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ង្បាោះង្នោតបឋម

នៃការង្បាោះង្នោតង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃស
ំ ង្កាត់ អាណតតិទ្ី៤
សមាគម អង្គការសង្គមសុី វលថ្នបនទ
បស្ថ
់ ា នការណ៍ សតីេកា
ិ
ី រព

ោះពឆ្នតឆ្ន២
ំ ០១៧

ពេតុថ្នការរាប់សនលក
ឹ ពឆ្នត (១១០២) ខែល្ាយកនុង្ពគេទំេរ័ របស់ គ.ជ.ប ពរកាយពេលព
សនលក
ឹ ពឆ្នត (១១០២) ខែលរបមូល

ចខាង្ពរកាម៖
១.

ពបពើ

ោះពឆ្នត ជាមួយនង្
ឹ កំណត់ថ្នការរាប់

នពោយបនទបស្ថ
់ ា នការណ៍។ កំណត់ពេតុថ្នការរាប់សនលក
ឹ ពឆ្នត (១១០២) ខែលរបមូល

នពោយបនទបស្ថ
់ ា នការណ៍ចំនួន ៤៨១ការយាល័
យព
ិ

លំ ពអៀង្ ៤.៣% រតូវ

នព្វើការព្ទៀង្ផ្ទទត់ទន
័ នង្
ិ ននយ
ិ កំណត់

ោះពឆ្នតខែលជាការយាល័
យសំ ណាក កនុង្កំរតពជឿជាក់
៩៥% ជាមួយកំរត
ិ
ិ
ិ

នពរជស
Random) និង្យកមកព្ទៀង្ផ្ទទត់ ពេើយរកព
ើ ពរសពោយថ្ចែនយ(Sample
ើ

ោះបជា
ី គ.ជ.ប

នពចញ្ាយចំនន
ួ ០២ពលើក អំេអ
ត ោះអាសននថ្នអនក
ី រាថ្នចំនួនបពណា

នពៅព

ួ ែូ
ើញ ចំណុចមួយចំនន

ោះពឆ្នត ពលើកទ១
ី ពៅ

ថ្ងៃទី០៤ ខែមង
ួ ៨៥,៧៤% (ពសមើរបមាណ ៦,៧លាននាក់) នង្
ិ ុនា ២០១៧ គមា
ឺ នចំនន
ិ ពលើកទ២
ី ពៅថ្ងៃទ០
ី ៥ ខែមង
ិ ុនា ឆ្ន ំ
២០១៧ គមា
ួ ៨៩,៥២% (ពសមើរបមាណ ៧លាននាក់)។ ការព្ទៀង្ផ្ទទត់ទន
័ ខែលរបមូល
ឺ នចំនន
ិ ននយ
ណ៍រកព

ព្មោះព

ញ
ួ ថ្នអនកព
ើ ថា អរាថ្នចំនន

ោះពឆ្នត

នពៅព

ោះពឆ្នតថ្នការយាល័
យសំ ណាក។
ិ

២. ការសពង្េត និង្ការព្ទៀង្ផ្ទទត់របស់បនទបស្ថ
់ ា នការណ៍ រកព

ោះពឆ្នតមានចំនន
ួ
៨៩,៩% ថ្នរបជាេលរែឋមានព្មោះកនុង្បញ្ជ ី

ើញទំេំ «សនលឹកពឆ្នតមន
ិ

នការ» ពៅកនុង្ែំពណើរការរាប់សនលឹក

ពឆ្នតមានចំនួន ១,៨% ថ្នសនលឹកពឆ្នតខែលមានកនុង្េប
ិ សរុប។ ការកំណត់សនលឹកពឆ្នតមន
ិ
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ិ
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៣. ការព្ទៀង្ផ្ទទត់កណ
ំ ត់ពេតុថ្នការរាប់សនលឹកពឆ្នត(១១០២)៖

