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ភនពំពញ, ថ្ថៃទ០ី១  ខែពមសា ឆ្ន ២ំ០១៣ 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
េតពីី 

របាយការណ៍ចុងសប្កាយេតពីី 
ការអសងេតប្ាវប្ាវរញ្ជ សីបាោះសនោ ត ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសនោ ត  

និងេវនក្ម្មរញ្ជ សីបាោះសនោ ត រន្នែម្ការស្ទៀងផ្ទទ ត់ទំរង់លរុស ម្ ោះអោក្សបាោះសនោ ត 
េរំារ់ការសបាោះសនោ តសប្រើេតងំតំណាងរាស្រេត ២០១៣ 

 
 គណៈកម្មា ធិការពដើមបកីារព ោះពឆ្ន តពោយពេរ ី និងយុតតិធមព៌ៅកមពុជា (ែុមខ្រែល)  នពធែើការអពងេតស្រសាវស្រជាវ 

បញ្ជ ីព ោះពឆ្ន ត ការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត នងិេវនកមាបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន ត ស្រពមទងំបខនថមការពផទៀងផ្ទទ តទ់ំរងលុ់បព ា្ ោះអនក
ព ោះពឆ្ន តេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៣ (ឬជាអកសរកាតភ់ាសាអងព់គេេ SVRA-Plus) តាមការស្របមូលទិនននយ័ជា
លកខណៈវទិាសា្េត នចាបព់ោយថ្ចដនយ េំណាកថ្នអនកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តចំននួ ២៦០០នាក ់ ពៅ២២៣
ការយិាល័យព ោះពឆ្ន តទូទងំស្របពទេពដើមបេីម្មា េនទ៍កទ់ងនឹងការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ពរើយទិនននយ័របេ់អនក 
េម្មា េន ៍ ស្រតូវ នយកមកពផទៀងផ្ទទ តជ់ាមយួទិនននយ័បញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តផេូវការឆ្ន ២ំ០១២ ពដើមបពីផទៀងផ្ទទ តព់ីភាពស្រតមឹស្រតូវ 
ថ្នបញ្ជ ី ព ោះពឆ្ន ត មនិខតប ុពណាណ ោះការអពងេតស្រសាវស្រជាវពនោះ នពធែើករណីេិកាបខនថមពៅពលើបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តដំបូងរបេ់
ឃំុេង្កេ ត ់ ជាមយួនិងបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តដំបូងរបេ់គ.ជ.ប និងទំរងលុ់បព ា្ ោះ ១០២៥,១០១៦ នងិ១០១៧ ពដើមបខីេែង
រកពីភាពែុេគ្នន ថ្នបញ្ជ ីទងំពនាោះ។  

ែុមខ្រែលេូមវាយតថ្មេែពេ់ចំព ោះគណៈកម្មា ធិការជាតិពរៀបចំការព ោះពឆ្ន ត (គ.ជ.ប) េំរាបក់ារេរការវជិជម្មន
កនុងការ ផតល់ទំរងលុ់បព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន ត ១០១៦ និង១០១៧។ 

