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បុព្វកថា 

េណៈកមាម ធិការលដើមបកីារលបាះលឆ្ន រលោយលសរ ីនិខយុរតិធមល៌ៅកមពុជា លៅការថ់ា (ខុម្ហ្វ្រវល) លធវើការលដើមប ី
លេើកកមពស់េទធិប្រជាធរិលរយយ និខការចូេរមួររស់ប្រជាេេរដឋ ាមលោេការណ៍កសាខសមរថភាេររស់រណ្តត ញ      
ទូទាាំខប្រលទស និខសហប្រររិរតកិារជាមយួអខគការជាសមារិក និខជានដេូ។ េទធិប្រជាធិរលរយយមនិខមនប្រមឹខរការលបាះ
លឆ្ន រលនាះលទ ករ៏៉ែុខនតការលបាះលឆ្ន រលោយលសរ ីនិខយុរតិធម ៌ជាេកេែណឌ ចាំបាចន់នេទធិប្រជាធិរលរយយ។  
 ែុមខស្រហវេ (COMFREL) រនតយ៉ែ ខខ្ល ាំខកាល កនុខការលេើកកមពស់េទធិប្រជាធរិលរយយ នខិការលបាះលឆ្ន រ ប្រឹមប្រូវ 
និខខររប្រជាធរិលរយយ។ 

សប្មារក់ារចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រខររប្រេន័ធថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦ ែុមខស្រហវេ និខភាេីពាកេ់ន័ធការលបាះលឆ្ន រលផ្សខលទៀរ
េិលសសអខគការនិកហវិក បានសហការលរៀរចាំលធវើការអលខារប្សាវប្ជាវលដើមបសិីកាេភីាេមនិប្រប្ករីននការចុះល ម្ ះលបាះ
លឆ្ន រ រញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ និខសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រថ្មីថា លរើមានអនកមានសិទធិលបាះលឆ្ន ររ៉ែុនាម ននាកខ់ដេមនិ
ទានប់ានចុះល ម្ ះលៅល ើយ និខមកេីមូេលហរុអវីែលះខដេមនិបានចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ ជាេិលសសេីកាំររិននភាេប្រឹមប្រូវ
ននរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រសប្មារក់ារលបាះលឆ្ន រលប្រើសលរ ើសប្កុមប្រឹកា ុាំ សង្កា រឆ់្ន ាំ២០១៧។   

លៅកនុខការសិកាប្សាវប្ជាវលនះ ែុមខស្រហវេ (COMFREL) មានលមាទនភាេ និខអាំណរេុណដប៏្ជាេលប្ៅរាំផុ្រ
ដេ់ប្េូរលង្កគ េ អនកសលខារការណ៍ ខដេបានចូេរមួយ៉ែ ខសកមមលៅកនុខប្រររិរតកិារចុះសមាា សនប៍្រជាេេរដឋកនុខអាំ ុខ
លេេេីខែ ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ដេ់ខែ កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ លហើយខដេលធវើឱ្យការប្សាវប្ជាវលនះបានសាំលរចជាសាថ េរ ។ 

ែុមខស្រហវេ សូមខថ្លខអាំណរេុណនូវការផ្តេ់កិចចសហប្រររិរតិការេីេណៈកមាម ធិការជារិ លរៀរចាំការលបាះលឆ្ន រ លៅ

ការថ់ា (េ.រ.រ)និខអាជាា ធរមូេោឋ នប្េរេ់ាំោរថ់ាន ក។់  
 ជាេិលសស សូមលការសរលសើរដេ់ប្កុមការង្ករររស់ែុមខស្រហវេ ខដេមានរាយនាម ដូចជា៖ លោក កន សាវាខស 
លោក េមឹ ឈន លោក សិុន ទិរយសីហា លោក លសៀន រ នុរទិធិ លោក លយឿខ សុធារា៉ែ  អនកប្សី លសៀខ ោេីយ៉ែ  អនកប្សី ភ្ខួ 
សុែកា លោក មាស សិរលីសាភ្ណ័ លប្កាមការដឹកនាាំររស់ លោក េេ់ រញ្ហា  នាយកប្ររិររតិអខគការ ខុមហ្វ្រែល ។  

សូមខថ្លខអាំណរេុណផ្ខខដរចាំលពាះ លោកសាស្រសាត ចរយ មា  កាមា៉ែ រា៉ែ ន ់ ននសកេវទិាេ័យភ្ូមនិទភ្នាំលេញ និខ
លោកប្សី អានណ្តស់ាសា វបីាវា (Anastasia S. Wibawa) ហ្វែលផ្តល់យោបល់ប្បឹក្សាបយចេក្សយេស នងិវធិសីា្សត។ 
ចំហ្វែក្សយោក្សសា្សាត ចារ្យ ឆាយ យសងថា បានជួយសរ្យសរ្ក្សមមវធិីយលេូីរ្ស័ព្ទដែក្សនុងការ្យផ្ញរី្បាយការ្ែ៍។  

របាយការណ៍លនះ រង្កា ញេទធផ្េទាកទ់ខលៅនឹខអនកលបាះលឆ្ន រ ការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ រញ្ជ ីលបាះលឆ្ន រ និខ
សវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រឆ្ន ាំ២០១៦ សាំរារក់ារលបាះលឆ្ន រលប្រើសលរ ើសប្កុមប្រឹកា ុាំ សង្កា រឆ់្ន ាំ២០១៧ ។   
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 របាយការណ៍ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៧  

 សលខេរការរកល ើញ 
របាយការណ៍លនះ បានផ្តេ់នូវចាំណុចរកល ើញេីការ

លធវើសវនកមមលោយេណៈកមាម ធិការលដើមបកីារលបាះលឆ្ន រលោយ
លសរ ីនិខយុរតិធមល៌ៅកមពុជាលៅការថ់ា ែុមខស្រហវេ លដើមបេីិនិរយ
នូវរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រឆ្ន ាំ២០១៦។ ែុមខស្រហវេ បានោក់
េប្ង្កយអនកសលខារការណ៍ចាំនួន ២៦៩នាក ់លដើមបអីនុវរតការលធវើ
សវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រនូវេីរ វធិសីាស្រសតេឺ ១. វធិសីាស្រសត
េីមនុសសលៅរញ្ជ ី កនុខខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ និខ ២. វធិសីាស្រសតេរីញ្ជ ី
លៅមនុសសកនុខខែមករា ដេ់ខែកុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

សវនកមមលនះបានរកល ើញថា ភាេប្រឹមប្រូវ និខលរឿ
ជាកល់េើេុណភាេរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រឆ្ន ាំ២០១៦ មានភាេ
ប្រឹមប្រូវ និខចាស់ោស់ លរើលប្រៀរលធៀរជាមយួរញ្ជ ីល ម្ ះេ ី
មុនៗ។ សវនកមមបានរង្កា ញថា ៨៩.៣ភាេរយ ននអនកមាន
សិទធិលបាះលឆ្ន រខដេរស់លៅកនុខប្រលទសបានចុះល ម្ ះលបាះ
លឆ្ន រ និខមានល ម្ ះកនុខរញ្ជ ីលបាះលឆ្ន រ។ ៩៨ភាេរយ នន
ល ម្ ះខដេមានលៅកនុខរញ្ជ ីប្រូវបានរកល ើញ និខលធវើការលផ្ទៀខ
ផ្ទទ រជ់ាមយួអនកលបាះលឆ្ន រ។ អប្ាននភាេប្រឹមប្រូវលនះមានភាេ
ប្រលសើរជាខមុន លោយលហរុថា វាបានរង្កា ញេីភាេសីុសង្កវ ក់
ោន រវាខទិនននយ័កនុខរញ្ជ ីល ម្ ះ និខេរ័ម៌ានកនុខឯកសាររញ្ហជ ក់
អរតសញ្ហា ណខដេបានផ្តេ់ឱ្យលោយអនកចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន
រ។ មាន ៩៦.៨ភាេរយ ននទិនននយ័ខដេបានវភិាេរង្កា ញថា 
ល ម្ ះររស់អនកលបាះលឆ្ន រ េឺប្រឹមប្រូវ។ ៩៦ភាេរយ រង្កា ញថា 
នថ្ៃខែឆ្ន ាំកាំលណើ រររស់អនកលបាះលឆ្ន រប្រឹមប្រូវនិខ៩៩.៧ភាេរយ 

