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របាយការណ៍សង្ខេប 

ភ្នំង្េញ កម្ពុជា 
ថ្ងៃទី២១ ខែម្ីនា ឆ្ន ២ំ០១៣ 

 
ការព្េួយបារម្ភអំេគីណុភាេបញ្ជ ងី្ ម្ ោះង្បាោះង្ឆ្ន ត និខសទិធិអនកង្បាោះង្ឆ្ន ត 

ការលបុង្ ម្ ោះអនកង្បាោះង្ឆ្ន តង្ោយម្ិនព្តឹម្ព្តវូ 
 
សវនកម្មវបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន ត (VRA) ននបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តនន ាំ២០១២ ក្ៅរបក្េស 
កម្ពុជា  នបង្ហា ញនូវការធ្លល ក់ចុោះននគុណភាពននបញ្ជ ីអ្នកក្ ោះក្នន ត ក្បើក្របៀបក្ ៀបក្ៅនឹងនន ាំ
២០០៨ ទាក់េិននឹងភាពក្ពញក្េញ ភាពរតឹម្រតូវ និងសុពេភាព។ 
 
VRA  នរកក្ ើញថា មានការធ្លល ក់ចុោះនូវអ្រាចុោះក្ ម្ ោះ ក្បើក្របៀបនឹងនន ាំ២០០៨ គឺមានចាំនួន
អ្នកប្ែេមានសិេធិក្ ោះក្នន តរតឹម្ប្ត ៨២.៩% ប្ែេមានក្ ម្ ោះក្ៅកនុងបញ្ជ ី ប្ែេកាេពីនន ាំ 
២០០៨មានរហូតែេ់ ៨៧.៩%។ ការរកក្ ើញក្នោះ  នបង្ហា ញនូវភាពមិ្នស្សបគ្នន ជាមួ្យនឹង
សិថតិប្ែេ នផ្តេ់ក្ោយគណៈកមាម  ិការជាតិក្រៀបចាំការក្ ោះក្នន ត  ប្ែេថា ចាំនួនអ្នក នចុោះ
ក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន តរហូតែេ់ក្ៅ ១០១.៧% ននចាំនួនរបជាពេរែឋអ្នកមានសិេធិក្ ោះក្នន តសរបុ។ 
បប្នថម្ពីក្នោះក្េៀត ១០.៨% ននអ្នកមានសិេធិក្ ោះក្នន តប្ែេក្ ឿថា ខ្លួន នចុោះក្ ម្ ោះរចួក្ហើយ 
មិ្នអាចរកក្ ើញនូវក្ ម្ ោះរបស់ពួកគ្នត់ក្ៅកនុងបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តក្េ ក្ហើយពួកក្គ 
នឹងមិ្នអាចក្ ោះក្នន ត នក្េក្ៅនងៃក្ ោះក្នន ត។ VRA ក៏ នរកក្ ើញថា អ្នកមានក្ ម្ ោះ
ក្ ោះក្នន តរតឹម្ប្ត ៦៣.៦% ប ុក្ ណ្ ោះ ប្ែេរស់ក្ៅេីកប្នលងប្ែេពួកក្គ នចុោះក្ ម្ ោះ ខ្ណៈប្ែេ 
អ្នកក្្លើយចាំនួន ១៧.៩% រកក្ ើញ ប ុប្នតភាគក្រចើនរស់ក្ៅកប្នលងក្ផ្េង និង ១០.៤% គឺមិ្នអាច
រកពួកគ្នត់ក្ ើញក្ៅហនឹងកប្នលងក្េ។ 
 
