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ឡ�ើងឡោះឡ ន្ោ តគាទំ្រគណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើមើ្បទបជាធបិឡត�្យ ពើឡទរះឡ�ើង

• ចង់ឡ�ើញកម្ពុជា “ក្លា �ជា៉តពុភូមិម�ួដ�លពកួឡ�ើងរសឡ់ៅឡោ�ឡសមើភាពគានោ កនោពុងភាពជា ច៉ា ស”់
• គាទំ្រឥរយិាបថននក្រឡធវើនឡយាោ�របស់គណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើម្បើទបជាធិបឡត�្យឈរឡលើោតទគរះសពុចរតិ 

នងិទោសចាកភាពអាត្ម ន�ិម
• ចង់ោនសង្គមម�ួដ�លទបជាពលរ�្ឋទាងំអស់ “រមួគិត រមួឡធវើ និងរមួ្រ្ួរលខពុសទតរូវ” ឡលើវាសនា 

ទបឡ្រសជាតិ
• គាទំ្រ�ន្តក្រទោបំើចណំពុ ច ឡ�ើ�ឡប្តជាញា ដទបក្លា ��ន្តក្រទោបំើចណំពុ ចឲ្យឡៅចបាបស់ទ៉បអ់នពុវត្តឡៅកម្ពុជា
• គាទំ្រក្រឡទបើទោស់ឡបះ�ូងសពុចរតិឡ្រៀងទតង់ និង្រស្សនវសិព័�ឡ�ើម្បើឡកៀងគរក ល៉ា ងំចូលរមួកនោពុងសកមមភាព

នឡយាោ�
• �ល�់រងចបាសល់ាសឡ់ៅឡលើឡគាលឡៅ វត្ពុបណំង ឥរយិាបថនឡយាោ� និងធនធានមនពុស្សរបស់   

គណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើមើ្បទបជាធិបឡត�្យ
• គាទំ្រ្រស្សនរបសគ់ណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើម្បើទបជាធិបឡត�្យ ដ�ល�កចិត្ត្រពុកោកឡ់លើ�ឡំោះទសា�ជាង

ឡលើបញ្ហា
• គាទំ្រក្រឡលើកតឡមកើងវប្បធម៌ននក្រចូលរមួឡោ�ក្រ�ល់�រងរបស់ទបជាពលរ�្ឋទគប់និនានោ ក្រនឡយាោ�
• គាទំ្រក្រចាត្់រពុកឡរឿងនឡយាោ�ជាឡរឿងរបសព់លរ�្ឋទគបរ់បូ ដ�លទតរូវចូលរមួឡោ�ក្រលះបង់ឡ�ើម្បើ 

បពុពវឡ�តពុរមួ 
• គាទំ្រក្រចាត្់រពុកទបពព័ន្ធ និងទបជាពលរ�្ឋជាចលករឡ�ើម្បើឡោះទសា�បញ្ហា សង្គម ជាជាងពរងឡលើឆន ្ទ្ៈរបស់ 

អនោកនឡយាោ� 
• គាទំ្រក្របឡងកើតចលនារបួរមួគានោ ឡៅឡលើមឡនាគមវជិាជា នឡយាោ�ឡ�ើម្បើសឡ្គ្្គ ះជាតិ 
• គាទំ្រ្រស្សនវសិព័�របសគ់ណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើម្បើទបជាធិបឡត�្យ ដ�លចាត្់រពុកតនួា្រើកនោពុងនឡយាោ�ជាក្រ

លះបង់ទាងំក ល៉ា ងំក្� ចឡំណះ�រង និងថវកិ្ នងិមិនដមនជាមពុខរបរចិញចា រមជើវតិឡនាះឡ្រ
• គាទំ្រក្រ�កឡមឡរៀនទពះពពុ្រ្ធមកប�បិត្តទិាងំសទ៉បក់្ររសឡ់ៅ នងិទាងំសទ៉បក់្រឡធវើនឡយាោ�
• គាទំ្រក្របរចិាចា គទបឡយាជន៍ និងឡសចក្តើសពុខផ្្លខ់លានួឡ�ើម្បើទបឡយាជន៍ និងឡសចក្តើសពុខអនោក�ន្រកនោពុង 

