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បពុវកថា 
 គណៈកមាយ ធកិារសដីមផកីារស ះសនប តសោយសេរ ី និងយុតថិធម៌សៅកមភុា សៅកាត់ថា (ខុម្ហ្វ្រែល) សធឝីការសដីមផ ី
សលីកកមភេ់លទនិលបាធបិសតយរ និងការចូលរមួរបេ់លបាពលរដឌ តាមសោលការណ៍កសាងេមតទភាពរបេ់បណ្តថ ញទូទងំ
លបសទេ និងេេលបតិបតថកិារាមួយអងគការាេមាជិក និងានដគូ ។ លទនិលបាធិបសតយរមិនដមនលតឹមដតការស ះសនប ត
ស ះសទ ក៏បុ៉ដនថការស ះសនប តសោយសេរ ីនងិយុតថិធម៌ ាលកេខ្ណឍ ច ំច់ននលទនិលបាធិបសតយរ ។  
 ខុ្មដស្រេឝល (COMFREL) បនថយ៉ងខាវ ងំកាវ កបុងការសលីកកមភេ់លទនិលបាធបិសតយរ និងការស ះសនប ត លតឹមលតូវ នងិ
ដបបលបាធបិសតយរ ។ 
 ការជួយឲ្រមានការដកទលមង់ននការស ះសនប ត ខុ្មដស្រេឝល និងភាគីពាក់ព័ននការស ះសនប តសផេងសទៀត នេេការ
សរៀបចំសធឝីការអសងេតលសាវលាវសដីមផេីិកាពីភាពមនិលបលកតីននការចុះស យ្ ះស ះសនប ត បញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត និងេវនកមយ
បញ្ជ ី២០១២ ។ សៅសពលស ះ វាមនិទន់មានការអសងេតលសាវលាវសដីមផសីោះលសាយបញ្ញា េំខាន់ៗមួយចនំួនដូចា សតីមាន 
អបកមានេិទនិស ះសនប តបុ៉ យ ន ក់ដដលមិនទន់ នចុះស យ្ ះសៅស យី នងិមកពមូីលសេតុអឝីខ្វះដដលមនិ នចុះស យ្ ះ 
ស ះសនប ត ាពិសេេពីកំរតិននភាពលតឹមលតូវននបញ្ជ ីស ះសនប ត ២០១២ ។   
 សៅកបុងការេកិាលសាវលាវសនះ ខុ្មដស្រេឝល (COMFREL) មានសមាទនភាព នងិអណំរគុណដ៏លាលសលៅបំផុតដល់
លគបូសងាគ ល អបកេសងេតការណ៍ ដដល នចូលរមួយ៉ងេកមយសៅកបុងលបតិបតថិការអសងេតលសាវលាវកបុងកំ ុងសពលពីដខ្ មិថុ  
២០១២ ដល់ដខ្ មកោ ២០១៣ សេយីដដលសធឝីសអាយការលសាវលាវសនះ នេំសរចាសាទ ពរ ។ 
 ខុ្មដស្រេឝល ក៏េូមដថវងអណំរគុណដ៏លាលសលៅនូវការផថល់េេលបតបិតថិការពីលកេួងមហានផធ គណៈកមាយ ធិការាត ិ
សរៀបចំការស ះសនប ត (គ.ជ.ប) គណបកេនសយ យេំខាន់ៗមួយចនំួន នងិអាញ ធរលគប់លំោប់ថាប ក់ដដលពាក់ព័នន ។ 
 ខុ្មដស្រេឝល ក៏េូមដថវងអណំរគុណដ៏លាលសលៅដល់មាច េ់ជនំួយដូចា  Oxfam Novib, Forum Syd, NPA 
(Norwegian People’s Aid) និងេេភាពអុឺរ ៉ុប(EU) ។  
 ាពិសេេ េូមសកាតេរសេីរដល់លកុមការងាររបេ់ខុ្មដស្រេឝល ដដលមានោយ ម ដូចា៖ សោក កន សាវា
ងេ កញ្ញដ  គង់ ោ៉វនី សោក គឹម ឈន អបកលេី សេៀង ោលយ៉ី អបកលេី ភួង េុខ្កា សោក បវង សបឿត សោក េុិន ទតិរេីហា 
សោក អូ៊ រទិន ី សោក មាេ េិរសីសាភ័ណ និងកញ្ញដ  Abbey Higginson សលកាមការដកឹ រំបេ់ សោក គល់ បញ្ញដ   យក
លបតិបតថអិងគការ ខុ្មដស្រេឝល ។  

េូមដថវងអណំរគុណផងដដរចសំពាះ សោកសាស្រសាថ ចររ មាឃ កាម៉ាោ៉ន់ ននេកលវទិាល័យភូមនិធភបំសពញ ដដល ន
ផថល់លបឹកាបសចចកសទេ នងិវធិីសាស្រេថលសាវលាវេំោប់ការលសាវលាវសនះ។  
 រ យការណ៍សនះ បងាា ញលទនផលននការអសងេត ដដលទក់ទងសៅនងឹអបកស ះសនប ត ការចុះស យ្ ះស ះសនប ត បញ្ជ ី
ស ះសនប ត និងេវនកមយបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១២េោំប់ការស ះសនប ត២០១៣ ។   
 

 
 
 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 2 ែ េខស្រវែល 

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះអ្នកឈ ោះឈនន ត ការចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត និងសវនកមមបញ្ជ ីឈ ម្ ោះ បន្នថមការ
ឈផទៀងផ្ទទ តទ់ំរងល់បុឈ ម្ ោះអ្នកឈ ោះឈនន តសំរាបក់ារឈ ោះឈនន តឈររើសតំងតំណាងរាស្រសត

២០១៣ 

១. ឈសចក្តតឈផតើម 
ដំសណីរការពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១២ េលមាប់បសលមីឲ្រការស ះសនប តសលជេីតាងំ តណំ្តង

ោស្រេថអាណតថិទ៥ី នប ២ំ០១៣  នបញ្ច ប់សោយគណៈកមាយ ធិការាតិសរៀបចកំារស ះសនប ត (គ.ជ.ប) លកុមលបឹកាឃុ/ំេងាេ ត់ 
និងសេយៀនមួយចនំួនធំ នខ្ិតខ្ំ និងបំសពញតួ ទីសោយ នចុះស យ្ ះអបកស ះសនប តថយសីលីេពកីារ ៉ន់សាយ ន សោយចុះ
ស យ្ ះស ះសនប ត នចំនួន ៩១៦,៧៥៧ ក់ ននចំនួន ៉ន់សាយ នចំនួន ៦១៩,៦៣០ ក់។ ការ ៉ន់សាយ នអំពេីទិតិលបា
ពលរដឌចុះស យ្ ះស ះសនប តថយីរបេ់ គ.ជ.ប ដតងដតមានភាពលំសអៀង។ 

ដូចការពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះ នងិចុះស យ្ ះស ះសនប តកបុងនប ២ំ០១១កនវងសៅ កបុងរយៈសពលសនះគឺមានសភវៀង និងទឹក
ជំនន់សៅតាមបណ្តថ សខ្តថមួយចំនួនដូចាៈ សខ្តថឧតថរមានជ័យ លពះវហិារ ប ធ យមានជ័យ តាដកវ  ត់ដបំង សពាធិ៍សាត់ 
កំពង់នប ងំ សេៀមោប កំពង់ធំ កំពង់េភឺ កណ្តថ ល នលពដវង សាឝ យសរៀង រតនៈគីរ ីនងិសខ្តថកំពត។ សាទ នភាពសនះ នបងេឲ្រលបា
ពលរដឌ និងមស្រនថីទទលួបនធុកការងារសនះជបួការល ំក។ ាក់ដេថងសៅឃុកំាចញ លេកុ លុង សខ្តថរតនៈគីរ ី មានការបិទ
ការយិល័យមុនសពលកណំត់ាញឹកញាប់សោយសារមានបញ្ញា សភវៀងធ្លវ ក់ខាវ ងំ។ 

សបីតាមលទនផលផវូវការរបេ់ គ.ជ.ប ចំនួនអបកស ះសនប តសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តនប ២ំ០១២គមឺានចនំួន 
៩,៦៧៥,៤៥៣ ក់ ដដលចនំួនគឺាចំនួនមួយដដលសលចីនាងចំននួអបកមានេទិនិស ះសនប តេរុបកបុងនប ២ំ០១២។  គ.ជ.ប 
 នយកចតិថទុកោក់កបុងការលុបស យ្ ះអបកស ះសនប ត ាពិសេលុបស យ្ ះេធួនសចញពីបញ្ជ ីស ះសនប ត។ ាទូសៅនីតិវធិីននការ
លុបស យ្ ះសនះគឺសៅដដដល សោយពឹងដផែកភាគសលចនីសៅសលីលកុមលបកឹាឃុ/ំេងាេ ត់ ដដលមកព ីគណបកេលបាជនកមភុា។  

សបីសយងតាមសេចកថីលបកាេព័ត៌មានរបេ់ គ.ជ.ប គិតលតមឹនថងទី២៤ ដខ្តុោ នប ២ំ០១២ មានតណំ្តងគណបកេ
នសយ យេរបុចំននួ ៤,៦៦៧ ក់ និងអបកេសងេតការណ៍ាត ិ អនថរាតេិរុបចនំួន ១,៦៣៤ ក់  នចូលរមួេសងេត
សមីលដំសណីរការពនិិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះ ស ះសនប តនប ២ំ០១២។ ជុំវញិការចូលរមួេសងេតការណ៍សនះគណបកេ
លបនងំេខំាន់ចនំួន២គឺគណបកេេម រងេុ ី និងគណបកេេិទនិមនុេេ នបដិសេធកបុងការបញ្ជូ នភាប ក់ងាររបេ់ខ្វួនសៅចូល
រមួេសងេតការណ៍កបុងដំសណីរការសនះ សោយអះអាងថានតីិវធិីននការចុះស យ្ ះ ការលុប ស យ្ ះអបកស ះសនប តអត់មានការផ្ទវ េ់
បថូរ ដដលវា នបងេការល ំក និងមានភាពេយុគសាយ ញដល់លបាពលរដឌ។ ទនធឹមោប សនះមស្រនថីលបតិបតថកិារចុះស យ្ ះស ះសនប ត 
និងសធឝីបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីស ះសនប ត ភាគសលចីនគមឺកពគីណបកេលបាជនកមភុា។ ាក់ដេថងេមាជិកលកមុលបឹកាឃុ/ំេងាេ ត់
មកពីគណបកេលបនងំ លតូវ នហាមឃាត់មិនឲ្រលូកនដចូលកបុងដំសណីរការសធឝីបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីស ះសនប តសនះសទ សលពាះ
េមាជិកលកុមលបកឹាទងំស ះមិន នចុះស យ្ ះាអបកេសងេតការណ៍ សេយីពុំលតូវ នចត់តាងំពីលបធ្លនលកុមលបកឹាឃុ/ំ
េងាេ ត់ឲ្រជួយពនិិតរសមីលកិចចការរបេ់សេយៀន។ សេធដីតទងំអេ់កបុងចំសណ្តម ២៥០ឃុ/ំេងាេ ត់ ដដលខុ្មដស្រេឝលោក់ពលងាយ
អបកេសងេតការណ៍រកសឃញីថាគឺមានដត គណបកេលបាជនកមភុាសទ ដដលេមាជិកលកុមលបឹកាឃុ/ំេងាេ ត់របេ់ខ្វួន ន
សរៀបចំការពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះ នងិចុះ ស យ្ ះស ះសនប ត សេយីនឹង នោក់ភាប ក់ងារេសងេតការណ៍។ 

គណបកេទងំពីរដដលមានតណំ្តងាប់សនប តសៅថាប ក់ឃុ/ំេងាេ ត់រេូតដល់ ២,៩៥៥ ក់ គួរមានត ួទយ៉ីង
េំខាន់កបុងការលតួតេសងេតឃាវ សំមីលការអនុវតថន៍កាងារសនះ សដីមផធី្ល ថា មស្រនថីទទួលបនធុកទងំស ះអនុវតថលតមឹ លតូវតាមចាប់ 
និងនីតិវធិីស ះសនប ត។  
ភាពមិនលបលកតីកបុងដសំណីរការពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប ត 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 3 ែ េខស្រវែល 

កបុងចំសណ្តមឃុ/ំេងាេ ត់ទងំ ២៥០ ដដលខុ្មដស្រេឝល នោក់េសងេតការណ៍  នរកសឃញីភាពមនិលបលកតមីួយចំនួ
ន។ ភាពមិនលបលកតីសៅកបុងឃុ/ំេងាេ ត់ទងំសនះ អាចសកីតមានសលចីនាទិនបន័យដដលខុ្មដស្រេឝលេសងេតសឃញី សោយសេតុថា 
ការេសងេតរបេ់ខុ្មដស្រេឝលគឺសធឝីាលកេណៈចល័ត និងមិន នលបចកំារសពញមួយនថងស ះសទ។ ភាពមិនលបលកតីទងំស ះរមួ
មានដូចា៖ 

សេយៀនមនិសោរពសម៉ាងសធឝកីារ ឬយតឺយ៉វកបុងការសបកី/បទិការយិល័យពនិតិរស យ្ ះ នងិចុះស យ្ ះស ះសនប ត ចនំនួ ១២
ឃុ/ំេងាេ ត់ ដូចាសៅេងាេ ត់នប៉លិន េងាេ ត់ទូលោឝ  និងេងាេ ត់អូរតាស  ៉លកុងនប៉លិន សខ្តថនប៉លិន ឃុឧំកញ៉ាអុង នងិឃុដំលពក
សកយង លេុកោឝ ឯម សខ្តថកណ្តថ ល េងាេ ត់ដងទង់ លកមុសខ្មរភូមិនធ សខ្តថសកាះកុង ឃុោំឝ  នងិ  ឃុសំរឿង លេកុពួក សខ្តថសេៀមោប 
ឃុសំាឝ យសចក លេុកសាឝ យសចក សខ្តថប ធ យមានជ័យ េងាេ ត់កំពង់នប ងំ លកុងកំពង់នប ងំ សខ្តថកំពង់នប ងំ ឃុលំកញូ៉ង លេុក
កំចយមារ សខ្តថនលពដវង និងឃុសំាឝ យរពំារ លេកុសាឝ យទប សខ្តថសាឝ យសរៀង។ ាក់ដេថងសៅកបុងឃុដំលពកសកយង លេុកោឝ ឯម 
សខ្តថកណ្តថ ល កាលពីនថងទ១ី២ ដខ្កញ្ញដ  នប ២ំ០១២ មានការលបជុំថាប ក់ឃុរំបេ់គណបកេលបាជនកមភុា។ សៅកបុងការលបជុំ
ស ះមានការចូលរមួពីសមឃុ ំ ជំទប់ទ១ី េមាជិកលកមុលបឹកាឃុនំនគណបកេសនះចំននួ២រូប និងលពមទងំសេយៀនឃុ។ំ ការ
េសងេតសឃញីថាសៅចស វ ះពីសម៉ាង ៩:00 ទី ដល់ ១០:៥៤ ទីលពឹកការយិល័យពិនតិរស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះសៅសាោឃុំ
ដលពកសកយងសនះគឺមនិមានមស្រនថីសៅលបចកំារសទ ដដលកបុងចស វ ះសពលស ះេសងេតសឃញីមានលបាពលរដឌចនំួន៨ ក់ នមក
ចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ សោយរង់ចមំស្រនថីចុះស យ្ ះយូរសពកពកួោត់ នលតលប់សៅផធះវញិអេ់ចំននួ៥ ក់ សោយសៅេល់ដត
៣ ក់ សៅរងចមំស្រនថីចុះស យ្ ះ។ លុះដល់សម៉ាងលបមាណជតិ ១១លពឹក សទីបសឃញីមស្រនថីលត ប់មកវញិ និង នដំសណីរការចុះ
ស យ្ ះជូនដល់លបាពលរដឌ។ 

ករណី ត់ស យ្ ះអបកស ះសនប តកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តចុងសលកាយ ចំនួន២េងាេ ត់គឺសៅេងាេ ត់ទឹកលែក់១ និង េងាេ ត់បឹង
សាឡាង ខ្ណឍ ទួលសោក ោជធ្លនីភបំសពញ។ 

ការខ្កខាន ឬយតឺយ៉វបទិបញ្ជ ីស ះសនប តចុងសលកាយនប ២ំ០១១ ចនំួន៨ករណី ដដលរមួមានសៅេងាេ ត់នប៉លនិ លកងុ
នប៉លិន សខ្តថនប៉លិន ឃុមំួយចនំួនននលេកុសកាះអដណថ ត នងិឃុអំងគតាមសសាម លេុកលតាកំក់ សខ្តថតាដកវ ឃុកំពំង់ភប ំលេកុសលីក
ដដក សខ្តថកណ្តថ ល និងសៅឃុលំកសៅ លេុកកំចយមារ សខ្តថនលពដវង ឃុពូំនលជ លេុកសពលាោ សខ្តថមណឍ លគីរ ី ឃុតំាដវងសល ី
លេុកតាដវង សខ្តថរតនៈគីរ។ី 

ករណីមនិផថល់ព័ត៌មានអពំលីបតទិនិ/កមយវធិចុីះស យ្ ះស ះសនប តសៅសាោឃុ/ំេងាេ ត់ នងិសៅតាមភូម ិ ចំននួ ៣ករណី 
រមួមានសៅឃុកំសណ្តថ ល លេុកបូទុមសាគរ សខ្តថសកាះកុង ឃុម៉ំាលិក លេុកអណថូ ងមាេ សខ្តថរតនៈគីរ ីនិងឃុ ំដលពកសកយង លេុក
ោឝ ឯម សខ្តថកណ្តថ ល។ 

ករណីបទិការយិល័យពនិតិរស យ្ ះ នងិចុះស យ្ ះស ះសនប ត ១ករណី គឺសៅឃុសំកាះដខ្ញ លេុកេបូំរ សខ្តថ     លកសចះ។ 
កាលពីលពឹកនថងទី១៩ ដខ្កញ្ញដ  សេយៀនឃុ ំនចុះសធឝីតាោងអភិវឌណន៍ភូមិ សោយមិន នសបកីការយិល័យពិនតិរស យ្ ះ និងចុះ
ស យ្ ះស ះសនប តរយៈសពល ១នថង។ សៅកបុងនថងស ះដដរមានលបាពលរដឌចំននួ ១០ ក់  នសៅចុះស យ្ ះស ះសនប ត បុ៉ដនថមិន
 នចុះស យ្ ះស ះសនប តសទ នងិលពមទងំ នលត ប់សៅវញិ សលពាះការយិល័យ នបិទទឝ ។ 

ករណីចុះស យ្ ះអបកស ះសនប តសោយមនិមានវតថមានសាមុខី្វួនចនំនួ ២ករណី គឺសៅឃុសំមាងឬេេ ីលេុក   សមាងឬេេ ី
សខ្តថ ត់ដបំង។ គួរបញ្ញជ ក់ថាកាលពីនថងទី១៣ ដខ្កញ្ញដ  មស្រនថី នសៅសបីកការយិល័យពិនិតរស យ្ ះ នងិចុះស យ្ ះជូនលបា
ពលរដឌសៅកបុងភូមិដប៉ន។ ការេសងេតសឃញីថាមានលបាពលរដឌចំននួ២ ក់  នមកចុះស យ្ ះស ះសនប តថយី សេយីលេបសពល
ស ះអបកពីរស ះ នយកអតថេញ្ញដ ណប័ណតេញ្ញដ តិដខ្យររបេ់លបាពលរដឌសផេងសទៀតមាប ក់មួយៗ សដីមផសីេបេុីំឲ្រមស្រនថីចុះ
ស យ្ ះអបកទងំស ះ។ករណីសនះជំននួការសេយៀនក៏ នចុះស យ្ ះឲ្រលបាពលរដឌទងំពីរស ះសោយមនិមានវតថមានសាមុីខ្វួន។ 

ករណីចុះស យ្ ះអបកស ះសនប តសោយមនិបសំពញលគប់លកេខ្ណឍ  (មនិទន់លគប់អាយុ) មានសៅកបុងឃុលំកសៅ លេុក
កំចយមារ សខ្តថ នលពដវង ឃុឈូំក លេកុលកូចនយ  សខ្តថកពំង់ចម និងឃុដំលពកសកយង លេកុោឝ ឯម សខ្តថកណ្តថ ល។  



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 4 ែ េខស្រវែល 

ករណីមយួសោយដ កសៅសៅឃុម៉ំាលិក លេុកអណថូ ងមាេ សខ្តថរតនគីរ ីកាលពីនថងទ០ី២-០៣ ដខ្កញ្ញដ  នប ២ំ០១២ 
េសងេតសឃញីភាពមនិលបលកតមីួយគឺមស្រនថចុីះស យ្ ះ (សេយៀនឃុ)ំ  នយកលុយពីលបាពលរដឌដដលសៅចុះស យ្ ះស ះសនប តថយី
លបមាណាង១០ ក់ ចស វ ះពី ២០០០សរៀល សៅ១០០០០សរៀល (សៅតាមលទនភាពរបេ់លបាពលរដឌ)។ ប ធ ប់ពេីសងេត
សឃញីមានភាពមិនលបលកតីសនះ អបកេសងេតការណ៍ខុ្មដស្រេឝលដដលលបចសំៅទីស ះ នោយការណ៍សៅេមាជកិលកុមលបកឹាឃុំ
លបចកំារ សដីមផេុីំអនថោគមន៍បញ្ឈប់ករណីសនះ សលពាះវាថាខុ្េពីចាប់ បទបញ្ញជ  នងិនតីិវធិីស ះសនប តរបេ់ គ.ជ.ប។ ដំបូង
មានការពិភាកា នងិទញរកសេតុផលសរៀងៗខ្វួន បុ៉ដនថសលកាយមកលកមុលបឹកាឃុ ំនសធឝកីារអនថោគមន៍សៅសេយៀនឲ្រឈប់យក
លុយពីលបាពលរដឌដដលមកចុះស យ្ ះស ះសនប ត និង នេំសរចេងលុយសៅលបាពលរដឌទងំស ះវញិ។ គួរបញ្ញជ ក់ថាសបី
តាមការោយការណ៍ចុងសលកាម នឲ្រដឹងថាមស្រនថចុីះស យ្ ះ និងលកមុលបឹកាឃុ ំនអះអាងថាករណីយកលុយសនះគេឺំោប់សធឝី
អតថេញ្ញដ ណប័នេញ្ញដ តិដខ្យរសៅវញិ។ 

រឯីសៅេងាេ ត់បយ៉ខា លកុងនប៉លិន សខ្តថនប៉លនិ មានករណីសមភូមិបរេុ៊យតផូង នងិភាប ក់ងារេសងេតការណ៍របេ់
គណបកេលបាជនកមភុាមាប ក់  នអងគុយចកំត់សលខ្អតថេញ្ញដ ណប័ណតេញ្ញដ តិដខ្យរ និងស យ្ ះលបាពលរដឌដដល នមក
ពិនិតរស យ្ ះ នងិចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ សោយដ កចំសពាះអបកដដលោយ នអតថេញ្ញដ ណប័ណតេញ្ញដ តិដខ្យរវញិ េសងេតសឃញីសម
ភូមិ និងភាប ក់ងារគណបកេស ះ នសធឝីការសផធៀងផ្ទធ ត់លខិ្តិបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណសផេងៗរបេ់អបកស ះសនប តាមួយនងឹបញ្ជ ី
ស ះស យ្ ះ។ គួរបញ្ញជ ក់ថាករណីសនះគឺ នសកីតស ងីតាងំពីនថងទ០ី១ មកដល់នថងទី១១ ដខ្កញ្ញដ សនះ សោយសៅចកំត់ស យ្ ះ
ាសរៀងោល់នថង។ សទះាយ៉ងណ្តការេសងេតមនិ នរកសឃញីពីមូលសេតុចាេ់ោេ់ថាកត់ និងសផធៀងផ្ទធ ត់ស យ្ ះសដីមផអីឝី
ស ះសទ។ ទនធឹមនឹងសនះក៏មានករណីននការសចញលិខ្តិបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណេលមាប់បសលមីឲ្រការស ះសនប តសៅេងាេ ត់បយ៉
ខាសនះ ហាក់មិន នសោរពតាមនីតិវធិីរបេ់ គ.ជ.ប សពាលគឺសេយៀនាអបកសចញលខិ្ិតសនះឲ្រលបាពលរដឌ សោយសៅេងាេ ត់
 នចុះេតទសលខាទុកាមុន សេយីសៅសពលមានការសេបេុីពំីលបាពលរដឌ សេយៀនលោន់ដតបំសពញដបបបទ នងិស ះលតាាការ
សលេច។ ករណីដូចោប សនះក៏ នសកីតស ងីសៅេងាេ ត់ទួលោឝ  លកុងនប៉លិន សខ្តថនប៉លិនសនះផងដដរ។ 
ការអប់ និងការផថល់ព័ត៌មានអពីំដសំណីរការពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប ត 

 ការអប់រ ំ នងិការផថល់ព័ត៌មានអំពីការពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប ត ដដលសធឝីសោយគណបកេមិន កាន់
អំណ្តចគឺសៅដតបនថមានបញ្ញា បងេឧបេគគសោយអាាញ ធរមូលោឌ ន សេយី គ.ជ.ប សៅបនថសោះនដសចញមិនលពម ជួយេលមប
េលមួល ដូចាករណីរបេ់អបកតំណ្តងោស្រេថ េូរ វ៉ាន់ ននគណបកេេម រងេុ ី ដដលលតូវ នអាាញ ធរហាម ឃាត់មិនឲ្រសធឝីការ
ផេពឝផាយព័ត៌មានអំពីដំសណីរការសនះដល់លបាពលរដឌសៅេងាេ ត់ពងទឹក ខ្ណឍ ដសងាេ  ោជធ្លនី    ភបំសពញ។ ករណីសនះ គ.ជ
.ប  នសលីកស ងីថាអបកតណំ្តងោស្រេថរូបសនះអាចសធឝីេកមយភាពរបេ់ខ្វួន នទល់ដតេុំការអនុញ្ញដ តសៅអាាញ ធរមូលោឌ ន
ាមុនេនិ។ ករណីាក់ដេថងមួយសៅឃុសំេៀងឃាឝ ង លេកុកំចយមា សខ្តថនលពដវង កាលពីនថងទ១ី១ ដខ្កញ្ញដ  នប ២ំ០១២ 
មានករណីោោងំពីសមភូមិមកពគីណបកេលបាជនកមភុាមនិឲ្រេកមយជនរបេ់ គណបកេេិទនិមនុេេសធឝីការអំពាវ វឲ្រលបា
ពលរដឌសៅពិនិតរស យ្ ះ នងិចុះស យ្ ះស ះសនប ត សោយេអំាងសេតុផលថាការងារសនះាភារៈកិចចរបេ់អាាញ ធរភូម/ិឃុ។ំ 

 ពាក់ព័នននឹងបញ្ញា សនះដដរ សៅឃុលំកសៅ លេកុកំចយមារ សខ្តថនលពដវង ការផេពឝផាយព័ត៌មានអំពដីំសណីរការ ពិនតិរ
បញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប តហាក់មានការសរេីសអីងគណបកេនសយ យ សពាលគឺមស្រនថីទទួលបនធុកមក ពីគណបកេ
លបាជនកមភុា នសធឝីការផេពឝផាយេលមាប់ដតអបកោលំទគណបកេខ្វួនបុ៉សណ្តត ះ។ ករណីសរេីសអីងសនះក៏  នសកីតមានស ងី
សៅកបុងឃុមំយួចំននួកបុងលេុកមងគលបូរ ី សខ្តថប ធ យមានជ័យ ឃុផំធះរ ៉ុង នងិឃុោំជ លេុកភបំលកវ៉ានសខ្តថសពាធិ៍សាត់ ឃុំ
អំសៅនលព លេុកកណ្តថ លេធងឹ និងឃុដំលពកសកយង លេកុោឝ ឯម សខ្តថកណ្តថ ល។ 

ការេសងេតរបេ់ខុ្មដស្រេឝល នរកសឃញីថា លបាពលរដឌលបមាណ ២៥% ននឃុ/ំេងាេ ត់ដដលខុ្មដស្រេឝលសធឝកីារ
េសងេតមនិ នដឹងអពំីព័ត៌មានថា កបុងភូមិរបេ់ពួកោត់នឹងមានការចុះស យ្ ះស ះសនប តស ះសទ។ សបីតាមសេចកថដីណ ំ
របេ់ គ.ជ.ប កបឃ/េ និងសេយៀនលតូវកណំត់ នងិផេពឝផាយាសាធ្លរណៈពីកាលបរសិចឆទ និងលបតិទិនននការ ពិនិតរបញ្ជ ី



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 5 ែ េខស្រវែល 

ស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប តកបុងឃុ/ំេងាេ ត់របេ់ខ្វួនថាសតីខ្វួននងឹសធឝីសាោឃុ/ំេងាេ ត់បុ៉ យ ននថង នងិសៅតាមភូមិបុ៉ យ ននថង 
និងលពមទងំសធឝីសៅភូមិណ្តខ្វះកបុងឃុ/ំេងាេ តស ះ។  
 មូលសេតុដដលលបាពលរដឌមនិ នដងឹព័ត៌មានថា កបុងភូមរិបេ់ខ្វួននឹងមានការពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះ ស យ្ ះ
ស ះសនប តរមួមានដូចាៈ សមភូមិ ដដលាតអួងគេខំាន់កបុងការផថល់ព័ត៌មានស ះសនប តមិន នផថល់ព័ត៌មាន ឬ/និងផថល់
ព័ត៌មានមិន នទូលទូំោយ និងមានលបកាន់ន ិប ការគណបកេនសយ យ បញ្ញា ទកឹជំនន់ បញ្ញា ចណំ្តកលេុក លបា
ពលរដឌមនិចប់អារមយណ៍កបុងការទទួល នងិដេឝងរកព័ត៌មាន នងិបញ្ញា ខ្ឝះឧបករណ៍ លពមទងំមសធា យកបុងការទទលួ នងិផថ
ល់ព័ត៌មានាសដមី។ ឃុ/ំេងាេ ត់ដដលលបាពលរដឌ នដងឹព័ត៌មានខាងសលីតចិាងសគរមួមានឃុរំសំលច លេុក កាន ឃុលំពងិ
ល នងិរកាត លេុកភបំលកវាញ សខ្តថសពាធិ៍សាត់ ឃុដំតផងខ្ភេ់ លេុកសាមគគីមានជ័យ សខ្តថកពំង់នប ងំ ឃុនំលពចរ លេុកសជងីនលព ឃុំ
ោឝ  លេុកនលពឈរ ឃុអំងគរ ន លេុកកងមាេ សខ្តថកពំង់ចម ឃុលំកញូង លេុកកំចយមារ សខ្តថនលពដវង ឃុកំារចញ លេុក
 នលុង ឃុអូំរជុំ លេុកអូរជុំ សខ្តថរតនៈគីរ ីនិងឃុដំលពកសកយង លេុកោឝ ឯម សខ្តេណ្តថ លាសដីម។ 

