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I. កាលប្បវត្ត 
 ររព័ន្ធន្យោបាយយៅររយេសកមពុជារចចុរបន្ន មាន្រញ្ហា ររឈមោ៉ងធ្ងន់្ធ្ងរដដលពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ង 
ររជាធិ្រយេយយ និ្ងដំយ ើ រការយបាះយនន េ។ យវេិការររជាធិ្រយេយយ និ្ងការយបាះយនន េខ្លួន្ឯង ជា 
មយួនឹ្ងការយរើកកិចចពិភាកាពិយរោះយោរល់ោ៉ងេូលំេូលាយ និ្ងការកំ េ់រញ្ហា យោយអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
សំខាន់្ៗ គឺជាឧរករ ៍ដដលអាចមាន្ឥេធិពលដល់រញ្ហា ទាងំអ្ស់យន្ះ។  
 កនុងលកខ ៈនន្ររជាធិ្រយេយយ និ្ងររោិកាសន្យោបាយេូរយៅ ររយេសកមពុជាយៅដេ 
េេលួរងពើអ្េុលយភាពនន្អំ្ណាចន្យោបាយ ដដលគ រកសមយួមាន្អំ្ណាច និ្ងរគរដ ត រ់ យៅយលើ 
រដឋទាងំមូល។ 
 អំ្ណាចនន្គ រកសររនងំមាន្ការថមថយ យោយមាន្ទាងំការកាេ់យទាសយៅយលើ សមាជិកថ្នន ក់ 
ខ្ពស់នន្គ រកសសមរងសុើ និ្ងការដរកបាក់នន្គ រកសហ្វុន្សុើន្រិច។ រញ្ហា ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយមយួ ចំន្នួ្ 
គឺរេូវបាន្រគរដ ត រ់ និ្ងមាន្ការោរំេរយៅរកគ រកសកាន់្អំ្ណាច ដូចជា េូរេសសន៍្ យសទើរដេទាងំអ្ស់ 
គឺរគរ់ដ ត រ់យោយគ រកសររជាជន្កមពុជា ឬជាកមមសិេធិររស់គ រកសររជាជន្កមពុជា។ រញ្ហា ដដល 
អ្នុ្វេតចារ់ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការររហិារយករ តក៍៍យៅដេជារញ្ហា ពិបាក ពិយសសសរមារ់ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ 
និ្ងអ្នកកាដសសេជាយដើម ដដលទាងំអ្ស់យន្ះយធ្វើយអាយ ររជាធិ្រយេយយយៅេូចយៅយ ើយយៅកនុងស្ថថ ន្
ភាពរចចុរបន្នយន្ះ។  
 ពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ងការយបាះយនន េ តាមរយៈការសិការស្ថវរជាវមយួចំន្នួ្បាន្រង្ហា ញថ្ន យៅដេមាន្
ការជរួការលំបាកយៅនឹ្ងការររឈមមយួចំន្នួ្ដូចជា ររព័ន្ធយបាះយនន េ ការចុះយមម ះយបាះយនន េ និ្ងរញ្ជ ើ
យមម ះយបាះយនន េ ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ ឯករាជយភាព និ្ងររសិេធិភាពនន្ស្ថថ រ័ន្យរៀរចំការយបាះយនន េ 
ដំយ ើ រការយោះរស្ថយរ តឹ ង ការយធ្វើយុេធនាការយធ្វើការយបាះយនន េ ហ្រិញ្ដវេថុគ  រកសន្យោបាយ 
េរួនាេើអាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្ និ្ងកងកំលាងំររោរ់អាវុធ្កនុងការយបាះយនន េ និ្ងការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េ
ជាយដើម។ រញ្ហា ទាងំអ្ស់យន្ះគឺយៅដេជារញ្ហា ររឈម និ្ងខ្វះការេេលួខុ្សរេូវ និ្ងការយរតជាញ ចិេតររស់
អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិយសសស្ថថ រ័ន្យរៀរចំការយបាះយនន េ និ្ងគ រកសររកេួររដជងការយបាះយនន េកនុងការធានា
យធ្វើោ៉ងណាយអាយបាន្ការយបាះយនន េមយួមាន្លកខ ៈយសរ ើ រេឹម រេូវ និ្ងយុេតិធ៌្ម។ 
 រាល់រញ្ហា ររឈមទាងំយន្ះរេូវការពិយរោះយោរល់ ជដជកពិភាកា រេូវការមាន្ការចូលរមួផ្តល់
អ្នុ្ស្ថសន៍្យដើមបើដកលមអរ និ្ងការរញ្ហច ក់យអាយបាន្ចាស់លាស់ពើអ្នកពាក់ព័ន្ធកនុងការចូលរមួ និ្ងសយរមច
ចិេត។ 
 យៅកនុងររយេសកមពុជា មាន្កតាត ជាយរចើន្ដដលជារុពវយហ្េុនន្ការកំរេិនន្ការចូលរមួររស់ររជាពល
រដឋ មូលយហ្េុទាងំយនាះរមួរញ្ចូ លទាងំការខ្វះខាេចំយ ះដឹង ភាពភ័យខាល ចយៅយលើអាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្ និ្ង
ឥរោិរេដដលជាេមាល រ់ពើមុន្ដដលនារំញ្ហា ពើថ្នន ក់យលើ កំរេិនន្ររជាពលរដឋយៅ តាមជន្រេជាយរចើន្ដដល
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មិន្បាន្េេលួព័េ៌មាន្ និ្ងការផ្សពវផ្ាយព័េ៌មាន្ និ្ងវរបធ៌្មនន្ការពឹងដផ្អកដេយៅយលើរណាត ញរកស
ជាធំ្។ អ្វេតមាន្រចនាសមព័ន្ធ និ្ងយវេិការសរមារ់អ្នកពាក់ព័ន្ធការយបាះយនន េ យធ្វើយអាយេំនាក់េំន្ង និ្ងការ
យសនើរសុពំើររជាពលរដឋយៅរដឋបាលថ្នន ក់យរកាម និ្ងរោឋ ភិបាលថ្នន ក់ជាេិពំុមាន្កំលាងំ និ្ងសថិយៅយរៅពើ
ដំយ ើ រការនន្អ្ភិបាលកិចច។ 
 ខុ្មដ្ហ្វលខិ្េខំ្ផ្តល់ឪកាស និ្ងពរងឹងការចូលរមួររស់អ្នកពាក់ព័ន្ធយដើមបើបាន្ជដជក និ្ង
កំ េ់នូ្វរញ្ហា ររឈម ក៍ដូចជាកំ េ់នូ្វអ្វើដដលរេូវយធ្វើការដកេរមង់តាមរយៈសកមមភាពការង្ហរររស់ខ្លួន្ 
ពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ងររជាធិ្រយេយយ និ្ងការយរើយនន េយោយមាន្ការោរំេពើ UNDP ។ តាមរយៈ
ដំយ ើ រការកមមវធិ្ើ កិចចពិភាកាពិយរោះយោរល់យវេិការសតើពើ ររជាធិ្រយេយយ និ្ងការយបាះយនន េ គយរមាងយន្ះ
នឹ្ងផ្តល់យអាយមាន្ការដររររួលតាមរយៈការចូលរមួពើអ្នកពាកព័ន្ធ និ្ងអ្នកយធ្វើការសយរមចចិេត។ ខុ្មដ្ហ្វល
បាន្អ្នុ្វេតគយរមាងយន្ះយៅកនុងយខ្េតចំន្នួ្រនួ្គឺ រនាទ យមាន្ជ័យ យសៀមរារ ម ឌ លគើរ ើ និ្ងនរពដវង។ 
គយរមាងយន្ះគឹរមួចំដ កយដើមបើ៖ 
 ផ្តល់ឪកាសដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ កំ េ់រញ្ហា កងវល់យៅយលើការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយ។ 
 ផ្តល់នូ្វយវេិការឯករាជយសរមារ់យអាយអ្នកពាក់ព័ន្ធជដជក និ្ងពិភាកា។ 
 ជរមុញយអាយមាន្ការចូលរមួពើររជាពលកនុងដំយ ើ ការសយរមចចិេត ពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ងការ យបាះយនន េ 
និ្ងររជាធិ្រយេយយ។ 

 ផ្តល់អ្នុ្ស្ថសន៍្សរមារ់កំដ េរមង់ការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយយៅកមពុជា។ 
II.អនុសាសន៍គោលនគោបាយសប្ាប់ការគបាះគនោ ត្ និងប្បជាធិបគត្យយ 

អ្នុ្ស្ថសន៍្យោលន្យោបាយយន្ះរេូវបាន្ររមូលយចញពើ ការពិយរោះយោរល់យវេិការ
ស្ថធារ ៈសតើពើ ការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយ(យៅយខ្េត រពដវង រនាទ យមាន្ជ័យ ម ឌ លគើរ ើ 
និ្ងយសៀមរារ) សិកាខ ស្ថលារង្ហា ញនូ្វ លេធផ្ល និ្ងដកសរមួលយោយគ ៈកមាម ធិ្ការយដើមបើ
ការយបាះយនន េយោយយសរ ើ និ្ងយុេតិធ៌្មយៅកមពុជា(ខុ្មដ្ហ្វល)។ 

1. បញ្ជ គីមោ ះគបាះគនោ ត្ និងការចុះគមោ ះគបាះគនោ ត្ 

ក. ករណីផ្លា សប់្តូ រៈ បគងកើត្ប្បព័នធសាមញ្ញមយួសប្ាបក់ារចុះគមោ ះអោកគបាះគនោ ត្    និង 
អត្តសញ្ញញ ណប័ណអចិន្ត្នតយស៍ប្ាបអ់ោកគបាះគនោ ត្ កាត្អត្តសញ្ញញ ណប័ណ 
1.1. រដឋសភា និងរដ្ឋឋ ភិបាលគួរពិនិត្យ និងធ្វើវិធោ្នកមមច្បាប់ធបាះធនន ត្ និងច្បាប់ពាកព័នធធផេងៗធ ៀត្ធដើមប៖ី 

 យធ្វើររេិភូកមមអំ្ណាចយអាយដល់អាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្កនុងការចុះយមម ះយបាះយនន េ។ 
 ការចុះយមម ះយបាះយនន េគរួដេមាន្រយៈយពលជាអ្ចិន្ន្តយ៍ (អ្នករគរ់អាយុ ឬផ្លល ស់រតូរេើលំ
យៅអាចមកចុះយមម ះយបាះយនន េរគរ់យម៉ាងយធ្វើការ)។ 
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 ការចចញអត្តសញ្ញដ ណប័ណណ ឬរ យបាះយនន េត្ត្ូវបានយររើរបាស់រយៈចពលអស់មយួជីវតិ្។ 
ខ. ករណីកកលំអរៈ កកលអំប្បព័នធ ឬនីត្ិវិធីបចចុបបនោគ ើមបបីគងកើនត្ាា ភាព   និងប្បសទិ្ធ
ភាពន្តនការគរៀបចំការចុះគមោ ះគបាះគនោ ត្ បញ្ច គីមោ ះអោកគបាះគនោ ត្  និងការគចញឯកសា
អត្តសញ្ញញ ណ 
1.2. គ.ជ.ប គួរពិនិត្យ និងធ្វើការកកលំអរ 

 យរើយទាះរើការចុះចមោ ះចបាះចនន ត្ ច វ្ីត្បតិ្ភូកមោចៅ យអាយរកុមររឹកាឃុសំង្ហា េ់ និ្ងចសោៀន
ក៍យោយ ក៍ គ.ជ.ប យៅដេជាស្ថថ រ័ន្ដេមយួគេ់េេលួខុ្សរេូវកនុងការចុះយមម ះយបាះយនន េ 
និ្ងការធានាគុ ភាពរញ្ជ ើយមម ះ។  

 ដកលំអ្រន្ើេិវធិ្ើនន្ការយចញេំរង់១០១៨ររករយោយសមធ្ម៌ពំុមាន្លំយអ្ៀង(មាន្ការោក់
រូរថេយអាយបាន្ចាស់លាស់ យលខ្យរៀង យពលយវលា) ។ 

 ច វ្ីចោយមានសុត្កិត្ភាពច យីត្តូ្វពត្ងឹងការត្គប់ត្គងបន្នថមយៅយលើការយចញេរមង់១០១
៨ចោយបិទការច វ្ីទត្មង់ចនះមុនថ្ងៃចបាះចនន ត្ មយួថ្ងៃត្តឹ្មចម៉ាង៥ល្ងៃ ច។ 

 សមត្ថភាពមន្តនតី គ.ជ.ប ត្គប់លំោប់ថ្នន ក់ គរួរេូវបាន្ពរងឹងជាររចាំ
បចងកីនសមេថភាពអនកបញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីចមោ ះអនកចបាះចនន ត្ដល់មន្តនតី គ.ជ.ប។ 

 បញ្ជ ីចមោ ះអនកចបាះចនន ត្គរួត្ត្ូវបាន្ផសពវផាយ តាមត្បពនធ័អីុនធឺ្ន្ណត្ ។ 
 ការផ្តល់ព័េ៌មាន្ជាអាេិភាពដល់ស្ថមើខ្លួន្អ្នកយបាះយនន េដដលមាន្ការបតូរការយិាល័យ 
ឬការបតូរចមោ ះទីតាងំបានដឹងជាមុននិង ផតល់ព័ត៌្មានអំ្ពីទីកន្នែង ការយិាល័យចបាះចនន ត្
ចោយបានចាស់ល្ងស់។ 

 ប័ណណព័ត្មានអនកចបាះចនន ត្គរួរកាជាត្បចា(ំដចកជូន្ដល់ររជាពលរដឋរគរ់ោន )កនុងករ ើ
យរើរ័ ណព័េ៌មាន្យន្ះរេូវបាន្លុរយចាល រញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េរេូវដេរិេយៅតាមភូមិន្ើ
មយួៗ។ 

1.3. អងគការសងគមស៊ីវិល និងគណបកេនធោបាយរត្ូវច្បូលរួម៖ 
 សចងកត្ការណ៍ ឬយធ្វើសវន្កមមចោយបានចទៀងទាត់្តាមចពលចវល្ង។ 
 អ្រ់រ ំនិ្ងផ្តល់ព័េ៌មាន្ដល់អ្នកមាន្សិេធិយបាះយនន េ។ 

1.4. អាជ្ញា ្រមូលដ្ឋឋ ន និងអនកអន៊វត្តន៍ច្បាប ់
 ការច វ្ី និ្ងការយចញទត្មង់១០១៨ ត្តូ្វទទលួបនទុកចោយយមឃុយំៅសង្ហា េ់ និ្ងរេូវមាន
អនកសចងកត្ការណ៍ និ្ងសមាជិកត្កុមត្បឹកាគណបកសនចយាបាយចផសងៗ។ 
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 យមឃុយំៅសង្ហា េ់ជាអ្នកេេលួខុ្សរេូវ និ្ងរេូវរេឹរន្តឹងការយចញ និ្ងការយររើរបាស់
េរមង់១០១៨(មាន្រូរថេ និ្ងយលខ្រេឹមរេូវ) និ្ងពរងឹងការអ្នុ្វេតចារ់។ 

 យកយមម ះដដលរេូវលុរយចញពើរញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េយកយៅរញ្ចូ លយៅកនុងេំរង់១០
២៥យដើមបើឲ្យរកុមររឹកាឃុ ំសង្ហា េ់យធ្វើការសំយរចលុរយមម ះ។ 

 យករញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េរិេររកាសយោយរេួេពិនិ្េយឲ្យបាន្រេឹមរេូវយៅតាមភូមិន្ើ
មយួៗតាមរយៈយមភូមិ។ 

 យមភូមិ យមរុ៉សត៍សហ្ការោន  រកឲ្យយឃើញអ្នកដដលស្ថល រ់ និ្ងអ្នកដដលយធ្វើចំណាករសុក 
រពមទាងំភាជ រ់មក ជាមយួនូ្វស្ថកសើផ្ង និ្ងឯកស្ថរភសតុតាងយផ្សងៗ។ 

 សូមកំុឲ្យចមឃុ ំចមភូមិ ចមត្កុម មន្តនតីនគរបាល ត្សង់ចមោ ះអនកចបាះចនន ត្ កនុងថ្ងៃចបាះ
ចនន េ។ 

2. គណៈកាោ ធិការជាត្ិគរៀបចំការគបាះគនោ ត្ (គ.ជ.ប) 
ក. ករណីផ្លា សប់្តូ រៈ គរៀបចំរចនាសមព័នធន្តនគណៈកាោោ ធិការជាត្ិគរៀបចំការគបាះគនោ ត្
គឡើងវិញ គ ើមបគីោយគៅជាសាា ប័នគៅកោងុចាបរ់ ឋធមោនុញ្ញ  និងធានានូវឯករាជយភាព 
ជាមួយនឹងជំគនឿទ្ុកចិត្តពីអោកពាក់ព័នធគផេងៗគទ្ៀត្ 

2.1. រដឋសភា និងរដ្ឋឋ ភិបាលគួរពិនិត្យ និងធ្វើវិធោ្នកមមរដឋ្មមន៊ញ្ញ និងច្បាប់ពាក់ព័នធធផេងៗ(កកករែរែព័នធ
បច្បច៊ែបនន)៖ 
 រដឋសភាគរួវយិស្ថធ្ន្កមមមារតាខ្លះយៅកនុងចារ់រដឋធ្មមនុ្ញ្ដយដើមបើដចងរយងាើេស្ថថ រ័ន្គ.ជ.រ
ជាស្ថថ រ័ន្យកើេយ ើងយោយចារ់រដឋធ្មមនុ្ញ្ដ។ 

 ស្ថថ រ័ន្ គ.ជ.រ រេូវមាន្ថវកិា សវ័យយេ័។ 
 កនុងករណីពិបាករកអនកអពាត្កិត្យ (ឬចដីមបធីានាត្មាែ ភាព និងការចជឿជាក់)សមាសភាព 
គ.ជ.ប គរួមានសមាជិកចចញមកពីគណបកសនចយាបាយ ន្ដលមានោសនៈចៅកនុងរដឋ
សភាច យីសមាសភាពចនះមានដូចគ្នន ចៅត្គប់លំោប់ថ្នន ក់រាជធានី ចេត្ត និងឃុ ំ
សង្កក ត់្។ 

 សរមារ់រយៈយពលដវង អ្ពារកិេយ សមាសភាព គ.ជ.រ រេូវដេយរជើសយរ ើសយោយយរើកចំហ្រ 
យរកខជន្អ្ពារកិេយ(មិន្ដមន្សមាជិកគ រកសន្យោបាយ) រេូវយអាយមាន្ការោរំេជា
ឯកចឆ័ន្ពើគ រកសន្យោបាយកនុងរដឋសភា។ 
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ខ. ករណីកកលំអរៈ កកលអំររចនាសព័នធរបសគ់ណៈកាោោ ធិការជាត្ិគរៀបចំការគបាះគនោ ត្ 
គ ើមបកីសាងទ្ំនុកចិត្តរបសគ់ណបកេនគោបាយមកគលើការងាររបស់
គណៈកាោោ ធិការជាត្ិគរៀបចកំារគបាះគនោ ត្ 

2.2. គ.ជ.ប គួរពិនិត្យ និងធ្វើការកកលំអរ 
 គ.ជ.រ រេូវខិ្េខំ្រកេើស្ថន ក់ការឯករាជយោច់យោយដ កពើរកសួងមហានផ្ទ។ 
 ការយរជើសយរ ើសសមាសភាពគ ៈកមមការរាជធាន្ើ យខ្េតយរៀរចំការយបាះយនន េ(PEC)គ ៈ
កមមកាឃុសំង្ហា េ់យរៀរចំការយបាះយនន េ(CEC) 
និ្ងម្ន្តើការរោិល័យយបាះយនន េរេូវយធ្វើយៅតាមលកខ ៈ វនិិ្ចឆ័យដដល រចចុ របន្ន គជរ 
បាន្កំ េ់ និ្ងធានាថ្នមាន្សមាសភាពចំរុះពីគណបកសនចយាបាយន្ដលមានអាសនៈ
ចៅកនុងសភា ។ 

 បចងកីត្អងគភាពចសុីបអចងកត្ចល័ត្មយួ (គណៈកមោការចសុីបអចងកត្ ជាបនទុករបស់ គ.ជ.ប) 
ច យីឲ្យមានមយួត្កុមកនុងមយួចេត្ត។ 

 របាក់ឧរេតមភដល់ម្ន្តើការោិល័យយបាះយនន េគរួដេពើ២០ យៅ៤០មឺុន្យរៀល។ 
3. ប្បព័នធគបាះគនោ ត្ 
ក. ករណីផ្លា ស់ប្តូ រៈ បគងកើត្នូវប្បព័នធគបាះគនោ ត្ចំរះុមួយ 

3.1. រដឋសភា និងរដ្ឋឋ ភិបាលគួរពិនិត្យ និងធ្វើវិធោ្នកមមច្បាប់ធបាះធនន ត្ និងច្បាប់ពាក់ព័នធធផេងៗធ ៀត្៖ 

 ត្បព័នធចបាះចនន ត្ថ្នន ក់ចត្កាមជាតិ្(ឃុ/ំសង្កក ត់្ ចេត្ត/ត្កុង ត្សុក/េណឌ័ )ត្ត្ូវន្ងមចបកខជន
ន្ដលត្តូ្វចត្បីត្បាស់ត្បព័នធចបាះចនន ត្ចំរុះន្ដលសចមែងចនន ត្ចបាះចោយចោយផ្ទទ ល់ចៅកាន់
ចបកខជន និងគណបកសនចយាបាយ 

 ត្បពនធ័ចបាះចនន ត្ថ្នន ក់ជាតិ្(ចត្ជីសចរសីសមាជិកសភា)ត្តូ្វចត្បីត្បព័នធសមាមាត្ត្ន្ត្ចត្បីរូបម
នតន្បងន្ចកោសន: តាមសម័យ អុ៊នតាក់។ 

 មានចំននួកូតាន្តសតី ៥០% ចៅកនុងបញ្ជ ីចមោ ះជាចបកខជនឈរចមោ ះចបាះចនន ត្ របស់
គណបកសនចយាបាយនីមយួៗយហ្ើយោក់កនុងរញ្ជ ើយលខ្យរៀងនល ស់ោន រារ់ពើខាងយលើ។ 