សកមមភាពនឡយាោ� 
• ឈនោះ (ឡសដើង) ឡលាកធមទ៌ាងំ៨គឺ លាភ(អលាភ) �ស(អ�ស) សរឡសើរ(និន្ា) និងសពុខ(្រពុក្ខ)
• គាទំ្រក្រលពុបបំោត់ក្រឡមើលបំោគំានោ  ក្រគពុគួំនគានោ  ក្រ្រនំាស់គានោ ឡោ�សារក្រ៉ននិនានោ ក្រនឡយាោ�

ខពុសគានោ
• គាទំ្រក្រលពុបបោំតឥ់្រ្ធពិលគណបក្សនឡយាោ�កនោពុងជើវតិរសឡ់ៅជាធមមត្របស់ទបជាជន ម្ន្តើរាជក្រ 

នងិ/ឬទពះសង្ឃ
• គាទំ្រក្រឡធវើនឡយាោ�ឡោ�ក្រឡទបើទោស់្រស្សនវជិាជា ឡ�ើម្បើបឡងកើត្រស្សនវសិព័� និងអប់រចិំត្តឲ្យក្លា �ជា 

មនពុស្សរស់ឡៅទោសចាកភាពអាត្ម ន�ិម
• �ល�់រងយាោ ងចបាសថ់ា ៉នដតក្រ�រកនាឡំោ�ទបពព័ន្ធពទគ្�អោំចឡ្រ ឡ្រើបកម្ពុជាអាចឡោះទសា� 

បញ្ហា សពវដបបយាោ ងោន រមួទាងំបញ្ហា ននក្របោពុនបោងឡលប្ររក�ើរបស់បរឡ្រសជិតខាងផង

ឡតើឡ�តពុអវើទតរូវឡោះឡ ន្ោ តគាទំ្រគណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើម្បើទបជាធិបឡត�្យ? គណបក្ស្ម្ព័្្ធដ�ើម្ បីបបជាធិបដេយ្យ

រមួគិេ   រមួដធវែើ   រមួទទួលខុ្បេរូវ

ប្ថែយអំណាចរ�្ឋ = បបជាពលរ�្ឋមា្អំណាច

“ដោះដោយបបជាពលរ�្ឋ   ទមាលា ក់ដោយបបជាពលរ�្ឋ”



យ្្តការ៨ចំណុច

១. កំណត់អាណត្តិនា�ករ�្ឋម្ន្តើទតរមពើរអាណត្តិ ៖ ក្រកំណត់ទតរមពើរអាណត្តិឡនះ គឺឡ�ើម្បើឡជៀសវាងកពុំឲ្យ 
នា�ករ�្ឋម្ន្តើ ៉នឱក្សបឡងកើតបោ្ត ញដខ្សរ�ទៈទគរួសារ បក្ខពួកកនោពុងទគប់ស្ាបព័នរ�្ឋ ឡ�ើ�សំឡៅឡៅ
ពទងរងអំោចរ�ូត�ល់បឡងកើតរបបផ្្ត ច់ក្រ បក្ខពួក ទករុមទគរួសារនិ�ម បំផ្លា ញផលទបឡយាជន៍ជាតិ 
និងទបជាពលរ�្ឋ។

២. នា�ករ�្ឋម្ន្តើមិនទតរូវោនអនពុញ្ញា តឲ្យបឡងកើតទករុមអង្គរក្សឡោ�ខលាួនឯង  ៖ ក្របឡងកើតទករុមអង្គរក្សឡោ� 
ខលាួនឯង គឺឡសមើនរងក្របឡងកើតទករុមទបោប់អាវពុធមួ� ដ�លអាចផដល់ល្រ្ធភាពបឡទមើម�ចិ្ិត្ នា�ករ�្ឋម្នដើ 
ឲ្យឡធវើក្រគាបសងកត់ ឬគំរាមកំដ�ងទបជាពលរ�្ឋ ឡ�ើម្បើរកសា និងបន្តទក្ញអំោច។

៣. នា�ករ�្ឋម្ន្តើទតរូវរសឡ់ៅកនោពុងនិឡវសនោ្ឋ នដ�លផ្តលឡ់ោ�រ�្ឋ ៖ ឡនះគឺជាវធិានក្រឡ�ើម្បើជួ�ក្រររសន្តសិពុខ  
នងិ្រនំពុកបទមរុងជើវភាពទគរួសារនា�ករ�្ឋម្ន្តើទបកបឡោ�សពុខពុ៉លភាព និងឡសចក្តើនថលាថនោូរបងកលក្ខណទៈ    
គ្�ទសរួលឲ្យនា�ករ�្ឋម្ន្តើបំឡពញក្រគ្រទបឡ្រសជាតិឡោ�ក្រ្រ្ួរលខពុសទតរូវខ្ស់។ វធិានក្រឡនះឡ�ើម្បើ
្រប់សាក ត់នា�ករ�្ឋម្នដើ កពុឲំ្យឡរៀបចំឡគ�ោ្ឋ នឡៅជាបន្ា�ទាហានបឡទមើគាត់ និងទករុមទគរួសារ។

