
 
 

សេចក្តីថ្ថលងការណ៍សារព័ត៌មាន 
ភនំសពញ, ថ្ថៃទី ០៥ ថ្ែតុលា ឆ្ន  ំ២០១១ 

 
លទធផលជំហានដំបូងអំពីការេសងេតការណ៍សលើការពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត  

ឆ្ន  ំ២០១១ របេ់អងគការ និក្ហ្វចិ និង វទិាសាថ នNDI 
 
សោយមានជំនួយបសចេក្សទេពី វទិាសាថ នNDI អងគការ និក្ហ្វិច  នអនុវតតក្មមវធីិេសងេតការណ៍ 

ការពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត ឆ្ន ំ ២០១១ ក្នុងសោលបំណងចូលរមួចំថ្ណក្ផតល់ព័ត៌មាន 
និងការវភិាគសោយេុរកិ្តអំពីដំសណើ រការចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត និងសដើមបីសធវើឲ្យដំសណើ ការកាន់ថ្តរបសេើរ
ស ើងនាសពលខាងមុែ ។ 

ការេសងេតការណ៍សនោះ រតូវសធវើស ើងក្នុងឃំុសោលសៅចំនួន ៣០០ ឃំុ េង្កេ ត់ (ក្នុងចំសោមឃំុទំង 
១៦២១ ក្នុងរបសទេក្មពុជា) សោយសរបើវធីិសាស្រេតសរជើេសរ ើេជាេំោក្ ។ អងគការ និក្ហ្វិច សោយមាន
ជំនួយពី វទិាសាថ ន NDI  នបណតុ ោះបោត លអនក្េសងេតការណ៍ចំនួន ៣១៨ នាក់្ និងអនក្េំរបេំរលួ
ថ្នន ក់្សែតត ១៦ នាក់្ មក្ពី ២៣ សែតត រក្ុង ។ វគគបណតុ ោះបោត ល នសតត តសៅសលើនិតិវធីិថ្នការពិនិតយបញ្ជ ី
ស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត ឆ្ន ំ ២០១១, ការបំសពញទំរង់េសងេតការណ៏ និងមសធា យរាយការណ៏
មក្សាន ក់្ការក្ោត លអងគការ និក្ហ្វិច ។ អនក្េសងេតការណ៍ នចុោះេសងេតការណ៍ចាប់ពីថ្ថៃទី ១ ថ្ែក្ញ្ញា  
សហ្ើយរយៈសពលថ្នការេសងតតគឺ ៣០ ថ្ថៃ ក្នុងចំសោម ៤២ ថ្ថៃ ថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះ
ស ោះសឆ្ន ត ឆ្ន ំ ២០១១ សៅតាមការយិាល័យចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត ។ ទំរង់េសងេតការណ៍របចំាថ្ថៃរមួមាន
េំណួរទក់្ទងនឹងការអនុវតតន៍របេ់មន្រនតីចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន តសៅតាមកាលវភិាគ និងនិតិវធីិរបេ់ គជប 
ក្នុងការទទួលយក្ឯក្សារេមស្េបសដើមបចុីោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន តនិងការសរបើរ េ់ទំរង់បញ្ញជ ក់្អតតេញ្ញា ណ
េំរាប់បំសរ ើឲ្យការស ោះសឆ្ន តនិងវតតមានបុគគលថ្ដលោម នភារកិ្ចេសៅការយិាល័យចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត ។ 

មន្រនតីអងគការនិក្ហ្វិច និង វទិាសាថ នNDI  នវភិាគទិននន័យថ្ដលរបមូល នចាប់ពីថ្ថៃទី០១ ដល់
ថ្ថៃទី១០ ថ្ែក្ញ្ញា សដើមបីផតល់អនុសាេន៍េំរាប់ថ្ថៃបនាទ ប់ថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត។ 
ទិននន័យថ្ដលដក្ស្េង់ នសនោះ រមួមានរ យការណ៏របចំាថ្ថៃចំនួន ២៩៩០ ចាប់ ពីឃំុ េង្កេ ត់ ២៩៩ 
ក្នុងរយៈសពល ១០ ថ្ថៃ (ថ្ថៃទី ០១-១០ ថ្ែក្ញ្ញា ) ។ អនក្េសងេតការណ៏មិនអាចេសងេតសៅក្នុងឃំុថ្រពក្ថ្រជ 
ស្េុក្សកាោះធំ សែតតក្ោត លតាមថ្ផនការ សោយសារមានទឹក្ជំនន់លិចមិនអាចសធវើការេសងេតការណ៍ ន។ 
ដូចសនោះទិននន័យទទួល នមានចំនួនថ្ត ២៩៩ ឃំុ េង្កេ ត់ ប ុសោណ ោះ ។ 
 



