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មិន្របកន់គណបក  និងមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្តី្របថន របស់ 
្របជពលរដ្ឋេនជំុវញិពិភពេ ក ែដលចង់រស់េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ េដើមបីទទួល គ ល់ 
និងេលើកកមពស់សិទធិមនុស ជមូល ្ឋ ន។ 

ចប់ ំងពីករបេងកើតេឡើងេនកនុងឆន ំ១៩៨៣ វទិយ ថ នជតិ NDI និងៃដគូកនុង្រសុក 
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ដំេណើ រករេបះេឆន ត និងករេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ ករេបើកចំហ និង 
ករទទួលខុស្រតូវ (គណេនយយភព) េនកនុងរ ្ឋ ភិបល។  

េ យមនបុគគលិក និងអនកអនុវត្តន៍នេយបយសម័្រគចិត្តជេ្រចើនមកពីប ្ត ្របេទស
ជង១០០ វទិយ ថ នជតិ NDI បនអេញជ ើញបុគគល និង្រកុមនីមួយៗឲយចូលរមួ េដើមបីែចករែំលក 
គំនិត ចំេណះដឹង បទពិេ ធន៍ និងជំនញនន។   ៃដគូជេ្រចើន បនទទួលបទពិេ ធន៍ 
យ៉ងទូលំទូ យ អំពីករអនុវត្តន៍ល្អបំផុតេនកនុងករអភិវឌ ន៍លទធិ្របជធិបេតយយអន្តរជតិ 
ែដល ចផ្ល ស់ប្តូរ ្រសបេទ មត្រមូវកររបស់ប ្ត ្របេទសផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។ វធីិ ្រស្ត
ពហុជតិរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI ព្រងឹង រថ េនខណៈេពលែដលមិនមនគំរលូទធិ្របជធិបេតយយ 
ែតមួយ ដូេចនះ េគលករណ៍សនូលពិត្របកដទំង យ ្រតូវបនែចករែំលកេ យ្របេទស
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ឲយមនករបេងកើតប ្ត ញទំនក់ទំនងគន ជលកខណៈ ថ ប័នកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ ថ ប័ន
នេយបយ និងម្រន្តីជប់េឆន ត េហើយនឹងព្រងឹងសមតថភពរបស់ពួកេគ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង
នូវគុណភពជីវតិស្រមប់្របជពលរដ្ឋទំងអស់។ ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពីវទិយ ថ នជតិ 
NDI សូមេមើលេគហទំព័រ៖ www.ndi.org ។ 
 
វិទយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិេនកមពុជ 
 

ចប់ ំងពីឆន ំ១៩៩២ វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិេនកមពុជ 
(NDI) បនជួយឧបតថមភសកមមជន្របជធិបេតយយេនកមពុជ មរយៈកិចចសហករជមួយ
្រកុមអងគករសងគមសីុវលិ និងគណបក នេយបយ និងផ្តួចេផ្តើមគំនិតឲយគំ្រទករេបះេឆន ត។  
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I. ្របវត្ត ិ
េនកមពុជ ទំនក់ទំនងរ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តមនភពទន់េខ យ។  

្របជពលរដ្ឋក្រមមនឱកសេដើមបីសែម្តងមតិ ឬតសូ៊មតិេដើមបីឲយមនកំែណទ្រមង់េទកន់
អនកតំ ងែដលជប់េឆន តរបស់ខ្លួន េហើយអនក ក់ែតងចបប់ជេ្រចើន មិនបនចុះ មមណ្ឌ ល
េបះេឆន តរបស់ពួកេគឲយបនេទៀងទត់ េដើមបី យករណ៍អំពីសកមមភព និងកមមវធីិរបស់
ពួកេគេឡើយ។  េទះបីជ អនកតំ ង ្រស្តមន ក់ៗ បនខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបីចុះសួរសុខទុកខ
្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន និងេរៀបចំកិចច្របជំុេ យខ្លួនឯង ឬ មរយៈគណបក នេយបយ
របស់ពួកេគក៏េ យ ក៏ពួកេគេនែត្របឈមនឹងបញ្ហ េពលេវ តិចតួច មេធយបយមនក្រមិត
េនថន ក់មូល ្ឋ ន និងកង្វះខតយន្តករែដលមន្របសិទធភពស្រមប់មច ស់េឆន ត េធ្វើករទំនក់
ទំនងជមួយពួកេគ។  េ យ រទំនក់ទំនងមនក្រមិតែបបេនះ ្របជពលរដ្ឋមនករយល់ដឹង
តិចតួចអំពីតួនទីរបស់សភ ឬករទទួលខុស្រតូវរបស់សភកនុងករ ក់ែតងចបប់ តំ ង និង
្រតួតពិនិតយ េហើយអនកតំ ង ្រស្ត ក៏មនចំេណះដឹងមនក្រមិតអំពីមណ្ឌ លេបះេឆន តរបស់
ខ្លួន េហើយរដ្ឋសភេនមនករខ្វះខត កនុងករេធ្វើជតំ ងនូវត្រមូវករ និងផល្របេយជន៍ 
ៃនមច ស់េឆន តរបស់ខ្លួនែដរ។  

 

 េដើមបីផ្តល់មេធយបយស្រមប់ទំនក់ទំនងែបបេនះ វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយ
ស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI ឫវទិយ ថ ន) បនេរៀបចំកិចចពិភក ពហុបក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត (CDs) ចប់ ំងពីឆន ំ២០០៤ ែដលមនករចូលរមួពី
អនកតំ ង ្រស្តមកពី្រគប់គណបក នេយបយែដលមន សនៈេនកនុងសភ1។ កិចចពិភក
េនះ បេងកើនចំេណះដឹង និងទំនក់ទំនងរបស់អនកតំ ង ្រស្ត (MNA) ជមួយមច ស់េឆន តរបស់
ពួកេគ និងអប់រ្ំរបជពលរដ្ឋអំពីតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកតំ ង ្រស្តេនកនុង
សងគម្របជធិបេតយយ។  េគលបំណងដ៏សំខន់មួយេទៀតៃនកមមវធីិេនះ គឺេដើមបីបេងកើនករ
យល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋអំពីជេ្រមើសនេយបយរបស់ខ្លួន ពីេ្រពះ ពួកេគមនឱកសតិចតួច
កនុងករ ្ត ប់នូវទស នៈ និងេគលនេយបយេផ ងៗពីគណបក ែដលមិនកន់អំ ច។  
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត មនបំណងេធ្វើឲយមន្រប្រកតីភព និង
បង្ហ ញអំពី រៈសំខន់ៃនកិចចពិភក េនកមពុជ េ យមនករែចករែំលកេគលនេយបយ
រ ងគូ្របែជងខងនេយបយក្រមេកើតមន និង្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យ្របុង្របយ័តន។  

 

ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ វទិយ ថ នជតិ NDI បនេរៀបចំ
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ចំនួន២៤ េនកនុងេខត្តចំនួន១២ េនកមពុជ 
                                                 
1 ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) បនផ្តល់ជំនួយហិរញញវតថុស្រមប់កិចចពិភក េនះចប់ ំងពី
កមមវធីិេនះចប់េផ្តើម។ េនែខតុ  ឆន ំ២០០៩ កមមវធីិកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ្រតូវបនបញចូ លកនុង
កមមវធីិគណេនយយភពកនុងអភិបលកិចច និងនេយបយ (AGAP) កមពុជ ែដលបនផ្តល់មូលនិធិេ យទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិ
ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) ស្រមប់រយៈេពល៥ឆន ំ ។    
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

ជមួយអនកតំ ង ្រស្តមកពីគណបក 2 ែដលមន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ៖ បនទ យមនជ័យ 
បត់ដំបង កំពង់ចម កំពង់ឆន ំង កំពង់សពឺ កំពង់ធំ កំពត ក ្ត ល ្រកេចះ ៃ្រពែវង េសៀម ប 
និង ែកវ។  កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ្រតូវបនេរៀបចំ២ដង កនុងមួយឆន ំ 
កនុងេខត្តនីមួយៗេនកនុងឃំុេផ ងៗគន ។  

 

 ទ្រមង់ៃនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត មនលកខណៈ្រសេដៀងគន
េទនឹងកិចច្របជំុ ធរណៈរបស់ ្រកុង (town hall meeting) េហើយ្រគប់គន  ្រតូវបន

្វ គមន៍ឲយចូលរមួ។  អនកភូមិ ចេន្ល ះពី៤០០នក់េទ១,០០០នក់ ចូលរមួេនកនុងកិចចពិភក
នីមួយៗ ែដលកិចចពិភក េនះ ្រតូវបនស្រមបស្រមួលេ យបុគគលិកេពរេពញេ យ
បទពិេ ធន៍របស់វទិយ ថ នជតិ NDI ។  អនកតំ ង ្រស្ត អងគុយជអធិបតីចំេពះមុខ
អនកចូលរមួ និងែថ្លងសុនទរកថខ្លីដល់អនកចូលរមួ ្ត ប់ទំងអស់។  បនទ ប់មក អនកចូលរមួ ្រតូវបន
ផ្តល់ឱកសឲយេលើកេឡើងអំពីកង្វល់របស់ពួកេគ សួរសំណួរេ យផទ ល់េទអនកតំ ង ្រស្ត
មន ក់ៗ និងសំណូមពរឲយពួកេគចត់វធិនករេ ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗ។  េនកនុងេពលេវ
ែដលបនែបងែចកស្រមប់ពួកេគេដើមបីេឆ្លើយតប អនកតំ ង ្រស្តមន ក់ៗេ្របើ្របស់ឱកសេនះ
េដើមបីែចករែំលកព័ត៌មនថមីៗដល់្របជពលរដ្ឋអំពីសកមមភពរបស់អងគនីតិបបញញត្តិ និងរ ្ឋ ភិបល 
េហើយផ្តល់ព័ត៌មនេផ ងៗែដលពក់ព័នធនឹងមច ស់េឆន តរបស់ពួកេគ។  កិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េលើកទឹកចិត្តឲយមនទំនក់ទំនងពីរផ្លូវ និងពំុបនេ្រត មពកយ
ស្រមប់និយយជមុន េ យអនុញញ តឲយមនសំណួរពិបកៗ និងករទមទរជេ្រចើនពី
្របជពលរដ្ឋ។  ថ នីយ៍វទិយុចំនួន២ - វទិយុ FM៩៥.៥ និងវទិយុ FM៩៣.៥3 – ចក់ផ យអំពី
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនទូទំង្របេទស េ យព្រងីកនូវករ       
្រគបដណ្ត ប់របស់កមមវធីិ េដើមបីធនឲយមនអនក ្ត ប់កន់ែតេ្រចើន ្ត ប់នូវកិចចពិភក េនះ។   
 
 
 
 

                                                 
2 ្របេទសកមពុជ មន្របព័នធបញជ ីគណបក សមម្រតែដលមណ្ឌ លអនកតំ ង ្រស្តេន មេខត្ត មនសមជិកពី១ ដល់ ១៨នក់ 
ែផ្អក មចំនួន្របជពលរដ្ឋ។  វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ មិនេរៀបចំកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត 
និងមច ស់េឆន តេន មេខត្ត  ែដលមនអនកតំ ង ្រស្តមកពីគណបក ែតមួយេទ។   
3 ករចក់ផ យ្រគបដណ្ត ប់េលើ ជធនី-េខត្តចំនួន២០ កនុងចំេ ម ជធនី-េខត្តទំង២៤ របស់្របេទសកមពុជ៖ ក ្ត ល 
កំពង់ឆន ំង កំពង់ចម កំពង់សពឺ កំពង់ធំ េពធិ ត់ បត់ដំបង បនទ យមនជ័យ េសៀម ប ្រកេចះ ៃ្រពែវង ្វ យេរៀង ែកប ែកវ 
កំពត េកះកុង ៃប៉លិន ឧត្តរមនជ័យ ្រពះវ ិ រ និង ជធនីភនំេពញ។  
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
កមមវធីិកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត គឺជ្រពឹត្តិករណ៍ពហុបក មួយ 

ែដលតំ ងមកពីគណបក នេយបយទំង៥ ែដលមន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភចូលកនុង
កមមវធីិ គឺគណបក ្របជជនកមពុជ (CPP) គណបក  សម រង ុ ី (SRP) គណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច 
(FUNCINPEC)4 គណបក សិទធិមនុស  (HRP) និងគណបក  នេ ត្តម រណឬទធិ(NRP)5។  ដូេចនះ 
េវទិកេនះ ផ្តល់នូវឱកសដ៏ក្រមមួយស្រមប់ករពិភក េលើេគលនេយបយ និងបង្ហ ញអំពី
ភពខុសគន រ ងអនកតំ ង ្រស្តមកពីគណបក េផ ងៗ និងយុទធ ្រស្តរបស់ពួកេគចំេពះ
កង្វល់េនថន ក់មូល ្ឋ ន និងថន ក់ជតិ។  ជញ ធរមូល ្ឋ ន ដូចជ្រកុម្របឹក ឃំុ េមភូមិ និងម្រន្តី
ថន ក់្រសុក និងថន ក់េខត្ត ជញឹកញប់ មនវត្តមនេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត េហើយេនកនុងឆន ំ២០១០ េ យមនករសំណូមពររបស់គណបក នេយបយ 
វទិយ ថ ន ក៏ចប់េផ្តើមផ្តល់េពលេវ ដល់ពួកេគ េដើមបីនិយយេនចុងបញច ប់ៃនកិចចពិភក
ផងែដរ។ េដើមបីធនបននូវសមធម៌ និងភពអពយ្រកឹត និងជ្រមុញឲយមនកិចចពិភក
                                                 
4 គណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច (FUNCINPEC) គឺជអក រកត់ស្រមប់រណសិរ ប្រងួមប្រងួមជតិ េដើមបីកមពុជឯក ជយ អពយ្រកឹត 
សន្តិភព និងសហ្របតិបតិ្តករ។ FUNCINPEC តំ ងឲយេឈម ះគណបក  ជភ ប ងំ “Front Uni National pour un 
Cambodge Indépendant, Neutre, Pacifique, et Coopératif.”  
5 ពីឆន ំ២០០៤ រហូតដល់ែខមីន ឆន ំ២០០៨ គណបក នេយបយែតបីបុ៉េ ្ណ ះ គឺគណបក ្របជជនកមពុជ (CPP) គណបក     
សម រង ុ ី (SRP) និងគណបក ហ៊្វុនសិុនបិុច (FUNCINPEC) មន សនៈេនកនុងរដ្ឋសភ។  េ យមនគណបក ថមីពីរេទៀត គឺ 
គណបក សិទធិមនុស  (HRP) និងគណបក  នេ ត្តម រណឬទធិ (NRP) ែដលទទួលបន សនៈេនកនុងករេបះេឆន តឆន ំ២០០៨ 
បចចុបបនន មនគណបក ចំនួន៥ ចូលរមួ។  

អនកតំ ង ្រស្ត តំ ងគណបក នេយបយចំនួន៤ ចូលរមួកមមវធីិកិចចពិភក រ ង  
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េនភួមិអនក ជ័យ ឃំុេគកគង់លិច ្រសុកកេ្រញជ ច េខត្តៃ្រពែវង 

កលពីៃថងទី២៣ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ ។ 
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

ែបប ថ បន វទិយ ថ នជតិ NDI បនបេងកើត្រកមសីលធម៌6ស្រមប់អនកតំ ង ្រស្ត 
អនកចូលរមួ និងអនកស្រមបស្រមួលរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI ។  ្រកមសីលធម៌េនះ បញជ ក់អំពី
ចំណុចមួយចំនួនដូចជករែបងែចកេពលេវ ស្រមប់និយយ ្របធនបទសម្រសប និងមិន
សម្រសបស្រមប់ករពិភក  និងវន័ិយទក់ទងនឹងករចូលរមួរបស់អនកចូលរមួ។ 
 

 វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) សហករជមួយអងគករ 
សងគមសីុវលិេន មមូល ្ឋ ន (CSOs) ឬអនកសម័្រគចិត្តសហគមន៍េនកនុងេខត្តនីមួយៗ ែដល 
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង7 ។  អងគករសងគមសីុវលិ
ទំងេនះ េដើរតួនទីែផនកេរៀបចំ និងភស្តុភរដ៏សំខន់កនុងករេធ្វើែផនករអនុវត្តកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ្រពមទំងពិនិតយ ម នផលប៉ះពល់របស់កិចចពិភក
ទំងេនះេនថន ក់មូល ្ឋ ន។  អងគករៃដគូេនមូល ្ឋ ន កំណត់ភូមិស្រមប់េរៀបចំកិចចពិភក
រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ទក់ទងជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង្រគប់្រគងភស្តុភរ
ស្រមប់កិចចពិភក នីមួយៗ។  េលើសពីេនះេទៀត វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករ
អន្តរជតិ មនអនកសម័្រគចិត្តសហគមន៍(CVs) េន មេខត្តនីមួយៗ ែដលជួយេកៀងគរ
្របជពលរដ្ឋ មុនករេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍។  ពីរសប្ត ហ៍មុនកិចចពិភក នីមួយៗ អនកសម័្រគចិត្ត
សហគមន៍ (CVs) និងៃដគូថន ក់េខត្ត បនេរៀបចំកិចចពិភក ្រកមុតូច េ យមន្របជពលរដ្ឋ
ចំនួន្របែហល៣៥នក់ ចូលរមួកនុងកិចចពិភក េនះ េដើមបី្របមូលព័ត៌មនេលើបញ្ហ េផ ងៗែដល
សហគមន៍កំពុងជួប្របទះ។  បនទ ប់មក វទិយ ថ នជតិ NDI សេងខបជូនអនកតំ ង ្រស្តែដល
្រតូវចូលរមួកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត អំពីបញ្ហ ទំងេនះេដើមបីជួយ
ដល់ពួកេគកនុងករេ្រត មេរៀបចំស្រមប់កិចចពិភក ។  េលើសពីេនះេទៀត ្រកុមករងររបស់
វទិយ ថ នជតិ NDI េធ្វើដំេណើ រេទកន់ទីកែន្លងែដលេរៀបចំកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត 
និងមច ស់េឆន ត(CD)ពីរបីៃថងមុន្រពឹត្តិករណ៍ៃនកិចចពិភក  េដើមបីពនយល់អំពីេគលគំនិតៃនកមមវធីិ

                                                 
6 វទិយ ថ នជតិ NDI  បនបេងកើត្រកមសីលធម៌េនកនុងឆន ំ២០០៨ េដើមបីបំភ្លឺករយល់្រចឡំ និងេជៀស ងករភន់្រចឡំេលើ
ដំេណើ រករកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត និងករេចទ្របកន់អគតិ។  វទិយ ថ នជតិ NDI ក៏ទប់ ក ត់ករ យ
្រប រេ យពកយសម្តី និងករេជរ្របមថជលកខណៈបុគគលេនកនុងកិចចពិភក ទំងេនះផងែដរ។  វធីិទប់ ក ត់ និងេ ះ្រ យ
ជេម្ល ះ ្រតូវបន្រពមេ្រព ងេ យគណបក នេយបយទំង៥ ែដលចូលរមួេធ្វើករបង្ហ ញេនកនុងកមមវធីិេនះ។  វទិយ ថ នជតិ NDI 
ពិនិតយេឡើងវញិជេទៀតទត់េលើ្រកមសីលធម៌ជមួយប ្ត គណបក  េដើមបីធននូវភពពក់ព័នធរបស់  និងករែកត្រមូវកនុងករណី
ចំបច់។   
7 ចប់ពីឆន ំ២០១០ ដល់ឆន ំ២០១១ អងគករសងគមសីុវលិជៃដគូរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI រមួមន៖ សមគមឥ្រនទេទវ ី (IDA) េន
េខត្តក ្ត ល  អងគករនគរភនំព្រងឹងសុខុមលភពសហគមន៏ (NPCEO) េនេខត្តកំពង់ចម  អងគករកត់បនថយទុពលភព និង
អនកខរភព (VIR) េនេខត្តេសៀម ប  អងគករអភិវឌ ន៍កសិករែខមរ (KFD) េនេខត្តបនទ យមនជ័យ អងគករ្រកុម្រទ្រទង់ភូមិ (VSG) 
េនេខត្តបត់ដំបង  អងគករសហ្របតិបត្តិករេដើមបីអភិវឌ ន៍េនកមពុជ (CoDec) េនេខត្តកំពង់ធំ  អងគករបេងកើនសមតថភព
សហគមន៍េដើមបីអភិវឌ ន៍ (CCD) េនេខត្តកំពង់ឆន ំង និងអងគករសកមមភពេដើមបីសុខុមលភព្រស្តីកមពុជ (KWWA) េន
េខត្ត្រកេចះ។  វទិយ ថ នជតិ NDI សហករជមួយអនកសម័្រគចិត្តសហគមន៍ែត ៤ េខត្តបុ៉េ ្ណ ះ គឺេនេខត្តកំពត ៃ្រពែវង ែកវ 
និងកំពង់សពឺ។  
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

ទំនក់ទំនងរ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង្រកុមសហគមន៍ 
េដើមបីធនបននូវករគំ្រទពីពួកេគ។  កនុងអំឡុងករជួប្របជំុទំងេនះ បុគគលិកវទិយ ថ នជតិ 
NDI ពនយល់អំពីេគលបំណងៃនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត រៈសំខន់
ៃនករេរៀបចំកិចចពិភក ពហុបក ទំងេនះ េគលគំនិតៃនករទទួលខុស្រតូវ និងមុខងរជ
តំ ងរបស់អនកតំ ង ្រស្ត។  ម្រន្តីមូល ្ឋ ន មនឱកសសួរសំណួរ និងែចករែំលកេសចកី្ត
្រពួយបរមភនន ែដលពួកេគ ចមនទក់ទងនឹងកិចចពិភក ។   
 

បនទ ប់ពីកិចចពិភក នីមួយៗ វទិយ ថ នជតិ NDI បេងកើត ងពិនិតយ ម ន េ យ
មនបញ្ហ ែដល្រតូវបនេលើកេឡើង និងសកមមភពែដលបនេសនើេឡើងេ យអនកតំ ង ្រស្ត
មន ក់ៗ។  េ្រកយមក វទិយ ថ នជតិ NDI ទំនក់ទំនងជមួយអនកតំ ង ្រស្តយ៉ងេទៀងទត់
េដើមបី ម នដំេណើ រកររបស់ពួកេគ កនុងករបំេពញករសនយែដលពួកេគបនេធ្វើកនុងអំឡុង
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  ្រសបេពលជមួយគន េនះ អងគករៃដគូ
មូល ្ឋ នរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI ចុះេទ មភូមិ ែដលកិចចពិភក ្រតូវបនេរៀបចំេនទីេនះ 
េដើមបីពិនិតយ ម ននូវករផ្ល ស់ប្តូរែដលបនេកើតេឡើង េ យ រកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  លទធផល និងគំនិតផ្តួចេផ្តើមទំងអស់េនះ ្រតូវបនកត់្រ  
និង យករណ៍្រតឡប់េទសហគមន៍វញិ។  ករ ម នេនះ មន រៈសំខន់ ស់កនុងករ
េលើកកមពស់ករទទួលខុស្រតូវ េ យផ្តល់ឲយ្របជពលរដ្ឋនូវព័ត៌មនែដលចំបច់េដើមបីវនិិចឆ័យ
េលើករបំេពញភរកិចចរបស់អនកតំ ង ្រស្តរបស់ខ្លួន។  វទិយ ថ នជតិ NDI ក៏េរៀបចំករ
ពិភក ្រកុមេគលេ មុន និងេ្រកយកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តនីមួយៗ
ផងែដរ េដើមបី្របមូលព័ត៌មនែបបគុណភព និង យតៃម្លេលើឥទធិពលៃនកមមវធីិទំនក់ទំនង ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេទេលើចំេណះដឹង កបបកិរយិ និងករអនុវត្តន៍របស់
្របជពលរដ្ឋ។  វទិយ ថ នជតិ NDI ក៏េរៀបចំករសមភ សន៍ជ្រកុមជមួយម្រន្តីមូល ្ឋ នផងែដរ 
បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត  េដើមបី្របមូលមតិេយបល់ និង
ទស នៈរបស់ពួកេគអំពីកិចចពិភក  និងបទពិេ ធន៍ែដលទទួលបន។  

 

កមមវធីិទំនក់ទំនងរ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត បនេលើកកមពស់ករយល់ដឹង
កនុងចំេ ម ធរណជនកមពុជអំពីទំនក់ទំនងរ ងបញ្ហ េនមូល ្ឋ ន និងករទទួលខុស្រតូវ
របស់ម្រន្តីែដលបនជប់េឆន ត។  កិចចពិភក ទំងេនះ ផ្តល់ឱកសស្រមប់អនកតំ ង ្រស្ត 
កនុងករព្រងឹងបែនថមនូវទំនក់ទំនងជមួយមច ស់េឆន តរបស់ខ្លួន និងេឆ្លើយតបេទនឹងសំណូមពរ 
និងត្រមូវកររបស់ ធរណជន។  េលើសពីេនះេទៀត េ យករបង្ហ ញនូវភពខុសគន រ ង
គណបក នេយបយនីមួយៗ ្របជពលរដ្ឋមនឱកសេរៀនសូ្រតេ្រចើនអំពីមតិេយបល់ 
និនន ករ និងកមមវធីិនេយបយេផ ងៗគន ៃនអនកតំ ង ្រស្តរបស់ពួកេគ  និងយល់ដឹងេ្រចើន
អំពីជេ្រមើសនេយបយរបស់ខ្លួន។  េនកនុងករណីជេ្រចើន កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត 
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ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

និងមច ស់េឆន ត បននំឲយមនសកមមភពជក់ែស្តងពីសំ ក់អនកតំ ង ្រស្តែដលបន
ចូលរមួេ យបនផ្តល់ផល្របេយជន៍េ យផទ ល់េទេលើសហគមន៍ ែដលកិចចពិភក ទំងេនះ 
្រតូវបនេរៀបចំេឡើង រមួមនដំេ ះ្រ យេលើជេម្ល ះដីធ្លី និងករបំេពញត្រមូវករែផនក     
េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងកសិកមម។  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