វធិសីាស្រសតលប្រើសប្មារក់ារលធវើសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះ

លឆ្ន រ 

សវនកម្មបញ្ជ ីឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត គឺវធីិសាស្រសតឈធវើការ
វាយតំលៃជាៃកខណៈប្បព័នធ ដែៃប្តូវ នឈប្បើ
ប្ ស់ឈោយអ្ោកសឈកេតការណ៍ឯករាជ្យឈៅជ្ ំវញិ
ពិភពឈោកឈែើម្បីវាយតំលៃនូវគ ណភាពលនបញ្ជ ី
ឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ តមួ្យឈោយឈប្បើប្ ស់នូវវធីិ
សាស្រសតសថិតិ។  

ធារុរីសាំខ្ន់ៗ ខដេប្រូវបានលប្រើលដើមបវីាយរនមលរញ្ជ ី
ល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ េឺភាេទូេាំទូោយ(សេវប្រុខលប្ជាយ) 
ភាេប្រឹមប្រូវ និខសុេេភាេររស់វា។  

សវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ េឹខខផ្អកទាាំខប្សុខលៅ
លេើទសសនៈ ឬការយេ់ល ើញរស់អនកផ្តេ់ចលមលើយ 
លដើមបលីធវើការវាយរនមលសននិោឋ នលៅលេើេុណភាេននរញ្ជ ី
ល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ។ សវនកមមលនះលធវើការសរុរេទធផ្េ
លោយលប្រើវធិីសាស្រសតលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់័រម៌ានេីរប្រលភ្ទ៖ 

1. វធិីសាស្រសតលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័ម៌ានេីមនុសសលៅរញ្ជ ី
ល ម្ ះ ៖ វធិីសាស្រសតលនះេឺលប្រើលដើមបសីទខនូ់វកប្មរិស
មាមាប្រននប្រជាេេរដឋខដេមានសិទធិលបាះលឆ្ន រ 
ខដេបានចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ។  

2. វធិីសាស្រសតលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័ម៌ានេីរញ្ជ ីល ម្ ះលៅ
មនុសស៖ េឺលធវើល ើខលដើមបេីិនិរយលផ្ទៀខផ្ទទ រថ់ា ល ម្ ះ
ខដេមានលៅកនុខរញ្ជ ី េឺជាប្រជាេេរដឋេិរប្បាកដ 
ខដេមានសិទធិលបាះលឆ្ន រខមនឬលទ។ 

 

វធិីសាស្រសតលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័ម៌ាន អនកលបាះលឆ្ន រទាាំខេីរ
ប្រលភ្ទលនះេឺលប្រើប្បាស់លដើមបវីាស់សទខក់ប្មរិននភាេ
ែុសឆ្គខ(េាំលអៀខ) ននេរ័៌មានផ្ទទ េ់ែលួនររស់អនកចុះ
ល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ ដូចជា ល ម្ ះ នថ្ៃខែឆ្ន ាំកាំលណើ រ  និខ



  

5 
រង្កា ញអាំេីភាេប្រមឹប្រូវននេរ័ម៌ានអាំេីលភ្ទររស់អនកចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ។ 

របាយការណ៍លនះ ករ៏មួរញ្ចូ េេីការរកល ើញលៅលេើេិលសាធនន៍នការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ និខការយេ់ដខឹ
ទាកទ់ខនខឹដាំលណើ រការលបាះលឆ្ន រររស់ប្រជាេេរដឋផ្ខខដរ។   មាន ៩២ភាេរយ រង្កា ញថាេួកលេបានចូេរមួកនុខដាំលណើ រ
ការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ រ៉ែុខនតលទាះជាយ៉ែ ខណ្ត ការរកល ើញ (របាយការណ៍)លនះ ប្េរអ់នកផ្តេ់ចលមលើយររទាាំខអស់លនះ មនិ
សុទធខរមានល ម្ ះកនុខរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រទាាំខអស់លនាះលទ។ 

លសចកតីសននិោឋ នននរបាយការណ៍លនះ បានរញ្ចូ េនូវអនុសាសនម៍យួចាំនួន សប្មារជ់ាទសសនៈទានកនុខការរប្មញុ
ឱ្យមានភាេប្រលសើរល ើខដេ់ដាំលណើ រការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រលៅនថ្ៃអនាេរ លហើយរប្មញុឱ្យមានការយេ់ដឹខ ប្េមទាាំខ
រទេិលសាធនល៍ផ្សខៗដេ់ប្រជាេេរដឋខែមរ ចាំលពាះដាំលណើ រការលបាះលឆ្ន រ។   

 

 



  

6
 

អាំេីរញ្ហា ទូលៅនិខវធីិសាស្រសតកនុខការលធវើសវនកមម 
េណៈកមាម ធិការលដើមបកីារលបាះលឆ្ន រលោយលសរ ីនិខយុរតិធម៌លៅកមពុជា លៅការថ់ា ែុមខស្រហវេ បានលធវើការវាយរាំនេលេើរញ្ជ ី

ល ម្ ះលបាះលឆ្ន រថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦ ខដេប្រូវលប្រើប្បាស់សប្មារ់ការលបាះលឆ្ន រ ុាំសង្កា រ់ឆ្ន ាំ២០១៧លៅកមពុជាខ្ខមុែលនះ លោយខផ្អកលេើការ
វាយរាំនេប្រករលោយឯករារយ និខមានេកេណៈវទិាសាស្រសតកនុខការលធវើសវនកមម។ រខនថមលេើការលធវើសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 
ខដេលផ្ទោ រសាំខ្នល់េើការវាយរនមលនូវេុណភាេននរញ្ជ ីល ម្ ះជារមួ ែុមខស្រហវេ កប៏ានសិកាវាយរាំនេផ្ខខដរលៅលេើេិលសាធនរ៍រស់
ប្រជាេេរដឋ កនុខដាំលណើ រការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រាមប្រេន័ធថ្មី និខខសវខយេ់អាំេីទសសនៈ ឥរយិរថ្ររស់េួកលេលេើរញ្ហា លផ្សខលទៀរ
ពាកេ់ន័ធនឹខការលបាះលឆ្ន រ ុាំ សង្កា រឆ់្ន ាំ២០១៧ ខ្ខមុែលនះ។ ែុមខស្រហវេសខឃមឹយ៉ែ ខមុរមាាំថា ការរកល ើញទាាំខលនះនឹខអាចប្រូវបាន
លប្រើប្បាស់ជារាំនួយកនុខការលធវើឱ្យមានភាេប្រលសើរល ើខនូវេុណភាេននរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រសប្មារន់ថ្ៃអនាេរ។  

សវនកមមេមីនុសសលៅរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ (P2L)៖  សាំណ្តកសប្មារល់ធវើការសទខម់រិ េឺរាំណ្តខឱ្យសិថរិចាំនួនប្រជាេេរដឋខែមរខដេមាន
អាយុចរេ់ី១៨ឆ្ន ាំល ើខកនុខ ២៥រារធានី/លែរត។ ចាំនួនប្រជាេេរដឋសរុរ ២.៦៩០នាក ់ខដេជាប្រជាេេរដឋមានអាយុប្េរ់លបាះលឆ្ន រ 
ប្រូវបានលប្រើលរ ើស ប្េមទាាំខរួរសមាា សន៍ និខលធវើការលផ្ទៀខផ្ទទ រ់េរ័ម៌ានររស់េួកលេលៅកនុខភ្ូម ិ ុាំ សង្កា រ់ខដេប្រូវបានលប្រើសលរ ើសលធវើជា
សាំណ្តក។ 
សវនកមមេរីញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រលៅមនុសស(L2P)៖ ល ម្ ះអនកលបាះលឆ្ន រសរុរចាំនួន ២.៦៩០នាក ់ ប្រូវបានលប្រើសលរ ើសលោយនចដនយ 
(ការលប្រើសខដេមនិបានលប្ោខទុក) លចញេីរញ្ជ ីល ម្ ះដាំរូខ លហើយេរ័ម៌ានទាាំខលនាះប្រូវបានលផ្ទៀខផ្ទទ រា់មរយៈការសមាា សន៍េួកលេ។  
សវនកមមការលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័ម៌ានេរីញ្ជ ីលៅរញ្ជ ី (L2L)៖ វធិីសាស្រសតលនះ ែុមខស្រហវេបានលធវើការលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័រ៌រស់អនកមានល ម្ ះកនុខរញ្ជ ី
ល ម្ ះលបាះលឆ្ន រដាំរូខទាាំខអស់ កនុខការយិេ័យចាំនួន ២៦៩ ខដេជាការយិេ័យបានលធវើសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រកនុខវធិីសាស្រសត
េីរញ្ជ ីលៅមនុសស។ ការលផ្ទៀខផ្ទទ រល់ធវើល ើខរវាខរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រដាំរូខជាមយួរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រផ្លូវការ។ 
ការលប្រើប្បាស់សាំណ្តក 
 ទាំហាំសាំណ្តកខដេបានលប្រើប្បាស់េឺប្រូវបានលប្រើសលរ ើសលោយនចដនយលចញេីការយិេ័យចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រចាំនួន៥៣៨
ការយិេ័យ(ប្រូវជា ៥១៤ភ្ូម ិនិខវធិីសាស្រសតនិមយួៗ លប្រើ២៦៩ការយិេ័យ) ននការយិេ័យសរុរ ២២៣៣៧ការយិេ័យខដេបា៉ែ ន់
ប្រមាណលោយ េ.រ.រ។ ចាំនួនការយិេ័យលនះប្រូវបានប្េរដណត រច់ាំនួន ២៥២ ុាំសង្កា រ ់លៅកនុខ២៥រារធានីលែរត។  
  ទាំហាំសាំណ្តកននវធិីសាស្រសតនិមយួៗ ខដេប្រូវលប្រើសលរ ើសប្រជាេេរដឋមកសមាា សន៍ មានចាំនួន ២៦៩០នាកដូ់ចៗោន  កនុខកប្មរិ
េលមអៀខ រូក/ដក ២ភាេរយ (+/-2%) ជាមយួនឹខកាំររិខដេអាចលរឿជាក់បានរហូរដេ់ ៩៥ភាេរយ។ ការអនុវរតវធិីសាស្រសតសមាា សន៍ 
េីមនុសសលៅរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ េឺចរល់ផ្តើមលធវើេីនថ្ៃទី១៣ ដេ់នថ្ៃទី២៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ លោយោកេ់ប្ង្កយអនកសលខារការណ៍
សប្មារចុ់ះសមាា សន ៍ចាំនួន ២៥២នាក។់ ចាំខណកឯការអនុវរតនវ៍ធិីសាស្រសតេីរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រលៅមនុសស េឺប្រូវបានចរល់ផ្តើមលធវើេី
នថ្ៃទី២៣ ខែមករា ដេ់នថ្ៃទ១ី៤ ខែកុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ លោយោកេ់ប្ង្កយអនកសលខារការណ៍សប្មារចុ់ះសមាា សន៍ ចាំនួន ២៥២នាក។់ 
ទិនននយ័ខដេលប្រើប្បាស់សប្មារល់ធវើការវភិាេ េឺប្រូវបានវាស់ខវខ ឬថ្ឹលខខថ្លខរវាខនិនននយ័ននលែរតនីមយួៗ លដើមបរីប្មមឹនូវភាេែុសោន  
(កប្មរិេលមអៀខ) ឱ្យលៅកនុខកប្មរិអរបររមាននចាំនួនអនកផ្តេ់ចាំលេើយសរុរខដេបានផ្តេ់ចាំលេើយកនុខលែរតនីមយួៗ និខលដើមបធីានាថា
សាំណ្តកបានរាំណ្តខឱ្យប្រជាេេរដឋទូទាាំខប្រលទស ឬ/និខ ចាំណ្តរថ់ាន ករ់នាទ រ់ននប្កុមប្រជាេេរដឋ (មានដូចជា លភ្ទននអនកផ្តេ់ចលមលើយ 
ទីកខនលខរស់លៅដូចជា ទីប្កុខ ឬរនរទ)។  

 

 

 



  

7 
ការប្រមេូ នខិរញ្ជូ នេរ័ម៌ាន  

 ែុមខស្រហវេ បានលរៀរចាំវធិីសាស្រសតថ្មីមយួកនុខការរញ្ជូ នេរ័ម៌ានេីអនកសលខារការណ៍ប្េររ់ាំរន់លោយលប្រើប្បាស់កមមវធិីលេើទូរស័េទ
នដ និខអាចកាំណរ់ភាេប្រឹមប្រូវកនុខការចុះសមាា សនា៍មទីាាំខខដេកាំណរ់លនាះលទៀរផ្ខ។ អនកសលខារការណ៍ចុះលធវើការសមាា សន ៍និខ
ប្រមូេេរ័ម៌ានេីប្រជាេេរដឋមានសិទធិលបាះលឆ្ន រប្េរក់ារយិេ័យខដេបានកាំណរ។់ កនុខការប្រមូេេរ័ម៌ាន និខរញ្ជូ នេរ័ម៌ាន         
ែុមខស្រហវេ បានលប្រើប្បាស់វធិីសាស្រសតេីរទនទឹមោន កនុខការរញ្ជូ ន និខប្សខេ់រ័ម៌ាន លនាះេឺ ១. ការលប្រើប្បាស់ទប្មខស់ាំណួរសប្មារ់សមាា ស
នល៍េេចុះរួរសាកសួរេរ័៌មានេីប្រជាេេរដឋាមលោេលៅ ២. ការលប្រើប្បាស់កមមវធិីលេើទូរស័េទនដសប្មារថ់្រឯកសារ និខរញ្ជូ ន
េរ័ម៌ានលប្កាយេីសមាា សនច៍រ ់ខដេអាចលប្រើប្បាស់កមមវធិជីាេកេណៈ កមមវធិីរិទ (Offline) ឬកមមវធិីលរើក (Online)។ 

