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បពុ្វកថា 
គណ្ៈកម្មម ធិការង្ ើម្បកីារង្ ះង្ឆ្ន តង្ដ្ឋយង្សរ ីន្ិងយុតតិធម្ង៌្ៅកម្ពុជា ង្ៅកាតថ់ា (ែុម្ខ្រវល)  កនុងកិចចសរ

ការជាម្យួសម្មជិកម្ន្ សម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត (ERA)  ន្ចូលរមួ្ង្ធវើការសង្ងេត/ ការអង្ងេត ការចុះង្ ម្ ះការ
ង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងតាម្ដ្ឋន្ង្លើការង្ដ្ឋះក្ាយង្លើ ាំង្ណ្ើ រការការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត្ងខ រ។ ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មី គឺ
 ន្ង្ក្បើក្ ស់ក្បព្ន័្ធកុាំព្យូទរ័ខ លសថិតង្ក្កាម្ការក្គបក់្គងរបស់គណ្ៈកម្មម ធិការជាតិង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប) ។ 
ការសង្ងេត/ការអង្ងេតង្លើ ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តគឺក្តូវ ន្បញ្ចូលង្លើការបិទ្ាយបញ្ជ ី ាំបូង ន្ងិបណ្តឹ ង
ទាកទ់ងង្លើភាព្ម្និ្ក្បក្កតីម្ន្បញ្ជ ីបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបូង្ងខ រ។  
 ែុម្ខ្រវល (COMFREL) កនុងកិចចសរក្បតបិតតិការជាម្យួ សម្មជិកសម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត (ERA) 
 ន្ង្ក្ជើសង្រ ើសវគគបណ្តុ ះបណ្តត ល ន្ិងដ្ឋកព់្ក្ាយអនកសង្ងេតការណ៍្ចាំន្នួ្ ៥៤៦នាក ់ង្ ើម្បធីវការសង្ងេតង្លើ ាំង្ណ្ើ រការ
ចុះង្ ម្ ះខ លម្មន្រយៈង្ព្លព្ី ៣ម្ថ្ៃ ររូត ល់ ១២ម្ថ្ៃ។ ការដ្ឋកព់្ក្ាយអនកសង្ងេតការណ៍្ង្ន្ះ គឺម្និ្ម្មន្លទធភាព្
ដ្ឋកព់្ក្ាយក្គបក់្កុម្ចុះង្ ម្ ះអនកង្ ះង្ឆ្ន តកនុង ១៦៣៣ ុាំ សាេ ត ់ន្ិងក្គបត់ាម្កាលវភិាគចាំន្ួន្ ៩០ម្ថ្ៃ (ចាបព់្ីម្ថ្ៃទី
១ ខែកញ្ជា   ល់ម្ថ្ៃទ៣ី០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦) ង្នាះង្ទ។ 

