
ទំព័រ១ - ដាក់ជនូអង្គប្រជ ំល ើកទីពីរលៅ ថ្ងៃទី ១៤ ឧសភា ២០១៧ ពិល ៉ោ ង្៥-៧ល្ងៃ ច លៅការិយា ័យ រឺទធី លៅ 
គលប្ ង្រលង្កើតឃ ំសង្កក ត់គំរូលៅប្រលទសកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៧ 

លដាយ ពិន សំខ ន  
‹‹ឃ សំង្កក ត់ គឺជាសសរប្ទូង្ររស់ប្រជាជាត›ិ›ប្រជាព រដ្ឋខ្ខែរ នឹង្លកើនសំណាង្លប្ចើន ប្រសិនលរើ នឃ ំសង្កក ត់ 

យា៉ោ ង្លោច នចំនួនពាក់កណាា   បានប្តូវប្រជាព រដ្ឋលបាោះលឆ្ន តឱ្យ នលម្ឃ ំជាស ជិកគណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ លយើង្ឱ្យ
ល ម្ ោះថាជា‹ឃ ំសង្កក ត់គំរូ›, កនលង្ម្ក កនុង្ចំលណាម្ឃ ំសង្កគ ត់១៦៤៤  ន‹ឃ ំសង្កក ត់គំរូ›ខ្ត៤០រ៉ោ លណាណ ោះខ្ដ្ ប្គរ់ប្គង្លដាយ
គណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ។ 

ជាង្៣០ឆ្ន ំកនលង្ម្កលនោះ ប្រជាព រដ្ឋខ្ខែរលៅកម្ពុជា លកាា រអំណាចលដាយគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា បានបាតរង្់‹
សំណាង្នឹង្រស់ជាម្ន សស› អស់លៅល ើយ លដាយសារខ្តព រដ្ឋ គ្មម នដ្ីល្វើខ្ប្សចំការ គ្មម នផ្ទោះសខ្ម្ែង្សប្ រ់លៅ នឹង្គ្មម ន
ការចិញ្ចឹម្ជីវិតសម្រម្យបាន, អនកទំង្ល ោះគ្មម នសង្ឃឹម្ថានឹង្រង្ករជាប្គួសាររឹង្រ ឹង្បានលទៀតលទ, ‹សាម រតីជាប្រជាជាតិលជឿន
ល ឿន នឹង្ នសី ្ម្៌›ក៏បានរល្ងយខ្ចច តខ្ចច យ ល ើយកំព ង្រនាររល្ងយតលៅលទៀត ប្រសិនលរើគ្មម នការផ្លល ស់រាូរលទល ោះ។ 
ដ្ូលចនោះលយើង្ប្តូវ ំគ្មន ជួយល្វើឱ្យការផ្លល ស់រាូរររឱ្យលកើតល ើង្បាន, គឺម្ិនខ្ម្នរាូរខ្តគណរកសលៅកនុង្ឃ ំសង្កក ត់ល ោះលទ គឺរាូ
រជីវភាព នឹង្ទសសនៈររស់ប្រជាព រដ្ឋ ល្វើឱ្យលៅជា‹សង្គម្នឹង្ជីវភាពងមី››។  

អនកខ្ដ្ បានឃ្លល តពីប្សុកលទស ម្កតំង្ទីលៅប្រលទសអាលម្រិក តំង្ពិ៣០ឆ្ន ំម្កល ើយ  នសាា នភាពនឹង្ជីវភាព ំ
ម្ួនប្គ្មន់លរើ បាននឹកលៅដ្ ់អនកទំង្ល ោះជាសាច់្ម្លៅកម្ពុជា  នរណំង្ចូ លៅជួយរង្រអូនខ្ខមរ ឱ្យ នជិវភាពប្គ្មន់លរើ
លដាយខលួនឯង្  នកខ្នលង្រស់លៅសម្រម្យ  នសម្ែតាិ មម្នឹង្ឱ្យកូនលនរនារលរៀនសូប្ត នឹង្រណាុ ោះរណាា  សី ្ម្៌លជឿន
ល ឿនខ្ខមរម្កវិញ។ គឺម្ិនខ្ម្នជាច  នលយាបាយលទ ខ្តសំលៅលៅជួយព រដ្ឋជារ ទ ន់ តម្រយៈអនកនលយាបាយលសរី។  

   តម្រយៈអនកតំណាង្រាគសាថ្នគណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ លៅពី ូខ្វ  លយើង្នឹង្រញ្ជូនភាន ក់ង្ករពីស រដ្ឋអាលម្រីក 
លៅជួយឃ ំសង្កក ត់ខ្ដ្ យកបានងមីៗ ឱ្យលចញពីសាា នភាព‹អូនងយ› ឱ្យ នជំលនឿជាងមីថា‹រង្រអនូខ្ខមរនឹង្ នសំណាង្លប្ចើន 
លៅលព ខ្ដ្ ឃ ំរង្រអូនទងំ្ល ោះលៅខ្ចង្គណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ›គឺលយើង្‹ប្បាថាន នឹង្ជួយ›ឱ្យជីវភាពរង្រអូន ឱ្យផ្លល ស់ជាប្រលសើរ 
ម្ិនឱ្យប្ត រ់លប្កាយវិញល ើយ។ 
១-រលង្កើនផ្ ិតផ្ កសិកម្មប្គួសារ, រលង្កើនការខ្ងរស ខភាព, ខ្ណ ំពីរលរៀរប្គរ់ប្គង្ផ្ទោះសខ្ម្ែង្ទំលនើរ  
 



ទំព័រ ២                                                                                            
អរ់រំររិដាឋ នប្គួសារងមី, ទំ ក់ទនំង្វតាអារាម្  នឹង្ទំ ក់ទំនង្ឃ ំសង្កក ត់ លដ្ើម្ែីអភិវឌ្ឍន៍រួម្  
៣-ការកសាង្អ គតល ើការសិការរស់យ វជន យ វ រី គិតគូរពិការសនសំ, ខ្ងរទំចាស់ជរា ឱ្យ នការចូ និវតាន៌។  

ពីអាលម្រីកលនោះ លៅជួយរង្រអូន គឺ -រង្ករ កែណៈសី ្ម្៌  យ តាិ្ម្ម នឹង្សម្្ម្៌ ខ្ដ្ ជាម្ូ ដាឋ នប្គឹោះ ថ្នស 
គម្ន៍ខ្ដ្ លគ្មរពសិទទិម្ន សស ល ើយ ន ក់ៗអន វតាន៍នូវសកម្មភាព ជួយអនកដ្៏ថ្ទលដាយម្ិនលរីសម្ ខ។  

 
ឯកឧតាម្ លង្ក៉ោ  គិម្ល ៀង្ តំណាង្រាគសាគណរកសសលគង្កគ ោះជាតិតំរន់កំព ង្ឆ្ន ំង្ ខ្ដ្ លៅពីប្កុង្ ូខ្វ លនោះលៅ បាន

ឱ្យដ្ំណឹង្ថា‹លៅកពំ ង្ឆ្ន ំង្ នឃ ំចំនួន៧០ ខ្ដ្ ប្តូវលប្ជើសលរីស លម្ឃ ំ-ជំទរ ់នឹង្គណកម្មការឃ ំចំនួនទំង្អស់យា៉ោ ង្តិច
៣៥០រូរ, ‹កនុង្ចំនួនល ោះ លម្ឃ ំគណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ នខ្ត១គត់ លៅ នលម្ឃ ំចំនួន៦៩ររូលទៀត ជាររស់គណរកសប្រជា
ជនកម្ពុជា›។  

ប្ពោះអង្គ ច ស់ ស ីស វតាិ ្ម្មិលកា  រជាលរកែជនដ្ំណាង្រាគសាសប្ រ់លខប្តប្ពោះសី ន  បាន នប្ពោះរនទូ កា ពី
ព រដ្ឋ ូខ្វ បានទទួ ប្ពោះអង្គ ខ្ខម្ិ ២០១៧ល ោះថា‹លខប្តប្ពោះសី ន  ម្ិន នលម្ឃ ំឬលនសង្កក ត់ណា ន ក់ម្កពីគណ
រកសសលគង្កគ ោះជាតិលៅល ើយលទ› ប្រសិនលរើលយើង្ចង្់ជួយកំព ង្ឆ្ន ងំ្ នឹង្លខប្តប្ពោះសី ន  លយើង្ប្តូវល្វើឱ្យឃ ំទំង្អស់កាល យជា‹
រររប្គរ់ប្គង្លសរី ប្រលសើរ នឹង្ប្គរ់ប្គ្មន់› លទើរព រដ្ឋអាច នជីវិតរស់លៅលពញសិទធិបាន ។ 
 

 ឱ្កាសលបាោះលឆ្ន តខ្ខម្ិង  ២០១៧ខ្ចង្ម្ ខលនោះ ប្គរ់អនកសលង្កតការបានទសសន៍ទយថា‹គណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ
នឹង្លឃើញឃ ំនឹង្សង្កក ត់ររសគណរកសខលួនលកើនចំនួនគួរកត់សគំ្ម ់› ប្ពោះអង្គ ច ស់ ្ល ម លកា នឹង្ ឯកឧតាម្ លង្ក៉ោ  គឹម្ល ំៀង្ 
ក៏ នលយារ ់ប្សរនឹង្ការទសសន៍ទយលនោះខ្ដ្រ។ ល ត លនោះល ើយបានជាស គម្ន៍លយើង្លៅលប្ៅប្រលទស ប្តូវប្រម្ូ ក ល ំង្ 
តរសនង្សង្គ ណប្រជាជាតិលយើង្ លដាយខ្ងររកាឃ ំនឹង្សង្កក ត់ខ្ដ្ បានដ្ូរថ្ដ្ ពីគណរកសប្រជាជនកម្ពុជាម្កសលគង្កគ ោះជាតិ  
ខ្ខម្ិង  ល ោះឱ្យជារ់ ពីលប្ពាោះវាជាប្ចកដ្៏ចលង្អៀត ខ្ដ្ អនក‹ប្បាថាន នឹង្ជួយ›រង្រអូនខ្ខមរ លដាយលរៀរចំគលប្ ង្សកម្មភាព‹
នលយាបាយចិតាសាគសាយក នោះចិតាប្រជាព រដ្ឋឃ ំសង្កក ត់គំរូលយើង្› ក ំឱ្យប្ត រ់លៅគណរកសប្រជាជនបានវិញឱ្យលសាោះ។  

លតើលយើង្នឹង្ល្វើអវីខលោះ? 
 



ទំព័រ ៣                                                                               
ក - សកម្មជន‹នលយាបាយចិតាសាគសា-រលង្កើតឃ ំសង្កក ត់គំរកូម្ពុជា› 
ក១- នភារៈកិចចៈ គឺជារ គគ សម័ប្កចិតា លប្តៀម្ខលួនលៅជួយឃ ំសង្កក ត់ខ្ដ្ លៅកនុង្ចលង្កក ម្ឃ ំសង្កក ត់ររស់គណរកសសលគង្កគ ោះ
ជាតិ តម្ទីកខ្នលង្ខ្ដ្ ខលួន រលជើង្ ជាសកម្មជនជួរលប្កាយ (គឺលៅអាលម្រីក) ឬជាសកម្មជនជួរម្ ខ(គឺលៅកម្ពុជា)។ 
 ម្ ខប្ពួញ៣ខ្ដ្ ប្តូវល ើកយកម្កអន វតាន៍ជា‹រ ទ ន់› នឹង្លដាយ ន‹ជំ ញ›  
 ក១១-រលង្កើតធា គ្មរម្ហូរអាោរ នឹង្ ថាន ំសង្កូវសប្ រ់ជួយដ្ ់ព រដ្ឋខ្ដ្ ប្តូវការជំនួយចាំបាច់ សប្ រ់រស់លៅ 
 ក១២-រលង្កើនរណាា ញទទួ ពត៌ នស ខភាពប្រញារ់ សប្ រ់ទទួ ជំនួយសលគង្កគ ោះរ ទ ន់ 
 ក១៣-រលង្កើតម្ជឈម្ណឌ  ពិលប្គ្មោះលយារ ់ៈ នលយាបាយ សី ្ម្៍ លសដ្ឋកិចច ស ខភាព នឹង្ សារពត៌ ន 
ក២-ភារកចិចសកម្មជនជរួលប្កាយៈ (ស ជិកលៅអាលម្រីក) 

ក២១- ខ្សវង្រកស ជិកខ្ដ្ សម័ប្កចិតា ចូ ជាវិភាគទនប្រចាំខ្ខដ្ ់អង្គភាព‹នលយាបាយចិតាសាគសាយក នោះចិតា
ប្រជាព រដ្ឋឃ ំសង្កក ត់គំរូលយើង្›  

ក២២-ចូ រួម្ជា‹ស ជិគណកម្មការជួរលប្កាយ›សប្ រ់រំលរីឃ ំសង្កក ត់លៅលខតាណាម្ួយ 
ក២៣-សិកានឹង្ពប្ង្ឹង្សាម រតីរំលរីជាសកម្មជន‹ នលយាបាយចិតាសាគសាយក នោះចិតាប្រជាព រដ្ឋឃ ំសង្កក ត់លយើង្›  

ក៣-ភារៈកចិចសកម្មជនជរួម្ ខៈ (ស ជិកលៅកម្ពុជា) 
 គឺអនកខ្ដ្ លៅល្វើការលៅកម្ពុជា ឬក៏ រស់លៅកម្ពុជា(លប្ៅប្ករខណឌ )លៅល្វើការស ការជាម្ួយលម្ឃ ំ ឬ លនសង្កក ត់
គណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ លៅកំព ង្ឆ្ន ំង្ ឬ លៅលខតាប្ពោះសី ន  កសាង្‹សនាិស ខសង្គម្›ឱ្យ នជីវភាព លសមើនឹង្ប្គរ់ប្គ្មន់..   

ក៣១- ខ្ផ្នកលៅនឹង្កខ្នលង្ឆរលជើង្‹Static› ជាទីសាន ក់ប្រចាំការ ជាឃ្លល ំង្សាុកផ្ ិតផ្  ជាកខ្នលង្ដាក់ស ា រៈ ជា
រណាណ  ័យ ជាម្ណឌ  សប្ រ់ព រដ្ឋម្កទក់ទង្លសរី... 
 ក៣២- គឺជាខ្ផ្នកលចញលៅជួរប្រប្ស័យទក់ទង្នឹង្ព រដ្ឋ ‹Outreach›សប្ រ់ពនយ ់នឹង្ឱ្យលយារ ់ ល្វើ
កសិកម្ម រកទីផ្ារឱ្យកសិករ ល្វើពីលសដ្ឋកិចច-ស ខភាព-អរ់រំប្គួសារ ពិនលយាបាយប្រលទសលសរី ពីពិភពលល្ងក ពីទំ ក់ទំនង្
សាធារណ ល្វើសារពត៌ ន... 
 



ទំព័រ ៤                                                              
ខ - រច សម្ព័នធ‹‹សកម្មជនជួរលប្កាយ››  

ខ១-លគ្ម រណំង្ៈ គរឺលង្កើតជាអង្គភាព‹ម្ូ និ្ ិលៅ ូខ្វ ស រដ្ឋអាលម្រីក›ម្ូយ លដ្ើម្ែលីៅជួយ‹ឃ ំនឹង្សង្កក ត់›លៅ
កម្ពុជា កនុង្តរំន់ខ្ដ្ បានកំណត់ (គឺខ្ខប្តប្ពោះសី ន  នឹង្ ខ្ខប្តកំព ង្ឆ្ន ំង្) ល ើយខ្ដ្  ន‹លម្ឃ ឬំលនសង្កក ត់›
លៅកនុង្ការប្គរ់ប្គង្នលយាបាយររស់គណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ ឱ្យ ន ទធភាពនឹង្ល្វើការប្រករលដាយប្រសិទធិភាព ជូន
ប្រជាព រដ្ឋលៅកនុង្ឃ ំសង្កក ត់ររស់ខលួន។  

ចំណ ច៣ខ្ដ្ ប្តូវផ្ា ់ការឧរតាម្ា ចារ់តំង្ពីឃ ំសង្កក ត់បាន ទទួ ការប្រកាស ទធផ្ ថាជា‹កូត›ររស់គណ
រកសសលគង្កគ ោះជាតិៈ ១-រលង្កើនធា គ្មរ‹ចំណីអាោរ›ឱ្យ នភាពប្គរ់ប្គ្មន់ គ្មំប្ទដ្ ់អនកខ្ដ្ ប្តូវការរំផ្ ត 
២-រលង្កើង្ការផ្ា ់សលគង្កគ ោះរ ទ ន់ដ្ ់‹ស ខភាព› ម្ន សសចាស់ជរា គសាី ក  រ នឹង្ព រដ្ឋប្កីប្ក ៣-រលង្កើន
ម្ល្ោបាយផ្ា ់ពត៌ នចាំបាច់ដ្ ់ប្រជាជន ផ្ា ់ការអរ់រំ ផ្ា ់ម្ល្ោបាយទំ ក់ទំនង្លៅម្ករវាង្ព រដ្ឋនឹង្
 ច ស់ជំនូយលៅស រដ្ឋអាលម្រីក។  

ខ២-រយលព កំណត់ៈ ១ឆ្ន ំ ឬ ល្វើការរនារលៅលទៀតលៅតម្លសចកាីសលប្ម្ចររស់គណកម្មការ យក 
ខ៣-ស ជិកភាព ស ជិកររស់ម្ូ និ្ី ន 5 ប្រលភទៈ 

១-ស ជកិសកម្ម គឺជា‹ស ជិក នសិទធលបាោះលឆ្ន តលៅកនុង្សកម្មភាពស គម្›ទំង្ម្ូ  ស ជិកល ោះ
រង្់វិភាគទនជនូម្ូ និ្ី ២០ដ្ ល្ងល  កនុង្ម្ួយខ្ខ ល ើយសនោថាលគ្មរព-កាពារនឹង្ល ើកដ្ំលកើង្ កែនាិកៈម្ូ និ្ិររស់
ខលួន។  

២-ស ជកិគ្មំប្ទ ជាស ជិកខ្ដ្ បានជួយជាវិភាគទនជាប្បាក់ ឬ ជាររស់(ម្ាង្ ឬ លប្ចើនដ្ង្) លដ្ើម្ែី
ជួយសកម្មភាពម្ូ និ្ិ  ម្ិន នសិទធលបាោះលឆ្ន ត ជលរីសតំង្អនកប្គរ់ប្គង្លទ 

៣-ស ជកិកតិាយិស គឺជាស ជិកខ្ដ្ ផ្ា ់ជាប្រលយាជន៍ ឬ ជាររស់ ឬ ជាប្បាក់ ដ្៏្ំល្ង្ដ្ ់ម្ូ និ្ី 
ល ើយទទួ នូវរ័ណណ លកាតសលសើរកិតាិយសពីគណកម្មកា យក ម្ិន នសិទធលបាោះលឆ្ន ត លប្ជើសតំង្អនកប្គរ់ប្គង្លទ។ 

 
 



ទំព័រ ៥  
៤-ស ជកិសាា រនកិ គឹជាស ជិក‹សកម្មអចិថ្គនា› ជាអនកចូ រួម្រលង្កើត នឹង្ចូ រួម្ល្វើឱ្យម្ូ និ្ី ន

ដ្ំលណើរការប្រលសើរបាន ។ ស ជិកសាា រនិក ប្តូវទទួ ការគ្មំប្ទពីម្ោសននបិាតទី១ ររស់ម្ូ និ្ិ ម្ិន នសិទធ
លបាោះលឆ្ន ត លប្ជើសតំង្អនកប្គរ់ប្គង្លទ ខ្ត នតួរ ទីជា‹ទីប្រឹកាអចិថ្គនាយ៍›ររស់ស គម្ ។ 

ការបាត់រង្់ស ជិកភាពណាម្ួយ ប្តូវទទួ ការសលប្ម្ចពីគណកម្មការ យក ឬ សប្ រ់ស ជិកសកម្ម 
គឺលៅលព ខ្ចនរង្់វិភាគទន៣ខ្ខជារ់គ្មន  ឬ ទទួ ម្រណភាព។ 

៥-សកម្មជនៈ គឺជាស ជិក ឬ ក៏អនកសម័ប្កចិតាលប្ៅពីរង្វង្់ស ជិក ខ្ដ្ ប្រធានឃ ំ-ខ្ខប្ត អន ញ្ញា តាឱ្យ
ចូ រួម្សកម្មភាពសប្ រ់‹សកម្មភាពលៅជួរម្ ខ› នឹង្ ប្រធានប្រតិរតាិអន ញ្ញា តាិសប្ រ់ជួរលប្កាយ។ 
ខ៤-ម្ោសននិបាត  ន២យា៉ោ ង្ គឺម្ោសននបិាតសាម្ញ្ា នឹង្ ម្ោសននិបាតវិសាម្ញ្ា 

ខ៤១-ម្ោសននបិាតសាម្ញ្ា ជាកិចចប្រជ ំស ជិកទំង្អស់ ល្វើ១ឆ្ន ំម្ាង្ ល ើកទ១ី ប្តូវល្វើលៅខ្ខសីោ ឆ្ន ំ
២០១៧ សប្ រ់ខ្តង្តំង្ ស ជិកសាា រនិក, ខ្តង្តំង្គណកម្មការ យក(៧រូរ)ខ្ដ្ ជាអនកលប្ជើសលរីស
ប្រធានស គម្រ ទ រ់ភាល ម្ម្ក នឹង្សនង្ការគណលនយយ(១រូរ), គណកម្មការ យកលនោះ ខ្តង្តំង្ យក
ប្រតិរតាិ(១រូរ) នឹង្ខ្តង្តំង្អគគ ិរញ្ាឹក នឹង្  ិរញ្ាឹករង្(ទំង្២រូរ)ទំង្អស់ម្កពីស ជិកសកម្ម។ 
គណកម្មការ យក  នភារកិចចខ្តង្តំង្ ‹តំណាង្ប្រលទស› នកាង្ករលៅកម្ពុជានឹង្អាលម្រីក, យ ់ប្ពម្ការ
ខ្តង្តំង្‹តំណាង្ខ្ខប្ត› នឹង្តណំាង្ឃ ំ-សង្កក ត់ តម្ការលសនើរររស់‹តំណាង្ប្រលទស›   
ខ៤២-ម្ោសននបិាតវិសាម្ញ្ា  ជាកិចចប្រជ ំស ជិកទំង្អស់ តម្កា ររិលចេតខ្ដ្ ប្រធានគណកម្មការ
 យកអលញ្ជើញ លដ្ើម្ែីសលប្ម្ចរញ្ញហ សំខ្ចន់ៗទំង្ឡាយណា ខ្ដ្ ម្ិន នអាណតាិកំណត់ 
ខ៤៣-លសចកាសីលប្ម្ចររសម់្ោសននបិាត យកជាបានការ គឺស ជិកលប្ចើនជាង្៥០% - សប្ រ់រាូរ ប្ត
ណាម្ួយថ្ន កែនាិកៈ ប្តូវ នសលម្លង្យ ់ប្ពម្ល ើស២ភាគ៣។  
ការលកាោះប្រជ ំម្ោសននិបាតល ើកទី១ អាចយកជាបានការ   ោះប្តខ្ត នស ជិកពាក់កណាា  ម្កចូ រួម្, លរើ
ម្ិនប្គរ់ចំនួនលនោះលទ ប្រធានគណកម្មការ យកអាចលកាោះប្រជ ំជាល ើកទី២ ចំនួនស ជិកម្កប្រជ ំតិចជាង្
៥០% ក៏សលប្ម្ចយកជាការបានខ្ដ្រ។ ការលបាោះលឆ្ន តលផ្ញើរសលម្លង្ អាចទទួ យកបាន។ 
អង្គការល ខៈ ម្ោសននិបាត 



ទំព័រ ៦ 
                 គណកម្មការ យក 
      យកប្រតិរតាិ 
      យករង្ 
                        អគគ ិរញ្ាិក  ‹----------›  សនង្ការគណនីយ នឹង្ សនង្ការរង្ 
      ិរញ្ាិករង្ 
 
គ-រច សម្ព័នធសកម្មជនជួរម្ ខ (ល្វើការលៅប្រលទសកម្ពុជា)   

គួររំ ឹកថា កាង្ករខ្ដ្ ្សំប្ រ់អង្គភាព គឺរំលរីចិតាសាគសាឃ ំនឹង្សង្កក ត់ងមី(ជារ់លឆ្ន តលៅខ្ខម្ិង  
២០១៧) ខ្ដ្ លទើរនឹង្រំលដាោះលចញពីការប្គរ់ប្គង្ររស់គណរកសប្រជាជន ល ើយខ្ដ្ ម្ិនទន់បានល្វើអវសីប្ រ់
ល ើកដ្ំលកើង្ប្រជាព រដ្ឋជនរទ ររស់ខលួនលៅល ើយ លដាយប្រម្ូ ក ល ងំ្ពីលប្ៅប្រលទស លៅជយួប្សុកខ្ខមរខ្ដ្ ដ្ ន
ដារ ខ្ដ្ ប្រជាព រដ្ឋខ្ខមរលយើង្ នលសចកាីកាល ោនលបាោះលឆ្ន តឱ្យគណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ ក ំឱ្យខ្ររជាខកចិតា 
ល ើយប្ត រ់លៅកនុង្ថ្ដ្លគវញិបាន, គឺប្រម្ូ ចំលណោះ ប្រម្ូ រទពិលសា្ន ៍ប្រម្ ូ្នធាន នងឹ្ជំលនឿយា៉ោ ង្ម្ ត ំ 
លៅខ្ករខ្ប្រសង្គម្ចាសព់ ករ ួយ ឱ្យលៅជាសង្គម្សី ្ម្ ៌នឹង្ រីកចលំរីន។    
 គ១-ដ្ំណាង្ប្រលទស  នអាណតាិ១ឆ្ន ំ ខ្តង្តំង្លដាយគណកម្មការ យក តម្ការលសនើរររស់ប្រធានៈ 
 នតួរ ទីលរៀរចំទទួ អនកសម័ប្កចិតាលៅពីអាលម្រីក - ប្រប្ស័យទក់ទង្នឹង្តំណាង្រាគសាគណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ - 
ខ្ណ ំកម្មវិ្សីង្គម្កិចចនឹង្លសដ្ឋកិចច ខ្ដ្ ខ្ចង្អាលម្រកីដាក់ឱ្យល្វើយកលៅអន វតាន៌លដាយប្រុង្ប្រយ័តន - ប្គរ់ប្គង្
តំណាង្ខ្ខប្តឱ្យរំលពញកាង្ករបាន អ - ជាអនកប្តតួពិនតិយងវិកា ខ្រង្ខ្ចកងវិការលៅឱ្យដ្ំណាង្លខប្ត នឹង្ ប្តួតពនិិ
តយការចាយវាយររសថ់ាន ក់លប្កាម្ - រាយការណ៍ពី ទធផ្ កាង្ករកនុង្ប្រលទស ម្កប្រធានប្រតីរតាលិរៀង្រា ់សបាា  ៍ 

គ២-ដ្ំណាង្លខប្ត  នអាណតា១ឆ្ន ំ ខ្តង្តំង្លដាយគណកម្មការ យក តម្ការលសនើរររស់ប្រធានៈ ជា 
អនកប្គរ់ប្គង្សកម្មជនទំង្អស ់- ជាអនកប្គរ់ប្គង្កាង្ករខ្ដ្ ផ្ា ់ឱ្យដ្ំណាង្ឃ ំនឹង្សង្កក ត់ - ជាអនកច ោះ 
 



ទំព័រ ៧                                                                               
 តាល ខ្ចអន ញ្ញា តាឱ្យដ្ណំាង្ឃ ំនឹង្សង្កក ត់ចាយវាយងវកិារខ្ដ្ ផ្ា ់លៅឱ្យ - រាយការជាលរៀង្រា ់សបាា
 ៍ម្កដ្ំ ង្ប្រលទស នឹង្ ល ខ្ចដាឋ នប្រធានម្ូ និ្ ិ                                          
គ៣-ដ្ំណាង្ឃ ំ ឬ សង្កក តៈ់  នអាណតា១ឆ្ន ំ ខ្តង្តំង្លដាយគណកម្មការ យក តម្ការលសនើរររស់
ប្រធានលដាយ នការពិលប្គ្មោះជាម្ួយតំណាង្ប្រលទស នឹង្ តំណាង្ខ្ខប្ត - ជាអនកចាត់ខ្ចង្ផ្លទ  ់ថ្ដ្ល ើ
គលប្ ង្ ១-ល្វើកសិកម្មរលង្កើតម្ហូរអាោរកនុង្ឃ ំ - ២-គលប្ ង្ខ្ងរទំស ខភាពសង្គម្ ៣-គលប្ ង្រលង្កើតរ
ណាា ញទំ កទ់ំនង្នឹង្ផ្សពវផ្ាយ កអាលម្រីកវិញ។ ល្វើការលដាយ នការពិលប្គ្មោះជាម្ួយគណកម្មការឃ ំ
សង្កក ត់ លដ្ើម្ែីអភិវឌ្ឍន៍តំរនរ់រស់ខលួន - ចង្គ្មន ជាចលង្កក ម្ប្គរ់ប្គង្រួម្គ្មន  ៣ឃ ំជារគ់្មន ជាចលង្កក ម្ខ្តម្ួយ - 
ដាក់ងវិការច ូគ្មន  - លដាោះប្សាយរញ្ញហ ក៏រួម្ម្តិគ្មន ។ 
 

ឃ-គលប្ ង្រក្នធាន - ប្បាក់ចំណូ នឹង្ចំណាយ 
ឃ១-្នធាននឹង្ប្បាក់ចំណូ ៈ គឺជាសម្ែតាិររសអ់ង្គការ‹ម្ូ និ្ីឃ សំង្កក ត់សលគង្កគ ោះជាតិ› ខ្ដ្ នឹង្ល្វើឱ្យអង្គការ
លនោះ នដ្ំលណើរការលៅបាន លគអាចរារ់ពីៈ ្នធានម្ន សស - ររស់រររច នឬអច នៈវតាុ នឹង្   យកាក់, 
ខ្ដ្ បានម្កពីៈ 

- ស ជិកសកម្ម ស ជិក ន ក់រង្់ ២០ ដ្ ល្ងល  កនុង្ម្ួយខ្ខ  នរយៈលព ម្ួយឆ្ន  ំ( នគលប្ ង្រក
ស ជិកសកម្មឱ្យបាន១,០០០ ក់ ប្តូវនឹង្ប្បាក់ចំណូ  ២០,០០០ កនុង្ម្ួយខ្ខ...) 

- អំលណាយពីសរែុរសជន អំលណាយ  បានម្កព‹ិស ជិកគ្មំប្ទ›នឹង្‹ស ជកិកិតាិយស› ( ន
គលប្ ង្រកស ជិកគ្មំប្ទឱ្យបាន៥,០០០ ក់ ខ្ដ្ នឹង្ផ្ា ់ប្បាក់ចណូំ  ១០០,០០០ ២ដ្ង្កនុង្១ឆ្ន ំ) 

- ការថ្រអង្កគ ស ល្វើពិ្ីរ ណយផ្លក  រាប្តីសល សរ  ក់លឆ្ន តវតាុ ឬ វតាុអន សសវរីយ៍...( នគលប្ ង្រកឱ្យបាន
១០០,០០០កនុង្ម្ួយឆ្ន ំ) 

ឃ២-គលប្ ង្ចំណាយៈ  



ទំព័រ ៨
   -ទីសាន ក់ការលៅអាលម្រីក រ គគ ិកប្រចាំការ
 ទឺក,លភលើង្,ទូរស័ពទ 
  លសវា៉ា (លបាោះព ម្ា រដ្ឋបា  លម្ធាវ)ី
  ផ្ា ់លៅឃ ំសង្កក ត់និម្ួយៗ ១,០០០ដ្ ល្ងល  កនុង្ម្ួយខ្ខ
  ល្វើដ្ំលណើរ 

  ការដាឋ ន រង្កហ ត់ វឹក វឺន 
(លយាង្តម្ ទធផ្ ថ្នការលបាោះលឆ្ន ត ចារ់ពីខ្ខសោី ២០១៧ 
កំព ង្ឆ្ន ំង្បានឃ ំ៨  នលម្ឃ ំជាគណរកសសលគង្កគ ោះជាតិលប្រើសកម្មជន ៨ ក់ ចំណាយ៨,០០០ម្ួយខ្ខ,
រីឯលខប្តប្ពោះសី ន  បានឃ ំនឹង្សង្កក ត៣់ លប្រើសកម្មជន ៣ ក់ ចំណាយ ៣,០០០ម្ួយខ្ខ
  ប្តួវរកប្បាក់ចំណូ ឱ្យបាន យា៉ោ ង្តិច ១១,០០០ កនុន១ខ្ខ។)
(ចារ់ពីខ្ខក ម្ាៈ២០១៨លៅ គឺ៦ខ្ខរ ទ រ់ម្ក លៅដ្ ់ខ្ខកកកដា, ងវកិារនឹង្ច ោះម្កប្តឹម្ខ្ត៥០០ដ្ ល្ងល កនុង្ម្ួយខ្ខ
វិញ សប្ រ់១ឃ ំ លយាង្តម្កសិដាឋ នកំព ង្ខ្តរលញ្ចញផ្  ម្កជួយម្ហូរអាោកនងុ្ឃ ំសង្កក ត់បានល ើយ,
ខ្ខប្តកំព ង្ឆ្ន ំង្ លៅស ់ចំណាយ៨ឃ ំ ខ្ត៤,០០០ដ្ ល្ងល  
លខប្តប្ពោះសី ន  លៅស ់ចណំាយល ើឃ ំ ខ្ត ១,៥០០ដ្ ល្ងល  )
(សរ៉ា រចំណាយប្រចាំឆ្ន ំ ៦ខ្ខដ្ំរូង្ ១១,០០០ *៦ =៦៦,០០០
  ចំណាយ ៦ខ្ខរ ទ រ់          ១២,៥០០ *៦ =៦,២៥០
   កនុង្១ឆ្ន ំចំណាយឃ ំសង្កក ត់ទំង្អស់ .............២៧,២៥០ ដ្ ល្ងល )



ទំព័រ៩                                                                                       
សកម្មជនសម័ប្កចិតា នឹង្រនារសកម្មភាព‹រាូរថ្ដ្›រខ្នាម្ តំង្ពិលដ្ើម្ឆ្ន ំ២០១៨ រ ូតដ្ ់លបាោះលឆ្ន តសភាចរ់សពវប្គរ់ 
ជាម្ួយនឹង្ងវិការងមីលទៀត លដ្ើម្ែីឱ្យព រដ្ឋកនុង្ប្សុក អាចរនារ‹ល្វើការប្រករលដាយសិ ្ម្៌នឹង្រលចចកលទសម្កពអិាលម្
រីក›បាន។ 

រយលព ច ង្លប្កាយល ោះ ខ្ណ ំប្រជាព រដ្ឋកនុង្ឃ ំ នឹង្សង្កក ត់ឱ្យលចញលៅលឃ្លស  ោ៊ា នរង្កហ ញពីល ត 
ផ្ ‹ប្តូវ-ខ ស›ជាសាធារណ នឹង្ លដាយលសរី ឱ្យទ ់ខ្តបានដ្ំណាង្រាគសាខ្ដ្ ខលួនឯង្ចង្់បាន ខ្ដ្ ខលួនលជឿជាក់
ថាដ្ំណាង្រាគសាររស់ខលួន  នសាម រតី‹ប្បាកដ្ជារំលរីព រដ្ឋខ្ខមរ ម្ិនខ្កលង្កាល យ›ល ើយ៕ 

  
អនកខ្ដ្ បានចូ រួម្ប្រជ ំខ្ករគលប្ ង្លនោះ ថ្ងៃទី ឧសភា២០១៧ លវល្ងល ៉ោ ង្ ៥-៧ល្ងៃ ច  នៈ

- ប្បា  ីម្ ថ្ក
- រឺទធី លៅ
- ពិន សំខ ន រ៉ាជ័រ
- គ្មហ រី  ៊ា ន
- សារី ឯម្
- ស កផ្  ខ្រ៉ោន 

ម្ិនបានម្ករួម្ប្រជ ំ
 ស ីនួន ខ្ចំ
 រឹទធី អ៊ា ង្
 សារឹទទ ប្សី
 បា៉ោ ន សូ
 គឹម្ ី ជា

  ល ើកលប្កាយសលប្ម្ចម្ករួម្ប្រជ ំ ថ្ងៃទី ១២ឧសភា២០១៧ លវល្ងលៅង្៥-៧ ល្ងៃ ច លៅការិយា ័យ រឺទធី លៅ ៕




ទំព័រ ១០ - រញ្ចរ់
រប្ង្ួម្លសចកាី

១-អតាន័យៈ រួម្ប្រជ ំព រដ្ឋលដ្ើម្កំលណើតខ្ខមរលៅស រដ្ឋអាលម្រីក លដ្ើម្ែីលៅជួយជា‹គំរូ›កនុង្រយលព ១ឆ្ន ំ លដាយម្ិនល្វើ
នលយាបាយ ជួយដ្ ់ព រដ្ឋខ្ខមរលៅឃ ំសង្កក ត់ថ្នខ្ខប្តកំព ង្ឆ្ន ងំ្ នឹង្ខ្ខប្តប្ពោះសី ន  ឱ្យបានរាូរជីវភាពប្រលសើរល ើង្ តម្រ
យៈឃ ំសង្កក ត់ររស់គណរកសសលគង្កគ ោះជាតិ រ ទ រ់ពីលបាោះលឆ្ន តឃ ំនឹង្សង្កក ត់ លៅតំរន់ទំង្ពិរល ោះរួច។ 

២-រច សម្ធ័នធរលង្កើតម្ូ និ្ី សប្ រ់ជូយ ‹រលង្កើតម្ូ និ្ិឃ ំសង្កក ត់គំរូលៅកម្ពុជា-CDF› 

- គណកម្មការ យក១០រូរ អាណតាិ២ឆ្ន ំ រលណាា ោះអាសនន (សប្ រ់លរៀរលបាោះលឆ្ន តលៅ៣ខ្ខខ្ចង្ម្ ខ)
- ប្រធានប្រតីរ័តា  នអាណតាិ១ឆ្ន ំ រលណាា ោះអាសនន (ខ្តង្តំង្លៅ៣ខ្ខខ្ចង្ម្ ខលដាយគ.ក. យកងមី)
- អគគ ិរញ្ាឹក នឹង្  ិរញ្ាឹករង្  នអាណតាិ១ឆ្ន ំ ខ្តង្តំង្រលណាា ោះអាសននសប្ រ់៣ខ្ខ លដាយប្រធានប្រតីរ័តា
- សនង្ការគណលនយយ  នអាណតាិ១ឆ្ន ំ (លដាយការលបាលឆ្ន តកនុង្ម្ោសននិបាតសាម្ញ្ា)  
សកម្មជនជួរម្ ខ

- តំណាង្ប្រលទស អាណតាិ១ឆ្ន ំ ខ្តង្តំង្លដាយប្រធានប្រតិរតាិ យ ប្ពម្លដាយ គ.ក. យក
- តំណាង្ខ្ខប្ត                            - ដ្ូចគ្មន  - 
- តំណាង្សង្កក ត់គំរូ នឹង្តណាង្ឃ ំគំរូ          - ដ្ូចគ្មន  -


៣- កម្មវិ្ិ៣ម្ ខ ជាជំនួយដ្ ់ឃ ំសង្កក ត់គំរូ ររស់‹សកម្មជនជួរម្ ខ› 
- ជំនួយសប្ រ់រលង្កើនម្ហូរអាោរឱ្យបានប្គរ់ប្គ្មន់ជារ ទ ន់
- ជំនួយរ ទ ន់ដ្ ់ស ខភាព នឹង្ ផ្លស ខភាព ចាំបាច់ររស់ប្គួសារ
- ជំនួយរលង្កើតរណាា ញទំ ក់ទំនង្‹លសរ›ីលៅឃ ំសង្កក ត់គំរូ សប្ រ់កាពារ អរ់រំ ពប្ង្ីករង្វង្់រកជំនួយ ៕  

 
* * * * *  