អនកតំ ង ្រស្ត េឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេ យអនកចូលរមួ េនកនុងកមមវធីិកិចចពិភក
រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េនភូមិបុស អឹម ឃំុជំ េម៉ ្រសុកេមមត់ េខត្តកំពង់ចម 

កលពីៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ំ២០១១។   បុគគលិករបស់វទិយ ថ នជតិ NDI (ខង ្ត ំ) 
គឺជអនកស្រមបស្រមួលស្រមប់្រពឹត្តិករណ៍េនះ។ 
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

II. ករសេងខបអពំកីិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច សេ់ឆន ត8 

្របជពលរដ្ឋេ្រចើនជង១១,០០០នក់ (ជិត៥០% ជ្រស្តី) និងអនកតំ ង ្រស្ត៣៥នក់
(រមួមន្រស្តី៧នក់) បនចូលរមួេវទិកកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត
ចំនួន២៤េលើក េនចេន្ល ះែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១។  េនកនុងេខត្តចំនួន១២ 
អនកចូលរមួកិចចពិភក  បនេលើកេឡើងដូចៗគន អំពីបញ្ហ ចំនួន៣ ែដលបនប៉ះពល់ដល់ជីវភព
របស់ពួកេគ៖ ជេម្ល ះដីធ្លី ត្រមូវករេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងធ ្រស្ត េហើយនឹងអំេពើពុករលួយ 
និងវសិមភពកនុងករអនុវត្តន៍ចបប់េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ វសិមភព គឺជ្របធនបទដ៏
សំខន់ៃនបញ្ហ ទំងេនះ េហើយអនកចូលរមួបនសែម្តងកង្វល់ថ អនកមនលុយ និងអនកមន
អំ ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍ទំងអស់ - ដីធ្លី ករអភិវឌ ន៍ និងយុត្តិធម៌។  េនកនុងេខត្ត 
ទំងអស់ ្របជពលរដ្ឋបន យករណ៍ថ ឥទធិពលទឹក្របក់ប៉ះពល់ខ្ល ំងេទេលើ្រគប់ទិដ្ឋភព 
ៃនជីវភពរបស់ពួកេគ និងយល់ថ ពួកេគកំពុងបត់បង់្របេទសេ យ រ្រកុមហុ៊នបរេទស 
និងផល្របេយជន៍ឯកជន។  អនកចូលរមួមន ក់ បនេរៀប ប់អំពីេគលនេយបយរបស់
រ ្ឋ ភិបលថ "ែតងែតគំ្រទអនកមនលុយ" េហើយបនសួរសំណួរថ "េតើឈមួញែដលមនលុយ
្រតួត្រ រ ្ឋ ភិបល ឬរ ្ឋ ភិបល្រតួត្រ ឈមួញ?" ។ 

ក. ជេម្ល ះដីធ្លី 

ជក់ែស្តងដីធ្លី គឺជកង្វល់េលខមួយរបស់្របជពលរដ្ឋេហើយជេម្ល ះដីធី្លែដលបន យករណ៍  
មនចំនួនកន់ែតេ្រចើនជងឆន ំមុនៗៃនកមមវធីិទំនក់ទំនងរ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  
េនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តនីមួយៗ អនកចូលរមួបនេរៀប ប់អំពីដី
របស់ពួកេគ ឬដីរបស់អនកដៃទេទៀតេនកនុងសហគមន៍របស់ពួកេគ ្រតូវបនដេណ្តើ មយកេ យ
្រកុមហុ៊ន ឬករសមបទន។  េនកនុងកិចចពិភក ខ្លះ បញ្ហ ពីរបីេផ ងេទៀត ្រតូវបនេលើកយកមក
ពិភក ។  េនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេលើកទីពីរ ែដលបនេរៀបចំ
េឡើងេនកនុងេខត្តក ្ត ល អនកចូលរមួ១១នក់កនុងចំេ មអនកចូលរមួ១៤នក់ ែដលបនសួរ
សំណួរ បនេលើកេឡើងអំពីបញ្ហ ែដលទក់ទងេទនឹងដីធ្លី។  េនកនុងកិចចពិភក េលើកទីមួយេន
កនុងេខត្តកំពង់សពឺ អនកចូលរមួ១៣នក់កនុងចំេ មអនកចូលរមួ១៦នក់ ក៏ដូចជអនកចូលរមួេន
កនុងកិចចពិភក េលើកទីមួយេនេខត្ត្រកេចះ អនកចូលរមួ១៣នក់កនុងចំេ មអនកចូលរមួ១៦នក់ 
េហើយនឹងេនកនុងកិចចពិភក េលើកទីពីរេនេខត្ត្រកេចះ អនកចូលរមួ៧នក់កនុងចំេ មអនកចូលរមួ
១០នក់ សុទធែតបនេលើកេឡើងអំពីបញ្ហ ដីធ្លី។  អនកែដលបនេឡើងនិយយអំពីបញ្ហ ដីធី្ល 

                                                 
8 មតិេយបល់ែដលបនេលើកេឡើងេ យអនកចូលរមួ និងអនកតំ ង ្រស្តែដលជប់េឆន ត េនកនុងកំណត់េហតុៃនកិចចពិភក  
រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត មិនឆ្លុះបញច ំងអំពីកំណត់េហតុៃនករ្របជំុរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI េឡើយ។ របយករណ៍េនះ 
សេងខបនូវមតិ កង្វល់ និងចំ ប់ រមមណ៍របស់ពួកេគ។ របយករណ៍េពញេលញជភ អង់េគ្លសៃនកិចចពិភក នីមួយៗ 

ច្រតូវបនផ្តល់ជូន មសំេណើ ។ 
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បនេរៀប ប់អំពីករលំបកេផ ងៗែដលពួកេគបនជួប្របទះកនុងករកន់កប់ចលន្រទពយរបស់ខ្លួន 
េហើយបន យករណ៍ជញឹកញប់អំពីករពក់ព័នធអវជិជមនរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ នកនុង ថ នភព
ែបបេនះរបស់ពួកេគ។ េនកនុងករណីមួយចំនួន ្របជពលរដ្ឋ ្រតូវេធ្វើដំេណើ រផ្លូវឆង យេដើមបី
យករណ៍ជូនអនកតំ ង ្រស្តរបស់ខ្លួន ពីេ្រពះទំង ជញ ធរេនកនុងសហគមន៍ទំងតុ ករ 

មិនបនជួយេ ះ្រ យបញ្ហ របស់ពួកេគ។   
 

អនកចូលរមួកិចចពិភក  បនរះិគន់ចំេពះេគលនេយបយសមបទនរបស់រ ្ឋ ភិបល 
េហើយបនត្អូញែត្អរអំពីអំេពើពុករលួយរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងតុ ករ កនុងករណីដីធ្លី និង
នីតិវធីិផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីេ យ រអំេពើពុករលួយ និងយឺតយ៉វ។  ជេម្ល ះដីធ្លីែដលអនកចូលរមួ
បនេរៀប ប់ ជធមម ពក់ព័នធជមួយ្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យ រ
ករផ្តល់សមបទនឲយ្រកុមហុ៊នឯកជន។ អនកចូលរមួ បនេចទសួរនូវសំណួរដែដលៗអំពី
េគលនេយបយសមបទនរបស់រ ្ឋ ភិបល េ យទមទរឲយមនករពនយល់អំពីមូលេហតុែដល
្រកុមហុ៊នភគេ្រចើនជ្រកុមហុ៊នបរេទស ក់ដូចជ្រតូវបនគំ្រទខ្ល ំងជង្របជពលរដ្ឋ។  ពួកេគ
ក៏បនរះិគន់ផងែដរចំេពះចំនួនទឹក្របក់ដ៏តិចតួច ែដល្រកុមហុ៊នបង់ឲយរ ្ឋ ភិបលស្រមប់ករផ្តល់
សមបទនទំងេនះ េ យសែម្តងនូវឆនទៈផទ ល់របស់ពួកេគ ចង់បង់នូវចំនួនលុយដូចែដល្រកុមហុ៊ន
បនបង់ឲយរ ្ឋ ភិបលេដើមបីទទួលបនដីស្រមប់េធ្វើកសិកមម។  ពួកេគ បនបដិេសធចំេពះ
ករអះ ងថ សមបទនទំងេនះបននំយកករងរមកឲយពលរដ្ឋែខមរេធ្វើ េ យគូសបញជ ក់ថ 
បុគគលិកថមីទំងអស់របស់្រកុមហុ៊នទំងេនះសុទធែតជជនបរេទស។  េនកនុងករណីជេ្រចើន ្រគួ រ
ជេ្រចើន បនបញជ ក់ថមនប័ណ្ណកមមសិទធិកន់កប់អចលន្រទពយផ្លូវករ បុ៉ែន្ត ពួកេគ ្រតូវបនបងខំឲយ
ចកេចញពីដីរបស់ខ្លួនេ យអនកមនអំ ចខ្ល ំង េ យមនករជួយេ្រជមែ្រជងពីម្រន្តីមូល ្ឋ ន 
ែដលជញឹកញប់ គឺជនគរបល ឬេយធ។  េនកនុងេខត្តមួយចំនួន ្របជពលរដ្ឋបនេរៀប ប់អំពី
អំេពើហិង ប់បញចូ លទំងកររះុេរ ើផទះសែមបងរបស់ពួកេគ។ េនកនុងករណីេផ ងេទៀត ្របជពលរដ្ឋ 
្រតូវបនបេណ្ត ញេចញពីដីរបស់ខ្លួនេ យមិនបនទទួលសំណងសម្រសបពីរ ្ឋ ភិបល ឬ្រកុមហុ៊ន
ពក់ព័នធេឡើយ។   មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ អនកចូលរមួកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត 
បនេរៀប ប់ដែដលៗអំពីករលំបកកនុងករទទួលបនប័ណ្ណសមគ ល់កមមសិទធិស្រមប់អចលន្រទពយ
របស់ពួកេគ េ យ រករទរសំណូកពីសំ ក់ម្រន្តីមូល ្ឋ ន។  
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េនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ្របជពលរដ្ឋជញឹកញប់

ខឹងសមបរ ែថមទំងែ្រសក និងទមទរករេឆ្លើយតបពីរ ្ឋ ភិបលអំពីករែបងែចកដីមិនយុត្តិធម៌ 
មិនមនតម្ល ភពកនុងករផ្តល់ដីសមបទន និងមិនមនករេឆ្លើយតបេទនឹងភពគម នដីរបស់
្របជពលរដ្ឋ។  អនកចូលរមួអះ ងថ ចបប់ភូមិបលគម ន្របសិទធភព មិន្រតូវបនអនុវត្ត និង
មនចំណុចខ្វះខតេ្រចើន។  ្របជពលរដ្ឋមន ក់េនេខត្តកំពង់សពឺ បនសួរសំណួរទំងខឹងសមបរ
ថ “េតើេហតុអ្វីបនជ្របេទសចំបច់មនចបប់ភូមិបល េបើចបប់េនះ មិន្រតូវបនអនុវត្ត 
េហើយ្របជពលរដ្ឋេនែតបន្តទទួលរងកររេំ ភបំពនពីសំ ក់អនកមនអំ ច?” គត់ បន
េលើកេឡើងថ គម នន័យអ្វីេទ េបើសិនជចបប់មនេនែតេលើ្រក ស េហើយមិនអនុវត្តេនះ 
េហើយបនផ្តល់អនុ សន៍ថ ចបប់ភូមិបលគួរែត្រតូវបនលុបេចល។  អនកចូលរមួ ក៏បន 
សែម្តងករេ្រកវេ្រកធ េនេពលបនឮេមដឹកនំរ ្ឋ ភិបល្រគប់ក្រមិត្រចនេចលបញ្ហ ដីធ្លី 
េ យនិយយថ រ ្ឋ ភិបល "អនុវត្ត មចបប់" េ យបដិេសធមិនេ ះ្រ យចំណុចខ្វះខត
របស់ចបប់ ឬកង្វះករអនុវត្តចបប់។  ្របជពលរដ្ឋបន យករណ៍ដែដលៗថ រ ្ឋ ភិបល និង
តុ ករមិនបនជួយេ ះ្រ យពួកេគេទ។  ្របជពលរដ្ឋមន ក់េនេខត្តកំពង់សពឺបនេលើកេឡើង
អំពីរដ្ឋធមមនុញញេដើមបីបង្ហ ញថ រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតទទួលខុស្រតូវកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ របស់
្របជពលរដ្ឋ។  អនកចូលរមួបនេរៀប ប់ជញឹកញប់ថ ពួកេគ មិនបនដឹងអ្វីេ ះ (សថិតកនុង
ភពអនធករ) អំពីករផ្តល់ដីសមបទន ពីេ្រពះ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលមិនបនជូនដំណឹងដល់ពួកេគ 

្រស្តីមន ក់ េលើកេឡើងអំពីជេម្ល ះដីធ្លី រ ង្រកុមហុ៊ន េម៉ង េតក (Meng Tek) និង្របជពលរដ្ឋចំនួន៨៨ 
្រគួ រ កនុងអំឡុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េនភូមិេពធិ៍ ឃំុដំ ក់ ងំ 

្រសុកឧត្តុងគ េខត្តកំពង់សពឺ កលពីៃថងទី៩ ែខកកក  ឆន ំ២០១១។ 



របយ

េហើយ
ចូល

េឆ្លើយ
នូវ
្របជ
អះ
្របេទ
េសដ្ឋ
េ យ
អនកតំ
្របេទ
មិនប
េឡើយ
ែដល
សំណ
រ ្ឋ ភិ
េធ្វើមិ
  
 

យករណ៍របស់វទិយ

យពួកេគមិន
មកឈូសឆ

 

ជទូេទ 
យតប្រសេដៀ

រ និងេគ
ជជនកមពុជ 

ងថ សមប
ទស្រតូវែតស
ដ្ឋកិចច។  អន
យអះ ងថ
តំ ង ្រស្ត
ទស "នីតិរដ្ឋ
បនេ ះ្រ
យ។  អនកតំ
ល្រតូវបនអន
ណង។  ដូចអ
ភិបលែតងែ
នបនសេ្រម

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អនកចូល
រប
កនុង

ថ នជតិ្របជធិប

បនដឹងថ 
ឆយ។  

អនកតំ
ងគន េលើបញ្ហ
លជំហរែដល

បននិ
បទន គឺជ

សហករជមួ
កតំ ង
បញ្ហ ជេ្រចើ

ស្តរបស់គណ
" េហើយដីែដ
យបញ្ហ កង្វ
ង ្រស្តគ

នុវត្តស្រមប់
អនកតំ ង
តែស្វងរកទី
មចជូន្របជ

លរមួមន ក់ ែថ្លងថ
ស់គត់។  កមមវធីិ
ងភូមិេគក ឃំុសែ

បេតយយស្រមប់កិចច
ចប់ពីែខវចិឆិក

ដីរបស់ពួក

ង ្រស្តែដ
ញ្ហ ដីធ្លី និងប
លបនឯកភ
និយយករព
ករចំបច់ស
យវស័ិយឯក
្រស្តមួយចំនួ

ចនបនេកើតេ
បក ្របជជ
ដលបនដក
ង្វល់របស់្រប
គណបក ្រប
ករបេណ្ត ញ
្រស្តរបស់គ

កែន្លងឲយ្រប
ពលរដ្ឋ ពួក

ថ ្រកុមហុ៊នបរេទ
ធកិចចពិភក រ ង
ែងក ទប ្រសុកឱ
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ចករអន្តរជតិ (NDI

ក ឆន ំ២០១០ ដល់ែ
 

កេគ្រតូវបន

លជប់េឆន ត
បនបង្ហ ញអ
ភពរបស់គណ
ពរេគលនេ
ស្រមប់ករអ
កជន និ
ន បនចំ
េឡើងេ យ
នកមពុជជេ

កហូត គឺ្រតូវប
បជពលរដ្ឋ
បជជនកមពុជ
ញេចញ 
គណបក ្រប
បជពលរដ្ឋរស
េគ នឹងមិនេ

ទសមួយ បនរបឹអ
ងអនកតំ ង ្រស
ឱ ល់ េខត្តកំពង់

I) ស្តីពីកិចចពិភក
លែខកញញ  ឆន ំ២០១១

ដកហូតរហូ

តមកពីគណ
អំពីវន័ិយរបស
ណបក ។  អន
េយបយដីស
អភិវឌ ន៍្របេ
និងជ្រមុញក

យេពលេ
រ្របជព

េ្រចើន បនប
បនេធ្វើេឡើង

ែដល
ជ បនសងកត

និងេគល
ជជនកមពុជ
ស់េន េ យ
បះេឆន តឲយ

អូសយកដីពី្របជ
ស្ត និងមច ស់េឆន ត
ងសពឺ កលពីៃថងទី២

រ ងអនកតំ ង ្រ
១ 

តទល់ែតេ្រ

បក ែតមួយ
ស់គណបក
អនកតំ ង
សមបទនរប
េទស។  ពួក
ករវនិិេយគ
េវ ជេ្រចើន
លរដ្ឋមិនយ
បញជ ក់ដែដល
ង្រសប មច
លទក់ទងនឹង
ត់ធងន់េលើ  "ដ
លនេយបយ
ជេនេខត្តកំព
យបែនថមថ ្រ
យគណបក ្រប

ជពលរដ្ឋេនកនុង
ត បនេរៀបចំេធ្វើេ
២៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២

្រស្ត និងមច ស់េឆន ត

្រគ ងច្រក (

យ បនផ្តល
 េ យ្របក
្រស្តរបស់គ

បស់រ ្ឋ ភិបល
កេគ បនប
មរយៈដីស

ន នចបប់ភ
ល់ចបស់អំពី
លៗថ កមពុ
ចបប់។  បុ៉ែន្ត
ងខ្លឹម រចប
ដំេណើ រករជ
យស្រមប់ក
ពង់ឆន ំង បន
្របសិនេបើរ ្ឋ
បជជនកមពុជ

សហគមន៍
ឡើងេន
២០១១។ 

តេនកមពុជ៖ 

( បុ៊ល) 

ល់ចេម្លើយ 
កន់ខជ ប់
គណបក
លេ យ
បញជ ក់ថ 
សមបទន
ភូមិបល 
ពីចបប់។ 
ជ គឺជ
ន្ត ពួកេគ 
បប់ជមុន
ជ្របព័នធ" 
ករទូទត់
នែថ្លងថ 
្ឋ ភិបល
ជេទ។ 
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

ខុសពីឆន ំមុនៗៃនកមមវធីិទំនក់ទំនងរ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ម្តងមក ល 
ករេឆ្លើយតបរបស់អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជមនលកខណៈករពរខ្លួន េហើយ
អនកតំ ង ្រស្តមួយចំនួន បនសែម្តងករមិនេពញចិត្តចំេពះមតិរះិគន់របស់្របជជនេលើ
េគលនេយបយដីធ្លីរបស់រ ្ឋ ភិបល។  អនកតំ ង ្រស្តមន ក់មកពីគណបក ្របជជនកមពុជ 
្របចំេខត្តក ្ត លបនបដិេសធថ គម ននរ មន ក់បត់បង់ដីធ្លីេឡើយ។ េនេខត្តកំពង់សពឺ 
អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ បនេឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ កង្វល់ដីធ្លីរបស់
អនកចូលរមួ េ យែ្រសកខ្ល ំងៗថ "ឥឡូវ េទើបរះិគន់  េហតុអ្វីបនជមិនរះិគន់េនកនុងរបប
បុ៉លពត? េបើសិនជ ៊ នរះិគន់េនេពលេនះ េយើង្របែហលជគម នរបបបុ៉លពតេទ!" េ្រកយ
មក អនកតំ ង ្រស្តរបូេនះ បនបែនថមេ យគំ មគំែហងថ ្របជពលរដ្ឋមន "សិទធិនិយយ 
បុ៉ែន្ត ្រតូវ្របយ័តនចំេពះអ្វីែដលខ្លួនបននិយយផង"។  គត់បន្រពមន្របជពលរដ្ឋថ ្របសិន
េបើ ពួកេគរះិគន់េនះ នឹងមនស្រងគ មសីុវលិេកើតេឡើងម្តងេទៀត។   

 

អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របឆំង បនរះិគន់ដីសមបទន ជពិេសសដីសមបទន 
ែដលមនរយៈេពល៩៩ឆន ំ និងដីសមបទនែដលផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នបរេទស។  ពួកេគបនអះ ង 
ថ ដីគួរែត្រតូវបនរក ទុកស្រមប់កសិករែខមរ។  អនកតំ ង ្រស្ត (គណបក ្របឆំង) មួយ
ចំនួនបននិយយថ ជេគលករណ៍ ពួកេគយល់្រសបជមួយែផនករេគលរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
ស្តីពីករផ្តល់ដីសមបទន បុ៉ែន្តអះ ងថ ករផ្តល់ដីសមបទនមិនបនេគរព មែផនករ េហើយ
្របជពលរដ្ឋែខមរ មិនបនទទួលផល្របេយជន៍ពីដីសមបទន។ ពួកេគរះិគន់ថ ជក់ែស្តង
្រកុមហុ៊នមិនបនបង់្របក់ស្រមប់ដីសមបទន ឬបង់ពនធ ដូចអនកតំ ង ្រស្តមន ក់េន
េខត្ត្រកេចះបនេលើកេឡើងថ "្របជពលរដ្ឋេនែត្រកី្រក រ ្ឋ ភិបលេនែត្រកី្រកដែដល បុ៉ែន្ត
្រកុមហុ៊នក្ល យជអនកមនស្តុកស្តមភ" ។  គត់បនសួរថ េតើេហតុអ្វីបនជ្របជពលរដ្ឋែខមរ មិន
្រតូវបនផ្តល់ឱកសឲយបង់តៃម្លស្រមប់ដីសមបទន ដូច្រកុមហុ៊នទំងេនះ។  អនកតំ ង ្រស្ត
របស់គណបក ្របឆំងជេ្រចើន ក៏បនចង្អុលបង្ហ ញផងែដរថ ្រកុមហុ៊នែថមទំងមិនបនជួល
កមមករែខមរឲយេធ្វើករផង។  អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក  សម រង ុ ី មួយរបូេនេខត្តក ្ត ល 
បនមន្រប សន៍ថ កររបឹអូសយកដីធ្លីេ យ្រកុមហុ៊ន កនុងនមអភិវឌ ន៍កំពុងេធ្វើឲយ
្របជពលរដ្ឋភ័យខ្ល ចចំេពះករអភិវឌ ន៍ ។ 



របយ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ចក់ឫ
ែបងែ
េធ្វើេឡ
ថន ក់
កសិ
មូល
អនកតំ
កន់
សមគ
ករេច
ពុករល
េបះ

ខ

 
អំពីេ
សំណូ

យករណ៍របស់វទិយ

 

អនកតំ
ឫសេកើតមន
ែចកដីសមបទ
ឡើងេ យខុស
ជតិ េដើមបីផ
ករ្រកី្រកមិន
្ឋ ន ្របសិ

តំ ង ្រស្ត
កប់ដីធ្លី េហ

មល់សិទធិកន់
ចញប័ណ្ណស
លួយ។  
េឆន តេ្រជើស

ខ. េហ ្ឋ រច

េ្រកពីជ
ហ ្ឋ រចនស

ណូមពរផ្លូវថនល

អនកចូល
ឲយ្រកុមហ
បនេធ្វើេ

ថ នជតិ្របជធិប

ង ្រស្តរបស
នេន្រគប់ទិដ្ឋ
ទន។  ពួក
សចបប់ េ
ផល្របេយជ

ចទទួលប
សនេបើ ពួកេគ
សគណបក ្រប
ហើយ្រតូវបន
នកប់អចលន
សមគ ល់កមមសិ

ពួកេគ ប
េរ ើសអនកដឹកន

ចនសមព័នធ 

េម្ល ះដីធ្លីែដល
សមព័នធ 
ល់ ទំនប់ទឹក

លរមួមន ក់េលើកេឡើ
ហុ៊នឯកជន េ
ឡើងេនកនុងភូមិវ

បេតយយស្រមប់កិចច
ចប់ពីែខវចិឆិក

ស់គណបក ្រ
ដ្ឋភពៃនកមមស
កេគបន យក
ហើយ ជញ ធ
ន៍ហិរញញវតថុផទ
នយុត្តិធម៌េន
គមនជេម្ល ះ
បឆំងបនបញជ
នទមទរសំណ
ន្រទពយ។  អន
ទធិកន់កប់ដី
នជំរញុឲយអនក
នំេផ ង។   

និងករអភិ

លប៉ះពល់ដ
និង្របព័នធ

ក និងអគគិស

ឡើងអំពីកង្វល់ែដល
យរ ្ឋ ភិបលកមព
វត្ត ឃំុ ្វ យ្រជះ
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ចករអន្តរជតិ (NDI

ក ឆន ំ២០១០ ដល់ែ
 

្របឆំងជេ្រចើ
សិទធិដីធ្លី ក
ករណ៍ថ កិ
ធរមូល ្ឋ ន 
ផទ ល់ខ្លួន។  គ
នកនុងតុ ក
ជមួយអនកម
ញជ ក់ថ ្របជ
ណូកេ យ
អនកតំ ង
ដីធ្លី គួរែត
កែដលមិនេព

ភិវឌ ន៍ 

ដល់ជីវភពរប
នធធ ្រស្ត
នីមនេ្រចើន

លទក់ទងនឹងរយ
មពុជ។  េវទិកកិចច
្រសុកសនួល េខត្ត

I) ស្តីពីកិចចពិភក
លែខកញញ  ឆន ំ២០១១

ចន បន
ករផ្តល់ប័ណ្ណស
កិចចសនយដីធ្លី
ជញឹកញ

គណបក ្របឆ
ករ ឬ
មនលុយ និ
ជពលរដ្ឋជេ្រ

ជញ ធរមូល ្ឋ
្រស្តគណបក
ត្រតូវបនពេន្ល
ពញចិត្តនឹងេគ

បស់្របជព
ស្តមិនល្អេធ្វើឲយ
េលើសលប់។

យៈេពលៃនករផ្ត
ចចពិភក រ ងអនក
ត្ត្រកេចះ កលពីៃ

រ ងអនកតំ ង ្រ
១ 

អធិបបយអំពី
សមគ ល់កមមស
ធ្លជេ្រចើនេន
ប់បននិយយ
ឆំង ក៏បនេ
ឬដំេ ះ្រ
និងអនកមនអំ
្រចើន ពំុមនប័
្ឋ ន ្របសិន

