
រ�យ�រណៃ៍នេវទ��រស��ព� 
�រេ�ះេ�� ត ន�ង���ធ�បេតយ� 

 គណៈក�� ធិ�រេដម��ីរេ�ះេ�� តេ�យេសរ ី
និងយតុ�ិធ៌ម េ�កម�ុ� 

CCOOMMMMIITTTTEEEE    FFOORR    FFRREEEE    AANNDD    FFAAIIRR    EELLEECCTTIIOONNSS    IINN    CCAAMMBBOODDIIAA     
    

ខុមែ�ហ�ល COMFREL 

 



មាតិការ 
ទំព័រ 

I. កាលរបវតតននកម្មវិធ ីនិងលទធផល.........................................................1 
II. សេចកតីេសងេបអំពីសោលបំណង និងវិធីសាស្តេត………………………………..1 
III. លទធផលននសវទិការេតពីីការសោះសនោ ត  និងរបជាធិបសតយ្យ……………..3 

១. វវទិការស្តីពី ការវោះវនោ ត និងប្រជាធិបវតយ្យវៅមណ្ឌ លព្ប្ពវវង……………………………..3 
២. វវទិការស្តីពី ការវោះវនោ ត និងប្រជាធិបវតយ្យវៅមណ្ឌ លបន្ទា យ្មានជ័យ្………………….13 
៣. វវទិការស្តីពីការវោះវនោ ត និងប្រជាធិបវតយ្យវៅមណ្ឌ លគីរ.ី......................................22 
៤.វវទិការស្តីពីការ វោះវនោ ត និងប្រជាធិបវតយ្យវៅមណ្ឌ លវស្ៀមរាប...............................31 

ឧបេម្ព័នធទ១ី. រសបៀបវារៈននសវទិការ................................................................42 
 ១.១ វវទិការវៅមណ្ឌ លព្ប្ពវវង………………………………………………………………….42 
 ១.២ វវទិការវៅមណ្ឌ លបន្ទា យ្មានជ័យ្………………………………………………………..43 
 ១.៣ វវទិការវៅមណ្ឌ លមណ្ឌ លគីរ…ី…………………………………………………………..44 
 ១.៤ វវទិការវៅមណ្ឌ លវស្ៀមរាប………………………………………………………………45 
ឧបេម្ព័នធទ២ី. សេចកតីណណនាអំំពីរសបៀបសរៀបចំសវទិការ…………………………….46 
 
 

 
 



1 
 

I. កាលប្រវត្តិនៃកម្មវិធ ីៃិងលទ្ធផល 
ការបោះបនន ត និងរបជាធិបបតយយគឺជាបញ្ហា ចំបងដដលរតូវោនគយួកចិតតទុកដាក់បោយ

កាន់ដតមានលកខណៈលអរបបសើសរមាប់របបទសកមពុជានាបពលបចចុបបនន។ ឆលងកាត់រយៈបពលដ៍
យូរអដងវង បយើងសបងេតប ើញថាមានឧបសគគមយួចំននួដដលគបួោយកត់សមាគ ល់បៅកនុងដំបណើ
ការអភិោលកិចចរបជាធិបបតយយ រមួមានទាងំដផនកគុណភាព របសិទធិភាព និងការផតល់បសវា
សាធារណៈបៅដតជបួបញ្ហា របឈម និងមិនទាន់រតូវោនបឆលើយតបបៅនឹងបសចកតើរតូវការពិត
រោកដរបស់របជាពលរដឋ។ ពាក់ព័នធបៅនឹងបញ្ហា បនះ ការចូលរមួតាមដបបរបជាធិបបតយយ 
បៅដតមានការខ្វះចបនាល ះបៅកនុងរបបទសកមពុជានាបពលបចចុបបនន។ ទមាល ប់ននការភ័យខ្លល ចោជាញ ធរ 
ភាពកំបសាយននសងគម កងវះខ្លតននការចូលរមួបៅដតឋតិបៅកនុងោរមមណ៍របស់របជាជនកមពុជា 
ដដលទាងំបនះបង្ហា ញថាមាច ស់បនន តមយួចំននួដូចជា យុវជន ស្តសតើ រតូវោនឃ្លល តនង យពើការចូលរមួ 
និងការសបរមចចិតត។ 

ឆលងតាមកិចចពិបរោះបោបល់បៅតាមបខ្តតសតើពើរបជាធិបបយយ និងការបោះបនន ត បញ្ហា មយួ
ចំននួបៅដតរតូវោនបលើកបឡើង ដដលទាក់ទងបៅនឹងរបជាពលរដឋដដលជាមាច ស់បនន តដូចជា 
របព័នធបោះបនន ត គណៈកមាម ធិការជាតិបរៀបចំការបោះបនន ត ការចុះបមម ះអនកបោះបនន ត 
និងបញ្ជ ើបមម ះអនកបោះបនន ត របព័នធផសពវផាយ ការបដាះរសាយបណតឹ ងននការបោះបនន ត 
និងបសចកតើសបរមច បញ្ហា ហរិញ្ដវតថុគណបកសនបោោយ និងការអប់រអំនកបោះបនន ត ក៍ដូចជា 
បញ្ហា មយួចំននួទាក់ទងបៅនឹងបសរ ើភាពននការបបញ្ចញមតិ សិទធិទទលួោនព័ត៌មាន 
និងបសរ ើភាពននការរបមូលផតុ ំជាបដើម។ 

បដាយបធវើការសហការណ៍ជាមយួនឹងអងគការមយួចំននួដូចជា ោដហុក សមាគមនយុវ
ជនដខ្មរ និងមជឈម ណឌ លរបជាពលរដឋបដើមបើអភិវឌឍន៍ និងសនតិភាព និងអងគការមយួចំននួបទៀត
បៅតាមបណ្តត បខ្តតចំននួបនួគឺ បខ្តតនរពដវង បសៀមរាប មណឌ លគើរ ើ និងបខ្តតបនាទ យមានជ័យបរកាម
ការោរំទរថវកិារបដាយអងគការ UNDP ខុ្មដស្តហវលោនផតួចបផតើមបធវើបវទិការសតើពើរបជាធិបបតយយ 
និងការបោះបនន ត បៅកនុងបខ្តតទាងំបនួខ្លងបលើបនះ។ បវទិការបនះោនបង្ហា ញលទធផលនន
អនុសាសន៍កំដណទរមង់ដដលរបមូលោនកំឡុងបពលកិចចពិបរោះបោបល់បដើមបើបធវើការពិភាកាសុើ
ជបរៅបដនថមបទៀត និងរះិរកអនុសាសន៍បដើមបើបោយមានការឯកភាពោន បៅកនុង មណឌ លនិមយួៗ 
ដដលនឹងរតូវបធវើបោយមានការផ្លល ស់បតូរ។ 

II. សេចក្តីេសខេបអំពីសោលបំណខ និខវិធីសាស្តេត  
បវទិការបនះបរៀបចំបឡើងបៅកនុងបោលបំណង៖ 
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 បោយដផនកដដលពាក់ព័នធបលើក និងជដជកពើបញ្ហា ដដលទាក់ទងបៅនឹងដំបណើ រ
ការបោះ បនន ត និងរបជាធិបបតយយបៅកមពុជា។ 

 ដសវងរកនូវអនុសាសន៍ ឬយុទធសាស្តសតបដើមបើរកដំបណ្តះរសាយបៅបលើបញ្ហា ដដល
ោនបលើក បឡើង។ 

 ដសវងរកកាោរំទបៅបលើអនុសាសន៍ បលើបោលនបោោយដដលោនពិភាកា 
និងបញ្ចូ នអនុសាសន៍ទាងំបនាះបៅសាថ ប័នដដលពាក់ព័នធ។ 

បវទិការបនះោនបរៀបចំបឡើងបៅកនុងបខ្តតចំននួបនួគឺ បខ្តតនរពដវង បនាទ យមានជ័យ 
មណឌ លគើរ ើ និងបសៀមរាប។ 

មុននឹងបរៀបចំបធវើបវទិការសាធារណៈបៅតាមបខ្តតទាងំបនួខ្លងបលើ រកុមការង្ហរសាន ក់ការ
កណ្តត លខុ្មដស្តហវលោនចុះបៅបខ្តតបនួខ្លងបលើបដើមបើបធវើការសហការណ៍ជាមយួបណ្តត ញបៅតាម
បខ្តតបធវើកិចចពិបរោះបោបល់អំពើដំបណើ រការបោះបនន ត និងរបជាធិបបតយយបៅរបបទសកមពុជាជាមយួ
និងអនកពាក់ព័នធមួយចំននួ បដើមបើកំណត់យកបញ្ហា ជាអទិភាពចំននួរោ ំ ដដលបៅកនុងបនាះមាន
បញ្ហា បើទាក់ទងបៅនឹងតំបណើ រការបោះបនន ត និងបញ្ហា ពើរទាក់ទងបៅនឹងរបជាធិបបតយយ 
ននមណឌ លនិមយួៗបដើមបើយកមកពិភាគា និងដសវងរកអនុសាសនបៅកនុងបវទិការ។ 

បពលដំបណើ ការបធវើបវទិការបៅតាមបខ្តតនិមយួៗ ខុ្មដស្តហវលោនសហការណ៍ជាមយួ
នឹងបណ្តត ញបៅតាមបខ្តតនិងអងគការជានដគូរបដើមបើបោយបធវើការសរមបសរមួលកនុងរកុមពិភាកា
តូចៗបៅកនុងតំបណើ រការនន បវទិការ។បៅបពលបធវើការចុះបមម ះ អនកចូលរមួោចបរជើសបរ ើស
រកុមដដលខ្លួនបពញចិតតពាក់ព័នធបៅនឹងរបធានបទបដើមបើចូលរមួពិភាកាដសវងរកអនុសាសន៍។ 
បៅកនុងបវទិការនិមយួៗ តរមូវបោយមានអនកចូលរមួោ៉ងតិចចំននួ មយួរយនាក់ (១០០) 
ដដលជាអនកមានសិទធិបោះបនន ត ដដលកនុងបនាះមានដូចជា បណ្តត ញអងគការសមាគមន៍បៅកនុងបខ្តត 
គណបកសនបោោយ តំណ្តងរាស្តសត គណៈកមមការរាជធានើ បខ្តតបរៀបចំការបោះបនន ត 
រកុមរបឹការសុក រកុមរបឹកា ុ ំោជាញ ធរមូលដាឋ ន បសមៀន ុ ំនិងរបជាពលរដឋ។ 

បៅបពលបបើកបវទិការមានការ គឺមានវាគមិនជំនាញពើរនាក់ បធវើបទបង្ហា ញដដលទាក់ទងបៅ
នឹងការបោះបនន ត និងរបជាធិបតយយដដលោនអបញ្ច ើញមកពើអងគការដដលបធវើការពាក់ព័នធពើភនំបពញ។ 
បៅតាមរកុមពិភាកាតូចនិមយួៗមានអនកអនកសរមបសរមួល អនកកត់រតា និងវាគមិន តំណ្តងរកុម 
ដដលរតូវោនពនយល់ពើរបបៀបបធវើការរបស់ខ្លួនមុនមយួនថងននការបធវើបវទិការ។ 

ជាចុងបរកាយរាល់អនុសាសន៍ 
ដដលោនបលើកបឡើងបហើយរតូវោនដាក់បោយអនកចូលរមួបធវើការ បោះបនន តោរំទ មិនោរំទ 
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ឬអនុបបវាទ និងបធវើការបោះពុមភដចកជូននូវអនុសាសន៍ទាងំបនះដល់អនកចូលរមួរគប់ៗោន រមួទាងំ
គណបកសនបោោយ និងសាថ ប័ណពាក់ព័នធមយួចំននួនាបពលបិទបវទិការ។ 

 
III. លទ្ធផលននសវទ្ិការេតពី ីការសោះសនោ ត និខប្បជាធិបសតយ្យ 

១. វវទិការស្តីពី ការវោះវនោ ត និងររជាធិបវតយ្យវៅមណ្ឌ លព្រពវវង 
 គោលបំណងននគវទិការ និងការបង្ហា ញលទធផលពិគរោះគោបល់ និងជំគរ ើសអនុសាសន ៍

លោក គល់ បញ្ញដ  ជានាយករបត្ថិបត្ថនៃអងគកាខុមហ្វ្រវល បាៃមាៃមតិ្ស្វវ គមៃ៍ 
ៃិងហ្វលលងពីលោល បំណងនៃការល វ្ីលវទិការលៃះ ហ្វដលជាបឋមខុមហ្វ្រវលៃឹងសរការណ៍  ជាមយួ 
អងគការមយួចំៃៃួ លៅតាម លខត្ថចំៃៃួបៃួ មាៃលខត្ថនរពហ្វវង បនាធ យមាៃជ័យ មណឍ លគីរ ី
ៃិងលសៀមរាប លដីមផលីរៀបចំ  លវទិការ លៃះបៅកនុងបខ្តតនិមយួៗ 
លរយីលោកក៍បាៃហ្វលលងអំណរគុណដល់UNDP ហ្វដលបាៃោរំទកបុង ល វ្ីលវទិការ លៃះល ងី។ 
លវទិការលៃះ មាៃលោលបំណង គឺចង់លោយអបកចូលរមួលៅកបុងលវទិការលៃះចូលរមួពីភាកា  
ទាងំអស់ោប អំពីបញ្ញា ហ្វដលទាក់ទងលៅៃឹងការលបាះលនប ត្ ៃិងរបជា្ិបលត្យយ តាមរយៈនៃការស្វថ ប់  
ៃិងបង្ហា ញរបស់វាគមិៃជំនាញ លរយីផ្ថល់ជូៃមកវញិជាតំ្លោះរស្វយ ឬអៃុស្វសៃ៍សរមាប់
ហ្វកលមអរការលបាះលនប ត្នាលពលខាងមុខលៃះផ្ងហ្វដរ លរយីដាក់ជូៃអៃុស្វសៃ៍ទាងំលនាះជូៃអបក
ចូលរមួកបុងលវទិការទាងំអស់ចូលរមួជហ្វជកពិភាកា ៃិងពិៃិត្យលមីលៃូវអៃុស្វសៃ៍ទាងំអស់លៃះ 
ៃិងល វ្ីការស លរមចចិត្ថ លបាះលនប ត្ថាលតី្អៃុស្វសៃ៍ទាងំលៃះោចទទលួយកបាៃ ឬមិៃ
បាៃលៅលពលចុងបញ្ច ប់នៃលវទិការ។ លោកបាៃបៃថលទៀត្ថា មុៃៃឹងមាៃការលរៀបចំលវទិការ
លៃះល ងី គឺមាៃការពិភាកាពិលរោះលោបល់ជាមយួ  ៃិងស្វទ ប័ៃមយួចំៃៃួដូចជា តំ្ោងរបស់ 
គ.ជ.ប លៅលខត្ថ/រកុង គណបកសៃលោបាយ តំ្ោងអងគការសងគមសុីវលិ ស្វធារណៈជៃ 
ៃិងស្វទ ប័ៃហ្វដលពាក់ព័ៃនមយួចំៃៃួលទៀត្លដីមផកីណត់្ជាបញ្ញា អទិភាពចំៃៃួរបាទំាក់ទងលៅៃឹង
ដំលណីការលបាះលនប ត្ ៃិងរបជា្ិបលត្យយលដីមផលីលីកយកមកពិភាកាហ្វកលមអ  កបុងលវទិការកបុង
នលៃលៃះសរមាប់លខត្ថនរពហ្វវង។ មុៃលពលរបគល់ត្នួាទីជូៃលៅវាគមិៃជំនាញ លោកបាៃល វ្ី  
ចំោប់ោរមមណ៍ខលះៗលៅលលីបញ្ញា ហ្វដលៃឹងរតូ្វលលីកយកមកពិភាកាថា គណកមាម ្ិការជាតិ្
លរៀបចំការ លបាះលនប ត្ រតូ្វហ្វត្ជាស្វទ ប័ៃអពារកិត្យមយួហ្វដលមាៃសថង់ដាោចទទលួយកបាៃ
លដាយរគប់គណបកស ៃលោបាយហ្វដលរបកតួ្របហ្វជងកបុងការលបាះលនប ត្។ការចុះលមម ះលបាះលនប ត្ 
ៃិងបញ្ជ ីលមម ះលបាះលនប ត្គរួហ្វត្ ល វ្ីលមីហ្វត្លដាយការល វ្ីលមីរតូ្វចំោយអស់លវកិាររដឌលរចីៃ គហួ្វត្ល វ្ី
ការហ្វកលមអៃូវបញ្ច ីហ្វដលមាៃរស្វប់ ហ្វត្ថាលតី្រតូ្វហ្វកលមអលដាយរលបៀបោ៉ងដូចលមថច។
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របព័ៃនផ្សពវផ្ាយទាងំរបស់រដឌ ៃិងឯកជៃលៅកបុងកំ ុង  លពលលោសនាលបាះលនប ត្ មិៃបាៃ
លោរពលោលការណ៍លសមីភាពហ្វដលបាៃចាប់បាៃហ្វចងលទ ៃិងការទិញ  សៃលឹកលនប ត្លៅហ្វត្លោទ
ជាបញ្ញា ផ្ងហ្វដរ។ លសរភីាពនៃការបលញ្ចញមតិ្ គឺជាលរឿងមយួហ្វដលង្ហយៃឹង  រត្ូវបាៃ
លគលោទរបកាៃ់ថាជា ការបរហិាលករ ថ ៍ផ្ាយព័ត៌្មាៃមិៃពិត្ ៃិងរបមាល កបុងការោប់កំរុសអបកទិះ
ទាៃ។គរួហ្វត្ហ្វកហ្វរបបទលលមីសទាងំលៃះពីបទលលមីសរពរមទណឍ មកជាបទលលមីសសុីវលិវញិ។ 
ចំលពាះលសរភីាព នៃការបលញ្ចញមតិ្ រកសួងមហានផ្ធគហួ្វត្ល វ្ីលោលការណ៍ហ្វណរនាលំោយបាៃ
ចាស់ថាលតី្អបកលរៀបចំល វ្ីការ របមូលផ្ថុ ំោប លៃះរតូ្វហ្វត្លៅសុំចាប់លៅោជាៃ ្រមូលដាឌ ៃហ្វដរឬលទ?
ពីលរពាះរបលទសលយងីរបកាៃ់យកលិទនិ របជា្ិបលត្យយលសរពីរុបកស ហ្វដលសិទនិកបុងការរបមូល
ផ្ថុ ំោប លៃះជាលសរភីាពមយួមិៃោច រារាងំបាៃលទលៅ កបុងលិទនិរបជា្ិបលត្យយលសរពីរុបកស។ 
 ការបង្ហា ញននបទពិគសាធន៍ និងការររឈមគៅគលើការគោះគនោ ត 

លោក សុក សំលអឿៃ ជានាយករបត្ថិបត្ថនៃរកុមអបកចាប់ការពារសិទនិលៅកមពុជាបាៃ
ល វ្ីបទបង្ហា ញអំពីបទពិលស្វ្ៃ៍ ៃិងការរបឈមលៅលលីកាលបាះលនប ត្ថា មាៃរបលទសមយួ
ចំៃៃួហ្វដលត្រមូវ លោយរបជាពល រដឌរតូ្វហ្វត្លៅលបាះលនប ត្ លបីមិៃលៅៃឹងមាៃទណឍ កមម
ដូចជាការពិៃ័យជាលដីម លដីមផលីោយរបជាពលរដឌយល់  ពីត្នមលនៃការលៅលបាះលនប ត្លបី
មិៃដូចលោប ះលទចំៃៃួអបកលៅលបាះលនប ត្ៃឹងមាៃកាលយចុះ។ ចំហ្វណកលៅឯរបលទសកមពុជាវញិ 
វាជាសិទនិរបស់របជាពលរដឌ ហ្វដលរបជាពលរដឌោចលៅ ឬមិៃលៅ។លោក  បាៃបៃថលទៀត្ថាការ
លបាះលនប ត្គឺជាការលផ្ធរអំោចលដាយសៃថិវ ិ្ ី លរយីរបសិៃលបីតំ្លណីការលបាះលនប ត្  របរពឹត្ថលៅ
បាៃលអ លពលលនាះតំ្លណីការរបជា្ិបលត្យយលៅរបលទសលនាះក៍មាៃការងឹមាផំ្ងហ្វដរ លរយីការ  
អភិវឌណៃ៍ក៍កាៃ់ហ្វត្មាៃកាៃ់ហ្វត្លអផ្ងហ្វដរ ពីលរពាះរបជា្ិបលត្យយ ៃិងការអភិវឌណៃ៍រតូ្វលដីរលសមីោប ។  
ផ្ធុយមកវញិរបសិៃលបីការលបាះលនប ត្មាៃការលំបាក អបកមកលបាះលនប ត្ៃឹងមាៃចំៃៃួកាៃ់ហ្វត្
តិ្ចលៅៗ ៃុះៃឹងល វ្ីលោយអបកកាៃ់អំោចលៅនៃ យពីរបជាពលរដឌ ហ្វដលលពលលនាះលរយីនាំ
លោយអបកកាៃ់អំោច ោប់លផ្ថីមលរបីអំោចផ្តថ ច់ការ ហ្វដលនាលំោយរបលទសជាតិ្ខិត្លៅរក
អលសទភាពផ្ងហ្វដរ។ ដូលចបះការលបាះ  លនប ត្មាៃស្វរៈសំខាៃ់ោស់សរមាប់របជាពលរដឌទាងំ
អស់ោប ។លោកបាៃបរោិយថា ការលបាះលនប ត្  ដ៍លអ គឺការលបាះលនប ត្រតូ្វរបរពឹត្ថលដាយលសរ ី
សម្៌ម ស្វវ ហាប់ ៃិងស្វរធាតុ្។ អបកលបាះលនប ត្  មាៃលសរភីាពកបុងការចូលរមួស្វថ ប់ការ
លោសនារបស់គណបកសៃលោបាយ ៃិងលៅលបាះលនប ត្លដាយោម ៃ  ការគំរាមកំហ្វរង។ 
រដឌរតូ្វហ្វត្ជយួមកដល់អបកហ្វដលមាៃសិទនិលបាះលនប ត្លោយបាៃលៅលបាះលនប ត្ លរយី  អបករលំោភ
បំពាៃចាប់លបាះលនប ត្រត្ូវហ្វត្ទលទាសតាមចាប់។
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ចំហ្វណកឯវវិាទហ្វដលទាក់ទិៃលៅៃឹងការលបាះលនប ត្មាៃដូចជា វវិាទរដឌបាល វវិាទលបាះលនប ត្ 
ៃិងបទលលមីសលបាះលនប ត្រតូ្វហ្វត្បាៃលដាះរស្វយលដាយយុត្ថិ្៌ម ៃិងរសបលៅតាមៃីតិ្វ ិ្ ីហ្វដល
មាៃហ្វចងលៅកបុងចាប់។ រគប់គណបកសៃលោបាយរតូ្វមាៃឪកាសលសមីៗោប កបុងការចូលរមួរបកតួ្
របហ្វជងដលណថី មសៃលឹកលនប ត្ អបក  ឈបះលនប ត្គឺឈបះលដាយយុត្ថិ្៌មគឺមាៃការោរំទពីអបកលបាះលនប ត្ 
មិៃមាៃការបៃលំសៃលឹកលនប ត្ លរយីចូល  លៅកាៃ់តំ្ហ្វណងលដាយសៃថិភាព។ លដីមផលីោយ
ការលបាះលនប ត្មយួរបរពឹត្ថលៅបាៃលដាយលសរ ីៃិងយុត្ថិ្៌ម  គឺរតូ្វហ្វត្មាៃស្វទ ប័ៃហ្វដលជាអបក
លរៀបចំការលបាះលនប ត្ឯករាជយ យុត្ថិ្៌មមយួ ៃិងមាៃស្វទ ប័ណមយួលទៀត្ ជាពិលសសស្វទ ប័ៃ
កងកំោងំរបដាប់ោវុ្ សរមាប់ធានាការរបរពឹត្ថលៅនៃការលបាះ  លនប ត្របកបលដាយ 
ោម ៃការគំរាមកំហ្វរង ឬបភិត្បំភ័យ។ ស្វទ ប័ៃលរៀបចំការលបាះលនប ត្លៃះរតូ្វហ្វត្លដីត្នួាទីជាស្វោ  
តំ្បូងកបុងការកាត់្កថីហ្វដលទាក់ទងលៅៃឹងបទលលមីលបាះលនប ត្។ 
មកទល់ៃឹងលពលបចចុបផៃបលៅរបលទសកមពុជា លៃះលគពំុទាៃ់លឃញីមាៃអបកោមាប ក់ជាប់គុកលដាយ
ស្វបទលលមីសលបាះលនប ត្លៅល យីលទ លដាយលរតុ្  ហ្វត្មិៃមាៃៃីតិ្វ ិ្ ីលផ្ធរបណឋឹ ងលោយបាៃចាស់
ោស់រវាងតុ្ោការ ៃិងគ.ជ.ប ។ ចំលពាះចាប់  ហ្វដលសរមាប់ដកអភ័យឯកសិទនិអបក
តំ្ោងរា្សថគហួ្វត្មាៃហ្វចងលោយបាៃចាស់ោស់លៅកបុងចាប់។ 
ជាចុងលរកាយលោកបាៃលលីកយកបទពិលស្វ្ៃ៍លអៗ នៃបោថ របលទសលផ្សងៗមកបង្ហា ញ ៃិងសុំ
លោយ អបកមាៃសិទនិលៅលបាះលនប ត្ទាងំអស់រកាលោលជំរ៊រ ៃិងឆៃធៈលៅចូលរមួលបាះលនប ត្
លោយបាៃរគប់ៗោប ។ 
 ការបង្ហា ញននបទពិគសាធន៍ និងការររឈមគៅគលើររជាធិបគតយ្យ 
លោក យ៉ុង គឹមលអ៊ង ជារបធាៃមជឈមណឍ លរបជាពលរដឌលដីមផអីភិវឌណៃ៍ ៃិងសៃថិភាព 

