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ជំនួយស្មា រតី 
ឯកឧតតម ស៊ុ៊ិក ប ៊ុនហ៊ុក ប្បធាន គ.ជ.ប 

កន៊ុងព៊ិធសីណំ េះសណំាលននសនន៊ិបាតបូកសរ ៊ុបការងារណរៀបចំការណបាេះណនន ត 
ណប្ជើសតងំតំណាងរាស្រសត នីត៊ិកាលទី៦ នងៃទី ២៩ ខែកកកដា នន ២ំ០១៨ 

(ខេត្តកំពត្ ថ្ងៃទី២២ ខេកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨) 
 

-សូមគោរព ឯកឧត្តមសមាជិកគណៈកមាា ធិការជាតិ្គរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ 
-សូមគោរព ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី សមាជិក សមាជិកា នៃអង្គ-  
  សៃោិ ត្ទំាង្អស់ ជាទីគោរព 

 តាងនាម គ.ជ.ប ខ្ញំសូមសម្មតង្ៃូវោរវកិចច ៃិង្ម្លែង្អំណរគញណចំគ ោះវត្តមាៃដ៏នលែថ្លែ  
របស់ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី ជាគ្្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ ៃិង្អៃតរជាតិ្ទំាង្អស់ 
គៅកោញង្ឱកាសដ៏វគិសសវសិាលគៃោះ ។ 
 ខ្ញំសូមម្លែង្អំណរគញណចំគ ោះការចូលរមួពិភាកា ផ្តល់គោបល់ បទអៃតរាគមៃ៍ 
ប្បកបគោយអត្ថៃ័យោ៉ាង្ប្ជាលគប្ៅរបស់ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី រមួទាំង្ 
សមាជិក សមាជិកានៃអង្គសៃោិ ត្ទំាង្អស់ កោញង្គោលបំណង្ម្កលំអដំគណើ រការនៃកិចច 
ប្បតិ្បត្តិការគធវើបចចញបបៃោភាពបញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ ៃិង្ចញោះគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្នោ ំ២០១៨ ប្ពមទំាង្ 
ដំគណើ រការនៃការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្នាគពលខាង្មញខ ឱយទទួល ៃលទធផ្លកាៃ់ម្ត្លអ 
ប្បគសើរម្លមគទៀត្។ 

ដំគណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្គប្ជើសតំង្តំ្ណាង្រាស្រសត ៃីតិ្កាលទី៦ ប្ត្ូវ ៃអៃញវត្ត 
គោយអៃញគោមគៅតមរដឋធមាៃញញ្ញ ចាប់សតីពីការគ ោះគនោ ត្គប្ជើសតំង្តំ្ណាង្រាស្រសត បទ- 
បញ្ជជ ៃិង្ៃីតិ្វធីិសប្មាប់ការគ ោះគនោ ត្គប្ជើសតំង្តំ្ណាង្រាស្រសត ៃិង្ប្បតិ្ទិៃការងារសប្មាប់ 
ការគ ោះគនោ ត្។ ជាទូគៅ ការគ ោះគនោ ត្នលៃទី២៩ ម្ខកកកោ នោ ំ២០១៨ ប្ត្ូវ ៃមតិ្ជាតិ្ 
ៃិង្អៃតរជាតិ្ភាគគប្ចើៃវាយត្នមែថ្ល  ៃប្បប្ពឹត្តគៅកោញង្បរោិកាសសៃតិភាព សៃប់សាៃ ត់្លអ 
ោា ៃអំគពើហិង្ា ប្បកបគោយភាពរលូៃ ត្មាែ ភាព គសរ ី ប្តឹ្មប្ត្ូវ យញត្តិធម៌ ស្សបតមលទធិ- 
ប្បជាធិបគត្យយ គហើយការគ ោះគនោ ត្ប្ត្វូ ៃគរៀបចំកាៃ់ម្ត្លអប្បគសើរគ ើង្ ទំាង្គលើទិដឋភាព 
ចាប់ ៃិង្ទិដឋភាពបគចចកគទស។ 