ង្ទាះបីយ៉ា ងណ្តែុម្ខ្រវល ម្មន្ង្ម្មទន្ភាព្ ន្ងិង្សចកតីរកីរាយយ៉ា ងខ្ល ាំង  ល់ក្គបូង្ាគ ល អនកសង្ងេតការណ៍្ 
ន្ិងអងគការម្និ្ខម្ន្រដ្ឋា ភ ិលជាម្ គូម្យួចាំន្នួ្ ូចជា គណ្ៈកម្មម ធិការអព្ាក្កតឹយ ន្ិងយុតតិធម្ង៌្ ើម្បកីារង្ ះង្ឆ្ន ត
ង្ដ្ឋយង្សរ ី ន្ិងក្តឹម្ក្តូវង្ៅកម្ពុជា (ន្កិរវិច/NICFEC) ម្ជឈម្ណ្ឌ លក្បជាព្លរ ាង្ ើម្បអីភវិឌ្ឍន្ ៍ ន្ិងសន្តិភាព្ (ភឌី្ី
ភ/ីPDP) អងគការកម្មវធិអីភវិឌ្ឍន្ធ៍ន្ធាន្យុវជន្ ( YRDP) អងគការសម្ពន័្ធខែមរជាំង្រឿន្ ន្ិងការពារសិទធិម្នុ្សស (លីកា ូ) 
ខ ល ន្ចូលរមួ្យ៉ា ងសកម្មង្ៅកនុងក្បតិបតតិការសង្ងេត កនុង ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ន្ះ។ 
 ែុម្ខ្រវល ជាម្យួសម្មជិកម្ន្សម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត (ERA)  កសូ៏ម្ខថ្លងអាំណ្រគុណ្ ក៏្ជាលង្ក្ៅនូ្វ
ការ្តល់សរក្បតិបតតិការ ព្គីណ្ៈកម្មម ធិការជាតិង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប) គណ្បកសន្ង្យ យសាំខ្ន្់ៗ  ម្យួ
ចាំន្ួន្ ន្ងិអាជាា ធរក្គបល់ាំដ្ឋបថ់ាន កខ់ ល ន្ចូលរមួ្សរការ។   
 ែុម្ខ្រវល ន្ិងសម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត (ERA) កសូ៏ម្ខថ្លងអាំណ្រគុណ្  ល់ម្មច ស់ជាំន្ួយ ូចជា វទិា
ាថ ន្ជាតិក្បជាធិបង្តយយសក្ម្មបក់ិចចការអន្តរជាតិ (NDI),  SDC ( Swiss Development Cooperation ), Diakonia, 
អងគការ NPA (Norwegian People’s Aid),  OSI ខ លម្មន្ ន្គាំក្ទគង្ក្ម្មងទាកទ់ងការឃ្ល ាំង្ម្ើល ាំង្ណ្ើ រការចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។  
 ជាព្ិង្សស ក្កុម្ការាររបស់ែុម្ខ្រវល ខ ល ន្ង្រៀបចាំខ្ន្ការ ក្គបក់្គង ន្ងិចងក្កងវធិីា្សតម្ន្គង្ក្ម្មង
ខ លម្មន្រាយនាម្  ូចជា៖ ង្ោក កន្ ាវាងស ង្ោក គមឹ្ ឈន្ ង្ោក សិុន្ ទិតយសីហា ង្ោក ង្យឿង សុធារា៉ា  ង្ោក 
ង្សៀន្ ប ុន្រទិធិ អនកក្សី ង្សៀង ដ្ឋលីយ៉ា  អនកក្សី ភងួ សុែកា ង្ោក ម្មស សិរងី្ាភណ័្ ង្ោក សួន្ យុធា ង្ោក ផាត 
សុភ័្ កត ង្ោក នាង សុវណ្ណ  ង្ោក ជន្ ចាន្ខ់រ ៉ាន្ អនកក្សី សឺន្ ង្កតសិរលីកេ ង្ោកក្សី ង្ ៉ា  ្លលី ង្ក្កាម្ការ ឹកនាាំរបស់
ង្ោក គល់ បញ្ជា  នាយកក្បតិបតតិ អងគការែុម្ខ្រវល។  
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ការសន្ោិដ្ឋា ន្ ន្ិកសង្កេបការរកង្ ើញ 

១. លទធ្លម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦  ន្ចុះង្ ម្ ះក្បម្មណ្ ៧.៨៧ោន្នាក(់៨១.៤៧%)កនុង
ចាំង្ណ្តម្អនកម្មន្សិទធិចុះង្ ម្ ះ ៩.៦ោន្នាក ់ខ លម្និ្ ន្ង្ព្ញង្លញ(សម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះ
ង្ឆ្ន តយល់ថាយ៉ា ងតចិក ៏៩៥% ម្ន្អនកម្មន្សិទធិង្ ះង្ឆ្ន ត)។ អនកម្មន្សិទធិង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅសល់ម្យួចាំន្ួន្ 
កង៏្ៅចងម់្កចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត បនាា បព់្ីការបទិការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅម្ថ្ៃទី៣០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៦។  

២.  ាំង្ណ្ើ រការង្រៀបចាំការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ក្បក្ព្តឹតង្ៅតាម្បទបញ្ជជ  ន្ងិន្ីតិវធិីម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះ
ង្ឆ្ន ត ន្ិងខ្ន្ការរបស់ គ.ជ.ប ខ លអាចទទួលយក ន្ ង្បើង្ទាះបីម្មន្ភាព្ម្និ្ក្បក្កតែីលះ។ 

• ការង្ក្ជើសង្រ ើសម្្ន្តីចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្មន្ការចូលរមួ្ព្សីម្មជិក គ.ជ.ប ន្ងិការង្បើកចាំរ ន្ិង
តម្មល ភាព្ជាងការង្ក្ជើសង្រ ើសម្្ន្តីព្ីម្ុន្ ង្រើយម្្ន្តីទាាំងង្នាះម្មន្ការែិតែាំបាំង្ព្ញភារកិចច។ 

• ការបង្ងេើតការយិល័យង្ ះង្ឆ្ន តភាគង្ក្ចើន្ម្មន្លកេណ្ៈក្តឹម្ក្តូវង្ៅតាម្ាថ ន្ភាព្ភូម្ាិ្សត ង់
សីុង្តក្បជាព្លរ ាង្ៅតាម្ភមូ្ ុិាំសាេ ត ់ ន្ងិបទបញ្ជជ ន្តីិវធិីចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ប៉ាខុន្តម្មន្ការ
បង្ងេើតការយិល័យ ន្ិងការង្ចញលិែិតបញ្ជជ កទ់ីលាំង្ៅ ល់ន្គរ ល ន្ិងង្យធនិ្ ខ លអាចក្តូវ
បកក្ាយជាបញ្ជា ទាកទ់ិន្ន្ង្យ យង្ៅកនុង ១៩ ុាំ ន្ងិកអ៏ាចប៉ាះពាល់ ល់ភាព្សម្មៃ តម់្ន្ក្កុម្
ចុះង្ ម្ ះជាកងកម្មល ាំងក្បដ្ឋបអ់ាវធុ ព្ិង្សសង្យធា។ 

