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1. េសចក� ីែណ�ំ៖ េតើ�នអ� ីេកើតេឡើងេ�្រក �ងឡ� ែវ�ល? 

1 

1 េសចក� ីែណ�៖ំ េតើ�នអ� ីេកើតេឡើងេ�្រក �ងឡ� ែវ�ល? 

ទី្រក �ងឡ� ែវ�ល រដ��៉�ឈូេសត បច� �ប្បន��កែន�ងជែជកែវកែញកគួរឱ្យ�ប់�រម�ណ៍ែមនែទនអំពី�រតំ�ង
េ�យយុត� ិធម៌េ�ក� �ងរ�� ភិ�លទី្រក �ង។ េតើេយើងចង់�នអ� ីពីម�ន� ី�ប់េ�� តរបស់េយើង? េតើពួកេគគួរែត
េមើលេ��នលក�ណៈដូចេយើងែដរឬេទ? េតើរស់េ�ជិតពួកេយើងែដរេទ? េតើឆ� �ះប�� ំងពីគុណតៃម�របស់េយើងែដរ
េទ? េនះគឺ��រែណ�ំខ� ីៗអំពីវ �ធីមួយចំនួនែដល្របព័ន� េ�ះេ�� ត�ច�នឥទ�ិពលេលើរ�� ភិ�លរបស់េយើង
េហើយេធ� ើឱ្យ��ន់ែត�ន្របសិទ��ពេ្រចើន ឬតិច! - េ�យស្រមប�មអ�កេ�ះេ�� តនិងសហគមន៍�៉ងស� ិទ�
�� ល។ 

�លពី 2 �� ំមុនទី្រក �ងឡ� ែវ�ល្រត�វ�នេគប� ឹងផ�ល់េ�យ�រ ្របពន�េ�ះេ�� តរបស់ខ� �ន �ន��ងំសហគម
ន៍ជន�តិ�គតិចពី�រតំ�ងេ�ក� �ងរ�� ភិ�លទី្រក �ង។ ឧ�ហរណ៍ េ�ះបី�នស�ជិក្រក �ម្របឹក�្រក �ង 9 
�ក់េហើយជិត�ក់ក�� លៃនចំនួន្រប�ជនេ�ឡ� ែវ�លគឺ�ជន�តិ�សុីឬជន�តិនិ�យ��េអស�៉ញ - 
�នែត 2 �ក់ប៉ុេ�� ះែដល្រត�វ�នេ�ះេ�� តេ្រជើសេរ �ស�ស�ជិក្រក �ម្របឹក�្រក �ងក� �ងរយៈេពល 20 �� ំ!0

1 

េនះគឺេ�យ�រែតឡ� ែវ�ល�នេ្របើ្រ�ស់្របព័ន� េ�ះេ�� តមួយែដល�នេ�� ះ� “�រេ�ះេ�� តឯកត��ម
ទូេ�” ែដលអ�កេ�ះេ�� តេ្រជើសេរ �សេបក�ជនេ្រចើនេហើយេបក�ជនែដល�នសំេលង�ំ្រទេ្រចើន�ងេគនឹង្រត�វ
េ�ះេ�� តេ្រជើសេរ �ស។ ខណៈេពលេនះេមើលេ�ដូច�្រតឹម្រត�វេ�េពលដំបូង ្របព័ន� េនះ�ននិ�� �រអនុ�� ត
ឱ្យ្រក �មេ�ះេ�� តធំបំផុតចូល�ន់�សនៈ�ងំអស់ (ជំនួសឱ្យ�រទទួល�នចំែណកធំ�ងេគ) ។ 

ឧ�ហរណ៍េ�ក� �ងរបូ�ព�ងេ្រ�មប�� ញពីអ� ីែដល�ចេកើតេឡើង�មួយនឹង�រេ�ះេ�� តឯកត��ម
ទូេ�េ�ក� �ងទី្រក �ងែដលអ�កេ�ះេ�� ត��� �នចំនួនេលើសពីអ�កេ�ះេ�� ត�ែឆ� 3 េ� 2 ។ ្របសិនេបើេនះ
�នន័យ�េបក�ជន��� �នមុខក� �ង�រទទួល�នសំេឡងេ�� តបីេលើេបក�ជនែឆ�ែដល�នសំេឡងពីរ េ�ះ
អ�កឈ� ះនឹង�� យ�ែឆ��ងំអស់។ 

 

របូ�ព 1. ្របព័ន� េ�ះេ�� តឯកត��មទូេ� េ្រចើនែតអនុ�� តឱ្យ្រក �មអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចំនួនេ្រចើន
�ងេគឈ� ះ្រគប់�សនៈ�ងំអស់េ�យមិនទុកឲ្យ�ន្រក �មអ�កេ�ះេ�� តតូចៗេទ។ 

