែល់ ថ្ងៃទី២១ ខែកកកដា ឆ្ន ំ
២០១៤ ោ៉ា ង្ពោេសកមមជនររស់គណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិ េំនួន០៨នាក ់ ក្តូវ
បានចារ ់និង្ឃ ំែលួន(១) កន ង្ពនាោះមាន០៧នាក ់ជាពរកខជនជារព់ឆ្ន តតំណាង្រាស្រសត 
និង្មាន កព់ទៀតជាសកមមជន។ េ័តម៌ានបានរ ា្ ញថា ពៅមានអញ្ញតតិជនមយួេំនួន
ពទៀតខែលកំេ ង្តមខសវង្រកចារែ់លួនផង្ខែរ។ ពរកខជនជារ់ពឆ្ន តតំណាង្រាស្រសត
ទងំ្ពនាោះក្តូវបានពគដាក់ព ន្ ោះថ្ែពៅពក្កាយ ព ើយនាយំកពៅដាកេ់នធនាោរ ពៅ
ែណៈពេលខែលេួកោត់ពក្រើតួនាទីររស់ែលួនកន ង្នាមជាតំណាង្រាស្រសត ពដាយ
ក្ោនខ់តពក្រើយនតការសខមែង្មតិ ឬពលើកពោរល់ពសនើស ំទមទរឲ្យពរើកទលីានក្រជា
្រិពតយយ ពែើមបឲី្យក្រជាេលរែាបានពក្រើក្បាស់ព ើង្វញិខតរ៉ា ពណាណ ោះ។  

កន ង្នាមរែាភាគថី្នកតកិាសញ្ញញ
អនតរជាត ិ សតីេ ី សិទធេិលរែានងិ្សិទធិ
នពោបាយកមព ជាក្តូវខតអន វតត មាក្ត
១៩ កថាែណឌ ២ ខេង្ថា «ជនក្គររ់រូ
មានសិទធិពសរភីាេកន ង្ការរពញ្េញមតិ។ 
សិទធិពនោះ ក្តូវរាររ់ញ្េូ លទងំ្ពសរភីាេ 
ក្ាវក្ជាវេត័ម៌ានទទួលនិង្ផសេវផាយ
េត័ម៌ាន និង្គំនិតសេវខររោ៉ា ង្ពដាយ
មនិគិតេីក្េំខែន ពដាយផ្ទា ល់មាតឬ់
ពបាោះេ មពតមទំរង្សិ់លបៈកត ី ឬកព៏ដាយ
មព្ោបាយផសេវផាយែថ៏្ទពទៀតកតី 
តមការពក្ជើសពរ ើសររស់ែលួន»។ 

អង្គការសង្គមស ីវលិយល់
ពឃើញថា ការពោរេ  សិទិធមន សស នងិ្  

លំ រក្រជា្រិពតយយកានខ់តរមួតូេ
េពង្អៀត ខែលជាការជោះឥទធេិលែល់ពសរ ី
ភាេជាមូលដាា នររស់មន សស ែូេជាការ
ពក្រើពសរភីាេរពញ្េញមតិ និង្សកមមភាេ
ជួរក្រជ ំោន ជាពែើម។ ជាង្ពនោះពៅពទៀត
រាជរដាា ភ្បិាលបាននិង្កំេ ង្ពេញរំរាម
ជាពក្េើនខែលជាពេតនាទរា់ក តរ់ារាងំ្ 
មនិឲ្យក្រជាេលរែាពក្រើក្បាស់ សិទិធ ពសរ ី
ភាេររស់េួកពគឲ្យបានពេញពលញ 
រ៉ា ខនតអំពេើ ិង្ាខែលពកើតមានកនលង្មក 
ែូេជាក្េឹតតិការណីពៅពលើាព នសាឹង្មាន
ជយ័ ាព នអាកាសកាលងនល់ ផលូវពវង្
ពក្សង្ ពរាង្េក្កោ៉ា កជីង្ជាពែើម អាជាា
្រកមព ជាែក្នខសវង្រកជនក្រក្េឹតតិមក
ផតនាា ពទសតមេារ។់ ជាមយួពនាោះខែរ

ក្កុមសនតិស ែស ីឈ្នួលររស់ែណឌ ែូនពេញ មនិតេិែង្ពទ

(១)  ពរកខជនតំណាង្រាស្រសតគណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិ េំនួន០៧នាក ់និង្សកមមជនមាន កក់្តូវបានចារ ់និង្ឃ ំែលួន៖ ១-ពលាកក្សី ម៉ារូ ស ែ រួ ២-ពលាក  ូរ វ៉ា ន ់៣-ពលាក ពរៀល ពែមរនិា ៤-ពលាក ខកវ ភ្រិមយ                       
៥-ពលាក ខម៉ាន ស ថាវរសិ្រនា ៦-ពលាក   ង្ រ ី៧- ពលាក ន ត រែួំល  និង្ ៨-ពលាក ពអឿ ណារទិធិ 

ទំពរ័ ១ 



ខែលបានវយេលរែា នងិ្អនកកាខសតឲ្យរង្ររសួ រ៉ា ខនតអនក
ទងំ្ពនាោះ មនិក្តូវបានសមតថកិេេចារែ់លួនមកផែនាា ពទស
តមេារព់ ើយ។ 

ពសេកតីក្រកាសេត័ម៌ានថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញញ    
២០១៣ បានរញ្ញា កថ់ា កន ង្នាមជាក្េឹទធរ រសថ្នរែាសភា 
សពមតេេញាេក្កី ព ង្ សំរនិ បានក្រកាសផតល់ស េល
ភាេតំណាង្រាស្រសត ពរកខជនជារព់ឆ្ន ត១២៣ររូ។  ែូេ
ពនោះ ការចារឃ់ ំែលួនអនកទងំ្ ០៧ ររូ នាពេលពនោះ គឺ
រពំលាភ្រែា្មមន ញ្ញ  មាក្ត ៨០ រែា្មមន ញ្ញ  (អេំីអភ្យ័
ឯកសិទិធអនកតំណាង្រាស្រសត) កន ង្សកមមភាេសខមតង្មតិ 
ពលើកជាពោរល់កន ង្ការរំពេញម ែ្រររស់អនកតំណាង្
រាស្រសតមនិខមនជាមូលព ត ថ្នការពចាទក្រកានច់ារែ់លួន ឬ 
ឃ ំ ែលួនព ើយ។ 
 អង្គការសង្គមស ីវលិសូមអពំាវនាវែល់រាជរដាា ភ្បិា
លកមព ជា សូមពដាោះខលង្ពរកខជនជារព់ឆ្ន ត តណំាង្រាស្រសត 
ទងំ្អស់ឲ្យមានពសរភីាេព ើង្វញិជារនាា ន ់ និង្ពដាយ
ោម នល័កែណឌ  នងិ្សូមរញ្ឈរ ់ការតមចារែ់លួន អនកពាក់
េន័ធែថ្ទពទៀត  និង្សូមឲ្យមានការពស ើរអពង្កតក្ាវក្ជាវ

ជ ំវញិរទពលមើសខែលបានពកើតមានកនលង្មក ក្េមទងំ្
ពសនើឲ្យមានការពរើកពក្រើក្បាស់ទីលានក្រជា្ិរពត
យយព ើង្វញិ។ ក្សរពេលជាមយួោន ពនោះ អង្គការសង្គម
ស ីវលិសូមឲ្យគណរកសនពោបាយជារព់ឆ្ន តទងំ្េីរ 
រនតការេរចាពដាយឈ្រពលើជំ ផលក្រពោជនក៍្រជា
ជាតិជា្ំ ពែើមបពីដាោះក្ាយវរិតតិនពោបាយនាពេល
រេេ របនន និង្ាត រព ើង្វញិនូវ ការពោរេសិទធមិន សសជា
មូលដាា ន និង្លទធិក្រជា្រិពតយយពៅកមព ជា។ 
 ញតតិពនោះ ក្តូវបានោកំ្ទពដាយ ២៩អង្គការ 
សមាគម កន ង្ក្រពទសកមព ជា។ 

ក្េឹតតិការណ៍ក្រទូសតរា៉ា យោន កាលេីក្េឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
ពវលាពមា៉ា ង្៩ក្េឹករវង្ក្រជាេលរែាមាេ ស់ពឆ្ន ត ពរកខជនតំណាង្រាស្រសត
ជារព់ឆ្ន ត  ខែលេង្រ់ពញ្េញមតិព្វើកូែកមមពដាយសនតិភាេជាមយួនឹង្
កង្សនតិស ែែណឌ ែូនពេញពៅេំណ េាព ននាគ នឹង្ទីលានក្រជា្ិរ
ពតយយ ថ្នរាជធានីភ្នពំេញខែលជាកខនលង្រពញ្េញមតិររស់មាេ ស់ពឆ្ន
ត។ ការក្រទូសតរា៉ា យោន ពនោះរង្កឲ្យមានររសួេំនួន៣១នាក ់ ខែលកន ង្
ពនាោះ្ង្កង្សនតិស ែែណឌ មានេំនួន១៧នាក់ និង្មានការឃាតែ់លួន
មស្រនតីគណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិ១នាក ់ និង្ពរកខជនតំណាង្រាស្រសតជារ់
ពឆ្ន ត៥នាក ់ ជាេិពសសពរកខជនស្រសតីជារព់ឆ្ន តជាអនកតំណាង្តំណាង្
រាស្រសត ពលាកក្សី មរួ ស ែ ួរ ផង្ខែរ។  
 

គណរកសទងំ្េីរបានយល់ក្េមោន េរចារពែើមបរីកែំពណាោះក្ាយរញ្ញា នពោបាយខែលអូសរនាល យពសាើរខត១ឆ្ន  ំ តមរយៈជំនរួកំេូល
រវង្ថាន កែឹ់កនាគំណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិ និង្គណរកសក្រជាជកមព ជា ពៅថ្ងៃទី២២ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤។  

សមាសភាេថ្នថាន កែឹ់កនា ំ និង្ជំនួយការររស់គណរកសទងំ្េីរក្តូវបានរ ា្ ញឲ្យែឹង្តមរយៈពសេកតីជូនែំណឹង្ររស់គណរកសរាង្ៗ 
ែលួន៖ 

ក្ិចចព្ពមសព្ពៀងេតពីី ដំសណាោះព្ាយន្សោបាយរវាងគណបក្សព្បជាជន្ក្មព ជា 
ន្ិងគណបក្សេសស្រ គ្ ោះជាតិ  

សមាសភាេថាន កែឹ់កនាគំណរកសក្រជាជនកមព ជា មាន    
១-ពលាក នាយករែាមស្រនតី   ន ខសន ២-ពលាក ាយ ឈ្  ំ៣-ពលាក 
ស ពែង្ អមពដាយជំនយួការគណរកសេំននួ០៥រូរ រមួមាន ១-ពលាក 
ក្បាក ់ស ែ ន ២-ពលាក ក្េំុ ស ្ ៣-ពលាក ពាម ពសឿន ៤-ពលាក 
សក ់ ពសដាា  និង្ ៥-ពលាក ពកើត រទិធ។  រឯីសមាសភាេថាន កែឹ់កនាំ
គណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិមាន ១-ពលាក សម រង្ស  ី២-ពលាក កឹម ស ្ 
៣-ពលាក រ៉ា ល  ំម  អមពដាយជំនយួការគណរកសេំននួ០៥ែូេោន   
រមួមាន  ១-ពលាក យឹម ស វណណ  ២-ពលាក ខយ៉ាម រ៉ា ញ្ញ ឬទាិ ៣-ពលាក 
ស ន ឆយ័ និង្ ៤-ពលាក គយួ រ  នពរឿន និង្ ៥-ពលាក ពអង្ ថ្ឆអា ង្។  