៣.១. ការព្ទៀង្ផ្ទទត់ទិនននយ
័ ថ្នកំណត់ពេតុថ្នការរាប់សនលឹកពឆ្នត (១១០២) របមូលពោយបនទបស្ថ
់ ា នការណ៍ ជាមួយនង្
ឹ
កំណត់ពេតុថ្នការរាប់សនលក
ឹ ពឆ្នត (១១០២) ខែល

ន្ាយកនុង្ពគេទំេរ័ របស់ គ.ជ.ប មានភាេរតម
ឹ រតូវែូចគ្នននង្
ឹ

កំណត់ពេតុខែលរបមូលពោយបនទបស្ថ
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យនម
ួ ៗាមការយាល័
យ
ិ យ
ិ

Situation Room’s members: COMFREL, NICFEC, ADHOC, LICADHO, CLEC, SILAKA, YRDP, KYSD, PDP-Center, CCFC, CENTRAL, STT, CCIM, CYN, BPO, GADC, CCC,
NGO Forum, HRTF, DPA, KYA, FACT, WMC, YCUD, CIYA, YEDP, CYWEN, IDEA, CFSWF, PBO, NGO CEDAW, CVS, TIC, CGCN, YFP, CPN, ANSA-EAP, CCHR, CLC, CDPO.

រាប់សនលឹកពឆ្នត1 ែុសគ្្នចំនួន ៦,៩% (ចំនន
ួ ៩៣,១% ែូចគ្្ន) ខែល
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ើង្ពោយការព្វសរបខេស ឬការមិនយល់កង្
នុ ការគណនា និង្កត់រា (វាអាចបណា្ន

លមកេីមន្រនតច
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១,៧% ែុសគ្្នរតង្់ស្កនសីថ្នភា្នក់ងារទរមង្់ែលោះមិនចុោះេតថពលខា5។
៣.២. ការព្ទៀង្ផ្ទនត់កំណត់ពេតុថ្នការរាប់សនលឹកពឆ្នត (១១០២) ខែលមានភាេមិនរបរកតី របមូលពោយអនកសពង្េតការណ៍
បនទបស្
់ ថននការណ៍ ជាមួយនឹង្កំណត់ពេតុថ្នការរាប់សនលក
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ើ ថា កនុង្ចំពណាម ៣០ទំរង្់ ទ.១១០២ មានខតមួយទំរង្់ពទ ខែលមានភាេមិនរបរកតីែូចគ្្ន ពេើយ ២៩ទំរង្់ពទៀត
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យ (ការិ.០៤៩៥ ពៅពែតតកំេង្់ចាម) ការមិនបំពេញព

កំេង្់ឆ្នំង្) ការមិនបំពេញតួពលែឱនយ

នរតឹមរតូវកនុង្ចំណច
ុ សនលឹកពឆ្នត
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នការ ចំនួនសនលឹកពឆ្នតសរុប

ំកខនលង្ខែលរតូវចុោះរវាង្សនលក
ឹ ពឆ្នតែូច ជាមួយសនលឹកពឆ្នតមិន

នការ

កខនលង្ែលោះមានពរបើទឹកលុប ការគូសសញ្ញនបញ្ជនក់ពលើចណ
ំ ច
ុ ព្នសង្ៗជាពែើម។
៤.

ការព្ទៀង្ផ្ទនតព់ លើលទធ្លបឋមថ្នការព
លទធ្លព

ោះពឆ្នតបឋមពៅាម

ោះពឆ្នតកនុង្

ុំសងាកនត់

ុំ សងាកនត់ (១១០៥)

ខែល

នមកេីការបូកសំព

ង្ពឆ្នតរបស់គណបកនសថ្នកំណត់ពេតុថ្នការរាប់

សនលឹកពឆ្នត (១១០២) ខែលរបមូលពោយបនទប់ស្ថននការ ពេើយយកពៅព្ទៀង្ផ្ទនត់ជាមួយកំណត់ពេតុ ១១០៥ របស់គ.ជ.ប
ចំនួន៣០