 ការចូលរមួសោយសពញសលញពីលគប់ភាគពីាក់ព័ននគឺាចំនុចមួយេំខាន់កបុងចំសណ្តមចំនុចសផេងៗសៅកបុង ដំសណីរការ
ស ះសនប ត។ យុវជនលតូវ នសមីលសឃញីថា ាតួអងគយ៉ងេំខាន់សៅកបុងការស ះសនប តសលជីេតាងំតំណ្តងោស្រេថខាងមុខ្សនះ 
សលពាះថាពួកសគមានចំនួនសលចនីសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត សពាលគឺមានចំនួន ៣,៥៣៤,៦៧៣ ក់ (សេបនីឹង ៣៦.៥៣%)។ 
មួយវញិសទៀតលកមុសនះលតូវ នភាគីពាក់ព័ននដូចាគណបកេនសយ យ ននិងកពុំងសធឝេីកមយភាពទក់ទញឲ្រលកមុសនះ
ចូលាេមាជិករបេ់ខ្វួន។ ាមួយោប សនះអងគការេងគមេុីវលិក៏ នសធឝីេកមយភាពជំរុញឲ្រពួកសគយល់ដឹងពសីារៈេំខាន់ 
និងចូលរមួកបុងការស ះសនប តខាងមុខ្ផងដដរ។  

េលមាប់ការចុះស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១២សនះ គ.ជ.ប  នបនថចុះស យ្ ះអបកស ះសនប តថយីសលីេដផនការ ដដលខ្វួន
 ន ៉ន់សាយ នទុក។ សបីសទះាយ៉ងសនះកថីការេសងេតរបេ់ខុ្មដស្រេឝល នរកសឃញីថា សៅមានយុវជនលគប់ អាយុស ះសនប ត
មួយចំននួសៅមិន នចុះស យ្ ះស ះសនប ត សោយមូលសេតុថា ពួកសគ នសធឝចីំណ្តកលេុកសដមីផរីកការងារសធឝី មនិមានឯក
សារបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណប័ណតេំោប់ចុះស យ្ ះស ះសនប ត មិនចប់អារមយណ៍ មិនឲ្រតនមវការស ះសនប ត ខ្ឝះព័ត៌មាន មិនមាន
ភាពកាវ ហានកបុងការសៅចុះស យ្ ះស ះសនប ត នងិមិនមានលទនភាពចណំ្តយសលីសសាេុ៊យសៅចុះស យ្ ះស ះសនប តាសដីម។ 
ឃុ/ំេងាេ ត់មួយចំនួន ដដលេសងេតសឃញីថាមានយុវជនមកចុះស យ្ ះស ះសនប តមានចនំួនតចិរមួមានដូចាៈ ឃុេំា ឃុដំលេ
េថុក លេុកកសណថ ៀង ឃុផំធះរុង លេុកភបំលកវាញ សខ្តថសពាធិ៍សាត់ ឃុកំសណ្តថ ល លេុកបូទុមសាគរ សខ្តថសកាះកុង ឃុបំឹងោងំ លេុក
កំសរៀង ឃុដំលពកជីក លេុករុកេគរី ី សខ្តថ ត់ដំបង ឃុោំក់ោ ំលេុកអូរោងំ សខ្តថមណឍ លគីរ ីឃុលំពះ ទាន់ជុំ លេុកគីរវីងេ សខ្តថ
តាដកវ ឃុេំណ្តថ ន់ លេុកេណ្តថ ន់ សខ្តថកំពង់ធំ ឃុរំោសបែៀរ លេុករោសបែៀរ សខ្តថកំពង់នប ងំ ឃុសំពាធិ៍ លេុកដតផងមានជ័យ សខ្តថ
លពះវហិារ ឃុសំពាធិ៍ទី លេុកេុីធរកណ្តថ ល សខ្តថនលពដវង ឃុដំលពកសាម៉ាន់ លេុកឆវូង សខ្តថលកសចះ នងិឃុដំលពកសកយង លេកុោឝ ឯង 
សខ្តថកណ្តថ ល។ 

ជុំវញិការចូលរមួកបុងការចុះស យ្ ះស ះសនប តសនះដដរ ការេសងេតក៏ នរកសឃញីថា ជនពិការមានការចូលរមួ តិចតចួ
សៅកបុងឃុ/ំេងាេ ត់មួយចំនួនកបុងសខ្តថតាដកវ សពាធិ៍សាត់  ត់ដំបង កំពង់ធំ កំពង់នប ងំ កណ្តថ ល េធឹងដលតង និង សខ្តថនប៉លិន។ 
មូលសេតុចំបងៗរមួមានៈ ព ិកសធឝីដំសណីរសៅចុះស យ្ ះ ខ្ឝះព័ត៌មាន មានភាពខាយ េ់សអៀន នងិទីតាងំ លពមទងំមស្រនថីចុះ
ស យ្ ះមិន នបងេលកេណៈងាយលេួេ និងយកចិតថទុកោក់។ ាមួយោប សនះជនាតសិដីមភាគតចិ សៅឃុ/ំេងាេ ត់មយួចំនួន
ក៏មកចុះស យ្ ះ នតចិផងដដរ ដូចាសៅេងាេ ត់យកេសឡាម លកុង លុង នងិឃុភំបកុំក លេុកសវុនីនេ សខ្តថរនៈគីរាីសដីម។ 
មូលសេតុចំបងៗស ះគខឺ្ឝះព័ត៌មាន នងិមិនយល់ពសីារៈេខំាន់ននការស ះសនប ត។ 

េលមាប់នប ២ំ០១២សនះ គ.ជ.ប  នបំសពញតួ ទីកបុងការផេពឝផាយគួរឲ្រកត់េមាគ ល់ាងនប កំនវងមក នងិ ន
សងេីតមជឈមណឍ លលបដេល ៦១៨កដនវង សដីមផជីួយដេឝងរកស យ្ ះអបកស ះសនប តកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តតាមរយៈ   សគេទំព័រ 
www.voterlist.org.kh សដមីផផីថល់ព័ត៌មានជូនអបកស ះសនប ត។ 
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របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 6 ែ េខស្រវែល 

ដសំណីរការបិទផាយបញ្ជ ីស ះសនប តដបូំង៖ 
 បញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងគឺ នមកពីបញ្ជ ីស ះសនប តចុងសលកាយដដល នសធឝីបចចុបផនបភាព នងិសផធៀងផ្ទធ ត់រចួបូកនឹងបញ្ជ ី
ស ះសនប តបដនទមដដល នសផធៀងផ្ទធ ត់រចួ។ សេយីបញ្ជ ីសនះនងឹកាវ យាបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការេលមាប់ការស ះសនប តនប ២ំ០១៣ 
កបុងករណីោយ នបណថឹ ងជទំេ់ ឬបណថឹ ងតវ៉ាសលបីញ្ជ ីសនះ។ សបតីាមលបតិទនិរបេ់ គ.ជ.ប បញ្ជ ីសនះបទិផាយសៅនថងទី១៩ តុោ 
(ករណីោយ នបណថឹ ង) ឬបិទផាយសៅនថងទី១៩ វចិឆិកា (ករណីមានបណថឹ ង) សេយីលបាពលរដឌ នងិគណបកេនសយ យ
អាចសធឝីការបថងឹតវ៉ា ឬបថងឹជំទេ់សលីបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងសៅលកុមលបឹកាឃុ/ំេងាេ ត់កបុងរយៈសពល ១០នថង ប ធ ប់ពីនថងបិទបញ្ជ ី
សនះ។ ការបិទផាយបញ្ជ ីសនះគឺេលមាប់ឲ្រលបាពលរដឌសៅសផធៀងផ្ទធ ត់ស យ្ ះចុងសលកាយ នងិសធឝីការបថឹងតវ៉ា ឬជទំេ់សលបីញ្ជ ី
សនះ។ 

 ដូចការេសងេតកបុងនប ២ំ០១១ដដរ ខុ្មដស្រេឝល នេសងេតសឃញីថា មនិេូវមានលបាពលរដឌសៅពិនិតរបញ្ជ ី សនះសទ។ 
គិតាមធរមគឺមានលបាពលរដឌលបមាណដត ៣០% ននឃុ/ំេងាេ ត់ដដលខុ្មដស្រេឝលសធឝីការេសងេត  នសៅពិនិតរសផធៀងផ្ទធ ត់
ទិនបន័យរបេ់ខ្វួនសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងសនះ។ 

 ឃុ/ំេងាេ ត់ដដលលបាពលរដឌសៅពិនិតរតចិាងសគរមួមានៈ ឃុកំសណថ ៀង ឃុេំា ឃុដំលេកេថុក ឃុវំាល លេុកក
សណថ ៀង ឃុតំាសោ លេកុ កាន ឃុអូំរសសាម លេុកវាលដវង ឃុផំធះរុង ឃុោំច ឃុរំកាត លេុកភបំលកវ៉ាញ សខ្តថសពាធិ៍សាត់ ឃុជំី
ខ្សលកាម លេុកដលេអំបលិ េងាេ ត់ដងទង់ លកុងសខ្មរៈភមិនធ សខ្តថសកាះកុង ឃុបំងឹោងំ លេុកកំសរៀង សខ្តថ ត់ដំបង េងាេ ត់
 ោយណ៍ េងាេ ត់រកាសលៅ លកុងដូនដកវ ឃុលំពះ ទាន់ជុ ំ លេុកគីរវីងេ ឃុចំំបក់ លេុក ទី  សខ្តថតាដកវ ឃុោំក់ោ ំលេុកអូ
ោងំ ឃុេុំខ្សានថ លេុកសកាះដញក សខ្តថមណឍ លគីរ ីឃុលំ សាទ លេុកេនធុក េងាេ ត់កពំង់ធំ លកុងេធងឹដេន សខ្តថកំពង់ធំ ឃុំ
ដតផងខ្ភេ់ លេុកសាមគគមីានជ័យ ឃុរំោសបែៀរ លេុករោសបែៀរ ឃុកំំពង់សៅ លេកុកំពង់ដលង សខ្តថកំពង់នប  ំឃុេំដងេពីរ លេុក
ដឆប ឃុចំំសរនី ឃុរំអាង លេុកេងគមថយ ីសខ្តថលពះវហិារ ឃុសំពាធិ៍ទី លេកុេុីធរកណ្តថ ល ឃុពំាមមានជ័យ លេកុពាមរក៍ សខ្តថនលព
ដវង ឃុសំសាប លេកុដលពកលបេពឝ េងាេ ត់រកាកណ្តថ ល េងាេ ត់លកសចះ លកុងលកសចះ ឃុសំោលប់ លេកុចិលតបូរ ីសខ្តថលកសចះ ឃុនំលព
ចរ លេុកសជងីនលព សខ្តថកំពង់ចម េងាេ ត់បរយ៉ខា លកុងនប៉លិន សខ្តថនប៉លិន េងាេ ត់បងឹកដនេង េងាេ ត់យកេសឡាម សខ្តថរតនៈ
គីរ ីនិងឃុដំលពកសកយង លេុកោឝ ឯម សខ្តថ     កណ្តថ ល។ ាមយួោប សនះដដរអបកេសងេតការណ៍ខុ្មដស្រេឝល នរកសឃញីថាសៅកបុង
ឃុមំួយចំនួនមានករណីខុ្េស យ្ ះ ឬ ទនិបន័យអបកស ះសនប តសលចីនដូចាសៅឃុផំធះរុង ឃុរំកាត លេកុភបំលកវាញ សខ្តថ
សពាធិ៍សាត់ ឃុោំក់ោ ំលេុកអូរោងំ សខ្តថមណឍ លគីរ ីនងិឃុប៉ំកវញិ លេុកអូរយោវ សខ្តថរតនៈគីរាីសដមី។ 

មូលសេតុចំបងៗដដលបណ្តថ លឲ្រលបាពលរដឌសៅពិនិតរបញ្ជ ីសនះមានចំននួតិចរមួមានៈ គិតថាខ្វួនមានស យ្ ះរចួ
សេយី ខ្ឝះព័ត៌មានអំពីការបិទផាយ មិន នយល់ដឹងពីសោលបណំង និងសារៈេំខាន់កបុងការសៅពិនិតរបញ្ជ ីសនះ ពិ កសធឝី
ដំសណីរសោយសារបញ្ញា សភវៀងធ្លវ ក់ខាវ ងំ ាប់រវល់នឹងរបរទទួលទនលបចនំថង មិនចប់អារមយណ៍     ទីលំសៅសៅនង យពីឃុ/ំ
េងាេ ត់ និងមនិដឹងថាខ្វួនមានេិទនិចូលរមួពនិិតរាសដមី។ 

រ យការណ៍េថីពីលទនផលននការសចញលិខិ្តបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណេលមាប់បសលមីឲ្រការស ះសនប ត 

សបីតាមសេចកថីដណ រំបេ់ គ.ជ.ប  នតលមូវឲ្រសមឃុ ំ សៅេងាេ ត់សធឝីរ យការណ៍អពំកីារសចញលិខ្តិបញ្ញជ ក់អតថ
េញ្ញដ ណេលមាប់បសលមីឲ្រការស ះសនប តសនះចំននួ៤ចាប់ ដដល១ចាប់លតូវបទិផាយសៅសាោឃុ/ំ េងាេ ត់ សៅសពលបញ្ច ប់
ការពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប ត។  

ជុំវញិបញ្ញា សនះខុ្មដស្រេឝល នេសងេតសឃញីសមឃុមំួយចំនួនមិន នអនុវតថតាមសេចកថីដណ សំនះសទ សពាលគមឺិន
មានសធឝីការបទិផាយ ឬយតឺយវកបុងការបទិផាយរ យការណ៍សនះ។ ឃុ/ំេងាេ ត់ទងំស ះរមួមានៈ ឃុកំសស្រញ្ច ៀច លេុកក
សស្រញ្ច ៀច ឃុបំឹងសោល លេុកលពះសេថច ឃុសំាឝ យលជុំ លេុកសមសាង សខ្តថនលពដវង ឃុកំសណថ ៀង ឃុេំា ឃុដំលេេថុក លេុកកសណថ ៀង 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 7 ែ េខស្រវែល 

សខ្តថសពាធិ៍សាត់ ឃុដំលេចរ លេុកេបួល សខ្តថលកសចះ ឃុសំជងីនលព លេកុ ធ្លយ សខ្តថកំពង់ចម ឃុដំលពកសកយង លេុកោឝ ឯម 
សខ្តថកណ្តថ ល។  
បណថឹ ងកបុ ងដណំ្តក់កាលពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប ត 

សបីសយងតាមរ យការណ៍របេ់ គ.ជ.ប កបុងដំណ្តក់កាលពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប តមាន  បណថឹ ង
េរុបចំននួ ២បណថឹ ង សៅ គបឃ/េ (មានការថយចុះ ៨៣.៣៣% សបីសធៀបសៅនងឹបណថឹ ងកបុងនប  ំ២០១១ មានចនំួន ១២
បណថឹ ង)។ ាលទនផលបណថឹ ងទងំ២សនះ លតូវ ន គបឃ/េ សធឝីលខិ្ិតជូនដណឹំងបដិសេធ សេយីមាន១បណថឹ ង លតវូ ន
បថឹងមក គ.ជ.ប។ បណថឹ ងសនះលតូវ ន គ.ជ.ប េសលមចបដសិេធ សោយេួេកំ ុងសពលកំណត់ននការបថងឹ។ បណថឹ ងទងំ២
សនះគឺសៅកបុងសខ្តថ ត់ដបំង និងសខ្តថនលពដវង។ 

សៅដំណ្តក់កាលបទិផាយបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងវញិ មានបណថឹ ងេរុបចនំួន ៣៥បណថឹ ង លតូវ នបថឹងសៅ  កបឃ/េ 
(មានការថយចុះ ១៤.៦៣% សបីសធៀបសៅនឹងបណថឹ ងកបុងនប ២ំ០១១ មានចំនួន ៤១បណថឹ ង) ដដលកបុងស ះសៅសខ្តថកំពង់
នប ងំមាន ២បណថឹ ង សខ្តថកណ្តថ លមាន ១៤បណថឹ ង ោជធ្លនីភបំសពញមាន១៣បណថឹ ង សខ្តថនលពដវងមាន ១ បណថឹ ង សខ្តថសាឝ យ
សរៀងមាន ១បណថឹ ង នងិសខ្តថនប៉លិនមាន ៤បណថឹ ង។ ាលទនផល បណថឹ ងទងំសនះ លតូវ ន        គបឃ/េ យល់លពមតាមប
ណថឹ ងចំនួន ១៩បណថឹ ង យល់លពម/បដិសេធមយួដផបកចនំនួ ៥បណថឹ ង និងបដិសេធពាករ បណថឹ ងចនំួន ១១បណថឹ ង។ កបុង
ចំសណ្តម ៣៥បណថឹ ងសនះ មាន៨បណថឹ ង លតូវ នបណថឹ ងបនថមក គ.ជ.ប សេយីាលទនផល គ.ជ.ប បដិសេធពាករបណថឹ ង
ចំនួន ៧បណថឹ ង នងិយល់លពម/បដិសេធមួយដផបកចំននួ ១បណថឹ ង។ ាមួយ ោប សនះលកុមលបឹកាធមយនុញ្ដ  នទទលួពាករ     
បណថឹ ងចំននួ ៣បណថឹ ងពីតណំ្តងគណបកេេម រងេុ ី ដដលកបុងស ះ ១   បណថឹ ងសៅោជធ្លនីភបំសពញ និង២បណថឹ ងសៅសខ្តថ   
កណ្តថ ល។ ាលទនផលលកមុលបឹកាធមយនុញ្ដ នតមេល់សេចកថីេសលមចរបេ់ គ.ជ.ប។  

បណថឹ ងទងំ៣៧ខាងសលីសនះ លតូវ នបថឹងសោយគណបកេេម រងេុមីានចំននួ ៨បណថឹ ង គណបកេលបាជន កមភុា
មានចំននួ ២បណថឹ ង គណបកេេិទនិមនុេេមានចំននួ ១បណថឹ ង និងលបាពលរដឌមានចនំួន ២៦បណថឹ ង។ កមយវតទុននបណថឹ ង
ទងំស ះ ភាគសលចនីគឺបថងឹទក់ទងនងឹការចុះស យ្ ះឲ្រលបាពលរដឌោយ នទលីំសៅពិតល កដកបុងឃុ ំការេុំ លុបស យ្ ះ និងការ
រកាទុកស យ្ ះកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត។ 

២. ឈោលបណំង នងិវិធសីាស្រសតននគឈំរាង 

គំសោងននការអសងេតលសាវលាវ និងសធឝីេវនកមយបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត ( English acronym: SVRA- Plus)  មាន
សោលបណំងជួយផថល់ព័ត៌មាន ដដលអាចសធឝីឲ្រលបសេីរស ងីសៅកបុងដំសណីរការចុះស យ្ ះ និងពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត ា
ពិសេេទក់ទងសៅនឹងការចូលរមួរបេ់អបកស ះសនប ត េំោប់ការស ះសនប ត សពលអ គត ។ 

ការអសងេតលសាវលាវ និង ការសធឝីេវនកមយបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១២  or SVRA- Plus   គឺសដីមផផីថល់ឲ្រគជប 
និងសាទ ប័នដដលពាក់ព័នននូវព័ត៌មាន និងអានុសាេន៍ដដលអាចសធឝីឲ្រលបព័ននចុះស យ្ ះស ះសនប តបចចុបផនបមានភាពលបសេីរ    
ស ងី។ សេយីក៏េងឃមឹថាព័ត៌មានទងំសនះនឹងសធឝឲី្រកាន់ដតមានភាពទុកចិតថសៅកបុងដំសណីរការស ះសនប ត េំោប់សាទ ប័នដដល
មានការពាក់ព័នន ។ 

វិធីសាស្រសតននគំឈរាង 

 វធិីសាស្រេថអសងេតលសាវលាវ បញ្ជ ីស ះសនប ត និងេវនកមយបញ្ជ ីស ះសនប តេំោប់ការស ះសនប តនប ២ំ០១៣ (ឬាអកេរ
កាត់អង់សគវេ SVRA-Plus) តាមការលបមូលទិនបន័យាលកេណៈវទិាសាស្រេថ នចប់សោយនចដនរ េណំ្តកននអបកមាន
េិទនិស ះសនប តចនំួន ២៦០០ ក់ សៅ២២៣ការយិល័យស ះសនប តទូទងំលបសទេសដីមផេីមាម េន៍ទក់ទងនឹងការចុះស យ្ ះ
ស ះសនប ត សេយីទនិបន័យរបេ់អបកេមាម េន៍លតូវ នយកមកសផធៀងផ្ទធ ត់ាមួយទិនបន័យបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការនប ២ំ០១២ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 8 ែ េខស្រវែល 

សដីមផសីផធៀងផ្ទធ ត់ពីភាពលតឹមលតូវននបញ្ជ ីស ះសនប ត មនិដតបុ៉សណ្តត ះការអសងេតលសាវលាវសនះ នសធឝីករណីេកិាបដនទមសៅសលី
បញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងរបេ់ឃុេំងាេ ត់ ាមយួបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងរបេ់គ.ជ.ប និងទំរង់លុបស យ្ ះ ១០២៥,១០១៦ និង
១០១៧ សដីមផដីេឝងរកពីភាពខុ្េោប ននបញ្ជ ីទងំស ះ។  

ការយិល័យេណំ្តក ២២៣ លតូវ នកណំត់េំោប់សធឝកីារេិកាលសាវលាវ ។ ការយិល័យេណំ្តកសនះលតូវ ន
យកសចញពអីបកមានេិទនិស ះសនប តេណំ្តកចនំួន ១០៥,៤៨៨ ក់ កបុងចំសណ្តមអបកមានេិទនិស ះសនប ត ៩,២០៣,៤៩៣
 ក់ ។ ការយិល័យេំណ្តក និងអបកស ះសនប តលតូវ នសលជេីសរេីសចញពីសខ្តថទងំ ២៣ និងោជធ្លនភីបំសពញ ។ 

អបកេមាម េន៍ដដលមានអាយុសលកាម ៥៥ នប លំតូវ នសលជេីសរេីសចញពីសបកេជនដដលរេ់សៅសខ្តថដដល នកណំត់ 
សេយីពួកសគមានបទពិសសាធន៍សធឝីកិចចេមាម េន៍ និងការលសាវលាវពីមុនមក មនិថាាមយួ ខុ្មដស្រេឝល ឬាមយួ អងគការដដល
ពាក់ព័នន ។ អបកេមាម េន៍នីមយួៗលតូវ នផថល់រយៈសពល ២ នថងេំោប់វគគបណថុ ះបណ្តថ លដដលសរៀបចំសោយខុ្មដស្រេឝល ។   

ចំនួនននអបកផថល់បទេមាម េន៍ លតូវ នសលជេីសរេីលេបនងឹគំរូសៅកបុងភូមិនមីួយៗ ដដលលតូវកណំត់កបុងចំសណ្តម 
២២៣ ការយិល័យេណំ្តក សោយលតូវ នកំណត់ចំននួអបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត តាមេមាមាលតសធៀបនឹងការយិល័យ
នីមួយៗ នងិវធិីសាស្រេថចប់សនប តសោយនចដនរ លតូវ នសលបីល េ់េំោប់សលជីេសរេីអបកផថល់បទេមាម េន៍ េំោប់សធឝីការ
េមាម េន៍ ។ 

ការេិកាសនះ នសធឝកីារេនបោិឌ នថា សៅកបុងផឨះនីមួយៗមាន១លគសួារ ដូសចបះសដីមផសីលជេីសរេីលគួសារេលមាប់សធឝីការ
េមាម េន៍ អបកេមាម េន៍របេ់ខុ្មដស្រេឝល នសធឝកីារជួបាមួយលបធ្លនភូម ិ េមាជិកាន់ខ្ភេ់កបុងភូមាិមុន សដមីផបីញ្ញជ ក់ពី
ចំនួនលគួសារ ផធះ និងលបាជនរេ់សៅកបុងភូម ិ។ អបកេមាម េន៍ នសធឝីេនវកឹសនប តចំនួន៥េនវកឹ ដដលមានពីសលខ្ ០១ ដល់ 
សលខ្៥ សដីមផសីលជេីសរេីផធះដដលលតូវេមាម េន៍សលីកទី១ ។ ប ធ ប់មក អបកេមាម េន៍នឹងចប់សោយនចដនរនូវសនប តមួយ
េនវឹកកបុងចំសណ្តមេនវឹកសនប តទងំ៥ស ះ សេយីសធឝីការេមាម េន៍ផធះសលីកទ១ីាមួយទីតាងំផធះដដលចប់សនប ត នស ះ។ 
ផធះដដលលតូវេមាម េន៍ប ធ ប់មកសទៀត លតូវសលជេីសរេីសោយសលបីវធិីសាស្រេថដដល នដចងសៅកបុងឧបេមភ័នន ១  ។  

សដីមផសីលជីេសរេីេមាជកិននផធះនីមួយៗ េំោប់សធឝីការេមាម េន៍ អបកេមាម េន៍លតូវកំនត់សៅតាមឋា នុលកមអកេរ
ដដលមានពរញ្ជនៈមុនសគ សេយីវធិីសាស្រេថសនះសលបេីំោប់អបកដដលមានេិទនិស ះសនប តដតបុ៉សណ្តត ះ។ លគប់ទនិបន័យដដលទទួល
 ននឹងលតូវលតួតពិនិតរសោយលបធ្លនលកុមការងារចុះលសាវលាវសៅមូលោឌ ន លបធ្លនលកុមការងារសៅសខ្តថ និងលកមុវាយតនមវ
របេ់ខុ្មដស្រេឝលសាប ក់ការកណ្តថ លលកងុភបំសពញ។ លបធ្លនលកុមការងារមូលោឌ នលតូវសធឝកីារលតួតពិនិតរផ្ទធ ល់ និងលបមូលកលមង 
េំនួរដដលបំសពញរចួ និងសធឝកីារពិនិតរឲ្រមានេុលកិតរភាព។ លបធ្លនលកមុលតូវដណ ឲំ្រអបកេមាម េន៍សធឝីការេមាម េន៍ស ងី
វញិ លបេិនសបីរកសឃញីនូវកេុំេឆគងសផេងៗ។ លបធ្លនលកមុការងារសខ្តថ លតូវលតតួពិនតិរាសលីកចុងសលកាយសៅសលកីលមងេំនួរ
ទងំអេ់ មុននឹងបញ្ជូ នសៅឲ្រខុ្មដស្រេឝលសាប ក់ការកណ្តថ ល។  

អបកបញ្ចូលទិនបន័យលតូវបញ្ចូ លឲ្រ នលគប់លជុងសលាយសៅកបុង Ms Access កបុងទលមង់ដដល នសរៀបចំរចួ។ លបធ្លន
លកុមការងារខុ្មដស្រេឝលសាប ក់ការកណ្តថ លនឹងលតូវសធឝីការលតតួពិនិតរលបចនំថង ៥% ននទនិបន័យដដល នបញ្ចូ លសេយីឲ្រ ន
លតឹមលតូវមុនសពលអនុវតថ លបេនិសបីកំេុេឆគងលតូវ នរកសឃញី ។  

សៅកបុងការវភិាគទិនបន័យ ខុ្មដស្រេឝលក៏ នសលបី Analyze Descriptive Frequency, Model Crosstab by layer, 
Model Chi-Square និង Long Linear សដីមផសីធឝីការវភិាគពីបំដរបំរលួ ទ ំក់ទនំង និងការលំ ក ថាសតីចនុំចនីមួយៗ 
អាលេ័យោប ដដរឬសទ។ (េូមសមីលឧបេមភ័នន ១) 

 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 9 ែ េខស្រវែល 

៣. លទធផលននគឈំរាង 

លទនផលទ ី១ 
ពីនខ្មិថុ  ដល់តុោ ២០១២ លកុមការងារខុ្មដស្រេឝល និងអបកជ ំញខាងេទិតិ  នសធឝីការលបជុោំប  សដីមផីសរៀបច ំ

បសងេីតវធីិសាស្រេថ និងដសំណីរការននគំសោង។   
លកុមការងាររបេ់ខុ្មដស្រេឝល ក៏ នសរៀបចកិំចចលបជុាំសលចីន សដីមផីសធឝីការពិភាកា និងទទលួ នទិនបន័យពាក់ពនន័សៅ

នឹងការអភិវឌណន៍សេៀវសៅបណថុ ះបណ្តថ ល ឧបករណ៍ កលមងេំនួរ កមយវធីិបណថុ ះបណ្តថ ល ការសលជីេសរេីអបកេសងេតការណ៍ 
ការចត់តាងំការងារ ដសំណីរការលតួតពិនិតរ ផ្ទធ ល់ ការលបមូលទិនបន័យ ការេំអាតទិនបន័យ ដសំណីរការទិនបន័យ ការវភិាគ
ទិនបន័យ ការសរៀបចំបទបងាា ញ និងបញ្ញា ពាក់ពនន័ដនទសទៀត សដីមផីទទលួ នសាគជយ័សៅកបុ ងគំសោងអសងេតសនះ។ 

លទនផលទ ី២ 
កបុ ងការលសាវលាវសនះ សយីងមានអបកអសងេតតាមមូលោឌ ន ១៤១ ក់ ដដលេុទនដតលតូវ នបណថុ ះបណ្តថ ល និង ចត់

តាងំសអាយសធឝីកិចចេមាម េន៍ ១០០% សៅសលីអបកសឆវីយដដល នសលោងទុក ដដលេរបុមាន ២៦០០ ននអបកស ះសនប ត សៅ
កបុ ងការយិល័យេណំ្តក ឬការយិល័យស ះសនប ត។ ការយិល័យេណំ្តក ឬការយិល័យស ះសនប តចំននួ ២២៣ សៅកបុ ង 
២៤ សខ្តថ/លកុង លតូវ នសលជីេសរេីេំោប់អបកអសងេតសធឝីកិចចេមាម េន៍។ 