កនុខការរញ្ជូ នេរ័៌មាន អនកសលខារការណ៍បានលប្រើប្បាស់កមមវធិីលេើទូរស័េទនដខដេែុមខស្រហវេបានលរៀរចាំ សប្មាររ់ញ្ជូ ន េរ័៌
មាន។ េរ័ម៌ានទាាំខលនាះរមួមាន ការរញ្ចូ េរូរថ្រឯកសាររញ្ហជ កអ់រតសញ្ហា ណ(ប្េរឯ់កសារខដេពាកេ់ន័ធ)ររស់អនកផ្តេ់ចលមលើយ និខ
រូរថ្រផ្ទទ េ់ែលួនររស់អនកផ្តេ់ចលមលើយ រមួទាាំខទីាាំខរញ្ចូ េេរ័៌មាន ខដេរង្កា ញលេើខផ្នទីលហាគ លហាគ េ(Google Map)ខដេអាចលៅ
លោយសវ័យប្រវរតិលេើទូរស័េទលៅលៅាាំខេិរប្បាកដននអនកសមាា សន។៍   

ការលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័ម៌ាន 

 រាេ់ប្រេន័ធេរ័ម៌ានទទួេបានេីអនកសលខារការណ៍ ប្កុមការង្ករសាន កក់ារកណ្តត េមយួប្កុម លធវើការលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័ម៌ានលេើ      
លេហទាំេរ័ (Web Database) ខដេបានរញ្ជូ នាមរយៈទូរស័េទនដលោយអនកសលខារការណ៍។ កនុខការណីខដេលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័៌មានរក
ល ើញេរ័៌មានមនិមានភាេចាស់ោស់ ឬចាំណុចែវះខ្រ ប្កុមការង្ករសាន កក់ារកណ្តត េ លធវើការទាំនាកទ់ាំនខភាល មៗ លៅអនកសលខារ
ការណ៍ ឬអនកផ្តេ់ចលមលើយ(ប្េរ់អនកផ្តេ់ចលមលើយ ប្រូវបានអនុញ្ហា រសុាំលេែទូរស័េទសប្មារទ់ាំនាក់ទាំនខ) លដើមបសីាកសួ់រេរ័ម៌ាន និខលធវើ
ការខករប្មូវនូវចាំណុចែវះខ្រភាល មៗ។ 

 ការលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័៌មានររស់ប្កុមការង្ករសាន កក់ារកណ្តត េ ប្រូវបានេឹខខផ្អកលេើឯកសារផ្ទទ េ់ររស់អនកផ្តេ់ចលមលើយខដេបាន
ថ្រជារូរភាេ។ រាេ់េរ័ម៌ានខដេលមើេល ើញថាមានភាេែុសោន រវាខេរ័ម៌ានខដេសរលសរ ជាមយួរូរភាេឯកសារេិរខដេបានថ្រ 
លោយអនកសលខារការណ៍ លនាះប្កុមការង្ករនឹខលធវើការខកសប្មួេឱ្យប្រឹមប្រូវល ើខវញិ។ 

លទាះរីយ៉ែ ខណ្ត កិចចការ ឬសកមមភាេែលះៗមានខដនកាំណរច់ាំលពាះការលធវើសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រលនះ។ លនាះមាននយ័
ថា ែុមខស្រហវេ មនិមានេទធភាេលធវើការសមាា សនជ៍ាមយួប្កុមប្រជាេេរដឋខដេមានអាយុប្េរ់លបាះលឆ្ន រ ខដេមនិមានវរតមានលៅកនុខ
 ុាំ សង្កា រ ់រមួមានទាាំខប្កុមប្រជាេេរដឋខដេលធវើចាំណ្តកប្សុកកនុខប្រលទស និខលប្ៅប្រលទសលនាះលទ។ មា៉ែខលទៀរោម នទប្មខទ់ិនននយ័នន
រញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រខដេអាចវភិាេបានាមរយៈប្រេន័ធកុាំេយូទរ័លៅកនុខនដ ដូលចនះែុមខស្រហវេ មនិអាចលធវើសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ
លនះឱ្យបានចាស់ោស់១០០ភាេរយលនាះល ើយ លហើយកម៏និអាចេិនិរយប្េរ់េកេែណឌ េរ័៌មានននការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រលៅាមទី
ាាំខដល៏ប្ចើនខររលនះបានល ើយ។ ដូចោន នឹខការលធវើការសិកាប្សាវប្ជាវ ខដេលប្រើប្បាស់វធិីសាស្រសត សាំណ្តកដនទលទៀរខដរ សវនកមមរញ្ជ ី
ល ម្ ះលបាះលឆ្ន រនឹខមានភាេេលមអៀខ ននេាំរូសាំណ្តក និខេាំរូមនិខមនសាំណ្តក។ សវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រលនះ មនិមានេ័រម៌ាន
អាំេីដាំលណើ រការននការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ ឬទិដឋភាេលផ្សខៗននការលបាះលឆ្ន រលនាះលទ។  
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េុណភាេននរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ  

អប្ាននការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 

សវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន ររកល ើញថា ប្រជាេេរដឋ
ខដេមានសិទធិលបាះលឆ្ន រភាេលប្ចើនខដេរស់លៅកនុខប្រលទសកមពុជា
បានលៅចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ សប្មារ់ការលបាះលឆ្ន រ ុាំ សង្កា រឆ់្ន ាំ
២០១៧ខ្ខមុែ។   សវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលនះរកល ើញថា មានប្រជា
េេរដឋចាំនួន ៨៩,៣ភាេរយ ននចាំនួនអនកមានសិទធិលបាះលឆ្ន រទាាំខ
អស់ខដេកាំេុខរស់លៅកនុខប្រលទសរចចុរបននលនះមានល ម្ ះកនុខរញ្ជ ី
ល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ។  មនិមានភាេែុសោន លប្ចើនលទចាំលពាះអប្ាចុះ
ល ម្ ះលបាះលឆ្ន ររវាខរុរស និខស្រសតី កដូ៏ចជាកនុខទីប្ររុាំរន និខរនរទ។ អប្ាននការចុះល ម្ ះ ៨៩.៣ភាេរយ(កនុខចាំលណ្តមអនកផ្តេ់
ចលមលើយ ៩២.១% ខដេលឆ្លើយថាបានចុះល ម្ ះ)លនះ េឺរង្កា ញអាំេីភាេប្រលសើរល ើខននការចុះល ម្ ះលរើលធៀរនឹខរញ្ជ ីល ម្ ះឆ្ន ាំ២០១៣ 
ខដេែុមខស្រហវេរកល ើញមានប្រឹមខរ ៨៦.៥ភាេរយរ៉ែុលណ្តណ ះ(កនុខចាំលណ្តមអនកផ្តេ់ចលមលើយ ៩៧.៨% លឆ្លើយថាបានចុះល ម្ ះ)។  