ទំពរ័ ២ 



នារពសៀលថ្ងៃទី២២ ខែកកកដា មស្រនតីគណរកសសពស្រ គ្ ោះ ជាតិ៨រូរ ក្តូវបាន
ពដាោះខលង្េីេនធនាោរថ្ក្េស។ ពគសពង្កតពឃើញថាមានអនកោកំ្ទក្រមាណ
១ពាន់នាក ់បានរង្ច់ាទំទួលាវ គមន។៍ 

ការសពក្មេពដាោះខលង្ពនោះ គរឺនាា រ់េីមានជំនួរេរចាកំេូលរយៈពេល ៥
ពមា៉ា ង្ រវង្គណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិ និង្គណរកសក្រជាជនកមព ជា ពៅថ្ងៃទី
២២ កកកដា ពនោះ នាវមិានក្េឹទធសភា។ 

 

 

ទំពរ័ ៣ 



ទំពរ័ ៤ 



រនារា់ថ នការណ៍ថ្នអង្គការសង្គមស ីវលិ
ពៅកមព ជា យល់ពឃើញថា កិេេក្េមពក្េៀង្ជារនត
រនាា រថ់្នថាន កែឹ់ក នាកំំេូល និង្គណៈកមាម ្ិការ
េក្មុោះ េិពសសកិេេក្េមពក្េៀង្ថ្ងៃទី ២២ កកកដា ឆ្ន ំ
២០១៤ សតីេីែំពណាោះក្ាយនពោបាយ រវង្គណ
រកសក្រជាជនកមព ជា និង្គណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិ គឺ
ជាេំណ េចារព់ផតើមែម៏ានារៈសំ្ន ់ ពែើមបឈីាន

ពៅរកកំខណទក្មង្ក់្រករពដាយការពោគយល់ោន  
ពែើមបេីក្ងឹ្ង្ែំពណើ រការពបាោះពឆ្ន ត និង្ក្រជា្ិរពត
យយ។ កិេេក្េមពក្េៀង្ពនាោះកប៏ានរនថយាថ នភាេ
តនតឹង្ និង្រញ្េររ់ញ្ញា ជារោ់ងំ្នពោបាយខែល
បានផតល់ផលអវជិាមានែល់ជីវភាេរស់ពៅររស់
ក្រជាេលរែា និង្សកាត ន េលពសែាកិេេ ពៅកមព ជា
ពក្កាយការពបាោះពឆ្ន ត។ 

បន្ទប់ស្ថា ន្ការណ៍ ថ្ងៃប ោះបនោ ត នោ ាំ២០១៣ 
 

          ភ្នពំេញ, ថ្ងៃទី២៥  ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤  

 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ               

េតពីី 

ការវាយតម្មែសលើ ក្ិចចព្ពមសព្ពៀងដំសណាោះព្ាយន្សោបាយ រវាងគណបក្សព្បជាជន្ក្មព ជា ន្ិង   
គណបក្សេសស្រ គ្ ោះជាតិ ន្ិងអន្ ាេន្៍សលើការអន្ វតតន្៍ក្ិចចព្ពមសព្ពៀង 

រនារា់ថ នការណ៍ថ្នអង្គការសង្គមស ីវលិពៅកមព ជាយល់ពឃើញថា ែលឹមារថ្នកិេេក្េមពក្េៀង្ទងំ្ពនាោះ ពៅមនិ
ទនលំ់អិតេាស់លាស់ពៅព ើយ ខែលអាេនាមំកនូវោនិភ្យ័កន ង្ការរកក្ាយ និង្ការអន វតតនកិ៍េេក្េមពក្េៀង្ទងំ្
ពនាោះ។ ឯការលំអតិ ឬការក្រក្េឹតតិពៅនូវកំខណទក្មង្សំ់្ន់ៗ រមួមាន កំខណទក្មង្ព់បាោះពឆ្ន ត និង្ាថ រន័ពរៀរេំការ
ពបាោះពឆ្ន ត និង្ត លយភាេអណំាេពៅកន ង្រែាសភា មនិក្តវូបានខេង្ ឬភាា រក់ន ង្កិេេក្េមពក្េៀង្ពនាោះពៅព ើយ។ 

រនារា់ថ នការណ៍ថ្នអង្គការសង្គមស ីវលិពៅកមព ជា អំពាវនាវឲ្យរាជរដាា ភ្បិាល នងិ្គណរកសកានអ់ំណាេ  
រញ្ឈរក់ារពក្រើក្បាស់ាថ រន័រែា ាថ រន័ត លាការ អាជាា ្រ និង្កង្កមាល ងំ្សនតិស ែ ពែើមបរីំពរ ើផលក្រពោជនន៍ពោបាយ
ខែល ួសេីខែនកំណតថ់្នក្ករែណ័ឌ រែា្មមន ញ្ញ  និង្េារ។់ រាជរដាា ភ្បិាលក្តូវពរើកទីលានក្រជា្ិរពតយយព ើង្វញិ
ពដាយោម នលកខែណឌ ្ង្នពោបាយ ពែើមបាីត រព ើង្វញិនូវសិទធិពសរភីាេរពញ្េញមតិររស់ក្រជាេលរែា ខែលជាពសរ ី
ភាេមូលដាា ន និង្បាតក្គឹោះថ្នលទធកិ្រជា្ិរពតយយ។ ជាមយួោន ពនោះ ពែើមបាីត រព ើង្វញិនូវនីតិរែាខែលអន វតតេារក់្តឹម
ក្តូវ គណរកសទងំ្េីរក្តូវធានាឲ្យបាននូវឯករាជយាថ រន័ត លាការ និង្ាថ រន័រែានានា ពដាយេិនិតយ និង្េិភាកាព ើង្
វញិពលើេារសំ់្នែូ់េជា េារេ់នំួនរីពាកេ់ន័ធនឹង្វស័ិយត លាការ ពដាយេិចារណាពលើអន ាសនរ៍រស់ អង្គការ
សង្គមស ីវលិ និង្អនកជំនាញការអនតរជាតិខែលធាល រប់ានផតល់នាពេលកនលង្មក។  

ទំពរ័ ៥ 



 រនារា់ថ នការណ៍ថ្នអង្គការសង្គមស ីវលិពៅកមព ជា អំពាវនាវឲ្យគណរកសទងំ្េីរកក៏្តូវអន វតតតមាម រតីថ្នកិេេ
ក្េមពក្េៀង្១៤េណំ េ  ថ្ងៃទ១ី៧ ខែមនីា ឆ្ន ២ំ០១៤ រមួរញ្េូ លទងំ្កំខណទក្មង្ក់ារពបាោះពឆ្ន តពរ ើសពមភ្ូម ិ  និង្ការ
រពង្កើតេារស់តីេី ិរញ្ញ វតថ គណរកសនពោបាយ ខែលគណរកសទងំ្េីរធាល រប់ានក្េមពក្េៀង្ោន កន ង្ការេរចានាពេល
កនលង្មក។ ពែើមបផីតល់ទំន កេិតតែល់ក្រជាេលរែាកន ង្ការអន វតតនកិ៍េេសនោ គណរកសទងំ្េីរក្តូវដាកព់េញនូវ
ខផនការសកមមភាេ និង្កំណតក់ាលររពិេេទថ្នលទធផលសំពរេថ្នកំខណទក្មង្ខ់ែលខេង្កន ង្កិេេក្េមពក្េៀង្
ទងំ្ពនាោះឲ្យបានជាកល់ាក។់ រនារា់ថ នការណ៍ថ្នអង្គការសង្គមស ីវលិពៅកមព ជា សូមេូលរមួផតល់អន 
ាសនព៍ាកេ់ន័ធនឹង្ការកំខណទក្មង្សំ់្ន់ៗ  ៖ 

 គណៈកមាម ្ិការេក្មុោះថ្នគណរកសទងំ្េីរ ក្តូវខេង្លំអិតអំេីការក្រក្េឹតតិពៅថ្នកំខណទក្មង្សំ់្ន់ៗ រមួ
មាន កំខណទក្មង្ព់បាោះពឆ្ន ត និង្ាថ រន័ពរៀរេំការពបាោះពឆ្ន ត និង្ត លយភាេអំណាេពៅកន ង្រែាសភា 
ពដាយខផនកពលើកិេេក្េមពក្េៀង្ទងំ្ពនាោះ។ 

 ការព្វើវពិា្នកមមរែា្មមន ញ្ញ  និង្រទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ររស់រែាសភា ក្តូវសក្មេបានោ៉ា ង្យូរក្តឹមខែវេិេិកា ឆ្ន ំ
២០១៤។ 

 ការព្វើវពិា្នកមមេារព់បាោះពឆ្ន ត  និង្ការរពង្កើតគណៈកមាម ្ិការជាតិពរៀរេំការពបាោះពឆ្ន តងមីមយួក្តូវស
ក្មេឲ្យបានក្សរតមាម រតីថ្នកិេេក្េមពក្េៀង្ោ៉ា ង្យូរក្តឹមេ ង្ឆ្ន ២ំ០១៤ ពែើមបឲី្យគណៈកមាម ្ិការងមី
មយួពនោះមានពេលពវលាក្គរក់្ោនក់ន ង្ការពរៀរេំរទរញ្ញា  និង្នីតិវ ិ្ ីសក្មារក់ារពបាោះពឆ្ន ត។ 

 ការរពង្កើតរញ្ា ីពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន តងមីមយួខែលក្តូវបានរពង្កើត តមរយៈការផ្ទល ស់រតូរក្រេន័ធេ ោះពឈាម ោះពបាោះ
ពឆ្ន តក្តូវសពក្មេ ោ៉ា ង្យូរក្តឹមពែើមឆ្ន ២ំ០១៦ សក្មារព់ក្រើក្បាស់កន ង្ការពបាោះពឆ្ន តរនាា រ។់ 

 រនារា់ថ នការណ៍ថ្នអង្គការសង្គមស ីវលិអំពាវនាវ ែល់ស គមនអ៍នតរជាតិ និង្ថ្ែគូអភ្វិឌ្ឍនេូ៍លរមួ
ឃាល ពំមើលោ៉ា ង្សកមម និង្ជក្មុញការអន វតតនកំ៍ខណទក្មង្ថ់្នកិេេក្េមពក្េៀង្ទងំ្ពនាោះកន ង្ការធានាឲ្យបាន ការ
ពោរេតមពោលការណ៍ក្រជា្ិរពតយយ និង្សិទធិមន សស។ 

 រនារា់ថ នការណ៍ថ្នអង្គការសង្គមស ីវលិមានពមាទនភាេជាក្រវតតិាស្រសត េំពពាោះការេូលរមួររស់ែលួន
ឃាល ពំមើល   តស ូមតិ និង្ផតល់អន ាសនក៍ន ង្ែំពណើ រការថ្ងៃពបាោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៣ និង្ ពក្កាយពេលពបាោះពឆ្ន ត
ខែលបាននាមំកនូវែំពណើ រការ រែាសភាខែលនឹង្មានេ  រកស និង្ការសនោកំខណទក្មង្ព់ែើមបេីក្ងឹ្ង្ែំពណើ រ
ការក្រជា្ិរពតយយ និង្ការពបាោះពឆ្ន ត។ 