ថ្ផែក្សលើរ យការណ៏ថ្ដលទទួល ន អងគការនិក្ហ្វិច និងវទិាសាថ នNDI  នសធវើសេចក្តីេននិោា ន
មួយចំនួន ជំុវញិការអនុវតតន៍ការង្ករក្នុងអំ ុងសពលថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត 
និងទក់្ទិនការអនុវតតតាមនិតិវធីិរបេ់ គជប ដូចខាងសរកាម ៖ 

 
 រ យការណ៍បង្កា ញថ្នសពលសវលាសបើក្ការយិាល័យថ្ដល នកំ្ណត់ចាប់ពីសមា ង ៧:០០ 

រពឹក្ ដល់ ៥:០០ លាៃ ច រតូវ នេសងេតសឃើញថ្នមានភាពមិនរបរក្តីមួយចំនួន ។ ក្នុង
រ យការណ៏របចំាថ្ថៃចំនួន ២៩៩០ មាន ៩៤,១៨% សលើក្ស ើងថ្នការយិាល័យ
ចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត នសបើក្ទន់សពលសវលា និងមានថ្ត ៦៦,២៤% ថ្ដល នបិទតាមការ
កំ្ណត់ ។ 

 រ យការណ៏បង្កា ញថ្នឃំុចំនួន ៤៧ (សេមើនឹង ១៥,៧%) ក្នុងចំសោម ២៩៩ ឃំុ េង្កេ ត់ 
សេមៀនឃំុ នអនុញ្ញា តឲ្យអនក្ចុោះស ម្ ោះយា ងសហាចោេ់មាន ក់្ នចុោះស ម្ ោះសោយោម ន
ឯក្សាររគប់រោន់ ។ ក្នុងចំសោម ៤៧ ឃំុ មាន ៣ ឃំុ េង្កេ ត់ ថ្ដលសេមៀនឃំុអនុញ្ញា ត
យា ងសហាចោេ់ ១០ នាក់្ ក្នុងមួយថ្ថៃ នចុោះស ម្ ោះសោយោម នឯក្សាររគប់រោន់ ។ 
តាមនិតិវធីិថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន តសដើមបីអាចចុោះស ម្ ោះ ន  
របជាពលរដារគប់របូរតូវបង្កា ញឯក្សារថ្ដលបញ្ញជ ក់្ពីអាយុ ទីលំសៅថ្ដលកំ្ពុងសាន ក់្សៅ 
េញ្ញជ តិ និង របូថត ។ 

 ទិននន័យបញ្ញជ ក់្ថ្ន ឃំុ េង្កេ ត់ចំនួន ១១៨ (សេមើ ៣៩,៤%) ក្នុងចំសោម ២៩៩ ឃំុ េង្កេ ត់ 
 នអនុញ្ញា តយា ងសហាចោេ់របជាពលរដាមាន ក់្ ចុោះស ម្ ោះសោយមិនបង្កា ញែលួនចំស ោះ 
មុែសេមៀនឃំុ ។ ក្នុងចំសោម ១១៨ ឃំុ េង្កេ ត់សនាោះ មានឃំុេង្កេ ត់ចំនួន ៤  ន
អនុញ្ញា តិឲ្យរបជាពលរដាសរចើនជាង ១០ នាក់្ ក្នុងមួយថ្ថៃ  នចុោះស ម្ ោះសោយមិនបង្កា ញ
ែលួនសៅចំស ោះមុែសេមៀនឃំុ ។ ចាប់ នកំ្ណត់ថ្នរបជាពលរដារគប់របូរតូវសៅចុោះស ម្ ោះ
សោយតទ ល់សៅចំស ោះមុែមន្រនតីចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត ។ 

