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ដំណ ោះស្រាយណ ើបណ្ដ ឹងអំពសីិទ្ធិណ ោះណនោ តថ្នោ ក់ជាតិ 

បតងឹាលាស្រកុងឡូវែ  ជំទាស់នឹងស្របព័នធណ ោះណនោ ត  

សំណួ្រទូ្ណៅ 

 

ណតើសំណ្ ំណរឿងណនោះ និយាយអំពីអវី? 

កាលពីខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ពលរដ្ឋចម រ្ុះពូជសាសន៍ នៅទីមររងឡូខែល រួ្មានសហគ្នព៍លរដ្ឋអាន្រិរ

នដ្ើ្រាំន ើតអាស ី និង ពលរដ្ឋអាន្រិរនដ្ើ្រាំន ើតអាន្រិរឡាទីន និង នេសប៉ា ញ បានដារ់ប ដ ឹងេាំពីសទិធិ

នបាុះនឆ្ន តថ្នន រ់ជាតិ នដាយបតឹងជាំទាសន់ឹងមបព័នធនបាុះនឆ្ន ត “្ិនសមាមាមត” រនរងការនបាុះនឆ្ន តនមជើសនរើស

សមាជិរមររ្មបឹរាមររងទាាំង ០៩ នារ់ និង សមាជិរគ ៈរមាា ធិការសាលានរៀនទាាំង ០៦ នារ់។ ប ត ឹងននាុះ 

នោទមបកាន់ថ្ន មបព័នធនបាុះនឆ្ន តខបប្ិនសមាមាមតននុះ នាាំឲ្យបដិ្នសធសិទធិ ឬ នធវើឲ្យបាត់បង់សិទធនិបាុះនឆ្ន ត

របស់ពលរដ្ឋសហគ្ន ៍ នដ្ើ្រាំន ើតអាស ី និង អាន្រិរឡាទីន និង នេសប៉ា ញ។ នទាុះបីជាពលរដ្ឋសហគ្ន៍

នដ្ើ្រាំន ើតទាាំងននុះ មានចាំនួនមបខហល ៤៩% ននចាំនួនពលរដ្ឋសរ បនៅទីមររងឡូខែលរ៏នដាយ ្ន្រនតីជាប់នឆ្ន ត

រនរងមររង ្ិនបានតាំណាងឲ្យសាំនឡង របស់សហគ្ន៍ទាាំងននាុះទាល់ខតនសាុះ ពីយូរលង់ណាស់្រនហើយ។ 

នដ្ើ្ប ដ ឹងនៅរនរងសាំ  ាំនរឿងននុះ គឺតាំណាងនដាយមររ្ន្ធាែើនដ្ើ្បីសិទធិពលរដ្ឋ និង មររ្ហ  នន្ធាែើ Ropes 

& Gray។ នសវាន្ធាែើននុះ ្ិនគិតមបារ់នទ។ សាំ  ាំនរឿងននុះមានន ា្ ុះថ្ន ហួត និង េនរនសេងនទៀត ទល់នឹង 

សាលាមររងឡូខែល និង េនរនសេងនទៀត  (Huot et al. v. City of Lowell et al., 17-cv-10895 (D. Mass. 

2017)។   

ណតើមានអវីណកើតណឡើងកោុងសណំ្ ំណរឿងណនោះ? 

សាំ  ាំនរឿងននុះ មតូែបានដារ់ពីដ្ាំបូងនៅសាលាដ្ាំបូងសហរដ្ឋអាន្រិរ មបោាំរដ្ឋមា៉ា សាឈូនសត កាលពីខែ    

ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៧។ 
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នៅខែ ត លា ឆ្ន ាំ ២០១៧ នៅមរ្ថ្នន រ់ជាតិ្ួយរូប បានសនម្ចឲ្យបញ្ជូនសាំ  ាំនរឿងឲ្យោត់ការបនត នដាយ  

ទាតន់ោលការេុះអាងរបស់សាលាមររង ខដ្លថ្ននដ្ើ្ប ត ឹងជាពលរដ្ឋអាន្រិរនដ្ើ្រាំន ើតអាន្រិរឡាទីន/  

នេសប៉ា ញ និង ពលរដ្ឋអាន្រិរនដ្ើ្រាំន ើតអាស ី គ្មា នសិទធិរួ្គ្មន ដារ់ប ដ ឹងមបឆ្ាំងសាលាមររងននាុះ។     