ុំ រកព

ើញថា មានមួយករណីពៅ

សនលឹកពឆ្នតរបស់គណបកនសនពយា

ុំសំពរាង្្ំ រសុកពកៀនស្វនយ ពែតតកណា្នល កនុង្ការិយាល័យ ០៣០៤ មាន

យែុសគ្្នរវាង្ គ.ជ.ប និង្កនុង្កំណត់ពេតុលទធ្លពឆ្នត(១១០២) ខែល

ពោយបនទបស្
់ ថននការណ៍ ថ្នលទធ្លបឋមថ្នការព

ោះពឆ្នតកនុង្

ុំ សងាកនត់7 ។ ពបើព

កំេុង្រតួតេិនិតនយ គ.ជ.ប អាចមានលទធភាេខកតរមូវភាលនមៗ។ ការសពង្េតរកព
ពោចែុសេីរ

នរបមូល

ោះបីមានកំេុសែលោះ ថ្នលទធ្លបឋមខែល

ើញថាលទធ្លបឋម(កំេុង្រតួតេិនត
ិ នយ)យានង្

ុំ ពបើព្ទៀង្ផ្ទត
ន ់កំណត់ពេតុ ទ.១១០២ និង្ ១១០៥។

៥. បញ្ហនព្នសង្ៗ៖
៥.១. ការមិនបិទ្នាយការរបកាសកំណត់ពេតុថ្នការរាប់សនលឹកពឆ្នត (១១០២) ពៅាមគណៈកមមការ
ព

ោះពឆ្នតជាពរចើន

/ុំ សងាកនត់ ែូចចជា៖ ពែតតតនបូង្

០៩៩០ ០៩៩៥ ០៩៨៩ ពែតត

មុំ

ជ
ុំ ីពរាទី១ កនុង្ទីាង្
ំ ការិយាល័យ បឋមសិកា
ន េុនខសនរកា្ំ

ត់ែំបង្ សងាកនត់ខរេករេោះពសតច ពែតតបនាទនយមានជ័យ

1

ចំណុចទី៤ នៃកំណត់ហេតុនៃការរាប់សៃលឹកហនោ ត (១១០២)

2

រកហ ើញតតមួយករណី (ទ.១១០២ខុមត្េែល) ខែះសំហេងគណបកសេែវ៊ុៃសុ៊ិៃបុ៊ិច ហៅកោ៊ុងការិយាល័យ ០៨៨៥ហខតតកំពង់ចាម។

3

ចំណុចទី២ នៃកំណត់ហេតុនៃការរាប់សៃលឹកហនោ ត (១១០២)

4

ដូចជាការិយាល័យ ០៣៧០ ៃ៊ិង១២៧១ កោ៊ុងហខតតកំពង់ចាម ៃ៊ិងការិយាល័យហសសងហទៀត។

5

ដូចជាការិយាល័យ ០៦៥៣ ហខតតកំពង់នោងំ ការិយាល័យ ០៨៦០ ហខតតតាតកវជាហដើម។

6

ទម្មង់កំណត់ហេតុនៃការរាប់សៃលឹកហនោ ត(ទ.១១០២)ចំៃួៃ៣០ ដូចគ្នោតត១ជាមួយ គ.ជ.ប

7

ចំណុចទី៤ នៃលទធសលបឋមនៃការហ ះហនោ តកោ៊ុង ុំ សង្កាត់ (១១០៥)

/ុំ សងាកត
ន ព់ រៀបចំការ

ុំបនាទនយឆ្នរ ការិយាល័យ

Situation Room’s members: COMFREL, NICFEC, ADHOC, LICADHO, CLEC, SILAKA, YRDP, KYSD, PDP-Center, CCFC, CENTRAL, STT, CCIM, CYN, BPO, GADC, CCC,
NGO Forum, HRTF, DPA, KYA, FACT, WMC, YCUD, CIYA, YEDP, CYWEN, IDEA, CFSWF, PBO, NGO CEDAW, CVS, TIC, CGCN, YFP, CPN, ANSA-EAP, CCHR, CLC, CDPO.