បាៃមាៃ របស្វសថា របជា្ិបលត្យយគឺមតិ្ភាគលរចីៃជាអបកដឹកនា ំក៍បុ៉ហ្វៃថមតិ្ភាគលរចីៃរតូ្វលោរព 
ៃិងយកមតិ្ ភាគតិ្ចមកល វ្ីការពិោរោរផ្ងហ្វដ លដីមផបំីលរលីោយផ្លរបលោជៃ៍របស់
របជាពលរដឌទាងំអស់ោប ។ របជា្ិបលត្យយសទិត្លៅលរកាមការរតួ្ត្រតា ហ្វដលមាៃបកសហ្វត្មយួ
ល វ្ីសកមមភាព ោម ៃលសរភីាពបលញ្ចញ  មតិ្។របជា្ិបលត្យយសទិត្លៅកបុងភាពអៃថរកាល
មាៃការលបាះលនប ត្លទៀត្ទាត់្ ហ្វត្មាៃការរតឹ្ត្ផតឹ្ៃូវ  លសរភីាពមយួចំៃៃួ ដូចជាលសរនីៃ
ការបលញ្ចញមតិ្ ការគំរាមកំហ្វរងខាងៃលោបាយ បកសហ្វដលមាៃ  អំោចខាល ងំល វ្ីសកមមភាពលរចីៃ 
បកសហ្វដលមាៃអំោចលខាយល វ្ីសកមមភាពបាៃតិ្ច។របជា្ិបលត្យយ លដាយលពញលលញ គឺមាៃ
ការលបាះលនប ត្លដាយលសរ ីៃិងយុត្ថិ្៌ម លរយីគណកបសៃិមយួៗ  មាៃសកមមភាព លសមីៗោប  
ោម ៃការរតឹ្ត្ផតិ្លសរភីាពសកមមភាពៃលោបាយ ឬការបលញ្ចញមតិ្របស់អបកោមាប ក់ល យី។  
លសរភិាពនៃការបលញ្ចញមតិ្ របសិៃលបីការបលញ្ចញមតិ្លដីមផោីរំទគឺមាៃភាពង្ហយរសួល ហ្វត្របសិៃ
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លបីការ បលញ្ចញមតិ្របនងំគឺហ្វត្ងហ្វត្មាៃកាខាា ចរហារ។រឯីលសរភីាពនៃការរបមូលផ្ថុ ំលៅមាៃការ
លំបាក ពីលរពាះរតូ្វ  សុំចាប់អៃុញ្ញដ ត្ថិជាមុៃពីោជាញ ្រ។លៅកបុងសងគមរបជា្ិបលត្យយ គណបកស
ៃលោបាយ រតូ្វហ្វត្ខិត្ខំ កស្វង ៃិងលលីកសធួយនៃលសរភីាពបលញ្ចញមតិ្ លដីមផលីៅលពលហ្វដល
គណបកសលនាះហ្វលងកាៃ់អំោច គណបកសលនាះមាៃលសរភីាពលពញលលញកបុងការល វ្ីសកមមភាព
ៃលោបាយលផ្សងៗហ្វដលល វ្ីលោយ គណ បកសលនាះមាៃឪកាសមកដឹកនារំដាឌ ភិបាលមថង
លទៀត្បាៃ។មតិ្ភាគលរចីៃហ្វដលជាដឹកនា ំ រដាឌ ភិបាលរតូ្វហ្វត្ មាៃការអត់្ ម្ត់្ ឬអ្ារស័យលោយ
បាៃលរចីៃ ចំលពាះការរះិគៃ់ពីសំោក់មជឈដាឌ ៃលផ្សងៗ លដាយ  មិៃមាៃកាលោទរបកាៃ់
លៅអបករះិគៃ់ទាងំលនាះវញិពីបទ បរហិាលករ ថ ៍លោះញុ៉ង ឬផ្ាយព័ត៌្មាៃមិៃពិត្ ហ្វដលល វ្ីលោយ
លសរភីាពនៃការបលញ្ចញមតិ្កាៃ់ហ្វត្លំបាកលៅៗ។ចំលពាះសិទនិទទលួ ព័ត៌្មាៃស្វរធារណៈ លោក
បាៃមាៃរបស្វសថា អី ូវលៃះលយងីមាៃលសចកថីរពាងរកបខ័ណឍ លោលៃលោបាយ លរយី  
លដីមផលីោយមាៃជាសថង់ដារអៃថរជាតិ្ គឹត្រមូវលោយលបីកចំររជាអតិ្បផរមាៃូវព័ត៌្មាៃស្វធារណៈ
ដូចជា ត្នមលនៃការល វ្ីសំបុរត្កំលណីត្ ត្នមលនៃលសវាលៅមណឍ លសុខភាពរដឌជាលដីម លរយីរដឌ
រត្ូវមាៃ កាត្ពវកិចច ផ្សពវផ្ាយលោយរបជាពលរដឌបាៃដឹងរគប់ៗោប  លដាយមិៃោបំាច់ហ្វត្របជា
ពលរដឌលៅ សុំលទ។រដឌរត្ូវ ហ្វត្ហ្វបងហ្វចងព័ត៌្មាៃសមាៃ ត់្ ៃិងព័ត៌្មាៃសរមាប់របជាពលរដឌ
លោយបាៃចាស់ោស់។ រឯីការរបជំុ  គឺរតូ្វហ្វត្លបីកចំររ លដីមផលីោយរបជាពលរដឌោច
ចូលលៅយកព័ត៌្មាៃពីអងគរបជំុលនាះបាៃហ្វដរ។ ជាចុងលរកាយលោកបាៃបញ្ញច ក់ថា ចាប់សថីពីសិទនិ
ទទលួបាៃព័ត៌្មាៃស្វធារណៈលៃះមាៃស្វរៈសំខាៃ់ ៃិងមាៃអទិភាពលលីចាប់ោៗទាងំអស់ 
លលីកហ្វលងហ្វត្ចាប់រដឌ្មមៃុញ្ដមយួហ្វត្បុ៉លោត ះ ពីលរពាះ បបើរបជាពលរដឌមិៃទទលួបាៃព័ត៌្មាៃ
ស្វធារណៈរគប់រោៃ់លទ របជាពលរដឌោចៃឹងសលរមចចិត្ថខុស លរយីការសលរមចចិត្ថខុសលៃះ 
ោចបោថ លលោយធាល ក់ចូលលៅភាពរកីរករ។លៅលពលចាប់លៃះរតូ្វបាៃអៃុម័ត្រចួលរយី 
ការហ្វសវងរកព័ត៌្មាៃពីស្វទ ប័ៃឯកជៃ ៃិងរដឌៃឹងមាៃភាពង្ហយរសួល។ 

 
 អនុសាស្ន ៍លទធផលពិភាគ្សាតាមររុមវៅមណ្ឌ លព្រពវវង 
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 រកុមពិភាកាទី១ គ.ជ.ប 

គណក្ម្មា ធិការជាតិសរៀបចំការសោះសនោ ត(គ.ជ.ប) 

គ.ជ.ប 
 

បលងាីត្គណកមមការឯករាជយមួយហ្វដលមាៃសមាសភាពចំរុះពីគណបកសៃលោបាយហ្វដលមាៃអសៃៈកបុងរដឌសភាៃិងសងគមសុីវលិ។ 
ោ៉ងលហាចោស់មាៃបរញិ្ញដ ប័រត្ចាប់ ៃិងរគប់រគង ោហ្វលងពីស្វទ ប័ៃ 
ៃិងគណបកសរបស់ខលួៃមុៃៃឹងលរកាយមួយនប ។ំមាៃបទពិលស្វ្ៃរបានំប ទំាក់ទងលៅៃឹងការលបាះលនប ត្ ចាប់ 
ៃិងការរគប់រគង។ោយុលលីសពី៣៥នប ។ំ 
PEC CEC PSC បលងាីត្កណកមមការឯករាជយមួយលដាយមាៃសមាសភាពចំរុះពីគណបកសៃលោបាយហ្វដលមាៃអសៃៈលៅកបុងសភា 
ៃិងសងគមសុីវល។ 
CEC រត្ូវមាៃកំរតិ្វបផ្៌ម១២នប ល ងីមាៃបទពិលស្វ្ៃ៍កាៃ់ហ្វត្របលសីចំលពាះការោហ្វលងពីសមាជិកបកសតាមបទពញ្ញជ ៃិងៃីត្ិវ ិ្ ីរបស់ គជប ។ 
PEC រត្ូវមាៃោយុោប់ពី២៥នប  ំមាៃកំរតិ្វបផ្៌មពីថាប ក់ទី១២ល ងី។មាៃបទពិលស្វ្ៃៃិងឆៃធះ។ោហ្វលង១នប មុំៃពីស្វទ ប័ៃ។ 
គជប បលងាីត្គណកមមការឯករាជយមួយមាៃសមាសភាពពីគណបកសៃលោបាយហ្វដលមាៃអសៃៈលៅកបុងរដឌសភាៃិងសងគមសុីវលិ។ 
CEC and PSC រត្ូវបហ្វៃទមរយៈលពលបណថុ ះបោថ លមួយោទិត្យអំពីរកមសីល្៌ម ៃិងៃីត្ិវ ិ្ ីកបុងការលបាះលនប ត្។ 
 

អង្គការសង្គមស៊ីវលិ 
 

លបាះលនប ត្លរជីសលរសីពីត្ំោងគណបកសរបកួត្របហ្វជងទាងំអស់(NEC PEC CEC PSC). 
គជប ោ៉ងលហាចោស់មាៃបរញិ្ញដ ប័រត្ចាប់ រគប់រគង ោហ្វលងពីស្វទ ប័ៃ ៃិងគណបកសរបស់ខលួៃមុៃ ៃិងលរកាយមួយនប  ំ
មាៃបទពិលស្វ្ៃទាក់ទងការលបាះលនប ត្ ៃិងរគប់រគងមាៃោយុ៣៥ឆ្នា ំឡ ើង។ 

គណបក្សនយោបាយ 
 

គជប ោ៉ងលហាចោស់មាៃបរញិ្ញដ បរត្ចាប់ ៃិងរគប់រគងោហ្វលងពីស្វទ ប័ៃ ៃិងគណបកសរបស់ខលួៃមុៃ ៃិងលរកាយ១នប  ំ
មាៃបទពិលស្វ្ៃ៥នប ទំាក់ទងការលបាះលនប ត្មាៃោយុ៣៥នប លំ ងីលៅ។ 
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អនុសាសន៍បនះទទលួបាៃសលមលងោរំទ៧៣%, មិៃោរំទ១៩% ៃិងអៃុបវាទ៨% 

 
 រកុមពិភាកាទី២ បញ្ជ ីលមម ះលបាះលនប ត្ ៃិងការចុះលមម ះលបាះលនប ត្ 

បញ្ជ ឈី្មោ ះឈ្ោះឈ្នោ ត និងការចុះឈ្មោ ះឈ្ោះឈ្នោ ត 

គ.ជ.ប 
 

រកាទុកទរមង់១០១៨លៅដហ្វដលបុ៉ហ្វៃថល្វីលោយមាៃសុរកិត្ភាពលដាយបិទការល្វីទរមង់លៃះមុៃនលៃលបាះលនប ត្មួយនលៃរត្ឹមលម៉ាង៥ោៃ ច។ 
ហ្វកសរមួលបញ្ជ ីលមម ះអបកលបាះលនប ត្លដាយបលងាីៃសមទភាពអបកបញ្ចូ លទិៃបៃ័យបញ្ជ ីលមម ះអបកលបាះលនប ត្លលីម្ៃថី គជប។ 

ប័ណតព័ត្មាៃអបកលបាះលនប ត្គួររកាជារបោ(ំលរៀងរាល់អណត្ថិលបាះលនប ត្) 
អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន 

និង្អនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់
ការល្វីទរមង១០១៨រត្ូវមាៃម្ៃថីទទួលបៃធុកលដាយោជាញ ្រមូលដាឌ ៃលដាយមាៃអបកសលងាត្
ការណ៍លចញពីរកុមរបឹកាគណបកសៃលោបាយលផ្សងៗ។មាៃម្ៃថីទទួលបៃធុកការចុះលមម ះលបាះលនប ត្ 
ៃិងទីតាងំជាក់ោក់។ការល្វីអត្ថសញ្ញដ ណប័ណលៅមូលដាឌ ៃរត្ូវកំណត់្លពលលោយបាៃពីរហ្វខ។ការលចញអត្ថសញ្ញដ ណប័ណតរត្ូវបាៃរយៈលពល
អស់មួយជីវតិ្។ 

 

 អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៦២%, មិៃោរំទ៣២% ៃិងអៃុបវាទ៦%។ 

 រកុមពិភាកាទី៣ របព័ៃនផ្សពវផ្ាយ 

ប្បព័នធផសពវផាយ 

រដ្ាសភា និង្ រដ្ឋា
ភបិាល 

ជួយសរមួលដល់ការបលងាីត្បុ៉សវទិយុ ទូរទសសៃ៍ដល់ស្វធារណៈជៃហ្វដលមាៃលទនភាព។ 
បលងាីត្រគប់រគងការោក់ផ្ាយកំ ុងលពលលោសនា ៃិងលរកាយលពលលោសនា។ 
គួហ្វត្បលងាីត្រកុមរបឹកានៃការោក់ផ្ាយហ្វដលមាៃសមាជិកជាសងគមសុីវលិៃិងមកពីរគប់គណបកស។ 
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គ.ជ.ប 
 

រត្ូវធានាថាវទិយុទូរទសសៃ៍ផ្ថល់លទនភាពលសមីៗោប ដល់គណបកសៃលោបាយនានាលដីមផហី្វលលងលៅកាៃ់អបកលបាះលនប ត្រពមទាងំធានាថារបព័ៃនផ្សពវផ្ាយឯ
កជៃមិៃលលមីសចាប់សថីពីការលបាះលនប ត្។ 
រត្ូវហ្វត្កំណត់្ៃិងហ្វបងហ្វចកលម៉ាងផ្សពវផ្ាយលោយបាៃលសមីៗោប រគប់ការលោសនារបស់គណបកសៃលោបាយៃិមួយៗ។ 
សុំលោយមាៃការពិៃ័យ ឬដាក់លទាសដល់លបកខជៃឬកណបកសោហ្វដលមិៃបាៃលោរពរកមសីល្៌មៃិងចាប់សថីពីការលបាះលនប ត្។ 

អង្គការសង្គមស៊ីវលិ 

 
បលងាីត្ជាបុ៉ស៍ ទូរទសសៃ៍ ៃិងវទិយុឯករាជយមួយផ្សពវផ្ាយលដាយមិៃលំលអៀងលលីគណបកសៃលោបាយរគប់ព័ត្មាៃវជិជមាៃ 
ៃិងអវជិជមាៃលៅដល់ស្វធារណៈជៃ។ 

គណបក្សនយោបាយ 
 

រត្ូវលោរពរកមសីល្៌មកបុងការលោសនាលបាះលនប ត្ ៃិងចាប់សថីពីការលបាះលនប ត្។ 

 
 អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះ សលមលងោរំទ៦៦%, មិៃោរំទ២៥% ៃិងអៃុបវាទ៩%។ 
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រកុមទី៤ លសរភីាពនៃការបលញ្ចញមតិ្ 

 

 

អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៨០% មិៃោរំទ១២%  ៃិងអៃុបវាទ៣%។ 

 រកុមទី៥ លសរភីាពនៃការរបមូលផ្ថុ ំ

 
សេរីភាពនៃការបញ្ជ ញមតិ  

រដ្ាសភា និង្ 
រដ្ឋា ភបិាល 

ចាប់ហ្វដលប៉ះពាល់ដល់ការបលញ្ចញមត្ិរដឌសភាគួរហ្វត្ល្វីវលិស្វ្ៃកមមលៅតាមស្វទ ៃភាពជាក់ហ្វសថង។ 
គួហ្វត្លបីកសិទនិទូលំទូោយលោយលៅសងគមសុីវលិសលងាត្ការណ៍ ៃិងផ្ថល់មត្ិ។ 
ការសហ្វមថងមត្ិរបស់របជាពលរដឌ ៃិងគណបកសៃលោបាយមិៃគួោត់្ទុកជាបទលលមីសរពរមទណឍ ។ 
រដាឌ ភិបាលគួហ្វត្ល្វីការផ្សពវផ្ាយអំពីចាប់ហ្វដលពាក់ព័ៃនបលញ្ចញមត្ិដល់ស្វធារណៈជៃលោយបាៃយល់រជួត្លរជៀបជាសវាងការលោទរបកាៃ់លផ្សងៗ
។ 
លៅលពលមាៃការសហ្វមថងមត្ិកងកំោងំរបដាប់ោវុ្គួហ្វត្ការពារអបកសហ្វមថងមត្ិ។ 

 

គ.ជ.ប គ ជ ប គួរហ្វត្មាៃគណបកសៃលោបាយ ៃិងសងគមសុីវលិចួលរមួលដីមផធីានាឯករាជយភាព។ 
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អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៧៣%, មិៃោរំទ១៥% ៃិងអៃុបវាទ១២%។ 

 

ឈ្េរភីាពននការប្បមូលផតុំ 

រដ្ាសភា និង្ 
រដ្ឋា ភបិាល 

សុំលោយរដាឌ ភិបាលល្វីវសិ្វ្ៃកមមចាប់សថិពីការល្វីបាតុ្កមមអរងឹាលលីចំណុចនៃការចូលរមួល្វីបាតុ្កមមកុំលោយមាៃការកំណត់្ចំៃួៃមៃុសស 
មាៃទីតាងំលកីត្លរតុ្លៅកហ្វៃលងោល្វីបាតុ្កមមលៅកហ្វៃលងលនាះលដាយមាៃកាត្ទទួលខុសរត្ូវពីោជាញ ្រ។ 
សុំលោយបលងាីត្ចាប់មួយពីការដាក់លទាសដល់ោជាញ ្រហ្វដលបងារបញ្ញា ។ 
សុំលោយមាៃការតាមដាៃ ៃិងពរងឹងចាប់លៅដល់ោជាញ ្រលោយមាៃរបសិទនិភាព។ 

គ.ជ.ប លសបីលោយ គជប 
មាៃភាពអពារកិត្យកបុងការលដាះរស្វយបញ្ញា កុំលោយមាៃការលរសីលអីងគណបកសៃលោបាយដូចកបុងកំ ុងលពលលោសនាលបាះលនប ត្ 
លបីមាៃបញ្ញា រត្ូវលដាះរស្វយជាបនាធ ៃ់។ 

អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន 
និង្អនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

ជូៃដំណឹងលៅោជាញ ្ររត្ឹមមួយោទិត្យជាមុៃកបុងការរបមូលផ្ថុ ំរបជាពលរដឌ។ 
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 ចំណាប់អារមមណ៍របស់អោកតំណាងរាស្រសត 
ឯកឧត្ថម ហ្វយម៉ បញ្ដឫទនិៈ ជាតំ្ោងរា្សថនៃគណបកសសិទនិមៃុសសលៅមណឍ លនរពហ្វវងបាៃ
នលលងពីចំោប់ោរមមណ៍នៃលទនផ្លនៃការលបាះលនប ត្លៅលលីអៃុស្វសៃ៍ថា ឯកឧត្ថមៃឹងទទលួ
យកៃូវអៃុស្វសៃ៍ទាងំអស់លៃះហ្វដលទទលួបាៃសលមលងលនប ត្ោរំទលរចីៃ ៃិងសលមលងហ្វដលមិៃោំ
រទផ្ងហ្វដរលដីមផយីកលៅសិកាបថូរលោបល់ោប កបុងនាមជាអបកតំ្ោងរា្សថ ោចលសបីរសុំល វ្ីវលិស្វ្ៃ
កមមចាប់ៃូវចំណុចោមយួ ោចជហ្វជកត្សូ៊មតិ្លៅកបុងរដឌសភាៃូវចំណុចោមយួ ោចលសបី
លោយរកសួងមហានផ្ធលោយមកលឆលីយបំភលឺលៅសភា ៃិងសុំអៃុស្វសៃ៍ពីរកសួងមហានផ្ធលដីមផី
បថូរលោបល់ោប លដីមផលីោយដំលណីកាលបាះលនប ត្លៅរបលទសកមពុជាកាៃ់ហ្វត្លអរបលសីរល ងី។ 