សវនកម្មបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន ត (VRA) គឺជាការវាយតាំនេ ប្ែេមានេកខណៈរបព័នធ 
វេិាសាស្រសត និងឯករា យក្ៅក្េើគុណភាពរបស់បញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន ត ក្ហើយក៏ជាវ ីិសាស្រសត
ប្ែេ នក្របើរ ស់ក្ោយអ្ងគការឯករា យេូទាាំងពិភពក្ោក។ គណៈកមាម  ិកាអាពារកិត និង
យុតតិ ម៌្ក្ែើម្បកីារក្ ោះក្នន តក្ោយក្សរនិីងរតឹម្រតូវក្ៅកម្ពុជា (NICFEC) ម្ ឍម្ណឌ េសរមាប់
ការសិកាស្សាវរជាវជាន់ខ្ពស់(CAS) និងវេិាសាថ នជាតិរបជា ិបក្តយយសរមាប់កិចចការអ្នតរជាតិ 
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(NDI)  នែឹកនាំក្ វើសវនកម្មបញ្ជ ីក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត ក្ែើម្បីក្របើរ ស់សាំរាប់ការក្ ោះក្នន តក្រ ើសក្រ ើស
តាំ្ងរាស្រសត ក្ៅនងៃេី២៨ ប្ខ្កកកោ ខាងមុ្ខ្ក្នោះ។ ការចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត គឺជាប្ផ្នកមួ្យែ៏សាំខាន់ 
កនុងែាំក្ណើ រការក្ ោះក្នន ត ក្ហើយបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តគឺបញ្ជជ ក់អ្ាំពីសិេធិក្ៅក្ ោះក្នន ត។ 
 
អ្នកសក្ងកតការណ៍សម័រគចិតតរបស់អ្ងគការ NICFEC រតូវ នពរង្ហយកនុង៤១៤ ុាំ េូទាាំងរបក្េស 
កម្ពុជា កនុងប្ខ្កុម្ភៈ នន ាំ២០១៣ ក្ែើម្បីក្ វើការសមាភ សន៍របជាពេរែឋ ចាំនួន៤៨៩៣នក់។ រគប់
 ុាំ ការយិាេ័យក្ ោះក្នន ត និងអ្នកក្្លើយសាំណួរ រតវូ នក្រ ើសក្រ ើសក្ោយវ ីិសាស្រសតសាំ្ក
នចែនយជាតាំ្ងាម្ប្បបសិថតិ។ សវនកម្មបញ្ជ ីក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត គឺជាការក្ វើក្តសតាម្វ ីិពីរប្បប។
“ក្តសតពីបញ្ជ ីក្ៅម្នុសេ” គឺអ្ងគការNICFEC  នក្រ ើសក្រ ើសក្ ម្ ោះក្ោយនចែនយពីបញ្ជ ីក្ ម្ ោះក្ ោះ
ក្នន ត ក្ហើយក្ វើការេាំនក់េាំនងក្ៅកាន់អ្នកក្ ោះក្នន តក្នោះក្ែើម្បីក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត់សុពេភាព និង
ភាពរតឹម្រតូវននព័ត៌មានកនុងបញ្ជ ី។ “ក្តសតពីម្នុសេក្ៅបញ្ជ ”ី គឺអ្នកមានសិេធិក្ ោះក្នន តរតូវ នក្រ ើស
ក្រ ើសក្ោយនចែនយពីកនុងសហគម្ន៍ ក្ហើយព័ត៌មានទាក់េងនឹងការចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត រតូវ ន
ពិនិតយ និងក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត់ជាមួ្យនឹងបញ្ជ ីចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត ក្ែើម្បីកាំណត់សមាមារតននអ្នកមានសិេិធ
ក្ ោះក្នន ត ប្ែេ នចុោះក្ ម្ ោះរចួ។ សវនកម្មបញ្ជ ីក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត  នក្របើរ ស់ជាយនតការ
ែ៏ម្ ត់ចត់ក្ែើម្បីរតួតពិនិតយគុណភាពេិននន័យ កនុងក្នោះរមួ្មានអ្នករតួតពិនិតយពីវេិាសាថ នជាតិ 
NDI និងCAS ក៏ែូចគ្នន ផ្ងប្ែរ គឺការពរង្ហយអ្នកសមាភ សន៍ម្តងក្េៀតក្ៅាម្ក្គ្នេក្ៅកាំណត់
និងការពិនិតយេិននន័យក្ ើងវញិក្ោយអ្នកពិនិតយេិននន័យរបស់អ្ងគការNICFEC ។ សវនកម្មបញ្ជ ី
ក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត រតវូ នសនមតក្ោយមានតួក្េខ្េាំក្អ្ៀងបូក ឬែក ពីរចុចរ ាំ(±២.៥) និង
េាំនុកចិតតននមានភាពរតឹម្រតូវ គឺ ៩៥%។ 
 