ខ្ញំយល់ថ្ល គជាគជ័យដ៏ប្ត្ចោះប្ត្ចង់្គៃោះសគប្មចគៅ ៃ អាស្ស័យគោយមាៃការចូល 
រមួចំម្ណកដ៏នលែថ្លែ ប្បកបគោយសាា រតី្ទទួលខញសប្ត្ូវខពស់ពីសាថ ប័ៃៃីតិ្បបញ្ញត្តិ ៃីតិ្ប្បតិ្បត្តិ 
ប្កុមប្បឹកាធមាៃញញ្ញ គណបកសៃគោ យ ប្បគទសផ្តល់ជំៃួយ អង្គការសង្គមសញីវលិជាតិ្ 
អៃតរជាតិ្ អោកយកព័ត៌្មាៃជាតិ្ អៃតរជាតិ្ ប្ពមទំាង្ប្បជាពលរដឋទូទំាង្ប្បគទស ពិគសស 
ប្បជាពលរដឋមាៃគ ា្ ោះកោញង្បញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ ម្ដល ៃអគញ្ជ ើញគៅគ ោះគនោ ត្ោ៉ាង្គប្ចើៃ 
កញោះករ ប្បកបគោយទឹកមញខរកីរាយ ៃិង្ោា ៃការ្័យខាែ ច ។ 
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 ឆ្ែង្តមការពិភាកា ផ្លែ ស់បតូរគោបល់រយៈគពលពីរនលៃគៃោះ អង្គសៃោិ ត្ក៏ ៃកត់្ 
សមាគ ល់ៃូវចំណញ ចខាែ ំង្មួយចំៃួៃ កោញង្កំ ញង្គពលនៃដំគណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្គប្ជើស 
តំង្តំ្ណាង្រាស្រសត ៃីតិ្កាលទី៦ ម្ដលគផ្ដើមគចញពីគៃោះ គយើង្អាចដកស្សង់្ ៃៃូវគមគរៀៃ 
ពិគសាធៃ៍មួយចំៃួៃដូចខាង្គប្កាម សប្មាប់យកគៅអៃញវត្តកោញង្ដំគណើ រការគរៀបចំការគ ោះ 
គនោ ត្នាគពលខាង្មញខៗ ៖ 

- ការគរៀបចំចង្ប្កង្បទបញ្ជជ ៃិង្ៃីតិ្វធីិ ៃប្តឹ្មប្ត្ូវតមចាប់ គោយមាៃការចូល 
រមួផ្តល់មតិ្ ៃិង្គោបល់ពីគណបកសៃគោ យ អង្គការមិៃម្មៃរោឋ ្ិ ល ៃិង្ 
ភាគី ក់ព័ៃធ ៃិង្ការផ្សពវផ្ាយ ៃោ៉ាង្ទូលំទូោយ គធវើឱយដំគណើ រការអៃញវត្ត 
រលូៃលអ ទទួល ៃគជាគជ័យ ៃិង្មាៃប្បសិទធភាពខពស់។ 

- ការគប្ជើសគរ ើសមន្រៃតីគ ោះគនោ ត្ ប្បកបគោយសមត្ថភាព បទពិគសាធៃ៍លអកោញង្ការងារ 
មាៃជំហរអពាប្កឹត្ មាៃសីលធម៌ ៃិង្សាមគគីភាពនផ្ៃកោញង្លអគឺជាកតត មួយកោញង្ 
ចំគណាមកតត សំខាៃ់ៗ ម្ដលកំណត់្គជាគជ័យនៃការគ ោះគនោ ត្ ។ 

- កិចចសហការ ការចូលរមួសហការ ៃិង្ការោំប្ទោ៉ាង្សកមាពីប្គប់សាថ ប័ៃ ក់ព័ៃធ 
ម្ដលរមួមាៃ គណបកសៃគោ យ អង្គការមិៃម្មៃរោឋ ្ិ ល អោកយកព័ត៌្មាៃ 
ជាតិ្ អៃតរជាតិ្ ប្ពមទំាង្ប្បជាពលរដឋទូទំាង្ប្បគទស គឺជាកតត មិៃអាចខវោះ ៃ កោញង្ 
ការកំណត់្គជាគជ័យនៃការអៃញវត្តលទធិប្បជាធិបគត្យយ គសរ ីពហញបកសគៅកមពញជា។  

- ការពប្ងឹ្ង្ទំនាក់ទំៃង្ ៃិង្កិចចសហការលអជាមួយៃឹង្ប្គប់ភាគី ក់ព័ៃធ ពិគសសជា 
មួយអាជ្ាធរម្ដៃដី ៃិង្កង្កមាែ ំង្ប្បោប់អាវញធប្គប់លំោប់ថ្លោ ក់ គធវើឱយដំគណើ រការនៃ 
ការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ធានា ៃៃូវសៃតិសញខ សញវត្ថិភាព សណាត ប់ធាោ ប់សាធារណៈ 
លអ ៃិង្ោា ៃអំគពើហិង្ា ។ 