ក ្របឆំង ប
ន្ល ន និងអ
គលនេយប

លរដ្ឋ អនក
យពួកេគកន់

។  េនកនុងកិ

ល់ដីសមបទន ែ
កតំ ង ្រស្ត និ
ថងទី២៣ ែខេម

្រស្ត និងមច ស់េឆន ត

ពីអំេពើពុករលួ
សិទធិ និងដំ
កនុង្របេទស 
យកុហកេមដឹ
េចទ្របកន់ផ
យ មរយ

អ ចេលើប
ប័ណ្ណសមគ ល់
នេបើ ពួកេគ

បនផ្តល់អនុ
អនុវត្តេ យគ
បយដីធ្លីរបស់

កចូលរមួបន
នែត្រកី្រកែថម
កចចពិភក េល

ដលបនផ្តល់
និងមច ស់េឆន ត 

 ឆន ំ២០១១។ 

តេនកមពុជ៖ 

  

លួយែដល
េណើ រករ
្រតូវបន

ដឹកនំេន
ផងែដរថ 

យៈរដ្ឋបល
ញ្ហ ដីធ្លី។  

លកមមសិទធិ
គសំុប័ណ្ណ

សន៍ថ 
គម នអំេពើ

ស់្របេទស 

នេរៀប ប់
មេទៀត។  
លើកទីពីរ
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

េនេខត្តេសៀម ប អនកមនមតិ១១នក់កនុងចំេ មអនកមនមតិសរបុ១៥នក់  បនេសនើសំុឲយ
មនេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលល្អ្របេសើរ និងគេ្រមងធ ្រស្តែថមេទៀត។ អនកចូលរមួ
េនកនុងេខត្តចំនួន១២ ក៏បនត្អូញែត្អរអំពីករធ្ល ក់ចុះៃនតៃម្លផលិតផលកសិកមមរបស់កមពុជ និង
កង្វះទីផ រស្រមប់ផលិតផលរបស់ពួកេគផងែដរ។  អនកចូលរមួជេ្រចើន បនេសនើសំុឲយ
អនកតំ ង ្រស្តពនយល់អំពីេគលនេយបយកសិកមម និងករអភិវឌ ន៍ជក់ ក់របស់
គណបក ពួកេគ។  អនកចូលរមួពីរបីនក់ចង់យល់ដឹងឲយបនចបស់ថ េតើថវកិស្រមប់អភិវឌ ន៍
បនមកពី ។ អនកចូលរមួមន ក់េនេខត្ត ែកវ បនកត់សំគល់អំពីេឈម ះរបស់បុគគលេន 
េលើគេ្រមងអភិវឌ ន៍ េហើយសួរថ េតើថវកិេនះពិតជបនមកពីបុគគលទំងេនះែមនឬេទ ។  
 

េនកនុងបរបិទេនះ េនកនុងេវទិកកិចចពិភក មួយចំនួន អនកចូលរមួបនរះិគន់គណបក
សម រង ុ ី និងករខកខនរបស់គណបក េនះ កនុងករ "ផ្តល់ករអភិវឌ ន៍" េហើយេលើកសរេសើរ
អំពីគណបក ្របជជនកមពុជចំេពះករផ្តល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធដល់្របជជន។  ឧទហរណ៍េន
កនុងកិចចពិភក េលើកទីពីរេនេខត្តកំពង់ធំ អនកចូលរមួជេ្រចើនបន នសុនទរកថែដលបន
េ្រត មទុកអំពីកររមួវភិគទនរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ េហើយទំនងជ្រតូវបនេគែណនំ
ឲយេឡើងនិយយ។  េនកនុងេវទិកកិចចពិភក េលើកទីមួយេនេខត្តកំពត អនកចូលរមួ១០នក់កនុង
ចំេ មអនកចូលរមួសរបុ១៤នក់ បនេ្របើ្របស់េពលេវ និយយរបស់ពួកេគ េដើមបីរះិគន់
គណបក ្របឆំង និងេនកនុងកិចចពិភក េលើកទីពីរេនកនុងេខត្តកំពតដែដល អនកចូលរមួ៧នក់
កនុងចំេ មអនកចូលរមួសរបុ១០នក់ ក៏បនេលើកេឡើងដូចគន ែដរ។  អនកចូលរមួភគេ្រចើន
បនសួរថ េតើេហតុអ្វីបនជគណបក  សម រង ុ ី មិនបនផ្តល់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ឬ
អនុវត្តសកមមភពអភិវឌ ន៍ មួយស្រមប់្របជពលរដ្ឋ។ 

 

ជទូេទ អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ បនេឆ្លើយតប្របកបេ យសីុ
សង្វ ក់គន ចំេពះកង្វល់អំពីកសិកមម និងករអភិវឌ ន៍។  អនកតំ ង ្រស្តជេ្រចើនៃនគណបក
្របជជនកមពុជ ជដំបូង បនចង្អុលបង្ហ ញអំពីរេបៀបែដល្របេទស្រតូវបនអភិវឌ ន៍កន់ែត
រកីចេ្រមើន និងល្អ្របេសើរជងរបបបុ៉លពត េហើយដូេចនះ ្របជពលរដ្ឋ គួរែតសរេសើរគណបក
្របជជនកមពុជ ែដលបន "ក ង្របេទស ំងពីៃដទេទ"។  ជញឹកញប់ អនកតំ ង ្រស្ត
គណបក ្របជជនកមពុជ បនេរៀប ប់ពីចំនួន េរៀន មណ្ឌ លសុខភព ឬក៏មូ៉តូេនកនុង
តំបន់េនះ េដើមបីបង្ហ ញអំពីសមិទធផលទំងេនះេ យេ្របើ្របស់ពកយ "គណបក ្របជជន
កមពុជ និងរ ្ឋ ភិបល" ជញឹកញប់។  ជមួយគន េនះែដរ ពួកេគក៏បនេលើកេឡើងដែដលៗថ 
្របជពលរដ្ឋ្រតូវអត់ធមត់ េ យដក្រសង់នូវអនុ សន៍របស់នយករដ្ឋម្រន្តីថ "ករអភិវឌ ន៍
ែបបជំ នគីងគក់” (យឺតៗ) េហើយបន្របកសថ មិន្រតឹម្រតូវេទកនុងករែដលេ្រប បេធៀប
កមពុជជមួយបចឹចម្របេទសេនះ។  អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជជេ្រចើន បន
្របប់្របជពលរដ្ឋឲយ “ខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើករ” េដើមបីបេងកើនជីវភពរបស់ខ្លួន។ 



របយ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជក់
េហើយ
អនកតំ
កនុងក
ពណិ
អនកតំ
ទីផ
េពក
របស់

យករណ៍របស់វទិយ

 

អនកតំ
ក់របស់្រ

យតៃម្លអគគិស
តំ ង ្រស្ត
ករនំេចញអ
ណិជជករៃថ ឲយ
តំ ង ្រស្ត
រេសរ ី និ
។  អនកតំ

ស់្រកុម្របឹក

អនកចូល
រប

ថ នជតិ្របជធិប

ង ្រស្តគណ
្របេទសេ យ
សនី 
ស្តគណបក ្រ
អងករ ប់ ន
យទិញ និងដឹ

ស្តរបស់គណ
ង្របប់្របជ
ង ្រស្តគណ

ឃំុ េដើមបីជួយ

លរមួ សួរសំណួរ
បស់គត់ េនកមមវ ិ

ឃំុេព្រជចង្វ រ ្រ

បេតយយស្រមប់កិចច
ចប់ពីែខវចិឆិក

ណបក កន់
យ យករណ៍
នឹងចុះេថក
្របជជនកមពុ
នេ នកនុងមួ
ដឹកជញជូ នអងក
បក ្របជជ

ជពលរដ្ឋមិន
ណបក កន់
យកំណត់

អំពីទំនិញេឡើងៃ
វធីិកិចចពិភក រ
្រសុកបរបូិណ៍ េខ
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ចករអន្តរជតិ (NDI

ក ឆន ំ២០១០ ដល់ែ
 

អំ ចជេ
ណ៍ថ ្របេទស
កេនកនុងឆន ំ២
មជជេ្រចើន
មយឆន ំៗ
ងករ។  កនុងក
នកមពុជ ប
ឲយលក់ទំនិញ
អំ ច ប
ទិភពៃនក

ៃថ្លេលើទីផ រ និង
ងអនកតំ ង

ខត្តកំពង់ឆន ំង ក

I) ស្តីពីកិចចពិភក
លែខកញញ  ឆន ំ២០១១

្រចើន ប
សកមពុជ នឹង
២០១៣េ យ
បនពនយល់

និងកិ
រេឆ្លើយតបេទ

បនពនយល់ថ
ញរបស់ពួកេ
នជ្រមុញ្រប
រអភិវឌ ន៍។

ករែថទំសុខភ
្រស្ត និងមច ស់េឆន
លពីៃថងទី១៣ ែខ

រ ងអនកតំ ង ្រ
១ 

នេរៀប ប់អំ
ង "បូមយកេ
យ រគេ្រម
លអំពីែផនករ
កចច្របឹងែ្របង
ទនឹងករត្អូញ

ថ កមពុជ្របក
េគ ្របសិន
បជពលរដ្ឋឲយ

  

ភពមិនល្អេនកនុង
ឆត េនភូមិ ំង្រ
សី  ឆន ំ២០១១

្រស្ត និងមច ស់េឆន ត

អពីេគលនេយ
េ្របង" េនឆន

មងទំនប់ រអី
ររបស់ ជរ ្ឋ
ងកនុងករេលើក
ញែត្អរអំពីតៃ
កន់នូវេគល
នេបើតៃម្លធ្ល ក
ឲយចូលរមួកនុង

សហគមន៍
្រតពំង 
១។ 

តេនកមពុជ៖ 

យបយ
ឆំ២០១២ 
អគគិសនី។  
្ឋ ភិបល
កទឹកចិត្ត
ៃម្លទំនិញ 
លករណ៍
ក់ចុះទប
ងករ្របជំុ



របយ

 

េលើគ
ឲយ
គម ន 
របស់
គណ
និងេ
បន
អនកថ

 
បន
មន
បន
មិន
គណ
ពួកេ

យករណ៍របស់វទិយ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កនុងករេឆ្ល
គេ្រមងនន
ក់េឈម ះរប
ហុ៊ន ែសន

ស់គណបក ្រ
ណបក ្របជជ

ហ ្ឋ រចនស
េ្របើ្របស់ឃ្ល
ថ"។   

 

អនកតំ
ពនយល់ថ 
លទធភពកនុង
សងកត់ធងន់ថ
ចផ្តល់េហ

ណបក ្របឆំង
គនឹងបេងកើត

អនកច

កមមវ ិ

ថ នជតិ្របជធិប

ឆ្លើយតបេទ
ន អនកតំ
បស់េ កន
ន េនះនឹងមិ
្របជជនេន
ជនកមពុជផទ
សមព័នធ។  ដូច
ឃ្ល េនះថ "

ង ្រស្តគណ
គណបក ន
ងករកំណត់
ថ ពួកេគ មិ

្ឋ រចនសមព័
ងបនពនយល់
រ ្ឋ ភិបល 

ចូលរមួមន ក់ សួរអ
េរៀន ផ្លូវថនល់ និង

វធីិកិចចពិភក រ

បេតយយស្រមប់កិចច
ចប់ពីែខវចិឆិក

នឹងសំណួរអំ
ង ្រស្តមន ក់

នយករដ្ឋម្រន្តី
មិនមនសន្តិ
កនុងេខត្តកំព
ល់ មិនែមន
ចគន េនះែដរ 
គណបក មួ

ណបក  ស
នេយបយែ

 និង្រតួត្រ
នមនអំ
មព័នធ និងក
ល់ថ 

េហើយ

អនកតំ ង ្រស្ត
ងមនទីរេពទយថីម ្រតូ
ងអនកតំ ង ្រ

េខត្តកំពត ក
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ចករអន្តរជតិ (NDI

ក ឆន ំ២០១០ ដល់ែ
 

អំពីករ ក់េ
កេនេខត្ត
ន្តី ហុ៊ន ែសន
ភព ឬសថិរ
ត បនអ

នបនមកពីថ
អនកតំ ង

មយ គឺជអន

សម រង ុ ី 
ដលឈនះេន
ករចំ យ
ច្រគប់្រគង

ករអភិវឌ ន៍េ
េបើសិនជ្រប
ចអនុវត្តគ

ស្តថ េតើសមិទធផល
តូវបនក ងេ
្រស្ត និងមច ស់េឆន

កលពីៃថងទី៤ ែខមិ

I) ស្តីពីកិចចពិភក
លែខកញញ  ឆន ំ២០១១

ឈម ះរបស់ប
ែកវ បនព
ន េលើជំនួយ
ភពេឡើយ"
ះ ងថ 
ថវកិរបស់រ ្ឋ

្រស្តរបស់គ
កេធ្វើ ចំែណ

និងអនកតំ
នកនុងករេប
យេលើករអភិ
េលើថវកិ ឬ
េផ ងេទៀតប
បជពលរដ្ឋេ
េ្រមងអភិវឌ

លទំងអស់របស់
យរ ្ឋ ភិបល ឬ

ឆត េនភូមិ ជ
មិថុន ឆន ំ២០១១

រ ងអនកតំ ង ្រ
១ 

បុគគល ឬគ
នយល់ថ មច
របស់ពួកេគ 
។  អនកតំ
ករអភិវឌ ន
្ឋ ភិបលេទ 
គណបក ្រប

ណកឯគណប

ង ្រស្តគ
ះេឆន ត បេ
ភិវឌ ន៍ស្រម
ឬែផនករេទ 
បនេឡើយ។ 
បះេឆន តគំ
ឌ ន៍ និង

ស្របេទស ប់បញចូ
ឬគណបក ្របជ
ជ ឃំុ្រតពំង ងំ ្រ
។ 

្រស្ត និងមច ស់េឆន ត

គណបក នេយ
មស់ជំនួយប

 ពីេ្រពះ "េប
ង ្រស្តមន

ន៍ទំងអស់ប
រមួមន

បជជន ជញ
បក មួយេទៀ

គណបក សិទ
ងកើតរ ្ឋ ភិប

មប់្របេទស។
ដូេចនះេហើយ
អនកតំ

គ្រទគណបក
ងេហ ្ឋ រចន

ញចូ ល ព ន 
ជនកមពុជ។ 
្រសុកជំុគីរ ី

តេនកមពុជ៖ 

យបយ
បនេសនើសំុ
បើសិនជ
មន ក់េទៀត
បនមកពី

េរៀន 
ញឹកញប់ 
ត គឺជ 

ទធិមនុស  
ល និង
។ ពួកេគ
យ ពួកេគ

ង ្រស្ត
ក ្របឆំង 
នសមព័នធ។  
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ី មួយចំនួន បនបញជ ក់ថ េទះបីជគណបក
មនសំេលងភគតិចេនកនុងរដ្ឋសភក៏េ យ ក៏គណបក  សម រង ុ ី េនែត ចតំ ងឲយ
្របជពលរដ្ឋ និងទទួលយកកង្វល់ និងសំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋេទជូនរ ្ឋ ភិបលែដរ។ 

 

អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របឆំង បនេរៀប ប់អំពីចំនួន្របក់ជំនួយ និង្របក់កមចី
ពីមច ស់ជំនួយជេ្រចើនស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ េ យពនយល់ថ ថវកិេនះ្រតូវបនផ្តល់ឲយរ ្ឋ ភិបល 
មិនែមនផ្តល់ឲយគណបក នេយបយេទ។  ពួកេគ បនសងកត់ធងន់អំពីបនទុករបស់បំណុលេទេលើ
េសដ្ឋកិចចរបស់្របេទស។  ទក់ទងនឹងេឈម ះរបស់បុគគល និងគណបក នេយបយេលើគេ្រមង
អភិវឌ ន៍ គណបក ្របឆំងបនពនយល់ថ ករអភិវឌ ន៍្រតូវបនផ្តល់មូលនិធិេ យ ជរ ្ឋ ភិបល
មរយៈជំនួយ និងពនធ មិនែមនេ យគណបក ្របជជនកមពុជ ឬនយករដ្ឋម្រន្តីេទ។  ដូច

អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ី ែដលចូលរមួកនុងកិចចពិភក េលើកទីពីរេនេខត្តកំពង់ធំ 
បនមន្រប សន៍ថ "ខញុំមិនដឹងថ េតើេហតុអ្វីបនជគណបក ្របជជនកមពុជ ក់េឈម ះរបស់
ខ្លួន ឬេឈម ះរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីេនេលើគេ្រមងទំងេនះេទ េនេពលែដលគេ្រមងទំងេនះ
ជថវកិរបស់រ ្ឋ ភិបលេនះ" េ យរលឹំក្របជពលរដ្ឋថ នយករដ្ឋម្រន្តីមនចំណូលែត
១,៤០០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 

អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របឆំងមួយចំនួន បនេឆ្លើយតបេទនឹងករេ្រប បេធៀប
ដែដលៗរបស់គណបក ្របជជនកមពុជេលើ ថ នភពបចចុបបននរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ េទនឹង
របប្របល័យពូជ សន៍ែខមរ្រកហម េ យេលើកេឡើងថ មិនែមនជែម៉្រតស្រមប់ ស់ដ៏
ជក់ ក់ស្រមប់េ្របើេដើមបី ស់ែវងករអភិវឌ ន៍បចចុបបននេទ។  េនកនុងេវទិកកិចចពិភក
េលើកទីពីរេនេខត្តកំពង់ធំ អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ី បនទទួល គ ល់ថ កមពុជ
ពិតជបន្របេសើរជងឆន ំ១៩៧៩ េហើយក៏បនឯកភពផងែដរថ មិន្រតឹម្រតូវេទែដល្រតូវ
េ្រប បេធៀបកមពុជជមួយសហរដ្ឋ េមរកិេនះ។  ែតផទុយេទវញិ គត់េចទសួរថ េហតុអ្វី
បនជេយើងមិនេ្រប បេធៀប្របេទសេយើងជមួយ្របេទសជិតខង ដូចជ ៃថ និងេវៀត ម។ 
គត់បនអះ ងថ េ យ រភព្រកី្រកេនកនុង្របេទស ជេរឿងធមម េទ ែដល្របជពលរដ្ឋ
រពឹំងចង់បនេ្រចើនេនះ។    
 

គណបក  សម រង ុ ី េរៀប ប់អំពី "ផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនករអភិវឌ ន៍មិនសម្រសប" 
និងេសនើសំុឲយព្រងីកទីផ រ មរយៈករែកលំអៃនេគលនេយបយកសិកមមរបស់្របេទស។ 
អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ី បនពនយល់ដែដលៗថ គណបក របស់ពួកេគ បនេសនើសំុ
ឲយបេងកើនខទង់ថវកិស្រមប់វស័ិយកសិកមម អប់រ ំ និងសុខភិបល។  ពួកេគ ក៏បនេសនើសំុឲយ
រ ្ឋ ភិបលេធ្វើអន្ត គមន៍ចំេពះករកំណត់តៃម្លទីផ រេសរ ី េ យផ្តល់ឧបតថមភេលើតៃម្លេ្របង និង
សមភ រៈកសិកមមេផ ងេទៀត ្រពមទំងកំណត់តៃម្លខពស់ជងតៃម្លបចចុបបននស្រមប់្រសូវ/អងករ។  
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េលើសពីេនះេទៀត ពួកេគ បនសងកត់ធងន់េលើសំេណើ របស់ពួកេគ ឲយបេងកើនករបណ្តុ ះប ្ត ល 
និងបេចចកវជិជ ស្រមប់កសិករេដើមបីបេងកើនទិននផល។  អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របឆំង ជ្រមុញ
េលើកទឹកចិត្ត្របជពលរដ្ឋឲយចូលរមួកនុងករអភិវឌ ន៍្របេទស និងជួយពិនិតយ ម នករ
ចំ យរបស់រ ្ឋ ភិបល។      

គ. អំេពើពុករលយួ 

បញ្ហ សំខន់ទីបីែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងេវទិកកិចចពិភក េនះ ពក់ព័នធនឹងអំេពើ
ពុករលួយ និងករអនុវត្តន៍ចបប់មិនេសមើគន េនថន ក់មូល ្ឋ ន។  អនកចូលរមួកនុងេវទិកកិចចពិភក
រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត បនេរៀប ប់អំពីករណីននែដល ជញ ធរបនទមទរ
សំណូកស្រមប់ករផ្តល់េស េផ ងៗដូចជេសៀវេភ្រគួ រ និងអត្តសញញ ណប័ណ្ណជតិែខមរ 
បេងកើតបុ៉ស្តិ៍្រតួតពិនិតយខុសចបប់ សម្លុតទរលុយ ឬអនុវត្តចបប់មិនេសមើគន  ្រស័យេទ ម
្រទពយសមបត្តិ និងអំ ចរបស់បុគគលែដលពក់ព័នធ។  អនកចូលរមួ ជញឹកញប់ បនេរៀប ប់
អំពីករេរ ើសេអើងេលើអនក្រកី្រកទក់ទងនឹងកិចចករយុត្តិធម៌ និងភពអស់សងឃឹមកនុងករ ក់
ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករ។  េនកនុងេវទិកកិចចពិភក េលើកទីមួយេនេខត្ត្រកេចះ អនកចូលរមួ
មន ក់បន នម្រ ៣១ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដលផ្តល់ភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប់ េហើយបនសួរ
អនកតំ ង ្រស្តថ េតើពួកេគគិតថ មនពិតែដរឬេទ។  ្របជពលរដ្ឋ ក៏បនេលើកេឡើង 
នូវកង្វល់ទក់ទងនឹងករចត់ែចងករងរេបះេឆន តរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ប់បញចូ លទំងករ 
សូកប៉ន់ស្រមប់ករេធ្វើអត្តសញញ ណប័ណ្ណែដលចំបច់ស្រមប់ករេបះេឆន ត ករេ្របើ្របស់
ទ្រមង់១០១៨ (ជំនួសអត្តសញញ ណប័ណ្ណ) និងករទិញសន្លឹកេឆន ត។  

 

ជរមួ អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ មិនបនេឆ្លើយតបលំអិតេទនឹង
ករត្អូញែត្អរទំងអស់េនះេទ េ្រកពីនិយយថ សកមមភពែបបេនះខុសចបប់ និងក្រមេកើត
មនេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ្រតូវបនអនុវត្តេ យ្រតឹម្រតូវទូទំង្របេទស េហើយតុ ករ គឺឯក ជយ 
និងមិនពុករលួយ។ អនកតំ ង ្រស្តមន ក់របស់គណបក ្របជជនកមពុជមកពីមណ្ឌ លក ្ត ល 
បនបញជ ក់េ យសងកត់ធងន់ថ "គម នអំេពើពុករលួយេនកនុង្របេទសកមពុជេទ"។  អនកតំ ង ្រស្ត
គណបក កន់អំ ចមួយចំនួន បនេឆ្លើយតបេទនឹងកររះិគន់អំពីអំេពើពុករលួយ េ យពនយល់ថ 
ដូចអនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជេនកនុងកិចចពិភក េលើកទីពីរេនេខត្តបនទ យ-
មនជ័យបនមន្រប សន៍ថ "អនកេធ្វើែតងែតខុស ែតអនកមិនេធ្វើមិនែដលខុសេទ"។  ពួកេគ 
បនជំរញុឲយ្របជពលរដ្ឋ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទអងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយ។  ចំេពះកង្វល់ទក់
ទងនឹងករេបះេឆន ត អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជបន យករណ៍ថ  ្របជពលរដ្ឋ 
្រតូវបនអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់អត្តសញញ ណប័ណ្ណែដលផុតកំណត់ករេ្របើ្របស់ករេបះេឆន ត 
េពលខងមុខ។ អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ េនកនុងកិចចពិភក េលើកទីមួយេនេខត្ត
កំពង់ឆន ំង បនេឆ្លើយតបថ ករទិញសន្លឹកេឆន ត  " គឺជអំេពើ្រសបចបប់" ។     
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អនកតំ ង ្រស្តគណបក ្របឆំង បនឯកភពជមួយកង្វល់របស់អនកចូលរមួ និង
េលើកេឡើងអំពីត្រមូវករឲយមនចំ ត់ករតឹងរងឹ្របឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ និងេធ្វើឲយមន

ថ ប័នតុ ករឯក ជយ។ អនកតំ ង ្រស្តគណបក សិទធិមនុស េនកនុងកិចចពិភក េលើកទីពីរ
េនេខត្តក ្ត ល បន យករណ៍ថ ្របេទសកមពុជសថិតេនចំ ត់ថន ក់េលខ១៥៤ េនកនុង
ពិភពេ កអំពីអំេពើពុករលួយ េហើយថវកិ ប់រយ នដុ ្ល រ្រតូវបនបត់បង់ជេរៀង ល់ឆន ំ។  
េឆ្លើយតបេទនឹងសំណួរេនកនុងកិចចពិភក េលើកទីមួយេនេខត្ត្រកេចះអំពីថ េតើ្របជពលរដ្ឋ
មនសិទធិេសមើគន ចំេពះមុខចបប់ែដរឬេទ អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ ី បនអះ ងថ 
ចបប់េនកមពុជមនលកខណៈល្អ បុ៉ែន្ត មិនបនអនុវត្ត។  គត់បនពនយល់ថ ចបប់ែដលមន
ពិត្របកដេនកមពុជ គឺថ "អនកធំមិនែដលខុសេទ េហើយេបើអនកធំេធ្វើខុស សូមេមើលម្រ ១"។  
ជឧទហរណ៍ គត់បនបក្រ យថ អនកមនឥទធិពល ចកប់េឈើេ យមិនមនេទស បុ៉ែន្ត 
េបើអនក្រកី្រកកប់ គត់នឹង្រតូវបនចប់ខ្លួន។  គណបក ្របឆំងបន ក់េចញនូវអនុ សន៍
មួយចំនួនេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ៃន ថ ប័នតុ ករ ដូចជ ្រតូវ ម្របមមិនឲយេច្រកមចូល
ជសមជិកគណបក នេយបយ។  