េេធផ្េគនលឹោះននការរកក្ ើញមាន៖  

 អ្នកមានសិេធិក្ ោះក្នន តចាំនួន ៨២.៩%  នចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត។ (ក្តសតពីម្នុសេក្ៅបញ្ជ ី) 
តួក្េខ្ក្នោះ  នបង្ហា ញនូវការងយចុោះក្បើក្របៀបក្ៅនឹងនន ាំ២០០៨ ប្ែេសវនកម្មបញ្ជ ីក្ ម្ ោះ
ក្ ោះក្នន តកាេក្នោះ  នបង្ហា ញអ្រាចុោះក្ ម្ ោះរហូតែេ់៨៧.៩%។ ក្ហើយក៏មានភាព
ខុ្សគ្នន រវាងសិថតិរបស់គណៈកមាម  ិការជាតិក្រៀបចាំការក្ ោះក្នន ត ប្ែេមានតួក្េខ្នន
អ្នកចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន តរហូតែេ់ក្ៅ ១០១.៧% ក្េើចាំនួនរបជា នប្ែេមានសិេធិ
ក្ ោះក្នន តសរបុ។ 

 ១០.៨% ននរបជាពេរែឋប្ែេមានសិេធិក្ ោះក្នន ត ប្ែេពួកគ្នត់គិត នចុោះក្ ម្ ោះរចួក្ហើយ 
ប ុប្នតមិ្នអាចរកក្ ើញនូវក្ ម្ ោះរបស់ខ្លួនក្ៅកនុងបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន ត។ ក្ៅកនុង
ចាំក្្ម្អ្នកក្ ោះក្នន តប្ែេមិ្ន នចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន តក្នោះ មានប្ត ២.១% រតវូ ន 
រកក្ ើញក្ ម្ ោះក្ៅកនុងបញ្ជ ីេុបក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តនន ាំ២០១២ (ក្តសតពីម្នុសេក្ៅបញ្ជ ី)។ 
បប្នថម្ពីក្នោះក្េៀត ៧.៨% ននអ្នកប្ែេមានសិេធិក្ ោះក្នន ត គឺបចចុបបននមិ្នរតវូ នចុោះក្ៅ
កនុងបញ្ជ ីក្ ោះក្នន តក្នោះក្េ ក្បើក្ទាោះបីជាពួកគ្នត់ នរ ប់ថា ធ្លល ប់ នក្ ោះក្នន តក្ៅកនុងនន ាំ
២០០៨ និង/ឬនន ាំ២០១២ ក៏ក្ោយ។ 
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 មានរតឹម្ប្ត ៦៣.៦% ននអ្នកប្ែេមានក្ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីប ុក្ ណ្ ោះ  នរកក្ ើញ ក្ហើយ 
១៧.៩% ក្េៀតរតូវ នរកក្ ើញប្ែរ ប ុប្នតភាគក្រចើនរស់ក្ៅកប្នលងក្ផ្េង។ កនុងចាំក្្ម្
ក្ ម្ ោះប្ែេមិ្នមានសុពេភាព  ៧.៤%  នផ្ទល ស់បតូរេីេាំក្ៅជាអ្ចិន្នតយ៍ ក្ហើយ ០.៥% 
រតូវ នបញ្ជជ ក់ថា នសាល ប់ ចាំប្នកឯ ១០.៤% គឺមិ្នែឹង (ក្តសតពីបញ្ជ ីក្ៅម្នុសេ)។ 

 អ្នកមានសិេធិក្ ោះក្នន តចាំនួន ៩.៤% កនុងបញ្ជ ីេុបក្ ម្ ោះ គឺរតវូ នេុបក្ចញមិ្នរតឹម្រតូវ។ 
េេធផ្េ នបង្ហា ញនូវការមិ្ន នក្ វើក្អាយរបក្សើរក្ ើងចាប់ាាំងពីនន ាំ២០០៨ ក្បើក្ទាោះ
បីជាមានវធិ្លនការបប្នថម្ក្េៀតពីសាំ្ក់ គ. .ប និងរកុម្របឹកា ុាំ/សង្ហក ត់ ក្ែើមី្បេប់សាក ត់
ការេុបក្ ម្ ោះក្ោយមិ្នរតឹម្រតូវ។ (ក្តសតបញ្ជ ីេុបពីបញ្ជ ីក្ៅម្នុសេ) 