ខុ្មដស្រេឝល  នសរៀបចំលកមុលគូបសងាគ ល សដីមផសីរៀបចំវគគបណថុ ះបណ្តថ លដដលមាន រយៈសពល ០២នថងចនំួន ០៧ដង 
េលមាប់អបកអសងេតចំននួ ១៤១  ក់ (អបកអសងេតរយៈសពលដវងថាប ក់សខ្តថចំននួ ២២  ក់ និងអបកអសងេតថាប ក់លេុកចំនួន 
១១៩  ក់)។ វគគបណថុ ះបណ្តថ ល សរៀបចំស ងីសៅលកងុភបសំពញ សេៀមោប លកុងលពះេេីនុ សពាធិសាត់  ត់ដំបង រតនៈគីរ ី
និងកំពង់ចម។ វគគបណថុ ះបណ្តថ លសនះ ក៏សផ្ទថ តេខំាន់សៅសលីការលតួតពិនិតរននការចុះស យ្ ះរបេ់អបកស ះសនប ត និងតាោង
អបកស ះសនប ត លពមទងំការអសងេតសៅសលសីាទ នភាពមុនសពលស ះសនប ត។ 

អបកអសងេតចំននួ ១១៩  ក់ លតូវ នចត់តាងំសអាយសធឝកីារលតួតពិនតិរ និងអសងេតសៅសលកីារយិល័យេណំ្តក/ភូមិ 
ចំនួន ២២៣ ាមួយនងឹអបកដដលលតូវេមាម េន៏ចំនួន ២៦០០ សៅកបុងឃុ ំ២០៧ លេុកចំនួន ១១៩ និង២៤ សខ្តថ/លកុង។ 
ការលតួតពិនតិរ និងអសងេត គឺាបណថុ ំ ននការេមាម េន៍ ាលកេណៈលបពនន័ និងេទតិ ិការអសងេត និងការេសងេតសៅសលកីារចុះ
ស យ្ ះអបកស ះសនប ត តាោងអបកស ះសនប ត (បញ្ជ ីស ះសនប តដំបូង) និងសាទ នភាពមុនសពលស ះសនប ត។ តាោង ១ បងាា ញពី
ចំនួនអបកផថល់បទេមាម េន៍តាមរយៈសភទ និង អាយុ។ 

តាោងទ ី១ ចំនួនអបកលតូវផថល់បទេមាម េន៍តាមរយៈសភទ និង អាយុ 

អបកផថល់បទេមាម េន៍ 
២៦០១  ក់ 

លេ ី ៥៨,៩% 

លបេុ ៤១,១% 

យុវវយ័(១៨-៣០) ២៤,៤% 

សដីមផសីលជេីសរេីអបកេមាម េន៍សៅទីតាងំេំណ្តកសនះ នសលបីល េ់វធិសីាស្រេថាលកេណៈលបព័ននសោយ ១/កំណត់
កលមិតចស វ ះ ២/សលជីេសរេីលគួសារ ៣/កំណត់អបកេមាម េន៍ សៅកបុងផធះនីមយួៗ។ ប ធ ប់ពីសធឝីការេមាម េន៍ អបកអសងេតរយៈ
សពលដវង នឹងអសងេតសៅសលសីាទ នភាពមុនសពលស ះសនប តរមួមានអំសពេីងិា ការគំោមកំដេងឬបងេតិបងេ ំ និងការរសំោភសៅ
សលី េិទិននិងសេរភីាពនសយ យ និងការខុ្ងឆគងនូវការសលបីល េ់ធនធ្លនរដឌ។ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 10 ែ េខស្រវែល 

អបកអសងេតរយៈសពលដវង និងលកុមការងារ  នសធឝីការេសងេតសៅសលកីរណីធំៗាសលចីនដូចា អសងេតសៅសលីពាករ       
បណថឹ ង លតវូ នសលកីស ងីសោយមស្រនថីសរៀបចកំារស ះសនប ត និងសរៀបចំនូវលខិ្ិតតណំ្តងសផេងៗកបុងករណីច ំច់។ លបធ្លន
លកុមក៏លតូវ នចត់តាងំនូវការងារបដនទមសោយលតួតពនិិតរ និងេសងេតសៅសលទីិនបន័យទទួល ន ។ លកុមការងាររបេ់          
ខុ្មដស្រេឝល និងអបកអសងេតរយៈសពលដវង នជួបាមួយលកមុលតួតពិនតិរផ្ទធ ល់ និងជួយសមដឹក នំនលកមុអបកអសងេតកបុងសពលសធឝី
កិចចេមាម េន៏។ 

លទនផលទ ី៣ 

រ យការណ៍ចុងសលកាយ រមួបញ្ចូ លាមួយការរកសឃីញ និងអានុសាេន៍នឹងលតូវ នផលិត លពមទងំសផញីរជូន
េមាជិកេភា គណៈកមាយ ធិការាតិសរៀបចំការស ះសនប ត (គជប) និងអបកដដលពាក់ព័នននឹងការស ះសនប ត ដូចា គណបកេ
នសយ យ មាច េ់ជនំយួ និងលបព័ននផេពឝផាយ   (វទិរុ និងកាដេត) និងតាមរយៈដវបសាយ ។  

សៅដខ្ធបូ ២០១២ ដល់ ដខ្មកោ ២០១៣ ទិនបន័យ នបញ្ចូ លសោយលកមុការងារបញ្ចូលទិនបន័យ ។ អបកេយ័លគចិតថ 
១០ ក់  នសធឝីការបញ្ចូ លទិនបន័យទងំអេ់សៅកបុងលបព័ននកុំពរូទ័រ។ អបកបសចចកសទេ និងមស្រនថីលសាវលាវខុ្មដស្រេឝល លកមុ
ការងារលសាវលាវ នងិអបកជំ ញ នជួបោប  សដមីផវីភិាគទនិបន័យដដលទទួល ន និងផលតិការរកសឃញី។ លទនផលរកសឃញី
បឋមលតូវ នសធឝីស ងីនូវពាក់កណ្តថ ល ដខ្កុមមៈ២០១៣។ ចំដណករ យការណ៍ចុងសលកាយនឹងលតូវ នផលិត និងសផញីរជូន  
សាទ ប័នដដលពាក់ព័ននសៅដខ្សមសា នប ២ំ០១៣។  

៤. ចនំចុខ្វោះខាត នងិការដកពឈិសាធនឈ៍មឈរៀនពកីារងារអ្ឈងេត 

 ខុ្មដស្រេឝលមិន នសធឝីការេមាម េន៍អបកមានេិទនិស ះសនប តដដល នសធឝីចំណ្តកលេុករេ់សៅឯបរសទេស ះសទ។ 
 ទីតាងំលបជុជំន និងជុំវញិផារធំៗមួយចនំួនលតូវ នផ្ទវ េ់បថូរ សោយសារដតអបកផថល់បទេភំាេន៍បដិសេដសឆវីយ នងិ
មិនមានសពលសវោផថល់ព័ត៌មាន ដូចាសៅជុំវញិផារេុរយិ កបុងេងាេ ត់ផារថយទីី១ ដដលពួកោត់ាអបកលក់ឥវ៉ាន់ 
និងសទះបីាមានការអនថោគមន៍ពីលបធ្លនភូមក៏ិសោយ។ សេយីទីតាងំទងំសនះ លតូវ នផ្ទវ េ់បថូរសៅទតីាងំសផេង នងិ
សៅកបុងឃុេំងាេ ត់ដតមួយ។  

 មានអបកេមាម េន៍មួយចំនួនតូច ខុ្មដស្រេឝលរកសឃញីថា ាេកមយជនគណបកេនសយ យ ដូសចបះ នតំរូវឲ្រសធឝីការ
ផ្ទវ េ់បថូរអបកេមាម េន៍ថយ ីនិងមានការបណថុ ះបណ្តថ លសារាថយី ដូចាសៅកបុងសខ្តថសាឝ យសរៀង លេុកកពំង់សោទិ៍។ 

 អបកេមាម េន៍មួយចំននួសៅមានកំរតិខ្ឝះខាតកបុងការបំសពញទំរង់េណួំរ សបីសទះបាីពួកោត់ទទលួការបណថុ ះ       
បណ្តថ លសេយីកថី ក៏នូវដត តំរូវឲ្រលកុមការងារលតតួពិនតិរចុះសមីល នងិទនំក់ទំនងាលបច ំដូចាសៅកបុងសខ្តថប ធ យ
មានជ័យ លេកុមងគលបុរ ី េណួំរមួយចំនួនមិនលតូវ នេភំាេន៍ ករណីសនះលតូវឲ្រអបកេំភាេន៍សាកេួរមថងសទៀត 
សលពាះដតោត់មានការយល់លច ។ំ  

 អាាញ ធរសៅេងាេ ត់អូរឬេេ១ី សៅោជធ្លនីភបំសពញ មិន នអនុញ្ញដ តឲ្រ អបកេមាម េន៍ចុះេភំាេន៍សទ ាពិសេេមិន
 នផថល់ព័ត៌មានដដលទក់ទងសៅនឹងចនំួនខ្បងផធះ នងិទតីាងំកបុងភូមិសាស្រេថកបុងភូមិពីសមភូមិសទ។ សេតុសនះតលមូវឲ្រ 
អបកេមាម េន៍ នសធឝីការសាកេួរលបាពលរដឌសោយសាយ នៗ សដីមផដីឹងពីចំននួខ្បងផធះ ។ 

 េកមយជនមួយចំនួនលតូវ នរកសឃញីថាមានការអនុវតថខុ្េពីនិតិវធិីដដល នកណំត់កបុងការចុះេភំាេន៍ ដូចា
សៅកបុងលេកុពញាដលកក សខ្តថកំពង់ចម ោត់ នឲ្រេិេេសាោសៅេភំាេន៍ោប ឯងសៅកបុងថាប ក់ តាមភូមិដដល
 នកណំត់របេ់ខុ្មដស្រេឝល។ ករណីសនះសោយសារដតសៅសពលលតតួពិនតិរទំរង់េណួំរ លកុមលតតួពិនតិរ នរក



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 11 ែ េខស្រវែល 

សឃញីថាទំរង់របេ់ោត់េំភាេន៍ ៨០% ាយុវជន មានទងំអបកសទបីចុះស យ្ ះថយី និងអបកមិនទន់ចុះស យ្ ះ លពម
ទងំអបកមិនទន់លគប់អាយុចុះស យ្ ះសទៀត។ ដូសចបះអបកេមាម េន៍ស ះលតូវ នឲ្រសធឝីេមាម េន៍សារាថយីលេបតាមនតីិ
វធិី។ 

 ៥. សឈងេបលទធផលរសាវររាវ 
“អបកផថល់បទេមាម េន៍” គឺេសំៅសៅសលីអបកស ះសនប តដដលលតូវ នេមាម េន៍ និងកណំត់សោយលកុមការងារ (អបកមានេិទនិ
ស ះសនប ត រមួទងំអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប ត)។ “ចសមវីយ” េំសៅសៅសលីចសមវយី របេ់អបកផថល់បទេមាម េន៍ (អបក  
េមាម េន៍មាប ក់ៗអាចមានចសមវយីសលីេព ី១)។ “ភាពមិនលតមឹលតូវ” គឺេំសៅសៅសលីព័ត៌មានរបេ់អបកស ះសនប ត (ស យ្ ះ សភទ 
នប កំំសណីត ឬអាេ័យោឌ ន) សៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត ខុ្េពឯីកសារបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណ របេ់អបកស ះសនប តសេយីដដលអាច
 ឲំ្រ ត់បង់េទិនិស ះសនប ត ។ 

 ៩៧,៧%ននអបកមានេិទនិស ះសនប ត នចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ 
 យុវជនដដលលគប់អាយុ ១៨នប  ំ គិតសៅដល់ការស ះសនប តនប  ំ ២០១៣ មានដត៨៦%  នចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ 
ចំនួនសនះលបមាណ ៣២០,០០០ ក់ សបីសយងតាមរ យការណ៍ជំសរឿននប ២ំ០០៨ននវទិាសាទ នាតេិទិតិ បងាា ញ
ថាយុវជនមានលបមាណាង ៣៧០,០០០ ក់ ដដលនឹងលគប់អាយុចុះស យ្ ះស ះសនប តសបីគិតសៅដល់នថងស ះសនប ត
នប  ំ២០១៣។ 

 ១៣,១% ននអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប ត នចុះស យ្ ះស ះសនប តសោយមានអបកចុះស យ្ ះឲ្រ (អាចាបង បែូន ឳ
ពុកមាថ យ ឬអាាញ ធរ)។ សនះាការរសំោភនងឹនីតិវធិីដដល នសលីកស ងីថាអបកមានេទិនិចុះស យ្ ះស ះសនប តលតូវចុះ
ស យ្ ះស ះសនប តសោយបងាា ញមុខ្ចំសពាះសេយៀនឃុ ំឬសៅសពលចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ 

 អបកស ះសនប តភាគសលចនី នទទួលព័ត៌មានពីការចុះស យ្ ះ និងពនិិតរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះឆស តតាមរយៈលបធ្លនភូមិ
មាន ៧៥,៨%, វទិរុ ៣៤,៦% និងទូរទេេន៍ ៣៨,៥%។ 

 ២៩,៨% ននអបកមានេិទនិស ះសនប តនិយយថាអតថេញ្ញដ ណប័ណតដដលអេ់េុពលភាពមិនអាចសលបីល េ់ នស ះ
សទ។ 

 ៦៥,៧% ននអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប ត នពនិិតរ និងសផធៀងផ្ទធ ត់ស យ្ ះសៅកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះចុងសលកាយ ឬ/នងិបញ្ជ ី     
ដំបូង។ បុ៉ដនថ ៣៤,៣% មិន នសធឝីការសផធៀងផ្ទធ ត់ និងពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះចុងសលកាយ ឬ/និងបញ្ជ ីដំបូង
ស ះសទ។ 

 ១% ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តមិនមានឯកសារេំោល់អតថេញ្ញដ ណេលមាប់ការស ះសនប ត សពលខាងមុខ្។ 
 ១៣,៥% ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តដដលមនិមានទនិបន័យកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តកបុងនប  ំ ២០១២(ស យ្ ះរបេ់
ពួកសគមនិអាចរកសឃញី ឬស យ្ ះស ះ នផ្ទវ េ់បថូរទងំលេុង)។ សទះបីយ៉ងណ្ត ចនំួនសនះលបដេល ១,២៥ោន
 ក់ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តដដលអាចលបឈមនឹងការ ត់បងេទិនិសៅកបុងការស ះសនប តសពលខាងមុខ្។ សយង
តាមរ យការណ៍េសងេតលសាវលាវបញ្ជ ីស ះសនប ត នងិការចុះស យ្ ះស ះសនប តនប  ំ២០១១របេ់ខុ្មដស្រេឝល មានអបក
មានេិទនិស ះសនប តលបមាណ ១,៥ោន ក់នឹងលបឈមនឹងការ ត់បង់េិទនិកបុ ងងការស ះសនប តនប  ំ ២០១២។ សៅ



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 12 ែ េខស្រវែល 

កបុងស ះដដរកបុងចំសណ្តម១៣,៥%ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តមិនមានទិនបន័យកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តេំោប់ការស ះ
សនប ត២០១៣ មានលបមាណ ៦២,៨% ាស្រេថីនងឹមានបញ្ញា  ត់ស យ្ ះសលចីនាងបុរេដដលនឹងលបឈមនឹងការ
 ត់បង់េិទនិកបុងការស ះសនប តនប ២ំ០១៣។ កបុងចំសណ្តមស យ្ ះដដលរកមិនសឃញី (១៣,៥%) កបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត
ផវូវការមានលបមាណ២,៨៨% លតូវ នរកសឃញីសៅកបុងបញ្ជ ីលុបស យ្ ះអបកស ះសនប ត (ទំរង់១០១៦ នងិ១០១៧
របេ់គ.ជ.ប)។ លទនផលសនះបញ្ញជ ក់ថាការលុបស យ្ ះអបកស ះសនប តសធឝីស ងីសោយមានភាពមិនលបលកតី នសកតី
ស ងី សោយសាមុខី្វួនសៅមានវតថមានសៅកបុងឃុេំងាេ ត់ដដលខ្វួនរេ់សៅ និងធ្លវ ប់ នចុះស យ្ ះស ះសនប តកបុងឃុំ
េងាេ ត់ស ះ បុ៉ដនថស យ្ ះរបេ់ពួកសគលតូវ នលុបសចញពបីញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការេំោប់ការស ះសនប ត២០១៣។ 

 ការសផធៀងផ្ទធ ត់បញ្ជ ីស ះសនប តដបូំងដដលទទលួ នសៅគ.ជ.ប ាមួយបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវកាេំោប់ការស ះសនប ត
២០១៣លតូវ នសធឝីសៅសល២ី២៦ការយិល័យ។ ការសផធៀងផ្ទធ ត់សនះសធឝីស ងីសដមីផចីង់ដងឹថាសតីទិនបន័យដដលមានសៅ
កបុងបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងនឹងកាវ យាបញ្ជ ីផវូវការដូចោប សៅនឹងបញ្ជ ីផវូវការរបេ់គ.ជ.បដដរឬសទ?ការសផធៀងផ្ទធ ត់ នរក
សឃញីថាមាន២៥ករណី ឬ២៥ស យ្ ះមានភាពខុ្េោប រវាងបញ្ជ ីស ះសនប តដបូំងដដលទទួល នពីគ.ជ.ប ាមួយ
នឹងបញ្ជ ីផវូវការេំោប់ការស ះសនប ត២០១៣។   

 ករណីេិកាសៅេងាេ ត់បងឹទពុំន ខ្ណឍ មានជ័យ ោជធ្លនីភបំសពញ កបុងចំសណ្តមស យ្ ះកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការ
២០១១ ចនំួន ៤,១៧៨ ក់  នរកសឃញីស យ្ ះេធួនចំននួ ១២៧ (សេយនីឹង២៥៦ស យ្ ះ) សលកាយមកការេិកា
ដដដលសលបីញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការរបេ់គ.ជ.បនប ២ំ០១២ គសឺៅេល់ស យ្ ះេធួនចំននួ៣៨ (សេយីនឹង៧៦ស យ្ ះ)។ 

 ករណីេកិាការសផធៀងផ្ទធ ត់បញ្ជ ីស ះសនប តដបូំងទទលួ នពីឃុេំងាេ ត់ និងគ.ជ.ប មានភាពខុ្េោប ចនំួន ១៦ ករណី 
ឬ១៦ស យ្ ះ សៅ៨ការយិល័យស ះសនប ត។ ការេិកាសផធៀងផ្ទធ ត់សធឝីស ងីសៅសល ី ១៣៤ការយិល័យស ះសនប តនន
១១១ ឃុេំងាេ ត់ សៅ១៨ោជធ្លនី/សខ្តថ។ ភាពខុ្េោប សនះមាន២ករណី ករណីទី១គឺបញ្ជ ីដំបូងដដលទទួល នព ី   
គ.ជ.ប មានលុបស យ្ ះអបកស ះសនប តខុ្េពីបញ្ជ ីដំបូងដដលទទួល នពីឃុេំងាេ ត់។ ការខុ្េោប សនះអាចសកីតស ងី
សោយសារដតអបកស ះសនប តមានស យ្ ះេធួនសៅឃុេំងាេ ត់សផេងៗ ឬក៏ផ្ទវ េ់ទីលំសៅ។ ករណីទ២ី គឺអាចាកំេុេប
សចចកសទេរបេ់គ.ជ.ប សលពាះថាបញ្ជ ីដំបូងទទួល នពីឃុេំងាេ ត់ នលុបស យ្ ះអបកស ះសនប តសោយសារមូលសេតុ
សផេងៗ បុ៉ដនថបញ្ជ ីដបូំងទទលួ នពីគ.ជ.ប មិនលតូវ នលុបស យ្ ះទងំស ះសទ។  

 ករណីេិកាការសផធៀងផ្ទធ ត់ទលមង់លេង់ស យ្ ះអបកស ះសនប តលតូវលុបសចញពីបញ្ជ ីស ះសនប ត (ទ.១០២៥) ដដល
ទទួល នពីឃុ/ំេងាេ ត់ នងិទំរង់លេង់ស យ្ ះអបកស ះសនប តលតូវលុបសចញពបីញ្ច ីស ះសនប ត(ទ.១០១៦ និងទ
.១០១៧) ដដលទទួល នពគី.ជ.ប។ ទំរង់ ១០២៥ ១០១៦ និង១០១៧ លតូវ នសធឝីស ងីសោយមស្រនថីទទលួបនធុក
ការចុះស យ្ ះ នងិពិនតិរស យ្ ះស ះសនប ត(សេយៀន) ប ធ ប់ពកីារចុះស យ្ ះ នងិពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះសេយៀនឃុេំងាេ ត់ ន
លេង់ស យ្ ះដដលលតូវលុបសចញទងំអេ់ោក់កបុងទំរង់១០២៥ សដីមផសីធឝីការលបជុំេំសរចសោយលកុមលបកឹាឃុេំងាេ ត់ពី
ស យ្ ះណ្តដដលលតូវលុបសចញ។ ប ធ ប់ពេីំសរចរចួ ស យ្ ះដដលលតូវេំរចថាលុបនឹងលតូវ នកត់លតាចូលសៅកបុងទំរង់
១០១៦(ករណីសាវ ប់ ឬ ត់បង់េិទន ិ ឬផ្ទវ េ់ទលីំសៅសចញ ឬោយ នទីលំសៅកបុងឃុេំងាេ ត់) និងទំរង់ ១០១៧ 
(ករណីស យ្ ះេធួន ឬបថូរការយិល័យសៅកបុងឃុេំងាេ ត់ ឬផ្ទវ េ់ទលីំសៅចូលកបុងឃុេំងាេ ត់) សដីមផបីញ្ជូ នមកលុបសៅ
គ.ជ.ប។ ខុ្មដស្រេឝល នសធឝីការសផធៀងផ្ទធ ត់សៅ៥០ឃុេំងាេ ត់ សៅ១៥ោជធ្លនី/សខ្តថ សោយ នពិនតិរសឃញីមានភាព
មិនលបលកតចីំនួន ១៣ករណី ឬ១៣ស យ្ ះដដលមិនមានកបុងទំរង់១០២៥ បុ៉ដនថរកសឃញីសៅទំរង់១០១៦។ ដូសចបះ



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 13 ែ េខស្រវែល 

សនះគឺាការខុ្េនីតិវធិីកបុងការលុបស យ្ ះអបកស ះសនប តដដលសាវ ប់ ឬផ្ទវ េ់ទីលំសៅសចញ ឬ ត់បង់េិទនិ ឬោយ នទី
លំសៅកបុងឃុេំងាេ ត់។ 

៦. នតីីវិធនីនការចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 

ដំសណីការចុះស យ្ ះអបកស ះសនប ត នងិការបសងេតីបញ្ជ ីស យ្ ះអបកស ះសនប តសោយអនុសោមសៅតាមបទោឌ នគតិយុតថ 
និងនិយមាេកលឲ្រ នលតឹមលតូវ គឺាលបតបិតថិការយ៉ងេំខាន់មួយកបុងចសំណ្តមលបតិបតថិការេំខាន់ៗសផេងសទៀតននការ
សរៀបចំដំសណីរការស ះសនប តសោយសេរ ី នងិយុតថធ៌ិម។ លពះោាណ្តចលកកមភុាមានលកបខ័្ណឍ ចាប់េំខាន់ៗបី េលមាប់
ឱ្រលបាពលរដឌអនុវតថេិទនិស ះសនប តសនះ នដដលសៅកបុងស ះមាន រដឌធមយនុញ្ដ ចាប់េថីពីការស ះសនប តសលជីេតាងំតំណ្តង
ោស្រេថ និងបទបញ្ញជ  និងនីតិវធិីេលមាប់ការស ះសនប តសលជីេតាងំតំណ្តងោស្រេថរបេ់គណៈកមាយ ធិការាតសិរៀបចំការស ះ     
សនប ត។ រដឌធមយនុញ្ដ នដចងអំពីេិទនិស ះសនប ត និងសោលការណ៍លគះឹេលមាប់អនុវតថេិទនសិ ះសនប ត ដដលលតវូ នបញ្ចូលមក
ពីចាប់េទិនិមនុេេអនថរាតេិំខាន់ៗដដលលពះោាណ្តចលកកមភុា នផថល់េចច ប័ន ដូចាសេចកថដីថវងការណ៍ាេកលេថី
ពេីិទនិមនុេេ កតិកាេញ្ញដ អនថរាតេិថីពីេិទនពិលរដឌ និងនសយ យ ាសដីម។ ចំដណកឯចាប់េថីពីការស ះសនប តសលជីេតាងំ
តំណ្តងោស្រេថ ជពូំកទ៦ី ដចងលំអិតពីលកេ័ណឍ ដដលតលមូវឱ្រមាន សដីមផអីនុវតថេទិនសិ ះសនប តសោយលេបចាប់ និងេលមាប់
ការេុំចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ ចាប់សនះក៍ នកណំត់ នងិលបគល់ភារកិចចសនះសៅសអាយគណៈកមាយ ធកិារាតសិរៀបចំការស ះ
សនប ត ដដលាសាទ ប័នអពាលកិតរ និងឯកោជរ។ សាទ ប័នសនះមានេិទនិកបុងការសធឝបីទបញ្ញច  និងនីតិវធិី នងិសេចកថីដណ  ំ  
សដីមផបីសងេីតនូវដសំណីរការចុះស យ្ ះស ះសនប ត ។ 

ការចុះស យ្ ះអបកស ះសនប ត និងការសធឝីបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីស ះសនប ត លតូវ នអនុវតថសៅតាមនីតិវធិេីំខាន់ៗដូចខាង
សលកាមៈ 

I. ការពិនិត្យបញ្ជ ីឈ ម្ ោះ និងការច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ 

សៅកបុងចាប់េថីពីការស ះសនប តសលជីេតាងំតំណ្តងោស្រេថននលពះោាណ្តចលកកមភុា  នតលមូវសអាយការពិនិតរបញ្ជ ី
ស យ្ ះ នងិការចុះស យ្ ះស ះសនប ត សេយីនិងការសធឝបីចចុបផនបភាព និងការផថល់េុពលភាពសលបីញ្ជ ីស ះសនប តលតូវសធឝីចប់ពនីថង
ទ០ី១ ដខ្តុោ រេូតដល់នថងទ៣ី១ ដខ្ធបូ ាសរៀងោល់នប ។ំ សៅដខ្វចិឆិកានប ២ំ០១១ មានការសធឝីវសិសាធនកមយមាលតា៤៩ និង
មាលតា៦៤ននចាប់ស ះសនប តសលជីេតាងំតំណ្តងោស្រេថសៅនប ដំដលមានការសរៀបចសំ ះសនប តាេកល រយៈសពលខាងសលីសនះ
អាចបដនទមយ៉ងយូរ ន៣០នថងសទៀត ដូចសនះចំនួននថងសដីមផចុីះស យ្ ះពិតល កដ នសកីនស ងីព២ី០នថងសៅ៤៥នថង។ 

ចាប់ នដណ អំពំីលកុមទទលួខុ្េលតូវលបតិបតថមិាលតា៥៣ គណៈកមាយ ធិការាតិសរៀបចកំារស ះសនប តលតូវសធឝីលបតិភូ
កមយអំណ្តចដល់លកុមលបឹកាឃុ ំេងាេ ត់ឲ្របំសពញតួ ទីាតណំ្តងខ្វួ ន កបុ ងការពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងការចុះស យ្ ះស ះសនប ត
កបុ ងបញ្ជ ីស ះសនប ត និងសេៀវសៅបញ្ជ ីស ះសនប តេលមាប់ឃុ ំ េងាេ ត់និមួយៗ។ សដីមផីអនុវតថតួ ទីខាងសលី លកុមលបឹកាឃុ ំ
េងាេ ត់លតូវលបគល់ភារកិចចដល់សេយៀនឃុ ំ េងាេ ត់របេ់ខ្វួ នឲ្រទទួលាមស្រនថីពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប តកបុ ងបញ្ជ ី
ស ះសនប តនិងសេៀវសៅបញ្ជ ីស ះសនប តកបុ ងឃុេំងាេ ត់របេ់ខ្វួ ន។ លកុមលបឹកាឃុ ំ េងាេ ត់លតវូដឹក សំេយៀនឃុ ំ េងាេ ត់ ឲ្រអនុវតថ
ឲ្រ នលតឹមលតូវនូវចាប់េថីពីការស ះសនប ត បទបញ្ញជ  និងនីតិវធីិដដលកណំត់សោយគណៈកមាយ ធិការាតិសរៀបចកំារស ះសនប ត
។ លកុមលបឹកាឃុ ំ េងាេ ត់លតូវចត់េមាជិកលកមុលបឹកាឃុ ំ េងាេ ត់របេ់ខ្វួ នមួយ(១)រូបចំសពាះឃុ ំ េងាេ ត់ដដលមានេមាជិក
លកុមលបឹកាល (ំ៥)រូប និងពីរ(២)រូប ចំសពាះឃុ ំេងាេ ត់ដដលមានេមាជិកលកុមលបឹកាចប់ពីល ពីំរ(៧)រូបស ីងសៅឲ្រលបចំ
ការពិនិតរសមីលការខុ្េលតូវសលីសេយៀនឃុ ំ េងាេ ត់កបុ ងក ុំងសពលននការពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងការចុះស យ្ ះស ះសនប ត។
េមាជិកលកុមលបឹកាឃុ ំេងាេ ត់ដដលលបចកំារសនះមិនទទួលល ក់កំនរបដនទមស ីយ។ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 14 ែ េខស្រវែល 

គណៈកមាយ ធិការាតិសរៀបចកំារស ះសនប តលតូវសធឝីការពិសលោះសយបល់ាមួយលកេួងមហានផធ អំពីការសធឝីលបតិភូកមយ
អំណ្តចលេបតាមេមតទភាព និងធនធ្លនរបេ់លកុមលបឹកាឃុ ំេងាេ ត់សេីយលតូវសធឝីការបណថុ ះបណ្តថ លកសាងេមតទភាព និង
ផគត់ផគងម់សធា យ េមាម រៈ ថវកិាេមលេបដល់លកុមលបឹកាឃុ ំ េងាេ ត់ និងសេយៀនឃុ ំ េងាេ ត់សដីមផីអនុវតថការទទួលខុ្េលតូវ
សនះ។  

កបុងន័យចាប់សនះ មានសាទ ប័នាសលចីនដដលលតូវទទួលខុ្េលតូវចត់ដចង និងលបតិបតថិការសលីដសំណីការចុះស យ្ ះ
ស ះសនប ត និងសធឝីបចចុបផនបបញ្ជ ីស យ្ ះរមួមានៈ គ.ជ.ប លកុមលបឹកាឃុ ំេងាេ ត់ សេយៀនឃុនំិងលកេងួមហានផធ។ ចាប់ហាក់ចប់
បងេំឱ្រ គ.ជ.ប លតូវលបគល់េិទនិអណំ្តចឱ្រសៅលកុមលបកឹាឃុ ំ េងាេ ត់បំសពញត ួទីាតំណ្តងរបេ់ខ្វួនកបុងការពិនិតរបញ្ជ ី
ស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប ត បុ៉ដនថសៅសពលដដលលកមុលបកឹាឃុ ំ េងាេ ត់ណ្តមាប ក់ រមួទងំសេយៀនឃុ ំ  នលបលពឹតថទសងឝីមិន
លបលកតធីងន់ធងរណ្តមួយចាប់មនិ នសោះលសាយអពំីការលគប់លគងថាសតី គ.ជ.ប អាចដកេទិនិអំណ្តចពលីកមុលបឹកាឃុ ំេងាេ ត់ 
ឬសេយៀនឬសទ សេយីលតូវោក់ជំនេួសោយមស្រនថណី្តសផេង នដដរឬសទ? ាឧទេរណ៍សៅនប ២ំ០០៧ នងិ២០០៨មានការ
សចញទំរង់១០១៨ខុ្េនីតិវធិយ៉ីងសលចីនសោយសមឃុសំៅេងាេ ត់ ថាសតី គ.ជ.ប អាចដកេិទនិអណំ្តចរបេ់សមឃុេំងាេ ត់ទងំ
ស ះ នដដរឬសទ? 