 សត្មាប់ពីរ ឬ បីោណត្តិចៅមុេចទៀត្ ត្បចទសកមពុជាគរួន្ត្ពិចារណាអំពីត្បព័នធចបាះចនន ត្
ចំរុះចោយចោយមានបញ្ជ ីចមោ ះចបកខជនឯករាជយ និងបញ្ជ ីចមោ ះចបកខជនគណបកសកនុង
ការឈរចមោ ះចបាះចនន ត្។ 

 ោណត្តិរបស់នាយករដឋមន្តនតី ត្តូ្វន្ត្កំណត់្កនុងរយៈចពលយ៉ាងយូរបំផុត្ពីរោណតិ្ត 
កនុងមយួជីវតិ្ ។ 
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3.2. គណបកេនធោបាយគួរគារំ ធអាយ៖ 

 មានចំននួកូតាន្តសតី ៥០% ចៅកនុងបញ្ជ ីចមោ ះជាចបកខជនឈរចមោ ះចបាះចនន ត្ របស់
គណបកសនចយាបាយនីមយួៗ។ យហ្ើយោក់កនុងរញ្ជ ើយលខ្យរៀងនល ស់ោន រារ់ពើខាងយលើ។ 

 ោណត្តិរបស់នាយករដឋមន្តនតី ត្តូ្វន្ត្កំណត់្កនុងរយះចពលយ៉ាងយូរបំផុត្ពីរោណតិ្ត កនុង
មយួជីវតិ្ 
ោចន្ចងចៅកនុងលកខនតិកៈរបស់គណបកសអំពីចបកខភាពសត្មាប់តំ្ន្ណងនាយករដឋមន្តនតីបាន
ន្ត្ចំននួពីរោណត្តិ។ 

4. ប្បព័នធផេពវផាយ 

ក. ករណីផ្លា សប់្តូ រៈ បគងកើត្ប្បព័នធផេពវផាយគបើកទ្ូលាយ និងយតុ្តិធ៌ម សប្ាប ់ំគណើ រ
ការនគោបាយ 
4.1. រដឋសភា និងរដ្ឋឋ ភិបាលរត្ូវធ្វើច្បាប់កដលទាក់ ងនឹងវិ យ៊ និង ូរ សេន ៍ឬធ្វើច្បាប់កដលពាក់ព័នធធផេងៗ 

 គរួន្ត្បចងកីត្ត្កុមត្បឹកាថ្នការចាក់ផាយន្ដលមានសមាជិកជាសងគមសុីវលិ និងមកពីត្គប់
គណបកសដដលជារ់យនន េយៅកនុងរដឋសភាជាេិ។ 

 ជយួសត្មួលដល់ការផ្តល់អ្ញ្ហដ រ័  និ្ងបចងកីត្បុ៉ស៍វទិយុ ទូរទសសន៍ដល់សាធារណជន
ន្ដលមានលទធភាព។ 

ខ. ករណីកកលំអរៈ បគងកើត្ប្បព័នធផេពវផាយគបើកទ្ូលាយ និងយតុ្តិធ៌ម សប្ាប ់ំគណើ រ
ការនគោបាយ 
4.2. គ.ជ.ប ខិត្ខំច្បូលរួមកកលអរ៖ 

 ជំរុញយអាយវទិយុ ទូរទសសន៍ ពិយសសវេិយុ និ្ងេូរេសសន៍្ឯកជន្ រេូវយរើកចំហ្រ និ្ងផតល់
លទធភាពចសោីៗគ្នន ដល់គណបកសនចយាបាយនានាចដីមបនី្ងែងចៅកាន់អនកចបាះចនន ត្ ត្ពម
ទាងំធានាថ្នត្បព័នធផសពវផាយឯកជនមិនចលោីសចាប់សតីពីការចបាះចនន ត្។ 

 ត្ត្ូវន្ត្កំណត់្ និងន្បងន្ចកចម៉ាងផសពវផាយចោយបានចសោីៗគ្នន ត្គប់ការចោសនារបស់
គណបកសនចយាបាយន្ើមយួៗកនុងកំ ុងយពលររេិេិន្នន្ការយបាះយនន េររស់ គ.ជ.រ។ 

 សុំចោយមានការពិន័យឬោក់ចទាសដល់ចបកខជនឬគណបកសណាន្ដលមិនបានចគ្នរពត្ក
មសីល្៌ម  និងចាប់សតីពីការចបាះចនន ត្។ 

4.3. អងគការសងគមស៊ីវិល 
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 បចងកីត្ជាបុ៉ស៍ ឬរយងាើេកមមវធិ្ើទូរទសសន៍្ ឬវទិយុឯករាជយរដន្ថមយដើមបើផសពវផាយចោយមិន
លំចអៀង។ រគរ់ព័េ៌មាន្ររស់គណបកសនចយាបាយយផ្សងៗ រមួទាងំព័េ៌មានវជិជមាន និងអ
វជិជមានចៅដល់សាធារណជន។ 

4.4. គណបកេនធោបាយ 

 ត្តូ្វចគ្នរពត្កមសីល្៌មកនុងការចោសនាចបាះចនន ត្ និងចាប់សតីពីការចបាះចនន ត្។ 

5. ហរិញ្ញវត្ាុគណបកេនគោបាយ 

ក. ករណីផ្លា សប់្តូ រៈ បគងកើត្ចាប ់និងយនតការគ ើមបពីប្ងឹងយទុ្ធនានគោបាយគោយ
ានយតុ្តិធ៌ម និងអភិបាលកិចចលអន្តនហរិញ្ញវត្ាុគោសនានគោបាយ 
5.1. រដឋសភានិងរដ្ឋឋ ភិបាលរត្ូវធ្វើច្បាប់សតីពីហិរញ្ញវត្ថ៊ធោសនានធោបាយ(ឬច្បាប់សតីពីហិរញ្ញវត្ថ៊គណបកេន

ធោបាយ)និងធ្វើវិធោ្នកមមច្បាប់ធបាះធនន ត្ ឬច្បាប់កដលពាក់ព័នធធផេងៗធ ៀត្៖ 
 កនុងយពលយោសនាយបាះយនន េយរកខជន្ដដលឈរយមម ះជាេំណាងរា្សតមិន្អាចចំណាយថ
វកិាយលើសពើ ៣មឺន្ដុលាល អាយមរកិ និ្ងយរកខជន្ដដលឈរយមម ះជាសមាជិករកុមររឹកាឃុ ំ
សង្ហា េ់មិន្រេូវចំណាយឲ្យយលើសពើ៥ពាន់្ដុលាល អាយមរកិ។ 

ខ. ករណីកកលំអរៈ គបើកចំហររបាយការណ៍គណគនយយ/ហរិញ្ញវត្ាុន្តនគណបកេនគោ
បាយ និងគលើកត្ំគកើនការផតលហ់រិញ្ញវត្ាពុីរ ឋគោយគៅគណកបេក លប្បកតួ្ប្បកជង
គៅគពលគោសនាគបាះគនោ ត្ 
5.2. រោឋ ភិបាល និ្ងរដឋសភាគួរដេពរងឹងការអ្នុ្វេតចារ់សតើពើគ រកសន្យបាយដដលរដឋគួដេផ្តល់ថវកិារ
ជាេិជូន្មកគ រកសន្យោបាយដដលររកួេររដជងយអាយបាន្យសមើៗោន តាមដដលអាចយធ្វើយៅបាន្យៅ
យពលយោសនាយបាះយនន េ។ 

5.3. គ.ជ.ប រត្ូវអន៊វត្តន៍ច្បាប់ធបាះធនន ត្ធអាយមានរែសិ ធភាព 
 រេួេពិនិ្េយរបាយការ ៍ហ្រិញ្ដវេថុរគរ់គ រកសររកេួររដជងយបាះយនន េ(ចំ ូលនិ្ងចំ
ណាយ)កនុងយពលយោសនាយបាះយនន េយហ្ើយ គ.ជ.រ រេូវដេផ្សពវផ្ាយរបាយការ ៍មុន្
យពលយបាះយនន េមតងយេៀេ។ 

 ោក់េ ឌ កមមចំយពាះគ រកសន្យោបាយណាដដលដកលងរន្លំរបាយការ ៍ចំ ូល
ចំណាយ។ 

5.4. អងគការសងគមស៊ីវិលរត្ូវច្បូលរួម 
 អ្យងាេ និ្ងតាមោន្ចំ ូល និ្ងចំណាយរគរ់គ រកសន្យោបាយ និ្ងផ្សពវផ្ាយ 
របាយការ ៍យនាះតាមររព័ន្ធយោសនានានាឲ្យដល់ររជាពលរដឋ។ 
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5.5. គណបកេនធោបាយ 
 រេូវដេយធ្វើរបាយការ ៍ហ្រិញ្ដវេថុកនុងការយោសនាររស់ខ្លួន្យៅ គ.ជ.រ យហ្ើយផ្សពវផ្ាយ
របាយការ ៍យន្ះយៅដល់ស្ថធារ ជន្ ជាពិយសសដល់សមាជិកររស់ខ្លួន្។ 

6. ការអប់រអំោកគបាះគនោ ត្ៈ ការលអំរការអប់រអំោកគបាះគនោ ត្ ជាពិគសសគៅតាមត្ំបន់
ដាចប់្សោល និងត្ំបន់ជាត្ិជាត្ិភាគត្ិច 
អ្នកពាក់ព័ន្ធទាងំអ្ស់ដូចជា រដឋសភា រោឋ ភិបាល គ.ជ.រ អ្ងគការសងគមសុើវលិ គ រកសន្យោ

បាយ និ្ងអ្ជាញ ធ្រមូលោឋ ន្រេូវចូលរមួអ្រ់រដំល់អ្នកយបាះយនន េ ពិយសសរេូវយធ្វើយៅតាមេំរន់្ោច់
រសោល និ្ងេំរន់្ដដលមាន្ជន្ជាេិយដើមភាគេិច។ 

 អ្រ់រតំាមេំរន់្ោច់រសោលយអាយបាន្ញឹកញារ់: ជាភាពយន្ត រូរភាព ថេចមលងោក់
ឌើសទាងំការរករស្ថយជាភាស្ថជន្ជាេិយដើម(ពនង...)យហ្ើយដចកជូន្តាមផ្ទះ។ 

 អ្នកភាន ក់ង្ហរសម័រគចិេត: អ្រ់រតំាមផ្ទះនិ្ងមាន្រូរភាពង្ហយៗយល់អំ្ពើការយបាះយនន េ។ 
 កំុយររើពាកយរយចចកយេស 
 េសួដមតងយរឿងអ្រ់រគំរួយកជន្ជាេិយដើមភាគេិចចូលរមួសដមតងអំ្ពើការអ្រ់រ។ំ 
 ភាន ក់ង្ហរសម័រគចិេតចុះអ្រ់រតំាមផ្ទះ ជាពិយសសបាន្ដល់្សតើ ជន្ពិការ ចាស់េំុ យោយមាន្រូរ
ភាពង្ហយយល់អំ្ពើការយបាះយនន េ ។ 

 
7. គសរភីាពន្តនការបគញ្ចញមត្ិ និងប្បមូលផតុំៈពប្ងីកប្បជាធិបគត្យយ 

7.1. រដឋសភា និងរដ្ឋឋ ភិបាលគួកកលំអរ ឬ/និង គារំ ឬ/និងជំរ៊ញ៖ 

 ការកំណត់្និយមន័យ និងពនយល់ពាកយ ចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមតិ្ឲ្យបានចាស់ល្ងស់។  
 ការកំ េ់ឲ្យបាន្ចាស់អំ្ពើ ធាេុផ្សនំន្រេយលមើស។ 
 ការបចញ្ចញមតិ្ររស់អ្នកេំណាងរា្សតរេូវបាន្យោរពយអាយរសរតាម
អ្នកមាន្អ្ភ័យឯកសិេធិដដលមាន្ដចងយៅកនុងចារ់រដឋធ្មមនុ្ញ្ដ។ 

 ការកំ េ់ឲ្យបាន្ចាស់អំ្ពើនិ្យមន័្យករ ើ ដដលអាចកាល យយៅជារេយលមើសដូចជា ការ
ផ្សពវផ្ាយព័េ៌មាន្មិន្ពិេ ឬការញុះញុង ឬការយជរររមាថររហិាយករ តិ ៏។ 

 ការសន្មតងមតិ្របស់ត្បជាពលរដឋ និងគណបកសនចយាបាយមិនគួរចាត់្ទុកជាបទចលោីស
ត្ព ោទណឌ ។ 
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 ការយរើកយអាយេូលាយនូ្វការបចញ្ចញមតិ្របស់ត្បជាពលរដឋយោយដ កសងគមសុើវលិយរើ
យទាះរើមាន្ការប៉ះពាល់ចៅចលីទចងវីរបស់បុគគលសាធារណៈ និងសាថ ប័នសាធារណៈ ត្តូ្វ
បាន្ចលីកន្លងការចចាទត្បកាន់។ 

 ការផសពវផាយអំពីចាប់ន្ដលពាក់ព័នធ និ្ងការបចញ្ចញមតិ្ដល់សាធារណជនចោយបាន
យល់ត្ជួត្ចត្ជៀបយជៀសវាងការចចាទត្បកាន់ចផសងៗ។ 

 ការផ្សពវផ្ាយអំ្ពើមេិជំទាស់/រះិគន់្ និ្ងសកមមភាពររស់គ រកសមិន្កាន់្អំ្ណាចកនុង
ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយររស់រដឋជាយេៀងទាេ់(មាន្កមម វធិ្ើយេៀងទាេ់)។ 

 ការជំរុញយអាយមាន្ការរយងាើេយវេិការស្ថធារ ៈផ្សពវផ្ាយដល់មូលោឋ ន្អំ្ពើចារ់ និ្ង
អាចយអាយររជាពលរដឋរយញ្ចញមេិបាន្ យោយដ ករេូវមាន្ការពិយរោះយោរល់យលើ
យសចកតើរពាងចារ់ ឬការសយរមចចិេតយផ្សងៗរមួទាងំយធ្វើយៅតាមេំរន់្ជន្ជាេិយដើមភាគ
េិច។ 

 យោលការ ៍ដ នាពិំយសស យដើមបើដកេមាល រ់ររស់អាជាញ ធ្រដដលទាមទាការយសនើរសុំ
អ្នុ្ញ្ហដ េតិពើររជាពលរដឋយដើមបើយធ្វើសកមមភាពរយញ្ចញមេិមកអ្នុ្វេតន៍្យៅតាមចារ់វញិ។  
រាល់ការច វ្ីបាតុ្កមោចោយសនតិវ ិ្ ីចៅទីកន្នែងសាធារណៈណាមយួ ត្តូ្វជូនដំណឹងត្តឹ្ម
ោជាញ ្រចៅកន្នែងចនាះជាការចត្សច។ 

 ការោក់េ ឌ កមមចំយពាះអ្នកដដលគំរាមកំដហ្ងយៅមាច ស់ ឬអ្នករគរ់រគងដដលផ្តល់េើកដន្លង
យដើមបើយធ្វើការររមូលផ្តុ ំោន ។ 

 ទីល្ងនររជាធិ្រយេយយ គរួន្ត្បចងកីត្ចៅកន្នែងទីត្បជំុជនន្កបរសាថ ប័នរដឋ និងមិនកំណត់្អនក
ចូលរមួ។ ទីល្ងនយន្ះគរួន្ត្រេូវបាន្បចងកីត្ចៅថ្នន ក់ត្សុកផងន្ដរ។ 

 សុំយអាយមាន្ការរយងាើេមជឈម ឌ លផ្តល់ព័េ៌មាន្យៅរគរ់កំរេិយៅតាមមូលោឋ ន្។ 
 ការរយងាើន្ចំន្នួ្ររអ្រ់សំរុរេ(គ យន្យយភាព)យអាយបាន្រគរ់ភូមិ។ 
 ការបចញ្ចញមតិ្ និងសំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប ត្តូ្វមានការចឆែីយត្ប 
និងដំចណាះត្សាយឲ្យបានទាន់ចពលចវល្ង។ 

7.2. អងគការសងគមស៊ីវិលច្បូលរួម៖ 
 យរើកវគគរ តុ ះរណាត លអំ្ពើចារ់ សិេធិមនុ្សស ររជាធិ្រយេយយដល់មូលោឋ ន្យោយមាន្
ការចូលរមួពើររជាពលរដឋ និ្ងអាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្។ 

 យរៀរចំយវេិការស្ថធារ ៈផ្សពវផ្ាយដល់មូលោឋ ន្អំ្ពើចារ់ និ្ងអាចយអាយររជាពលរដឋ
រយញ្ចញមេិបាន្។ 
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7.3. អាជ្ញា ្រមូលដ្ឋឋ ន និងអនកអន៊វត្តន៍ច្បាប់រត្ូវកត្ធគារព និងគារំ ៖ 
 រាល់ការបចញ្ចញមតិ្របស់ត្បជាពលរដឋន្ដលប៉ះពាល់ចៅចលីទចងវីរបស់បុគគលសាធារណៈ 
និងសាថ ប័នសាធារណៈ ត្តូ្វចលីកន្លងការចចាទត្បកាន់។ 

 រាល់ការបចញ្ចញមតិ្ និងសំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប និ្ងត្ត្ូវមានការ
ចឆែីយត្ប និងដំចណាះត្សាយឲ្យបានទាន់ចពលចវល្ង។ 

 ទីល្ងនចសរភីាព គរួន្ត្បចងកីត្ចៅកន្នែងទីត្បជំុជនន្កបរសាថ ប័នរដឋ និងទូល្ងយ(ោចផទុក
ត្បជាពលរដឋបានចត្ចីន)។ 

 រាល់ការច វ្ីបាតុ្កមោចោយសនតិវ ិ្ ីចៅទីកន្នែងសាធារណៈណាមយួ ត្តូ្វជូនដំណឹងត្តឹ្ម
ោជាញ ្រចៅកន្នែងចនាះ ជាការចត្សច។ 

 យអាយមាន្វគគរ តុ ះរណាត លអំ្ពើចារ់ សិេធិមនុ្សស ររជាធិ្រយេយយដល់មូលោឋ ន្យោយ
មាន្ការចូលរមួពើររជាពលរដឋ និ្ងអាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្។ 

 ការរយងាើេមជឈម ឌ លផ្តល់ព័េ៌មាន្យៅរគរ់កំរេិយៅតាមមូលោឋ ន្។ 

 រកាសុវេថិភាព និ្ងការពារសិេធិអ្នកសដមតងមេិ។ 

 
III. សកមោភាព 

 ការពិនិត្យគៅគលើប្កបខ័ណឌ ចាប ់និងឯកសារ 
 ការរយងាើេរកុមការង្ហរ 

យដើមបើដំយ ើ រការគយរមាងកមមវធិ្ើសតើពើការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយយៅកមពុជារកុមការ
ង្ហរស្ថន ក់ការកណាត លខុ្មដ្ហ្វល បាន្រយងាើេជារកុមដដលមាន្សមាសភាពរបារំើនាក់ យោយមាន្
រនួ្នាក់យធ្វើការយពញយម៉ាង និ្ងរនួ្នាក់យេៀេយធ្វើការមិន្យពញយម៉ាងរដន្ថមយៅយលើការង្ហរដដលមាន្
រស្ថរ់ររចានំថង។ អ្នកដដលយធ្វើការយពញយម៉ាងេរមូវយអាយរំយពញការង្ហរដល់នថងយៅររ៍ដន្ថមយេៀេ។ 
រកុមការង្ហរយន្ះមាន្សមាសភាពមកពើដផ្នក រណាត ញ, ដផ្នកេសូ៊មេិ, ដផ្នកអ្យងាេ, ដផ្នកអ្រ់រ,ំដផ្នក
ព័េ៌មាន្, ដផ្នករដឋបាន្ និ្ងដផ្នកគ យន្យយ។ រកុមការង្ហរយន្ះមាន្េរួនាេើសំខាន់្កនុងការយរៀរចំ
ដផ្ន្ការអ្នុ្វេតគយរមាងសកមមភាព និ្ងរំយពញការង្ហរជាមយួនដគូរយផ្សងៗយេៀេ និ្ងរណាត ញការ
ង្ហរររស់ខុ្មដ្ហ្វលយៅកនុងយខ្េត និ្ងរាជធាន្ើរមួមាន្ យខ្េតនរពដវង យខ្េតរនាទ យមាន្ជ័យ យខ្េត
ម ឌ លគើរ ើ យខ្េតយសៀមរារ និ្ងភនំយពញ។ 

រកុមការង្ហរក៍បាន្ជរួររជំុពិភាកាជាមួយរកុមការង្ហរខាង UNDP កនុងដំយ ើ រការគយរមាង
កមមវធិ្ើររស់ខ្លួន្។ 
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ការសិការរស្ថវរជាវអំ្ពើរករខ័្ ឌ ចារ់ និ្ងឯកស្ថរទាក់េងការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រ
យេយយ រកុមការង្ហរនន្គយរមាង យរកាមការសរមរសរមួលយោយនាយកររេិរេត និ្ងអ្នកសរមរ
សរមួលកមមវធិ្ើ និ្ងការសហ្ការ ៍ផ្លទ ល់ជាមយួដផ្នកេសូ៊មេិខុ្មដ្ហ្វល បាន្យធ្វើការយរៀរចំ និ្ង
សិកាយៅយលើរករខ័្ ឌ ចារ់ និ្ងឯកស្ថនានាពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ងការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយ។
កនុងយនាះឯកស្ថដដលរេូវយកមកសិការស្ថវរជាវមាន្ដូចជា ឯកស្ថររបាយការ ៍សតើពើការយបាះ
យនន េនន ២ំ០០៧ នន ២ំ០០៨ររស់ខុ្មដ្ហ្វល ឯកស្ថរ និ្ងរបាយការ ៍ពាក់ព័ន្ធការយបាះយនន េ
ររស់ UNDP, EU, NDI ។ 

ការសិការស្ថវរជាវយន្ះដចកជាពើរដំណាក់កាល៖ 
ក. ដំណាក់កាលសិកាយៅយលើឯកស្ថរ 
ជាលេធផ្លរកុមការង្ហរបាន្ផ្លិេយចញ និ្ងររមូលចងរកងនូ្វរាល់អ្នុ្ស្ថសន៍្ដដលធាល រ់