 អងគការ និក្ហ្វិច េសងេតសឃើញថ្ន អតតេញ្ញា ណប័ណណផុតកំ្ណត់ថ្ដលរតូវ នអនុញ្ញា តឲ្យ
សរបើរ េ់សដើមបីចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន ត និងស ោះសឆ្ន ត រហូ្តដល់ថ្ថៃទី ៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣ 
មិនរតូវ នអនុវតតន៍ជាទូសៅស ើយ ។ តាមលទធផលថ្នការេសងេតការ  នឲ្យដឹងថ្ន ក្នុង 
៤៨ ឃំុេង្កេ ត់ (១៦,១%) អនក្េសងេតការណ៍ នសឃើញថ្នសេមៀនឃំុ  នបដិសេធការ 
ចុោះស ម្ ោះឲ្យរបជាពលរដាថ្ដលកាន់អតតេញ្ញា ណប័ណណផុតកំ្ណត់ ។ 

 យា ងសហាចោេ់របជាពលរដាចំនួន ៧៣៩៣ នាក់្  នចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន តសោយសរបើ
ទំរង់បញ្ញជ ក់្អតតេញ្ញា ណេំរាប់បំសរ ើឲ្យការស ោះសឆ្ន ត ។ ១៣% ថ្នរ យការណ៏របចំាថ្ថៃ
ចំនួន ២៩៩០ អនក្េសងេតការណ៍េសងេតសឃើញថ្នរបជាពលរដាជាង ១០នាក់្ ក្នុង ១ថ្ថៃ 
សរបើរ េ់ទំរង់បញ្ញជ ក់្អតតេញ្ញា ណេំរាប់បំសរ ើឲ្យការស ោះសឆ្ន ត ។ 



សោយថ្ផែក្សលើលទធផលជំហានដំបូងសនោះអងគការនិក្ហ្វិច និង វទិាសាថ នNDI េូមផតល់អនុសាេន៍
ដូចខាងសរកាម៖  

 គជប គួរជំរញុការផសពវផាយអប់រ ំ និងរតួតពិនិតយឲ្យ នម ត់ចត់សលើដំសណើ ការអនុវតតរបេ់ 
សេមៀនឃំុ េង្កេ ត់ សោយសារថ្តសេមៀនឃំុ េង្កេ ត់មួយចំនួនមិនទន់យល់ចាេ់ពីថ្បបបទ 
និងនិតិវធីិថ្នការ ពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន តឲ្យ នរតឹមរតូវសៅស ើយ ។ 

 គជប គួរសលើក្ទឹក្ចិតត និងជួយផតល់ព័ត៌មានបថ្នថមដល់របជាពលរដាថ្ដលរតូវបដិសេធការ
ចុោះស ម្ ោះកាលពីប ុនាម នថ្ថៃក្នលងសៅសនោះ សដើមបីឲ្យោត់មក្ចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន តមតងសទៀត
សោយមានឯក្សាររគប់រោន់ ។ 

 គជប គួរថ្តសធវើការអសងេតសលើក្រណីក្នុងឃំុមួយចំនួនថ្ដល នសលើក្ស ើងខាងសលើ ដូចជា 
 នបដិសេធការចុោះស ម្ ោះមិនរតឹមរតូវ,អនុញ្ញា តិការចុោះស ម្ ោះសោយោម នឯក្សាររគប់រោន់ 
និងចាត់វធិានការទប់សាេ ត់េក្មមភាពរសំលាភផលូវចាប់ទំងសនោះឲ្យទន់សពលសវលាសោយរមួ
ទំងការោក់្ពិន័យដល់មន្រនតីចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន តទំងសនាោះថ្ដលមិន នបំសពញភារៈកិ្ចេ
ឲ្យ នសពញសលញ ។ 

 ការសោោះស្សាយវវិាទគួរថ្តសធវើស ើងក្នុងលក្ខណោះរតឹមរតូវ និងមានតមាល ភាព ។ គជប គួរថ្ត
ពិនិតយសលើដំសណើ រការថ្នការទទួល ក្យបណតឹ ង សដើមបីឲ្យរ ក្ដថ្ន ក្យបណតឹ ង និងដំសណើ រ
ការថ្នការសោោះស្សាយ ក្យបណតឹ ងរតូវ នសោោះស្សាយសោយចំហ្រ និងរគប់ភាគីយល់
ចាេ់ពីដំសណើ រការសនោះ ។ 