៤. បឡងកើតតពុលាក្ររ�្ឋោល ៖ ឡនះគឺជាវធិានក្រឡ�ើម្បើបងកលក្ខណទៈគ្�ទសរួលឲ្យទបជាពលរ�្ឋ ប្តរងចំឡរះ្រឡងវើ 
មិនសមទសប ឬ្រឡងវើរឡំលាភបំរនរបស់ម្ន្តើរាជក្រ កនោពុងក្របំឡពញក្រគ្រ ឬអាចឲ្យទបជាពលរ�្ឋប្តរង
ឡៅស្ាបព័នឡនះឲ្យពិនិត្យឡលើភាពមិនទបទកតើននលិខិតសានោ ម ឬឡសចក្តើសឡទមចឡផ្សងៗ ដ�លឡចញឡោ� 
អង្គភាពរ�្ឋោលសាធារណទៈទគប់លំោប់។

៥. ឋានន្តរសកដចិាបព់ើឧត្តមឡសនើ�ឡ៍យាធា នងិនគរោលទតរូវសពុឡំសចក្តើ្រពុកចិត្តពើសភា ៖ ឡនះគឺជាវធិានក្រ ឡ�ើម្បើឲ្យ
សភាដ�លជាតោំងរបសទ់បជាពលរ�្ឋ អាច៉នឥ្រ្ធពិលឡៅឡលើនា�ទាហាន នងិនា�នគរោលជានខ់ស្់ 
ដ�លជាអនោកបញ្ជា ឡលើកងក ល៉ា ងំទបោបអ់ាវពុធ ដ�ល៉នភារកចិចារកសាបូរណភាព្ររក�ើ សន្តសិពុខ និងឡសរ្ភាព 
សង្គម ឡ�ើ�ក៏អាចជួ�្រប់សាក ត់មិនឲ្យ៉នក្រឡទបើទោស់កងក ល៉ា ងំទបោប់អាវពុធជាឧបករណ៍ផ្្ត ច់ក្ររបស់ 
ឡមគណបក្សក្ន់អំោចផងដ�រ។

៦. អពយាទករតម្ន្តើរាជក្រ ៖ ឡនះគឺជាវធិានក្រឡ�ើម្បើធានាក្រចាត់ត្ងំដបងដចកក្រគ្រ�ល់ម្ន្តើរាជក្រ ឲ្យចំជំនាញ 
សមទសបត្មសមតភ្ាព និងផ្តលនូ់វឡសចក្តើនថលាថនោូរ�លម់្ន្តើរាជក្រដ�លជាភានោ កគ់្ររបសរ់�្ឋ និងឡចៀសវាង 
កពុឲំ្យ៉នក្រឡទបើទោស់ម្ន្តើរាជក្រទគប់លំោប់ជាឧបករណ៍ឡោសនា និងបឡទមើផលទបឡយាជន៍របស់ 
គណបក្សក្នអ់ោំច ។

៧. ទបជាពលរ�្ឋឡោះឡ ន្ោ តឡោ�ផ្្ល់ ឡទជើសឡរ ើស និង/ឬ ្រ ល៉ា កត់ោំង �ពុ/ំសគ្ក ត់  ទករុង/ទសរុក /ខណ្ឌ   ឡខត្ត/
រាជធានើ ៖ ឡនះគឺជាវធិានក្រ ឡ�ើម្បើឲ្យតោំងទបជាពលរ�្ឋទគបល់ោំប្់រ្រលួខពុសទតរូវឡោ�ផ្្លច់ឡំរះមពុខ 
ទបជាពលរ�្ឋដ�លជា ច៉ា សអ់ោំច ឡ�ើ�កជ៏�ួក្តផ់្្ត ចដ់ខ្សរ�ទៈបក្ខពកួពើថានោ កជ់ាតិ �លមូ់លោ្ឋ នដ�ល 
ជាចំណពុ ចឡផ្តើមននក្របឡងកើតបោ្ត ញននអំោចផ្្ត ច់ក្រ។