 
េពលខ�ះេនះ្រត�វ�នេគេ��� "អ�កហ៊ុមព័ទ�" ្រក �មអ�កេ�ះេ�� តែដល�នទំហំតូច�ងមុនេហើយ��

េហតុផលែដលប�� ទី្រក �ងែដល�ន្របព័ន��ងំេនះ្រត�វ�នេគប� ឹង�ន់ែត�� ំងេឡើង។ 

េ��� ំេនះឡ� ែវ�ល�នយល់្រពម�� ស់ប� �រ�រេ�ះេ�� តរបស់ខ� �នស្រ�ប់្រក �ម្របឹក�្រក �ងនិងគណៈក�� ធិ
��េដើម្បីតំ�ងឱ្យ�ពច្រម �ះ�� របស់ឡ� ែវ�ល�ន់ែត្របេសើរេឡើង។ េ�ែខវ �ច� ិ�អ�កេ�ះេ�� តនឹង្រត�វេ្រជើស
េរ �សេចញពី្របព័ន� េ�ះេ�� តែដល�ចេធ� ើ�នពីរ គឺ្របព័ន� មួយែដលេ្របើ�រេ�ះេ�� តេ្រជើសេរ �សលំ�ប់�� ក់ 
(RCV) និងមួយេទៀតែដលេ្របើ�ររមួប�� �ល�� ៃនមណ� លនិង�សនៈែដល�នេ្រចើន។ �ងេ្រ�មេនះេយើង
ពណ៌��ងំ្របព័ន�និងគុណសម្បត� ិនិងគុណវ �បត� ិមួយចំនួនៃន្របព័ន�នីមួយៗ។ 

                                                      
1 https://commonwealthmagazine.org/politics/lawsuit-challenges-lowell-at-large-voting/ 



2. េតើអ� ីេ���រេ�ះេ�� តេ្រជើសេរ �សលំ�ប់�� ក់ េហើយេតើ�ល� ស្រ�ប់អ� ី? 

2 

2 េតើអ� ីេ���រេ�ះេ�� តេ្រជើសេរ �សលំ�ប់�� ក់ េហើយេតើ�ល� ស្រ�ប់
អ� ី? 

�រេ�ះេ�� តទូេ�េ�សហរដ��េមរ �កត្រម�វឱ្យអ�កេ្រជើសេរ �សេបក�ជនែត�� ក់គត់េ�កែន�ង្របអប់េ�� ត។ 
ប៉ុែន��គេ្រចើនបំផុត�មិន�ច�ប់យកចំណូលចិត��ងំអស់របស់អ�ក�នេទ។ អ�ក្របែហល��ចរកេឃើញ
េបក�ជនខ�ះែដលល� គួរសម�ងំអស់និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលមិនគួរេ�យចង់�ន។ ជេ្រមើសែដល្រត�វ�ន�ត់
�� ក់គឺ� វ �ធីមួយេដើម្បីទំ�ក់ទំនងព័ត៌�នបែន�មអំពីចំណូលចិត�របស់អ�កដូេច�ះ��ច្រត�វ�នេគយកមក
ពិ�រ�េ�េពលែដលសន� ឹកេ�� ត្រត�វ�នេគ�ប់។ 

េ�ក� �ង�រេ�ះេ�� តេ្រជើសេរ �សលំ�ប់�� ក់ អ�កេ�ះេ�� ត�ច�ត់ចំ�ត់�� ក់េបក�ជនខ�ះឬ�ងំអស់
ែដលឈរេ�� ះេ�យ្រក �ម្របឹក�្រក �ង�មលំ�ប់លំេ�យ។ េបក�ជនមកពី្រក �ម�មួយែដលទទួល�នសំេឡង
េ�� តខ�ស់បំផុត�ចឈ� ះអសនៈ្រក �ម្របឹក�្រក �ង។ េនះអនុ�� តឱ្យ្រក �មជន�តិ�គតិចេ�ែតេ�ះេ�� តេ្រជើស
េរ �សេបក�ជនៃនជេ្រមើសរបស់ពួកេគ។ 

េយើង�ចេមើលេឃើញេរឿងេនះេ�យ្រសៃមេមើលអ�កេ�ះេ�� ត្រ�ំ�ក់ែដលពីរ�ក់ចូលចិត�ែឆ�និងបី�ក់
ចូលចិត��� ។ ្របសិនេបើសំេឡងេ�� ត្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ�មរេបៀបែដលគិតគូរពីចំណង់ចំណូលចិត��ងំអស់
េ�ះែឆ�ក៏�ច្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សែដរ។ 

