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I. កាលប្បវត្ត
ររព័ន្ធន្យោបាយយៅររយេសកមពុជារចចុរបន្ន មាន្រញ្ហាររឈមោ៉ងធ្ងន្់ធ្ងរដដលពាក់ព័ន្ធ យៅន្ឹង

ររជាធ្រ
ិ យេយយ

ន្ង
ិ ដំយ

ើ រការយបាះយននេ។

យវេកា
ិ រររជាធ្រ
ិ យេយយ

មួយន្ឹងការយរើកកិចចពិភាកាពិយរោះយោរល់ោ៉ងេូលំេូលាយ
សំខាន្់ៗ គជា
ឺ ឧរករ
កនុងលកខ

ៈនន្ររជាធ្ិរយេយយ

អ្ំណាចនន្គ

គរឺ គរ់ដ

ជា

េ់រញ្ហាយោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ន្ិងររោកាសន្យោបាយេូ
រយៅ
ិ

ររយេសកមពុជាយៅដេ

រកសមួយមាន្អ្ំណាច ន្ិងរគរដ

រដឋទាង
ំ មូល។

ត រ់ យៅយលើ

រកសររនំងមាន្ការថមថយ យោយមាន្ទាំងការកាេ់យទាសយៅយលើ សមាជិកថ្ននក់

រកសសមរងសុើ ន្ង
ិ ការដរកបាក់នន្គ

គឺរេូវបាន្រគរដ

ន្ិងការកំ

៍ ដដលអាចមាន្ឥេធព
ិ លដល់រញ្ហាទាំងអ្ស់យន្ះ។

េេួលរងពើអ្េុលយភាពនន្អ្ំណាចន្យោបាយ ដដលគ

ខ្ពស់នន្គ

ន្ង
ិ ការយបាះយននេខ្លួន្ឯង

ត រ់ ន្ិងមាន្ការោំរេរយៅរកគ

ត រ់យោយគ

រកសហ្វុន្សុ ន្
ួ
ើ រច
ិ ។ រញ្ហាររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយមួយ ចំន្ន្

រកសកាន្់អ្ំណាច ដូចជា េូរេសសន្៍ យសទើរដេទាំងអ្ស់

រកសររជាជន្កមពុជា ឬជាកមមសេ
ិ រធិ រស់គ

អ្ន្ុវេតចារ់ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការររហារយករ
ក៍
ត ៍ យៅដេជារញ្ហា ពិបាក
ិ
ន្ង
ើ
ិ អ្នកកាដសសេជាយដម
ភាពរចចុរបន្នយន្ះ។

ដដលទាំងអ្ស់យន្ះយធ្វយើ អាយ

រកសររជាជន្កមពុជា។ រញ្ហាដដល
ពិយសសសរមារ់ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ

ររជាធ្រ
ិ យេយយយៅេូចយៅយ

យ
ើ យៅកនុងស្ថថន្

ពាក់ព័ន្ធយៅន្ង
ួ បាន្រង្ហាញថ្ន យៅដេមាន្
ឹ ការយបាះយននេ តាមរយៈការសក
ិ ារស្ថវរជាវមួយចំន្ន្

ការជួរការលំបាកយៅន្ឹងការររឈមមួយចំន្ន្
ួ ដូចជា ររព័ន្ធយបាះយននេ ការចុះយមមះយបាះយននេ ន្ិងរញ្ជ ើ
យមមះយបាះយននេ
ដំយ

ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ

ើ រការយោះរស្ថយរ

េួរនាេអា
ើ ជាញធ្រមូលោឋន្

តឹ ង

ឯករាជយភាព

ន្ង
ធិ ពនន្ស្ថថរ័ន្យរៀរចំការយបាះយននេ
ិ ររសេ
ិ ភា

ការយធ្វើយុេធនាការយធ្វើការយបាះយននេ

ហ្រិ ញ្ដវេថុគ

ន្ង
ំ ររោរ់អាវុធ្កនុងការយបាះយននេ
ិ កងកំលាង

រកសន្យោបាយ

ន្ង
ិ ការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេ

ជាយដើម។ រញ្ហាទាំងអ្ស់យន្ះគឺយៅដេជារញ្ហាររឈម ន្ិងខ្វះការេេួលខ្ុសរេូវ ន្ិងការយរតជាញចិេតររស់
អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពយិ សសស្ថថរ័ន្យរៀរចំការយបាះយននេ ន្ង
ិ គ
យធ្វើោ៉ងណាយអាយបាន្ការយបាះយននេមួយមាន្លកខ

រកសររកួេររដជងការយបាះយននេកនុងការធានា

ៈយសរ ើ រេឹម រេូវ ន្ិងយុេតិធ្៌ម។

រាល់រញ្ហាររឈមទាំងយន្ះរេូវការពយិ រោះយោរល់

ជដជកពភា
ិ កា

រេូវការមាន្ការចូលរួមផ្តល់

អ្ន្ុស្ថសន្៍យដើមបដើ កលមអរ ន្ិងការរញ្ហចក់យអាយបាន្ចាស់លាស់ពើអ្នកពាក់ព័ន្ធកុ ងការចូ
ន
លរួម ន្ិងសយរមច
ចេ
ិ ត។

យៅកនុងររយេសកមពុជា មាន្កតាតជាយរចើន្ដដលជារុពវយហ្េុនន្ការកំរេនន្ការចូ
លរួមររស់ ររជាពល
ិ

រដឋ មូលយហ្េុទាង
ំ យនាះរួមរញ្ចូ លទាំងការខ្វះខាេចំយ

ះដឹង ភាពភ័យខាលចយៅយលើអាជាញធ្រមូលោឋន្ ន្ិង

ឥរោរេដដលជាេមា
ល រ់ពម
យៅ តាមជន្រេជាយរចន្
ិ
ើ ុន្ដដលនាំរញ្ហាពថ្ន
ើ ន ក់យលើ កំរេនន្ររជាពលរដឋ
ិ
ើ ដដល
របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ

1

មន្
ិ បាន្េេួលព័េ៌មាន្

ន្ង
ិ ការផ្សពវផ្ាយព័េ៌មាន្

ន្ង
ត ញរកស
ិ វរបធ្៌មនន្ការពង
ឹ ដផ្អកដេយៅយលរ
ើ ណា

ជាធ្ំ។ អ្វេតមាន្រចនាសមព័ន្ធ ន្ិងយវេិការសរមារ់អ្នកពាក់ព័ន្ធការយបាះយននេ យធ្វើយអាយេំនាក់េំន្ង ន្ិងការ
យសនរើ សុព
ំ រើ រជាពលរដឋយៅរដឋបាលថ្ននក់យរកាម
ដំយ
កំ

ើ រការនន្អ្ភិបាលកិចច។

ខ្ុមដ្ហ្វលខ្េ
ិ ខ្ំផ្តល់ឪកាស

េ់ន្ូវរញ្ហាររឈម ក៍ដូចជាកំ

ពាក់ព័ន្ធយៅន្ឹងររជាធ្ិរយេយយ
ដំយ

ន្ង
ំ
ិ រោឋភបា
ិ លថ្ននក់ជាេព
ិ ុំមាន្កំលាង

ន្ង
ិ សថយិ ៅយរៅពើ

ន្ង
ិ ពរងឹងការចូលរួមររស់អ្នកពាក់ព័ន្ធយដើមបបា
ើ ន្ជដជក

ន្ង
ិ

េ់ន្ូវអ្វើដដលរេូវយធ្វើការដកេរមង់តាមរយៈសកមមភាពការង្ហរររស់ខ្ួ ន្
ល

ន្ិងការយរើយននេយោយមាន្ការោំរេពើ

UNDP

។

តាមរយៈ

ើ រការកមមវ ិធ្ើ កិចចពិភាកាពិយរោះយោរល់យវេិការសតើពើ ររជាធ្ិរយេយយ ន្ិងការយបាះយននេ គយរមាងយន្ះ

ន្ឹងផ្តល់យអាយមាន្ការដររររួលតាមរយៈការចូ លរួមពើអ្នកពាកព័ន្ធ ន្ិងអ្នកយធ្វើការសយរមចចិេត។ ខ្ុមដ្ហ្វល
បាន្អ្ន្ុវេតគយរមាងយន្ះយៅកនុងយខ្េតចំន្ន្
ួ រួន្គឺ រនាទយមាន្ជ័យ យសៀមរារ ម
គយរមាងយន្ះគឹរម
ួ ចំដ

កយដើមប៖
ើ

 ផ្តល់ឪកាសដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ កំ

ឌ លគរើ ើ ន្ង
ិ នរពដវង។

េ់រញ្ហាកងវល់យៅយលកា
ើ រយបាះយននេ ន្ង
ិ ររជាធ្រ
ិ យេយយ។

 ផ្តល់ន្ូវយវេិការឯករាជយសរមារ់យអាយអ្នកពាក់ព័ន្ធជដជក ន្ិងពិភាកា។
 ជរមុញយអាយមាន្ការចូលរួមពរើ រជាពលកនុងដំយ
ន្ិងររជាធ្ិរយេយយ។

 ផ្តល់អ្ន្ុស្ថសន្៍សរមារ់កំដ

ើ ការសយរមចចេ
ិ ត ពាក់ព័ន្ធយៅន្ង
ឹ ការ យបាះយននេ

េរមង់ការយបាះយននេ ន្ង
ិ ររជាធ្រ
ិ យេយយយៅកមពុជា។

II.អនុសាសន៍គោលនគោបាយសប្ាប់ការគបាះគនោត្ និងប្បជាធិបគត្យយ
ស្ថធារ

អ្ន្ុស្ថសន្៍យោលន្យោបាយយន្ះរេូវបាន្ររមូលយចញពើ

ការពយិ រោះយោរល់យវេកា
ិ រ

ៈសតើពើ ការយបាះយននេ ន្ិងររជាធ្ិរយេយយ(យៅយខ្េត រពដវង រនាទយមាន្ជ័យ ម

ន្ង
ិ យសៀមរារ)

សកា
ិ ខ ស្ថលារង្ហាញន្ូវ

លេធផ្ល

ន្ង
ិ ដកសរមួលយោយគ

ការយបាះយននេយោយយសរ ើ ន្ិងយុេតិធ្៌មយៅកមពុជា(ខ្ុមដ្ហ្វល)។

ឌ លគើរ ើ

ៈកមាមធ្កា
ិ រយដើមបើ

1. បញ្ជ គី មោះគបាះគនោត្ និងការចុះគមោះគបាះគនោត្

ក. ករណីផ្លាស់ប្ូ រៈ
ត បគងកើត្ប្បព័នធសាមញ្ញ មួយសប្ាប់ការចុះគមោះអោកគបាះគនោត្ និង
អត្តសញ្ញ
ញ ណប័ណអចិន្ត្នតយស
៍ ប្ាប់អោកគបាះគនោត្ កាត្អត្តសញ្ញ
ញ ណប័ណ

1.1. រដឋសភា និងរដ្ឋឋភិបាលគួរពិនិត្យ និងធ្វើវិ ធោ្នកមមច្បាប់ធបាះធននត្ និងច្បាប់ពាកព័នធធផេងៗធ ៀត្ធដើមប៖ី



យធ្វើររេិភូកមមអ្ំណាចយអាយដល់អាជាញធ្រមូលោឋន្កនុងការចុះយមមះយបាះយននេ។

ការចុះយមមះយបាះយននេគួរដេមាន្រយៈយពលជាអ្ចនិ ្ន្តយ៍ (អ្នករគរ់អាយុ ឬផ្លលស់រូ រេ
ត ល
ើ ំ
យៅអាចមកចុះយមមះយបាះយននេរគរ់យមា៉ងយធ្វើការ)។

2

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ



ការចចញអត្តសញ្ញដណប័ណណ ឬរ

យបាះយននេត្ត្ូវបានយរររើ បាស់រយៈចពលអស់មយ
ួ ជីវ ិត្។

ើ ប ីបគងកើនត្ាាភាព និងប្បសិទ្ធ
ខ. ករណីកកលំអរៈ កកលំអប្បព័នធ ឬនីត្ិវិធីបចចុបបនោគ ម
ភាពន្តនការគរៀបចំការចុះគមោះគបាះគនោត្ បញ្ច គី មោះអោកគបាះគនោត្ និងការគចញឯកសា
អត្តសញ្ញ
ញ ណ

1.2. គ.ជ.ប គួរពិនិត្យ និងធ្វើការកកលំអរ


យរើយទាះរើការចុះចមោះចបាះចននត្ ច្វីត្បត្ិភូកមោចៅ យអាយរកុមររឹកាឃុស
ំ ង្ហាេ់ ន្ិងចសោៀន
ក៍យោយ ក៍ គ.ជ.ប យៅដេជាស្ថថរ័ន្ដេមួយគេ់េេួលខ្ុសរេូវកនុងការចុះយមមះយបាះយននេ
ន្ិងការធានាគុ



ភាពរញ្ជ ើយមមះ។

ដកលំអ្រន្ើេវិ ិធ្នើ ន្ការយចញេំរង់១០១៨ររករយោយសមធ្ម៌ពុំមាន្លំយអ្ៀង(មាន្ការោក់
រូរថេយអាយបាន្ចាស់លាស់ យលខ្យរៀង យពលយវលា) ។



ច្វចី ោយមានសុ ត្កត្
ិ ភាពច

យ
ី ត្ត្ូវពត្ងឹងការត្គប់ត្គងបន្នថមយៅយលកា
ើ រយចញេរមង់១០១

៨ចោយបិទការច្វីទត្មង់ចនះមុនថ្ងៃចបាះចននត្ មួយថ្ងៃត្ត្ឹមចមា៉ង៥ល្ងៃច។




សមត្ថភាពមន្តនតី គ.ជ.ប ត្គប់លំោប់ថ្ននក់

គួររេូវបាន្ពរងឹងជាររចាំ

បចងកីនសមេថភាពអនកបញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីចមោះអនកចបាះចននត្ដល់មន្តនតី គ.ជ.ប។
បញ្ជ ីចមោះអនកចបាះចននត្គួរត្ត្ូវបាន្ផសពវផាយ តាមត្បពនធ័អុីន ធ្ន្ឺ ណត្ ។

ការផ្តល់ព័េ៌មាន្ជាអាេភា
ល កយបាះយននេដដលមាន្ការបតូរការយាល័
យ
ិ ពដល់ស្ថមខ្
ើ ួ ន្អ្ន
ិ

ឬការបតូរចមោះទីតាង
ំ បានដឹងជាមុន និង ផតល់ព័ត្៌មានអ្ំពីទីកន្នែង ការយាល័
យចបាះចននត្
ិ
ចោយបានចាស់ល្ងស់។


ប័ណណព័ត្មានអនកចបាះចននត្គួររកាជាត្បចាំ( ដចកជូន្ដល់ររជាពលរដឋរគរ់ោន )កនុងករ
យររ
ើ ័

ើ

ណព័េ៌មាន្យន្ះរេូវបាន្លុ រយចាល រញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេរេូវដេរេ
ិ យៅតាមភូមន្
ិ ើ

មួយៗ។

1.3. អងគការសងគមស៊វី ិ ល នង
ិ គណបកេនធោបាយរត្ូវច្បូលរួម៖



សចងកត្ការណ៍ ឬយធ្វស
ើ វន្កមមចោយបានចទៀងទាត្់តាមចពលចវល្ង។
អ្រ់រ ំ ន្ិងផ្តល់ព័េ៌មាន្ដល់អ្នកមាន្សិេធិយបាះយននេ។

1.4. អាជ្ញា្រមូលដ្ឋឋន និងអនកអន៊វត្តន៍ច្បាប់


ការច្វី ន្ិងការយចញទត្មង់១០១៨ ត្ត្ូវទទួលបនទុកចោយយមឃុយំ ៅសង្ហាេ់ ន្ិងរេូវមាន
អនកសចងកត្ការណ៍ ន្ង
ិ សមាជិកត្កុមត្បក
ឹ ាគណបកសនចយាបាយចផសងៗ។

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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យមឃុយំ ៅសង្ហាេ់ជាអ្នកេេួលខ្ុសរេូវ

ន្ង
ង
ិ រេូវរេរន្ត
ឹ
ឹ ការយចញ

ន្ង
ិ ការយរររើ បាស់

េរមង់១០១៨(មាន្រូរថេ ន្ិងយលខ្រេឹមរេូវ) ន្ិងពរងឹងការអ្ន្ុវេតចារ់។


យកយមមះដដលរេូវលុ រយចញពរ
ើ ញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេយកយៅរញ្ចូ លយៅកនុងេំរង់១០
២៥យដើមបឲ្
ើ យរកុមររឹកាឃុ ំ សង្ហាេ់យធ្វើការសំយរចលុរយមមះ។



យករញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេរេ
ិ ររកាសយោយរេួេពន្
ិ េ
ិ យឲ្យបាន្រេម
ឹ រេូវយៅតាមភូមន្
ិ ើ
មួយៗតាមរយៈយមភូមិ។




យមភូមិ

យមរ៉ុស៍ស
ត ហ្ការោន

រកឲ្យយឃញ
ើ អ្នកដដលស្ថលរ់

ន្ិងអ្នកដដលយធ្វើចំណាករសុក

រពមទាំងភាជរ់មក ជាមួយន្ូវស្ថកសផ្
ើ ង ន្ិងឯកស្ថរភសតុតាងយផ្សងៗ។
សូមកុំឲ្យចមឃុ ំ ចមភូមិ ចមត្កុម
ចននេ។

មន្តនតីនគរបាល ត្សង់ចមោះអនកចបាះចននត្ កនុងថ្ងៃចបាះ

2. គណៈកាោធិការជាត្ិគរៀបចំការគបាះគនោត្ (គ.ជ.ប)

ក.

ករណីផ្លាស់ប្ូ រៈ
ត

គរៀបចំរចនាសមព័នធន្តនគណៈកាោោធិការជាត្ិគរៀបចំការគបាះគនោត្

ើ ប ីគោយគៅជាសាាប័នគៅកោងចាប់
គឡើងវិញ គ ម
រ ឋធមោនុញ្ញ និងធានានូវឯករាជយភាព
ុ
ជាមួយនឹងជំគនឿទ្ុកចិត្ព
ត ីអោកពាក់ព័នធគផេងៗគទ្ៀត្

2.1. រដឋសភា នង
ិ រដ្ឋឋភបា
ិ លគួរពន
ិ ត្
ិ យ នង
ិ ធ្វវើ ិ ធោ្នកមមរដឋ្មមន៊ញ្ញ នង
ិ ច្បាប់ពាក់ព័នធធ ផេងៗ(កកករែរែព័នធ
បច្បចែបនន
៊ )៖

 រដឋសភាគួរវ ិយស្ថធ្ន្កមមមារតាខ្លះយៅកនុងចារ់រដឋធ្មមន្ុញ្ដយដើមបដើ ចងរយងាើេស្ថថរ័ន្គ.ជ.រ
ជាស្ថថរ័ន្យកេ
ើ យ

ង
ើ យោយចារ់រដឋធ្មមន្ុញ្ដ ។



ស្ថថរ័ន្ គ.ជ.រ រេូវមាន្ថវ ិកា សវ័យយ័េ។



កនុងករណីពបា
ី បធា
ិ ករកអនកអពាត្កត្
ិ យ (ឬចដម
ី នាត្មាែភាព នង
ិ ការចជឿជាក់) សមាសភាព
គ.ជ.ប គួរមានសមាជិកចចញមកពីគណបកសនចយាបាយ ន្ដលមានោសនៈចៅកនុងរដឋ
សភាច

យ
ី សមាសភាពចនះមានដូចគ្ននចៅត្គប់លំោប់ថ្ននក់រាជធានី ចេត្ត នង
ិ ឃុ ំ

សង្កកត្់។


សរមារ់រយៈយពលដវង អ្ពារកេ
ក
ិ យ សមាសភាព គ.ជ.រ រេូវដេយរជើសយរសយោយយរ
ើ
ើ ចំហ្រ
យរកខជន្អ្ពារកិេយ(មិន្ដមន្សមាជិកគ
ឯកចឆ័ន្ពគ
ើ

4

រកសន្យោបាយ) រេូវយអាយមាន្ការោំរេជា

រកសន្យោបាយកនុងរដឋសភា។

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

ខ. ករណីកកលំអរៈ កកលំអររចនាសព័នធរបស់គណៈកាោោធិការជាត្ិគរៀបចំការគបាះគនោត្
ើ ប ីកសាងទ្ំនុកចិត្តរបស់គណបកេនគោបាយមកគលើការងាររបស់
គ ម
គណៈកាោោធិការជាត្ិគរៀបចំការគបាះគនោត្

2.2. គ.ជ.ប គួរពន
ិ ត្
ិ យ នង
ិ ធ្វកា
ើ រកកលំអរ

 គ.ជ.រ រេូវខ្េ
ិ ខ្ំរកេើស្ថនក់ការឯករាជយោច់យោយដ កពរើ កសួងមហានផ្ទ។


ការយរជើសយរសសមាសភាពគ
ើ

ៈកមមការរាជធាន្ើ យខ្េតយរៀរចំការយបាះយននេ(PEC)គ

ៈ

កមមកាឃុស
ំ ង្ហាេ់យរៀរចំការយបាះយននេ(CEC)

ន្ិងម្ន្តើការរោល័
យយបាះយននេរេូវយធ្វើយៅតាមលកខ
ិ
បាន្កំ


េ់ ន្ង
ិ ធានាថ្នមាន្សមាសភាពចំរុះពគ
ី ណបកសនចយាបាយន្ដលមានអាសនៈ

ចៅកនុងសភា ។

បចងកីត្អងគភាពចសុ ប
ី អចងកត្ចល័ត្មួយ (គណៈកមោការចសុ ប
ី អចងកត្ ជាបនទុករបស់ គ.ជ.ប)
ច



ៈ វ ិន្ិចឆ័យដដល រចចុ របន្ន គជរ

យ
ី ឲ្យមានមួយត្កុមកនុងមួយចេត្ត។

របាក់ឧរេតមភដល់ម្ន្តើការោល័
យយបាះយននេគួរដេពើ២០ យៅ៤០មុឺន្យរៀល។
ិ

3. ប្បព័នធគបាះគនោត្

ក. ករណីផ្លាស់ប្ូ រៈ
ត បគងកើត្នូវប្បព័នធគបាះគនោត្ចំរ ុះមួយ

3.1. រដឋសភា នង
ិ រដ្ឋឋភបា
ិ លគួរពន
ិ ត្
ិ យ នង
ិ ធ្វវើ ិ ធោ្នកមមច្បាប់ធបាះធននត្ នង
ិ ច្បាប់ពាក់ព័នធធផេងៗធ ៀត្៖


ត្បព័នធចបាះចននត្ថ្ននក់ចត្កាមជាត្ិ(ឃុ/ំ សង្កកត្់ ចេត្ត/ត្កុង ត្សុក/េណ័ឌ )ត្ត្ូវន្ងមចបកខជន

ន្ដលត្ត្ូវចត្បីត្បាស់ត្បព័នធចបាះចននត្ចំរុះន្ដលសចមែងចននត្ចបាះចោយចោយផ្ទទល់ចៅកាន់
ចបកខជន នង
ិ គណបកសនចយាបាយ


ត្បពនធ័ចបាះចននត្ថ្ននក់ជាត្ិ(ចត្ជីសចរសសមាជ
ិកសភា)ត្ត្ូវចត្បីត្បព័នធសមាមាត្ត្ន្ត្ចត្បីរូបម
ី
នតន្បងន្ចកោសន: តាមសម័យ អ៊ុនតាក់។



មានចំនន
ួ កូតាន្តសតី ៥០% ចៅកនុងបញ្ជ ីចមោះជាចបកខជនឈរចមោះចបាះចននត្ របស់
គណបកសនចយាបាយនម
ួ ៗយហ្យ
ន
ី យ
ើ ោក់កុ ងរញ្ជ
ើយលខ្យរៀងនលស់ោនរារ់ពខា
ើ ងយលើ។



សត្មាប់ពីរ ឬ បីោណត្តិចៅមុេចទៀត្ ត្បចទសកមពុជាគួរន្ត្ពិចារណាអំពីត្បព័នធចបាះចននត្
ចំរុះចោយចោយមានបញ្ជ ីចមោះចបកខជនឯករាជយ នង
ិ បញ្ជ ីចមោះចបកខជនគណបកសកនុង
ការឈរចមោះចបាះចននត្។



ោណត្តរិ បស់នាយករដឋមន្តនតី ត្ត្ូវន្ត្កំណត្់កុ ងរយៈចពលយា
ន
៉ ងយូរបំផុត្ពរី ោណត្តិ
កនុងមួយជីវ ិត្ ។

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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3.2. គណបកេនធោបាយគួរគាំរ ធអាយ៖



មានចំនន
ួ កូតាន្តសតី ៥០% ចៅកនុងបញ្ជ ីចមោះជាចបកខជនឈរចមោះចបាះចននត្ របស់

គណបកសនចយាបាយនម
ួ ៗ។ យហ្យ
ន
ី យ
ើ ោក់កុ ងរញ្ជ
ើយលខ្យរៀងនលស់ោនរារ់ពខា
ើ ងយលើ។


ោណត្តិរបស់នាយករដឋមន្តនតី ត្ត្ូវន្ត្កំណត្់កុ ងរយះចពលយា
ន
៉ ងយូរបំផុត្ពីរោណត្ិត កនុង
មួយជវី ិត្

ោចន្ចងចៅកនុងលកខនតិកៈរបស់គណបកសអំពីចបកខភាពសត្មាប់ត្ំន្ណងនាយករដឋមន្តនតីបាន
ន្ត្ចំនន
ួ ពរី ោណត្ត។
ិ

4. ប្បព័នធផេពវផាយ

ក. ករណីផ្លាស់ប្ូ រៈ
ត បគងកើត្ប្បព័នធផេពវផាយគបើកទ្ូលាយ និងយុត្តិធ៌ម សប្ាប់ ំគណើរ
ការនគោបាយ

4.1. រដឋសភា និងរដ្ឋឋភិបាលរត្ូវធ្វើច្បាប់កដលទាក់ ងនឹងវិ យ៊ និង ូរ សេន៍ ឬធ្វើច្បាប់កដលពាក់ព័នធធផេងៗ


គួរន្ត្បចងកីត្ត្កុមត្បឹកាថ្នការចាក់ផាយន្ដលមានសមាជិកជាសងគមសុ ីវ ិល និងមកពីត្គប់
គណបកសដដលជារ់យននេយៅកនុងរដឋសភាជាេិ។



ជួយសត្មួលដល់ការផ្តល់អ្ញ្ហដរ័
ន្ដលមានលទធភាព។

ន្ិងបចងកីត្ប៉ុស៍វ ិទយុ ទូរទសសន៍ដល់សាធារណជន

ខ. ករណីកកលំអរៈ បគងកើត្ប្បព័នផ
ធ េពវផាយគបើកទ្ូលាយ និងយុត្តិធ៌ម សប្ាប់ ំគណើរ
ការនគោបាយ

4.2. គ.ជ.ប ខិត្ខំច្បូលរួមកកលអរ៖


ជំរុញយអាយវ ិទយុ ទូរទសសន៍ ពិយសសវ ិេយុ ន្ិងេូរេសសន្៍ឯកជន្ រេូវយរើកចំហ្រ ន្ិងផតល់

លទធភាពចសោៗ
ី គ្ននដល់គណបកសនចយាបាយនានាចដីមបន្ី ងែងចៅកាន់អនកចបាះចននត្ ត្ពម
ទាំងធានាថ្នត្បព័នធផសពវផាយឯកជនមិនចលោីសចាប់សតីពីការចបាះចននត្។


ត្ត្ូវន្ត្កំណត្់ នង
ិ ន្បងន្ចកចមា៉ងផសពវផាយចោយបានចសោៗ
ី គ្ននត្គប់ការចោសនារបស់
គណបកសនចយាបាយន្ើមយ
ួ ៗកនុងកំ ុងយពលររេិេិន្នន្ការយបាះយននេររស់ គ.ជ.រ។



សុំចោយមានការពន
ិ ័យឬោក់ចទាសដល់ចបកខជនឬគណបកសណាន្ដលមន
ិ បានចគ្នរពត្ក
មសីល្៌ម និងចាប់សតីពីការចបាះចននត្។

4.3. អងគការសងគមស៊ីវិល
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របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ



បចងកីត្ជាប៉ុស៍ ឬរយងាើេកមមវ ិធ្ើទូរទសសន្៍ ឬវ ិទយុឯករាជយរដន្ថមយដើមបផ
ើ សពវផាយចោយមន
ិ

លំចអៀង។ រគរ់ព័េ៌មាន្ររស់គណបកសនចយាបាយយផ្សងៗ រួមទាំងព័េ៌មានវ ិជជមាន និងអ
វ ិជជមានចៅដល់សាធារណជន។