ានិចចកាល ការសធឝីលបតភូិកមយអណំ្តចសនះលតូវ នភាគអីបកពាក់ព័ននកបុងដំសណីរការសរៀបចំការស ះសនប តមានដូចា 
អបកស ះសនប ត អងគការេងគមេុីវលិ និងគណបកេនសយ យាសដីម  នចត់ទុកថាអងគននលកុមលបឹកាសនះមិនអាចាសាទ ប័ន
អពាលកិតរកបុងការសធឝីកិចចការសនះ នស យី សបីសទះបីាេមាជិកទងំស ះសកតីស ងីសោយការាប់សនប តក៍សោយក៍េមាជិក
ននអងគលកុមលបឹកាសនះនឹងអាច ត់បង់ េមាជកិភាពាលកុមលបឹការបេ់ខ្វួនសៅវញិ សៅសពលដដលគណបកេនសយ យ
សាមដីដល នដតងតាងំ ដកេមាជកិភាពគណបកេនសយ យរបេ់ោត់សចញពគីណបកេនសយ យ សបសីយងតាម
មាលតា១៦ននចាប់េថពីីការលគប់លគងរដឌ លឃុ ំេងាេ ត់។ កបុងការទទលួលបតភូិកមយអំណ្តចពី គ.ជ.ប លកុមលបឹកាឃុ ំេងាេ ត់សធឝី
ការពិនិតរ និងលបមូលទិនប័យសដីមផសីធឝីបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីស យ្ ះ និងការចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ មាង៉សទៀតមានការពិ ក
េលមាប់រកអបកដដលទទលួខុ្េលតូវសអាយ នាក់ោក់រវាង គ.ជ.ប និងលកុមលបឹកាឃុ ំេងាេ ត់ សៅសពលដដលកំេុេសៅកបុង
បញ្ជ ីចុងសលកាយដដលស ះពុមភសោយ គ.ជ.ប។ 

II. ឯកសារបញ្ចា កអ់ត្តសញ្ចា ណ (សញ្ចជ ត្ិ នងិអាយ ) និងទលីឈំៅ 
អតថេញ្ញដ ណប័ណតេញ្ញជ តិដខ្យរ គឺាឯកសារដ៍េខំាន់េលមាប់លបាពលរដឌកបុងការបញ្ញជ ក់េញ្ញជ តិដខ្យរ និងអាយុ រមួ

ទងំទីលំសៅកបុងឃុ ំេងាេ ត់ផងដដរ លបេិនសបីកពុំងរេ់សៅទីលំសៅអចិនស្រនថយ។៍ 
សៅលបសទេកមភុាលបាពលរដឌមានេទិនិស ះសនប ត(អាយុ១៨នប សំ ងីសៅ) ពុំមានអតថេញ្ញដ ណប័ណតលគប់ោប ស ះ

សទ។ សៅនថងទ២ី៣ ដខ្មថុិ  នប ២ំ០១១ ោជរោឌ ភិ ល តាមរយៈលកេួងមហានផធ  នសចញអនុលកតិរមួយសលខ្១៣២ អន
លក.បក សដីមផបីនថេុពលភាពអតថេញ្ញដ ណប័ណតេញ្ញជ តិដខ្យរដដលផុតកណំត់រេូតដល់នថងទី៣១ ដខ្ធបូ នប ២ំ០១៣។ ការបនថ
េុពលភាពសនះ នជួយឱ្រអបកមានេទិនិស ះសនប តលបដេលា ៤ោន ក់ ងាយលេួលសលបីល េ់អតថេញ្ញដ ណប័ណត
េញ្ញជ តិដខ្យររបេ់ពួកសគដដលផុតកណំត់េំោប់ ការសលជីេតាងំអបកតំណ្តងោស្រេថសៅនប ២ំ០១៣។ 

 អបកេុចុំះស យ្ ះស ះសនប តលតវូ នតលមូវសអាយបងាា ញឯកសារ ដដលអាចបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណ(េញ្ញជ តិ និងអាយុ) 
និងទីលំសៅ។ សៅសពលលបាពលរដឌមនិមានឯកសារ(ដូចាអតថេញ្ញដ ណប័ណត ឬឯកសារសផេងៗ) ពួកសគអាចអាចសេបីសៅ
សមឃុ ំ សៅេងាេ ត់នូវឯកសារបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណ ដូចា ទលមង់១០១៨ ឬ១០១៩ជនំួេ។ សៅនថងទី ១៣ ដខ្កកេោ នប ំ
២០១១ គ.ជ.ប នងិលកេងួមហានផធ នសធឝសីេចកថីដណ នំិងបថូស យ្ ះទំរង់១០១៨សៅាទំរង់ស យ្ ះថាលិខ្ិតបញ្ញជ ក់អតថ
េញ្ញដ ណេលមាប់បំសរកីារស ះសនប ត។ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 15 ែ េខស្រវែល 

លិខ្ិតសនះនងឹលតូវ នសចញឱ្រសលបីល េ់េលមាប់អបកេុំចុះស យ្ ះទងំឡាយណ្ត ដដលមិនមានឯកសារបញ្ញជ ក់អតថ
េញ្ញដ ណ អាយុ និងទីលំសៅ សោយលោន់ដត មំកាមួយនូវសាកេដីដលមានេិទនិស ះសនប តសៅកបុងឃុ ំេងាេ ត់ស ះចនំួន០២
 ក់ និងរូបថតពីរេនវឹកមកធ្ល សៅចំសពាះមុខ្សមឃុ ំ សៅេងាេ ត់ ។ សេចកថីដណ រំបេ់ គ.ជ.ប និងលកេួងមហានផធ ន
បងាា ញដបបបទនងិនីតិវធិលីគប់លោន់ននការសចញលិខ្ិតសនះ។ ការសចញលខិ្ិតបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណេលមាប់បសលមីឱ្រការស ះ
សនប តមានគល់បញ្ជ ីលតឹមលតូវ និងតលមូវឱ្រមានការសធឝីរ យការណ៍បូកេរុបននការសចញលិខ្ិតសនះ។ រឯីលិខ្ិតបញ្ញជ ក់ទីលំសៅ
កបុងឃុ ំ េងាេ ត់(ទលមង់១០១៩) ក៍ាឯកសារមួយកបុងចំសណ្តមឯកសារផវូវការេលមាប់សលបីល េ់សធឝីាឯកសារេលមាប់េុំចុះ
ស យ្ ះស ះសនប ត និងការស ះសនប ត នផងដដរសៅសពលណ្តដដលអបកេុចុំះស យ្ ះស ះមិនមានឯកសារបញ្ញជ ក់ទលីំសៅកបុង
ឃុ ំេងាេ ត់។ 
III. ការបិទបញ្ជ ីឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ 

កបុងកំ ុងសពល១០នថងមុនសពលនថងចប់សផថីមការពនិិតរ និងការចុះស យ្ ះស ះសនប ត លកុមលបឹកាឃុេំងាេ ត់ និងសេយៀន
ឃុ ំ េងាេ ត់លតូវបិទផាយនូវបញ្ជ ីស យ្ ះ ទីតាងំការយិល័យស ះសនប ត និងការយិល័យចុះស យ្ ះស ះសនប តសៅសាោឃុ ំ
េងាេ ត់ និងសៅទកីដនវងណ្តមយួកបុងឃុ ំេងាេ ត់។ 
ចំដណកការបិទបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តមានពីរដណំ្តក់កាលខុ្េោប  សដមីផឱី្រលបាពលរដឌ និងអបកពាក់ព័ននសៅពិនតិរ នងិសផធៀង
ផ្ទធ ត់ទិនបន័យ ព័ត៌មាន ាពិសេេគឺស យ្ ះ។ 

កបុងក ុំងសពលចុះស យ្ ះស ះសនប ត លកុមលបឹកាឃុេំងាេ ត់ និងសេយៀនឃុលំតូវបទិបញ្ជ ីស ះសនប តចុងសលកាយ 
ឧទេរណ៍ េំោប់ការចុះស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១២ បញ្ជ ីស ះសនប តចុងសលកាយគឺបញ្ជ ីនប ២ំ០១១។ អបកស ះសនប ត (ឬលបា
ពលរដឌ ដដលមានស យ្ ះខុ្េបញ្ជ ីស ះសនប ត) ពិនិតរទិនបន័យស យ្ ះរបេ់ខ្វួនស ងីថាសតីលតឹមលតូវដដរឬសទ? សបីខុ្េទិនបន័យ 
(ឬខុ្េអកេោវរុិទនននស យ្ ះ) អបកស ះសនប ត(ឬលបាពលរដឌស ះ) សេបីសេយៀនឱ្រដកតលមូវ តាមឯកសារបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណផវូវ
ការដដលយកមកបងាា ញ។ កបុងករណី ត់ស យ្ ះពួកសគសេបីសេយៀនឱ្រចុះស ងីវញិ។ សៅលតង់នីតិវធិីសនះ អបកស ះសនប ត (ឬ
លបាពលរដឌទងំស ះ)អាចចុះស យ្ ះសកនីពីរដង សបេីិនការខុ្េអកេោវរុិទនននស យ្ ះរបេ់ពួកសគគឺខាវ ងំទងំលេុងសពក។ 
សលកាយសពលចុះស យ្ ះស ះសនប តភាវ ម សបីោយ នពាករបណថឹ ង លកុមលបឹកាឃុ ំេងាេ ត់ និងសេយៀនឃុ/ំេងាេ ត់លតូវបិទបញ្ជ ីស ះសនប ត
ដំបូង។ 

បញ្ជ ីស ះសនប តដបូំងគឺ នមកពីការផថុ ំបញ្ចូ ល បញ្ជ ីស ះសនប តចុងសលកាយ ដដល នសធឝីបចចុបផនបភាពរចួ នងិបញ្ជ ី
បដនទមដដល នសផធៀងផ្ទធ ត់រចួ។ លបាពលរដឌ នងិអបកពាក់ព័នន (គណបកេនសយ យ) អាចមកពិនិតរមថងសទៀតកបុងសោល
សៅដកតលមូវបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងតាមរយៈការបថឹងតវ៉ា សោយសារមិនសឃញីស យ្ ះ ឬខុ្េទិនបន័យ និងអកេោវរុិទន ឬមានស យ្ ះ 
បុ៉ដនថស យ្ ះសៅកបុងការយិល័យសផេង។ លបាពលរដឌ ឬអបកពាក់ព័ននអាចពិនតិរ នងិបថឹងជទំេ់ មានស យ្ ះកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត 
ដតជនស ះោយ នេិទនិដូចកបុងលកេ័ណឍ ។ 
IV. ការប្តឹងត្វ៉ា  ឬជំទាស់ និងការឈ ោះរសាយ 

វសិសាធនកមយននចាប់សលជេីតាងំតំណ្តងោស្រេថសៅដខ្វចិឆកិា នប ២ំ០១១ ក៍ នបដនទមនថងេលមាប់ការបថឹងតវ៉ា ឬការបថឹង
ជំទេ់សលបីញ្ជ ីស ះសនប តដបូំងចំនួន៥នថង ដដលេរុបរយៈសពលទងំអេ់គ១ឺ០នថង។ រយៈសពលសនះអាចជួយធ្ល លបាពល
រដឌក៍ដូចាគណបកេនសយ យមានសពលសវោកបុងការពិនតិរស យ្ ះ  និងបថងឹតវ៉ាអំពកីារ ត់ស យ្ ះ ឬជទំេ់ការចុះស យ្ ះ 
ឬរកាទុកស យ្ ះ មនិលេបចាប់កបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត។ ខាងសលកាមបងាា ញអំពនីីតិវធិីការបថឹងតវ៉ា កបុងដណំ្តក់កាលននការចុះ
ស យ្ ះស ះសនប ត នងិការបថឹងតវ៉ា ឬការបថឹងជំទេ់កបុងដណំ្តក់កាលបិទផាយបញ្ជ ីដំបូង។  

1. ការប្តឹងត្វ៉ា កោ ងដំណាក់កាលច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 16 ែ េខស្រវែល 

សៅសពលដដលការេុចុំះស យ្ ះស ះសនប តលតូវ នបដិសេធសោយសេយៀនឃុ ំ េងាេ ត់ អបកេុំចុះស យ្ ះមានេិទនិបថឹងតវ៉ា
សៅលកុមលបឹកាឃុ ំ េងាេ ត់ននទីកដនវងដដល នេុំចុះស យ្ ះកបុងរយៈសពល៣នថងយ៉ងយូរ ប ធ ប់ពីនថងទទួលសេចកថេីសលមច
បដិសេធពីសេយៀនឃុ ំ េងាេ ត់។ លបេនិសបអីបកេុចុំះស យ្ ះមិនសពញចតិថសៅនងឹសេចកថីេសលមចរបេ់លកុមលបឹកា ឃុ ំ េងាេ ត់ 
អបកេុំចុះស យ្ ះស ះអាចោក់ពាករបណថឹ ងតវ៉ារបេ់ខ្វួនសៅ គ.ជ.ប កបុងរយៈសពល៥នថងយ៉ងយូរ ប ធ ប់ពនីថង នទទួល
លិខ្ិតជូនដំណឹងបដិសេធ។ កបុងករណីដដលអបកបថឹងតវ៉ា សៅដតមិនសពញចិតថសៅនឹងសេចកថីេសលមចរបេ់ គ.ជ.ប អបកេុំចុះ
ស យ្ ះស ះអាចោក់ពាករបណថឹ ងតវ៉ារបេ់ខ្វួនសៅលកុមលបកឹាធមយនុញ្ដកបុងរយៈសពល៥នថងយ៉ងយូរ ប ធ ប់ពីនថង នទទួល
លិខ្ិតជូនដណឹំងបដិសេធពី គ.ជ.ប។ សេចកថីេសលមចរបេ់លកុមលបឹកាធមយនុញ្ដគឺាសេចកថេីសលមចចុងសលកាយបិទផវូវតវ៉ា។  

 
2. ការប្តឹងត្វ៉ា  ឬ/នឹងជំទាសឈ់ៅនងឹការបិទផាយបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត្ដំបងូ 

សៅសពលដដលរយៈសពលពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះ នងិការចុះស យ្ ះស ះសនប ត សេយីការបថឹងតវ៉ាសៅនឹងការចុះស យ្ ះ ន
បញ្ច ប់ បញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងនងឹលតូវ នបទិផាយាសាធ្លរណៈសៅតាមឃុ ំេងាេ ត់និមយួៗ។ ចំសពាះឃុ ំេងាេ ត់ ដដលមាន
សេចកថេីសលមចសចញពី លកមុលបឹកាឃុ ំ េងាេ ត់ គ.ជ.ប និងលកុមលបកឹាធមយនុញ្ដ ទក់ទងសៅនឹងការបថឹងតវ៉ាសៅនឹងការចុះ
ស យ្ ះស ះសនប តសនះ ទនិបន័យដដលមានសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងននឃុ ំ េងាេ ត់ស ះ លតូវដផែកសៅសលីសេចកថេីសលមចទងំ
ស ះ។ កបុងរយៈសពល៥នថងប ធ ប់ពីការបទិផាយនូវបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងសនះមក លបាពលរដឌលគប់រូបមានេិទនបិថឹងតវ៉ា ឬ/និង
បថឹងជំទេ់សៅនងឹទិនបន័យដដលមានសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងស ះសៅ លកមុលបឹកាឃុ ំេងាេ ត់ និងាបនថប ធ ប់សៅគ.ជ.ប 
និងលកុមលបកឹាធមយនុញ្ដ។ ចំសពាះនប ដំដលមានការសរៀបចំការស ះសនប តាេកល រយៈសពលបថឹងតវ៉ា ឬ/និងបថឹងជំទេ់សនះមាន 
រយៈសពល១០នថង ប ធ ប់ពីនថងបិទផាយនូវបញ្ជ ីស ះសនប តដបូំង។ ោល់កមយវតទុននការបថឹងតវ៉ា ឬ/នងិបថឹងជំទេ់សៅនឹងទនិបន័យ
កបុងបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូង លតូវដតអនុសោមសៅតាមចាប់េថពីកីារស ះសនប តសលជេីតាងំតណំ្តងោស្រេថ និងបទបញ្ញជ  នងិនីតិវធិី
របេ់ គ.ជ.ប សបពុីំដូសចប ះសទ ោល់បណថឹ ងទងំស ះនងឹលតូវបដិសេធសចលសោយលកមុលបឹកាឃុ ំេងាេ ត់។ 

សបីសទះបីាសាទ ប័នលកុមលបកឹាធមយនុញ្ដ លតូវ នចាប់កណំត់សអាយាសាទ ប័នកពូំលកបុងការសោះលសាយវវិាទកបុងការ
ស ះសនប តក៍សោយក៍មានភាគពីាក់ព័ននមួយចំននួយល់ថា ការសោះលសាយសោយសាទ ប័នសនះ សៅដតមិនអាចទទលួយក ន
សៅស យី ពីសលពាះមិនមានលកបខ័្ណឍ ចាប់ាក់ោក់ េលមាប់បងាា ញពីតំសណីរការេុបីអសងថតសអាយ នចាេ់ោេ់សៅសល ី  
បណថឹ ងដដលសាទ ប័នសនះទទួលបនធុកសោះលសាយ ដូចាបណថឹ ងទក់ទងសៅនឹងការេុំចុះស យ្ ះស ះសនប ត បណថឹ ងតវ៉ា ឬ/នងិ 
បណថឹ ងជំទេ់សៅនឹងបញ្ជ ីស ះសនប តដបូំងាសដមី ពីសលពាះសាទ ប័នសនះនឹងវនិចិឆ័យសោយដផែកសៅសលីអឝដីដលលកុមលបកឹាឃុ ំ
េងាេ ត់ និង គ.ជ.ប  នសធឝកីារវនិិចឆ័យរចួមកសេយី។ 

V. ការផតលស់ ពលភាពឈលើបញ្ជ ឈី ោះឈនោ ត្ 
ប ធ ប់ពដីំសណីរការននបណថឹ ងទងំសនះចប់ាសាទ ពរសេយី គ.ជ.ប នឹងបញ្ញជ សអាយមជឈមណឍ លកុំពរូទ័រសរៀបចំដក

តលមូវទិនបន័យដដលមានសៅកបុងកុំពរូទ័រ នងិបញ្ចូលទនិបន័យថយីសៅកបុងកុពំរូទ័រ សោយដផែកសៅសលសីេចកថេីសលមចាសាទ ពរននប
ណថឹ ងតវ៉ា ឬ/និងបណថឹ ងជទំេ់ នងិរ យការណ៍របេ់សេយៀនឃុ ំ េងាេ ត់ កបុងការសរៀបចំស ះពុមភបញ្ជ ីស ះសនប តតាម
ការយិល័យស ះសនប តនមិួយៗ សដីមផោីក់ជូន គ.ជ.ប ផថល់េុពលភាពាបញ្ច ីស ះសនប តផវូវការលបចនំប នំិងរកាទុកាសេៀវ
សៅបញ្ជ ីស ះសនប តអចិនស្រនថយស៍ៅឃុ ំ េងាេ ត់េលមាប់ាកមយវតទុបសលមីសាធ្លរណជន។ លបការ៤.២៩ ននបទបញ្ញជ  និងនីតិរធីិ
េលមាប់ស ះសនប តសលជីេតាងំតំណ្តងោស្រេថរបេ់ គ.ជ.បៈ ប ធ ប់ពីការបថឹងតវ៉ា ឬ/និង ការបថឹងជទំេ់ទក់ទងសៅនឹងការបិទ
ផាយបញ្ជ ីស ះសនប តដបូំងលតូវ នសោះលសាយតាមលំោប់ថាប ក់ រចួោល់ាសាទ ពរសេីយ  គ.ជ.ប លតូវចត់ដចងឲ្រមជឈមណឍ ល
កុំពរូទ័រដកតលមូវបញ្ជ ីស ះសនប ត សោយដផែកសលីោល់សេចកថីេសលមចសោះលសាយបណថឹ ងតវ៉ា ឬ/និងបណថឹ ងជទំេ់ និងរ យ
ការណ៍របេ់សេយៀនឃុ ំ េងាេ ត់ដដល នសផញីជូន ដូចមានដចងកបុ ងចណុំច ៤.២៧.១០ ខាងសលី។ មជឈមណឍ លកុំពរូទ័រលតូវ



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 17 ែ េខស្រវែល 

សរៀបចំ និងស ះពុមភបញ្ជ ីស ះសនប តតាមការយិល័យស ះសនប តនីមួយៗ រចួោក់ជូន គ.ជ.ប ចុះេតទសលខា កាលបរសិចឆទ និង
ស ះលតាផថល់   េុពលភាពាបញ្ជ ីស ះសនប តផវូ វការលបចនំប ។ំ 

បញ្ញា មួយដដលគួរសអាយកត់េមាគ ល់សៅកបុងតំណ្តក់កាលសនះ គឺសៅសពលដដលមានកេុំេសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត
ដដល គ.ជ.ប  នផថល់េុពលភាព ដដលបញ្ច ីសនះលតូវ នសរៀបចំផលិត និងបញ្ចូ លទិនបន័យសោយមជឈមណឍ លកុំពរូទ័របេ់  
គ.ជ.ប ខុ្េោប ាមួយនឹងបញ្ជ ីចុងសលកាយរបេ់សេយៀនឃុ ំេងាេ ត់ដដលកត់លតាសោយនដមុននឹងបញ្ជូ នមកមជឈមណឍ លកុំពរូទ័រ
របេ់ គ.ជ.ប ដដលសធឝីសអាយមានការពិ កកបុងការរកអបកទទួលខុ្េលតូវសអាយ នពតិល កដ សបីសទះាមានលបតិភូកមយ
អំណ្តចពី គ.ជ.ប ក៍សោយ។ ាសោលការណ៍ននការសធឝីលបតភូិកមយអណំ្តច លបតិភូទទលួអំណ្តចមានេិទនផិ្ទថ ច់មុខ្ និងទទួល
ខុ្េលតូវយ៉ងសពញសលញនូវអឝដីដលអបកសធឝីលបតភូិ នសធឝីលបតភូិអំណ្តចមកសអាយ សេយីអបកសធឝីលបតភូិ មិនអាចអនុវតថនូវកិចច
ការដដល នសធឝលីបតិភូកមយអណំ្តច នសទៀតស យី។ 
VI. ទំរងល់ បឈ ម្ ោះអោកឈ ោះឈនោ ត្ 

ប ធ ប់ពីការចុះស យ្ ះ និងពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះដដលបំសរឲី្រការស ះសនប តសលជេីតាងំតណំ្តងោស្រេថ២០១៣រចួ មស្រនថី
ទទួលបនធុកការចុះស យ្ ះ នងិពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តនឹងលតូវសធឝីបញ្ជ ីោយ មអបកស ះសនប ត នងិទំរង់ដបបបទលុប
ស យ្ ះសចញពបីញ្ជ ីស ះសនប តននការយិល័យស ះសនប តកបុងឃុេំងាេ ត់ ដដលកបុងស ះមានដូចាទលមង់១០២៥ ១០១៦ និង
១០១៧ាសដីម។ ាដំបូងមស្រនថីទទួលបនធុកការចុះស យ្ ះ និងពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តលតូវសធឝីទលមង់១០២៥ ដដលា
បញ្ជ ីោយ មអបកស ះសនប តដដលនឹងលតូវលុបសចញកបុងការពនិិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ ប ធ ប់មកមស្រនថី
ទទួលបនធុក (សេយៀនឃុេំងាេ ត់) នឹងលេង់ោយ មអបកស ះសនប តដដលេំសរចថាលុបសចញពីបញ្ជ ីស ះសនប តចូលសៅទលមង់ 
១០១៦ ដដលាទលមង់ដបបបទលុបស យ្ ះសចញពីបញ្ជ ីស ះសនប តននការយិល័យស ះសនប តកបុងឃុេំងាេ ត់ (ករណីសាវ ប់ ឬ
 ត់បង់េិទន ិ ឬផ្ទវ េ់សចញ ឬោយ នទីលំសៅអចិនស្រនថយ ៍ ឬបសណ្តថ ះអាេនបកបុងឃុេំងាេ ត់) សដីមផបីញ្ជូ នសៅគ.ជ.បសោយមាន
បញ្ញជ ក់ពីសេតុផលចាេ់ោេ់។ រឯីទលមង់១០១៧ គាឺទលមង់ដបបបទលុបស យ្ ះសចញពីបញ្ជ ីស ះសនប តននការយិល័យ
ស ះសនប តកបុងឃុេំងាេ ត់ (ករណីបថូរការយិល័យស ះសនប តកបុងឃុេំងាេ ត់ដតមួយ ឬផ្ទវ េ់ទីលំសៅចូលកបុងឃុេំងាេ ត់ ឬ
ស យ្ ះេធួន)។   

៧. អ្នសុាសន ៍

ក . អនុសាេន៍ាប ធ ន់េលមាប់ការស ះសនប តសលជីេតាងំតំណ្តងោស្រេថ ២០១៣ សដីមផកីាត់បនទយទំ េ់កបុងការ
សចញលខិិ្តបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណេលមាប់បសលមីឲ្រការស ះសនប ត និង   ទិនបន័យបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត ោយ នគុណភាព 
ក-១  សផធៀងផ្ទធ ត់ទនិបន័យអបកស ះសនប តសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត ាមយួឯកសារអតថេញ្ញដ ណអបកស ះសនប តកបុងក ុំងសពល

ស ះសនប ត  
លគប់តំណ្តងគណបកេនសយ យ លតូវ នអនុញ្ញដ តឲ្រឈរសៅពីសលកាយសលខាធិការននការយិល័យស ះសនប តអាច

សមីលសឃញីចាេ់ សេយីមានេិទនិសេបីការសផធៀងផ្ទធ ត់ទិនបន័យអបកស ះសនប តសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត ាមួយនឹងឯកសារដដល
យកមកស ះសនប ត។ កបុងន័យសនះគ ឺ សដីមផបីសងេីនតមាវ ភាពកបុងការសផធៀងផ្ទធ ត់ស យ្ ះអបកស ះសនប ត និងសដីមផឲី្រល កដថាមនិ
មានការដកវងបនវំកបុងការស ះសនប ត សោយសារដតបញ្ជ ីស ះសនប តោយ នគុណភាព និង/ឬមានការបនវំឯកសារបញ្ញច ក់អតថេញ្ញដ
ណ។  
ក.២ ប័ណតព័ត៌មានអបកស ះសនប ត (VIN) 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 18 ែ េខស្រវែល 

ប័ណតព័ត៌មានអបកស ះសនប ត (VIN) គួរលតូវ នសចញ និងដចកចយជូនអបកដដល នចុះស យ្ ះស ះសនប ត ា
ពិសេេអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តទងំឡាយណ្តដដលសាទ នីយ ឬទីតាងំស ះសនប តរបេ់ពកួសគ លតូវ នផ្ទវ េ់បថូរសោយសារការ
សធឝីបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តរបេ់គណៈកមាយ ធិការាតិសរៀបចំការស ះសនប ត សេយីការបងាា ញព័ត៌មានយ៉ងចាេ់
ោេ់ពីសាទ នីយស ះសនប ត លបេិនសបប័ីណតព័ត៌មានអបកស ះសនប តលតូវ នលុបសចល បញ្ជ ីចុះស យ្ ះស ះសនប តលតូវដតបទិ
បងាា ញសៅកបុងភូមនិីមួយៗ ។ ការដចកចយប័ណតព័ត៌មានអបកស ះសនប ត គួរដតបនថសធឝីស ងីសោយគណៈកមាយ ធកិារាតិសរៀបចំ
ការស ះសនប ត សោយេេលបតិបតិថការាមួយសមឃុ ំ េមាជិកលកុមលបកឹាឃុ ំ (េមាជិកលកុមលបឹកា ២ ក់ មកពីគណបកេ
សផេងោប ) សេយៀនឃុ ំអងគការេសងេតការស ះសនប ត  និងគណបកេនសយ យចូលរមួការលបកួតលបដជងកបុងការស ះសនប ត ដដល
តំរូវឲ្រទទលួខុ្េលតូវកបុងការងារសដីមផឲី្រអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តទងំ១០០%ទទលួ ននូវប័ណតព័ត៌មានអបកស ះសនប ត ។ 

ក.៣   អតថេញ្ញដ ណប័ណត នងិលខិ្តិបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណបសំរឲី្រការស ះសនប ត 
េំោប់េកមយភាពប ធ ន់ គណៈកមាយ ធិការាតិសរៀបចំការស ះសនប តគួរដតបនថអំពាវ វាសាធ្លរណៈ នងិាញឹក 

ញាប់អំពីសេចកថីដណ កំបុងការអនុញ្ញដ តឲ្រសលបីល េ់អតថេញ្ញដ ណប័ណតដដលអេ់េុពលភាព ាឯកសារេំោល់កបុងនថងស ះ
សនប ត។  

ការសចញលិខ្តិបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណេលមាប់បំសរឲី្រការស ះសនប តលតូវបញ្ឈប់លតឹមនថងទិ២៦ ដខ្មិថុ  នប  ំ ២០១៣។ 
សមឃុ ំ សៅេងាេ ត់លតូវបញ្ជូ នឯកសារពាក់ព័ននទងំអេ់សៅ គឃ/េប សដីមផបីទិផាយាសាធ្លរណៈ និងរកាទុក។ ការសចញ
លិខ្ិតបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណេលមាប់បំសរឲី្រការស ះសនប តសោយបញ្ឈប់លតមឹនថងដដល នកណំត់ខាងសលគីឺសដីមផបីនទយទ ំេ់
កបុងការសចញលិខ្ិតសនះកបុងក ុំងសពលសឃាេ  និងស ះសនប ត។ 