 តាមរយៈSVRA Plus ែុមខ្រែលរកពឃើញ បញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តមនិទនម់្មនគុណភាព និងការលុបព ា្ ោះអនក
ព ោះពឆ្ន តម្មនភាពមនិស្របស្រកតីថ្នការអនុវតតនីតិវធិ។ី ខដលែុមខ្រែលអាចពធែើការវាយតំថ្ល េំរាបប់ញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះ
ពឆ្ន តេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន តពស្រជើេតាងំតំណាងរា្េត២០១៣ ម្មនគុណភាពស្របពេើរខតតិចតួចពបើពធៀបជាមយួបញ្ជ ីព ោះ
ពឆ្ន តេំរាបប់ំពរ ើការព ោះពឆ្ន តពស្រជើេពរ ើេស្រកុមស្របឹកាឃំុេង្កេ ត២់០១២ និងបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០០៨ ពោយសារ
ការែុេ ឬការ តទ់ិនននយ័របេ់អនកព ោះពឆ្ន តថយចុោះពរើយព ា្ ោះេទួនកថ៏យចុោះ។ ម្មន ១៣,៥% ថ្នអនកចុោះព ា្ ោះ
ព ោះពឆ្ន តមនិម្មនទិនននយ័ ឬែុេព ា្ ោះទងំស្រេុងកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តផេូវការេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត២០១៣ (ព ា្ ោះ
របេ់ពួកពគមនិអាចរកពឃើញ ឬព ា្ ោះពនាោះអាចផ្ទេ េ់បតូរ ឬកស៏្រតូវលុបទងំស្រេុង) ស្របខរលជាង ១,២៥លាននាកថ់្ន
អនកចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តខដលអាចស្របឈមនឹងការ តប់ងេិ់ទធិកនុងការព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៣ ពរើយកនុងពនាោះម្មន្េតី   
ស្របម្មណ៦២,៨%។ ចំននួពនោះម្មនការថយចុោះស្របម្មណជាង ២ខេននាក ់ ពោយពយាងតាមរ យការណ៍អពងេត
ស្រសាវស្រជាវបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន ត និងការចុោះព ា្ ោះេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន តឃំុេង្កេ តឆ់្ន ២ំ០១២របេ់ែុមខ្រែលស្របម្មណ       

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិគណៈកមាា ធិគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
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១,៥លាននាកអ់នកចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ឬ១៧,២%ថ្នអនកចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តខដលព ា្ ោះពួកពគរកមនិពឃើញ។ កនុង
ចំពណាមអនកចុោះព ា្ ោះខដល តទ់ិនននយ័ ឬែុេព ា្ ោះទងំស្រេុង ម្មនស្របម្មណ២,៨៨% ស្រតូវ នរកពឃើញពៅកនុងបញ្ជ ី
លុបព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន ត(ែុេ)។ លទធផលពនោះបញ្ជជ ក ់ការលុបព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន តពធែើព ើងពោយម្មនភាពមនិ
ស្របស្រកតី នពកើតព ើង ពោយសាមុែីេួនពៅម្មនវតតម្មនពៅកនុងឃំុេង្កេ តខ់ដលែេួនរេ់ពៅ និងធ្លេ ប ់នចុោះព ា្ ោះ
ព ោះពឆ្ន តកនុងឃំុេង្កេ តព់នាោះ ប ុខនតព ា្ ោះរបេ់ពួកពគស្រតូវ នលុបពចញពីបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តផេូវការេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត
២០១៣។គ.ជ.ប នពធែើការលុបព ា្ ោះ ៤៦៨,៤៨៥នាក ់ កនុងកំ ុងពពលចុោះព ា្ ោះ និងពនិិតយបញ្ជ ីព ា្ ោះឆ្ន ២ំ០១២ 
ខដលពេាើនឹងស្របម្មណជតិ ៥%ថ្នអនកចុោះព ា្ ោះេរបុ។ 

SVRA Plus រកពឃើញ បញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តដបំងូខដលខកេំរលួរចួពោយ នពីឃំុេង្កេ តខ់ដល នបញ្ជូ ន
ពៅគ.ជ.ប ម្មនភាពែុេគ្នន ពៅនឹងបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តផេូវការេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត២០១៣ខដលពចញពោយគ.ជ.ប។ ម្មន
ការលុបព ា្ ោះ អនកព ោះពឆ្ន តែុេនីតិវធិីរបេ់ម្នតីទទួលបនទុកការចុោះព ា្ ោះ និងពិនតិយបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តកនុងទំរង់
១០២៥ ១០១៦ នងិ១០១៧ កនុងការលុបព ា្ ោះេទួន ផ្ទេ េ់ទីលំពៅ ឬសាេ ប។់  កាលពីឆ្ន  ំ ២០១២ ែុមខ្រែល
 នពធែើការេិកាពលើបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តផេូវការេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត២០១២ ពៅេង្កេ តប់ឹងទពុំន ែណឍ ម្មនជយ័ 
រាជធ្លនភីនពំពញ  នរកពឃើញ កនុងចំពណាមព ា្ ោះកនុងបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន ត ៤,១៧៨នាក ់  នរកពឃើញព ា្ ោះេទួនចំនួន
១២៧ (ពេាើនឹង២៥៦ព ា្ ោះ)។ ការេិកាដខដលពលើបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តផេូវការេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត២០១៣គឺពៅេល់
ព ា្ ោះេទួនចំននួ៣៨(ពេាើនឹង៧៦ព ា្ ោះ ឬ៣០%)។  