 េិននិន័យបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តបុចចុបបនន គឺមិ្នសូវរតឹម្រតវូែូចនន ាំ២០០៨ក្េ។ េិននិន័យ
ទាក់េងនឹងនងៃប្ខ្នន ាំកាំក្ណើ ត គឺមានប្ត ៦៣% ប ុក្ ណ្ ោះ ក្បើក្របៀបក្ ៀបក្ៅនឹងនន ាំ២០០៨
មាន ៧៨.៩%។ ចាំក្ ោះក្ ម្ ោះវញិ គឺមានប្ត ៨៦.៤% ក្បើក្របៀបក្ ៀបក្ៅនឹងនន ាំ២០០៨ មាន 
៨៧.៨៨%។ (ក្តសតទាាំងពីរ) 

 ៩៦.៥% ននអ្នកប្ែេមានក្ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ី  នបញ្ជជ ក់ថាពួកគ្នត់ មានបាំណងក្ៅក្ ោះក្នន ត
កនុងប្ខ្កកកោ ក្ហើយ ៧៤% ននអ្នកប្ែេគ្នម នក្ ម្ ោះ ននិយាយថា ពួកគ្នត់ មានបាំណង
ចង់ក្ៅក្ ោះក្នន តប្ែរ។ 

 
អ្ងគការនិចហវិច (NICFEC) វេិាសាថ នជាតិ NDI និងម្ ឈម្ណឌ េ CAS មានការរពួយ រម្ភ ចាំក្ ោះ 
ការធ្លល ក់ចុោះននកាំរតិននភាពរតឹម្រតូវ និងសុពេភាពននបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន ត ក្ហើយនឹង
សម្តថភាពរបស់អ្នកប្ែេមានសិេិធក្ ោះក្នន ត ក្ែើម្បកី្របើរ ស់សិេធក្ ោះក្នន តរបស់ពួកគ្នត់ ក្ៅកនុង
ការក្ ោះក្នន តប្ខ្កកកោខាងមុ្ខ្ក្នោះ។ ក្ោកស្សី  ូរា  ងនងុន នយិកាជាន់ខ្ពស់វេិាសាថ នជាតិ NDI 
 នមានរបសាស៍ថា “ការរកក្ ើញទាាំងក្នោះ  នបង្ហា ញនូវគុណវបិតតិប្ែេទាក់េងក្ៅនឹង
គុណភាព និងភាពស្សបចាប់ននការក្ ោះក្នន ត”។ “ខ្្ុាំ មានការរពួយ រម្ភក្ោយសារប្តមានចាំនួន ាំ 
ប្ែេនឹងក្ៅកាន់ការយិាេ័យក្ ោះក្នន ត ក្ៅនងៃក្ ោះក្នន ត  ក្ហើយមិ្នអាចរកក្ ើញក្ ម្ ោះកនុងបញ្ជ  ី
ក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន ត និងមិ្នអាចក្ ោះក្នន ត ន ពីក្រ ោះក្ ម្ ោះរបស់ពួកក្គ រតូវ នេុបក្ោយមិ្ន
រតឹម្រតវូ ឬគិតថាពួកក្គ មានចុោះក្ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីប ុប្នតមិ្នមានក្ ម្ ោះក្ៅវញិ។ ក្ហើយខ្្ុាំក៏មានការ
 រម្ភផ្ងប្ែរថា នឹងមានអ្នកក្ ោះក្នន តកនុងចាំនួនមួ្យគួរក្អាយកត់សាំគ្នេ់ប្ែេមានប្តក្ ម្ ោះ
កនុងបញ្ជ ី ប ុប្នតមិ្នមានអ្នកក្ ោះក្នន តពិតរ កែ។ ខ្្ុាំមានការខ្កចិតតប្ែេបញ្ជ ីក្ ម្ ោះបុចចុបបនន 
គឺមិ្នសូវរតឹម្រតូវែូចពីកាេ៥នន ាំមុ្ន ប្ែេវាអាចនឹងនាំក្អាយមានបញ្ជា ក្ផ្េងៗបប្នថម្ក្េៀតក្ៅ
ការយិាេ័យក្ ោះក្នន ត”។ ចាំក្ ោះអ្រាចុោះក្ ម្ ោះវញិ ក្ោកបណឌិ ត ហងេ ពុទាធ  នយករបតិបតតិ
អ្ងគការនិចហិវច  នបង្ហា ញនូវការរពួយ រម្ភថា “របសិនក្បើអ្រាចុោះក្ ម្ ោះបចចុបបននមានរតឹម្ប្ត 
៨២.៩% គឺវាបង្ហា ញពីការងយចុោះក្បើក្របៀបក្ៅនឹងនន ាំ២០០៨ ប ុប្នតចាំនួនក្ ម្ ោះក្ៅកនុងបញ្ជ ី
ក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តវញិ គឺក្កើនក្ ើងជាេាំោប់ រហូតែេ់គ. .ប  នគណនគិតក្ ើញថាមាន 
១០១.៧% កនុងចាំក្្ម្របជា នមានសិេធិក្ ោះក្នន ត ែូក្ចនោះវាហាក់ែូចជានឹងមានក្ ម្ ោះ
អ្នកក្ ោះក្នន តប្ែេក្យើងមិ្នអាចរកម្នុសេក្ ើញ”។ 
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ពួកក្យើង  នោក់ក្ចញនូវអ្នុសាសន៍ប្ែេអាចក្ វើភាល ម្ៗ ែូចខាងក្រកាម្៖ 
 ក្ោយក្ម្ើេក្ ើញថាមានភាពមិ្នរតឹម្រតវូននេិននិន័យអ្នកក្ ោះក្នន ត និងមានក្ ម្ ោះប្ត