ក.៤ ព័ត៌មានអបកស ះសនប ត នងិការអប់រអំបកស ះសនប ត  
គណៈកមាយ ធកិារាតិសរៀបចកំារស ះសនប តលតូវសេបីសៅលបព័ននផេពឝផាយរបេ់រដឌរមួមាន វទិរុ និងទូរទេេន៍ សដីមផី

បសងេីនការផេពឝផាយពកីារអប់រអំបកស ះសនប តដូចា ការដេឝងរកស យ្ ះអបកស ះសនប តកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តសៅឯការយិល័យ
ស ះសនប ត, សៅសពលមាច េ់សនប តរកស យ្ ះមិនសឃញីសតីនរណ្តអាចជយួពួកសគ ន, សៅសពលដដលមាច េ់សនប តោយ ប័ណតព័ត៌មាន 
សតីពួកសគលតូវសធឝីដូចសមថច ាពសិេេផេពឝផាយពសីារៈេំខាន់ននការស ះសនប តចំសពាះមាច េ់សនប តវយ័សកយងដដលយ៉ងសហាច ៣ 
សម៉ាងកបុងមយួនថងកបុងមួយលបព័ននផេពឝផាយសៅកបុងក ុំងសពលសឃាេ ស ះសនប ត។  

ខ្. អនុសាេន៍ េលមាប់ ការចុះស យ្ ះស ះសនប ត នងិ/ ឬ បចចុបផនបភាពបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត 
មានជំសរេី២លបសភទដូចសៅនងឹអានុសាេន៍រ យការណ៍លទនផលលសាវលាវបញ្ជ ីស យ្ ះអបកស ះសនប ត ការចុះស យ្ ះ

ស ះសនប ត និងេវនកមយបញ្ជ ីស យ្ ះនប  ំ២០១១ ដដលមានដូចា៖  
ជសំរេីទ១ី: ការសធឝឲី្រលបព័ននកាន់ដតលបសេរីស ងី 
ាពិសេេ គ.ជ.ប លតូវបសងេីនការោក់លបព័ននកុំពរូរទ័រ ដដលមានភាជ ប់សេវាអុនីសធីដណត និងមានលបព័ននបញ្ជូ ល

ទិនបន័យឲ្រ នលគប់ឃុេំងាេ ត់ទងំ១,៦៣៣។ ចំសពាះឃុដំដលមិនមានធនធ្លនមនុេេកបុងការសលបីល េ់លបព័ននសនះ ឬពុមំាន
អគគេនីសលបីល េ់ និងសេវាអុនីសធីដណត គ.ជ.ប អាចសេបីឲ្រមានការសលបីល េ់កុំពរូទ័រយួរនដ ាមយួសេវាអុីនសធីដណតចល័ត 
(3G) ាពិសេេបសងេីននងិសលជេីសរេីយុវជនដដលរេ់សៅទីរមួសខ្តថដដលអាចសចះសលបីល េ់លបព័ននសនះ។ ការសធឝីដបបសនះ
សដីមផឲី្រមស្រនថីដដលទទួលខុ្េលតូវកបុងការចុះស យ្ ះស ះសនប ត អាចលតួតពិនិតររកសឃញីស យ្ ះេធួនសៅសពល អបកមានេិទនិស ះ
សនប តមានស យ្ ះកបុងបញ្ជ ីរចួសេយី និង/ឬ ដកតំរូវទនិបន័យននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ េមាេរណកមយននសលខ្អតថេញ្ញដ ណ
ប័ណត: សលខ្អតថេញ្ញដ ណប័ណត គួរដតលតូវ នបដនទមសៅកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត ដដលសធឝីឲ្រវាងាយលេួលេលមាប់អបកស ះ
សនប ត កបុងការដេឝងរកស យ្ ះរបេ់ពួកសគ សៅកបុងករណីដដលស យ្ ះ នថងដខ្នប កំំសណីត សភទ និងអាេ័យោឌ នមិនលតឹម    លតូវ។ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 19 ែ េខស្រវែល 

បញ្ជ ីចុះស យ្ ះស ះសនប តអាចលតូវ នសធឝីការសផធៀងផ្ទធ ត់ (ស យ្ ះ នថងដខ្នប កំំសណីត នងិសភទ) ាមួយសលខ្អតថ
េញ្ញដ ណប័ណត។ 

សលខ្អតថេញ្ញដ ណប័ណតសនះអាចោក់ជនំួេសលខ្ប័ណត-បងាេ ន់នដ(ចុះស យ្ ះស ះសនប ត) ។ គួរបដនទមប ធ ត់ជួរឈរ 
(កូសោន) មួយសទៀត សៅកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តេំោប់កនំត់េំោល់ករណីពិសេេចំសពាះអបកស ះសនប ត ។  

បចចុបផនបភាពបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត 

សដីមផសីធឝីឲ្រគុណភាពបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តកាន់ដតលបសេីរស ងី ការសធឝបីចចុបផនបភាព បញ្ជ ីចុះស យ្ ះស ះសនប ត គួរលតូវ
 នសធឝីស ងីសោយគណកមាយ ធិការាតិសរៀបចកំារស ះសនប ត សោយេេលបតិបតថកិារាមយួលកុមលបឹកាឃុ។ំ 

 មុនសពលសធឝីបចចុបផនបភាព ឬលុបស យ្ ះអបកស ះសនប តដដលោត់ នផ្ទវ េ់បថូរទីលំសៅសៅកាន់ឃុដំនទ ឬសាវ ប់សចញពី
បញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត លកុមលបកឹាឃុលំតូវមានឯកសារបញ្ញជ ក់។ ផធុយសៅវញិ អាលេ័យសោយការស ះសនប តសធឝីស ងីសរៀងោល់ ៥
នប មំថង កបុងកំ ុងសពលនននប សំ ះសនប ត គណកមយការាតិសរៀបចំការស ះសនប តសោយសធឝីការេេលបតបិតថិការាមួយលបធ្លនឃុ ំ
និងេមាជិកលកមុលបឹកាឃុ ំ (េមាជិកលកុមលបកឹាឃុ ំ ២ ក់ មកពគីណបកេនសយ យសផេងៗោប ) សេយៀនឃុ ំ និងអាញ ធរ 
ដដនដី លតូវដតទទួលខុ្េលតូវកបុងការសរៀបចំបញ្ជ ីស ះសនប តពិសេេមយួដដលសធឝបីចចុបផនបភាពយ៉ងាក់ោក់មយួេំោប់នប សំ ះ
សនប ត។ គណកមាយ ធិការាតិសរៀបចំការស ះសនប ត គួរដតដតងតាងំបុគគលិករបេ់ខ្វួនាលបធ្លនកបុងការសរៀបចំការចុះស យ្ ះស ះ
សនប ត និងការបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តថាប ក់ឃុ ំ ចដំណកឯលកុមលបកឹាថាប ក់ឃុ ំ នងិសេយៀនឃុលំតូវសធឝីាជំនយួការរបេ់
លបធ្លន។  

  ដំសណីរការសធឝបីចចុបផនបភាព បញ្ជ ីស យ្ ះគួរលតូវ នផ្ទវ េ់បថូរ។ គណកមាយ ធិការាតិសរៀបចកំារស ះសនប ត គួរសលបីបញ្ជ ី 
ចុះស យ្ ះស ះសនប តចុងសលកាយ សេយីសធឝីការដេឝងរកអបកស ះសនប តទងំឡាយណ្តមិន នសៅស ះសនប តនូវការស ះសនប តចុង
សលកាយសនះ។ ដូចសនះសេយី គណកមាយ ធិការាតិសរៀបចកំារស ះសនប ត គួរដតយកចតិថទុកោក់ខាវ ងំដតសលីលបាពលរដឌណ្ត
ដដលមិន នស ះសនប តសៅសពលស ះសនប តចុងសលកាយ សេយីមិនច ំច់យកចិតថទុកោក់សលលីបាពលរដឌទងំឡាយណ្ត
ដដល នស ះសនប តកបុងសពលស ះសនប តចុងសលកាយស ះសទ។ 
ជសំរេីទ២ី៖ េសំៅសលកីារផ្ទវ េ់បថូរលបព័ននចុះស យ្ ះស ះសនប ត សនះគឺាអានុសាេន៍ដដល នសលកីស ងីសៅកបុងរ យ

ការណ៍លទនផលលសាវលាវបញ្ជ ីស យ្ ះអបកស ះសនប ត ការចុះស យ្ ះស ះសនប ត និងេវនកមយបញ្ជ ីស យ្ ះនប ២ំ០១១។ ការចុះ
ស យ្ ះស ះសនប ត នងិការសធឝបីចចុបផនបភាពបញ្ជ ីស យ្ ះអបកស ះសនប ត គួរដតផ្ទវ េ់បថូរទងំលេុងសដីមផឲី្រការចុះស យ្ ះស ះសនប ត
មានភាពងាយលេួល និងសាមញ្ដ សេយីនឹងធ្ល គុណភាពននបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត។ លបព័ននថយី គឺសធឝីស ងីសដមីផឲី្រសពល
សវោននការចុះស យ្ ះស ះសនប តមានលកេណៈអចិនស្រនថយ ៍(េំោប់អបកមានអាយុ១៨នប  ំឬក៏អបកដដលដូរទលីំសៅ អាចចុះស យ្ ះ
ស ះសនប តសៅកបុងសម៉ាងសធឝីការ ន)។ោជរោឌ ភ ិលគួរសធឝីវសិសាធនកមយសលីនតិិវធិីកបុងការសធឝីអតថេញ្ញដ ណប័ណតេំោប់សលបី ន
អេ់មួយជីវតិ។ លបាពលរដឌលតូវ នជំរុញឲ្របថូររូបថតរបេ់ពួកោត់ប ធ ប់ពីសលបីល េ់អតថេញ្ញដ ណប័ណត២០នប រំចួមក។ 
លកេួងមហានផធេេលបតិបតថកិារាមួយនងឹអបកជំ ញ និងមាច េ់ជំនួយ កំពុងលបងឹដលបងកបុងការផលិតកមយវធិ ី សដីមផបីសងេីត
លបព័ននទនិបន័យអតថេញ្ញដ ណជវីេញ្ញដ មួយ ខ្ណៈសពលដដលលបាពលរដឌមាប ក់ៗ មានសលខ្អតថេញ្ញដ ណ       ប័ណតអចនិស្រនថ
យម៍ួយផ្ទធ ល់ខ្វួន។បញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តគួរដតលតូវ នរមួបញ្ចូលាមួយនឹងលបព័ននទិនបន័យអតថេញ្ញដ ណ ជីវេញ្ញដ  សេយីនឹង
សលខ្អចិនស្រនថយ ៍ អតថេញ្ញដ ណប័ណឍ របេ់លបាពលរដឌមាប ក់ៗ។ គណៈកមាយ ធិការាតសិរៀបចំការស ះសនប ត គួរសលបីលបព័នន
ទិនបន័យរបេ់អតថេញ្ញដ ណប័ណត សដីមផបីសងេីតបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត។ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 20 ែ េខស្រវែល 

៨. វិភាគទនិននយ័ 
៨.១ ការចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 
៨.១.១ ករំតិននការចោុះឈ ន្ ោះឈ ោះឈនន តតមឈភទ នងិអាយ ុ

តាោងទី ២ បងាា ញថា ៩៧,៧% ននអបកមានេទិនិស ះសនប ត នចុះស យ្ ះស ះសនប ត ។ លបេិនសបចីំនួនននការ ៉ន់
លបមាណអបកមានេិទនិស ះសនប តសោយ គ.ជ.ប មានភាពលតមឹលតូវស ះ គ.ជ.ប  នសធឝីការចុះស យ្ ះអបកមានេិទនិស ះសនប ត 
រេូតដល់លបមាណ ១០១,៧៤% ។ តួសលខ្ដដល គ.ជ.ប  នសធឝកីារចុះស យ្ ះអបកមានេទិនសិ ះសនប តស ះ ន 
៩,៦៧៥,៤៥៣ ក់ ដដលសលីេពចីំនួន ៉ន់លបមាណអបកមានេិទនិស ះសនប ត េរុប ៩,៥០៩,៧៣២  ក់ ។ ទងំសនះអាច
សធឝីការ ៉ន់លបមាណថា ភាពមិនលតឹមលតូវសនះអាចបណ្តថ លមកពីមានស យ្ ះសខាយ ច ឬ/និងស យ្ ះេធួន និងមាង៉សទៀតអាច 
សោយសារដតបញ្ញា បសចចកសទេកបុងការ ៉ន់លបមាណរបេ់គជប ។ សទះបីយ៉ងណ្ត ចំនួនសនះមានភាពលបសេីរាងនប  ំ
២០១១ ដដល នចុះស យ្ ះអបកមានេិទនិស ះសនប តរេូតដល់សៅ ១០៤%។ 

សបីេិនាដបងដចងការចុះស យ្ ះស ះសនប តតាមសភទវញិ ភាគរយននស្រេថីដដល នចុះស យ្ ះស ះសនប ត ៩៧,៩% 
 នចុះស យ្ ះស ះសនប ត ភាគរយសនះមានលបហាក់លបដេលនឹងភាគរយបុរេដដល នចុះស យ្ ះស ះសនប ត ៩៧,៣% ដដរ។ 
ចំនួនសនះដដរសបីសធៀបការលសាវលាវនប  ំ ២០១១ ភាគរយស្រេថី នងិបុរេដដល នចុះស យ្ ះស ះសនប តមានការសកីនស ងី    
លបមាណ ៣%។ (េូមសមលីឧបេមភ័ននទី៣)   

េំោប់អបកចុះស យ្ ះស ះសនប តាយុវជនវញិ (អាយុព ី១៨ សៅ ៣០នប )ំ ចំនួនអបកដដលមានវយ័ចណំ្តេ់ដដល ន
ផថល់បទេមាម េន៍មានសលចីនាង ៣ ដងននចំនួនយុវជន បុ៉ដនថកំរតិភាគរយយុវជនដដលមិន នចុះស យ្ ះស ះសនប តមាន 
៦,៦០% សលចីនាងភាគរយននអបកដដលមានវយ័ចំណ្តេ់ ១% ។ 

តាោងទ ី២ ករំតិននការចុះស យ្ ះស ះសនប តតាមសភទ នងិអាយុ  

ការចុះស យ្ ះស ះ
សនប ត 

េរុប តាមសភទ តាមអាយុ 

ចនំនួ % 
ស្រេថ ី បុរេ យុវជន វយ័ចណំ្តេ់ 

ចនំនួ % ចនំនួ % ចនំនួ % ចនំនួ % 
 នចុះស យ្ ះ ២៥៤០ ៩៧,៧ ១៥០០ ៩៧,៩ ១០៤០ ៩៧,៣ ៥៩២ ៩៣,៤ ១៩៤៨ ៩៩ 

មិន នចុស យ្ ះ ៦១ ២,៣ ៣២ ២,១០ ២៩ ២,៧០ ៤២ ៦,៦០ ១៩ ១ 
េរុប ២៦០១ ១០០ ១៥៣២ ១០០ ១០៦៩ ១០០ ៦៣៤ ១០០ ១៩៦៧ ១០០ 

៨.១.២ ករំតិននអ្នកចោុះឈ ម្ ោះថមើ ២០១២ 

រូបភាពទ១ី បងាា ញថាកបុងចំសណ្តមអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប តទងំអេ់មានដត ៤,៤% ាអបកដដលសទីបចុះស យ្ ះ
ថយីនប  ំ ២០១២។ សបីសយងតាមលទនផលផវូវការននការពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងការចុះស យ្ ះស ះសនប តនប  ំ ២០១២របេ់គ.ជ.ប 
មានអបកចុះស យ្ ះថយេីំោប់នប ២ំ០១២ មានលបមាណ ៩,៧%។  

 

 

 

 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 21 ែ េខស្រវែល 

រូបភាពទ១ី ករំតិននអបកចុះស យ្ ះថយ ី  

 
៨.១.៣ យវុរនអាយ ុ១៨ នន  ំ នចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 
 រូបភាពទ២ី បងាា ញថា យុវជនដដលលគប់អាយុ ១៨នប  ំគិតសៅដល់ការស ះសនប តនប  ំ២០១៣ មានដត ៨៦%  ន
ចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ ចំនួនសនះលបមាណ ៣២០,០០០ ក់ សបីសយងតាមរ យការណ៍ជំសរឿននប  ំ ២០០៨ ននវទិាសាទ ន
ាតិេទិតបិងាា ញថាយុវជនមានលបមាណាង ៣៧០,០០០ ក់ ដដលនឹងលគប់អាយុចុះស យ្ ះស ះសនប តសបគីិតសៅដល់នថង
ស ះសនប តនប ២ំ០១៣។ សបីលកស កសមលីពីតាោងលទនផលផវូវការរបេ់គ.ជ.ប មនិ នបងាា ញពីចនំួនអបកស ះសនប តថយីដដល
សទីបលគប់អាយុ១៨នប សំទ សបគីិតសៅដល់នថងស ះសនប តនប  ំ ២០១៣ រមួទងំអបកដដលមនិទន់ចុះស យ្ ះស ះសនប តពីមុនមក 
លពមទងំអបកផ្ទវ េ់ទីលំសៅដដលលតូវចុះស យ្ ះថយ។ី សបីគតិសៅសលីចំននួអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តថយី លកុមលបកឹាឃុេំងាេ ត់ និងគ.
ជ.ប  នចុះស យ្ ះអបកស ះសនប តថយមីានចនំួន ៩៤០,៤៤៥ ក់ ដដលសលីេពីការ ៉ន់លបមាណរបេ់ខ្វួនមានលតឹមដត 
៦១៩,៦៣០ ក់។ មានន័យថាគ.ជ.ប និងលកុមលបឹកាឃុេំងាេ ត់ នចុះស យ្ ះអបកស ះសនប តថយីសនះមានចំននួ១៥២% សបី
សធៀបាមួយនឹងតួសលខ្ ៉ន់លបមាណរបេ់ខ្វួន ដដល ឲំ្រមានភាពមនិចាេ់ោេ់អំពអីបកចុះស យ្ ះស ះសនប តថយី។  
រូបភាពទ២ី យុវជនអាយុ១៨នប  ំគតិដល់នថងស ះសនប ត ២០១៣  នចុះស យ្ ះស ះសនប ត 

 
៨.១.៤ អ្នកមានសិទធចិោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន តន្ដលមនិ នចោុះឈ ន្ ោះឈ ោះឈនន តឈររៀបឈធៀបរាមយួករំតិអ្បរ់ ំ

អបកផថល់បទេមាម េន៍លតូវ នេួរពីកំរតិននការេិកាដដលពកួសគេំសរច ន សេយីការេិកាបងាា ញពីទំ ក់ទំនង 
យ៉ងេំខាន់រវាងកំរតិអប់រ ំនងិការចុះស យ្ ះស ះសនប ត (រូបភាពទី ៣) ។ ការអសងេតលសាវលាវរបេ់ខុ្មដស្រេឝល នរកសឃញី

ចុះមុនឆ្ន ំ
២០១២, 
៩៥,៦០% 

លទើបមរចុះ
កនុងឆ្ន ំ
២០១២, 
៤,៤០% 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 22 ែ េខស្រវែល 

ថា សៅមានមាច េ់សនប តអត់ នចុះស យ្ ះស ះសនប តលបដេល ២,៣%ននអបកមានេទិនិចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ ភាគរយខ្ភេ់នន
អបកដដលមិន នចុះស យ្ ះស ះសនប ត គឺាអបកដដលមានកំរតិអប់រលំតមឹបឋមេកិា (ថាប ក់ទ១ី ដល់ទ៦ី) ដដលកបុងស ះមាន 
៤២,៦២% ននអបកដដលមិន នចុះស យ្ ះស ះសនប ត នងិ២៤,៥៩% គឺាអបកដដលមនិ នចុះស យ្ ះស ះសនប តដដលមិន
 នសៅសាោសរៀនទល់ដតសសាះ ។ បុ៉ដនថផធុយសៅវញិ ភាគរយននអបកដដលមនិ នចុះស យ្ ះស ះសនប ត ១៦,៣៩% គឺអបក
ដដលមានកំរតិអប់រសំៅអនុវទិាល័យ (ថាប ក់ទ៧ី ដល់ទ៩ី)។ 

រូបភាពទ ី៣ អបកមានេទិនចុិះស យ្ ះស ះសនប តដដលមនិ នចុះស យ្ ះស ះសនប តសធៀបករំតិអប់រ ំ

 
៨.១.៥ អ្នកន្ដលមានសិទធចិោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន តន្ដលមនិ នចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន តឈររៀបឈធៀបរាមយួមខុ្របរ 

រូបភាពទី ៤ បងាា ញពទីំ ក់ទំនងរវាង ការចុះស យ្ ះស ះសនប ត និងមុខ្របរការងារ ។ កបុងចំសណ្តមអបកមានេទិនិចុះ 
ស យ្ ះស ះសនប តដដលមិន នចុះស យ្ ះស ះសនប ត ៨០,៣% គឺាអបកដដលមានមុខ្របរផ្ទធ ល់ខ្វួន និងមាន ៨,២% គឺាអបក
ដដលមិនមានការងារសធឝីកបុងរយៈសពល ១២ ដខ្ចុងសលកាយ សេយីអបកដដលមានការងារដដលមានល ក់ដខ្ាលបច ំ មាន 
៦,៦%  រឯីអបកដដលសធឝកីេកិមយ មាន ៤,៩% ។  

រូបភាពទ ី៤ អបកមានេទិនសិ ះសនប តមនិ នចុះស យ្ ះស ះសនប តសធៀបាមយួមុខ្របរ 

 
៨.១.៦ មលូឈេតនុ្ដលមនិ នចោុះឈ ន្ ោះឈ ោះឈនន ត 

 អបកមានេិទនិចុះស យ្ ះស ះសនប ត ដដលមនិ នចុះស យ្ ះស ះសនប តលតូវ នេួរពីមូលសេតុដូចមានសៅកបុងរូបភាព 
ទ៥ី ។ ២៦,១៥% ននអបកមិន នសៅចុះស យ្ ះស ះសនប ត នគតិថា ពួកោត់មិនមានឯកសារផវូវការ។ ប ធ ប់ពីសនះដដរ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 23 ែ េខស្រវែល 

មាន ២០% ពួកោត់ថា មិន នទទលួព័ត៌មានេថពីីការចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ ១០,៧៧%ននអបកមនិ នសៅចុះស យ្ ះស ះ
សនប តសោយសារោត់ផ្ទវ េ់បថូរទីលំសៅ និងោយ នលិខ្តិបញ្ញជ ក់ពីទលីំសៅ។ ៩,២៣%ននអបកមនិ នសៅចុះស យ្ ះស ះសនប ត 
 នសលីកស ងីថាពកួោត់មិនមានសពលសវោលគប់លោន់កបុងការចុះស យ្ ះ និង៦,១៥%ននអបកមិន នសៅចុះស យ្ ះស ះ
សនប ត នសជឿាក់ថាពកួោត់មានស យ្ ះកបុងបញ្ជ ីរចួមថងសេយី មូលសេតុសនះអាចាចំនុចដដលគួរឲ្រលពួយ រមម សលពាះថាអបក
មានេិទនិស ះសនប តទងំសនះអាចលបឈម នឹងការមិន នស ះសនប េំោប់ការស ះសនប ត សពលខាងមុខ្ ។   

 សបីសលបៀបសធៀបាមួយការេិកាលសាវលាវដដល នរកសឃញីសៅនប  ំ ២០១១ មានលកេណៈខុ្េោប ពីលទនផល
លសាវលាវកបុងនប  ំ២០១២។ ការខុ្េោប សនះ គេឺំោប់នប  ំ២០១២ មូលសេតុដដលមាច េ់សនប តមិន នសៅចុះស យ្ ះស ះសនប ត
គឺភាគសលចីនសោយសារដតមានមានឯកសារផវូវការ សបីសលបៀបសធៀបការេកិាលសាវលាវនប  ំ ២០១១ មូលសេតុដដលមាច េ់សនប ត
មិន នសៅចុះស យ្ ះស ះសនប តគឺសោយសារដតពួកោត់ នសជឿាក់ថា ស យ្ ះរបេ់ពកួោត់មានសៅកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះស ះ
សនប តរចួសេយី។ (េូមសមីលឧបេមភ័ននទី៣) 

រូបភាពទ ី៥ មូលសេតុដដលមនិ នចុះស យ្ ះស ះសនប ត 

 
៨.១.៧ អ្នកចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត នចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន តឈោយមនិ នឈៅឈោយផ្ទទ ល ់

រូបភាពទ៦ី   នបងាា ញថា ៨៦,៩% ននអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប ត ដដល នបងាា ញមុខ្សៅការយិល័យស ះ
សនប ត ឬសៅចុះស យ្ ះសោយផ្ទធ ល់។ សទះបីាយ៉ងណ្ត ១៣,១% ននអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប ត នចុះស ប្ ះស ះសនប ត 
សោយមានអបកចុះស យ្ ះឲ្រ (អាចាបង បែូន ឳពុកមាថ យ ឬអាាញ ធរ) ។ សនះគាឺការរសំោភនីតិវធិីដដល នសលកីស ងីថា 
អបកមានេិទនិចុះស យ្ ះស ះសនប តលតូវចុះស យ្ ះស ះសនប តសោយបងាា ញមុខ្ចំសពាះមុខ្សេយៀនឃុសំៅសពលចុះស យ្ ះស ះសនប ត។  

ការសលបៀបសធៀបាមួយនប  ំ ២០១១ ភាគរយននអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប តសោយមានអបកចុះស យ្ ះឲ្រមានការសកីន
ស ងី សោយកបុងស ះនប  ំ២០១១ មានលតឹមដត២,៤%ននអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប ត នចុះស យ្ ះស ះសនប តសោយមានអបក
ចុះស យ្ ះឲ្រ នងិាភាពមិនលបលកតីកបុងការមិនសោរពនីតិវធិរីបេ់គ.ជ.ប។ (េូមសមលីឧបេមភ័ននទី៣) 

 
 
 
 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 24 ែ េខស្រវែល 

រូបភាពទ ី៦ អបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត នចុះស យ្ ះស ះសនប តមនិ នចុះស យ្ ះសោយផ្ទធ ល់ 

 
៨.១.៨ អ្នកមានសិទធឈិ ោះឈនន តន្ដលរបួការលំ កកនងុការចោុះឈ ន្ ោះ នងិពនិតិយបញ្ជ ឈី ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 

អបកមានេិទនិស ះសនប តលតូវ នេួរពីភាពលំ ករបេ់ោត់ដូចា “មិនល ំកទល់ដតសសាះ, មិនលំ ក, លំ ក, 
លំ កខ្វះដដរ នងិលំ កខាវ ងំណ្តេ់” ។ រូបភាពទី៧បងាា ញថា៩៦,៨%ននអបកផថល់ចសមវយី នសលជីេសរេី“ មិនលំ កទល់
ដតសសាះ នងិមិនលំ ក”។ សទះបីយ៉ងណ្តក៏សោយ២,៩%ននអបកមានេទិនិស ះសនប ត នបងាា ញពីភាពលំ កខ្វះដដរ ។  

រូបភាពទ៧ី អបកមានេទិនសិ ះសនប តជបួការល ំកកបុងការចុះស យ្ ះ នងិពនិតិរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត 

 

៨.២ ពត័ម៌ានននការចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 
៨.២.១ ររភពពត័ម៌ានននការចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 

អបកស ះសនប តភាគសលចនី នទទួលព័ត៌មានពីការចុះស យ្ ះ និងពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តតាមរយៈលបធ្លនភូម ិ
មាន៧៥,៨%, វទិរុ ៣៤,៦% និងទូរទេេន៍ ៣៨,៥%។ លបភពព័ត៌មានដដលទទួល នពី សវទិការសាធ្លរណៈរបេ់អងគការ
េងគមេុីវលិមានតិចតួចគឺ ១,៤%។ បុ៉ដនថផធុយសៅវញិ ២៤,៨% ព័ត៌មាន នមកពីអាាញ ធរ ដដលទងំសនះអាចកត់េោំល់
សឃញីថាអបក ផថល់បទេមាម េន៍អាចផថល់ចសមវីយពីរដងទក់ទងសៅនងឹការទទួលព័ត៌មានពីលបធ្លនភូមិសនះ អាចពិចរណ្ត



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 25 ែ េខស្រវែល 

 នថាពួកសគគិតថាលបធ្លនភូមិាអាាញ ធរ។ ព័ត៌មានេថីពកីារចុះស យ្ ះ និងពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត ដដល នមកពីអបក
ជិតខាង និងលកមុេេគមន៍ ១២% និង តាមរយៈសមលកូ ១៩,២០% ក៏ាលបភពព័ត៌មានដ៏េំខាន់មួយដដរ (រូបភាពទី ៧)។  

រូបភាពទ ី៨ លបភពព័ត៌មានននការចុះស យ្ ះស ះសនប ត

 
៨.២.២ បញ្ជ ឈី ម្ ោះឈ ោះឈនន តដបំងូ 

បញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តដំបូង លតូវ នសគផថុបំញ្ចូ លោប រវាងបញ្ជ ីស ះសនប តចុងសលកាយដដលសធឝីបចចុបផនបភាពរចួ ាមួយ
បញ្ជ ីចុះស យ្ ះស ះសនប តបដនទម។ សេយីបញ្ជ ីសនះ លតូវ នសគបិទផាយសៅការយិល័យសៅសាោឃុេំងាេ ត់ នងិកដនវងសផេង
សទៀតសៅកបុងឃុេំងាេ ត់ ប ធ ប់ពីបញ្ច ប់ការចុះស យ្ ះ និងពនិិតរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តសដមីផទីទួលបណថឹ ងទក់ទងសៅនងឹបញ្ជ ី
ស យ្ ះស ះសនប ត ។  

រូបភាពទី ៩  នបងាា ញថា ភាគរយននការយល់ដឹងរបេ់អបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត សៅសលីបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត
ដំបូងគឺមានកំរតិទប ២៤,៥%។ ភាគរយសនះមានការសកីនស ងីសបីសធៀបសៅនឹងនប ២ំ០១១ ដដលមាច េ់សនប តយល់ដឹងពបីញ្ជ ី
ស យ្ ះស ះសនប តដំបូងលតឹមដត ៨,៥% (េូមសមលីឧបេមភ័ននទី៣) ។  