 ខាងពស្រកាមគឺជាការរកពឃើញ និងេពងខបលទធផលខដល នពីការេិកាស្រសាវស្រជាវអពងេត SVRA Plus ស្រពមទងំ
លទធផល ថ្នការពធែើេវនកមាបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត២០១៣៖  

 • ម្មន១៣,៥%ថ្នអនកចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តខដលមិនម្មនទិនននយ័កនុ ងបញ្ជី ព ោះពឆ្ន តផេូ វការេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត
២០១៣ (ព ា្ ោះរបេ់ពួកពគមិនអាចរកពឃើញ ឬព ា្ ោះពនាោះ នផ្ទេ េ់បតូ រទងំស្រេុង)។ ពទោះបយីា ងណា ចំននួពនោះ
ស្របខរលជាង១,២៥លាននាកថ់្នអនកចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តខដលអាចស្របឈមនឹងការ តប់ងេិ់ទធិពៅកនុងការព ោះពឆ្ន តនា   
ពពលខាងមុែ ពរើយពៅកនុងពនាោះខដរ ម្មន្េតីស្របម្មណ ៦២,៨%។   

 កនុ ងចំពណាមអនកចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តខដលមិនម្មនទិនននយ័ ឬែុេព ា្ ោះម្មនស្របម្មណ ២,៨៨% ស្រតូវ ន
រកពឃើញ ពៅកនុ ងបញ្ចីលុបព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន ត (ទំរង១់០១៦ និង១០១៧ របេ់គ.ជ.ប)។ លទធផលពនោះបញ្ជជ ក ់ 
ការលុបព ា្ ោះ អនកព ោះពឆ្ន តពធែើព ើងពោយម្មនភាពមនិស្របស្រកតី នពកើតព ើង ពោយសាមុែីេួនពៅម្មនវតតម្មនរេ់ពៅ
ពៅកនុងឃំុេង្កេ ត ់ និងធ្លេ ប ់នចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តកនុងឃំុេង្កេ តព់នាោះ ប ុខនតព ា្ ោះរបេ់ពួកពគស្រតូវ នលុបពចញពីបញ្ជ ី
ព ោះពឆ្ន តផេូវការេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត២០១៣។ យា ងណាមញិគ.ជ.ប  នពធែើការលុបព ា្ ោះ ៤៦៨,៤៨៥នាកក់នុងកំ ុង
ពពលចុោះព ា្ ោះ និងពនិិតយបញ្ជ ីព ា្ ោះឆ្ន ២ំ០១២ ខដលពេាើនឹងស្របម្មណជិត ៥%ថ្នអនកចុោះព ា្ ោះពឆ្ន តេរបុ។  