ក្ៅកនុងបញ្ជ ីប្តគ្នម នម្នុសេពិត ែូក្ចនោះ គ. .ប គួរប្តអ្នុញ្ជា តក្អាយអ្នកសក្ងកតការណ៍
ឯករា យ ក្ វើការសក្ងកតក្េើការពិនិតយបញ្ជជ ក់អ្តតសញ្ជា កម្មរបស់អ្នកក្ ោះក្នន តក្ៅ
ការយិាេ័យក្ ោះក្នន ត និងអ្នុញ្ជា តក្អាយពិនិតយក្ម្ើេបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តកនុង
ការយិាេ័យ។ 

 ក្ោយពិចារ្ក្ ើញមានអ្រាអ្នកក្ វើចាំ្កស្សុកក្ៅកនុងរបក្េសមានករមិ្តខ្ពស់ 
គ. .ប គួរប្តមានវធិ្លនការមួ្យ ប្ែេអាចអ្នុញ្ជា តក្អាយអ្នកក្ ោះក្នន តប្ែេ នក្ចញពី
កប្នលងចុោះក្ ម្ ោះក្ែើម្របស់ខ្លួន អាចក្ វើការចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត ន។ 

 ក្ែើមី្បកសាងនូវេាំនុកចិតតជាសាធ្លរណៈក្េើែាំក្ណើ រការចុោះក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន ត គ. .ប 
គួរក្ វើការក្អាយមានភាព
របក្សើរក្ ើងនូវតមាល ភាពក្ោយអ្នុញ្ជា តក្អាយអ្នកសក្ងកតការណ៍ឯករា យ និងគណបកេ
នក្យា យ អាចេេួេ នក្ៅក្េើការចុោះក្ ម្ ោះទាាំងមូ្េ (កនុងេាំរង់ប្ែេអាចសិកាវភិាគ
 ន)។ ក្នោះ គឺជាការអ្នុវតតជាេូក្ៅកនុងេេធិរបជា ិបក្តយយ និងអ្នុញ្ជា តក្អាយសវនកម្ម
បញ្ជ ីក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត ក្ែើម្បេីេួេ ននូវេេធផ្េេូេាំេូោយ  និងផ្តេ់ព័ត៌មានកាន់ប្ត
ក្ពញក្េញបប្នថម្ក្េៀត។ 