4.4. គណបកេនធោបាយ


ត្ត្ូវចគ្នរពត្កមសល
តី កា
ី ្៌មកនុងការចោសនាចបាះចននត្ នង
ិ ចាប់សព
ី រចបាះចននត្។

5. ហិរញ្ញ វត្ាគណបកេនគោបាយ
ុ

ើ ប ីពប្ងឹងយុទ្ធនានគោបាយគោយ
ក. ករណីផ្លាស់ប្ូ រៈ
ត បគងកើត្ចាប់ និងយនតការគ ម
ានយុត្តិធ៌ម និងអភិបាលកិចចលន្តអ នហិរញ្ញ វត្ាុគោសនានគោបាយ

5.1. រដឋសភានង
តី ហ
សព
តី ហ
ិ រដ្ឋឋភបា
ិ លរត្ូវធ្វច្ប
ើ ាប់សព
ី រិ ញ្ញវត្ថធោសនានធោបាយ(ឬច្បាប់
ី រិ ញ្ញវត្ថគណបកេន
៊
៊

ធោបាយ)នង
ិ ធ្វវើ ិ ធោ្នកមមច្បាប់ធបាះធននត្ ឬច្បាប់កដលពាក់ព័នធធផេងៗធ ៀត្៖



កនុងយពលយោសនាយបាះយននេយរកខជន្ដដលឈរយមមះជាេំណាងរា្សតមន្
ិ អាចចំណាយថ
វ ិកាយលើសពើ ៣មន្
ឺ ដុលាលអាយមរក
ិ ន្ិងយរកខជន្ដដលឈរយមមះជាសមាជិករកុមររឹកាឃុ ំ
សង្ហាេ់មន្
ិ រេូវចំណាយឲ្យយលស
ើ ព៥
ើ ពាន្់ដុលាលអាយមរក។
ិ

ខ. ករណីកកលំអរៈ គបើកចំហររបាយការណ៍គណគនយយ/ហិរញ្ញ វត្ាុន្តនគណបកេនគោ

បាយ និងគលើកត្ំគកើនការផតលហ
់ រិ ញ្ញ វត្ាពី
ុ រ ឋគោយគៅគណកបេក លប្បកួត្ប្បកជង
គៅគពលគោសនាគបាះគនោត្

5.2. រោឋភិបាល ន្ិងរដឋសភាគួរដេពរងឹងការអ្ន្ុវេតចារ់សព
តើ ើគ
ជាេិជូន្មកគ

រកសន្យបាយដដលរដឋគួដេផ្តល់ថវ ិការ

រកសន្យោបាយដដលររកួេររដជងយអាយបាន្យសមើៗោនតាមដដលអាចយធ្វើយៅបាន្យៅ

យពលយោសនាយបាះយននេ។

5.3. គ.ជ.ប រត្ូវអន៊វត្តន៍ច្បាប់ធបាះធននត្ធអាយមានរែសិ ធភាព


រេួេពិន្ិេយរបាយការ

៍ ហ្រិ ញ្ដវេថុរគរ់គ

រកសររកួេររដជងយបាះយននេ(ចំ ូ លន្ិងចំ

ណាយ)កនុងយពលយោសនាយបាះយននេយហ្យ
ើ គ.ជ.រ រេូវដេផ្សពវផ្ាយរបាយការ

៍ មុន្

យពលយបាះយននេមតងយេៀេ។


ោក់េ

ឌ កមមចំយពាះគ

រកសន្យោបាយណាដដលដកលងរន្លំ របាយការ

៍ ចំ ូ ល

ចំណាយ។
5.4. អងគការសងគមស៊វី ិ លរត្ូវច្បូលរួម

 អ្យងាេ ន្ង
ិ តាមោន្ចំ ូ ល ន្ង
ិ ចំណាយរគរ់គ
របាយការ

រកសន្យោបាយ ន្ង
ិ ផ្សពវផ្ាយ

៍ យនាះតាមររព័ន្យធ ោសនានានាឲ្យដល់ររជាពលរដឋ។

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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5.5. គណបកេនធោបាយ


រេូវដេយធ្វើរបាយការ
របាយការ

៍ ហ្រិ ញ្ដវេថុកនុងការយោសនាររស់ខ្ួ ន្យៅ
ល
គ.ជ.រ យហ្យ
ើ ផ្សពវផ្ាយ

៍ យន្ះយៅដល់ស្ថធារ

ជន្ ជាពយិ សសដល់សមាជក
ល
ិ ររស់ខ្ួ ន្។

6. ការអប់រ ំអោកគបាះគនោត្ៈ ការលំអរការអប់រ ំអោកគបាះគនោត្ ជាពិគសសគៅតាមត្ំបន់
ដាច់ប្សោល និងត្ំបន់ជាត្ិជាត្ិភាគត្ិច

អ្នកពាក់ព័ន្ធទាង
ំ អ្ស់ដូចជា រដឋសភា រោឋភបា
ិ ល គ.ជ.រ អ្ងគការសងគមសុ វើ ិល គ

បាយ

ន្ិងអ្ជាញធ្រមូលោឋន្រេូវចូលរួមអ្រ់រ ំដល់អ្នកយបាះយននេ

រសោល ន្ង
ើ ភាគេច
ិ េំរន្់ដដលមាន្ជន្ជាេយិ ដម
ិ ។


រកសន្យោ

ពិយសសរេូវយធ្វើយៅតាមេំរន្់ោច់

អ្រ់រ ំតាមេំរន្់ោច់រសោលយអាយបាន្ញឹកញារ់: ជាភាពយន្ត រូរភាព ថេចមលងោក់
ឌស
ើ ទាំងការរករស្ថយជាភាស្ថជន្ជាេយិ ដើម(ពនង...)យហ្យ
ើ ដចកជូន្តាមផ្ទះ។






អ្នកភានក់ង្ហរសម័រគចិេត: អ្រ់រ ំតាមផ្ទះន្ិងមាន្រូរភាពង្ហយៗយល់ អ្ំពើការយបាះយននេ។
កុំយររពា
ើ កយរយចចកយេស

េួសដមតងយរឿងអ្រ់រ ំគួរយកជន្ជាេិយដើមភាគេិចចូលរួមសដមតងអ្ំពើការអ្រ់រ ំ។

ភានក់ង្ហរសម័រគចេ
ិ តចុះអ្រ់រ ំតាមផ្ទះ ជាពយិ សសបាន្ដល់្សតើ ជន្ពកា
ិ រ ចាស់េុំ យោយមាន្រូរ
ភាពង្ហយយល់អ្ំពើការយបាះយននេ ។

7. គសរ ីភាពន្តនការបគញ្ច ញមត្ិ និងប្បមូលផតំៈុ ពប្ងីកប្បជាធិបគត្យយ
7.1. រដឋសភា នង
ិ រដ្ឋឋភបា
ិ លគួកកលំអរ ឬ/នង
ិ គាំរ ឬ/នង
ិ ជំរ៊ញ៖



ការកំណត្់នយ
ញមត្ឲ្
ិ មន័យ នង
ិ ពនយល់ពាកយ ចសរភាពថ្នការបចញ្ច
ី
ិ យបានចាស់ល្ងស់។



ការកំ



ការបចញ្ច ញមត្ិររស់អ្នកេំណាងរា្សតរេូវបាន្យោរពយអាយរសរតាម




េ់ឲ្យបាន្ចាស់អ្ំពើ ធាេុផ្សំនន្រេយលមើស។

អ្នកមាន្អ្ភ័យឯកសិេធិដដលមាន្ដចងយៅកនុងចារ់រដឋធ្មមន្ុញ្ដ។
ការកំ

េ់ឲ្យបាន្ចាស់អ្ំពន្
ើ យ
ិ មន្័យករ

ើ ដដលអាចកាលយយៅជារេយលមស
ើ ដូចជា ការ

ផ្សពវផ្ាយព័េ៌មាន្មិន្ពិេ ឬការញុះញុង ឬការយជរររមាថររហាយករ
តិ៏ ។
ិ

ការសន្មតងមត្រិ បស់ត្បជាពលរដឋ នង
ិ គណបកសនចយាបាយមន
ិ គួ រចាត្់ទុកជាបទចលោស
ី
ត្ព ទ
ោ ណឌ។

8

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ



ការយរក
ើ យអាយេូលាយន្ូវការបចញ្ច ញមត្រិ បស់ត្បជាពលរដឋយោយដ

កសងគមសុ វើ ិលយរើ

យទាះរើមាន្ការប៉ះពាល់ចៅចលីទចងវីរបស់បុគគលសាធារណៈ និងសាថប័នសាធារណៈ ត្ត្ូវ
បាន្ចលក
ី ន្លងការចចាទត្បកាន់។


ការផសពវផាយអំពីចាប់ន្ដលពាក់ព័នធ ន្ិងការបចញ្ច ញមត្ិដល់សាធារណជនចោយបាន
យល់ត្ជួត្ចត្ជៀបយជៀសវាងការចចាទត្បកាន់ចផសងៗ។

 ការផ្សពវផ្ាយអ្ំពើមេិជំទាស់/រះគន្់
ន្ិងសកមមភាពររស់គ
ិ

រកសមិន្កាន្់អ្ំណាចកនុង

ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយររស់រដឋជាយេៀងទាេ់(មាន្កមម វ ិធ្ើយេៀងទាេ់)។



ការជំរុញយអាយមាន្ការរយងាើេយវេិការស្ថធារ
អាចយអាយររជាពលរដឋរយញ្ច ញមេិបាន្
យសចកតើរពាងចារ់
េិច។



យោលការ

៍ដ

ៈផ្សពវផ្ាយដល់មូលោឋន្អ្ំពើចារ់

យោយដ

ន្ិង

ករេូវមាន្ការពិយរោះយោរល់យលើ

ឬការសយរមចចេ
ើ ភាគ
ិ តយផ្សងៗរួមទាំងយធ្វយើ ៅតាមេំរន្់ជន្ជាេិយដម

នាំពយិ សស

យដម
ើ បដ
ើ កេមាលរ់ររស់អាជាញធ្រដដលទាមទាការយសនរើ សុ ំ

អ្ន្ុញ្ហដេតិពើររជាពលរដឋយដើមបយើ ធ្វើសកមមភាពរយញ្ច ញមេិមកអ្ន្ុវេតន្៍យៅតាមចារ់វ ិញ។
រាល់ការច្វបា
ី ត្ុកមោចោយសនតវិ ិ្ចី ៅទក
ី ន្នែងសាធារណៈណាមួយ ត្ត្ូវជូនដំណឹងត្ត្ម
ឹ
ោជាញ្រចៅកន្នែងចនាះជាការចត្សច។



ការោក់េ

ឌ កមមចំយពាះអ្នកដដលគំរាមកំដហ្ងយៅមាចស់ ឬអ្នករគរ់រគងដដលផ្តល់េក
ើ ដន្លង

យដើមបយើ ធ្វើការររមូលផ្តុំោន។

ទល្ង
ី ចៅកន្នែងទត្ី បជុំជនន្កបរសាថប័នរដឋ នង
ី នររជាធ្រ
ិ យេយយ គួរន្ត្បចងកត្
ិ មន
ិ កំណត្់អនក
ចូលរួម។ ទីល្ងនយន្ះគួរន្ត្រេូវបាន្បចងកីត្ចៅថ្ននក់ត្សុកផងន្ដរ។





សុំយអាយមាន្ការរយងាើេមជឈម

ការរយងាើន្ចំន្ន្
ួ ររអ្រ់សំរុរេ(គ

ឌ លផ្តល់ព័េ៌មាន្យៅរគរ់កំរេយៅតាមមូ
លោឋន្។
ិ
យន្យយភាព)យអាយបាន្រគរ់ភូមិ។

ការបចញ្ច ញមត្ិ នង
ិ សំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប ត្ត្ូវមានការចឆែយ
ី ត្ប
និងដំចណាះត្សាយឲ្យបានទាន់ចពលចវល្ង។

7.2. អងគការសងគមស៊ីវិលច្បូលរួម៖


យរើកវគគរ ុ ត ះរណា
ត លអ្ំពើចារ់ សិេធិមន្ុសស ររជាធ្ិរយេយយដល់មូលោឋន្យោយមាន្
ការចូលរួមពើររជាពលរដឋ ន្ង
ិ អាជាញធ្រមូលោឋន្។



យរៀរចំយវេិការស្ថធារ
រយញ្ច ញមេបា
ិ ន្។

ៈផ្សពវផ្ាយដល់មូលោឋន្អ្ំពើចារ់

ន្ិងអាចយអាយររជាពលរដឋ

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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7.3. អាជ្ញា្រមូលដ្ឋឋន នង
ិ អនកអន៊វត្តន៍ច្បាប់រត្ូវកត្ធគារព នង
ិ គាំរ ៖


រាល់ការបចញ្ច ញមត្ិរបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលប៉ះពាល់ចៅចលីទចងវីរបស់បុគគលសាធារណៈ
នង
ិ សាថប័នសាធារណៈ ត្ត្ូវចលក
ី ន្លងការចចាទត្បកាន់។



រាល់ការបចញ្ច ញមត្ិ និងសំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប ន្ិងត្ត្ូវមានការ
ចឆែយ
ី ត្ប នង
ិ ដំចណាះត្សាយឲ្យបានទាន់ចពលចវល្ង។



ទីល្ងនចសរភាព
គួរន្ត្បចងកីត្ចៅកន្នែងទីត្បជុំជនន្កបរសាថប័នរដឋ និងទូល្ងយ(ោចផទុក
ី
ត្បជាពលរដឋបានចត្ចន
ី )។



រាល់ការច្វីបាត្ុកមោចោយសនតិវ ិ្ីចៅទីកន្នែងសាធារណៈណាមួយ ត្ត្ូវជូនដំណឹងត្ត្ឹម
ោជាញ្រចៅកន្នែងចនាះ ជាការចត្សច។



យអាយមាន្វគគរ ុ ត ះរណា
ត លអ្ំពើចារ់ សិេធិមន្ុសស ររជាធ្ិរយេយយដល់មូលោឋន្យោយ
មាន្ការចូលរួមពរើ រជាពលរដឋ ន្ង
ិ អាជាញធ្រមូលោឋន្។




ការរយងាើេមជឈម

ឌ លផ្តល់ព័េ៌មាន្យៅរគរ់កំរេយៅតាមមូ
លោឋន្។
ិ

រកាសុវេថភា
ធិ នកសដមតងមេ។
ិ ព ន្ង
ិ ការពារសេ
ិ អ្
ិ

III. សកមោភាព


ការពិនិត្យគៅគលើប្កបខ័ណឌចាប់ និងឯកសារ
យដើមបដ
ើ ំយ

 ការរយងាើេរកុមការង្ហរ

ើ រការគយរមាងកមមវ ិធ្ើសតើពើការយបាះយននេ

ន្ិងររជាធ្ិរយេយយយៅកមពុជារកុមការ

ង្ហរស្ថនក់ការកណា
ត លខ្ុមដ្ហ្វល បាន្រយងាើេជារកុមដដលមាន្សមាសភាពរបាំរើនាក់ យោយមាន្
រួន្នាក់យធ្វើការយពញយមា៉ង
រស្ថរ់ររចាំនថង។

ន្ិងរួន្នាក់យេៀេយធ្វើការមិន្យពញយមា៉ងរដន្ថមយៅយលើការង្ហរដដលមាន្

អ្នកដដលយធ្វើការយពញយមា៉ងេរមូវយអាយរំយពញការង្ហរដល់នថងយៅររដន្ថ
៍ មយេៀេ។

រកុមការង្ហរយន្ះមាន្សមាសភាពមកពដើ ផ្នក រណា
ត ញ, ដផ្នកេស៊ូមេិ, ដផ្នកអ្យងាេ, ដផ្នកអ្រ់រ ំ,ដផ្នក
ព័េ៌មាន្, ដផ្នករដឋបាន្ ន្ិងដផ្នកគ

យន្យយ។ រកុមការង្ហរយន្ះមាន្េួរនាេើសំខាន្់កុ ងការយរៀរចំ
ន

ដផ្ន្ការអ្ន្ុវេតគយរមាងសកមមភាព ន្ង
ត ញការ
ិ រំយពញការង្ហរជាមួយនដគូរយផ្សងៗយេៀេ ន្ង
ិ រណា

ង្ហរររស់ខ្ុមដ្ហ្វលយៅកនុងយខ្េត ន្ិងរាជធាន្ើរម
ួ មាន្ យខ្េតនរពដវង យខ្េតរនាទយមាន្ជ័យ យខ្េត
ម

ឌ លគរើ ើ យខ្េតយសៀមរារ ន្ង
ិ ភនំយពញ។

រកុមការង្ហរក៍បាន្ជួរររជុំពិភាកាជាមួយរកុមការង្ហរខាង UNDP កនុងដំយ

កមមវ ិធ្រើ រស់ខ្ួ ន្។
ល
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របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

ើ រការគយរមាង

ការសក
ិ ាររស្ថវរជាវអ្ំពរើ ករខ្័

ឌ ចារ់ ន្ង
ិ ឯកស្ថរទាក់េងការយបាះយននេ ន្ង
ិ ររជាធ្រ
ិ

យេយយ រកុមការង្ហរនន្គយរមាង យរកាមការសរមរសរមួលយោយនាយកររេិរេត ន្ិងអ្នកសរមរ
សរមួលកមមវ ិធ្ើ ន្ង
ិ ការសហ្ការ
សិកាយៅយលើរករខ្័

៍ ផ្លទល់ជាមួយដផ្នកេស៊ូមេខ្
ិ ុមដ្ហ្វល បាន្យធ្វកា
ើ រយរៀរចំ ន្ង
ិ

ឌ ចារ់ ន្ិងឯកស្ថនានាពាក់ព័ន្ធយៅន្ឹងការយបាះយននេ ន្ិងររជាធ្ិរយេយយ។

កនុងយនាះឯកស្ថដដលរេូវយកមកសក
ិ ារស្ថវរជាវមាន្ដូចជា

ឯកស្ថររបាយការ

យននេនន២
ំ ០០៧ នន២
ំ ០០៨ររស់ខ្ុមដ្ហ្វល ឯកស្ថរ ន្ិងរបាយការ

៍ សតព
ើ កា
ើ រយបាះ

៍ ពាក់ព័ន្ធការយបាះយននេ

ររស់ UNDP, EU, NDI ។

ការសិការស្ថវរជាវយន្ះដចកជាពើរដំណាក់កាល៖
ក. ដំណាក់កាលសិកាយៅយលើឯកស្ថរ

ជាលេធផ្លរកុមការង្ហរបាន្ផ្លេ
ិ យចញ ន្ង
ិ ររមូលចងរកងន្ូវរាល់អ្ន្ុស្ថសន្៍ដដលធាលរ់

មាន្ពើមុន្ដដលពាក់ព័ន្ធយៅន្ឹងការយបាះយននេ ន្ិងររជាធ្ិរយេយយ។ អ្ន្ុស្ថសន្៍ដដលពាក់ព័ន្ធន្ិង
ការយបាះយននេ គទា
ឺ ក់េងយៅន្ង
ឹ ររធាន្រេដូចជា ររព័ន្ធយបាះយននេ ការចុះយមមះអ្នកយបាះយននេ
ន្ិងរញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេ េំនាក់េំន្ងររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយយៅន្ឹងដំយ
ភាព
ដំយ

ន្ង
ធិ ពររស់គ
ិ ររសេ
ិ ភា

ើ រការរ

ៈកមាមធ្កា
ិ រជាេយិ រៀរចំការយបាះយននេ

តឹ ងនន្ការយបាះយននេ

ន្ិងដំយណាះរស្ថយ

ើ រការន្យោបាយ ឯករាជយ

រដឋបាលនន្ការយបាះយននេ

យុេធនាការនន្ការយោសនាយបាះយននេ

េួរនាេរើ រស់អាជាញធ្រយរៀរចំការយបាះយននេ ន្ង
ំ ររោរ់អាវុធ្ ហ្រិ ញ្ដវេថុគ
ិ កងកំលាង

រកសន្យោ

បាយ ន្ិងការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេ ន្ិងអ្ន្ុស្ថសន្៍មយ
ួ ចំន្ន្
ួ ដដលពាក់ព័ន្ធយៅន្ឹងររជាធ្ិរយេយយ
ដូចជា

យសរភាពនន្ការររមូ
លផ្តុំ
ើ

យសរភាពនន្ការសដមត
ងមេិ
ើ

ន្ិងយសរភាពនន្ការេេួ
លបាន្ព័េ៌មាន្។
ើ

ខ្. ដំណាក់កាលនន្ការយរៀរចំរញ្ជ ើសំន្ួរសរមារ់យធ្វើការពិយរោះយោរល់
រនាទរ់ពើបាន្យធ្វើការសិការួចមក

រកុមការង្ហរបាន្ផ្លិេយចញជារញ្ជ ើសំន្រួ សរមារ់យធ្វើការ

ពយិ រោះយោរល់យៅតាមយខ្េត ដដលរញ្ជ ើសំន្រួ ទាំងយនាះដចកយចញជារដើ ផ្នកសំខាន្់ៗគ៖
ឺ
ដផ្នកេើមួយ

គឺជាការរយងាើេសំន្រួ ដដលសួរពាក់ព័ន្ធយៅន្ឹងការជដជកពិភាកាយៅយលើរញ្ហា

យបាះយននេ ន្ង
ិ ររជាធ្រ
ិ យេយយ ន្ង
ិ ការកំ
យធ្វើការពិយរោះយោរល់។

េ់យករញ្ហាដដលជាអាេភា
ិ ពយៅកនុងយខ្េតដដលន្ង
ឹ រេូវ

ដផ្នកេើពរើ គស
ឺ ំន្រួ ដដលពាក់ព័ន្ធយៅន្ង
ឹ រយរៀរនន្ការយរៀរចំយវេកា
ិ រយៅតាមម

យដើយមើបធានាយអាយេេួលបាន្លេធផ្ល។

ដផ្នកេើរើ គឺរញ្ជ ើសំន្រួ ដដលពាក់ព័ន្ធយៅន្ឹងកិចចសហ្ររេិរេតការ

ន្ង
ឹ រេូវចូលរួមកនុងដំយ

ើ រការយរៀរចំយវេកា
ិ រយៅតាមម

ឌ លទាំងរួន្

៍ រវាងរកុមពាក់ព័ន្ធដដល

ឌ លទាំងយនាះ។

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ

11



ការពិភាកាពិគប្ោះគោបល់

រកុមការង្ហរខ្ុមដ្ហ្វលបាន្យរៀរចំដំយ

ើ រការពិយរោះយោរល់ដដលបាន្យរៀរចំជាពើរររយភ

េគឺ ការពយិ រោះយោរល់ថ្ននក់ជាេដិ ដលយធ្វយើ ៅភនំយពញ ន្ង
ួ រួន្
ិ ការពយិ រោះយោរល់ថ្ននក់យខ្េតចំន្ន្
យៅេូរទាំងររយេស។

ការពយិ រោះយោរល់យន្ះមាន្រយៈយពលមួយសបាតហ្៍ ដដលចារ់យផ្តើមពនើ ថងេើ២៧

ដខ្សហា
ើ

រហ្ូេដល់នថងេើ១៥ ដខ្កញ្ហដយៅតាមយខ្េតចំន្ន្
ួ រួន្ គយឺ ខ្េត នរពដវង រនាទយមាន្ជ័យ ម

ឌ លគរើ ើ

ន្ិងយខ្េតយសៀមយរៀរ ន្ិងរាជធាន្ើភនំយពញ។ ការពិយរោះយោរល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធយន្ះគឺមាន្យោល
យៅសំខាន្់គឺ៖
 ជដជកពភា
ិ កាអ្ំពរ
ើ ញ្ហា កងវល់ ន្ង
ិ រញ្ហាជាអ្េធភា
ិ ពដដលទាក់េងយៅន្ង
ឹ ការយបាះ
យននេ ន្ិងររជាធ្ិរយេយយ។
 ការស្ថកសួរ

ន្ិងការេេួលយកយោរល់ពើរយរៀរយរៀរចំយវេិការយបាះយននេ

ន្ង
ិ លំហ្រររជាធ្រ
ិ យេយ ្យ។
 ការដសវងរកកច
ន
យវេកា
ិ ចសហ្ររេរ
ិ េតការពអ្
ើ នកពាក់ព័ន្ធកុ ងការយរៀរចំ
ិ រសតព
ើ កា
ើ រយបាះ
យននេ ន្ិងររជាធ្ិរយេយយ។

រកុមដដលបាន្យធ្វើការពិយរោះយោរល់យនាះរួមមាន្េំណាងគ

ដដលមាន្អ្សន្ៈយៅកនុងរដឋសភា គ

រកស

ន្យោបាយទាំងរបាំ

កមមការយខ្េតយរៀរចំការយបាះយននេ អ្េើេគ

កមមការឃុយំ រៀរ

ចំការយបាះយននេ យសមៀន្ឃុ ំ រកុមររឹកាយខ្េត រកុង អ្ងគការសងគមសុ ើវ ិល ន្ិងររជាពលរដឋ ទាក់េងពើ
រញ្ហាការយបាះយននេ ន្ង
ិ ររជាធ្រ
ិ យេយយ។


គវទ្ិការ

ចារ់ពដើ ខ្កញ្ហដ ដល់ដខ្េុលា ខ្ុមដ្ហ្វលបាន្យរៀរចំយវេកា
ិ រសតព
ើ ើ ការយបាះយននេ ន្ង
ិ ររជាធ្រ
ិ

យេយយចំន្ន្
ួ រួន្យៅតាមរណា
ត យខ្េតចំន្ន្
ួ រួន្គឺ

ន្ង
ិ យសៀមរារ។ ររជាពលរដឋ ន្ង
ិ អ្នកពាក់ព័ន្ធសរុរររមា
២៤%ជា្សតើ។

រនាទយមាន្ជ័យ

យខ្េតនរពយវង

រកុង អ្េើេសមាជិកនន្គ

ឌ លគើរ ើ

៤០៧នាក់ ដដលយៅកនុងយនាះមាន្

អ្នកចូលរួមទាំងអ្ស់យនាះមកពើដផ្នកយផ្សងៗយៅកនុងយខ្េតន្ិមយ
ួ ៗដូចជា

រា្សត រកុមររក
ឹ ាយខ្េត រសុក ន្ង
ិ ឃុ ំ យសមៀន្ឃុ ំ គ

ម

េំណាង

ៈកមមការយរៀរចំការយបាះយននេរាជធាន្ើ យខ្េត

ៈកមមការយរៀរចំការយបាះយននេ ឃុ ំ សង្ហាេ់

េំណាងគ

រកសន្យោ

បាយយៅកនុងយខ្េត អ្ងគការយរៅរោឋភបា
ិ ល អ្ងគការមូលោឋន្យៅកនុងយខ្េត ររជាពលរដឋ ន្ង
ិ អ្នកស្ថរ
ព័េ៌មាន្មួយចំន្ន្
ួ ។
12

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

យវេិការយន្ះគឺយរៀរចំយ

ង
ើ យៅកនុងយោលរំ

ង៖

 ផ្តល់ឪកាសយអាយអ្នកចូលរួម ន្ិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយធ្វើការជដជកពិភាកាយៅយលើរញ្ហាដដល

ពាក់ព័ន្ធយៅន្ង
ឹ ការយបាះយននេ ន្ង
ិ ររជាធ្រ
ិ យេយយ តាមរយះការរង្ហាញររស់វាគមន្
ិ ជំ
នាញ។

 ផ្តល់ឪកាស់យអាយអ្នកចូលរួម ន្ង
ិ អ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមយដើមបជ
ើ ដជកពភា
ិ កា
យណាះរស្ថយ

យពលខាងមុខ្។

ឬអ្ន្ុស្ថសន្៍យដើមបជ
ើ ំរុញ

ន្ង
ិ រកដំ

ឬយធ្វើការដកលំអ្រសរមារ់ការយបាះយននេនា

 ផ្តល់ឪកាសយអាយអ្នកចូលរួម ន្ិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយធ្វើការជដជកពិភាកា យធ្វើការពិន្ិេយយមើល
យៅយលើអ្ន្ុស្ថសន្៍ ន្ិងយធ្វើការសយរមចចិេតតាមរយៈការយបាះយននេសដមតងមេិររស់ខ្ួ ន្
ល

ថ្នយេើ ោំរេ មន្
ិ ោំរេ ឬអ្ន្ុរវាេ យៅយលអ្
ើ ន្ុស្ថសន្៍ដដលបាន្ជដជកពភា
ិ កា ន្ង
ិ
យលើកយ