មាន្ពើមុន្ដដលពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ងការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយ។ អ្នុ្ស្ថសន៍្ដដលពាក់ព័ន្ធនិ្ង
ការយបាះយនន េ គឺទាក់េងយៅនឹ្ងររធាន្រេដូចជា ររព័ន្ធយបាះយនន េ ការចុះយមម ះអ្នកយបាះយនន េ 
និ្ងរញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េ េំនាក់េំន្ងររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយយៅនឹ្ងដំយ ើ រការន្យោបាយ ឯករាជយ
ភាព និ្ងររសិេធិភាពររស់គ ៈកមាម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ រដឋបាលនន្ការយបាះយនន េ 
ដំយ ើ រការរ តឹ ងនន្ការយបាះយនន េ និ្ងដំយណាះរស្ថយ យុេធនាការនន្ការយោសនាយបាះយនន េ 
េរួនាេើររស់អាជាញ ធ្រយរៀរចំការយបាះយនន េ និ្ងកងកំលាងំររោរ់អាវុធ្ ហ្រិញ្ដវេថុគ រកសន្យោ
បាយ និ្ងការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េ និ្ងអ្នុ្ស្ថសន៍្មយួចំន្នួ្ដដលពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ងររជាធិ្រយេយយ
ដូចជា យសរ ើភាពនន្ការសដមតងមេិ យសរ ើភាពនន្ការររមូលផ្តុ ំ 
និ្ងយសរ ើភាពនន្ការេេលួបាន្ព័េ៌មាន្។ 

ខ្. ដំណាក់កាលនន្ការយរៀរចំរញ្ជ ើសំន្ួរសរមារ់យធ្វើការពិយរោះយោរល់ 
រនាទ រ់ពើបាន្យធ្វើការសិការចួមក រកុមការង្ហរបាន្ផ្លិេយចញជារញ្ជ ើសំន្រួសរមារ់យធ្វើការ

ពិយរោះយោរល់យៅតាមយខ្េត ដដលរញ្ជ ើសំន្រួទាងំយនាះដចកយចញជារើដផ្នកសំខាន់្ៗគឺ៖ 
ដផ្នកេើមួយ គឺជាការរយងាើេសំន្រួដដលសួរពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ងការជដជកពិភាកាយៅយលើរញ្ហា

យបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយ និ្ងការកំ េ់យករញ្ហា ដដលជាអាេិភាពយៅកនុងយខ្េតដដលនឹ្ងរេូវ
យធ្វើការពិយរោះយោរល់។ 

ដផ្នកេើពើរ គឺសំន្រួដដលពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ងរយរៀរនន្ការយរៀរចំយវេិការយៅតាមម ឌ លទាងំរនួ្
យដើយមើបធានាយអាយេេលួបាន្លេធផ្ល។ 

ដផ្នកេើរើ គឺរញ្ជ ើសំន្រួដដលពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ងកិចចសហ្ររេិរេតការ ៍រវាងរកុមពាក់ព័ន្ធដដល
នឹ្ងរេូវចូលរមួកនុងដំយ ើ រការយរៀរចំយវេិការយៅតាមម ឌ លទាងំយនាះ។ 
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 ការពិភាកាពិគប្ោះគោបល ់
រកុមការង្ហរខុ្មដ្ហ្វលបាន្យរៀរចំដំយ ើ រការពិយរោះយោរល់ដដលបាន្យរៀរចំជាពើរររយភ

េគឺ ការពិយរោះយោរល់ថ្នន ក់ជាេិដដលយធ្វើយៅភនំយពញ និ្ងការពិយរោះយោរល់ថ្នន ក់យខ្េតចំន្នួ្រនួ្ 
យៅេូរទាងំររយេស។ 

ការពិយរោះយោរល់យន្ះមាន្រយៈយពលមយួសបាត ហ៍្ដដលចារ់យផ្តើមពើនថងេើ២៧ ដខ្សើហា 
រហូ្េដល់នថងេើ១៥ ដខ្កញ្ហដ យៅតាមយខ្េតចំន្នួ្រនួ្ គឺយខ្េត នរពដវង រនាទ យមាន្ជ័យ ម ឌ លគើរ ើ 
និ្ងយខ្េតយសៀមយរៀរ និ្ងរាជធាន្ើភនំយពញ។ ការពិយរោះយោរល់ជាមយួអ្នកពាក់ព័ន្ធយន្ះគឺមាន្យោល
យៅសំខាន់្គឺ៖ 

 ជដជកពិភាកាអំ្ពើរញ្ហា  កងវល់ និ្ងរញ្ហា ជាអ្េធិភាពដដលទាក់េងយៅនឹ្ងការយបាះ
យនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយ។ 

 ការស្ថកសួរ និ្ងការេេលួយកយោរល់ពើរយរៀរយរៀរចំយវេិការយបាះយនន េ 
និ្ងលំហ្រររជាធិ្រយេយយ្។ 

 ការដសវងរកកិចចសហ្ររេិរេតការពើអ្នកពាក់ព័ន្ធកនុងការយរៀរចំយវេិការសតើពើការយបាះ
យនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយ។ 

រកុមដដលបាន្យធ្វើការពិយរោះយោរល់យនាះរមួមាន្េំណាងគ រកស ន្យោបាយទាងំរបាំ
ដដលមាន្អ្សន្ៈយៅកនុងរដឋសភា គ កមមការយខ្េតយរៀរចំការយបាះយនន េ អ្េើេគ កមមការឃុយំរៀរ
ចំការយបាះយនន េ យសមៀន្ឃុ ំ រកុមររឹកាយខ្េត រកុង អ្ងគការសងគមសុើវលិ និ្ងររជាពលរដឋ ទាក់េងពើ
រញ្ហា ការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយ។ 

 គវទ្ិការ 
ចារ់ពើដខ្កញ្ហដ  ដល់ដខ្េុលា ខុ្មដ្ហ្វលបាន្យរៀរចំយវេិការសតើពើ ការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រ

យេយយចំន្នួ្រនួ្យៅតាមរណាត យខ្េតចំន្នួ្រួន្គឺ យខ្េតនរពយវង រនាទ យមាន្ជ័យ ម ឌ លគើរ ើ 
និ្ងយសៀមរារ។ ររជាពលរដឋ និ្ងអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុរររមា  ៤០៧នាក់ ដដលយៅកនុងយនាះមាន្ 
២៤%ជា្សតើ។ អ្នកចូលរមួទាងំអ្ស់យនាះមកពើដផ្នកយផ្សងៗយៅកនុងយខ្េតនិ្មយួៗដូចជា េំណាង
រា្សត រកុមររឹកាយខ្េត រសុក និ្ងឃុ ំ យសមៀន្ឃុ ំ គ ៈកមមការយរៀរចំការយបាះយនន េរាជធាន្ើ យខ្េត 
រកុង អ្េើេសមាជិកនន្គ ៈកមមការយរៀរចំការយបាះយនន េ ឃុ ំសង្ហា េ់  េំណាងគ រកសន្យោ
បាយយៅកនុងយខ្េត អ្ងគការយរៅរោឋ ភិបាល អ្ងគការមូលោឋ ន្យៅកនុងយខ្េត ររជាពលរដឋ និ្ងអ្នកស្ថរ
ព័េ៌មាន្មយួចំន្នួ្។ 
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យវេិការយន្ះគឺយរៀរចំយ ើងយៅកនុងយោលរំ ង៖ 
 ផ្តល់ឪកាសយអាយអ្នកចូលរមួ និ្ងអ្នកពាក់ព័ន្ធយធ្វើការជដជកពិភាកាយៅយលើរញ្ហា ដដល
ពាក់ព័ន្ធយៅនឹ្ងការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយ តាមរយះការរង្ហា ញររស់វាគមិន្ជំ
នាញ។ 

 ផ្តល់ឪកាស់យអាយអ្នកចូលរមួ និ្ងអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរមួយដើមបើជដជកពិភាកា និ្ងរកដំ
យណាះរស្ថយ ឬអ្នុ្ស្ថសន៍្យដើមបើជំរុញ ឬយធ្វើការដកលំអ្រសរមារ់ការយបាះយនន េនា
យពលខាងមុខ្។ 

 ផ្តល់ឪកាសយអាយអ្នកចូលរមួ និ្ងអ្នកពាក់ព័ន្ធយធ្វើការជដជកពិភាកា យធ្វើការពិនិ្េយយមើល
យៅយលើអ្នុ្ស្ថសន៍្ និ្ងយធ្វើការសយរមចចិេតតាមរយៈការយបាះយនន េសដមតងមេិររស់ខ្លួន្
ថ្នយេើ ោរំេ មិន្ោរំេ ឬអ្នុ្រវាេ យៅយលើអ្នុ្ស្ថសន៍្ដដលបាន្ជដជកពិភាកា និ្ង
យលើកយ ើងយៅកនុងយវេិការ។ 
តារាងអ្នកចូលរមួយៅកនុងយវេិការទាងំរនួ្យខ្េត 

ល.រ យខ្េត េើកដន្លងយរៀរចំ 
ចំន្ួន្អ្នកចូលរមួ 

សរុរ 
្សតើ រុរស 

១ នរពដវង 
ចរាងភាពយនត 
ពានមាស 

១០ ៧២ ៨២ 

២ រនាទ យមាន្ជ័យ 
សណាឋ ោ 
នាគមាស 

២៦ ៧៦ ១០២ 

៣ ម ឌ លគើរ ើ ផ្ទះសំណាក់យពរជោ ៣៩ ៧៣ ១១២ 

៤ យសៀមរារ 
សណាឋ ោ 
យសៀមរារយថ្នន្ 

២១ ៨៤ ១០៥ 

 េំណាងរា្សតដដលបាន្ចូលរមួយៅកនុងយវេិការទាងំរនួ្យខ្េត 
ល.រ យខ្េត រុរស ្សតើ សរុរ 
១ នរពដវង ០២ 0 ០២នាក់ 
២ រនាទ យមាន្ជ័យ ០២ 0 ០២នាក់ 
៣ ម ឌ លគើរ ើ ០១ 0 ០១នាក់ 
៤ យសៀមរារ ០ ០១ ០១នាក់ 
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យៅកនុងយវេិការនិ្មយួៗយយើងបាន្អ្យញ្ច ើញវាគមិន្មកពើ េំណាងរា្សត គ រកសន្យោបាយ 
េំណាងមកពើរកសួងមហានផ្ទ េំណាងអ្ងគការសងគមសុើវលិ យៅកនុងយខ្េតយដើមបើយធ្វើការរករស្ថយ
រង្ហា ញអំ្ពើរេពិយស្ថធ្ន៍្េូរយៅ យៅយលើការយបាះយនន េ និ្ងយៅយលើររជាធិ្រយេយយ។ 
វាគមិន្ទាងំអ្ស់ និ្ងអ្នកចូលរមួ ក៍បាន្ជដជកពិភាកាយៅយលើអ្នុ្ស្ថសន៍្ និ្ងដថលងការចារ់អា

រមម ៍យៅយលើលេធផ្លផ្ងដដរ។ 
ររធាន្រេយផ្សងៗោន រេូវបាន្យលើកយកមកពិភាកាយៅតាមរណាត យខ្េតនិ្មយួៗ យហ្ើយអ្នុ្

ស្ថសន៍្រេូវបាន្ផ្លិេយចញ និ្ងយធ្វើការយបាះយនន េយោយអ្នកចូលរមួទាងំអ្ស់យៅកនុងយវេិការ។ 
ររធាន្រេពិភាកា និ្ងលេធផ្លនន្ការោរំេយៅយលើអ្នុ្ស្ថសន៍្យៅកនុងយខ្េតនិ្មយួៗ៖ 

  

ល.រ យខ្េត ររធាន្រេ 
លេធផ្លយបាះយនន េ 
ោរំេយៅយលើអ្នុ្ស្ថសន៍្ 

១ នរពដវង 

 គ ៈកមាម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ 
 រញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េ 
និ្ងការចុះយមម ះយបាះយនន េ 

 ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ 
 យសរ ើភាពនន្ការរយញ្ចញមេិ 
 យសរ ើភាពនន្ការររមូលផ្តុ ំ 

៦០% យៅ៨០% 

២ រនាទ យមាន្ជ័យ 

 ហ្រិញ្ដវេថុគ រកសន្យោបាយ 
 រញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េ 
និ្ងការចុះយមម ះយរើយនន េ 

 គ ៈកមាម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ 
 យសរ ើភាពនន្ការរយញ្ចញមេិ និ្ងររមូលផ្តុ ំ 

៦០%យៅ៩០% 

៣ ម ឌ លគើរ ើ 

 រញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េ 
និ្ងការចុះយមម ះយបាះយនន េ 

 ររព័ន្ធយបាះយនន េ 
 យសរ ើភាពនន្ការរយញ្ចញមេិ 
និ្ងេេលួព័េ៌មាន្ 

 ការអ្ររអំ្នកយបាះយនន េ 

៨០%យៅ៩០% 

៤ យសៀមរារ  រញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េ ៨០%យៅ៩០% 
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និ្ងការចុះយមម ះយបាះយនន េ 
 គ ៈកមាម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ 
 ររព័ន្ធយបាះយនន េ 
 យសរ ើភាពនន្ការរយញ្ចញមេិ និ្ងររមូលផ្តុ ំ 

 
 សកិាា សាលាបងាា ញអនុសាសន៍ 
យៅនថងេើ០៣ ដខ្ធ្នូ នន ២ំ០១០ យវលាយម៉ាង៩រពឹករហូ្េដល់យម៉ាង១២នថងរេង់យៅសណាឋ ោរ

អឹុ្មភឺយរៀលភនំយពញ 
ខុ្មដ្ហ្វលបាន្យរៀរចំសិកាខ ស្ថលាមយួយដើមបើោក់រង្ហា ញពើអ្នុ្ស្ថសន៍្សតើពើការយបាះយនន េ និ្ង
ររជាធិ្រយេយយយៅកមពុជា។ 
 សិកាខ ស្ថលាយន្ះសរមរសរមួលយោយយលាក គល់ រញ្ហដ  នាយកររេិរេតនន្អ្ងគការខុ្ម
ដ្ហ្វល និ្ងមាន្សកាខ កាមចូលរមួររដហ្លជាហាសិរនាក់ដដលយៅកនងយនាះមាន្មកពើស្ថថ រ័ន្ 
គ រកសន្យោបាយ អ្នកេំណាងរា្សត គ ៈកមាម ធិ្កាជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ រកសួងមហានផ្ទ 
អ្ងគការសងគមសុើវលិដដលពាក់ព័ន្ធ និ្ងអ្នកស្ថព័េ៌មាន្។ 
 យលាក គល់ រញ្ហដ  ជានាយកររេិរេតនន្អ្ងគការខុ្មដ្ហ្វលបាន្ដថលងយៅយពលចារ់យផ្តើមយរើក
សិកាខ ស្ថលាថ្ន សិកាខ ស្ថលាយន្ះយធ្វើយ ើងយដើមបើោក់រង្ហា ញលេធផ្លនន្អ្នុ្ស្ថសន៍្សតើពើការយបាះ
យនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយដដលបាន្មកពើការពិភាកា និ្ងយវេិការយៅតាមយខ្េតចំន្នួ្រនួ្គឺ 
យខ្េតនរពដវង រនាទ យមាន្ជ័យ ម ឌ លគើរ ើ និ្ងយខ្េតយសៀមរារ និ្ងការផ្តល់ការពិភាកាយៅ
យលើអ្នុ្ស្ថសន៍្ទាងំអ្ស់យនាះ យដើមបើដកលំអ្រការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយយៅកមពុជា។ 
យលាកក៍បាន្ដថលងអំ្ រគុ យៅដល់អ្ងគការ UNDP ររចាយំៅកមពុជាដដលបាន្ជយួឧរេថមភ
ខាងហ្រិញ្ដវេថុកនុងការយធ្វើកិចចការទាងំយន្ះ។ 
 យលាក យង់៉ គឹមយអ្ង ជានាយគររេិរេត មជឈម ឌ លររជាពលរដឋយដើមបើអ្ភិវឌឍន៍្ និ្ងសន្តិ
ភាពបាន្រង្ហា ញជូន្សិកាខ កាមទាងំអ្ស់យៅកនងសិកាខ ស្ថស្ថនូ្វអ្នុ្ស្ថសន៍្សំខាន់្ៗទាក់េងយៅ
នឹ្ងដកលំអ្កនុងដំយ ើ ការយបាះយនន េដដលបាន្មកពើការពិភាកា និ្ងយវេិការទាងំរនួ្យខ្េតមាន្ដូចជា 
រញ្ជ ើយមម ះយបាះយនន េ គ ៈកមាមម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ ររព័ន្ធយបាះយនន េ 
ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ ហ្រិញ្ដវេថុគ រកសន្យោបាយ និ្ងការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េ។ 
 យលាក សុក សំយអ្ឿន្ ជានាយគររេិរេតនន្អ្ងគការការពារសិេធិយៅកមពុជា បាន្រង្ហា ញជូន្
សិកាខ កាមនូ្វអ្នុ្ស្ថសន៍្ទាក់េងយៅនឹ្ងយសរ ើភាពនន្ការរយញ្ចញមេិ ររមូលផ្តុ  ំ និ្ងយសរ ើភាពេេលួ
បាន្ព័េ៌មាន្ដដលបាន្មកពើការពិភាកា និ្ងយវេិការទាងំរនួ្យខ្េត។ 



16 របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោ ត ៃិងររជាធិរម្តយយ 
 

 រនាទ រ់ពើការរង្ហា ញជូន្យៅអ្ងគសិកាខ ស្ថលានូ្វអ្នុ្ស្ថសន៍្ដដលទាក់េងយៅនឹ្ងការយបាះ
យនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយរចួមក ក៍មាន្ការពិភាកាយៅយលើអ្នុ្ស្ថសន៍្និ្មយួៗដដលបាន្រង្ហា ញ
ជូន្ពើសំណាក់សិកាខ កាមទាងំអ្ស់។យរៅពើការពិភាកាយៅយលើអ្នុ្ស្ថសន៍្និ្មយួៗដដលបាន្ោក់
រង្ហា ញ ក៍មាន្ការពិភាកា និ្ងការយលើកយ ើងផ្ងដដរររស់សិកាខ កាមដដលទាក់េងយៅនឹ្ងការយបាះ
យនន េយរជើសយរ ើសយមភូមិ អ្ពារកិេយភាពររស់ម្ន្តើរាជការ និ្ងស្ថថ រ័ន្ដដលេេលួេនួាេើកនុងការកាេ់
យសចកតើអំ្ពើជយមាល ះដដលទាក់េងយៅនឹ្ងការយបាះយនន េ។ 
 មុន្យពលរិេសិកាខ ស្ថលាយលាកគល់ រញ្ហដ  បាន្ដថលងអំ្ រគុ ដល់សិកាខ កាមទាងំអ្ស់
ដដលបាន្អ្យញ្ច ើញមកចូលរមួ និ្ងផ្តល់យោរល់ ក៍ដូចជាអ្នុ្ស្ថសន៍្ យៅយលើអ្នុ្ស្ថសន៍្ដដលបាន្
មកពើការការយធ្វើយវេិការស្ថធារ ៈយៅតាមយខ្េតទាងំរនួ្។ 

IV. លទ្ធផលខាះៗន្តនគគប្ាង 
រញ្ហា ហ្រិញ្ដវេថុនន្គ រកសន្យោបាយ គឺបាន្កាល យយៅជារញ្ហា សំខាន់្សរមារ់យធ្វើការពិភា

កាយៅកនុងយវេិការ។យៅមុន្យពលការយធ្វើយវេិការយន្ះ ររជាពលរដឋបាន្យលយឃើញថ្នរញ្ហា ហ្រិញ្ដវេថុ
គ រកស ន្យោបាយគឺជារញ្ហា ធ្មមតា រុ៉ដន្តយរកាយពើការជដជកពិភាកាយៅកនុងយវេិការរចួមក 
អ្នកចូលរមួចង់បាន្ចារ់មយួសរមារ់រគរ់រគងហ្រិញ្ដវេថុររស់គ រកសន្យោបាយ។ 
យៅកនុងការពិភាកានន្យវេិការ អ្នកចូលរមួទាងំអ្ស់បាន្ចូលរមួោ៉ងសកមម ដូចជាការយបាះយនន េ
ោរំេយអាយរន្តររកាេកនូ្វការយចញេរមង ១០១៨ ដដលជាយសចកតើរេូវការពិេររកដររស់ររជា
ពលរដឋ ដដលផ្ទុយយៅនឹ្ងវាគមិន្ដដលេំណាងយអាយ គ រកសន្យោបាយខ្លះសុំយអាយលរ់យចាល
នូ្វការយររើរបាស់េរមង់ ១០១៨ យចញ។ ចំយពាះអ្នុ្ស្ថសន៍្ខ្លះេេលួបាន្ការយបាះយនន េោរំេជា
ឯកចឆ័ន្ដូចៗោន យៅកនុងរគរ់យវេិការទាងំអ្ស់ដូចជា ការចង់យអាយមាន្សមាសភាពចំរុះនន្េំណាង
គ រកសន្យោបាយដដលមាន្អ្សន្ៈយៅកនុងរដឋសភា យៅកនុងសមាសភាពនន្គ កមមកាធិ្ការ
ជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េរគរ់ជាន់្ថ្នន ក់។ វាគមិន្ដដលជាេំណាងនន្គ រកសន្យោបាយដដល
បាន្ចូលរមួ បាន្ររកាន់្យោលជំហ្រោ៉ងរងឹមាកំនុងការលរ់រំបាេ់យចាលនូ្វការយចញេរមង់ 
១០១៨ រុ៉ដន្តរនាទ រ់ពើការយធ្វើយវេិការ និ្ងសិកាខ ស្ថលាយដើមបើោក់រង្ហា ញជូន្អ្នកពាក់ព័ន្ធនូ្វ
អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះរចួមក អ្នកេំណាងនន្គ រកសន្យោបាយន្ើមយួៗបាន្រន្ទន់្នូ្វឥរោិរេររស់
ខ្លួន្ចំយពាះការយររើនូ្វេរមង់ ១០១៨ យោយសំ ូមពរយអាយមាន្ការដកលមអរនន្ន្ើេិវធិ្ើនន្ការយចញ
េរមង់យន្ះជំន្សួវញិ ពើយរពាះយៅកនុងយវេិការនិ្មយួៗ អ្នកចូលរមួភាគយរចើន្បាន្យបាះយនន េោរំេ
យអាយរកាេុកនូ្វេរមង់ ១០១៨ យន្ះ។ រាល់ការសំ ូមពរ និ្ងអ្នុ្ស្ថសន៍្សំខាន់្ៗ សរមារ់យធ្វើ
កំដ េរមងររព័ន្ធររជាធិ្រយេយយ និ្ងចារ់រេូវបាន្យធ្វើការពន្យល់ោ៉ងចាស់លាស់ និ្ងយផ្ញើរយៅ
អាជាញ ធ្រមាន្សមេថកិចចដដលពាក់ព័ន្ធ យដើមបើយធ្វើជារករខ័្ ឌ កនុងការសូ៊មេិជាមយួនឹ្ងអ្នកយធ្វើការ
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សយរមចចិេត។ យៅកនុងយវេិការនិ្មយួៗ អ្នកចូលរមួកាន់្ដេយល់ដឹងអំ្ពើររព័ន្ធន្យោបាយ ក៍ដូច
ជាររព័ន្ធយបាះយនន េយៅររយេសកមពុជា យោយមាន្ការជដជកោន ជារកុមេូចៗ រនាទ រ់មកក៍មាន្
កាជដជកពិភាកាយៅកនុងយវេិការទាងំមូល យដើមបើរកវធិ្ើកនុងការដកលមអររព័ន្ធយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រ
យេយយយៅកមពុជា។ អ្នកចូលរមួយៅកនុងយវេិការនិ្មយួៗ ក៍បាន្យល់ដឹងរដន្ថមយេៀេអំ្ពើេំយ ើ
ការនន្ការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រយេយយ និ្ងជាឪកាស់មយួសរមារ់អ្នកចូលរមួមាន ក់ៗរយញ្ចញនូ្វ
មេិយោរល់ផ្លទ ល់ខ្លួន្។ ការពិភាការយញ្ចញមេិ យោរល់ទាងំអ្ស់រវាងវាគមិន្ និ្ងអ្នកចូលរមួយៅ
កនុងយវេិការនិ្មយួៗរេូវបាន្ថេជាសយមលងេុក យហ្ើយយកមកចាក់ផ្ាយយៅកនុងកមមវធិ្ើវេិយុររស់
ខុ្មដ្ហ្វល។ អ្នុ្ស្ថសន៍្នន្យវេិការនិ្មយួៗរេូវបាន្ោក់រញ្ចូ លោន យោយយធ្វើការដកសរមួលពាកយ
យពជន៍្ខ្លះៗ យោយមិន្បាន្ដកដររអ្េថន័្យយដើម យដើមបើយអាយង្ហយយល់ យហ្ើយបាន្ោក់រង្ហា ញជូន្
អ្នកកាដសេ អ្ងគការសងគមសុើវលិដដលពាក់ព័ន្ធ អ្នកេំណាងរគរ់គ រកសន្យោបាយទាងំអ្ស់ 
និ្ងគ ៈកមាមម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េយៅកនុងសិកាខ ស្ថលាមយួ ដដលយធ្វើយ ើងយៅភុនយពញ 
យហ្ើយសិកាខ ស្ថលាផ្សពវផ្ាយនូ្វអ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះ ក៍រេូវបាន្ចាក់ផ្ាយតាមររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយផ្ង
ដដរ។ 