 រនារា់ថ នការណ៍ថ្នអង្គការសង្គមស ីវលិបានសនមតក់ាររញ្េរព់រសកមមររស់ែលួនចារេី់ពេលថ្ងៃពនោះត
ពៅ។ សមពន័ធ កំខណទក្មង្ព់បាោះពឆ្ន ត (ERA) ក្កុមការ្រថ្នអង្គការសង្គមស ីវលិ និង្ពវទិកាមយួេំននួនឹង្រនត
ពរសកមមពែើមបេូីលរមួេក្ងឹ្ង្ការអន វតតនថ៍្នកិេេក្េមពក្េៀង្នពោបាយទងំ្ពនាោះ និង្ពលើកសាួយការរក្ងួ្រ
រក្ងួ្ម និង្ផសោះផាជាតិ ក្េមទងំ្េូលរមួការពលើកកមពស់ការពោរេ និង្ការពារសិទធិមន សស ក្រជា្ិរតយយ និង្
ការអភ្វិឌ្ឍនជ៍ាតិក្រករពដាយនិរនតរភាេ។  
 

ទំពរ័ ៦ 



 
ពក្កាយការព្វើេ ិការមនិេូលក្រជ ំសភា ររស់គណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិ 
ពក្កាយការពបាោះពឆ្ន តជាតិ ឆ្ន ២ំ០១៣ ជិតមយួឆ្ន  ំ នាថ្ងៃទី០៥ ខែ
សីោ ឆ្ន ២ំ០១៤ ពរកខជនជារព់ឆ្ន តគណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិទងំ្៥៥ 
រូរ បានេូលក្ការរង្គ ំក្េោះមោកសក្ត  ពែើមបពី្វើសចាេ ក្រណិធាន។ 

ទំពរ័ ៧ 



ទំពរ័ ៨ 

          ភ្នពំេញ, ថ្ងៃទី០៤ ខែសីោ ឆ្ន ២ំ០១៤   

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  

 េតពីី សេចក្តីសេោើវិសាធន្ក្មមបទបញ្ជា ម្ទៃក្ោ ងម្ន្រដឋេភា ម្ន្ព្ពោះរាជាណាចព្ក្ក្មព ជា 

 ក្កុមអង្គការសង្គមស ីវលិពៅកមព ជា និង្អនក
ជំនាញឯករាជយ យល់ពឃើញថា កិេេក្េមពក្េៀង្
ែំពណាោះក្ាយនពោបាយ កាលេីថ្ងៃទី ២២ ខែក
កកដា ឆ្ន ២ំ០១៤ រវង្គណរកសក្រជាជកមព ជា និង្
គណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិ បានផតល់ពោលការណ៍ជា
មូលដាា នមយួេំនួន ពែើមបនីាធាឲ្យែំពណើ ររែាសភា
មានក្រសិទធិភាេ និង្តមាល ភាេ ក្សរតមពោល
ការណ៍ក្រជា្ិរពតយយពសរេី  រកស និង្រររសភា
និយមពៅកមព ជា។ 

 កិេេក្េមពក្េៀង្ែំពណាោះក្ាយនពោបាយ
ពនោះបានរញ្ញា កេ់ាស់ថាក្តូវ «សិកា និង្ព្វើ
វពិា្នកមមរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា»  ពែើមបី
ធានា ១)កន ង្កាពរៀរេំឲ្យមានការខរង្ខេកអំណាេ
ដាេេី់ោន  រវង្អំណាេ នីតិរបញ្ញតតិ និង្អំណាេនីតិ
ក្រតិរតតិ ពែើមបឲី្យាថ រន័រែាសភាអាេរំពេញតនួាទី

ររស់ែលួបានក្តឹមក្តវ និង្កានខ់តមានក្រសិទធិភាេ 
២)ការពលើកកមពស់តនួាទី និង្សិទធិអំណាេររស់
គណរកសមានអាសនៈកន ង្ រែាសភាខែលមនិេូល
រមួកន ង្រាជរដាា ភ្បិាល និង្ ៣) ការពរៀរេំខរង្ខេក
សិទធិ និង្អំណាេែឹកនាាំថ រន័រែាសភា ពដាយខរង្
ខេកតនួាទីែឹកនាពំៅកន ង្គណៈកមាម ្ិការអេិថ្ស្រនតយ៍
ថ្នរែាសភា តមរូរមនត ០៧ ទល់ ០៦ ខែលគណ
រកសែឹកនារំាជរដាា ភ្បិាលមានសមាសភាេ០៧រូរ 
និង្គណរកសមនិេូលរមួកន ង្រាជរដាា ភ្បិាល ខែល
មានអាសនៈកន ង្សភា មានសមាសភាេ០៦រូរ ពៅ
កន ង្គណៈកមាម ្ិការអេិថ្ស្រនតយ។៍ គណរកសែឹកនាំ
រាជរដាា ភ្បិាល និង្គណរកសមនិេូលរមួកន ង្រាជរដាា
ភ្បិាលខែលមានអាសនៈកន ង្រែាសភាមានតនួាទី
ែឹកនាគំណៈកមមការជំនាញេំនួន០៥ពសមើោន ។  

 ក្កុមអង្គការសង្គមស ីវលិពៅកមព ជា នងិ្អនកជំនាញឯករាជយ យល់ពឃើញថា កិេេក្េមពក្េៀង្ែំណាកក់ាលទី០១ 
សតីេីការេរចាព្វើពសេកតីក្ពាង្វពិា្កមមរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា ថ្ងៃទី២៩ ខែកកកដា ឆ្ន  ំ        ២០១៤ ររស់ក្កុម
ការ្រថ្នគណរកសក្រជាជនកមព ជា និង្ គណរកសសពស្រ គ្ ោះជាតិ មនិទនប់ានអន វតតេំណ េសំ្ន់ៗ ថ្នកេិេក្េម ពក្េៀ
ង្ថ្ងៃទី២២ កកកដា ២០១៤ រ៉ា ខនតក្កុមការ្រថ្នគណរកសទងំ្េីរ បានសនោថា និង្រនតការេិភាកាពៅតំណាកទី់េរី។ 

 ក្កុមអង្គការសង្គមស ីវលិពៅកមព ជា និង្អនកជនំាញឯករាជយ សូមផតល់នូវអន ាសនសំ៍្ន់ៗ រខនថមកន ង្ការព្វើ
វពិា្នកមមខកខក្រ ឬការរខនថមែលឹមារមាក្តេាររ់ែា្មមន ញ្ញ  និង្ក្រការរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា និង្មាក្ត១២០
ងមីថ្នេារព់បាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្តំណាង្រាស្រសតែូេ្ង្ពក្កាម៖ 

 រែាសភាក្តូវអន មត័រទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្«ងម»ី ពដាយមតិេីរភាគរីថ្នេំនួនសមាជិករែាសភាទងំ្មូល។ កន ង្ករណី
មនិមានរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ងមី រទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នអាណតតិេ ង្ពក្កាយក្តូវេូលជា្រមាន។  (មាក្ត៨២ងមី ថ្នរែា្ មមន ញ្ញ  
និង្ក្រការ ៨២ងមី ថ្នរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា) 



 

ទំពរ័ ៩ 

  រទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា ក្តូវខេង្អំេីការខរង្ខេកអណំាេ ែឹកនារំែាសភាកន ង្េំពណាមគណរកសមានអាស
នៈកន ង្រែាសភាខែលមានសមាសភាេរ រស និង្ស្រសតី ែូេររូមនតកិេេក្េមពក្េៀង្ែំពណាោះក្ាយនពោបាយថ្ងៃទី២២ 
ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤។ (ក្រការ ០២ងម ី(េីរ) និង្ ១០ងមី(េរី) ថ្នរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា) 

      គណៈកមាម ្ិការអេិថ្ស្រនតយ ៍ ឬគណៈកមមការជំនាញនីមយួៗ ថ្នរែាសភាក្តូវកំណតព់េល ០១ (មយួ) ថ្ងៃ កន ង្ 
០១ (មយួ) សបាត  ៍ ពែើមបពី្វើសវនាការាធារណៈ ជខជកពែញពដាល ពដាយពកាោះពៅជនពាកេ់ន័ធមករំភ្លពឺលើពសេ
កតីក្ពាង្ និង្ពសេកតពីសនើេារ ់ និង្ ការអន វតតេារជ់ា្រមាន។ ពទោះរីជាោ៉ា ង្ណាកព៏ដាយ សមយ័ក្រជ សំក្មារ់
ពឆលើយសំណួរ្ង្ពលើពនោះ មនិអាេពរើកលទធភាេឲ្យមានការពបាោះពឆ្ន តក្រពភ្ទណាមយួបានព ើយ។ គណៈកមាម ្ិ
ការអេិថ្ស្រនែយម៍ានអំណាេទទួលេិនិតយរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ររស់រែាសភា។ (ក្រការងមីរមខនថមកន ង្ជំេូក៣ ថ្នរទរញ្ញា
ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា) 

 កំណតព់ ត ទងំ្អស់ និង្ឯការែថ្ទពទៀតររស់រែាសភា ក្តូវរកាទ កពៅកន ង្អគគពល្្ិការ ដាា ន និង្ ជាា
ធារណៈ ពលើកខលង្ខតជាកំណតព់ ត  និង្ឯការទងំ្ឡាយណាខែលសំពរេពដាយគណៈកមាម ្ិការអេិថ្ស្រនតយថ៍ា 
អាេរ៉ាោះពាល់ែល់សនតិស ែជាតិ។ (ក្រការ១៨ ថ្នរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា)។ អគគពល្្ិការដាា នក្តូវពរៀរេំ
ឲ្យមានរទរញ្ញា រែាបាល ពែើមបធីានាសិទធិក្រជាេលរែាកន ង្ការទទួលបានេត័ម៌ាន និង្េូលរមួកន ង្ក្េឹតតិការណ៍ាធារ
ណៈររស់រែាសភា។( ក្រការងមី រញ្េូ លពៅកន ង្ជំេូកទ ី៤)។ 

 គណៈកមមការជំនាញថ្នរែាសភា ក្តូវពកាោះពៅអនកក្ពាង្េារ ់ និង្អនកពសនើេារម់កាកសួរអំេីពសេកតីេក្្ង្ 
និង្ពសេកតីពសនើរេារ ់កន ង្សវនាការសធារណៈ។ អនកខតង្ក្ពាង្េារ ់ឬអនកខតង្ពសេកតីពសនើេារ ់មានសិទធិេូលរាយ
ការណ៍ជក្មារគណៈកមមការខែលេិនិតយពសេកតីពសនើពនាោះ។ (ក្រការ២៣ ថ្នរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា) 

 េពមលើយផ្ទា ល់មាត ់ ឬលាយលកខណ៍អកសរររស់នាយករែាមស្រនតី ឬរែាមស្រនត ី ក្តូវព្វើព ើង្កន ង្រយៈ ពេលែរក់្បាថំ្ងៃ 
រនាា រេ់ីទទួលបានសំណួរ។ េំពពាោះេពមលើយផ្ទា ល់មាតត់ណំាង្រាស្រសតដាកសំ់ណួរ និង្រាជរដាា ភ្បិាលមានសិទធទិទលួ
បានពេលពវលាពសមើោន កន ង្ការជខជកពែញពដាល។ េំពពាោះ េពមលើយជាលាយលកខណ៍អកសរ តំណាង្រាស្រសតដាកសំ់ណួរ
មានសិទធិពឆលើយតរកន ង្រែាសភាកន ង្រយៈ ពេលពសមើោន នឹង្ការអានេពមលើយជាលាយលកខណ៍អកសរររស់រាជរដាា ភ្បិា
ល។ (ក្រការ៣២ ថ្នរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា) 