សាំ  ាំនរឿងបានដ្ាំន ើរការដ្ល់ដ្ាំណារ់កាល ្ នេងគនសចរតី ខដ្លគូភាគីទាាំងសងខាង អាចដារ់សាំន ើស ាំឯរ

សារភ័សតរតាង និង សរខីរ្ាពីគ្មន នៅែិញនៅ្រ ពារ់ព័នធនឹងរ្ាែតថរននប ត ឹង។ 

នៅនដ្ើ្ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ គូភាគីរនរងនរឿងរតី បាន្នចូលដ្ាំណារ់កាលសម រ្ុះសម្ួលគ្មន  នដាយមាន្ន្រនតីថ្នន រ់

ជាតិ្ួយរូប នធវើជាេនរសម្បសម្ួល។ រនរងរយៈនពល ០៥ ខែនមកាយ្រ ការជួបសម រ្ុះសម្ួលគ្មន ននុះ បាន

មបមពឹតតនៅជានមចើនដ្ង និង នធវើនដាយសមាា ត់។  

នៅខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ភាគីនដ្ើ្ប ដ ឹង និង ភាគីច ងប ដ ឹង បានមបកាសថ្ន ពួរគ្មត់បាន្នដ្ល់ចាំ  ច

ដ្ាំនណាុះមសាយ្ួយ ជាទម្ង់នននសចរតីសនម្ចសម រ្ុះសម្ួលនដាយការមសរុះមសួលគ្មន ។ គូភាគីរនរងនរឿងរតីបាន

ដារ់សាំន ើរួ្គ្មន ្ួយ នសនើស ាំការយល់មព្ពីនៅមរ្ នៅនលើនសចរតីសនម្ចសម រ្ុះសម្ួលគ្មន ននាុះ។ ត លាការ

មតូែខតនចញនសចរតីសនម្ច្ួយ នដ្ើ្បីយល់មព្តា្នសចរតីសនម្ចសម រ្ុះសម្ួលគ្មន ននាុះ នទើបដ្ាំនណាុះ

មសាយននាុះ មានមបសិទធភាពេន ែតត។ 

ណតើាលាស្រកុង នឹងស្រតូែណ វ្ើយា៉ា ងដូចណតតច ចំណ ោះណសចកតសីណស្រតចសស្រតុោះសស្រតួ គ្នោ ណនោះ ណព ត លាការ

ឯកភាពតាត? 

នសចរតីសនម្ចសម រ្ុះសម្ួលនដាយការមសរុះមសួលគ្មន ននុះ នឹងតម្ូែឲ្យសាលាមររងផ្លា ស់បតរូមបព័នធនបាុះនឆ្ន ត 

របស់ែាួន នដាយោបន់សតើ្េន ែតត ពីការនបាុះនឆ្ន តមររងនៅឆ្ន ាំ ២០២១ តនៅ។ នសចរតីសនម្ចននុះ ដារ់នចញនូែ

ជនម្ើសមបព័នធនបាុះនឆ្ន តចាំនួន ០៦ ខដ្លសាលាមររងអាចនមជើសនរើសបាន។ ជនម្ើសទាាំងេស់ននាុះ ស ទធខតមតូែ

បានគូភាគីនននរឿងរតី យល់មសបគ្មន  ថ្នេន នលា្តា្ចបប់ជាតិសតីពីសិទធិនបាុះនឆ្ន ត។ សាលាមររងមតូែខតនមជើស

ជនម្ើស ខដ្លមព្នមពៀងគ្មន រួច្ួយ ជាដាច់ខាត។ 

សាលាមររងនឹងមតូែពិនិតយ និង ែិភាគជនម្ើសខដ្លមព្នមពៀងគ្មន ននាុះ នៅប៉ា នាា នខែខាង្ ែនទៀត តា្រយៈ

ដ្ាំន ើរការជាសាធារ ៈ្យួ ខដ្លនឹងេន ញ្ញា តឲ្យសហគ្ន៍ ចូលរួ្បនញ្េញ្តិ នហើយនឹងមតូែនរៀបចាំ