ឃ. បញ្ហ េផ ងៗ 

 បញ្ហ ្របកន់បក ពួក បនេលចេឡើងេនកនុងអំឡុងេពលកិចចពិភក មួយចំនួន ជ
ធមម  បញ្ហ ទំងេនះទក់ទងនឹងករពិភក េដញេ លគន អំពីកលបរេិចឆទសម្រសប េដើមបី
្របរពធៃថងឯក ជយរបស់្របេទស ឬបញ្ហ ្រពំែដនជមួយ្របេទសេវៀត ម។  ដូចបនេលើកេឡើង
ខងេលើកនុងអំឡុងេពលកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តមួយចំនួន អនកចូលរមួ 
បនសែម្តងនូវកររះិគន់ខ្ល ំងៗេទេលើគណបក  សម រង ុ  ី ែដលមិនបនផ្តល់"ករអភិវឌ ន៍" 
ឧទហរណ៍ ផ្តល់េស ែដលជធមម ផ្តល់ឲយេ យរ ្ឋ ភិបល។ អនកតំ ង ្រស្ត បនេឈ្ល ះ
្របែកកគន េ យពកយសម្តីម្តងមក ល េ យអនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ
អះ ងដែដលៗថ គណបក ្របឆំងមនសមតថភព្រតឹមែតរះិគន់រ ្ឋ ភិបលបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្ត
េ្រកពីេនះ គណបក េនះមិនបនេធ្វើអី្វេឡើយ។   ដូចអនកតំ ង ្រស្តមន ក់េនេខត្តក ្ត ល 
បនមន្រប សន៍ថ "ែឆកេចះែត្រពុស មនុស េចះែតេដើរ" ។ អនកតំ ង ្រស្តមន ក់របស់
គណបក ្របជជនកមពុជេនកនុងកិចចពិភក េលើកទីពីរេនេខត្តេសៀម ប បនេលើកេឡើងថ 
គណបក ្របឆំងគម នេហតុផលេទ េហើយ្របជពលរដ្ឋមិនគួរ ្ត ប់ ម "ករញុ៉ះញ៉ង់"េឡើយ។  
អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជេនេខត្តកំពង់សពឺ បនសួរថ េតើ "អនករះិគន់
ទំងេនះរស់េនេនឯ េនកនុងរបបបុ៉លពត?"។ អនកតំ ង ្រស្តគណបក កន់អំ ច 
េនែតបន្តរលឹំក្របជពលរដ្ឋថ គណបក ្របឆំងរះិគន់កន់ែតខ្ល ំង គណបក ្របជជនកមពុជ 
នឹងទទួលបនសំេលងេឆន តកន់ែតេ្រចើន។ អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របឆំងបនទទួល

គ ល់ថ េ យ រគណបក  សម រង ុ ី មនសេម្លងភគតិចកនុងសភ គណបក ច្រតឹមែត 
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"និយយ" មិន ចចត់ករេលើេគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបលេឡើយ។   អនកតំ ង ្រស្ត
មន ក់របស់គណបក សិទធិមនុស   បនស្រមប មករេ្រប បេធៀបថជែឆក្រពុស េ យេលើក
េឡើងថ ែឆក្រពុសែតពួកេចរ និងអនកេដើរយប់បុ៉េ ្ណ ះ" ។ 
 

េនកនុងសហគមន៍ជេ្រចើន ម្រន្តីមូល ្ឋ នបនបងកឧបសគគដល់ករេរៀបចំកិចចពិភក
រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត និងបងកបញ្ហ ជេ្រចើនេនកនុងអំឡុងេពលកិចចពិភក
ផទ ល់។  កនុងករណីខ្លះ ពួកេគ បនទមទរសំណូកពីអងគករៃដគូកនុង្រសុករបស់វទិយ ថ នជតិ 
NDI េដើមបីេរៀបចំកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ឬពយយម ងំ្របជពលរដ្ឋ
មិនឲយចូលរមួ្រពឹត្តិករណ៍េនះ។  េទះជយ៉ង ក្តី ្របជពលរដ្ឋសហគមន៍ បនបង្ហ ញនូវ
ភពអង់ ចរបស់ពួកេគ េ យបនចូលរមួេនកនុងកិចចពិភក េនះ។  េនកនុងកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេលើកទីមួយេនកនុងេខត្តកំពត កង ជ វធុហតថ បនេ មព័ទធ
េវទិកពិភក ។  អនកភូមិ បន យករណ៍ថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនអះ ងថ មនែត
្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនអេញជ ើញេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នផទ ល់ េទើប ចចូលរមួេនកនុង
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនះបន េទះបីជ កិចចពិភក ទំងេនះ 
េបើកចំហចំេពះ្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូក៏េ យ។  បនទ ប់កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន តេលើកទីពីរេនកនុងេខត្តកំពត អនកចូលរមួ៣នក់ែដលបនេលើកេឡើងអំពីបញ្ហ ដីធ្លី 
្រតូវបនេកះេ េ យែឡកៗពីគន េទកន់ករយិល័យ្រសុក េដើមបីពនយល់ពីសកមមភពរបស់
ពួកេគជូនអភិបល្រសុក។  ពួកេគ្រតូវបន កសួរថ េតើេហតុអ្វីបនជពួកេគរះិគន់
រ ្ឋ ភិបលេនកនុងេវទិកកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េហើយពួកេគទំង
៣នក់បន យករណ៍ថ ពួកេគមន រមមណ៍ថ្រតូវបនេគគំ មគំែហង។  ្រស្តីមន ក់េទៀត
ែដលបនេលើកេឡើងអំពីកង្វល់េនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ្រតូវ
បនេគ មដល់ផទះរបស់នង បនទ ប់ពីកិចចពិភក េនះេហើយបនទទួលករគំ មគំែហងពី
បុរសមិន គ ល់អត្តសញញ ណមន ក់ែដលបនសួរគត់ថ េហតុអ្វីបនជគត់និយយេនកនុង
កិចចពិភក ។   

 

មសំណូមពររបស់គណបក នេយបយ េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ វទិយ ថ នជតិ 
NDI បនែកស្រមួលកមមវធីិទំនក់ទំនងរ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េដើមបីទុកេពល
ឲយម្រន្តីមូល ្ឋ នមនមតិ។  ម្រន្តីែដលបនមនមតិជេរឿយៗ មិនបនផ្តល់ចេម្លើយចបស់ ស់ 
ចំេពះកង្វល់ែដលបនេលើកេឡើងេនះេទ ែតែបរជរក ជំហរករពរខ្លួនេទវញិ។  កនុងករណី
ជេ្រចើន ម្រន្តីមូល ្ឋ នេ្របើ្របស់េពលេវ របស់ខ្លួន េដើមបី យ្រប រអនកដៃទេ យពកយសម្តី 
េ យរេំ ភេលើ្រកមសីលធម៌របស់វទិយ ថ នជតិ NDI។  ម្រន្តីមូល ្ឋ នមន ក់កនុងេខត្តកំពត 
បនគំ មគំែហងអនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក  សម រង ុ ី េ យនិយយថ ្របសិនេបើ
េវទិកេនះ មិនែមនជេវទិក ធរណៈេទេនះ " ច នឹងេកើតមនបញ្ហ " ។   
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III. លទធផលៃនករពិភក ្រកុមេគលេ  

វទិយ ថ នជតិ NDI បនេរៀបចំករពិភក ្រកុមេគលេ ជមួយអនកចូលរមួែដល្រតូវ
បនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េដើមបី្របមូលព័ត៌មន
ែបបគុណភព ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបី យតៃម្ល្របសិទធភពៃនកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត អំពីចំេណះដឹង និង កបបកិរយិរបស់អនកចូលរមួ ចំេពះ
រដ្ឋសភ និងអនកតំ ង ្រស្ត និងករយល់េឃើញរបស់ពួកេគអំពីជេ្រមើសនេយបយ និង
្របជធិបេតយយពហុបក ។  មរយៈករពិភក ្រកុមេគលេ ទំងេនះ វទិយ ថ នជតិ NDI 
បន្របមូលព័ត៌មនអំពីទម្ល ប់ទូេទស្រមប់ករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងសហគមន៍ និងក្រមិត
ៃនទំនក់ទំនងរ ង្របជពលរដ្ឋ និងអនកតំ ង ្រស្ត ។     

 

ករពិភក ្រកុមេគលេ  ្រតូវបនេរៀបចំេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន តចំនួន១៨ កនុងចំេ មកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តសរបុ២៤9 
ែដលបនេធ្វើេឡើងចេន្ល ះពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១។  អនកចូលរមួភគេ្រចើន 
គឺជកសិករែដលមន យុចប់ពី២៥ឆន ំេឡើងេទ។  ករពិភក ្រកុមេគលេ មនរយៈេពល
្របែហល១េម៉ង េហើយមនមនុស ១២នក់ជមធយម ែដលមន្របជពលរដ្ឋជិត២៥០នក់ 
(ជង៥០%ជ្រស្តី) ចូលរមួេនកនុងរយៈេពលៃនករពិភក ្រកុមេគលេ ទំងមូល។ 
អនកស្រមបស្រមួលរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI បនសួរសំណួរ្រសេដៀងគន  និងបនេរៀបចំលំ ត់ 
ពកយផ ំជមួយអនកចូលរមួភ្ល មៗមុន និងេ្រកយេពលកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត េដើមបីកត់្រ នូវករផ្ល ស់ប្តូរ មួយ។  វទិយ ថ នជតិ NDI បនេរៀបចំករ
ពិភក ្រកុមេគលេ ជភ ែខមរ និងថតសេម្លងៃនដំេណើ រករៃនករពិភក  េ្រកយមក
វទិយ ថ នជតិ NDI បនចម្លងកំណត់្រ ជអក រ និងបកែ្របជភ អង់េគ្លស។ 
 

ករយល់ដឹងរបស់អនកចូលរមួកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ អំពីរដ្ឋសភ មុនេពល
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត មនភពខុសគន  បុ៉ែន្តជទូេទមនខុសគន
តិចតួច។ មនែតពក់ក ្ត លៃនអនកចូលរមួេនកនុង្រកុមពិភក េគលេ ចំនួន៩ កនុងចំេ ម
្រកុមពិភក ទំង១៨បុ៉េ ្ណ ះ ែដល ចបង្ហ ញកំណត់ែផនក មួយៃនករងររបស់រដ្ឋសភ។ 
អនកេឆ្លើយភគេ្រចើនបនបញជ ក់ថ ពួកេគមិនបនដឹងថរដ្ឋសភជអ្វីេទ ឬបនផ្តល់ចេម្លើយ
មិនចបស់ ស់។  ឧទហរណ៍ មុនេពលកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត
េលើកទីពីរេនេខត្តកំពង់សពឺ អនកចូលរមួមន ក់បននិយយថ "េនេពលែដលខញុំបនឮពកយ
រដ្ឋសភ ខញុំគិតថ គឺជអនក្រគប់្រគង" ។  េទះបីជយ៉ងេនះក្តី កនុងករណីខ្លះ អនកចូលរមួ
                                                 
9 ករពិភក ជ្រកុម ្រតូវបនេធ្វើេឡើងស្រមប់កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តចំនួន៦ ែដលបន កលបង 
ឬអនុវត្តវធីិ ្រស្តករពិភក ជ្រកុមជំនួសស្រមប់ករសិក យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់របស់វទិយ ថ ន NDI ។ 
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

ចនិយយយ៉ងចបស់អំពីមុខងររបស់រដ្ឋសភ។ អនកចូលរមួមន ក់េនេខត្តកំពតបននិយយ
ថ "រដ្ឋសភ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីតំ ង្របជពលរដ្ឋ...រដ្ឋសភ ្របមូលសំណូមពរពី
្របជពលរដ្ឋ េហើយបញជូ នេទរ ្ឋ ភិបល" ។  ករយល់ដឹងរបស់អនកចូលរមួអំពីមុខងររបស់
រដ្ឋសភ គឺចបស់ ស់បំផុតេនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ មុនេពលកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តែដលបនេរៀបចំេនកនុងេខត្តៃ្រពែវង កិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេលើកទីមួយែដលបនេរៀបចំេនកនុងេខត្តកំពង់សពឺ និង
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេលើកទីពីរែដលបនេរៀបចំេនកនុងេខត្ត
េសៀម ប។  អនកេឆ្លើយេនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ ទំងេនះ ភគេ្រចើនបនអធិបបយ
អំពីមុខងរ ក់ែតងចបប់របស់រដ្ឋសភ។ េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ ែតមួយបុ៉េ ្ណ ះមុន
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេលើកទីមួយែដលេរៀបចំេនកនុងេខត្តក ្ត ល 
ែដលអនកចូលរមួមន ក់ បននិយយបញឆ ិតបេញឆ ងអំពីតួនទី្រតួតពិនិតយរបស់រដ្ឋសភ៖ "រដ្ឋសភ
្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបី្រគប់្រគងអនកមនអំ ច។  ដូេចនះ រ ្ឋ ភិបល មិន ចេធ្វើអ្វី មែត
អំេពើចិត្តរបស់ខ្លួនេឡើយ " ។   

 

ភ្ល មៗបនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្តនិងមច ស់េឆន ត ករពិភក ្រកុម
េគលេ  បនបង្ហ ញអំពីករផ្ល ស់ប្តូរេលើចំេណះដឹងរបស់អនកចូលរមួ េ យ រែតពួកគត់
បនចូលរមួេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  ជរមួមនករយល់ដឹង
ចបស់ ស់ជងមុនអំពីតួនទី និងមុខងររបស់រដ្ឋសភ យ៉ងេ ច ស់ពក់ក ្ត លៃន
អនកចូលរមួកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ នីមួយៗ ចកំណត់បង្ហ ញនូវទិដ្ឋភពៃនករងររបស់
រដ្ឋសភ។  ករផ្ល ស់ប្តូរេនះ គួរឲយកត់សំគល់ជពិេសសេន មប ្ត េខត្ត ែដលករយល់ដឹង
មនក្រមិតមុនេពលកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  ផទុយេទវញិ េនកនុង
ករពិភក ្រកុមេគលេ េនកនុងេខត្តកំពង់ចម កំពត បនទ យមនជ័យ និងកនុងករពិភក
្រកុមេគលេ េលើកទីពីរេនេខត្តក ្ត ល អនកចូលរមួចំនួនពក់ក ្ត ល េនែតមិន ច
កំណត់ថ េតើរដ្ឋសភមនតួនទីអ្វី។  ឧទហរណ៍ េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីពីរ 
អនកចូលរមួ៤នក់ បនែថ្លងថ ពួកេគមិនែដលបនឮពកយ "រដ្ឋសភេទ" េទះបីជេទើបែតបន

្ត ប់អនកតំ ង ្រស្តកនុងអំឡុងេពលកិចចពិភក ក៏េ យ។  សូមបីែត អនកចូលរមួែដល ច
កំណត់ពីមុខងររបស់រដ្ឋសភ ជធមម ្រគន់ែតបនេលើកេឡើងអំពីែផនក ក់ែតងចបប់ៃន
ករងររបស់រដ្ឋសភ និង្រគន់ែតេលើកេឡើងពីតួនទីតំ ងម្តងមក លបុ៉េ ្ណ ះ។  ្របជពលរដ្ឋ
ែត២នក់បុ៉េ ្ណ ះ េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ  បនេលើកេឡើងអំពីតួនទី្រតួតពិនិតយ 
របស់រដ្ឋសភ។ អនកេឆ្លើយមន ក់ េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីមួយេនកនុងេខត្តក ្ត ល 
បនមន្រប សន៍ថ "រដ្ឋសភ គឺជ ថ ប័នែដល្របជពលរដ្ឋេបះេឆន តឲយេដើមបី ក់ែតង
អនុម័ត និងអនុវត្តចបប់ េហើយរដ្ឋសភក៏្រតួតពិនិតយករអនុវត្តន៍របស់រ ្ឋ ភិបលផងែដរ"។  
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មុនេពលកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត អនកចូលរមួករពិភក
្រកុមេគលេ  បនបង្ហ ញអំពីករយល់ដឹងទូលំទូ យ មិនចបស់ ស់អំពីតួនទីរបស់
សមជិកសភ។  អនកចូលរមួភគេ្រចើនបនេឆ្លើយថ អនកតំ ង ្រស្ត្រតូវ "ជួយ្របជពលរដ្ឋ" 
ឬ"េ ះ្រ យបញ្ហ " េហើយអនកចូលរមួភគេ្រចើនមនជំេនឿថ ករងររបស់អនកតំ ង ្រស្ត 
គឺ្រតូវផ្តល់អំេ យ និងេស ជក់ែស្តង ជញឹកញប់សំេ េទេលើេហ ្ឋ រចនសមព័នធ េ យ
ផទ ល់ដល់មច ស់េឆន តរបស់ពួកេគ។ អនកចូលរមួមន ក់េនកនុងេខត្តកំពង់ធំ បនែថ្លងថ 
"អនកតំ ង ្រស្តរបស់ខញុំ ្រតូវអភិវឌ ន៍សហគមន៍ ផ្តល់បងគន់អនម័យ អណ្តូ ង និងផ្លូវថនល់"។  
េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីពីរេនេខត្តក ្ត ល អនកេឆ្លើយមន ក់បននិយយថ 
"អនកតំ ង ្រស្តរបស់េយើង ្រតូវែតក ងទំនប់ទឹក ្រប យ ផ្លូវថនល់ និង ព នស្រមប់
្របជពលរដ្ឋ"។ ផទុយេទវញិ េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េនេខត្តបនទ យមនជ័យ 
ករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីមួយេនេខត្តក ្ត ល និងេខត្តកំពង់សពឺ េនេពលែដលបន
សួរអំពីតួនទីរបស់អនកតំ ង ្រស្ត អនកចូលរមួពក់ក ្ត ល បនេរៀប ប់អំពីមុខងរតំ ង 
របស់អនកតំ ង ្រស្តបន្រតឹម្រតូវ។  េនកនុងេខត្តក ្ត ល អនកេឆ្លើយមន ក់បនពនយល់ថ 
"អនកតំ ង ្រស្ត គឺជអនកែដល ចជួយពំនំពកយរបស់្របជពលរដ្ឋេទថន ក់ជតិ"។ 
មុនេពលកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត គម នអនកចូលរមួករពិភក ្រកុម
េគលេ មន ក់ បនេរៀប ប់ពីតួនទីរបស់អនកតំ ង ្រស្ត ដូចជករ ក់ែតងចបប់ 
ឬ្រតួតពិនិតយ ម នសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភិបលេឡើយ។  េ យ រែតសមតថភពរបស់អនក
ចូលរមួខ្លះកនុងករកំណត់បង្ហ ញនូវមុខងរ ក់ែតងចបប់របស់សភជតិ េនះ្របែហលជបន
បង្ហ ញពីករមិនយល់ដឹងពិតៗអំពីករេធ្វើចបប់ និងផលប៉ះពល់របស់ េទេលើសហគមន៍។   

 

ជំេនឿរបស់អនកចូលរមួេលើករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មនលកខណៈ
ជក់ចបស់េ្រចើនេនេពលពិភក អំពីកររពឹំងទុករបស់ពួកេគពីអនកតំ ងរបស់ខ្លួន។  េនកនុង
ករពិភក ្រកុមេគលេ េសទើរែតទំងអស់ អនកចូលរមួរពឹំងថ អនកតំ ង ្រស្ត នឹងផ្តល់
អំេ យ និងសមភ រៈស្រមប់ករអភិវឌ ន៍។  ផ្លូវថនល់ ្រប យ ព ន អគគិសនី េរៀន 
មណ្ឌ លសុខភព និងបងគន់អនម័យ ្រតូវបនេលើកេឡើងេ្រចើនបំផុតេ យអនកចូលរមួ។  
អនកេឆ្លើយមន ក់េនេខត្តកំពង់ធំបន យករណ៍ថ អនកតំ ង ្រស្តរបស់គត់ គួរែតផ្តល់ 
"អគគិសនី និងក ង េរៀន ផ្លូវថនល់ អណ្តូ ង មនទីរេពទយ និងបងគន់អនម័យឲយបនេ្រចើន 
េហើយផ្តល់ ន និងមូ៉តូដល់្របជពលរដ្ឋ"។  បុ៉ែន្តក៏មនករណីេលើកែលងខ្លះៗែដលេនកនុង
ករកិចចពិភក ្រកុមេគលេ ។  មុនេពលកិចចពិភក រ ងតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត
េលើកទីមួយែដលបនេរៀបចំេនកនុងេខត្តកំពង់សពឺ អនកចូលរមួករពិភក ្រកុមេគលេ មន ក់
បនែថ្លងថ "េនេពលអនគត ខញុំចង់ឲយអនកតំ ង ្រស្តរបស់ខញុំផ្តល់លទធិ្របជធិបេតយយេសរ ី
ពិត្របកដ ្របព័នធនេយបយពហុបក  និងករពរបូរណភពែដនដី"។ េនកនុងករពិភក
្រកុមេគលេ េនេខត្ត្រកេចះ ករពិភក ្រកមុេគលេ េលើកទីមួយេនេខត្តក ្ត ល និង
េខត្តកំពង់សពឺ អនកចូលរមួបនេរៀប ប់អំពីកររពឹំងទុករបស់ពួកេគថ អនកតំ ង ្រស្ត នឹង
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

េ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លីរបស់ពួកេគ។ អនកេឆ្លើយមន ក់េនេខត្តក ្ត លបនែថ្លងថ "េយើងចង់ឲយ
អនកតំ ង ្រស្តេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងសហគមន៍របស់េយើងែដលទក់ទងនឹងជេម្ល ះដីធ្លី"។  

 

ករយល់ដឹងរបស់អនកចូលរមួអំពីតួនទីជក់ ក់ៃនអនកតំ ង ្រស្ត បនបង្ហ ញនូវ
ករផ្ល ស់ប្តូរបន្តិចបន្តួច បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េទះបីជអនក
ចូលរមួករពិភក ្រកុមេគលេ មួយចំនួនតូច បននិយយអំពីមុខងរតំ ង បែនថមេទេលើ
ករផ្តល់សមភ រៈក៏េ យ។ េនកនុងេខត្តមួយចំនួន ចំេណះដឹងរបស់អនកចូលរមួមនករ
រកីចេ្រមើនខ្ល ំង។  អនកចូលរមួកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ ទំងពីរេលើកេនេខត្តកំពង់សពឺ េខត្ត
ក ្ត ល និងេខត្ត្រកេចះ បនបង្ហ ញនូវករយល់ដឹងល្អ្របេសើរអំពីករទទួលខុស្រតូវរបស់
អនកតំ ង ្រស្ត បនទ ប់ពីបនចូលរមួកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  
ដូច្រស្តីមន ក់េនេខត្តកំពង់សពឺបនែថ្លងថ "អនកតំ ង ្រស្តរបស់ខញុំ ្រតូវែតចុះេទសួរសុខទុកខ
្របជពលរដ្ឋ បេងកើតចបប់ែផ្អកេលើត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ និងពំនំត្រមូវកររបស់
្របជពលរដ្ឋេទកន់រដ្ឋសភ"។  អនកចូលរមួមន ក់េនេខត្ត្រកេចះបននិយយថ "អនកតំ ង-
្រស្តរបស់ខញុំ ្រតូវែតបេ្រមើ្របជពលរដ្ឋ និងពំនំកង្វល់របស់្របជពលរដ្ឋេទជូនរដ្ឋសភ 

និងរដ្ឋម្រន្តីពក់ព័នធ "អនកេឆ្លើយមន ក់េនេខត្តក ្ត លបនែថ្លងថ" អនកតំ ង ្រស្តរបស់ខញុំ 
្រតូវែត្រ វ្រជវឯក រពីតំបន់មូល ្ឋ ន និងពិនិតយ ម ននូវករអនុវត្តន៍ចបប់របស់រដ្ឋសភ 
និង្រពឹទធសភ"។ បនទ ប់ពី កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេលើកទីពីរេន
េខត្តកំពង់សពឺ អនកចូលរមួករពិភក ្រកុមេគលេ  បនឈប់េលើកេឡើងថ អនកតំ ង ្រស្ត 
គួរែតផ្តល់ករអភិវឌ ន៍ េហើយែបរជេផ្ត តេលើបញ្ហ យុត្តិធម៌ និងបញ្ហ ដីធ្លីវញិ។ ដូចអនកេឆ្លើយ
មន ក់បនេលើកេឡើងថ "កនុងេពលអនគត េយើងចង់ឲយអនកតំ ង ្រស្តរបស់េយើង េ ះ្រ យ
ជេម្ល ះដីធ្លី និង្របគល់ដីឲយ្របជពលរដ្ឋវញិ"។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី ភគេ្រចើនៃនអនកចូលរមួ
ករពិភក ្រកុមេគលេ េនែតរពឹំងថ នឹងមនករផ្តល់នូវរបស់ ឫសមភ រៈជក់ ក់ ដូចជ 
ផ្លូវថនល់ ្របព័នធធ ្រស្ត និង េរៀនពីអនកតំ ង ្រស្ត េ្រកយពីកិចចពិភក ទំងេនះ។    

 

អនកចូលរមួេនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ មុនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត មនមតិេយបល់ចបស់ ស់អំពីលកខណៈសមបត្តិរបស់អនកតំ ង ្រស្ត ែដល
ពួកេគចង់បន – េពលគឺភព្រតឹម្រតូវ ភពេ ម ះ្រតង់ ករ ណិត សូរ មនចំេណះដឹង 
បទពិេ ធន៍ និងភក្តីភព – េហើយគំនិតេយបល់ទំងេនះ មិនបនផ្ល ស់ប្តូរេទ េ្រកយពី
កិចចពិភក ។  ពកយ "ស្លូតបូត" គឺជគុណនមមួយ ែដល្រតូវបនេលើកេឡើងដែដលៗជ
ញឹកញប់ េហើយ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនបនេលើកេឡើងថ អនកតំ ង ្រស្តគួរែត "ចុះសួរ
សុខទុកខ្របជពលរដ្ឋឲយបនញឹកញប់"។ ពកយ "យុត្តិធម៌" ក៏្រតូវបនេលើកេឡើងជញឹកញប់
ផងែដរ េ យអនកចូលរមួមន ក់េនេខត្ត្រកេចះបនែថ្លងថ "អនកតំ ង ្រស្តរបស់ខញុំ គួរែតជ
បុគគលមន ក់ែដលជួយរកយុត្តិធម៌ឲយ្របជពលរដ្ឋ"។  អ្វីែដលគួរឲយចប់ រមមណ៍ គឺនិនន ករ
នេយបយរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មិន្រតូវបនេលើកេឡើងកនុងអំឡុងករពិភក ទំងេនះេឡើយ។ 



របយ

បន
មិនទ
អនកតំ
អនកចូ
េគល
អនកចូ
កិចចពិ
ទំង
កិចចពិ

បន
ធ

បន
េខត្ត
ទំនង
សំេណ
បង្ហ
និងមច
មិនែ

យករណ៍របស់វទិយ

៧ ្រកុម

៤  ្រកុម

មុនកិ

   មុនកិចច
បង្ហ ញថ 
ទន់បន្រគប់
តំ ង ្រស្ត
ចូលរមួភគេ
លេ ចំនួន៤
ចូលរមួ៥នក់
ពិភក រ ង
អស់ ច
ពិភក រ ង

 

េទះបីជ
យករណ៍

ធរណៈ។  
ចូលរមួកនុងកិ
កំពង់សពឺ អនក
ងជមួយេយើ
ណះសំ ល
ញឲយេឃើញ
មច ស់េឆន តឆន ំ
ដលបន យ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ថ នជតិ្របជធិប

ម

កិចចពិភក រ
េគលេ

ចចពិភក រ
កិចចខិតខំ្របឹ
ប់្រគន់ 
ស្តរបស់ពួកេគ
្រចើន ច
៤េលើក មុ
ក់ ឫេ្រចើនជ
អនកតំ ង
គ ល់េឈម ះ

អនកតំ ង

ជយ៉ងេនះក្តី
ថ អនកតំ
កនុងករណីម

កិចចពិភក រ
កចូលរមួមន ក
ងអំពីអ្វីែដល
លជមួយ្រប
ពីកររកីចេ្រ

ឆំមុនៗរបស់ ិ
យករណ៍ថ

បេតយយស្រមប់កិចច
ចប់ពីែខវចិឆិក

២

ងអនកតំ ង
 ែដលអនកចូ

ងអនកតំ
បងែ្របងចុះទ

េហើយអនកច
គេទ។ េ
ច គ ល់េឈម
នេពលកិចចពិ

ជងេនះ ប
្រស្ត និ

ះអនកតំ ង
្រស្ត និងមច

កី េនកនុងក
ត ង ្រស្ត
មួយចំនួន អ
ងអនកតំ

ក់បននឹកេឃ
លពួកេគមន
បជពលរដ្ឋ 
្រមើន េបើេ្រប
វទិយ ថ នជ
 អនកតំ ង
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ចករអន្តរជតិ (NDI

ក ឆន ំ២០១០ ដល់ែ
 

ករពិភក ្រក
េគលេ

ង ្រស្ត និងមច
លរមួ ច្រប

ង ្រស្ត និ
ទស នកិចច
ចូលរមួភគ
ទះបីជយ៉

ឈះរបស់អនកតំ
ពិភក រ ង

បន្របប់េឈម
និងមច ស់េឆន
ង ្រស្តមន ក់យ
មស់េឆន ត ។

រពិភក ្រកុ
ស្តបនទំនក់
អនកចូលរមួប
ង ្រស្ត និ

ឃើញថ "ែម
ែផនករ្រតូវ
េហើយេយើង

ប បេធៀបជមួ
ជតិ NDI េ
ង ្រស្តមន ក់ប

 

 

I) ស្តីពីកិចចពិភក
លែខកញញ  ឆន ំ២០១១

្រកុម

៥ ្រកុម

មស់េឆន ត៖ ចំនួ
បប់េឈម ះអនកត

និងមច ស់េឆន
មមណ្ឌ លេ
េ្រចើន 

យង ក្តី 
តំ ង ្រស្ត
អនកតំ ង

ឈម ះអនកតំ
ត អនកចូ
យ៉ងតិច ែដ

  

មេគលេ
ទំនងជមួយ
បននឹកេឃើញ
និងមច ស់េឆន
មនេហើយ! ឯ
វេធ្វើ េន
ងបន ក់ព
មួយកមមវធីិទំ
េនេពលែដល
បនទំនក់ទំ

 

រ ងអនកតំ ង ្រ
១ 

នួនៃនករពិភ
តំ ង ្រស្ត

minmannr
GñktMNa

RbCaBl
EdlsÁal

RbCaBl
EdlsÁal

ត ករពិភ
បះេឆន តរប
មិនធ្ល ប់មន
េបើេ្រប បេ

ស្ត។  េន
្រស្ត និង
ង ្រស្តរបស

ចលរមួករពិភ
ដលពួកេគប

ែត៥ បុ៉េ ្ណ
យេគ ជធ
ញអំពីករ្រប
ត។  េ្រក

ឯកឧត្តម នុត
េពលែដលពួ
ពកយបណ្តឹ ង
នក់ទំនងរ
លអនកចូលរមួ
នងជមួយពួ

 

 

្រស្ត និងមច ស់េឆន ត

ភក  ្រកុម 

rNamñak;sÁal;
agra®sþ

rdæ 1-2 nak; 
l;eQμaHGñktMN

rdæ 3-5 nak; 
l;eQμaHGñktMN

ភក ្រកុមេគ
បស់អនកតំ
នទំនក់ទំនង
េធៀបជមួយ

នកនុងករពិភ
ងមច ស់េឆន ត
ស់ពួកេគ។ 
ភក ្រកុមេគ
បនជួបេនកនុ

្ណ ះ ែដលអនក
ធមម េនកនុង
ជំុទំងេនះ 

កយពីកិចចពិភ
ត រុដួំល ប
ពួកេគបនចុ
ជូនគត់"។ 
ងអនកតំ

មករពិភក
ពួកេគេឡើយ

តេនកមពុជ៖ 

leQμaH  

Nagra®sþ

Nagra®sþ

គលេ  
ង ្រស្ត 

ងជមួយ
យឆន ំមុនៗ 
ភក ្រកុម
ត មន
បនទ ប់ពី
គលេ
កនុងេវទិក

កចូលរមួ
ងករ្របជំុ
បនទ ប់ពី

ភក េន
បនទំនក់
ះមកជួប

 េនះ
ង ្រស្ត 
ជ្រកុម 

យ។  



របយ

េគល
ឃំុ 
អនកតំ
បុ៉េ ្ណ
តំ
ជង
អនកតំ
និងមច
េគល
អនកតំ
កនុងេ
ជមួ
ករពិ
ភ័យ
បន
អនកតំ
បនទ
ករពិ
្រស្ត

 

យករណ៍របស់វទិយ

១៣ ្រក

 
 
 
 

 
 
 
 
 
េដើមបីេ

លេ  បនែ
ឬអងគករ

តំ ង ្រស្ត
្ណ ះ ែដល
ង ្រស្តរប

េគ េ
តំ ង ្រស្ត
មច ស់េឆន តែដ
លេ  ប
តំ ង ្រស្ត
ពលអនគត
យអនកតំ
ពិភក ទំង
ខ្ល ចកនុងករ
ពនយល់ថ 
តំ ង ្រស្ត
ប់ពីកិចចពិភ
ពិភក ្រកុម
ស្តរបស់ពួកេគ

 

 

ថ នជតិ្របជធិប

្រកុម

មុនកិចចពិភក
ករពិភក  ្រ

អនកតំ

ះ្រ យបញ្ហ
ែស្វងរកអន្ត
មិនែមនរ ្ឋ

ស្តរបស់ពួកេគ
ល្របជពលរ
ស់ខ្លួន។  
យអនកចូលរួ

ស្តរបស់ពួកេគ
ដរ។ េទះបី
បនទទួល គ
ស្ត។ េនេព
ត ែដរឬេទ
ង ្រស្ត។ 
ពីរេលើកេន
្រប្រស័យទ

"្របសិនេបើ
ស្តរបស់េយើង
ក រ ងអនក
េគលេ ទំ
គេនេពលអ

បេតយយស្រមប់កិចច
ចប់ពីែខវចិឆិក

ក រ ងអនកតំ
្រកុម េគលេ
ង ្រស្តធ្ល ប់

ញ្ហ េនកនុងស
គមន៍ពី ជញ
ភិបល។
គអំពីបញ្ហ
ដ្ឋមួយចំនួន
ករពិភក
រមួភគេ្រចើន
គ មរយៈេវ
បីជមនកង្វ
ល់ថ ពួ

ពលែដលសួរ
ទ អនកចូល ួ

 មនែតក
កំពង់ធំបុ៉េ ្ណ

ទក់ទងជមួយ
បើ េយើងម
េទ ខ្ល ចែ្រក
តំ ង ្រស

ទំងអស់បន
នគត។    
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ចករអន្តរជតិ (NDI

ក ឆន ំ២០១០ ដល់ែ
 

ង ្រស្ត និ
 ែដលអនកចូល

បបនទំនក់ទំ

សហគមន៍រប
ជញ ធរមូល ្ឋ
អនកចូលរមួ
មួយេឡើយ

តូចបន យ
្រកុមេគលេ

នបន យក
វទិកេផ ងៗ
ះទំនក់ទំនង
ពួកេគមនសិ
រថ េតើពួក
រមួភគេ្រចើន

ករពិភក ្រក
្ណ ះេទ

យអនកតំ
មនបញ្ហ េន
កងេយើងេ្របើព
ស្ត និងមច
និយយថ 
 

I) ស្តីពីកិចចពិភក
លែខកញញ  ឆន ំ២០១១

 ៣ ក
្រកុមេ

និងមច ស់េឆន ត
លរមួបន យ
នងជមួយពួក

  
 

បស់ពួកេគ
ន – េមភូមិ
មភគេ្រចើនមិ
យ។ េនកនុង
យករណ៍ថ 
េ េលើកទីពី

ករណ៍ថ 
 ដូចជកិ
ងជរមួក៏េ

សិទធិកនុងករនំ
កេគនឹងេទទ
នបនេលើកេ
កមុេគលេ

ែដលអនក
ង ្រស្ត។ អន
េពលអនគ
ពកយសម្តីមិន
ស់េឆន តេន

ពួកេគនឹង

រ ងអនកតំ ង ្រ
១ 

ករពិភក
គលេ

ត៖ ចំនួនៃន
យករណ៍ថ 
កគត់

អនកចូល
មិ អភិបល្រ
មិនែដលបន
ងករពិភក

ពួកេគបន
រេនេខត្តេស
ពួកេគបន

កចចពិភក រ
យ អនកចូល

នំយកកង្វល់រ
ទក់ទងជមួ
ឡើងថ ពួ
េនេខត្តកំព

កចូលរមួពីរបី
អនកចូលរមួមន
គត េយើងនឹ
នសមរមយចំ
កនុងេខត្តបត់
ងទំនក់ទំនង

្រស្ត និងមច ស់េឆន ត

ប
េទ

លរមួករពិភ
្រសុក និង្រកុ
នទំនក់ទំនង
្រកុមេគល

នទក់ទងជ
សៀម ប គឺេ
នទំនក់ទំនង
ងអនកតំ

លរមួករពិភ
របស់ខ្លួន 
មយអនកតំ
ពកេគនឹងទំន
ពត បត់ដំប
បនក់បនស
មក់េនេខត្តប
នឹងមិននិយ
េពះពួកេគ"
តដំបង អនក
ងជមួយអនក

តេនកមពុជ៖ 

ទ

ភក ្រកុម
កមុ្របឹក
ងជមួយ
េ ែត៣ 

ជមួយអនក
េលចេធ្ល
ងជមួយ
ង ្រស្ត 

ភក ្រកុម
េទជូន
ង ្រស្ត 

នក់ទំនង
បង និង

សែម្តងករ
បត់ដំបង

យយ្របប់
។  បុ៉ែន្ត
កចូលរមួ
កតំ ង 



របយ

ករពិ
អនកតំ
ែដល
េគល
សក
អនកតំ
រមួពី
ផ្លូវថន
េនកន
េឡើង
្រស្ត

អនកតំ
អនកតំ
្របជ
អនកតំ
មូល
អនកចូ
មកពី
េនេ
អនកចូ

យករណ៍របស់វទិយ

៣ ករពិភ
េគល

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េ្រកពីទំ

ពិភក ្រកុម
តំ ង ្រស្ត
លអនកតំ ង
លេ ចំនួន១
មមភពែដល
តំ ង ្រស្ត
របីនក់បន
ល់ ព ន 
កនុងករពិភក
ងអំពី្របក់វភិ
ស្ត និងមច
តំ ង ្រស្ត
តំ ង ្រស្ត
ជពលរដ្ឋចំនួ
តំ ង ្រស្ត

្ឋ ន។ បនទ
ចូលរមួចំនួន
ពីគណបក ្រ
ខត្តក ្ត ល
ចូលរមួមន ក់ប

ថ នជតិ្របជធិប

ភក ្រកមុ
លេ

ចំនួនៃនករពិ
ថពួកគត់

នក់ទំនងម
េគលេ  

ស្ត េធ្វើេឡើងកនុ
ង ្រស្តបនេ
១២កនុងចំេ
អនកតំ ង

ស្ត និងមច ស
យករណ៍

េរៀន
ក ្រកុមេគល
ភគទនរបស
មស់េឆន ត 
ស្ត េទះបីជ
ស្តេនកនុងកិចច
ន៤នក់ 

ស្តមកពីគណ
ប់ពីកិចចពិភ
២នក់បន
្របឆំងមកជួ
ល អនកចូ
បនេលើកេឡើ

បេតយយស្រមប់កិចច
ចប់ពីែខវចិឆិក

១ ករពិភក
េគលេ

ពិភក  ្រកុម េ
ធ្ល ប់បនទំន

មនក្រមិតជ
មិន ចកំ

កនុងនម្របជ
េធ្វើេឡើងេដើមបី

មកិចចពិភ
្រស្ត ឬសភ

ស់េឆន ត។ 
ជទូេទថ 
ន និងវត្ត
លេ មួយេន
ស់រដ្ឋម្រន្តី្រក

អនកចូលរួ
ករនឹកេឃើញ
ពិភក ទំង
បនរលឹំកថ
បក ្របជជ
ក រ ងអនក
យករណ៍ថ
យេ ះ្រ
លរមួករពិភ

ឡើងថ "ឯក
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១៤ ករពិ
្រកុមេគ

្រកមុ

គលេ  ែដល
នក់ទំនងជមួយ

មួយអនកតំ
កំណត់បង្ហ ញ
ជពលរដ្ឋ ឬស
មបីេ ះ្រ យ
ក ្រកុមេគ
ភជតិបន

េនកនុងក
អនកតំ ង

ម" េ
នេខត្តបត់ដ
សួងម ៃផទ
រមជេ្រចើន
ញេនះ ្របែហ
ងេនះក៏េ យ
ថកនុងេពលក
នកមពុជ 
តំ ង ្រស
ថ "ែមនេហើ
យជេម្ល ះដី
ភក ្រកុមេគ
ឧត្តម ចន់ 

I) ស្តីពីកិចចពិភក
លែខកញញ  ឆន ំ២០១១

ពភិក
លេ

លអនកចូលរមួប
យអនកតំ ង

ង ្រស្តរប
ញពីសកមមភ
សហគមន៍រប
យបញ្ហ េឡើយ
លេ សរបុ
េធ្វើរចួកន្លងម
ករពិភក ្រក

្រស្ត "បន
យមិនបន្រ
ដំបង ្របជ
ផទ។ បនទ ប

បននឹក
ហលេកើតេឡើ
យ។  ឧទហ
កន្លងមក

បនែចក
ស្ត និងមច ស់
ហើយ េយើងធ្ល
ធ្លី"។ 
គលេ បន
េចង មកពី

រ ងអនកតំ ង ្រ
១ 

បន យករណ
ង ្រស្តអំពីបញ្ហ

មនិធ្ល បប់នទនំ

្របជពលរដ្ឋ ១
បនទំនកទ់នំង
អនកចូលរមួភគ
បនទំនកទ់នំង

 

បស់ពួកេគ 
ភព ឬគំនិ
បស់ពួកេគ ឬ
យ។  េន
ប១៨ អនកចូល
មកេទ មុនេព
្រកមុេគលេ
េធ្វើកិចចករជ
្របប់េឈម ះប
ជពលរដ្ឋចំនួ
ប់ពីកិចចពិភក
កេឃើញអំពីស
ឡើងេ យ
ហរណ៍ េន
េ កជំទ

កអំេ យដ
សេឆន តេលើកទី
ធ្ល ប់បនេឃើ
បនទ ប់ពីកិចច
នឯកភពគន
ពីគណបក  

្រស្ត និងមច ស់េឆន ត

ណ៍
ញ្ហ

នកទ់ំនង

-២ ែដលធ្ល ប់
ង
គេ្រចើងធ្ល ប់
ង

អនក
និតផ្តួចេផ្តើម 
ឬកិចចខិតខំ្រប

នកនុងករពិភ
លរមួមិន ច
ពលកិចចពិភ
ចំនួន៣ 

ជេ្រចើនដូចជ
បុគគលជក់
ន៣នក់ ប
ក រ ងអនកត
សកមមភពមុន

រែតសុនទរក
នកនុង េខត្តកំ
ទវ ែក 
ដល់្របជពល
ទីពីរេនេខត្ត

ឃើញអនកតំ
ចចពិភក េលើ
គ េនេព
សម រង ុ ី ប

តេនកមពុជ៖ 

កចូលរមួ
ែដល

្របឹងែ្របង 
ភក ្រកុម
ច្របប់ពី

ភក រ ង
អនកចូល

ជក ង
ក់េទ។  

បនេលើក
តំ ង-
នៗរបស់
កថរបស់
កពង់ឆន ំង 

ច័នទមុនី 
លរដ្ឋេន
ត្តកំពង់សឺព  

ង ្រស្ត
លើកទីមួយ
ពលែដល
បនជួយ



របយ

នំយ
កិចចពិ
យល់
មក។
 

 

 

ក
អភិវ
អនកចូ
របស់

យករណ៍របស់វទិយ

៤ ករពិភ
្រកុមេគល

ច

៦ 
្រកុ

៣

្រក

ច

យកសំណូមព
ពិភក រ ង
ល់្រសបគន ថ
។      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អនកចូលរួ
ងសហគម
ឌ ន៍ខន តតូច
ចូលរមួភគេ
ស់ពួកេគែដល

 

ថ នជតិ្របជធិប

ភក
លេ

២ 
្រក

មុនកិចចពិ
ចំនួនៃនករពិ

បង្ហ

ករពិភក
មេគលេ

៣ ករពិភក
្រកុមេគលេ

បនទ ប់ពី
ចំនួនៃនករពិ

ពររបស់េយើង
អនកតំ ង
 គណបក ្រ

រមួជេ្រចើន 
ន៍ជេរឿយៗ
ចេនថន ក់មូល
្រចើនេនកនុង

លថ ពួកេគ ជ

បេតយយស្រមប់កិចច
ចប់ពីែខវចិឆិក

ករពិភក
កុមេគលេ

ភក រ ងអន
ភក   ្រកុម េគ

ងញពីសកមមភ

៩ ករពិ
្រកុមេគ

ពីកិចចពិភក រ
ភក   ្រកុម េគ

ពីសកមមភ

ងអំពីជេម្ល ះដ
្រស្ត និង

្របជជនកមពុ

ក៏បន
  ករចូលរមួ
ល ្ឋ ន ឬក
ករពិភក
ជែផនកមួយៃ
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ចករអន្តរជតិ (NDI

ក ឆន ំ២០១០ ដល់ែ
 

១២
ពិភក
េគល

កតំ ង ្រស
គលេ  ែដល
ភពរបស់អនកត

ពិភក
គលេ

រ ងអនកតំ
គលេ  ែដល
ភពរបស់អនកត

ដីធ្លី េទជូ
ងមច ស់េឆន ត
មពុជ បនផ្តល

 

នេរៀប ប់ផង
មេនះទ្រមង់
ករចូលរមួេន
្រកុមេគលេ
ៃនដំេណើ រក

I) ស្តីពីកិចចពិភក
លែខកញញ  ឆន ំ២០១១

ករ
្រកុម

លេ

ស្ត និងមច ស់េឆ
លអនកចូលរមួ
តំ ង ្រស្ត

មិ

អន
ស

្រប
ស

ង ្រស្ត និងមច
លអនកចូលរមួ
តំ ង ្រស្ត

នរដ្ឋសភ 
តេនេខត្តកំព
ល់អំេ យ

ងែដរអំពីករ
ង់ជករគំ្រទ
នកនុងករ្រប
េ ទំងអស់
ករេធ្វើេសចក្តី

រ ងអនកតំ ង ្រ
១ 

ឆន ត៖ 
ចកំណត់

មនិមនសកមមភ

អនកចូមរមួភគេ្រចើ
សកមមភព

្របជពលរដ្ឋ ១-២
សកមមភព

មច ស់េឆន ត៖ 
ចកំណត់បង្ហ

ស

មនិមនសកមមភ

អនកចូលរមួភគេ
ពីសកមមភព

និងរ ្ឋ ភិប
ពត អនកចូ

យដល់្របជព

រចូលរមួរបស
ទែផនកហិរញញ
ជំុរបស់្រកុម

ស បន យ
សេ្រមចចិត្ត

្រស្ត និងមច ស់េឆន ត

ព

ចើន ច្របបព់ី

២ ច្របបព់ី

ង្ហ ញ

ភព

េ្រចើន ច្របប់

បល"។  
ចូលរមួភគេ្រ
ពលរដ្ឋកនុងេព

ស់ពួកេគផទ ល
វតថុ ស្រមប់
្របឹក ឃំុ ស

យករណ៍អំពី
េនកនុងសហ

តេនកមពុជ៖ 

បនទ ប់ពី
្រចើនបន
ពលកន្លង

ល់កនុងករ
បគេ្រមង
សងក ត់។ 

រមមណ៍
ហគមន៍។ 
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

មរយៈករពិភក ្រកុមេគលេ  វទិយ ថ នជតិ NDI ក៏បនសទង់េលើករយល់េឃើញ
របស់្របជពលរដ្ឋចំេពះករ្របកួត្របែជង និងជេ្រមើសែផនកនេយបយផងែដរ។  ជរមួមន
និនន ករច្រមុះគន ចំេពះគណបក ្របឆំង និងលទធិ្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  មុនេពល
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េហើយពក់ក ្ត លៃនករពិភក ្រកុម
េគលេ  (ករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីមួយេនេខត្តកំពង់ធំ កំពត បនទ យមនជ័យ 
េសៀម បេលើកទីមួយ ករពិភក ្រកុមេគលេ ទំងពីរេលើកេនេខត្តកំពង់សពឺ កិចចពិភក ្រកុម
េគលេ ទំងពីរេនេខត្ត ែកវ និងេខត្ត្រកេចះ) អនកចូលរមួភគេ្រចើនមនចំ ប់ រមមណ៍
គំ្រទគណបក ្របឆំង។  ជធមម ្របជពលរដ្ឋ បនេរៀប ប់អំពីតួនទីែកលំអែបប ថ បន
របស់គណបក ្របឆំង។  ដូចអនកចូលរមួមន ក់េនេខត្តកំពង់ធំ បនេលើកេឡើងថ "េនេពល
ែដលខញុំបនឮពកយ “គណបក ្របឆំង” ខញុំគិតថ អនកខ្លះបនេធ្វើអ្វីមួយខុស ដូេចនះេទើបពួកេគ
រះិគន់ ឬ្របឆំង"។ េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ ចំនួន៤ និនន កររបស់អនកចូលរមួ 
មនលកខណៈអពយ្រកឹតច្រមុះគន  ឬ្របជពលរដ្ឋមិនដឹង។ អនកេឆ្លើយមន ក់េនេខត្តៃ្រពែវង
បនែថ្លងថ "េនេពលែដលេយើងឮពកយ “គណបក ្របឆំង” េយើងគិតថ គឺជគណបក
មួយែដលមនទស នៈនេយបយខុសពីរ ្ឋ ភិបល"។  េនេខត្តកំពង់ធំ ្របជពលរដ្ឋមន ក់
ែដលបនចូលរមួកនុងកិចចពិភក េលើកទីពីរ បននិយយថ "េនេពលែដលេយើងឮពកយ 
“គណបក ្របឆំង” េយើងគិតថ គឺជគណបក ល្អមួយ បុ៉ែន្តជួនកលមនវធីិ្រតឹម្រតូវ និង
មិន្រតឹម្រតូវកនុងករនិយយ្របឆំងរ ្ឋ ភិបល" ។    

 

េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ ចំនួន៦ អនកចូលរមួភគេ្រចើនមនទស នៈអវជិជមន
ចំេពះគណបក ្របឆំង េនមុនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត (ករពិភក
្រកុមេគលេ េលើកទីពីរេនេខត្តេសៀម ប និងេខត្តកំពត ករពិភក ្រកុមេគលេ
ទំងពីរេលើកេនេខត្តក ្ត ល ករពិភក ្រកុមេគលេ េនេខត្តកំពង់ចម និងករពិភក
្រកុមេគលេ េនេខត្តបត់ដំបង)។ ជទូេទ ពួកេគត្អូញែត្អរថ គណបក ្របឆំងបន្រតឹមែត
រះិគន់ និងមិនបនបំេពញតួនទីែដលមន្របេយជន៍។  ដូចអនកចូលរមួមន ក់េនេខត្តេសៀម ប
បនពនយល់ថ "េនេពលែដលេយើងបនឮពកយ “គណបក ្របឆំង” េយើងគិតថ ពួកេគែតងែត
្របឆំងគណបក កន់អំ ច្រគប់េពល"។ អនកចូលរមួមន ក់េនេខត្តបត់ដំបង បនែថ្លងថ 
"េនេពលែដលខញុំឮពកយ “គណបក ្របឆំង ” ខញុំគិតថ មនគណបក ែដលល្អ និង ្រកក់។  
គណបក ្របឆំងជ្រមុញឲយគណបក ដៃទេទៀតេធ្វើ ្រកក់ដូចពួកេគែដរ" ។   