 ញតតិរពនាា សរាជរដាា ភ្បិាល ក្តូវបានពលើកព ើង្ជូនរែាសភា ពដាយតំណាង្រាស្រសតេំនួនាមសិរោ៉ា ង្តិេ ពទើរ
រែាសភាពលើកយកមកេិភាកាបាន។ ក្រសិនពរើមានញតតរិពនាា សសមាជិកគណៈរែាមស្រនតី ឬរាជរដាា ភ្បិាលេីរែង្ រែា
សភាក្តូវពរើកក្រជ ំពេញអង្គេភិាកា នងិ្អន មត័ជាាធារណៈកន ង្ការទមាល កមាជិកសមាជិកគណៈរែាមស្រនតី ឬរាជរដាា
ភ្បិាល។ (ក្រការ៣៥ ថ្នរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា) 

 គណរកសខែលមនិេូលរមួកន ង្រាជរដាា ភ្បិាលនងិ្មានអាសនៈពក្េើនជាង្ពៅកន ង្រែាសភា ក្តូវបាន ទទួលាគ ល់ 
ព ើយមានសិទធិរពង្កើតអនកនាពំាកយកន ង្ការក្តួតេិនតិយការ្រររស់រាជរដាា ភ្បិាល ព ើយ អាេពសនើស ំឲ្យមានកិេេ
េិភាកាតទល់ពលើពោលនពោបាយររស់រដាា ភ្បិាល និង្ មានសិទធិពឆលើយតរ ពដាយផ្ទា ល់មាត ់ឬ ជាលាយលកខណ៍
អកសរពៅនឹង្េពមលើយររស់រាជរដាា ភ្បិាលពៅនឹង្សំណួរររស់តំណាង្រាស្រសត។ (ក្រការងមី រញ្េូ លពៅកន ង្ជំេូកទី ៩) 



 

ទំពរ័ ១០ 

 សមាជិករែាសភា ក្តូវបាតរ់ង្ស់មាជិកភាេររស់ែលួន ពដាយារាមែីលួនស ំលាឈ្រជ់ាលាយលកខណ៍អកសរេី
សមាជិករែាសភា ព ើយរញ្ញា កេ់មីូលព ត  និង្ផសេវផាយជាាធារណៈ។ ាមែីលួនបាតរ់ង្ស់មាជិកភាេេី
គណរកសនពោបាយររស់ែលួន ខែលមានការសពក្មេជាលាយលកខណ៍អកសរ ខតមនិខមនមូលព ត ពដាយារការ
រពញ្េញមតិែ សឆគង្។ (មាក្ត ១២០ងមី ថ្នេារព់បាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្តំណាង្រាស្រសត) 

 ោ៉ា ង្យូររី(០៣)ថ្ងៃពក្កាយពេលការក្រកាសលទធផលពបាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្តំណាង្រាស្រសតជាាថ េរ គណៈកមាម
្ិការជាតសិក្មារក់ារពបាោះពឆ្ន ត ក្តូវពរៀរេំរញ្ា ីសមាជិកតំណាង្រាស្រសតខែលមានោ៉ា ង្តិេ១២០ររូថាវ យក្េោះមោ
កសក្ត។ (មាក្តងមី ថ្នជំេូកអេំីគណៈកមាម ្ិការជាតពិរៀរេំការពបាោះពឆ្ន ត ថ្នរែា្មមន ញ្ញ ) 

 គណៈរកសនពោបាយមានអាសនៈកន ង្រែាសភាតិេជាង្ែរ ់ មានសិទធិរពង្កើតក្កុមររស់ែលួនេំនួនមយួ(០១) ក្កុ
ម។ (ក្រការ៤៨ងម ី(េីរ) រទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា)  

 

 ក្កុមអង្គការសង្គមស ីវលិ និង្អនកជំនាញឯករាជយ បានពរៀរេំពសេកតីពសនើវពិានកមមរែា្មមន ញ្ញ  រទ
រញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា និង្មាក្ត១២០ងមី ថ្នេារព់បាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្តំណាង្រាស្រសត ែូេខែលមានភាា រជ់ា 
មយួពសេកតីខងលង្ការណ៍ពនោះ។ ក្កុមអង្គការសង្គមស ីវលិ និង្អនកជំនាញឯករាជយពក្តៀមរេួជាពក្សេកន ង្ការេូល
រមួរកក្ាយ ពសេកតីពសនើវពិា្នកមមទងំ្ពនោះ ពៅក្កុមការ្រគណរកសនពោបាយទងំ្េីរ ឬក្កុមសមាជិក
តំណាង្រាស្រសត ឬក្កុមពរកខជនជារព់ឆ្ន តតំណាង្រាស្រសត ក្រសិនពរើគណរកសទងំ្េីរផតល់ ឱកាសឲ្យក្កុមអង្គការ
សង្គមស ីវលិ និង្អនកឯករាជយ។ 

សននិសីទារេត័ម៌ានសតីេី «ពសេកតពីសនើវពិា្នកមមរទរញ្ញា ថ្ផាកន ង្ថ្នរែាសភា ថ្នក្េោះរាជាណាេក្កកមព ជា»  

កាលេីថ្ងៃទី០៤ ខែសីោ ឆ្ន ២ំ០១៤ ពៅទីាន កក់ារកណាត លែ មខស្រ វល  



 

ទំពរ័ ១១ 

សកម្មភាពម្យួចាំន្នួ្បៅតាម្បេតត កោុ ងការផ្សពវផ្ាយបេទិការសរួអ្ោកតាំណាង 

ែ មខស្រ វល បាននិង្កំេ ង្ ផលិតគពក្មាង្ងមីមយួពទៀតខែល
មានពឈាម ោះថា ពវទិកាសួរអនកតំណាង្ ជាភាាអង្ព់គលស “Ask 
Your MP” ខែលេ ំធាល រម់ានពៅកន ង្ក្រពទសកមព ជានាពេល
កនលង្មក។ គពក្មាង្ពនោះឲ្យក្រជាេលរែា និង្តំណាង្រាស្រសត
មានឱកាស ផ្ទល ស់រតូរេត័ម៌ាន និង្មតិពោរល់ោន ។ ក្រជា
េលរែាអាេពលើកសំណួរ ឬមតិពោរល់ពៅកានអ់នកតំណាង្ 
ពដាយពក្រើក្បាស់មព្ោបាយខែលបានផតល់ជូនពដាយគពក្មាង្
ពនោះែូេជា៖ ការពផាើារជាអកសរតមរយៈទូរស័េា ារពអ ិេ
ក្តូនិេ (អ ីខម៉ាល) ពគ ទំេរ័ Facebook ឬពគ ទំេរ័សពមលង្
មាេ ស់ពឆ្ន ត និង្ការពផាើារជាសពមលង្តមរយៈទូរស័េា 
(Freedom Fone)។ 



សកម្មភាពម្យួចាំន្នួ្បៅតាម្បេតត កោុ ងការផ្សពវផ្ាយេបីេអ្ថូ្ន្កិចចពិភាកា        
តុម្លូសតីពកីាំ ណណទម្ម្ង់ការប ោះបនោ ត  

ទំពរ័ ១២ 

 ក្រធានរទេំននួ៥ កន ង្េំពណាមក្រធានរទទងំ្៩ មាន៖ ការ
ខកទក្មង្គ់.ជ.រ  ការខកទក្មង្ក់ារេ ោះពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន ត និង្រញ្ា ីពឈាម ោះ
ពបាោះពឆ្ន ត ក្រេន័ធផសេវផាយ យនតការពដាោះក្ាយរណតឹ ង្ និង្ជពមាល ោះ
ពបាោះពឆ្ន ត  ិរញ្ញ វតថ គណរកសនពោបាយសក្មារក់ារពឃាសនាពបាោះ
ពឆ្ន ត។ ក្រធានរទទងំ្០៥ ពនោះក្តូវបានរនតផសេវផាយ និង្អររ់ពំៅ
ែល់មាេ ស់ពឆ្ន តតមរយៈការចាករ់ញ្ញេ ំង្ជាវពីែអូ ពៅតមរណាត ពែតត
នានា ពក្កាមការសក្មរសក្មួលពដាយរណាត ញែ មខស្រ វល។ 

ពលាកអនក កអ៏ាេខសវង្រកឯការជាវពីែអូ និង្សពមលង្ពដាយេូលពៅកានព់គ ទំេរ័ www.comfrel.org រេួខសវង្រកសពមលង្សង្គមស ីវលិ 



 

ទំពរ័ ១៣ 



 អង្គការ សមាគមពក្ៅរដាា ភ្បិាល រមួមាន គណៈកមមការពែើមបកីារពបាោះពឆ្ន តពដាយពសរ ី និង្យ តតិ្មព៌ៅកមព ជា 
អង្គការកមមវ ិ្ ីអភ្វិឌ្ឍន៍្នធានយ វជ មជឈមណឌ លក្រជាេលរែាពែើមបអីភ្វិឌ្ឍន ៍ និង្សនតិភាេ ក្កុមក្រឹកាយ វជនកមព ជា 
សមាគមយ វជនខែមរ អង្គការយ វជន និង្ក មារពែើមបពីសរភីាេ និង្អង្គការសភាយ វជនខែមរខែលបានពរៀរេំ សវទិកា
យ វជន្ សតីេី ”ការសព្ជើេសរ ើេេមាជិក្គណៈក្មមការជាតិសរៀបចំសបាោះសនោ ត (គ.ជ.ប) លមី” កាលេីថ្ងៃ
១៣ ខែ សីោ ឆ្ន  ំ២០១៤ ។ 

ពវទកិាយ វជនពនោះពរៀរេពំ ើង្កន ង្ពោលរណំង្៖ 
១. េិភាកា និង្ផតល់ពោរល់អំេី 

លកខណៈវនិិេេ័យ និង្លកខណៈសមបតតិររស់សមាជិក គ.ជ.រ ងមី។ 
២. េិភាកា និង្ផតល់ពោរល់អំេីការពរើកទូលាយឱយាធារណៈជនេិនិតយ និង្វយតថ្មលពរកខជន ខែលជា

សមាជិក គ.ជ.រ ងមី ម នការផតល់ពសេកតីទ កេិតតពដាយរែាសភា។ 
៣. ពរៀរេំញតតិសតីេីជំ រររស់ក្កុមយ វជនពលើលកខណៈវនិិេេ័យ និង្លកខណៈសមបតតិររស់សមាជិក គ.ជ.រ ងមី 

និង្ការពរើកទូលាយឱយាធារណៈជនេិនិតយ និង្វយតថ្មលពរកខជនខែលជាសមាជិក គ.ជ.រ ងមី ម នការផតល់ពសេកតី
ទ កេិតតពដាយរែា។ 

សកមមភាេថ្នការេិភាកាក្កុម ររស់យ វជន 
ពែើមបផីតល់ពោរល់អំេីលកខណៈវនិិេេយ័ និង្លកខ
ណៈសមបតតិររស់សមាជិក គ.ជ.រ ងមី។ 