 

របូ�ព 2. �មួយនឹង�រេ�ះេ�� តេ្រជើសេរ �សលំ�ប់�� ក់ (RCV) ្រក �មជន�តិ�គតិច�ចទទួល�នជ័យ
ជំនះ�៉ង្រស�លេលើ្រក �ម្របឹក�្រក �ង។ ្របសិនេបើអ�កេ�ះេ�� តដូច�� �ងំេនះ�នេ្របើ្របព័ន� េ�ះេ�� តឯកត�
�ម�ម�� េហើយមិន�ន�ក់ចំ�ត់�� ក់ជេ្រមើសរបស់ពួកេគេទ េ�ះ�� �ងំបីនឹងឈ� ះ! 

 
ក� �ងឧ�ហរណ៍េនះអ�ក្រស�ញ់ែឆ�ទទួល�នមួយអសនៈ ែដល�ន់ែតជិត�� ំងនឹងស��្រតែដលតំ�ង

ឱ្យចំណង់ចំណូលចិត�របស់្រប�ជនអ�កេ�ះេ�� តេនះ។ េនះគឺ�លក�ណៈសំ�ន់មួយែដលជ្រម �ញ�រេ្របើ្រ�ស់ 
RCV ែដល�េរឿយៗ្រត�វ�នេគេ��្របព័ន�តំ�ងស��្រត (ឬ“ PR”) ។ 

3 េតើស�� ត់�ខ�ះេហើយេតើ�ល� ស្រ�ប់អ� ីខ�ះ? 

ស�� ត់��្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីទទួល�ននូវសិទ�ិេ�ះេ�� តស្រ�ប់្រប�ជន�គតិច�េ្រចើន្របេភទ�ប់
�ំងពីេពលបេង� ើត្របេទសមក។ �ប់�ំងពីច�ប់សិទ�ិេ�ះេ�� ត្រត�វ�នអនុម័តេ�ក� �ងទសវត្ស�� ំ 1960 
ស�� ត់��្រត�វ�នេគសង�ត់ធ�ន់�ពិេសស��ឧបករណ៍មួយេដើម្បីទទួល�ន�រតំ�ង�ន់ែត�ន្របសិទ�ិ
�ពស្រ�ប់សហគមន៍ែដល្រប�ជន�នពណ៌សម្ប� រមិនស។ 

េហតុអ� ី�ស�� ត់? សូមចង�ំ��រេ�� ត�រម�ណ៍េ�ក� �ងចល�សិទិ�សុី វ �ល�ទស្សវត្ស�� ំ 1960 គឺ��រេធ� ើ
ឱ្យ្របេសើរេឡើងស្រ�ប់ជន�តិ��ហ� ិក�េមរ ��ំង�ពិេសសេ�េពលេ�ះសហគមន៍ែស្បកេ�� េ្រចើនែតេ�� ត
�រម�ណ៍�� ំងេ�េលើ�រេរៀបចំ�ររស់េ�របស់្រប�ជនែដលេធ� ើឱ្យ�យ្រស�លក� �ង�រអូស�ញស�� ត់ែដល�ន
ជន�តិែស្បកេ�� �គេ្រចើន�ចេ្រជើសេរ �សេបក�ជន�មជេ្រមើសរបស់ពួកេគ។ 
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3 

តក� វ ��� ៃនស�� ត់គឺមួយែផ�កែដលអ�កជិត�ងទំនង�ែចករ�ែលក�រ្រព�យ�រម�េហើយ�រ្រព�យ�រម�របស់
អ�កជិត�ងគួរែត�នសំេលងេ�ក� �ងរ�� ភិ�ល។ មិន���េស�កម�រថយន� ្រក �ង �រ្របមូលសំ�ម �រែចក
�ស�� ត់ ឬ�រ�រ�រអំេពើហឹង� សហគមន៍�� ល់របស់អ�ក�នត្រម�វ�រសំ�ន់ៗ។ 

េ�ទី្រក �ងឡ� ែវ�លកង�ះសំេឡងេ�� តស្រ�ប់ស�� ត់ខ� ះ�នេ�ទគឺ�ប�� ។ ទី្រក �ង Clemente Park ខ�ះេភ� ើង
បំភ� ឺ្រតឹម្រត�វេហើយអ�ក្រស �ក�េ្រចើនពិ�កនឹងទទួល�ន�រយកចិត�ទុក�ក់ពី្រក �ម្របឹក�្រក �ង។ អ�កខ�ះគិត
�ចេម� ើយគឺស�� ត់ែដលស�ជិក្រក �ម្របឹក�នីមួយៗ�នមណ� លេ�ះេ�� តតូច�ងនិងយកចិត�ទុក�ក់�ង
មុនេដើម្បីេឆ� ើយតប។ 