លៅនថ្ៃទ១ី២ ខែកុមាះ ឆ្ន ាំ២០១៧ េណៈកមាម ធិការជារិលរៀរចាំការលបាះលឆ្ន រ លៅថាការ់ថា េ.រ.រ បានរង្កា ញរញ្ជ ីល ម្ ះ
លបាះលឆ្ន រផ្លូវការររស់ែលួនថា មានចាំនួនប្រជាេេរដឋ ៧.៨៦៥.០៣៣នាក ់មានល ម្ ះកនុខរញ្ជ ីលបាះលឆ្ន រថ្មីលនះ ឬលសមើនឹខ ៨១.៣៨ភាេ
រយ ននចាំនួនប្រជាេេរដឋមានសិទធិលបាះលឆ្ន រខដេបានបា៉ែ នប់្រមាណសរុរ។ ភាេេលមអៀខននទិនននយ័ររស់ េររ ជាមយួេទធផ្េរក
ល ើញររស់ែុមខស្រហវេទាំនខជារណ្តត េមកេីកាត េីរយ៉ែ ខ៖ ាមេិរលៅេទធភាេខដេែុមខស្រហវេអាចលធវើការសមាា សន៍ប្រជាេេរដឋ
លដើមបឱី្យលឆ្លើយនឹខសាំណួរ េឺអាចលធវើបានចាំលពាះខរប្រជាេេរដឋខដេរស់លៅកនុខប្រលទសខររ៉ែុលណ្តណ ះ។ ដូលចនះវាមនិបានរាររ់ញ្ចូ េនូវ
ចាំនួនប្រជាេេរដឋខែមរចាំណ្តកប្សុកល ើយ លហើយភាេប្រឹមប្រូវននវធិីសាស្រសត េឺប្រូវបានលប្រើប្បាស់លដើមបបីា៉ែ នប់្រមាណនូវចាំនួនប្រជា
េេរដឋខដេមានសិទធិលបាះលឆ្ន រ។   

ភាេប្រឹមប្រវូននរញ្ជី ល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 

លដើមបវីាស់ខវខថា រញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រវាមានភាេប្រឹមប្រូវរ៉ែុណ្តណ  ែុមខស្រហវេបានលធវើការលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័ម៌ានដូចជា លេែអរត
សញ្ហា ណរ័ណណ  ឬឯកសាររញ្ហជ កអ់រតសញ្ហា ណសប្មារចុ់ះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ ល ម្ ះ នថ្ៃខែឆ្ន ាំកាំលណើ រ លភ្ទ អាសយោឋ ន ការយិេ័យ
លបាះលឆ្ន រ ខដេេរ័ម៌ានលនះ េឺជាេរ័ម៌ានប្រូវបានរកាទុកជាឯកសាររញ្ហជ កអ់រតសញ្ហា ណររស់អនកផ្តេ់ចលមលើយ ខដេេួកោរល់ប្រើ
ប្បាស់វាលដើមបចុីះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ និខរង្កា នន់ដរញ្ហជ កក់ារចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រលធៀរោន ជាមយួេរ័ម៌ានខដេមានលៅកនុខរញ្ជ ីល ម្ ះ
លបាះលឆ្ន រ។ ការលផ្ទៀខផ្ទទ រល់េើភាេប្រឹមប្រូវលនះ េឺបានរញ្ចូ េប្េរេ់រ័ម៌ានររស់អនកផ្តេ់ចលមលើយខដេបានចុះល ម្ ះ រាររ់ញ្ចូ េទាាំខវធិី
សាស្រសតេីមនុសសលៅរញ្ជ ី ឬេីរញ្ជ ីលៅមនុសសផ្ខខដរ។ 

េួររញ្ហជ កផ់្ខខដរថា ទិនននយ័ ៣ចាំណុចប្រូវបានរញ្ចូ េោន េឺ ល ម្ ះ លភ្ទ និខនថ្ៃខែឆ្ន ាំកាំលណើ រ ប្រូវបានករប់្ាទុកជាមយួនឹខ
កប្មរិននភាេប្រឹមប្រូវែពស់ ខដេមានកប្មរិលប្ចើនជាខ៩៣ភាេរយ ចាំលពាះេរ័ម៌ានននអនកផ្តេ់ចលមលើយមាន ក់ៗ។ េរ័ម៌ានពាកេ់ន័ធនឹខលភ្ទ 
េឺមានភាេប្រឹមប្រូវរហូរដេ់៩៩.៧ភាេរយ ទិនននយ័ពាកេ់ន័ធនឹខល ម្ ះ េឺមានភាេប្រឹមប្រូវរហូរដេ់ ៩៦.៨ភាេរយ និខ៩៦ភាេរយ 
សប្មារេ់រ័៌មានទាកទ់ខនឹខនថ្ៃខែឆ្ន ាំកាំលណើ រ ៩៥ភាេរយ ពាក់េន័ធជាមយួេរ័ម៌ានននលេែ អ.ែ ឬ ឯ.អ និខ ៩៧ភាេរយ ជាកប្មរិនន
ភាេប្រឹមប្រូវននេរ័៌មានពាកេ់ន័ធនឹខអាសយោឋ នសាន កល់ៅររស់អនកផ្តេ់ចលមលើយ។ ទីាាំខននការយិេ័យលបាះលឆ្ន រ មានកប្មរិននភាេ

៨៩.៣ភាេរយ ននេេរដឋមានសិទធិលបាះលឆ្ន រ ខដេ
រស់លៅកនុ ខប្រលទស បានចុះល ម្ ះររស់េកួលេកនុ ខ
រញ្ជីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦លនះ 
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ប្រឹមប្រូវរិរ ៩៤.៦ភាេរយ។ កប្មរិននភាេប្រឹមប្រូវររស់ទិនននយ័លនះ មានសារៈសាំខ្នខ់្ល ាំខណ្តស់កនុខការធានាថា វាេិរជាមនិមាន
ការភ្ន័តប្ច ាំល ើយលៅនថ្ៃលបាះលឆ្ន រ អាំេីរញ្ហា ថា លរើការយិេ័យណ្តខដេអនកលបាះលឆ្ន រប្រូវលៅលបាះលឆ្ន រលៅនថ្ៃលបាះលឆ្ន រ។  

 

 

រូរភាេ១: កប្មិរននភាេប្រឹមប្រូវ 

ជាថ្មីមតខលទៀរ លរើលប្រៀរលធៀរជាមយួការរកល ើញននសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះឆ្ន ាំ២០១៣ កប្មរិននភាេប្រឹមប្រូវ ឬសុប្កិរយភាេនន
រញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រថ្មី ឆ្ន ាំ២០១៦លនះ មានភាេប្រឹមប្រូវកនុខកប្មរិែពស់។ េទធផ្េននការចុះល ម្ ះលោយលប្រើប្បាស់សាន មប្មាមនដ (រីវ 
មាប្រ) ខដេជាកិចចែិរែាំប្រឹខខប្រខររស់ េ.រ.រ កាេេីខែកញ្ហា  រហូរដេ់ខែ វចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៦លនះ បានរញ្ហជ កឱ់្យល ើញថា ទិនននយ័
អនកចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រទាាំខអស់ េឺមានភាេប្រឹមប្រូវលសទើរខរប្េរទ់ិនននយ័។  

 

រូរភាេទី២: ការលប្រៀរលធៀរការលធវើសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និខ២០១៦ 
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ការលផ្ទៀខផ្ទទ ររ់ញ្ជី ល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 