ទំពរ័ ១៤ 



 ការសេោើវិសាធន្ក្មមរដឋធមមន្ ញ្ញ  ន្ិងចាប់សបាោះសនោ ត  

សដើមបឲី្យស្រេតចីូលរមួកាន្់ថ្តសព្ចើន្ឲ្យមាន្េមភាពរវាងស្រេត ីន្ិងប រេ                         
សៅក្ោ ងវេយ័ន្សោបាយ ន្ិងថ្នោ ក្់េសព្មចចិតត 

វសិមភាេថ្នតំណាង្រវង្ស្រសតី និង្រ រសកន ង្វស័ិ
យនពោបាយ និង្ថាន កស់ពក្មេេិតតពៅខតរនតខែលព្វើឲ្យ
មានការរាងំ្សាោះែល់ការអន វតតសិទធិរវង្ស្រសតី និង្រ រស 
ចារត់ងំ្េីាថ រនជ័ាតិរ ូតែល់ថាន កម់ូលដាា នរមួមាន 
ក្េឹទធសភា រែាសភា ក្កសួង្ និង្ាថ រន័នានា មនាីរ រែា- 
បាលថាន កព់ក្កាមជាតិ ក្េមទងំ្ាថ រន័ពរៀរេំការពបាោះ
ពឆ្ន តផង្ខែរ។ មូលព ត េរំង្ថ្នរញ្ញា ពនោះ គឺពដាយ 
ារ   កមព ជាែវោះពោលនពោបាយជាកល់ាកជ់ាលាយ 
លកខណ៍អកសរខែលជាវធិានការវជិាមាន និង្មាក្តមយួ
េំនួនថ្នេារព់ែើមបោីកំ្ទ និង្ផតល់ឱកាសឲ្យស្រសតី-រ រស
េូលរមួពសមើោន ពលើតួនាទីសពក្មេេិតតកន ង្វស័ិយាធារ
ណៈ និង្វស័ិយនពោបាយ ។ ការែវោះ្តពនោះ   រណាត -

ល ឲ្យខផនការអភ្វិឌ្ឍនជ៍ាតិមនិបានសពក្មេតមពោល
ពៅែូេបានកណំត ់ ខងមទងំ្ែក្នការអន វតត
កាតេវកិេេរែាជាភាគីក្សរពៅតមអន សញ្ញញ អនតរជាតិស ី-
ែ (CEDAW) ែូេមានខេង្កន ង្មាក្ត៣ថា «កន ង្ក្គរវ់ ិ
ស័យ ជាេិពសស    វស័ិយនពោបាយ សង្គមកិេេ ពសែា
កិេេ និង្វរប្ម ៌ រែាក្តូវចាតវ់ធិានការសមក្សរទងំ្អស់ 
រមួមានការព្វើេារផ់ង្ ពែើមបធីានាការអភ្វិឌ្ឍន ៍ និង្ការ
រកីេំពរ ើនពេញពលញររស់ស្រសតី ពែើមបធីានាឲ្យស្រសតីពក្រើ
ក្បាស់ និង្អាក្ស័យផលសិទធិមន សស និង្ពសរភីាេមូល
ដាា នពដាយសមភាេជាមយួរ រស» ។ 

ពដាយពោង្ពលើរ េវព ត 
ទងំ្អស់្ង្ពលើពនោះព ើយ អង្គការ
សង្គមស ីវលិបានរកពឃើញ និង្រមួ
មតិោន ផតល់នូវអន ាសនសំ៍្នែ់លោះ
ពាកេ់ន័ធនឹង្ការពលើកកមពស់សម- 
ភាេរវង្ស្រសតី និង្រ រសេូលរមួកន ង្វ ិ
ស័យនពោបាយ និង្ពៅថាន ក់
សពក្មេេិតត និង្ពសនើវពិា្នកមមរែា
្មមន ញ្ញ  ជំេូកទី៣ មាក្ត៣៤ងម ី 
េារស់តីេកីារពបាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្

តណំាង្រាស្រសត នងិ្េារស់តីេវីពិា  
្នកមមេារស់តីេកីារពបាោះពឆ្ន ត
ពក្ជើសតងំ្តណំាង្រាស្រសត ក្តង្ម់ាក្ត
៣៧ងមី មាក្ត៣៨ងមីថ្នជេូំកទ៤ី 
និង្ មាក្ត១២០ងមីថ្នជេូំកទ៩ី  
ក្េមទងំ្េារស់តីេកីារពបាោះពឆ្ន ត
ពក្ជើសពរ ើសក្កមុក្រកឹាឃ  ំ ស ក្ ត ់
ក្តង្ម់ាក្ត៤៩ងមី (មាក្ត៩៨ចាស់)
ថ្នជំេូកទ៧ី កន ង្ពោលរណំង្េង្់
ឲ្យមានការធានាថា   ពរកខភាេស្រសតី

ក្តូវបានឈ្រពឈាម ោះកន ង្រញ្ា ីពរកខជន
ឈ្រពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន តររស់គណ
រកសនពោបាយ ពដាយដាកឆ់្ល ស់
រវង្ស្រសតី និង្រ រសតមលំដារព់លែ
ពរៀង្េីពលើែល់ពក្កាម និង្ព្វើឲ្យមាន
សមភាេពយនឌ្រ័េិតក្បាកែែូេ
មានខេង្កន ង្រែា្ មមន ញ្ញ ថ្នក្េោះរាជា
ណាេក្កកមព ជា ។  

ពសេកតលំីអតិថ្នការពសនើវពិា្នកមមរែា្ មមន ញ្ញ  នងិ្េារព់បាោះពឆ្ន តមានែូេ្ង្ពក្កាម ៖ 

ទំពរ័ ១៥ 



 រដឋធមមន្ ញ្ញ៖ ជេូំកទ៣ី «អេំសិីទធ ិនងិ្ករណីយកេិេររស់ក្រជាេលរែាខែមរ»  

មាក្ត៣៤ងម ី(ពសនើខកខក្រ)  

*ក្រជាេលរែាខែមរទងំ្េីរពភ្ទមានសិទធិពបាោះពឆ្ន ត នងិ្អាេឈ្រពឈាម ោះឲ្យពគពបាោះពឆ្ន ត ។ 
*ក្រជាេលរែាខែមរទងំ្េីរពភ្ទ ខែលមានអាយ ោ៉ា ង្តិេ ១៨ឆ្ន  ំមានសិទធិពបាោះពឆ្ន ត ។ 
*ក្រជាេលរែាខែមរទងំ្េីរពភ្ទ ខែលមានអាយ ោ៉ា ង្តិេ ២៥ឆ្ន  ំអាេឈ្រពឈាម ោះឲ្យពគពបាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្ជាតំណាង្
រាស្រសត ។ 
*ក្រជាេលរែាខែមរទងំ្េីរពភ្ទ ខែលមានអាយ ោ៉ា ង្តិេ ៤០ឆ្ន អំាេឈ្រពឈាម ោះឲ្យពគពបាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្ជាសមាជិក
ក្េឹទធសភា ។  

បទបបញ្ញត្តិបន្ថយ ឬល ើកត្ល្កើងសិទធិល ោះលនោ ត្ និ្ងសិទធិឈរល ម្ ោះឲ្យលេល ោះលនោ ត្ត្ត្ូវចែងកោុង
ែាប់ល ោះលនោ ត្ ។ 

 

ចាប់េតពីីការសបាោះសនោ តសព្ជើេតងំតំណាងរាស្រេត ន្ិងចាបេ់តពីីវសិាធន្ក្មមចាបេ់តពីី
ការសបាោះសនោ តសព្ជើេតងំតំណាងរាស្រេត ៖  

ជេូំកទ៤ី « ការេ ោះរញ្ា ីគណរកសនពោបាយឈ្រពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន ត នងិ្រញ្ា ីពរកខជនឈ្រពឈាម ោះ» 

មាក្ត៣៧ងម ី(ពសនើខកខក្រ)   
     ការពរើករញ្ា ីេ ោះពឈាម ោះគណរកសនពោបាយឈ្រពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន ត ក្តូវចារព់ផតើមពៅសិរ (៩០)ថ្ងៃ ម នថ្ងៃពបាោះ
ពឆ្ន ត ។ 

     ពែើមបេី ោះរញ្ា ីគណរកសនពោបាយឈ្រពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្តំណាង្រាស្រសតជាផលូវការ គណរកសនពោបាយ
ក្តូវព្វើពាកយស ំេ ោះរញ្ា ីគណរកសនពោបាយឈ្រពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន ត តមខរររទកណំតព់ដាយគណៈកមាម ្ិការជាតិ
ពរៀរេំការពបាោះពឆ្ន ត មកគណៈកមាម ្ិការជាតិពរៀរេំការ ពបាោះពឆ្ន ត ោ៉ា ង្យូរេិតសិរ (៧០)ថ្ងៃ ម នថ្ងៃពបាោះពឆ្ន ត
ពដាយភាា រម់កជាមយួ៖ 

     ១- ពសេកតីេមលង្លិែិតរញ្ញា កក់ារេ ោះរញ្ា ីគណរកសនពោបាយ ពៅ    ក្កសួង្មោថ្ផាមយួេារ ់។ 

     ២- ពឈាម ោះគណរកសនពោបាយជាអកសរពេញ ជាអកសរកាត ់និង្សញ្ញញ  សមាគ ល់គណរកសនពោបាយ ។ 

     ៣- អាសយដាា នថ្នទីាន កក់ារកណាត លររស់គណរកសនពោបាយ  

     ៤- រញ្ា ីពរកខជនឈ្រពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន តសរ រទូទងំ្ក្រពទស ។ រញ្ា ីពនោះក្តូវមានពរកខជនពេញសិទធេិំនួនោ៉ា ង្តិេ
មយួភាគរី(១/៣)ថ្នេនំួន  អាសនៈកន ង្រែាសភា នងិ្ពរកខជនរក្មុង្េំនួនពសមើោន នងឹ្ពរកខជនពេញសិទធ។ិ 

     ៥- ពឈាម ោះមណឌ លខែលគណរកសនពោបាយមានរណំង្ពៅឈ្រ និង្ រញ្ា ីពរកខជនឈ្រពឈាម ោះតមមណឌ លទងំ្
ពនាោះ ។ រញ្ា ីពរកខជនឈ្រពឈាម ោះតមមណឌ លក្តូវមានេនំួនពរកខជន ក្គរត់មេនំួនកណំតអ់ាសនៈ និង្តមគំរខូែលេ
ណៈកមាម ្ិការជាតិពរៀរេំការពបាោះពឆ្ន តផតល់ឲ្យ។  

ទំពរ័ ១៦ 



      េំពពាោះមណឌ លពបាោះពឆ្ន តខែលមានអាសនៈមយួ (១) ឬេីរ (២) ក្តូវមានពរកខជនរក្មុង្េំននួោ៉ា ង្តិេរី (៣) ររូ ។ 
រញ្ា ីពរកខជនឈ្រពឈាម ោះតមមណឌ លនីមយួៗ ក្តូវមានពរកខជនស្រសតី នងិ្ពរកខជនរ រសឆ្ល ស់ោន តមលំដារព់លែពរៀង្េីពលើ
ែល់ពក្កាម ។ 
     ៦- ……… 
មាក្ត៣៨ងម ី(ពសនើខកខក្រ) 
រញ្ា ីពរកខជនឈ្រពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន តតមមណឌ លក្តូវ ៖ 
     ១- េ ោះពឈាម ោះតមលំដារអ់ាទិភាេេែីពស់មកទរ នងិ្ឆ្ល ស់ោន រវង្ស្រសតី និង្រ រស តមការកំណតរ់រស់គណរកស
នពោបាយ ។ 
     ២- …… 
ជេូំកទ៩ី «ករណីពក្ជើសតងំ្ជនំសួសមាជកិរែាសភា»   
មាក្ត១២០ងម ី(ពសនើខកខក្រ) 
សមាជិករែាសភា ក្តូវបាតរ់ង្ស់មាជិកភាេររស់ែលួនពៅតមករណី ណាមយួែូេ្ង្ពក្កាម៖ 