 ក្ោយសារមានអ្នកមានសិេធិក្ ោះក្នន តប្តគ្នម នក្ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីមួ្យចាំនួន មានគាំក្រាងនឹង
ក្ៅក្ វើការក្ ោះក្នន តកនុងនងៃក្ ោះក្នន ត គ. .ប ក៏ែូចជាសាថ ន ក់ព័នធប្ែេចង់ក្អាយមាន
ភាពក្ជាគ ័យកនុងការក្ ោះក្នន ត ែូចជា អ្ងគការមិ្នប្ម្នរោឋ ភិ េ គណបកេនក្យា យ 
របព័នធផ្េពវផ្ាយ និងសាធ្លរណៈ ន គួរប្ត រម្ុញក្េើកេឹកចិតតក្អាយអ្នកប្ែេមានសិេធិ
ក្ ោះក្នន តក្ៅក្ វើការក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត់ក្ ម្ ោះរបស់ពួកក្គ កនុងបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តក្អាយ ន
មុ្ននងៃេី២៨ ប្ខ្កកកោ នន ាំ២០១៣។ 

 ក្ោយសារប្តអ្នកប្ែេមានសិេធិក្ ោះក្នន តមួ្យចាំនួន រតូវ នក្គេុបក្ចញពីបញ្ជ ីក្ ម្ ោះ
ក្ោយមិ្នរតឹម្រតូវកនុងចាំនួនមួ្យគួរក្អាយកត់សាំគ្នេ់ គ. .ប គួរប្តក្រៀបចាំនូវក្ពេក្វោ
មួ្យក្ផ្េងក្េៀតសាំរាប់អ្នកក្ ោះក្នន ត ក្ែើម្បកី្ វើការពិនិតយក្ផ្ទៀងផ្ទទ ត់ក្ ម្ ោះក្ៅកនុងបញ្ជ ីេុប
ក្ចញរបស់ពួកក្គ ក្ហើយអាចោក់ កយបណតឹ ងក្ែើមី្បសុាំក្អាយចុោះក្ ម្ ោះពួកគ្នត់ក្ៅកនុងបញ្ជ ី
ក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តវញិ។ 

 
សាំរាប់រយៈក្ពេប្វង គួរប្តមានការផ្ទល ស់បតូរជាចាាំ ច់មួ្យ សរមាប់ការផ្ទល ស់បតូរជាមូ្េោឋ នក្ៅកនុង
ែាំក្ណើ រការចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន ត និងែាំក្ណើ រការរបមូ្េចងរកងបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តក្ៅកនុង
របក្េសកម្ពុជា ក្ែើមី្បធ្លនក្អាយ ននូវសិេធិកនុងការក្ ោះក្នន តសរមាប់របជាពេរែឋប្ែេមានសិេធិ
ក្ ោះក្នន ត និងបង្ហក រនូវអ្នកក្ ោះក្នន តក្ខាម ច និងភាពមិ្នរបរកតី និងការេួចបនលាំនន។ 
រោឋ ភិ េកម្ពុជា រតូវប្តក្ោោះស្សាយនូវភាពេន់ក្ខ្ាយននរចនសម្ព័នធ និងរបព័នធចុោះក្ ម្ ោះ
អ្នកក្ ោះក្នន ត៖ កងវោះនូវអ្តតសញ្ជា ណរមួ្របស់របជាពេរែឋ /អ្នកក្ ោះក្នន ត ប្ែេអាចអ្នុញ្ជា ត
ក្អាយមានការប្ងទាាំរតឹម្រតូវននបញ្ជ ីក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន តក្ៅកនុងសាថ នភាពមួ្យ ប្ែេមិ្នមានកាំណត់
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រា នសីុវេិ នរតឹម្រតូវ និងការបនល ស់េីរបស់របជាពេរែឋកាន់ប្តក្រចើន។ អ្នុសាសន៍
ក្ផ្េងក្េៀតរមួ្មាន៖ 

 រា រោឋ ភិ េកម្ពុជា និង គ. .ប គួរប្តពិចារ្បក្ងកើតនូវរបព័នធចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន តមួ្យ
ប្ែេមានរបសិេធភាពកាន់ប្តក្រចើន ប្ែេអាចក្ោោះស្សាយបញ្ជា ការក្កើនក្ ើងនូវអ្រា
ចាំ្កស្សុកកនុងរបក្េស និងអាចផ្តេ់នូវសិេធិក្ ោះក្នន តែេ់អ្នកប្ែេមិ្នមានក្ ម្ ោះ
កនុងបញ្ជ ី ប្ែេែឹងព័ត៌មានអ្ាំពីការ ត់ក្ ម្ ោះរបស់ពួកក្គយឺតក្ពេ។ ការផ្ទល ស់បតូរក្នោះ 
រមួ្បញ្ចូ េទាាំងការចុោះក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន តជារបចាាំ ឬការចុោះក្ ម្ ោះក្ោយសវ័យរបវតតិ 
ប្ែេអាចអ្នុញ្ជា តក្អាយមានការផ្ទល ស់បតូរ ឬប្កតរម្ូវការចុោះក្ ម្ ោះ ក្បើក្ទាោះបីជាក្កៀកនងៃ
ក្ ោះក្នន តក៏ក្ោយ។ 