រូបភាពទ៩ី បញ្ជ ីស ះសនប តដបូំង 

 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 26 ែ េខស្រវែល 

៨.២.៣ អ្តតសញ្ញា ណបណ័ណ ន្ដលផតុសពុលភាព 

សៅនថងទី ០១ ដខ្កកេោ នប  ំ ២០១១ គជប រមួាមយួលកេួងមហានផធ  នសចញសេចកថីដណ កំបុងការបនថសលបអីតថ
េញ្ញដ ណប័ណតដដលអេ់េុពលភាពរេូតដល់នថងទី ៣១ ដខ្ធបូ នប  ំ២០១៣ េំោប់សោលបណំងននការចុះស យ្ ះស ះសនប ត 
និងេំោប់ការស ះសនប ត ២០១២ និង ២០១៣ ។  

តាោងទ៣ី បងាា ញថា ៧០,២% ននអបកមានេទិនិស ះសនប តយល់ថា អតថេញ្ញដ ណប័ណតដដលអេ់េុពលភាពអាច
សលបីេំោប់ការស ះសនប ត ២០១៣ ។ ២៩,៨% ននអបកមានេិទនិស ះសនប តនិយយថា អតថេញ្ញដ ណប័ណត ដដលអេ់េុពល
ភាពមិនអាចសលបីល េ់ នសទ។  

េំោប់អបក នចុះស យ្ ះស ះសនប តវញិ ៧០,៧%  នដឹងថា អតថេញ្ញដ ណប័ណតដដលអេ់េុពលភាពអាចបនថសលប ី
ល េ់ ន បុ៉ដនថ ២៩,៣%  ននិយយថា ប័ណតសនះមិនអាចសលបីល េ់ នសទេំោប់ការស ះសនប ត ២០១៣។   

តាោងទ៣ី អបកមានេទិនសិ ះសនប តយល់ដងឹពអីតថេញ្ញដ ណប័ណអេ់េុពលភាពអាចសលបេីោំប់ការស ះសនប ត 

សលខ្សរៀង ចសមវយី 
អបកផថលប់ទេមាម េន៍ អបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត មនិ នចុះស យ្ ះស ះសនប ត 
ចនំនួ % ចនំនួ % ចនំនួ % 

១ អាចសលបី ន ១៨១៥ ៦៩,៩ ១៧៩៣ ៧០,៧ ២២ ៣៦,១ 
២ មិនអាចសលបី ៧៨៣ ៣០,១ ៧៤៤ ២៩,៣ ៣៩ ៦៣,៩ 

េរុប ២៥៨៨ ១០០ ២៥៣៧ ១០០ ៦១ ១០០ 

៨.២.៤ ការយលដ់ងឹរបសម់ាា សឈ់នន តឈៅឈលីលកេខ្ណឌ កនងុការចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 
 អបកផថល់បទេមាម ន៍លតូវ នេរួពីលកេខ្ណឍ កបុងការចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ លទនផល បងាា ញថា ៣៦,១០%  ន
សឆវីយថាលតូវមានអាយុ ១៨នប សំ ងីសៅគិតលតឹមនថងស ះសនប តនប  ំ ២០១៣ នងិមាន ២៧,៤០%  នសលីកស ងីថាលតូវមាន
េញ្ញជ តិដខ្យរ រឯី ១២,៥%  ននិយយលតូវមានអាេ័យោឌ នកបុងឃុេំងាេ ត់ដដលខ្វួនរេ់សៅ។ យ៉ងណ្តមិញ លកេខ្ណឍ ដដល
អាចចុះស យ្ ះស ះសនប ត ន មាច េ់សនប តលតូវសោរពតាមលកេខ្ណឍ ចំននួ ៤ដូចា៖ មានឯកសារបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណ, មាន
អាយុចប់ព១ី៨នប សំ ងីគិតសៅដល់នថងស ះសនប ត, មានេញ្ញជ តិដខ្យរ និងមានអាេ័យោឌ នកបុងឃុេំងាេ ត់ដដលខ្វួនរេ់សៅ។ 
សៅកបុងស ះដដរ អបកចុះស យ្ ះស ះសនប តដដល នសឆវយីលតឹមលតូវតាមលកេខ្ណឍ ទងំ៤ខាងសលី មានលតឹមដត ១០,៥% 
បុ៉សណ្តត ះ។  

៨.៣ ការពនិតិយបញ្ជ ឈី ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 
៨.៣.១ អ្នក នចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត នពនិតិយឈ ម្ ោះឈៅកនងុបញ្ជ ឈី ម្ ោះ២០១១ នងិ ២០១២ (បញ្ជ ដីបំងូ) 

បញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១២ លតូវ នសធឝីការបិទផាយសៅសាោឃុេំងាេ ត់ សដីមផឲី្រលបាពលរដឌដដល នចុះ
ស យ្ ះសេយីសធឝកីារពិនិតរ នងិសផធៀងផ្ទធ ត់ស យ្ ះ សបីកបុងករណីមានទិនបន័យខុ្េលតង់កដនវងណ្តមួយស ះ លបាពលរដឌអាច
ជួបសេយៀនឃុសំដីមផសីធឝីការដកេរំលួ ។  

រូបភាពទ១ី០ បងាា ញថា មាន ៦៥,៧% ននអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប ត នពិនិតរ និងសផធៀងផ្ទធ ត់ស យ្ ះសៅកបុង
បញ្ជ ីស ះសនប ត២០១១ នងិ បញ្ជ ីដំបូង ២០១២។ បុ៉ដនថ ៣៤,៣% មិន នសធឝីការសផធៀងផ្ទធ ត់ នងិពិនតិរស យ្ ះកបុងបញ្ជ ី 
សេយីក៏អាចសធឝីការ ពិចរណ្ត នថាកបុងចំសណ្តមអបកទងំសនះ អាចមានអបកចុះស យ្ ះខ្វះមានទិនបន័យណ្តមួយខុ្េកបុងបញ្ជ ី
ដដលអាចលបឈមនឹងការស ះបង់េិទន ិឬជបួបញ្ញា សៅកបុងការស ះសនប ត សពលខាងមុខ្ ។ 

 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 27 ែ េខស្រវែល 

រូបភាពទ ី១០ អបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត នពនិតិរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត 

 

៨.៣.២ មលូឈេតនុ្ដលអ្នក នចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន តមនិ នពនិតិយឈ ម្ ោះឈៅកនងុបញ្ជ ឈី ោះឈនន ត ២០១១ នងិបញ្ជ ដីបំងូ
២០១២ 

រូបភាពទ១ី១ បងាា ញថា កបុងចំសណ្តមអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តមិន នសៅពនិិតរស យ្ ះ មាន ៤៩,៦% មិន ន       
ពិនិតរស យ្ ះ ឬសផធៀងផ្ទធ ត់ស យ្ ះកបុងបញ្ជ ីសោយសារពួកោត់គិតថា ស យ្ ះរបេ់ពកួោត់មានកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តរចួសេយី។ 
២២,៤% ពួកសគមិនមានសពលសវោលគប់លោន់កបុងការពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត និង ២១,២០% មិន នទទលួព័ត៌មានពី
ការចុះស យ្ ះ និងពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត។  

រូបភាពទ ី១១ មូលសេតុដដលមនិ នពនិតិរស យ្ ះកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត២០១១ នងិបញ្ជ ីដបូំង២០១២ 

 
 

៨.៤ ភាពមនិរររកតី 
៨.៤.១ ឯកសារសំោលអ់្តតសញ្ញា ណសំរាបក់ារឈ ោះឈនន ត 

អបកផថល់បទេមាម េន៍ លតូវ នេួសរពីឯកសារេោំល់អតថេញ្ញដ ណេំោប់ការស ះសនប ត សពលខាងមុខ្។ រូបភាពទ ី
១២ បងាា ញថា ១%ននអបកដដល នចុះស យ្ ះស ះសនប តមិនមានឯកសារេំោល់អតថេញ្ញដ ណេំោប់ការស ះសនប ត សពល



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 28 ែ េខស្រវែល 

ខាងមុខ្។ ឯកសារបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណផវូវការណ្តមួយ េលមាប់សលបីសៅសពលស ះសនប តមានដូចា៖ អតថេញ្ញដ ណប័ណតាតិ
ដខ្យរ, លិខ្ិតឆវងដដន, អតថេញ្ញដ ណប័ណតមស្រនថីោជការេុីវលិ, អតថេញ្ញដ ណប័ណតកងសយធពលសខ្មរភូមនិធ, អតថេញ្ញដ ណប័
ណតនគរ លាតិ, ប័ណតេោំល់ខ្វួនសចញសោយលកេួងសាទ ប័ន, សេៀវសៅលគួសារមានបិទរូបថតសាមុីខ្វួនអបកស ះសនប ត/ប័
ណតេមាគ ល់លគសួារមានបិទរូបថតសាមខី្វួនអបកស ះសនប ត, នយគណៈមហានិកាយេុទនប័ិលតគណៈធមយយុតថកិនិកាយ េ
ងណដីកា នងិលិខ្តិបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណេលមាប់មសលបីឲ្រការស ះសនប ត។  

រូបភាពទ ី១២ ឯកសារេោំល់អតថេញ្ញដ ណេោំប់ការស ះសនប ត 

 
 

៨.៥ ភាពភយ័ខាល ច 
៨.៥.១ ភាពភយ័ខាល ចរបសអ់្នកឈ ោះឈនន ត 

រូបភាពទី ១៣  នបងាា ញថា ៩៨,២៦% ននអបកមានេិទនិស ះសនប តពុំមានការភ័យខាវ ចជុំវញិការចុះស យ្ ះ នងិការ     
ពិនិតរស យ្ ះស ះសនប តសទ បុ៉ដនថមាន ១,៧៤%  នបងាា ញពីការលពួយ រមម ។ ភាគរយសនះមានភាពលបហាក់លបដេលសៅ
នឹងនប ២ំ០១១ដដរ។ (េូមសមលីឧបេមភ័ននទី៣) 

សយងតាមរ យការណ៍លទនផលអសងេតលសាវលាវបញ្ជ ីស ះសនប ត និងការចុះស យ្ ះស ះសនប តនប  ំ ២០០៨ របេ់       
ខុ្មដស្រេឝល នបងាា ញថា ២៣,៩% ននអបកផថល់ចសមវីយ នបងាា ញពកីារលពួយ រមមអំពេុីវតទិភាពផ្ទធ ល់ខ្វួនរបេ់ពួកសគ។  

ទងំសនះមានន័យថា អបកមានេិទនិស ះសនប ត មានការលពួយ រមមកបុងករណីដដលលទនផលននការស ះសនប ត នបងាា ញឲ្រដឹង 
និងពួកសគពុំមានការលពួយ រមមសៅកបុងក ុំងការចុះស យ្ ះ និងពិនតិរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត។  

រូបភាពទ ី១៣ ភាពភ័យខាវ ចរបេ់អបកស ះសនប ត 

 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 29 ែ េខស្រវែល 

៨.៥.២ មលូឈេតនុ្ដលបណាត លឲ្យមានការភយ័ខាល ច 

រូបភាពទ១ី៤ បងាា ញពីសេតុផលដដលអបកមានេទិនិស ះសនប តមានការភ័យខាវ ចកបុងសពលចុះស យ្ ះ នងិពិនតិរស យ្ ះ
ស ះសនប ត។ ៦៦% ននអបកមានេិទនិស ះសនប តមានភាពភ័យខាវ ច សោយមូលសេតុមកពមីានការលពួយ រមមសោយខ្វួនឯង។ 
៦,៤%  រមមថាខាវ ចសគដឹងពេីមាេភាពោលំទគណបកេ និង ៨,៥% មានអារមយណ៍ថាមានការបំភតិបំភ័យ។ ៨,៥%  រមម
ថាមានអំសពេីងឹា នងិការគំោមកំដេង និង ១០,៦% គឺ រមមពីករណីសផេងៗសទៀត។ 

រូបភាពទ ី១៤ មូលសេតុដដល ឲំ្រភ័យខាវ ច 

 
៨.៥.៣ ការសទងម់តិសតពីរីរពន័ធចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 

រូបភាពទី ១៥ បងាា ញថា ៣៩,៣% ននអបកមានេទិនិស ះសនប តឲ្រអានុសាេន៍សៅសលកីារផ្ទវ េ់បថូរលបព័ននចុះស យ្ ះ
ស ះសនប ត និង ២៥% ចង់ឲ្រមានការសធឝីបចចុបផនបភាពននបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត។ សទះបយ៉ីងណ្ត ៣៥,៧% មិន នសឆវីយ
ទក់ទងសៅនឹងការសធឝបីចចុបផនបភាព និងការផ្ទវ េ់បថូរលបព័ននចុះស យ្ ះស ះសនប តទងំលេុងស ះសទ។  
រូបភាពទ ី១៥ ការេធង់មតពិលិបព័ននចុះស យ្ ះស ះសនប ត 

 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 30 ែ េខស្រវែល 

៨.៦ ការចលូរមួរបសអ់្នកឈ ោះឈនន ត 
៨.៦.១ អ្នកឈ ោះឈនន តនងឹចលូរមួឈ ោះឈនន តឈររើសតងំតណំាងរាស្រសតអាណតិតទ៥ី ២០១៣ 

រូបភាពទ ី ១៦ បងាា ញពីការចូលរមួរបេ់អបកស ះសនប តកបុងការសលជីេតាងំតំណ្តងោស្រេថអាណតថិទ៥ីេំោប់នប  ំ
២០១៣។ ៩៩,១% ននអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប តនងឹសៅស ះសនប តសលជេីតាងំតំណ្តងោស្រេថអាណតថិទ៥ី នប ២ំ០១២ បុ៉ដនថ 
០,៩% នឹងមនិសៅស ះសនប តសទ។ 

រូបភាពទ១ី៦ អបកស ះសនប តចូលរមួស ះសនប តសលជេីតាងំតណំ្តងោស្រេថ ២០១៣ 

 
 

៨.៦.២ មលូឈេតនុ្ដលអ្នកឈ ោះឈនន តមនិចលូរមួឈ ោះឈនន តឈររើសតងំតណំាងរាស្រសតអាណតិតទ៥ី ២០១៣ 

តាោងទ៤ី បងាា ញពីសេតុផលដដលអបកស ះសនប តនងឹមិនសៅស ះសនប តនប ២ំ០១២។ កបុងចំសណ្តមអបកមនិសៅស ះ
សនប ត ៣៧,១% ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត នសលីកស ងីថា ស យ្ ះរបេ់ពួកោត់មនិមានសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត។ មិនចប់
អារមយណ៍នឹងនសយ យ។ ២៨,៦% ខ្ឝះឯកសារផវូវការ, ២២,៩% មិនចប់អារមយណ៍នងឹនសយ យ, ១១,៤% មិន នចុះ
ស យ្ ះស ះសនប ត, ១១,៤% ផ្ទវ េ់បថូរទីលំសៅ, ២,៩% មិនដឹងថាស ះសនប តសៅសពលណ្ត, ២,៩% សោយសារដតពិការ, 
២,៩% មិនដងឹសៅស ះសនប តសៅទីណ្ត និង ៥,៧% សជឿាក់ថាការស ះសនប តមិនសធឝឱី្រមានការផ្ទវ េ់បឋូរស ះសទ ។ 

តាោងទ ី៤ មូលសេតុដដលអបកស ះសនប តមនិចូលរមួស ះសនប តសលជេីតាងំតណំ្តងោស្រេថអាណតថទិ៥ី ២០១៣ 

សលខ្សរៀង ចសមវយី ចនំនួ % 
១ មិនចប់អារមយណ៍កបុងដផបកនសយ យ ៨ ២២,៩ 
២ ការស ះសនប តរបេ់ខ្ញុ ំមិនសធឝីឲ្រមានការផ្ទវ េ់បថូរស ះសទ ២ ៥,៧ 
៣ ខ្ញុ ំមិនមានការយល់ដឹងលគប់លោន់ពីបញ្ញា នសយ យ ០ ០ 
៤ មិនមានស យ្ ះសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត ១៣ ៣៧,១ 
៥ មិនអាចចុះស យ្ ះ ន ៤ ១១,៤ 
៦ មិនដឹងពីរសបៀបស ះសនប ត ១ ២,៩ 
៧ មិនដឹងសពលណ្តសគស ះសនប ត ១ ២,៩ 
៨ មិនសាគ ល់កដនវងសៅស ះសនប ត ១ ២,៩ 
៩ សោយសារដតខ្ញុ ំពិការ ១ ២,៩ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 31 ែ េខស្រវែល 

១០ មិនសៅផធះ ឬផ្ទវ េ់បថូរទីលំសៅ ៤ ១១,៤ 
១១ មិនមានលុយេលមាប់សធឝីដំសណីរសៅស ះសនប ត ០ ០ 
១២ ោយ នសេតុផលពិសេេណ្តមួយ ០ ០ 
១៣ មិនមានឯកសារលគប់លោន់ ១០ ២៨,៦ 

៨.៧ ឯកសារសំរាបក់ារចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 
៨.៧.១ អ្នក នចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន តឈរររីាសឯ់កសារសរំាបក់ារចោុះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនន ត 

តាោងទ៥ី  នបងាា ញពីឯកសារដដលអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប ត នសលបីកបុងកំ ុងសពលចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ 
៨៩% ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត នសលបីល េ់អតថេញ្ញដ ណប័ណត សេយី ៤៦,៥% សលបីសេៀវសៅលគួសារដដលមានបិទរូប
ថត ។ ១៥,៤%  នសលបេីំបុលតកំសណីត, ៣,៣% សលបីល េ់លិខ្តិបញ្ញជ ក់ទីលំសៅ និង ១,៦%  នសលបីល េ់ប័ណតេំោល់
លគួសារផថល់សោយរដឌកមភុា។  

តាោងទ ី៥ អបក នចុះស យ្ ះស ះសនប តសលបឯីកសារេោំប់ការចុះស យ្ ះស ះសនប ត 

សលខ្សរៀង ឯកសារ ចនំនួ % 
១ អតថេញ្ញដ ណប័ណតាតិដខ្យរ ២២៤៨ ៨៨,៥ 
២ លិខ្ិតឆវងដដន ៩៦ ៣,៨ 
៣ េញ្ញដ ណប័ណតមស្រនថីោជការេីុវលិ ៦៦ ១,៤ 
៤ េញ្ញដ ណប័ណតនគរ លាតិ ៣៨ ១,៥ 
៥ េុទនិប័លតគណៈធមយយុតថិកនិកាយ ៤ ០,២ 
៦ ប័ណតេំោល់លគួសារផថល់សោយរដឌកមភុា ១៣៧ ៥,៤ 
៧ េំបុលតកំសណីត ឬេំបុលតបញ្ញជ ក់កំសណីត ៥៨១ ២២,៩ 
៨ សេៀវសៅលគួសារមានរូបថត ១១៨១ ៤៦,៥ 
៩ អតថេញ្ញដ ណប័ណតកងសយធពលសខ្មរភូមិនធ ២២ ០,៩ 
១០ ប័ណតេមាគ ល់ខ្វួនសចញសោយលកេួងសាទ ប័នរដឌ ២៣ ០,៩ 
១១ នយគណៈមហានិកាយ ១ ០ 
១២ េងឃដីកា ១១ ០,៤ 
១៣ លិខ្ិតបញ្ញជ ក់ទីលំសៅ ១១៩ ៤,៧ 
១៤ លិខ្ិតបញ្ញជ ក់អតថេញ្ញដ ណេលមាប់បសលមីឲ្រការស ះសនប ត ៦០ ២,៤ 
១៥ សផេងៗ ២៥ ១ 

៨.៨ ភាពរឹមរតវូឈៅកនងុបញ្ជ ឈី ោះឈនន ត ២០១២ 
៨.៨.១ ការឈផទៀងផ្ទទ តទ់និននយ័អ្នកឈ ោះឈនន តឈៅកនងុបញ្ជ ឈី ោះឈនន ត ២០១២ ឈធៀបនងឹបញ្ជ ឈី ោះឈនន ត ២០១១ នងិ២០០៨ 

ការសផធៀងផ្ទធ ត់ឯកសារអតថេញ្ញដ ណអបកស ះសនប តសនះ គឺេំសៅសៅសលកីារសធឝីេវនកមយសផធៀងផ្ទធ ត់ទិនបន័យរបេ់អបក
ស ះសនប ត និងទនិបន័យដដលមានសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តនប ២ំ០១២ និងសធឝកីារសលបៀបសធៀបទិនបន័យាមួយបញ្ជ ីស ះសនប តនប ំ
២០១១ និង នប ២ំ០០៨។  

តាោងទ៦ី បងាា ញថា ភាពមនិលតឹមលតូវមាន ២២,៩% ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តដដលមានខុ្េព័ត៌មានយ៉ងតិច
មួយករណីសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តនប ២ំ០១២។ ភាគរយសនះមានការធ្លវ ក់ចុះ ១,៧% សបីសធៀបសៅនឹងបញ្ជ ីស ះសនប តនប ំ
២០១១ ដដលមាន ២៤,៦% និងការសកីនស ងី ១,១% សបសីធៀបាមួយនិងបញ្ជ ីស ះសនប តកបុងនប ២ំ០០៨ មាន ២១,៨%។ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 32 ែ េខស្រវែល 

ផធុយមកវញិភាគរយសនះ នបងាា ញថា ភាពលតមឹលតូវននបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១២ មានការសកីនស ងី សបីសធៀបនិងបញ្ជ ី
ស ះសនប តនប ២ំ០១១ និងនប ២ំ០០៨។  

ខុ្មដស្រេឝល នរកសឃញីថា ១៣,៥% ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តដដលមនិមានទនិបន័យកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត
កបុងនប ២ំ០១២ (ស យ្ ះរបេ់ពួកសគមនិអាចរកសឃញី ឬស យ្ ះស ះ នផ្ទវ េ់បថូរទងំលេុង)។ បុ៉ដនថភាគរយសនះមានកំរតិទប
ាង ៣,៧% សបីសធៀបសៅនឹងបញ្ជ ីស យ្ ះរកអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តមិនសឃញីសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តនប ២ំ០១១ (១៧,២%) 
និងមានកំរតិទបាង ៥% សបីសធៀបាមយួនិងបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តដដលរកស យ្ ះអបកស ះសនប តមិនសឃញីកបុងនប ២ំ០០៨ 
(១៨,៥%)។ សទះបីាយ៉ងណ្ត ចនំួនសនះ ដដលលបដេល ១,២៥ ោន ក់ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត ដដលអាចលបឈម
នឹងការ ត់បង់េិទនិសៅកបុងការស ះសនប ត សពលខាងមុខ្។ សយងតាមរ យការណ៍េសងេតលសាវលាវបញ្ជ ីស ះសនប ត និង
ការចុះស យ្ ះស ះសនប តនប  ំ ២០១១របេ់ខុ្មដស្រេឝល មានអបកមានេិទនិស ះសនប តលបមាណ ១,៥ ោន ក់នឹងលបឈមនឹង
ការ ត់បង់េិទនកិបុងការស ះសនប តនប  ំ ២០១២។ ដូចោប ដដរ ប ធ ប់ពកីារស ះសនប តលកមុលបឹកាឃុេំងាេ ត់អាណតថទិី ៣ នប  ំ
២០១២ រចួមក ខុ្មដស្រេឝល នសធឝីការអសងេតលសាវលាវសៅសលីមូលសេតុអបកមិន នសៅស ះសនប តនប  ំ២០១២ ឬអបកមនិមាន
ទឹកសមយ សលីលមាមនដ សេយីក៏ នរកសឃញីថា ៤៩% ននអបកមិន នសៅស ះសនប ត  នសៅដល់ការយិល័យស ះសនប ត បុ៉ដនថ
មិនអាចស ះសនប ត ន សោយសារភាគសលចនីរកស យ្ ះមិនសឃញី។ យ៉ងណ្តមិញ សៅកបុងស ះដដរកបុងចំសណ្តម១៣,៥%នន
អបកចុះស យ្ ះស ះសនប តមិនមានទិនបន័យកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តេំោប់ការស ះសនប ត២០១៣ មានលបមាណ ៦២,៨%ាស្រេថីនឹង
មានបញ្ញា  ត់ស យ្ ះសលចនីសបីសធៀបាមួយបុរេសេយីលបឈមនឹងការ ត់បង់េិទនកិបុងការស ះសនប តនប ២ំ០១៣។   

ភាពលតឹមលតូវននបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១២ មានភាពលបសេីរាងបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១១ និងនប ំ
២០០៨ លបេិនសបីគិតដតសៅសលី នថងដខ្នប កំំសណីត សភទ និងស យ្ ះ។ សទះបីាយ៉ងណ្តបញ្ជ ីសនះមានភាពលតឹមលតវូសលចីន 
លបេិនសបីគិតដតសៅសលអីាេ័យោឌ ន ។  

ាទូសៅ បញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១២ មានភាពលបសេរី សបីសធៀបាមយួបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១១ និង
បញ្ជ ីស ះសនប តកបុងនប ២ំ០០៨ ចំសពាះភាគរយអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តមានភាពមិនលបលកតី (មិនមានទិនបន័យកបុងបញ្ជ ី)  ន
ធ្លវ ក់ចុះ ។ ភាពលែលបសេីរសនះ អាចសោយសារដតការបសងេីនសពលសវោននការចុះស យ្ ះ នងិពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តពី ៣ 
សៅ ៤ដខ្។  

មាង៉វញិសទៀត សៅកបុងនប  ំ ២០១២ គ.ជ.ប  នបនថសរៀបចំបងាា ញពបីញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តោក់កបុងដវបសាយរបេ់
ខ្វួន  និង នសរៀបចំោក់លបព័ននកុំពរូទ័រមានភាជ ប់អុីនសធីដណត សៅលបមាណជិត ៣០០ឃុ ំេងាេ ត់ សដីមផឲី្រមស្រនថីចុះស យ្ ះស ះ
សនប តអាចសផធៀងផ្ទធ ត់ស យ្ ះ (អបកេុំចុះស យ្ ះថយី) សដមីផកីាត់បនទយស យ្ ះេធួន នងិអាចដកតលមូវស យ្ ះអបកស ះសនប ត។ សបី
សយងតាមលទនផលអសងេតលសាវលាវរបេ់ខុ្មដស្រេឝលនប  ំ ២០១២  នបងាា ញថា កបុងចំសណ្តមអបកចុះស យ្ ះថយី មាន 
១៤,៣% ស យ្ ះរបេ់ពួកសគពុំមានកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តសទ។ 

តាោងទ៦ី ការសផធៀងផ្ទធ ត់ទនិបន័យអបកស ះសនប តសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត២០១២សធៀបនងឹបញ្ជ ីស ះសនប ត២០១១ នងិ២០០៨ 

សល
ខ្ស
រៀង

 

គុណភាព 
បញ្ជ ីស ះសនប ត 

បញ្ជ ីស ះសនប ត ២០០៨ បញ្ជ ីស ះសនប ត ២០១១ បញ្ជ ីស ះសនប ត ២០១២ 

លតមឹលតវូ 
% 

មនិលតមឹលតវូ 
% 

ោយ នកបុងបញ្ជ ី 
% 

លតមឹលតវូ 
% 

មនិលតមឹលតវូ 
% 

ោយ នកបុងបញ្ជ ី 
% 

លតមឹលតវូ 
% 

មនិលតមឹលតវូ 
% 

ោយ នកបុងបញ្ជ ី 
% 

១ ស យ្ ះ ៧៣,៣ ៧,២ 

១៨,៥ 

៧២,៩ ៩,៩ 

១៧,២ 

៨៣,៤ ៣,១ 

១៣,៥ 

២ នថងដខ្នប កំំសណីត ៦៦,៤ ១៣,៨ ៦៨,៥ ១៤,៣ ៧៥,១ ១១,៤ 
៣ សភទ ៧៧,៩ ០,៤ ៨២,៥ ០,៣ ៨៦,២ ០,៣ 
៤ អាេ័យោឌ ន ៧៤,៦ ៥,៦ ៧៨,៨ ៣,៩ ៧៧ ៩,៥ 
៥ % អបកផថល់ចសមវីយ ៥៩,៧ ២១,៨ ៥៨,២ ២៤,៦ ៦៣,៦ ២២,៩ 
៦ %អបកផថល់ចសមវីយ ៦៣,៤ ១៨,១ ៦១,៣ ២១,៥ ៧១,២ ១៥,៣ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 33 ែ េខស្រវែល 

៨.៨.២ ការន្សវងរកឈ ម្ ោះអ្នកឈ ោះឈនន តមនិមានឈៅកនងុបញ្ជ ឈី ោះឈនន តផលវូការឈៅកនងុបញ្ជ លីបុឈ ម្ ោះអ្នកឈ ោះឈនន តរបស់
គ.រ.ប (ទរំង ់១០១៦ នងិ ១០១៥) 

ខុ្មដស្រេឝល នបនថដេឝងរកស យ្ ះអបកស ះសនប តដដលមិនមានសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការសៅកបុងបញ្ជ ីលុបស យ្ ះ
អបកស ះសនប ត (ទំរង់ ១០១៦1 និងទំរង់ ១០១៧2) កបុងចំសណ្តមអបកមានេិទនិស ះសនប ត ៩៧,៧% ដដលសឆវីយថាខ្វួនធ្លវ ប់
 នចុះស យ្ ះស ះសនប ត មានលបមាណ ១៣,៥%ដបរារកស យ្ ះមិនសឃញីសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការនប  ំ២០១២របេ់គ.
ជ.ប។  ខុ្មដស្រេឝល នសធឝីការសផធៀងផ្ទធ ត់រកសឃញីថា កបុងចំសណ្តមស យ្ ះដដលរកមិនសឃញី (១៣,៥%) កបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត
ផវូវការ មានលបមាណ ២,៨៨% លតូវ នរកសឃញីសៅកបុងបញ្ជ ីលុបស យ្ ះអបកស ះសនប ត (ទំរង់ ១០១៦ និងទំរង់ ១០១៧ 
របេ់គ.ជ.ប)។ លទនផលសនះបញ្ញជ ក់ថា ការលុបស យ្ ះអបកស ះសនប តសធឝីស ងីសោយមានភាពមិនលបលកតី នសកីតស ងី  ន
ន័យថាសាមុីខ្វួនសៅមានវតថមានសៅកបុងឃុេំងាេ ត់ដដលខ្វួនរេ់សៅ និងធ្លវ ប់ នចុះស យ្ ះស ះសនប តកបុងឃុេំងាេ ត់ស ះ បុ៉ដនថ
ស យ្ ះរបេ់ពួកសគលតូវ នលុបសចញពីបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការនប  ំ២០១២ របេ់គ.ជ.ប។ 