ឯកឧត្ថម លៅ រ៉ាៃីៈ  ជាតំ្ោងរា្សថនៃគណបកសជាតិ្ៃិយមលៅមណឍ លនរពហ្វវង
បាៃនលលងពីចំោប់ោរមមណ៍នៃលទនផ្លនៃការលបាះលនប ត្លៅលលីអៃុស្វសៃ៍ថា ឯកឧត្ថមៃឹង
ទទលួយកអៃុស្វសៃ៍ទាងំរបាហំ្វដលបាៃពិភាកាោ៉ងផុ្លផុ្ស លរយីទទលួបាៃការ
លបាះលនប ត្ោរំទោ៉ងលរចីៃលៃះលៅពិោរោ លរយីអៃុស្វសៃ៍ទាងំលៃះមាៃស្វរៈសំខាៃ់ោស់
កបុងការចូលរមួហ្វកលមអៃូវចាប់   ៃិងលិខិត្ថបទដាច ៃនានា ហ្វដលទាក់ទងលៅៃឹងការលបាះលនប ត្លដីមផី
យកលៅអៃុវត្ថលៅកបុងដំលណីការលបាះលនប ត្លៅលពលអនាគត្ជាបៃថបនាធ ប់លទៀត្លដីមផធីានាលោយ
ការលបាះលនប ត្រគប់ករតិ្របរពឹត្ថលៅលដាយលសរ ីៃិងយុត្ថិ្៌មហ្វដលរគប់គណបកសទាងំអស់ោច
ទទលួយកបាៃ។ 
 ចំណាប់អារមមណ៍របស់តំណាងរកសួងមមហានផៃ 

លោក របាក់ សំលអឿៃ  ជាតំ្ោងរកសួងមហានផ្ធបាៃចូលរមួល វ្ីចំោប់ោរមមណ៍មកលលី
ការលបាះលនប ត្របស់អបកចូលរមួកបុងលវទិការលៅលលីអៃុស្វសៃ៍ហ្វដលរកុមពិភាកាៃិមយួៗបាៃលលីក
ល ងីថា ជាអៃុស្វសៃ៍ហ្វដលមាៃលកខណៈលអរបលសីរហ្វដលជាព័ត៌្មាៃមយួោ៉ងសំខាៃ់សរមាប់
អបកល វ្ីលោលៃលោបាយសរមាប់កាអៃុវត្ថ លរយីការលបាះលនប ត្លៅលលីការោរំទៃូវអៃុស្វសៃ៍
ៃិមយួៗក៍បាៃលអផ្ងហ្វដរ។លោកបាៃលលីកល ងីលទៀត្ថា មាៃអៃុស្វសៃ៍ខលះទាក់ទងលៅៃឹង
ការលបាះលនប ត្ក៍មាៃលកខណៈរបហាក់របហ្វរលលៅៃឹងអវីហ្វដលរកុមការង្ហរបលចចកលទសនៃរកសួង
មហានផ្ធ ៃិង គ.ជ.ប កំពុងហ្វត្ខិត្ខំល វ្ីផ្ងហ្វដរ។ហ្វត្មាៃបញ្ញា ហ្វត្មយួបុ៉លោត ះហ្វដលខុសោប គឺបញ្ញា  
សមាសភាពរបស់គណកមាម ្ិការជាតិ្លរៀបចំការលបាះលនប ត្លៅតាមមូលដាឌ ៃ។លោកបាៃបញ្ញច ក់
ថា សមាសភាពរគប់តំ្ោងគណបកសៃលោបាយលៅ គ.ជ.ប ថាប ក់ជាតិ្ោចមាៃ ហ្វត្លៅតាម
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មូលដាឌ ៃរបហ្វរលជាមិៃោចលទ ហ្វត្លទាះជាោ៉ងោក៍លដាយ លោកៃឹងយកចំៃុចលៃះលៅ
ដាក់ជូៃថាប ក់ដឹកនារំកសួងលដីមផសីិកា។ 

ទាក់ទងលៅៃឹងលសរភីាពនៃការរបមូលផ្ថុ ំោប ទាក់ទងលៅៃឹងការល វ្ីបាតុ្កមម ជាមតិ្ផ្តធ ល់ខលួៃ
របស់លោក លោកបាៃសំណូមពរលោយអៃុវត្ថៃូវចាប់លមីសថីពី ការល វ្ីបាតុ្កមមលដាយអរងឹា
ជាមុៃសិៃ លដីមផពិីៃិត្យលមីលៃូវភាពខវះចលនាល ះនៃចាប់លៃះ លរយីៃឹងល វ្ីវលិស្វ្ៃកមមលៅ
លពលលរកាយ លដីមផលីោយសមរសបតាមបរបិទជាក់ហ្វសថង ក៍បុ៉ហ្វៃថលោកៃឹងនាយំកៃូវអៃុស្វសៃ៍
ទាក់ទងហ្វដលបាៃលលីកល ងី លៅដាក់ជូៃថាប ក់ដឹកនារំកសួងលដីមផលី វ្ីការពិោរោ។ 
 បិទកមមវិធ ី

លោក គល់ បញ្ញដ  បាៃហ្វលលងលៅកបុងឪកាសបិទលវទិការលដាយបាៃលលីកល ងីថា អងគការ
ខុមហ្វ្រវលៃឹងល វ្ីការពិៃិត្យៃូវអៃុស្វសៃ៍ហ្វដលបាៃលបាះលនប ត្ោរំទទាងំលៃះល ងីវញិ មុៃៃឹងដាក់
ៃូវអៃុស្វសៃ៍ទាងំលៃះជូៃលៅស្វទ ប័ៃហ្វដលពាក់ព័ៃនដូចជាស្វទ ប័ៃរដឌសភា រាជរដាឌ ភិបាល ជាពិ
លសសរកសួងមហានផ្ធ ៃិងគ.ជ.ប។ លរយីការពិៃិត្យល ងីវញិលៃះ គឺជាការពិៃិត្យ
លៅលលីហ្វត្ពាកសលពជៃ៍ ៃិងការសរមួលោល មយួចំៃៃួបុ៉លោត ះលដីមផលីោយង្ហយរសួលយល់  
លដាយមិៃមាៃការផ្តល ស់បថូអវីទាងំអស់។លោកបាៃហ្វលលងអំណរគុណដល់អបកហ្វដលបាៃចូលរមួ ៃិង
វាគមិៃរគប់ៗោប ផ្ងហ្វដរ ហ្វដលបាៃចំោយលពលកបុងការជហ្វជកពិភាកាលដីមផហី្វសវងរកអៃុស្វសៃ៍
ជារមួមយួសរមាប់លខត្ថនរពហ្វវង។ 

២. វវទិការស្តីព ីការវោះវនោ ត និងររជាធិបវតយ្យវៅមណ្ឌ លបន្ទា យ្មានជ័យ្ 
 គោលបំណងននគវទិការ និងការបង្ហា ញលទធផលពិគរោះគោបល់ និងជំគរ ើសអនុសាសន ៍

លោក គល់ បញ្ញដ  ជានាយករបត្ថិបត្ថនៃអងគកាខុមហ្វ្រវល និងជា សរមបសរមួលបៅកនុង
បវទិការបនះបាៃមាៃមតិ្ស្វវ គមៃ៍ ៃិងហ្វលលងពីលោល  បំណង នៃការល វ្ីលវទិការលៃះ គឺមាៃ
លោលបំណង គឺចង់លោយអបកចូលរមួលៅកបុងលវទិការលៃះចូលរមួ ពិភាកាទាងំអស់ ោប អំពី បញ្ញា
ហ្វដលទាក់ទងលៅៃឹងការលបាះលនប ត្ ៃិងរបជា្ិបលត្យយ តាមរយៈនៃការស្វថ ប់  ៃិងបង្ហា ញរបស់ 
វាគមិៃជំនាញ លរយីផ្ថល់ជូៃមកវញិជាតំ្លោះរស្វយ ឬអៃុស្វសៃ៍សរមាប់ហ្វកលមអរការ
លបាះលនប ត្នា លពលខាងមុខលៃះផ្ងហ្វដរ លរយីដាក់ជូៃអៃុស្វសៃ៍ទាងំលនាះជូៃអបកចូលរមួកបុងលវទិ
ការទាងំអស់ចូល រមួជហ្វជកពិភាកា ៃិងពិៃិត្យលមីលៃូវអៃុស្វសៃ៍ទាងំអស់លៃះ ៃិងល វ្ីការ
សលរមចចិត្ថលបាះលនប ត្ថាលតី្អៃុស្វសៃ៍ទាងំលៃះោចទទលួយកបាៃ ឬមិៃបាៃលៅលពលចុង
បញ្ច ប់នៃលវទិការ។លោកបាៃបៃថលទៀត្ថា មុៃៃឹងមាៃការលរៀបចំលវទិការលៃះល ងី គឺមាៃការ
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ពិភាកាពិលរោះលោបល់ជាមយួៃិងស្វទ ប័ៃមយួ ចំៃៃួ ដូចជា តំ្ោងរបស់ គ.ជ.ប លៅលខត្ថ/រកុង 
គណបកសៃលោបាយ តំ្ោងអងគការសងគមសុីវលិ ស្វធារណៈជៃ ៃិងស្វទ ប័ៃហ្វដលពាក់
ព័ៃនមយួចំៃៃួលទៀត្លដីមផកីណត់្ជាបញ្ញា អទិភាពចំៃៃួរបាទំាក់ ទង លៅៃឹងដំលណីការលបាះលនប ត្ 
ៃិងរបជា្ិបលត្យយលដីមផលីលីកយកមកពិភាកាហ្វកលមអកបុងលវទិការ កបុងនលៃលៃះ សរមាប់លខត្ថ
បនាទ យមានជ័យ។ មុៃលពលរបគល់ត្នួាទីជូៃលៅវាគមិៃជំនាញ លោកបាៃល វ្ីចំោប់ោរមមណ៍
ខលះៗ លៅលលីបញ្ញា ហ្វដលៃឹងរតូ្វលលីកយកមកពិភាកាថា ហរិញ្ដវតថុគណកបសនបោោយបពល
បឃ្លសនាបោះបនន ត បោកោនបសនើរសុំបោយពិនិតយបមើលអំពើលទធភាពននការជយួពើរដឋបោយ
មកគណបកសនបោោយ។ ការចុះលមម ះលបាះលនប ត្ ៃិងបញ្ជ ីលមម ះលបាះលនប ត្គរួហ្វត្  
ល វ្ីលមីហ្វត្លដាយការល វ្ី លមីរតូ្វចំោយអស់លវកិាររដឌលរចីៃ គហួ្វត្ល វ្ីការហ្វកលមអៃូវបញ្ច ីហ្វដលមាៃរស្វប់ 
ហ្វត្ថាលតី្រតូ្វហ្វកលមអ លដាយរលបៀបោ៉ងដូចលមថចគណកមាម ្ិការជាតិ្លរៀបចំការលបាះលនប ត្ 
រតូ្វហ្វត្ជាស្វទ ប័ៃអពារកិត្យមយួហ្វដលមាៃសថង់ដាោចទទលួយកបាៃលដាយរគប់គណបកសៃលោ 
បាយហ្វដលរបកតួ្ របហ្វជងកបុងការលបាះលនប ត្។ លសរភីាពនៃការបលញ្ចញមតិ្ គឺជាលរឿងមយួហ្វដល
ង្ហយៃឹងរតូ្វបាៃ លគលោទ របកាៃ់ថាជា ការបរហិាលករ ថ ៍ផ្ាយព័ត៌្មាៃមិៃពិត្ ៃិងរបមាល កបុងការ
ោប់កំរុសអបកទិះទាៃ។ គរួហ្វត្ហ្វកហ្វរបបទលលមីសទាងំលៃះពីបទលលមីសរពរមទណឍ មកជាបទ
លលមីសសុីវលិវញិ។ ចំលពាះលសរភីាពនៃការបលញ្ចញមតិ្ រកសួងមហានផ្ធគហួ្វត្ល វ្ីលោលការណ៍  
ហ្វណរនាលំោយបាៃចាស់ថា លតី្អបកលរៀបចំល វ្ីការរបមូលផ្ថុ ំោប លៃះរតូ្វហ្វត្លៅសុំចាប់លៅោជាៃ ្រមូល 
ដាឌ ៃហ្វដរឬលទ?ពីលរពាះ របលទស លយងីរបកាៃ់យកលិទនិរបជា្ិបលត្យយលសរពីរុបកស ហ្វដល
សិទនិកបុងការរបមូលផ្ថុ ំោប លៃះជាលសរភីាព មយួមិៃោចរារាងំបាៃលទលៅកបុងលិទនិរបជា្ិបលត្យយ
លសរពីរុបកស។ 

 ការបង្ហា ញននបទពិគសាធន៍ និងការររឈមគៅគលើការគោះគនោ ត 

លោក សុក សំលអឿៃ ជានាយករបត្ថិបត្ថនៃរកុមអបកចាប់ការពារសិទនិលៅកមពុជាបាៃល វ្ី
បទបង្ហា ញអំពីបទពិលស្វ្ៃ៍ ៃិងការរបឈមលៅលលីកាលបាះលនប ត្ថា មាៃរបលទសមយួចំៃៃួហ្វដល
ត្រមូវលោយរបជាពលរដឌរតូ្វហ្វត្លៅលបាះលនប ត្ លបីមិៃលៅៃឹងមាៃទណឍ កមមដូចជាការពិៃ័យជាលដីម 
លដីមផលីោយរបជាពលរដឌយល់ពីត្នមលនៃការលៅលបាះលនប ត្ លបីមិៃដូចលោប ះលទចំៃៃួអបកលៅលបាះ
លនប ត្ៃឹងមាៃកាលយចុះ។ចំហ្វណកលៅឯរបលទសកមពុជាវញិ វាជាសិទនិរបស់របជាពលរដឌ ហ្វដល
របជាពលរដឌោចលៅ ឬមិៃលៅ។លោកបាៃបៃថលទៀត្ថាការលបាះលនប ត្គឺជាការលផ្ធរអំោចលដាយ
សៃថិវ ិ្ ី លរយីរបសិៃលបីតំ្លណីការលបាះលនប ត្របរពឹត្ថលៅបាៃលអលពលលនាះតំ្លណីការរបជា
្ិបលត្យយលៅរបលទសលនាះក៍មាៃការងឹមាផំ្ងហ្វដរ លរយីការអភិវឌណៃ៍ក៍កាៃ់ហ្វត្មាៃកាៃ់ហ្វត្លអផ្ង



15 
 

ហ្វដរ ពីលរពាះរបជា្ិបលត្យយ ៃិងការអភិវឌណៃ៍រតូ្វលដីរលសមីោប ។ផ្ធុយមកវញិរបសិៃលបីការលបាះលនប ត្
មាៃការលំបាកអបកមកលបាះលនប ត្ៃឹងមាៃចំៃៃួកាៃ់ហ្វត្តិ្ចលៅៗ ៃុះៃឹងល វ្ីលោយអបកកាៃ់អំោច
លៅនៃ យពីរបជាពលរដឌ ហ្វដលលពលលនាះលរយីនាលំោយអបកកាៃ់អំោចោប់លផ្ថីមលរបីអំោច
ផ្តថ ច់ការ ហ្វដលនាលំោយរបលទសជាតិ្ខិត្ទីរកអលសទភាពផ្ងហ្វដរ។ ដូលចបះការលបាះលនប ត្
មាៃស្វរៈសំខាៃ់ោស់សរមាប់របជាពលរដឌទាងំអស់ោប ។លោកបាៃបរោិយថា ការលបាះ
លនប ត្ដ៍លអ គឺការលបាះលនប ត្រតូ្វរបរពឹត្ថលដាយលសរ ីសម្៌ម ស្វវ ហាប់ ៃិងស្វរ ភាព។ អបកលបាះលនប ត្
មាៃលសរភីាពកបុងការចូលរមួស្វថ ប់ការលោសនារបស់គណបកសៃលោបាយ ៃិងលៅលបាះលនប ត្
លដាយោម ៃការគំរាមកំហ្វរង។ រដឌរតូ្វហ្វត្ជយួមកដល់អបកហ្វដលមាៃសិទនិលបាះលនប ត្លោយបាៃ
លៅលបាះលនប ត្ លរយីអបករលំោភបំពាៃចាប់លបាះលនប ត្រតូ្វហ្វត្ទ ទលួលទាសតាមចាប់។ចំហ្វណក
ឯវវិាទហ្វដលទាក់ទិៃលៅៃឹងការលបាះលនប ត្មាៃដូចជា វវិាទរដឌបាល វវិាទលបាះលនប ត្ ៃិងបទលលមីស
លបាះលនប ត្រតូ្វហ្វត្បាៃលដាះរស្វយលដាយយុត្ថិ្៌មៃិងរសបលៅតាមៃីតិ្វ ិ្ ីហ្វដលមាៃហ្វចងលៅកបុង
ចាប់។ រគប់គណបកសៃលោបាយរតូ្វមាៃឪកាសលសមីៗោប កបុងការចូលរមួរបកតួ្របហ្វជង
ដលណថី មសៃលឹកលនប ត្ អបកឈបះលនប ត្គឺឈបះលដាយយុត្ថិ្៌មគឺមាៃការោរំទពីអបកលបាះលនប ត្ មិៃ
មាៃការបៃលំសៃលឹកលនប ត្ លរយីចូលលៅកាៃ់តំ្ហ្វណងលដាយសៃថិភាព។ លដីមផលីោយការលបាះ
លនប ត្មយួរបរពឹត្ថលៅបាៃលដាយលសរ ីៃិងយុត្ថិ្៌មគឺរតូ្វហ្វត្មាៃស្វទ ប័ៃហ្វដលជាអបកលរៀប
ចំការលបាះលនប ត្ឯករាជយ យុត្ថិ្៌មមយួ ៃិង មិនោចរោំយបៅវញិបដាយង្ហយរសួលបឡើយ បហើយ
បុគគលិកដដលបធវើការបៅកនុងសាថ ប័នបនាះមានរោក់ដខ្ រគប់រោន់ អណតតការង្ហររតឹមរតូវ 
និងមានការធានាសុវតថភាពដល់បុគគលិកពើរដឋ។សាថ ប័នបនះរតូវដតមានហរិញ្ដវតថុសវ័យយត័។មាៃស្វទ
ប័ណមយួលទៀត្ ជាពិលសសស្វទ ប័ៃកងកំោងំរបដាប់ោវុ្ សរមាប់ធានាការរបរពឹត្ថលៅនៃការ
លបាះលនប ត្របកបលដាយោម ៃការគំរាមកំហ្វរង ឬ បំភិត្បំភ័យ។ ស្វទ ប័ៃលរៀបចំការលបាះលនប ត្លៃះរតូ្វ
ហ្វត្លដីត្នួាទីជាស្វោតំ្បូងកបុងការកាត់្កថីហ្វដលទាក់ទងលៅៃឹងបទលលមីសលបាះលនប ត្។ 
ចំលពាះចាប់ហ្វដលសរមាប់ដកអភ័យឯកសិទនិអបកតំ្ោងរា្សថគហួ្វត្មាៃហ្វចងលោយបាៃចាស់
ោស់លៅកបុងចាប់។ 
ជាចុងលរកាយលោកបាៃលលីកយកបទពិលស្វ្ៃ៍លអៗ នៃបោថ របលទសលផ្សងៗមកបង្ហា ញ ៃិងសុំ
លោយអបកមាៃសិទនិលៅលបាះលនប ត្ទាងំអស់រកាលោលជំរ៊រ ៃិងឆៃធៈលៅចូលរមួលបាះលនប ត្លោយ
បាៃរគប់ៗោប ។ 

 ការបង្ហា ញននបទពិគសាធន៍ និងការររឈមគៅគលើររជាធិបគតយ្យ 
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លោក យ៉ុង គឹមលអ៊ង ជារបធាៃមជឈមណឍ លរបជាពលរដឌលដីមផអីភិវឌណៃ៍ ៃិងសៃថិភាព 
បាៃមាៃរបស្វសថា របជា្ិបលត្យយសទិត្លៅលរកាមការរតួ្ត្រតា ហ្វដលមាៃបកសហ្វត្មយួល វ្ី
សកមមភាព ោម ៃលសរភីាពបលញ្ចញមតិ្។របជា្ិបលត្យយសទិត្លៅកបុងភាពអៃថរកាលមាៃការលបាះ
លនប ត្លទៀត្ទាត់្ ហ្វត្មាៃការរតឹ្ត្ផតឹ្ៃូវលសរភីាពមយួចំៃៃួ ដូចជាលសរនីៃការបលញ្ចញមតិ្ ការគំរាម
កំហ្វរងខាងៃលោបាយ បកសហ្វដលមាៃអំោចខាល ងំល វ្ីសកមមភាពលរចីៃ បកសហ្វដលមាៃអំោច
លខាយល វ្ីសកមមភាពបាៃតិ្ច។របជា្ិបលត្យយលដាយលពញលលញ គឺមាៃការលបាះលនប ត្លដាយលសរ ី
ៃិងយុត្ថិ្៌ម លរយីគណបកសៃិមយួៗមាៃសកមមភាពលសមីៗោប  ោម ៃការរតឹ្ត្ផតិ្លសរភីាពស
កមមភាពៃលោបាយ ឬការបលញ្ចញមតិ្របស់អបកោមាប ក់ល យី។ បសរ ើភាពននការបបញ្ចញមតិគឹ
ជាការរះិគន់បដើមបើសាថ បនា របសិនបបើការរះិគន់បនះរតូវោនបគកំណត់បៅកនុងបទបញ្ហជ  ឬរតូវ
ោនបគហាម បនាះបសរ ើភាពននការបបញ្ចញមតិរតូវោនប៉ះពាល់ោ៉ងធងនធងរ។ រតូវដតមានការ
កំណត់បោយោនចាស់ោស់នូវពាកយ បរហិាបករ ត ៍ ការផាយព័ត៌មានមិនពិត និងបោះញុង។ 
បោកោនបនតរបទៀតថា មតិគឺជាការយល់ប ើញ យល់ដឹង ជំបនឿ ឬរោថាន របស់បុគគល
មាន ក់ដដលមិនោចនាបំោយមានការចាប់កំហុសោនជាដាច់ខ្លត។រ ើឯការផាយព័ត៌មានមិនពិតវញិ 
គឺជាការផាយបដាយបចតនា បដាយបំភលឺស និងកាបរបើរោស់បបចចកបទសកាត់តរូបភាពជាបដើម។
ចំបពាះបសរ ើភាពននការរបមូលផតុ ំវញិ បោកោនបលើកបឡើងថា សណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណ 
គដួតមានការពនយល់បករសាយបោយោនចាស់ោស់ ពើបរពាះពាកយបនះមានវសិាលភាពទូលំទូ
ោយណ្តស់។ទាក់ទងបៅនឹងបសរ ើភាពទទលួោនព័ត៌មានបោកោនបលើកបឡើងថា បៅបពល
បចចុបបននបនះបយើងមានរកបខ័្ណឌ បោលនបោោយននព័ត៌មានសាធារណៈដដលទាក់ទងជាមយួ
នឹងព័ត៌មានសាធារណៈរបស់រដឋសរមាប់របជាជនទូរបៅ។ រដឋមានកាតពវកិចចរតូវដតផតល់ជូនមក
របជាជននូវព័ត៌មានសាធារណៈ ដដលមិនចាោំច់ដតមានការបសនើសុបំនាះបទ។រដឋរតូវដតបបងេើតកដនលង
ផតល់ព័ត៌មានសាធារណៈជូនរបជាជន ដដលមានតនមលបបរមើបសវាបថាកសមរមយ។រាល់កិចចរបជំុ
របស់សាថ ប័នជាតិរតូវដតបបើកចំហរជូនរបជាពលរដឋបោយោនដឹង។បហើយចាប់ននការទទលួោន
ព័ត៌មានសាធារណៈរតូវមានអទិភាពបលើចាប់បផសងៗទាងំអស់បលើកដលងដតចាប់រដឋធមមនុញ្ដមយួ
ដតបុ៉បណ្តណ ះ។ 