យ ទធនាការេប់រជំាសាធារ ៈ នដាយនធវើជានមចើនភាសាសង។  
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មររ្មបឹរាមររង អាចបមងួ្ជនម្ើសទាាំងននាុះ ឲ្យ្រនៅសល់មតឹ្ជនម្ើសច ងនមកាយចាំនួន ០២ ខដ្លមតូែដារ់

រនរងសនាឹរនឆ្ន ត នៅរនរងខែ ែិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ននុះ។ ប៉ា ខនត ជនម្ើសច ងនមកាយទាាំងពីរននាុះ ្ិនមតូែរាំ ត់រនរង

ចបប់ នៅនឡើយនទនៅនពលននាុះ។ មបសិននបើសាលាមររងសនម្ចយរជនម ើ្សទាាំងននុះ ដារ់ចូលរនរងសនាឹរនឆ្ន ត

នៅនមកាយការនបាុះនឆ្ន តនៅខែ ែិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៩ សាលាមររងនឹងមតូែសនម្ចនមជើសនរើសយរជនម្ើស្ួយ         

ច ងនមកាយ រនរងចាំនណា្ជនម្ើសទាាំងពីរននាុះ។  

ជនម្ើស្ួយនសេងនទៀត សាលាមររងអាចសនម្ច្ិនដារ់បញ្េូលបញ្ញា ននុះ នៅរនរងសនាឹរនឆ្ន ត ប៉ា ខនតសនម្ច

នមជើសនរើសយរមបព័នធនបាុះនឆ្ន តថ្ាី្ួយ នដាយផ្លា ល់ខត្តង។ នបើដូ្នចនុះខ្ន មររ្មបឹរាមររង មតូែនមជើសមបព័នធ

នបាុះនឆ្ន តថ្ាីននុះ នៅនថ្ាទី ០១ ខែ ត លា ឆ្ន ាំ ២០១៩។ 

នទាុះមបព័នធនបាុះនឆ្ន តថ្ាី មតូែសាលាមររងសនម្ចនមជើសនរើសរនបៀបណាននាុះនទ នៅទីបាំស តសាលាមររងមតូែខត

នរៀបចាំយ ទធនាការេប់រំេនរនបាុះនឆ្ន តទូនៅ ជាសាធារ ៈ និង នមចើនភាសា នដ្ើ្បឲី្យេនរនបាុះនឆ្ន ត បានយល់

ដឹ្ងេាំពីមបព័នធនបាុះនឆ្ន តថ្ាីននុះ។ 

ណតើាលាស្រកុង អាចណស្រជើសយកជណស្រតើសននស្របព័នធណ ោះណនោ ត ខ្លោះ? 

នសចរតីសនម្ចសម រ្ុះសម្ួលនដាយការមសរុះមសួលគ្មន ននុះ តម្ូែឲ្យសាលាមររងនមជើសយរជនម្ើសននមបព័នធ

នបាុះនឆ្ន ត្ួយ រនរងចាំនណា្មបព័នធនបាុះនឆ្ន តដូ្ចខាងនមកា្។ រនរងមបព័នធនបាុះនឆ្ន តនី្ួយៗ ចាំនួនននសមាជិរ

មររ្មបឹរាមររង (មបាាំបួន) និង ចាំនួនសមាជិរននគ ៈរមាា ធិការសាលានរៀន (មបាាំ្ួយ) នឹងនៅររាដ្ខដ្ល 

នលើរខលងខតមានបញ្ញជ រ់នសេង ដូ្ចខាងនមកា្។ 

 ស្របព័នធសមាជិកមាោ ក់ស្របចសំ្រសុកតួយ– រនរងមបព័នធននុះ សាលាមររងមតូែខចរនចញជា ០៩ មសររ នដាយ

មសររនី្ួយៗ មតូែនបាុះនឆ្ន តនមជើសនរើសតាំណាងមាន រ់ នៅរនរងចាំនណា្សមាជិរមររ្មបឹរាមររងទាាំង 

០៩ នារ់។ យ៉ា ងនោចណាស់ មានមសររចាំនួនពីរ នឹងោត់ថ្នន រ់ជាមសររខដ្លមានចាំនួន “ជនជាតិភាគ

តិចមានសាំនឡងភាគនមចើន” (នដាយរាំ ត់ថ្នជាមសររ្ួយ ខដ្លមានជនជាតិអាន្រិរនដ្ើ្រាំន ើត

អាស ី និង ជនអាន្រិរនដ្ើ្រាំន ើតអាន្រិរឡាទីន/នេសប៉ា ញ មានចាំនួនភាគនមចើន រនរងចាំនណា្