*ាមែីលួនទទួលមរណភាេ ។ 
*ាមែីលួនបាតរ់ង្ស់មបទវជិាា ជីវៈ ពដាយមានលិែិតរញ្ញា កេ់ីក្កសួង្ ាថ រន័មានសមតថកិេេ ។ 
*ាមែីលួនស ំលាឈ្រជ់ាលាយលកខណ៍អកសរ េីសមាជិករែាសភា ពដាយរញ្ញា កេី់មលូព ត  និង្ផសេវផាយជាា
ធារណៈ ។ 
*ាមែីលូនក្តូវត លាការផតនាា ពទសដាកេ់នធនាោរេីរទឧក្កិែា ឬរទ មជឈមិណាមយួ ។ 
*ាមែីលួនបាតរ់ង្ស់មាជិកភាេ េីគណរកសនពោបាយររស់ែលួន ខែលមានការសពក្មេជាលាយលកខណ៍អកសរ ខត
មនិខមនមូលព ត ពដាយារការរពញ្េញមតិែ សឆគង្។ 

     កាលពរើសមាជិករែាសភាររូណាមយួ……។ 
 
 ចាប់េតពីីការសបាោះសនោ តសព្ជើេសរ ើេព្ក្ុមព្បឹក្ាឃ  ំេ ា្ ត់ ៖ ជំពូកទី៧ «ការែុោះបញ្ជ ី
លបកខជន្នន្េណបកសន្លោ យសត្ាប់ឈរល ម្ ោះល ោះលនោ ត្លត្ជើសលរ ើសត្កុ្ ត្បឹកាឃំុ សង្កក ត់្ » 

ាត្ា៤៩ថ្មី (ាត្ា៩៨ចាស់) (លសោើចកចត្ប) 

ជន្ត្េប់របូចែ ាន្បំណងឈរល ម្ ោះជាលបកខជន្ល ោះលនោ ត្លត្ជើសលរ ើសត្កុ្ ត្បឹកាឃំុ សង្កក ត់្ ត្ត្ូវ
បញ្ចូ  ល ម្ ោះរបស់ខ្លួន្លៅកោុងបញ្ជ ីលបកខជន្នន្េណបកសន្លោ យ ។ 

     បញ្ជ ីលបកខជន្នី្្ួយៗត្ត្ូវលរៀបែំលោយេណបកសន្លោ យចែ  ន្ែុោះត្តឹ្្ត្ត្ូវា្ ័កខខ័្ណឌ ែូែាន្
ចែងកោុងែាប់សតីពីេណបកសន្លោ យ ។  

          បញ្ជ ីលបកខជន្នន្េណបកសន្លោ យនី្្ួយៗត្ត្ូវាន្ល ម្ ោះលបកខជន្ា្ ំោប់ល ខ្លរៀង និ្ងនល ស់
គ្នោ រវាងស្រសតី និ្ងបុរសពីល ើែ ់លត្កា្ ។ 

 

េមភាពចំសពាោះស្រេត ីគឺវឌ្ឍន្ភាពេព្មាប់ទងំអេគ់្នោ ! 

ទំពរ័ ១៧ 



          ភ្នពំេញ, ថ្ងៃទី០៥ ខែ សីោ ឆ្ន ២ំ០១៤  

 សេចក្តីព្បកាេព័ត៌មាន្ 
េតពីី 

ការផ្អា ក្ដំសណើ រការពិន្ិតយបញ្ា សី ម្ ោះ ន្ិងច ោះស ម្ ោះសបាោះសនោ ត នោ ២ំ០១៤ 

ពៅក្សរពេលខែលគណៈ
កមាម ្ិការជាតិពរៀរេំការពបាោះពឆ្ន ត 
(គ.ជ.រ) ពេញពសេកតីសពក្មេ េ ោះ
ថ្ងៃទី២១ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីេី
ការេិនិតយរញ្ា ីពឈាម ោះ និង្េ ោះពឈាម ោះ
ពបាោះពឆ្ន ត ឆ្ន ២ំ០១៤ ពដាយបាន
សពក្មេព្វើការេិនិតយរញ្ា ីពឈាម ោះ 
និង្ការេ ោះពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន ត និង្ការ
ផតល់ស េលភាេពលើរញ្ា ីពបាោះពឆ្ន ត
សក្មារឆ់្ន ២ំ០១៤ ចារេ់ីថ្ងៃទី០១ 

ខែត លា ែល់ថ្ងៃទី៣១ ខែ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៤។ សមពន័ធកំខណទក្មង្ក់ារ
ពបាោះពឆ្ន ត (ERA) សូមពសនើឱយរែា
សភាេិនិតយលទធភាេកន ង្ការផ្ទអ ក
ែំពណើ រពនោះ។ 

ពដាយពោង្តមការក្េម
ពក្េៀង្ក្កុមការ្រគណរកសក្រជា
ជនកមព ជា និង្គណរកសសពស្រ គ្ ោះ
ជាតិ កាលេីថ្ងៃទ១ី៨ ខែក មភៈ ឆ្ន ំ
២០១៤ នងិ្ថ្ងៃទ១ី៧ ខែមនីា ឆ្ន ំ

២០១៤ កន ង្ការពរៀរេំការេ ោះពឈាម ោះ
ពបាោះពឆ្ន ត និង្រញ្ា ីពឈាម ោះអនកពបាោះ
ពឆ្ន ត ក្េមទងំ្កិេេក្េមពក្េៀង្សតីេី
ែំពណាោះក្ាយនពោបាយរវង្
គណរកសទងំ្េីរេ ោះថ្ងៃទី ២២ ខែក
កកដា ឆ្ន ២ំ០១៤ ក្តង្ក់្រការ ២ 
វកយែណ័ឌ ទី២ បានក្េមពក្េៀង្ 
“ពរៀរេំរញ្ា ីពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន តជាងមី”។  

ពដាយេិនិតយពឃើញឆនាៈនពោបាយររស់គណ
រកសខែលទទួលបានអាសនៈកន ង្រែាសភា នតីកិាលទី៥
ពនោះ ក្េមពក្េៀង្រពង្កើត“រញ្ា ីពបាោះពឆ្ន តងមីមយួ” ពែើមបី
ធានាសិទធិពបាោះពឆ្ន តររស់ក្រជាេលរែាក្គររ់រូ។ មោ៉ាង្
វញិពទៀត ពែើមបកី ំឱយេណំាយងវកិាជាតិ ពក្ពាោះថា
េំណាយកន ង្ែំណាកក់ាលេិនិតយរញ្ា ីពឈាម ោះ និង្េ ោះ
ពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន តកន ង្ឆ្ន ខំែលមនិមានការពបាោះពឆ្ន ត 
ក្រមាណជាង្មយួ(១)លានែ លាល រស រែាអាពមរកិ។  

ែូពេនោះសមពន័ធកំខណទក្មង្ក់ារពបាោះពឆ្ន ត (ERA) 
សូមពសនើឱយរែាសភាពលើកសំពណើ ពៅ គ.ជ.រ ពែើមបផី្ទអ ក
ែំពណើ រការេិនិតយរញ្ា ីពឈាម ោះ និង្េ ោះពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន ត
សក្មារ ់ ឆ្ន ២ំ០១៤ពនោះ រ ូតែល់មានេារ ់ រទរញ្ញា  
នងិ្នតីវិ ិ្ េី ោះពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន ត នងិ្ការរពង្កើតរញ្ា ីពឈាម ោះ
ពបាោះពឆ្ន តងមកី្តវូបានក្រកាសឱយពក្រើក្បាស់។  

សមពន័ធកំខណទក្មង្ក់ារពបាោះពឆ្ន ត (ERA) សូម
អំពាវនាវឱយក្កុមការ្រគណៈកមមការេក្មុោះថ្នគណរកស
ទងំ្េីរ រនតេិភាកាពលើវពិា្នកមមេារព់បាោះពឆ្ន ត ជា
េិពសសជំេូកសតីេីការេ ោះពឈាម ោះអនកពបាោះ ពឆ្ន ត និង្រញ្ា ី
ពបាោះពឆ្ន ត ពដាយពផ្ទត តសំ្នព់លើការរតូរមស្រនតីទទួល
រនា កការេិនតិយពឈាម ោះ និង្េ ោះពឈាម ោះពបាោះ ពឆ្ន ត ពដាយ
កំណតឱ់យ គ.ជ.រ ជាាថ រន័ខតមយួជំនួសក្កុមក្រឹកាឃ  ំ
ស ក្ ត ់ និង្ពសមៀនឃ ំ ស ក្ តទ់ទួលែ សក្តូវព្វើការេ ោះ
ពឈាម ោះអនកពបាោះពឆ្ន តងមីមយួ ពែើមបធីានាគ ណភាេរញ្ា ី
ពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន ត និង្សិទធិអនកពបាោះពឆ្ន ត។  

ទំពរ័ ១៨ 



ទំពរ័ ១៩ 

          ភ្នពំេញ, ថ្ងៃទី០៦ ខែ សីោ ឆ្ន ២ំ០១៤  

 ការវាយតម្មែសៅសលើក្ចិចព្ពមសព្ពៀង  
រវាងគណបក្សព្បជាជន្ក្មព ជា ន្ងិគណបក្សេសស្រ គ្ ោះជាតិ ទក្់ទនិ្ក្ថំ្ណទព្មង់ការសបាោះសនោ ត 

 សមពន័ធកំខណក្មង្់ការពបាោះពឆ្ន តយល់ពឃើញថា ាម រតីថ្នកិេេក្េមពក្េៀង្រវង្ក្កុមការ្រេំរ ោះថ្នគណរកសនពោបាយទងំ្េរី
ទកទ់ិនវពិា្នកមមរែា្មមន ញ្ញ  និង្វពិា្នកមមេារព់បាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្ តំណាង្រាស្រសត និង្េារ ់ សតីេីការពរៀរេំ និង្ការ
ក្រក្េឹតតិពៅថ្នគណៈកមាម ្ិការជាតិពរៀរេំការពបាោះពឆ្ន តបានសពក្មេពោលការណ៍សំ្ន់ៗែូេជា៖ 
១.  ការរពង្កើតគណៈកមាម ្ិការជាតិពរៀរេំការពបាោះពឆ្ន ត (គ.ជ.រ) ងមី មយួជាាថ រនរ័ែា្មមន ញ្ញ  ខែលសមាសភាេថ្នគណៈកមាម ្ិ

ការពនោះ ក្តូវបានពក្ជើសពរ ើសពដាយមានការេូលរមួេីក្កុមគណរកសនពោបាយខែលមានអាសនៈពៅកន ង្រែាសភា ខែលជំនួស
ការពក្ជើសពរ ើសរេេ របននពេញេីក្កសួង្មោថ្ផា និង្គណៈ រែាមស្រនតីពក្កាមគណរកសនពោបាយែឹកនារំដាា ភ្បិាលខតមយួ។ 