ប៉ុែន�ស�� ត់�ងំអស់�នែដនកំណត់�ឧបករណ៍ស្រ�ប់តំ�ងជន�តិ�គតិច។ ស្រ�ប់េរឿងមួយ ពួក
េគ្រត�វ�រ�រគូរប�� ត់�៉ង្រប �ង្របយ័ត�ែដលេពលខ�ះ��ក់ដូច�បំែបកទី្រក �ងឬរដ��មរេបៀបមិនធម��
ឬផ� �យ - អ�កជិត�ងេ�សង�ងផ� �វ�ចនឹងេឃើញខ� �នឯងេ��មស�� ត់េផ្សងៗេហើយឆ�ល់�េហតុអ� ីពួកេគ
្រត�វ�នបំែបកេចញ�� ។ ដូច�� េនះផងែដរ្រប�ជន�� ស់ប� �រទីលំេ�េហើយស�� ត់�� ស់ប� �រ។ �ប់�ំងពីស�� ត់
�ធម��្រត�វ�ន�ប់េ�� តេឡើងវ �ញេរៀង�ល់ 10 �� ំម�ង ពួកេគ�នទំេ�រហួសសម័យេ�ចុងទសវត្សេនះ។ 

 

 
របូ�ព 3. ស�� ត់�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីទទួល�ន�រតំ�ងស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត�េបក�ជនេ�យ�ន
�រគូរប�� ត់�៉ង្រប �ង្របយ័ត�។ េ�ទីេនះេយើង�ចទទួល�ន�រចូល�ន់តំែណងរបស់េបក�ជន ស�� ត់
របស់េបក�ជនែដល�នសុវត� ិ�ពមួយ ឬ�រឈ� ះដ៏តឹងែតងពីរស្រ�ប់េបក�ជនែដលេទើបមកពីជេ្រមើស
ស�� ត់េផ្សង�� ! 

 
ជេ្រមើសៃនរេបៀបគូរប�� ត់ខណ� �ចជះឥទ�ិពល�៉ង�� ំងដល់លទ�ផល។ របូ�ព 3 ប�� ញពីរេបៀបែដល

្រក �មអ�កេ�ះេ�� តែតមួយ�ចប�� ប់េ�យ�រតំ�ងខុស�� �ងំ្រស �ងេ�យ�រែតប�� ញស�� ត់។ 
្របសិនេបើអ�កមិនស� ិតេ�ក� �ងស�� ត់មួយែដល្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីផ�ល់ឱ្យ្រក �មរបស់អ�កនូវសំេឡង�គ
េ្រចើន ��យ្រស�លក� �ង�រ�ន�រម�ណ៍��រេ�ះេ�� តរបស់អ�កមិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �ល។ 

4 �រេមើលេឃើញ�ពច្រម �ះរបស់ឡ� ែវ�ល 

ខណៈេពលែដលស�� ត់���ច�ន្របសិទ�ិ�ព�� ំង�មួយសហគមន៍្របមូលផ� �ំពួកេគេធ� ើ�រ�នល� �ង
�មួយសហគមន៍ែដលែបកែខ�ក�� ។ ្រសៃមេមើលទី្រក �ងមួយែដលប� �កទី្រក �ងែតមួយ�នអ�កេ�ះេ�� តែឆ� 20 
�ក់និងអ�កេ�ះេ�� ត��  30 �ក់។ �មិនសំ�ន់េទ�េតើអ�កគូរប�� ត់េ�យយកចិត�ទុក�ក់�នប��
េ�ះ! ដ�ប�អ�កបេង� ើតស�� ត់េ�យមិនែបងែចកប� �ក សត��� នឹងឈ� ះ�ល់្រស �កែតមួយ។ 

ទី្រក �ងឡ� ែវ�ល�នចំនួន្រប�ជន�សុីនិង�េមរ �ក�ទីនខ�ស់ប៉ុែន�សហគមន៍�ងំពីរេនះ្រត�វ�នែបក
ែខ�ក�� េ�យេស� ើ�ពដូចែដលអ�ក�នេឃើញេ�ក� �ងរបូ�ព 4។ 
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របូ�ព 4. ែផនទី�ងំេនះប�� ញអ�កពីកែន�ងែដល្រប�ជន�សុីនិង�េមរ �ក�ទីនរស់េ�ក� �ងទី្រក �ង។ 
ចំណុចនីមួយៗតំ�ងេ�យមនុស្ស 10 �ក់។ 

 