ពលរដ្ឋខដ្លមគបអ់ាយ នបាុះនឆ្ន ត)។  
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សមមាបក់ារនបាុះនឆ្ន តគ ៈរមាា ធិការសាលានរៀន មសររទាាំង ០៩ នឹងមតូែបូរបញ្េូលគ្មន  នដ្ើ្បីបនងកើត

បានជាមសររធាំចាំនួន ០៣ នដាយប តរ ាំននមសររបីនី្ួយៗ មតូែនបាុះនឆ្ន តនមជើសនរើសសមាជិរ ០២ រូបរនរង

ចាំនណា្សមាជិរទាាំង ០៦ រូបរនរងគ ៈរមាា ធិការសាលា    នរៀន។ យ៉ា ងនោចណាស់ រនរងប តរ ាំនន

មសររបីណា្ួយននាុះ នឹងតាំណាងឲ្យសហគ្ន៍ជនជាតិភាគតិចខដ្លមានសាំនឡងភាគនមចើន។  

 ស្របព័នធចស្រតុោះ ៨-១– រនរងមបព័នធននុះ នឹងមាន ០៨ មសររ នដាយមសររនី្ួយៗ មតូែនបាុះនឆ្ន តនមជើសនរើស

សមាជិរមររ្មបឹរាមាន រ់ រនរងចាំនណា្មររ្មបឹរាមររងទាាំង ០៩ នារ់។ យ៉ា ងនោចណាស់ មសររចាំនួន 

០២ នឹងកាា យជាមសររខដ្លមានតាំណាងជនជាតិភាគតិច ខដ្លមានសាំនឡងភាគនមចើន។ ចាំខ រឯ 

សមាជិរមររ្មបឹរាមររងមាន រ់ នឹងមតូែនបាុះនឆ្ន តនមជើសនរើសតា្មបព័នធ្ ិនសមាមាមត។ សមមាប់        

ការនបាុះនឆ្ន តគ ៈរមាា ធិការសាលានរៀន នឹងមានមសររចាំនួន ០៤ នដាយមសររនី្ួយៗមតូែនបាុះនឆ្ន ត

នមជើសនរើសសមាជិរគ ៈរមាា ធិការសាលានរៀន្ួយរូប រនរងចាំនណា្ ០៦ រូប។ យ៉ា ងនោចណាស ់

មានមសររ្ួយ រនរងចាំនណា្មសររទាាំងននុះ នឹងមានតាំណាងឲ្យជនជាតិភាគតិច ខដ្លមានសាំនឡងភាគ

នមចើន។ សមាជិរគ ៈរមាា ធិការសាលានរៀន ០២ រូបនទៀត នឹងមតូែនបាុះនឆ្ន តនមជើសនរើសតា្មបព័នធ

្ិនសមាមាមត។ 

 ស្របព័នធចស្រតុោះ ៨-៣–មបព័នធននុះ ដូ្ចគ្មន នឹងមបព័នធចម រ្ុះ ៨-១ ខដ្រ ែ សគ្មន មតង់ថ្ន មររ្មបឹរាមររង នឹង

មតូែពមងីរចាំនួនបខនថ្ ដ្ល់ ១១ រូប រនរងននាុះសមាជិរមររ្មបឹរាមររង ០៣ រូប មតូែនបាុះនឆ្ន តតា្

មបព័នធ្ ិនសមាមាមត។  

 ស្របព័នធចស្រតុោះ ៧-២– រនរងមបព័នធននុះ នឹងមានមសររចាំនួន ០៧ នដាយមសររនី្ួយៗ មតូែនបាុះនឆ្ន តនមជើស

នរើសសមាជិរ ០១ រូប រនរងចាំនណា្សមាជិរទាាំង ០៩ រូបននមររ្មបឹរាមររង។ យ៉ា ងនោចណាស់ 

មានមសររចាំនួន ០២ នឹងមានតាំណាងឲ្យជនជាតិភាគតិច ខដ្លមានសាំនឡងភាគនមចើន។ ចាំខ រឯ

សមាជិរមររ្មបឹរាមររងពីររូបនទៀត នឹងមតូែនបាុះនឆ្ន តនមជើសនរើសតា្មបព័នធ្ ិនសមាមាមត។ 

សមមាបគ់ ៈរមាា ធិការសាលានរៀន ចាំននួសមាជិរនឹងបនងកើនដ្ល់ ០៧ រូប នដាយសមាជិរ្ួយរូប នឹង