 គណៈកមមការជាតិពរៀរេំការពបាោះពឆ្ន តងមីមយួ នឹង្ក្តូវបានរពង្កើតភាល មរនាា រ់ េីរែាសភាអន មត័វពិា្នកមមរែា្មមន ញ្ញ។ ពៅ
កន ង្រែា្មមន ញ្ញ  គណៈកមាម ្ិការជាតិពរៀរេំការពបាោះពឆ្ន តមានអាណតតិខតក្បាឆំ្ន  ំនិង្មានងវកិាសវយត័សក្មារែ់ំពណើ រការ។ 

២. ការព្វើពសេកតីពសនើេារ ់សតីេីវពិា្នកមមេារព់ក្ជើសតងំ្អនកតំណាង្រាស្រសត និង្ពសេកតីពសនើេារស់តីេីការពរៀរេំ និង្ការក្រក្េឹតតិ
ពៅថ្នគណៈកមមការជាតិពរៀរេំការពបាោះពឆ្ន ត ពែើមបធីានាឱយមានលទធផលសំ្ន់ៗ ពែើមប៖ី  

  រពង្កើតរញ្ា ីពឈាម ោះពបាោះពឆ្ន តងមី ពែើមបធីានា និង្ការពារសិទធិពបាោះពឆ្ន តររស់ក្រជាជន។ 
  សវ័យភាេកន ង្ការពរៀរេំមស្រនតីពបាោះពឆ្ន តថាន កព់ក្កាមជាតិ។ 
  ការការពារ្ង្ផលូវេារ ់ េំពពាោះការអន វតតនត៍ួនាទីររស់សមាជិក គ.ជ.រ ែូេការពារផលូវេារេ់ំពពាោះសមាជិកក្កុមក្រឹកា្មម   
ន ញ្ញ  និង្ពៅក្កម។ 

៣. គ.ជ.រ ងមី ក្តូវបានអន ញ្ញញ តតឱយេូលរមួជួយ ពរៀរេំពសេកតីក្ពាង្ ពសេកតីពសនើេារស់តីេីការពរៀរេំ និង្ក្រក្េឹតតិពៅថ្ន គ.ជ.រ និង្
ពសេកតីក្ពាង្ថ្នពសេកតីពសនើវពិា្នកមមេារព់បាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្តំណាង្ រាស្រសត។ 

 សមពន័ធកំខណក្មង្់ការពបាោះពឆ្ន តវយតថ្មលថា ឯការកិេេក្េង្ពក្េៀង្ថ្នសំពណើ វពិា្នកមមទងំ្ពនាោះ ពៅមនិទន់បានរំពេញ
ពៅតមពោលការណ៍អរបរមិាខែលសមពន័ធកំខណទក្មង្ក់ារពបាោះពឆ្ន តបានផតល់ពោរល់ សក្មារវ់ពិា្នក៍មមរែា្មមន ញ្ញទក់
ទិន គ.ជ.រ ពនោះ៖ 

 មនិផតល់សវ័យភាេ កន ង្ការពរៀរេំថាន កែ់ឹកនាាំថ រន័ពនោះ។ 
 មនិមានអភ្យ័ឯកសិទធិ ពែើមបធីានា និង្ការពារសមាជិក គ.ជ.រ។ 
 មនិមានខេង្អំេីលកខណៈវនិិេេ័យ និង្លកខណៈសមបតតិររស់សមាជិក គ.ជ.រ។ 
 មនិមានេីពោលការណ៍ខែលធានាតមាល ភាេ និង្ពរើកេំ រថ្នការពក្ជើសពរ ើសសមាសភាេ និង្ការអន វតតន៍ភារកិេេររស់            
គ.ជ.រ។ 

 ោកក់ំណតស់មតថកិេេ គ.ជ.រ ក្តឹម ពរៀរេកំារពបាោះពឆ្ន ត ែូេពនោះព ើយការពសនើវពិា្នក៍មមរែា្មមន ោកក់ំណត់សមតថកិេេ 
គ.ជ.រ ក្តឹម ពរៀរេកំារពបាោះពឆ្ន ត ែូេពនោះព ើយការពសនើវពិា្នក៍មមរែា្មមន ញ្ញ ពនោះ មនិមានខេង្នូវខែនយ តត ្ិការ សិទធ ិ



ទំពរ័ ២០ 

អំណាេររស់ គ.ជ.រ កន ង្ការរពង្កើតយនតការពដាោះក្ាយជពមាល ោះពបាោះពឆ្ន ត ការពរៀរេំេ ោះពឈាម ោះអនកពបាោះពឆ្ន ត និង្រញ្ា ីពឈាម ោះ
ពបាោះពឆ្ន ត និង្ការក្តួតេិនិតយក្រេន័ធផសេវផាយ។ 

 សមពន័ធកខំណទក្មង្ក់ារពបាោះពឆ្ន ត សូមព្វើការវយតថ្មល
ែពស់នូវការែតិែ ំ នងិ្ការពរតជាា េតិតថ្នគណរកសទងំ្េរីខែល
បានសពក្មេកេិេក្េមពក្េៀង្ ទកទ់និកខំណទក្មង្ក់ារពបាោះពឆ្ន ត 
ព ើយចារព់ផតើមជាក្រក្កតថី្នែពំណើ រការរែាសភាថ្នអាណតតទិី
ក្បាពំនោះ។សមពន័ធកខំណក្មង្ក់ារពបាោះពឆ្ន តរនតទមទពអាយមាន
ការពក្ជើសពរ ើសសមាសភាេ គ.ជ.រ ងមតីមលកខណៈតមាល ភាេ 
នងិ្ពរើកេ ំរ រនាា រ ់ គណរកសទងំ្េរីមានអាសនៈកន ង្រែា
សភាបានពក្ជើសពរ ើសពរកខជនសមាសភាេ គ.ជ.រ រញ្ា ីពនាោះ
ក្តវូបានដាកជូ់នពអាយគណរកសនពោបាយខែលមនិមាន
អាសនៈពៅកន ង្រែាសភា នងិ្ាធារណៈជនផតល់ការចារ់
អារមមណ៍ នងិ្ព្វើការវយតថ្មលេពំពាោះពរកខជនកន ង្រយៈពេលមយួ
សមក្សរម នរែាសភាផតល់ការទ កេតិត។ រែាសភា នងិ្គ.ជ.រ ងម ី

ក្តវូរនតការអន វតតនក៍េិេក្េមពក្េៀង្កខំណទក្មង្ព់បាោះពឆ្ន ត 
ពដាយពរៀរេ ំនងិ្រពង្កើតេារស់តីេកីារពរៀរេ ំនងិ្ការក្រក្េតឹតពិៅ
ថ្ន គ.ជ.រ នងិ្វពិា្នកមមេារព់បាោះពឆ្ន តពក្ជើសតងំ្តណំាង្
រាស្រសត។ កន ង្នយ័ពនោះសមពន័ធកខំណក្មង្ក់ារពបាោះពឆ្ន តពសនើរពអាយ
រែាសភា ឬ/នងិ្ គ.ជ.រ ងម ី ពរើកពអាយមានការេូលរមួេភីាគី
ពាកេ់ន័ធពផសង្ៗពទៀតរមួមាន គណរកសនពោបាយខែលមនិ
មានអាសនៈកន ង្រែាសភា នងិ្អង្គការសង្គមស ីវលិ ពៅកន ង្ក្កមុ
ការ្រខែលព្វើពសេកតកី្ពាង្ថ្នពសេកតពីសនើេារ ់ នងិ្កេិេក្រជ ំ
ពផសង្ៗ។ គ.ជ.រ ក្តវូខតជាាថ រន័កន ង្ការចាតខ់េង្េ ោះពឈាម ោះ
ពបាោះពឆ្ន ត ពែើមបរីពង្កើតរញ្ា ីពឈាម ោះអនកពបាោះពឆ្ន តងម។ី  

េិភាកាត មូលមយួសតីេីការ
រ ា្ ញពដាយសពង្ខរថ្នរទ
រញ្ញតតសំ្ន់ៗ ពៅកន ង្ពសេកតី
ក្ពាង្េារស់តីេីការពរៀរេំ និង្
ក្រក្េឹតតពៅថ្ន គ.ជ.រ។ កិេេ
េិភាកាពនោះពរៀរេំកាលេីថ្ងៃទី
០១ ខែ កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៤ ពៅ
អ ីមភ្ពឺរៀលោគ ែិន អូខតល ភ្នំ
ពេញ។ 



 ព្បជាពេរដឋ យុវជន្ ព្ក្ុមអងគការេងគមេុី វិេ លៅក្មពុជា អនក្ជាំនាញឯក្រាជយ ឥេសរៈជន្ ន្ិងអនក្ន្លោបាយ 

េូមអាំពាវនាវឲ្យរដឋេភា ន្ិងគណៈបក្សន្លោបាយ ខដេក្ាំពុងមាន្អាេន្ៈលៅក្នុងរដឋេភាន្តីិកាេទី ៥លធវើការក្ាំណត់

អាណតតិនាយក្រដឋមស្រន្តីេាំន្ួន្ពីរ (០២) អាណតតិ ឬរយៈលពេដប់ (១០) ឆ្ន ាំ។ 

 ព្បជាពេរដឋ យុវជន្ ព្ក្ុមអងគការេងគមេុី វិេ អនក្ជាំនាញឯក្រាជយ ឥេសរៈជន្ ន្ិងអនក្ន្លោបាយ ពិលេេអតីត

នាយក្រដឋមស្រន្តីលៅក្មពុជាគាំព្ទទាំងព្េុងេាំលពាោះការ ក្ាំណត់អាណតតិនាយក្រដឋមស្រន្តី។ វាមាន្ារៈេាំខាន្់ណាេ់លដើមបីធានា

ដេ់ការផ្អែ េ់បតូរអាំណាេលោយ េន្តិវិធី ន្ិងមាន្ខផ្សន្ការេាេ់លាេ់។ ការក្ាំណត់អាណតតិលន្ោះ ពព្ងឹងព្បេិទធិភាព ន្ងិ

េមតថភាពថ្ន្ាថ ប័ន្ន្ីតិព្បតិបតតិ ព្ពមទាំងផ្សតេ់ឱកាេដេ់អនក្ន្លោបាយជាំនាន្់លព្កាយបុរេ ឬស្រេត ីខដេមាន្េមតថភាព 

គាំន្ិតផ្សតេួ   លផ្សតើមងមី ន្ិងេក្ខណៈេមបតតិព្គប់ព្គន្់ េូេរួមក្នុងការដឹក្នាាំរាជរោឋ ភិបាេ។ ការដឹក្នាាំរាជរោឋ ភិបាេមាន្

អាណតតិេាេ់លាេ់ន្ឹងកាត់បន្ថយឱកាេ ន្ិងហាន្ិភ័យក្នុងការរំលលាភអាំណាេ ន្ិងការបលងកើតបក្សពួក្ន្ិយមក្នុងការ

ដឹក្នាាំ។ 

 ព្ក្ុមអងគការេងគមេុីវិេលៅក្មពុជា ន្ិងអនក្ជាំនាញឯក្រាជយ ពិន្ិតយលឃើញេទធភាពក្នុងការលធវើ វិលាធន្ក្មមរដឋធមម   

ន្ុញ្ញ លោយខេងបខន្ថមវាក្យខ័ណឌ ងមីមួយលេើមាព្ា១១៩ងមី « ាមលេេក្តីលេន ើពីព្បធាន្ លោយមាន្មតិឯក្ភាពពីអន្ុព្បធាន្

ទាំងពីរថ្ន្រដឋេភា ព្ពោះមហាក្សព្តព្ទង់ចាត់ាាំងវរជន្មួយរូប ក្នុងេាំលណាមតាំណាងរាស្រេត  ថ្ន្គណបក្សខដេឈ្ន ោះលឆ្ន ត

ឱយបលងកើតរាជរោឋ ភិបាេ។ វរជន្មួយរូបលន្ោះ មិន្ធាែ ប់កាន្ត់ាំខណងជានាយក្រដឋមស្រន្តីេាំន្ួន្ពីរ (០២) អាណតតិ   ឬរយៈលពេ

ដប់(១០)ឆ្ន ាំក្ន្ែងមក្លហើយ។..........» 