ង
ើ យៅកនុងយវេិការ។

តារាងអ្នកចូ លរួមយៅកនុងយវេិការទាំងរួន្យខ្េត
ល.រ

យខ្េត

េើកដន្លងយរៀរចំ

១

នរពដវង

២

រនាទយមាន្ជ័យ

ចរាងភាពយនត
ពានមាស

៣

ម

ឌ លគរើ ើ

៤

យសៀមរារ

សណា
ឋ ោ
នាគមាស
ផ្ទះសំណាក់យពរជោ
សណា
ឋ ោ
យសៀមរារយថ្នន្

ចំន្ួន្អ្នកចូ លរួម
រុរស

១០

៧២

៨២

២៦

៧៦

១០២

៣៩

៧៣

១១២

២១

៨៤

១០៥

េំណាងរា្សតដដលបាន្ចូ លរួមយៅកនុងយវេិការទាំងរួន្យខ្េត

ល.រ

យខ្េត

រុរស

១

នរពដវង

០២

២

រនាទយមាន្ជ័យ

៣

ម

ឌ លគរើ ើ

៤

យសៀមរារ

សរុរ

្សតើ

្សតើ

សរុរ

0

០២នាក់

០២

0

០២នាក់

០១

0

០១នាក់

០

០១

០១នាក់

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ

13

យៅកនុងយវេកា
ួ ៗយយង
ិ រន្ម
ិ យ
ើ បាន្អ្យញ្ច ើញវាគមន្
ិ មកពើ

េំណាងមកពើរកសួងមហានផ្ទ

េំណាងរា្សត

េំណាងអ្ងគការសងគមសុ ើវ ិល

គ

រកសន្យោបាយ

យៅកនុងយខ្េតយដើមបយើ ធ្វើការរករស្ថយ

រង្ហាញអ្ំពរ
ើ េពយិ ស្ថធ្ន្៍េូរយៅ យៅយលកា
ើ រយបាះយននេ ន្ង
ិ យៅយលរើ រជាធ្រ
ិ យេយយ។
រមម

វាគមិន្ទាំងអ្ស់ ន្ិងអ្នកចូលរួម ក៍បាន្ជដជកពិភាកាយៅយលើអ្ន្ុស្ថសន្៍ ន្ិងដថលងការចារ់អា
៍ យៅយលល
ើ េធផ្លផ្ងដដរ។

ររធាន្រេយផ្សងៗោនរេូវបាន្យលើកយកមកពិភាកាយៅតាមរណា
ត យខ្េតន្ិមយ
ួ ៗ

យហ្យ
ើ អ្ន្ុ

ស្ថសន្៍រេូវបាន្ផ្លិេយចញ ន្ិងយធ្វើការយបាះយននេយោយអ្នកចូលរួមទាំងអ្ស់យៅកនុងយវេិការ។
ររធាន្រេពិភាកា ន្ិងលេធផ្លនន្ការោំរេយៅយលើអ្ន្ុ ស្ថសន្៍យៅកនុងយខ្េតន្ិមយ
ួ ៗ៖

ល.រ

យខ្េត

ររធាន្រេ
 គ

ៈកមាមធ្ិការជាេិយរៀរចំការយបាះយននេ

លេធផ្លយបាះយននេ
ោំរេយៅយលអ្
ើ ន្ុស្ថសន្៍

 រញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេ
១

នរពដវង

ន្ិងការចុះយមមះយបាះយននេ

 ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ

៦០% យៅ៨០%

 យសរភាពនន្ការរយញ្ច
ញមេិ
ើ
 យសរភាពនន្ការររមូ
លផ្តុំ
ើ
 ហ្រិ ញ្ដវេថុគ

២

រនាទយមាន្ជ័យ

រកសន្យោបាយ

 រញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេ

ន្ិងការចុះយមមះយរើយននេ

 គ

៦០%យៅ៩០%

ៈកមាមធ្កា
ិ រជាេយិ រៀរចំការយបាះយននេ

 យសរភាពនន្ការរយញ្ច
ញមេិ ន្ិងររមូលផ្តុំ
ើ
 រញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេ

ន្ិងការចុះយមមះយបាះយននេ

៣

ម

ឌ លគើរ ើ

 ររព័ន្ធយបាះយននេ

 យសរភាពនន្ការរយញ្ច
ញមេិ
ើ

៨០%យៅ៩០%

ន្ិងេេួលព័េ៌មាន្

 ការអ្ររ ំអ្នកយបាះយននេ
៤

យសៀមរារ
14

 រញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេ

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

៨០%យៅ៩០%

ន្ង
ិ ការចុះយមមះយបាះយននេ

 គ

ៈកមាមធ្ិការជាេិយរៀរចំការយបាះយននេ

 ររព័ន្ធយបាះយននេ

 យសរភាពនន្ការរយញ្ច
ញមេិ ន្ិងររមូលផ្តុំ
ើ
សិកាាសាលាបងាាញអនុសាសន៍



យៅនថងេើ០៣ ដខ្ធ្នូ នន២
ំ ០១០ យវលាយមា៉ង៩រពក
ឋ ោរ
ឹ រហ្ូេដល់យមា៉ង១២នថងរេង់យៅសណា

អ្ុឹមភឺយរៀលភនំយពញ

ខ្ុមដ្ហ្វលបាន្យរៀរចំសកា
តើ កា
ិ ខ ស្ថលាមួយយដើមបោ
ើ ក់រង្ហាញពអ្
ើ ន្ុស្ថសន្៍សព
ើ រយបាះយននេ

ន្ង
ិ

ររជាធ្ិរយេយយយៅកមពុជា។
ដ្ហ្វល
គ

សកា
ិ ខ ស្ថលាយន្ះសរមរសរមួលយោយយលាក គល់ រញ្ហដ នាយកររេរ
ិ េតនន្អ្ងគការខ្ុម
ន្ិងមាន្សកាខកាមចូលរួមររដហ្លជាហាសិរនាក់ដដលយៅកនងយនាះមាន្មកពើស្ថថរ័ន្

រកសន្យោបាយ អ្នកេំណាងរា្សត គ

ៈកមាមធ្កា
ិ ជាេយិ រៀរចំការយបាះយននេ រកសួងមហានផ្ទ

អ្ងគការសងគមសុើវ ិលដដលពាក់ព័ន្ធ ន្ិងអ្នកស្ថព័េ៌មាន្។

យលាក គល់ រញ្ហដ ជានាយកររេរ
ិ េតនន្អ្ងគការខ្ុមដ្ហ្វលបាន្ដថលងយៅយពលចារ់យផ្តើមយរក
ើ

សិកាខស្ថលាថ្ន
យននេ

សិកាខស្ថលាយន្ះយធ្វើយ

ង
ើ យដើមបោ
ើ ក់រង្ហាញលេធផ្លនន្អ្ន្ុស្ថសន្៍សតើពើការយបាះ

ន្ិងររជាធ្ិរយេយយដដលបាន្មកពើការពិភាកា

យខ្េតនរពដវង

រនាទយមាន្ជ័យ

យលើអ្ន្ុស្ថសន្៍ទាង
ំ អ្ស់យនាះ
យលាកក៍បាន្ដថលងអ្ំ

រគុ

ម

ឌ លគើរ ើ

ន្ិងយវេិការយៅតាមយខ្េតចំន្ន្
ួ រួន្គឺ

ន្ិងយខ្េតយសៀមរារ

យដើមបដើ កលំអ្រការយបាះយននេ

យៅដល់អ្ងគការ

ន្ិងការផ្តល់ការពិភាកាយៅ

ន្ិងររជាធ្ិរយេយយយៅកមពុជា។

UNDP

ររចាំយៅកមពុជាដដលបាន្ជួយឧរេថមភ

យលាក យ៉ង់ គម
ឹ យអ្ង ជានាយគររេរ
ិ េត មជឈម

ឌ លររជាពលរដឋយដម
ើ បអ្
ើ ភវិ ឌឍន្៍ ន្ង
ិ សន្តិ

ខាងហ្រិ ញ្ដវេថុកនុងការយធ្វើកិចចការទាំងយន្ះ។

ភាពបាន្រង្ហាញជូន្សិកាខកាមទាំងអ្ស់យៅកនងសិកាខស្ថស្ថន្ូវអ្ន្ុស្ថសន្៍សំខាន្់ៗទាក់េងយៅ
ន្ង
ឹ ដកលំអ្កនុងដំយ

ើ ការយបាះយននេដដលបាន្មកពកា
ើ រពភា
ិ កា ន្ង
ិ យវេកា
ិ រទាំងរួន្យខ្េត មាន្ដូចជា

រញ្ជ ើយមមះយបាះយននេ

គ

ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ ហ្រិ ញ្ដវេថុគ

ៈកមាមមធ្ិការជាេិយរៀរចំការយបាះយននេ

ររព័ន្ធយបាះយននេ

រកសន្យោបាយ ន្ង
ិ ការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេ។

យលាក សុក សំយអ្ឿន្ ជានាយគររេិរេតនន្អ្ងគការការពារសិ េធិយៅកមពុជា បាន្រង្ហាញជូន្

សកា
ញមេិ ររមូលផ្តុំ ន្ង
ល
ិ ខ កាមន្ូវអ្ន្ុស្ថសន្៍ទាក់េងយៅន្ង
ឹ យសរភាពនន្ការរយញ្ច
ើ
ិ យសរភាពេេួ
ើ
បាន្ព័េ៌មាន្ដដលបាន្មកពើការពិភាកា ន្ិងយវេិការទាំងរួន្យខ្េត។

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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រនាទរ់ពកា
ើ ររង្ហាញជូន្យៅអ្ងគសកា
ិ ខ ស្ថលាន្ូវអ្ន្ុស្ថសន្៍ដដលទាក់េងយៅន្ង
ឹ ការយបាះ

យននេ ន្ិងររជាធ្ិរយេយយរួចមក ក៍មាន្ការពិភាកាយៅយលើអ្ន្ុស្ថសន្៍ន្ិមយ
ួ ៗដដលបាន្រង្ហាញ
ជូន្ពស
ួ ៗដដលបាន្ោក់
ើ ំណាក់សកា
ិ ខ កាមទាំងអ្ស់។យរៅពកា
ើ រពភា
ិ កាយៅយលអ្
ើ ន្ុស្ថសន្៍ន្ម
ិ យ
រង្ហាញ ក៍មាន្ការពិភាកា ន្ិងការយលើកយ

ង
ើ ផ្ងដដរររស់សិកាខកាមដដលទាក់េងយៅន្ឹងការយបាះ

យននេយរជើសយរសយមភូ
មិ អ្ពារកេ
ន
ើ
ិ យភាពររស់ម្ន្តរា
ើ ជការ ន្ង
ិ ស្ថថរ័ន្ដដលេេួលេួនាេក
ើ ុ ងការកាេ់
យសចកតើអ្ំពើជយមាលះដដលទាក់េងយៅន្ឹងការយបាះយននេ។

មុន្យពលរិេសិកាខស្ថលាយលាកគល់ រញ្ហដ បាន្ដថលងអ្ំ

រគុ

ដល់សិកាខកាមទាំងអ្ស់

ដដលបាន្អ្យញ្ច ើញមកចូលរួម ន្ិងផ្តល់យោរល់ ក៍ដូចជាអ្ន្ុស្ថសន្៍ យៅយលើអ្ន្ុស្ថសន្៍ដដលបាន្
មកពើការការយធ្វើយវេិការស្ថធារ

ៈយៅតាមយខ្េតទាង
ំ រួន្។

IV. លទ្ធផលខាះៗន្តនគគប្ាង

រញ្ហាហ្រិ ញ្ដវេថុនន្គ

រកសន្យោបាយ គឺបាន្កាលយយៅជារញ្ហាសំខាន្់សរមារ់យធ្វើការពិភា

កាយៅកនុងយវេកា
ិ រ។យៅមុន្យពលការយធ្វយើ វេកា
ិ រយន្ះ ររជាពលរដឋបាន្យលយឃញ
ើ ថ្នរញ្ហាហ្រិ ញ្ដវេថុ
គ

រកស

ន្យោបាយគឺជារញ្ហាធ្មមតា

រ៉ុដន្តយរកាយពើការជដជកពិភាកាយៅកនុងយវេិការរួចមក

អ្នកចូលរួមចង់បាន្ចារ់មយ
ួ សរមារ់រគរ់រគងហ្រិ ញ្ដវេថុររស់គ

រកសន្យោបាយ។

យៅកនុងការពិភាកានន្យវេិការ អ្នកចូលរួមទាំងអ្ស់បាន្ចូលរួមោ៉ងសកមម ដូចជាការយបាះយននេ
ោំរេយអាយរន្តររកាេកន្ូវការយចញេរមង ១០១៨ ដដលជាយសចកតរើ េូវការពេ
ិ ររកដររស់ររជា

ពលរដឋ ដដលផ្ទុយយៅន្ឹងវាគមិន្ដដលេំណាងយអាយ គ រកសន្យោបាយខ្លះសុ ំយអាយលរ់យចាល
ន្ូវការយរររើ បាស់េរមង់ ១០១៨ យចញ។ ចំយពាះអ្ន្ុស្ថសន្៍ខ្លះេេួលបាន្ការយបាះយននេោំរេជា
ឯកចឆ័ន្ដូចៗោនយៅកនុងរគរ់យវេិការទាំងអ្ស់ដូចជា ការចង់យអាយមាន្សមាសភាពចំរុះនន្េំណាង
គ

រកសន្យោបាយដដលមាន្អ្សន្ៈយៅកនុងរដឋសភា

យៅកនុងសមាសភាពនន្គ

កមមកាធ្កា
ិ រ

ជាេិយរៀរចំការយបាះយននេរគរ់ជាន្់ថ្ននក់។

វាគមិន្ដដលជាេំណាងនន្គ

១០១៨

ន្ិងសិកាខស្ថលាយដើមបោ
ើ ក់រង្ហាញជូន្អ្នកពាក់ព័ន្ធន្ូវ

បាន្ចូលរួម

រកសន្យោបាយដដល

បាន្ររកាន្់យោលជំហ្រោ៉ងរងមាំ
កុ ងការលរ់
ន
រំបាេ់យចាលន្ូវការយចញេរមង់
ឹ

រ៉ុដន្តរនាទរ់ពើការយធ្វើយវេិការ

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះរួចមក អ្នកេំណាងនន្គ

រកសន្យោបាយន្ម
ួ ៗបាន្រន្ទន្់ន្ូវ ឥរោរេររស់
ើ យ
ិ

ខ្លួន្ចំយពាះការយររើន្ូវេរមង់ ១០១៨ យោយសំ ូ មពរយអាយមាន្ការដកលមអរនន្ន្ើេិវ ិធ្ើនន្ការយចញ
ំ ស
េរមង់យន្ះជន្
ួ វ ិញ ពយើ រពាះយៅកនុងយវេកា
ួ ៗ អ្នកចូលរួមភាគយរចន្
ិ រន្ម
ិ យ
ើ បាន្យបាះយននេោំរេ

យអាយរកាេុកន្ូវេរមង់ ១០១៨ យន្ះ។ រាល់ការសំ ូ មពរ ន្ិងអ្ន្ុស្ថសន្៍សំខាន្់ៗ សរមារ់យធ្វើ
កំដ

េរមងររព័ន្ធររជាធ្ិរយេយយ ន្ិងចារ់រេូវបាន្យធ្វើការពន្យល់ោ៉ងចាស់លាស់ ន្ិងយផ្ញើរយៅ

អាជាញធ្រមាន្សមេថកច
ិ ចដដលពាក់ព័ន្ធ
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យដម
ើ បយើ ធ្វជា
ើ រករខ្័

ឌ កនុងការស៊ូមេជា
ិ មួយន្ង
ឹ អ្នកយធ្វកា
ើ រ

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

សយរមចចេ
ួ ៗ អ្នកចូលរួមកាន្់ដេយល់ដឹងអ្ំពរើ រព័ន្ធន្យោបាយ ក៍ដូច
ិ ត។ យៅកនុងយវេកា
ិ រន្ម
ិ យ
ជាររព័ន្ធយបាះយននេយៅររយេសកមពុជា

យោយមាន្ការជដជកោនជារកុមេូចៗ

រនាទរ់មកក៍មាន្

កាជដជកពភា
ន
ររព័ន្ធយបាះយននេ ន្ង
ិ កាយៅកនុងយវេកា
ិ រទាំងមូល យដើមបរើ កវ ិធ្ក
ើ ុ ងការដកលមអ
ិ ររជាធ្រ
ិ
យេយយយៅកមពុជា។

អ្នកចូលរួមយៅកនុងយវេិការន្ិមយ
ួ ៗ

ក៍បាន្យល់ដឹងរដន្ថមយេៀេអ្ំពើេំយ

ើ

ការនន្ការយបាះយននេ ន្ង
ួ សរមារ់អ្នកចូលរួមមានក់ៗរយញ្ច ញន្ូវ
ិ ររជាធ្រ
ិ យេយយ ន្ង
ិ ជាឪកាស់មយ

មេិយោរល់ផ្លទល់ខ្ួ ន្។
ល
ការពិភាការយញ្ច ញមេិ យោរល់ទាង
ំ អ្ស់រវាងវាគមិន្ ន្ិងអ្នកចូលរួមយៅ
កនុងយវេិការន្ិមយ
ួ ៗរេូវបាន្ថេជាសយមលងេុក
ខ្ុមដ្ហ្វល។

យហ្យ
ើ យកមកចាក់ផ្ាយយៅកនុងកមមវ ិធ្ើវ ិេយុររស់

អ្ន្ុស្ថសន្៍នន្យវេិការន្ិមយ
ួ ៗរេូវបាន្ោក់រញ្ចូ លោនយោយយធ្វើការដកសរមួលពាកយ

យពជន្៍ខ្លះៗ យោយមិន្បាន្ដកដររអ្េថន្័យយដើម យដើមបយើ អាយង្ហយយល់ យហ្យ
ើ បាន្ោក់រង្ហាញជូន្
អ្នកកាដសេ អ្ងគការសងគមសុ វើ ិលដដលពាក់ព័ន្ធ អ្នកេំណាងរគរ់គ
ន្ិងគ

ៈកមាមមធ្ិការជាេិយរៀរចំការយបាះយននេយៅកនុងសិកាខស្ថលាមួយ

យហ្យ
ើ សកា
ិ ខ ស្ថលាផ្សពវផ្ាយន្ូវអ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះ

រកសន្យោបាយទាំងអ្ស់
ដដលយធ្វើយ

ង
ើ យៅភុនយពញ

ក៍រេូវបាន្ចាក់ផ្ាយតាមររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយផ្ង

ដដរ។

V. ការវាយលន្តមា

១. បញ្ហារែឈម

យៅកនុងដំយ

ើ ការយធ្វកា
ើ រពយិ រោះយោរល់យន្ះ

មាន្រញ្ហាររឈមខ្លះៗដូចជា

ដដលផ្តល់យអាយសរមារ់អ្នកដដលចុះយៅយធ្វើការពិភាកាជាមួយន្ិងរកុមន្ិមយ
ួ ៗ

យពលយវលា

ន្ិងយពលយវលា

ដដលផ្តល់យអាយសរមារ់យលខាយខ្េតកុ ងការយធ្វ
ន
ល
ួ រកុមពភា
ួ ៗមន្
ើ ខ្
ិ េ
ិ តសុំជរ
ិ កាន្ម
ិ យ
ិ រគរ់ រោន្់។

ភាគយរចើន្នន្រកុមពិភាកាន្ិមយ
ួ ៗយៅតាមេំរន្់មាន្ការយល់ដឹងេិចេួច ន្ិងមិន្ហា៊ន្រយញ្ច ញមេិ

ឬមន្
ិ មាន្ការយល់ដឹងដេមតងចំយពាះសំន្រួ ខ្លះៗ ដដលយធ្វយើ អាយមាន្ការពបា
ិ កកនុងការសុ ំជាយោរល់
ឬអ្ន្ុស្ថសន្៍មកវ ិញពើរកុមទាំងយនាះ យរើយទាះរើជាមាន្ការពន្យល់ពើរកុមការង្ហរក៍យោយ។
២. ធោបល់កកលំអរ


គួដេមួយនថងជរ
ួ ដេពើររកុមយដើមបយើ អាយមាន្យពលយវលារគរ់រោន្់កុ ងការជួ
ន
រពិភាកាជាមួយរកុម
ន្ម
ួ ៗ ន្ង
ិ យ
ិ មន្
ិ មាន្ការយេ
ឺ យពលកនុងការយៅជួររកុមមួយយេៀេ។



គួរដេផ្តល់យពលយវលាយៅយអាយយលខាយខ្េតយអាយបាន្រគរ់រោន្់កុ ងការោក់
ន
លខ្
ួ ជា
ិ េ
ិ តសុំ ជរ
មួយរកុមដដលរេូវជួរពិភាកា។



សំន្រួ ដដលយរេៀមសរមារ់រកុមពិភាកាន្ិមយ
ួ ៗ គួរដេរេូវបាន្ដរងដចកយអាយបាន្រេឹមរេូវ ន្ិង
សមរសរយៅតាមសមេថភាព ន្ង
ួ ៗ។
ិ ការង្ហរនន្រកុមពភា
ិ កាន្ម
ិ យ

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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គួរដេមាន្ការយរៀរចំយៅកនុងរដូវដដលមន្
ិ មាន្យភលៀងដដលអាចជួយសរមួលដល់ការង្ហរជួរររជុំ

ន្ិងមិន្ចំយពលចុះយមមះអ្នកយបាះយននេដដលង្ហយរសួលកនុងការជួរជាមួយយសមៀន្ឃុ ំ សង្ហាេ់។

VI. គសចកតីសនោិដាឋន

ជាសរុមមក
ខ្ុមដ្ហ្វលសូមដថលងអ្ំ
ររចាំយៅកមពុជា

រគុ

UNDP

ដដលបាន្ជួយដល់

គយរមាងនន្យវេិការយៅកនុងយខ្េតទាង
ំ រួន្បាន្រររពឹេតយៅោ៉ងយជាគជ័យ
ដល់ដល់មាចស់ជំន្យ
ួ កមម វ ិធ្អ្
ើ ភវិ ឌន្ឍន្៍នន្អ្ងគការសហ្ររជាជាេិ

សរមារ់ឪកាស់ដដលបាន្ផ្តល់យអាយកនុងការអ្ន្ុ វេតនន្គយរមាងយន្ះ

អ្ងគការសងគមសុ ើវ ិល

ន្ិងលិេធិររជាធ្ិរយេយយយៅកមពុជា។

លេធផ្លនន្

គយរមាងយន្ះបាន្រង្ហាញយអាយយឃញ
ើ ថ្ន ខ្ុមដ្ហ្វលបាន្អ្ន្ុវេតន្ូវគយរមាងយន្ះបាន្ោ៉ងយជាគជ័យ
យោយបាន្ផ្តល់យអាយ

មាន្ការពិភាកាោននន្សងគមសុ ើវ ិលយៅកនុងយខ្េតទាង
ំ រួន្

េរមង់ររជាធ្រ
ិ យេយយ តាមរយៈ

អ្ន្ុស្ថសន្៍សំខាន្់ៗ សរមារ់ោក់ចូលយៅកនុងេំយ

ើ ការកំដ

យៅយពលអ្នាគេ

យវេកា
ិ រសតព
ើ ើ

ការរួមរញ្ចូ លោននន្អ្ន្ុ ស្ថសន្៍ដដលបាន្មកយវេិការយៅកនុងយខ្េតទាង
ំ រួន្។
ន្ូវឪកាសកនុងការអ្ន្ុវេតអ្ំពើ

ន្ិងបាន្រកន្ូវ

ខ្ុមដ្ហ្វលន្ឹងរ ំពឹង

ការយបាះយននេ

ន្ង
ិ ររជាធ្រ
ិ

យេយយយន្ះដថមយេៀេ យដើមបយើ ធ្វើសកមមភាព ន្ិងេស៊ូមេិយដើមបតា
ើ មោន្ ន្ិងពាោមយល់ពើកំដ

េរមង់ពេ
ិ របាកដ ដដលយឆលយ
ើ េរយៅន្ង
ឹ យសចកតរើ េូវការ ឬការទាមទាដដលផ្តល់យអាយយោយអ្នក
ពាក់ព័ន្ធយផ្សងៗយេៀេយៅកនុងកុំ ុងយពល FOREDS ។
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របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

ឧបសមព័ន១
ធ
១.១. ការសគងាបន្តនកិចចពិគប្ោះគោបល់
ររព័ន្ធយបាះយននេ
ររព័ន្ធយបាះយននេដដលបាន្ន្ិងកំពុងយររើរបាស់យៅយពលរចចុរបន្នយន្ះមាន្ការោំរេពើសំ

ណាក់គ

រកសន្យោបាយភាគយរចន្
ើ

ក៍រុដ៉ ន្តចំយពាះរូរមន្តនន្ការដរងដចងអ្សន្ៈគមា
ឺ ន្គ

រកសជាយរចើន្ចង់យអាយផ្លលស់រូ រត ពើយរពាះរូរមន្តដដលដរងដចងអ្សន្ៈយៅយពលរចចុរបន្នយន្ះ គឹមិន្
មាន្ភាពយុេតិធ្៌មសរមារ់គ

រកសេូចៗ

រេូវចំយពាះមាចស់យននេយៅតាមម
វ ិញ។
យរៀរចំយ

គ

ឌ លយេ

ចំដ

កឯយរកខជន្ដដលជារ់យននេមិន្បាន្េេួលខ្ុស

គឺរេូវេេួលខ្ុសរេូវចំយពាះរកសន្យោបាយររស់ខ្ួ ន្
ល

រកសភាគយរចន្
ើ ចង់យរររើ បាស់រូរមន្តដរងដចកដូចសម័យកាលនន្ការយបាះយននេដដល

ង
ើ យោយអ្៊ុន្តាក់ (UNTAC) ដដលយររើរបាស់រូរមន្តសំ

ល់ធ្ំ យហ្យ
ើ ោំរេយអាយគ

រកសន្យោបាយន្ម
ួ ៗរញ្ចូ លកូតា្សតយើ អាយបាន្ោ៉ងេច
ិ យ
ិ ណាស់ ៣០%
ររស់ខ្ួ ន្។សរមារ់
ល
ការយររើរបាស់ររព័ន្ធយបាះយននេ

យៅកនុងរញ្ច ើយរកខជន្

កមពុជាគួដេង្ហកមកពិចារណាន្ូវ ការយររើរបាស់

ររព័ន្ធយបាះយននេចំរុះមួយដដលមាន្ទាំងការយបាះយននេយអាយយៅគ

រកសន្យោបាយ

ន្ង
ិ ការ

យបាះយននេយអាយយរកខជន្ឯករាជយ។
គ
គ

ៈកមាមមធ្កា
ិ រជាេិយរៀរចំការយបាះយននេ

រកសន្យោបាយមួយចំន្ន្
ួ យល់ថ្ន

បាន្រកាយោលការ
កាន្់អ្ំណាច។

គ

ៈកមាមមធ្ិការជាេិយរៀរចំការយបាះយននេមិន្

៍ អ្ពារកេ
ិ យ ន្ង
ិ រេូវបាន្យគយមល
ើ យឃញ
ើ ថ្នមាន្ភាពលយមអៀងយៅរកគ

មាន្ម្ន្តើ

គ.ជ.រ

រកស

ជាយរចើន្ខ្វះសមេថភាពកនុងការរំយពញកិចច ការររស់ខ្ួ ន្ទាក់
ល

េងយៅន្ង
ឹ ការយរៀរចំការយបាះយននេ មន្
ិ មាន្េមាលភាពកនុងការយរជើសយរសម្ន្ត
ើ
ើ គ.ជ.រ យៅថ្ននក់
េំរន្់។
គ.ជ.រ

មាន្ការសំ ូ មពរយសទដើ េរគរ់គ

រកសន្យោបាយ ន្ង
ំ អ្ស់ថ្ន ស្ថថរ័ន្
ិ អ្នកពាក់ព័ន្ធទាង

គឺដេរេូវដេដចងយៅកនុងចារ់រដឋ ធ្មមន្ុញ្ដ

យដើមបយើ អាយស្ថថរ័ន្យន្ះ

ឯករាជយភាពរគរ់រោន្់យៅកនុងការរំយពញភារកច
ល
ិ ចររស់ខ្ួ ន្។
យអាយមាន្េំណាងរគរ់គ

ចំដ

មាន្អ្ំណាច

កឯសមាសភាពវ ិញ

រកសន្យោបាយដដលមាន្អ្សន្ៈយៅកនុងរដឋសភា

ន្ិង

គរឺ េូវ

សមាសភាពយន្ះ

រេូវមាន្យៅរគរ់ជាន្់ថ្ននក់នន្ គ.ជ.រ ទាំងអ្ស់។ ជាជយរមស
ើ មួយយេៀេដដរសរមារ់សមាសភាព
គ.ជ.រ

គឺគួដេមាន្កាចូលរួមជាមួយន្ិងអ្ងគការសងគមសុ ើវ ិលដដលដដលយធ្វើការពាក់ព័ន្ធយៅកនុង

យរឿងយបាះយននេ។

ការចុះយមមះអ្នកយបាះយននេ ន្ិងរញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេ
របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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គ