 
 
 
 
 



17 
 

 
លទធផល អនុសាស្ន៍ពិភាគ្សាតាមររុមវៅមណ្ឌ លបន្ទា យ្មានជ័យ្ 

 រកុមពិភាកាទី១ ហរញិ្ដវតថុគណបកសនបោោយបពលបឃ្លសនាបោះបនន ត 

 អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៧៨% មិនោរំទ៨% និងអនុបវាទ១៤%។
 

រដឌសភាៃិងរដាឌ ភិបាល 
 

គ.ជ.ប 
 

អងគការសងគមសុីវលិ 
 

គណបកសៃលោបាយ 
 

អជាញ ្រមូលដាឌ ៃៃិងអបក
អៃុវត្ថចាប់ 

 
ររិញ្ដវត្ទុគណបកស 
ៃលោបាយ 

រតូវដតដបងដចកថវកិា
ជាតិជូនគណ 
បកសទាងំអស់ឲ្យោន
បសនើៗោន បៅតាមលទធ
ភាពដដលរដឋោចបធវើោន។បបកខជ
នដដលឈរបមម ះជាតំណ្តងរា
ស្តសតមិនចំណ្តយថវកិាបលើសពើ 
៣មឹុនដុោល ។ 
បបកខជនដដលឈរបមម ះជាសមា
ជិកកនុងរកុមរបឹកា ុ ំ
សង្ហេ ត់មិនរតូវចំណ្តយឲ្យបលើស
ពើ៥ពាន់ដុោល ។ 

រតួតពិនិតយកញ្ច ប់ថវកិា
រគប់គណបកស(ចំណូល
និងចំណ្តយ)មុនបពល
បឃ្លសនាបោះបនន ត 
បហើយគ.ជ.ប រតូវដតផសពវ
ផាយមុនបពលបោះបនន
តមតងបទៀត។  គ.ជ.ប 
ជាអនកមានអំណ្តចដាក់ 
ទណឌ កមមចំបពាះគណប
កសនបោោយណ្តដដល
ដកលងបនលំរោយការណ៍ចំ
ណូលចំណ្តយ។ 

អងគការសងគមសុើវលិ
ជយួតាមដានរតួត
ពិនិតយនិងតាមដាន
ចំណូលនិងចំណ្ត
យរគប់គណបកសន
បោោយនិងផសពវ
ផាយតាមរបព័នធ
បឃ្លសនានានាឲ្យ
ដល់របជាពលរដឋ។ 

រតូវដតផសពវផាយនូវ
ថវកិាដដលគ.ជ.ប
កំណត់និងឲ្យដល់

សមាជិកននគណបស
របស់ខ្លួន។ 
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 រកុមពិភាកាទី២ ការចុះលមម ះលបាះលនប ត្ ៃិងបញ្ជ ីលមម ះលបាះលនប ត្ 

 

រដឌសភាៃិងរដាឌ ភិបាល 
 

គ.ជ.ប 
 

អងគការសងគម
សុីវលិ 

 
គណបកសៃលោបាយ 

 

អជាញ ្រមូលដាឌ ៃៃិងអបកអៃុវត្ថ
ចាប់ 

 
ការចុះលមម ះលបាះលនប ត្ 
ៃិងបញ្ជ ីលមម ះលបាះលនប ត្ 

ការបធវើរបតិភូកមមននគ.ជ.ប 
ឲ្យបៅោជាញ ធរមូលដាឋ នដូចជាការ
ចុះបមម ះបោះបនន តបដាយឲ្យមាន
សំបរចជាវធិានចាប់មយួ។ 
ការចុះបមម ះបោះបនន តគរួដតមាន
រយៈបពលអចិនស្តនតយ។៍ 

រកាទុកទំរង់ 
១០១៨បដាយបោរពតា
មនិតិវធិើននទំរង់១០១៨
របកបបដាយសមធម៌ពំុ
មានលំបអៀង(មានការ
ដាក់រូប
ថតបោយោនចាស់ោ
ស់,បលខ្បរៀង,បពលបវោ
) 
(បដាយមានការដកលងបនលំ
ឯកសារ)។ 

  បមភូមិ បមបុ៉សត៍សហការោន  
រកឲ្យប ើញអនកដដលសាល ប់ 
និងអនកដដលបធវើចំណ្តករសុករព
មទាងំភាជ ប់មកនូវជាមយួសាកសើ
ផង។ 
យកបមម ះដដលរតូវលុបបចញពើ
បញ្ជ ើបមម ះអនកបោះបនន តយក
បៅបញ្ចូ លបៅកនុងទំរង់១០២៥
បដើមបើឲ្យរកុមពរបឹកា ុ ំ
សង្ហេ ត់បធវើការសំបរចលុបបមម ះ
។ 
យកបញ្ជ ើបមម ះអនកបោះបនន តបិ
ទរបកាសរតួតពិនិតយឲ្យោនរតឹ
មរតូវបៅតាមភូមិនើមយួៗតាមរ
យៈបមភូមិបៅតាមតំបន់បនាះ។ 

អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៦០% មិនោរំទ៣២% និងអនុបវាទ៧%។ 
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 រកុមពិភាកាទី៣ គ.ជ.ប 

 

រដឌសភាៃិងរដាឌ ភិបាល 
 

គ.ជ.ប 
 

អងគការសងគមសុីវលិ 
 

គណបកសៃលោបាយ 
 

អជាញ ្រមូលដាឌ ៃៃិងអបក
អៃុវត្ថចាប់ 

 
គណកមមការជាតិ្លរៀបចំ
ការលបាះលនប ត្(គ.ជ.ប) 

គួរដតអនុម័តថវកិាសវ័យយត័ចំ
បពាះគ.ជ.ប ។ 
រដឋសភាគួរវបិសាធនកមមមារតាខ្លះ
បៅកនុងចាប់រដឋធមមនុញ្ដបដើមបើដចង
បបងេើតសាថ ប័នគ.ជ.បជាសាថ ប័នបកើ
តបឡើងបដាយរដឋធមមនុញ្ដ។ 

គ.ជ.ប រតូវបបងេើតបឡើង 
បដាយមានសមាសភាព
ចំរុះពើគណបកសនបោ
ោយតាងំពើថាន ក់(ថាន ក់
ជាតិ)បលើរហូតដល់បរកា
ម( ុ/ំសង្ហេ ត់)។
លកខណៈវនិិចឆ័យបរជើសបរ ើ
សសមាសភាពPEC & 
CEC 
ឯកភាពតាមដានលកខ
ណៈ 
វនិិចឆ័យដដលNECបចចុបប
ននោនដដរ។ 
រោក់ឧបតតមភដល់មស្តនតើP
SOគរួដត២០បៅ៤០មឺុន
។  
-រតូវោនបបងេើតបដាយ 
តុោកា

 គរួបរជើសបរ ើសរកមស្តនតើដដល
មានសមតថភាពពើមូលដាឋ
ននិងរតូវបោយោដលង
ពើកាពាក់ព័នធនបោោយ
បផសងៗជាមុន។ 
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អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៩៤% មិនោរំទ៨% និងអនុបវាទ០%។ 
 រកុមទី៤ លសរភីាពនៃការបលញ្ចញមតិ្ និងរបមូលផ្ថុ ំ

មយួដដលបចញពើNEC
បដើមបើបដាះរសាយវវិាទ
បោះបនន ត។ 
 -គ.ជ.បរតូវមានទើ
សាន ក់ការឯករាជយដាច់
បដាយដឡកពើរកសួងម
ហានផទ។ 
រតូវមានរកុមមស្តនតើបបរមើ
ការង្ហរជាអចិនស្តនតយប៍ៅ
ថាន ក់CECs។ 

 

រដឌសភាៃិងរដាឌ ភិបាល 
 

អជាញ ្រមូលដាឌ ៃៃិងអបកអៃុវត្ថចាប់ 
 

លសរភីាពនៃការបលញ្ចញម
តិ្ និងរបមូលផ្ថុ ំ

១.សុំឲ្យមានការកំណត់ឲ្យោនចាស់
អំពើនិយម ន័យននពាកយ អវើបៅ 
-ការបបញ្ចញមតិ  
-ការផសពវផាយព័ត៌មានមិន    
ពិតញុះញុងបជររបមាថ 
-បរហិាបករ តិ ៏ 
បដាយបរបើពាកយសំរាយង្ហយ យល់។ 

សុំឲ្យដក 
ទំោប់មកអនុវតតន៍បៅតាមចាប់វញិ(រតឹមការជួ
នដំណឹងមិនចាោំច់សុំចាប់)។ 
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អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន ត
ោរំទ៩២% មិនោរំទ៦% និងអនុបវាទ២%។

កំណត់ឲ្យោនចាស់អំពើអំពើធាតុផសំ
ននបទបលមើស។ 
២.សុំឲ្យរដាន ភិោលមាន 
ការផសពវផាយអំពើមតិជំទាស់/រះិគន់
និងសកមមភាពរបស់គណបកសមិនកា
ន់អំណ្តចកនុង 
របព័នធផសពវផាយរបស់រដឋជាបទៀងទា
ត់(មានកមម វធិើបទៀងទាត់)។ 
៣.សុំឲ្យរដាឋ ភិោលបបងេើតកមមវធិើផសពវ
ផាយអំពើការបបញ្ចញមតិរបស់របជា
ពលរដឋកនុងរបព័នធផសពវផាយរបស់រដឋ
។ 
៤.សុំឲ្យរដឋភិោលពរងឹងការអនុវតតន៍
ចាប់របស់ោជាញ ធរមូលដាឋ ន។ 
សុំឲ្យដក 
ទំោប់មកអនុវតតន៍បៅតាមចាប់វញិ
(រតឹមការជួនដំណឹងមិនចាោំច់សុំ
ចាប់)។
៥.សុំមិនោច់កំណត់ចំនួនអនកចូលរួ
មការរបមូលផតុ។ំ 
សូមបោយមានការដាក់ទណឌ័ កមមចំ
បពាះអនកដដលគំរាមកំដហងបៅអនកដដ
លផតល់ទើកដនលងបដើមបើបធវើការរបមូលផតុ ំ
ោន ។ 
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 ចំណាប់អារមមណ៍របស់អោកតំណាងរាស្រសត 

ឯកឧតតមភ យនត ថារ ូ អនកតំណ្តងរាស្តសតបខ្តតបនាទ យមានជ័យោនបធវើការវាយតនមល
បៅបលើអនុសាសន៍ដដលោនបោះបនន តោរំទជាអនុសាសន៍លអដដលោចទទលួយកោន
បដើមបើបធវើការផ្លល ស់បតូ និងដកលំអរការបោះបនន តខ្លងមុខ្។ឯកឧតតមភក៍ោនដថលងអំណរ
គុណអងគការខុ្មដស្តហវលដដលោនបរៀបចំបវទិការបនះបឡើង និងអរគុណចំបពាះអនកដដល
ោនចូលរមួផងដដរ។ 

 ចំណាប់អារមមណ៍របស់តំណាង ររុមររឹរាវេតត 

ឯកឧតតម ជុង របសិទធិជាតំណ្តងរកុមរបឹកាបខ្តតោនដថលងការចាប់ោរមមណ៍ បៅបលើ
អនុសាសន៍ដដលោនបលើកបឡើងថាខ្លឹមសារ និងមតិទាងំឡាយដដល ោនបលើកបឡើងនឹងកាល យ
បៅជាគនលិះ កនុងកាដកលំអរការបោះបនន ត និងលិទធិរបជាធិបបតយយបោយមានភាពរលូនបៅ
បពលខ្លងមុខ្បនះ។ បោកោនបលើកបឡើងបទៀតថាបទាះបើជាបៅកនុងបវទិការបនះមានកាបលើកបឡើង
នូវមតិរសប និងមតិផទុយោ៉ងណ្តក៍បដាយ ក៍វាជាបវទិការមយួដដលលអរបបសើកនុងការជដជកោន
បៅបលើរបធានបទជាក់ោក់។ ឯកឧតតមក៍ោនដថលងអំណរគុណអងគការខុ្មដស្តហវលដដលោន
បរៀបចំបវទិការបនះបឡើង និងអរគុណចំបពាះអនកដដលោនចូលរមួផងដដរ។ 

 បិទកមមវិធ ី

លោក គល់ បញ្ញដ  បាៃហ្វលលងលៅកបុងឪកាសបិទលវទិការលដាយបាៃលលីកល ងីថា 
អងគការខុមហ្វ្រវល បាៃហ្វលលងអំណរគុណដល់អបកហ្វដលបាៃចូលរមួ ៃិងវាគមិៃរគប់ៗោប ផ្ងហ្វដរ 
ហ្វដលបាៃចំោយលពលកបុងការជហ្វជកពិភាកាលដីមផហី្វសវងរកអៃុស្វសៃ៍ជារមួមយួសរមាប់លខត្ថ 
បនាទ យមានជ័យ។ 

 
៣. វវទិការស្តីពីការវោះវនោ ត និងររជាធិបវតយ្យវៅមណ្ឌ លគ្សីរ ី

 វោលបំណ្ងព្នវវទិការ និងការបង្ហា ញលទធផលពិវរោះវោបល ់និងជំវរ ើស្អនុសាស្ន ៍
បោក យ៉ុង គឹមបអងៈ ជារបធាៃមជឈមណឍ លរបជាពលរដឌលដីមផអីភិវឌណៃ៍ ៃិងសៃថិភាព និងជាអនក 
សរមបសរមួលបៅកនុងបវទិការបនះោនមានមតិសាវ គមន៍ និងដថលងពើបោលបំណងននបវទិការថា 
បវទិការបនះមានសារៈសំខ្លន់ណ្តស់កនុងការរកបោយប ើញនូវ
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អនុសាសន៍បដើមបើដកលំអរបោយការបោះបនន ត និងការអនុវតតន៍លិទធិរបជាធិបបតយយបោយរបរពឹតតិ
បៅកាន់ដតលអរបបសើដថមបទៀត។ បវទិការបនះនឹងជដជករកអនុសាសន៍ បៅបលើបញ្ហា ដដលោនរក
ប ើញដដលទាក់ទងបៅនឹងការបោះបនន ត និងលិទធិរបជាធិបបតយយ បហើយយកអនុសាសន៍ទាងំបនះ
បៅដាក់ជូនសាថ ប័នដដលពាក់ព័នធ។ បោកោនបនតបទៀតថាមុននឹងមានការបរៀបចំបវទិការបនះបឡើង 
គឺមានការពិភាកាពិបរោះបោបល់មយួជាមយួនឹងអនកពាក់ព័នធបៅនឹងសាថ ប័នមយួចំននួដូចជា 
តំណ្តងគណបកសនបោោយដដលមានអសនៈបៅកនុងរដឋសសភាបពលបចចុបបនន រកុមរបឹកាបខ្តត 
គណកមាម ធិការបខ្តតបរៀបចំការបោះបនន ត គណកមមការ ុបំរៀបចំការបោះបនន ត បសមៀន ុ ំ
អងគការសងគមសុិវលិ និងសាធារណៈជន។ បហើយបញ្ហា ដដលទទលួោនជាអទិភាពខ្ពស់ជាងបគ
ចំននួបនួពើរកុមពិភាកានិមយួៗសរមាប់បលើកយកមកពិភាកាបៅកនុងបវទិការបនះមាន របព័នធបោះ
បនន ត បញ្ជ ើបមម ះអនកបោះបនន ត ការអប់រអំនកបោះបនន ត និងបសរ ើភាពបបញ្ចញមតិ និងរបមូលផតុ ំ។ 

 ការបង្ហា ញព្នបទពិវសាធន ៍និងការររឈមវៅវលើររជាធិបវតយ្យ 
បោកសុក សំបអឿន  ជានាយករបតិតបតតននរកុមអនកចាប់ការពារសិទធិបៅកមពុជាោនបលើកយក
មារតា៥១ និងមារតា១៥៣ននរដឋធមមនុញ្ដរបបទសកមពុជាមកពនយល់ថារបបទសកមពុជាជារបបទស
អនុវតតនូវលិទធិរបជាធិបបតយយបសរ ើពហុបកសជាបរៀងរហូត។ របជាធិបបតយយគឺយករបជាពលរដឋជាធំ 
ដូបចនះអវើៗរតូវដតបបើកបោយមានការពិបរោះបោបល់ពើរបជាពលរដឋបៅកនុងការសបរមចរបស់
រដឋសភា និងរដាឋ ភិោល។ ចំដណកឯការចូលរមួបបបញ្ចញមតិទាក់ទងបៅនឹង បសរ ើភាពសាព័ត៌មាន 
និងសិទធិបធវើសំបណើ របៅកាន់រដឋសភា និងរដាឋ ភិោល។ សិទធិរបមូលផតុ ំ គឺទាក់ទងបៅនឹង 
ការបមូលផតុ ំោន បធវើោតុកមម្ និងកូដកមម។ សិទធិទទលួោនព័ត៌មានទាក់ទងបៅនឹងការទទលួ
ោនព័ត៌មានពើគបរមាងអភិវឌឈន៍របស់រដាឋ ភិោល ឬការបធវើបសចកតើរពាងចាប់នានារបស់រដឋសភា។ 
របសិនបបើោម នសិទធិទាងំបនះ និងការចូលរមួរបស់របជាជនបទ បនាះក៍មិនមានលិទធិរបជា
ធិបបតយយដដរ។ បោកោនបធវើការបករសាយអំពើពាកយបសរ ើភាព និងសិទធិថា បសរ ើភាពគឺជាការបធវើអវើ
មយួដដលមិនចាោំច់រតូវសុំការអនុញ្ហដ តតិជាមុនបឡើយ បហើយការអនុវតតនបសរ ើភាពបនះមិនោចបំ
ពានសិទធិបសរ ើភាពរបស់អនកដ៍ដទោនជាដាច់ខ្លត។ រ ើឯសិទធិវញិគឹខុ្សពើបសរ ើភាព សិទធិចងភាជ ប់កាត
ពវកិចចបៅរដឋ មានន័យថារបសិនបបើរបជាជនមិនមានលទធភាពបទ រដឋមានកាតពវកិចចរតូវដតជយួ។ 
បដាយបោងតាមមារតា៤១ននចាប់រដឋធមមនុញ្ដ ការបបញ្ចញមតិគឺជាសរ ើភាពរបស់របជាជន ដដល
រដឋមិនោចហាមឃ្លត់ោនជាដាច់ខ្លត។ បោកោនបលើកបឡើងថាបៅរបបទសកមពុជា បសរ ើភាព
ននកាបបញ្ចញមតិមានដដនកំណត់គឺមិនោចបធវើការរះិគន់បុគគល និងសាថ ប័នរដឋោនបទ។ រ ើឯការបក
រសាយពាកយ សណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ មានភាពទូលំទូោយ ដដលនាបំោយមានការហាម
រោមបធវើោតុកមមបដាយសមាអ ងបៅបលើការបករសាយពាកសសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ។ ោតុកមម 
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និងកូដកមមគឺជាសិទធិរបស់របជាពលរដឋ បបើបោងតាមមារតា៣៧ននចាប់រដឋធមមនុញ្ដ ដូបចនះរដឋរតូវ
ដតជយួមករបជាពលរដឋដដលអនុវតតសិទធិបនះ និងការពារសនតិសុខ្សណ្តត ប់ធាន ប់តាមសាធារណៈ
ជូនរបជាពលរដឋដដលបធវើោតុកមម ឬកូដកមម។ 

 ការបង្ហា ញព្នបទពិវសាធន ៍និងការររឈមវៅវលើការវោះវនោ ត 
បោក គឹម ឈន ជាអនកសរមបសរមួលជាន់ខ្ពស់ននកមមវធិើអងគការខុ្មដស្តហវល ោនបលើកបឡើងពើបទ
ពិបសាធន៍ បញ្ហា របឈមអំពើការបោះបនន ត និងអនុសាសនដកលមអការបោះបនន តមកបង្ហា ញបៅកនុង
បវទិការថា ជាបរៀងរាល់បពលបោះបនន តមតងៗ អងគការខុ្មដស្តហវលដតងដតោនដាក់ពរង្ហយអនក
សបងេតការណ៍ជាតិជាបរចើនបដើមបើពិនិតយ និងតាមដានការបោះបនន ត។ បហើយបៅកនុងកំឡុងបពលតំ
បណើ រការបោះបនន តមតងៗ ខុ្មដស្តហវលក៍ោនចូលរមួចំដណកកនុងតំបណើ ការបោះបនន តផងដដរតាមរ
យៈការតសូ៊មតិ បដើមបើធានាបោយោនរកបខ័្ណឌ ចាប់ និងនើតិវធិើដដលទាក់ទងបៅនឹងការបោះ
បនន តោចទទលួយកោន បដាយសហការណ៍ជាមយួអងគការសងគមសុើវលិបផសងបទៀត និងការពិ 
បរោះបោបល់ជាមយួរបជាពលរដឋ។ តាមរយៈកមមវធិើអប់រដូំចជា ការអប់រតំាមរបពនធ័ផសពវផាយ 
ខិ្តតប័ណណ និងបសៀវបៅរូបភាពជាបដើម។ បៅបរកាយបពលបោះបនន ត គឺមានកមមវធិើអប់រ ំបវទិការបដើមបើ
បលើកទឹកចិតត និងជំរុញបោយរបជាពលរដឋចូលរមួកិចចការបោះបនន ត និងនបោោយ និងកមមវធិើឃ្លល ំ
បមើលបៅបលើសាថ ប័នសភា និងតំណ្តងរាស្តសត និងឃ្លល បំមើលបៅបលើការបំបពញកមមវធិើនបោោយ
របស់រដាឋ ភិោល។ បោកោនបលើកយកបញ្ហា របឈមដដលោនរកប ើញតាមរយៈកិចចពិភាកាពិ
បរោះបោបល់បៅកនុងបខ្តតមណឌ លគើរ ើថា ការពិនិតយបញ្ជ ើបមម ះរបចានំន រំបស់របជាពលរដឋគឺជាកា
ដាក់បនទុកដ៍ធងន់ធងរបៅបោយរបជាពលរដឋ ជាពិបសសរបជាពលរដឋដដលបធវើការតាមរដូវ បហើយការ
លប់បមម ះបចញពើបញ្ជ ើក៍មិនទាន់មានយនតការណ្តមយួធានាបោយមានកាលប់ោនរតឹមរតូវដដរ។ 
មានការបំពាបំពាន និងភ័ណឌ រចលំបៅបលើការបចញនូវទរមង់១០១៨ អតតសញ្ហដ ណប័ណមិនទាន់
រតូវោនផតល់បោយោនរគប់ៗោន  និងការព័ត៌សរមាប់អនកបោះបនន តមិនោនផសពវផាយបោយោន
បពញបលញជូនដល់អនកបោះបនន ត។ របព័នធបោះបនន តមិនដមនជារបព័នធដដលអនកបោះបនន តបោះ
បោយបៅអនកដដលខ្លួនបពញចិតតដដលនាបំោយអនកជាប់បនន តមិនសូវទទលួខុ្សរតូវជាមយួមាច ស់
បនន ត បហើយរូបមនតដបងដចងអសនៈបពលបចចុបបននោនបំបភលចបចាលនូវគណបកសនបោោយដដល
មានសនលឹកបនន តសំណល់ខ្ពស់ មិនមានការកំណត់កូតាចំននួស្តសតើដដលឈរបមម ះបោះបនន តបោយ
ោនចាស់ោស់ បហើយតំណ្តងរាស្តសតនឹងរតូវោត់តំដណងរបស់ខ្លួនបៅបពលដដលមានកាផ្លល ស់បតូរ
ឬរោំយគណបកសនបោោយរបស់ខ្លួន។ ចំដណកការអប់រអំនកបោះបនន តមិនទាន់រតូវោនបគបធវើ
បោយទូលំទូោយបៅបឡើយបទ បដាយខ្វះខ្លតមបធោោយទំនាក់ទំនង និងផតល់ព័ត៌មានជូនបៅ
អនកបោះបនន ត ជាពិបសសជនពិការ ស្តសតើ និងជនជាតិភាគតិច។ សមាភ រៈអប់រសំរមាប់អនកបោះបនន ត