ទៃៃឹមៃឹង្ចំណញ ចខាែ ំង្ម្ដលគយើង្ទទួល ៃ អង្គសៃោិ ត្ក៏ ៃរកគ ើញៃូវចំណញ ចខវោះ 
ខាត្មួយចំៃួៃកោញង្ដំគណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ ពិគសសកោញង្ដំគណើ រការចញោះគ ា្ ោះគ ោះ 
គនោ ត្ គដើមបីគរៀបចំបញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្លាីនោ ំ២០១៧ ដំគណើ រការចញោះបញ្ជ ីគបកខជៃនៃគណបកស 
ៃគោ យឈរគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្ ដំគណើ រការគោសនាគ ោះគនោ ត្ ការគ ោះគនោ ត្ ការរាប់ 
សៃែឹកគនោ ត្ ៃិង្ការប្បកាសលទធផ្លនៃការគ ោះគនោ ត្ ដូចមាៃម្ចង្កោញង្ចំណញ ចៃីមួយៗ 
នៃប្បធាៃបទទំាង្៥ ម្ដលឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សី  ៃពិភាកាោោ រចួ 
មកគហើយ។ ចំគ ោះអៃញសាសៃ៍ម្ដលប្កុមៃីមួយៗ ៃរកគ ើញ ខ្ញំសូមោំប្ទ ៃិង្សៃាថ្ល 
ៃឹង្យកមកសិកាបម្ៃថមគទៀត្ គហើយៃឹង្គរៀបចំោក់គៅកោញង្បទបញ្ជជ ៃិង្ៃីតិ្វធីិសប្មាប់ការ 
គ ោះគនោ ត្នាគពលខាង្មញខៗគទៀត្។  

គផ្ដើមគចញពីគៃោះ ខ្ញំសូមចាប់អារមាណ៍ៃូវចំណញ ចមួយចំៃួៃដូចខាង្គប្កាម គដើមបីជាការ 
ពិចារណារកដំគណាោះស្សាយ គធវើោ៉ាង្ណាធានាឱយការគ ោះគនោ ត្នាគពលខាង្មញខកាៃ់ម្ត្មាៃ 
ភាពលអប្បគសើរគ ើង្ គនាោះគឺ ៖ 
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ការងារណធវើបចច៊ុបបននភាពបញ្ជ ណីបាេះណនន ត 
ការប្ត្ួត្ពិៃិត្យ ម្កសប្មួលៃូវបទបញ្ជជ  ៃិង្ៃីតិ្វធីិ សប្មាប់ការគធវើបចចញបបៃោភាព 

បញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ ៃិង្ចញោះគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្នោ ំ២០១៨ ពិគសសៃីតិ្វធីិកោញង្ការ ៖ 
 សមាអ ត្បញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ (ការលញបគ ា្ ោះអោកគ ោះគនោ ត្គចញពីបញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្) 
 ម្កត្ប្មូវគ ា្ ោះ ឬ/ៃិង្ទិៃោៃ័យរបស់អោកគ ោះគនោ ត្ 
 គផ្ៃរគ ា្ ោះ ៃិង្ទិៃោៃ័យអោកគ ោះគនោ ត្ កោញង្ករណីមាៃការផ្លែ ស់បដូរទីលំគៅ ឬទី 
សំណាក់គៅ ញំ សងាក ត់្លាី 

  ចញោះគ ា្ ោះអោកគ ោះគនោ ត្លាីកោញង្បញ្ជ ីគ ោះគនោ ត្ 

ម្ដលកិចចការទំាង្អស់គៃោះប្ត្ូវគធវើគ ើង្ ប្បកបគោយមាៃត្មាែ ភាព ៃិង្ប្បសិទធភាព 
ខពស់ ។ 

ការណរៀបចំបទបញ្ជជ  ន៊ិងនីត៊ិវ៊ិធី សប្ាបក់ារណបាេះណនន តណៅណពលខាងម៊ុែ 
ការប្ត្ួត្ពិៃិត្យ ម្កសប្មួលបទបញ្ជជ ៃិង្ៃីតិ្វធីិ សប្មាប់ការគ ោះគនោ ត្គៅគពល 