V. ការវាយលន្តមា 
 ១. បញ្ហា រែឈម 

យៅកនុងដំយ ើ ការយធ្វើការពិយរោះយោរល់យន្ះ មាន្រញ្ហា ររឈមខ្លះៗដូចជា យពលយវលា
ដដលផ្តល់យអាយសរមារ់អ្នកដដលចុះយៅយធ្វើការពិភាកាជាមយួនិ្ងរកុមនិ្មយួៗ និ្ងយពលយវលា
ដដលផ្តល់យអាយសរមារ់យលខាយខ្េតកនុងការយធ្វើលិខិ្េតសុំជរួរកុមពិភាកានិ្មយួៗមិន្រគរ់រោន់្។
ភាគយរចើន្នន្រកុមពិភាកានិ្មយួៗយៅតាមេំរន់្មាន្ការយល់ដឹងេិចេចួ និ្ងមិន្ហ៊ាន្រយញ្ចញមេិ 
ឬមិន្មាន្ការយល់ដឹងដេមតងចំយពាះសំន្រួខ្លះៗ ដដលយធ្វើយអាយមាន្ការពិបាកកនុងការសុំជាយោរល់ 
ឬអ្នុ្ស្ថសន៍្មកវញិពើរកុមទាងំយនាះ យរើយទាះរើជាមាន្ការពន្យល់ពើរកុមការង្ហរក៍យោយ។ 
២. ធោបល់កកលំអរ 
 គដួេមយួនថងជរួដេពើររកុមយដើមបើយអាយមាន្យពលយវលារគរ់រោន់្កនុងការជរួពិភាកាជាមយួរកុម
និ្មយួៗ និ្ងមិន្មាន្ការយេឺយពលកនុងការយៅជរួរកុមមយួយេៀេ។  

 គរួដេផ្តល់យពលយវលាយៅយអាយយលខាយខ្េតយអាយបាន្រគរ់រោន់្កនុងការោក់លិខិ្េតសុំជរួជា
មយួរកុមដដលរេូវជរួពិភាកា។ 

 សំន្រួដដលយរេៀមសរមារ់រកុមពិភាកានិ្មយួៗ គរួដេរេូវបាន្ដរងដចកយអាយបាន្រេឹមរេូវ និ្ង
សមរសរយៅតាមសមេថភាព និ្ងការង្ហរនន្រកុមពិភាកានិ្មយួៗ។ 
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 គរួដេមាន្ការយរៀរចំយៅកនុងរដូវដដលមិន្មាន្យភលៀងដដលអាចជយួសរមួលដល់ការង្ហរជរួររជំុ 
និ្ងមិន្ចំយពលចុះយមម ះអ្នកយបាះយនន េដដលង្ហយរសួលកនុងការជរួជាមួយយសមៀន្ឃុ ំសង្ហា េ់។ 

VI. គសចកតីសនោិដាឋ ន 
 ជាសរុមមក គយរមាងនន្យវេិការយៅកនុងយខ្េតទាងំរនួ្បាន្រររពឹេតយៅោ៉ងយជាគជ័យ 
ខុ្មដ្ហ្វលសូមដថលងអំ្ រគុ ដល់ដល់មាច ស់ជំន្យួកមមវធិ្ើអ្ភិវឌន្ឍន៍្នន្អ្ងគការសហ្ររជាជាេិ
ររចាយំៅកមពុជា UNDP សរមារ់ឪកាស់ដដលបាន្ផ្តល់យអាយកនុងការអ្នុ្វេតនន្គយរមាងយន្ះ 
ដដលបាន្ជយួដល់ អ្ងគការសងគមសុើវលិ និ្ងលិេធិររជាធិ្រយេយយយៅកមពុជា។ លេធផ្លនន្
គយរមាងយន្ះបាន្រង្ហា ញយអាយយឃើញថ្ន ខុ្មដ្ហ្វលបាន្អ្នុ្វេតនូ្វគយរមាងយន្ះបាន្ោ៉ងយជាគជ័យ 
យោយបាន្ផ្តល់យអាយ មាន្ការពិភាកាោន នន្សងគមសុើវលិយៅកនុងយខ្េតទាងំរនួ្ និ្ងបាន្រកនូ្វ
អ្នុ្ស្ថសន៍្សំខាន់្ៗ សរមារ់ោក់ចូលយៅកនុងេំយ ើ ការកំដ េរមង់ររជាធិ្រយេយយ តាមរយៈ 
ការរមួរញ្ចូ លោន នន្អ្នុ្ស្ថសន៍្ដដលបាន្មកយវេិការយៅកនុងយខ្េតទាងំរនួ្។ ខុ្មដ្ហ្វលនឹ្ងរពឹំង
យៅយពលអ្នាគេ នូ្វឪកាសកនុងការអ្នុ្វេតអំ្ពើ យវេិការសតើពើ ការយបាះយនន េ និ្ងររជាធិ្រ
យេយយយន្ះដថមយេៀេ យដើមបើយធ្វើសកមមភាព និ្ងេសូ៊មេិយដើមបើតាមោន្ និ្ងពាោមយល់ពើកំដ 
េរមង់ពិេរបាកដ ដដលយឆលើយេរយៅនឹ្ងយសចកតើរេូវការ ឬការទាមទាដដលផ្តល់យអាយយោយអ្នក
ពាក់ព័ន្ធយផ្សងៗយេៀេយៅកនុងកំុ ុងយពល FOREDS ។ 
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ឧបសមព័នធ១ 
១.១. ការសគងាបន្តនកិចចពិគប្ោះគោបល ់

 ររព័ន្ធយបាះយនន េ 
ររព័ន្ធយបាះយនន េដដលបាន្និ្ងកំពុងយររើរបាស់យៅយពលរចចុរបន្នយន្ះមាន្ការោរំេពើសំ

ណាក់គ រកសន្យោបាយភាគយរចើន្ ក៍រុ៉ដន្តចំយពាះរូរមន្តនន្ការដរងដចងអ្សន្ៈគឺមាន្គ 
រកសជាយរចើន្ចង់យអាយផ្លល ស់រតូរ ពើយរពាះរូរមន្តដដលដរងដចងអ្សន្ៈយៅយពលរចចុរបន្នយន្ះ គឹមិន្
មាន្ភាពយុេតិធ៌្មសរមារ់គ រកសេូចៗ ចំដ កឯយរកខជន្ដដលជារ់យនន េមិន្បាន្េេលួខុ្ស
រេូវចំយពាះមាច ស់យនន េយៅតាមម ឌ លយេ គឺរេូវេេលួខុ្សរេូវចំយពាះរកសន្យោបាយររស់ខ្លួន្
វញិ។ 

គ រកសភាគយរចើន្ចង់យររើរបាស់រូរមន្តដរងដចកដូចសម័យកាលនន្ការយបាះយនន េដដល
យរៀរចំយ ើងយោយអុ៊្ន្តាក់ (UNTAC) ដដលយររើរបាស់រូរមន្តសំ ល់ធំ្ យហ្ើយោរំេយអាយគ 
រកសន្យោបាយនិ្មយួៗរញ្ចូ លកូតា្សតើយអាយបាន្ោ៉ងេិចណាស់៣០% យៅកនុងរញ្ច ើយរកខជន្
ររស់ខ្លួន្។សរមារ់ការយររើរបាស់ររព័ន្ធយបាះយនន េ កមពុជាគដួេង្ហកមកពិចារណានូ្វការយររើរបាស់
ររព័ន្ធយបាះយនន េចំរុះមយួដដលមាន្ទាងំការយបាះយនន េយអាយយៅគ រកសន្យោបាយ និ្ងការ
យបាះយនន េយអាយយរកខជន្ឯករាជយ។ 

គ ៈកមាមម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ 
គ រកសន្យោបាយមយួចំន្នួ្យល់ថ្ន គ ៈកមាមម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េមិន្

បាន្រកាយោលការ ៍អ្ពារកិេយ និ្ងរេូវបាន្យគយមើលយឃើញថ្នមាន្ភាពលយមអៀងយៅរកគ រកស
កាន់្អំ្ណាច។ មាន្ម្ន្តើ គ.ជ.រ ជាយរចើន្ខ្វះសមេថភាពកនុងការរំយពញកិចចការររស់ខ្លួន្ទាក់
េងយៅនឹ្ងការយរៀរចំការយបាះយនន េ មិន្មាន្េមាល ភាពកនុងការយរជើសយរ ើសម្ន្តើ គ.ជ.រ យៅថ្នន ក់
េំរន់្។ 

មាន្ការសំ ូមពរយសទើដេរគរ់គ រកសន្យោបាយ និ្ងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាងំអ្ស់ថ្ន ស្ថថ រ័ន្ 
គ.ជ.រ គឺដេរេូវដេដចងយៅកនុងចារ់រដឋធ្មមនុ្ញ្ដ យដើមបើយអាយស្ថថ រ័ន្យន្ះ មាន្អំ្ណាច និ្ង
ឯករាជយភាពរគរ់រោន់្យៅកនុងការរំយពញភារកិចចររស់ខ្លួន្។ ចំដ កឯសមាសភាពវញិ គឺរេូវ
យអាយមាន្េំណាងរគរ់គ រកសន្យោបាយដដលមាន្អ្សន្ៈយៅកនុងរដឋសភា សមាសភាពយន្ះ
រេូវមាន្យៅរគរ់ជាន់្ថ្នន ក់នន្ គ.ជ.រ ទាងំអ្ស់។ ជាជយរមើសមយួយេៀេដដរសរមារ់សមាសភាព 
គ.ជ.រ គឺគួដេមាន្កាចូលរមួជាមយួនិ្ងអ្ងគការសងគមសុើវលិដដលដដលយធ្វើការពាក់ព័ន្ធយៅកនុង
យរឿងយបាះយនន េ។   

ការចុះយមម ះអ្នកយបាះយនន េ និ្ងរញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េ 
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គ រកសន្យោបាយភាគយរចើន្បាន្យលើកយ ើងថ្ន រញ្ជ ើយមម ះយបាះយនន េយៅយពលរចចុរបន្ន
យៅដេមាន្រញ្ហា យរចើន្ ជាពិយសសរញ្ហា  យមម ះសទូន្ និ្ងការលរ់យមម ះយោយមិន្មាន្ឯកស្ថរ
រញ្ហច ក់ចាស់លាស់មុន្យពលលរ់យមម ះ។ ការយធ្វើររេិភូកមមអំ្ណាចយអាយយៅយសមៀន្ឃុ ំសង្ហា េ់ជា
អ្នកចុះយមម ះយបាះយនន េជារញ្ហា  ពើយរពាះអ្នកទាងំយនាះជាម្ន្តើររស់គ រកសន្យោបាយ ដដលមិន្
អាចរកាយោលជំហ្រអ្ពារកិេយបាន្សរមារ់អ្នកចុះយមម ះយបាះយនន េទាងំឡាយណាដដលមាន្
និ្នាន ការន្យោបាយយផ្សងពើោេ់។ 

មេិភាគយរចើន្នន្អ្នកពាក់ព័ន្ធបាន្យលើកយ ើងថ្ន រយៈយពលនន្ការចុះយមម ះយបាះយនន េគរួដេ
មាន្រយៈយពលដវងជាងយពលដដលរេូវបាន្កំ េ់យោយចារ់យពលរចចុរបន្ន។ គ.ជ.រ គរួដេយធ្វើការ
ង្ហរចុះយមម ះយបាះយនន េវញិ។ រញ្ច ើយមម ះយបាះយនន េរេូវដេបាន្យធ្វើសវកមមយអាយបាន្ញឹកញារ់ 
និ្ងរេូវមាន្ឯកស្ថចាស់លាស់ និ្ងរគរ់រោន់្សរមារ់លរ់យមម ះ។ ចំយពាះការយររើរបាស់នូ្វេរមង់ 
១០១៨ វញិររសិន្ជាអាច រេូវរកវធិ្ើយផ្សងមកជំន្សួវញិ ឬយររើេរមង់យន្ះដដដល ដេរេូវដេ
មាន្វធិាន្ការចាស់លាស់កនុងការរគរ់រគងអំ្ពើការយចញយអាយយររើនូ្វេរមង់១០១៨យន្ះ។ ពរងឹង
សមេថភាពរដន្ថមចំយពាះម្ន្តើយរៀរចំការយបាះយនន េ ជាពិយសសម្ន្តើថ្នន ក់តាមេំរន់្អំ្ពើន្ើេិវធិ្ើ និ្ង
ចារ់យបាះយនន េ។ 

ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ 
មាន្ការយលើកយ ើងយសទើដេទាងំអ្ស់ជាមយួនិ្ងរកុមដដលរេូវបាន្ពិភាកាពិយរោះយោរល់

ថ្នររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយររស់រដឋសថិេយៅយរកាមគ រកសកាន់្អំ្ណាច។ ការចាក់ផ្ាយមាន្ការភាព
លយមអៀងយៅរកគ រកសកាន់្អំ្ណាច មិន្មាន្េុលយភាពកនុងការចាក់ផ្ាយនូ្វរាល់ព័េ៌មាន្ដដល
មាន្និ្នាន ការររនងំ ឬរះិគន់្រោឋ ភិបាល។ 

គដួេមាន្រយងាើេនូ្វ គកមមការយដើមបើរគរ់រគងការចាក់ផ្ាយយដើមបើធានានូ្វេុលយភាព និ្ង
េមាល ភាពនន្រគរ់ព័េ៌មាន្ និ្ងយធ្វើការដរងដចកយម៉ាងផ្សពវផ្ាយយអាយបាន្យសមើៗោន  និ្ងមាន្ការផ្តនាទ
យទាសចំយពាះររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយណាដដលមិន្យោរពចារ់។ អ្ងគការសងគមសុើវលិគដួេរយងាើេររព័ន្ធ
ផ្សពវផ្ាយមយួចាក់ផ្ាយនូ្វរគរ់ព័េ៌មាន្ទាងំអ្ស់ជូន្យៅដល់ស្ថធារ ៈជន្។  

ការយោះរស្ថយរ តឹ ងនន្ការយបាះយនន េ និ្ងយសចកតើសយរមច 
ការយោះរស្ថយរ តឹ ងទាក់េងយៅនឹ្ងការយបាះយនន េយៅដេមាន្ភាពមិន្ចាស់លាស់ 

ដដលទាក់េងយៅនឹ្ងសមេថភាពនន្ម្ន្តើដដលេេលួរន្ទុកយោះរស្ថយរ តឹ ង រ តឹ ងភាគយរចើន្រេូវ
បាន្សរមរសរមួលយរចើន្ជាងការអ្នុ្វេតចារ់។ 

គរួយងាើេនូ្វយុតាត ធិ្ការោច់យោយដ កមយួសរមារ់យោះរស្ថយរ តឹ ងទាក់េងយៅនឹ្ងរេ
យលមើសនន្ការយបាះយនន េ និ្ងការយរៀរចំការយបាះយនន េ។ 



របាយការណ៍ននគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោ ត និងរបជាធិបម្តយយ  21 

 

ហ្រិញ្ដវេថុន្យោបាយ 
មាន្ការយល់រសរជាឯកចឆ័ន្ពើអ្នកដដលរេូវបាន្ពិភាកាពិយរោះយោរល់ថ្ន ការយររើ

របាស់ហ្រិញ្ដវេថុររស់គ រកសន្យោបាយមិន្មាន្េមាល ភាព ររជាពលរដឋដដលជាមាច ស់យនន េមិន្
អាចដឹងថ្នយេើគ រកសន្យោបាយនិ្មយួៗបាន្ថវកិារមកពើណាខ្លះ និ្ងយកយៅយធ្វើអ្វើខ្លះ ដដល
យដើមយហ្េុដដលនាយំអាយមាន្អំ្យពើពុករលួយ យហ្ើយក៍អាចយអាយមាន្ការខ្វះេំនុ្កចិេតមកយលើគ 
រកសន្យោបាយ។ 

មេិភាគយរចើន្ោរំេយអាយមាន្ចារ់សរមារ់រគរ់រគងហ្រិញ្ដវេថុគ រកសន្យោបាយយដើមបើ
យអាយអ្នកយបាះយនន េបាន្ដឹងអំ្ពើការយររើរបាស់លុយនន្គ រកសន្យោបាយនិ្មយួៗ និ្ងយលើក
កំពស់េមាល ភាព កាេុកចិេតយៅយលើការដឹកនារំរយេសនន្គ រកសដដលបាន្ជារ់យនន េពើសំណាក់
អ្នកយបាះយនន េ។ គរួដេមាន្ដដន្កំ េ់យៅយលើការចំណាយថវកិារនន្ គរកសន្យោបាយយពល
យធ្វើការយោសនាយបាះយនន េយដើមបើ យអាយមាន្ភាពយុេតិធ៌្មកនុងការដសវងរកឪកាស់េេលួបាន្សន្លឹក
យនន េពើអ្នកយបាះយនន េ និ្ងរកាេុលយភាពរវាងគ រកសដដលមាន្ធ្ន្ធាន្យរចើន្ និ្ងមិន្សូវមាន្
ធ្ន់្ធាន្។  

ការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េ 
ការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េយៅដេជារញ្ហា ធំ្សរមារ់ររជាពលរដឋ ជាពិយសសយៅតាមេំរន់្ោច់

រសោល និ្ងេំរន្ដដលមាន្ជន្ជន្ភាគេិចរស់យៅ។ មាន្ររជាពលរដឋជាយរចើន្នូ្វមិន្ទាន់្យល់
អំ្ពើការយបាះយនន េ និ្ងន្ើេិវធិ្ើយបាះយនន េ។ 

ការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េរេូវដេយធ្វើយអាយបាន្ជាររចា ំជាពិយសសដល់ជន្ជាេិភាគេិច និ្ងេំ
រន់្ោច់រសោល យោយយររើរបាស់ភាស្ថ និ្ងេសួដមតងជាររស់ជន្ជាេិភាគេិច។ អ្ងគការ
សងគមសុិវលិគរួដេជយួកនុងការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េ។ 

យសរ ើភាពកនុងការរយញ្ចញមេិ 
ការរយញ្ចញមេិយៅមាន្កំរេិ និ្ងការខ្លរខាល ចយៅយ ើយ ជាពិយសសការរយញ្ចញមេិររនងំ

យៅនឹ្ងគ រកសកាន់្អំ្ណាច សមាជិកសភាគ រកសររនងំដេងដេររឈមមុខ្នឹ្ងរ តឹ ង
ររហិាយករ តទ៍ាក់េងយៅនឹ្ងការរយញ្ចញមេិររស់ពកួយគ។ ចារ់មិន្បាន្កំ េ់ន័្យយអាយបាន្
ចាស់លាស់ទាក់េងយៅនឹ្ងរេយលមើសររហិាយករ ត ៍និ្ងការផ្ាយព័េ៌មាន្មិន្ពិេ។ 

  កំ េ់និ្យមន័្យយអាយបាន្ចាស់លាស់ទាក់េងយៅនឹ្ងចារ់សតើពើការររហិាយករ ត ៍និ្ងការ 
ផ្ាយនូ្វព័េ៌មាន្មិន្ពិេ។ រេូវធានាថ្នរាល់ការរយញ្ចញមេិរះិគន់្កនុងន័្យដកលមអររេូវបាន្ចាក់
ផ្ាយ  និ្ងមិន្មាន្ការរំភិេភ័យ។ 