 គជប គួរពិចារោស ើងវញិអំពីការសធវើរបតិភូក្មមឲ្យសៅដល់រក្ុមរបឹក្ាឃំុ េង្កេ ត់ ឬ
សាថ ប័នជាប់សឆ្ន តមួយចំនួន សោយថ្ផែក្ថ្នអាចនឹងមានទំនាេ់ផលរបសយាជន៍សក្ើតស ើង
សោយសារការសធវើរបតិភូក្មមសនោះ ។ 

 គជប និងសាថ ប័ន ក់្ព័នធ គួរថ្តបសងេើតបញ្ជ ីស ម្ ោះអចិថ្ន្រនតយ៍មួយឲ្យ នសលឿនបំផុតតាម
ថ្ដលអាចសធវើសៅ ន សោយសរបើរ េ់ការចុោះបញ្ជ ីអរតាអនុសោលោា ន សដើមបី្នដល់ការ
លុបបំ ត់ការចុោះស ម្ ោះស ោះសឆ្ន តរបចាំឆ្ន ំ ។ 

______________________________ 
 

អងគការនិក្ហ្វិច គឺជាបោា ញការង្ករអពារកឹ្តឥតលំសអៀង  ថ្នរក្ុមអនក្តេ ូមតិ និងអនក្ស្រេម័គចិតា 
សោយមានការោំរទពីេមព័នធអងគការ េមាគម សរៅរោា ភិ លចំនួន ៧ ថ្ដលសធវើការអប់រេំាីពីការស ោះសឆ្ន ត  
េសងេតការណ៏ និងតេ ូមតិ ។ អងគការ និក្ហ្វិច សធវើការពរងឹង និងពរងីក្លិទធិរបជាធិបសតយយ ថ្ដលរតូវ ន 
ោំរទតាមរយៈការស ោះសឆ្ន តសោយសេរ ី និងយុតាិធម៌តាមវន័ិយថ្នចាប់  និងេិទធិមនុេសរតូវ នទទួល 
សាគ ល់ និងផាល់តំថ្ល ។ អងគការ និក្ហ្វិច សលើក្ទឹក្ចិតា របជាពលរដាឲ្យចូលរមួក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ មូលោា ន 
និងអនុវតតេិទធិរបជាធិបសតយយ  សដើមីបសធវើឲ្យការរេ់សៅក្នុងេងគមមានភាពរកី្ចំសរ ើន ។ 



អេ័យោា ន ៖ ផទោះសលែ ១៦B, ផលូវ ៣៤៨ េង្កេ តបឹងសក្ងក្ង ៣ ែណឌ ចំការមន ភនំសពញ ។ 
ទូរេ័ពទសលែ ៖ +៨៥៥ ២៣ ៦៣ ៩៥ ៥៦៣, ទូរសារសលែ ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៩៣ ៦៦៦ 
អីុថ្ម ល ៖ nicfec@gmail.com សគហ្ទំព័រ ៖ www.nicfec.org.kh 
 
វទិាសាថ នជាតិរបជាធិបសតយយ េំរាប់កិ្ចេការអនតរជាតិ (NDI) គឺជាអងគការមិនរក្រ ក់្កំ្ថ្រ   

មិនរបកាន់គណបក្សនសយា យ និងមិនថ្មនរោា ភិ ល សធវើការោំរទ និងពរងឹងសាថ ប័នរបជាធិបសតយយ 
ទូទំងពិភពសលាក្ តាមរយៈការជំរញុឲ្យមានការចូលរមួពីរបជាពលរដា និងជំរញុឲ្យរោា ភិ លមានការសបើក្
ចំហ្រ និងរបក្បោយគណសនយយភាព ។ វទិាសាថ ន NDI ទទួល នការោំរទពីទីភាន ក់្ង្ករេហ្រដាអាសមរកិ្
សដើមបីអភិវឌ្ឈន៏អនតរជាតិ (USAID)។    

អេ័យោា ន ៖ ផទោះសលែ ២១A, ផលូវ ៣៥២ េង្កេ តបឹងសក្ងក្ង ១ ែណឌ ចំការមន ភនំសពញ ។ 
ទូរេ័ពទសលែ ៖ +៨៥៥ ២៣ ៩៩០ ០៧២, ទូរសារសលែ ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១៩ ៤១៥ 
សគហ្ទំព័រ ៖ www.ndi.org 

http://www.nicfec.org.kh/
http://www.ndi.org/