៨. ឡទបើទបពព័ន្ធចទមរុះសទ៉ប់ក្រឡោះឡ ន្ោ តឡទជើសឡរ ើសតំោងទបជាពលរ�្ឋ ៖ ទបពព័ន្ធឡោះឡ ន្ោ តចមំពុខក្តប់ន�្ 
នូវឥ្រ្ធពិលរបស់ឡមបក្សឡៅឡលើតំោងទបជាពលរ�្ឋ ឡទរះទបពព័ន្ធឡនះផដល់អំោចឲ្យទបជាពលរ�្ឋឡរ ើសតំោង 
ទបជាពលរ�្ឋមិនដមនឡមបក្សអនោកឡរ ើសឡ្រ។ ទបពព័ន្ធឡនះនរងជួ�ឲ្យតំោងទបជាពលរ�្៉ឋ នឯករាជ្យភាព នងិ
ឡសរ ើភាពទគបទ់គានឡ់ោ�គាម នរងស៉្ធពើជន៉នឥ្រ្ធពិលោ ន៉ោ ក់ ឡធវើឲ្យពកួគាតអ់ាចបឡំពញក្រគ្រជ�ួ 
ដកតទមងរ់ោ្ឋ ភោិលយាោ ង៉នទបស្ិរ្ធភាព និងឡរៀបចឡំធវើចបាបោ់ដ�លឡឆលាើ�តបផលទបឡយាជនជ៍ាតិ និង 
ផលទបឡយាជន៍ទបជាពលរ�្ឋពិតៗ។

ដោលដៅ  ្ងិវធិបីនាដំៅ�លដ់ោលដៅរប្់

គណបក្ស្ម្ព្័ ្ធដ�ើម្ បីបបជាធិបដេយ្យ

១. ឡគាលឡៅ ៖ សពុបនិរមួរបសព់កួឡ�ើង “៉តពុភូមិម�ួដ�លពកួឡ�ើងរសឡ់ៅឡោ�ឡសមើភាពគានោ កនោពុងភាពជា ច៉ា ស”់      
ដ�លនរងទតរូវឡធវើឲ្យដស្តងឡេើងត្មរ�ទៈក្រផ្លា សប់្តូរផនោតគ់និំតទបជាពលរ�្ឋឡលើឡគាលធំៗ បើ (ទបជាធិបឡត�្យ/ 
នឡយាោ�  កិចចាប�បិត្តទិពះធម៌  និងសើលធមស៌ង្គមឡៅ�ោំកក់្ល�បូំង  និងដទបក្លា ��ន្តក្រ៨ចណំពុ ច 
ឲ្យឡៅជាចបាប់ឡៅ�ោំក់ក្លបន្ាប់។

២. ចំណពុ ចចាបឡ់ផ្តើម ៖ ពន្យលទ់បជាពលរ�្ឋឡ�ើម្បើឲ្យ៉នមូលោ្ឋ នពិចារោរកព់ព័ន្ធនរង ៖ 

• (១)សង្គមទបជាធិបឡត�្យ (២)រឡបៀបបឡងកើតសង្គមទបជាធិបឡត�្យ និង(៣)ផលននសង្គម 
ទបជាធិបឡត�្យ

• (១)សិ្រ្ធរិបសទ់បជាពលរ�្ឋកនោពុងនាមជា ច៉ា សទ់បឡ្រស (២)ករណើ �កចិចាកនោពុងភាពជា ច៉ា សក់នោពុងក្រចូលរមួ 
កសាងទបឡ្រស និង(៣)អោំចដ�លទតរូវ៉នឡ�ើម្បើអនពុវត្តសិ្រ្ធទិបកបឡោ�ទបស្ិរ្ធភាព

• (១)ឡគាលឡៅ (២)ចណំពុ ចចាបឡ់ផ្តើម (៣)ឥរយិាបថនឡយាោ� និង(៤)ធនធានមនពុស្សននក្រឡធវើ 
នឡយាោ�របស់គណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើម្បើទបជាធិបឡត�្យឡ�ើម្បើបឡងកើតសង្គមទបជាធិបឡត�្យ

• វធិើសា្ស្តននក្របញចា ប់ក្រឡធវើនឡយាោ� (១)ឡោ�ក្រឡ�ើរត្ម (២)ឡោ�ក្រទសលាញ់ និង(៣) 
ឡោ�ក្រ�រងគពុណ មកជាក្រឡធវើនឡយាោ�ឡោ�ក្ររមួគិត  រមួឡធវើ រមួ្រ្រលួខពុសទតរូវ