 ក្ែើមី្បបក្ងកើននូវភាពរតឹម្រតវូ និងសុពេភាពននបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន ត គួរបក្ងកើតឬ
ប្តងាាំងនូវអ្ងគភាពមួ្យប្ែេមិ្នេាំក្អ្ៀង មិ្នប្ម្នក្ោយសារការក្ ោះក្នន តក្រ ើស មានការ
បណតុ ោះប ត្ េ នេអ មានងវកិារគប់រគ្នន់ និងរបកបក្ោយវជិាជ  ីវៈ ក្ោយក្ វើការក្ផ្ទត ត
ក្ៅក្េើការចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន តប្តមួ្យមុ្ខ្ប ុក្ ណ្ ោះ។ 

 ក្ែើមី្បបក្ងកើននូវភាពរតឹម្រតវូននបញ្ជ ីក្ ម្ ោះអ្នកក្ ោះក្នន ត និងសរម្ួេែេ់ែាំក្ណើ រការ
ចុោះក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន តសាំរាប់របជាពេរែឋ រកសួងម្ហានផ្ទ 
គួរប្តក្ វើក្អាយរបក្សើរក្ ើងនូវការចុោះបញ្ជ ី នសីុវេិ រមួ្មានក្េខ្សាំគ្នេ់រមួ្មួ្យសាំរាប់
របជា នមាន ក់ៗ និងក្ វើអ្តតសញ្ជា ណប័ណណែេ់ពេរែឋក្អាយ នរគប់ៗរបូ។ 

 គ. .ប គួរប្តក្ វើក្អាយរបក្សើរក្ ើងនូវរបព័នធរគប់រគងេិននិន័យ រមួ្មានការក្របើរ ស់
របព័នធេាំរង់អ្កេរ និងការសក្សរាម្ របព័នធកុាំពយូរេ័របចចុបបនន និងស្សបាម្របព័នធ
ព័ត៌មានវេិាប្ែេ នក្របើរ ស់រចួ ក្ហើយក្ វើការរតតួពិនិតយក្ោយមានការសរម្បសរម្ួេ
ជាងមុ្នកនុងការរបមូ្េេិនិនន័យ និងការបញ្ចូ េេិនិនន័យក្ៅរគប់ជាន់ថាន ក់របស់រែឋ េ
ក្ ោះក្នន ត ។ 

 ការបក្ងកើន និងការកាំនត់េីាាំងការយិាេ័យក្ ោះក្នន ត គួរប្តក្ វើក្អាយមានេកខណៈ
តមាល ភាព និងមានការគ្នាំរេពីអ្នក ក់ព័នធ ជាពិក្សសជាមួ្យនឹងការគិតគូរែេ់ភាព
ង្ហយស្សួេកនុងការក្ វើែាំក្ណើ រក្ៅកាន់ការយិាេ័យក្ ោះក្នន តរបស់អ្នកក្ ោះក្នន ត។ 

 
រា រោឋ ភិ េកម្ពុជា និងរែឋសភាជាតិ គួរប្តបអ្នុម័្តចាប់ប្ែេចាាំ ច់ និងផ្តេ់នូវ នធ្លនចាាំ ច់
សាំរាប់ការពរងីកសកម្មភាពននការរអ្នុវតតនូវគាំក្រាងទាាំងអ្ស់ក្នោះ។ 
 