ខាង្មញខ ពិគសសគឺ ៖ 
 ការម្កសប្មួលៃីតិ្វធីិនៃការោក់ ការទទួល ៃិង្ការគោោះស្សាយ កយបណដឹ ង្  
 ការម្កសប្មួលគំៃូសសញ្ជញ ោំប្ទគៅគលើសៃែឹកគនោ ត្ គដើមបងីាយស្សួលកោញង្ការ 
កំណត់្សៃែឹកគនោ ត្ ៃការ ៃិង្កាត់្បៃថយចំៃួៃសៃែឹកគនោ ត្មិៃ ៃការ 

 ការម្កសប្មួល ៃីតិ្វធីិនៃការប្បមូល បញ្ជូ ៃ ប្ត្តួ្ពិៃិត្យ ៃិង្ប្បកាសលទធផ្ល 
បឋមនៃការគ ោះគនោ ត្ 

 ការម្កសប្មួលៃីតិ្វធីិ នៃការបំគពញទប្មង់្ម្បបបបទ សប្មាប់ការគ ោះគនោ ត្ 
ការរាប់សៃែឹកគនោ ត្ ៃិង្ការប្ត្ួត្ពិៃិត្យលទធផ្លនៃការគ ោះគនោ ត្ទំាង្គៅ 
គ .សប លគធ.ខប ៃិង្គៅ គ.ជ.ប ។ 

ការងារប ្៊ុ េះបណ្ាល 
- មន្រៃតីគ ោះគនោ ត្ប្គប់លំោប់ថ្លោ ក់ទំាង្អស់ ប្ត្ូវ ៃគលើកកមពស់សមត្ថភាពយល់ដឹង្ 
បម្ៃថមគទៀត្អំពីបទបញ្ជជ ៃិង្ៃីតិ្វធីិ ប្កមសីលធម៌សប្មាប់មន្រៃតីគ ោះគនោ ត្ ៃិង្ 
ឯកសារបទោឋ ៃគផ្សង្ៗគទៀត្ ម្ដលគចញគោយ គ.ជ.ប ពិគសសការបណដញ ោះ- 
បណាដ ល គកប/គករ ម្ដលជាចំណញ ចគផ្តើមនៃប្បតិ្បត្តិការគ ោះគនោ ត្ ឬអាចគៅថ្ល 
ប្បតិ្បត្តិករដំបូង្  

- បញ្ជូ ៃមន្រៃតីបគងាគ លៗរបស់ គ.ជ.ប ឱយគៅគរៀៃយកបទពិគសាធៃ៍នៃការគរៀបចំការ 
គ ោះគនោ ត្គៅប្បគទសគផ្សង្ៗ 

- បគង្កើៃចំគណោះដឹង្ដល់មន្រៃតីគ ោះគនោ ត្ទំាង្ការងារបគចចកគទស ៃិង្ការងារប្គប់ប្គង្ 
កិចចការរដឋ ល 

- ជំរញញឱយមាៃការអប់របំណតញ ោះបណាត លអំពីលទធិប្បជាធិបគត្យយ ៃិង្ការគ ោះគនោ ត្ 
ចាប់តំង្ពីមធយមសិការហូត្ដល់ឧត្តមសិកា 
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- សហការជាមួយប្គឹោះសាថ ៃឧត្តមសិកា គដើមបីគរៀបចំកមាវធីិផ្សពវផ្ាយអំពីសារសំខាៃ់ 
នៃការគ ោះគនោ ត្ដល់ៃិសសិត្ សាស្រសាត ចារយ។ល។ 

ការងារសហប្បត៊ិបតត៊ិការ 
- ប្ត្ូវពប្ងឹ្ង្កិចចសហការជាមួយប្កសួង្មហានផ្ៃ គដើមបីជំរញញការគចញអត្តសញ្ជញ ណ 
ប័ណណសញ្ជជ តិ្ម្ខារ គដើមបីចញោះគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្ ៃិង្គ ោះគនោ ត្ ៃិង្ពប្ងឹ្ង្ការអៃញវត្ត 
ចាប់ កោញង្ការគចញឯកសារបញ្ជជ ក់អត្តសញ្ជញ ណជូៃប្បជាពលរដឋ សប្មាប់គប្បើ 
ប្ ស់កោញង្ការចញោះគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្ (ចាប់ពីនោ ំគប្កាយគៅ ឯកសារគប្បើប្ ស់ 
សប្មាប់ការចញោះគ ា្ ោះគ ោះគនោ ត្ ៃិង្ការគ ោះគនោ ត្ គឺអត្តសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជជ តិ្ 
ម្ខារម្ត្មួយគត់្) 