 ករណីេិកាការពផទៀងផ្ទទ តប់ញ្ជី ព ោះពឆ្ន តដបំូងខដលទទលួ នពី គ.ជ.ប ជាមយួបញ្ជី ព ោះពឆ្ន តផេូ វការ
េំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត២០១៣ ស្រតូវ នពធែើពៅពលើ២២៦ការយិាល័យ។ ការពផទៀងផ្ទទ តព់ធែើព ើងពដើមបចីងដ់ងឹ ពតើទិនននយ័
ខដលម្មនពៅកនុងបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តដំបូងខដលនឹងកាេ យជាបញ្ជ ីផេូវការ ដូចគ្នន ពៅនឹងបញ្ជ ីផេូវការរបេ់ គ.ជ.ប ខដរឬពទ? 
ការពផទៀងផ្ទទ ត ់នរកពឃើញ ម្មន២៥ករណី ឬ២៥ព ា្ ោះម្មនភាពែុេគ្នន រវាងបញ្ជី ព ោះពឆ្ន តដបំូងខដលទទលួ នពី 
គ.ជ.ប ជាមយួនឹងបញ្ជីផេូ វការេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត២០១៣។  
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 ករណីេិកាពៅេង្កេ តប់ឹងទពុំន ែណឍ ម្មនជយ័ រាជធ្លនីភនពំពញ កនុងចំពណាមព ា្ ោះកនុងបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន ត
ផេូវការ២០១១ ចនំួន៤,១៧៨នាក ់  នរកពឃើញព ា្ ោះេទួនចំនួន១២៧(ពេាើនងឹ២៥៦ព ា្ ោះ) ពស្រកាយមកការេិកា
ដខដលពលើបញ្ជី ព ោះពឆ្ន តផេូ វការរបេ់គ.ជ.បឆ្ន ២ំ០១២ គឺពៅេល់ព ា្ ោះេទួ នចំនួន៣៨ (ពេាើ នឹង៧៦ព ា្ ោះ)។ 

 ករណីេិកាការពផទៀងផ្ទទ តប់ញ្ជី ព ោះពឆ្ន តដបំូងទទួល នពីឃំុេង្កេ ត ់ និងគ.ជ.ប ម្មនភាពែុេគ្នន ចំននួ 
១៦ ករណី ឬ១៦ព ា្ ោះ ពៅកនុង៨ការយិាល័យព ោះពឆ្ន ត។ ការេិកាពផទៀងផ្ទទ តព់ធែើព ើងពៅពលើ ១៣៤ការយិាល័យ
ព ោះពឆ្ន តថ្ន១១១ ឃំុេង្កេ ត ់ពៅ១៨រាជធ្លនី/ពែតត។ ភាពែុេគ្នន ពនោះម្មន២ករណី ករណីទី១គឺបញ្ជ ីដបំូងខដលទទលួ ន
ពី គ.ជ.ប ម្មនលុបព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន តែុេពីបញ្ជ ីដំបងូខដលទទួល នពីឃំុេង្កេ ត។់ ការែុេគ្នន ពនោះអាចពកើតព ើង
ពោយសារខតអនកព ោះពឆ្ន តម្មនព ា្ ោះេទួនពៅឃំុេង្កេ តព់ផសង ឬកផ៏្ទេ េ់ទីលំពៅ។ ករណីទី២គឺអាចជាកំរុេបពចចកពទេ
របេ់គ.ជ.ប ពស្រ ោះ បញ្ជ ីដបំូងទទួល នពីឃំុេង្កេ ត ់នលុបព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន តពោយសារមូលពរតុពផសងៗ ប ុខនតបញ្ជ ី
ដំបូងទទួល នពី គ.ជ.ប មនិស្រតូវ នលុបព ា្ ោះទងំពនាោះពទ។ 