០៧៧៦(សូមនបីគណបកនសនពយា
គ

យក៏មន
ិ ខចកឱនយពគខែរ) ពែតតកំេង្់្ំ ពែតតកេ
ំ ង្់ឆ្នំង្ និង្ពែតតរតនគិរើ អត់មានបិទពៅ

.សប ពសទើរគប់ទីកខនលង្ ពោយរបធាន គ

.សប ថាមិនមានការខណនាំ ឬមិនតរមូវឱនយបិទ ព

១០.៤.៣.១ ថ្នបទបញ្ជន និង្នីតិវិ្ីសរមាប់ការព
៥.២. ការរបកាសលទធ្លព

៥.៣. បណតឹង្

/ុំ សងាកនត់ ពេើយមិនរតូវ
ក់ទង្ការរាប់សនលឹកពឆ្នតព

បកនសេីរមានចំនួនតិចតួច
ការរាប់សនលឹកពឆ្នតព

ុំ សងាកនត់ (ប.ន.

ោះពឆ្នតបឋមពោយ គ.ជ.ប យឺតជាង្ការពរគ្ង្ទុក។ ការ្នាយលទធ្លព

យៈទូរទសនសន៍ជាតិកមពុជា (ទទក) េិ
នួន៦១៦

ោះពឆ្នតពរជើសពរើសរកុមរបឹកនា

ោះបីខចង្ពៅកនុង្ចំណុច

កយល់ និង្មិន

ោះពឆ្នតបឋមាម រ

ោះពឆ្នតបឋម

នខត ចំ

ន្នាយបនតពទៀត ចាប់េីថ្ងៃទ០
ី ៦ ខែមិងុនា ឆ្២
នំ ០១៧។
ើង្វិញមានចំនួន២៨បណតឹង្

បុខនតសនលឹកពឆ្នតមិន

ើង្វិញ

នពេញពលញ។ ការ្នាយលទធ្លព

.ស) ក៏ពោយ។

ពោយស្រកំរិតលំពអៀង្ថ្នសំព

នការថ្នការិយាល័យពនាោះមានចំនួនពរចើនជាង្សំព

នព្វើឲនយខរបរបួលលទធ្លបឋមថ្នការព

ោះពឆ្នតថ្ន

ង្ពឆ្នតរបស់គណ
ង្លំពអៀង្ពនាោះ។

ុំ សងាកនត់ចំនួនបួន។

ពសចកតីសននិោឋនន កំណត់ពេតុ ថ្នការរាប់សនលឹកពឆ្នត (១១០២) ខែលរបមូលពោយបនទប់ស្ថននការ និង្្នាយពោយ គ.ជ.ប
រតឹមរតូវែូចគ្្ន ៩៣,១%ថ្នលទធ្លថ្នការរាប់សនលក
ឹ ពឆ្នតសរមាប់គណបកនសនពយា

យ8 និង្ ៩៣,៦% ថ្នលទធ្លថ្នការព្ទៀង្

ផ្ទនត់ចំនួនសនលឹកពឆ្នត9។ ការែុសគ្្ន និង្ភាេមិនរបរកតីថ្នកំណត់ពេតុ១១០២ មិនអាចនាំឲនយមានការសង្នសយ
័ បោះពាល់លទធ្ល
ព

ោះពឆ្នតបឋមពនាោះពទ។
ព័ត៌មានបន្នែមសូមទាក់ទង៖
1. ពលាក គល់ បញ្ញន

នាយករបតិបតតិ C OMF R E L

០១២ ៩៤ ២០ ១៧

2. ពលាក កន ស្វាង្នស

អនកសរមបសរមួលខ្នកអពង្េត C OMF R E L

០១១ ៨៨ ៤៨ ៤០

3. ពលាក ពយឿង្ សុធារាន

មន្រនតីចនាប់ និង្អពង្េត C OMF R E L

០៧០ ៤០ ០១ ៣១

8
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9

ចំណុចទី២ នៃកំណត់ហេតុនៃការរាប់សៃលឹកហនោ ត (១១០២)
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