រកសន្យោបាយភាគយរចន្
ើ បាន្យលក
ើ យ

ង
ើ ថ្ន រញ្ជ ើយមមះយបាះយននេយៅយពលរចចុរបន្ន

យៅដេមាន្រញ្ហាយរចើន្ ជាពិយសសរញ្ហា យមមះសទូន្ ន្ិងការលរ់យមមះយោយមិន្មាន្ឯកស្ថរ

រញ្ហចក់ចាស់លាស់មុន្យពលលរ់យមមះ។ ការយធ្វរើ រេភ
ិ ូកមមអ្ំណាចយអាយយៅយសមៀន្ឃុ ំ សង្ហាេ់ជា
អ្នកចុះយមមះយបាះយននេជារញ្ហា ពើយរពាះអ្នកទាំងយនាះជាម្ន្តើររស់គ

រកសន្យោបាយ ដដលមិន្

អាចរកាយោលជំហ្រអ្ពារកេ
ិ យបាន្សរមារ់អ្នកចុះយមមះយបាះយននេទាំងឡាយណាដដលមាន្
ន្ិនានការន្យោបាយយផ្សងពើោេ់។

មេិភាគយរចើន្នន្អ្នកពាក់ព័ន្ធបាន្យលើកយ

មាន្រយៈយពលដវងជាងយពលដដលរេូវបាន្កំ
ង្ហរចុះយមមះយបាះយននេវ ិញ។

ង
ើ ថ្ន រយៈយពលនន្ការចុះយមមះយបាះយននេគួរដេ

េ់យោយចារ់យពលរចចុរបន្ន។ គ.ជ.រ គួរដេយធ្វើការ

រញ្ច ើយមមះយបាះយននេរេូវដេបាន្យធ្វើសវកមមយអាយបាន្ញឹកញារ់

ន្ង
ិ រេូវមាន្ឯកស្ថចាស់លាស់ ន្ង
ិ រគរ់រោន្់សរមារ់លរ់យមមះ។ ចំយពាះការយរររើ បាស់ន្ូវេរមង់
១០១៨

វ ិញររសិន្ជាអាច

រេូវរកវ ិធ្ើយផ្សងមកជំន្ស
ួ វ ិញ

ឬយររើេរមង់យន្ះដដដល

់ ០១៨យន្ះ។
មាន្វ ិធាន្ការចាស់លាស់កុ ងការរគរ់
ន
រគងអ្ំពកា
ើ រយចញយអាយយររន្
ើ ូវេរមង១

ដេរេូវដេ
ពរងង
ឹ

សមេថភាពរដន្ថមចំយពាះម្ន្តើយរៀរចំការយបាះយននេ ជាពិយសសម្ន្តើថ្ននក់តាមេំរន្់អ្ំពើន្ើេិវ ិធ្ើ ន្ិង
ចារ់យបាះយននេ។

ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ
មាន្ការយលក
ើ យ

ង
ើ យសទដើ េទាំងអ្ស់ជាមួយន្ង
ិ រកុមដដលរេូវបាន្ពភា
ិ កាពយិ រោះយោរល់

ថ្នររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយររស់រដឋសថិេយៅយរកាមគ
លយមអៀងយៅរកគ

រកសកាន្់អ្ំណាច

រកសកាន្់អ្ំណាច។

ការចាក់ផ្ាយមាន្ការភាព

មន្
ិ មាន្េុលយភាពកនុងការចាក់ផ្ាយន្ូវរាល់ព័េ៌ មាន្ដដល

មាន្ន្ិនានការររនំង ឬរះគន្់
រោឋភិបាល។
ិ
គួដេមាន្រយងាើេន្ូវ

គកមមការយដើមបរើ គរ់រគងការចាក់ផ្ាយយដើមបធា
ើ នាន្ូវេុលយភាព ន្ង
ិ

េមាលភាពនន្រគរ់ព័េ៌មាន្ ន្ិងយធ្វើការដរងដចកយមា៉ងផ្សពវផ្ាយយអាយបាន្យសមើៗោន ន្ិងមាន្ការផ្តនាទ
យទាសចំយពាះររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយណាដដលមន្
ិ យោរពចារ់។ អ្ងគការសងគមសុ វើ ិលគួដេរយងាើេររព័ន្ធ
ផ្សពវផ្ាយមួយចាក់ផ្ាយន្ូវរគរ់ព័េ៌មាន្ទាំងអ្ស់ជូន្យៅដល់ស្ថធារ
ការយោះរស្ថយរ
ការយោះរស្ថយរ

តឹ ងនន្ការយបាះយននេន្ិងយសចកតស
ើ យរមច

តឹ ងទាក់េងយៅន្ឹងការយបាះយននេយៅដេមាន្ភាពមិន្ចាស់លាស់

ដដលទាក់េងយៅន្ង
ឹ សមេថភាពនន្ម្ន្តដើ ដលេេួលរន្ទុកយោះរស្ថយរ
បាន្សរមរសរមួលយរចើន្ជាងការអ្ន្ុវេតចារ់។
គួរយងាើេន្ូវយុតាតធ្ិការោច់យោយដ

កមួយសរមារ់យោះរស្ថយរ

យលមស
ើ នន្ការយបាះយននេ ន្ង
ិ ការយរៀរចំការយបាះយននេ។
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ៈជន្។

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

តឹ ង រ

តឹ ងភាគយរចន្
ើ រេូវ

តឹ ងទាក់េ ងយៅន្ឹងរេ

ហ្រិ ញ្ដវេថុន្យោបាយ

មាន្ការយល់រសរជាឯកចឆ័ន្ពើអ្នកដដលរេូវបាន្ពិភាកាពិយរោះយោរល់ថ្ន

របាស់ហ្រិ ញ្ដវេថុររស់គ
អាចដឹងថ្នយេើគ

ការយររើ

រកសន្យោបាយមន្
ិ មាន្េមាលភាព ររជាពលរដឋដដលជាមាចស់យននេមន្
ិ

រកសន្យោបាយន្ិមយ
ួ ៗបាន្ថវ ិការមកពើណាខ្លះ ន្ិងយកយៅយធ្វើអ្វើខ្លះ ដដល

យដើមយហ្េុដដលនាំយអាយមាន្អ្ំយពព
ើ ុករលួយ យហ្យ
ើ ក៍អាចយអាយមាន្ការខ្វះេំន្ុកចេ
ិ តមកយលើ គ
រកសន្យោបាយ។

មេិភាគយរចើន្ោំរេយអាយមាន្ចារ់សរមារ់រគរ់រគងហ្រិ ញ្ដវេថុគ

យអាយអ្នកយបាះយននេបាន្ដឹងអ្ំពើការយររើរបាស់លុយនន្គ
កំពស់េមាលភាព

អ្នកយបាះយននេ។

កាេុកចិេតយៅយលើការដឹកនាំររយេសនន្គ
គួរដេមាន្ដដន្កំ

រកសន្យោបាយយដើមបើ

រកសន្យោបាយន្ិមយ
ួ ៗ

ន្ិងយលើក

រកសដដលបាន្ជារ់យននេពើសំណាក់

េ់យៅយលកា
ើ រចំណាយថវ ិការនន្

គរកសន្យោបាយយពល

យធ្វើការយោសនាយបាះយននេយដើមបើ យអាយមាន្ភាពយុេតិធ្៌មកនុងការដសវងរកឪកាស់េេួលបាន្សន្លឹក
យននេពអ្
ើ នកយបាះយននេ ន្ង
ិ រកាេុលយភាពរវាងគ
ធ្ន្់ធាន្។

រកសដដលមាន្ធ្ន្ធាន្យរចន្
ន្ង
ើ
ិ មន្
ិ សូ វមាន្

ការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេ
ការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេយៅដេជារញ្ហាធ្ំសរមារ់ររជាពលរដឋ ជាពិយសសយៅតាមេំរន្់ោច់

រសោល ន្ង
ិ េំរន្ដដលមាន្ជន្ជន្ភាគេច
ិ រស់យៅ។ មាន្ររជាពលរដឋជាយរចន្
ើ ន្ូវមន្
ិ ទាន្់យល់
អ្ំពើការយបាះយននេ ន្ិងន្ើេិវ ិធ្ើយបាះយននេ។

ការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេរេូវដេយធ្វយើ អាយបាន្ជាររចាំ ជាពយិ សសដល់ជន្ជាេភា
ិ គេច
ិ ន្ង
ិ េំ

រន្់ោច់រសោល

យោយយររើរបាស់ភាស្ថ

ន្ិងេួសដមតងជាររស់ជន្ជាេិភាគេិច។

អ្ងគការ

សងគមសុ វិ ិលគួរដេជួយកនុងការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេ។
យសរភាពកន
ើ
ុ ងការរយញ្ច ញមេិ

ការរយញ្ច ញមេយិ ៅមាន្កំរេ
ិ ន្ង
ិ ការខ្លរខាលចយៅយ

យៅន្ឹងគ

រកសកាន្់អ្ំណាច

សមាជិកសភាគ

ររហាយករ
ទាក់
ត ៍ េងយៅន្ង
ួ យគ។
ិ
ឹ ការរយញ្ច ញមេរិ រស់ពក

យ
ើ ជាពយិ សសការរយញ្ច ញមេរិ រនំង

រកសររនំងដេងដេររឈមមុខ្ ន្ឹងរ
ចារ់មន្
ិ បាន្កំ

តឹ ង

េ់ន្័យយអាយបាន្

ចាស់លាស់ទាក់េងយៅន្ឹងរេយលមើសររហាយករ
ត ៍ ន្ិងការផ្ាយព័េ៌មាន្មិន្ពិេ។
ិ
កំ

េ់ន្យ
តើ កា
ត ៍ ន្ង
ិ មន្័យយអាយបាន្ចាស់លាស់ទាក់េងយៅន្ង
ឹ ចារ់សព
ើ រររហាយករ
ិ
ិ ការ

ផ្ាយន្ូវព័េ៌មាន្មិន្ពិេ។

រេូវធានាថ្នរាល់ការរយញ្ច ញមេិរះគន្់
កុ ងន្័
ន យ ដកលមអររេូវបាន្ចាក់
ិ

ផ្ាយ ន្ិងមិន្មាន្ការរំភិេភ័យ។
សេ
ិ ធិនន្ការេេួលព័េមាន្

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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ការេេួលបាន្ន្ូវព័េ៌មាន្ស្ថធារ

ៈន្ូវមាន្ករមិេយៅយ

យ
ើ ជាពិយសសទាក់េងយៅន្ឹង

ការការអ្ភវិ ឌឍន្៍យផ្សងៗ ដដលទាក់េងជាមួយន្ង
ឹ ររជាពលរដឋ យរយើ ទាះរជា
ើ ចង់ដសវងរកព័េ៌មាន្
ក៍មាន្ការលំបាក។

រោឋភបា
ួ នន្ការអ្ន្ុម័េចារ់សព
តើ កា
ិ លគួរផ្តល់អ្េភា
ិ ពេម
ើ យ
ើ រេេួលបាន្ន្ូវព័េ៌មាន្ស្ថធារ

ៈ ។ រេូវដេរងារយអាយមាន្ភាពង្ហយរសួលជូន្យៅស្ថធារ
ស្ថថរ័ន្រដឋ។

យសរភាពនន្ការររមូ
លផ្តុំ
ើ

យោយ។

សិេធិនន្ការររមូលផ្តុំយៅមាន្ករមិេយៅយ

យ
ើ យរើយទាះជាចារ់ធានាន្ូវការអ្ន្ុវេតសិេធិយន្ះក៍

អាជាញធ្រដេងដេរំភេ
ន
លផ្តុំោន
ិ រំភ័យររជាពលរដឋកុ ងការររមូ

អ្ន្ុញ្ហដេតិជាមុន្សិន្ពើអាជាញធ្រមាន្សមេថកិចច
ធារ

ៈជន្កនុងការដសវងរកន្ូវព័េ៌មាន្ពើ

យោយយអាយសុ ំចារ់

ឬក៍យកយលសថ្នរ៉ះពាល់ដល់សណា
ត រ់ធានរ់ស្ថ

ៈ។

គួរដេលរ់រំបាេ់ការសុ ំអ្ន្ុញ្ហដេតចារ់ យោយរេឹមដេជូន្ជាេំ

ឹ ងជាមុន្ ន្ិងអាជាញធ្ររេូវ

ដេរកាសុវេថភាព ន្ង
ិ សន្តស
ិ ុ ខ្ជូន្ររជាពលរដឋដដលយធ្វកា
ើ រររមូលផ្តុំោន។
រញ្ហាអ្េធិភាពដដលយខ្េតន្ិមួយៗបាន្យលកយ
ើ

រញ្ហាដដលបាន្យលក
ើ យ

ង
ើ

រញ្ច ើយមមះយបាះយននេ

ន្ិងការចុះយមមះយបាះយននេ
សមាសភាពគ

ចំការយបាះយននេ

ៈកមាមមធ្ិការជាេិយរៀរ

ង
ើ

ម

នរពដវង

រនាទយមាន្ជ័យ









ររព័ន្ធយបាះយននេ



យសៀមរារ







រកសន្យោបាយ



តឹ ងយបាះយននេ

យសរភាពរយញ្ច
ញមេិ
ើ

យសរភាពនន្ការររមូ
លផ្តុំ
ើ
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ឌ លគើរ ើ



ការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេ
ការយោះរស្ថយរ

ម



ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ
ហ្រិ ញ្ដវេថុគ

ឌល









របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ






យសរភាពនន្ការេេួ
លបាន្ព័េ៌មាន្
ើ



ដផ្អកយៅយលតា
ើ រាងខាងយលដើ ដលេេួលបាន្ពកា
ើ រពយិ រោះយោរល់

អ្េធិភាពទាំងរបាំររស់ម


ឌ លន្ិមយ
ួ ៗមាន្ដូចេយៅ៖

យខ្េតរនាទយមាន្ជ័យ៖
សមាសភាពគ



រញ្ជ ើយមមះយបាះយននេ

កមាមធ្ិការជាេិយរៀរចំការយបាះយននេ

ហ្រិ ញ្ដវេថុគ

រកសន្យោ

យខ្េតនរពដវង៖ រញ្ជ ើយមមះយបាះយននេ ន្ិងការចុះយមមះយបាះយននេ ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ
ៈកមាមមធ្កា
ិ រជាេយិ រៀរចំការយបាះយននេ
មេិ ន្ិងយសរភាពនន្ការររមូ
លផ្តុំ។
ើ

យសរភាពនន្ការរយញ្ច
ញ
ើ

យខ្េតយសៀមរារ៖ រញ្ជ ើយមមះយបាះយននេ ន្ង
ិ ការចុះយមមះយបាះយននេ សមាសភាព
គ



ន្ង
ិ ការចុះយមមះយបាះយននេ

បាយ យសរភាពនន្ការរយញ្ច
ញមេិ ន្ង
លផ្តុំ។
ើ
ិ យសរភាពនន្ការររមូ
ើ
សមាសភាពគ



យយង
ើ យឃញ
ើ ថ្នរញ្ហាជា

ៈកមាមមធ្ិការជាេិយរៀរចំការយបាះយននេ
ំ
រយញ្ច ញមេិ ន្ង
លផ្តុ។
ិ យសរភាពនន្ការររមូ
ើ
យខ្េតម

ររព័ន្ធយបាះយននេ

យសរភាពនន្ការ
ើ

ឌ លគើរ៖រញ្ជ
ើ
ើយមមះយបាះយននេ ន្ិងការចុះយមមះយបាះយននេ ររព័ន្ធយបាះ

យននេការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេ
បាន្ព័េ៌មាន្។

យសរភាពនន្ការរយញ្ច
ញមេិ
ើ

ន្ង
ល
ិ យសរភាពេេួ
ើ

១.២. សំនួរសប្ាប់គធវើកិចចពិគប្ោះគោបល់
សំ
កាលររយចឆ
ិ េៈ

ួ រ (FOREDS)
េើកដន្លងសមាភសន្៍ៈ

យមមះអ្នកសមាភសៈ

យមមះអ្នករេូវបាន្សមាភសន្៍ៈ
ចំន្ន្
ួ អ្នករេូវបាន្សមាភសន្៍ៈ

ចំន្ន្
ួ ្សតើ
របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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េំដ

ងអ្នករេូវបាន្សមាភសន្៍ៈ

ស្ថថរ័ន្

សំន្ួរ
I.

ររព័ន្ធយបាះយននេ
យេើអ្នកយពញចិេតររព័ន្ធយបាះយននេសមាមារេ, ររព័ន្ឯ
ធ កេតនាម ឬក៍ររព័ន្ធចំរុះ?
ររព័ន្ធសមាមារេៈយបាះយននេយរជើសយរសគ
ើ

រកសន្យោបាយ

ររព័ន្ធឯកេតនាមៈយបាះយននេយរជស
ជន្
ើ យរសយរកខ
ើ
ររព័ន្ធចំរុះ យបាះយននេយរជើសយរសគ
ើ

រកសន្យោបាយ ន្ិងយរកខជន្ ឬរកុមយរកខជន្ឯករាជយ

1. មាន្សំ ូ មពរជាយរចើន្សុ ំយអាយមាន្យរកខជន្ឯករាជយដដលអាចចូរម
ួ កនុងការយបាះយននេសរមារ់

សភាជាេ/ិ ន្ង
ិ រកុមររក
ឹ ាឃុ /ំ សង្ហាេ់ដដរ។យេអ្
ើ នកយល់រពម ឬមន្
ិ យល់រពមយលស
ើ ំ ូ មពរយន្ះ?
យរើមិន្ឈរយមមះជារុគគល

ចុះចំដ

កលេថភាពនន្រញ្ជ ើ យមមះឯករាជយវ ិញយេើអ្នកយល់យឃញ
ើ

ោ៉ងយម៉ចដដរ?

2. រូរមន្តររស់យយង
ួ យៅដល់គ
ើ យពលរចចុរបន្នយន្ះសរមារ់អ្សន្ដដលយៅសល់ជយ

រកសធ្ំៗ។

យេអ្
ើ នកយពញចេ
ិ តន្ូវយន្តការយន្ះឬយេ?ឬក៍គរួ ដេយរររើ ូរមន្តថមើ?យេអ្
ើ នកគេ
ិ ោ៉ងដូចយមតច
អ្ំពើលេធភាពនន្ការយររើរបាស់រូរមន្តដរងដចកអ្សន្ររស់ អ្ុន្
៊ តាក់សរមារ់សំ

ល់ខ្ពស់?

3. មាន្កាសំ ូ មពរយអាយមាន្ចំន្ន្
ួ កូតា្សតើ៣០%យៅកនុងរដឋសភាជាេិ។យេើអ្នកយល់រពម

យៅន្ឹងមេិយន្ះឬយេ?ររសិន្យរើដូចយចានះ យេើគរួ ដេរេូវបាន្អ្ន្ុវេតន្៍ោ៉ងដូចយមតច?(ឧទាហ្រ

II.

គ

៍)

ៈកមាមធ្ិការជាេិយរៀរចំការយបាះយននេ

យេើអ្នកយល់យឃញ
ើ ោ៉ងដូចយមតចអ្ំពើសមាសភាពររស់គ.ជ.រ យពលរចចុរបន្នយន្ះ?

យេើអ្នកយល់យឃញ
គ.ជ.រ យោយ
ើ ោ៉ងដូចយមតចដដរចំយពាះការយរជើសយរសសមាសភាពររស់
ើ
រកសួងមហានផ្ទ?

យេអ្
ក
ើ យរសសមាជ
ិ
ើ នកយល់ោ៉ងដូចយមតចអ្ំពស
ើ មាសភាពដដលជាអ្នកយរជស
ើ

គ.ជ.រ

អ្នកយរជើសយរសសមាជ
ក
ិ គ.ជ.រ៖ជាគ
ើ

រកសន្យោបាយ

ភាព គ.ជ.រ យៅខាងយរកាមយន្ះ៖

កមមការចំរុះដដលមាន្េំណាងគ

ន្ិងសងគមសុើវ ិល។

ន្ង
ិ សមាស

សមាសភាពនន្សមាជិកយៅកនុង គ.ជ.រ៖សមាជក
ិ គ.ជ.រ គួដេមាន្សមាជក
ិ ដដលយចញមក
24

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

គ

រកសន្យោបាយន្ម
ួ ៗ ន្ង
ិ យ
ិ អ្ងគការសងគមសុវើ ិល យហ្យ
ើ សមាសភាពយន្ះមាន្ដូចោន

យៅរគរ់លំោរ់ថ្ននក់នន្ គ.ជ.រ។
4. រករខ្័

ឌ ចារ់ររស់គ.ជ.រ´។ គ.ជ.រ យពលរចចុរបន្នយន្ះរេូវបាន្យគរញ្ចូ លយៅកនុងចារ់យបាះយននេ

សតព
ើ កា
ើ រយរជើសតាំងេំណាងរា្សត
យេើរករខ្័

មន្
ិ ដមន្ជាស្ថថរ័ន្មួយដដលមាន្ដចងយៅកនុងរដឋធ្មមន្ុញ្ដ

។

ឌ ចារ់ររស់ គ.ជ.រ យន្ះរគរ់រោន្់សរមារ់ធានាឯករាជយភាពររស់ គ.ជ.រ ដដរឬយេ?

ឬក៍គដួ េមាន្ចារ់ោច់យោយដ

កឬរេរញ្ដេរតិ ដឋ ធ្មមន្ុញ្ដសរមារ់

គួដេយៅយរកាមការជួយរជុមដរជងពើរកសួងមហានផ្ទដដរឬយេ?

5. អ្ំពរើ ចនាសមព័ន្ធ។រចចុរបន្នសមាជិកររស់

គ.ជ.រ

រេូវបាន្យសនយើ

គ.ជ.រ?យេើ

គ.ជ.រ

ង
ើ យោយរកសួងមហានផ្ទ

ន្ិងអ្ន្ុម័េយោយសភាជាេិយេើអ្នកយពញចិេតជាមួយន្ិងររព័ន្ធដេងតាំងយន្ះដដរឬយេ?
មាន្ការសំ ូ មពរ

ពើគ

អ្ងាការជំនាញ

រកសន្យោបាយ

ជាអ្នកយរជស
ក
ើ យរសសមាជ
ិ ររស់
ើ

យេើអ្នកយល់រពមឬយេ?យេើគដួ េកំ

គ.ជ.រ
េ់ចំន្ន្
ួ នន្អ្

ន្ិងអ្ងគការសងគមសុ ើវ ិល

យដម
ពភា
ើ បយើ ជៀសវាងការរះគន្់
ិ
ើ ពលយមអៀង។

េតិររស់សមាជិក

ដូចយៅររយេសដ៍ដេយេៀេដដរឬយេ?យេអ្
ើ នកយល់ោ៉ងដូចយមតចដដរចំយពាះការកំ
សតងោរមួយសរមារ់ថ្ននក់អ្នកដឹកនាំ

គ.ជ.រ?

ការរេួេពិន្ិេយ

រចចុរបន្នយន្ះមន្
ិ ទាន្់មាន្ន្េ
ើ វិ ិធ្ើ សរមារ់

គ.ជ.រ

ម្ន្តើរោឋភិបាលដដលយលមើសន្ឹងចារ់យកយៅោក់យទាសយៅយ

យ
ើ យេ។យេើ

គ.ជ.រ

េ់សមថភាពជា
ន្ិងរគរ់រគង។
គ.ជ.រ

នាំខ្ួ ន្
ល

អ្ំណាច

ផ្លតច់មុខ្ឬយេកនុងការោក់យទាសវ ិន្័យដល់ម្ន្តទា
ំ យនាះដដរឬយេ?ម្ន្តយើ រៀរចំការយបាះយននេ។យេើ
ើ ង
អ្នកយពញចិេតជាមួយន្ិងកំរេនន្េមា
ល ភាពកនុងការយរជើសយរសគ
ិ
ើ
គ

ៈកមមកាឃុ យំ រៀរចំការយបាះយននេ

ន្ង
ិ គ

ៈកមមការយខ្េតយរៀរចំការយបាះយននេ

ៈកមមការការោល័
យយបាះយននេដដរឬយេ?យេគ
ិ
ើ ួ

ដេមាន្ការយលើកសតង់ោរនន្សមថភាពសរមារ់អ្នកដដលរំយរការង្ហរកន
ើ
ុ ងគ

ៈកមមកាទាំងយន្ះ

យអាយបាន្ខ្ពស់យេ?យេអ្
ើ នកសំ ូ មពរចងយអាយមាន្ជាការរេួេពន្
ិ េ
ិ យរយរៀរណាដដរ?
6. រេរញ្ដេតិ។អ្នកសយងាេការ

៍ ជាយរចើន្បាន្កេ់សមាគល់យឃញ
ួ ចំន្ន្
ួ យពលរចចុរបន្ន
ើ ថ្នរេរញ្ដេតិមយ

យន្ះមាន្ភាពស្ថំញាយំ រចើន្។យេអ្
ើ នកយល់រសរដដរឬយេ?យេអ្
ើ នកយល់ថ្នមាន្មយធ្ាបាយអ្វយើ ដើមបើ
យធ្វើយអាយកាន្់ដេង្ហយរសួលន្ូវរេរញ្ហជ ន្ិងន្ើេិវ ិធ្ើដដលមាន្រស្ថរ់ទាង
ំ យនាះដដរឬយេ?

III.

ការចុះយមមះយបាះយននេន្ិងរញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេ
របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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9. យេអ្
ើ នកយល់ថ្ន ឯកស្ថររញ្ហជក់អ្េតសញ្ហដ

សរមារ់ការចុះយមមះ ន្ង
ិ យបាះយននេមាន្រញ្ហា

ឬអ្េ់?យេើរេូវរន្តរយររើេរមង់១០១៨យេៀេឬ?យេើយយង
ើ អាចដកេរមូវន្ូវព័េ៌មាន្អ្នកយបាះយននេ

យៅការោល័
យអ្នកយបាះយននេោ៉ងដូចយមតចយរអ្
ិ
ើ នកយបាះយននេោេ់មាន្ការលំបាកកនុងការរកព័េ៌
មាន្យៅការោល័
យយបាះយននេ?
ិ

10. ការយធ្វរើ រេភ
ិ ូកមមនន្កាេេួលខ្ុសរេូវនន្កច
ិ ចការយបាះយននេ។គ.ជ.រអាចររគល់ការង្ហរយៅយអាយ

អាជាញធ្រមូលោឋន្ ដូចជាការង្ហរចុះយមនះអ្នកយបាះយននេ។យេើររព័ន្ធយន្ះផ្តល់ន្ូវការរេួេពិន្ិេយរគរ់
រោន្់ដដរឬយេ?យេកា
ើ រយធ្វរើ រេភ
ិ ូកមមយន្ះគួដេរេូវបាន្យគសយរមចជាផ្លូវចារ់ ដដរឬយេ?
ដូចដដលតាមមេិមយ
ួ ចំន្ន្
ួ បាន្សំ ូ មពរ។

11. ការយធ្វស
ើ វន្កមមជាឯករាជយមួយបាន្រង្ហាញយអាយយឃញ
ើ ថ្នមាន្យមមះរារ់ពាន្់រេូវបាន្យគលរ់
យចាលយោយមិន្រេឹមរេូវពើរញ្ជ ើរយមមះយបាះយននេមុន្យពលកាយបាះយននេចុងយរកាយយន្ះ។
យេគ
ើ .ជ.រមាន្យន្តការណាមួយលអររយសើ

ដដលអាចរេូវបាន្យរររើ បាស់សរមារ់លរ់យមមះ

យចញពើរញ្ជ ើយបាះយននេយអាយបាន្រេឹមរេូវ?យេើអ្វើយៅដដលអាចជាកំហ្ុសេូចរំផ្ុេដដលអាចេេួល
យកបាន្?(មិន្យលើសពើ១០%យៅ២០%)យេើកំរេនន្កំ
ហ្ុសរ៉ុណាណដដលអាចេេួលយកបាន្ន្ិង
ិ
មន្
ិ អាចេេួលយកបាន្?

កំហ្ុសៈ រាល់ភាពមិន្រេឹមរេូវដដលយកើេមាន្យ

ង
ើ យៅកនុងរញ្ជ ើយមមះយបាះយននេ។

12. រចចុរបន្នយន្ះអ្នក យបាះយននេជាអ្នកេេួលខ្ុសរេូវកនុងការធានាថ្នយមមះររស់ ខ្លួន្ រេូវបាន្យគចុះ
យមមះ។ដដលេរមូវយអាយមាន្ការពិន្ិេយយមមះយរចើន្យលើកយៅយលើរញ្ជ ើយបាះយននេ។
យេយើ ន្ះជារន្ទុកធ្ងន្់សរមារ់ររជាពលរដឋយេ?យេដ
ើ យំ

ត ម
ើ បកា
ើ រការយន្ះអាចរេូវបាន្យគផ្លលស់រូ រយដ
ើ េ់

រន្ថយរន្ទុកររស់ររជាពលរដឋដដរឬយេ?យេើរេរញ្ហជន្ិងន្ើេិវ ិធ្ើ

អាចរេូវ

ដដរឬេ?
IV.