25 
 

បៅមានកំរតិ ជាពិបសសសរមាប់អនកបៅតំបន់ដាច់រសោល។ ជាចុងបរកាយបោកោនបលើកយក
អនុសាសន៍មកបង្ហា ញថា សរមាប់ការចុះបមម ះបោះបនន ត មិនចាោំច់មានការចុះបមម ះជារបចាំ
នន បំទ គឺចុះសរមាប់ដតអនកថមើ បមបរៀនដដលលអគឺបធវើដូចបៅសម័យកាលអុ៊នតាក់ ចំដណកឯការលុប
បមម ះ រតូវមានឯកសាបញ្ហច ក់បោយោនចាស់ោស់ បហើយរតូវធានាការរគប់រគងនូវការបចញ
ទរមង់១០១៨ បដាយមានកាអនុវតតន៍ចាប់ចំបពាះអនកដដលរបរពឹតតខុ្ស រកសួងមហានផទរតូវដតផតល
អតតសញ្ហដ ណប័ណជូនរបជាពលរដឋបោយោនរគប់ៗោន  កាត់បនថយបនទុករបជាពលរដឋដដលរតូវដត
បៅពិនិតយបមម ះជាបរៀងរាល់នន ។ំ ចំបពាះរបព័នធបោះបនន តវញិ គដួតយករបព័នធដដលអនកបោះបនន ត
ោចបោះបោយអនកដដលខ្លួនបពញចិតត និងជំរុញបោយមានការដាក់បបកខជនជាស្តសតើឈរបមម ះោ៉ង
តិចបោយោន៣០% សរមាប់គណបកសនបោោយដដលរបកតួរបដជង។ សាថ ប័នជាតិដដលទទលួ
ខុ្សរតូវបរៀបចំការបោះបនន តរតូវធានាថា ការអប់រអំនកបោះបនន តរតូវដតបធវើបោយោនទូលំទូោយពើ
ទើរបជំុរហូតដល់តំបន់ដាច់រសោល ជាពិបសសសរមាប់ស្តសតើ ជនពិកា និងការបរបើរោស់ភាសា
សរមាប់ជនជាតិជាបដើម។ 
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 រកុមពិភាកាទើ១ បញ្ជ ើបមម ះអនកបោះបនន ត និងការចុះបមម ះបោះបនន ត 

បញ្ជ ី យ ម្ ះអនក្យបាះយ ន្ ត្ និង្ការច្បះ៊យ ម្ ះអនក្យបាះយ ន្ ត្ 

អជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន 
និង្អនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

 

-រកាទុកទរមង់១០១៨បហើយោជាញ ធរមូលដាឋ នជាអនកទទលួខុ្សរតូវរតឹបនតឹងការបចញនិងការបរបើរោស់(មានរូបថត និងបលខ្រតឹមរតូវ) 
និងពរងឹងការអនុវតតចាប់។ 
-ការចុះបមម ះរតូវពនោរហូតដល់៣០នថង។ 
-សុំបោយអនកដដលមានទិននន័យខុ្សរតូវដត ឬបតូរទិននន័យកនុងរយៈបពលននការពិនិតយបញ្ច ើបមម ះនិងចុះបមម ះបោះបនន តរបចានំន កំនុង
 ុសំង្ហេ ត់ដដលខ្លួនរស់បៅ។ 
 

 
អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៨៤% មិនោរំទ១២% និងអនុបវាទ៤%។ 
 

 រកុមពិភាកាទើ២ ការអប់រអំនកបោះបនន ត 
ការអបរ់អំនកបោះប ន្ ត 

រដ្ាសភានិង្រដ្ឋា ភបិាល 
-គរួថតចមលងដខ្សភាពយនត ឬបរឿងខ្លើៗដាក់កនុងឌើសបហើយដចកតាមផទះ និងបកដរបជាភាសាជនជាតិបដើមភាគតិច។ 

គ.ជ.ប 
 

-អប់រតំាមតំបន់ដាច់រសោល: ជាភាពយនត រូបភាពទាងំការបករសាយជាភាសាជនជាតិបដើម(ពនង) 
-អនកភាន ក់ង្ហរសម័រគចិតត: អប់រតំាមផទះនិងមានរូបភាពង្ហយៗយល់ បលើការបោះបនន ត 
-កំុបរបើពាកយបបចចកបទស(សូមបោយមានការជយួោរំទបដាយ គ.ជ.ប និងសងគមសុើវលិ) 
-ការផសពវផាយ ថតចមលងដាក់ឌើសបហើយដចកជូនតាមផទះនិងបកដរបជាភាសាជនជាតិ 
-ការផសពវផាយរតូវបធវើបោយញឹកោប់បៅតាមមូលដាឋ នជាភាសាជនជាតិភាគតិច។ 
-តសួដមតងបរឿងអបរគំយួកជនជាតិបដើមភាគតិចចូលរមួសដមតងអំពើការអប់រ។ំ 
-ភាន ក់ង្ហរសម័រគចិតតចុះអប់រតំាមផទះោនដល់ស្តសតើ ជនពិការ ចាស់ទំុ -មានរូបភាពង្ហយយល់បលើការបោះបនន ត(កំុបរបើពាកយបបចចកបទស) 
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អង្គការសង្គមស៊ីវលិ 
 

-ជយួអប់ររំយៈបពលមយួដខ្មុនបពលបោះបនន ត មានការោិល័យព័ត៌មានបោះបនន តរតូវបៅជិតមូលដាឋ នរស់បៅជន ជាតិបដើមភាគតិច។ 
-ការផសពវផាយ ថតចមលងដាក់ឌើសបហើយដចកជូនតាមផទះនិងបកដរបជាភាសាជនជាតិកំុបរបើពាកយបបចចកបទស។ 
តសួដមតងបរឿងអបរគំយួកជនជាតិបដើមភាគតិចចូលរមួសដមតងអំពើការអប់រ។ំ 
គរួថតចមលងដខ្សភាពយនត ឬបរឿងខ្លើៗដាក់កនុងឌើសបហើយដចកតាមផទះ និងបកដរបជាភាសាជនជាតិបដើមភាគតិច។ 
ភាន ក់ង្ហរសម័រគចិតតចុះអប់រតំាមផទះោនដល់ស្តសតើ ជនពិការ ចាស់ទំុ មានរូបភាពង្ហយយល់បលើការបោះបនន ត(កំុបរបើពាកយបបចចកបទស) 
 

អជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន 
និង្អនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

 

ការផសពវផាយ ថតចមលងដាក់ឌើសបហើយដចកជូនតាមផទះនិងបកដរបជាភាសាជនជាតិ។ 
ការផសពវផាយរតូវបធវើបោយញឹកោប់បៅតាមមូលដាឋ នជាភាសាជនជាតិភាគតិច។ 
តសួដមតងបរឿងអបរគំយួកជនជាតិបដើមភាគតិចចូលរមួសដមតងអំពើការអប់រ។ំ 
គរួថតចមលងដខ្សភាពយនត ឬបរឿងខ្លើៗដាក់កនុងឌើសបហើយដចកតាមផទះ និងបកដរបជាភាសាជនជាតិបដើមភាគតិច។ 

អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៩៤% មិនោរំទ៤% និងអនុបវាទ២%។ 
 

 រកុមពិភាកាទើ៣ របព័នធបោះបនន ត 
ប្រពន័ធយបាះយ ន្ ត្ 

រដ្ាសភានិង្រដ្ឋា ភបិាល 
សុំជរមុញ និងបលើកទឹកចិតតបោយគណបកសនបោោយបបងេើនបបកខភាពជានារ ើបោយោនបរចើន 
នឹងដាក់នល ស់ោន ពើបលើមកបរកាមបៅកនុងបញ្ច ើបោះបនន ត។ 
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គ.ជ.ប 
 

បពញចិតតនិងរបព័នធសមាមារតដដលកំុពុងបរបើសពវនថងបហើយបរបើរូបមនតដបងដចកអសនៈដដដល។ 
 

អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៨៨% មិនោរំទ៤% និងអនុបវាទ២%។ 
 រកុមពិភាកាទើ៤ បសរ ើភាពននការបបញ្ចញមតិ និងការទទួលព័ត៌មាន 
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យសរភីាពននការបញ្ជ ញមត្ ិនិង្ការទទលួពត័្មិាន 

រដ្ាសភា 
និង្រដ្ឋា ភបិាល 

-បបើកវគគបណតុ ះបណ្តត លអំពើចាប់ សិទធិមនុសស របជាធិបបតយយដល់មូលដាឋ នបដាយមានការចូលរមួពើរបជាពលរដឋ និងោជាញ ធរមូល
ដាឋ ន។ 
-សុំបោយអនកចាប់កំណត់និយមន័យបោយោន 
ចាស់អំពើបទបលមើស បោះញុង បរហិាបករ ត ៍ផាយព័ត៌មានមិនពិត បជរបមាថ និងកំណត់ធាតុផសនំនបទបលមើស។ 
-សុំបោយបបងេើតបវទិការសាធារណៈផសពវផាយដល់ 
មូលដាឋ នអំពើចាប់និងោចបោយរបជាពលរដឋបបញ្ចញមតិោន។ 
-សុំបោយមានការបបងេើតមជឈមណឌ លផតល់ព័ត៌មានបៅរគប់កំរតិបៅតាមមូលដាឋ ន។ 
-បបងេើនចំននួរបអប់សំបុរត(គបណយយភាព)បោយោនរគប់ភូមិ។ 
-គដួតមានការអនុវតតការដាក់ទណឌ កមមបុគគលដដល 
របំោភចាប់ ប៉ះពាល់ដល់ការបបញ្ចញមតិជាពិបសសចំបពាះមស្តនតើអនុវតតចាប់(តុោការ បូ៉លើស និងោជាញ ធរមូលដាឋ ន)។ 
-សរមាប់ការផសពវផាយ ឬបវទិការសាធារណៈ ការពិបរោះបោបល់បលើបសចកតើរពាងចាប់ 
ឬរតូវមានការបរបើរោស់ភាសាបៅតាមតំបន់ជនជាតិ។ 
សំរលួបហដាឋ រចនាសមព័នធទាក់ទងបោយោនដល់តំបន់ដាច់រសោល។ 
-រាល់បសចកតើរពាងចាប់រតូវដតផសពវផាយជាសាធារណៈ និងបបើកចំហរបោយមានកា ពិបរោះបោបល់។ 
 

អង្គការសង្គមស៊ីវលិ 

-បបើកវគគបណតុ ះបណ្តត លអំពើចាប់ សិទធិមនុសស របជាធិបបតយយដល់មូលដាឋ នបដាយមានការចូលរមួពើរបជាពលរដឋ និងោជាញ ធរមូល
ដាឋ ន។ 
-សុំបោយបបងេើតបវទិការសាធារណៈផសពវផាយដល់មូលដាឋ នអំពើចាប់និងោចបោយរបជាពលរដឋបបញ្ចញមតិោន។ 
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អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៩៧% មិនោរំទ៣% និងអនុបវាទ០%។ 

អជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន 
និង្អនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

បបើកវគគបណតុ ះបណ្តត លអំពើចាប់ សិទធិមនុសស របជាធិបបតយយដល់មូលដាឋ នបដាយមានការចូលរមួពើរបជាពលរដឋ និងោជាញ ធរមូលដាឋ ន។ 
សុំបោយមានការបបងេើតមជឈមណឌ លផតល់ព័ត៌មានបៅរគប់កំរតិបៅតាមមូលដាឋ ន។ 
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 ចំណាបអ់ារមមណ៍្របស្់អោរតំណាងរាស្តស្ត 

ឯកឧតតមភ គើមសួរ ភារទិធ អនកតំណ្តងរាស្តសតគណបកសសមរងសើ មណឌ លកំពង់ចាមោនបធវើការចាប់
ោរមមណ៍បៅបលើអនុសាសន៍ដដលោនបោះបនន តបដាយអនកចូលរមួបៅកនុងបវទិការទាងំអស់ថា រាល់
អនុសាសន៍ដដលោនបលើកបឡើងយកមកពិភាកាបៅកនុងបវទិការបនះបង្ហា ញបោយប ើញពើការចូល
រមួរបស់របជាពលរដឋបៅកនុងតំបណើ រការលិទធិរបជាធិបបតយយបៅកនុងរបបទសកមពុជាដដលរបជាពល
រដឋជាអនកទាមទា និងចង់ោនការដកដរបនូវការបោះបនន តខ្លងមុខ្បនះ បោកក៍ោនអគុណមក
អងគការខុ្មបស្តហវលដដលោនបធវើបវទិការបនះបឡើង។ 

 ចំណាបអ់ារមមណ៍្របស្់ស្មាជិរររុមររឹរាវេតត 
ឯកឧតតមភ ដម៉ន ងុ៉យ សមាជិករកុមរបឹកាបខ្តត ោនចាប់ោរមមណ៍បៅបលើអនុសាសន៍ថា អនុ
សាសន៍ទាងំបនាះោនមកពើការពិភាកាោ៉ងផុសផុលដដលទាក់ទងបៅនឹងបរឿងសំខ្លន់ៗរបស់
របជាជន បហើយមតិបោបល់ ឬអនុសាសន៍ទាងំអស់បនះ ោចទទលួយកោនបដើមបើអនុវតតបោយ
មានការរ ើកចបរមើនទាងំអស់ោន  បហើយបោកក៍ោនអរគុណខុ្មដស្តហវលដដលោនបរៀបចំបវទិការ
បនះបឡើង។ 

 ចំណាបអ់ារមមណ៍្របស្់តំណាងររស្ួងមហាព្ផា 
បោក រោក់ សំបអឿន តំណ្តងបោយរកសួងមហានផទ ោនបធវើការចាប់ោរមមណ៍បៅបលើអនុសាសន៍
ទាងំបនាះថា រាល់អនុសាសន៍ដដលោនបលើកបឡើងបនះគឺជាសមិទធិផលថមើមយួរវាងរកសួងមហានផទ 
និង អងគការខុ្មដស្តហវល។ រាល់អនុសាសន៍ ឬសំណូមពរទាងំអស់បនះមានលកខណៈ
សមរសបដដលោចទទលួយកោន បហើយមានលកខណៈរសបដៀងបៅនឹងកិចចការរបស់រកុមការង្ហរ
រកសួងមហានផទ និងគណកមមកាជាតិបរៀបចំការបោះបនន តកំុពុងដតបធវើផងដដរ។ រ ើឯមតិមិន
រសបវញិក៍រតូវោនយកបៅបធវើការសិកាផងដដរ បហើយបោកក៍ោនអរគុណខុ្មដស្តហវលដដលោន
បរៀបចំបវទិការបនះបឡើង។ 

 បិទវវទិការ 
មុនបពលបិទបវទិការ បោក យ៉ុង គឹមបអង ោនអគុណវាគមិន អនកចូលរមួ និងអងគការបៅកនុងបខ្តត

មណឌ លគើរ ើទាងំអស់ដដលោនសហការ និងចូលរមួ ជាពិបសស UNDP ដដលោនោរំទនូវបវទិការបនះ។ 
៤.វវទិការស្តីពីការ វោះវនោ ត និងររជាធិបវតយ្យវៅមណ្ឌ លវស្ៀមរាប 