សិេធិនន្ការេេួលព័េមាន្ 



22 របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោ ត ៃិងររជាធិរម្តយយ 
 

 
 ការេេលួបាន្នូ្វព័េ៌មាន្ស្ថធារ ៈនូ្វមាន្ករមិេយៅយ ើយជាពិយសសទាក់េងយៅនឹ្ង
ការការអ្ភិវឌឍន៍្យផ្សងៗ ដដលទាក់េងជាមយួនឹ្ងររជាពលរដឋ យរើយទាះរើជាចង់ដសវងរកព័េ៌មាន្ 
ក៍មាន្ការលំបាក។ 

រោឋ ភិបាលគរួផ្តល់អ្េិភាពេើមយួនន្ការអ្នុ្ម័េចារ់សតើពើការេេលួបាន្នូ្វព័េ៌មាន្ស្ថធារ
 ៈ ។ រេូវដេរងារយអាយមាន្ភាពង្ហយរសួលជូន្យៅស្ថធារ ៈជន្កនុងការដសវងរកនូ្វព័េ៌មាន្ពើ
ស្ថថ រ័ន្រដឋ។ 

យសរ ើភាពនន្ការររមូលផ្តុ ំ
សិេធិនន្ការររមូលផ្តុ ំយៅមាន្ករមិេយៅយ ើយយរើយទាះជាចារ់ធានានូ្វការអ្នុ្វេតសិេធិយន្ះក៍

យោយ។ អាជាញ ធ្រដេងដេរំភិេរំភ័យររជាពលរដឋកនុងការររមូលផ្តុ ំោន  យោយយអាយសុំចារ់
អ្នុ្ញ្ហដ េតិជាមុន្សិន្ពើអាជាញ ធ្រមាន្សមេថកិចច ឬក៍យកយលសថ្នរ៉ះពាល់ដល់សណាត រ់ធាន រ់ស្ថ
ធារ ៈ។ 

គរួដេលរ់រំបាេ់ការសុំអ្នុ្ញ្ហដ េតចារ់ យោយរេឹមដេជូន្ជាេំ ឹងជាមុន្ និ្ងអាជាញ ធ្ររេូវ
ដេរកាសុវេថភាព និ្ងសន្តិសុខ្ជូន្ររជាពលរដឋដដលយធ្វើការររមូលផ្តុ ំោន ។ 

រញ្ហា អ្េធិភាពដដលយខ្េតនិ្មួយៗបាន្យលើកយ ើង 

រញ្ហា ដដលបាន្យលើកយ ើង 
ម ឌ ល 

នរពដវង រនាទ យមាន្ជ័យ ម ឌ លគើរ ើ យសៀមរារ 
រញ្ច ើយមម ះយបាះយនន េ 
និ្ងការចុះយមម ះយបាះយនន េ     

សមាសភាពគ ៈកមាមម ធិ្ការជាេិយរៀរ 
ចំការយបាះយនន េ     

ររព័ន្ធយបាះយនន េ     
ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ     
ការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េ     
ហ្រិញ្ដវេថុគ រកសន្យោបាយ     
ការយោះរស្ថយរ តឹ ងយបាះយនន េ     
យសរ ើភាពរយញ្ចញមេិ     
យសរ ើភាពនន្ការររមូលផ្តុ ំ     
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យសរ ើភាពនន្ការេេួលបាន្ព័េ៌មាន្     
 
ដផ្អកយៅយលើតារាងខាងយលើដដលេេលួបាន្ពើការពិយរោះយោរល់ យយើងយឃើញថ្នរញ្ហា ជា

អ្េធិភាពទាងំរបារំរស់ម ឌ លនិ្មយួៗមាន្ដូចេយៅ៖ 
 យខ្េតរនាទ យមាន្ជ័យ៖ រញ្ជ ើយមម ះយបាះយនន េ និ្ងការចុះយមម ះយបាះយនន េ 
សមាសភាពគ កមាម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ ហ្រិញ្ដវេថុគ រកសន្យោ
បាយ យសរ ើភាពនន្ការរយញ្ចញមេិ និ្ងយសរ ើភាពនន្ការររមូលផ្តុ ំ។ 

 យខ្េតនរពដវង៖ រញ្ជ ើយមម ះយបាះយនន េ និ្ងការចុះយមម ះយបាះយនន េ ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ
សមាសភាពគ ៈកមាមម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ យសរ ើភាពនន្ការរយញ្ចញ
មេិ និ្ងយសរ ើភាពនន្ការររមូលផ្តុ ំ។ 

 យខ្េតយសៀមរារ៖ រញ្ជ ើយមម ះយបាះយនន េ និ្ងការចុះយមម ះយបាះយនន េ សមាសភាព 
គ ៈកមាមម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ ររព័ន្ធយបាះយនន េ យសរ ើភាពនន្ការ
រយញ្ចញមេិ និ្ងយសរ ើភាពនន្ការររមូលផ្តុ ំ។ 

 យខ្េតម ឌ លគើរ ើ៖រញ្ជ ើយមម ះយបាះយនន េ និ្ងការចុះយមម ះយបាះយនន េ ររព័ន្ធយបាះ
យនន េការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េ យសរ ើភាពនន្ការរយញ្ចញមេិ និ្ងយសរ ើភាពេេលួ
បាន្ព័េ៌មាន្។ 

 
 
១.២. សនំួរសប្ាប់គធវើកិចចពិគប្ោះគោបល ់

សំ ួរ (FOREDS) 

កាលររយិចឆេៈ        េើកដន្លងសមាភ សន៍្ៈ   
 
យមម ះអ្នកសមាភ សៈ       
 
 
យមម ះអ្នករេូវបាន្សមាភ សន៍្ៈ                                              
 
ចំន្នួ្អ្នករេូវបាន្សមាភ សន៍្ៈ     ចំន្នួ្្សតើ   
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េំដ ងអ្នករេូវបាន្សមាភ សន៍្ៈ     ស្ថថ រ័ន្         
 
សំន្ួរ 

I. ររព័ន្ធយបាះយនន េ 
យេើអ្នកយពញចិេតររព័ន្ធយបាះយនន េសមាមារេ, ររព័ន្ធឯកេតនាម ឬក៍ររព័ន្ធចំរុះ? 
ររព័ន្ធសមាមារេៈយបាះយនន េយរជើសយរ ើសគ រកសន្យោបាយ 
ររព័ន្ធឯកេតនាមៈយបាះយនន េយរជើសយរ ើសយរកខជន្ 
ររព័ន្ធចំរុះ យបាះយនន េយរជើសយរ ើសគ រកសន្យោបាយ និ្ងយរកខជន្ ឬរកុមយរកខជន្ឯករាជយ 
 

1. មាន្សំ ូមពរជាយរចើន្សុំយអាយមាន្យរកខជន្ឯករាជយដដលអាចចូរមួកនុងការយបាះយនន េសរមារ់
សភាជាេិ/និ្ងរកុមររឹកាឃុ/ំសង្ហា េ់ដដរ។យេើអ្នកយល់រពម ឬមិន្យល់រពមយលើសំ ូមពរយន្ះ? 
យរើមិន្ឈរយមម ះជារុគគល ចុះចំដ កលេថភាពនន្រញ្ជ ើយមម ះឯករាជយវញិយេើអ្នកយល់យឃើញ
ោ៉ងយម៉ចដដរ? 

2. រូរមន្តររស់យយើងយពលរចចុរបន្នយន្ះសរមារ់អ្សន្ដដលយៅសល់ជយួយៅដល់គ រកសធំ្ៗ។
យេើអ្នកយពញចិេតនូ្វយន្តការយន្ះឬយេ?ឬក៍គរួដេយររើរូរមន្តថមើ?យេើអ្នកគិេោ៉ងដូចយមតច
អំ្ពើលេធភាពនន្ការយររើរបាស់រូរមន្តដរងដចកអ្សន្ររស់អុ៊្ន្តាក់សរមារ់សំ ល់ខ្ពស់? 

3. មាន្កាសំ ូមពរយអាយមាន្ចំន្នួ្កូតា្សតើ៣០%យៅកនុងរដឋសភាជាេិ។យេើអ្នកយល់រពម
យៅនឹ្ងមេិយន្ះឬយេ?ររសិន្យរើដូចយចាន ះ យេើគរួដេរេូវបាន្អ្នុ្វេតន៍្ោ៉ងដូចយមតច?(ឧទាហ្រ ៍) 

 
II. គ ៈកមាម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ 

យេើអ្នកយល់យឃើញោ៉ងដូចយមតចអំ្ពើសមាសភាពររស់ គ.ជ.រ យពលរចចុរបន្នយន្ះ? 
យេើអ្នកយល់យឃើញោ៉ងដូចយមតចដដរចំយពាះការយរជើសយរ ើសសមាសភាពររស់ គ.ជ.រ យោយ 
រកសួងមហានផ្ទ? 
យេើអ្នកយល់ោ៉ងដូចយមតចអំ្ពើសមាសភាពដដលជាអ្នកយរជើសយរ ើសសមាជិក គ.ជ.រ និ្ងសមាស
ភាព គ.ជ.រ យៅខាងយរកាមយន្ះ៖ 
អ្នកយរជើសយរ ើសសមាជិក គ.ជ.រ៖ជាគ កមមការចំរុះដដលមាន្េំណាងគ រកសន្យោបាយ 
និ្ងសងគមសុើវលិ។ 
សមាសភាពនន្សមាជិកយៅកនុង គ.ជ.រ៖សមាជិក គ.ជ.រ គដួេមាន្សមាជិកដដលយចញមក
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គ រកសន្យោបាយនិ្មយួៗ និ្ងអ្ងគការសងគមសុើវលិ យហ្ើយសមាសភាពយន្ះមាន្ដូចោន
យៅរគរ់លំោរ់ថ្នន ក់នន្ គ.ជ.រ។ 
 

4. រករខ័្ ឌ ចារ់ររស់គ.ជ.រ́។ គ.ជ.រ យពលរចចុរបន្នយន្ះរេូវបាន្យគរញ្ចូ លយៅកនុងចារ់យបាះយនន េ 
សតើពើការយរជើសតាងំេំណាងរា្សត មិន្ដមន្ជាស្ថថ រ័ន្មយួដដលមាន្ដចងយៅកនុងរដឋធ្មមនុ្ញ្ដ ។ 
យេើរករខ័្ ឌ ចារ់ររស់គ.ជ.រ យន្ះរគរ់រោន់្សរមារ់ធានាឯករាជយភាពររស់ គ.ជ.រ ដដរឬយេ? 
ឬក៍គដួេមាន្ចារ់ោច់យោយដ កឬរេរញ្ដេតិរដឋធ្មមនុ្ញ្ដសរមារ់ គ.ជ.រ?យេើ គ.ជ.រ 
គដួេយៅយរកាមការជយួរជុមដរជងពើរកសួងមហានផ្ទដដរឬយេ? 

5. អំ្ពើរចនាសមព័ន្ធ។រចចុរបន្នសមាជិកររស់ គ.ជ.រ រេូវបាន្យសនើយ ើងយោយរកសួងមហានផ្ទ 
និ្ងអ្នុ្ម័េយោយសភាជាេិយេើអ្នកយពញចិេតជាមយួនិ្ងររព័ន្ធដេងតាងំយន្ះដដរឬយេ?
មាន្ការសំ ូមពរ ពើគ រកសន្យោបាយ អ្ងាការជំនាញ និ្ងអ្ងគការសងគមសុើវលិ
ជាអ្នកយរជើសយរ ើសសមាជិកររស់ គ.ជ.រ យដើមបើយជៀសវាងការរះិគន់្ពើភាពលយមអៀង។
យេើអ្នកយល់រពមឬយេ?យេើគដួេកំ េ់ចំន្នួ្នន្អ្ េតិររស់សមាជិក គ.ជ.រ 
ដូចយៅររយេសដ៍ដេយេៀេដដរឬយេ?យេើអ្នកយល់ោ៉ងដូចយមតចដដរចំយពាះការកំ េ់សមថភាពជា
សតងោរមយួសរមារ់ថ្នន ក់អ្នកដឹកនា ំ គ.ជ.រ?  ការរេួេពិនិ្េយ និ្ងរគរ់រគង។ 
រចចុរបន្នយន្ះមិន្ទាន់្មាន្ន្ើេិវធិ្ើសរមារ់ គ.ជ.រ នាខំ្លួន្
ម្ន្តើរោឋ ភិបាលដដលយលមើសនឹ្ងចារ់យកយៅោក់យទាសយៅយ ើយយេ។យេើ គ.ជ.រ អំ្ណាច
ផ្លត ច់មុខ្ឬយេកនុងការោក់យទាសវន័ិ្យដល់ម្ន្តើទាងំយនាះដដរឬយេ?ម្ន្តើយរៀរចំការយបាះយនន េ។យេើ 

អ្នកយពញចិេតជាមយួនិ្ងកំរេិនន្េមាល ភាពកនុងការយរជើសយរ ើសគ ៈកមមការយខ្េតយរៀរចំការយបាះយនន េ 
គ ៈកមមកាឃុយំរៀរចំការយបាះយនន េ និ្ងគ ៈកមមការការោិល័យយបាះយនន េដដរឬយេ?យេើគួ
ដេមាន្ការយលើកសតង់ោរនន្សមថភាពសរមារ់អ្នកដដលរំយរ ើការង្ហរកនុងគ ៈកមមកាទាងំយន្ះ
យអាយបាន្ខ្ពស់យេ?យេើអ្នកសំ ូមពរចងយអាយមាន្ជាការរេួេពិនិ្េយរយរៀរណាដដរ? 

6. រេរញ្ដេតិ។អ្នកសយងាេការ ៍ជាយរចើន្បាន្កេ់សមាគ ល់យឃើញថ្នរេរញ្ដេតិមយួចំន្នួ្យពលរចចុរបន្ន
យន្ះមាន្ភាពស្ថញំាយំរចើន្។យេើអ្នកយល់រសរដដរឬយេ?យេើអ្នកយល់ថ្នមាន្មយធ្ាបាយអ្វើយដើមបើ 
យធ្វើយអាយកាន់្ដេង្ហយរសួលនូ្វរេរញ្ហជ  និ្ងន្ើេិវធិ្ើដដលមាន្រស្ថរ់ទាងំយនាះដដរឬយេ? 

 

III. ការចុះយមម ះយបាះយនន េនិ្ងរញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េ 
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9. យេើអ្នកយល់ថ្ន ឯកស្ថររញ្ហជ ក់អ្េតសញ្ហដ  សរមារ់ការចុះយមម ះ និ្ងយបាះយនន េមាន្រញ្ហា  
ឬអ្េ់?យេើរេូវរន្តរយររើេរមង់១០១៨យេៀេឬ?យេើយយើងអាចដកេរមូវនូ្វព័េ៌មាន្អ្នកយបាះយនន េ
យៅការោិល័យអ្នកយបាះយនន េោ៉ងដូចយមតចយរើអ្នកយបាះយនន េោេ់មាន្ការលំបាកកនុងការរកព័េ៌
មាន្យៅការោិល័យយបាះយនន េ? 

10. ការយធ្វើររេិភូកមមនន្កាេេលួខុ្សរេូវនន្កិចចការយបាះយនន េ។គ.ជ.រអាចររគល់ការង្ហរយៅយអាយ
អាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្ ដូចជាការង្ហរចុះយមន ះអ្នកយបាះយនន េ។យេើររព័ន្ធយន្ះផ្តល់នូ្វការរេួេពិនិ្េយរគរ់
រោន់្ដដរឬយេ?យេើការយធ្វើររេិភូកមមយន្ះគដួេរេូវបាន្យគសយរមចជាផ្លូវចារ់ដដរឬយេ?
ដូចដដលតាមមេិមយួចំន្នួ្បាន្សំ ូមពរ។ 

11. ការយធ្វើសវន្កមមជាឯករាជយមយួបាន្រង្ហា ញយអាយយឃើញថ្នមាន្យមម ះរារ់ពាន់្រេូវបាន្យគលរ់
យចាលយោយមិន្រេឹមរេូវពើរញ្ជ ើរយមម ះយបាះយនន េមុន្យពលកាយបាះយនន េចុងយរកាយយន្ះ។ 
យេើគ.ជ.រមាន្យន្តការណាមយួលអររយសើ ដដលអាចរេូវបាន្យររើរបាស់សរមារ់លរ់យមម ះ
យចញពើរញ្ជ ើយបាះយនន េយអាយបាន្រេឹមរេូវ?យេើអ្វើយៅដដលអាចជាកំហុ្សេូចរំផុ្េដដលអាចេេលួ
យកបាន្?(មិន្យលើសពើ១០%យៅ២០%)យេើកំរេិនន្កំហុ្សរុ៉ណាណ ដដលអាចេេលួយកបាន្និ្ង
មិន្អាចេេលួយកបាន្? 
កំហុ្សៈ រាល់ភាពមិន្រេឹមរេូវដដលយកើេមាន្យ ើងយៅកនុងរញ្ជ ើយមម ះយបាះយនន េ។ 

12. រចចុរបន្នយន្ះអ្នក យបាះយនន េជាអ្នកេេលួខុ្សរេូវកនុងការធានាថ្នយមម ះររស់ ខ្លួន្ រេូវបាន្យគចុះ
យមម ះ។ដដលេរមូវយអាយមាន្ការពិនិ្េយយមម ះយរចើន្យលើកយៅយលើរញ្ជ ើយបាះយនន េ។
យេើយន្ះជារន្ទុកធ្ងន់្សរមារ់ររជាពលរដឋយេ?យេើដំយ ើ រការយន្ះអាចរេូវបាន្យគផ្លល ស់រតូរយដើមបើកាេ់
រន្ថយរន្ទុកររស់ររជាពលរដឋដដរឬយេ?យេើរេរញ្ហជ និ្ងន្ើេិវធិ្ើ អាចរេូវ យធ្វើយអាយង្ហយរសួល
ដដរឬេ? 

IV. ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយ 
13. យៅកនុងកំុ ុងយពលយោសនាយបាះយនន េគ.ជ.រ មាន្អំ្ណាចកនុងការធានាយអាយមាន្សមភាព យៅ
កនុងររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយដដលរគរ់រគងយោយរដឋនិ្ងឯកជន្។យេើអ្នកគិេថ្នដំយ ើ រការយន្ះរររពឹេតយៅ
បាន្លអដដរឬេ?យេើមេិទាងំអ្ស់រេូវបាន្យគយកយៅចាក់ផ្ាយយោយយសមើភាពឬយេ?យេើអ្វើយៅដដល
អ្នកយជឿថ្នជាភាពសំខាន់្នន្ការខុ្សោន ដ៍សំខាន់្រវាង សមភាព និ្ង សមធ៌្ម 
ទាក់េងយៅនឹ្ងការចាក់ផ្ាយររស់ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយនិ្ងការយបាះយនន េ? 
កនុងកំុ ុងយពលយបាះយនន េមាន្កមមវធិ្ើព័េ៌មាន្សមធ៌្មដដលយអាយគ រកសដដលមាន្អ្សន្យរចើន្
េេលួបាន្នាេើយរចើន្និ្ងគ រកសដដលមាន្អ្សន្េិចេេលួបាន្យម៉ាងេិចដដរ។យេើអ្នកយល់
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ោ៉ងណាដដរចំយពាះកាដចកមនាេើនន្ការចាក់ផ្ាយយន្ះ? 
14. ការផ្តល់អាជាញ រ័ ណអ្ើ ូវយន្ះរេូវបាន្អ្នុ្វេតយោយរកសួងព័េ៌មាន្។យហ្ើយមិន្មាន្រកុមររឹកា
នន្ការចាក់ផ្ាយយេ។យេើអ្នកយល់ថ្នគួរដេរយងាើេរកុមររឹកាយន្ះដដរឬេ?យរើដូយចាន ះ យេើវាគរួដេរេូវ
បាន្យរៀរចំោ៉ងដូចយមតច? យេើរកុមររឹកាយន្ះគរួដេរគរដ ត រ់ ររភពនន្ការចាក់ផ្ាយ
ទាងំពើរឯកជន្និ្ង រដឋ យេើរកុមររឹកានន្ការចាក់ផ្ាយយន្ះរេូវបាន្េរមូវយអាយមាន្ឯក
រាជយោ៉ងដូចយមតច? 

V. ការយោះរស្ថយរ តឹ ងនន្ការយបាះយនន េនិ្ងយសចកតើសយរមច 
16- យេើអ្នកយពញចិេតជាមយួនឹ្ងដំយ ើ រការយោះរស្ថយរ តឹ ងនន្កាយបាះយនន េកន្លងមក យន្ះយេ?មាន្ការ
យលើកយ ើងថ្នចារ់មាន្ន័្យមិន្ចាស់លាស់ យេើអ្នកយលរសរឬយេ? 

17- យេើគ.ជ.រ គដួេរន្ត យធ្វើររេិភូកមមអំ្ណាចនន្ការយោះរស្ថយជយមាល ះយអាយយៅគ ៈកមមកាយខ្េតនិ្ង
គ ៈកមមកាឃុយំរៀរចំការយបាះយនន េយេៀេឬ?យេើគរួដេរយងាើេេុលាការយបាះយនន េឯករាជយមយួដូចយៅ
ររយេសដនេៗយេៀេដដរឬយេ?យេើអ្នកយពញចិេតជាមយួនឹ្ងដំយ ើ រការរ តឹ ងឧបារស័យ
(ការយធ្វើរ តឹ ងរតឹងយៅថ្នន ក់យលើរន្តររនាត រ់យេៀេ)យៅកាន់្រកុមររឹកាធ្មមនុ្ញ្ដយពលរចចុរបន្នយន្ះដដរឬយេ
? យេើអ្វើគរួដេជាេួ នាេើសរមារ់េុលាការធ្មមតា? 

18- ការយលមើសយោយមិន្មាន្រ តឹ ងជាផ្លូវការនឹ្ងមិន្រេូវបាន្យោះរស្ថយ យេើអ្នកគិេថ្នវារេឹមរេូវយេ? 
យេើ គ.ឃ/ស.រ ឬរកុមររឹកាឃុសំ/ក គរួយករេយលមើសដដលទាក់េងយៅនឹ្ងការយបាះយនន េមកសរមរ
សរមួលឬោ៉ងណា? 