 ព្បជាពេរដឋ យុវជន្ ព្ក្ុមអងគការេងគមេុីវិេ អនក្ជាំនាញឯក្រាជយ ឥេសរៈជន្ ន្ិងអនក្ន្លោបាយ េងឃឹមថ្ន

ឈ្រលេើលគេជាំហរផ្សេព្បលោជន្៍ ព្បជាជាតិ រដឋេភាន្តីិកាេទី៥ ខដេដឹក្នាាំលោយគណបក្សន្លោបាយទាំងពីរ ន្ិង

េលមតេនាយក្រដឋមស្រន្តី ន្ឹងទទួេយក្ញតតិលៅពិភាក្ា ន្ិងលធវើ វិលាធន្ក្មមមាព្ាថ្ន្រដឋធមមន្ុញ្ញក្នុងការក្ាំណត់ អាណតតិ

នាយក្រដឋមស្រន្តី លដើមបីលបើក្ទាំព័រព្បវតតិាស្រេត ងមី ន្ិងបលងកើតគាំរូដេ់មន្ុេសជាំនាន្់លព្កាយលៅក្មពុជា។ 

======================================================== 

ញត្តទិាមទារការកណំត្អ់ាណត្តនិាយករដ្ឋមន្ត្ត ី

េព្មាបក់ារទញយក្ វដលដអរូបេ់អងគការេងគមេីុវេិ ពកី្េិចពភិាក្ាតមុេូេត ពី ី ការក្ាំណតអ់ាណតតនិាយក្រដឋមស្រន្ត ី ខដេបាន្លរបបេាំលើើង

កាេទថី្ងៃទ ី១៩ ខខេីហាឆ្ន ាំ ២០១៤ ន្ងិរាេ់វដលដអឯូក្ារលផ្សសងៗលទបតខដេទក្ទ់ងេូមេេូលៅកាន្៖់  

https://www.youtube.com/user/comfrel 

ការក្ាំណត់អាណតតិនាយក្រដឋមស្រន្តី ភាគ-១ 

ការក្ាំណត់អាណតតិនាយក្រដឋមស្រន្តី ភាគ-២ 

ទំពរ័ ២១ 

http://comfrel.org/index.php?option=com_mypublications&view=download&id=519
https://www.youtube.com/watch?v=Ejpg9WS5wXo&list=UUk2no8TQmc4ncf9M3z8eq2g&index=2&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=Rwkvy9g6eak&index=1&list=UUk2no8TQmc4ncf9M3z8eq2g


នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៤  ញត្តសិ្តពីកីារកាំណត់្អាណត្តនិាយករដ្ឋមន្ត្ត ី ខដ្លកនុងដ្ាំណាក់កាលទី០១មា្ការ
គាំទ្ទចាំ្ួ្ ១១៩០នាក់ ពីទ្រជាពលរដ្ឋ សិ្ស្ស ្ិសិ្សត្  ទ្ពះស្ងឃ ្ិង អ្នកជាំនាញឯករាជយ ទ្ពមទាំងត្ាំណាងអ្ងគការស្ងគមសីុ្
វលិនៅកមពុជា ទ្ត្ូវបា្ដាក់ជូ្ ថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំកាំពូលថ្្រដ្ឋស្ភា (ទ្រធា្ អ្្ុទ្រធា្ទី១ ្ិងអ្្ុទ្រធា្ទី២) ្ិងស្នមតចអ្គ្គ
មហានស្នារត្ីនត្នជា ហ ុ្ ខស្្ នាយករដ្ឋមន្ត្តីថ្្ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជា។  

នដាយខែក លិែិត្ខដ្លដាក់ជូ្ស្នមតចអ្គ្គមហាពញាចទ្កី នហង ស្ាំរ ិ្  ទ្រធា្រដ្ឋស្ភា ្ិង ញត្តិទមទរការកាំណត់្
អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្តីន្ះ ក៍ទ្ត្ូវបា្ចមលងជូ្ត្ាំណាងរាន្តស្តចាំ្ួ្ ១១៩ នសសងនទៀត្សងខដ្រ។ 

ទ្កុមអ្ងគការស្ងគមសីុ្វលិនៅកមពុជា ្ឹងរ្តទ្រមូលការគាំទ្ទញត្តិន្ះ នហយីដាក់ជូ្ថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំរដ្ឋស្ភា ្ិងរាជរដាឋ ភិ
បាលនានពលរ្តរនាា រ់។ 

សក្មារក់ារោកំ្ទញ្ញតតទិមទរកណំត ់ អាណតតនាយករែាមស្រនត ី
ពលាកអនកអាេពក្រើក្បាស់វ ិ្ ាីស្រសតែូេ្ង្ពក្កាម៖ 

*ពលែទូរស័េា៖ ០១៥ ៨០២ ៧៧៧/ ០១២ ៤១០ ១០០ ឬ 
០៨៨ ៣៣៣ ២១០០ (ក្រេន័ធពផាើរារជាសពមលង្ ) 

*អ ខីម៉ាល៖ LIMITPMTERM@gmail.com 

*ពគ ទេំរ័៖ http://chn.ge/XElapE 

ទំពរ័ ២២ 

ែុមខន្តហែល នៅខត្រ្តចូលរមួរះិគ្្់ សតលជ់ាមត្ិនោរលន់ដ្ីមបសី្ថា រនាស្ងគម ្ិង្នោបាយនៅ
កនុងទ្រនទស្កមពុជា តាមរយៈការសលិត្រូរងលុកអ្រ់រ ាំ ្ិងឆលុះរញ្ញច ាំងពីស្ថា ្ភាពខដ្លកាំពុងនកីត្មា្។ 
រូរភាពទាំងននាះទ្ត្ូវបា្សសពែសាយកនុងរណាត ញស្ងគមររស្ែុ់មខន្តហែល ្ិងនវរស្ថយសងខដ្រ។  



#១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កា តទឹ់កល្អក១់ 
ខណ្ឌ ទួល្គោក រាជធានីភ្នគំពញ 

Phone: (855)23-884-150 Fax: (855)23-885-745 /  

E-mail:  comfrel@online.com.kh គេហទំពរ័ផ្លូវការ 
www.comfrel.org 

កមមវ ិ្ ី  “ឃាល ំពមើលក្រចាំសបាត  ៍” ពៅពរៀង្រាល់ក្េឹកថ្ងៃស ក្ក ពក្កាមការសក្មរសក្មួល និង្
េូលរួមេីេិភាកា ពដាយពលាក គល់ រញ្ញញ  នាយកក្រតិរតតែ មខស្រ វល និង្វគមិនសំ្ន់ៗ 
ពោលរំណង្សពង្ខរក្េឹតតការណ៍ វភិាគេីរញ្ញា នពោបាយ និង្សង្គម។   

គណៈកម្មការ ព្រឹត្តិបព្រ អ្នកឃ្ល ាំមម្ើល 

១. គោក គល ់បញ្ជញ   ទីប្រឹកាគោរល់្ 

២. គោក េនួ្ យ ធា  ទីប្រឹកាច្បារ ់

៣. គោក េងួ សេឿន្ ទីប្រឹការគច្បេកគទស  

៤. កញ្ញា  សភាគ ព្េសីពព្ជ  រច្បនាប្ពឹតតិរប្ត និងការផ្ាយ 

៥. គោក នាង េ វណណ    គល្ខាអ្នកនិពនធ និងថតររូ 

៦. គោក េ និ្ ទិតយេហីា គល្ខាអ្នកនិពនធ និងថតររូ 

៧. គោក មាេ សេរសីាភណឌ  គល្ខាអ្នកនិពនធ និងថតររូ 

មេចក្តជិនូដាំណឹង 

 ក្េឹតតិរក្ត អនកឃាល ពំមើល ផលិតព ើង្ ពែើមបរំីពេញេពនាល ោះេត័ម៌ាន
រវង្ក្រជាេលរែាជាមាេ ស់ពឆ្ន ត និង្អនកតំណាង្រាស្រសត អនកែឹកនា ំខែលពាក់
េន័ធនឹង្ការេូលរមួាថ រនា និង្អភ្វិឌ្ឍនស៍ង្គមក្រជា្ិរពតយយពៅកមព ជា។ 

 ក្រសិនពរើពលាក អនកនាង្ កញ្ញញ  មានសំណូមេរ ឬរំណង្េូល
រមួពោរល់ ឬពសនើស ំក្េឹតតិរក្ត និង្ឯការពផសង្ៗខែលផលិតព ើង្ពដាយ 
ែ មខស្រ វល សក្មាររ់កាទ ក ឬសិកាក្ាវក្ជាវ សូមទំនាកទំ់នង្មក
ការោិល័យែ មខស្រ វល ឬេូលពៅកានរ់ណាត ញផសេវផាយសង្គម ររស់ែ 
មខស្រ វល មានែូេជា ពគ ទំេរ័ (www.comfrel.org) ខ វសរ  ក រល ក ឬ
អាស័យដាា នែូេបាន ផតល់ជូនពនោះ ពយើង្ែា នឹំង្ពដាោះក្ាយជូនរាល់រញ្ញា
ររស់ពលាក អនកនាង្ កញ្ញញ  ពដាយពមក្តីភាេ។ 

សូមអរគ ណ ! 

កមមវ ិ្ ីវទិយ ថ្នការផាយសពមលង្សង្គមស ីវលិ ពរៀង្រាល់់ក្េឹក ចារ់េី
ពមា៉ា ង្៧:៣០-៨:៣០ តមរយៈវទិយ សំរ កឃម ំ FM 105 Mhz៖ 

-ថ្ងៃចន្ទ ន្ិង អង្គា រ ៖ កមមវ ិ្ ី “សពមលង្មាេ ស់ពឆ្ន ត” 

-ថ្ងៃពុធ  ៖ កមមវ ិ្ ីសិទធិមន សស ររស់សមាគមអាែ  ក 

-ថ្ងៃព្ពហស្បត្តិ៍ ៖ កមមវ ិ្ ី “ស្រសតីអាេព្វើបាន”   

-ថ្ងៃសុ្ព្រ  ៖ កមមវ ិ្ ី “ឃាល ពំមើលក្រចាសំបាត  ៍” 

-ថ្ងៃសៅរ ៍ ៖ កមមវ ិ្ ី “ពៅ ឬមនិពៅ” (យ វជន និង្នពោបាយ) 

គណៈក្មាម ធិការសដើមបកីារសបាោះសនោ តសោយសេរ ីន្ិងយ តតិធម៌សៅក្មព ជា  

ទំពរ័ ២៣ 

http://www.comfrel.org
http://www.comfrel.org