 វោលបំណ្ងព្នវវទិការ និងការបង្ហា ញលទធផលពិវរោះវោបល ់និងជំវរ ើស្អនុសាស្ន ៍
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បោក យ៉ុង គឹមបអងៈ ជារបធាៃមជឈមណឍ លរបជាពលរដឌលដីមផអីភិវឌណៃ៍ ៃិងសៃថិភាព និងជាអនក 
សរមបសរមួលបៅកនុងបវទិការបនះោនមានមតិសាវ គមន៍ និងដថលងពើបោលបំណងននបវទិការថា បវទិការ
បនះមានសារៈសំខ្លន់ណ្តស់កនុងការរកបោយប ើញនូវអនុសាសន៍បដើមបើដកលំអរបោយការបោះបនន ត 
និងការអនុវតតន៍លិទធិរបជាធិបបតយយបោយរបរពឹតតិបៅកាន់ដតលអរបបសើដថមបទៀត។ បវទិការបនះនឹងជ
ដជករកអនុសាសន៍ បៅបលើបញ្ហា ដដលោនរកប ើញដដលទាក់ទងបៅនឹងការបោះបនន ត និងលិទធិ
របជាធិបបតយយ បហើយយកអនុសាសន៍ទាងំបនះបៅដាក់ជូនសាថ ប័នដដលពាក់ព័នធ។ បោកោនបនត
បទៀតថាមុននឹងមានការបរៀបចំបវទិការបនះបឡើង គឺមានការពិភាកាពិបរោះបោបល់មយួជាមយួនឹង
អនកពាក់ព័នធបៅនឹងសាថ ប័នមយួចំននួដូចជា តំណ្តងគណបកសនបោោយដដលមានអសនៈបៅកនុងរដឋ
សសភាបពលបចចុបបនន រកុមរបឹកាបខ្តត គណកមាម ធិការបខ្តតបរៀបចំការបោះបនន ត គណកមមការ ុំ
បរៀបចំការបោះបនន ត បសមៀន ុ ំ អងគការសងគមសុិវលិ និងសាធារណៈជន។ បហើយបញ្ហា ដដល
ទទលួោនជាអទិភាពខ្ពស់ជាងបគចំននួបនួពើរកុមពិភាកានិមយួៗ
សរមាប់បលើកយកមកពិភាកាបៅកនុងបវទិការបនះមាន របព័នធបោះបនន ត បញ្ជ ើបមម ះអនកបោះបនន ត 
គណកមមការជាតិបរៀបចំការបោះបនន ត និងបសរ ើភាពបបញ្ចញមតិ និងរបមូលផតុ ំ។ 
 ការបង្ហា ញព្នបទពិវសាធន ៍និងការររឈមវៅវលើររជាធិបវតយ្យ 
បោក បយង៉ វរិៈ ជានយករបតិបតតននមជឈមណឌ លអប់រចំាប់សរមាប់សហគមន៍ោនមានរបសាសន៍
បៅកនុងបវទិការថា របជាធិបបតយយបៅកមពុជាចាប់បផតើមបៅបពលដដលមានវតតមានរបស់អុ៊នតាក់មកបរៀប
ចំការបោះបនន តបៅនន ១ំ៩៩៣។របជាធិបបតយយមានន័យថា សមាជិកសងគមរស់បៅរបកបបដាយ
បសចកតើនថលថនូ ដដលសិទធិរបស់របជាពលរដឋរតូវោនបគបោរព។របជាធិបបតយយដដលលអ គឺមានរបជា
ពលរដឋជាមាច ស់អំណ្តច របជាពលរដឋជាអនកផតល់អំណ្តចបោយបៅមនុសសមយួរកុមបដើមបើបធវើជាតំណ្តង
បោយខ្លួនកនុងការសបរមចចិតត បហើយការសបរមចរបស់មតិភាគបរចើនក៍មិនោចបំបភលចបចាលនូវមតិភាគ
តិចបចាលោនដដរ។ ពលរដឋមានបសរ ើភាពបធវើការទំនាក់ទំនងជាមយួនឹងបោធា ដដលជាបោធា
របកដបដាយវជិាជ ជិវៈ បោរពចាប់ និងមិនរបកាន់បកសពកួ។ មានវធិានចាប់ ដដលចាប់រតូវដតបោរព
ទាងំអស់ោន  មានបោលនបោោយលអ ជាពិបសសការបោះបនន តដ៍លអមយួ។ បសរ ើភាពរបស់
របជាពលរដឋរតូវដតោនធានា ដដលជាសិទធិតាងំពើកំបណើ ត ដូចជាសិទធិបបញ្ចញមតិជាបដើម ដដលចាប់
រតូវដតបងេរលកខណៈបោយរសួលដល់សិទធិបបញ្ចញមតិបនះ និងសិទធិមយួចំននួបទៀតផងដដរដូចជា សិទធិ
ទទលួោនព័ត៌មាន សិទធិបបងេើតជាសមាគមន៍ និងសិទធិរបមូលផតុ ំដដលជាដផនកមយួបសរ ើភាពបបញ្ចញ
មតិផងដដរ។បៅកនុងសងគមរបជាធិបតយយ របសិនបបើរបជាពលរដឋខ្វះបសរ ើភាពកនុងការបបញ្ចញមតិ 
មានន័យថារបជាពលរដឋមិនោចការពារខ្លួនឯងោន។ បៅកនុងសាថ នភាពជាក់ដសតងននរបបទសកមពុជា 
សរ ើភាពននកាបបញ្ចញមតិ និងរបមូលផតុ ំមិនរតូវោនបគបោរពបោយោនបពញបលញបៅបឡើយបទ 
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បហើយការអនុវតតក៍បៅមានបញ្ហា ដដរ។ តាមការអបងេតកនលងមក មានការរតិតបតិបសរ ើភាពននការបបញ្ចញ
មតិ មិនរតឹមដតបៅបលើតំណ្តងរាស្តសតដដលមានអភ័យសភាបុ៉បណ្តណ ះបទ សូមបើដតអងគការសងគមសុើវលិ 
ឬបមធាវ ើដដលការពាជនរងបរោះ ក៍រតូវរបឈមបៅនឹងការបចាទពើបទរពហមទណឌ  ននបទបលមើស 
បរហិារបករ ត ៍ និងការផាយព័ត៌មានមិនពិតជាបដើមផងដដរ។ រ ើឯបទបញ្ហច នផទកនុងរបស់សភាជាតិអណតត
ទើបនួបនះោនបញ្ហច ក់បោយប ើញថាពើការវវិឌឍន៍បៅបរកាយវញិននលិទធិរបជាធិបបតយយ។ 
 ការបង្ហា ញព្នបទពិវសាធន ៍និងការររឈមវៅវលើការវោះវនោ ត 
បោក សុក សំបអឿន ជានាយករបតិតបតតននរកុមអនកចាប់ការពារសិទធិបៅកមពុជាោនដថលងបៅកនុង
បវទិការថា ការលបាះលនប ត្គឺជាការលផ្ធរអំោចលដាយសៃថិវ ិ្ ី លរយីរបសិៃលបីតំ្លណីការលបាះ
លនប ត្របរពឹត្ថលៅបាៃលអលពលលនាះតំ្លណីការរបជា្ិបលត្យយលៅរបលទសលនាះក៍មាៃការងឹមាផំ្ងហ្វដរ 
លរយីការអភិវឌណៃ៍ក៍កាៃ់ហ្វត្មាៃកាៃ់ហ្វត្លអផ្ងហ្វដរ ពីលរពាះរបជា្ិបលត្យយ ៃិងការអភិវឌណៃ៍
រតូ្វលដីរលសមីោប ។ផ្ធុយមកវញិរបសិៃលបីការលបាះលនប ត្មាៃការលំបាកអបកមកលបាះលនប ត្ៃឹងមាៃចំៃៃួ
កាៃ់ហ្វត្តិ្ចលៅៗ ៃុះៃឹងល វ្ីលោយអបកកាៃ់អំោចលៅនៃ យពីរបជាពលរដឌ ហ្វដលលពលលនាះលរយីនាំ
លោយអបកកាៃ់អំោចោប់លផ្ថីមលរបីអំោចផ្តថ ច់ការ ហ្វដលនាលំោយរបលទសជាតិ្ខិត្ទីរកអលសទភាព
ផ្ងហ្វដរ។ ដូលចបះការលបាះលនប ត្មាៃស្វរៈសំខាៃ់ោស់សរមាប់របជាពលរដឌទាងំអស់ោប ។លោកបាៃ
បរោិយថា ការលបាះលនប ត្ដ៍លអ គឺការលបាះលនប ត្រតូ្វរបរពឹត្ថលដាយលសរ ីសម្៌ម ស្វវ ហាប់ 
ៃិងស្វរភាព។ អបកលបាះលនប ត្មាៃលសរភីាពកបុងការចូលរមួស្វថ ប់ការលោសនារបស់គណបកស
ៃលោបាយ ៃិងលៅលបាះលនប ត្លដាយោម ៃការគំរាមកំហ្វរង។ រដឌរតូ្វហ្វត្ជយួមកដល់អបកហ្វដល
មាៃសិទនិលបាះលនប ត្លោយបាៃលៅលបាះលនប ត្ លរយីអបករលំោភបំពាៃចាប់លបាះលនប ត្រតូ្វហ្វត្ទ ទលួ
លទាសតាមចាប់។ចំហ្វណកឯវវិាទហ្វដលទាក់ទិៃលៅៃឹងការលបាះលនប ត្មាៃដូចជា វវិាទរដឌបាល 
វវិាទលបាះលនប ត្ ៃិងបទលលមីសលបាះលនប ត្រតូ្វហ្វត្បាៃលដាះរស្វយលដាយយុត្ថិ្៌មៃិងរសបលៅតាមៃីតិ្
វ ិ្ ីហ្វដលមាៃហ្វចងលៅកបុងចាប់។ រគប់គណបកសៃលោបាយរតូ្វមាៃឪកាសលសមីៗោប កបុងការចូល
រមួរបកតួ្របហ្វជងដលណថី មសៃលឹកលនប ត្ អបកឈបះលនប ត្គឺឈបះលដាយយុត្ថិ្៌មគឺមាៃការោរំទពីអបកលបាះ
លនប ត្ មិៃមាៃការបៃលំសៃលឹកលនប ត្ លរយីចូលលៅកាៃ់តំ្ហ្វណងលដាយសៃថិភាព។ លដីមផលីោយការ
លបាះលនប ត្មយួរបរពឹត្ថលៅបាៃលដាយលសរ ីៃិងយុត្ថិ្៌មគឺរតូ្វហ្វត្មាៃស្វទ ប័ៃហ្វដលជាអបកលរៀបចំការលបាះ
លនប ត្ឯករាជយ យុត្ថិ្៌មមយួ ៃិង មិនោចរោំយបៅវញិបដាយង្ហយរសួលបឡើយ បហើយបុគគលិក
ដដលបធវើការបៅកនុងសាថ ប័នបនាះមានរោក់ដខ្ រគប់រោន់ អណតតការង្ហររតឹមរតូវ និងមានការធា
នាសុវតថភាពដល់បុគគលិកពើរដឋ។សាថ ប័នបនះរតូវដតមានហរិញ្ដវតថុសវ័យយត័។មាៃស្វទ ប័ណមយួលទៀត្ 
ជាពិលសសស្វទ ប័ៃកងកំោងំរបដាប់ោវុ្ សរមាប់ធានាការរបរពឹត្ថលៅនៃការលបាះលនប ត្របកប
លដាយោម ៃការគំរាមកំហ្វរង ឬ បំភិត្បំភ័យ។ ស្វទ ប័ៃលរៀបចំការលបាះលនប ត្លៃះរតូ្វហ្វត្លដីត្នួាទីជាស្វ
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ោតំ្បូងកបុងការកាត់្កថីហ្វដលទាក់ទងលៅៃឹងបទលលមីសលបាះលនប ត្។ ចំលពាះចាប់ហ្វដលសរមាប់ដក
អភ័យឯកសិទនិអបកតំ្ោងរា្សថគហួ្វត្មាៃហ្វចងលោយបាៃចាស់ោស់លៅកបុងចាប់។បោកោន
សំណូមពរបោយមានការបធវើ អតតសញ្ហដ ណប័ណជូនរបជាពលរដឋបោយោនរគប់ៗោន  បហើយការបរបើ
រោស់ទរមង់១០១៨រតូវដតមានរូបថតបិទបៅគលបញ្ជ ើបោយោនរតឹមរតូវ និងមានទណឌ កមមសរមាប់
អនកដដលបធវើទរមង់១០១៨ខុ្សបៅនឹងនើតិវធិើ។ ជាចុងបរកាយបោកោនពនយលអំពើរូបមនតននកា
រដបងដចងអសនៈតាមសំណល់ខ្ពស់ និងមធយមភាគធំបំផុតបៅកនុងរបព័នធបោះបនន តសមាមារត។ 
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លទធផល អនុសាស្ន៍ពិភាគ្សាតាមររុមវៅមណ្ឌ លវស្ៀមរាប 
 រកុមពិភាកាទើ១ បញ្ជ ើបមម ះអនកបោះបនន ត និងការចុះបមម ះបោះបនន ត 

បញ្ជ ីស ម្ ះអ្នកសោះស ន្ ត ៃិងការចះុស ម្ ះអ្នកសោះស ន្ ត 
គ.ជ.ប 

 
រកាទរមង់ ១០១៨ លរយីរត្ូវពរងឹងការរគប់រគងបហ្វៃទម។ 
លុបបណត័ ព័ត៌្មាៃ លរយីបៃថបិត្បញ្ជ ីលមម ះ អបកលបាះលនប ត្តាមភូមិ ។ 
ការចុះលមម ះលបាះលនប ត្ បញ្ឈប់ការល្វីរបត្ិភូកមមលៅ លសមៀៃ ឬឃុ។ំ របគល់ជូៃ គ .ជ.ប ជាអបកចុះលមម ះ ៃិងមាៃការោល លំមីលពី 
អងគការសងគមសុីវលិ។ រត្ូវពរងឹងសមត្ទភាពម្ៃថី គ.ជ.ប រគប់លំដាប់ថាប ក់។ 
បញ្ជ ីលមម ះអបកលបាះលនប ត្រត្ូវផ្សពវផ្ាយ តាមរបពៃន័អុីៃល្ីហ្វណត្ សុីឌី...។ 
បថូរការោិល័យ បថូរលមម ះទីតាងំ រត្ូវផ្ថល់ព័ត៌្មាៃលោយស្វមីខលួៃបាៃដឹងជាមុៃៃិង ផ្ថល់ព័ត៌្មាៃ
ពីទីកហ្វៃលងនៃការោិល័យលបាះលនប ត្លោយបាៃចាស់ោស់។ 

 
សំណូមពរ  ៖ សូមលោយត្ំោងរគប់គណបកសៃលោបាយ ៃិងអងគការលរៅរដាឌ ភិបាលសលងាត្ការណ៍លៅលលីការចុះលមម ះ។ 
 
 

អង្គការសង្គមស៊ីវលិ 
 

សូមលោយអងគការលរៅរដាឌ ភិបាលចូលរមួសលងាត្ការណ៍លោយបាៃលទៀងទាត់្តាមលពលលវោ។ 

គណបក្សនយោបាយ 
 

សូមលោយត្ំោងគណបកសចូលរមួសលងាត្ការណ៍លោយបាៃលទៀងទាត់្តាមលពលលវោ។ 
 

អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន 
និង្អនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

សូមកុំឲ្យលមឃុ ំលមភូមិ លមរកុម ម្ៃថីៃគរបាល រសង់លមម ះអបកលបាះលនប ត្ កបុងនលៃលបាះលនប ត្ 
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អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៧៨% មិនោរំទ១៦% និងអនុបវាទ៧%។ 

 រកុមពិភាកាទី២ គ.ជ.ប 

គ.ជ.ប 
រដ្ាសភា និង្ 
រដ្ឋា ភបិាល 

សមាសភាព គ.ជ.ប គួរមាៃសមាជិកលចញមកពីគណបកសៃលោបាយៃិមួយៗ អងគការសងគមសុីវលិ លរយីសមាសភាពលៃះ
មាៃដូចោប លៅរគប់លំដាប់ថាប ក់ នៃ គ.ជ.ប។ សមាសភាពទាងំលៃះ មាៃមកពី គណបកសៃលោបាយ ហ្វដលបាៃជាប់លនប ត្មាៃោសៃៈ 
លៅកបុងរដឌសភា ចំៃួៃ មួយ រូប នៃគណបកសៃីមួយៗ ឬត្ំោង មកពីសងគមសុីវលិចំៃួៃ មួយរូប។  
បញ្ចូ លសាថ ប័ន គ.ជ.ប បៅកនុងចាប់រដឋធមមនុញ្ដ។ 

 
គ.ជ.ប 

 

ការលរជីសលរសីសមាសភាព PEC, CEC, PSCs, ជាបៃធុករបស់ គ.ជ.ប លដាយមាៃការចូលរមួពី គណៈកមមការចរមុះ 
(គណៈកមមការបរជើសបរ ើស)។ 
បលងាីត្អងគភាពលសុីបអលងាត្ចល័ត្មួយ (គណៈកមមការលសុីបអលងាត្ ជាបៃធុករបស់ គ.ជ.ប លរយីឲ្យមាៃមួយរកុមកបុងមួយលខត្ថ។ 

 
អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន 

និង្អនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់
ការលរជីសលរសីសមាសភាព ជាបៃធុករបស់ គ.ជ.ប លដាយមាៃការចូលរមួពី គណៈកមាម ការចរមុះ។ 

 

 អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៨៦% មិនោរំទ១២% និងអនុបវាទ២%។ 
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 រកុមពិភាកាទើ៣ របព័នធបោះបនន ត 
ប្រពៃ័ធសោះស ន្ ត 

រដ្ាសភា និង្ រដ្ឋា
ភបិាល 

ការលបាះលនប ត្ថាប ក់ជាត្ិ (រដឌសភា) លរបីរបពៃ័នសមាមារត្ ថាប ក់មូលដាឌ ៃ (ឃុ ំសង្ហា ត់្) លរបីរបពៃន័ឯកត្ថនាម។ 
របពៃន័លបាះលនប ត្ថាប ក់ជាត្ិរត្ូវហ្វបងហ្វចកោសៃ: តាមសម័យ អុ៊ៃតាក់។ 
សរមាប់ពីរ ឬ បីោណត្ថិលៅមុខលទៀត្ របលទសកមពុជាគួរហ្វត្ពិោរោអំពីបញ្ជ ីលមម ះលបកខជៃឯករាជយ កបុងការឈរលមម ះលបាះលនប ត្។ 
យល់រសបឲ្យមាៃចំៃួៃកូតា្សថី ៥០% លៅកបុងបញ្ជ ីលមម ះជាលបកខជៃឈរលមម ះលបាះលនប ត្ របស់គណបកសៃលោបាយៃីមួយៗ។ លលីកទឹកចិត្ថ 
ៃិងជរមុញគណបកសៃលោបាយឲ្យបលងាីៃចំៃួៃកូតា្សថីឈរលមម ះលបាះលនប ត្ ឲ្យបាៃោ៉ងត្ិចោប់ពី ២០ % ល ងីលៅ លរយីដាក់ កបុងបញ្ជ ីលលខ
លរៀងនល ស់ោប រាប់ពីខាងលលី។  
ោណត្ថិរបស់នាយករដឌម្ៃថី រត្ូវហ្វត្កំណត់្កបុងរយះលពលោ៉ងយូរបំផុ្ត្ពីរោណត្ិថ កបុងមួយជីវតិ្ ។ 

គ.ជ.ប 
 

យល់រសបឲ្យមាៃចំៃួៃកូតា្សថី ៥០% លៅកបុងបញ្ជ ីលមម ះជាលបកខជៃឈរលមម ះលបាះលនប ត្ របស់គណបកសៃលោបាយៃីមួយៗ។ លលីកទឹកចិត្ថ 
ៃិងជរមុញគណបកសៃលោបាយឲ្យបលងាីៃចំៃួៃកូតា្សថីឈរលមម ះលបាះលនប ត្ ឲ្យបាៃោ៉ងត្ិចោប់ពី ២០ % ល ងីលៅ លរយីដាក់ កបុងបញ្ជ ីលលខ
លរៀងនល ស់ោប រាប់ពីខាងលលី។  

អង្គការសង្គមស៊ីវលិ 

 
ោណត្ថិរបស់នាយករដឌម្ៃថី រត្ូវហ្វត្កំណត់្កបុងរយះលពលោ៉ងយូរបំផុ្ត្ពីរោណត្ិថ កបុងមួយជីវតិ្ ។ 

គណបក្សនយោបាយ 
 
 
 
 
 
 
 

យល់រសបឲ្យមាៃចំៃួៃកូតា្សថី ៥០% លៅកបុងបញ្ជ ីលមម ះជាលបកខជៃឈរលមម ះលបាះលនប ត្ របស់គណបកសៃលោបាយៃីមួយៗ។ លលីកទឹកចិត្ថ 
ៃិងជរមុញគណបកសៃលោបាយឲ្យបលងាីៃចំៃួៃកូតា្សថីឈរលមម ះលបាះលនប ត្ ឲ្យបាៃោ៉ងត្ិចោប់ពី ២០ % ល ងីលៅ លរយីដាក់ កបុងបញ្ជ ីលលខ
លរៀងនល ស់ោប រាប់ពីខាងលលី។  
ោណត្ថិរបស់នាយករដឌម្ៃថី រត្ូវហ្វត្កំណត់្កបុងរយះលពលោ៉ងយូរបំផុ្ត្ពីរោណត្ិថ កបុងមួយជីវតិ្ ។ 



38 
 

អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៩០% មិនោរំទ៦% និងអនុបវាទ៤%។ 
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 រកុមទើ៤ បសរ ើភាពននការបបញ្ចញមតិ និងរបមូលផតុ ំ 
 

 
សេរីភាពនៃការបញ្ជ ញមតិ ៃិងសេរីភាពនៃការប្រមលូផ្តុំ 

រដ្ាសភា និង្ 
រដ្ឋា ភបិាល 

កំណត់្ៃិយមៃ័យ ៃិងពៃយល់ពាកយ លសរភីាព នៃការបលញ្ចញមត្ិឲ្យបាៃចាស់ោស់។ ឧទាររណ៍ ៖ បទបរហិារលករ ថ ៍
បទផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មាៃមិៃពិត្ ... 
ផ្សពវផ្ាយឲ្យបាៃទូោយអំពីលសរភីាពនៃការបលញ្ចញមត្ិ ពិលសសលៅដល់ោជាញ ្ររគប់លំដាប់ថាប ក់ ៃិងរបជាពលរដឌរគប់វណតៈ។  
រាល់ការបលញ្ចញមត្ិរបស់របជាពលរដឌលៅលលីទលងវីរបស់បុគគលស្វធារណៈ ៃិងស្វទ ប័ៃស្វធារណៈ រត្ូវលលីកហ្វលងការលោទរបកាៃ់។ 
រាល់ការបលញ្ចញមត្ិ ៃិងសំណូមពររបស់របជាពលរដឌហ្វដលសមរសប រត្ូវមាៃការលឆលីយត្ប ៃិងដំលោះរស្វយឲ្យបាៃទាៃ់លពលលវោ។ 
ទីោៃលសរភីាព គួរហ្វត្បលងាីត្លៅកហ្វៃលងទីរបជុំជៃហ្វកផរស្វទ ប័ៃរដឌ ៃិងមិៃកំណត់្អបកចូលរមួ។ ទីោៃលសរភីាព គួរហ្វត្បលងាីត្លៅ ថាប ក់រសុកផ្ងហ្វដរ។ 
រាល់ការល្វីបាតុ្កមមលដាយសៃថិវ ិ្ ីលៅទីកហ្វៃលងស្វធារណៈោមួយ រត្ូវជូៃដំណឹងរត្ឹមោជាញ ្រលៅកហ្វៃលងលនាះ ជាការលរសច។ 

គ.ជ.ប ផ្សពវផ្ាយឲ្យបាៃទូោយអំពីលសរភីាពនៃការបលញ្ចញមត្ិ ពិលសសលៅដល់ោជាញ ្ររគប់លំដាប់ថាប ក់ ៃិងរបជាពលរដឌរគប់វណតៈ។ 
រាល់ការបលញ្ចញមត្ិរបស់របជាពលរដឌលៅលលីទលងវីរបស់បុគគលស្វធារណៈ ៃិងស្វទ ប័ៃស្វធារណៈ រត្ូវលលីកហ្វលងការលោទរបកាៃ់។ 
រាល់ការបលញ្ចញមត្ិ ៃិងសំណូមពររបស់របជាពលរដឌហ្វដលសមរសប រត្ូវមាៃការលឆលីយត្ប ៃិងដំលោះរស្វយឲ្យបាៃទាៃ់លពលលវោ។ 

 
អង្គការសង្គមស៊ីវលិ 

 
កំណត់្ៃិយមៃ័យ ៃិងពៃយល់ពាកយ លសរភីាព នៃការបលញ្ចញមត្ិឲ្យបាៃចាស់ោស់។ 
ផ្សពវផ្ាយឲ្យបាៃទូោយអំពីលសរភីាពនៃការបលញ្ចញមត្ិ ពិលសសលៅដល់ោជាញ ្ររគប់លំដាប់ថាប ក់ ៃិងរបជាពលរដឌរគប់វណតៈ។ 
រាល់ការបលញ្ចញមត្ិរបស់របជាពលរដឌលៅលលីទលងវីរបស់បុគគលស្វធារណៈ ៃិងស្វទ ប័ៃស្វធារណៈ រត្ូវលលីកហ្វលងការលោទរបកាៃ់។ 
រាល់ការបលញ្ចញមត្ិ ៃិងសំណូមពររបស់របជាពលរដឌហ្វដលសមរសប រត្ូវមាៃការលឆលីយត្ប ៃិងដំលោះរស្វយឲ្យបាៃទាៃ់លពលលវោ។ 
ទីោៃលសរភីាព គួរហ្វត្បលងាីត្លៅកហ្វៃលងទីរបជុំជៃហ្វកផរស្វទ ប័ៃរដឌ ៃិងមិៃកំណត់្អបកចូលរមួ។ 
រាល់ការល្វីបាតុ្កមមលដាយសៃថិវ ិ្ ីលៅទីកហ្វៃលងស្វធារណៈោមួយ រត្ូវជូៃដំណឹងរត្ឹមោជាញ ្រលៅកហ្វៃលងលនាះ ជាការលរសច។ 
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អនុសាសន៍បនះទទលួោនសបមលងបោះបនន តោរំទ៨៧% មិនោរំទ៧% និងអនុបវាទ៧%។ 

 

 

 

គណបក្សនយោបាយ 

 
កំណត់្ៃិយមៃ័យ ៃិងពៃយល់ពាកយ លសរភីាព នៃការបលញ្ចញមត្ិឲ្យបាៃចាស់ោស់។ 
ផ្សពវផ្ាយឲ្យបាៃទូោយអំពីលសរភីាពនៃការបលញ្ចញមត្ិ ពិលសសលៅដល់ោជាញ ្ររគប់លំដាប់ថាប ក់ ៃិងរបជាពលរដឌរគប់វណតៈ។ 
រាល់ការបលញ្ចញមត្ិរបស់របជាពលរដឌលៅលលីទលងវីរបស់បុគគលស្វធារណៈ ៃិងស្វទ ប័ៃស្វធារណៈ រត្ូវលលីកហ្វលងការលោទរបកាៃ់។ 
រាល់ការបលញ្ចញមត្ិ ៃិងសំណូមពររបស់របជាពលរដឌហ្វដលសមរសប រត្ូវមាៃការលឆលីយត្ប ៃិងដំលោះរស្វយឲ្យបាៃទាៃ់លពលលវោ។ 
ទីោៃលសរភីាព គួរហ្វត្បលងាីត្លៅកហ្វៃលងទីរបជុំជៃហ្វកផរស្វទ ប័ៃរដឌ ៃិងមិៃកំណត់្អបកចូលរមួ។ 
រាល់ការល្វីបាតុ្កមមលដាយសៃថិវ ិ្ ីលៅទីកហ្វៃលងស្វធារណៈោមួយ រត្ូវជូៃដំណឹងរត្ឹមោជាញ ្រលៅកហ្វៃលងលនាះ ជាការលរសច។ 

អាជ្ញា ធរមូលដ្ឋា ន 
និង្អនក្អនវ៊ត្តច្បាប ់

កំណត់្ៃិយមៃ័យ ៃិងពៃយល់ពាកយ លសរភីាព នៃការបលញ្ចញមត្ិឲ្យបាៃចាស់ោស់។ 
ផ្សពវផ្ាយឲ្យបាៃទូោយអំពីលសរភីាពនៃការបលញ្ចញមត្ិ ពិលសសលៅដល់ោជាញ ្ររគប់លំដាប់ថាប ក់ ៃិងរបជាពលរដឌរគប់វណតៈ។ 
រាល់ការបលញ្ចញមត្ិរបស់របជាពលរដឌលៅលលីទលងវីរបស់បុគគលស្វធារណៈ ៃិងស្វទ ប័ៃស្វធារណៈ រត្ូវលលីកហ្វលងការលោទរបកាៃ់។ 
រាល់ការបលញ្ចញមត្ិ ៃិងសំណូមពររបស់របជាពលរដឌហ្វដលសមរសប រត្ូវមាៃការលឆលីយត្ប ៃិងដំលោះរស្វយឲ្យបាៃទាៃ់លពលលវោ។ 
ទីោៃលសរភីាព គួរហ្វត្បលងាីត្លៅកហ្វៃលងទីរបជុំជៃហ្វកផរស្វទ ប័ៃរដឌ ៃិងមិៃកំណត់្អបកចូលរមួ។ 
រាល់ការល្វីបាតុ្កមមលដាយសៃថិវ ិ្ ីលៅទីកហ្វៃលងស្វធារណៈោមួយ រត្ូវជូៃដំណឹងរត្ឹមោជាញ ្រលៅកហ្វៃលងលនាះ ជាការលរសច។ 
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 ចំណាប់អារមមណ៍របស់អោកតំណាងរាស្រសតវៅវលើអនុសាស្ន ៍