 

េនប ្ត េខត្តែដលអនកចូលរមួករពិភក ្រកុមេគលេ  បនបង្ហ ញទស នៈជ
អវជិជមន ឬអពយ្រកឹតយចំេពះទស នៈៃនករ្របឆំង មុនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត ជធមម  េគលគំនិតទំងេនះ បនផ្ល ស់ប្តូរវញិ បនទ ប់ពីពួកេគបនចូលរមួកនុង
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  ឧទហរណ៍ េ្រកយពីកិចចពិភក
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

េនេខត្តក ្ត ល អនកចូលរមួមន ក់ បនមន្រប សន៍ថ "េនេពលែដលខញុំឮពកយ “គណបក
្របឆំង” ខញុំគិតអំពីអនកែដលជួយផ ះផ បញ្ហ  និងរះិគន់េដើមបីជ្របេយជន៍ និងករអភិវឌ ន៍"។ 
េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីពីរេនេខត្តេសៀម ប អនកចូលរមួទំងអស់មនទស នៈ
អវជិជមនចំេពះគណបក ្របឆំង មុនេពលកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត 
ែតបនទ ប់ពីមក អនកចូលរមួភគេ្រចើនបនសែម្តងនូវចំ ប់ រមមណ៍ជវជិជមនចំេពះគណបក
្របឆំងវញិ។  អនកចូលរមួមន ក់ បននិយយថ "េនេពលែដលេយើងលឺពកយ “គណបក ្របឆំង” 
េយើងគិតថ ពួកេគជួយែកត្រមូវ និងទប់ ក ត់អំេពើពុករលួយ"។ មនករយល់ដឹង និងករឲយ
តៃម្លកន់ែតេ្រចើនេលើភពខុសគន ៃនមតិេយបល់ បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត 
និងមច ស់េឆន តផងែដរ។  អនកចូលរមួមន ក់េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីពីរេនេខត្ត
កំពង់ធំ បនមន្រប សន៍ថ "េនេពលែដលខញុំលឺពកយ “គណបក ្របឆំង”  ខញុំគិតថ ែតងែត
មនគំនិតពីរេនេពលែដលេយើងេធ្វើអ្វីមួយ"។     

 

ករយល់ដឹងជ ធរណៈអំពីករ្របកួត្របែជងខងនេយបយ និងជេ្រមើសរបស់
បុគគលមន ក់ៗ ក៏្រតូវបនេលើកេឡើងកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត
ផងែដរ។  បនទ ប់ពីកិចចពិភក េលើកទីពីរេនេខត្តកំពង់សពឺ សមជិកមន ក់ៃនករពិភក ្រកុម
េគលេ បនសនយថ "្របសិនេបើ អនកតំ ង ្រស្តមកពីគណបក មួយ ចជួយ
េ ះ្រ យជេម្ល ះដីធ្លីឲយខញុំបន ខញុំនឹងេបះេឆន តឲយគណបក េនះ"។  បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តរចួ អនកចូលរមួក៏បនសងកត់ធងន់េលើតៃម្លៃនកិចចពិភក ពហុបក  
និងករឲយតៃម្លរបស់ពួកេគកនុងករ ្ត ប់លឺនូវទស នៈជេ្រចើនេផ ងៗគន ។  េនេពលេធ្វើករឆ្លុះ
បញច ំងអំពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តជទូេទ អនកចូលរមួមន ក់េន
េខត្តបនទ យមនជ័យ បនែថ្លងថ "ខញុំគិតថកិចចពិភក េនះល្អ ពីេ្រពះ ជកិចចពិភក
ពហុបក "។  អនកចូលរមួមន ក់េនេខត្តក ្ត លបននិយយថ "ខញុំគិតថ កិចចពិភក េនះល្អ 
ពីេ្រពះថ គណបក ្របឆំងទំងពីរ បនពិភក អំពីបញ្ហ ្រពំែដន" ។       

 

េទះបីជយ៉ងេនះក្តី ករចប់ រមមណ៍របស់អនកចូលរមួេលើគណបក ្របឆំង មិនែមន
សុទធែតបនល្អ្របេសើរេឡើយ។ េទះបីជនិនន ករចំេពះគណបក ្របឆំង មុនេពលកិចចពិភក
រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេលើកទីមួយេនេខត្តកំពត មនលកខណៈវជិជមនភគេ្រចើន
ក៏េ យ បុ៉ែន្តបនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត អនកចូលរមួករពិភក
្រកុមេគលេ ភគេ្រចើន បន យករណ៍អំពី រមមណ៍អវជិជមន ែដល្របែហលជករចង្អុល
្របប់អំពីករ្របតិបត្តិទក់ទញរបស់គណបក កន់អំ ច កនុងអំឡុងកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  អនកចូលរមួមន ក់ បន យករណ៍ថ "េនេពលែដលេយើង
ឮពកយ “គណបក ្របឆំង” េយើងគិតថ គឺជគណបក មួយែដលចំែតរះិគន់រ ្ឋ ភិបល"។  



របយ

បនទ
ករពិ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

វទិយ
ស់

ករង
កនុងក
រ ង
េហើយ
ករយ

យករណ៍របស់វទិយ

២ ករពិភ
្រកុមេគល

ប់ពីកិចចពិភ
ពិភក ្រកុម

បនទ ប់ពីក
ថ នជតិ N

សទង់មតិេយ
ងររបស់អនក
ករេគរពព
អនកតំ ង
យគិតថ ប
យល់េឃើញរ

ថ នជតិ្របជធិប

៦ ករពិភក
្រកុមេគលេ

៣ ករពិភក
េគលេ

មុន
ចំនួនៃនករ

និនន ក

ភក
លេ

២ 

បនទ ប់ពី
ចំនួនៃន ករពិ

និនន ករជ

ក រ ងអនក
េគលេ មន

កិចចពិភក រ
NDI បនសួ

យបល់ៃនកិចច
តំ ង ្រស
កយសនយ។ 
្រស្ត និងមច

បញ្ហ របស់ពួក
បស់ពួកេគចំ

បេតយយស្រមប់កិចច
ចប់ពីែខវចិឆិក

៩ ករ
្រកុមេគ

្រកមុ

នកិចចពិភក រ
រពិភក   ្រកុម
រជវជិជមន ជ

ករពភិក ្រកមុ
េគលេ   

ពីកិចចពិភក រ
ពិភក   ្រកុម េគ
ជវជិជមន ជម

តំ ង ្រស
មក់បុ៉េ ្ណ ះ

រ ងអនកតំ
សួរសំណួរមួយ
ពិភក ជទូ
ស្ត និងជំ

 ជទូេទអន
មច ស់េឆន ត េ
កេគ្រតូវយក
ចំេពះអនកតំ
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ចករអន្តរជតិ (NDI

ក ឆន ំ២០១០ ដល់ែ
 

រពិភក
គលេ

ងអនកតំ
ម េគលេ  ែដ
ជមួយេគលគំ

១៤ ក
្រកុម

ម

រ ងអនកតំ
គលេ  ែដល
មួយេគលគំនិ

ស្ត និងមច ស
បនមនមតិ

 

ង ្រស្ត 
យចំនួនដល់អ
ទូេទ ក
ជំេនឿទុកចិត្ត
អនកចូលរមួក
ពញចិត្តចំេព
កមកពិភក

ង ្រស្តរ

I) ស្តីពីកិចចពិភក
លែខកញញ  ឆន ំ២០១១

ង ្រស្ត និងមច
ដលអនកចូលរមួ
គំនិតចំេពះគ

ករពិភក
េគលេ

ង ្រស្ត និងមច
លអនកចូលរមួប
និតចំេពះគណ

ស់េឆន តេលើក
តិវជិជមនអំពី

និងមច ស់
អនកចូលរមួក
រយល់េឃើញ
របស់ពួកេគ

ករពិភក ្រក
ពះករបំេពញ
។  អនកចូ
របស់ខ្លួន គឺ

រ ងអនកតំ ង ្រ
១ 

មច ស់េឆន ត៖ 
មបន យករ
ណបក ្របឆំ

វជិជមន

អវជិជម

ច្រមុះ/អ
ចបស់

មច ស់េឆន ត៖ 
បន យករណ
ណបក ្របឆំង

វជិជមន

អវជិជម

ច្រមុះ/អ
ចបស់

កទីពីរេនេខ
ពីគណបក ្រប

សេឆន ត អន
ករពិភក ្រ
ញរបស់ពួកគ
គេលើសមតថភ
កមុេគលេ
ញករងររប
លរមួភគេ្រ

គល្អ្របេសើរជ

្រស្ត និងមច ស់េឆន ត

រណ៍ពី
ង

នភគេ្រចើន

មនភគេ្រចើន

អពយ្រកឹត/មនិ
ស់

ណ៍ពី

នភគេ្រចើន

មនភគេ្រចើន

អពយ្រកឹត/មនិ
ស់

ត្តកំពត អនក
្របឆំង។    

 

អនកស្រមបស
្រកុមេគលេ
គត់ចំេពះក
ភពអនកតំ

េ្រកយកិចច
បស់អនកតំ
្រចើន បនប
ជងមុនេ យ

តេនកមពុជ៖ 

កចូលរមួ

ស្រមួលៃន
 េដើមបី

ករបំេពញ
ង ្រស្ត

ចចពិភក
ង ្រស្ត 

បញជ ក់ថ 
យ រែត
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។ អនកចូលរមួមន ក់េនេខត្តៃ្រពែវង បន
េឆ្លើយតបថ "ែមនេហើយ េធ្វើឲយខញុំយល់ដឹងកន់ែតចបស់អំពីតួនទីរបស់អនកតំ ង ្រស្ត។ 
មនអនកតំ ង ្រស្តជេ្រចើនមកពីគណបក នេយបយេផ ងៗគន  បនពិភក អំពីកង្វល់
របស់្របជពលរដ្ឋ"។ ្របជពលរដ្ឋបន យករណ៍ថ អនកតំ ង ្រស្ត ទំនងជងយ្រសួល
ទក់ទងជងមុន។ េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីពីរេនេខត្តកំពង់សពឺ អនកចូលរមួ
មន ក់បននិយយថ "ែមនេហើយ ជួយឲយខញុំបនយល់ចបស់អំពីតួនទីរបស់អនកតំ ង ្រស្ត។ 
ឥឡូវេនះ ខញុំមិនខ្ល ចពួកេគេទៀតេទ េហើយពួកេគនឹងចុះមកជួយ្របជពលរដ្ឋ េនេពលែដល
ពួកេយើងមនបញ្ហ "។  ករសួរពីចេងក មពកយ ក៏បនបង្ហ ញនូវ រមមណ៍វជិជមន បនទ ប់ពី
កមមវធីិកិចចពិភក ទំងេនះផងែដរ។  េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េ្រកយកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកនុងេខត្តកំពង់ចម អនកចូលរមួមន ក់ បននិយយថ 
"េនេពលែដលខញុំឮពកយ ”អនកតំ ង ្រស្ត” ខញុំគិតដល់មនុស មន ក់ែដល្របជពលរដ្ឋ្រស ញ់ 
និងចូលចិត្ត"។ មនែត្របជពលរដ្ឋ៣នក់េនកនុងេខត្ត្រកេចះបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនបង្ហ ញអំពី
ទស នៈកន់ែត ្រកក់ចំេពះអនកតំ ង ្រស្ត បនទ ប់ពីបន ្ត ប់ពួកេគកនុងអំឡុងេពល
កិចចពិភក ។  អនកចូលរមួមន ក់បនែថ្លងថ "េយើងគិតថ អនកតំ ង ្រស្តមិនបនេឆ្លើយ
តបេទនឹងសំណួរែដលបនេលើកេឡើងេ យ្របជពលរដ្ឋេ យផទ ល់េទ"។  

 

អនកចូលរមួករពិភក ្រកុមេគលេ  បន យករណ៍អំពីក្រមិតៃនទំនុកចិត្តខ្ល ំងេលើ
អនកតំ ង ្រស្ត បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េហើយបននិយយ
ថ ពួកេគេជឿថ អនកតំ ង ្រស្ត នឹងចត់វធិនករេ ះ្រ យបញ្ហ កង្វល់ែដលេលើកេឡើង។ 
អនកចូលរមួមន ក់េនេខត្ត ែកវ បនែថ្លងថ "េយើងមនទំនុកចិត្តេ្រចើនេលើចំ ប់ រមមណ៍ៃន 
អនកតំ ង ្រស្តរបស់េយើងកនុងករេធ្វើជតំ ងឲយេយើងទំងអស់គន  ពីេ្រពះ ពួកេគ បន
សនយថនឹងេ ះ្រ យបញ្ហ "។  អនកចូលរមួមួយចំនួនបនបង្ហ ញថ ពួកេគសបបយចិត្តែដល
កង្វល់របស់ពួកគត់្រតូវបន ្ត ប់េ យអនកតំ ង ្រស្ត។ អនកចូលរមួមន ក់េនេខត្តកំពង់ឆន ំង 
បននិយយថ "ខញុំមនជំេនឿចិត្តេ្រចើនជងមុនេលើអនកតំ ង ្រស្តរបស់ខញុំកនុងករេធ្វើជតំ ង
ខញុំ ពីេ្រពះ ពួកេគបនចុះជួបជមួយ្របជពលរដ្ឋ និងបន ្ត ប់ពីកង្វល់របស់្របជពលរដ្ឋ"។ 
ខណៈែដលអនកចូលរមួភគេ្រចើនៃនករពិភក ្រកុមេគលេ េនេខត្ត្រកេចះ បនេរៀប ប់អំពី
ទំនុកចិត្តខ្ល ំងេលើអនកតំ ង ្រស្ត ក៏មនអនកចូលរមួមួយចំនួនតូចបនជំទស់ថ "េយើងមន
ទំនុកចិត្តតិចជងមុនេលើអនកតំ ង ្រស្តរបស់េយើង កនុងករេធ្វើជតំ ងរបស់េយើង ពីេ្រពះ
ពួកេគេឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ ែដលែផ្អកេទេលើចបប់ែតបុ៉េ ្ណ ះ មិនែផ្អកេលើអងគេហតុជក់ែស្តង" 
េ យសំេ ដល់អនកតំ ង ្រស្តគណបក កន់អំ ចែដលបនេឆ្លើយតបថ ្របេទស
អនុវត្តន៍ចបប់ េទះបីជ្រតូវបនេមើលេឃើញថ មនកររេំ ភចបប់ក៏េ យ។  អនកេឆ្លើយ
ទំងអស់េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីមួយេនេខត្តេសៀម ប បន យករណ៍អំពី
ទំនុកចិត្តតិចជងមុនេលើអនកតំ ង ្រស្ត៖ "ខញុំមនជំេនឿតិចជងមុនេលើអនកតំ ង ្រស្ត 
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

ពីេ្រពះ ពួកេគបនសនយេ យគម នដំេ ះ្រ យជក់ែស្តង"។  ្របជពលរដ្ឋចំនួន២នក់ 
ែដលបនចូលរមួករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីពីរេនេខត្តកំពង់ធំ និងករពិភក ្រកុម
េគលេ េនេខត្តបត់ដំបង បន យករណ៍អំពីជំេនឿតិចជងមុនេលើអនកតំ ង ្រស្តរបស់
ពួកេគ បនទ ប់ពី កិចចពិភក េ យបនេរៀប ប់អំពីកង្វះជំេនឿចិត្តេលើករ ម នបន្ត។
អនកចូលរមួមន ក់េនេខត្តបត់ដំបង បននិយយថ "ខញុំមនជំេនឿតិចជងមុនេលើចំ ប់

រមមណ៍ៃនអនកតំ ង ្រស្តរបស់ខញុំកនុងករេធ្វើជតំ ងខញុំ ពីេ្រពះពួកេគមិនែដលបនេគរព
ពកយសនយរបស់ខ្លួនជមួយ្របជពលរដ្ឋេឡើយ"។   

 

កនុងករពិភក ្រកុមេគលេ ភគេ្រចើន េ្រកយកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត ករបេងកើនទំនុកចិត្តេលើអនកតំ ង ្រស្តបនេកើតមនេឡើងជមួយនឹងេសចកី្តរពឹំងទុក
េ្រចើន េហើយអនកចូលរមួបនសែម្តងនូវក្តីសងឃឹមយ៉ងខ្ល ំងថ អនកតំ ង ្រស្ត នឹងេគរពពកយ
សនយរបស់ខ្លួនែដលបនសនយកនុងអំឡុងេពលកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត 
និងចុះជួបសំេណះសំ លជមួយមច ស់េឆន តម្តងេទៀត។ ករេផ្ត តេលើករបំេពញពកយសនយេនះ
ចង្អុលបង្ហ ញអំពីករយល់ដឹងកន់ែតេកើនេឡើងអំពីករទទួលខុស្រតូវ។ អនកចូលរមួមន ក់េនេខត្ត
ែកវបនែថ្លងថ "ខញុំគិតថ អនកតំ ង ្រស្តបនសនយថ នឹងេ ះ្រ យបញ្ហ ជូន្របជពលរដ្ឋ

េនកនុងកិចចពិភក  បុ៉ែន្តេយើង្រតូវរង់ចំេមើលសកមមភពរបស់ពួកេគសិន"។  អនកចូលរមួមន ក់មកពី
េខត្តកំពង់សពឺ ក៏បនសនយថនឹងេបះេឆន តជូនអនកតំ ង ្រស្ត ែដលបនបំេពញត្រមូវករ
ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនះ”។  

 

 េនេពលែដល្រតូវបនសួរថ េតើពួកេគបនទទួលព័ត៌មនែដលមន្របេយជន៍ពី
អនកតំ ង ្រស្តែដរឬេទ កនុងអំឡុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត 
អនកចូលរមួករពិភក ្រកុមេគលេ ភគេ្រចើន បនេឆ្លើយតបជវជិជមន។  ដូចអនកចូលរមួមន ក់
េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីមួយេនេខត្តេសៀម ប បនែថ្លងថ "ខញុំបនយល់ដឹង
អំពីតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកតំ ង ្រស្តេ្រចើនជងមុន និងបនទទួលព័ត៌មន
សី្តពីចបប់ មរយៈករពនយល់របស់អនកតំ ង ្រស្តេនកនុងេវទិក"។  អនកចូលរមួទំងអស់ 
បនបញជ ក់អំពីតៃម្លែដលពួកេគបនផ្តល់េលើទស នៈៃនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត។ េនេពលែដល្រតូវបនសួរសំណួរថ េតើពួកេគយល់ថ កិចចពិភក េនះមន
្របេយជន៍ែដរឬេទ អនកចូលរមួេនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីពីរេនេខត្តេសៀម ប
បនេឆ្លើយតបថ "បទ ខញុំយល់ថ មន្របេយជន៍ ពីេ្រពះមនករផ្ល ស់ប្តូរមតិេយបល់គន  
េហើយខញុំ ចសួរពួកេគអំពីគេ្រមងអភិវឌ ន៍"។  អនកចូលរមួជេ្រចើនបន យករណ៍ថ ពួកេគ
ឲយតៃម្លេលើកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េ យ រែតកិចចពិភក េនះ 
ជកិចចពិភក ពហុបក ។ អនកចូលរមួមន ក់េនកនុងករពិភក ្រកុមេគលេ េលើកទីពីរេន
េខត្តកំពតបនែថ្លងថ "ខញុំគិតថ ល្អែដលមនកិចចពិភក ែបបេនះ ពីេ្រពះមនគណបក
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ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

នេយបយពីរែដលបន ្ត ប់កង្វល់របស់្របជពលរដ្ឋ"។  ករពិភក ្រកុមេគលេ បន
បង្ហ ញថ អនកចូលរមួចង់បនករយកចិត្តទុក ក់ែថមេទៀតពីអនកតំ ង ្រស្ត េហើយអនកចូល
រមួទំងអស់ បននិយយថ ្រតូវែតមនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេ្រចើន
ែថមេទៀតកនុងេពលអនគត។     
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IV. សកមមភព និងលទធផលេ្រកយកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច សេ់ឆន ត10 

បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តនីមួយៗ វទិយ ថ នជតិ NDI 
បនបំេពញទ្រមង់ពិនិតយ ម ន េដើមបីកត់្រ បញ្ហ ចមបងៗែដលអនកចូលរមួបនេលើកេឡើង
ករសនយរបស់អនកតំ ង ្រស្ត េដើមបីេ ះ្រ យនូវកង្វល់នីមួយៗ លទធផលែផ្អកេលើ
ករ យករណ៍ផទ ល់ខ្លួនពីអនកតំ ង ្រស្ត និងលទធផលែផ្អកេលើករ យករណ៍េ យ
សហគមន៍។  បុគគលិកៃនវទិយ ថ នជតិ NDI បនបន្ត ម នជមួយអនកតំ ង ្រស្តមន ក់ៗ 
បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េដើមបីពិភក េលើសកមមភពរបស់
ពួកេគ េ យកត់្រ ព័ត៌មនកនុងទ្រមង់ពិនិតយ ម ន11។ េលើសពីេនះេទៀត អងគករៃដគូ
កនុង្រសុករបស់វទិយ ថ នជតិ NDI បនចុះជួប មភូមិែដលបនេរៀបចំកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត និង មសហគមន៍េនែកបរ បនទ ប់ពីកិចចពិភក េ យជួប
សំេណះសំ លជមួយអនកចូលរមួ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន េដើមបី កសួរអំពីករផ្ល ស់ប្តូរ 
ឬភពរកីចេ្រមើន មួយ ចំេពះបញ្ហ ននែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត និងពិនិតយេផទ ងផទ ត់េលើភព្រតឹម្រតូវៃនរបយករណ៍របស់
អនកតំ ង ្រស្ត។  ភគេ្រចើនសកមមភព និងលទធផល ែដលបន យករណ៍េ យ
អនកតំ ង ្រស្ត ្រតូវបនបញជ ក់ និង្រសប មករសេងកតេនថន ក់សហគមន៍េ យម្រន្តី
មូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋ។  បនទ ប់មក លទធផលទំងេនះ ្រតូវបន្របមូលចង្រកង និង
យករណ៍្រតឡប់េទសហគមន៍នីមួយៗ េ យអងគករៃដគូកនុង្រសុក និងអនកសម័្រគចិត្តរបស់

វទិយ ថ នជតិ NDI េនែខសី  និងែខកញញ  ឆន ំ២០១១។   
 

អនកតំ ង ្រស្តជេ្រចើន បនចត់វធិនករេ ះ្រ យកង្វល់ែដលបនេលើកេឡើងេ យ
អនកចូលរមួេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េហើយករអន្ត គមន៍របស់
ពួកេគេកើតេឡើង្រគប់របូភព។  ជញឹកញប់ អនកតំ ង ្រស្ត បនសរេសររបយករណ៍ ឬលិខិត
ជូន ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធ។ កនុងករណីខ្លះ អនកតំ ង ្រស្តបនជួប្របជំុជមួយ ជញ ធរ
មូល ្ឋ ន និងេធ្វើអន្ត គមន៍យ៉ងសកមមេលើបញ្ហ ែដលេកើតេឡើង េ យជេរឿយ  ៗ បនេដើរតួនទី
ជអនកស្រមុះស្រមួលដ៏សំខន់កនុងករេ ះ្រ យជេម្ល ះេផ ងៗ។  ជញឹកញប់ កិចចពិភក រ ង

                                                 
10 េនេពលសរេសររបយករណ៍េនះ កិចច្របជំុពិនិតយ ម នភគេ្រចើន ែតមិនទំងអស់េទ ្រតូវបនេរៀបចំជមួយ
អនកតំ ង ្រស្ត។  េនកនុងសហគមន៍មួយចំនួន ពំុមនេពលេវ ្រគប់្រគន់ ចប់ ំងពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត 
និងមច ស់េឆន ត ្រតូវបនេរៀបចំេធ្វើេឡើងកនុងករពិនិតយ ម នបែនថមេនថន ក់មូល ្ឋ ន។  លទធផលែដលបន យករណ៍េនកនុង
របយករណ៍េនះ្រគន់ែតជចំែណកខ្លះៗបុ៉េ ្ណ ះ។  
11 ជធមម  បុគគលិកៃនវទិយ ថ នជតិ NDI បនជួបជមួយអនកតំ ង ្រស្តេនករយិល័យអនកតំ ង ្រស្ត។  ជួនកល 
អនកតំ ង ្រស្តទំងអស់មិនមនេពលេវ ស្រមប់ករសមភ សន៍េ យផទ ល់េទ េហើយ មសំណូមពររបស់ពួកេគ  ពួកេគ
បនបំេពញទ្រមង់ពិនិតយ ម នរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI េ យខ្លួនឯង។ 
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ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត និងករយកចិត្តទុក ក់របស់អនកតំ ង ្រស្តជបន្តបនទ ប់ 
បនជួយពេន្ល នែផនករអភិវឌ ន៍ែដលមន្រ ប់ស្រមប់តំបន់មូល ្ឋ ន ជពិេសសសំេណើ សំុ
េហ ្ឋ រចនសមព័នធ។ េបើេទះបីជ បញ្ហ ភគេ្រចើនមិនែមន្រតូវបនេ ះ្រ យេ យ រ 
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េ យផទ ល់ក៏េ យ បុ៉ែន្ត កិចចពិភក ទំងេនះ
មនផលប៉ះពល់ដ៏គួរឲយកត់សមគ ល់ – ជេរឿយៗ មនលកខណៈ្របេយល និងមិនេឃើញេ យ
ជក់ ក់–េហើយជួនកល ពិតជបននំឲយមនដំេ ះ្រ យបញ្ហ ដ៏េពញេលញ។ េបើេទះបីជ 
ពំុមនករពក់ព័នធជក់ ក់ពីអនកតំ ង ្រស្តក៏េ យ ក៏កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត បនបង្ហ ញឲយេឃើញពីសកមមភពល្អ និងខុសចបប់ េហើយែដលជញឹកញប់ញំុងឲយ
មនវធិនករផ្លូវករេនថន ក់មូល ្ឋ ន ឬករបញច ប់សកមមភពេ យអនក្រប្រពឹត្តេ យខ្លួនឯង។   