មតូែនបាុះនឆ្ន តនមជើសនរើស នចញពីមសររនី្ួយៗ រនរងចាំនណា្មសររទាាំង ០៧ ននាុះ។ 
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 ណ ោះណនោ តតាតជណស្រតើសច ំត់ថ្នោ ក់– រនរងមបព័នធននុះ នបរខជនទាាំងេស់ ខដ្លឈរន ា្ ុះសមមាបក់ារ

នបាុះនឆ្ន តមររ្មបឹរាមររង និង គ ៈរមាា ធិការសាលានរៀន មតូែនបាុះនឆ្ន តនមជើសនរើសតា្មបព័នធ្ ិន

សមាមាមត (នៅទូទាាំងមររង)។ ប៉ា ខនត េនរនបាុះនឆ្ន តដារ់ចាំណាត់ថ្នន រ់ឲ្យនបរខជនឈរន ា្ ុះ សមមាប់

មររ្មបឹរាមររង និង គ ៈរមាា ធិការសាលានរៀន នៅតា្លាំដាប់នលែនរៀងននការនពញចិតត 

(ឧទាហរ ៍ ១, ២, ៣, ៤, ។ល។)។ សនាឹរនឆ្ន តនឹងមតូែរាប់តា្រនបៀបការនបាុះនឆ្ន តតា្ជនម ើ្ស

ចាំណាត់ថ្នន រ់ ដូ្ចេវីខដ្លមានេន ែតតនៅមររង Cambridge រដ្ឋមា៉ា សាឈូនសត និង មររង Minneapolis 
រដ្ឋ្ ីនីសូតា។  

 ណ ោះណនោ តតាតជណស្រតើសច ំត់ថ្នោ កប់ីស្រសុក– រនរងមបព័នធននុះ មសររចាំនួន ០៣ នឹងមតូែបនងកើតនឡើង 
នដាយេនរនបាុះនឆ្ន តរនរងមសររនី្ួយៗ មតូែនបាុះនឆ្ន តនមជើសនរើសនបរខជនចាំនួន ០៣ រូបសមមាបម់ររ្

មបឹរាមររង និង ០២ រូបសមមាប់គ ៈរមាា ធិការសាលានរៀន នបាុះនឆ្ន តតា្ជនម្ើសចាំណាត់ថ្នន រ់។ 

ណតើាលាស្រកុង ណៅវតមានការណ ោះណនោ តបឋតដវដ ឬ? 

សមមាប់ជនម្ើសននការនបាុះនឆ្ន តតា្ជនម ើ្សចាំណាត់ថ្នន រ់ណា្ួយ សាលាមររងនឹងមានជនម្ើសរនរងការល ប

បាំបាត់ការនបាុះនឆ្ន តបឋ្ននុះ។ ការនបាុះនឆ្ន តតា្ជនម្ើសចាំណាត់ថ្នន រ់ ជួនកាលនគឲ្យន ា្ ុះថ្ន “ការនបាុះ

នឆ្ន តនរើសនបរខជនខត្ួយ” ឬ “single transferrable vote” ឬ “instant runoff,” ខដ្ល្ិនោាំបាច់ឲ្យមាន

ការនបាុះនឆ្ន តបឋ្ នមពាុះវាេន ញ្ញា តឲ្យេនរនបាុះនឆ្ន ត នមជើសនរើសនបរខជននមចើននារ់ នៅនលើសនាឹរនឆ្ន ត     

ខត្ួយ។ 

សមមាបជ់នម ើ្សនសេងនទៀត សាលាមររងបនតនគ្មលការ ៍នបាុះនឆ្ន តបឋ្ ឲ្យនៅដ្ខដ្ល (ខដ្លតម្ូែឲ្យនរៀបចាំ

ការនបាុះនឆ្ន តបឋ្ នដ្ើ្បីជម រ្ុះនបរខជន មបសិននបើចាំនួននបរខជន មាននមចើននលើសពីរដ្ងននចាំនួនអាសនៈ