យធ្វើយអាយង្ហយរសួល

ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ
13. យៅកនុងកុំ ុងយពលយោសនាយបាះយននេគ.ជ.រ មាន្អ្ំណាចកនុងការធានាយអាយមាន្សមភាព យៅ
កនុងររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយដដលរគរ់រគងយោយរដឋន្ិងឯកជន្។យេើអ្នកគិេថ្នដយំ ើ រការយន្ះរររពឹេតយៅ
បាន្លអដដរឬេ?យេម
ំ អ្ស់រេូវបាន្យគយកយៅចាក់ផ្ាយយោយយសមភា
ើ េទា
ិ ង
ើ ពឬយេ?យេអ្
ើ វើយៅដដល
៍ ំខាន្់រវាង
អ្នកយជឿថ្នជាភាពសំខាន្់នន្ការខ្ុសោនដស

សមភាព

ទាក់េងយៅន្ង
ឹ ការចាក់ផ្ាយររស់ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយន្ង
ិ ការយបាះយននេ?
កនុងកុំ ុងយពលយបាះយននេមាន្កមមវ ិធ្ើព័េ៌មាន្សមធ្៌មដដលយអាយគ
េេួលបាន្នាេយើ រចន្
ើ ន្ង
ិ គ
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ន្ិង

សមធ្៌ម

រកសដដលមាន្អ្សន្យរចើន្

រកសដដលមាន្អ្សន្េច
ិ េេួលបាន្យមា៉ងេច
ិ ដដរ។យេអ្
ើ នកយល់

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

ោ៉ងណាដដរចំយពាះកាដចកមនាេនើ ន្ការចាក់ផ្ាយយន្ះ?

14. ការផ្តល់អាជាញរ័

ណអ្ើ ូវយន្ះរេូវបាន្អ្ន្ុវេតយោយរកសួងព័េ៌មាន្។យហ្យ
ើ មិន្មាន្រកុមររឹកា

នន្ការចាក់ផ្ាយយេ។យេអ្
ើ រកុមររក
ើ នកយល់ថ្នគួរដេរយងាេ
ឹ ាយន្ះដដរឬេ?យរដ
ើ ូយចានះ យេវា
ើ គួរដេរេូវ
បាន្យរៀរចំោ៉ងដូចយមតច?
ទាំងពើរឯកជន្ន្ង
ិ

រដឋ

រាជយោ៉ងដូចយមតច?
V.

ការយោះរស្ថយរ

ត រ់

ររភពនន្ការចាក់ផ្ាយ

យេរើ កុមររក
ឹ ានន្ការចាក់ផ្ាយយន្ះរេូវបាន្េរមូវយអាយមាន្ឯក

តឹ ងនន្ការយបាះយននេន្ិងយសចកតស
ើ យរមច

16- យេើអ្នកយពញចិេតជាមួយន្ឹងដំយ
យលក
ើ យ

យេើរកុមររឹកាយន្ះគួរដេរគរដ

ើ រការយោះរស្ថយរ

តឹ ងនន្កាយបាះយននេកន្លងមក

ង
ើ ថ្នចារ់មាន្ន្័យមន្
ិ ចាស់លាស់ យេអ្
ើ នកយលរសរឬយេ?

17- យេើគ.ជ.រ គួដេរន្ត យធ្វើររេិភូកមមអ្ំណាចនន្ការយោះរស្ថយជយមាលះយអាយយៅគ
គ

យន្ះយេ?មាន្ការ

ៈកមមកាយខ្េតន្ិង

ៈកមមកាឃុយំ រៀរចំការយបាះយននេយេៀេឬ?យេគ
ើ រួ ដេរយងាើេេុលាការយបាះយននេឯករាជយមួយដូចយៅ

ររយេសដនេៗយេៀេដដរឬយេ?យេើអ្នកយពញចិេតជាមួយន្ឹងដំយ

ើ រការរ

តឹ ងឧបារស័យ

(ការយធ្វើរ ឹ ត ងរតឹងយៅថ្ននក់យលើរន្តររនាតរ់យេៀេ)យៅកាន្់រកុមររក
ឹ ាធ្មមន្ុញ្ដយពលរចចុរបន្នយន្ះដដរឬយេ
? យេើអ្វើគរួ ដេជាេួ នាេើសរមារ់េុលាការធ្មមតា?

18- ការយលមស
ើ យោយមន្
ិ មាន្រ

តឹ ងជាផ្លូវការន្ង
ឹ មន្
ិ រេូវបាន្យោះរស្ថយ យេអ្
ើ នកគេ
ិ ថ្នវារេម
ឹ រេូវយេ?

យេើ គ.ឃ/ស.រ ឬរកុមររឹកាឃុស
ំ /ក គួរយករេយលមើសដដលទាក់េងយៅន្ឹងការយបាះយននេមកសរមរ
សរមួលឬោ៉ងណា?

19- តាមយោរល់ររស់អ្នកយេើេ

ឌ កមមេឹងរងបាន្អ្ន្ុ
វេត þរគរ់រោន្់យហ្យ
ឹ
ើ ឬយៅ?យរើអ្នកយល់ថ្នយៅមិន្

រគរ់រោន្់យេយេើអ្នកយល់ថ្នគួអ្ន្ុវេតដថមដូចយមតចយេៀេយេើររគរ់រោន្់ ?
(េ

VI.

ំ ូកេើ ១១)
ឌ កមមទាង
ំ យនាះមាន្ដចងយៅកនុងចារ់សើ ព
ត ើ ការយបាះយននេយរជើសតាំងេំណាងរា្សតជព

ហ្រិ ញ្ដវេថុន្យោបាយ

20- ររយេសជាយរចើន្បាន្យររើរបាស់ការររចា
ិ ចគ
យននេ។យេើអ្នកយជឿថ្នការោក់ដដន្កំ
ររសន្
ិ យរដ
ើ ូយចានះ

គួរដេោក់ដដន្កំ

វ ិរបេត?
ិ

ន្ិងការោក់ដដន្កំ

េ់ររយភេយន្ះសមរមយន្ឹងយររើរបាស់យៅកនុងររយេសកមពុជាឬយេ?
េ់យៅការររចា
វើ គុ
ិ ច កឬការចំណាយ?យេអ្
ើ ជា

21- យេគ
ំ អ្ស់ឬយេ?សរមារ់គ
ើ រួ ដេមាន្ការរង្ហាញន្ូវររភពមូលន្ធ្
ិ ទា
ិ ង
យេើស្ថធារ

ជន្អាចដសវងយល់ពើព័េ៌មាន្ទាំងអ្ស់យនាះយេ?

22- យេអ្
ើ នកយពញចេ
ិ តជាមួយន្ង
ិ ការោក់េ

េ់យៅយលើការចំណាយយពលយបាះ
សមបេតន្
ិ ង
ិ គុ

រកយន្យោបាយ ន្ង
ិ យរកខជន្?

ឌ កមមយពលរចចុរបន្នយន្ះយេសរមារ់អ្នកយលមស
ើ យៅន្ង
ឹ យៅន្ង
ឹ

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ

27

របាយការ

៍ ហ្រិ ញ្ដវេថុយពលយោសនា?យេេ
ើ

យេើគរួ ដេមាន្ចារ់រគរ់រគងហ្រិ ញ្ដវេថុគ
ន្ង
ិ យរកាយយពលយបាះយននេ?

ឌ កមមគរួ ដេរេូវបាន្យគរដន្ថមឬរន្ថយ ?

រកសន្យោបាយយដរឬយេទាំងយពលកនុងដំយ

ើ រការយបាះយននេ

23- យេើសមាជិកសភាន្ិងអ្នកដឹកនាំរោឋភិបាលគួរដេរេូវបាន្េរមូវ យអាយររកាសរេពយសមបេតិន្ិងរំ ុ ល
ដដរឬយេ?យហ្យ
ើ របាយការ

៍ នន្រេពយយន្ះអាចោក់យអាយស្ថធារ

24- យេើអ្នកយពញចិេតន្ូវការពិន្ិេយយមើលរបាយការ
?យេគ
ើ រួ ដេមាន្ដំយ

ជន្ដឹងបាន្ឬយេ?

៍ ចំណាយយពលយោសនាយបាះយននេររស់ គ.ជ.រ

ើ រការសវន្កមមរដន្ថមយេៀេយេ?ររសន្
ិ យរគ
ើ រួ ដេមាន្ យេន្
ើ រណាជាអ្នកយធ្វើ?

Democratic Space
VII- យសរភាពកន
ើ
ុ ងការរយញ្ច ញមេិ

25- យេអ្
ញមេឬ
ើ នកយពញចេ
ិ តជាមួយន្ង
ិ ស្ថថន្ភាពរចចុរបន្ន នន្យសរភាពរយញ្ច
ើ
ិ យេ? យេអ្
ើ ដវើ ដលអ្នកយមល
ើ យឃញ
ើ
ថ្នជាគុ

សមបេតិន្ិងគុ

រយញ្ច ញមេយិ េ?

វ ិរេតនន្យសរភាពយេៀេ?យេ
ើ
ើអ្នកគិេថ្នកមពុជាគួរដេដកលមអរយសរភាពនន្ការ
ើ

29-មាន្ការសំ ូ មពរថ្នររយេសកមពុជាគួរដេមិន្កំ

េ់ថ្ន

ជារេឧរកដ
ិ ឋយេចំយពាះការផ្ាយ

ព័េ៌មាន្

មិន្ពិេន្ិងការររហាយករ
ត ៍ យេើអ្នកយល់រសរឬមិន្យល់រសរ?យេើយហ្េុអ្វើ?
ិ

26- មាន្ការសំ ូ មពរថ្នរេូវ ដកលមអរ access available to opposition, ឬគំន្ិេររស់អ្នកររនំង
តាមរយៈកាចាក់ផ្ាយតាមេូរេសសន្៍ន្ិងវ ិេយុ។យេើអ្នកយល់រសរឬមិន្យល់រសរ?យេើយហ្េុអ្វើ?

IX- សេ
ិ ឋិនន្ការេេួលព័េ៌មាន្

27- យេើអ្នកយពញចិេតស្ថថន្ភាពរចចុរបន្ននន្យសរភាពនន្ការេេួ
លព័េ៌មាន្យពលរចចុរបន្នយន្ះ
ើ
គេ
ិ ថ្នររយេសកមពុជាគួដេដកលមអរពរ
ើ ញ្ហាយន្ះឬយេ?
យេើអ្វើយៅដដលអ្នកយមើលយឃញ
ើ ថ្នជាគុ
យេៀេ?យេើយសរភាពយន្ះ
ើ
យមតច?

សមបេតន្ិងគុ

ឬយេ?យេើអ្នក

វ ិរបេតិនន្យសរភាព
នន្ការេេួល ព័េ៌មាន្ដថម
ើ

មាន្ផ្លរ៉ះពាល់ដល់លិេធិររជាធ្ិរយេយយន្ិងយបាះយននេយៅកមពុជាោ៉ងដូច

28- មាន្កាសំ ូ មពរថ្នរោឋភិបាលគួដេធានាថ្នចារ់ដដលេេួលបាន្ព័េ៌មាន្ គឺជាអាេិ ភាពេើមយ
ួ យៅ
កនុងអ្

ណេេ
តិ ើ៤យន្ះរារ់រញ្ចូ លទាំងការចងអុលរង្ហាញេន្
ិ នន្័យជាក់លាក់ន្ង
ិ ចាស់លាស់ន្ង
ិ រយៈយពល

សរមារ់ការដចកចាយនន្េិន្នន្័យ។ររសិន្យរើអ្នកមិន្យល់រសរយេើយហ្េុអ្វើ?
28

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

X. យសរភាពនន្ការររមូ
លផ្តុំ
ើ

29- យេអ្
លផ្តុំោនដដរឬយេ?(ឧទាហ្រ
ើ នកយពញចេ
ិ តន្ង
ិ ស្ថថន្ភាពរចចុរបន្ននន្យសរភាពនន្ការររមូ
ើ
យធ្វជា
ើ យវេិកាស្ថធារ

៍ ដូចជាការ

ៈន្ិងការយធ្វើបាេុកមមអ្ហ្ង
ឹ ា)?យេើអ្នកគិេថ្នកមពុជាគួរដេដកលមអររញ្ហាយន្ះយេ?

យេអ្
ើ យវើ ៅដដលអ្នកយមល
ើ យឃញ
ើ ថ្នជាគុ

សមបេតិន្ង
ិ គុ

វ ិរបេតនិ ន្យសរភាពនន្ការររមូ
លផ្តុំោន?
ើ

យេើយសរភាពយន្ះមាន្ផ្លរ៉
ះពាល់ដល់លិេធិររជាធ្ិរយេយយន្ិងការយបាះយននេយៅកមពុជាោ៉ងដូចយមតច?
ើ

30- មាន្ការសំ ូ មពរថ្នគួដេយចញន្ូវការដ

នាំចាស់ លាស់មយ
ួ ទាក់េងយៅន្ង
ឹ ចារ់បាេុកមមយោយ

អ្ហ្ង
ឹ ាយៅយអាយម្ន្តើអ្ន្ុវេតចារ់ន្ិងអាជាញធ្រមូលោឋន្អ្ំពើសិេធិនន្ការររមូលផ្តុំយអាយរសរយៅតាម
រេោឋន្អ្ន្តរជាេ។
ិ យរអ្
ើ នកមន្
ិ យល់រពមយេយើ ហ្េុអ្វើ?

XI. ការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេ
31- យេអ្
ដឹងររស់អ្នកយបាះយននេអ្ំពកា
ើ នកយពញចេ
ិ តជាមួយន្ង
ឹ កំរេនន្ការយល់
ិ
ើ រយបាះយននេដដរឬយេ?

យេើការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេយន្ះជួយឬជះឥេធិពលដល់លេធិររជាធ្ិរយេយយន្ិងការយបាះយននេយៅកមពុជា
ោ៉ងដូចយមតចខ្លះ?

32- យេើអ្នកគិេថ្នររយេសកមពុជាគួរដេដកលមអរន្ូវរញ្ហាការអ្រ់ រ ំអ្នកយបាះយននេយន្ះដដរឬយេ?

មាន្ការសំ ូ មពរថ្នការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេគួរយផ្លតេយៅយលកា
ើ រចុះយមមះអ្នកយបាះយននេ

ព័េ៌មាន្

សរមារ់អ្នកយបាះយននេ ភាពមិន្រររកេើនន្ការយបាះយននេ ឬការរំពាន្យៅយលើចារ់ន្ិងន្ើេិវ ិធ្ើ នន្កា
រយបាះយននេ។ យរើមិន្រសរយេើមាន្មូលយហ្េុអ្វើ?

XII. រញ្ហាអាេធិភាពររស់គំយរមាងFORED

33- ខ្ុមដ្ហ្វលយោយមាន្ការឧរេថមភពើ UNDP ន្ិងយធ្វើយវេិការមួយសតើពើ Election and Democratic
space យេអ្
ើ យវើ ៅជារញ្ហាសំខាន្់ៗទាំងរបាំដដលអ្នកន្ង
ឹ សំ ូ មពរសរមារ់យអាយយវេិការយធ្វកា
ើ រពភា
ិ កា
ដសវងរកន្ូវអ្ន្ុស្ថសន្៍?(រញ្ហា៣សរមារ់ការយបាះយននេន្ិង២សរមារ់ Democratic space)
XIII. គំរូនន្យវេិកា

អ្នកសមាភសន្៍រេូវពន្យល់យោយរេួសៗន្ូ វន្ើេិវ ិធ្នន្ការយធ្វ
ើ
ើយវេិកាយហ្យ
ើ
សុំមេិយោរល់ពើអ្នកដដលរេូវបាន្សមាភសន្៍។
យេើោេ់មាន្យោរល់អ្វើយផ្សងយេៀេយេកនុងដំយ

ើ រការយធ្វើយវេិការររស់យយង
ើ កនុងការរកយអាយយឃញ
ើ ពើលេធផ្ល

ថ្នយេើយយង
ំ យនាះយៅកនុងយវេិ ការយពញអ្ងគ
ើ គួរដេពិភាការញ្ហាន្ិងអ្ន្ុស្ថសន្៍ទាង

ឬគួរដេមាន្ជារកុម

របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត និងរបជាធិបម្តយយ
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ពភា
ំ យនាះោ៉ងដូចយមតច?
ិ កាផ្ង ន្ង
ិ យវេកា
ិ យពញអ្ង ្គផ្ង?យេយើ យង
ើ គួរដេសយរមចយៅយលអ្
ើ ន្ុស្ថសន្៍ទាង
ការសយរមចជាភាគយរចើន្

ឬជាឯកចឆ័ន្ន?យេើអ្វើយៅជាការបារមភររស់អ្នកដដលអាចយធ្វើយអាយយវេិការយន្ះមិន្

សុំយអាយមាន្ការសហ្ការ

៍ ពើពក
ួ ោេ់យដើមបអ្
ើ ន្ុវេតេំយ

អាចេេួលបាន្យជាគជ័យ?
ជាមួយន្ង
ឹ យយង
ើ ដដរឬអ្េ់?

ើ រកានន្យវេិការ

យេើពក
ួ ោេ់ចងសហ្ការយធ្វើអ្វើខ្លះ

១.៣. ការសគងាបន្តនរគបៀបគធវើ FOREDS

វគគេើមយ
ួ យៅយពលយរើកអ្ងគយវេិការ មាន្កាយធ្វើរេរង្ហាញពើវាគមិន្ជំនាញ ទាក់េងយៅន្ឹងការយបាះ

យននេន្ង
ួ ។
ិ លំហ្ររជាធ្រ
ិ យេយយយៅកនុងវគគេម
ើ យ
រកុម

ដដលយៅកនុងមួយរកុមៗ

វគគេព
ើ រើ គមា
ឺ ន្ការដរងដចងអ្នកចូលរួមទាំងអ្ស់ជារបាំ

មាន្សមាជិកោ៉ងេិចចំន្ន្
ួ នមភនាក់ សរមារ់ររធាន្រេមួយ។

រកុមន្ម
ួ ៗមាន្វាគមន្
ិ យ
ិ េំណាងរកុម

អ្នកសរមរសរមួល

ន្ង
ិ អ្នកកេ់រតា។

យៅកនុង

រកុមន្ម
ួ ៗរេូវពភា
ិ យ
ិ កា

ន្ិងផ្តល់ន្ូវអ្ន្ុស្ថសន្៍យៅយលើរញ្ហាដដលបាន្ជារ់ជាអ្េិភាពររចាំយខ្េតររស់ខ្ួ ន្
ល
យពលពិភាការកបាន្ន្ូវ
អ្ន្ុស្ថសន្៍

អ្នកសរមរសរមួលរកុមរេូវយធ្វោ
ើ ៉ ងណាយអាយមាន្ការឯកភាពយល់រពមពស
ើ មាជិកររស់

រកុមយដើមបយ
ើ កយៅរង្ហាញយៅកនុងអ្ងគយវេិការទាំងមូល។

វគគេើរើគឺការង្ហាញអ្ន្ុស្ថសន្៍ររស់រកុមន្ិមយ
ួ ៗ

ជូន្យវេកា
ិ រទាំងមូល ន្ង
ិ ការពភា
ិ កាយពញអ្ងគរវាងអ្នកវាគមន្
ិ េំណាងរកុម វាគមន្
ិ ជំនាញ ន្ង
ិ វាគមន្
ិ េំណាង
យអាយគ

រកសន្យោបាយ ន្ិងការសួរពើអ្នកចូលរួមទាំងអ្ស់ទាក់េងយៅន្ឹង រញ្ហាន្ិមយ
ួ ៗយៅកាន្់វាគមិន្

យៅកនុងការពិភាកាយពញអ្ងគយដើមបើយធ្វើការរកអ្ន្ុស្ថសន្៍ជារួមយៅយលើរញ្ហាន្ិមយ
ួ ៗររចាំយខ្េត។

គឺការយបាះយននេោំរេររស់អ្នកចូលរួមយៅកនុងយវេិការទាំងអ្ស់យៅយលើអ្ន្ុស្ថសន្៍នន្រញ្ហាន្ិមួយៗ
ការយបាះយននេយនាះមាន្ជយរមើសរើ
បាន្រញ្ច រ់រច
ួ យហ្យ
ើ
ទាំងអ្ស់។
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គឺ

ោំរេ

មិន្ោំរេ

ន្ិងអ្ន្ុរបវាេ។

វគគេើរន្
ួ

ដដល

រនាទរ់ពើការយបាះយននេរេូវ

អ្ន្ុ ស្ថសន្៍ទាង
ំ អ្ស់យនាះន្ង
ឹ រេូវបាន្យបាះពុមភដចកអ្នកចូលរួមយៅកនុងអ្ងគយវេកា
ិ រ

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធរម្តយយ
ិ

១.៤. អនុសាសន៍គៅគលើការគបាះគនោត្ និងប្បជាធិបគត្យយន្តនគខត្តនម
ិ ួយៗ
៤.១ ធខត្តព្រពកវង



ត្កុមពិភាកាទី១ គ.ជ.ប
គណៈកាោោ ធិការជាត្ិគរៀបចំការគបាះគនោត្
រដ្ឋសភា និង
រដ្ឋឋភបាល
ិ
គ.ជ.ប

បចងកីត្គណកមោការឯករាជយមួយន្ដលមានសមាសភាពចំរុះពីគណបកសនចយាបាយន្ដលមានអសនៈកនុងរដឋសភានិងសងគមសុីវ ិល។
យា៉ងចោចណាស់មានបរញ្ញ
ិ ដ ប័ត្ត្ចាប់ និងត្គប់ត្គង ល្ងន្លងពីសាថប័ន

និងគណបកសរបស់េួ នមុ
ែ ននឹងចត្កាយមួយនន។
ំ មានបទពិចសា្នត្បាំននទា
ំ ក់ទងចៅនឹងការចបាះចននត្ ចាប់
និងការត្គប់ត្គង។ោយុចលីសពី៣៥នន។
ំ

PEC CEC PSC បចងកីត្កណកមោការឯករាជយមួយចោយមានសមាសភាពចំរុះពគ
ី ណបកសនចយាបាយន្ដលមានអសនៈចៅកនុងសភា
នង
ិ សងគមសុវី ល។

CEC ត្ត្ូវមានកំរត្វបប្៌
ម១២ននច ង
ិ
ី មានបទពិចសា្ន៍កាន់ន្ត្ត្បចសីចំចពាះការល្ងន្លងពីសមាជិកបកសតាមបទពញ្ញជនិងនីត្ិវ ិ្ីរបស់ គជប
។

PEC ត្ត្ូវមានោយុចាប់ពី២៥នន ំ មានកំរត្វបប្៌
មពថ្ន
ំ ុនពសា
ិ
ី ន ក់ទី១២ច ង
ី ។មានបទពចិ សា្ននង
ិ ឆនទះ។ល្ងន្លង១ននម
ី ថ ប័ន។

គជប បចងកត្
ី គណកមោការឯករាជយមួយមានសមាសភាពពគ
ី ណបកសនចយាបាយន្ដលមានអសនៈចៅកនុងរដឋសភានង
ិ សងគមសុវី ិល។

CEC and PSC ត្ត្ូវបន្នថមរយៈចពលបណុ ត ះបណា
ត លមួយោទិត្យអំពីត្កមសីល្៌ម និងនីត្ិវ ិ្ីកុ ងការចបាះចន
ន
ន ត្។

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ
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ិ
អងគការសងគមស៊ីវល

ចបាះចននត្ចត្ជីសចរសព
ី ត្
ី ំណាងគណបកសត្បកួត្ត្បន្ជងទាំងអស់(NEC PEC CEC PSC).

គជប យា៉ងចោចណាស់មានបរញ្ញ
ែ ន និងចត្កាយមួយនន ំ
ិ ដ ប័ត្ត្ចាប់ ត្គប់ត្គង ល្ងន្លងពីសាថប័ន និងគណបកសរបស់េួ នមុ
មានបទពិចសា្នទាក់ទងការចបាះចននត្ និងត្គប់ត្គងមានោយុ៣៥ឆ្នាំឡ

ើ ង។

ែ ន នង
ិ ដ បត្ត្ចាប់ នង
ិ ត្គប់ត្គងល្ងន្លងពសា
ី ថ ប័ន នង
ិ គណបកសរបស់េួ នមុ
ិ ចត្កាយ១នន ំ
គណបក្សនយោបាយ គជប យា៉ងចោចណាស់មានបរញ្ញ
មានបទពចិ សា្ន៥ននទា
ំ ក់ទងការចបាះចននត្មានោយុ៣៥ននចំ ង
ី ចៅ។

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន
និងអន ក្អន៊វត្តច្បាប់

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះទទួលបានសចមែងគ្នំត្ទ៧៣%, មិនគ្នំត្ទ១៩% និងអនុបវាទ៨%



ត្កុមពិភាកាទី២ បញ្ជ ីចមោះចបាះចននត្ និងការចុ ះចមោះចបាះចននត្
បញ្ជ ឈ្ី មោះឈ្ោះឈ្នោត និងការចុះឈ្មោះឈ្ោះឈ្នោត
គ.ជ.ប

រកាទុកទត្មង់១០១៨ចៅដន្ដលប៉ុន្នតច្វចី ោយមានសុត្កត្
ិ ភាពចោយបទ
ិ ការច្វទ
ី ត្មង់ចនះមុនថ្ងៃចបាះចននត្មួយថ្ងៃត្ត្ម
ឹ ចមា៉ង៥ល្ងៃច។
ន្កសត្មួលបញ្ជ ីចមោះអនកចបាះចននត្ចោយបចងកីនសមថភាពអនកបញ្ចូ លទន
ិ នន័យបញ្ជ ីចមោះអនកចបាះចននត្ចលម
ី ន្តនតី គជប។
ប័ណណព័ត្មានអនកចបាះចននត្គួររកាជាត្បចាំ(ចរៀងរាល់អណត្តចិ បាះចននត្)
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របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន
និងអន ក្អន៊វត្តច្បាប់

ការច្វីទត្មង១០១៨ត្ត្ូវមានមន្តនតីទទួលបនទុកចោយោជាញ្រមូលោឋនចោយមានអនកសចងកត្

ការណ៍ចចញពីត្កុមត្បឹកាគណបកសនចយាបាយចផសងៗ។មានមន្តនតីទទួលបនទុកការចុះចមោះចបាះចននត្

និងទីតាង
ំ ជាក់ល្ងក់។ការច្វីអត្តសញ្ញដណប័ណចៅមូលោឋនត្ត្ូវកំណត្់ចពលចោយបានពីរន្េ។ការចចញអត្តសញ្ញដណប័ណណត្ត្ូវបានរយៈ
ចពលអស់មួយជីវ ិត្។

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៦២%, មិនគ្នំត្ទ៣២% និងអនុបវាទ៦%។


ត្កុមពិភាកាទី៣ ត្បព័នធផសពវផាយ
ប្បព័នធផសពវផាយ

រដ្ឋសភា និង រដ្ឋឋ

ជួយសត្មួលដល់ការបចងកីត្ប៉ុសវ ិទយុ ទូរទសសន៍ដល់សាធារណៈជនន្ដលមានលទធភាព។

ភបាល
ិ

បចងកីត្ត្គប់ត្គងការចាក់ផាយកុំ ុងចពលចោសនា និងចត្កាយចពលចោសនា។

គ.ជ.ប

ត្ត្ូវធានាថ្នវ ិទយុទូរទសសន៍ផតល់លទធភាពចសោៗ
ី គ្ននដល់គណបកសនចយាបាយនានាចដីមបន្ី ងែងចៅកាន់អនកចបាះចននត្ត្ពមទាំងធានាថ្នត្បព័នធផសពវផា

គួន្ត្បចងកីត្ត្កុមត្បឹកាថ្នការចាក់ផាយន្ដលមានសមាជិកជាសងគមសុីវ ិលនិងមកពីត្គប់គណបកស។

យឯកជនមន
តី កា
ិ ចលោស
ី ចាប់សព
ី រចបាះចននត្។

ត្ត្ូវន្ត្កំណត្់នង
ិ ន្បងន្ចកចមា៉ងផសពវផាយចោយបានចសោៗ
ី គ្ននត្គប់ការចោសនារបស់គណបកសនចយាបាយនម
ិ ួយៗ។
ិ
អងគការសងគមស៊ីវល
គណបក្សនយោបាយ

សុំចោយមានការពិន័យ ឬោក់ចទាសដល់ចបកខជនឬកណបកសណាន្ដលមិនបានចគ្នរពត្កមសីល្៌មនិងចាប់សតីពីការចបាះចននត្។
បចងកីត្ជាប៉ុស៍ ទូរទសសន៍ និងវ ិទយុឯករាជយមួយផសពវផាយចោយមិនលំចអៀងចលីគណបកសនចយាបាយត្គប់ព័ត្មានវ ិជជមាន
និងអវ ិជជមានចៅដល់សាធារណៈជន។