លសទើរខរប្េរប់្រជាេេរដឋខដេមានល ម្ ះលៅកនុខរញ្ជ ីលបាះលឆ្ន រ (៩៨
ភាេរយ) កនុខការលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័៌មានេីរញ្ជ ីលៅមនុសស ប្រូវបានលធវើការេិនិរយ និខ
លផ្ទៀខផ្ទទ រ់លោយែុមខស្រហវេ េឺសុទធខរជាប្រជាេេរដឋខដេមានសិទធិលបាះលឆ្ន រ។ 
មូេលហរុខដេភាេរយលៅលសសសេ់មនិប្រូវបានេិនិរយលផ្ទៀខផ្ទទ រ ់ េឺ ទី១ អនក
សលខារការណ៍ (អនកលៅសមាា សន)៍ មនិអាចខសវខរកល ើញនូវទីាាំខ ឬអាសយោឋ ន
ខដេេួកោរ់រស់លៅដូចមានកនុខរញ្ជ ី ទី២ ល ម្ ះមយួចាំនួន លមភ្ូមមិនិសាគ េ់ ថាមនិខមនជាសមារិកកនុខភ្ូមរិរស់េួកោរ ់និខទី៣ េកួ
ោរល់សទើរខរប្េរល់េេបានរស់លៅជាប្រចាំលៅអាសយោឋ នលផ្សខលទៀរ លហើយលម ុាំ-លៅសង្កា រ់មនិអាចរញ្ហជ ក់បាន។ កនុខចាំលណ្តមអនក
ចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រខដេមនិអាចេិនិរយលផ្ទៀខផ្ទទ រប់ានភាេលប្ចើន េឺអនកសលខារការណ៍ែុមខស្រហវេមនិអាចខសវខរកទីាាំខ ឬអាសយោឋ ន
ខដេេួកលេបានចុះកនុខរញ្ជ ី លហើយល ម្ ះទាាំខលនាះប្រធានភ្ូមបិានរញ្ហជ កថ់ា មនិសាគ េ់ និខមនិខមនជាសមារិកភ្ូមលិនាះខថ្មលទៀរផ្ខ 
និខករណីលផ្សខលទៀរ េឺេួកលេមនិបានសាន ក់លៅ ឬរស់លៅអចិនស្រនតយល៍ៅកនុខអាសយោឋ នលនាះ។  

លៅកនុខឆ្ន ាំ២០១៣ ខផ្អកាមសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រខដេលធវើល ើខលោយអខគការនិកហវិច និខអិនឌីអាយ បានរកល ើញ
ថា ការលធវើសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះអាចលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័ម៌ានបានខរ ៨១ភាេរយ រ៉ែុលណ្តណ ះខដេអាចរញ្ហជ កប់ាន ឬមានសុេេភាេ។ លនះមាន
នយ័ថាលរើលធវើការលផ្ទៀខផ្ទទ រទ់ិននន័យរវាខការរកល ើញកនុខឆ្ន ាំ២០១៣ ជាមយួនឹខសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះខដេលធវើលោយែុមខស្រហវេឆ្ន ាំ
២០១៦លនះ េឺល ើញថា មានភាេប្រលសើរជាខមុនរហូរដេ់ ១៧ភាេរយ និខមានកាំណរ់ប្ាទិនន័យេរ័ម៌ានប្រឹមប្រូវជាខ។ 

 

រូរភាេទី៣: លប្រៀរលធៀរការលផ្ទៀខផ្ទទ ររ់ញ្ជ ីល ម្ ះឆ្ន ាំ២០១៣ និខ២០១៦ 

 

 

 

81%

98%

សវនកម្មនោ ំ២០១៣ សវនកម្មនោ ំ២០១៦

អនកលបាះលឆ្ន រខដេមាន 
សុេេភាេ 
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ទសសនៈអាំេីការចូេរមួកនុខដាំលណើ រការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 

ការចូេរមួកនុ ខដាំលណើ រការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រឆ្ន ាំ២០១៦ 

• កនុខចាំលណ្តមអនកផ្តេ់ចលមលើយទាាំខអស់កនុខវធិសីាស្រសតេីមនុសសលៅរញ្ជ ីចាំនួន ៩២.១% បានអះអាខថា េួកលេបាន
ចូេរមួកនុខការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រកនុខខែកញ្ហា  ដេ់ខែវចិេកិា ឆ្ន ាំ២០១៦លនះ។ 

• អនកផ្តេ់ចលមលើយខដេបានចូេរមួកនុខដាំលណើ រការចុះល ម្ ះលឆ្ន រ និខអនកខដេបានចុះល ម្ ះ (ទាាំខេីរវធិីសាស្រសត) 
កនុខដាំលណើ រការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រឆ្ន ាំ២0១៦ បានឱ្យដឹខថា េួកលេទទួេបានេិលសាធនេ៍អថ្មីៗ ាមរយៈការលប្រើ
សាន មប្កលៅនដសប្មារក់ារចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ ខដេមានភាេប្រលសើរជាខការចុះល ម្ ះកនលខមក។ មានចាំនួនខរ 
២ភាេរយ ននអនកផ្តេ់ចលមលើយខររ៉ែុលណ្តណ ះ ខដេបានលេើកល ើខថា េួកលេបានររួប្រទះនឹខរញ្ហា េាំបាកកនុខដាំលណើ រ
ការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ។ 

• ៩នាក ់ កនុខចាំលណ្តម ១០នាក(់៩៣ភាេរយ)ននអនកផ្តេ់ចលមលើយខដេបានចុះល ម្ ះកនុខរញ្ជ ីលបាះលឆ្ន រថ្មីលនះ បាន
លប្រើប្បាស់ឯកសារអរតសញ្ហា ណរណណ សញ្ហជ រិខែមរ(អ.ែ) លដើមបចុីះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ(រមួរញ្ចូ េការលប្រើប្បាស់អរត
សញ្ហា ណរណណ ទាាំខ៣ប្រលភ្ទ)។ លនះរង្កា ញេីការលកើនល ើខននការលប្រើប្បាស់ឯកសារ អរតសញ្ហា ណ     រណណ
សញ្ហជ រិខែមរ លដើមបចុីះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ លរើលប្រៀរលធៀរសវនកមមរញ្ជ ីលបាះលឆ្ន រកាេេឆី្ន ាំ២០១៣ ខដេេទធផ្េ
មានប្រឹមខរ ៥៧.៣ភាេរយ ខររ៉ែុលណ្តណ ះ។ 

 
រូរភាេទី៤: ឯកសាររញ្ហជ កអ់រតសញ្ហា ណលប្រើប្បាស់សប្មារ់ការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រេីអនកចុះល ម្ ះ 

• កនុខចាំលណ្តម ៧.៣ភាេរយ ននអនកមនិបានលប្រើប្បាស់អរតសញ្ហា ណរណ័ណ សញ្ហជ រិខែមរលដើមបចុីះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 
មាន៤២.២ភាេរយ លេើកល ើខថា េួកលេបានលសនើសុាំអរតសញ្ហា ណរណ័ណ លហើយ ខរមនិទានប់ានទទួេ ែណៈខដេ 
៤០.៣ភាេរយ លផ្សខលទៀរបានបាររ់ខអ់រតសញ្ហា ណរណ័ណ សញ្ហជ រិខែមរ(អ.ែ)លៅវញិ។ 

0.1%

0.0%

0.3%

1.0%

2.8%

3.2%

5.2%

12.9%

74.6%

មនិដឹខ
ោម នឯកសាររប្មូវ

លផ្សខៗ
េិែិររញ្ហជ កទី់េាំលៅ

េិែិររញ្ហជ ករ់ាំលរ ើការចុះល ម្ ះ
លសៀវលៅប្េួសារ/សាន កល់ៅ

អរតសញ្ហា ណរណណ ខែមរប្រលភ្ទ២
អរតសញ្ហា ណរណណ ខែមរប្រលភ្ទ១
អរតសញ្ហា ណរណណ ខែមរប្រលភ្ទ៣
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រូរភាេទី៥: លហរុផ្េខដេមនិបានលប្រើប្បាស់អរតសញ្ហា ណរណណ សញ្ហជ រិខែមរ កនុខការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 