 ករណីេិកាការពផទៀងផ្ទទ តទ់ស្រមងស់្រេងព់ ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន តស្រតូវលុបពចញពីបញ្ជី ព ោះពឆ្ន ត (ទ.១០២៥) 
ខដលទទួល នពីឃំុ/េង្កេ តនិ់ងទំរងស់្រេងព់ ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន តស្រតូវលុបពចញពីបញ្ចី ព ោះពឆ្ន ត(ទ.១០១៦ និងទ.១០១៧) 
ខដលទទួល នពីគ.ជ.ប។ ទំរង ់ ១០២៥ ១០១៦ នងិ១០១៧ ស្រតូវ នពធែើព ើងពោយម្នតីទទួលបនទុកការចុោះព ា្ ោះ 
និងពិនតិយព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត(ពេាៀន) បនាទ បព់ីការចុោះព ា្ ោះ និងពិនតិយបញ្ជ ីព ា្ ោះពេាៀនឃំុេង្កេ ត ់នស្រេងព់ ា្ ោះខដលស្រតូវ
លុបពចញទងំអេ់ោកក់នុងទរំង១់០២៥ ពដើមបពីធែើការស្របជុំេំពរចពោយស្រកុមស្របឹកាឃំុេង្កេ តព់ីព ា្ ោះណាខដលស្រតូវលុប
ពចញ។ បនាទ បព់ីេំពរចរចួ ព ា្ ោះខដលស្រតូវេំរច លុបនងឹស្រតូវ នកតស់្រតាចូលពៅកនុងទំរង១់០១៦(ករណីសាេ ប ់ឬ តប់ង់
េិទធិ ឬផ្ទេ េ់ទីលំពៅពចញ ឬគ្នា នទីលំពៅកនុងឃំុេង្កេ ត)់ និងទំរង១់០១៧(ករណីព ា្ ោះេទួន ឬបតូរការយិាល័យពៅកនុងឃំុ
េង្កេ ត ់ ឬផ្ទេ េ់ទីពៅចូលកនុងឃំុេង្កេ ត)់ ពដើមបបីញ្ជូ នមកលុបពៅ គ.ជ.ប។ ែុមខ្រែល នពធែើការពផទៀងផ្ទទ តច់នំួន៥០
ឃំុេង្កេ ត ់ ពៅកនុង១៥រាជធ្លនី/ពែតត ពោយ នពិនិតយពឃើញម្មនភាពមនិស្របស្រកតីចំននួ ១៣ករណី ឬ១៣ព ា្ ោះខដលមនិ
ម្មនកនុងទំរង ់១០២៥ ប ុខនតរកពឃើញពៅទំរង១់០១៦។ ដូពចនោះករណីទងំពនោះគែុឺេនីតវិធិីកនុងការលុបព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន ត
ខដលសាេ ប ់ឬផ្ទេ េ់ទីលំពៅពចញ ឬ តប់ងេិ់ទធិ ឬគ្នា នទលំីពៅកនុងឃំុេង្កេ ត។់ 

 ម្មនខត ៩៧,៧០%ថ្នអនកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន ត នចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត។ ពទោះបយីា ងណាពៅម្មន 
២,៣០%ថ្នអនកម្មនេិទធចុិោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តមនិទន ់នចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត។ ប ុខនតផទុយពៅវញិគ.ជ.ប  នពធែើការចុោះ
ព ា្ ោះអនកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តចំនួន ១០១,៧៤% (៩,៦៧៥,៤០៣នាក)់ថ្នអនកម្មថ្នេិទធិព ោះពឆ្ន ត (ពលើេពកីារ  ន់
ស្របម្មណរបេ់ែេួន ៩,៥០៩,៧៣២នាក)់។ 

 យុវជនខដលស្រគបអ់ាយុ១៨ឆ្ន គិំតពៅដល់ការព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៣ ម្មនខត៨៦%  នចុោះព ា្ ោះ
ព ោះពឆ្ន ត។ ចំនួនស្របម្មណ ៣២០,០០០នាក ់ពបើពយាងតាមរ យការណ៍ជំពរឿនឆ្ន  ំ២០០៨ថ្នវទិាសាថ នជាតិេថិតិបង្កា ញ 
 យុវជនម្មនស្របម្មណជាង ៣៧០,០០០នាក ់ ខដលនឹងស្រគបអ់ាយុចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តពបើគិតពៅដល់ថ្ថៃព ោះពឆ្ន តឆ្ន ំ
២០១៣។ ១៣,១% ថ្នអនក នចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត នចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តពោយម្មនអនកចុោះព ា្ ោះឲ្យ (អាចជា បង បអូ ន 
ឳពុកម្មត យ ឬអាជាញ ធរ)។ ពនោះគឺជាការពំលាភនឹងនីតិវធិីខដល នពលើកព ើង អនកម្មនេិទធិចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ស្រតូវ 
ចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តពោយបង្កា ញមុែចំព ោះពេាៀនឃំុ ឬពៅពពលចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត។ 