 

ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើ ជេរឿយៗ អនកតំ ង ្រស្តបនសរេសរលិខិត ឬជួប
ជមួយម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធននេដើមបីទញករចប់ រមមណ៍េលើបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើង
េនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  វទិយ ថ នជតិ NDI បនកត់្រ
នូវ ល់អន្ត គមន៍ទំងេនះ េទះបីជបញ្ហ ទំងេនះ មិន្រតវូបនេ ះ្រ យឲយចប់សព្វ្រគប់
ក៏េ យ េ្រពះ ជករបង្ហ ញពីឆនទៈ និងករេប្តជញ របស់អនកតំ ង ្រស្ត។ ឧទហរណ៍
រមួមន៖ 
 

 េខត្តេសៀម ប៖  ឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ 
បនជួប្របជំុជមួយអភិបល្រសុក និងេមឃំុ េដើមបីពិភក េលើពកយបណ្តឹ ងរបស់
អនកចូលរមួកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត អំពី ជញ ធរករពរ 
និង្រគប់្រគង្រប ទអងគរវត្ត និងតំបន់េសៀម ប ( ជញ ធរអប ) និងករទមទរសំុ
ករបំភ្លឺអំពីែដនសមតថកិចច  និងបទបញញតិ្តរបស់ ជញ ធរេនះ។   

 េខត្តបនទ យមនជ័យ ៖ ឯកឧត្តម អន សំុ៊ អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ 
បនជួប្របជំុជមួយម្រន្តីៃនមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត មនទីរធនធនទឹក មនទីរបរ ិ ថ ន មនទីរ
កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ មនទីរេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម និងសំណង់ មនទីរអប់រ ំ
យុវជន និងកី  មនទីរសុខភិបល និងមនទីរឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល េដើមបីពិភក
េលើបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ។ 
ឯកឧត្តម  បនជំរញុឲយម្រន្តីេខត្តរកដំេ ះ្រ យជូន្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន។   

 េខត្តបនទ យមនជ័យ ៖  ឯកឧត្តម យន្ត ថរ ូអនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក  សម រង ុ ី 
បន យករណ៍ថ កលពីៃថងទី២៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ ឯកឧត្តមបនសរេសរលិខិត
ចំនួន៩ េផញើជូន ថ ប័នពក់ព័នធ មរយៈរដ្ឋសភ េសនើសំុព័ត៌មនអំពីគេ្រមងអភិវឌ ន៍ 
េនកនុងេខត្ត។  
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

 េខត្តកំពង់ចម ៖  ឯកឧត្តម យូ ហុក្រគី អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក នេ ត្តមរណឬទធិ
បនសរេសរលិខិតេផញើជូនឯកឧត្តម បិ៊ន ឈិន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធន ជញ ធរ
ជតិេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី េដើមបីេសនើសំុអន្ត គមន៍េលើជេម្ល ះដីធ្លីែដលពក់ព័នធជមួយ
្រកុមហុ៊ន ឡុង េ្រសង ែដលបនដេណ្តើ មយកដីពីកសិករ េនភូមិអូ្របំពីរ ឃំុែ្រពកកក់ 
្រសុកសទឹង្រតង់។   

 េខត្តកំពង់ចម៖  ឯកឧត្តម យូ ហុក្រគី អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក នេ ត្តមរណឬទធិ 
បនសរេសរលិខិតេផញើជូនរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ េដើមបីេសនើសំុផ្លូវេនកនុង 
ភូមិមឃ២ ឃំុែ្រពកកក់ ្រសុកសទឹង្រតង់ និងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធនធនទឹក េដើមបី ្ត រេឡើង
វញិនូវទំនប់ ពន និងទ្វ រទឹក េនឃំុែ្រពកកក់ ្រសុកសទឹង្រតង់ េហើយនិងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
សុខភិបល េដើមបីេសនើសំុមណ្ឌ លសុខភពេនឃំុែ្រពកកក់ ្រសកុសទឹង្រតង់។   

 េខត្តបត់ដំបង៖  េ កជំទវ មូរ សុខហួរ អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក  សម រង ុ ី 
បនេសនើឲយអភិបលេខត្តរងេធ្វើអន្ត គមន៍េលើជេម្ល ះដីធ្លី េន្រសុកគស់្រកឡ និង្រសុក
បណន់។  េ កជំទវ ក៏បនជួប្របជំុជមួយជំទប់ឃំុរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ 
និងគណបក  សម រង ុ ី រមួជមួយនគរបលបុ៉ស្តិ៍ឃំុដូនប ផងែដរ េដើមបីេសនើពួកេគ
អនុញញ តឲយអនកភូមិេធ្វើែ្រសេនេលើដីែដលមនជេម្ល ះេនកនុងឃំុដូនប។ 

 េខត្តកំពង់ធំ៖  បនទ ប់ពីមនករត្អូញែត្អរ េនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត ទក់ទងនឹង្របក់េបៀវត រទ៍ប ស្រមប់ម្រន្តី ជករ ជក ្ត ែដលនំឲយមន
ករ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ ឯកឧត្តម ែម៉ន សុថវរ្ិរនទ អនកតំ ង ្រស្តគណបក  សម រង ុ  ី
បនសរេសរលិខិតេផញើជូននយករដ្ឋម្រន្តី និង ជញ ធរពក់ព័នធអំពីករតេម្លើង្របក់េបៀវត រ ៍
ជូនម្រន្តី ជករ។ 

 

បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តជញឹកញប់អនកតំ ង ្រស្ត 
បនេដើរតួនទីដ៏មន្របេយជន៍ និងចំបច់បំផុតជអនកចរចរេនកនុងជេម្ល ះេផ ងៗេ យបេងកើត
នូវឱកសស្រមប់ករស្រមុះស្រមួល និងបញចុ ះបញចូ ល កនុងនមជងតំ ងៃនផល្របេយជន៍
របស់អនកចូលរមួ។  ឧទហរណ៍រមួមន ៖ 

 
 េខត្តៃ្រពែវង៖ ឯកឧត្តម សុខ ឥ ន អនកតំ ង ្រស្តៃនគណបក ្របជជនកមពុជ 

បនេធ្វើអន្ត គមន៍េលើជេម្ល ះដីធ្លីជមួយម្រន្តីមូល ្ឋ នេហើយដីេនះ្រតូវបន្របគល់ឲយ
មច ស់ដីពិត្របកដវញិ។  ករអន្ត គមន៍េនះ ្រតូវបនបញជ ក់េ យម្រន្តីមូល ្ឋ ន។ 

 េខត្តក ្ត ល៖  ឯកឧត្តម ចន់ េចង អនកតំ ង ្រស្តៃនគណបក  សម រង ុ ី បនជួប
្របជំុជមួយសមជិក្រកុម្របឹក េខត្តមកពីគណបក  សម រង ុ ី េដើមបីពិភក អំពីតៃម្ល
ខពស់ស្រមប់េធ្វើប័ណ្ណេបើកបរ ែដលជបញ្ហ មួយែដល្រតូវបនេលើកេឡើងេនកនុងកិចច
ពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  សមជិក្រកុម្របឹក េខត្ត បនេលើក
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

យកបញ្ហ េនះេទពិភក េនកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក បនទ ប់ េហើយេ្រកយមកតៃម្លប័ណ្ណ
េបើកបរ ្រតូវបនកត់បនថយពី៨០,០០០េរៀល មកេន៥៧,០០០េរៀល។    

 េខត្តកំពង់ធំ៖ អនកចូលរមួេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត បន
យករណ៍អំពីករខ្វះអត្តសញញ ណប័ណ្ណជតិែខមរ។ អនកតំ ង ្រស្ត បនេធ្វើ

អន្ត គមន៍េលើបញ្ហ េនះ េហើយពីរសប្ត ហ៍េ្រកយមក ជញ ធរ្រសុក បនែចកចយ
អត្តសញញ ណប័ណ្ណជតិែខមរចំនួន៤,០០០ ដល់អនកភូមិេនកនុង្រសុកទំងមូល។   

 េខត្តកំពង់ធំ៖  បនទ ប់ពីមនករត្អូញែត្អរ េ យអនកចូលរមួ មកពីឃំុ ្រគមថ ពួកេគ
មិនទន់បនទទួលនូវសំណងពី្រកុមហុ៊នមួយ ែដលបនឈូសឆយដីរបស់ពួកេគ 
មួយែខេ្រកយេវទិកកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត អភិបល្រសុក 
បនេរៀបចំកិចច្របជំុជមួយអនកភូមិចំនួន៤៣៤នក់ េនវត្តអូរខយង េហើយជលទធផល
្រគួ រចំនួន៨ បនទទួលសំណង។  

 េខត្តកំពង់ធំ៖  ឯកឧត្តម ែម៉ន សុថវរ្ិរនទ អនកតំ ង ្រស្តៃនគណបក  សម រង ុ ី និង 
ឯកឧត្តម សិុក បុ៊នហុក អនកតំ ង ្រស្តៃនគណបក ្របជជនកមពុជ បនេធ្វើ
អន្ត គមន៍េលើជេម្ល ះដីធ្លីែដលពក់ព័នធជមួយ្រកុមហុ៊ន Gold Fusion។  អនកដឹកនំ
សហគមន៍ភូមិថមី េនកនុងឃំុេ្រសើង បន យករណ៍ថ ្រកុមហុ៊នេនះ មិនបនេធ្វើករ
ឈូសឆយដីេទរហូតដល់បចចុបបននេនះ។    

 េខត្ត្រកេចះ ៖   េ កជំទវ ្រតឹង ថវ ី អនកតំ ង ្រស្តៃនគណបក ្របជជនកមពុជ 
បនសរេសរលិខិតេផញើជូន្របធនរដ្ឋសភស្តីពីជេម្ល ះដីធ្លី ែដលបនេលើកេឡើងេ យ
អនកចូលរមួេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  រដ្ឋសភ បន
េផញើលិខិតមួយចបប់ជូនអភិបលេខត្ត េ យេសនើសំុឲយអភិបលេខត្តរកដំេ ះ្រ យ
ចំេពះករណីេនះ។  ជលទធផល ្រគួ រចំនួន១៦ បនទទួលសំណងស្រមប់ដីធ្លីែដល
្រតូវបនេគរបឹអូសយកេ យ្រកុមហុ៊នេផ ងៗ ដូចបនបញជ ក់េ យ ជញ ធរ្រសុក។  
 

េនកនុងករណីមួយចំនួនតូច កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត បន
េលើកទឹកចិត្ត្របជពលរដ្ឋឲយេចះេរៀបចំបញ្ហ នន ែដលពួកេគជួប្របទះជរមួ។  ឧទហរណ៍
រមួមន៖  

 

 េខត្ត្រកេចះ ៖ បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ្របជពលរដ្ឋ
ចំនួន២០០នក់ មកពីឃំុចំនួន៣  ឃំុ ្វ យ្រជះ ឃំុពីរធនូ និងឃំុខ ឹម បនេរៀបចំពិធី
បួងសួងេលើជេម្ល ះដីធ្លីេនកនុងវត្ត ពំុ។   

 េខត្តកំពង់ធំ៖ សមជិកសហគមន៍ៃ្រពេឈើមកពីឃំុ មគគី ឃំុ្រកយ និងឃំុ ្រគម
បន យករណ៍ថ ពួកេគបនជួប្របជំុជមួយ្រកុម្របឹក ឃំុ្រកយ និងឃំុ មគគី 
េហើយបន្រពមេ្រព ងគន េលើ្រពំ្របទល់ៃ្រពេឈើ ែដលជបញ្ហ មួយែដលបនេលើកេឡើង
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

េនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ បន
្របស់ឧបករណ៍ GPS និងបញ់ថន ំពណ៌េលើេដើមេឈើ េដើមបីកំណត់្រពំ្របទល់ដីៃ្រព
ចំនួន៧,៧៨២ ហិក ។ 

 េខត្ត្រកេចះ ៖ េនកនុង្រសុកសនួល បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត ្របជពលរដ្ឋចំនួន៣០០នក់ បន្របមូលផ្តុំគន  និងបិទផ្លូវេទកន់េខត្ត្រកេចះ 
េ យទមទរឲយ្រកុមហុ៊ន្របគល់ដីែដលរបឹអូសយកពីពួកេគចំនួន៥,៦០០ហិក  ឲយ
ពួកេគវញិ និងដកពកយបណ្តឹ ង្របឆំងនឹងអនកតំ ងសហគមន៍ចំនួន៤នក់ ែដល្រតូវ
បនេចទ្របកន់ពីបទបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិរបស់្រកុមហុ៊នកនុងអំឡុងេពលត ៉ពី
បញ្ហ ដីធ្លី។ 

 
 

 

 

  

ជេម្ល ះដីធ្លី ែដល្រតូវបនេ ះ្រ យេ យអនកតំ ង ្រស្ត មណ្ឌ ល្រកេចះ 
មកពីគណបក ្របជជនកមពុជ និងគណបក  សម រង ុ  ី

 

 សហគមន៍មូល ្ឋ ន េនឃំុ ្វ យ្រជះ ្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ និងអនកតំ ង ្រស្ត បនសហករគន
េ ះ្រ យជេម្ល ះដីធ្លី ែដលពក់ព័នធជមួយ្រកុមហុ៊នដូវេទៀង្រកេចះ (Dau Tieng Kratie) និង្រកមុហុ៊ន
ដូវេទៀង ៉ ប់ប័រ (Dau Tieng Rubber)។ បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត សហគមន៍េនះ 
បន្របមូលផ្តុំគន  និងសំុជំនួយពីឯកឧត្តម ឡុង រ ី អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក  សម រង ុ ី និងេ កជំទវ 
្រតឹង ថវ ីអនកតំ ង ្រស្តៃនគណបក ្របជជនកមពុជ ែដលបនសរេសរលិខិតស្តីពីបញ្ហ ដីធ្លីេផញើជូនរដ្ឋសភ។  
អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក  សម រង ុ ី បនែចកចយឯក រថតចំលងៃនលិខិតអន្ត គមន៍របស់េ ក 
ែដលបនចុះហតថេលខេ យ្របធនរដ្ឋសភដល់សហគមន៍។  អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជន
កមពុជ បនេសនើសំុឲយអភិបលេខត្ត និងអភិបល្រសុកសរេសររបយករណ៍លំអិតស្តីពីជេម្ល ះដីធ្លីជូនរដ្ឋសភ។  
សហគមន៍ ក៏បនេរៀបចំបតុកមមេនមុខ ឃំុ ្វ យ្រជះផងែដរ។  កលពីៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ំ២០១១ 
្របជពលរដ្ឋចំនួន១០០នក់ មកពីឃំុ ្វ យ្រជះ បនេធ្វើដំេណើ រេទ ជធនីភនំេពញ េដើមបតី ៉េនមុខផទះរបស់
នយករដ្ឋម្រន្តី េដើមបីែស្វងរកអន្ត គមន៍ពីេ ក។  
 

 កលពីៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ អភិបលេខត្ត និងអនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកសិកមម រកុខ -
្របមញ់ និងេន ទ បនេឆ្លើយតបេទនឹងករទមទរចំនួនបី កនុងចំេ មករទមទរសរបុ៤របស់បតុករ។  
ពួកេគ បនេកះេ តំ ងសហគមន៍បីនក់េឡើងតុ ករ និងេសនើសំុឲយ្រកមុហុ៊នបញឈប់ករឈូសឆយ
ដីធ្លីរហូតដល់មនដំេ ះ្រ យសម្រសបមួយ។  ពួកេគ បនទុកេពល១៥ៃថង ឲយសហគមន៍េដើមបជូីនដំណឹង
េទគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីអំពីទី ំងដីពិត្របកដរបស់ពួកេគ។ កនុងអំឡុងេពលសរេសរ
របយករណ៍េនះ ដី៦០% ្រតូវបន ស់ែវង។  
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

ជករេឆ្លើយតបចំេពះសំេណើ អភិវឌ ន៍ អនកតំ ង ្រស្តបន ក់សមព ធេលើ ជញ ធរ 
មូល ្ឋ នឲយពេន្ល នគេ្រមង ឬគំនិតផ្តួចេផ្តើមែដលបនេរៀបចំែផនកររចួេហើយ ែដលជញឹកញប់ 
ករគបសងកត់ ឫជ្រមុញឲយមនលទធផលស្រមប់សហគមន៍។  ថី្វតបិតែតលទធផលទំងេនះមិនែមន
េកើតេឡើងពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តែតឯង ែតកិចចពិភក េនះ ក៏បន
ជួយេលើកកមពស់ករយល់ដឹងចំបច់ និងទញចំ ប់ រមមណ៍ចំបច់េលើបញ្ហ ទំងេនះ 
េហើយែថមទំងបនផ្តល់ករេលើកទឹកចិត្ត េដើមបីឲយចត់វធិនករឲយេលឿន ែដលជួនកលមិនមន
ករចូលរមួពីអនកតំ ង ្រស្តផង។ េនកនុងករណីមួយចំនួន អនកតំ ង ្រស្ត ចបញចុ ះបញចូ ល
ឲយមនកមមវធីិ ឬសកមមភពថមីែដលបនេសនើេ យមច ស់េឆន ត្របកបេ យ្របសិទធភព។ 
ឧទហរណ៍ រមួមន៖   

 

 េខត្តកំពត៖ េ្រកយពីមនសំណូមពរពីអនកចូលរមួេនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត 
និងមច ស់េឆន ត ែដលបនេសនើសំុករជួសជុល្រប យមួយែខ  ៧៧០ែម៉្រតៃន្រប យ
េនះ ្រតូវបនជួសជុលពីចំណុចភូមិ្រតពំងសែងកដល់ឃំុ្រតពំង្រពីង។  

 េខត្តៃ្រពែវង៖ ជករេឆ្លើយតបេទនឹងសំណូមពរែដលបនេធ្វើេឡើងកនុងអំឡុងេពល
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ឯកឧត្តម សុខ ឥ ន អនកតំ ង 
្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ បន យករណ៍ថ ផ្លូវថនល់ចំនួន២ែខ   មួយែខ

្របែវង១៥គីឡូែម៉្រត ពីចំណុចភូមិពនដល់្រសុកសីុធរក ្ត ល និងមួយែខ េទៀត
្របែវង២០គីឡូែម៉្រត ពីចំណុចផ រៃ្រពេពន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ៨ដល់ផ រែ្រពក
សែណ្ត ក--កំពុង្រតូវបន ងសង់េ យអងគភពវសិ្វកមមៃនកងយុទធពលេខមរភូមិនទ។    

 េខត្តបនទ យមនជ័យ៖  ឯកឧត្តម យន្ត ថរ ូអនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក  សម រង ុ ី  
បន យករណ៍ថ ផ្លូវថនល់្របែវង២គីឡូែម៉្រតពី ្រកហមេទឃំុចង្ហ  ្រតូវបន
ជួសជុលេ យេ្របើ្របស់ថវកិអភិវឌ ន៍ឃំុ និងអំេ យសបបុរសជន។  

 េខត្តេសៀម ប៖  ឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ 
បនែណនំ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឲយ ្ត រេឡើងវញិនូវ្រប យែដលខូចខត េនកនុងសហគមន៍ 
ែដលបញ្ហ មួយេនះ ្រតូវបនេលើកេឡើងេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត។   ជលទធផល ្រប យ្របែវង៥គីឡូែម៉្រត េនកនុងសហគមន៍ែកវព័រ ្រសុកពួក 
្រតូវបនជួសជុល។   

 េខត្តកំពង់ចម៖  េមឃំុែ្រពកកក់ និង្របជពលរដ្ឋ បន យករណ៍ថ បនទ ប់ពីកិចច 
ពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ម្រន្តីមនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទ និងមនទីរ
ធនធនទឹក បនសិក ផ្លូវចំនួន៣ែខ  និងទំនប់ទឹកមួយែដលបនខូចខត ែដលបន
េលើកេឡើងេ យអនកចូលរមួេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត 
េដើមបីេរៀបចំ្រពងសំេណើ មួយស្រមប់ករជួសជុល។     
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 េខត្តកំពង់ធំ៖  ឯកឧត្តម សិុក បុ៊នហុក អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ 
បន យករណ៍ថ ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនេ ះ្រ យបញ្ហ ទ្វ រទឹក ែដល្រតូវបនេលើក
េឡើងេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េនកនុងឃំុ ំង្រកេ ។ 
ទំនប់ទឹកថមីមួយកែន្លង ែដល្រតូវបនេសនើសំុេ យអនកចូលរមួកនុងកិចចពិភក រ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុងែផនករវនិិេយគឃំុ។    .  

 េខត្តបត់ដំបង៖  បនទ ប់ពីមនសំណូមពរែដលបនេលើកេឡើងេនកិចចពិភក រ ង 
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ផ្លួវ៣ែខ ្រតូវបនក ង៖ ផ្លូវមួយែខ ្របែវង
៨គីឡូែម៉្រតមួយែខ ពី្រពំ្របទល់ភូមិអូរដូនេពេទភូមិបូរសងឃ ជ ផ្លូវមួយែខ ្របែវង 
៧គីឡូែម៉្រតមួយែខ ពីភូមិអូរដូនេពេទភូមិ្របបេហើប និងផ្លូវមួយែខ េទៀត្របែវង
៣គីឡូែម៉្រតមួយែខ ពីភូមិអូរដូនេពេទភូមិ្រតពំងកបល ្វ ។  

 េខត្តកំពង់ឆន ងំ៖ បនទ ប់ពីមនសំណូមពរេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត បនជួសជុលផ្លូវពីភនំជ័យេទ្រសះ េមធ និង
បន ងសង់កំែពងរក ទឹកស្រមប់្រសះ េមធ។  
 

អនកចូលរមួេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ក៏បនបង្ហ ញឲយ 
េឃើញពីសកមមភពមិន្រប្រកតី ឬសកមមភពខុសចបប់ែដល្រតូវបនេកើតេឡើងេនកនុងសហគមន៍
របស់ពួកេគផងែដរ។  ករ ត្រត ងដល់ ធរណជន និងអន្ត គមន៍ជបន្តបនទ ប់របស់
អនកតំ ង ្រស្ត ជេរឿយៗ បននំេទដល់ករប្រងក បេលើសកមមភពែដលកំពុងេកើតមន 
េហើយ ក៏ជរនំង ងំអនកេផ ងៗេទៀត មិនឲយ្រប្រពឹត្តខុស។  ឧទហរណ៍រមួមន៖  

 

 េខត្តបនទ យមនជ័យ៖  កនុងអំឡុងេពលកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត 
អនកចូលរមួ បនត្អូញែត្អរអំពីអនកគួកេជ (ឈមួញក ្ត ល) ែដលេ្របើជញជ ីងសីុែភនកគីឡូ 
េដើមបីលួចបន្លំ្របជពលដ្ឋេលើតៃម្លអងករ។  េ្រកយពីមនអន្ត គមន៍ពីឯកឧត្តម យន្ត ថរ ូ
អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក  សម រង ុ ី ជញ ធរេខត្ត បនក្រមិតែភនកជញជ ីងេឡើងវញិ
េន មេ ងម៉សីុនកិន្រសូវ និងផ្តល់ជញជ ីងថមីដល់េមឃំុ េដើមបីេ្រប បេធៀបទមងន់ថ្លឹងជមួយ
ជញជ ីងរបស់អនកគួកេជ។     

 េខត្តេសៀម ប៖  េនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត អនកចូលរមួ 
បនត្អូញែត្អរអំពីករទរៃថ្លេស ២,០០០េរៀល ស្រមប់េស សុខភព ែដលពួកេគ
េជឿថេស សុខភព ្រតូវែតផ្តល់ឲយេ យមិនគិតៃថ្ល។  ឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ 
អនកតំ ង ្រស្តរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ បនជួប្របជំុជមួយ្របធន
ករយិល័យសុខភិបល្រសុក្របតិបត្តិេន្រសុកអងគរជំុ និង្រតូវបនេគ្របប់ថ ករ
បង់ៃថ្លេស  គឺជករសម័្រគចិត្ត េហើយមិនគួរ្រតូវបនទមទរេឡើយ។  បចចុបបនន ព័ត៌មន
េនះ ្រតូវបន្របប់េទសហគមន៍រចួេហើយ។ 
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 េខត្តកំពត៖ េនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត អនកេន ទ បន
ត្អូញែត្អរអំពីរមណីយ ្ឋ នមួយកែន្លងែដលបនបិទផ្លូវមិនឲយពួកេគចូលេទេន ទ។ បនទ ប់
ពីកិចចពិភក ចប់ភ្ល ម អនកភូមិ និងេមភូមិែ្រពកអំពិល ឃំុេកះតូច ្រសុកទឹកឈូ បន
យករណ៍ថ មច ស់រមណីយ ្ឋ នេនះរះុេរ ើរនំងេចញពីផ្លូវេហើយ។ 

 េខត្តបត់ដំបង៖  ករេន ទខុសចបប់ និងភពអសកមមរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ្រតូវបន
េលើកេឡើងេនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  បនទ ប់ពី
កិចចពិភក េនះ ្របជពលរដ្ឋមកពី្រសុកេម៉ងឬស ី បន យករណ៍ថ សកមមភព
េន ទខុសចបប់្រតូវបនកត់បនថយ៦០% េ យ រែតករចត់វធិនកររបស់

ជញ ធរ។ 
 េខត្តកំពង់ឆន ងំ៖ អនកចូលរមួ បនត្អូញែត្អរអំពីករេ្រជ តែ្រជករបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