បោកជំទាវ ដក សុវណណរតន៍ ោនមានរបសាសន៍ថា អនកចូលរមួទាងំអស់ោនខិ្តខំ្របឹងដរបងកនុង
ការចូលរមួបដាះរសាយបញ្ហា សងគម បហើយសនោថានឹងខិ្តខំ្ពានំានូំវអនុសាសន៍ទាងំបនះ ជាពិបសស
បញ្ហា ផសពវផាយចាប់ និងជំរុញបោយមានវទិយុបៅកនុងបខ្តតបសៀមរាប់បនះបដើមបើផសពវផាយ
ចាប់ជូនរបជាពលរដឋបោយោនដឹង។ 
 ចំណាប់អារមមណ៍របស់តំណាង ររុមររឹរាវេតតវៅវលើអនុសាស្ន ៍

ឯកឧតតម ចាន់ សុផល ោនមានរបសាសន៍ថា បវទិការបនះបធវើបោយមានការដសវងយល់ពើមតិបោ
បល់ជាបរចើនទាក់ទងបៅនឹងការបោះបនន ត និងរបជាធិបបតយយ បហើយសងឃមឹថាមតិបោបល់ដដល
ោនបលើកបឡើយបៅកនងបវទិការបនះនឹងជយួបំបពញបដនថម ការបោះបនន ត និងរបជាធិបបតយយបោយ
ភាពកាន់ដតលអរបបសើដថមបទៀត។ 
 បិទកមមវិធ ី

មុនបពលបិទបវទិការ បោក យ៉ុង គឹមបអង ោនអគុណវាគមិន អនកចូលរមួ និងអងគការបៅកនុងបខ្តត
មណឌ លគើរ ើទាងំអស់ដដលោនសហការ និងចូលរមួ ជាពិបសស UNDP ដដលោនោរំទនូវបវទិការបនះ។ 
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ឧបេម្ព័នធទ្១ី. រសបៀបវារៈននសវទិិការ 
 
 
១.១. វវទិការវៅ មណ្ឌ លព្រពវវង 

របបៀបវារៈ 
 

07:30 – 08:15 ការមកដល់របស់អនកចូលរមួ ការចុះបមម ះ និងដចកឯកសារ 
08:15 – 08:20 បោរពទង់ជាតិ 
08:20 – 08:40 មតិសាវ គមន៍ និងបោលបំណងននបវទិកាបដាយ បោក គល់ បញ្ហដ របធាន គណៈកមាម
ធិការ ខុ្មដស្តហវល 
08:40 – 09:00 ការដចករដំលកបទពិបសាធន៍ទូបៅបៅបលើការបោះបនន ត បដាយ បោក សុខ្ សំបអឿន 
09:00 – 09:15 សំរាកពិសារោហារសំរន់ 
09:15 – 09:25 ការដចករដំលកបទពិបសាធន៍ទូបៅបៅបលើរបជាធិបបតយយ បដាយ បោក យ៉ុង គឹមបអង 

09:25 – 09:40 កាដបងដចករកុមពិភាកា 
09:40 – 11:15 ការពិភាកាតាមរកុមបដើមបើរកបញ្ហា  ឬោនុសាសន៍បៅបលើការបោះបនន ត 
និងរបជាធិបបតយយ 
  រកុមទើ១. គ.ជ.ប 
  រកុមទើ២. បញ្ជ ើបមម ះបោះបនន ត,ការចុះបមម ះ 
  រកុមទើ៣. របព័នធផសពវផាយ 
  រកុមទើ៤. បសរ ើភាពននការបញ្ចញមតិ 
  រកុមទើ៥. បសរ ើភាពននការរបមូលផតុ ំ 
11:15 – 12:15 សំរាកពិសារោហារនថងរតង់  
12:15 – 02:30 ការបង្ហា ញតាមរកុមនើមយួៗ ដល់អងគសិកាខ សាោទាងំមូល និងការពិភាកា 
02:30 – 02:45 សំរាក និងការដចកឧបករណ៍ផតល់ពិនទុដល់របជាពលរដឋ 
02:45 – 03:15 ការបោះបនន តោរំទបោលនបោោយោនុសាសន៍បដាយអងគបវទិកាទាងំមូល 
03:15 – 03:45 ការដថលងចំណ្តប់ោរមមណ៍របស់អនកតំណ្តងរាស្តសត/សមាជិករកុមរបឹកាបៅបលើលទធផល  
  ឯកឧតតម ដយម៉ បញ្ដឫទធ តំណ្តងរាស្តសតគណបកសសិទធិមនុសស្ 

ឯកឧតតម បៅ រ៉ានើ តំណ្តងរាស្តសតគណបកសជាតិនិយម 
 បោក រោក់ សំបអ៊ឿន មកពើរកសួងមហានផទ 
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03:45 – 04:00 ការដថលងបិទបវទិកា ការរបមូលឧបករណ៍ផតល់ពិនទុ និងការដចកឯកសារ 
 
 
២.២. វវទិការវៅ មណ្ឌ លបន្ទា យ្មានជ័យ្ 
 

របបៀបវារៈ 
 

07:30 – 08:15 ការមកដល់របស់អនកចូលរមួ ការចុះបមម ះ និងដចកឯកសារ 
08:15 – 08:20 បោរពទង់ជាតិ 
08:20 – 08:40 មតិសាវ គមន៍ និងបោលបំណងននបវទិកាបដាយបោក គល់ បញ្ហដ របធាន គណៈកមាម ធិការ 
ខុ្មដស្តហវល 
08:40 – 09:00 ការដចករដំលកបទពិបសាធន៍ទូបៅបៅបលើការបោះបនន ត បដាយ បោក សុខ្ សំបអឿន 
09:00 – 09:15 សំរាកពិសារោហារសំរន់ 
09:15 – 09:25 ការដចករដំលកបទពិបសាធន៍ទូបៅបៅបលើរបជាធិបបតយយ បដាយ បោក យ៉ុង គឹមបអង 
09:25 – 09:40 កាដបងដចករកុមពិភាកា 
09:40 – 11:15 ការពិភាកាតាមរកុមបដើមបើរកបញ្ហា  ឬោនុសាសន៍បៅបលើការបោះបនន ត 
និងរបជាធិបបតយយ 
  រកុមទើ១. គ.ជ.ប 
  រកុមទើ២. ហរិញ្ដវតថុគណបកសនបោោយ 
  រកុមទើ៣. ការអប់រអំនកបោះបនន ត 
  រកុមទើ៤. បសរ ើភាពននការបញ្ចញមតិ 
  រកុមទើ៥. បសរ ើភាពននការរបមូលផតុ ំ 
11:15 – 12:15 សំរាកពិសារោហារនថងរតង់  
12:15 – 02:30 ការបង្ហា ញតាមរកុមនើមយួៗ ដល់អងគសិកាខ សាោទាងំមូល និងការពិភាកា 
02:30 – 02:45 សំរាក និងការដចកឧបករណ៍ផតល់ពិនទុដល់របជាពលរដឋ្ 
02:45 – 03:15 ការបោះបនន តោរំទបោលនបោោយោនុសាសន៍បដាយអងគបវទិកាទាងំមូល 
03:15 – 03:45 ការដថលងចំណ្តប់ោរមមណ៍របស់អនកតំណ្តងរាស្តសត/សមាជិករកុមរបឹកាបៅបលើលទធផល  
 ឯកឧតតម យនត ថារ ៉ ូតំណ្តងរាស្តសតគណបកស សម រងសុើ ននមណឌ លបនាទ យមានជ័យ 

ឯកឧតតម ជុង របសិទធ ិតំណ្តងរកុមរបឹកាបខ្តត 
 ឯកឧតតម ញឹក បុ៊ននឆ តំណ្តងរាស្តសតគណបកសហវុនសុិនបិច ននមណឌ លបនាទ យមានជ័យ 
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03:45 – 04:00 ការដថលងបិទបវទិកា ការរបមូលឧបករណ៍ផតល់ពិនទុ និងការដចកឯកសារ 
 
 
 
 
៣.៣.វវទិការវៅ មណ្ឌ ល មណ្ឌ លគ្សីរ ី

របបៀបវារៈ 
 

07:30 – 08:15 ការមកដល់របស់អនកចូលរមួ ការចុះបមម ះ និងដចកឯកសារ 
08:15 – 08:20 បោរពទង់ជាតិ 
08:20 – 08:40 មតិសាវ គមន៍ និងបោលបំណងននបវទិកាបដាយ បោក យ៉ុង គឹមបអង 
សមាជិកគណៈកមាម ធិការនាយករខុ្មដស្តហវល 
08:40 – 09:00 ការដចករដំលកបទពិបសាធន៍ទូបៅបៅបលើការបោះបនន តបដាយ បោក គឹម ឈន 
អនកសរមបសរមួលកមមវធិើជាន់ខ្ពស់បៅខុ្មដស្តហវល 
09:00 – 09:15 សំរាកពិសារោហារសំរន់ 
09:15 – 09:25 ការដចករដំលកបទពិបសាធន៍ទូបៅបៅបលើរបជាធិបបតយយ បោក សុខ្ សំបអឿន 
09:25 – 09:40 កាដបងដចករកុមពិភាកា 
09:40 – 11:15 ការពិភាកាតាមរកុមបដើមបើរកបញ្ហា  ឬោនុសាសន៍បៅបលើការបោះបនន ត និងរបជាធិបបតយយ 

  រកុមទើ១. បញ្ជ ើបមម ះបោះបនន ត,ការចុះបមម ះ 
  រកុមទើ២. របព័នធផសពវផាយ 
  រកុមទើ៣. របព័នធបោះបនន ត 
  រកុមទើ៤. បសរ ើភាពននការបញ្ចញមតិ 
  រកុមទើ៥. បសរ ើភាពននការទទលួព៌ត័មាន 
11:15 – 12:15 សំរាកពិសារោហារនថងរតង់  
12:15 – 02:30 ការបង្ហា ញតាមរកុមនើមយួៗ ដល់អងគសិកាខ សាោទាងំមូល និងការពិភាកា 
02:30 – 02:45 សំរាក និងការដចកឧបករណ៍ផតល់ពិនទុដល់របជាពលរដឋ 
02:45 – 03:15 ការបោះបនន តោរំទបោលនបោោយោនុសាសន៍បដាយអងគបវទិកាទាងំមូល 
03:15 – 03:45 ការដថលងចំណ្តប់ោរមមណ៍របស់អនកតំណ្តងរាស្តសត/សមាជិករកុមរបឹកាបៅបលើលទធផល 
 ឯកឧតតម គឹម សួភារទិធ តំណ្តងរាស្តសតគណបកស សម រងសុើ  



45 
 

ឯកឧតតម ដម៉ន ងុយ តំណ្តងរកុមរបឹកាបខ្តត 
 បោក រោក់ សំបអឿន មកពើរកសួងមហានផទ 
03:45 – 04:00 ការដថលងបិទបវទិកា ការរបមូលឧបករណ៍ផតល់ពិនទុ និងការដចកឯកសារ 
 
 
 
 
៤.៤. វវទិការវៅ មណ្ឌ លវស្ៀមរាប 

របបៀបវារៈ 
 

07:30 – 08:15 ការមកដល់របស់អនកចូលរមួ ការចុះបមម ះ និងដចកឯកសារ 
08:15 – 08:20 បោរពទង់ជាតិ 
08:20 – 08:40 មតិសាវ គមន៍ និងបោលបំណងននបវទិកាបដាយ បោក យ៉ុង គឹមបអង 
សមាជិកគណៈកមាម ធិការនាយករខុ្មដស្តហវល 
08:40 – 09:00 ការដចករដំលកបទពិបសាធន៍ទូបៅបៅបលើការបោះបនន ត បោក សុខ្ សំបអឿន 
09:00 – 09:15 សំរាកពិសារោហារសំរន់ 
09:15 – 09:25 ការដចករដំលកបទពិបសាធន៍ទូបៅបៅបលើរបជាធិបបតយយ បោក បយង៉ វ ើរៈ 
09:25 – 09:40 កាដបងដចករកុមពិភាកា 
09:40 – 11:15 ការពិភាកាតាមរកុមបដើមបើរកបញ្ហា  ឬោនុសាសន៍បៅបលើការបោះបនន ត 
និងរបជាធិបបតយយ 
  រកុមទើ១. របព័នធបោះបនន ត 
  រកុមទើ២. បញ្ជ ើបមម ះបោះបនន ត,ការចុះបមម ះ 
  រកុមទើ៣. គ.ជ.ប  
  រកុមទើ៤. បសរ ើភាពននការបញ្ចញមតិ 
  រកុមទើ៥. បសរ ើភាពននការរបមូលផតុ ំ 
11:15 – 12:15 សំរាកពិសារោហារនថងរតង់  
12:15 – 02:30 ការបង្ហា ញតាមរកុមនើមយួៗ ដល់អងគសិកាខ សាោទាងំមូល និងការពិភាកា 
02:30 – 02:45 សំរាក និងការដចកឧបករណ៍ផតល់ពិនទុដល់របជាពលរដឋ 
02:45 – 03:15 ការបោះបនន តោរំទបោលនបោោយោនុសាសន៍បដាយអងគបវទិកាទាងំមូល 
03:15 – 03:45 ការដថលងចំណ្តប់ោរមមណ៍របស់អនកតំណ្តងរាស្តសត/សមាជិករកុមរបឹកាបៅបលើលទធផល 
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 បោកជំទាវ ដក សុវណ្តណ រតន៍ តំណ្តងរាស្តសតគណបកស សម រងសុើ  
ឯកឧតតម ចាន់ សុផល តំណ្តងរកុមរបឹកាបខ្តត 

 03:45 – 04:00 ការដថលងបិទបវទិកា ការរបមូលឧបករណ៍ផតល់ពិនទុ និងការដចកឯកសារ 
 
 
 
ឧបេម្ព័នធទ្២ី. សេចក្តីណណនាអំំពីរសបៀបសរៀបចំសវទ្ិការ 

១. ការវរៀបចំវវទិកា 

១.១ រិចចស្ហការណ៍្ជាមួយ្អងគការ ស្មាគ្សមវៅមូលដ្ឋា ន 

ខុ្មដស្តហវលនឹងដសវងរកកិចចសហការជាមយួបណ្តត សមាគម និងអងគការមិនដមន រដាឋ ភិោល
ដដលមានមូលដាឋ នបៅកនុង បខ្តតដដលខុ្មដស្តហវលបរៀបចំបវទិកា បដើមបើបធវើជាអនកសំរបសំរលួបៅ
កនុងរកុមពិភាកាបៅកនុងដំបណើ រការបវទិកា។  

កិចចរបជំុជាមយួតំណ្តងអងគការ ឬសមាគមសហការៈ  ខុ្មដស្តហវលបរៀបចំកិចចរបជំុជាមួយ
អនកសំរបសំរលួរកុម ពិភាកាបៅកនុងបខ្តត បោយោនមុនមយួនថងដំបណើ រការបវទិកា ។ បៅកនុង
កិចចរបជំុបនះ ខុ្មដស្តហវលនឹងបលើកពើបោលបំណង វធិើសាស្តសតននបវទិកា រពមទាងំពនយល់  រោប់ពើរបបៀប
សំរបសំរលួបៅកនុងរកុមពិភាកា បដើមបើបធវើោ៉ងណ្តដសវងរកបោយ ប ើញនូវ ោនុសាសន៍ 
ឬយុទធសាស្តសតបលើបោលនបោោយននដំបណើ រការការបោះបនន ត និងរបជាធិបបតយយ ។  

១.២ អោរស្ំរបស្ំរួលវវទិការ  

ខុ្មដស្តហវល និងបសនើបោយមាន អនកសំរបសំរលួដដលរតូវោនបរជើសបរ ើសបចញពើ បណ្តត របធាន
អងគការ សងគមសុើវលិមយួចំននួសំរាប់បធវើការសំរបសំរលួកនុងបវទិការទាងំមូលតាងំពើចាប់បផតើមរហូត
ដល់បពលបញ្ច ប់បវទិកាដដលមានរយៈបពលបពញមយួនថង។ របធានអងគការដដលរតូវោនបសនើបោយ
បធវើជាអនកសំរបសំរលួកនុងបវទិការមានដូចជា របធានអងគការ ោដហុក របធានអងគការការពារដផនក
ចាប់ននកមពុជា ។ អនកសំរបសំរលួបវទិការនិមយួៗ រតូវោនបសនើបោយបំបពញកិចចការដូចខ្លងបរកាម  

-តនួាទើជាវាគមិន 
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បដាយអនកសំរបសំរលួ គឺជាគណកមាម ធិការនាយកខុ្មដស្តហវល បោក -បោករសើរតូវោន
អបញ្ជ ើញពើភនំបពញ បៅកាន់បខ្តត ដដលនិងរតូវបរៀបចំបវទិការោ៉ងតិចមយួនថង មុនបពលបធវើបវទិការ 
បៅនថងបធវើបវទិការ អនកសំរបសំរលួនិងបធវើជាវាគមិន សំរាប់កមមវធិើដដលមានរយៈបពល ២០ នាទើ គឺ 
ចាប់បផតើមពើ បម៉ាង ៨ៈៈ២០ ដល់ ៨ៈៈ៤០នាទើរពឹក ។ កំទបុងបពលបនះ អនកសំរបសំរលួ -វាគមិន និង 
បធវើចំណ្តប់ោរមមណបទបង្ហា ញបៅបលើបោលបំណងសិកាខ សាោ និង រាយការណ៏អំពើរោយការណ៏
ននលទឋផលការបធវើកិចចពិភាគាបៅកនុងបខ្តត ។  

-តនួាទើសំរបសំរលួកមមវធិើ  

បនាទ ប់ពើការបញ្ច ប់នូវបសចកតើរាយការណ៏ រចួរាល់ ចាប់ពើ បម៉ាង ៨ៈៈ៤០នាទើរពឹក ោត់រតូវ
ោនបំបពញតនួាទើជាអនកសំរបសំរលួបវទិការទាងំមូល ។ សកមមភាពននការសំរបសំរលួបៅបលើ 
ការសំរបសំរលួបៅបលើ បទបង្ហា ញរបស់វាគមិន បៅបលើ របធានបទ ពាក់ព័នឋនិងការបោះបនន ត រមួទាងំ
សំនរួនិងចំបលើយ។ ការសំរបសំរលួបៅបលើ បទបង្ហា របស់វាគមិន បៅបលើ របធានបទ ពាក់ព័នឋ  និង
លំហរបជាធិបបតយយ (សំនរួនិងចំបលើយ ) ការសំរបសំរលួបៅបលើ ការបង្ហា ញលទឋផលពិភាគាទាងំ 
៥ រកុម (បដាយរកុមនិមយួៗបផ្លត តសំខ្លន់បៅបលើ អនុសាសន៏បលើបោលនបោោយ និង យុទឋសាស្តសត
ជំរុញការអនុវតតកមមវធិើបៅនន  ំ ២០១១ ) រមួទាងំការសំរបសំរលួការបោះបនន តផតល់ការោរំទបៅបលើ 
អនុសាសន៏បលើបោលនបោោយ និង យុទឋសាស្តសតជំរុញការអនុវតតកមមវធិើបៅនន  ំ២០១១ ។ 

ការសំរបសំរលួបៅបលើ ការចាប់ោរមមណ៏របស់វាគមិនបពលបិទកមមវធិើ (វាគមិនជាតំណ្តងរាស្តសត 
មកពើគណបកសនបោោយ ោ៉ងតិច ចំននួពើរដដលមានអសនៈបៅរដឋសភា ) 

-តនួាទើសំរបសំរលួរោយការណ៏  

បៅចុងបញ្ច ប់ននបវទិការ និងមានការដចកផាយអំពើរោយការណ៏អំពើ អនុសាសន៏បលើបោល
នបោោយនិងយុទសាស្តសត ជំរុញការអនុវតតកមមវធិើបៅនន  ំ ២០១១ ដល់សិកាឋ កាម និង វាគមិនដដល
ោនចូលរមួ ។ អនកសំរបសំរលួបធវើការរតួតពិនិតយបៅបលើ ខ្លឹមសាននរោយការណ៏ដផនកដដល
ដចកផាយបនះ មុនបពលបធវើការផសពវផាយ ។  

អនកសំរបសំរលួ និង ចូលរមួកនុងការពិនិតយផតល់បោបល់បលើរោយការណ៏បវទិការនិមយួៗ និង 
រោយការណ៏ រមួរបស់បវទិការ ។  
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១.៣ វាគ្សមិន 

បដាយបវទិការបនះ ជាបវទិការរកោនុ សាសន៍បលើបោលនបោោយទាក់ទងបៅនឹងដំបណើ រ
ការការបោះបនន ត និង របជាធិបបតយយបៅកមពុជា ខុ្មដស្តហវលនឹងបធវើការអបញ្ជ ើញ របធាន ឬសមាជិក
គណៈកមាម ធិការនាយករបស់ខុ្មដស្តហវល ចូលរមួជា វាគមិនបដើមបើដថលងពើបោលបំណងននការបធវើបវទិការ 
រពមទាងំបធវើការបង្ហា ញបៅកនុងបវទិកាសតើពើការរកប ើញនូវ ោ នុសាសន៍បលើ បោលនបោោយដដល
ោនរកប ើញបដាយរកុមការង្ហរ បៅកនុងកិចចពិភាកាតាមបខ្តត ។ 

បទពិបសាធន៍ទាក់ទងការបោះបនន ត និងរបជាធិបបតយយៈ  ខុ្មដស្តហវល ក៏នឹងបធវើការអបញ្ជ ើញ
ផងដដរនូវវាគមិន ២ រូប ដដលជាតំណ្តងអងគការមិនដមនរដាឋ ភិោល ដដលបធវើការខ្លងការបោះបនន ត 
និងបសរ ើភាពរបជាធិបបតយយ បង្ហា ញពើបទពិបសាធន៍ ទូបៅទាក់ទងបៅនឹងការបោះបនន ត និងលំហ
របជាធិបបតយយបៅកនុងបវទិកា ។ 