- ប្ត្ូវបៃតពប្ងឹ្ង្ទំនាក់ទំៃង្ ៃិង្កិចចសហការលអកោញង្ភាពជានដគូជាមួយអាជ្ាធរ 
ម្ដៃដី ៃិង្កង្កមាែ ំង្ប្បោប់អាវញធប្គប់លំោប់ថ្លោ ក់ គដើមបីរកា ការ រសៃតិសញខ 
សញវត្ថិភាព ៃិង្សណាត ប់ធាោ ប់សាធារណៈកោញង្ដំគណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្  

- ប្ត្ូវបៃតពប្ងឹ្ង្ត្មាែ ភាពរបស់ គ.ជ.ប តមរយៈការគបើកទូោយឱយមាៃការចូលរមួ 
ៃិង្បគង្កើៃកិចចសហប្បតិ្បត្តិការលអជាមួយភាគី ក់ព័ៃធនានា 

- ប្ត្ូវជំរញញ ៃិង្គលើកទឹកចិត្តឱយមាៃការចូលរមួោ៉ាង្សកមា ពីគណបកសៃគោ យ 
សមាគម ឬអង្គការមិៃម្មៃរោឋ ្ិ លជាតិ្ អៃតរជាតិ្ ប្បព័ៃធផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មាៃ 
ៃិង្អោកយកព័ត៌្មាៃជាតិ្ អៃតរជាតិ្ កោញង្ដំគណើ រការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្។ 

ការបណងកើនការណជឿទ៊ុកច៊ិតតដលប់្បជាពលរដឋ 
មាៃកតត ជាគប្ចើៃ ម្ដលគធវើឱយដំគណើ រការគ ោះគនោ ត្កាៃ់ម្ត្ទទួល ៃៃូវការគជឿទញក 

ចិត្តគនាោះគឺ ប្បជាពលរដឋប្គប់របូប្ត្ូវម្ត្អាចចូលរមួការគ ោះគនោ ត្ ៃ ការគរៀបចំគនាោះប្ត្ូវម្ត្ 
ប្បកបគោយត្មាែ ភាព ៃិង្ការទទួលខញសប្ត្ូវចំគ ោះមញខប្បជាពលរដឋទំាង្អស់។ មា៉ាង្គទៀត្ 
កោញង្នាមជាអាជ្ាធរគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្ គ.ជ.ប ប្ត្ូវម្ត្គោរពឱយ ៃៃូវគោលការណ៍ជា 
សកលទំាង្៧ នៃការគ ោះគនោ ត្គសរ ីប្តឹ្មប្ត្ូវ ៃិង្យញត្តិធម៌ គឺ៖ 

 1-ឯករាជយភាព (Indépendance) 
 2-អពាប្កឹត្ភាព ឬភាពមិៃលំគអៀង្ (Impartialité) 
 3-សញចរតិ្ភាព (Intégrité) 
 4-ត្មាែ ភាព (Transparence) 
 5-ប្បសិទធភាព (Efficacité) 
 6-វជិាជ ជីវៈភាព (Professionalisme) 
 7-ភាពជាអោកបំគរ ើគសវា (Sens du service)។ 

គៃោះជាគោលការណ៍ម្ដលប្គប់ គ.ជ.ប (មិៃថ្ល គ.ជ.ប ឯករាជយ ឬចប្មុោះគនាោះគទ) 
ប្ត្ូវម្ត្គោរពឱយ ៃ។ 
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គោង្តមចំណញ ចដូច ៃគរៀបរាប់ខាង្គលើ ខ្ញំយល់ថ្ល ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក 
គោកស្សី ៃឹង្បៃតចូលរមួជាមួយគយើង្ខ្ញំោ៉ាង្ជិត្សោិទធកោញង្ការគរៀបចំការគ ោះគនោ ត្នាគពល 
ខាង្មញខៗ ឱយកាៃ់ម្ត្ទទួល ៃការោំប្ទម្លមគទៀត្។ 

ជាទីបញ្ច ប់ ខ្ញំសូមប្បសិទធពរជូៃ ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកស្សីទំាង្អស់ 
ម្ដល ៃចូលរមួកោញង្ឱកាសគៃោះ សូមប្បកបគោយពញទធពរទំាង្បួៃប្បការគឺ អាយញ វណណៈ សញខៈ 
ៃិង្ពលៈ កញំបីគ ែៀង្ោែ ត្គ ើយ ។ 
 

សមូអរគណុ 
 