19- តាមយោរល់ររស់អ្នកយេើេ ឌ កមមេឹងរងឹបាន្អ្នុ្វេត þរគរ់រោន់្យហ្ើយឬយៅ?យរើអ្នកយល់ថ្នយៅមិន្ 
រគរ់រោន់្យេយេើអ្នកយល់ថ្នគអួ្នុ្វេតដថមដូចយមតចយេៀេយេើររគរ់រោន់្? 
(េ ឌ កមមទាងំយនាះមាន្ដចងយៅកនុ ងចារ់សតើពើការយបាះយនន េយរជើសតាងំេំណាងរា្សតជពូំកេើ១១) 

VI. ហ្រិញ្ដវេថុន្យោបាយ 
20- ររយេសជាយរចើន្បាន្យររើរបាស់ការររចិាច គ និ្ងការោក់ដដន្កំ េ់យៅយលើការចំណាយយពលយបាះ
យនន េ។យេើអ្នកយជឿថ្នការោក់ដដន្កំ េ់ររយភេយន្ះសមរមយនឹ្ងយររើរបាស់យៅកនុងររយេសកមពុជាឬយេ?
ររសិន្យរើដូយចាន ះ គរួដេោក់ដដន្កំ េ់យៅការររចិាច កឬការចំណាយ?យេើអ្វើជាគុ សមបេតិនិ្ងគុ 
វរិបេត?ិ 

21- យេើគរួដេមាន្ការរង្ហា ញនូ្វររភពមូលនិ្ធិ្ទាងំអ្ស់ឬយេ?សរមារ់គ រកយន្យោបាយ និ្ងយរកខជន្?
យេើស្ថធារ ជន្អាចដសវងយល់ពើព័េ៌មាន្ទាងំអ្ស់យនាះយេ? 

22- យេើអ្នកយពញចិេតជាមយួនិ្ងការោក់េ ឌ កមមយពលរចចុរបន្នយន្ះយេសរមារ់អ្នកយលមើសយៅនឹ្ងយៅនឹ្ង
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របាយការ ៍ហ្រិញ្ដវេថុយពលយោសនា?យេើេ ឌ កមមគរួដេរេូវបាន្យគរដន្ថមឬរន្ថយ? 
យេើគរួដេមាន្ចារ់រគរ់រគងហ្រិញ្ដវេថុគ រកសន្យោបាយយដរឬយេទាងំយពលកនុងដំយ ើ រការយបាះយនន េ 
និ្ងយរកាយយពលយបាះយនន េ? 

23- យេើសមាជិកសភានិ្ងអ្នកដឹកនារំោឋ ភិបាលគរួដេរេូវបាន្េរមូវយអាយររកាសរេពយសមបេតិនិ្ងរំ ុល
ដដរឬយេ?យហ្ើយរបាយការ ៍នន្រេពយយន្ះអាចោក់យអាយស្ថធារ  ជន្ដឹងបាន្ឬយេ? 

24- យេើអ្នកយពញចិេតនូ្វការពិនិ្េយយមើលរបាយការ ៍ចំណាយយពលយោសនាយបាះយនន េររស់ គ.ជ.រ 
?យេើគរួដេមាន្ដំយ ើ រការសវន្កមមរដន្ថមយេៀេយេ?ររសិន្យរើគរួដេមាន្ យេើន្រណាជាអ្នកយធ្វើ? 

 

Democratic Space 
VII- យសរ ើភាពកនុងការរយញ្ចញមេិ 
25- យេើអ្នកយពញចិេតជាមយួនិ្ងស្ថថ ន្ភាពរចចុរបន្ននន្យសរ ើភាពរយញ្ចញមេិឬយេ? យេើអ្វើដដលអ្នកយមើលយឃើញ
ថ្នជាគុ សមបេតិនិ្ងគុ វរិេតនន្យសរ ើភាពយេៀេ?យេើអ្នកគិេថ្នកមពុជាគរួដេដកលមអរយសរ ើភាពនន្ការ
រយញ្ចញមេិយេ? 

 
29-មាន្ការសំ ូមពរថ្នររយេសកមពុជាគរួដេមិន្កំ េ់ថ្ន ជារេឧរកិដឋយេចំយពាះការផ្ាយ ព័េ៌មាន្
មិន្ពិេនិ្ងការររហិាយករ ត ៍យេើអ្នកយល់រសរឬមិន្យល់រសរ?យេើយហ្េុអ្វើ?  
26- មាន្ការសំ ូមពរថ្នរេូវ ដកលមអរ access available to opposition, ឬគំនិ្េររស់អ្នកររនងំ 
តាមរយៈកាចាក់ផ្ាយតាមេូរេសសន៍្និ្ងវេិយុ។យេើអ្នកយល់រសរឬមិន្យល់រសរ?យេើយហ្េុអ្វើ?  

IX- សិេឋិនន្ការេេួលព័េ៌មាន្  
27- យេើអ្នកយពញចិេតស្ថថ ន្ភាពរចចុរបន្ននន្យសរ ើភាពនន្ការេេលួព័េ៌មាន្យពលរចចុរបន្នយន្ះ ឬយេ?យេើអ្នក
គិេថ្នររយេសកមពុជាគដួេដកលមអរពើរញ្ហា យន្ះឬយេ?
យេើអ្វើយៅដដលអ្នកយមើលយឃើញថ្នជាគុ សមបេតនិ្ងគុ វរិបេតិនន្យសរ ើភាព នន្ការេេលួ ព័េ៌មាន្ដថម
យេៀេ?យេើយសរ ើភាពយន្ះ មាន្ផ្លរ៉ះពាល់ដល់លិេធិររជាធិ្រយេយយនិ្ងយបាះយនន េយៅកមពុជាោ៉ងដូច
យមតច? 

28- មាន្កាសំ ូមពរថ្នរោឋ ភិបាលគដួេធានាថ្នចារ់ដដលេេលួបាន្ព័េ៌មាន្ គឺជាអាេិ ភាពេើមយួយៅ
កនុងអ្ ណេតិេើ៤យន្ះរារ់រញ្ចូ លទាងំការចងអុលរង្ហា ញេិន្នន័្យជាក់លាក់និ្ងចាស់លាស់និ្ងរយៈយពល
សរមារ់ការដចកចាយនន្េិន្នន័្យ។ររសិន្យរើអ្នកមិន្យល់រសរយេើយហ្េុអ្វើ?  
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X.  យសរ ើភាពនន្ការររមូលផ្តុ ំ  
29- យេើអ្នកយពញចិេតនិ្ងស្ថថ ន្ភាពរចចុរបន្ននន្យសរ ើភាពនន្ការររមូលផ្តុ ំោន ដដរឬយេ?(ឧទាហ្រ ៍ដូចជាការ
យធ្វើជាយវេិកាស្ថធារ ៈនិ្ងការយធ្វើបាេុកមមអ្ហ្ងឹា)?យេើអ្នកគិេថ្នកមពុជាគរួដេដកលមអររញ្ហា យន្ះយេ? 
យេើអ្វើយៅដដលអ្នកយមើលយឃើញថ្នជាគុ សមបេតិនិ្ងគុ វរិបេតិនន្យសរ ើភាពនន្ការររមូលផ្តុ ំោន ? 
យេើយសរ ើភាពយន្ះមាន្ផ្លរ៉ះពាល់ដល់លិេធិររជាធិ្រយេយយនិ្ងការយបាះយនន េយៅកមពុជាោ៉ងដូចយមតច? 

30- មាន្ការសំ ូមពរថ្នគដួេយចញនូ្វការដ នាចំាស់លាស់មយួទាក់េងយៅនឹ្ងចារ់បាេុកមមយោយ
អ្ហ្ងឹាយៅយអាយម្ន្តើអ្នុ្វេតចារ់និ្ងអាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្អំ្ពើសិេធិនន្ការររមូលផ្តុ ំយអាយរសរយៅតាម
រេោឋ ន្អ្ន្តរជាេិ។យរើអ្នកមិន្យល់រពមយេើយហ្េុអ្វើ?  

XI. ការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េ 
31- យេើអ្នកយពញចិេតជាមយួនឹ្ងកំរេិនន្ការយល់ដឹងររស់អ្នកយបាះយនន េអំ្ពើការយបាះយនន េដដរឬយេ?
យេើការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េយន្ះជយួឬជះឥេធិពលដល់លេធរិរជាធិ្រយេយយនិ្ងការយបាះយនន េយៅកមពុជា
ោ៉ងដូចយមតចខ្លះ? 

32- យេើអ្នកគិេថ្នររយេសកមពុជាគរួដេដកលមអរនូ្វរញ្ហា ការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េយន្ះដដរឬយេ?
មាន្ការសំ ូមពរថ្នការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េគរួយផ្លត េយៅយលើការចុះយមម ះអ្នកយបាះយនន េ ព័េ៌មាន្
សរមារ់អ្នកយបាះយនន េ ភាពមិន្រររកេើនន្ការយបាះយនន េ ឬការរំពាន្យៅយលើចារ់និ្ងន្ើេិវធិ្ើ នន្កា
រយបាះយនន េ។ យរើមិន្រសរយេើមាន្មូលយហ្េុអ្វើ? 

 

XII.  រញ្ហា អាេធិភាពររស់គំយរមាងFORED 
33- ខុ្មដ្ហ្វលយោយមាន្ការឧរេថមភពើ UNDP និ្ងយធ្វើយវេិការមយួសតើពើ Election and Democratic 

space យេើអ្វើយៅជារញ្ហា សំខាន់្ៗទាងំរបាដំដលអ្នកនឹ្ងសំ ូមពរសរមារ់យអាយយវេិការយធ្វើការពិភាកា
ដសវងរកនូ្វអ្នុ្ស្ថសន៍្?(រញ្ហា ៣សរមារ់ការយបាះយនន េនិ្ង២សរមារ់ Democratic space)    

XIII. គំរូនន្យវេិកា 
អ្នកសមាភ សន៍្រេូវពន្យល់យោយរេួសៗនូ្វន្ើេិវធិ្ើនន្ការយធ្វើយវេិកាយហ្ើយ
សុំមេិយោរល់ពើអ្នកដដលរេូវបាន្សមាភ សន៍្។ 
យេើោេ់មាន្យោរល់អ្វើយផ្សងយេៀេយេកនុងដំយ ើ រការយធ្វើយវេិការររស់យយើងកនុងការរកយអាយយឃើញពើលេធផ្ល
ថ្នយេើយយើងគរួដេពិភាការញ្ហា និ្ងអ្នុ្ស្ថសន៍្ទាងំយនាះយៅកនុងយវេិការយពញអ្ងគ ឬគរួដេមាន្ជារកុម
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១.៣. ការសគងាបន្តនរគបៀបគធវើ FOREDS 
 វគគេើមយួយៅយពលយរើកអ្ងគយវេិការ មាន្កាយធ្វើរេរង្ហា ញពើវាគមិន្ជំនាញ ទាក់េងយៅនឹ្ងការយបាះ
យនន េនិ្ងលំហ្ររជាធិ្រយេយយយៅកនុងវគគេើមយួ។ វគគេើពើរគឺមាន្ការដរងដចងអ្នកចូលរមួទាងំអ្ស់ជារបាំ
រកុម ដដលយៅកនុងមយួរកុមៗ មាន្សមាជិកោ៉ងេិចចំន្នួ្នមភនាក់សរមារ់ររធាន្រេមយួ។ យៅកនុង
រកុមនិ្មយួៗមាន្វាគមិន្េំណាងរកុម អ្នកសរមរសរមួល និ្ងអ្នកកេ់រតា។ រកុមនិ្មយួៗរេូវពិភាកា
និ្ងផ្តល់នូ្វអ្នុ្ស្ថសន៍្យៅយលើរញ្ហា ដដលបាន្ជារ់ជាអ្េិភាពររចាយំខ្េតររស់ខ្លួន្ យពលពិភាការកបាន្នូ្វ
អ្នុ្ស្ថសន៍្ អ្នកសរមរសរមួលរកុមរេូវយធ្វើោ៉ងណាយអាយមាន្ការឯកភាពយល់រពមពើសមាជិកររស់
រកុមយដើមបើយកយៅរង្ហា ញយៅកនុងអ្ងគយវេិការទាងំមូល។ វគគេើរើគឺការង្ហា ញអ្នុ្ស្ថសន៍្ររស់រកុមនិ្មយួៗ
ជូន្យវេិការទាងំមូល និ្ងការពិភាកាយពញអ្ងគរវាងអ្នកវាគមិន្េំណាងរកុម វាគមិន្ជំនាញ និ្ងវាគមិន្េំណាង
យអាយគ រកសន្យោបាយ និ្ងការសួរពើអ្នកចូលរមួទាងំអ្ស់ទាក់េងយៅនឹ្ងរញ្ហា និ្មយួៗយៅកាន់្វាគមិន្
យៅកនុងការពិភាកាយពញអ្ងគយដើមបើយធ្វើការរកអ្នុ្ស្ថសន៍្ជារមួយៅយលើរញ្ហា និ្មយួៗររចាយំខ្េត។ វគគេើរនួ្ 
គឺការយបាះយនន េោរំេររស់អ្នកចូលរមួយៅកនុងយវេិការទាងំអ្ស់យៅយលើអ្នុ្ស្ថសន៍្នន្រញ្ហា និ្មួយៗ ដដល
ការយបាះយនន េយនាះមាន្ជយរមើសរើ គឺ ោរំេ មិន្ោរំេ និ្ងអ្នុ្របវាេ។ រនាទ រ់ពើការយបាះយនន េរេូវ
បាន្រញ្ច រ់រចួយហ្ើយ អ្នុ្ស្ថសន៍្ទាងំអ្ស់យនាះនឹ្ងរេូវបាន្យបាះពុមភដចកអ្នកចូលរមួយៅកនុងអ្ងគយវេិការ
ទាងំអ្ស់។ 
 
 
 
 
 
 
 

ពិភាកាផ្ង និ្ងយវេិកាយពញអ្ងគ្ផ្ង?យេើយយើងគរួដេសយរមចយៅយលើអ្នុ្ស្ថសន៍្ទាងំយនាះោ៉ងដូចយមតច?
ការសយរមចជាភាគយរចើន្ ឬជាឯកចឆ័ន្ន?យេើអ្វើយៅជាការបារមភររស់អ្នកដដលអាចយធ្វើយអាយយវេិការយន្ះមិន្
អាចេេលួបាន្យជាគជ័យ? 
សុំយអាយមាន្ការសហ្ការ ៍ពើពកួោេ់យដើមបើអ្នុ្វេតេំយ ើ រកានន្យវេិការ យេើពកួោេ់ចងសហ្ការយធ្វើអ្វើខ្លះ
ជាមយួនឹ្ងយយើងដដរឬអ្េ់? 
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១.៤. អនុសាសន៍គៅគលើការគបាះគនោ ត្ និងប្បជាធិបគត្យយន្តនគខត្តនមិួយៗ 
៤.១ ធខត្តព្រពកវង 
 

 ត្កុមពិភាកាទី១ គ.ជ.ប 

គណៈកាោោ ធិការជាត្ិគរៀបចំការគបាះគនោ ត្ 

រដ្ឋសភា និង 
រដ្ឋឋ ភបិាល 

 

គ.ជ.ប 
 

បចងកីត្គណកមោការឯករាជយមួយន្ដលមានសមាសភាពចំរុះពីគណបកសនចយាបាយន្ដលមានអសនៈកនុងរដឋសភានិងសងគមសុីវលិ។ 
យ៉ាងចោចណាស់មានបរញិ្ញដ ប័ត្ត្ចាប់ និងត្គប់ត្គង ល្ងន្លងពីសាថ ប័ន 
និងគណបកសរបស់េែួនមុននឹងចត្កាយមួយនន ។ំមានបទពិចសា្នត្បានំន ទំាក់ទងចៅនឹងការចបាះចនន ត្ ចាប់ 
និងការត្គប់ត្គង។ោយុចលីសពី៣៥នន ។ំ 
PEC CEC PSC បចងកីត្កណកមោការឯករាជយមួយចោយមានសមាសភាពចំរុះពីគណបកសនចយាបាយន្ដលមានអសនៈចៅកនុងសភា 
និងសងគមសុីវល។ 
CEC ត្ត្ូវមានកំរតិ្វបប្៌ម១២នន ច ងីមានបទពិចសា្ន៍កាន់ន្ត្ត្បចសីចំចពាះការល្ងន្លងពីសមាជិកបកសតាមបទពញ្ញជ និងនីត្ិវ ិ្ ីរបស់ គជប 
។ 
PEC ត្ត្ូវមានោយុចាប់ពី២៥នន  ំមានកំរតិ្វបប្៌មពីថ្នន ក់ទី១២ច ងី។មានបទពិចសា្ននិងឆនទះ។ល្ងន្លង១នន មុំនពីសាថ ប័ន។ 
គជប បចងកីត្គណកមោការឯករាជយមួយមានសមាសភាពពីគណបកសនចយាបាយន្ដលមានអសនៈចៅកនុងរដឋសភានិងសងគមសុីវលិ។ 
CEC and PSC ត្ត្ូវបន្នថមរយៈចពលបណតុ ះបណាត លមួយោទិត្យអំពីត្កមសីល្៌ម និងនីត្ិវ ិ្ ីកនុងការចបាះចនន ត្។ 
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អងគការសងគមស៊ីវលិ 

 
ចបាះចនន ត្ចត្ជីសចរសីពីត្ំណាងគណបកសត្បកួត្ត្បន្ជងទាងំអស់(NEC PEC CEC PSC). 
គជប យ៉ាងចោចណាស់មានបរញិ្ញដ ប័ត្ត្ចាប់ ត្គប់ត្គង ល្ងន្លងពីសាថ ប័ន និងគណបកសរបស់េែួនមុន និងចត្កាយមួយនន  ំ
មានបទពិចសា្នទាក់ទងការចបាះចនន ត្ និងត្គប់ត្គងមានោយុ៣៥ឆ្នា ំឡ ើង។ 

គណបក្សនយោបាយ 

 
គជប យ៉ាងចោចណាស់មានបរញិ្ញដ បត្ត្ចាប់ និងត្គប់ត្គងល្ងន្លងពីសាថ ប័ន និងគណបកសរបស់េែួនមុន និងចត្កាយ១នន  ំ
មានបទពិចសា្ន៥នន ទំាក់ទងការចបាះចនន ត្មានោយុ៣៥នន ចំ ងីចៅ។ 

អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

 
 

 
អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះទទលួបានសចមែងគ្នតំ្ទ៧៣%, មិនគ្នតំ្ទ១៩% និងអនុបវាទ៨% 

 
 ត្កុមពិភាកាទី២ បញ្ជ ីចមោ ះចបាះចនន ត្ និងការចុះចមោ ះចបាះចនន ត្ 

បញ្ជ ឈី្មោ ះឈ្ោះឈ្នោ ត និងការចុះឈ្មោ ះឈ្ោះឈ្នោ ត 

គ.ជ.ប 
 

រកាទុកទត្មង់១០១៨ចៅដន្ដលបុ៉ន្នតច្វីចោយមានសុត្កិត្ភាពចោយបិទការច្វីទត្មង់ចនះមុនថ្ងៃចបាះចនន ត្មួយថ្ងៃត្ត្ឹមចម៉ាង៥ល្ងៃ ច។ 
ន្កសត្មួលបញ្ជ ីចមោ ះអនកចបាះចនន ត្ចោយបចងកីនសមថភាពអនកបញ្ចូ លទិននន័យបញ្ជ ីចមោ ះអនកចបាះចនន ត្ចលីមន្តនតី គជប។ 

ប័ណណព័ត្មានអនកចបាះចនន ត្គួររកាជាត្បចា(ំចរៀងរាល់អណត្តិចបាះចនន ត្) 
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អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

ការច្វីទត្មង១០១៨ត្ត្ូវមានមន្តនតីទទួលបនទុកចោយោជាញ ្រមូលោឋ នចោយមានអនកសចងកត្
ការណ៍ចចញពីត្កុមត្បឹកាគណបកសនចយាបាយចផសងៗ។មានមន្តនតីទទួលបនទុកការចុះចមោ ះចបាះចនន ត្ 
និងទីតាងំជាក់ល្ងក់។ការច្វីអត្តសញ្ញដ ណប័ណចៅមូលោឋ នត្ត្ូវកំណត់្ចពលចោយបានពីរន្េ។ការចចញអត្តសញ្ញដ ណប័ណណត្ត្ូវបានរយៈ
ចពលអស់មួយជីវតិ្។ 

 

 អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៦២%, មិនគ្នតំ្ទ៣២% និងអនុបវាទ៦%។ 

 ត្កុមពិភាកាទី៣ ត្បព័នធផសពវផាយ 

ប្បព័នធផសពវផាយ 

រដ្ឋសភា និង រដ្ឋឋ
ភបិាល 

ជួយសត្មួលដល់ការបចងកីត្បុ៉សវទិយុ ទូរទសសន៍ដល់សាធារណៈជនន្ដលមានលទធភាព។ 
បចងកីត្ត្គប់ត្គងការចាក់ផាយកុំ ុងចពលចោសនា និងចត្កាយចពលចោសនា។ 
គួន្ត្បចងកីត្ត្កុមត្បឹកាថ្នការចាក់ផាយន្ដលមានសមាជិកជាសងគមសុីវលិនិងមកពីត្គប់គណបកស។ 

គ.ជ.ប 
 

ត្ត្ូវធានាថ្នវទិយុទូរទសសន៍ផតល់លទធភាពចសោីៗគ្នន ដល់គណបកសនចយាបាយនានាចដីមបនី្ងែងចៅកាន់អនកចបាះចនន ត្ត្ពមទាងំធានាថ្នត្បព័នធផសពវផា
យឯកជនមិនចលោីសចាប់សតីពីការចបាះចនន ត្។ 
ត្ត្ូវន្ត្កំណត់្និងន្បងន្ចកចម៉ាងផសពវផាយចោយបានចសោីៗគ្នន ត្គប់ការចោសនារបស់គណបកសនចយាបាយនិមួយៗ។ 
សុំចោយមានការពិន័យ ឬោក់ចទាសដល់ចបកខជនឬកណបកសណាន្ដលមិនបានចគ្នរពត្កមសីល្៌មនិងចាប់សតីពីការចបាះចនន ត្។ 