ត្ត្ូវចគ្នរពត្កមសល
តី កា
ី ្៌មកនុងការចោសនាចបាះចននត្ នង
ិ ចាប់សព
ី រចបាះចននត្។
របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ
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អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះ សចមែងគ្នំត្ទ៦៦%, មិនគ្នំត្ទ២៥% និងអនុបវាទ៩%។


ត្កុមទី៤ ចសរភាពថ្នការបចញ្ច
ញមត្ិ
ី

សេរីភាពនៃការបញ្ជ ញមតិ
រដ្ឋសភា និង
រដ្ឋឋភបាល
ិ

ចាប់ន្ដលប៉ះពាល់ដល់ការបចញ្ច ញមត្ិរដឋសភាគួរន្ត្ច្វីវ ិចសា្នកមោចៅតាមសាថនភាពជាក់ន្សតង។
គួន្ត្ចបីកសិទធិទូលំទូល្ងយចោយចៅសងគមសុីវ ិលសចងកត្ការណ៍ និងផតល់មត្ិ។

ការសន្មតងមត្ិរបស់ត្បជាពលរដឋ និងគណបកសនចយាបាយមិនគួចាត្់ទុកជាបទចលោីសត្ព

ទ
ោ ណឌ។

រោឋភិបាលគួន្ត្ច្វីការផសពវផាយអំពីចាប់ន្ដលពាក់ព័នធបចញ្ច ញមត្ិដល់សាធារណៈជនចោយបានយល់ត្ជួត្ចត្ជៀបជាសវាងការចចាទត្បកាន់
ចផសងៗ។

ចៅចពលមានការសន្មតងមត្ិកងកំល្ងង
ំ ត្បោប់ោវុ្គួន្ត្ការពារអនកសន្មតងមត្ិ។
គ.ជ.ប
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គ ជ ប គួរន្ត្មានគណបកសនចយាបាយ និងសងគមសុីវ ិលចួលរួមចដីមបធា
ី នាឯករាជយភាព។

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៨០% មន
ិ គ្នំត្ទ១២% នង
ិ អនុបវាទ៣%។


ត្កុមទី៥ ចសរភាពថ្នការត្បមូ
លផតុំ
ី

ឈ្េរ ីភាពននការប្បមូលផតំុ
រដ្ឋសភា និង
រដ្ឋឋភបាល
ិ

សុំចោយរោឋភបា
តិ កា
ិ លច្វវី ិសា្នកមោចាប់សព
ី រច្វបា
ី ត្ុកមោអ

ង
ឹ ាចលច
ី ំណុចថ្នការចូលរួមច្វបា
ី ត្ុកមោកុំចោយមានការកំណត្់

ចំនួនមនុសស មានទតា
ំ ចកត្
ី ង
ី ច ត្ុចៅកន្នែងណាច្វបា
ី ត្ុកមោចៅកន្នែងចនាះចោយមានកាត្ទទួលេុសត្ត្ូវពោ
ី ជាញ្រ។
សុំចោយបចងកីត្ចាប់មួយពីការោក់ចទាសដល់ោជាញ្រន្ដលបងករបញ្ញា។

សុំចោយមានការតាមោន និងពត្ងឹងចាប់ចៅដល់ោជាញ្រចោយមានត្បសិទធិភាព។

គ.ជ.ប

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន

ចសនីចោយ គជប

មានភាពអពាត្កិត្យកនុងការចោះត្សាយបញ្ញាកុំចោយមានការចរសចអ
ី
ីងគណបកសនចយាបាយដូចកនុងកុំ ុងចពលចោសនាចបាះចននត្
ចបីមានបញ្ញាត្ត្ូវចោះត្សាយជាបនាទន់។

ជូនដំណឹងចៅោជាញ្រត្ត្ឹមមួយោទិត្យជាមុនកនុងការត្បមូលផតុំត្បជាពលរដឋ។

និងអន ក្អន៊វត្តច្បាប់



របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ
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អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៧៣%, មន
ិ គ្នំត្ទ១៥% នង
ិ អនុបវាទ១២%។

៤.២ ធខត្តបនាទយមានជ័ យ



រកុមពភា
ិ កាេើ១ រញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេ ន្ិងការចុះយមមះយបាះយននេ

បញ្ជីយ្មះអន ក្យបាះយ្នត្ និងការច្ប៊ះយ្មះអន ក្យបាះយ្នត្

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋភបាល
ិ

គ.ជ.ប

ការយធ្វើររេិភូកមមនន្គ.ជ.រ ឲ្យយៅអាជាញធ្រមូលោឋន្ដូចជាការចុះយមមះយបាះយននេយោយឲ្យមាន្សំយរចជាវ ិធាន្ចារ់មយ
ួ ។
ការចុះយមមះយបាះយននេគួរដេមាន្រយៈយពលអ្ចនិ ្ន្តយ។
៍

រកាេុកេំរង់១០១៨យោយយោរពតាមន្ិេិវ ិធ្ើនន្េំរង់១០១៨ររករយោយសមធ្ម៌ពុំមាន្លំយអ្ៀង(មាន្ការោក់រូរ
ថេយអាយបាន្ចាស់លាស់ ,យលខ្យរៀង,យពលយវលា)(យោយមាន្ការដកលងរន្លំឯកស្ថរ)។

-យមភូមិ យមរ៉ុស៍ស
ត ហ្ការោន រកឲ្យយឃញ
ើ អ្នកដដលស្ថលរ់ ន្ិងអ្នកដដលយធ្វើចំណាករសុករពមទាំងភាជរ់មកន្ូវជាមួយស្ថកសផ្
ើ ង។
អជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន
និងអនក្អន៊វត្តច្បាប់

យកយមមះដដលរេូវលុរយចញពរ
ើ បឲ្
ើ ញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេយកយៅរញ្ចូ លយៅកនុងេំរង់ ១០២៥យដម
ើ យរកុមពររក
ឹ ាឃុ ំ
សង្ហាេ់យធ្វើការសំយរចលុរយមមះ។

យករញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេរេ
ួ ៗតាមរយៈយមភូមយិ ៅតាមេំរន្់យនាះ។
ិ ររកាសរេួេពន្
ិ េ
ិ យឲ្យបាន្រេម
ឹ រេូវយៅតាមភូមន្
ិ ម
ើ យ

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៨៤% មន្
ិ ោំរេ១២% ន្ង
ិ អ្ន្ុរវាេ៤%។
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រកុមពភា
ិ កាេើ២ ការអ្រ់រ ំអ្នកយបាះយននេ

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋភបាល
ិ

ការអប់រអន
ំ កបោះប្នត

-គួរថេចមលងដខ្សភាពយន្ត ឬយរឿងខ្លើៗោក់កុ ងឌ
ន ើសយហ្យ
ើ ដចកតាមផ្ទះ ន្ិងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិយដើមភាគេិច។
-អ្រ់រ ំតាមេំរន្់ោច់រសោល: ជាភាពយន្ត រូរភាពទាំងការរករស្ថយជាភាស្ថជន្ជាេយិ ដើម (ពនង)
-អ្នកភានក់ង្ហរសម័រគចិេត: អ្រ់រ ំតាមផ្ទះន្ិងមាន្រូរភាពង្ហយៗយល់ យលើការយបាះយននេ

-កុំយររពា
ើ កយរយចចកយេស(សូ មយអាយមាន្ការជួយោំរេយោយ គ.ជ.រ ន្ង
ិ សងគមសុ វើ ិល)
គ.ជ.ប

-ការផ្សពវផ្ាយ ថេចមលងោក់ឌើសយហ្យ
ើ ដចកជូន្តាមផ្ទះន្ិងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិ
-ការផ្សពវផ្ាយរេូវយធ្វយើ អាយញឹកញារ់យៅតាមមូលោឋន្ជាភាស្ថជន្ជាេភា
ិ គេច
ិ ។
-េួសដមតងយរឿងអ្ររ ំគួយកជន្ជាេិយដើមភាគេិចចូលរួមសដមតងអ្ំពើការអ្រ់រ ំ។
-ភានក់ង្ហរសម័រគចេ
ិ តចុះអ្រ់រ ំតាមផ្ទះបាន្ដល់្សតើ ជន្ពកា
ិ រ ចាស់េុំ មាន្រូរភាពង្ហយយល់យលើការយបាះយននេ(កុំយររើពាកយរយចចកយេស)

-ជួយអ្រ់រ ំរយៈយពលមួយដខ្មុន្យពលយបាះយននេ មាន្ការោល័
យព័េ៌មាន្យបាះយននេរេូវយៅជិេមូលោឋន្រស់យៅជន្ ជាេិយដើមភាគ
ិ
ិ
អងគការសងគមស៊ីវល

េច
ិ ។

-ការផ្សពវផ្ាយ ថេចមលងោក់ឌើសយហ្យ
ើ ដចកជូន្តាមផ្ទះន្ិងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិកុំ យររើពាកយរយចចកយេស។
េួសដមតងយរឿងអ្ររ ំគួយកជន្ជាេយិ ដើមភាគេច
ិ ចូលរួមសដមតងអ្ំពកា
ើ រអ្រ់រ ំ។

គួរថេចមលងដខ្សភាពយន្ត ឬយរឿងខ្លើៗោក់កុ ងឌ
ន ើសយហ្យ
ើ ដចកតាមផ្ទះ ន្ិងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិយដើមភាគេិច។

ភានក់ង្ហរសម័រគចេ
ិ តចុះអ្រ់រ ំតាមផ្ទះបាន្ដល់្សតើ ជន្ពកា
ិ រ ចាស់េុំ មាន្រូរភាពង្ហយយល់យលកា
ើ រយបាះយននេ(កុំយររពា
ើ កយរយចចកយេស)
របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ

37

អជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន
និងអនក្អន៊វត្តច្បាប់

ការផ្សពវផ្ាយ ថេចមលងោក់ឌើសយហ្យ
ើ ដចកជូន្តាមផ្ទះន្ិងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិ។
ការផ្សពវផ្ាយរេូវយធ្វយើ អាយញឹកញារ់យៅតាមមូលោឋន្ជាភាស្ថជន្ជាេភា
ិ គេច
ិ ។
េួសដមតងយរឿងអ្ររ ំគួយកជន្ជាេិយដើមភាគេិចចូលរួមសដមតងអ្ំពើ ការអ្រ់រ ំ។

គួរថេចមលងដខ្សភាពយន្ត ឬយរឿងខ្លើៗោក់កុ ងឌ
ន ើសយហ្យ
ើ ដចកតាមផ្ទះ ន្ិងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិយដើមភាគេិច។

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៩៤% មន្
ិ ោំរេ៤% ន្ង
ិ អ្ន្ុរវាេ២%។


រកុមពភា
ិ កាេើ៣ ររព័ន្ធយបាះយននេ

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋភបាល
ិ
គ.ជ.ប

សុំជរមុញ ន្ិងយលើកេឹកចិេតយអាយគ

ប្រព័នយធ បាះយ្នត្

រកសន្យោបាយរយងាើន្យរកខភាពជានារយអាយបាន្យរច
ើ
ើន្

ន្ង
ឹ ោក់នលស់ោនពយើ លម
ើ កយរកាមយៅកនុងរញ្ច ើ យបាះយននេ។

យពញចេ
ិ តន្ង
ិ ររព័ន្ធសមាមារេដដលកុំពុងយររស
ើ ពវនថងយហ្យ
ើ យរររើ ូរមន្តដរងដចកអ្សន្ៈដដដល។

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៨៨% មិន្ោំរេ៤% ន្ង
ិ អ្ន្ុរវាេ២%។


រកុមពភា
ញមេិ ន្ិងការេេួលព័េ៌មាន្
ិ កាេើ៤ យសរភាពនន្ការរយញ្ច
ើ
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យសរភាពននការបញ្
ី
ជ ញមត្ិ និងការទទួលព័ត្មាន
ិ

-យរើកវគគរ ុ ត ះរណា
ត លអ្ំពើចារ់ សិេធិមន្ុសស ររជាធ្ិរយេយយដល់មូលោឋន្យោយមាន្ការចូលរួមពើររជាពលរដឋ ន្ិងអាជាញធ្រមូល
ោឋន្។

-សុំយអាយអ្នកចារ់កំ

េ់ន្ិយមន្័យយអាយបាន្

ចាស់អ្ំពរ
ត ៍ ផ្ាយព័េ៌មាន្មន្
ើ េយលមស
ើ យញាះញុង ររហាយករ
ិ
ិ ពេ
ិ យជររមាថ ន្ង
ិ កំ
-សុំយអាយរយងាើេយវេិការស្ថធារ

ៈផ្សពវផ្ាយដល់

-សុំយអាយមាន្ការរយងាើេមជឈម

ឌ លផ្តល់ព័េ៌មាន្យៅរគរ់កំរេយៅតាមមូ
លោឋន្។
ិ

េ់ធាេុផ្សំនន្រេយលមស
ើ ។

មូលោឋន្អ្ំពច
ើ ារ់ន្ង
ិ អាចយអាយររជាពលរដឋរយញ្ច ញមេបា
ិ ន្។
រដ្ឋសភា
និងរដ្ឋឋភបាល
ិ

-រយងាើន្ចំន្ន្
ួ ររអ្រ់សំរុរេ(គយ
-គួដេមាន្ការអ្ន្ុវេតការោក់េ

យយភាព)យអាយបាន្រគរ់ភូម។
ិ

ឌ កមមរុគគលដដល

រ ំយលាភចារ់ រ៉ះពាល់ដល់ការរយញ្ច ញមេជា
ិ ពយិ សសចំយពាះម្ន្តអ្
ើ ន្ុវេតចារ់ (េុលាការ រ៉ូលស
ើ ន្ង
ិ អាជាញធ្រមូលោឋន្)។
-សរមារ់ការផ្សពវផ្ាយ ឬយវេិការស្ថធារ

ៈ ការពិយរោះយោរល់យលើយសចកតើរពាងចារ់

ឬរេូវមាន្ការយរររើ បាស់ភាស្ថយៅតាមេំរន្់ជន្ជាេ។
ិ

សំរល
ួ យហ្ោឋរចនាសមព័ន្ធទាក់េងយអាយបាន្ដល់េំរន្់ោច់រសោល។
-រាល់យសចកតរើ ពាងចារ់រេូវដេផ្សពវផ្ាយជាស្ថធារ

ៈ ន្ង
ិ យរក
ើ ចំហ្រយអាយមាន្កា ពយិ រោះយោរល់។

-យរក
ត លអ្ំពច
ធិ ន្ុសស ររជាធ្រ
ើ វគគរ ុ ត ះរណា
ើ ារ់ សេ
ិ ម
ិ យេយយដល់មូលោឋន្យោយមាន្ការចូលរួមពរើ រជាពលរដឋ ន្ង
ិ អាជាញធ្រមូល
ិ
អងគការសងគមស៊ីវល

ោឋន្។

-សុំយអាយរយងាើេយវេកា
ិ រស្ថធារ

ៈផ្សពវផ្ាយដល់មូលោឋន្អ្ំពច
ើ ារ់ន្ង
ិ អាចយអាយររជាពលរដឋរយញ្ច ញមេបា
ិ ន្។

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ
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អជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន
និងអនក្អន៊វត្តច្បាប់

យរក
ត លអ្ំពច
ធិ ន្ុសស ររជាធ្រ
ើ វគគរ ុ ត ះរណា
ើ ារ់ សេ
ិ ម
ិ យេយយដល់មូលោឋន្យោយមាន្ការចូលរួមពរើ រជាពលរដឋ ន្ង
ិ អាជាញធ្រមូល
ោឋន្។សុ ំយអាយមាន្ការរយងាើេមជឈម

ឌ លផ្តល់ព័េ៌មាន្យៅរគរ់កំរេយៅតាមមូ
លោឋន្។
ិ

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៩៧% មិន្ោំរេ៣% ន្ិងអ្ន្ុរវាេ០%។
៤.៣ ធខត្តមណឌលគីរ ី



រកុមពិភាកាេើ១ ហ្រញ្ដ
ិ វេថុគ

រកសន្យោបាយយពលយោសនាយបាះយននេ
ហ្រញ្ដ
ិ វេថុគ

រេូវដេដរងដចកថវ ិកាជាេិជូន្គ
រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋភបាល
ិ

គ.ជ.ប

គណបក្សនយោបាយ
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រកសទាំងអ្ស់ឲ្យបាន្យសនើៗោនយៅតាមលេធភាពដដលរដឋអាចយធ្វើបាន្។យរកខជន្ដដលឈរយមមះ

ជាេំណាងរា្សតមិន្ចំណាយថវ ិកាយលស
ើ ពើ ៣មុឹន្ដុលាល។ យរកខជន្ដដលឈរយមមះជាសមាជិកកនុងរកុមររឹកាឃុ ំ
សង្ហាេ់មិន្រេូវចំណាយឲ្យយលើសព៥
ើ ពាន្់ដុលាល។

រេួេពិន្ិេយកញ្ច រ់ថវ ិការគរ់គ

រកស(ចំ ូ លន្ិងចំណាយ)មុន្យពលយោសនាយបាះយននេ យហ្យ
ើ គ.ជ.រ រេូវដេផ្សពវ

ផ្ាយមុន្យពលយបាះយននេមតងយេៀេ។ គ.ជ.រ ជាអ្នកមាន្អ្ំណាចោក់
េ

ិ
អងគការសងគមស៊ីវល

រកសន្យោបាយយពលយោសនាយបាះយននេ

ឌ កមមចំយពាះគ

រកសន្យោបាយណាដដលដកលងរន្លំរបាយការ

៍ ចំ ូ លចំណាយ។

អ្ងគការសងគមសុ វើ ិលជួយតាមោន្រេួេពន្
ិ េ
ិ យន្ង
ិ តាមោន្ចំ ូ លន្ង
ិ ចំណាយរគរ់គ
យោសនានានាឲ្យដល់ររជាពលរដឋ។

រេូវដេផ្សពវផ្ាយន្ូវថវ ិកាដដលគ.ជ.រកំ

េ់ន្ង
ិ ឲ្យដល់ សមាជិកនន្គ
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រសររស់ខ្ួ ន្។
ល

រកសន្យោបាយន្ង
ិ ផ្សពវផ្ាយតាមររព័ន្ធ

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៧៨% មន្
ិ ោំរេ៨% ន្ង
ិ អ្ន្ុរវាេ១៤%។


រកុមពភា
ិ កាេើ២ ការចុ ះចមោះចបាះចននត្ និងបញ្ជ ីចមោះចបាះចននត្
ការចុ ះចមោះចបាះចននត្ និងបញ្ជ ីចមោះចបាះចននត្

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋភបាល
ិ
គ.ជ.ប

អជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន
និងអនក្អន៊វត្តច្បាប់

ការយធ្វើររេិភូកមមនន្គ.ជ.រ ឲ្យយៅអាជាញធ្រមូលោឋន្ដូចជាការចុះយមមះយបាះយននេយោយឲ្យមាន្សំយរចជាវ ិធាន្ចារ់មយ
ួ ។
ការចុះយមមះយបាះយននេគួរដេមាន្រយៈយពលអ្ចិន្ន្តយ។
៍

រកាេុកេំរង់១០១៨យោយយោរពតាមន្ិេិវ ិធ្ើនន្េំរង់១០១៨ររករយោយសមធ្ម៌ពុំមាន្លំយអ្ៀង(មាន្ការោក់រូរ
ថេយអាយបាន្ចាស់លាស់,យលខ្យរៀង,យពលយវលា)(យោយមាន្ការដកលងរន្លំឯកស្ថរ)។

យមភូមិ យមរ៉ុស៍ស
ត ហ្ការោន រកឲ្យយឃញ
ើ អ្នកដដលស្ថលរ់ ន្ិងអ្នកដដលយធ្វើចំណាករសុករពមទាំងភាជរ់មកន្ូវជាមួយស្ថកសផ្
ើ ង។
យកយមមះដដលរេូវលុរយចញពើរញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេយកយៅរញ្ចូ លយៅកនុងេំរង់១០២៥យដើមបឲ្
ើ យរកុមពររឹកាឃុ ំ
សង្ហាេ់យធ្វកា
ើ រសំយរចលុរយមមះ។

យករញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេរិេររកាសរេួេពិន្ិេយឲ្យបាន្រេឹមរេូវយៅតាមភូមិន្ើមយ
ួ ៗតាមរយៈយមភូមិយៅតាមេំរន្់យនាះ។

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៦០% មន្
ិ ោំរេ៣២% ន្ង
ិ អ្ន្ុរវាេ៧%។


រកុមពភា
ិ កាេើ៣ គ

ៈកមាមធ្ិការជាេិយរៀរចំការយបាះយននេ
គ

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋភបាល
ិ

ៈកមាមធ្ិការជាេិយរៀរចំការយបាះយននេ

គួរដេអ្ន្ុម័េថវ ិកាសវ័យយ័េចំយពាះគ.ជ.រ ។ រដឋសភាគួរវ ិយស្ថធ្ន្កមមមារតាខ្លះយៅកនុងចារ់រដឋធ្មមន្ុញ្ដយដើមបដើ ចង
រយងាើេស្ថថរ័ន្គ.ជ.រជាស្ថថរ័ន្យកេ
ើ យ

ង
ើ យោយរដឋធ្មមន្ុញ្ ញ។
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គ.ជ.រ រេូវរយងាេ
ើ យ
គ.ជ.ប

ង
ើ យោយមាន្សមាសភាពចំរុះពគ
ើ

រកសន្យោ

បាយតាំងពើថ្ននក់(ថ្ននក់ជាេិ)យលើរហ្ូេដល់យរកាម(ឃុ/ំ សង្ហាេ់)។លកខ
ឯកភាពតាមោន្លកខ

ៈវ ិន្ិចឆ័យយរជើសយរសសមាសភាពPEC
& CEC
ើ

ៈ វ ិន្ច
ិ ឆ័យដដលNECរចចុរបន្នបាន្ដដរ។ របាក់ឧរេតមភដល់ម្ន្តើPSOគួរដេ២០ យៅ៤០មុន្
ឺ ។

-រេូវបាន្រយងាើេយោយ េុលាកាមួយដដលយចញពើNECយដើមបយើ ោះរស្ថយវ ិវាេយបាះយននេ។
-គ.ជ.ររេូវមាន្េើស្ថនក់ការឯករាជយោច់យោយដ

គណបក្សនយោបាយ

កពរើ កសួងមហានផ្ទ។

រេូវមាន្រកុមម្ន្តើរយរមើការង្ហរជាអ្ចិន្ន្តយយ៍ ៅថ្ននក់CECs។

គួរយរជើសយរសរកម្ន្ត
ដើ ដលមាន្សមេថភាពពម
ើ
ើ ូលោឋន្ន្ង
ិ រេូវយអាយលាដលងពកា
ើ ពាក់ព័ន្ធន្យោបាយយផ្សងៗជាមុន្។

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៩២% មិន្ោំរេ៨% ន្ិងអ្ន្ុរវាេ០%។


រកុមពភា
ញមត្ិ ន្ិងត្បមូលផតុំ
ិ កាេើ៤ ចសរភាពថ្នការបចញ្ច
ី

ចសរភាពថ្នការបចញ្ច
ញមត្ិ ន្ិងត្បមូលផតុំ
ី
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១.សុំឲ្យមាន្ការកំ
-ការរយញ្ច ញមេិ

េ់ឲ្យបាន្ចាស់អ្ំពើន្ិយម ន្័យនន្ពាកយ អ្វើយៅ

-ការផ្សពវផ្ាយព័េ៌មាន្មិន្
៏តិ
-ររហាយករ
ិ
រដ្ឋសភា
និងរដ្ឋឋភបាល
ិ

ពិេញុះញុងយជរររមាថ

យោយយររើពាកយសំរាយង្ហយ យល់។ កំ

េ់ឲ្យបាន្ចាស់អ្ំពើអ្ំពើធាេុផ្សំនន្រេយលមើស។ ២.សុ ំឲ្យរោនភិបាលមាន្ ការផ្សពវផ្ាយ

អ្ំពម
ន្ង
ើ េិជំទាស់/រះគន្់
ិ
ិ សកមមភាពររស់គ

រកសមន្
ិ កាន្់អ្ំណាចកនុង ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយររស់រដឋជាយេៀងទាេ់ (មាន្កមម

វ ិធ្ើយេៀងទាេ់)។ ៣.សុ ំឲ្យរោឋភិបាលរយងាើេកមមវ ិធ្ើផ្សពវផ្ាយអ្ំពើការរយញ្ច ញមេិររស់ររជាពលរដឋកុ ងររព័
ន
ន្ធផ្សពវផ្ាយររស់រដឋ។
៤.សុំឲ្យរដឋភបា
ឹ ការអ្ន្ុវេតន្៍ចារ់ររស់អាជាញធ្រមូលោឋន្។ សុ ំឲ្យដក េំលារ់មកអ្ន្ុវេតន្៍យៅតាមចារ់
ិ លពរងង
វ ិញ(រេឹមការជួន្ដំ

ឹ ងមិន្ចាំបាច់សុំចារ់ )។៥.សុ ំមិន្បាច់កំ

សូមយអាយមាន្ការោក់េ

អជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន

េ់ចំន្ន្
ួ អ្នកចូលរួមការររមូលផ្តុំ។

័ឌ កមមចំយពាះអ្នកដដលគំរាមកំដហ្ងយៅអ្នកដដលផ្តល់េក
ើ ដន្លងយដើមបយើ ធ្វកា
ើ រររមូលផ្តុំោន។

សុំឲ្យដក េំលារ់មកអ្ន្ុវេតន្៍យៅតាមចារ់វ ិញ(រេម
ឹ ការជួន្ដំ

ឹ ងមន្
ិ ចាំបាច់សុំចារ់ )។

និងអនក្អន៊វត្តច្បាប់

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៩២% មិន្ោំរេ៦% ន្ិងអ្ន្ុរវាេ២%។
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៤.៤ ធខត្តធសៀមរាប



រកុមពភា
ិ កាេើ១ រញ្ជ ើយមមះអ្នកយបាះយននេ ន្ិងការចុះយមមះយបាះយននេ

បញ្ជ ីស្មះអ្នកសោះស្នត ៃិងការចុះស្មះអ្នកសោះស្នត

គ.ជ.ប

រកាទត្មង់ ១០១៨ ច
លុបបណណ័ព័ត្៌មាន ច

យ
ី ត្ត្ូវពត្ងឹងការត្គប់ត្គងបន្នថម។

យ
ី បនតបិត្បញ្ជ ីចមោះ អនកចបាះចននត្តាមភូ មិ ។

ការចុ ះចមោះចបាះចននត្ បញ្ឈប់ការច្វីត្បត្ិភូកមោចៅ ចសោៀន ឬឃុ។
ំ ត្បគល់ជូន គ .ជ.ប ជាអនកចុ ះចមោះ និងមានការ
ោែចំ មីលពី អងគការសងគមសុវី ិល។ ត្ត្ូវពត្ងឹងសមត្ថភាពមន្តនតី គ.ជ.ប ត្គប់លំោប់ថ្ននក់។
បញ្ជ ីចមោះអនកចបាះចននត្ត្ត្ូវផសពវផាយ តាមត្បពនធ័អុីនច្ីន្ណត្ សុ ីឌី...។

បតូរការយាល័
យ បតូរចមោះទីតាង
ំ ត្ត្ូវផតល់ព័ត្៌មានចោយសាមីេួ ែនបានដឹងជាមុ ននិង ផតល់ព័ត្៌មាន
ិ
ពីទីកន្នែងថ្នការយាល័
យចបាះចននត្ចោយបានចាស់ល្ងស់។
ិ

សំណូមពរ ៖ សូមចោយត្ំណាងត្គប់គណបកសនចយាបាយនិងអងគការចត្ៅរោឋភិបាលសចងកត្ការណ៍ចៅចលីការចុ ះចមោះ។

ិ
អងគការសងគមស៊ីវល

គណបក្សនយោបាយ
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សូមចោយអងគការចត្ៅរោឋភិបាលចូ លរួមសចងកត្ការណ៍ចោយបានចទៀងទាត្់តាមចពលចវល្ង។

សូមចោយត្ំណាងគណបកសចូលរួមសចងកត្ការណ៍ចោយបានចទៀងទាត្់តាមចពលចវល្ង។

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន
និងអន ក្អន៊វត្តច្បាប់

សូមកុំឲ្យចមឃុ ំ ចមភូ មិ ចមត្កុម មន្តនតីនគរបាល ត្សង់ចមោះអនកចបាះចននត្ កនុងថ្ងៃចបាះចននត្

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៧៨% មន្
ិ ោំរេ១៦% ន្ង
ិ អ្ន្ុរវាេ៧%។