តាោងទ៧ី លទនផលននការដេឝងរកស យ្ ះអបកស ះសនប តដដលមនិមានសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការសៅកបុងបញ្ជ ីលុបស យ្ ះអបក
ស ះសនប ត (ទ.១០១៦ នងិទ.១០១៧)  
ល.រ ស យ្ ះោជធ្លន/ីសខ្តថ ស យ្ ះឃុ/ំេងាេ ត់ សលខ្កូដ

ការយិល័យ 
ចនំនួករណីភាព
មនិលបលកត ី

មូលសេតុននភាពមនិលបលកត ី

១ សេៀមោប ដូនដកវ ០២៦៦ ១ រកសឃញីកបុងបញ្ជ ីលុប 
២ ឧតថរមានជ័យ ផ្ទែ វ ០២៤១ ២ រកសឃញីកបុងបញ្ជ ីលុបរបេ់គ.ជ.ប 

៣  ត់ដំបង 
កំសរៀង ០៧៤១ ១ ផ្ទវ េ់បថូរទីលំសៅ 
តាមុីន ១១១៧ ១ ផ្ទវ េ់បថូរទីលំសៅ 
 សាក់ ០៥៧២ ១ លុបសោយមានលិខ្ិតបញ្ញជ ក់ពីសមបុ៉េថ 

៤ សពាធិសាត់ កញ្ជ រ ០១៣៥ ១ បថូរការយិល័យ 
៥ ប ធ យមានជ័យ េំសោង ០៣១៨ ១ លុបសោយមានលិខ្ិតបញ្ញជ ក់ពីសមបុ៉េថ 
៦ កំពង់ចម ដលពករសំដង ១៤១៣ ១ ផ្ទវ េ់ទីលំសៅសចញ 
៧ រតនគីរ ី កិចុង ០០២៧ ១ ផ្ទវ េ់ទីលំសៅសចញ 

 

៨.៨.៣ ករណីសិកា៖ ការឈផទៀងផ្ទទ តទ់និននយ័អ្នកឈ ោះឈនន តឈៅកនងុបញ្ជ ឈី ោះឈនន តដបំងូទទលួ នពឃីុសំងាេ ត ់រាមយួបញ្ជ ី
ឈ ោះឈនន តដបំងូទទលួ នពគី.រ.ប 

 ខុ្មដស្រេឝល នបនថសធឝីការសផធៀងផ្ទធ ត់បញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងទទួល នពីឃុេំងាេ ត់ នងិគ.ជ.ប សោយសធឝីការសផធៀងផ្ទធ ត់
សៅសលី ១៣៤ការយិល័យ នន ១១១ឃុេំងាេ ត់ សៅ១៨ោជធ្លនី/សខ្តថ។ ការសផធៀងផ្ទធ ត់ នរកសឃញីមានភាពខុ្េោប ចំនួន
១៦ករណី ឬ១៦ស យ្ ះ សៅកបុង៨ការយិល័យស ះសនប ត។ ភាពខុ្េោប សនះមានពីរករណី កបុងស ះករណីទ១ីគបឺញ្ជ ីដំបូង
ដដលទទលួ នពីគ.ជ.បមានលុបស យ្ ះអបកស ះសនប តខុ្េពីបញ្ជ ីដបូំងដដលទទលួ នពឃុីេំងាេ ត់។ ការខុ្េោប សនះអាច
សកីតស ងីសោយសារដតអបកស ះសនប តមានស យ្ ះេធួនសៅឃុេំងាេ ត់សផេង ឬក៏ផ្ទវ េ់ទលីំសៅ។ ករណីទី២គអឺាចាកំេុេ
បសចចកសទេរបេ់គ.ជ.ប សលពាះថាបញ្ជ ីដបូំងទទលួ នពឃុីេំងាេ ត់ នលុបស យ្ ះអបកស ះសនប តសោយសារមូលសេតុ      

                                                 
1
 ទំរង់ ១០១៦ គាឺទលមប់ដបបបទលុបស យ្ ះសចញពីបញ្ជ ីស ះសនប តននការលិយ័ស ះសនប តកបុងឃុេំងាេ ត់ (ករណីសាវ ប់ ឬ ត់បង់េិទនិ ឬផ្ទវ េស់ចញ ឬោយ នទីលំសៅអចិនស្រនថ
យ ៍ឬបសណ្តថ ះអាេនបកបុងឃុ ំេងាេ ត់)។ 
2
 ទំរង់ ១០១៧ គទឺលមង់ដបបបទលុបស យ្ ះសចញពីបញ្ជ ីស ះសនប តននការយិលយ័ស ះសនប តកបុងឃុ ំេងាេ ត ់(ករណីបថូរការយិលយ័ស ះសនប តកបុងឃុ ំេងាេ ត់ដតមយួ ឬផ្ទវ េ់
ទីលំសៅចូលកបុងឃុ ំេងាេ ត់ ឬស យ្ ះេធួន)។ 

(មិនគិតអាេ័យោឌ ន) 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 34 ែ េខស្រវែល 

សផេងៗ បុ៉ដនថបញ្ជ ីដំបូងទទលួ នពីគ.ជ.ប មនិលតូវ នលុបស យ្ ះទងំស ះសទ។សោយសារមូលសេតុសផេងៗ បុ៉ដនថលតូវ ន
រកសឃញីថា បញ្ជ ីដំបូងរបេ់គ.ជ.ប មិនលតូវ នលុបស យ្ ះទងំស ះសទ។ 

តាោងទ៨ី លទនផលននការសផធៀងផ្ទធ ត់បញ្ជ ីស ះសនប តដបូំងទទលួ នពឃុី/ំេងាេ ត់ នងិបញ្ជ ីស ះសនប តដបូំងទទលួ នព ីគ.ជ.ប 

ល .រ  
ស យ្ ះោជធ្លនី/ 
សខ្តថ 

ស យ្ ះឃុំ /េងាេ ត់  
សលខ្កូដ
ការយិលយ័ 

ចំននួករណី  ភាពមិន
លបលកតី 

មូលសេតននភាពមិនលបលកតី 

១ តាដកវ ខាឝ វ ០៤៨៤ ១ លុបស យ្ ះសចញសោយ គ.ជ.ប 

២ កំពងច់ម 

កក់ ១៩៦៤ ៥ 
លុបស យ្ ះសចញសោយមូលសេតុេធួន សោយ 
គ.ជ.ប 

ជំនីក ១៩៨៨ ១ ផ្ទវ េស់ចញសោយ គ.ជ.ប 

ដលពកកុយ ១៨៤៩ ១ 
លុបស យ្ ះសចញសោយមូលសេតុេធួន សោយ 
គ.ជ.ប 

៣ កណ្តថ ល 
ខ្ធមអាទវ ១៣៤៣ ១ ផ្ទវ េទី់លំសៅ សោយ គ.ជ.ប 
ដបកចន ០៦១១ ៣ លុបស យ្ ះសចញ សោយគ.ជ.ប 

ដំណ្តកអំ់ពិល ០៧០៩ ២ ឃុលុំបស យ្ ះ ដត គ.ជ.ប មិនលុប 
៤ កំពងេ់ភឺ រោងំសលគីល ០៨៨៤ ២ លុបស យ្ ះសចញ សោយ គ.ជ.ប 
 

៨.៨.៤  ករណីសិកា៖ ការឈផទៀងផ្ទទ តទ់រំងល់បុឈ ម្ ោះអ្នកឈ ោះឈនន ត (១០២៥) ទទលួ នពឃីុសំងាេ តរ់ាមយួទរំងល់បុឈ ម្ ោះ
អ្នកឈ ោះឈនន ត (១០១៦, ១០១៧) ទទលួ នពគី.រ.ប 
 ខុមហ្វ្រែលបន្តសផធៀងផ្ទធ ត់ទលមង់លេង់ស យ្ ះអបកស ះសនប តលតូវលុបសចញពីបញ្ជ ីស ះសនប ត (ទ.១០២៥3) ដដល
ទទួល នពីឃុ/ំេងាេ ត់ នងិទំរង់លេង់ស យ្ ះអបកស ះសនប តលតូវលុបសចញពបីញ្ច ីស ះសនប ត(ទ.១០១៦ នងិទ.១០១៧) 
ដដលទទលួ នពីគ.ជ.ប។ ទរំង់ ១០២៥ ១០១៦ និង១០១៧ លតូវ នសធឝីស ងីសោយមស្រនថីទទលួបនធុកការចុះស យ្ ះ និង
ពិនិតរស យ្ ះស ះសនប ត(សេយៀន) ប ធ ប់ពីការចុះស យ្ ះ នងិពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះសេយៀនឃុេំងាេ ត់ នលេង់ស យ្ ះដដលលតូវលុប
សចញទងំអេ់ោក់កបុងទំរង់១០២៥ សដមីផសីធឝីការលបជុេំំសរចសោយលកមុលបឹកាឃុេំងាេ ត់ពីស យ្ ះណ្តដដលលតូវលុបសចញ។ 
ប ធ ប់ពេីំសរចរចួ ស យ្ ះដដលលតូវេំរចថាលុបនឹងលតូវ នកត់លតាចូលសៅកបុងទំរង់១០១៦ (ករណីសាវ ប់ ឬ ត់បង់េិទនិ ឬ
ផ្ទវ េ់ទលីំសៅសចញ ឬោយ នទលីំសៅកបុងឃុេំងាេ ត់) និងទំរង់ ១០១៧ (ករណីស យ្ ះេធួន ឬបថូរការយិល័យសៅកបុងឃុេំងាេ ត់ 
ឬផ្ទវ េ់ទលីំសៅចូលកបុងឃុេំងាេ ត់) សដីមផបីញ្ជូ នសៅគ.ជ.ប។ ខុ្មដស្រេឝល នសធឝីការសផធៀងផ្ទធ ត់សៅសល ី៥០ឃុេំងាេ ត់ សៅ១៥
ោជធ្លនី/សខ្តថ សោយ នពិនតិរសឃញីមានភាពមិនលបលកតចីំនួន ១៣ករណី ឬ១៣ស យ្ ះដដលមិនមានកបុងទំរង់ ១០២៥ 
បុ៉ដនថរកសឃញីសៅទំរង់១០១៦។ ដូសចបះសនះគឺាការខុ្េនតីិវធិីកបុងការលុបស យ្ ះអបកស ះសនប តដដលសាវ ប់ ឬផ្ទវ េ់ទលីំសៅ
សចញ ឬ ត់បង់េិទនិ ឬោយ នទលីំសៅកបុងឃុេំងាេ ត់។  
តាោងទ៩ី លទនផលននការសផធៀងផ្ទធ ត់ទលមង់លុបស យ្ ះអបកស ះសនប ត (១០២៥) ទទលួ នពឃុី/ំេងាេ ត់ាមយួទលមង់លុប
ស យ្ ះអបកស ះសនប ត(១០១៦,១០១៧) ទទលួ នពគី.ជ.ប 
ល.រ 

ស យ្ ះោជធ្លនី/
សខ្តថ 

ស យ្ ះឃុ/ំេងាេ ត ់ សលខ្កូដការយិល ័
ចំននួភាពមិន
លបលកតី 

មូលសេតុននភាពមិនលបលកតី 

១ នលពដវង អបកសលឿង 

១២៨២ ១ 
មិនមានស យ្ ះសៅទំ.១០២៥ ដតមានស យ្ ះ
សៅទំ.១០១៦ 

១២៨១ ១ 
មិនមានស យ្ ះសៅទំ.១០២៥ ដតមានស យ្ ះ
សៅទំ.១០១៦ 

០៥៤៤ ៣ មិនមានស យ្ ះសៅទំ.១០២៥ ដតមានស យ្ ះ

                                                 
3
 ទលមង១់០២៥ គឺាបញ្ជ ីោយ មអបកស ះសនប តដដលនងឹលតូវលុបសចញកបុងការពនិិតរបញ្ជ ីស យ្ ះ និងចុះស យ្ ះស ះសនប ត 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 35 ែ េខស្រវែល 

សៅទំ.១០១៦ 

ពាមមានជយ័ ០៥៤៩ ១ 
មិនមានស យ្ ះសៅទំ.១០២៥ ដតមានស យ្ ះ
សៅទំ.១០១៦ 

បឹងលពះ 
០០១១ ១ 

មិនមានស យ្ ះសៅទំ.១០២៥ ដតមានស យ្ ះ
សៅទំ.១០១៦ 

០០១៣ ២ 
មិនមានស យ្ ះសៅទំ.១០២៥ ដតមានស យ្ ះ
សៅទំ.១០១៦ 

នលពខ្ាយ ខ្ ០៥៦៦ ១ 
មិនមានស យ្ ះសៅទំ.១០២៥ ដតមានស យ្ ះ
សៅទំ.១០១៦ 

២ លកសចះ េបូល ០២៤៤ ១ 
មិនមានស យ្ ះសៅទំ.១០២៥ ដតមានស យ្ ះ
សៅទំ.១០១៦ 

៣ សេៀមោប ដូនដកវ ០២៥៩ ២ 
មិនមានស យ្ ះសៅទំ.១០២៥ ដតមានស យ្ ះ
សៅទំ.១០១៦ 

 
៨.៨.៥ ករណីសិកា៖ ការឈផទៀងផ្ទទ តទ់និននយ័អ្នកឈ ោះឈនន តឈៅកនងុបញ្ជ ឈី ោះឈនន តដបំងូរាមយួបញ្ជ ឈី ោះឈនន តផលវូការរបស់
គ.រ.ប 

ខុ្មដស្រេឝល នសធឝីការសផធៀងផ្ទធ ត់បញ្ជ ីស ះសនប តដបូំង ាមយួបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការនប ២ំ០១២ របេ់ គ.ជ.ប សៅសលី 
២២៦ការយិល័យ។ ការសផធៀងផ្ទធ ត់សនះសធឝីស ងីសដីមផចីង់ដងឹថាសតីទិនបន័យដដលមានសៅកបុងបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងដដលនឹង
កាវ យាបញ្ជ ីផវូវការ ដូចោប សៅនឹងបញ្ជ ីផវូវការរបេ់គ.ជ.បដដរឬសទ? 
 ការសផធៀងផ្ទធ ត់ នរកសឃញីថាមាន២៥ករណី ឬ២៥ស យ្ ះមានភាពខុ្េោប រវាងបញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងដដលទទួល
 នពីគ.ជ.ប ាមួយនងឹបញ្ជ ីផវូវការនប  ំ២០១២េំោប់ការស ះសនប ត២០១៣របេ់គ.ជ.ប។ 
តាោងទ១ី០ លទនផលននការសផធៀងផ្ទធ ត់បញ្ជ ីស ះសនប តដបូំងាមយួនងឹបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តផវូវការនប ២ំ០១២របេ់គ.ជ.ប 
ល .រ  

ស យ្ ះោជធ្លនី/ 
សខ្តថ 

ស យ្ ះឃុ-ំ
េងាេ ត ់

សលខ្កូដ
ការយិលយ័ 

ចំននួករណី ភាពមិន
លបលកតី 

មូលសេតុននភាពមិនលបលកតី 

១ កំពងច់ម 
លេក 

០៥០៦ ២ បញ្ជ ីដំបូងដកទិនបនយ័ ប៉ុដនថបញ្ជ ីផវូវការមិនមានដក 

០៥០៧ ៣ បញ្ជ ីដំបូងមានស យ្ ះ ដតបញ្ជ ីផវូវការោយ នស យ្ ះ 

ជំនីក ១៩៨៨ ២ 
បញ្ជ ីដំបូងលុបស យ្ ះសោយ សារសាវ ប ់ ដតបញ្ជ ីផវូវការមិន
 នលុបស យ្ ះ 

២ ភបំសពញ 
បឹងកក១់ 

០៤០៧ ១ បញ្ជ ីផវូវការរបេគ់.ជ.ប ដកស យ្ ះខុ្េពីបញ្ជ ីដំបូង 
០៩៤៥ ១ 

បឹងទំពុន ០៦២១ ១ បញ្ជ ីផវូវការរបេគ់.ជ.ប ដកស យ្ ះខុ្េពីបញ្ជ ីដំបូង 

៣ កំពត កណ្តថ ល ០៤២៨ ៣ 
បញ្ជ ីដំបូងដកទិនបនយ័ ដតបញ្ជ ីផវូវការមិនដកទិនបន័យដូចបញ្ជ ី
ដំបូង 

៤ កំពងន់ប ងំ សមលំ ០៤៦៣ ១ បញ្ជ ីដំបូងមានស យ្ ះ ដត តស់ យ្ ះសៅបញ្ជ ីផវូវការ 

៥ កំពងធំ់ 
កំពងចិ់តខាង
តផូង 

០៥១២ ១ ស យ្ ះសៅបញ្ជ ីផវូវការដកស យ្ ះខុ្េពីបញ្ជ ីដំបូង 

០៥១៤ ១ 
លុបស យ្ ះសៅបញ្ជ ីដំបូង ដតបញ្ជ ីផវូវការមិនមានលុបស យ្ ះ
សចញ 

សតាប តលជំុ ០១៣៩ ១ ស យ្ ះសៅបញ្ជ ីផវូវការដកស យ្ ះខុ្េពីបញ្ជ ីដំបូង 

៦ កណ្តថ ល 
ទំនបធំ់ ១២៦៣ ១ បញ្ជ ីដំបូងដកទិនបនយ័ដតសៅបញ្ជ ីផវូវការមិនមានដក 
ដបកចន ០៦៨៩ ១ បញ្ជ ីដំបូងមានស យ្ ះ ដត តស់ យ្ ះសៅបញញជីផវូវការ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 36 ែ េខស្រវែល 

តាលន់ ១០០៨ ២ បញ្ជ ីដំបូងមានស យ្ ះ ដត តស់ យ្ ះសៅបញញជីផវូវការ 
៧ តាដកវ ខាឝ វ១ ០៤៨៤ ១ បញ្ជ ីដំបូងដកទិនបនយ័ដតសៅបញ្ជ ីផវូវការមិនមានដក 

៨ នលពដវង កសញ្ជ ៀច ១៤៦៤ ១ 
បញ្ជ ីដំបូងមានស យ្ ះដត១ ដតសៅបញ្ជ ីផវូវការមានស យ្ ះ
េធួន 

៩  តដំ់បង  សាក ់ ១១៧២ ២ 
បញ្ជ ីដំបូងដកទិនបនយ័ ដតសៅបញ្ជ ីផវូវការមិនមានដក 
បញ្ជ ីដំបូងលុបស យ្ ះសចញ ដតបញ្ជ ីផវូ វការមិនលុប 

 
៩. សននោិា ន 

តាមរយៈSVRA Plus ខុ្មដស្រេឝលអាចសធឝកីារេនបោិឌ នថាេំោប់បញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តេោំប់ការស ះសនប តសលជីេតាងំ
តំណ្តងោស្រេថ២០១៣ មានគុណភាពលបសេីរតិចតចួ សបីសធៀបាមួយបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តេំោប់បំសរកីារស ះសនប តសលជីេ
សរេីឃុេំងាេ ត់២០១២ នងិបញ្ជ ីស ះសនប តនប ២ំ០០៨ សោយសារការខុ្េទិនបន័យរបេ់អបកស ះសនប តថយចុះ សេយីស យ្ ះ
េធួនក៏ថយចុះ។ មាន ១៣,៥% ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តមិនមានទិនបន័យ ឬខុ្េស យ្ ះទងំលេុងកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត
ផវូវការេំោប់ការស ះសនប ត២០១៣ (ស យ្ ះរបេ់ពួកសគមិនអាចរកសឃញី ឬស យ្ ះស ះអាចផ្ទវ េ់បថូរទងំលេុង) លបដេល
ាង ១,២៥ោន ក់ ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប តដដលអាចលបឈមនឹងការ ត់បង់េិទនកិបុងការស ះសនប តនប ២ំ០១៣ ចំនួន
សនះមានការថយចុះលបមាណាង ២ដេន ក់ សោយសយងតាមរ យការណ៍អសងេតលសាវលាវបញ្ជ ីស ះសនប ត នងិការចុះ
ស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១១របេ់ខុ្មដស្រេឝល លបមាណ១,៥ោន ក់អបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត ន ត់ទិនបន័យ ឬខុ្េស យ្ ះ
ទងំលេុង ឬ១៧,២%ននអបកចុះស យ្ ះស ះសនប ត។ កបុងចំសណ្តមអបកចុះស យ្ ះដដល ត់ទិនបន័យ ឬខុ្េស យ្ ះទងំលេងុ 
មានលបមាណ២,៨៨% លតូវ នរកសឃញីសៅកបុងបញ្ជ ីលុបស យ្ ះអបកស ះសនប ត។ លទនផលសនះបញ្ញជ ក់ថា ការលុបស យ្ ះអបក
ស ះសនប តសធឝីស ងីសោយមានភាពមិនលបលកត ីនសកីតស ងី សោយសាមុខី្វួនសៅមានវតថមានសៅកបុងឃុេំងាេ ត់ដដលខ្វួនរេ់
សៅ និងធ្លវ ប់ នចុះស យ្ ះស ះសនប តកបុងឃុេំងាេ ត់ស ះ បុ៉ដនថស យ្ ះរបេ់ពកួសគលតូវ នលុបសចញពីបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការេំ
ោប់ការស ះសនប ត២០១៣។ គ.ជ.ប  នសធឝីការលុបស យ្ ះ ៤៦៨,៤៨៥ ក់ កបុងក ុំងសពលចុះស យ្ ះ និងពិនតិរបញ្ជ ី
ស យ្ ះនប ២ំ០១២ ដដលសេយីនងឹលបមាណជិត ៥%ននអបកចុះស យ្ ះេរុប។ 

បញ្ជ ីស ះសនប តដំបូងដដលដកេំរលួរចួទទួល នពីឃុេំងាេ ត់ដដល នបញ្ជូ នសៅគ.ជ.ប មានភាពខុ្េោប សៅនឹង
បញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការេំោប់ការស ះសនប ត២០១៣។ មានការលុបស យ្ ះ អបកស ះសនប តខុ្េនីតិវធិីរបេ់មស្រនថីទទួលបនធុកការ
ចុះស យ្ ះ និងពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តកបុងទំរង់១០២៥ ១០១៦ និង១០១៧ កបុងការលុបស យ្ ះេធួន ផ្ទវ េ់ទីលំសៅ ឬ
សាវ ប់។  ករណីេកិាសលីបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តផវូវការេំោប់ការស ះសនប ត២០១២ សៅេងាេ ត់បងឹទំពុន ខ្ណឍ មានជ័យ ោជ
ធ្លនីភបំសពញ  នរកសឃញីថាកបុងចំសណ្តមស យ្ ះកបុងបញ្ជ ីស ះសនប ត ៤,១៧៨ ក់  នរកសឃញីស យ្ ះេធួនចនំួន១២៧ 
(សេយីនឹង២៥៦ស យ្ ះ)។ ការេិកាដដដលសលីបញ្ជ ីស ះសនប តផវូវការេំោប់ការស ះសនប ត២០១៣គឺសៅេល់ស យ្ ះេធួនចំនួន
៣៨(សេយីនឹង៧៦ស យ្ ះ ឬ៣០%)។  

 
 
 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 37 ែ េខស្រវែល 

ឧបសមពន័ធ ១ វិធសិាស្រសតននការរសាវររាវ  
១- វិធីសា្េតននការដ្រើេដរ ើេការយិាលយ័េណំាក (Polling Station Sample Size Method) 

 វធិីសាស្រេថននការសលជីេសរេីេណំ្តក គឺសយងីសផ្ទថ តតាមវធិសីាស្រេថសរេីការយិល័យស ះសនប ត សោយដផែកសលកីារ
េិកាវធិសីាស្រេថដដលធ្លវ ប់ នអនុវតថកនវងមកដូចា ការសាកលផងលទនផលស ះសនប ត២០០៧ ការស ះសនប តនប ២ំ០០៨ ”
បញ្ជូ នលទនផលសនប តសលឿន២០០៨ សៅកាត់ថា ភវីធី”ី និងការេិកាលសាវលាវបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត និងការចុះស យ្ ះស ះ
សនប ត២០០៨។ 
 េំោប់នប ២ំ០១២ សយងីលតូវការសលបីល េ់នូវការយិល័យេំណ្តក សចញពអីបកមានេទិនិស ះសនប តកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះ
ស ះសនប តេំោប់នប ២ំ០១១។ 
ជហំានទ១ី 

ការសលជីេសរេីអបកមានេិទនិស ះសនប តេំណ្តក សយងី នកំណត់យកមណឍ លចនំួន ២៤ ោជធ្លន/ីសខ្តថ សដីមផសីធឝីកិចច
ការងារសនះ។ ដដលមានកំរតិសជឿាក់កបុងការវាយតំនល (Confidence Level) ៩៥% នងិកំរតិលំសអៀង (Margin of Error) 
០.៣%។ 

488,105
)1(

)1(
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ppzNE

ppNz
n  ក់ 

កំណត់េំោល់ 
អកេរតំណ្តង អតទន័យ តំនល 

N ចំនួនអបកមានេិទនិស ះសនប តាតំណ្តង (Sample) ១០៥,4៨៨ 
N ទិនបន័យេរុបអបកស ះសនប តដដលមានកបុងបញ្ជ ី២០១១ ៩,២០៣,៤៩៣ 
E កំរតិលំសអៀងដដលកំណត់យក 0.00៣ 
P ាតំនល Assumed heterogeity or Variance 0.៥ 
Z ាតំនលកំរតិសជឿាក់ ៩៥% ១.៩៦ 

 

ជហំានទ២ី 

េិការកចនំួនអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប ត កបុងមយួការយិល័យាមធរម ខាងសលកាមាចំនួនការយិល័យ នងិអបក
ចុះស យ្ ះេរុបតាមមណឍ លនមីួយៗ ដូចខាងសលកាមៈ 

ស យ្ ះោជធ្លន/ីសខ្តថ 
េរុបលទនផលបញ្ជ ីស យ្ ះ២០១០ 

ការយិល័យ 
 

ចុះស យ្ ះថយ ី
 

ចំនួនអបកចុះស យ្ ះកបុងការ.ិ 
មធរម 

Banteay Mean Chey 922 459046 469 
Batt Dambang 1304 679243 508 
Kampong Cham 2474 1229857 476 
Kampong Chhnang 662 309958 453 
Kampong Speu 1019 496055 456 
Kampong Thom 885 422674 474 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 38 ែ េខស្រវែល 

Kampot 802 427849 492 
Kandal 1370 788168 555 
Koh Kong 157 77265 433 
Kratie 390 198262 487 
Mondul Kiri 81 32237 386 
Phnom Penh 1587 918266 560 
Preah Vihear 231 112378 472 
Prey Veng 1559 785822 484 
Pursat 607 267460 430 
Rattanak Kiri 165 78221 458 
Siem Reap 1099 527953 499 
Preah Sihanouk Ville 236 120495 499 
Stung Treng 146 63852 413 
Svay Rieng 770 386176 486 
Takeo 1259 635663 496 
Otdor Mean Chey 245  122499 493 
Krong Keab 54 25051 412 
Pailin 83 38743 439 
Total 18107 9203493  

ការេិកា នបងាា ញនូវចំនួនអបកមានេិទនិស ះសនប តេរុប ដដលតិចបំផុតកបុងមយួការយិល័យមាន ចនំួន ៣៨៦
 ក់ សលចីនបំផុតមានចំនួន ៥៦0 ក់ នងិាមធរមកបុងមួយការយិល័យមានចំននួ ៤៧២ ក់។ 

តចិបផុំតកបុងមយួការយិល័យ 
 

សលចនីបផុំតកបុងមយួការយិល័យ 
 

ាមធរមកបុងមយួការយិល័យ 
 

386 560 472 

ជហំានទ៣ី 

ការេិការកចនំួនការយិល័យដដលតណំ្តងទិនបន័យ (Sample) េំណ្តកដដលមានចំនួន ១០៥,៤៨៨ ក់។ សៅ
កបុងជំហានទី២ ការេិកាមានចនំួនអបកចុះស យ្ ះាមធរមចនំួន ៤៧២ ក់ ដូសចបះការគណ ការយិល័យេំណ្តកគៈឺ 

ការយិល័យេណំ្តក 223
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488,105
 ការយិល័យ 

តាមការេកិាសោយសារដតកសំណីនការយិល័យមានការដលបលបួលពមីួយនប សំៅមួយនប  ំស ះសយងីេនយត់យកទនិបន័យា
ចំនួនការយិល័យេំណ្តក េំោប់ការេិកាកបុងការចុះស យ្ ះ កបុងបញ្ជ ីស យ្ ះអបកស ះសនប ត២០១១ ចំនួន ២២៣
ការយិល័យេំណ្តក។ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 39 ែ េខស្រវែល 

ជហំានទ៤ី 

ការេិការកកំរតិលំសអៀងេំោប់ការយិល័យ តាមរូបមនថដូចខាងសលកាមៈ 

ភាគរយននកំរតិលំសអៀងការយិល័យ = z
n

pp
*

)1(*  = 6.563% 

ចណំ្តៈំ 
អកេរតំណ្តង អតទន័យ តំនល 
កំរតិលំសអៀង 
ការយិល័យ 

ាកំរតិលំសអៀងននការយិល័យស ះសនប តដដលយកមកេកិា 
សបីសលបៀបសធៀបាមួយការយិល័យេរុប ៦,៥៦៣% 

P ាតំនល Assumed heterogeity or Variance ០.៥ 
N ាការយិល័យេំណ្តកដដលយកមកេិកា ២២៣ការយិល័យ 

ដូសចបះកំរតិលំសអៀងេំោប់ការយិល័យេណំ្តកដដលយកមកេិកាមានកំរតិលំសអៀងលតមឹដត ៦.៥៦៣%។ 

ជហំានទ៥ី 

េិការកចនំួនការយិល័យេណំ្តក តាមោជធ្លនីសខ្តថនីមយួៗ។ សោយការយិល័យេណំ្តក ដដលសយងី នសលបីមាន
ចំនួន ៨៥០ការយិល័យ ដដលសេយីនងឹ ១,២៣% សបីសធៀបនឹងការយិល័យេរុបកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តនប ២ំ០១១ មាន
ចំនួន េរុប ១៨,១០៧ការយិល័យ។ 

ការយិល័យេណំ្តក 0123.0
107,18
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 ដូចសនះការយិល័យេំណ្តកដដលសយងីយកមកសលបីេំោប់េិកា មានចំននួ ១,២៣ភាគរយ ននការយិល័យេរុប
ទងំមូល។  