 
េ�ះបី 47.2% ៃនចំនួន្រប�ជនេ�ឡ� ែវ�លគឺ�មនុស្សែដល�នពណ៌សម្ប� រមិនសក៏េ�យេយើងពិ�កក� �ង

�រអូស�ញស�� ត់ែដលនឹង�នតំ�ង POC ល� ។ កុំព្យ� ទ័ររបស់េយើង�នបេង� ើតែផន�រែប�កៗ�ប់�ន់េហើយ
េយើង�នែស� ងរកគំេ�ង 8 ស�� ត់�មួយនឹង�ររ�ពឹងទុកដ៏ល� បំផុតៃន�រេ្រជើសេរ �សេបក�ជនៃនជេ្រមើស
ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត�សុីនិង�ទីន។ េយើង�នរកេឃើញ�សូម្បីែតែផន�រែដល្រត�វ�នេគយកចិត�
ទុក�ក់បំផុតក៏េ�ែត�ន្រតឹមែត l-2 ៃនស�� ត់ចំនួន 8 ែដលទំនង�នឹងេ្រជើសេរ �សេបក�ជន�នសំបុរមិន
ស េនះេបើេ�ង�មគំរេូ�ះេ�� តថ�ីៗេនះ។ 

 

របូ�ព 5. េតើអ�កជួលរស់េ�កែន�ង�? េតើេក�ងដល់�យុចូល��រស់េ�កែន�ង�? 
 

េហើយ��រពិត�ស់�នសំេលងសហគមន៍្របេភទសំ�ន់ៗដៃទេទៀតេដើម្បីតំ�ង! ្រសៃមេមើល�រ
ព��មគូរកំណត់ែដនស�� ត់េដើម្បីផ�ល់សំេលង�� ំងដល់អ�កេ�ះេ�� ត�សុីនិងអ�កេ�ះេ�� តនិ�យ��
េអស�ញ្រពម�ងំ្រប�ជនែដលជួលផ�ះេគ និង្រពម�ងំមនុស្សែដល�នកូនេ���េរៀនផងក� �ងេពលែតមួ
យ។ 

5 ជេ្រមើសែដលអ�កនឹង្រត�វ្របឈមមុខេ�ែខវ �ច� ិ� 

�រេ�ះេ�� តគំរគូឺពិ�ក�ស់ពីេ្រ�ះអ�កេ�ះេ�� ត�ចេធ� ើឱ្យអ�ក�� ក់េផ�ើល! េយើងមិន�ចទស្សន៍�យ�ន
េទ�េតើអ�ក�នឹង្រគប់្រគងេ�េ្រ�ម្របព័ន�នីមួយៗ�េតើពួកេគនឹងេធ� ើយុទ���រ�៉ងដូចេម�ចេហើយពួក
េគនឹងរក�នសន� ឹកេ�� តពីនរ�ខ�ះ។ ប៉ុែន� េយើង�នព��មយកគំរ�ូម�េហើយ�ន�ពខុស�� គួរឱ្យកត់
ស�� ល់មួយចំនួន។ 

ែខវ �ច� ិ�េនះអ�កនឹង្រត�វ�នេស� ើសុំឱ្យេ�ះេ�� តរ�ងជំេរ �សពីរ។ មួយក� �ងចំេ�មពួកេគ (RCV 1 × 9), នឹង
េ�យអ�ក�ត់ចំ�ត់�� ក់េបក�ជន�េ្រចើនរបូមកពីទូ�ងំទី្រក �ងេដើម្បីបំេពញតំែណងចំនួន្រ�ំបួន។ កុំព្យ� ទ័រ
នឹង្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីែបងែចកសន� ឹកេ�� តេឡើងវ �ញដូេច�ះ្របសិនេបើេបក�ជនែដលអ�កចូលចិត�្រត�វ�នជ្រម �ះ
េ�លេ�ះសន� ឹកេ�� តរបស់អ�កឥឡ� វេនះនឹង�� យ�ជំេរ �សទីពីររបស់អ�កេហើយ។ 

ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត (Hybrid 8+3), នឹងបេង� ើតស�� ត់ក� �ង្រក �ងេ�ឡ� ែវ�ល�េលើកដំបូង។ ្របសិនេបើអ�កេ្រជើស
េរ �ស�អ�កនឹង�នស�ជិក្រ�ំបី�ក់ែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សពី្រស �កនិងបីែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សទូ�ងំទី្រក �
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ង។ ្របែហល��សនៈចំនួនបីបែន�មេទៀតនឹង្រត�វ�នបំេពញេ�យ�រេ�ះេ�� តឯកត��មទូេ�ែដល�
្របព័ន� េ�ះេ�� ត�ស់ែដលអ�ក�� ប់េ�ះេ�� ត។ េនះក៏បេង� ើនចំនួនៃន្រក �ម្របឹក�្រក �ងពីស�ជិក 9 របូេ� 11 
របូផងែដរ។ 