សមមាបក់ារនបាុះនឆ្ន ត)។ នគ្មលការ ៍នបាុះនឆ្ន តបឋ្ននុះ មតូែបនតេន ែតតយ៉ា ងនោចណាស់ រហូតដ្ល់ឆ្ន ាំ 

២០២៣។ នមកាយឆ្ន ាំ ២០២៣ សាលាមររងអាចខរខមបនគ្មលការ ៍នបាុះនឆ្ន តបឋ្ននុះបាន ឲ្យខតការខរខមប

ននាុះ ្ិនមតូែប៉ាុះពាល់ដ្ល់សិទធនិបាុះនឆ្ន តរបសម់ាេ ស់នឆ្ន ត ជាជនជាតិអាន្រិរនដ្ើ្រាំន ើតអាន្រិរឡាទីន/   

នេសប៉ា ញ និង ជនជាតិអាន្រិរនដ្ើ្រាំន ើតអាស ី។ 
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ណតើខ្ណ្ឌ សីមារបសស់្រសុក ស្រតូែវបងវចកយា៉ា ងដូចណតតច ណបើណស្រជើសណរើសយកស្របពន័ធណ ោះណនោ តតាតស្រសុក? 

មបសិននបើមបព័នធនបាុះនឆ្ន តតា្មសររណា្ួយ មតូែនគនមជើសនរើសយរ សាលាមររងមតូែជួលេនរជាំនាញឯររាជយ 

ខដ្លនឹងមតូែសនម្ចថ្ននតើមសររនី្ួយៗ មតូែមានមពាំខដ្នសីមាមតឹ្ណា។ េនរជាំនាញននាុះ មតូែខតមានការយល់

មព្ពីភាគីទាាំងសងខាង ទាាំងភាគីនដ្ើ្ប ត ឹង និង ច ងប ត ឹង។ ខាងនដ្ើ្ប ត ឹង មតូែទទួលបានទិននន័យ      

ការ ែិភាគ និង ខសនទីមពាងរបស់មសររ ខដ្លេនរជាំនាញបានគូសវាស និង មតូែមានសិទធិជួប និង សតល់្តិនៅេនរ

ជាំនាញននាុះ នៅរនរងេាំឡរងនពលននការគូសវាសមពាំខដ្នសីមាមសររទាាំងននាុះ។ 

ណតើណ វ្ើដូចណតតច ស្របសិនណបើាលាស្រកុង អត់ស្រពតណ វ្ើតាតកិចចស្រពតណស្រពងងណ?ោះ? 

នសចរតីសនម្ចសម រ្ុះសម្ួលនដាយការមសរុះមសួលគ្មន ននុះ ខចងថ្ន ត លាការនៅខតមានយ តាត ធិការនលើសាំ  ាំ

នរឿងននុះ នដាយត លាការនៅខតមានេាំណាចបង្គគ បឲ់្យសាលាមររងេន ែតតតា្។ 

ណតើណេកំណ្ត់ណព ណែលា សស្រមាប់ការអន ែតតយា៉ា ងដូចណតតច?   

 សាំន ើរួ្គ្មន  មតូែបានដារ់នៅត លាការ នៅខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៩។ 

 សាំន ើរួ្គ្មន ននុះ មតូែបានោត់ការនដាយត លាការ (ឧទាហរ ៍ ត លាការឯរភាពនលើនសចរតីសនម្ច

សម រ្ុះសម្ួលនដាយការមសរុះមសួលគ្មន ) – ត លាការនឹងរាំ ត់កាលបរិនចឆទននុះ។ 

 រយៈនពលមតួតពិនិតយ សមមាប់សាលាមររង រនរងការសិរា និង ែិភាគនៅនលើជនម្ើសននមបព័នធនបាុះនឆ្ន ត 

ខដ្លភាគីបានមព្នមពៀងគ្មន – រនរងរយៈនពលបីខែ គិតោប់ពីនពលខដ្លត លាការ ឯរភាពនលើនសចរតី

សនម្ចសម រ្ុះសម្ួលនដាយការមសរុះមសួលគ្មន ននុះ។  

 យ ទធការេប់រំសាធារ ៈជានមចើនភាសា េាំពីជនម្ើសននមបព័នធនបាុះនឆ្ន ត ខដ្លភាគីបានមព្នមពៀងគ្មន –