អងគការសងគមស៊ីវលិ 

 
បចងកីត្ជាបុ៉ស៍ ទូរទសសន៍ និងវទិយុឯករាជយមួយផសពវផាយចោយមិនលំចអៀងចលីគណបកសនចយាបាយត្គប់ព័ត្មានវជិជមាន 
និងអវជិជមានចៅដល់សាធារណៈជន។ 

គណបក្សនយោបាយ ត្ត្ូវចគ្នរពត្កមសីល្៌មកនុងការចោសនាចបាះចនន ត្ និងចាប់សតីពីការចបាះចនន ត្។ 
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 អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះ សចមែងគ្នតំ្ទ៦៦%, មិនគ្នតំ្ទ២៥% និងអនុបវាទ៩%។ 

 ត្កុមទី៤ ចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមតិ្ 

 

 

 
សេរីភាពនៃការបញ្ជ ញមតិ  

រដ្ឋសភា និង 
រដ្ឋឋ ភបិាល 

ចាប់ន្ដលប៉ះពាល់ដល់ការបចញ្ចញមត្ិរដឋសភាគួរន្ត្ច្វីវចិសា្នកមោចៅតាមសាថ នភាពជាក់ន្សតង។ 
គួន្ត្ចបីកសិទធិទូលំទូល្ងយចោយចៅសងគមសុីវលិសចងកត្ការណ៍ និងផតល់មត្ិ។ 
ការសន្មតងមត្ិរបស់ត្បជាពលរដឋ និងគណបកសនចយាបាយមិនគួចាត់្ទុកជាបទចលោីសត្ព ោទណឌ ។ 
រោឋ ភិបាលគួន្ត្ច្វីការផសពវផាយអំពីចាប់ន្ដលពាក់ព័នធបចញ្ចញមត្ិដល់សាធារណៈជនចោយបានយល់ត្ជួត្ចត្ជៀបជាសវាងការចចាទត្បកាន់
ចផសងៗ។ 
ចៅចពលមានការសន្មតងមត្ិកងកំល្ងងំត្បោប់ោវុ្គួន្ត្ការពារអនកសន្មតងមត្ិ។ 

 

គ.ជ.ប គ ជ ប គួរន្ត្មានគណបកសនចយាបាយ និងសងគមសុីវលិចួលរមួចដីមបធីានាឯករាជយភាព។ 
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អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៨០% មិនគ្នតំ្ទ១២%  និងអនុបវាទ៣%។ 

 ត្កុមទី៥ ចសរភីាពថ្នការត្បមូលផតុ ំ

  

 

ឈ្េរភីាពននការប្បមូលផតុំ 

រដ្ឋសភា និង 
រដ្ឋឋ ភបិាល 

សុំចោយរោឋ ភិបាលច្វីវសិា្នកមោចាប់សតិពីការច្វីបាតុ្កមោអ ងឹាចលីចំណុចថ្នការចូលរមួច្វីបាតុ្កមោកុំចោយមានការកំណត់្
ចំនួនមនុសស មានទីតាងំចកីត្ច តុ្ចៅកន្នែងណាច្វីបាតុ្កមោចៅកន្នែងចនាះចោយមានកាត្ទទួលេុសត្ត្ូវពីោជាញ ្រ។ 
សុំចោយបចងកីត្ចាប់មួយពីការោក់ចទាសដល់ោជាញ ្រន្ដលបងករបញ្ញា ។ 
សុំចោយមានការតាមោន និងពត្ងឹងចាប់ចៅដល់ោជាញ ្រចោយមានត្បសិទធិភាព។ 

គ.ជ.ប ចសនីចោយ គជប 
មានភាពអពាត្កិត្យកនុងការចោះត្សាយបញ្ញា កុំចោយមានការចរសីចអីងគណបកសនចយាបាយដូចកនុងកុំ ុងចពលចោសនាចបាះចនន ត្ 
ចបីមានបញ្ញា ត្ត្ូវចោះត្សាយជាបនាទ ន់។ 

អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

ជូនដំណឹងចៅោជាញ ្រត្ត្ឹមមួយោទិត្យជាមុនកនុងការត្បមូលផតុ ំត្បជាពលរដឋ។ 
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អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៧៣%, មិនគ្នតំ្ទ១៥% និងអនុបវាទ១២%។ 

 

៤.២ ធខត្តបនាទ យមានជ័យ 
 រកុមពិភាកាេើ១ រញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េ និ្ងការចុះយមម ះយបាះយនន េ 

បញ្ជ ី យ ម្ ះអនក្យបាះយ ន្ ត្ និងការច្បះ៊យ ម្ ះអនក្យបាះយ ន្ ត្ 

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋ ភបិាល 
 

ការយធ្វើររេិភូកមមនន្គ.ជ.រ ឲ្យយៅអាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្ដូចជាការចុះយមម ះយបាះយនន េយោយឲ្យមាន្សំយរចជាវធិាន្ចារ់មយួ។ 
ការចុះយមម ះយបាះយនន េគរួដេមាន្រយៈយពលអ្ចិន្ន្តយ។៍ 

គ.ជ.ប 
 

រកាេុកេំរង់១០១៨យោយយោរពតាមនិ្េិវធិ្ើនន្េំរង់១០១៨ររករយោយសមធ្ម៌ពំុមាន្លំយអ្ៀង(មាន្ការោក់រូរ
ថេយអាយបាន្ចាស់លាស់,យលខ្យរៀង,យពលយវលា)(យោយមាន្ការដកលងរន្លំឯកស្ថរ)។ 

អជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

 

-យមភូមិ យមរុ៉សត៍សហ្ការោន  រកឲ្យយឃើញអ្នកដដលស្ថល រ់ និ្ងអ្នកដដលយធ្វើចំណាករសុករពមទាងំភាជ រ់មកនូ្វជាមយួស្ថកសើផ្ង។ 
យកយមម ះដដលរេូវលុរយចញពើរញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េយកយៅរញ្ចូ លយៅកនុងេំរង់១០២៥យដើមបើឲ្យរកុមពររឹកាឃុ ំ
សង្ហា េ់យធ្វើការសំយរចលុរយមម ះ។ 
យករញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េរិេររកាសរេួេពិនិ្េយឲ្យបាន្រេឹមរេូវយៅតាមភូមិន្ើមយួៗតាមរយៈយមភូមិយៅតាមេំរន់្យនាះ។ 

 
អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៨៤% មិន្ោរំេ១២% និ្ងអ្នុ្រវាេ៤%។ 
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 រកុមពិភាកាេើ២ ការអ្រ់រអំ្នកយបាះយនន េ 
ការអបរ់អំនកបោះប ន្ ត 

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋ ភបិាល 
-គរួថេចមលងដខ្សភាពយន្ត ឬយរឿងខ្លើៗោក់កនុងឌើសយហ្ើយដចកតាមផ្ទះ និ្ងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិយដើមភាគេិច។ 

គ.ជ.ប 
 

-អ្រ់រតំាមេំរន់្ោច់រសោល: ជាភាពយន្ត រូរភាពទាងំការរករស្ថយជាភាស្ថជន្ជាេិយដើម(ពនង) 
-អ្នកភាន ក់ង្ហរសម័រគចិេត: អ្រ់រតំាមផ្ទះនិ្ងមាន្រូរភាពង្ហយៗយល់ យលើការយបាះយនន េ 
-កំុយររើពាកយរយចចកយេស(សូមយអាយមាន្ការជយួោរំេយោយ គ.ជ.រ និ្ងសងគមសុើវលិ) 
-ការផ្សពវផ្ាយ ថេចមលងោក់ឌើសយហ្ើយដចកជូន្តាមផ្ទះនិ្ងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិ 
-ការផ្សពវផ្ាយរេូវយធ្វើយអាយញឹកញារ់យៅតាមមូលោឋ ន្ជាភាស្ថជន្ជាេិភាគេិច។ 
-េសួដមតងយរឿងអ្ររគំយួកជន្ជាេិយដើមភាគេិចចូលរមួសដមតងអំ្ពើការអ្រ់រ។ំ 
-ភាន ក់ង្ហរសម័រគចិេតចុះអ្រ់រតំាមផ្ទះបាន្ដល់្សតើ ជន្ពិការ ចាស់េំុ -
មាន្រូរភាពង្ហយយល់យលើការយបាះយនន េ(កំុយររើពាកយរយចចកយេស) 
 

អងគការសងគមស៊ីវលិ 
 

-ជយួអ្រ់ររំយៈយពលមយួដខ្មុន្យពលយបាះយនន េ មាន្ការោិល័យព័េ៌មាន្យបាះយនន េរេូវយៅជិេមូលោឋ ន្រស់យៅជន្ ជាេិយដើមភាគ
េិច។ 
-ការផ្សពវផ្ាយ ថេចមលងោក់ឌើសយហ្ើយដចកជូន្តាមផ្ទះនិ្ងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិកំុយររើពាកយរយចចកយេស។ 
េសួដមតងយរឿងអ្ររគំយួកជន្ជាេិយដើមភាគេិចចូលរមួសដមតងអំ្ពើការអ្រ់រ។ំ 
គរួថេចមលងដខ្សភាពយន្ត ឬយរឿងខ្លើៗោក់កនុងឌើសយហ្ើយដចកតាមផ្ទះ និ្ងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិយដើមភាគេិច។ 
ភាន ក់ង្ហរសម័រគចិេតចុះអ្រ់រតំាមផ្ទះបាន្ដល់្សតើ ជន្ពិការ ចាស់េំុ មាន្រូរភាពង្ហយយល់យលើការយបាះយនន េ(កំុយររើពាកយរយចចកយេស) 
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អជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

 

ការផ្សពវផ្ាយ ថេចមលងោក់ឌើសយហ្ើយដចកជូន្តាមផ្ទះនិ្ងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិ។ 
ការផ្សពវផ្ាយរេូវយធ្វើយអាយញឹកញារ់យៅតាមមូលោឋ ន្ជាភាស្ថជន្ជាេិភាគេិច។ 
េសួដមតងយរឿងអ្ររគំយួកជន្ជាេិយដើមភាគេិចចូលរមួសដមតងអំ្ពើការអ្រ់រ។ំ 
គរួថេចមលងដខ្សភាពយន្ត ឬយរឿងខ្លើៗោក់កនុងឌើសយហ្ើយដចកតាមផ្ទះ និ្ងរកដររជាភាស្ថជន្ជាេិយដើមភាគេិច។ 

អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៩៤% មិន្ោរំេ៤% និ្ងអ្នុ្រវាេ២%។ 
 

 រកុមពិភាកាេើ៣ ររព័ន្ធយបាះយនន េ 
ប្រពន័ធយបាះយ ន្ ត្ 

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋ ភបិាល 
សុំជរមុញ និ្ងយលើកេឹកចិេតយអាយគ រកសន្យោបាយរយងាើន្យរកខភាពជានារ ើយអាយបាន្យរចើន្ 
នឹ្ងោក់នល ស់ោន ពើយលើមកយរកាមយៅកនុងរញ្ច ើយបាះយនន េ។ 
 

គ.ជ.ប 
 

យពញចិេតនិ្ងររព័ន្ធសមាមារេដដលកំុពុងយររើសពវនថងយហ្ើយយររើរូរមន្តដរងដចកអ្សន្ៈដដដល។ 
 

អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៨៨% មិន្ោរំេ៤% និ្ងអ្នុ្រវាេ២%។ 
 រកុមពិភាកាេើ៤ យសរ ើភាពនន្ការរយញ្ចញមេិ និ្ងការេេួលព័េ៌មាន្ 
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យសរភីាពននការបញ្ជ ញមត្ ិនិងការទទលួពត័្មិាន 

រដ្ឋសភា 
និងរដ្ឋឋ ភបិាល 

-យរើកវគគរ តុ ះរណាត លអំ្ពើចារ់ សិេធិមនុ្សស ររជាធិ្រយេយយដល់មូលោឋ ន្យោយមាន្ការចូលរមួពើររជាពលរដឋ និ្ងអាជាញ ធ្រមូល
ោឋ ន្។ 
-សុំយអាយអ្នកចារ់កំ េ់និ្យមន័្យយអាយបាន្ 
ចាស់អំ្ពើរេយលមើស យញាះញុង ររហិាយករ ត ៍ផ្ាយព័េ៌មាន្មិន្ពិេ យជររមាថ និ្ងកំ េ់ធាេុផ្សនំន្រេយលមើស។ 
-សុំយអាយរយងាើេយវេិការស្ថធារ ៈផ្សពវផ្ាយដល់ 
មូលោឋ ន្អំ្ពើចារ់និ្ងអាចយអាយររជាពលរដឋរយញ្ចញមេិបាន្។ 
-សុំយអាយមាន្ការរយងាើេមជឈម ឌ លផ្តល់ព័េ៌មាន្យៅរគរ់កំរេិយៅតាមមូលោឋ ន្។ 
-រយងាើន្ចំន្នួ្ររអ្រ់សំរុរេ(គយ យយភាព)យអាយបាន្រគរ់ភូមិ។ 
-គដួេមាន្ការអ្នុ្វេតការោក់េ ឌ កមមរុគគលដដល 
រយំលាភចារ់ រ៉ះពាល់ដល់ការរយញ្ចញមេិជាពិយសសចំយពាះម្ន្តើអ្នុ្វេតចារ់(េុលាការ រូ៉លើស និ្ងអាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្)។ 
-សរមារ់ការផ្សពវផ្ាយ ឬយវេិការស្ថធារ ៈ ការពិយរោះយោរល់យលើយសចកតើរពាងចារ់ 
ឬរេូវមាន្ការយររើរបាស់ភាស្ថយៅតាមេំរន់្ជន្ជាេិ។ 
សំរលួយហ្ោឋ រចនាសមព័ន្ធទាក់េងយអាយបាន្ដល់េំរន់្ោច់រសោល។ 
-រាល់យសចកតើរពាងចារ់រេូវដេផ្សពវផ្ាយជាស្ថធារ ៈ និ្ងយរើកចំហ្រយអាយមាន្កា ពិយរោះយោរល់។ 
 

អងគការសងគមស៊ីវលិ 

-យរើកវគគរ តុ ះរណាត លអំ្ពើចារ់ សិេធិមនុ្សស ររជាធិ្រយេយយដល់មូលោឋ ន្យោយមាន្ការចូលរមួពើររជាពលរដឋ និ្ងអាជាញ ធ្រមូល
ោឋ ន្។ 
-សុំយអាយរយងាើេយវេិការស្ថធារ ៈផ្សពវផ្ាយដល់មូលោឋ ន្អំ្ពើចារ់និ្ងអាចយអាយររជាពលរដឋរយញ្ចញមេិបាន្។ 
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អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៩៧% មិន្ោរំេ៣% និ្ងអ្នុ្រវាេ០%។ 
 
៤.៣ ធខត្តមណឌ លគីរ ី

 រកុមពិភាកាេើ១ ហ្រញិ្ដវេថុគ រកសន្យោបាយយពលយោសនាយបាះយនន េ 
ហ្រញិ្ដវេថុគ រកសន្យោបាយយពលយោសនាយបាះយនន េ 

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋ ភបិាល 

រេូវដេដរងដចកថវកិាជាេិជូន្គ  រកសទាងំអ្ស់ឲ្យបាន្យសនើៗោន យៅតាមលេធភាពដដលរដឋអាចយធ្វើបាន្។យរកខជន្ដដលឈរយមម ះ
ជាេំណាងរា្សតមិន្ចំណាយថវកិាយលើសពើ ៣មឹុន្ដុលាល ។ យរកខជន្ដដលឈរយមម ះជាសមាជិកកនុងរកុមររឹកាឃុ ំ
សង្ហា េ់មិន្រេូវចំណាយឲ្យយលើសពើ៥ពាន់្ដុលាល ។ 
 

គ.ជ.ប 
 

រេួេពិនិ្េយកញ្ច រ់ថវកិារគរ់គ រកស(ចំ ូលនិ្ងចំណាយ)មុន្យពលយោសនាយបាះយនន េ យហ្ើយគ.ជ.រ រេូវដេផ្សពវ
ផ្ាយមុន្យពលយបាះយនន េមតងយេៀេ។  គ.ជ.រ ជាអ្នកមាន្អំ្ណាចោក់ 
េ ឌ កមមចំយពាះគ រកសន្យោបាយណាដដលដកលងរន្លំរបាយការ ៍ចំ ូលចំណាយ។ 

អងគការសងគមស៊ីវលិ 
 

អ្ងគការសងគមសុើវលិជយួតាមោន្រេួេពិនិ្េយនិ្ងតាមោន្ចំ ូលនិ្ងចំណាយរគរ់គ រកសន្យោបាយនិ្ងផ្សពវផ្ាយតាមររព័ន្ធ
យោសនានានាឲ្យដល់ររជាពលរដឋ។ 

គណបក្សនយោបាយ 
 

រេូវដេផ្សពវផ្ាយនូ្វថវកិាដដលគ.ជ.រកំ េ់និ្ងឲ្យដល់សមាជិកនន្គ រសររស់ខ្លួន្។ 
 

 

អជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

យរើកវគគរ តុ ះរណាត លអំ្ពើចារ់ សិេធិមនុ្សស ររជាធិ្រយេយយដល់មូលោឋ ន្យោយមាន្ការចូលរមួពើររជាពលរដឋ និ្ងអាជាញ ធ្រមូល
ោឋ ន្។សុំយអាយមាន្ការរយងាើេមជឈម ឌ លផ្តល់ព័េ៌មាន្យៅរគរ់កំរេិយៅតាមមូលោឋ ន្។ 
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អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៧៨% មិន្ោរំេ៨% និ្ងអ្នុ្រវាេ១៤%។ 
 

 រកុមពិភាកាេើ២ ការចុះចមោ ះចបាះចនន ត្ និងបញ្ជ ីចមោ ះចបាះចនន ត្ 
ការចុះចមោ ះចបាះចនន ត្ និងបញ្ជ ីចមោ ះចបាះចនន ត្ 

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋ ភបិាល 

ការយធ្វើររេិភូកមមនន្គ.ជ.រ ឲ្យយៅអាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្ដូចជាការចុះយមម ះយបាះយនន េយោយឲ្យមាន្សំយរចជាវធិាន្ចារ់មយួ។ 
ការចុះយមម ះយបាះយនន េគរួដេមាន្រយៈយពលអ្ចិន្ន្តយ។៍  

គ.ជ.ប 
 

រកាេុកេំរង់១០១៨យោយយោរពតាមនិ្េិវធិ្ើនន្េំរង់១០១៨ររករយោយសមធ្ម៌ពំុមាន្លំយអ្ៀង(មាន្ការោក់រូរ
ថេយអាយបាន្ចាស់លាស់,យលខ្យរៀង,យពលយវលា)(យោយមាន្ការដកលងរន្លំឯកស្ថរ)។ 

អជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

 

យមភូមិ យមរុ៉សត៍សហ្ការោន  រកឲ្យយឃើញអ្នកដដលស្ថល រ់ និ្ងអ្នកដដលយធ្វើចំណាករសុករពមទាងំភាជ រ់មកនូ្វជាមយួស្ថកសើផ្ង។ 
យកយមម ះដដលរេូវលុរយចញពើរញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េយកយៅរញ្ចូ លយៅកនុងេំរង់១០២៥យដើមបើឲ្យរកុមពររឹកាឃុ ំ
សង្ហា េ់យធ្វើការសំយរចលុរយមម ះ។ 
យករញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េរិេររកាសរេួេពិនិ្េយឲ្យបាន្រេឹមរេូវយៅតាមភូមិន្ើមយួៗតាមរយៈយមភូមិយៅតាមេំរន់្យនាះ។  

អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៦០% មិន្ោរំេ៣២% និ្ងអ្នុ្រវាេ៧%។ 
 

 រកុមពិភាកាេើ៣ គ ៈកមាម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ 
គ ៈកមាម ធិ្ការជាេិយរៀរចំការយបាះយនន េ 

រដ្ឋសភានិងរដ្ឋឋ ភបិាល គរួដេអ្នុ្ម័េថវកិាសវ័យយេ័ចំយពាះគ.ជ.រ ។ រដឋសភាគរួវយិស្ថធ្ន្កមមមារតាខ្លះយៅកនុងចារ់រដឋធ្មមនុ្ញ្ដយដើមបើដចង
រយងាើេស្ថថ រ័ន្គ.ជ.រជាស្ថថ រ័ន្យកើេយ ើងយោយរដឋធ្មមនុ្ញ្ញ។ 
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គ.ជ.ប 
 

គ.ជ.រ រេូវរយងាើេយ ើង យោយមាន្សមាសភាពចំរុះពើគ រកសន្យោ
បាយតាងំពើថ្នន ក់(ថ្នន ក់ជាេិ)យលើរហូ្េដល់យរកាម(ឃុ/ំសង្ហា េ់)។លកខ ៈវនិិ្ចឆ័យយរជើសយរ ើសសមាសភាពPEC & CEC 
ឯកភាពតាមោន្លកខ ៈ វនិិ្ចឆ័យដដលNECរចចុរបន្នបាន្ដដរ។ របាក់ឧរេតមភដល់ម្ន្តើPSOគរួដេ២០ យៅ៤០មឺុន្។  
-រេូវបាន្រយងាើេយោយ េុលាកាមយួដដលយចញពើNECយដើមបើយោះរស្ថយវវិាេយបាះយនន េ។ 
 -គ.ជ.ររេូវមាន្េើស្ថន ក់ការឯករាជយោច់យោយដ កពើរកសួងមហានផ្ទ។ 
រេូវមាន្រកុមម្ន្តើរយរមើការង្ហរជាអ្ចិន្ន្តយយ៍ៅថ្នន ក់CECs។ 

គណបក្សនយោបាយ 
 
 
 
 
 
 
 

គរួយរជើសយរ ើសរកម្ន្តើដដលមាន្សមេថភាពពើមូលោឋ ន្និ្ងរេូវយអាយលាដលងពើកាពាក់ព័ន្ធន្យោបាយយផ្សងៗជាមុន្។ 

អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៩២% មិន្ោរំេ៨% និ្ងអ្នុ្រវាេ០%។ 
 រកុមពិភាកាេើ៤ ចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមតិ្ និ្ងត្បមូលផតុ ំ

ចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមត្ ិនិ្ងត្បមូលផតុ ំ
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អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៩២% មិន្ោរំេ៦% និ្ងអ្នុ្រវាេ២%។ 
 

 