 ២៩,៨%ថ្នអនកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តពៅយល់ អតតេញ្ជដ ណបណ័ណ ខដលអេ់េុពលភាពមិនអាចពស្របើ 
ស្រ េ់ នពនាោះពទ។ 
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ពលាក គល់ បញ្ជដ  នាយកស្របតិបតតិអងគការែុមខ្រែល នពលើកព ើង ម្មន “ការស្រពយួ រមាយា ងខាេ ងំចពំ ោះ
អនកព ោះពឆ្ន តស្របម្មណ ១៣,៥%ថ្នអនក នចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត (ឬស្របម្មណ ១,២៥លាននាក)់ ខដលនឹងអាចស្របឈម 
កនុ ងការ តប់ងេិ់ទធិព ោះពឆ្ន តេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន តពស្រជើេតាងំតណំាងរា្េត២០១៣ពនោះ។ គ.ជ.បស្រតវូទទលួែុេស្រតវូ និង
ពធែើការពិភាកាពដើមបីរកមពធា យពោោះស្រសាយបញ្ជា ពនោះ និងពធែើឲ្យការព ោះពឆ្ន តខដលអាចឲ្យពជឿជាក ់ន”។ ស្របពន័ធចុោះ
ព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ការបពងេើតបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត និងការពចញឯកសារបញ្ជជ កអ់តតេញ្ជដ ណគួរស្រតូវ នពធែើការខកទំរង។់ 
ែុមខ្រែលនឹងរកីរាយពរៀបចំការពិភាកាជាមយួអនក កព់ន័ធ ពិពេេជាមយួគ.ជ.ប ពដើមបរីកវធិីសា្េតពោោះស្រសាយបញ្ជា
ពនោះ។  

ពដើមបបីពងេើនការទុកចតិតពៅពលើបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តេំរាបក់ារព ោះពឆ្ន ត២០១៣ គ.ជ.បគួរទទួល និងអនុវតត
អនុសាេនជ៍ាបនាទ ន ់ េស្រម្មបក់ារព ោះពឆ្ន តពស្រជើេតាងំតំណាងរា្េតខដលអនុញ្ជដ តឲ្យអនកេពងេតការណ៍របេ់គណបកស
ឈរពៅពីពស្រកាយពលខាធិការថ្នការយិាល័យព ោះពឆ្ន តអាចពមើលពឃើញចាេ់ ពរើយម្មនេិទធិពេនើរការពផទៀងផ្ទទ តទ់ិនននយ័
អនកព ោះពឆ្ន តពៅកនុងបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តជាមយួនឹងឯកសារខដលយកមកព ោះពឆ្ន ត ពដើមបបីពងេើនតម្មេ ភាពកនុងការពផទៀងផ្ទទ ត់
ព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន ត និងពដើមបឲី្យស្រ កដ មនិម្មនការខកេងបនេំកនុងការព ោះពឆ្ន ត ពោយសារខតបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តគ្នា ន
គុណភាព និង/ឬម្មនការបនេំឯកសារបញ្ជច កអ់តតេញ្ជដ ណ។  ពដើមបបីពងេើនការទុកចិតត នងិតម្មេ ភាពថ្នការពចញលិែិត
បញ្ជជ កអ់តតេញ្ជដ ណ (ICE) េំរាបប់ំពរ ើការព ោះពឆ្ន ត២០១៣ និងការអនុវតតចាបព់ ោះពឆ្ន ត នស្រតឹមស្រតូវ គ.ជ.បស្រតូវទទួល
យក និងអនុវតតអនុសាេនអ៍ំពី ការពចញលិែិតICE ស្រតូវ នបញ្ឈបស់្រតឹមថ្ថៃទ២ី៦ ខែមថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៣។ គឃ/េប 
ស្រតូវយកឯកសារ កព់ន័ធថ្នការពចញ លិែិត ICE បិទផាយជាសាធ្លរណៈ និងរកាទុក។ ពស្រ ោះ ម្មនខត ១%ថ្នអនកចុោះ
ព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តមនិម្មនឯកសារេំគ្នល់អតតេញ្ជដ ណ ពយាងតាម SVRA Plus។ 