• ភាពចាោំចន់នក្រចូលរមួរបសទ់បជាពលរ�្ឋជាម�ួគណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើម្បើទបជាធិបឡត�្យ ឡ�ើម្បើបញចា ប់
ក្រចាត់្រពុកទពះធម៌ជាជំឡនឿសាសនា មកជាកិចចាប�បិត្តទិពះធម៌ឡោ�ក្រពិចារោរកឡ�តពុផលឡ�ើម្បើ
ឡធវើឲ្យជើវតិរសឡ់ៅ៉នបពុពវឡ�តពុចបាសល់ាសឡ់ៅកនោពុងបចចាពុប្បននោជាតិ

• ចឡំណះ�រងជាមូលោ្ឋ នទគរះសទ៉បក់្រអបរ់សំើលធមផ្៌្លខ់លានួ និងក្រពទងរងចឡំណះ�រង្ូរឡៅដ�លជា 
មូលោ្ឋ នននក្របញចា ប់សង្គម ដ�លឡររឡពញឡៅឡោ�ក្រទបក្ន់បក្ខពួក នងិក្ររស់ឡៅឡោ�មនិ 
ឡសមើភាពគានោ  ឡៅជាសង្គមដ�លទបជាពលរ�្ឋរសឡ់ៅឡោ�ឡសមើភាពគានោ កនោពុងភាពជា ច៉ា ស់

• ឡមឡរៀនទត្ស�់រងរបសទ់ពះពពុ្រ្ធអពំើជើវតិ ឡ�ើម្បើផ្លា សប់្តូរផនោតគ់និំតពើភាពអសកមម និងអសើលធមឲ៌្យឡៅជា 
ទបជាពលរ�្៉ឋ នសើលធម៌ និងសកមមកនោពុងសកមមភាពសង្គម ជាពឡិសសសកមមភាពនឡយាោ�ឡោ� 
ឡបះ�ូងសពុចរតិ និងជួ�សឡ្គ្្គ ះទោសចាកភាពអាត្ម ន�ិម។

៣. ឥរយិាបថនឡយាោ� ៖ គណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើម្បើទបជាធិបឡត�្យទបក្ន់�កឥរយិាបថនឡយាោ�សពុចរតិ  
ឡ�ើម្បើបឡងកើតមឡនាសឡញចាតនារមួគានោ ជាទគរួសារដតមួ�  និងឡធវើក្រគ្របឡទមើឧត្តមគតិឡ�ើម្បើទបឡយាជន៍ទបជាពលរ�្ឋ 
្ូរឡៅ។ ឡ�ើម្បើសឡទមចមឡនាគមវជិាជា ថមើននក្រឡធវើនឡយាោ�ដបបឡនះ គណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើម្បើទបជាធិបឡត�្យ    
ទបក្នខ់ាជា បជ់ានិចចានូវគតិបណ្ឌិ តដ�លថា “ក្រឡោសនានឡយាោ�គជឺាសកមមភាពននក្រដសវងរកក្រគាទំ្រ  
គំនិតដ�លទតរូវឡធវើឡេើងត្មរ�ទៈមឡធយាោ�ដតម�ួគតគឺ់ក្រពន្យល”់។ 

៤. ធនធានមនពុស្ស ៖ គណបក្សសម្ព័ន្ធឡ�ើម្បើទបជាធិបឡត�្យោនកណំតយ់ាោ ងចបាសថ់ា ធនធានមនពុស្សឡៅ 
កនោពុងចលនានឡយាោ�របសខ់លានួ គឺជាអនោកដ�លចាត្់រពុកនឡយាោ�គជឺាសកមមភាពរបសជ់នសប្បពុរសដ�ល 
៉នឡបះ�ូងជ�ួសឡ្គ្្គ ះទោសចាកភាពអាត្ម ន�ិម និង្រស្សនវសិព័�ននក្រ�រកនាភំលាថឺាលា ។ 

ស្វែងយលប់ស្ថែម

(១) សារសំឡេងជាង ២.០០០ ឡ ោ៉ ង៉នឡៅ www.camldp.org និង Paltalk Room: Koun Khmer 
(២) វ្ិរ្យពុ ៖ FM105 ឡ ោ៉ ង ២-៣ រឡសៀល (៣)  Youtube: Khem Veasna (៤) Facebook: LDP Share 