 

 

របូ�ព 6. ជេ្រមើស�ត់�� ក់ (1 × 9) េធៀបនឹងស�� ត់កូន�ត់/ធំ (8 + 3) 
 

�នគុណសម្បត� ិនិងគុណវ �បត� ិច�ស់�ស់ៃន្របព័ន�នីមួយៗ។ េ�ក� �ង្របព័ន�កូន�ត់�្រត�វ�ន���
្រក �ម្របឹក�្រក �ងនឹង�នអ�កតំ�ង�� ក់មកពីស�� ត់នីមួយៗ�ងំ 8 េ�យ��នូវ�ពច្រម �ះៃនភូមិ��ស� ។ 
�រ�� ស់ប� �រេ� RCV នឹងត្រម�វឱ្យ�ន�រែកសំរលួខ� ះេ�នឹងសន� ឹកេ�� តដ៏ធំមួយប៉ុែន��នឹង�ំមកនូវផល
្របេ�ជន៍ែដលសហគមន៍ធំៗមួយចំនួនមិន�ពួកេគែបកែខ�កក៏េ�យក៏�ចទទួល�នតំ�ងេ�្រក �ម
្របឹក�្រក �ង្របសិនេបើពួកេគេ�ះេ�� ត�មួយ�� ។ (ពិ�រ�ពីអ�កជួលផ�ះពីរបូ�ព 5.) 

 
ជេ្រមើស�ត់�� ក់ (1 × 9) ស�� ត់កូន�ត់/ធំ (8 + 3) 
គុណសម្បត�ិ៖   អ�កេ�ះេ�� ត�ចេ�ះេ�� តេ�យ
េបក�ជនមកពីទូ�ងំទី្រក �ងេហើយេបក�ជនពីរ�ក់មក
ពីស�� ត់ែតមួយ�ចេធ� ើយុទ���រ�មួយ�� ��ង
្របកួត្របែជង�� ។ 

គុណសម្បត�ិ៖   អ�កតំ�ងស�� ត់ទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ
្រក �មអ�កេ�ះេ�� ត�ក់�ក់េហើយពួកេគ�ចេធ� ើ
យុទ���រេ�ស�� ត់តូច�ង��ងទូ�ងំ្រក �ង។ 

គុណសម្បត�ិ៖    �ររ�ពឹងទុក�ន់ែត�� ំងចំេ�ះ�រ
តំ�ងជន�តិ�គតិច - ទំនង� 2-4 ក� �ងចំេ�ម 
9 េ�ះបី�នចំនួនអ�កេ�េ�ះេ�� ត�បក៏េ�យ។ 

គុណសម្បត�ិ៖  �រចូលរមួរបស់មនុស្សក� �ងស�� ត់�
មួយនិង�រតំ�ងែដល�ន�រ��ពី្រគប់ែផ�កៃន
ទី្រក �ង។ 

គុណវ �បត�ិ៖ ្របព័ន�ថ�ីនឹងមិន�� ប់�� ល់េហើយនឹង្រត�វ
�រេហ�� រច�សម� ័ន��ប់សន� ឹកេ�� តថ�ីមួយចំនួន។ 

គុណវ �បត�ិ៖   េ�យ�រែតស�� ត់ែដល�ន្រប�ជន
�គេ្រចើន�ជន�តិ�គតិច�ក់�ក់ចំនួនពីរនឹង
្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង តំ�ងជន�តិ�គតិច�ទូេ�
ទំនង�នឹង�នេលខ l-2 ក� �ងចំេ�ម ll ។ 

គុណវ �បត�ិ៖  ពិ�ក�� ល់េបក�ជន�ងំអស់ែដលកំពុង
្របកួត្របែជង។ ទំហំសន� ឹកេ�� ត�ច��របំភិតបំភ័
យ។ 

គុណវ �បត�ិ៖ ្រក �មែបកែខ�កេហើយ�ចនឹងមិនទទួល
�ន�រតំ�ងេទ។  េ�េ្រ�ស�� ត់ែដល្របមូលផ� �ំអ�ក
េ�ះេ�� ត�ច�ន�រម�ណ៍��រេ�ះេ�� តរបស់ពួក
េគមិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �ល។ 
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េ�ះ�៉ង��រ្រ�វ្រ�វរបស់េយើងប�� ញ�េ�ះបី�មនុស្សព��មគូសែខ្សប�� ត់ែដលល� បំផុតស្រ�ប់
�រតំ�ងសហគមន៍�នពណ៌មិនសក៏េ�យពួកេគទំនង�នឹងទទួល�នែតអសនៈ l-2 េ�េលើ្រក �ម្របឹក�

្រក �ងែដល�នស�ជិក ll េ្រចើន។ េយើងក៏�នរកេឃើញ�ែផនទី�ប់�ន់�នបេង� ើតេ�យៃចដន្យ�មួយ 8 
ស�� ត់ចំនួនសូន្យៃន តំបន់�ងំេ�ះ�នស�� ត់ 3 �គេ្រចើន�ជន�តិ�គតិច ។ េហើយឥឡ� វេនះេយើង�ន
បទពិេ�ធ�េ្រចើន�� ំេ�ឡ� ែវ�ល្រ�ប់េយើង�េ�េពលមនុស្ស�នពណ៌សម្ប� រមិនស�ជន�តិ�គតិច ពួក
េគមិន�នទំេ�រទទួលយកេបក�ជនៃនជេ្រមើសរបស់ពួកេគចូលេ�ក� �ងបន�ប់�រ�រេទ។ 

ម៉�ងវ �ញេទៀតេ�យ�ន�រសន�ត្រប�ក់្របែហល�� �េតើអ�ក��អ�កឈរេ�� ះេហើយអ�ក��កេ�
េ�ះេ�� ត េយើងគិត�េលខ 1 × 9 ទំនង�េ្រជើសេរ �សេបក�ជនែដលេពញចិត�ពី្រក �មច្រម �ះ 3-4 �ក់ក� �ង
ចំេ�ម 9 �ក់។ សូម្បីែតចំនួនអ�កេ�េ�ះេ�� តមកពី្រក �មច្រម �ះ�នចំនួនតិចតួចក៏េ�យ�ទំនង�នឹង
េធ� ើេ�យចំនួនេនះ�� ក់ចុះដល់ 2 ក� �ងចំេ�ម 9 ។ 

េ�ះគឺ��ពខុស�� ដ៏ធំមួយ! ្រក �មច្រម �ះជន�តិ�សុីនិងអ�កនិ�យ��េអស�ញបេង� ើត�ន្របែហល 
40% ៃនទី្រក �ង។ �មួយជេ្រមើសលំ�ប់�� ក់, េបក�ជនេពញចិត�មកពី្រក �មច្រម �ះ ទំនង�ទទួល�ន 22 − 44% 
ៃនអសនៈរបស់្រក �ម្របឹក� ប៉ុែន��មួយ្របព័ន�កូត�ត់ �ររ�ពឹង�� ក់ដល់ 9 − 18% ៃន�រតំ�ង។ �រេធ� ើឱ្យ
្របេសើរេឡើងនូវតំ�ងជន�តិ�គតិចមិនែមន�ប�� ែតមួយគត់ែដល្របឈមមុខនឹងឡ� ែវ�លេ�ះេទប៉ុែន��
សំ�ន់ផងែដរ - ��េហតុផលែដលវ �ធី�ស់របស់ឡ� ែវ�លក� �ង�រេ�ះេ�� តេ្រជើសេរ �ស្រក �ម្របឹក�្រក �ង�ន
្របឈមេ�ក� �ងតុ��រ! 

6 ជេ្រមើសេ�ះេ�� តេផ្សងៗេទៀត 

េ�ះបី�នែត្របព័ន� េ�ះេ�� តពីរនឹងេលចេឡើងេ�េលើសន� ឹកេ�� តក� �ងែខវ �ច� ិ�ក៏េ�យ ឡ� ែវ�លក៏�ន
ពិ�រ�ពីវ �ធីេផ្សងេទៀតេដើម្បីេ្រជើសេរ �ស្រក �ម្របឹក�្រក �ងែដល�នស�ជិក 9 របូ។ ពួកេគ�ន�ត់ទុក្របព័ន�  
3 × 3 ែដលឡ� ែវ�លនឹង្រត�វ�នែបងែចក� 3 ស�� ត់ �� ក់េ្រជើសេរ �សស�ជិកបី�ក់េ�យេ�្រក �ម្របឹក�េ�យ
េ្របើ្របព័ន�  RCV។ ពួកេគ�ន�ត់ទុក្របព័ន�  9 × 1: ស�� ត់�ងំ 9 េផ្សង��  �� ក់ៗេ្រជើសេរ �សស�ជិក�� ក់។ 