គណៈកម្មា ធិការជាតិពរៀបចំការព ោះពឆ្ន តស្រតូវពេនើពៅស្របពន័ធផសពែផាយរបេ់រដឌរមួម្មន វទិយុ និងទូរទេសន ៍ ពដើមបី
បពងេើនការផសពែផាយពីការអបរ់អំនកព ោះពឆ្ន តដូចជា ការខេែងរកព ា្ ោះអនកព ោះពឆ្ន តកនុងបញ្ជ ីព ោះពឆ្ន តពៅឯការយិាល័យ
ព ោះពឆ្ន ត, ពៅពពលម្មច េ់ពឆ្ន តរកព ា្ ោះមនិពឃើញពតើនរណាអាចជួយ ពួកពគ ន, ពៅពពលខដលម្មច េ់ពឆ្ន តគ្នា ន
បណ័ណ ពត័ម៌្មន ពតើពួកពគស្រតូវពធែើដូចពមតច ជាពិពេេផសពែផាយពសីារៈេំខានថ់្នការព ោះពឆ្ន តចំព ោះម្មច េ់ពឆ្ន តវយ័ពកាង
ខដលយា ងពោច ៣ ពម្ម ងកនុងមយួថ្ថៃកនុងមយួស្របពន័ធផសពែផាយពៅកនុងកំ ុងពពលពោេនាព ោះពឆ្ន ត។  

 
េស្រម្មបព់ត័ម៌្មនបខនថមេូមទកទ់ងៈ 
កញ្ជដ  គង ់រា វនី                              អនកេស្រមបេស្រមួលខផនកអពងេតែុមខ្រែល    ០១២ ៦៥ ៤៩ ៥០ 
ពលាក កន សាវាងស                        ម្នតីទនិននយ័ និងស្រសាវស្រជាជានែ់ពេ់ែុមខ្រែល              ០១១ ៨៨ ៤៨ ៤០ 
 
       ៖ ពបេកកមារបេ់ែុមខ្រែល គឺជួយ បពងេើតបរយិាកាេគួរជាទីពពញចិតឋ និងម្មនពត័៌ម្មនស្រគបស់្រគ្នន ់ទី១/                
                             តាមរយៈការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល តេ ូមតិ ពដើមបីទទួល ននូវស្រកបែ័ណឍ ចាបេ់មរមយ, ការអបរ់ពំដើមបី
ផឋល់ពត័ម៌្មនដល់អនកព ោះពឆ្ន ត អំពីេិទធិ និងេកមាភាពចូលរមួេពងេតការណ៍របេ់ពួកពគ ខដលអាចរារាងំនូវភាពមិនស្របស្រកតី ស្រពមទងំ
ផឋល់នូវរ យការណ៍អពងេតយា ងទូលំទូលាយ និងឆ្ប់ររ័េ ពដើមបីអាច  ម្មនការវាយតថ្មេពលើដពំណើ រការព ោះពឆ្ន តមយួខដលមិនលំ
ពអៀង និងមិនស្របកានប់កសពួក ទី២/                                         តាមរយៈការអបរ់ ំ និងពវទិកាសាធ្លរ
ណៈកនុ ងពគ្នលបំណងជរុំញពលើកទឹកចិតឋស្របជាពលរដឌឱ្យចូលរមួកនុ ងកិចចការនពយា យ និងការពធែើពេចកឋីេំពរចនានា ការតេ ូមតិ/
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បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លពដើមបីឱ្យម្មនការខកទស្រមងដ់ពំណើ រការព ោះពឆ្ន តខដលបពងេើននូវគណពនយយភាព (ការទទួលែុេស្រតូវ) របេ់ម្នឋីជាបព់ឆ្ន ត 
ស្រពមទងំផឋល់នូវរ យការណ៍អពងេតយា ងទូលំទូលាយ និងឆ្បរ់រ័េ ពដើមបីអាចឱ្យម្មនការវាយតថ្មេមយួខដលមិនលំពអៀង និង
ស្របកាន់បកសពួកពៅពលើការបពំពញកមាវធីិនពយា យ និងដពំណើ រការអនុវតឋន៍ ការង្កររបេ់ម្នឋីជាបព់ឆ្ន ត។ 