ការាាំខចិរតលចញលៅលបាះលឆ្ន រ  

អនកផ្តេ់ចលមលើយយ៉ែ ខលប្ចើនលេើសេរ ់(រមួទាាំខអនកខដេមនិមានល ម្ ះកនុខរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ) បាននយិយថា
េួកលេមានរាំណខ និខាាំខចរិតចូេរមួលបាះលឆ្ន រនាលេេខ្ខមុែ។ ការរង្កា ញការលរតជាា ចិរតថានឹខលៅលបាះលឆ្ន រររស់េួក
លេេឺេលមអៀខោន រនតិចរវាខអនករស់លៅកនុខទីប្កុខ និខអនករស់លៅកនុខរនរទ។  

 

រូរភាេទី៦: ការចូេរមួលៅលបាះលឆ្ន រ )ទាាំខេីរវធិីសាស្រសត(  

អនកលបាះលឆ្ន រ ប្រូវយកមកជាមយួនូវឯកសារសប្មារក់ារលបាះលឆ្ន រ លេេលៅកានក់ារយិេ័យលបាះលឆ្ន រកនុខលេេ
លបាះលឆ្ន រ។ ការសទខម់រិបានរង្កា ញថា ៨៥.៥ភាេរយ ននអនកផ្តេ់ចលមលើយ េកួោរប់ានដឹខអាំេីឯកសារសប្មារក់ានយ់ក
លៅលបាះលឆ្ន រកនុខអាំ ុខលេេលបាះលឆ្ន រ។ លទាះជាយ៉ែ ខណ្ត មានចាំនួនរចិរួចខររ៉ែុលណ្តណ ះននអនកផ្តេ់ចលមលើយខដេមនិទាន់
យេ់ដឹខអាំេឯីកសាររាំនួសលៅលេេខដេេួកលេបានបារ ់ឬោម នអរតសញ្ហា ណរណណ សញ្ហជ រិខែមរ។ 
 

1.9%

0.9%

1.6%

2.8%

4.9%

5.3%

40.3%

42.2%

បែិឈសធឈ្លើយ
និតិវធីិឈធវើ អ្.ខ មានភាពសម ប្គសាម ញ

មិ្នមានថវកិា
គ្មម នឯកសារឈសេកៗ ឈែើម្បីឈធវើ អ្.ខ

មិ្នខ្វវ យខវៃ់ឈធវើ អ្.ខ
ជាប់រវៃ់

 ត់ឯកសារ អ្.ខ
ឈធវើ អ្.ខ រចួឈ ើយ ដតមិ្នទាន់ទទួៃ

95.9% 94.6% 96.2%

ថ្នោ ក់ជាតិ ទីប្កុក ជ្នបទ
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រូរភាេទី៧: ចាំលណះដឹខទាកទ់ខឯកសារសប្មារល់ៅលបាះលឆ្ន រ 

 

ការយេ់ដឹខអាំេីប្រជាេេរដឋមានសិទធិលបាះលឆ្ន រ ខដេមិនមានល ម្ ះកនុ ខរញ្ជី ល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 

លយខលេើមាប្រ១២ ននចារស់តីេីការលបាះលឆ្ន រលប្រើសលរ ើសប្កុមប្រឹកា ុាំ សង្កា រ ់លដើមបចុីះល ម្ ះលបាះលឆ្ន របាន ប្រជា
េេរដឋប្រូវមានេកេែណឌ ដូចជា៖ មានអរតសញ្ហា ណរណ័ណ សញ្ហជ រិខែមរ មានអាយុយ៉ែ ខរិច១៨ឆ្ន ាំេរិដេ់នថ្ៃលបាះលឆ្ន រមាន
ទីេាំលៅ/ទីសាំណ្តកក់នុខ ុាំ សង្កា រខ់ដេជាទីកខនលខលៅលបាះលឆ្ន រ មនិសថិរកនុខសាថ នភាេជារេ់នធនាោរ និខវកិេចរកិ។ 
មានខរប្រជាេេរដឋខដេប្សរាមេកេែណឌ ខ្ខលេើ លហើយលៅចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រលៅការយិេ័យចុះល ម្ ះលោយែលួន
ឯខលទ លទើរអាចមានសិទធិលបាះលឆ្ន រលប្រើសលរ ើសប្កុមប្រឹកា ុាំ សង្កា រឆ់្ន ាំ២០១៧។ លទាះរីជា េ.រ.រ បានផ្តេ់     រយៈលេេ
៩០នថ្ៃ (០១ កញ្ហា  ដេ់ ៣០ វចិេិកា ២០១៦ ) លដើមបឱី្យប្រជាេេរដឋចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រកល៏ោយ កប៏្រជាេេរដឋជាលប្ចើន
បានេនាលេេ មនិមកចុះល ម្ ះលៅលេេចរល់ផ្តើមដាំរូខលនាះល ើយ លហើយលេល ើញមានលប្ោះទឹករាំននល់កើរល ើខលៅាម
ការយិេ័យចុះល ម្ ះមយួចាំនួនកនុខរយៈលេេរ៉ែុនាម ននថ្ៃ មនុលេេរិទរញ្ចរក់ារចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ។  

• េួរឱ្យលសាកសាត យ អនកផ្តេ់ចលមលើយលប្ចើនជាខពាកក់ណ្តត េខដេនិយយថា មនិបានចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ (៦៧.៤
ភាេរយ) បានឱ្យដឹខថា េកួលេេិរជាមនិបានេាយមលៅចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រកនុខអាំ ុខលេេចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ
លនាះលទ។ មានខរ ៣២.៦ភាេរយ ខដេបានលឆ្លើយថា េួកោរប់ានេាយមលៅចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ។ 

85.5%

6.6%
1.5% 0.8% 0.1%

5.5%
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រូរភាេទី៨ េាយមលៅចុះល ម្ ះកនុខចាំលណ្តមអនកមនិបានចុះល ម្ ះ 

• ២៩.១ភាេរយ ននអនកផ្តេ់ចលមលើយខដេមនិបានចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ បានលឆ្លើយថា េួកលេរវេ់រហូរមនិអាចលៅចុះ
ល ម្ ះលបាះលឆ្ន របាន។ លហើយ ២៣.៣ភាេរយ លផ្សខលទៀរលេើកល ើខថា េួកលេមនិអាចលៅចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ
បានលោយសារមានរមៃ ឺឬេកិារភាេ  និខមានវយ័ចស់ ជារនររា ែណៈខដេ ១១.៩ភាេរយ មនិបានចុះល ម្ ះ
លបាះលឆ្ន រលោយសារខរេួកលេោម នឯកសារប្រឹមប្រូវ។ 

 
 

 
 

រូរភាេទី៩ លហរុផ្េខដេមនិចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 

32.6%

67.4%

 នពាយាម្ច ោះឈ ម្ ោះ មិ្ន នពាយាម្ឈទ

29.1%

23.3%

11.9%

8.5%

5.1% 4.3% 3.4%
1.7%

12.8%

0.0%
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• ៧០.៤ភាេរយ ននអនកផ្តេ់ចលមលើយខដេមនិបានលៅចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ លេើកល ើខថា េួកលេបានចុះល ម្ ះរចួ

លហើយ កនុខការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រនាលេេកនលខមក។  

ចាំលណះដឹខអាំេីការលបាះលឆ្ន រ និខប្រភ្េេរ័ម៌ាន  

ប្រភ្េេរ័ម៌ាន 

ប្រជាេេរដឋកមពុជាភាេលប្ចើនលេើសេរ ់ យេ់ដឹខអាំេីដាំលណើ រការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ។ លមភ្មូបិ្រូវបានេួកលេ
លឆ្លើយថា ជាប្រភ្េេរ័ម៌ាន ឬជាអនកផ្តេ់េរ័ម៌ានយ៉ែ ខសាំខ្នរ់ាំផុ្រទាកទ់ខលរឿខចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ (េរិរញ្ចូ េទាាំខប្រជា
េេរដឋខដេមនិបានចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រផ្ខខដរ)។ 