ចំណ្តប់ោរមមណ៍របស់តំណ្តងរាស្តសត និងមស្តនតើមកពើរកសួងមហានផទបៅបលើោនុសាសន៍ បោល
នបោោយៈ តំណ្តងរាស្តសត ដដលមកពើគណបកសរបជាជន និងគណបកសរបនងំ នឹងរតូវោន
អបញ្ជ ើញចូលរមួកនុងបវទិកា បុ៉ ដនតកំនត់យកដត ២ តំណ្តងរាស្តសត បុ៉បណ្តណ ះដដលចូលរមួបវទិកា។ 
បហើយរបធាន ឬសមាជិករកុមរបឹកាបខ្តត ដដលមកពើគណបកសបផសងបទៀតក៏រតូវោនអបញ្ជ ើញ 
បោយចូលរមួរបសិនបបើមានបៅកនុងបខ្តតនឹងរតូវោនអបញ្ជ ើញចូលរមួកនុងការដថលង 
ចំណ្តប់ោរមមណ៍បៅបលើ ោនុសាសន៍ បលើ បោលនបោោយដដលោនពិភាកា បដាយរបជាពល
រដឋចូលរមួបវទិការ ។ របសិនបបើ តំណ្តងរាស្តសតពំុោនអបញ្ជ ើញចូលរមួ បនាះរកុម របឹកាបខ្តត
បផសងបទៀតរតូវអបញ្ជ ើញបោយចូលរមួ ។  

ឧទាហរណ៍ ៖ បៅបខ្តតនរពដវង មានតំណ្តងរាស្តសតមកពើ គណបកសនបោោយ ៤ ដូចជា 
គណបកសរបជាជនកមពុជា គណបកសសមរងសុើ គណបកសសិទធមនុសស និងគណបកសជាតិ និយម 
(នបរាតតមរណឬទិ) និង សមាជិករកុមរបឹកាបខ្តតមាន ៣ គណបកស ដូចជា 
គណបកសរបជាជនកមពុជា គណបកសសមរងសុើ និងគណបកសជាតិនិយម (នបរាតតមរណឬទធិ)។  

ខុ្មដស្តហវលនឹងអបញ្ជ ើញ តំណ្តងរាស្តសតមកពើគណបកសរបជាជនកមពុជា ១ រូប (បបើសិនមិនោន
ចូលរមួ របធាន ឬសមាជិករកុមរបឹកាបខ្តតោ ចអបញ្ជ ើញបោយចូលរមួ ) និងតំណ្តងរាស្តសត
មកពើគណបកសសិទធិមនុសស ១ រូប បហើយនឹងបធវើការ អបញ្ជ ើញសមាជិករកុម របឹកាបខ្តតមកពើគណ
បកសសមរងសុើ និងគណបកសជាតិនិយម (នបរាតតមរណឬទធិ)។ ោនន័យថា ខុ្មដស្តហវល នឹងអបញ្ជ ើញ 
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ដតតំណ្តងរាស្តសតដតពើររូបបុ៉បណ្តណ ះ បហើយសមាជិករកុមរបឹកាមកពើគណប កសបផសងក៏រតូវោនអបញ្ជ ើញ
បោយចូលរមួ (បបើមាន) ។ 

មស្តនតើមកពើរកសួងមហានផទក៏រតូវោនអបញ្ជ ើញបោយចូលរមួផងដដរ 
បដើមបើដថលងពើចំណ្តប់ោរមមណ៍បៅបលើលទធផលដដល ោនរកប ើញ ។ 

១.៤ អោរចូលរួម 

បៅកនុងបវទិកា នឹងរតូវមានអនកចូលរមួ ចំននួ ១០០ នាក់ បហើយ អនកចូលរមួរតូវដតជា
អនកមានសិទធបិោះបនន ត ។ បហើយអនកចូលរមួរតូវកំណត់ដូចខ្លងបរកាមៈ 

រកុមបោលបៅ ចំនួ
ន (នាក់) 

១, រកុមការង្ហរខុ្មដស្តហវលសាន ក់ការកណ្តត ល ១០ 

២, រកុមការង្ហរបខ្តត (សំរបសំរលួបខ្តត 
និងបលខ្លខុ្មដស្តហវល)  

២ 

៣, សកមមជន និងទំនាក់ទំនងរសុក ៣ 

៤, សកមមជន និងទំនាក់ទំនង ុ ំ ៣ 

៥, អងគការមិនដមនរដាឋ ភិោល ចំននួ ៥ ១០ 

៦, សហគមន៍  ១០ 

៧, គណបកសនបោោយ ចំននួ ៥ បសមើ  ២៥ 

៨, គណៈកមមការបខ្តតបរៀបចំការបោះបនន ត 9ភដជប ២ 

៩, គណៈកមមការ ុបំរៀបចំការបោះបនន ត ១០  ុ ំ ១០ 
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កនុងចំននួ ៥ រសុក 9ជដជប 

១០, រកុមរបឹការសុក ២ រសុក  ២ 

១១, រកុមរបឹកា  ុ ំ៣  ុ ំរសុកបផសងោន  ៣ 

១២, បមភូមិ ៥ ភូមិ រសុកបផសងោន  ៥ 

១៣, ោជាញ ធរ (បូ៉លើស) ១ 

១៤, បសមៀន ុ ំ៥  ុ ំ ៥ 

១៥, របជាពលរដឋ ៩ 

សរុប ១០
០នាក់ 

១.៥ ទីរវនលង និងវពលវវលា 

ខុ្មដស្តហវលោនបរជើសបរ ើសយកបខ្តតចំននួ ៤ បដើមបើបរៀបចំការពិបរោះបោបល់និងបវទិកា ។ 
បខ្តតទាងំ៤ បនាះរមួមានៈ បខ្តត បនាទ យមានជ័យ នរពដវង បសៀមរាប និងមណឌ លគើរ ើ ។ 

បវទិកាទាងំ ៤ បនះនឹងរតូវបរៀបចំចាប់ពើដខ្ កញ្ហដ  ដល់ ដខ្ វចិឆិកា នន  ំ ២០១០ ។ 
បហើយបពលបវោននបវទិកានឹងរតូវចាប់ បផតើមពើបម៉ាង ៨.១៥ រពឹក ដល់ ៤.០០ របសៀល ។  

១.៦ ស្មាា រៈបវចចរវទស្ស្រមាប់ដំវណ្ើ រការវវទិកា 

កំុពយូទ័រយរួនដ ចំននួ ៣ និងម៉ាសុើនអិលសុើឌើ នឹងរតូវបរបើរោស់បដើមបើបធវើបទបង្ហា ញ និងម៉ាសុើន
រពើនសរមាប់រពើន រោយការណ៍ភាល មៗ ដល់របជាពលរដឋរពមទាងំវាគមិន ។ (ោចជលួ) 
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បដាយបវទិកាបនះ តរមូវបោយអនកចូលរមួបធវើការោះបនន តបដើមបើផតល់ការោរំទោនុសាសន៍ បលើ
បោលនបោោយ បនាះ ខុ្មដស្តហវល នឹងផតល់បោយអនកចូ លរមួនូវឧបករណ៍បអឡចិរតូនិច
ដដលបគបៅថា ៈ៉ ម៉ាសុើនបរ ើសចបមលើយ ឬជាភាសាអង់បគលសបៅ ថា បៈ ដិ៉បនបច បរសបផៀនបស 
យសសតបម 9បរបៅ ៈ៉ ។ ឧបករណ៍បនះោចបោយអនកចូលរមួបរជើសបរ ើសចបមលើយបដាយចុចបលើបូ៊តុង 
ដដលផតល់បោយ បហើយលទធផលនឹងរតូវបង្ហា ញបដាយសវ័យរបវតតបៅបលើបអរកង់អិុលសុើឌើ ។ 

ម៉ាសុើនថតសបមលង និងម៉ាសុើនថតរូបក៏រតូវការសរមាប់ថតសបមលងការពិភាកា និងថតស កមម
ភាពបផសងៗ ។ 

ចំដណករកុមការង្ហរបខ្តតរតូវបរៀបចំកដនលងបវទិកា ដដលមានឧបករណ៍បំពងសបមលង នម៉រកូហវូន 
និងបភលើងអគគើសនើ ។  

បិុចហវតឺ ១ របអប់, ធលិផ ជហារត ៣០ សនលឹក និងបិុច ចំននួ ២ របអប់ រពមទាងំ ផ្លល កពាកយ
បសាល កចំននួ ៥ ។  

១.៧ ឯរសារស្រមាប់វវទិកា/អោរចូលរួម 

ឯកសារទាងំអស់នឹងរតូវោនបរៀបចំបៅកនុងសុឺមើដាក់ឯកសារខុ្មដស្តហវល ។ ឯកសារសំខ្លន់ៗ
សំរាប់បវទិការមួមានៈ 

 របបៀបវារៈននបវទិកា 
 ោនុសាសន៍ទាងំ ៥ ដដលោនរកប ើញ  
 ឯកសារបផសងៗបទៀតសំរាប់វាគមិន បបើមាន 

២. ដំវណ្ើ រការវវទិកា 

បវទិកាបនះនឹងរតូវបរៀបចំកនុងរយៈបពលមយួនថង បដាយមានសកមមភាពសំខ្លន់ៗ ដូចជា 
ការចុះបមម ះ ការដថលងពើបោល បំណងននបវទិកា និងបទបង្ហា ញពើការរកប ើញោនុសាសន៍ទាងំ ៥ 
ដដលោនរកប ើញកនុងបខ្តត ការដបងដចករកុម ពិភាកា រពមទាងំការបោះបនន តោរំទ បៅបលើ
ោនុសាសន៍ដដលរកុមពិភាកាោនរកប ើញ ។ 
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1. ការចុះបមម ះ និងកញ្ច ប់ឯកសារសរមាប់អនកចូលរមួៈ កដនលងសរមាប់ចុះបមម ះរតូវ
មានោ៉ងតិចចំននួ ពើរ បហើយបៅកដនលងចុះបមម ះរតូវមានដាក់បលខ្ពើ ១ ដល់ ៥ ដដលតំណ្តង
ឱ្យរកុមពិភាកានើមយួៗ បៅតាមចំនុចោទិភាពទាងំ ៥ សំរាប់បខ្តតនើមយួៗ ដដលរកុមការង្ហរ
ខុ្មដស្តហវលោនរកប ើញមុនបពលបធវើបវទិការ។ បហើយរកុមទើ ១ ២ ៣ ពិភាកាបៅបលើ
ចំនុចដដលជាបញ្ហា ទាក់ទងបៅនឹងការបោះបនន ត និងរកុមទើ ៤ ៥ ពិភាកាបៅបលើចំនុច 
ពាក់ព័នធបៅនឹង របជាធិបបតយយ។  

បពលចុះបមម ះអនកចូលរមួ អនកចុះបមម ះរតូវឱ្យអនកចូលរមួបរ ើសយកបលខ្រកុមដដលខ្លួន បពញ
ចិតត (បលខ្ ១ ដល់ បលខ្ ៥ បដាយបរ ើសោនដតមយួរកុមបុ៉បណ្តណ ះ បហើយមយួរកុម មានោ៉ងបរចើន
រតឹម ២០ នាក់)។ បនាទ ប់ពើចុះបមម ះ រចួរាល់បហើយ អនកចុះបមម ះសិកាខ កាមរតូវរបគល់បិ៊ច និង សឺមុើ
កញ្ច ប់ឯកសាររមួមាន របបៀបវារៈ ោនុសាសន៍ទាងំ ៥ ដដលខុ្មដស្តហវលោនរកប ើញ។ លទធផល
ននការបោះបនន ត នឹងដចកជូនបពលបវទិកាបញ្ច ប់។ 

2. ការបបើកកមមវធិើ ៖ បវទិកាបនះនឹងរតូវបបើកបដាយការដថលងពើបោលបំណង សាវ គមន៍ 
និងបទបង្ហា ញបដាយសបងខបោនុសាសន៍ដដលោនរកប ើញបដាយរបធាន ឬសមាជិកគណៈ កមមការ
នាយកខុ្មដស្តហវល ។ អនកកាន់ កមមវធិើនឹងពនយល់សិកាខ កាមពើ កមមវធិើ និងដំបណើ រការបវទិកា (ដូចជា 
របបៀបវារៈ ការដចករកុមពិភាកា ការបង្ហា ញតាមរកុ ម ការបោះបនន តោរំទ បៅបលើោនុសាសន៍
បលើបោលនបោោយ ការបង្ហា ញលទធផល ការដថលងចំណ្តប់ោរមមណ៍បដាយតំណ្តងរាស្តសត ឬមស្តនតើមក
ពើរកសូងមហានផទ)។ 

 

3. ការដបងដចករកុមៈ រកុមពិភាការតូវោនដបងដចកបពលចុះបមម ះ បៅបពលដដល
អនកចូលរមួបរ ើសយក បលខ្រកុមដដលខ្លួនចង់ពិភាកា (បលខ្រកុមទើ ១ ដល់ ៥ ដដលតំណ្តងឱ្យរកុម
ពិភាកានើមយួៗ បៅតាមបញ្ហា  ឬោនុសាសន៍ដដល រកុមការង្ហរោនរកប ើញ។ អនកសរមប
សរមួលកនុងរកុមនឹងពនយល់ដល់សិកាខ កាមពើការពិភាកាកនុង រកុម។ រកុមពិភាកា រតូវោនកំណត់
ជា៥រកុម រសបបៅតាមបញ្ហា  ឬោនុសាសន៍ជាោទិភាពទាងំ ៥។  

រកុមពិភាកានើមយួៗរតូវមានអនកចូលរមួមកពើដផនកបផសងៗោន ។ បហើយចំននួសមាជិករតូវ
បៅចបនាល ះពើ ១០ បៅ ២០ នាក់កនុងមយួរកុមបដាយផតល់ោទិភាពបៅបលើបញ្ហា ដដលអនកចូល
រមួចង់ពិភាកាៈ បពលចុះបមម ះរតូវមានតារាង រោប់ពើតំបន់ ដដលអនកចូលរមួមក បហើយអនកចូលរមួ
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រតូវឱ្យបរជើសបរ ើសបលខ្រកុមដដលតំណ្តងបញ្ហា ដដលអនកចូលរមួចង់ពិភាកា (អនកចូលរមួ មយួរូប
ោចចូលោនរកុមពិភាកាមយួបុ៉បណ្តណ ះ។ 
បនាទ ប់មកអនកបរៀបចំរតូវកំណត់សមាជិកកនុងរកុមពិភាកាបៅតាមលកខណៈ ដូចខ្លងបលើ ដតចំននួ
សមាជិកកនុងរកុមោចនឹងមិនបសមើោន ។ អនកបរៀបចំរកុមពិភាការតូវបធវើោ៉ងណ្ត ឱ្យមានរកុមពិភាកា
ចំននួ ៥រកុម។ កនុងករណើ បនះ បលខ្កនុងមយួរកុមៗ (បលខ្១, បលខ្ ២....,បលខ្ ៥ មានមិនបលើសពើ 
២០ សនលឹកបនាះបទ)។ បៅបពលដបងដចករកុមពិភាកាអនកសរមប សរមួលនឹងរបកាសឱ្យអនកចូល
រមួចូលកនុងរកុមដដលខ្លួនោនចាប់បលខ្បពល ចុះបមម ះ។ 

4. ការពិភាកាកនុងរកុមៈ កនុងរកុមពិភាកាមយួរកុម នឹ ងរតូវមានសមាជិកមិនបលើសពើ 
២០ នាក់បហើយ កនុងមយួរកុមរតូវមាន អនកសំរបសំរលួរកុម ១នាក់ ជាតំណ្តង អងគការ
មិនដមនរដាឋ ភិោល វាគមិនកនុងរកុម ១ នាក់ មកពើខុ្មដស្តហវល សាន ក់ការកណ្តត ល និងរតូវ
ចាត់តាងំរបជាពលរដឋ១នាក់ជាអនកបធវើរោយការណ៍ ។ សំរបសំរលួដដលមកពើតំណ្តង 
អងគការមិនដមន រដាឋ ភិោលកនុងបខ្តត ដដលមានការយល់ដឹង នឹងមានការ ពនយល់ជាមុន 
ពើដំបណើ រការននការពិភាកាកនុងរកុម រពមទាងំពនយល់ ពើបោលការណ៍ ននការពិភាកាកនុងរកុម ។ 
បោលការណ៍ ដណនាសំរមាប់ សរមបសរមួល តាមរកុមពិភាកានឹង រតូវដចកដល់ អនក សរមប
សរមួលកនុងរកុមជាមុន បហើយការ ពិភាការវាង រកុមការង្ហរ សាន ក់ការកណ្តត លខុ្ម ដស្តហវល 
និងអនកសរមបសរមួល កនុងរកុមពិភាកា នឹងរតូវបធវើបឡើងមុន បពលនថងបវទិកាចាប់បផតើម។ 
វាគមិនកនុងរកុមពិភាកានឹងរតូវបលើកបឡើងបញ្ហា  ឬោនុសាសន៍ ដល់របជាពលរដឋ ដដលជាអនកចូលរមួ។ 
អនកបធវើរោយការណ៍រតូវរបគល់រោយការណ៍បោយរកុមការង្ហរសាន ក់ការកណ្តត លបៅ 
បពលចប់ការពិភាកា បដើមបើបោយ រកុមការង្ហរបធវើការវាយបញ្ចូ លកនុងកំុពយូទ័រ សំរាប់បធវើបទបង្ហា ញ ។ 
អនកសរមបសរមួលកនុងរកុមនើមយួៗរតូវ ៖ 

-បចះបំផុសគំនិតពើបញ្ហា ដដលោនបលើកបឡើង និងឱ្យសមាជិករកុមទាងំអស់ចូល រមួកនុងបពល
កំពុង ពិភាកា។ 

- បចះបំផុសគំនិតអវើដដលនាបំោយបកើតបឡើងនូវបញ្ហា ទាងំបនះ 

- បចះសួរថាអវើជាអនុសាសន៍ បដើមបើបដាះរសាយនូវបញ្ហា ទាងំអស់បនះ 
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-បចះសួរថាបតើដផនកដដលពាក់ព័នធ(រដាឋ ភិោល/តំណ្តងរាស្តសត/គណៈកមាម ធិការជាតិបរៀប
ចំការបោះបនន ត/ គណបកស នបោោយ /ោជាញ ធរ )រតូវទទលួខុ្សរតូវអវើខ្លះដល់ការអនុវតតបៅបលើ
អនុសាសន៍ទាងំបនះ ។ 

- បចះសួរថាបតើអនកោរំទចំបពាះអនុសាសន៍ទាងំអស់បនះដដររបឺទ 

5. បទបង្ហា ញរបស់រកុមនើមយួៗកនុងបវទិកាៈ បនាទ ប់ពើការពិភាកាកនុងរកុមនើមយួៗ 
តំណ្តងរកុម នើមយួៗ រតូវបធវើ បទបង្ហា ញពើអវើដដលកនុង រកុមរបស់ខ្លួនោនរកប ើញបៅកាន់
បវទិកាទាងំមូល។ រកុមនើមយួៗរតូវចាត់តាងំ សមាជិកកនុងរកុម ១ នាក់សំរាប់បឡើងបង្ហា ញ។ 
កនុងបទបង្ហា ញតាមរកុមនើមយួៗ បៅកនុងបវទិកា ទាងំមូលោចបធវើកិរាផតល់ជាបោបល់បដើមបើដកសំរលួ 
បៅបលើរកុមដដលកំពុងបធវើបទបង្ហា ញ បុ៉ដនតលុះរតាដតមាន ការយល់រពមពើអនកចូលរមួបៅកនុងបវទិកា។ 
រកុមនើមយួៗមានរយៈបពល ២៤ នាទើ កនុងការបង្ហា ញ និង ការបចាទសួរបដាយអងគបវទិការ ។ 

6. ការពនយល់ពើការបរបើរោស់ម៉ាសុើន និងការបោះបនន តោរំទៈ (រកុមការង្ហរនឹងវាយ
បញ្ចូ ល បញ្ហា  ឬោនុសាសន៍ទាងំអស់ កនុងកំុពយូទ័រ បហើយដាក់បង្ហា ញតាមបអរកង់អិុលសុើឌើ 
បដើមបើបធវើការបោះបនន តោរំទ អនុសាសន៍បលើ បោលនបោោ យ។ មុននឹងបធវើការបោះបនន ត 
រកុមការង្ហរខុ្មដស្តហវលនឹងពនយល់ពើរបបៀបបរបើរោស់ឧបករណ៍ ផតល់ពិនទុដល់ អនកចូលរមួ ។ 
បនាទ ប់មកនឹង បធវើការបោះបនន តោរំទោនុសាសន៍បលើបោលនបោោយ បដាយសបមលង ៥០% បូក ១ 
។ មុនដំបូង វបយើងនឹងបធវើការបោះបនន តសរុបទាងំអស់ បុ៉ដនតកនុងករណើ ការបោះបនន តសរុ ប 
មិនោនសបមលង ៥០% បូក ១ បនាះ ការបោះបនន ត នឹងបធវើបឡើង១ចំនុចមតង ៗ។ 

ឧបករណ៍ផតល់ពិនទុ ៖ ឧបករណ៍ផតល់ពិនទុ នឹងដចកជូនរបជាពលរដឋបៅបពលសំរាប់
ទទលួទានោហារសំរន់៉ បដាយ ខុ្មដស្តហវល នឹងរបគល់ឧបករណ៍ ទាងំអស់ដល់អនកបធវើរោយ
ការណ៍កនុងរកុមពិភាកានើមយួៗ បហើយអនកបធវើរោយការ ណ៍នឹងដចកជូន ឧបករណ៍ដល់របជាពលរដឋ 
បដាយមានបញ្ច ើបមម ះសំរាប់កត់រតាអនកទទលួម៉ាសុើន ។  

7. ការដថលងចំណ្តប់ោរមមណ៍ចុងបរកាយបៅបលើអនុសាសន៍បរៀបចំបោលនបោោយនិ
ងយុទធសាស្តសតអនុវតតៈ តំណ្តងរាស្តសត និងមស្តនតើមកពើរកសួងមហានថទដដលអបញ្ជ ើញចូលរមួ 
នឹងបធវើការដថលងពើចំណ្តប់ោរមមណ៍របស់ខ្លួនបៅបលើបញ្ហា  ឬ ោនុសាសន៍ដដលរបជាពលរដឋ ោនបោះ
បនន តោរំទ ។  
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8. ការរពើនឯកសារដល់អនកចូលរមួ ៖ បនាទ ប់ពើការបោះបនន តរចួមក បញ្ហា  
ឬោនុសាសន៍នឹងរតូវោនរពើន បដើមបើដចកជូន ដល់អនកចូលរមួ រពមទាងំវាគមិនទាងំអស់ ។ 

9. ការរបមលួម៉ាសុើន ឬឧបករណ៍ផតល់ពិនទុៈ ឧបករណ៍ផត ល់ពិនទុនឹងរតូវោនរបមូល
បនាទ ប់ពើវាគមិនបធវើការ ដថលងចំណ្តប់ោរមមណ៍បៅបលើលទធផលោនុសាសន៍បលើបោលនបោោយ ។ 

៤.៤ ការផលិតរោយការណ៍ ៖ បនាទ ប់ពើបវទិការទាងំ ៤ បខ្តត ចប់ ខុ្មដស្តហវល នឹងបចញ
រោយការណ៍សរុប បដើមបើរបមូលបញ្ហា  ឬោនុសាសន៍ទាងំអស់ដដលរបជាពល រដឋោនបលើកបឡើង
ពាក់ព័នធបៅនឹងបញ្ហា ជំុវញិការបោះបនន ត និង  របជាធិបបតយយ បដើមបើបធវើោ៉ងណ្ត បោយមាន
ការដកលំអបៅបពលការោះបនន តនាបពលខ្លងមុខ្ ។ 
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