គណៈកមាម  ិកាអាពារកិត និងយុតតិ ម៌្ក្ែើម្បកីារក្ ោះក្នន តក្ោយក្សរ ី និងរតឹម្រតវូក្ៅកម្ពុជា
 (NICFEC) គឺជាអ្ងគការប្ែេមិ្នប្សវងរករ ក់កនរម្ និងមិ្នរបកាន់និនន ការគណបកេនក្យា យ
្មួ្យ រតូវ នបក្ងកើតក្ ើងក្ៅកនុងនន ាំ១៩៩៨ ប្ែេក្ វើការក្ែើម្បពីរងឹងេេធិរបជា ិបក្តយយក្ៅ
កនុងរបក្េសកម្ពុជា។ អ្ងគការ NICFEC  នក្ វើការរតួតពិនិតយក្េើការក្ ោះក្នន តក្រ ើសក្រ ើស
តាំ្ងរាស្រសតចាំនួន៣ក្េើក និងការក្ ោះក្នន តក្រ ើសក្រ ើសរកមុ្របឹកា ុាំ/សង្ហក ត់ចាំនួន៣ក្េើកក្ៅកនុង
របក្េសកម្ពុជា។ 
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ម្ ឍម្ណឌ េសរមាប់ការសិកាស្សាវរជាវជាន់ខ្ពស់ (CAS) រតូវ នសាថ បនក្ ើងក្ៅនន ាំ១៩៩៦ ប្ែេ
ជា វេិាសាថ នកម្ពុជា ឯករា យ មិ្នរបកាន់និនន ការនក្យា យ ប្ែេក្ វើការក្ែើម្បីការស្សាវរជាវ 
ការអ្ប់រ ាំ និង កិចចពិភាកាជាសាធ្លរណៈ ក្េើបញ្ជា ប្ែេរបឈម្មុ្ខ្នឹងការអ្ភិវឌ្ឍរបស់សងគម្
កម្ពុជា។ CAS  នក្រៀបចាំការស្សាវរជាវ សរមាប់អ្ងគការជាតិ និងអ្នតរជាតិក្ផ្េងៗ អ្ាំពីកម្មវតថុក្ផ្េងៗ
គ្នន  ក្ោយរមួ្ទាាំងសុខ្ភាព (ែូចជា  ម្ៃឺក្អ្ែស៏/HIV) សុខ្ភាពក្េើចរយិាមាយាេសងគម្សីុវេិ 
ការយេ់ែឹងអ្ាំពីការក្ ោះក្នន ត ការក្ោោះស្សាយបញ្ជា  ការយេ់ែឹងអ្ាំពីចាប់ និងតុោការ បញ្ជា
ក្យនឌ័្រ និងការ ួញែូរស្រសតី និងកុមារ។ 
 
វេិាសាថ នជាតិរបជា ិបក្តយយសរមាប់កិចចការអ្នតរជាតិ (NDI) គឺជាអ្ងគការអ្នតរជាតិប្ែេមិ្ន
ប្សវងរករ ក់កនរម្ និងមិ្នបក្រម្ើនិនន ការនក្យា យរបស់គណបកេ្មួ្យ ក្ វើការក្ែើម្បពីរងឹង 
និងពរងីកេេធិរបជា ិបក្តយយេូទាាំងសាកេក្ោក។ វេិាសាថ នជាតិ NDI ្នមុ្ខ្ក្គេេួេ ន
ភាពក្ជាគ ័យកនុងការអ្នុវតតសវនកម្មបញ្ជ ីក្ ម្ ោះក្ ោះក្នន តេូទាាំងសាកេក្ោក។ វេិាសាថ នជាតិ 
NDI េេួេ នការគ្នាំរេពី ាំនួយសបបុរស របស់េីភាន ក់ង្ហរសហរែឋអាក្ម្រកិសរមាប់ការអ្ភិវឌ្ឍ
អ្នតរជាតិ(USAID)។ 
 
សរមាប់ព័ត៌មានបប្នថម្ ឬមានម្តិក្យាបេ់ សូម្ទាក់េង៖ 
 
ក្ោក ហងេ ពុទាធ  (សរមាប់ភាសាប្ខ្មរ) 
នយករបតិបតតិ 
អ្ងគការNICFEC 
េូរសពទ័៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ០៣៧ 
 
ក្ោកស្សី  ូរា  ងនងុន (សរមាប់ភាសាអ្ង់ក្គលស) 
នយកជាន់ខ្ពស់ 
វេិាសាថ នជាតិ NDI កម្ពុជា 
េូរសពទ័៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩០ ០៧២ 


