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សនុ្ទរកថា 

ឯកឧត្តម សុ៊ិក ប ុន្ហុក 
ប្បធាន្គណៈកម្មា ធ៊ិការជាត្៊ិររៀបចំការរ ោះរនោ ត្ 

កោងុឱកាសប៊ិទសន្ោ៊ិ ត្បូកសរបុការងារររៀបចំការរ ោះរនោ ត្រប្រើសតងំ 
ត្ំណាងរាស្រសត ន្ីត្៊ិកាលទី៦ ថ្ងៃទី ២៩ ខែកកកដា នោ ២ំ០១៨ 

(ខេត្តកំពត្ ថ្ងៃទី២២ ខេកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨) 
 

-សូមគោរពសរមេចប្កឡារោម ស រែង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្កសួងមហាផ្ទៃ 
-សូមគោរព ឯកឧត្តមសមាជិកគណៈកមាា ធិការជាតិ្គរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ 
-សូមគោរពគ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ្ ្ិងអ្តរជាតិ្ 
-សូមគោរព ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី សមាជិក សមាជិកា ផ្្អងគ-  
  ស្ោិ ត្ទំាងអស់ ជាទីគោរព 

តាងនាមគណៈកមាា ធិការជាតិ្គរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ ខញញំសូមសម្មតង្ូវោរវកិចច ្ិង  
ការស្វា គម្៍យ៉ាងកក់គតត ចំគ ោះវត្តមា្ដ៏្ឧត្តញងគឧត្តមរបស់សរមេចប្កឡារោម ស រែង       
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្កសួងមហាផ្ទៃ ក្ពមទំាងឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី 
គ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ្ ្ិងអ្តរជាតិ្ទំាងអស់កោញងឱកាសគ្ោះ ម្ដ្លគធាើឱយស្ោិ ត្បូកសរញបការ 
ងារគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្គក្ជើសតំាងតំ្ណាងរាស្រសត ្ីតិ្កាលទី៦ នោ ំ២០១៨ គ្ោះ ្ក្បក្ពឹត្ត 
គៅយ៉ាងអធិកអធម។ 
 គ្លៀត្កោញងឱកាសដ៏្វគិសសវសិ្វលគ្ោះ ខញញំសូមសំម្ដ្ង្ូវការអរគញណយ៉ាងក្ជាលគក្ៅ 
ចំគ ោះ សរមេចប្កឡារោម ស រែង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្កសួងមហាផ្ទៃ ម្ដ្ល ្ 
ចំណាយគពលគវោដ៏្មា្ត្ផ្មល ចូលរមួកោញងឱកាសបិទស្ោិ ត្នាគពលគ្ោះ ្ិង ្មា្ 
ក្បស្វស្៍ក្បកបគោយអត្ថ្័យដ៏្ឧត្តញងគឧត្តម ក្ពមទំាងវាយត្ផ្មលខពស់ ក្បកបគោយសញទិដ្ឋិ- 
្ិយម ចំគ ោះដំ្គណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្គក្ជើសតំាងតំ្ណាងរាស្រសត ្ីតិ្កាលទី៦ ម្ដ្ល 
គទើប្ឹង ្បញ្ច ប់ក្បកបគោយគជាគជ័យ។ 
 ខញញំសូមម្លលងអំណរគញណជាព្លឹក ចំគ ោះវត្តមា្ដ៏្ផ្លលថ្លល របស់ឯកឧត្តម គោកជំទាវ 
គោក គោកស្សី ជាគ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ្ ្ិងអ្តរជាតិ្ទំាងអស់។ 
 កោញងគ្ោះម្ដ្រ ខញញំសូមម្លលងអំណរគញណចំគ ោះការចូលរមួពិភាកាទតល់គយបល់ បទអ្ត- 
រាគម្៍ ក្បកបគោយអត្ថ្័យយ៉ាងក្ជាលគក្ៅរបស់ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី 
រមួទាំងសមាជិក សមាជិកា ផ្្អងគស្ោិ ត្ទាំងអស់ កោញងគោលបំណងម្កលំអដំ្គណើ រការ 
ផ្្ក្បតិ្បត្តិការគធាើបចចញបប្ោភាពបញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ ្ិងចញោះគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្នោ ំ២០១៨ ក្ពមទំាង 
ដំ្គណើ រការផ្្ការគ ោះគនោ ត្នាគពលខាងមញខ ឱយទទួល ្លទធទលកា្់ម្ត្លអក្បគសើរគ ើង។ 

គណៈអធ៊ិបត្ី រ្ញៀវក៊ិត្ត៊ិយស សម្មរ៊ិក សម្មរ៊ិកា អងគសន្ោ៊ិ ត្ទងំអសជ់ាទីរោរព 
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ដំ្គណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្គក្ជើសតំាងតំ្ណាងរាស្រសត ្ីតិ្កាលទី៦ ក្ត្ូវ ្អ ញ្វត្ត 
គោយអ ញ្គោមគៅតាមរដ្ឋធមា ញ្ញ្ញ ចាប់សតីពីការគរៀបចំ ្ិងការក្បក្ពឹត្តគៅផ្្ គ.ជ.ប ្ិង 
ចាប់សតីពី ការគ ោះគនោ ត្គក្ជើសតំាងតំ្ណាងរាស្រសត បទបញ្ជជ ្ិង្ីតិ្វធីិសក្មាប់ការគ ោះគនោ ត្ 
គក្ជើសតំាងតំ្ណាងរាស្រសត ្ិងក្បតិ្ទិ្ការងារសក្មាប់ការគ ោះគនោ ត្។ ជាទូគៅការគ ោះគនោ ត្ 
ផ្លៃទី២៩ ម្ខកកកោ នោ ំ២០១៨ ក្ត្វូ ្មតិ្ជាតិ្ ្ិងអ្តរជាតិ្ ភាគគក្ចើ្វាយត្ផ្មលថ្ល  ្ 
ក្បក្ពឹត្តគៅកោញងបរយិកាសស្តិភាព សៃប់ស្វៃ ត់្លអ ោា ្អំគពើហិងា ក្បកបគោយភាពរលូ្ 
ត្មាល ភាព គសរ ីក្តឹ្មក្ត្ូវ យញត្តិធម៌ ស្សបតាមលទធិក្បជាធិបគត្យយ គហើយការគ ោះគនោ ត្ក្ត្ូវ ្ 
គរៀបចំកា្់ម្ត្លអក្បគសើរគ ើង ទំាងគលើទិដ្ឋភាពចាប់ ្ិងទិដ្ឋភាពបគចចកគទស ។ 

ខញញំយល់ថ្ល គជាគជ័យដ៏្ក្ត្ចោះក្ត្ចង់គ្ោះសគក្មចគៅ ្ អាស្ស័យគោយមា្ការចូល 
រមួចំម្ណកដ៏្ផ្លលថ្លល  ក្បកបគោយស្វា រតី្ទទួលខញសក្ត្ូវខពស់ពីស្វថ ប័្្ីតិ្បបញ្ញត្តិ ្ីតិ្ក្បតិ្បត្តិ 
ក្កុមក្បឹកាធមា្ ញញ្ញ គណបកស្គយ យ ក្បគទសទតល់ជំ្ួយ អងគការសងគមសញីវលិជាតិ្ 
អ្តរជាតិ្ អោកយកព័ត៌្មា្ជាតិ្ អ្តរជាតិ្ ក្ពមទំាងក្បជាពលរដ្ឋទូទំាងក្បគទស ពិគសស 
ក្បជាពលរដ្ឋមា្គ ា្ ោះកោញងបញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ ម្ដ្ល ្អគញ្ជ ើញគៅគ ោះគនោ ត្យ៉ាងគក្ចើ្ 
កញោះករ ក្បកបគោយទឹកមញខរកីរាយ ្ិងោា ្ការ្័យខាល ច ។ 

គ្លៀត្កោញងឱកាសគ្ោះ ខញញំសូមសំម្ដ្ង្ូវការគកាត្សរគសើរ ្ិងវាយត្ផ្មលខពស់ ចំគ ោះ 
រាជរោឋ ្ិ លកមពញជា កងកមាល ំងក្បោប់អាវញធ ្ិងអាជាញ ធរម្ដ្្ដី្ក្គប់លំោប់ថ្លោ ក់ ម្ដ្ល ្ 
ចាត់្វធិា្ការក្បកបគោយក្បសិទធភាព គដ្ើមបីរកាសថិរភាព ស្តិសញខ សណាត ប់ធាោ ប់ ្ិង 
សញវត្ថិភាពសងគម កោញងដំ្គណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ ្ិងការគ ោះគនោ ត្។ ស្វា រតី្ ្ិងកាយ- 
វកិារខិត្ខំក្បឹងម្ក្បងក្បកបគោយសញ្្ៃៈគ្ោះ  ្រមួចំម្ណកយ៉ាងសំខា្់កោញងការគលើក 
ត្គមកើងកិត្តិយសជាតិ្ ្ិងគមាទ្ភាពរបស់ជាតិ្ កោញងដំ្គណើ រ្្គៅមញខ តាមគោលការណ៍ 
ផ្្លទធិក្បជាធិបគត្យយ ្ីតិ្រដ្ឋ ្ិងការអ្ិវឌ្ឍ។ 

ខញញំសូមវាយត្ផ្មលខពស់ ចំគ ោះក្កុមចញោះគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្ ក្កុមក្បឹកាឃញំ សងាក ត់្ ្ិង 
គសាៀ្ឃញំ សងាក ត់្ ម្ដ្លអ ញ្វត្ត ្លអ ក្បកបគោយស្វា រតី្ទទួលខញសក្ត្ូវខពស់ កោញងភារកិចចចញោះ 
គ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្ គដ្ើមបគីរៀបចំបញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ នោ ំ២០១៧ សក្មាប់ការគ ោះគនោ ត្គក្ជើសតំាង 
តំ្ណាងរាស្រសត ្ីតិ្កាលទី៦ ផ្លៃទី២៩ ម្ខកកកោ នោ ំ២០១៨ ។ 
 ខញញំសូមសម្មតង្ូវការគកាត្សរគសើរ ចំគ ោះគណបកស្គយ យ ម្ដ្ល ្ចញោះបញ្ជ ី 
គណបកស្គយ យ ្ិងបញ្ជ ីគបកខជ្ឈរគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្ទំាងអស់ ម្ដ្លអ ញ្វត្ត ្ 
យ៉ាងគពញគលញ្ូវសិទធិ ្ិងករណីកិចចរបស់ខលួ្ ដូ្ចមា្ម្ចងកោញងចាប់ បទបញ្ជជ  ្ិង្ីតិ្វធីិ 
្ិងក្កមសីលធម៌ សក្មាប់គណបកស្គយ យ គបកខជ្ ្ិងភាោ ក់ងារគណបកស្គយ យ 
ក្បកបគោយភាពផ្លលលោូរ ្ិងការទទួលខញសក្ត្ូវខពស់។ កាយវកិារដ៏្ក្បគសើរគ្ោះ សបញ្ជជ ក់ឱយ 
គឃើញចាស់្ូវភាពកា្់ម្ត្ចាស់ទញំខាង្គយ យ ្ិងការរមួចំម្ណកកោញងការពក្ងឹងលទធិ 
ក្បជាធិបគត្យយ គសរ ីពហញបកសគៅកមពញជា ។ 
 ខញញំមា្គមាទ្ភាព ្ិងសូមម្លលងអំណរគញណ ចំគ ោះសមាគមជាតិ្ ្ិងអ្តរជាតិ្ 
អងគការមិ្ម្ម្រោឋ ្ិ លជាតិ្ ្ិងអ្តរជាតិ្ មជឈោឋ ្នានាកោញងសងគម ម្ដ្លម្ត្ងម្ត្ទតល់ 
ការោំក្ទយ៉ាងគស្វា ោះក្ត្ង់ ទំាងស្វា រតី្ ្ិងសមាា រៈជួយដ្ល់ដំ្គណើ រការក្បតិ្បត្តិរបស់ គ.ជ.ប 
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្ិង ្ចូលរមួតាមោ្ពិ្ិត្យគមើលយ៉ាងយកចិត្តទញកោក់ គលើក្គប់ដំ្គណើ រការផ្្ការគរៀបចំ 
ការគ ោះគនោ ត្ ក្ពមទាំងវាយត្ផ្មលក្បកបគោយភាពក្តឹ្មក្ត្ូវ ្ិងយញត្តិធម៌ ចំគ ោះដំ្គណើ រការ 
គរៀបចំទំាងគនាោះ។ 
 ខញញំសូមវាយត្ផ្មលខពស់ចំគ ោះការចូលរមួចំម្ណករបស់ក្បព័្ធទសពាទាយព័ត៌្មា្ អោក 
យកព័ត៌្មា្ជាតិ្ ្ិងអ្តរជាតិ្ ម្ដ្ល ្ខិត្ខំសាោះម្សាងរកព័ត៌្មា្ ក់ព័្ធ្ឹងដំ្គណើ រការ 
គរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ ម្ដ្លធានា ្្ូវត្ញលយភាពព័ត៌្មា្ ភាពក្តឹ្មក្ត្ូវ ចាស់ោស់ 
ទំាងរបូភាព សគមលង ្ិងខលឹមស្វរ ក្ពមទាំង ្គធាើការទសពាទាយយ៉ាងទូលំទូោយ ្ិង 
ទា្់គពលគវោ ។ 
 ខញញំសូមសំម្ដ្ង្ូវការគកាត្សរគសើរគោយគស្វា ោះ ចំគ ោះមន្រ្តីគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ក្គប់ 
លំោប់ថ្លោ ក់ ម្ដ្ល ្យកអស់ពីកមាល ំងកាយចិត្ត ខិត្ខំបំគពញភារកិចចដ៏្ឧត្តញងគឧត្តមគ្ោះ 
យ៉ាងសកមា រស់រគវ ើក ក្បកបគោយស្វា រតី្ទទួលខញសក្ត្ូវខពស់ រហូត្ទទួល ្លទធទល 
គួរជាទីគមាទ្ៈ។ 
 ខញញំសូមវាយត្ផ្មលខពស់ចំគ ោះ ក្បគទសជប៉ាញ្ ក្បគទសចិ្ ក្ពមទំាងក្បគទសអោកទតល់ 
ជំ្ួយគទសងគទៀត្ ម្ដ្ល ្ឧបត្ថមាោំក្ទដ្ល់ដំ្គណើ រការគ ោះគនោ ត្ ្ិងលទធិក្បជាធិបគត្យយ 
គៅកមពញជា ។ 

គណៈអធ៊ិបត្ី រ្ញៀវក៊ិត្ត៊ិយស សម្មរ៊ិក សម្មរ៊ិកា អងគសន្ោ៊ិ ត្ទងំអសជ់ាទីរោរព 
 ្លងតាមការពិភាកា ផ្លល ស់បតូរគយបល់រយៈគពលពីរផ្លៃគ្ោះ អងគស្ោិ ត្ក៏ ្កត់្ 
សមាគ ល់្ូវចំណញ ចខាល ំងមួយចំ្ួ្ កោញងអំ ញងគពលផ្្ដំ្គណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្គក្ជើស 
តំាងតំ្ណាងរាស្រសត ្ីតិ្កាលទី៦ ម្ដ្លគទដើមគចញពីគ្ោះ គយើងអាចដ្កស្សង់ ្្ូវគមគរៀ្ 
ពិគស្វធ្៍មួយចំ្ួ្ដូ្ចខាងគក្កាម សក្មាប់យកគៅអ ញ្វត្តកោញងដំ្គណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ 
នាគពលខាងមញខៗ ដូ្ចខាងគក្កាម ៖ 

- ការគរៀបចំចងក្កងបទបញ្ជជ  ្ិង្ីតិ្វធីិ ្ក្តឹ្មក្ត្ូវតាមចាប់ គោយមា្ការចូល 
រមួទតល់មតិ្ ្ិងគយបល់ពីគណបកស្គយ យ អងគការមិ្ម្ម្រោឋ ្ិ ល ្ិង 
ភាគី ក់ព័្ធ ្ិងការទសពាទាយ ្យ៉ាងទូលំទូោយ គធាើឱយដំ្គណើ រការអ ញ្វត្ត 
រលូ្លអ ទទួល ្គជាគជ័យ ្ិងមា្ក្បសិទធភាពខពស់។ 

- ការកស្វងម្ទ្ការគម ម្ទ្ការសកមាភាព ក្បតិ្ទិ្ការងារ ្ិងគគក្មាងលវកិា 
ចំណាយ ្ក្តឹ្មក្ត្ូវ ្ិងសមស្សបតាមគពលគវោ តាមត្ក្មូវការ ្ិងសំណូមពរ 
ជាក់ម្សតងផ្្ការងារ មិ្ក្តឹ្មម្ត្មា្ភាពងាយស្សួលកោញងការអ ញ្វត្តប៉ាញគណាណ ោះ ម្លម 
ទំាងអ ញ្ញ្ជញ ត្ឱយ គ.ជ.ប ងាយស្សលួកោញងការតាមោ្ វាយត្ផ្មល ្ិងទតល់មតិ្ដឹ្កនំា 
គលើដំ្គណើ រការក្បតិ្បត្តិ ្គទៀងទាត់្ ្ិងទា្់គពលគវោគទៀត្ទង។ 

- ការតាមោ្ក្ត្ួត្ពិ្ិត្យ ្ិងម្ណនំាការអ ញ្វត្ត ្គទៀងទាត់្ ្ិងទា្់គពលគវោ 
គឺជាវធិា្ការដ៏្សមស្សប គ្លើយត្បគៅ្ឹងសំណូមពរ ត្ក្មូវការ ្ិងសភាពការណ៍ 
វវិឌ្ឍ្៍ជាក់ម្សតងផ្្ដំ្គណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្។ 
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- ការគក្ជើសគរ ើសមន្រ្តីគ ោះគនោ ត្ ក្បកបគោយសមត្ថភាព បទពិគស្វធ្៍លអកោញងការងារ 
មា្ជំហរអពាក្កឹត្ មា្សីលធម៌ ្ិងស្វមគគីភាពផ្ទៃកោញងលអគឺជាកតាត មួយកោញង 
ចំគណាមកតាត សំខា្់ៗ ម្ដ្លកំណត់្គជាគជ័យផ្្ការគ ោះគនោ ត្ ។ 

- កិចចសហការ ការចូលរមួសហការ ្ិងការោំក្ទយ៉ាងសកមាពីក្គប់ស្វថ ប័្ ក់ព័្ធ 
ម្ដ្លរមួមា្ គណបកស្គយ យ អងគការមិ្ម្ម្រោឋ ្ិ ល អោកយកព័ត៌្មា្ 
ជាតិ្ អ្តរជាតិ្ ក្ពមទំាងក្បជាពលរដ្ឋទូទំាងក្បគទស គឺជាកតាត មិ្អាចខាោះ ្កោញង 
ការកំណត់្គជាគជ័យផ្្ការអ ញ្វត្តលទធិក្បជាធិបគត្យយ គសរពីហញបកសគៅកមពញជា។  

- ការពក្ងឹងទំនាក់ទំ្ង ្ិងកិចចសហការលអជាមួយ្ឹងក្គប់ភាគី ក់ព័្ធ ពិគសសជា 
មួយអាជាញ ធរម្ដ្្ដី្ ្ិងកងកមាល ំងក្បោប់អាវញធក្គប់លំោប់ថ្លោ ក់ គធាើឱយដំ្គណើ រការផ្្ 
ការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ធានា ្្ូវស្តិសញខ សញវត្ថិភាព សណាត ប់ធាោ ប់ស្វធារណៈ 
លអ ្ិងោា ្អំគពើហិងា ។ 

ទ្ៃឹម្ឹងចំណញ ចខាល ំងម្ដ្លគយើងទទួល ្ អងគស្ោិ ត្ក៏ ្រកគឃើញ្ូវចំណញ ចខាោះ 
ខាត្មួយចំ្ួ្កោញងដំ្គណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ ពិគសសកោញងដំ្គណើ រការចញោះគ ា្ ោះគ ោះ 
គនោ ត្ គដ្ើមបីគរៀបចំបញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ នោ ំ២០១៧ ដំ្គណើ រការចញោះបញ្ជ ីគបកខជ្ផ្្គណបកស 
្គយ យឈរគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្ ដំ្គណើ រការគោសនាគ ោះគនោ ត្ ការគ ោះគនោ ត្ ការរាប់ 
ស្លឹកគនោ ត្ ្ិងការក្បកាសលទធទលផ្្ការគ ោះគនោ ត្ ម្ដ្លគទដើមគចញពីគ្ោះ ខញញំសូមោក់ 
គចញ្ូវអ ញ្ស្វស្៍មួយចំ្ួ្ដូ្ចខាងគក្កាម គដ្ើមបីពិ្ិត្យពិចារណា ្ិងធានាឱយការគ ោះ 
គនោ ត្នាគពលខាងមញខ កា្់ម្ត្មា្ភាពលអក្បគសើរគ ើង ៖ 

- ក្ត្ូវក្ត្ួត្ពិ្ិត្យ ម្កសក្មួល្ូវបទបញ្ជជ ្ិង្ីតិ្វធីិ សក្មាប់ការគធាើបចចញបប្ោភាព 
បញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ ្ិងចញោះគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្នោ ំ២០១៨ ពិគសស្ីតិ្វធីិកោញងការសមាអ ត្ 
បញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ ការម្កត្ក្មូវគ ា្ ោះ ឬ/្ិងទិ្ោ្ ័យរបស់អោកគ ោះគនោ ត្ ការគទៃរ 
គ ា្ ោះ ្ិងទិ្ោ្័យអោកគ ោះគនោ ត្គៅឃញំ សងាក ត់្លាី រមួទាំងការចញោះគ ា្ ោះអោកគ ោះ 
គនោ ត្ ម្ដ្លកិចចការទំាងអស់គ្ោះក្ត្វូគធាើឱយមា្ត្មាល ភាព ្ិងក្បសិទធភាពខពស់ ។ 

- ក្ត្ូវពក្ងឹង ្ិងគលើកទឹកចិត្តដ្ល់ក្កុមក្បឹកាឃញំ សងាក ត់្ កោញងការដឹ្កនំាក្កុមចញោះ 
គ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្ (កចប) អ ញ្វត្តភារកិចចគធាើបចចញបប្ោភាពបញ្ជ ីគ ា្ ោះ  ្ិងចញោះគ ា្ ោះ  
គ ោះគនោ ត្ ម្ដ្ល គ.ជ.ប  ្គធាើក្បតិ្្ូកមាអំណាចឱយ  ។ 

- ក្ត្ូវក្ត្ួត្ពិ្ិត្យ ម្កសក្មលួបទបញ្ជជ ្ិង្ីតិ្វធីិ សក្មាប់ការគ ោះគនោ ត្គក្ជើសតំាង 
តំ្ណាងរាស្រសត ពិគសស្ីតិ្វធីិផ្្ការោក់ ការទទួល ្ិងការគោោះស្ស្វយ កយ 
បណដឹ ង ការម្កសក្មួលគំ្ូសសញ្ជញ ោំក្ទគៅគលើស្លឹកគនោ ត្ ការសក្មួល្ីតិ្វធីិ 
ផ្្ការក្បមូល បញ្ជូ ្ ក្ត្តួ្ពិ្ិត្យ ្ិងក្បកាសលទធទលបឋម ផ្្ការគ ោះគនោ ត្ ការ 
ម្កសក្មលួ្ីតិ្វធីិផ្្ការបំគពញទក្មង់ម្បបបទសក្មាប់ការគ ោះគនោ ត្ជាគដ្ើម។ 
ចំណញ ចគ្ោះខញញំចង់បញ្ជជ ក់ជូ្៖ ទី១.អំពីការម្បងម្ចកោច់ពីោោ រវាងក្បគ្ទផ្្បណតឹ ង 
គឺបណតឹ ងម្កត្ក្មូវលទធទលផ្្ការគ ោះគនោ ត្ ្ិងបណតឹ ងទតនាៃ គទាស។ ទី២.ការ 
ពិចារណាគៅគលើទិដ្ឋភាពចាប់ អំពីគំ្ូសសញ្ជញ គៅគលើស្លឹកគនោ ត្។ ទី៣. 
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ពិចារណាគៅគលើការកាត់្ប្ថយផ្្ការគក្បើក្ ស់ទក្មង់ម្បបបទមួយចំ្ួ្កោញង
ក្បតិ្បត្តិការគ ោះគនោ ត្។ 

- មន្រ្តីគ ោះគនោ ត្ក្គប់លំោប់ថ្លោ ក់ទំាងអស់ ក្ត្ូវគលើកកមពស់សមត្ថភាពយល់ដឹ្ង 
បម្្ថមគទៀត្អំពីបទបញ្ជជ ្ិង្ីតិ្វធីិ ក្កមសីលធម៌សក្មាប់មន្រ្តីគ ោះគនោ ត្ ្ិង 
ឯកស្វរបទោឋ ្គទសងៗគទៀត្ ម្ដ្លគចញគោយ គ.ជ.ប គដ្ើមបអី ញ្វត្តភារកិចចរបស់ 
ខលួ្ឱយកា្់ម្ត្មា្ក្បសិទធភាព ្ិងបគញ្ច ៀស ្្ូវការគចាទក្បកា្់គទសងៗ ពិគសស 
ការបណដញ ោះបណាដ ល គកប/គករ ម្ដ្លជាចំណញ ចគទតើមផ្្ក្បតិ្បត្តិការគ ោះគនោ ត្ ឬ 
អាចគៅថ្ល ក្បតិ្បត្តិករដំ្បូង ។ ចំណញ ចគ្ោះ ខញញំមា្ម្ទ្ការចាស់ោស់កោញងការ 
គធាើយ៉ាងណាឱយមន្រ្តីគ ោះគនោ ត្គធាើការ ្លអ ទំាងការងារជំនាញបគចចកគទស ្ិង 
ការងាររដ្ឋ ល។ 

- ក្ត្ូវជក្មញុការអប់រកំ្បជាពលរដ្ឋ ្ិងទសពាទាយព័ត៌្មា្ ក់ព័្ធ្ឹងការគធាើបចចញបប្ោ 
ភាពបញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ ្ិងការចញោះគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្ ្ិងការគ ោះគនោ ត្ ឱយ ្កា្់ម្ត្ 
ទូលំទូោយ គោយយកចិត្តទញកោក់គលើការទលិត្ ្ិងម្កលំអសមាា រៈអប់រអំោក 
គ ោះគនោ ត្ ្ិងបគងកើ្កិចចសហការលអជាមួយអងគការមិ្ម្ម្រោឋ ្ិ លជាតិ្ ្ិង 
អ្តរជាតិ្ កោញងការងារអប់រអំោកគ ោះគនោ ត្ ។ 

- ក្ត្ូវប្តពក្ងឹងទំនាក់ទំ្ងលអជាមួយ្ឹងក្គប់ស្វថ ប័្ ក់ព័្ធ កោញងគោលបំណងគសោើ 
សញំឱយមា្កិចចសហការ ្ិងការោំក្ទកោញងដំ្គណើ រការអ ញ្វត្តសិទធិអំណាច ភារកិចច 
្ិងការទទួលខញសក្ត្ូវរបស់ គ.ជ.ប ។ 

- ក្ត្ូវប្តពក្ងឹងទំនាក់ទំ្ង ្ិងកិចចសហការលអកោញងភាពជាផ្ដ្គូជាមួយអាជាញ ធរ 
ម្ដ្្ដី្ ្ិងកងកមាល ំងក្បោប់អាវញធក្គប់លំោប់ថ្លោ ក់ គដ្ើមបីរកា ការ រស្តិសញខ 
សញវត្ថិភាព ្ិងសណាត ប់ធាោ ប់ស្វធារណៈកោញងដំ្គណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ ។ 

- ក្ត្ូវជំរញញ ្ិងគលើកទឹកចិត្តឱយមា្ការចូលរមួយ៉ាងសកមា ពីគណបកស្គយ យ 
សមាគម ឬអងគការមិ្ម្ម្រោឋ ្ិ លជាតិ្ អ្តរជាតិ្ ក្បព័្ធទសពាទាយព័ត៌្មា្ 
្ិងអោកយកព័ត៌្មា្ជាតិ្ អ្តរជាតិ្ កោញងដំ្គណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ ។ 
 

គណៈអធ៊ិបត្ី រ្ញៀវក៊ិត្ត៊ិយស សម្មរ៊ិក សម្មរ៊ិកា អងគសន្ោ៊ិ ត្ទងំអសជ់ាទីរោរព 
ជាលាីមតងគទៀត្ ខញញំសូមម្លលងអំណរគញណយ៉ាងក្ជាលគក្ៅ ចំគ ោះ សគមតច ឯកឧត្តម 

គោកជំទាវ គោក គោកស្សីទំាងអស់ ម្ដ្ល ្ចំណាយគពលគវោដ៏្មា្ត្ផ្មលមកចូល 
រមួកោញងឱកាសបិទស្ោិ ត្បូកសរញបការងារគ ោះគនោ ត្នាគពលគ្ោះ ្ិងសូមម្លលងអំណរគញណ 
យ៉ាងក្ជាលគក្ៅចំគ ោះស្វថ ប័្ ក់ព័្ធទំាងអស់ ម្ដ្ល ្ចូលរមួសហការ ឧបត្ថមាោំក្ទ 
ដ្ល់គណៈកមាា ធិការជាតិ្គរៀបចំការគ ោះគនោ ត្កោញងការអ ញ្វត្តសិទធិអំណាច  ភារកិចច  ្ិងការ 
ទទួលខញសក្ត្ូវរបស់ខលួ្រហូត្ទទួល ្លទធទលគួរជាទីគមាទ្ៈ ។ 

ខញញំសូមម្លលងអំណរគញណយ៉ាងក្ជាលគក្ៅចំគ ោះជ្រមួជាតិ្ទំាងអស់ ពិគសសអោកគ ោះ 
គនោ ត្ ម្ដ្ល ្ចូលរមួគ ោះគនោ ត្គក្ជើសតំាងតំ្ណាងរាស្រសត ្ីតិ្កាលទី៦ ម្ដ្លក្បការគ្ោះ 
សបញ្ជជ ក់ឱយគឃើញ្ូវការចាក់ក្គឹោះដ៏្រងឹមាំផ្្លទធិក្បជាធិបគត្យយកោញងសងគមកមពញជាគយើង ។ 
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ខញញំសូមម្លលងអំណរគញណយ៉ាងក្ជាលគក្ៅ ចំគ ោះឯកឧត្តមអ្ិ ល អ្ិ លរង 
អាជាញ ធរ ្ិងក្បជាពលរដ្ឋគខត្តកំពត្ទំាងអស់ ម្ដ្ល ្ទតល់កិចចសហការ ការឧបត្ថមានានា 
្ិងភាពរសួរាយ រាក់ទាក់ ម្ដ្លគធាើឱយដំ្គណើ រការស្ោិ ត្គ្ោះក្បក្ពឹត្តគៅ ្លអ គជាគជ័យ 
្ិងកោញងបរយិកាសដ៏្ម្ស្មគនារមយ ។ 

ជាទីបញ្ច ប់ ខញញំសូមក្បសិទធពរជូ្ សគមតច ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី 
ទំាងអស់ ម្ដ្ល ្ចូលរមួកោញងឱកាសគ្ោះ សូមក្បកបគោយពញទធពរទំាងបួ្ក្បការគឺ អាយញ 
វណណៈ សញខៈ ្ិងពលៈ កញំបីគឃលៀងោល ត្គ ើយ ្ិងសូមក្បកាសបិទអងគស្ោិ ត្ចាប់ពីគពល 
គ្ោះត្គៅ ។ 

 
សមូអរគុណ 

 