កនុងករបេងកើតប ្ត ញ្រស្តីសហគមន៍។  បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត ប ្ត ញ្រស្តី បនេរៀបចំកិចច្របជំុេ យគម នករេ្រជ តែ្រជក ឬករបំភិត
បំភ័យ។  
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ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

V. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 

 កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI  ្រតូវបន
េរៀបចំេឡើងពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ រហូតដល់ែខកញញ ឆន ំ២០១១ បនបង្ហ ញអំពីបញ្ហ ដូចៗគន  
ដ៏គួរឲយកត់សមគ ល់របស់្របជពលរដ្ឋែខមរេនកនុងេខត្តទំង១២ ែដលកមមវធីិទំនក់ទំនងរ ង
អនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត្រតូវបនេរៀបចំ។  បញ្ហ  ែដល្រតូវបនេលើកេឡើងរមួមន៖ 
ជេម្ល ះដីធ្លី  បញ្ហ ្របឈមែផនកកសិកមម ជពិេសសត្រមូវករែផនកធ ្រស្ត និងទីផ រ  
អំេពើពុករលួយដ៏ ល លជពិេសសកនុងចំេ ម ជញ ធរមូល ្ឋ ន ករអនុវត្តន៍ចបប់មិនេសមើគន  
និងករមិនបនផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក  េហើយនឹងត្រមូវករេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និង
ករអភិវឌ ន៍ ដូចជ ផ្លូវ មណ្ឌ លសុខភព េរៀន និងអគគិសនី។  េទះបីជមនភពខុសគន
បន្តិចបន្តួច ែដលគួរឲយកត់សំគល់េលើបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងកមមវធីិទំនក់ទំនង
រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI កនុងឆន ំមុនៗក៏េ យ ក៏េនឆន ំ
េនះបញ្ហ ជំុវញិករដេណ្តើ មដីធ្លី និងសមបទនេសដ្ឋកិចច បនេលចេធ្ល កន់ខ្ល ំងេឡើង។  
្របជពលរដ្ឋែខមរ ក់ដូចជមនករយល់ដឹងថ េទះបីជេសដ្ឋកិចចៃន្របេទសរបស់ពួកេគ បន
នឹងកំពុងែតរកីចេ្រមើនកនុងមួយទសវត រក៍ន្លងេទក៏េ យ ក៏ករអភិវឌ ន៍បនផ្តល់អតថ្របេយជន៍
ដល់អនកមនលុយ អនកមនែខ ្រស យ និងជនបរេទសជជង្របជពលរដ្ឋែខមរ។ រមមណ៍
ខឹងសមបរ និងករមិនេពញចិត្ត បនបញជ ក់េនកនុងពកយសម្តីរបស់្របជពលរដ្ឋ េហើយ
អនកចូលរមួជេ្រចើន និយយឥត ក់េលៀម និងរះិគន់ចំៗេនកនុងេវទិកទំងេនះ។     
 

េនកនុងកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តភគេ្រចើន អនកតំ ង ្រស្ត 
បនសែម្តង កបបកិរយិ្របកបេ យវជិជ ជីវៈ អនុវត្ត មពិធីករៃនកិចចពិភក  និងេចៀស ង 
មិនេធ្វើករ យ្រប រជលកខណៈបុគគល និងរះិគន់ែបបបន្តុះបង្អ ប់។  ពួកេគ ក៏បនបង្ហ ញ
ពីវន័ិយបក ដ៏ល្អ្របេសើរ េ យរក រនេយបយ និងេគលជំហរគណបក របស់ពួកេគ
នំឲយមនករេឆ្លើយតបសីុសង្វ ក់គន េទនឹងបញ្ហ សំខន់ៗ។  ករអនុវត្តន៍ជរមួ និងសិលបៈៃន
ករនិយយរបស់អនកតំ ង ្រស្ត មនកររកីចេ្រមើនជងឆន ំមុនៗ េហើយអនកតំ ង ្រស្ត 
បនបង្ហ ញពីករេប្តជញ ចិត្តរបស់ពួកេគកនុងករ ្ត ប់មច ស់េឆន ត េហើយេឆ្លើយតបចបស់ៗេទនឹង
កង្វល់របស់្របជពលរដ្ឋមច ស់េឆន ត។  ក្រមិតជំនញ មនលកខណៈេផ ងៗគន កនុងចំេ ម
អនកតំ ង ្រស្តមន ក់ៗ បុ៉ែន្តគុណភពៃនករអនុវត្តន៍របស់ពួកេគ មិនជប់ទក់ទិនេទនឹង
និនន ករគណបក េទ។  អនកចូលរមួ ក់ដូចជេឆ្លើយតបជវជិជមនេ្រចើនេទនឹង
អនកតំ ង ្រស្ត ែដលបនេឆ្លើយតបនឹងករេ ះ្រ យជក់ ក់ និងមនលកខណៈជ្របព័នធ
ចំេពះបញ្ហ នីមួយៗែដលេកើតេឡើងជជងអនកែដលនិយយទូេទ ឬឲយម្រន្តីមូល ្ឋ នេឆ្លើយតប
នឹងបញ្ហ ជំនួសពួកេគ។  
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 េនកនុងករណីខ្លះ គណបក នេយបយ បនបញជូ នអនកតំ ង ្រស្តមកពីមណ្ឌ លេផ ង 
មកចូលរមួកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត។  អនកតំ ង ្រស្ត ្រតូវបនេគ
េបះេឆន តឲយ មេខត្តែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះគណបក េខត្ត េហើយពួកេគទទួលខុស្រតូវ
ចំេពះមច ស់េឆន តេនកនុងេខត្តេនះ។  េនេពលែដលអនកតំ ង ្រស្តមកពីមណ្ឌ លេផ ង បន
ចូលរមួកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ជេរឿយ  ៗ ពួកេគអនុវត្តមិនសូវបនល្អដូច
អនកតំ ង ្រស្តមកពីមណ្ឌ លេនះផទ ល់េទ ពីេ្រពះពួកេគមិនដឹងចបស់អំពីបញ្ហ េនមូល ្ឋ ននិង
មិន គ ល់អនកដឹកនំមូល ្ឋ ន និងមិន ចបន្ត ម នបន។  អនកចូលរមួ ្ត ប់េនកនុងកិចចពិភក
រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ក់ដូចជមន រមមណ៍្រចបូក្រចបល់ ជពិេសស េនេពល
ែដលអនកតំ ង ្រស្តមកពីមណ្ឌ លេផ ង ែថ្លងអំណរគុណពួកេគែដលបនេបះេឆន តឲយ។  ថី្វតបិត
ែតភរកិចចរបស់រដ្ឋសភ គឺ្រតូវេធ្វើជតំ ង្របជពលរដ្ឋទំងអស់ក៏េ យ ក៏គណបក  និង
អនកតំ ង ្រស្ត គួរែតយកចិត្តទុក ក់េ យផទ ល់ដល់អនកេបះេឆន តកនុងមណ្ឌ លរបស់ខ្លួន 
ែដលជយុទធ ្រស្តមួយ ចជួយឲយពួកេគជប់េឆន តម្តងេទៀតនេពលអនគតេនកនុងមណ្ឌ លេនះ
ជជងករបញជូ នអនកតំ ង ្រស្តចុះផ ព្វផ យទូទំង្របេទស។       
 

 ជរមួ កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត បនបេងកើតលទធផលជក់ចបស់ 
ែដលលទធផលជេ្រចើន ចេកើតេចញេ យផទ ល់ពីសកមមភពរបស់អនកតំ ង ្រស្ត ែដលបន
ចូលរមួកនុងកិចចពិភក ទំងេនះ។  អនកតំ ង ្រស្ត បនបង្ហ ញពីករេប្តជញ ចិត្តដ៏មុតមំចំេពះ
មច ស់េឆន ត និងបង្ហ ញនូវភរកិចចជអនកតំ ងចំេពះ្របជពលរដ្ឋេហើយអនកតំ ង ្រស្ត
ជេ្រចើន បនេគរពករសនយរបស់ខ្លួនយ៉ងតិចក៏មួយែដរ។  អន្ត គមន៍េផ ងៗ ្រតូវបនដឹកនំ
េ យសហគមន៍ ឬ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។  ជេរឿយៗ កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និង
មច ស់េឆន ត គឺជករ ងំមិនឲយមនករអនុវត្តន៍ខុសចបប់បែនថមេទៀត េ យបនឆ្លុះបញច ំងនូវ
បញ្ហ  និងែវកមុខជនេលមើសជ ធរណៈ។  ដូេចនះ េទះបីជ គម នអនក មន ក់ចត់វធិនករ
ជក់ ក់េលើបញ្ហ ក៏េ យ ក៏បញ្ហ េនះ្រតូវបនបញឈប់ែដរ។ េនកនុងករណីជេ្រចើន 
អនកតំ ង ្រស្ត បនចត់វធិនករេ ះ្រ យបញ្ហ  បុ៉ែន្ត រហូតដល់េពលេនះ ពំុទន់មន
លទធផល មួយ ែដល្រតូវបន យករណ៍េទ។  េទះជយ៉ងេនះក្តី វទិយ ថ នជតិ NDI ទទួល

គ ល់ថ អនកតំ ង ្រស្តទំងអស់ែដលបនពយយមេឆ្លើយតបេទនឹងកង្វល់នន ែដលបន
េលើកេឡើងេ យមច ស់េឆន ត។       
 

 មុខងរជតំ ងរបស់អនកតំ ង ្រស្ត ្រតូវបនព្រងឹង មរយៈកមមវធីិទំនក់ទំនង
រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត េ យអនកតំ ង ្រស្តបនចត់វធិនករចំបច់កនុង
ករេលើកេឡើងពីកង្វល់របស់មច ស់េឆន តជូន ថ ប័នពក់ព័នធ។  ដូចអនកតំ ង ្រស្តមន ក់របស់
គណបក  សម រង ុ ី េនមណ្ឌ ល្រកេចះ បនែថ្លងថ "ខញុំគឺជអនកបំេរ ើរបស់អនក ខញុំេធ្វើករឲយអនក"។  
អនកតំ ង ្រស្ត បននឹងកំពុងែត្រតួតពិនិតយ ម ន ជពិេសសទក់ទងនឹងករអនុវត្តន៍
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ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

ខុសចបប់េនថន ក់មូល ្ឋ ន។  បុ៉ែន្តក៏គួរឲយកត់សមគ ល់ផងែដរថគម នករអន្ត គមន៍ មួយ
ពក់ព័នធដល់ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិេទ។ ផទុយេទវញិ បញ្ហ េទវញិបញ្ហ ទំងេនះ ្រតូវបន
េលើកេឡើងដល់្រកសួងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងម្រន្តី។ បញ្ហ ជេ្រចើនែដល្រតូវបនេលើកេឡើង
កនុងកំឡុងេពលកិចចពិភក សិថតកនុងរង្វង់សមតថកិចចរបស់ ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិក៏េ យ ក៏សភជតិ 

ចបំេពញតួនទីដ៏សំខន់េ ះ្រ យបញ្ហ នន មរយៈមុខងរ ក់ែតងចបប់របស់ខ្លួន
ែដរ។ ្របជពលរដ្ឋ បនកំណត់បង្ហ ញយ៉ង្រតឹម្រតូវនូវករេធ្វើចបប់របស់សភជតិ មិនែមន
្រគន់ែតចំអនុម័តេសចកី្ត្រពងចបប់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលេឡើយ និងបនសែម្តងនូវេសចក្តី
រពឹំងទុករបស់េគថ សភជតិ នឹងអនុវត្តអំ ចេនះជមិនខន។  
  

 ដូចគន េនះែដរ កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត ក៏បនេដើរតួនទីយ៉ង
សំខន់កនុងករបង្ហ ញជូន្របជពលរដ្ឋទូទំង្របេទស នូវជេ្រមើសនេយបយេផ ងៗរបស់
ពួកេគ។  េនកមពុជ មនឱកសតិចតួច  េបើសិនមន  ស្រមប់អនកតំ ង ្រស្តរបស់
គណបក កន់អំ ច និងគណបក ្របឆំងកនុងករចូលរមួេកៀក ម គន  េនកនុងេវទិក

ធរណៈ និងេឆ្លើយសំណួររបស់្របជពលរដ្ឋ។  បនទ ប់ពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត 
និងមច ស់េឆន ត អនកចូលរមួករពិភក ្រកុមេគលេ  បនបង្ហ ញនូវករយល់ដឹងដ៏ទូលំទូ យ
អំពីគណបក ្របឆំង និងតៃម្លៃនលទធិ្របជធិបេតយយពហុបក ។     
 

េទះបីជសេ្រមចបនលទធផលទំងេនះក៏េ យ ក៏ករពិភក ្រកុមេគលេ បន
បង្ហ ញថ ្របជពលរដ្ឋេនមនករយល់ដឹងមនក្រមិតអំពីរដ្ឋសភ និងេគលបំណងរបស់
រដ្ឋសភេនេឡើយ។  ជញឹកញប់ អនកចូលរមួ ចកំណត់បន្រតឹមែតករ ក់ែតងចបប់ថ
ជតួនទីដ៏សំខន់របស់រដ្ឋសភបុ៉េ ្ណ ះ ផទុយេទវញិបនបង្ហ ញនូវករយល់ដឹងតិចតួចអំពី
ផលប៉ះពល់របស់ចបប់។ ្របជពលរដ្ឋ មិនយល់ចបស់អំពីតួនទីរបស់អនកតំ ង ្រស្តមន ក់ៗ 
និងបនយល់្រចឡំពីមុខងររបស់អនកតំ ង ្រស្តថ ែចកអំេ យ និងេស ននដល់
្របជពលរដ្ឋដូចគន នឹងមុខងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដរ។ េទះបីជករចូលរមួេនកនុង
កិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត បនព្រងឹងករយល់ដឹងរបស់ពួកេគមួយចំនួន
យ៉ង ក៏េ យ ក៏អនកចូលរមួ េនែតមិនសូវយល់ដឹងឲយបនទូលំទូ យអំពីតួនទីរបស់
រដ្ឋសភ និងអនកតំ ង ្រស្ត ឬទំនក់ទំនងរបស់ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិជមួយជីវភព្របចំៃថង
របស់ពួកេគ។  េនះ គឺ ក់ដូចជេ យ ររដ្ឋសភ និងអនកតំ ង ្រស្ត មនផលប៉ះពល់
តិចតួចេលើពួកេគរហូតដល់េពលបចចុបបននេនះ។  ្របជពលរដ្ឋមួយចំនួន មិនមនទំនក់ទំនង
ជមួយ ឬទទួលព័ត៌មនពីរដ្ឋសភ និងអនកតំ ង ្រស្ត មុនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត 
និងមច ស់េឆន តេឡើយ។  អនកចូលរមួករពិភក ្រកុមេគលេ ភគេ្រចើន មិន ច្របប់អំពីគំនិត
ផ្តួចេផ្តើម ឬកមមវធីិ មួយែដល្រតូវបនអនុវត្តេ យ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិកនុងនម្របជពលរដ្ឋ
េឡើយ ។     
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របយករណ៍របស់វទិយ ថ នជតិ្របជធិបេតយយស្រមប់កិចចករអន្តរជតិ (NDI) ស្តីពីកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តេនកមពុជ៖ 
ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

 

 

លទធផលទំងេនះ បង្ហ ញថ រដ្ឋសភ និងអនកតំ ង ្រស្ត មិនបនបំេពញភរកិចច
របស់ខ្លួនបនល្អ ពីេ្រពះ្របជពលរដ្ឋេនែតមិនយល់ដឹង និងមិនបនទទួលនូវផលប៉ះពល់ពី
ករងររបស់ពួកេគេឡើយ។  េ្រកពីករមិនបនផ្តួចេផ្តើមគំនិតេលើករ ក់ែតងចបប់រដ្ឋសភ
ពំុមននីតិវធីិស្រមប់សវនករជ ធរណៈ ឬករសិក ្រ វ្រជវ និងករេសុើបអេងកត
សីុជេ្រម។ រដ្ឋសភ មិនបនបំេពញកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងឲយបន្រគប់្រគន់កនុងករចុះទស នកិចច

មមណ្ឌ លេបះេឆន ត ឬបេងកើតវធីិ ្រស្តេផ ងៗេទៀត េដើមបីផ ព្វផ យព័ត៌មន មមណ្ឌ ល
េបះេឆន ត ឧទហរណ៍ មរយៈ្រពឹត្តិប័្រត ្របព័នធរក បញជ ីអីុែម៉ល ឬ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
េផ ងេទៀត។  ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិកំណត់រេបៀប រៈរដ្ឋសភ និងដឹកនំចត់ែចងរដ្ឋសភេលើ
្រគប់កិចចកររបស់រដ្ឋសភ។  បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង ក៏េ យ ្របជពលរដ្ឋែខមរេនែតចប់

រមមណ៍ ្ត ប់តំ ងរបស់ពួកេគ្រពមទំងេជឿទុកចិត្តថ អនកតំ ង ្រស្ត នឹងបំេពញនូវករ
សនយរបស់ខ្លួន។ មច ស់េឆន ត ចង់ឲយបេងកើននូវទំនក់ទំនងជមួយនឹងអនកតំ ង ្រស្តេហើយនឹង
ទទួលនូវព័ត៌មនពីអនកែដលពួកគត់បនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេដើមបីបំេរ ើផល្របេយជន៍ពួកគត់
េនកនុង ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ។    

 

កមមវធីិទំនក់ទំនងរ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI បន
ផ្តល់ឱកសដ៏សំខន់ដល់អនកតំ ង ្រស្ត េដើមបីក ងទំនក់ទំនងជមួយសហគមន៍ និង
បំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួន បុ៉ែន្តឱកសែដរេនះមិនទន់្រគប់្រគន់េនេឡើយេទ។  រដ្ឋសភ និង
សមជិកសភ គួរែតបនបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួនបនល្អ េដើមបីផ្តល់ព័ត៌មនឲយបនកន់ែត្រចីន
េទដល់្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ នអំពីករងរ រេបៀប រៈ និងកមមវធីិរបស់រដ្ឋសភ េហើយនឹង
ផ្តល់ព័ត៌មនទំងេនះេទសមជិកសភ្រគប់របូ េដើមបីបេងកើនកិចច្របឹងែ្របងចុះជួបសំេណះ
សំ លជមួយមច ស់េឆន តរបស់ខ្លួនឲយកន់ែតញឹកញប់។  



ឧបសមព័នធ  

ងសេងខបកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន តរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ ដល់ែខកញញ  ឆន ំ២០១១  
 

កលបរេិចឆទ 
ទីកែន្លងៃនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត និងមច ស់េឆន ត 

អនកចូលរមួ 
អនកតំ ង ្រស្ត 

េខត្ត ្រសុក ឃុំ ភូមិ េឈម ះ គណបក  
២៧/១១/២០១០ េសៀម ប ពួក ែកវព័ណ៌ កំេភម ៤០៣ ឯកឧត្តម ឈឹម ម៉ CPP 

េ កជំទវ  ែក សុវណ្ណរតន៍ SRP 
០៤/១២/២០១០ ក ្ត ល ក ្ត លសទឹង  អំេពៃ្រព េ ល២ ៧៩៣ េ កជំទវ ហូ ណូន CPP 

ឯកឧត្តម ចន់ េចង SRP 
ឯកឧត្តម អ៊ូ ច័នទឬទធិ HRP 

១៨/១២/២០១០ បត់ដំបង  បេវល ក្តុល ែហន អូរដូនេព  ៤២៧ េ កជំទវ ជួញ សុៃឆ  CPP 
េ កជំទវ មូរ សុខហួរ SRP 

១៥/០១/២០១១ កំពង់ធំ  ្រប ទបល្ល័ងក ្រកយ ្រកយ ៦០៤ ឯកឧត្តម សុិក ប៊ុនហុក CPP 
ឯកឧត្តម ែម៉ន សុថវរ្រនទ SRP 

២៩/០១/២០១១ កំពត ទឹកឈូ ្រតពំងសែងក ្រតពំងសែងក ១៩២ ឯកឧត្តម េ ម ចិន CPP 
ឯកឧត្តម ហូរ ៉ ន់ SRP 

១២/០២/២០១១ បនទ យមនជ័យ  អូរេ្រជ ចង្ហ  េផក ៤៦៣ ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ CPP 
ឯកឧត្តម យន្ត ថរ ូ SRP 
ឯកឧត្តម ជ គីម FCP 
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១៩/០២/២០១១ ៃ្រពែវង សុីធរក ្ត ល  អំពិលេ្រក ្វ យេទៀប ៣៦៧ ឯកឧត្តម សុខ ឥ ន CPP 
ឯកឧត្តម ជ ប៉ូច   SRP 
ឯកឧត្តម េ  ៉ នី NRP 

២៦/០២/២០១១ កំពង់សពឺ  ឱ ៉ល់ សែងក ទប  េគក ៤០១ េ កជំទវ ក់ អូន CPP 
ឯកឧត្តម នុត រុដំួល SRP 

១២/០៣/២០១១ ែកវ  សំេ ង បឹង្រ ញ់ 
ខងតបូង 

្រសីជ័យ ៣៤៧ ឯកឧត្តម  អ៊ុំ សុខន CPP 
ឯកឧត្តម េម៉ មុនីវណ្ណ SRP 

២៣/០៤/២០១១ ្រកេចះ  សនួល ្វ យ្រជះ វត្ត ៨៤៨ េ កជំទវ ្រតឹង ថវ ី CPP 
ឯកឧត្តម ឡុង រ ី SRP 

៣០/០៤/២០១១ កំពង់ឆន ំង  ជលគីរ ី ៃ្រព្រគី ៃ្រព្រគីេជើង ៦១៥ េ កជំទវ ែក ច័នទមុនី CPP 
ឯកឧត្តម ឃី វណ្ណេដត SRP 

០៧/០៥/២០១១ កំពង់ចម សទឹង្រតង់ ែ្រពកកក់  មឃ២ ៤១៣ ឯកឧត្តម ជិន គឹមេ្រសង CPP 
ឯកឧត្តម គួយ ប៊ុនេរឿន SRP 
ឯកឧត្តម ែយ៉ម បុញញឫទិធ HRP 
ឯកឧត្តម យូ ហុក្រគី  NRP 

២៦/០៣/២០១១ េសៀម ប ្រប ទបគង ក្រនទ ំង ្រសិត ៥១២ ឯកឧត្តម សំ ៊ ង CPP 
េ កជំទវ  ែក សុវណ្ណរតន៍ SRP 

២១/០៥/២០១១ ក ្ត ល េកះធំ េឈើេខម  ចុងខ ច់ ៥២៣ េ កជំទវ ហូ ណូន CPP 
ឯកឧត្តម ចន់ េចង SRP 
ឯកឧត្តម អ៊ូ ច័នទឬទធិ HRP 
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២៨/០៥/២០១១ បត់ដំបង េម៉ងឫស ី  គរ គរ៣ ៤០៨ េ កជំទវ លី គឹមេលៀង CPP 
េ កជំទវ មូរ សុខហួរ SRP 

០៤/៦/២០១១ កំពត  ជុំគីរ ី ្រតពំង ងំ  ជ ២០៩ ឯកឧត្តម េ ម ចិន CPP 
ឯកឧត្តម ជ ប៉ូច SRP 

១១/៦/២០១១ កំពង់ធំ ្រប ទ 
សមបូរណ៍  

ំង្រកេ  ំង្រកេ  ៦០៥ ឯកឧត្តម សុិក ប៊ុនហុក CPP 
ឯកឧត្តម   ែម៉ន សុថវរ្រនទ SRP 

២៥/៦/២០១១ បនទ យមនជ័យ  ្វ យេចក ស្ល្រគម ែខ្លងពណ៌ខង
េជើង 

៣៦៨ ឯកឧត្តម ប៉ល់ សំេអឿន CPP 
ឯកឧត្តម យន្ត ថរ ូ SRP 
ឯកឧត្តម ញឹក ប៊ុនៃឆ FCP 

០២/៧/២០១១ ៃ្រពែវង កេ្រញជ ច េគកគង់លិច អនក ជ័យ ៣០៧ ឯកឧត្តម សុខ ឥ ន CPP 
ឯកឧត្តម គង់ បូ ៉  SRP 
ឯកឧត្តម េ  ៉ នី NRP 
ឯកឧត្តម ែយ៉ម បុញញឫទធិ HRP 

៩/៧/២០១១ កំពង់សពឺ ឧត្តុងគ ដំ ក់ ងំ  េពធិ៍ ៤៣០ ឯកឧត្តម លី សុន CPP 
ឯកឧត្តម នុត រុដំួល SRP 

២៣/៧/២០១១ ែកវ  បទី ពត់សរ ៃ្រព ្វ  ៥៥៨ ឯកឧត្តម ្របក់ ធុច CPP 
ឯកឧត្តម តុ ៉ ន់ចន់ SRP 

៣០/៧/២០១១ កំពង់ចម េមមត់ ជំ េម៉   បុស អឹម ៤៥៨ ឯកឧត្តម ៉ ន់ េសងលី CPP 
ឯកឧត្តម គួយ ប៊ុនេរឿន SRP 
ឯកឧត្តម យូ ហុក្រគី NRP 
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៦/៨/២០១១ ្រកេចះ សមបូរ េកះែខញរ ្វ យេចក ៤០១ េ កជំទវ ្រតឹង ថវ ី CPP 
ឯកឧត្តម ឡុង រ ី  SRP 

១៣/៨/២០១១ កំពង់ឆន ំង  បរបិូណ៌ េព្រជចង្វ រ ំង្រតពំង   ៥២៨ ឯកឧត្តម ែកវ សូ ក់ CPP 
ឯកឧត្តម គីមសួរ ភិរទិធ SRP 

ចំនួនសរបុៃន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួេនកិចចពិភក រ ងអនកតំ ង ្រស្ត  
និងមច ស់េឆន តរបស់វទិយ ថ នជតិ NDI ចប់ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ឆន ២ំ០១១ 

១១,១៨០ អនកតំ ង ្រស្តសរបុ ៣៥នក់ 
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