ដូច�� នឹងសន� ឹកេ�� តែដរ្របព័ន��ងំេនះនីមួយៗ�នគុណសម្បត� ិនិងគុណវ �បត� ិក� �ង�រេធ� ើយុទ���រេ�ះ
េ�� ត �រេ�ះេ�� តតំ�ងជន�តិ�គតិច និង�រទទួល�នសិទ�ិេ្រជើសេរ �ស�ផ� �វ�រ។ ប៉ុែន��ពិេសសេយើង
គិត�្របព័ន�  3 × 3 កំពុង�ន�រ�ប់�រម�ណ៍ រមួប�� �លលក�ណៈពិេសសមួយចំនួនៃនស�� ត់�មួយនឹងលក�
ណៈពិេសសៃន RCV។ េបក�ជន�ចេធ� ើយុទ���រក� �ងមូល�� ន�ន�ន់ែតេ្រចើន ខណៈ្រក �មែដលែបកែខ�កនិង
ផល្របេ�ជន៍េ�ែត�ច�ន�ររ�ពឹងខ�ស់ៃន�រេ�ះេ�� ត។ 

 

 

របូ�ព 7. ជេ្រមើសេផ្សងៗេទៀតែដលនឹងមិនេ�េលើសន� ឹកេ�� ត៖ ្របព័ន�  3 × 3 និង្របព័ន� ែដលែចក�
មណ� លេពញេលញ 9 × 1។ 
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7 សរុបេសចក� ី 

្របព័ន� េ្រជើសេរ �ស�មលំ�ប់�� ក់ និង្របព័ន� ែដលែចក�មណ� ល�ន�ងំគុណ្របេ�ជន៍និងគុណវ �បត� ិេហើយ
េយើងសង្ឃឹម�េយើង�នេធ� ើ�រ�� បស� ង់េលើ�រ�រមួយចំនួនេ�ទីេនះ។ ប៉ុែន��រេ�� តសំ�ន់មួយេ�ក� �ងទី
្រក �ងឡ� ែវ�លឥឡ� វេនះគឺេលើឱ�សេ�ះេ�� តែដល�ន្របសិទ�ិ�ព�ងមុនស្រ�ប់សហគមន៍ច្រម �ះេ�ជុំ វ �ញទី្រក �
ង។ 

មិន�្របព័ន� េ�ះេ�� ត�ែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�ក� �ងដំេណើរ�រេនះេទ មនុស្សែដល�នពណ៌សម្ប� រមិន
សនឹង�នឱ�ស�ន់ែតេ្រចើនក� �ង�រេធ� ើ�តំ�ងេ�ក� �ង្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ងឡ� ែវ�ល�ងេពលមុន ៗ ។ ប៉ុែន�
េយើង�នព�ករណ៍ពី�ពខុស�� សំ�ន់ៗមួយចំនួនេ្រ�ម្របព័ន� ពីរែដល�នេ�េលើសន� ឹកេ�� ត៖ េ�េ្រ�ម 
RCV េយើងព�ករណ៍ 2 − 4 ក� �ងចំេ�មេបក�ជនេពញចិត� 9 �ក់ស� ីពី្រក �ម្របឹក�្រក �ង (22 − 44%), ខណៈេពល
ស� ិតេ�េ្រ�ម្របព័ន�កូត�ត់ េយើងព�ករណ៍្រតឹមែត 1 − 2 ក� �ងចំេ�ម 11 (9 − 18%), សន�ត��សនៈែដល
�នចំនួនេ្រចើន្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យ្របព័ន�ឯកត��ម�ស់ដូចែដល�នរ�ពឹងទុក។ 

្រប�ធិបេតយ្យ�ន់ែតរ �ង�ំ�មរយៈ�រជែជកពិ�ក� េដញេ�ល និង�រចូលរមួពីអ�កេ�ះេ�� ត។ 
ប៉ុែន� េដើម្បីឱ្យ�នដំេណើរ�រ្រប�ធិបេតយ្យរស់រេវ �កែដលទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ពី្របព័ន� េ�ះេ�� តថ�ី �រ
ចូលរមួរបស់សហគមន៍គឺ�ំ�ច់�ស់។ េនះ�នន័យ�ជំ�នប�� ប់េ�េ្រ�ម្របព័ន�ថ�ី�មួយគឺេដើម្បីទទួល
�នេបក�ជនេឆ� ើមៗ�េ្រចើនែដលកំពុងឈរេ�� ះេហើយ្រត�វ្រ�កដ�សហគមន៍�ងំអស់របស់ឡ� ែវ�ល�ំ�� េ�
េ�ះេ�� ត! 

បុ៉ែន�ដំបូង�គឺ�េវនរបស់អ�កែដល្រត�វថ�ឹងែថ�ង េលើ្របព័ន� េ�ះេ�� តមួយ�ែដលឆ� �ះប�� ំងពីគុណតៃម�និង
�ទិ�ពរបស់អ�កេ�េពលេ្រជើសេរ �សរ�� ភិ�លទី្រក �ងរបស់អ�ក។ 
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