ត្កុមពិភាកាទី២ គ.ជ.ប

គ.ជ.ប
រដ្ឋសភា និង
រដ្ឋឋភបាល
ិ

សមាសភាព គ.ជ.ប គួរមានសមាជិកចចញមកពីគណបកសនចយាបាយនិមួយៗ អងគការសងគមសុវី ិល ច

យ
ី សមាសភាពចនះ

មានដូចគ្ននចៅត្គប់លំោប់ថ្ននក់ ថ្ន គ.ជ.ប។ សមាសភាពទាំងចនះ មានមកពី គណបកសនចយាបាយ ន្ដលបានជាប់ចននត្
មានោសនៈ ចៅកនុងរដឋសភា ចំនួនមួយ រូប ថ្នគណបកសនីមួយៗ ឬត្ំណាង មកពីសងគមសុ ីវ ិលចំនួន មួយរូប។
រញ្ចូ លស្ថថរ័ន្ គ.ជ.រ យៅកនុងចារ់ រដឋធ្មមន្ុញ្ដ។

គ.ជ.ប

ការចត្ជីសចរសសមាសភាព
PEC, CEC, PSCs, ជាបនទុករបស់ គ.ជ.ប ចោយមានការចូ លរួមពី គណៈកមោការចត្មុះ
ី
(គ

ៈកមមការយរជើសយរស
ើ )។

បចងកីត្អងគភាពចសុីបអចងកត្ចល័ត្មួយ (គណៈកមោការចសុីបអចងកត្ ជាបនទុករបស់ គ.ជ.ប ច

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ
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យ
ី ឲ្យមានមួយត្កុមកនុងមួយចេត្ត។

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន

ការចត្ជីសចរសសមាសភាព
ជាបនទុករបស់ គ.ជ.ប ចោយមានការចូ លរួមពី គណៈកមាោការចត្មុះ។
ី

និងអនក្អន៊វត្តច្បាប់

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៨៦% មិន្ោំរេ១២% ន្ិងអ្ន្ុរវាេ២%។


រកុមពិភាកាេើ៣ ររព័ន្ធយបាះយននេ

រដ្ឋសភា និង រដ្ឋឋ
ភបាល
ិ

ប្រព័ៃសធ ោះស្នត

ការចបាះចននត្ថ្ននក់ជាត្ិ (រដឋសភា) ចត្បីត្បពន័ធសមាមាត្ត្ ថ្ននក់មូលោឋន (ឃុ ំ សង្កកត្់) ចត្បីត្បពនធ័ឯកត្តនាម។
ត្បពនធ័ចបាះចននត្ថ្ននក់ជាត្ិត្ត្ូវន្បងន្ចកោសន: តាមសម័យ អ៊ុនតាក់។

សត្មាប់ពីរ ឬ បីោណត្តិចៅមុ េចទៀត្ ត្បចទសកមពុជាគួរន្ត្ពិចារណាអំពីបញ្ជ ីចមោះចបកខជនឯករាជយ កនុងការឈរចមោះចបាះចននត្។
យល់ត្សបឲ្យមានចំនួនកូ តាន្តសតី ៥០% ចៅកនុងបញ្ជ ីចមោះជាចបកខជនឈរចមោះចបាះចននត្ របស់គណបកសនចយាបាយនីមួយៗ។
ចលីកទឹកចិត្ត និងជត្មុញគណបកសនចយាបាយឲ្យបចងកីនចំនួនកូ តាន្តសតីឈរចមោះចបាះចននត្ ឲ្យបានយា៉ងត្ិចចាប់ពី ២០ %
ច

គ.ជ.ប

យ
ី ោក់ កនុងបញ្ជ ីចលេចរៀងនែស់គ្ននរាប់ពីខាងចល។
ី

ោណត្តិរបស់នាយករដឋមន្តនតី ត្ត្ូវន្ត្កំណត្់កុ នងរយះចពលយា៉ងយូរបំផុត្ពីរោណត្ិត កនុងមួយជីវ ិត្ ។

យល់ត្សបឲ្យមានចំនួនកូ តាន្តសតី ៥០% ចៅកនុងបញ្ជ ីចមោះជាចបកខជនឈរចមោះចបាះចននត្ របស់គណបកសនចយាបាយនីមួយៗ។
ចលីកទឹកចិត្ត និងជត្មុញគណបកសនចយាបាយឲ្យបចងកីនចំនួនកូ តាន្តសតីឈរចមោះចបាះចននត្ ឲ្យបានយា៉ងត្ិចចាប់ពី ២០ %
ច
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ង
ី ចៅ ច

ង
ី ចៅ ច

យ
ី ោក់ កនុងបញ្ជ ីចលេចរៀងនែស់គ្ននរាប់ពីខាងចល។
ី

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ

ិ
អងគការសងគមស៊ីវល
គណបក្ស
នយោបាយ

ោណត្តិរបស់នាយករដឋមន្តនតី ត្ត្ូវន្ត្កំណត្់កុ នងរយះចពលយា៉ងយូរបំផុត្ពីរោណត្តិ កនុងមួយជីវ ិត្ ។
យល់ត្សបឲ្យមានចំនួនកូ តាន្តសតី ៥០% ចៅកនុងបញ្ជ ីចមោះជាចបកខជនឈរចមោះចបាះចននត្ របស់គណបកសនចយាបាយនីមួយៗ។
ចលីកទឹកចិត្ត និងជត្មុញគណបកសនចយាបាយឲ្យបចងកីនចំនួនកូ តាន្តសតីឈរចមោះចបាះចននត្ ឲ្យបានយា៉ងត្ិចចាប់ពី ២០ %
ច

ង
ី ចៅ ច

យ
ី ោក់ កនុងបញ្ជ ីចលេចរៀងនែស់គ្ននរាប់ពីខាងចលី។

ោណត្តិរបស់នាយករដឋមន្តនតី ត្ត្ូវន្ត្កំណត្់កុ នងរយះចពលយា៉ងយូរបំផុត្ពីរោណត្តិ កនុងមួយជីវ ិត្ ។

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយននេោំរេ៩០% មិន្ោំរេ៦% ន្ិងអ្ន្ុរវាេ៤%។



ត្កុមទ៤
ញមត្ិ ន្ិងត្បមូលផតុំ
ី ចសរភាពថ្នការបចញ្ច
ី

របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោត ៃិងររជាធិរម្តយយ
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រដ្ឋសភា និង
រដ្ឋឋភបាល
ិ

សេរីភាពនៃការបញ្ជ ញមតិ ៃិងសេរីភាពនៃការប្រម ូលផ្តំុ

កំណត្់និយមន័យ និងពនយល់ពាកយ ចសរភាព
ថ្នការបចញ្ច ញមត្ិឲ្យបានចាស់ល្ងស់។ ឧទា រណ៍ ៖ បទបរោរចករ
ត៍
ី
ិ
បទផសពវផាយព័ត្៌មានមិនពិត្ ...

ផសពវផាយឲ្យបានទូ ល្ងយអំពីចសរភាពថ្នការបចញ្ច
ញមត្ិ ពិចសសចៅដល់ោជាញ្រត្គប់លំោប់ថ្ននក់ និងត្បជាពលរដឋត្គប់
ី
វណណៈ។

រាល់ការបចញ្ច ញមត្ិរបស់ត្បជាពលរដឋចៅចលីទចងវីរបស់បុគគលសាធារណៈ និងសាថប័នសាធារណៈ ត្ត្ូវចលីកន្លង
ការចចាទត្បកាន់។

រាល់ការបចញ្ច ញមត្ិ និងសំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប ត្ត្ូវមានការចឆែីយត្ប និងដំចណាះត្សាយឲ្យបាន
ទាន់ចពលចវល្ង។

ទីល្ងនចសរភាព
គួរន្ត្បចងកីត្ចៅកន្នែងទីត្បជុំជនន្កបរសាថប័នរដឋ និងមិនកំណត្់អនកចូ លរួម។ ទីល្ងនចសរភាព
ី
ី
គួរន្ត្បចងកីត្ចៅ ថ្ននក់ត្សុកផងន្ដរ។

រាល់ការច្វីបាត្ុ កមោចោយសនតិវ ិ្ីចៅទីកន្នែងសាធារណៈណាមួយ ត្ត្ូវជូ នដំណឹងត្ត្ឹមោជាញ្រចៅកន្នែងចនាះ
ជាការចត្សច។
គ.ជ.ប
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ផសពវផាយឲ្យបានទូ ល្ងយអំពីចសរភាពថ្នការបចញ្ច
ញមត្ិ ពិចសសចៅដល់ោជាញ្រត្គប់លំោប់ថ្ននក់
ី
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ិ
អងគការសងគមស៊ីវល
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គណបក្ស
នយោបាយ

កំណត្់និយមន័យ និងពនយល់ពាកយ ចសរភាព
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ត្ត្ូវចលក
ី ន្លងការចចាទត្បកាន់។

រាល់ការបចញ្ច ញមត្ិ និងសំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប ត្ត្ូវមានការចឆែីយត្ប
និងដំចណាះត្សាយឲ្យបានទាន់ចពលចវល្ង។

ទីល្ងនចសរភាព
គួរន្ត្បចងកីត្ចៅកន្នែងទីត្បជុំជនន្កបរសាថប័នរដឋ និងមិនកំណត្់អនកចូ លរួម។
ី

រាល់ការច្វីបាត្ុ កមោចោយសនតិវ ិ្ីចៅទីកន្នែងសាធារណៈណាមួយ ត្ត្ូវជូ នដំណឹងត្ត្ឹមោជាញ្រចៅកន្នែងចនាះ
ជាការចត្សច។
អាជ្ញាធរមូលដ្ឋឋន
និងអនក្អន៊វត្តច្បាប់

កំណត្់និយមន័យ និងពនយល់ពាកយ ចសរភាព
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ត្ត្ូវចលក
ី ន្លងការចចាទត្បកាន់។
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ទីល្ងនចសរភាព
គួរន្ត្បចងកីត្ចៅកន្នែងទីត្បជុំជនន្កបរសាថប័នរដឋ និងមិនកំណត្់អនកចូ លរួម។
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ត្កុមទ៤
ញមត្ិ ន្ិងត្បមូលផតុំ
ី ចសរភាពថ្នការបចញ្ច
ី

អ្ន្ុស្ថសន្៍យន្ះេេួលបាន្សយមលងយបាះយនន េោំរេ៨៧% មិន្ោំរេ៧% ន្ិងអ្ន្ុរវាេ៧%។
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ឧបសមព័នទ្
ធ ២
ី . រ ូបភាពន្តនសកមោភាព

កិច្ចពិភាកាពិម្រោះម្ោបល់ រវាង
គណៈរបតិភូ ខុមហ្វ្រវល និង

ស្ោជិកស្ភាននគណបកសរបជា
ជនកមពុជា។

The discussion between
COMFREL delegation and
members of the National
Assembly of the CPP

កិច្ចពិភាកាពិម្រោះម្ោបល់ រវាង
គណៈរបតិភូ ខុមហ្វ្រវល និង

គណៈរបតិភូ ននរកស្ួ ងមហានផៃ ។

The discussion between
COMFREL’s delegation and
Ministry of Interior’s.
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កិច្ចពិភាកាពិម្រោះម្ោបល់ រវាង
គណៈរបតិភូ ខុមហ្វ្រវល

និងស្ោជក
ិ ននគណៈកោា ធិការ
ជាតិម្រៀបច្ំការម្បាះម្នោត។

The discussion between
COMFREL delegation and
commissioners of the National
Electoral Committee (NEC).

កាពិភាការកអនុ សាស្ន៍នន
រកុមតូ ច្ម្ៅកោុងម្វទិការ។

The small group discussion on
recommendation in Forum.
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ស្ោជិកស្ភាននគណបកស ស្ម
រងសុ ី ជាមួ យនិងវាគានដ៍
ហ្វទម្ទៀត
ិ
ម្ៅកោុងម្វទិការ ពិភាកាម្ៅម្លើ
អនុ សាស្ន៍។

Member of the National
Assembly of the SRP with
other speakers in Forum to
comment on the
recommendations.

ំ ួ រ ច្ម្មលយ
វគគស្ន
ើ ម្ៅកោុង
ម្វទិការ។

Question and Answer session
in Forum.
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RECOMMEDATIONS AND REPORT ON FORUMS ON ELECTIONS
AND DEMOCRACY –“FOREDS”

I - EXECUTIVE SUMMARY
Overall, Cambodia’s civil society in the four target provinces was positively affected by the Forum
exercise, which brought together a wide range of stakeholders to consider ways to improve democracy in
Cambodia. The results were positive, both in terms of the amount of discussion by participants, and the
amount and quality of recommendations given. Democracy was strengthened by this exercise, and will
support more informed decision making by public figures, who were encouraged to consider what is more
or less democratic, and to consider a range of reforms which would improve Cambodia’s electoral
system.
With support from UNDP Cambodia, COMFREL initiated a series of four Forums on Elections and
Democratic Space in four provinces of Cambodia- Prey Veng, Banteay Meanchey, Mondolkiri, and Siem
Reap. The forums were exceptionally useful as a way to bring together representatives of diverse
stakeholder groups to discuss problems and solutions in Cambodia’s electoral and democratic system.
COMFREL identified issues that stakeholders wanted to discuss through an extensive consultation
process conducted in all four provinces and at the national level. The Forums served both as an
educational opportunity and as a chance to discuss and debate various aspects of the electoral system and
basic freedoms that are key to the functioning of democracy.
The forums started out with speeches by civil society leaders which provided background for participants
in the issues to be discussed. Then the participants divided into four to five discussion groups focusing on
different aspects of the democratic system, and prepared recommendations on how to improve in their
respective parts of the democratic system. After reporting their recommendations to the whole forum, the
recommendations were discussed by the full forum, with commentary by the main speakers and one
representative of each discussion group. In many cases the group recommendations were refined to be
clearer or more specific. Further comments were heard from members of the Forum.
Finally, each groups’ recommendations were voted on by all members of the forum, using a hand-held
voting machine, whose votes were received by a COMFREL computer. The results could then be
displayed on a viewing screen by the whole forum. After some adjustment and refinement, all the
recommendations were approved by the plenary forum, mostly by large margins. The Forum concluded
with distribution of all the Forum recommendations, completion of feedback forms, and closing remarks.
After reviewing the recommendations of all four Forums, COMFREL refined the recommendations and
consolidated them. Then the recommendations were released to journalists and the public, with some
analysis and discussion, at a final workshop held in Phnom Penh.

II- POLICY RECOMMENDATIONS ON ELECTIONS AND
DEMOCRACY
These policy recommendations were collected from the consultations, Forums on Election and
Democracy (in Prey Veng, Banteay Meanchey, Mondolkiri and Siem Reap provinces), closing
workshop and consolidated by Committee for Free and Fair Election in Cambodia-COMFREL.
1. Voter List and Voter Registration
A. Changing Case: Create a Simple System of Voter Registration and Permanent
Identity for Voter or ID Card
1.1 The National Assembly and government should review and amend the law on elections
and other relevant laws in order to:
 Delegate power to local authorities in the process of voter registration.
 Make the Voter registration period permanent (those who are 18 years old or those
who move their houses can register to vote during all working hours).
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 Issue identity voters or ID cards for to be permanent- whole life use.
B. Improving Case: Improve Current System/Procedure In Order To Increase
Transparency and Effective Management of Voter Registration, Voter List and
Issues of Identity Document
1.2 The NEC should review and amend the law on elections.
 Although voter registration is delegated to commune councils or clerks, the NEC is
the only institution which is responsible for voter registration and ensures the
quality of the voter list.

Improve the procedures for issuing Form 1018 with equity and impartiality (with
clear photos attached, ordinal numbers and time).
 Ensure accuracy and strengthen the management of issuing Form 1018 by posting
this form by 5:00 pm, at least one day before the Election Day.
 The capacity of all NEC officers should be regularly strengthened and the capacity
of data enumerators who are in charge of the voter list for NEC officers should be
strengthened.
 The voter list should be disseminated through the internet.
 Provide voters with prioritized information in advance regarding changes in
polling station location or changes in location names, and clearly disclose
information on polling stations.
 The Voter Information Notice (VIN) issued and disseminated to all citizens If the
VIN is omitted, the voter list shall be posted in each village.
1.3 Civil society organizations and political parties should:
 Regularly participate in monitoring or auditing.
 Educate and provide information to eligible voters.
1.4 Local authorities and legal practitioners:
 Preparing and issuing of Form 1018 should be organized by Commune/Sangkat
Chiefs, and observers and council members from various political parties should
be allowed to monitor the process.
 Commune/Sangkat Chiefs are responsible for the issuance and use of Form 1018
(attached with photos and accurate ordinal numbers)..
 Put the names cleared from the voter lists on Form 1025 so that Commune/
Sangkat Councils can make a final decision to clear those names from the voter
lists.
 The publication of the voter lists should be carefully checked by the village chiefs
in each village.
 The village and police chiefs must work cooperatively in search of the deceased
and migrants as well as witnesses and other evidence.
 Do not allow the commune chiefs, village chiefs, group leaders and police officers
to record names during the Election Day.
National Election Committee (NEC)
A. Changing Case: Restructure NEC In Order To Be Constitutional And Ensure
Independence With Election Stakholder’s Confidence
2.1 The National Assembly and government should review and amend the constitution and
other relevant laws (reforming the current system):
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The National Assembly should amend some articles of the Constitution in order to
develop some laws on the establishment of the institution of the NEC, which shall
be in accordance with the Constitutional Law.
 The NEC should have autonomous budget.
 In cases where the NEC faces difficulties in searching for neutral persons (or to
ensure transparency and faith), NEC members should be comprised of members
from political parties who have seats in the National Assembly and the
composition of members should be the same at all levels including the province
and commune/sangkat levels.
 Neutral members (not members of political parties) of the NEC should be openly
selected for a long term and unanimously supported by the political parties in the
National Assembly.
B. Improving Case: Improve NEC Structure In Order to Build Political Party’s
Confidence On NEC Performance
2.2 The NEC should review and reform law on election:
 The NEC should make a serious effort to find an independent office separate from
the Ministry of Interior.
 The selection of members of Provincial Election Committee (PEC), Commune
Election Committee (CEC), and officers of polling stations shall be made in line
with criteria currently defined by the NEC and ensure the joint membership of
political parties whose seats are in the National Assembly.
 Create a Mobile Investigation Unit (the NEC is in charge of the Investigation
Committee) and there should be one group per province.
 Allowance for election officers should range from 200.000 to 400.000 riel.
3.

Election System
A. Changing Case: Create An Inclusive Election System
3.1 The National Assembly and government shall review and amend the election law and
other relevant laws:

The System of The Sub-National Election (Commune/Sangkat, District/Khan,
Province/Municipality) should add individual candidates that refers to a Mixed
voting system with votes going to individual candidates and political parties, .
 The National Election (National Assembly election) should use a system of
proportional representation but Its System should apply the seat allocation formula
used during the UNTAC period.
 There should be a 50% quota of women on the ballot of each political party, with
men and women ranked in alternate order in the ballot from the top.
 For the next two or three mandates, Cambodia should consider a mixed election
system allowing political party lists and independent candidate lists.
 The mandate of Prime Minister shall be limited to two terms only for their whole
life.
3.2 Political parties shall support:
 A 50% quota of women in the ballot of each political party and put male and female
names in alternate order in the ballot from the top.
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4.

5.

The mandate of Prime Minister shall be limited to two terms only for the whole life.
It shall be stated in the party statute on candidacy that only two mandates for the
position of Prime Minister are allowed.

Media Services
A. Changing Case: Create Fair and Open Media For Political Process
4.1 The National Assembly and government shall develop a law on radio and TV
broadcasting or other relevant laws.
 Should create a council of media which consists of civil society members and
members who are from all elected political parties in national assembly.
 Help facilitate the process of licensing and operating radio and TV stations for any
member of the public who can afford it.
B. Improving Case: Strengthen Politically Equal /Equity Access to Media During
Election Calendar
4.2 The NEC should try to:
 Encourage radio and television stations, particularly private radio and TV stations, to
widely and openly broadcast and provide equal access to political parties so that they
can deliver their speeches to voters through TV and radio, and ensure that private
media does not violate the law on elections.
 Shall schedule time for campaign broadcasting equally for each political party in the
NEC election calendar.
 Shall impose fines or discipline on any individual or party who violates the code of
conduct and the law on election.
4.3 Civil Society Organizations:
 Operate stations or TV programs or independent radio for each political party in
order to equally broadcast all positive or negative news to the public.
4.4 Political Parties:
 Shall comply with the code of conduct on the election campaign trail and the law on
elections.
Finance of Political Parties
A. Changing case: Create A Law and Mechanism In Order To Strengthen Fair Political
Campaign and Good Governance of Political Campaign Finance
5.1 The National Assembly and government should develop laws on Political Campaign
Finance ( Or Law on Political Party Finance) and amend the law on elections and other
related laws:
 Candidates who stand as representatives cannot spend over 30,000 USD and the
candidates who stand as commune/sangkat councilors cannot spend over 5,000 USD
during the election campaign.
B. Improving case: Disclose Financial /Account Reports of Political Parties And
Promote State Financing Contestants in Election Campaign
5.2
The Government and National Assembly shall enforce the political party law that
state should distribute the national budget to all party contestants as equally as possible in
election campaign.
5.3 The NEC shall enforce the election law effectively:
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6.

7.

Monitor the financial statements of all parties competing in elections (income and
expense) during the election campaign, and announce the financial statements again
before the election.
 Punish political parties that make fraudulent income and expense statements.
5.4 Civil Society Organizations shall:
 Observe and monitor the income and expenses of all political parties, and announce
those statements to citizens through the media.
5. Political Parties
 Prepare campaign financial statements for the NEC, and announce these statements
to the public, especially to their members.
Voter Education: Improve Voter Education Especially In Remote and Indigenous
Areas
All stakeholders such as the National Assembly, government, NEC, Civil Society
Organizations, political parties and local authorities shall participate in educating voters,
especially in remote and indigenous areas.
 Frequently educate in remote areas through movies and photos burned on CDs and
translated into indigenous languages (Pnong, etc.) and distributed at people’s homes.
 Voluntary agents: Provide home-based education with easily-understood and clear
pictures of election.
 Technical terms should not be used.
 Actors of educational plays should be indigenous people.
 Voluntary agents can provide home-based education, especially to women, people
with disabilities and old people, with easily-understood and clear pictures of the
election.
Freedom of Expression and Assembly: Enlarge Democratic Space
7.1 The National Assembly and government shall improve and/or support and/or promote:
 A clear definition and explanation of the term “Freedom of Expression”.
 Determine clearly the elements of an offence (related todefamation or disinformation
or incitement) .
 The expression of representatives (MPs) shall be protected with immunity, as stated
in Constitutional Law.
 A clear definition of cases which can become offences, such as disseminating false
information or incitement or defamation.
 The expression of citizens and political parties are not considered as criminal
offences.
 The wide and open expression of citizens, as well as civil society, even if there is an
effect on a public personal or public institutions, is excepted from accusation
 The dissemination to the public of laws related to Expression to avoid other charges.
 The regular dissemination of adverse/critical comments and activities of non-ruling
parties in the state owned media (regular programs).
 The encouragement of creating public forums to disseminate laws to the local level,
and allowing citizens to express their opinions. In addition, there should be
consultation on draft laws or other decisions, including in indigenous areas.
 There should be special guidelines to eliminate the habit of authorities who require
permission for citizens to take part in an act of expression practiced in line with the
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law. Non-violent demonstrations in any public place shall be announced to the
authorities in that location.
 Punishment for a person who threatens the owner or manager of a place to gather.
 Democracy Squares/ Freedom Parks should be established in urban areas near the
governmental institutions without limitation on the number of participants. These
squares/parks should be built in the districts as well.
 Require of the establishment of information centers at all levels in the local areas.
 Increase the number of comment boxes (for accountability) to all villages.
 Responses and solutions to the appropriate expressions and suggestions of the
citizens should be made as soon as possible.
7.2 Civil Society Organizations should be involved in:
 Organizing training courses on law, human rights and democracy to the local areas
with the participation of citizens and local authorities, and
 Preparing public forums to disseminate laws to local areas and allow citizens to
express their opinions.
7.3 Local authorities and law implementers shall obey and support:
 All expression of citizens related to the acts of public individuals and institutions
without making charges (i.e. prosecution);
 Responses and solutions to the appropriate expression and suggestion of the citizens
should be made as soon as possible.
 Democracy Squares/ Freedom Parks should be established in urban areas near
government institutions and should be large enough for many people to gather.
 Non-violent demonstration in any public places shall be announced to the
authorities in those locations.
 Organizing training courses on law, human rights and democracy in local areas,
with the participation of citizens and local authorities.
 Establish information providing centers at all levels in the local areas.
 Ensure the security and protect the rights of persons who express their ideas.

III- REPORT ON FORUMS ON ELECTIONS AND DEMOCRATIC
SPACE

1- Action Plan
In COMFREL’s original proposal, in what was termed the “consultation and research phase”, COMFREL
proposed in the first phase to conduct the desk review of issues related to democracy and elections in
Cambodia, identify important stakeholders in the four provinces, and conduct consultations with the MoI
and NEC. Then COMFREL would conduct consultations at the provincial level to identify issues of
concern, according to a wide range of stakeholders. The agendas for the four provincial forums would be
drawn from these consultations.
This first phase was conducted exactly as described in the proposal, except that, at the advice of UNDP,
COMFREL also conducted wide-ranging consultations with stakeholders at the national level as well.
In the second phase detailed in the proposal, COMFREL proposed to implement the forums based on the
issues identified in the consultations, in order to discuss these problems/issues, and develop
recommendations based on the discussion. COMFREL would engage a facilitator to host the forum in
each province.
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The second phase followed the proposal almost exactly, but a few minor changes were made. First, the
actual procedures were developed in much greater detail than were explained in the proposal. Second,
speakers for the plenary sessions were mostly drawn from civil society at the national level, MPs or
Provincial Councilors, and an MoI representative. COMFREL was not able to engage an NEC
representative for this purpose. Additionally, a modification was made to the media strategy, such that
COMFREL produced a TV spot about the final workshop instead of from the provincial forums. Finally,
another small modification is that the policy recommendations were not authored by COMFREL staff
based on the Forums, but were developed directly in the Forum itself by the participants.
These slight changes to the work plan were made due to: 1) improvements in the methodology for the
Forums that could not be foreseen during the proposal process, 2) NEC representatives declined to
participate as speakers, and 3) COMFREL wanted to emphasize the initiative of Forum participants in
making their own recommendations.
In the third phase of the process, called “Closing” in the proposal, COMFREL held an internal meeting to
discuss the recommendations and to develop some comprehensive recommendations based on the
provincial forum recommendations. Then, finally, COMFREL held a final workshop in which MPs,
journalists and members of civil society discussed the recommendations from the Forums and made
additional comments about their perception of the state of democracy in Cambodia.
The third phase also closely followed the plan in the proposal, except that in the proposal COMFREL said
it would have an intermediary workshop after the Forums were completed, and then later hold a final
workshop. Instead, COMFREL held only the final workshop, and discussed the Forum recommendations
in an internal meeting of the entire FOREDS core team. This was done in the interest of saving time, and
because the plan in the original proposal was not rational.
Beneficiaries included members of the public, civil society members in the provinces where the forums
were held, local officials (commune and district chief, commune clerk), provincial political parties,
Provincial Election Commission (PEC), former Commune Election Commission (CEC) police,
COMFREL local activists, Members of Parliament, and other elected representatives (Commune/Sangkat
to Province/Town). There were 401 participants and 6 parliamentarians who participated in the forum,
who came from the following groups:
Table 1: Groups who participated in forums and corresponding number
N
Description
Number of Participant
1
Political Party
36
2
PEC
5
3
CEC
13
4
Provincial Councillors
10
5
District Councillors
16
6
Commune Councillors
12
7
Village Chief
18
8
Police
16
9
Commune Clerk
11
10
Group of Community
125
11
District Activists
14
12
Commune Activists
25
13
NGOs
83
14
Teachers
9
15
School Director
2
16
Government Officials
8
17
Journalists
8
Total
401
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Rationale for participants:
COMFREL chose to invite participants from these groups as explained below:
1. Political Party Activists: Are involved in the elections so after the forum they will get some
knowledge in order to make new policies related to elections. For example: Political Finance.
2. PEC: They’re involved to make the policy of creating a voters list so they know the problems
related to voter registration. By participating they can keep some good points of recommendation
from other stakeholders realted to what occurred during the voter registration process.
3. CEC: Contribute to the election process such as controlling of political party registration and the
election campaign of political parties. In the forum, they can get to know some problems that
occurred during the election campaign and they can get some recommendation for the change of
future elections.
4. Provincial/Commune councillors: Candidates who are involved in the election process so they
got more recommendations to make better changes for the next election such as political party
campaigning and political finance.
5. Policemen: They’re involved in making identity cards for voters. The identity card is very
important for using in the election process so they will know what voters face with the identity
card and they can change voter registration to be fair.
6. Commune Clerk: They are responsible for the voter registration process. In the forum, they
provided some issues related to voter registration and they got some recommendations from
others stakeholders for the next voter registration.
7. Group of Community/Voters: they are voters in selecting their representatives and they gave
some problems in the real practice and provided some recommendation srelated to voter
registration and the voter list, especially during the Election Day.
8. District/Commune Activists: They know what happened in the constituency, such as problems
with voter list, voter registration, election campaign and the Election Day. In the forum, they also
provided some good recommendations related to Election and Democratic Space.
9. NGOs: They are impartial and they work in the constituency so all issues related to election and
democratic space such as freedom of expression and access to information in the province they
will give very good recommendation for strengthening democracy in Cambodia.
10. Journalists: They broadcast voters’ concerns related to elections and democratic space.
Especially, they spread out recommendations to other stakeholders.

Location:
Mondolkiri was selected as a location to hold a Forum because it is a remote province, with a large
underserved minority population. Banteay Meanchey was selected because it is also somewhat remote.
Additionally, it is near the Thai border and has a high level of migration, and thus potentially issues with
voter registration. Siem Reap was selected because it is a large province, but one which is still largely
affected by poverty. Prey Veng was selected because of its relatively remote location, as well as the fact
that four different parties are represented in the NA in that province.

Project’s timeframe:
The project was initially scheduled to begin in early August, but there were some delays related to signing
the contract with the donor. Initially, in August, COMFREL set up its core team and secondary core team
members, (see attached) and began to discuss and revise the methodology for the activities. At the same
time, COMFREL produced a desk review which identified key issues in democracy and elections in
Cambodia. From late August, the consultation team traveled to each of the four provinces to conduct
consultations (30 August to 4 September), and conducted consultations at the national level (27 August to
15 September). During September, the team began logistics organization to implement the first Forum,
and refined the methodology for the event further.
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On the 29th of September, the first Forum on Elections and Democratic Space was held at Prey Veng, with
the staff arriving the day before to train facilitators and make logistical arrangements. The second Forum
was held in Banteay Meanchey on October 21st, 2010. The third Forum was held in Mondolkiri province
on the 27th of October, 2010, and the final forum, in Siem Reap, was held on the 11th of November, 2010.
In between the forums, reflection and planning meetings were regularly held to assess the strengths and
weaknesses of the forums conducted, and to repeat the necessary logistical arrangements for each forum.
Press releases detailing the recommendations made in the previous forums were written and released.
Recordings of each Forum were broadcast twice in COMFREL’s radio show within a week following the
Forum.
On the 18th of November, 2010, members of the core team met to review the recommendations made at
each forum, and to develop them into policy recommendations as a final output of the project. On the 3 rd
of December, COMFREL held a final workshop at the Imperial Garden Villa & Hotel in Phnom Penh, at
which the recommendations, policy proposals, and results were presented to journalists, civil society
members, government officials and MPs. On December 4th, 2010, the COMFREL core team conducted a
reflection/ wrap up on the project implementation. On December 15th, 2010, COMFREL submitted its
final report for review by UNDP Cambodia, thus completing the project.

Management and coordination of the project:
In order to implement the project, COMFREL created a core team for the project. Six members of the
core team were full time members, while six members were part time members. The core team members
were taken from various units and chosen for expertise and special skills they could add to the project.
Full time core team members were required to report to work on Saturday for a special meeting to
coordinate the FOREDS project. Both the Executive Director and the Senior Program Coordinator were
directly involved in overseeing implementation of the project.
In terms of monitoring, the activities were regularly discussed at the Saturday core team meetings, as well
as other special meetings held during the week. In addition, COMFREL’s Advisor attended all four
forums to conduct internal evaluation of the project, and feedback forms were filled out by participants
after each forum to get input from them about the success or failure of the project in several key
dimensions. One member of COMFREL’s monitoring and evaluation attended a forum to provide a
trained analysis of the success of the forum.
Thus, including the four field visits by COMFREL’s advisor and one visit by its M & E officer, a total of
5 field visits were undertaken. The Advisor produced two field reports, and the M & E officer produced
one field report (three total). The monitoring and evaluation efforts produced many recommendations for
the improvement of the project as it progressed and helped to make it a successful activity.

2- Key Activities Implemented:
Step I: Set up core team, initial planning, meeting with SDEP
Set up COMFREL’s Core team, 16 August, 2010:
COMFREL established a core team with 8 members to work as a full time team and 4 members to
work as part time team. The full time team was selected from COMFREL’s unit such as the Network
Unit, Advocacy Unit, Monitoring Unit and Media Unit. This team has to work on Saturday mornings
as well. Additional team members are part time, and they are from the Administration and Education
units.
Planning meeting
On August 16, 2010, COMFREL’s core team had a meeting at the COMFREL office to discuss job
responsibilities and planning to implement the FOREDS
Meeting with SDEP
On August 18, 2010, 3 members of COMFREL’s core team had a meeting with SDEP at Building 6,
UNDP office. The meeting was held to discuss planning for the FOREDS, the desk review and other
things related to the implementation of the FOREDS

Step II: Research & consultation
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Desk review on elections and democratic space
Until the middle of August, the FOREDS team developed the desk review on elections and democratic
space. The desk review involved deep study of secondary data, mostly grey material reports from other
agencies in Cambodia.
As a result, a desk review report was produced, which discussed the consolidated recommendations on
elections and democratic space from various actors and observers. The desk review contained
recommendations related to elections and democracy in various aspects and other relevant
recommendations on democratic space such as how to promote and protect Freedom of Expression,
Freedom of Information and Freedom of Assembly.
Develop questionnaires and the methodology for consultation
After the desk review, the team developed a questionnaire and a methodology for consultation with a
range of stakeholders in each province where the Forums would be held.
The main objectives of the consultations were:
 To discuss the concerned issues and priority issues relevant to elections and democratic space
 To ask those consulted with for feedback on the modalities of the FOREDS, and
 To seek cooperation from relevant stakeholders in the conduct of the forums on elections and
democratic space
Process of Consultation
There were two types of consultation conducted:
 National consultation (27 August – 15 Sept, 2010)
 Provincial consultation in four target provinces (30 August - 4 September, 2010)
For the national consultations, COMFREL organized a national consultation team, including some
members of the Board of Directors and some of the FOREDS core team members, to have meetings with
the relevant stakeholders at the national level. The teams held consultations with representatives with the
five main political parties, (CPP, FUNCINPEC, SRP, NP, and HRP) and other stakeholders such as the
MoI and the NEC.
For provincial consultations, COMFREL organized four provincial consultation teams to hold discussions
with 11 groups of relevant stakeholders such as: The five main political parties, provincial/municipal
councils, commune councilors, commune clerks, the PEC, former CEC, provincial NGOs and CBOs
working in that province and local citizens. Each team was composed of FOREDS core team members
(COMFREL central office), the ADHOC provincial coordinator (COMFREL’s provincial coordinator)
and the COMFREL provincial secretariat. The teams were coached on using the questionnaire, and
guided on how to conduct consultation with stakeholders.
The main questionnaire to be used during consultations was separated into 3 parts:
 The 1st part referred to issues raised and priority issues related to elections and democratic space.
Those questions were focused on the electoral system, NEC, VIN and registration, media in elections
and politics, the complaint process and adjudication, political party finance, voter education, Freedom
of Expression, Information and Assembly. (See Consultation Questionnaire, attached)
 The 2nd part focused on discussing the draft modalities of FOREDS.
 The 3rd part focused on obtaining stakeholder cooperation in the organization/participation of the
Forums.
For consultations based on these questionnaires, COMFREL team members needed to spend at least two
hours for each consultation. At the end of the consultations, the teams were suggested to do a report
detailing the findings of their group consultation.

Table 2: Consultation-interview in the provinces, 30 August - 4 September, 2010
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Stakeholder

CPP
SRP
Funcinpec
NP
HR
PEC
CEC
Commune clerks
NGOs
Provincial council
Citizens
Total

Province
Bantey
Meanchey
F
M
0
2
0
4
0
1
0
1
0
0
0
1
0
2
0
3
0
2
0
2
2
2
2
17

Prey Veng

Siem Reap

Mondulkiri

F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

F
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
4

F
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
7
9

M
3
3
1
3
3
1
1
3
4
1
3
22

M
2
6
1
6
4
2
1
3
4
2
5
36

M
2
2
5
1
0
2
1
2
6
2
3
26

The table above shows the number of participants in each group consultation held with 11 groups of
stakeholders (CPP, SRP, Funcinpec, NP, HRP, PEC, CEC, commune clerks, NGOs, Provincial
councilors, and citizens) in the four provincial towns. The provincial consultation team held discussions
with 19 people (2 women) in Banteay Meanchey, with 25 people (3 women) in Prey Veng, with 40 people
( 4 women) in Siem Reap, and with 35 people ( 9 women ) in Mondulkiri.

Table 3: Issues Raised/ Priority Concerns for All Four Provinces
These issues and concerns that were discussed in the provincial consultations were used to structure each
forum. The issues of concern identified were made to be the subject of discussion during the morning
small group discussions at the Forums.
The following table shows which subjects were chosen to be discussed in the small discussion groups in
each province. For example, in Banteay Meanchey, based on the consultations in that province, small
group discussions were held on the subjects of the Voter List and Registration, the NEC, Campaign
Finance, Freedom of Expression and Freedom of Assembly. Then, later in the Forum, recommendations
were also developed on these same areas.
Issues raised/concerns
Provinces
Banteay
Prey Veng
Siem Reap
Mondulkiri
Meanchey
Electoral system
√
√
Voter list/ voter registration
√
√
√
√
Media
√
NEC
√
√
√
Political Finance
√
Civic Education
√
Freedom of Expression
√
√
√
√
Freedom of Assembly
√
√
√
Freedom of information
√

Step III: Forum Implementation



Finalize FOREDS modality and content
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Based on the consultation, COMFREL found that there are five issues that should be discussed in the
forum in each province (see table 3, above). The FOREDS core team developed and finalized the
FOREDS modality and content based on these issues.
 Forum implementation in Prey Veng Province, September 29th, 2010
Local citizens and relevant stakeholders, comprising around 88 ( 9% women ) participants, who were
from different districts, political parties, the PEC, former CEC members, commune clerks, commune
councilors, district councilors, provincial councilors, NGOs and CBOs in the province participated in the
forum on elections and democracy that was held in Prey Veng province on the 29 th of September, 2010 at
Pean Meas Cinema. Speakers for this forum included Sok Sam Oeun, Yong Kim Eng, Prak Samoeun of
the Ministry of Interior, H.E. Sao Rany of the Nationalist Party, and Yem Ponharith of the Human Rights
Party.
At the beginning, Mr. Koul Panha, COMFREL Executive Director, introduced the Forum, informed the
participants about the objectives of forum, and explained the consultation process which resulted in the
issues focused on in the Forum.
After that, two speakers were invited to explain and make a presentation; the 1 st speaker explained and
presented about the lessons learnt and challenges related to the elections in Cambodia, while the 2 nd
speaker explained and presented on the lessons learnt and challenges related to democracy (democratic
space).
Then the participants were divided into 5 groups to discuss on issues, solutions and recommendations.
For the subjects discussed by each group, see the subjects as selected for each province in Table 2.
After the small group discussion, each group reported its solutions and recommendations (there is a
separate report for details on solutions or recommendations) in the plenary session to be discussed by the
whole group. Plenary discussions of the recommendations from the small groups continued for several
hours, with input from both Forum participants and speakers.
After the plenary session, all participants were invited to vote to support, not support or abstain for the
solutions or recommendations relevant to each of the five small group topics related to elections and
democracy. For this purpose, COMFREL introduced a Audience Response Mechanism, a small handheld
device which allows each participant to vote for, against, or not sure on each group of recommendations
(one group of recommendations corresponding to each of the discussion groups). All of the five groups
of recommendations were approved by the participants.
After the participants approved the recommendations, and after closing remarks, participants competed an
evaluation questionnaire and the Forum ended.
 Forum implementation in Banteay Meanchey Province, October 21st, 2010
Since a similar methodology and procedure was used for each Forum, the following three sections
pertaining to each Forum will summarize the forum, only noting any differences in the conduct in the
Forum, or unique events in that Forum.
The second forum was held in Banteay Meanchey Province at the PreahChan Hotel on October 21 st. The
Forum was attended by 102 participants, including 26 women, who included political party reps, PEC
members, former CEC members, commune clerks, commune councilors, district councilors, provincial
councilors, NGOs and CBOs reps, and Khmer citizens. Speakers included Yong Kim Eng, Sok Sam
Oeun, H.E. Nhiek Bun Chhay, H.E. Yun Tharo (SRP), Koul Panha, and provincial councilor Chong
Prasidh (CPP). Group speaker from provincial offices of NGOs ADHOC, Khmer Youth Association,
LICADHO, Vigilance, Youth Council Center, Rural Animal Health Development Organization, and
People Center for Development and Peace. For this forum, there were four small discussion groups, with
Freedom of Expression and Freedom of Assembly combined into one discussion group (see Table 2
above). For this forum, the group voted on each group of recommendations as they were discussed (i.e.
four different times during the afternoon session), rather than all recommendations being voted on at the
end of the Forum. This procedure was subsequently followed for each additional forum as well.
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Some of the speakers made relevant comments during the forum, such as: H.E. Nhiek Bun Chhay
showed his concern about the recommendation to keep form 1018, saying “if we want to keep form 1018,
the management which controls the form must be improved. Who controls this process?”
H.E. Yun Tharo raised that, “I do not support using form 1018”.
H.E. Chong Prasidh also raised that “I think it is right to limit the funds for candidates to use during the
election campaign.”
Almost all speakers, including participants, supported the recommendation to include all parties in the
N.A. in the composition of the PECs and CECs.
Mr. Koul Panha promised to edit the recommendations for clarity and send them to the relevant
institution. The participants supported all groups of recommendations, which passed by margins of 60 to
90%.
 Forum implementation in Mondolkiri Province, October 27th, 2010
The third forum was held in Mondolkiri Province at the Pechda Hotel on October 27 th. The Forum was
attended by 112 participants, including 39 women, who included political party reps, PEC members,
former CEC members, commune clerks, commune councilors, district councilors, provincial councilors,
NGOs and CBOs reps, and Khmer citizens. Speakers included Yong Kim Eng, Sok Sam Oeun, H.E.
Kimsour Pireth (SRP), Prak Samoeun from the Ministry of Interior, Kim Chhorn, and Provincial
Councilor Men Nguy (CPP). For this forum, there were four small discussion groups, with Freedom of
Expression and Freedom of Information combined into one discussion group (see Table 2 above).
For Mondolkiri, the Forum was conducted in Khmer, but there were a large number of ethnic Phnong
participants. This affected their recommendations as well, some of which pertained to media and voter
education in Phnong language. For this Forum one speaker explained the seat allocation formula for the
current electoral system, compared to the formula used during the 1993 UNTAC election. In an
impromptu activity, a vote was held on whether participants would prefer the current formula or the
UNTAC formula, in which the majority of participants said that they prefer the current formula. This
showed COMFREL’s initiative and creativity in adding in a new activity and vote which was not
originally planned (but which is certainly a crucial issue for Cambodia’s electoral system).
Mr. Sok Sam Oeun, Director of CDP, related to the Right to Freedom of Assembly and Expression, said
that “the right to assembly is related to assembly for demonstrations and strikes. The right to access
information is related to receiving information on government development or on the formulation of draft
laws in the N.A. If we don’t have this right, and don’t have people’s participation, it means there is no
democracy.”
H.E. Men Nguy, Provincial Councilor from the CPP, supports the current electoral system, and all
recommendations from the participants of the forum. “All these recommendations are good ideas, that can
be implemented to make improvements for everyone.”
In this forum, the important recommendations included:
-Strengthening the management of issuing form 1018 to be transparent
-Correcting the data of voters in registration
-Voter education for minority groups should be in the minority language
-Putting female candidates in the candidate list
-Clarify about the meaning of some concepts related to Freedom of Expression
As a result, all participants in the Forum in Mondolkiri, found some recommendations, and the vast
majority of them, 80-90%, voted to support all recommendations. H.E. Kimsour Pireth, H.E. Men Nguy,
and MoI representative Prak Samoeun received these recommendations and promised to take the
recommendations to the higher level for further discussion.


Forum implementation in Siem Reap Province, November 11th, 2010
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The fourth forum was held in Siem Reap Province at the New Siem Reap Town Hotel on November 11 th.
The Forum was attended by 105 participants, including 21 women, who included political party reps,
PEC members, former CEC members, commune clerks, commune councilors, district councilors,
provincial councilors, NGOs and CBOs reps, and Khmer citizens. Speakers included Yong Kim Eng,
Sok Sam Oeun, Yeng Virak of CLEC, H.E. Ke Sovannaroth (SRP), Prak Samoeun from the Ministry of
Interior, and provincial councilor H. E. Chan Sophal (CPP). For this forum, there were four small
discussion groups, with Freedom of Expression and Freedom of Assembly combined into one discussion
group (see Table 2 above). Discussion at the Forum resulted in some unusual recommendations, as well
as a long discussion on the merits/ demerits of Form 1018.
Mr. Yeng Virak, Director of CLEC, expressed that “good democracy needs to follow the law, the law
must be respected by everyone, and the law must ensure Freedom of Expression, including other rights
such as the right to freedom of information, the right to freedom of association, and the right to freedom
of assembly, which are a part of freedom of expression as well.”
Sam Rainsy Party MP Ke Sovanaroth had the opposing opinion regarding keeping form 1018, requesting
that the Khmer ID Card be used instead.
Siem Reap Provincial Councilor from the Cambodian People’s Party (CPP), H.E Chan Sophal said that “I
really support the recommendations that group 4 has raised regarding Freedom of Expression and
Freedom of Assembly.”
As a result, the citizens who participated in the forum in Siem Reap province were found the
recommendations, and most of them (80%-90%) voted to support all these recommendations. MP Ke
Sovanaroth, Provincial Councilor H.E Chan Sophal, and the representative of the Ministry of Interior, Mr.
Prak Somouern agreed to voters’ recommendations after the forum as well, and promised that they will
bring all the recommendations for further discussion.
Special Note: Involvement of Authorities
It should be noted that authorities were very willing to participate in our activities. Authorities from the
MoI and NEC were consulted with from the beginning about the implementation of the project. In
addition, many groups of authorities were consulted during the consultation process, including commune,
district and provincial councilors, CECs and PECs, and commune clerks. Additionally, different groups
of authorities participated directly in the Forums themselves, including PEC and CEC members,
provincial, district and commune councilors, village chiefs, police, commune clerks, and “government
officials” (see Table 1). Additionally, several MPs and a representative from the Ministry of the Interior
also participated. The authorities participated in the small discussion groups and made more comments
during the plenary sessions.
It can also be noted, however, that COMFREL is concerned that many or all of the recommendations
from the Forum will not be followed, and that few changes will be made. The reasons for this are not
entirely clear, but could be due to the following:
 The authorities are also from the ruling party, and it is not in their political interest to make things
more fair or transparent; the ruling party stands to lose advantage by making the system more
fair (a clear example of this is calls to change the seat allocation formula)


Inertia, business as usual, and lack of care in the authorities’ work



Authorities in the Forums were mostly from the grassroots, while the decision makers are from
the highest level; local level authorities do not have decision making power over major policy
decisions, including those which would affect the electoral system. Cambodia’s governance
system, and the system of its ruling party, are highly vertical, hierarchical, and top-down, leaving
local authorities with little room to change the system themselves



Lack of follow up- authorities often state in public meetings that they will “report these points to
the higher level”, after which nothing more is ever heard about those proposals.
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Special Note: Information Gaps
UNDP Cambodia has asked COMFREL to comment specially on its observation of any information gaps
during the implementation of this project. COMFREL observed a large number of information gaps,
especially on the part of Forum participants, as detailed below:
 Many Forum participants were not well informed about some aspects of Cambodia’s electoral
system, such as the difference between “proportional representation” and “first past the post”
systems, the operation of the current seat allocation formula and the UNTAC seat allocation
formula, etc.


Some civil society members, such as the people selected by COMFREL to be facilitators for the
small discussion groups, were also unaware of basic aspects of the electoral system, such as voter
registration. One small discussion group facilitator confessed that he did not know enough about
the NEC to lead the discussion.



Some participants were not familiar with the meaning of some human rights, such as “the Right
to Freedom of Expression”, or the “Right to Freedom of Information”. Further they were often
not aware of specific incidents which were threats to those rights (such as defamation cases).



In some cases, MPs and other elected officials were not in touch with the real needs and desires
of their constituents. For example, Sam Rainsy Party MPs consistently expressed a desire to
eliminate the use of Form 1018.
However, their constituents in the discussion groups never
decided to eliminate the use of form 1018, but only to increase controls on its issue and use. This
reflects the fact that citizens need form 1018 in case they don’t have any ID. After the forum
Sam Rainsy Party officials moderated their position accordingly.

In summary, COMFREL observed that there is a real need for education of the public about most issues
related to elections and democracy. It also appears that news of key human rights related incidents are
not well known in the provinces, probably due to limited media coverage and interest from citizens.
COMFREL would propose that donors do more to support efforts to provide education about democracy
and democratic institutions, including in Cambodia’s public school system.

Step IV: Analysis, Final Workshop, Closing
After the final FOREDS was held in Siem Reap, COMFREL staff were immediately at work evaluating
and analyzing the recommendations made during the Forums. First, COMFREL staff edited and clarified
the final recommendations from the Forums without changing the content after the end of discussion (see
each Forum’s recommendations attached). Then the core team met to discuss consolidating the
recommendations into one group of recommendations to be presented at the final workshop, and to be
used in continuing advocacy with decision makers.
The closing workshop was held on December 3rd, 2010, with journalists, civil society members,
government officials and MPs in attendance. COMFREL released the consolidated recommendations
from the Forums, and shared its analysis of the findings, as well as detailing the methodology of the
Forums. In a few of the comments arising from the discussion, Mr. Sok Sam Oeun, Director of CDP, said
that “the closing workshop did not discuss the electoral dispute resolution”, so he wants to form a
chamber in the judicial system with many judges, to decide on election disputes. Mr. Yeng Virak said
that the weakness of the Constitutional Council of Cambodia in electoral dispute resolution is its lack of
investigation. He mentioned that “there must be investigations of complaints because fact is more
important than procedure.”
Additionally, H.E. Koy Bunroeun from SRP fully supports the
recommendations related to political campaign finance. H.E. You Hokry (Former Minister of MoI),
member of parliamentary of nationalist party suggested that an increase punishment of arm force and
public civil servant abuses of political party law related to political partisan to support and carry out the
ruling party activities.
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3- Outcomes:
The new issue of political party finance has become an important issue and was discussed in the Forums.
Before the citizens were not interested in this issue and thought that issue is simple, but after the forum
the participants wanted to have political party finance rules.
Participants expressed their preferences by voting on the recommendations/solutions raised in the forum,
showing that they were not bored by the speakers. The voting expresses their real will- for example,
political parties want to discontinue issuing form 1018, but in the result of voting, the participants
supported keeping form 1018, which shows that the participants know their real need.
Some recommendations are similar and there is a consensus across all forums, e.g. the participants want
to have multiple political parties as part of the NEC components at all levels.
Some political parties had a strong position on ending the issuing of form 1018, but after the forums and
closing workshop, they have softened their position; now they just suggest to improve the implementation
of issuing form 1018 in responding to the majority of participant’s suggestion.
A range of government figures and civil society members, are more aware of options and possibilities for
improving the democratic system in Cambodia.
A range of concrete recommendations and proposals for reform of the democratic system and laws were
articulated, recorded and sent to the appropriate authorities, and can now be used as a framework for
continuing advocacy efforts with decision makers.
Challenges faced in Cambodia’s democratic system were raised and discussed by forum participants in
small and total forum groups.
Small group recommendations were discussed in large group with civil society speakers, MPs, provincial
counselors, MoI representative, etc.
Participants had the opportunity to make contacts and meet others involved in elections and democracy
during the whole day Forums, which may prove helpful in future activities related to elections and
political rights.
Participants learned more about the details of Cambodia’s political system, and often discussed
similarities or differences with other countries.
Civic participation in democratic processes is improved by greater awareness, and a chance to provide
input.
Participants learned more about the details and structure of Cambodia’s electoral/ political system, as well
as potential ways to improve it, and some comparisons to other countries’ systems. A national audience
had exposure to the discussions in the Forums, through broadcasting on COMFREL’s daily radio show.
Cambodia’s TV and radio audience had exposure to the FOREDS policy recommendations through
broadcast of a sample of the final workshop.
Consolidated policy and reform recommendations and analysis are presented to journalists, civil society
members and government officials at a closing workshop held in Phnom Penh.

4. Challenges/difficulties encountered and Suggestions:
Overall, the FOREDS were very successful, but a few difficulties were faced, as described below:
Time for conducting consultation was rather short, and staff needed to have many meeting with different
groups of stakeholders, during the rainy season.
Suggestion: The consultations should be conducted between January and May, because it’s the
dry season, and more time should be allocated for the consultations.
The number of women who participated in the Forums was quite low. On the one hand, COMFREL
advocates for a 30% quota for women in elected office, but even in its own Forums, usually could not get
this figure for participants. Many of the women participants were quiet and did not provide much input.
Suggestion: COMFREL needs to develop a specific strategy for such activities in order to plan
how they are going to get a higher degree of participation from women.
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The facilitators for the small group discussions were sometimes ill- prepared to facilitate the small group
discussion, either because of a lack of background knowledge, or because of a lack of facilitation skills.
Suggestion: COMFREL should make more effort to provide sufficient background information
to facilitators to prepare them for their role, and a better training regimen to provide them with skills to
conduct facilitation. Alternatively, COMFREL could make a better effort to find facilitators with more
experience doing facilitation.

5. Overall Assessment and Conclusion
Overall, the project of the four Forums was successful, and COMFREL would like to thank the donor,
United Nations Development Program Cambodia, for the opportunity to implement this activity which
helps democracy and civil society in Cambodia. The results indicate that COMFREL successfully
carried out the project, contributed to civil society debates in the four provinces, and created key inputs
into the democratic reform process through the consolidated Forum recommendations.
COMFREL looks forward to further opportunities to implement Forums on Elections and Democratic
Space, as well as to conduct the follow up advocacy activities to try to realize real reforms which would
reflect the needs/ demands expressed by various stakeholders during the FOREDS.

Cooperation with other actors and authorities:
COMFREL’s activity with the support of its donor involved successful cooperation with ADHOC, NGOs
with staff who participated in the Forum activities, political parties and local officials. COMFREL was
able to secure the participation of a range of stakeholders representing diverse groups, many of whom are
directly involved in elections.
COMFREL achieved significant cooperation with a wide range of civil society actors, including those
who provided their staff to act as facilitators of the small groups. In particular, COMFREL cooperated
with ADHOC to organize the Forums.
In the future, COMFREL would recommend a similar group of stakeholders, which COMFREL through
its experience has found to be very important to elections and democracy. (See Table 1 for a
comprehensive list of participants). COMFREL would also recommend ADHOC as a human rights NGO
with a high profile and offices in every province in Cambodia.
In the future, if UNDP chooses to focus on advocacy to achieve adoption of the recommendations for
democratic reform, COMFREL recommends that UNDP and its partners create a list of key figures within
the government to target to influence them for democratic reform. Additionally, in this strategy, UNDP
would need to work with those groups who are in a position to influence or pressure government, such as
civil society groups, donors, INGOs, students, labor unions, associations, etc.
COMFREL also advises that UNDP help civil society by acting as a link between civil society and the
government/ local authorities, to strengthen partnerships between them. This is especially needed
because there is often little dialogue and a great distance between these two groups. Additionally, UNDP
could play a role to strengthen partnerships between civil society and Members of Parliament.
Finally, COMFREL would also like to request that UNDP intervene, with other donors, in some cases
where members of civil society members, especially at the local level are detained or threatened in the
course of their duty or in cases of freedom of expression.
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Lessons Learnt:
 Despite low awareness of participants on election issues and recommendations, FOREDS
methodology provided discussions with a wide range of electoral issues in an open environment.
COMFREL responded flexibly and innovatively to the special circumstances of the Forum when it
initiated Khmer citizens are ready and able to produce recommendations to improve Cambodia’s
democratic system, and are able to identify problems and injustices in the current system.
 The methodology in organizing the FOREDS allowed us to find out real issues by conducting the
consultation first, and then proceed by organizing the forums to find the solution.
 Through these forums, we are shown the important or real need in education for local citizens,
especially minorities. We found that, to educate minority groups, we need to use the minority
language, the curriculum should have no technical terms, dissemination should be conducted house by
house, or via short plays/skits with minority actors in them.
 There is a network at provincial level with committed staff such as provincial coordinator and
provincial secretaries, who helped to implement the project successfully, especially for conducting the
consultation with stakeholders and logistical organization of the forums
 With clear and deep consultation, some root causes were identified, which made it easy to
conduct the forum discussions.
 Forums which involve a variety of actors from different political backgrounds can have a
reconciliatory effect and help promote peacebuilding.
Khmer citizens want additional reforms and changes to the electoral system.
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