 

 

រូរភាេទី១០ ប្រភ្េេរ័ម៌ានសប្មារចុ់ះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 

លទាះរីយ៉ែ ខលនះកត ី វាមានភាេែុសោន  (ភាេរយ) រនតិចរនតួចខររ៉ែុលណ្តណ ះកនុខការទទួេេរ័ម៌ាន ខដេផ្តេ់លោយអនក
ផ្តេ់ចលមលើយ រវាខអនករស់លៅកនុខទីរនរទ ឬទីប្ររុាំរន នខិលភ្ទ(ប្រុស ប្សី) ររស់អនកផ្តេ់ចលមលើយ។ ជាទូលៅ លមភ្មូបិ្រូវបាន
លេចរទុ់កថា ជាប្រភ្េេរ័ម៌ានចមបខ លហើយអនកផ្តេ់ចលមលើយជារុរសបានទទួេេរ័ម៌ានេីលមភ្ូម ិ(៣៦ភាេរយ) មានចាំនួន
លប្ចើនជាខអនកផ្តេ់ចលមលើយខដេជាលភ្ទប្សី (ខដេមានប្រមឹខរ ២២ភាេរយ)។ និនាន ការែុសោន ននការទទួេបានេរ័ម៌ាន
លនះ ប្រខហេមកេីឱ្កាសននការទទួេបានេរ័ម៌ានអាំេីការចុះល ម្ ះលបាះលឆ្ន រាមរយៈទូរទសសន ៍វទិយុ រវាខចាំណ្តរប់្កុម
ប្រជារនទាាំខលនាះ។ 
 

29.7%

17.5%

14.5%

9.9%
8.0% 7.8%

5.2%

1.8%

5.4%

0.4%
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រូរភាេទី១១ ប្រភ្េេរ័ម៌ានលេើរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ ាមប្កុមនីមយួៗ 

 

ចាំលណះដឹខអាំេីកាេររលិចេទននការលបាះលឆ្ន រលប្រើសលរ ើសប្កមុប្រឹកា ុាំ សង្កា រ ់
រយៈលេេរិចជាខ៦ខែ មុនការលបាះលឆ្ន រលប្រើសលរ ើសប្កុមប្រឹកា ុាំ សង្កា រ ់ ប្រជាេេរដឋភាេលប្ចើនមនិដឹខេីកាេ

ររលិចេទននការលបាះលឆ្ន រលប្រើសលរ ើសប្កុមប្រឹកា ុាំសង្កា រល់នាះលទ។ មានខរ ១៦.៤ភាេរយននអនកផ្តេ់ចលមលើយរ៉ែុលណ្តណ ះ បាន
ដឹខេីកាេររលិចេទលនាះយ៉ែ ខប្រឹមប្រូវ។ លប្ចើនជាខពាកក់ណ្តត េលផ្សខលទៀរននអនកផ្តេ់ចលមលើយ (៥៥.៨ភាេរយ) មនិដឹខ
រនតិចទាេ់ខរលសាះនូវកាេររលិចេទលនាះ លហើយ ២៣.២ភាេរយបានដឹខែលះ ដូចជានថ្ៃ ឬខែ ឬឆ្ន ាំ។ លនះរង្កា ញឱ្យល ើញថា 
ការលធវើយុទធនាការផ្សេវផ្ាយេរ័ម៌ានអាំេីកាេររលិចេទននការលបាះលឆ្ន រលប្រើសលរ ើសប្កុមប្រឹកា ុាំ សង្កា រ ់ជាលរឿខសាំខ្នប់្រូវ
លធវើ និខយកចរិតទុកោកែ់ពស់មុននថ្ៃលបាះលឆ្ន រមកដេ់។  

 

រូរភាេទី១៣ ការយេ់ដឹខេីកាេររលិចេទននការលបាះលឆ្ន រលប្រើសលរ ើសប្កុមប្រឹកា ុាំ សង្កា រ់ 

26.6%

21.7%

13.1% 12.0%

7.7%
5.5%

3.6% 2.8%

6.7%

0.3%

30.3%

16.6%
14.8%

9.4%
8.0% 8.2%

5.5%

1.6%

5.1%

0.4%

ទីប្កុក ជ្នបទ

16.4%

3.4%

16.0%

3.8%

55.8%

4.6%
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ឧរសមពន័ធ១ ទប្មខស់ាំណួរសប្មារល់ធវើការសមាា សន ៍
ទប្មខស់ាំណួរសមាា សនប៍្រជាេេរដឋកនុខវធិសីាស្រសត «េមីនុសសលៅរញ្ជ ី»
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ទប្មខស់ាំណួរសមាា សនប៍្រជាេេរដឋកនុខវធិសីាស្រសត»េរីញ្ជ ីលៅមនុសស»
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ឧរសមពន័ធ២ កប្មខរូរភាេទាកទ់ខសវនកមមរញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ន រ 
សកមមភាេរណតុ ះរណ្តត េប្េូរលង្កគ េាមរារធានីលែរត 

  
វេគរណតុ ះរណ្តត េប្េូរលង្កគ េ(លេខ្លែរត) េីវធិីសាស្រសត នខិរលរៀរសមាា សន ៍

ភ្នាំលេញ, នថ្ៃទី ៣-៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

សកមមភាេរណតុ ះរណ្តត េអនកសលខារការណ៍ និខការសាកេបខ 

  
សកមមភាេរណតុ ះរណ្តត េ អនកសលខារការណ៍លៅលែរតរបូខ មុ ាំ 

នថ្ៃទី ១៣ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 



  

4
5 

សកមមភាេលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័ម៌ានលេើលេហទាំេរ័ 

 

សកមមភាេលផ្ទៀខផ្ទទ រេ់រ័ម៌ានកនុខលេហទាំេរ័ 
ខដេលផ្ាើាមទូរស័េទនដ  

កនុខលនាះមានររូភាេឯកសាររញ្ហជ កអ់រតសញ្ហា ណនិខ
ររូផ្ទទ េ់ែលួនររស់ោរ។់  

 
សកមមភាេេិភាកាេីកិចចសហប្ររិររតកិារ និខការរង្កា ញរបាយការណ៍េទធផ្េដេ់ េ.រ.រ 

  
នថ្ៃទី៦ ខែកុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ នថ្ៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 
ែុមខស្រហវេមានកិចចសហការជាមយួ េ.រ.រ បានរខរកេរីញ្ហា រលចចកលទស និខរបាយការណ៍ខដេបានរកល ើញ

ជាមយួប្កុមការង្កររលចចកលទសររស់ េ.រ.រ។
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សកមមភាេសននសិិទសារេរ័ម៌ាន 

 
សននិសិទសារេរ័ម៌ាន នថ្ៃទ៥ី ខែលមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 
 លៅកនុខសននិសិទធសិារេរ័ម៌ានកាេនថ្ៃទី៥ ខែលមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ មានអនកចូេរមួចាំននួ ៣៦នាក ់កនុខលនាះមានដូច
ជា អនកសារេរ័ម៌ាន រាំណ្តខេណរកសនលយបាយ អខគការជារិ និខអនតរជារ។ិ  
 