មសបគ្មន នៅនឹងរយៈនពលមតួតពិនិតយ។ 
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នបើមានការសតចួនសតើ្ បញ្េូលរនរងសនារឹនឆ្ន ត     ឬ           នបើគ្មា នការសតចួនសតើ្ បញ្េូលរនរងសនារឹនឆ្ន ត 

មបព័នធនបាុះនឆ្ន តពីរ ខដ្លសមមាាំងច ង

នមកាយនគ ដារ់រនរងសនាឹរនឆ្ន ត  

(្ិនរាំ ត់រនរងចបប់) 

 នថ្ាទី ០៥ ខែ ែិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៩។ 

  នថ្ាខដ្លមររ្មបឹរាមររង នមជើសនរើសយរ

ជនម្ើសពីរ ដារ់រនរងសនាឹរនឆ្ន ត      

នៅខែ ែិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

នបើសាលាមររងសនម្ចយរជនម្ើសននុះ  

នៅនថ្ាទី ០២ ខែ រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០០៩។ 
    

មររ្មបឹរាមររង សនម្ចនមជើសយរ

មបព័នធនបាុះនឆ្ន តថ្ាី នដ្ើ្បីេន ែតត 

នៅឆ្ន ាំ ២០២១ នដាយសនម្ច 

មតឹ្នថ្ាទី ០៣ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩។ 

  នថ្ាខដ្លមររ្មបឹរាមររង នមជើសនរើសយរ

មបព័នធនបាុះនឆ្ន តថ្ាី នបើសាលាមររងសនម្ច

្ិនដារ់មបព័នធននុះ នៅរនរងសនាឹរនឆ្ន ត–                     

នថ្ាទី ០១ ខែ ត លាឆ្ន ាំ ២០១៩។ 
 

មររ្មបឹរាមររងដារ់សាំន ើចបប់      

ស ាំេន ែតតមបព័នធនបាុះនឆ្ន តថ្ាី          

មតឹ្នថ្ាទី ១៨ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩។ 

  មររ្មបឹរាមររង ដារ់សាំន ើចបប់             

ស ាំេន ែតតមបព័នធនបាុះនឆ្ន តថ្ាី–  

មតឹ្នថ្ាទី ១៦ ខែ ត លាឆ្ន ាំ ២០១៩។ 

 

 ខតងតាាំងេនរជាំនាញឯររាជយ (មបសិននបើនមជើសនរើសយរមបព័នធនបាុះនឆ្ន តតា្មសររ) និងមតូែគូសបនាា ត់

ែ ឌ សីមាដ្ាំបូងរបស់មសររ– ច ងឆ្ន ាំ ២០១៩- នដ្ើ្ឆ្ន ាំ ២០២០។  

 ច ងនមកាយបនាា ត់ែ ឌ សីមាមសររ មតូែបានគូសរួច (មបសិននបើនមជើសនរើសយរមបព័នធនបាុះនឆ្ន តតា្

មសររ) នដាយខសែនលើលទិននន័យជាំនរឿនឆ្ន ាំ ២០២០ (នបើមាន) – នដ្ើ្ឆ្ន ាំ ២០២១។ 

 យ ទធនាការេប់រំសាធារ ៈជានមចើនភាសា េាំពីមបព័នធនបាុះនឆ្ន តថ្ាី– ឆ្ន ាំ ២០២០-ឆ្ន ាំ ២០២១។ 

 ការនបាុះនឆ្ន តដ្ាំបូង នដាយនមបើមបព័នធនបាុះនឆ្ន តថ្ា–ី ខែ ែិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១។  
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ណតើខ្្ុំអាចរកព័ត៌មានបវនែតឯ  ន ជ ំវិញសំណ្ ណំរឿងណនោះ? 

ឯរសារនយងេាំពីសាំ  ាំនរឿងននុះ និង ឯរសារចបប់ឯនទៀត រួ្ទាាំងសាំន ើសតីពីនសចរតីសនម្ចសម រ្ុះសម្ួល

នដាយការមសរុះមសួលគ្មន ននុះសង អាចររបាននៅនលើនគហទាំព័ររបស់ន្ធាែើនដ្ើ្បីសិទធិពលរដ្ឋ តា្អាសយដាឋ ន 

www.lawyersforcivilrights.org (សូ្សរនសរពារយ “Lowell” នៅរនរងរខនាង search)៕ 

http://www.lawyersforcivilrights.org/