ដូសចបះចនំួនការយិល័យេណំ្តកតាមមណឍ លនិមួយៗវាាផលគុណននតំនលេមាមាលតរវាងភាគរយននការយិល័យ     
េំណ្តក និងការយិល័យតាមមណឍ លនមិួយៗ ដូចខាងសលកាមៈ   

ស យ្ ះោជធ្លន/ីសខ្តថ ការយិល័យេរុប តនំលេមាមាលត ការយិល័យេណំ្តក 
ប ធ យមានជ័យ  922 

0.0123 

11 
 ត់ដំបង  1304 16 
កំពង់ចម  2474 30 
កំពង់នប ងំ  662 8 
កំពង់េភ ឺ 1019 12 
កំពង់ធំ  885 11 
កំពត  802 10 
កណ្តថ ល  1370 17 
សកាះកុង  157 2 
លកសចះ  390 5 
មណឍ លគិរ ី 81 1 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 40 ែ េខស្រវែល 

ភបំសពញ  1587 20 
លពះវហិារ  231 3 
នលពដវង  1559 19 
សពាធិ៍សាត់  607 8 
រតនគិរ ី 165 2 
សេៀមោប  1099 14 
លពះេីេនុ  236 3 
េធឹងដលតង  146 2 
សាឝ យសរៀង  770 9 
តាដកវ  1259 15 
ឧតថរមានជ័យ  245 3 
ដកប  54 1 
នប៉លិន  83 1 

េរុប  18107 223 

២- វិធីសា្េតននការដ្រើេដរ ើេាីងតងំងតម្ម្ណ លនីម្យួៗ (Station Sampling Method) 

 វធិីសាស្រេថសនះសោយពងឹដផែកសលីកមយវធិ២ី េំោប់សធឝីការសលជេីសរេី ដូចខាងសលកាមៈ 

 ២.១.បញ្ចូ លោល់ការយិល័យេរុបទងំអេ់កបុងមណឍ លនីមយួៗ កបុងកមយវធិីទនិបន័យ (Ms. Access) ដដលមាន
ព័ត៌មានដូចាទីតាងំោជធ្លន/ីសខ្តថ ខ្ណឍ /លេុក េងាេ ត់/ឃុ ំ សលខ្កូដការយិល័យ ចំននួអបកស ះសនប តេរុប មថងមួយការយិ
ល័យៗ។ 

 ២.២.ព័ត៌មានការយិល័យ កបុងកមយវធិទីិនបន័យ លតូវបំដលងវាសៅាឯកសាររបេ់កមយវធិ ីSPSS។ ប ធ ប់មកសលបីល េ់
កមយវធិីវភិាគទិនបន័យ (SPSS) សលជីេសរេីនូវការយិល័យេំណ្តកនូវចំននួដដលលតូវយក (ចំនួនការយិល័យដដលលតូវយក 
សមីលកបុងតាោងនន ជហំានទ៥ី កបុងជួរការយិល័យេណំ្តក) សចញពីការយិល័យេរុបកបុងមណឍ លនិមយួៗ (Random 
Station Sampling)។ 

 ២.៣. ប ធ ប់ពទីទួល ននូវទីតាងំ សលខ្កូដការយិល័យ និងអបកចុះស យ្ ះេរុបកបុងការយិល័យ តាមចំនួន
ការយិល័យ ប ធ ប់មកលតូវបំដលងវា សៅាឯកសាររបេ់កមយវធិី Ms. Access វញិ។ សៅកបុងកមយវធិីទិនបន័យលតូវដេឝងរកចំនួន
អបកស ះសនប តេរុប កបុងការយិល័យេណំ្តកដដលសយងីយកមកសលប។ី 

២.៤. សោយដផែកសលីកមយវធិីទនិបន័យ សយងីអាចកណំត់នូវទតីាងំោជធ្លនីសខ្តថ ខ្ណឍ /លេុក េងាេ ត់/ឃុ ំចនំួនអបកស ះ
សនប តេរុបកបុងការយិល័យេណំ្តក។ 

ស យ្ ះោជធ្លនី/សខ្តថ ចនំនួការ.ិេំភាេន៍ អាយុ១៨នប សំ ងី 
ប ធ យមានជ័យ  11 5707 
 ត់ដំបង  16 7842 
កំពង់ចម  30 16388 
កំពង់នប ងំ  8 3421 
កំពង់េភឺ  12 6106 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 41 ែ េខស្រវែល 

កំពង់ធំ  11 5885 
កំពត  10 4233 
កណ្តថ ល  17 8112 
សកាះកុង  2 1498 
លកសចះ  5 2569 
មណឍ លគិរ ី 1 566 
ភបំសពញ  20 10449 
លពះវហិារ  3 1618 
នលពដវង  19 8592 
សពាធិ៍សាត់  8 1488 
រតនគិរ ី 2 1051 
សេៀមោប  14 7264 
លពះេីេនុ  3 1626 
េធឹងដលតង  2 665 
សាឝ យសរៀង  9 4404 
តាដកវ  15 7948 
ឧតថរមានជ័យ  1 1993 
ដកប  1 405 
នប៉លិន 3 448 

េរុប  223 110278 

៣- វិធីសា្េតននការដ្រើេដរ ើេចនំួនអ្ោក្តវូេម្មា េនង៍តម្ម្ណ លនមី្យួៗ (Stratified Sampling 

Method) 

៣.១. ការសលជេីសរេីអបកលតវូេភំាេន៍េរុបកបុងមណឍ លនមីយួៗ  

សោយដផែកសលចីំនួនអបកស ះសនប តកបុងការយិល័យេំណ្តក សយងីមានរូបមនថកណំត់រកចំនួនអបកេំភាេន៍េំណ្តក
តាមមណឍ លនិមួយៗ កបុងកំរតិសជឿាក់ (Confidence level) 99% និងកំរតិលំសអៀង (Margin of error) 2.5%  ដូចខាង
សលកាមៈ 
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កំណត់េំោល់ 
n ចំនួនអបកេមាម េន៍លតូវយកមកេមាម េន៍ (Sample Size) 
N ទិនបន័យអបកចុះស យ្ ះេរុបកបុងការយិល័យេំណ្តក 
E កំរតិលំសអៀង ២,៥% 

2

2/Z  
សមគុណននរ យទនិបន័យដដលដលបលបួលតាមកំរតិសជឿាក់ (Coefficient of 
Normal Distribution) 

 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 42 ែ េខស្រវែល 

ខាងសលកាមសនះ ាលទនផលដដលបងាា ញពីទិនបន័យអបកលតូវេមាម េន៍ តំណ្តងថាប ក់ាតិៈ 
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៣.២. វធិសីាស្រេថសលជេីសរេីេណំ្តកកបុងការយិល័យនមិយួៗតាមោជធ្លនសីខ្តថ (Selection of Sample of 

Interviewee in each Polling Station) 

 ទិនបន័យដដលទទួល នេំោប់តំណ្តងថាប ក់ាតិមានចំនួន ២៦០០ ក់ ដដលលតូវេភំាេន៍សៅទូទងំលបសទេ។ 
ទិនបន័យដដលាតំណ្តងសនះ សបីគិតាេមាមលត គឺមានចំននួដូចខាងសលកាម៖ 

េមមាលតទិនបន័យអបកស ះសនប តេណំ្តក 02357.0
278,110

2600


 

ល.រ ដ ា្ ោះរារធានដីខតត 
្េុក/
ខណ  

េង្កា ត/់
ឃុ ំ

ចនំនួការ.ិេភំាេន ៍ អាយ១ុ៨នោ ដំ ើង ចនំនួ្តវូេភំាេន ៍

១ ប ធ យមានជ័យ 7 11 11 5707 135 

២  ត់ដំបង 9 15 16 7842 185 

៣ កំពង់ចម 13 26 30 16388 387 

៤ កំពង់នប ងំ 4 8 8 3421 80 

៥ កំពង់េភ ឺ 6 13 12 6106 144 

៦ កំពង់ធ ំ 5 10 11 5885 140 

៧ កំពត 5 9 10 4233 100 

៨ កណ្តថ ល 9 17 17 8112 191 

៩ សកាះកុង 1 2 2 1498 35 

១០ លកសចះ 4 5 5 2569 60 

១១ មណឍ លគីរ ី 1 1 1 566 13 

១២ ភបំសពញ 9 19 20 10449 246 

១៣ លពះវហិារ 3 3 3 1618 38 

១៤ នលពដវង 11 18 19 8592 203 

១៥ សពាធិសាត់ 2 3 8 1488 35 

១៦ រតនគីរ ី 2 2 2 1051 25 

១៧ សេៀមោប 6 13 14 7264 171 

១៨ លកុងលពះេីេនុ 2 3 3 1626 38 

១៩ េធឹងដលតង 2 2 2 665 16 

២០ សាឝ យសរៀង 6 8 9 4404 104 

២១ តាដកវ 8 14 15 7948 187 

២២ ឧតថរមានជ័យ 2 3 1 1993 47 

២៣ ដកប 1 1 1 405 10 

២៤ នប៉លិន 1 1 3 448 10 

េរុប 119 207 223 110,278 2,600 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 43 ែ េខស្រវែល 

 

៣.២. វធិសីាស្រេថសលជេីសរេីេណំ្តកកបុងការយិល័យនមីយួៗ  

 សលកាយពីទទលួ នចំនួនអបកេំភាេន៍េរុបតាមមណឍ លនមីួយៗ សយងីសលបីល េ់វធិីសាស្រេថ Stratified Sampling 
Method សដីមផរីកចំនួនអបកេមាម េន៍តាមការយិល័យនិមយួៗ ដដលអាលេ័យសលីការចុះស យ្ ះរបេ់លបាពលរដឌ ដដលសៅ
ថា (Strata) ។  

ខាងសលកាមសនះ ាវធិីគណ រកចំនួនអបកស ះសនប តតាមការយិល័យកបុងោជធ្លនីសខ្តថ ដដលេមមាលតសៅនងឹអបក
ស ះសនប តេរុបការយិល័យេំណ្តកកបុងបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប ត២០១១ (Proportion of the Interviewee) ។ 

ni = n* Pi , ( i=1,2,3,…,24) 

 ni ាចំនួនអបកលតូវេមាម េន៍កបុងការយិល័យេំណ្តកនិមយួៗ ដដលទទួល នពីតំនលេមាមាលត Pi  
 n ាចំនួនអបកលតូវេមាម េន៍េរុបកបុងការយិល័យេំណ្តកេរុបកបុងមណឍ លនីមួយៗ ដដល នពីការគណ 

(ចំណុច៣) 
 Pi ាតំនលេមាមាលតននអបកមានស យ្ ះស ះសនប តកបុងការយិល័យេណំ្តកនិមួយៗតាមមណឍ ល 

i=1,2,3,… ាចំននួការយិល័យកបុងមណឍ លនិមយួៗ ដដលយកមកេិកា (Strata) 
ចណំ្តៈំ  Pi  ាតំនលមួយដដលសយងីសលបីល េ់រូបមនថ Proportion េំោប់តំនលេមាមាលតតាមការយិល័យកបុងមណឍ ល                   
និមួយៗ 

Pi=Ni/N 

Pi ាតំនលេមាមាលតចំននួអបកស ះសនប តកបុងការយិល័យេំណ្តកតាមមណឍ លនីមយួៗ  
Ni ាចំនួនអបក នចុះស យ្ ះស ះសនប តេរុបតាមការយិល័យេំណ្តកនិមយួៗកបុងមណឍ ល 
N ាចំនួនអបកស ះសនប តេរុបកបុងមណឍ លនិមួយៗ (ការយិល័យេណំ្តក) 

ោល់ព័ត៌មានលំអតិដដលទក់ទងចំននួអបកលតូវេំភាេន៍កបុងការយិល័យេណំ្តកនិមួយៗ តាមមណឍ លនីមួយៗ 
និងទីតាងំការយិល័យ េូមសមីលតាោងភាជ ប់ាមយួ ដដល នេិកាសចញពីកមយវធិីទនិបន័យ (Ms. Access)។ 

៤- វិធីសា្េតដ្រើេដរ ើេអ្ោកម្មនេាិធិដ ោះដនោ តដ ើម្បេីម្មា េន៍  

លកុមការងារេមាម េន៍ទងំអេ់ លតូវដតកណំត់យកចនំួនមនុេេមកេមាម េន៍ តាមចនំួនដដល នកណំត់កបុងភូម ិ
និងលតូវសោរព តាមសោលការណ៍។  

េំោប់វធិីសាស្រេឋកបុងការសលជីេសរេីសនះខុ្មដស្រេឝល នសលបីល េ់វធិីសាស្រេឋមួយដដល សៅថា “ការសលជេីសរេីសោយ
បសងេតីលបព័នន នចដនរ (Systematic Random Sampling Method)”  ដដលមាន ៣ដណំ្តក់កាល ដូចខាងសលកាមៈ 

៤.១. វធិសីាស្រេឋកណំត់ចនំនួខ្បងផធះេោំប់សលជេីសរេី (Interval Scale) 

សដីមផកីណំត់យកផធះដដលលតូវេំភាេន៏ វាអាលេ័យសលីចំននួខ្បងផធះ (មួយផធះមយួលគសួារ) ដដលមានសៅកបុងភូម ិ
ដូចសនះសដីមផសីលជីេសរេីយកផធះ ាដំបូងអបកេមាម េន៍លតូវដតជួបាមួយសមភូមិ ឬេមាជិកភូមណិ្តមួយ សដីមផេីួរពចីំនួន
លគួសារសៅកបុងភូមិសនះ។ ប ធ ប់មកអបកលតូវដងឹថា សតីភូមិសនះលតូវការសលជេីសរេីមនុេេេមាម េន៍បុ៉ យ ន ក់?។ កបុងករណី
មានព័ត៌មានទងំអេ់សនះសេយី អបកលតូវកំណត់ រក ចស វ ះននការសលជីេសរេី Interval Scale ដូចខាងសលកាមៈ 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 
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i

i

n

N
 =(Int) Scale Interval  

           Ni ាចំននួខ្បងផធះេរុបកបុងភូម ិ

           ni ាចំនួនអបកលតូវសធឝកីារេមាម េន៍កបុងភូម ិ

ឧទេរណ៍ៈ កបុងភូមិសនះមានចំនួន ៥០លគួសារ មាង៉សទៀតកបុងភូមិសនះលតូវការេមាម េន៍ ៥ ក់ ដូចសនះការោប់ផធះសដីមផសីធឝី
ការេមាម េន៍គឺ ោប់លគប់ ១០ផធះ យកមួយ ពីសលពាះ ៥០ផធះ/៥ ក់ = ១០ផធះ។  

ចំណ្តៈំ ករណីអោរមានចំនួនសលចីនាន់ សេយីលគួសាររេ់សៅ មានដតមួយលគួសារ ស ះអោរសលចីនាន់សយងីគិតមួយសទ។ 

៤.២. ការសលជេីសរេីផធះសដមីផចូីលេមាម េន៍ដបូំង (Selection of the first household) 

សដីមផសីលជីេសរេីផធះដំបូង អបកលតូវសធឝីការចប់សនប តសោយនចដនរ (េនវឹកសនប តមានសលខ្ ១ ដល់សលខ្ ៥)។ សពល
ចប់ នសលខ្ណ្តមួយ  ចូរអបកោប់ផធះពីទតីាងំដបូំងសគដដលអបកចប់សផឋីមអសងេតដល់ទតីាងំផធះដដលាសលខ្ ដដលអបកចប់
 ន (េនវឹកសនប ត) សេយីចត់ទុកថាផធះ ស ះាផធះទីមយួកបុងការេំភាេន៍ ។ ផនះដដលលតូវេំភាេន៏បនឋសទៀត គាឺទីតាងំ
ផធះដដលអបកសលជេីសរេីសោយសផ្ទវ ះសៅតាមតំនលចស វ ះ (Interval Scale) ដដល នកណំត់ ។ 

៤.៣.ការសលជេីសរេីេមាជកិលគសួារសដមីផេីមាម េន៍ (Selection the Interview in Household) 

 ជំហានទ១ី សៅសពលចូលដល់លគួសារដដលលតូវសធឝីការេមាម េន៍ ាដបូំងអបកលតូវេួរស យ្ ះ េមាជកិលគួសារ 
ដដលមានអាយុ ចប់ពី ១៨នប  ំស ងី សេយីកត់លតាវាចូលសៅកបុងតាោងបញ្ជ ីរ។ 

 ជំហានទ២ី អបកលតូវសមីលស យ្ ះណ្តមយួដដលមានពរញ្ជនៈទី១ ាពរញ្ជនៈសដីមសគ លតូវយកស យ្ ះអបកស ះ មក
េមាម េន៍។ ដតសបេីិនាពរញ្ជនៈទ១ី ដូចោប  អបកលតូវសមលីបនឋសៅលេៈ ឬពរញ្ជនៈទី២ សទៀត។ សបេីិនាលេៈ 
ឬពរញ្ជនៈណ្តសដីមសគ អបកលតូវេមាម េន៍ អបកស ះ។  

ឧទេរណ៍ាចសំណះដងឹកបុងការសលជេីសរេី 

សៅកបុងភូម ិ “ក” មានផធះចនំនួ ៦០ខ្បង។ កបុងភូមិសនះខ្ញុ ំលតវូការេមាម េន៍មនុេេ ១០ ក់។ ដូចសនះសដីមផ ីនអបក
លតូវេមាម េន៍មាប ក់ អបកលតូវអនុវតឋាជំហានៗ ដូចខាងសលកាមៈ 

 ជំហានទ១ី ាដបូំងខ្ញុគំណ រកចស វ ះននការសលជីេសរេី (៦០ផធះ/១០ ក់=០៦ផធះ) ខ្ញុ ំទទួល ន ០៦ផធះ
ោប់មួយ 

 ជំហានទ២ី សយងីមានេនវឹកសនប ត ៥េនវឹក ដដលេនវឹកនមីួយៗេរសេរសលខ្១ រេូតដល់សលខ្៥ោក់ កបុង
សហាសៅ៉។សៅសពល ស ះខ្ញុ ំលូកនដចប់យកេនវឹកសនប តសោយនចដនរពកីបុងសហាសៅ៉ ១េនវឹក (ចប់ចំសលខ្៣)។  

 ជំហានទី៣ ាដំបូងខ្ញុ ំោប់ផធះសដីមភូមិ ដដលខ្ញុកំណំត់ថាាផធះទី១ ោប់រេូតដល់ផធះទី៣ សេយីខ្ញុ ំចូលេមាម េន៍
េមាជិក កបុងផធះស ះដតមឋង។ 

 ជំហានទ៤ី ជួបេមាជកិលគសួារណ្តមួយ រចួេួរស យ្ ះេមាជិកលគួសារស ះ សោយកត់លតាចូលបញ្ជ ី “បញ្ជ ី
ស យ្ ះេមាជិក លគសួារ”  ដូចខាងសលកាមៈ 

 

 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 
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ល.រ 
ស យ្ ះេមាជកិ
លគសួារ សភទ អាយុ អបកលតវូេមាម េន៍ មានវតឋមាន 

១ ចន់រេយ ី លបុេ ២០   
២ តាោ លបុេ ៣០   
៣ បុ ព  លេី ២២   

 ការយកស យ្ ះ “ចន់រេយ”ី សោយសារដតស យ្ ះោត់ មានពរញ្ជនៈសៅសដីមសគ។ 
 ជំហានទ៥ី សោយសយងសលីការគណ កបុងជំហានទ១ី អបកេមាម េន៍លតូវោប់៦ផធះបនឋសទៀតចប់ពីផធះអបក
េមាម េន៍ទី១ សដីមផេីមាម េន៍អបកទី២ និងសធឝដីដដលៗ រេូតលគប់ចនំួន ១០ ក់ ដដលលតូវយកពីកបុងភូមិសនះ។ 

៥. ការ្តួតពនិិតយេកម្ាភាពេម្មា េន ៍និង្បម្ូលាំរង់  

 សៅកបុងសពលសធឝីការេមាម េន៍ សដីមផសីធឝីការលតួតពិនិតរ សលីេកមយភាពការងារ សយងី នសរៀបចំលកុមលតតួពិនតិរដូចាៈ 

លកុមការងារសាប ក់ការកណ្តឋ ល លកុមការងារសខ្តឋលកងុ លបធ្លនលកុមការងារមូលោឌ ន។ លកមុទងំសនះមានេកមយភាព ដូចខាង
សលកាមៈ 

 ៥.១. លបធ្លនលកមុការងារមូលោឌ នៈ ចុះសៅលតតួពិនតិរេមជិកលកុមរបេ់ខ្វួន ដដលកំពុងសធឝីការ ប ធ ប់មកលបមូលទំ
រង់េណួំរ ដដលេមាជិកលកមុ នសធឝីសេយី យកមកលតតួពនិិតរសមីលការបំសពញទំរង់េណួំរថាសតីលតឹមលតូវឬអត់។ សបេីិនា
ការលតួតពិនតិរសមីលសឃញីថាមិនលតឹមលតូវសទ លតូវដតឱ្រេមជិកលកុមសធឝកីារេមាម េន៍មឋងសទៀត ឬរកវធិីសោះលសាយតាមបញ្ញា
សកីតមាន។ 

ចណំ្ត ំ សពលេមាម េន៍ចប់ លបធ្លនលកុមការងារលតូវដតលបមូលទំរង់េណួំរពេីមាជកិលកុម របេ់ខ្វួនរចួ និងដកឱ្ររចួោល់សោយ 
បញ្ចូ លស យ្ ះ នងិចុះេតទសលខាលបធ្លនលកមុ និងលតូវបញ្ជូ នស យ្ ះស ះមកសលខាសខ្តឋលកងុ ឬអបកទទួលខុ្េលតូវសខ្តឋ។ 

៥.២. លកមុការងារសខ្តឋលកងុ ៖ លតូវសធឝីការលតួតពិនិតរសលីទំរង់រ យការណ៍ដដលទទួល នពីលបធ្លនលកមុការងារមូល
ោឌ នមឋងសទៀត។ ការលតួតពនិិតរសនះជួយកាត់បនទយភាពមិនសពញសលញ ឬកំេុេដដលសកតីស ងីពីការមិនបំសពញ ឬការសមីល
សោយមិន យកចិតឋទុកោក់ពីលបធ្លនលកុមការងារមូលោឌ ន ប ធ ប់មកសទីបលបមូលទំរង់សនះបញ្ជូ នមកសាប ក់ការកណ្តឋ លខុ្ម
ដស្រេឝលភបំសពញ។ 

៥.៣.លកមុការងារសាប ក់ការកណ្តឋ លៈ សរៀបចំសធឝេីកមយភាពដូចខាងសលកាមៈ 

៥.៣.១.លតូវទូរេ័ពធទ ំក់ទនំងាលបចកំបុងមួយនថង ០២ដង (លពឹក នងិោង ច) សៅលបធ្លនលកុម ការងារមូលោឌ ន ឬ
សលខាោជធ្លនីសខ្តឋ សដីមផសីាកេួរពីបញ្ញា ដដលសកតីមាន ឬផលវ ិកសផេងៗ។ 

៥.៣.២.សៅកបុងសពលចុះេមាម េន៍ លកុមការងារសនះអាចចុះសៅសមីល សខ្តឋណ្តមយួដដល នចត់តាងំ សដីមផឱី្រសៅ
សមីលអបកេមាម េន៍ សដមីផេីកិាថាសតីអបកេមាម េន៍ បំសពញកិចចការការលតូវតាមវធិសីាស្រេឋ? ចំទីតាងំដដល ន
កំណត់ឱ្រឬអត់? ោត់ចុះសធឝកីារដមនឬអត់?។ 

៥.៣.៣.សៅសពលទទួលទំរង់េំណួរ ពីោជធ្លនីសខ្តឋ លកមុសនះលតូវសធឝីការលតួតពនិិតរសលទីំរង់េណួំរមឋងសទៀត  

៦.ការ្តួតពនិិតយដលើាំរង់េណួំរកោងុកម្ាវិធីបញ្ចូលាិនោនយ័ 

 េកមយភាពបញ្ចូលទិនបន័យលតូវឆវងកាត់ការលតួតពនិិតរ នងិការសរេីដូចខាងសលកាមៈ  



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 46 ែ េខស្រវែល 

៦.១.សលជីេសរេីអបកបញ្ចូលទនិបន័យ 

- អបកបញ្ចូ លទិនបន័យាអបកដដលសចះសលបីល េ់កុពំរូទ័រ កមយវធិី Ms. Access 

- អាចបញ្ចូ លទិនបន័យ ន មយួទំរង់ កបុងមួយរយៈសពល ៥-៧ ទ ី

៦.២.អបកបញ្ចូលលតូវឆវងកាត់ការបសលងៀនពកីមយវធិីបញ្ចូ លសនះ 

៦.៣.សពលបញ្ចូ លទិនបន័យលតវូសលជីេសរេីមនុេេ ០២ ក់ ពីលកុមការងារសាប ក់ការកណ្តឋ ល សដីមផលីតួតពិនិតរសលកីារ
បញ្ចូ លទនិបន័យ 

៦.៤.សរៀងោល់នថងលតូវលតតួពិនតិរ ដូចខាងសលកាមៈ 

- សលជីេសរេីទនិបន័យដដល នបញ្ចូ ល ចំននួ ៥% កបុងមួយនថង សដីមផសីមីល និងសផធៀងផ្ទធ ត់អបកបញ្ចូលថាលតឹម
លតូវ ដដរឬសទ? 

- កបុងសពលលតួតពនិិតរ សបីេិនា នរកសឃញីថា អបកបញ្ចូលណ្តមាប ក់មានកំេុេកបុង ៥% ដំបូង សពល
ស ះលតូវសលជីេសរេី ទិនបន័យអបកបញ្ចូលស ះចំនួន ៥% បដនទមសទៀត សដីមផសីមីល។ កបុងករណីកេុំេសកីត
ស ងីសលីេពី ៥% លតវូសមីលស ងីវញិ ទងំអេ់។ 

៦.៥.សលកាយសពលបញ្ចូ លចប់ទងំអេ់លតូវសមីល ទនិបន័យ ៥% ស ងីវញិសទៀតសដីមផឱី្រល កដថា ទិនបន័យដដល ន
បញ្ចូ ល មានគុណ ភាពលែ នងិវភិាគអាចទទលួយក ន ។ 

៧.វធិិសា្េតវភិាគានិោន័យ 

សៅកបុងការវភិាគ សយងី នសលបីល េ់នូវវធិសីាស្រេថេទិតិមយួចំនួន តាមតាោងដដលលតូវវភិាគ ដូចខាងសលកាម៖ 

៧.១.េិការកភាគរយននទនិប័យេំោប់វភិាគ សោយសលប ី Analyze Descriptive Frequency។ ឧទេរណ៍ៈ សតី
មានអបកមានេទិនិស ះសនប ត សៅចុះស យ្ ះស ះសនប តបុ៉ យ ន ក់ (េណួំរទ១ី)។  

៧.២.េិកាសលបៀបសធៀបទិនបន័យតាមដផបកសផេងៗោប ននចំសលយី សោយសលបីល េ់ Model Crosstab by layer      
េំោប់វភិាគចំសលីយ។ កបុងស ះសយងី នេិកាសលីតាោងរបេ់ Model crosstab layer សដីមផចីង់ដឹងថាអបកសៅចុះស យ្ ះ
ស ះសនប ត និងមនិសៅចុះស យ្ ះស ះសនប ត (េំណួរទី៨) ាមួយសខ្តថោជធ្លននីិមួយៗ (េណួំរទី៣) សតីស្រេថីនិងបុរេមាន
ចំនួនភាគរយដូចោប ដដរឬសទ? (េំណួរទី១)។   

៧.៣.ការសលបីល េ់វធិីសាស្រេថរកទំ ក់ទំនងននចំសលីយដដលា ចំសលីយដបបគុណភាព (Quality answer) តាម  
រយៈ Crosstab data ាមយួ Model Chi-square សដីមផេីិកាព ីករំតិដលបលបលួ របេ់វា ថាសតីវាអាលេ័យោប ដដរឬសទ។ សៅ
កបុងគំសោងលសាវលាវ សយងីចង់ដឹងថា សតីមុខ្របររបេ់អបកមានេិទនិស ះសនប ត (េំណួរទ៧ី) វាពិតាសេតុផលដដលសធឝីឲ្រអបក
មានេិទនិស ះសនប តសៅ ឬមនិសៅ ចុះស យ្ ះស ះសនប តដមនឬសទ?។ 

៧.៤.ការេិកា និងសលបីល េ់  Log-linear េំោប់េកិារកភាពបំដរបំរលួននអាញ្ដតថិ (Varible) ាសលចីន ថាសតីវា
មានទំ ក់ទំនងរវាង ោប ដដរឬសទ នងិសដីមផងីាយលេលួកសាងតាោងលទនផលថយីមយួដដលមានទំ ក់ទំនងអាចសជឿាក់     
េំោប់វភិាគរ យការណ៍។ កបុងគំសោងលសាវលាវសនះ សយងី ន េិកាសលេីណួំរមួយចនំួនសដីមផសីមីលភាពបំដរបំរលួននទំ ក់
ទំនងរបេ់វា ថាសតីការលំ ករបេ់លបាពលរដឌកបុងការសៅពិនិតរបញ្ជ ីស យ្ ះស ះសនប តាសរៀងោល់នប  ំ (េំណួរទី៣១) ស្រេថ ី
ឬបុរេ (េំណួរទ២ី) សកយងឬចេ់ (េំណួរទ១ី) មានការលំ កដូចសមថចដដរ សបីសលបៀបសធៀបតាមសខ្តថោជធ្លននីិមួយៗ 
(េំណួរទី៣)។  



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 47 ែ េខស្រវែល 

ឧបសមពន័ធ ២ ករមងសំនរួសរមាបក់ារអ្ឈងេត 

 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 48 ែ េខស្រវែល 

 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 49 ែ េខស្រវែល 

 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 50 ែ េខស្រវែល 

 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 51 ែ េខស្រវែល 

 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 52 ែ េខស្រវែល 

 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
សាំរាបក់ារមបាោះមឆ្ន តមស្ររើសត ាំងតាំណាងរាស្រសត ២០១៣ ( SVRA-Plus) 

 

ទ្ាំពរ័ទី្ 53 ែ េខស្រវែល 

 
 



 

  

របាយការណ៍លទ្ធផលស្រសាវស្រាវបញ្ជី ម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត ការច ោះម ម្ ោះមបាោះមឆ្ន តនិងសវនកេមបញ្ជី ម ម្ ោះ បខនែេការមផទៀងផ្ទទ តទ់្ាំរងល់ បម ម្ ោះអ្នកមបាោះមឆ្ន ត 
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