រដ្ឋសភា 
និងរដ្ឋឋ ភបិាល 

១.សុំឲ្យមាន្ការកំ េ់ឲ្យបាន្ចាស់អំ្ពើនិ្យម ន័្យនន្ពាកយ អ្វើយៅ 
-ការរយញ្ចញមេិ  
-ការផ្សពវផ្ាយព័េ៌មាន្មិន្    ពិេញុះញុងយជរររមាថ 
-ររហិាយករ តិ ៏ 
យោយយររើពាកយសំរាយង្ហយ យល់។ កំ េ់ឲ្យបាន្ចាស់អំ្ពើអំ្ពើធាេុផ្សនំន្រេយលមើស។ ២.សុំឲ្យរោន ភិបាលមាន្ ការផ្សពវផ្ាយ
អំ្ពើមេិជំទាស់/រះិគន់្និ្ងសកមមភាពររស់គ រកសមិន្កាន់្អំ្ណាចកនុង ររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយររស់រដឋជាយេៀងទាេ់(មាន្កមម 
វធិ្ើយេៀងទាេ់)។ ៣.សុំឲ្យរោឋ ភិបាលរយងាើេកមមវធិ្ើផ្សពវផ្ាយអំ្ពើការរយញ្ចញមេិររស់ររជាពលរដឋកនុងររព័ន្ធផ្សពវផ្ាយររស់រដឋ។ 
៤.សុំឲ្យរដឋភិបាលពរងឹងការអ្នុ្វេតន៍្ចារ់ររស់អាជាញ ធ្រមូលោឋ ន្។ សុំឲ្យដក េំលារ់មកអ្នុ្វេតន៍្យៅតាមចារ់
វញិ(រេឹមការជនួ្ដំ ឹងមិន្ចាបំាច់សុំចារ់)។៥.សុំមិន្បាច់កំ េ់ចំន្នួ្អ្នកចូលរមួការររមូលផ្តុ ំ។ 
សូមយអាយមាន្ការោក់េ ឌ័ កមមចំយពាះអ្នកដដលគំរាមកំដហ្ងយៅអ្នកដដលផ្តល់េើកដន្លងយដើមបើយធ្វើការររមូលផ្តុ ំោន ។ 
 

អជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

សុំឲ្យដក េំលារ់មកអ្នុ្វេតន៍្យៅតាមចារ់វញិ(រេឹមការជនួ្ដំ ឹងមិន្ចាបំាច់សុំចារ់)។ 
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៤.៤ ធខត្តធសៀមរាប 

 រកុមពិភាកាេើ១ រញ្ជ ើយមម ះអ្នកយបាះយនន េ និ្ងការចុះយមម ះយបាះយនន េ 
បញ្ជ ីស ម្ ះអ្នកសោះស ន្ ត ៃិងការចះុស ម្ ះអ្នកសោះស ន្ ត 

គ.ជ.ប 
 

រកាទត្មង់ ១០១៨ ច យីត្ត្ូវពត្ងឹងការត្គប់ត្គងបន្នថម។ 
លុបបណណ័ ព័ត៌្មាន ច យីបនតបិត្បញ្ជ ីចមោ ះ អនកចបាះចនន ត្តាមភូមិ ។ 
ការចុះចមោ ះចបាះចនន ត្ បញ្ឈប់ការច វ្ីត្បតិ្ភូកមោចៅ ចសោៀន ឬឃុ។ំ ត្បគល់ជូន គ .ជ.ប ជាអនកចុះចមោ ះ និងមានការ
ោែ ចំមីលពី អងគការសងគមសុីវលិ។ ត្ត្ូវពត្ងឹងសមត្ថភាពមន្តនតី គ.ជ.ប ត្គប់លំោប់ថ្នន ក់។ 
បញ្ជ ីចមោ ះអនកចបាះចនន ត្ត្ត្ូវផសពវផាយ តាមត្បពនធ័អីុនច្ីន្ណត្ សុីឌី...។ 
បតូរការយិាល័យ បតូរចមោ ះទីតាងំ ត្ត្ូវផតល់ព័ត៌្មានចោយសាមីេែួនបានដឹងជាមុននិង ផតល់ព័ត៌្មាន
ពីទីកន្នែងថ្នការយិាល័យចបាះចនន ត្ចោយបានចាស់ល្ងស់។ 

 
សំណូមពរ  ៖ សូមចោយតំ្ណាងត្គប់គណបកសនចយាបាយ និងអងគការចត្ៅរោឋ ភិបាលសចងកត្ការណ៍ចៅចលីការចុះចមោ ះ។ 
 
 

អងគការសងគមស៊ីវលិ 
 

សូមចោយអងគការចត្ៅរោឋ ភិបាលចូលរមួសចងកត្ការណ៍ចោយបានចទៀងទាត់្តាមចពលចវល្ង។ 

គណបក្សនយោបាយ 
 

សូមចោយតំ្ណាងគណបកសចូលរមួសចងកត្ការណ៍ចោយបានចទៀងទាត់្តាមចពលចវល្ង។ 
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អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 

និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់
សូមកំុឲ្យចមឃុ ំចមភូមិ ចមត្កុម មន្តនតីនគរបាល ត្សង់ចមោ ះអនកចបាះចនន ត្ កនុងថ្ងៃចបាះចនន ត្ 

 
 

 
អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៧៨% មិន្ោរំេ១៦% និ្ងអ្នុ្រវាេ៧%។ 

 ត្កុមពិភាកាទី២ គ.ជ.ប 

គ.ជ.ប 
រដ្ឋសភា និង 
រដ្ឋឋ ភបិាល 

សមាសភាព គ.ជ.ប គួរមានសមាជិកចចញមកពីគណបកសនចយាបាយនិមួយៗ អងគការសងគមសុីវលិ ច យីសមាសភាពចនះ
មានដូចគ្នន ចៅត្គប់លំោប់ថ្នន ក់ ថ្ន គ.ជ.ប។ សមាសភាពទាងំចនះ មានមកពី គណបកសនចយាបាយ ន្ដលបានជាប់ចនន ត្
មានោសនៈ ចៅកនុងរដឋសភា ចំនួន មួយ រូប ថ្នគណបកសនីមួយៗ ឬតំ្ណាង មកពីសងគមសុីវលិចំនួន មួយរូប។  
រញ្ចូ លស្ថថ រ័ន្ គ.ជ.រ យៅកនុងចារ់រដឋធ្មមនុ្ញ្ដ។ 

 
គ.ជ.ប 

 

ការចត្ជីសចរសីសមាសភាព PEC, CEC, PSCs, ជាបនទុករបស់ គ.ជ.ប ចោយមានការចូលរមួពី គណៈកមោការចត្មុះ 
(គ ៈកមមការយរជើសយរ ើស)។ 
បចងកីត្អងគភាពចសុីបអចងកត្ចល័ត្មួយ (គណៈកមោការចសុីបអចងកត្ ជាបនទុករបស់ គ.ជ.ប ច យីឲ្យមានមួយត្កុមកនុងមួយចេត្ត។ 
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អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

ការចត្ជីសចរសីសមាសភាព ជាបនទុករបស់ គ.ជ.ប ចោយមានការចូលរមួពី គណៈកមាោ ការចត្មុះ។ 

 

 អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៨៦% មិន្ោរំេ១២% និ្ងអ្នុ្រវាេ២%។ 

 រកុមពិភាកាេើ៣ ររព័ន្ធយបាះយនន េ 
ប្រពៃ័ធសោះស ន្ ត 

រដ្ឋសភា និង រដ្ឋឋ
ភបិាល 

ការចបាះចនន ត្ថ្នន ក់ជាតិ្ (រដឋសភា) ចត្បីត្បពន័ធសមាមាត្ត្ ថ្នន ក់មូលោឋ ន (ឃុ ំសង្កក ត់្) ចត្បីត្បពនធ័ឯកត្តនាម។ 
ត្បពនធ័ចបាះចនន ត្ថ្នន ក់ជាតិ្ត្ត្ូវន្បងន្ចកោសន: តាមសម័យ អុ៊នតាក់។ 
សត្មាប់ពីរ ឬ បីោណត្តិចៅមុេចទៀត្ ត្បចទសកមពុជាគួរន្ត្ពិចារណាអំពីបញ្ជ ីចមោ ះចបកខជនឯករាជយ កនុងការឈរចមោ ះចបាះចនន ត្។ 
យល់ត្សបឲ្យមានចំនួនកូតាន្តសតី ៥០% ចៅកនុងបញ្ជ ីចមោ ះជាចបកខជនឈរចមោ ះចបាះចនន ត្ របស់គណបកសនចយាបាយនីមួយៗ។ 
ចលីកទឹកចិត្ត និងជត្មុញគណបកសនចយាបាយឲ្យបចងកីនចំនួនកូតាន្តសតីឈរចមោ ះចបាះចនន ត្ ឲ្យបានយ៉ាងតិ្ចចាប់ពី ២០ % 
ច ងីចៅ ច យីោក់ កនុងបញ្ជ ីចលេចរៀងនែ ស់គ្នន រាប់ពីខាងចលី។  
ោណត្តិរបស់នាយករដឋមន្តនតី ត្ត្ូវន្ត្កំណត់្កនុងរយះចពលយ៉ាងយូរបំផុត្ពីរោណតិ្ត កនុងមួយជីវតិ្ ។ 

គ.ជ.ប 
 

យល់ត្សបឲ្យមានចំនួនកូតាន្តសតី ៥០% ចៅកនុងបញ្ជ ីចមោ ះជាចបកខជនឈរចមោ ះចបាះចនន ត្ របស់គណបកសនចយាបាយនីមួយៗ។ 
ចលីកទឹកចិត្ត និងជត្មុញគណបកសនចយាបាយឲ្យបចងកីនចំនួនកូតាន្តសតីឈរចមោ ះចបាះចនន ត្ ឲ្យបានយ៉ាងតិ្ចចាប់ពី ២០ % 
ច ងីចៅ ច យីោក់ កនុងបញ្ជ ីចលេចរៀងនែ ស់គ្នន រាប់ពីខាងចលី។  
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អងគការសងគមស៊ីវលិ 

 
ោណត្តិរបស់នាយករដឋមន្តនតី ត្ត្ូវន្ត្កំណត់្កនុងរយះចពលយ៉ាងយូរបំផុត្ពីរោណតិ្ត កនុងមួយជីវតិ្ ។ 

គណបក្ស
នយោបាយ 

 
 
 
 
 
 
 

យល់ត្សបឲ្យមានចំនួនកូតាន្តសតី ៥០% ចៅកនុងបញ្ជ ីចមោ ះជាចបកខជនឈរចមោ ះចបាះចនន ត្ របស់គណបកសនចយាបាយនីមួយៗ។ 
ចលីកទឹកចិត្ត និងជត្មុញគណបកសនចយាបាយឲ្យបចងកីនចំនួនកូតាន្តសតីឈរចមោ ះចបាះចនន ត្ ឲ្យបានយ៉ាងតិ្ចចាប់ពី ២០ % 
ច ងីចៅ ច យីោក់ កនុងបញ្ជ ីចលេចរៀងនែ ស់គ្នន រាប់ពីខាងចលី។  
ោណត្តិរបស់នាយករដឋមន្តនតី ត្ត្ូវន្ត្កំណត់្កនុងរយះចពលយ៉ាងយូរបំផុត្ពីរោណតិ្ត កនុងមួយជីវតិ្ ។ 

 
 អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៩០% មិន្ោរំេ៦% និ្ងអ្នុ្រវាេ៤%។ 

 

 ត្កុមទី៤ ចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមតិ្ និ្ងត្បមូលផតុ ំ
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សេរីភាពនៃការបញ្ជ ញមតិ ៃិងសេរីភាពនៃការប្រមលូផ្តុំ 

រដ្ឋសភា និង 
រដ្ឋឋ ភបិាល 

កំណត់្និយមន័យ និងពនយល់ពាកយ ចសរភីាព ថ្នការបចញ្ចញមតិ្ឲ្យបានចាស់ល្ងស់។ ឧទា រណ៍ ៖ បទបរោិរចករ ត ៍
បទផសពវផាយព័ត៌្មានមិនពិត្ ... 
ផសពវផាយឲ្យបានទូល្ងយអំពីចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមតិ្ ពិចសសចៅដល់ោជាញ ្រត្គប់លំោប់ថ្នន ក់ និងត្បជាពលរដឋត្គប់
វណណៈ។  
រាល់ការបចញ្ចញមតិ្របស់ត្បជាពលរដឋចៅចលីទចងវីរបស់បុគគលសាធារណៈ និងសាថ ប័នសាធារណៈ ត្ត្ូវចលីកន្លង
ការចចាទត្បកាន់។ 
រាល់ការបចញ្ចញមតិ្ និងសំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប ត្ត្ូវមានការចឆែីយត្ប និងដំចណាះត្សាយឲ្យបាន
ទាន់ចពលចវល្ង។ 
ទីល្ងនចសរភីាព គួរន្ត្បចងកីត្ចៅកន្នែងទីត្បជំុជនន្កបរសាថ ប័នរដឋ និងមិនកំណត់្អនកចូលរមួ។ ទីល្ងនចសរភីាព 
គួរន្ត្បចងកីត្ចៅ ថ្នន ក់ត្សុកផងន្ដរ។ 
រាល់ការច វ្ីបាតុ្កមោចោយសនតិវ ិ្ ីចៅទីកន្នែងសាធារណៈណាមួយ ត្ត្ូវជូនដំណឹងត្តឹ្មោជាញ ្រចៅកន្នែងចនាះ 
ជាការចត្សច។ 

គ.ជ.ប ផសពវផាយឲ្យបានទូល្ងយអំពីចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមតិ្ ពិចសសចៅដល់ោជាញ ្រត្គប់លំោប់ថ្នន ក់ 
និងត្បជាពលរដឋត្គប់វណណៈ។ 
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រាល់ការបចញ្ចញមតិ្របស់ត្បជាពលរដឋចៅចលីទចងវីរបស់បុគគលសាធារណៈ និងសាថ ប័នសាធារណៈ 
ត្ត្ូវចលីកន្លងការចចាទត្បកាន់។ 
រាល់ការបចញ្ចញមតិ្ និងសំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប ត្ត្ូវមានការចឆែីយត្ប 
និងដំចណាះត្សាយឲ្យបានទាន់ចពលចវល្ង។ 

 
អងគការសងគមស៊ីវលិ 

 
កំណត់្និយមន័យ និងពនយល់ពាកយ ចសរភីាព ថ្នការបចញ្ចញមតិ្ឲ្យបានចាស់ល្ងស់។ 
ផសពវផាយឲ្យបានទូល្ងយអំពីចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមតិ្ ពិចសសចៅដល់ោជាញ ្រត្គប់លំោប់ថ្នន ក់ 
និងត្បជាពលរដឋត្គប់វណណៈ។ 
រាល់ការបចញ្ចញមតិ្របស់ត្បជាពលរដឋចៅចលីទចងវីរបស់បុគគលសាធារណៈ និងសាថ ប័នសាធារណៈ 
ត្ត្ូវចលីកន្លងការចចាទត្បកាន់។ 
រាល់ការបចញ្ចញមតិ្ និងសំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប ត្ត្ូវមានការចឆែីយត្ប 
និងដំចណាះត្សាយឲ្យបានទាន់ចពលចវល្ង។ 
ទីល្ងនចសរភីាព គួរន្ត្បចងកីត្ចៅកន្នែងទីត្បជំុជនន្កបរសាថ ប័នរដឋ និងមិនកំណត់្អនកចូលរមួ។ 
រាល់ការច វ្ីបាតុ្កមោចោយសនតិវ ិ្ ីចៅទីកន្នែងសាធារណៈណាមួយ ត្ត្ូវជូនដំណឹងត្តឹ្មោជាញ ្រចៅកន្នែងចនាះ 
ជាការចត្សច។ 

 
គណបក្ស

នយោបាយ 

 

កំណត់្និយមន័យ និងពនយល់ពាកយ ចសរភីាព ថ្នការបចញ្ចញមតិ្ឲ្យបានចាស់ល្ងស់។ 
ផសពវផាយឲ្យបានទូល្ងយអំពីចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមតិ្ ពិចសសចៅដល់ោជាញ ្រត្គប់លំោប់ថ្នន ក់ 
និងត្បជាពលរដឋត្គប់វណណៈ។ 
រាល់ការបចញ្ចញមតិ្របស់ត្បជាពលរដឋចៅចលីទចងវីរបស់បុគគលសាធារណៈ និងសាថ ប័នសាធារណៈ 
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 ត្កុមទី៤ ចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមតិ្ និ្ងត្បមូលផតុ ំ

អ្នុ្ស្ថសន៍្យន្ះេេលួបាន្សយមលងយបាះយនន េោរំេ៨៧% មិន្ោរំេ៧% និ្ងអ្នុ្រវាេ៧%។ 

 

ត្ត្ូវចលីកន្លងការចចាទត្បកាន់។ 
រាល់ការបចញ្ចញមតិ្ និងសំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប ត្ត្ូវមានការចឆែីយត្ប 
និងដំចណាះត្សាយឲ្យបានទាន់ចពលចវល្ង។ 
ទីល្ងនចសរភីាព គួរន្ត្បចងកីត្ចៅកន្នែងទីត្បជំុជនន្កបរសាថ ប័នរដឋ និងមិនកំណត់្អនកចូលរមួ។ 
រាល់ការច វ្ីបាតុ្កមោចោយសនតិវ ិ្ ីចៅទីកន្នែងសាធារណៈណាមួយ ត្ត្ូវជូនដំណឹងត្តឹ្មោជាញ ្រចៅកន្នែងចនាះ 
ជាការចត្សច។ 

អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន 
និងអនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

កំណត់្និយមន័យ និងពនយល់ពាកយ ចសរភីាព ថ្នការបចញ្ចញមតិ្ឲ្យបានចាស់ល្ងស់។ 
ផសពវផាយឲ្យបានទូល្ងយអំពីចសរភីាពថ្នការបចញ្ចញមតិ្ ពិចសសចៅដល់ោជាញ ្រត្គប់លំោប់ថ្នន ក់ 
និងត្បជាពលរដឋត្គប់វណណៈ។ 
រាល់ការបចញ្ចញមតិ្របស់ត្បជាពលរដឋចៅចលីទចងវីរបស់បុគគលសាធារណៈ និងសាថ ប័នសាធារណៈ 
ត្ត្ូវចលីកន្លងការចចាទត្បកាន់។ 
រាល់ការបចញ្ចញមតិ្ និងសំណូមពររបស់ត្បជាពលរដឋន្ដលសមត្សប ត្ត្ូវមានការចឆែីយត្ប 
និងដំចណាះត្សាយឲ្យបានទាន់ចពលចវល្ង។ 
ទីល្ងនចសរភីាព គួរន្ត្បចងកីត្ចៅកន្នែងទីត្បជំុជនន្កបរសាថ ប័នរដឋ និងមិនកំណត់្អនកចូលរមួ។ 
រាល់ការច វ្ីបាតុ្កមោចោយសនតិវ ិ្ ីចៅទីកន្នែងសាធារណៈណាមួយ ត្ត្ូវជូនដំណឹងត្តឹ្មោជាញ ្រចៅកន្នែងចនាះ 
ជាការចត្សច។ 
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ឧបសមព័នធទ្២ី. របូភាពន្តនសកមោភាព 
 
 
 

 

 

កិច្ចពិភាកាពិម្រោះម្ោបល់រវាង
គណៈរបតិភូខុមហ្វ្រវល និង 
ស្ោជិកស្ភាននគណបកសរបជា 
ជនកមពុជា។ 
The discussion between 

COMFREL delegation and 

members of the National 

Assembly of the CPP 

កិច្ចពិភាកាពិម្រោះម្ោបល់រវាង
គណៈរបតិភូខុមហ្វ្រវល និង 
គណៈរបតិភូននរកសួ្ងមហានផៃ។ 
 The discussion between 

COMFREL’s delegation and 

Ministry of Interior’s. 
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កិច្ចពិភាកាពិម្រោះម្ោបល់រវាង
គណៈរបតិភូខុមហ្វ្រវល 
និងស្ោជិកននគណៈកោា ធិការ
ជាតិម្រៀបច្កំារម្បាះម្នោ ត។ 
The discussion between 

COMFREL delegation and 

commissioners of the National 

Electoral Committee (NEC). 

កាពិភាការកអនុសាស្ន៍នន
រកុមតូច្ម្ៅកោុងម្វទិការ។ 
The small group discussion on 

recommendation in Forum. 
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ស្ោជិកស្ភាននគណបកស ស្ម
រងសុ ីជាមួយនិងវាគានិដ៍ហ្វទម្ទៀត
ម្ៅកោុងម្វទិការ ពិភាកាម្ៅម្លើ
អនុសាស្ន៍។ 
Member of the National 

Assembly of the SRP with 

other speakers in Forum to 

comment on the 

recommendations. 

វគគស្នួំរ ច្ម្មលើយ 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. 

2. 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): 



56 របាយការណ៍នៃគម្រោងស្តីពី ការម្បាះម្នោ ត ៃិងររជាធិរម្តយយ 
 

 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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 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. 

 

4. 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. 

5.  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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 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. 

6. 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. 

7. 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 29
th
 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 21
st
, 2010.  The third Forum was held in Mondolkiri province 

on the 27
th
 of October, 2010, and the final forum, in Siem Reap, was held on the 11

th
 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 18
th
 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 4
th
, 2010, the COMFREL core team conducted a 

reflection/ wrap up on the project implementation.  On December 15
th
, 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 1
st
 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 2
nd

 part focused on discussing the draft modalities of FOREDS.  

 The 3
rd

 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 Province 

Bantey 

Meanchey 

Prey Veng Siem Reap Mondulkiri 

F M F M F M F M 

CPP 0 2 0 3 0 2 0 2 

SRP 0 4 0 3 0 6 0 2 

Funcinpec 0 1 0 1 0 1 0 5 

NP 0 1 0 3 1 6 0 1 

HR 0 0 0 3 0 4 0 0 

PEC 0 1 0 1 0 2 0 2 

CEC 0 2 0 1 1 1 1 1 

Commune clerks 0 3 0 3 0 3 1 2 

NGOs 0 2 0 4 1 4 0 6 

Provincial council 0 2 0 1 0 2 0 2 

Citizens 2 2 3 3 1 5 7 3 

Total 2 17 3 22 4 36 9 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 

Meanchey 

Prey Veng Siem Reap Mondulkiri 

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 3
rd

, 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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