• ក្កុម្ក្បជាព្លរ ាព្ិង្សសអនកចាំណ្តកក្សុកង្ៅង្ក្ៅក្បង្ទស ក្ព្ះសងឃម្និ្អាចម្ក ឬន្ិម្ន្តចុះ
ង្ ម្ ះ ន្ង្ក្ចើន្ខ លបញ្ជា សាំខ្ន្ព់្ួកង្គ គម ន្ក្ព្ះឆ្យលកស ឬការខណ្នាាំម្និ្ក្តឹម្ក្តូវអាំព្ីសិទធិ
ចូលរមួ្របស់ក្ព្ះសងឃ ន្ិងគម ន្អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរ ែវះលទធភាព្ម្ង្ធា យង្ធវើ ាំង្ណ្ើ រ 
ឬន្ិម្ន្ត ន្ិងគម ន្ង្ព្លង្វោ។ 

• ម្មន្ការរារាាំង ន្ិងការម្និ្ង្លើកទឹកចតិតចាំង្ពាះការអបរ់ ាំ ន្ិងការ្សព្វ្ាយព្ត័ម៌្មន្ការចុះង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន តង្ដ្ឋយអាជាា ធរ។ 

• ម្និ្ម្មន្ភាព្ក្បក្កតីធៃន្ធ់ៃរ ន្ិងបណ្តឹ ងង្ក្ចើន្ង្ទកនុងអាំឡុងការសង្ងេត ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះ
ង្ឆ្ន ត ខតកនុងចាំង្ណ្តម្ភាព្ម្និ្ក្បក្កតីសរបុចាំន្នួ្ ១៥៥៤០ករណី្ (ចាំន្ួន្អនកសង្ងេតការណ៍្សរបុ 
៥៤៦នាក ់ម្កព្ែុីម្ខ្រវល សរការជាម្យួសម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ៅថា ERA ម្មន្
 ូចជា អងគការន្ិករវិក អងគការកម្មវធិីអភវិឌ្ឍន្ធ៍ន្ធាន្យុវជន្) ភាព្ម្និ្ក្បក្កតីង្កើតង្ក្ចើន្ ខ លគួរ
ឲ្យយកចិតតទុកដ្ឋកង់្នាះ គឺការបញ្ចូ លទិន្នន្យ័ែុស ន្ិងការម្និ្ព្ិន្តិយ ន្ិងង្្ាៀងផាា តង់្ ម្ ះ ង្ៅកនុង
ការយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។ ក្កុម្ក្បឹកា ុាំសាេ តក់ែ៏ិតែាំង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ង ន្ ៥០% ម្ន្
៥២ពាកយបណ្តឹ ង ខ លម្មន្ការទទួលពាកយបណ្តឹ ង ន្ិងប ិង្សធបណ្តឹ ងម្និ្ង្ក្ចើន្។ 

៣. សក្ម្មបក់្បព្ន័្ធចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មី គ.ជ.ប ម្មន្សម្តថភាព្កនុងការង្្ាៀងផាា ត ់ ង្រើយរកង្ ើញភាព្ម្និ្
ក្បក្កតីង្ ម្ ះសាួន្ជា២ម្ុនឺ្ង្ ម្ ះ ន្ងិកាំរុសទនិ្នន្យ័ក្បម្មណ្ ៣% ម្ន្អនក ន្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តខត
ក្បព្ន័្ធង្ន្ះកអ៏ាចខកតក្ម្ូវ្ងខ រ។  

៤. ង្ៅកនុង ាំណ្តកក់ាលព្ិន្តិយបញ្ជ ីង្ឆ្ម ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ ើញថាក្បជាព្លរ ាក្បខរល ៣០%  ន្ម្កព្និ្ិតយង្្ាៀង
ផាា តង់្ ម្ ះង្ៅាោ ុាំ សាេ ត ់ ជាម្យួន្ិងការសង្ងេតង្ ើញថា ុាំ សាេ តម់្យួចាំន្នួ្ ង្ៅម្មន្ តប់ង់
ង្ ម្ ះខ ល គ.ជ.ប ម្និ្ទាន្ប់ញ្ចូ លង្ៅកនុងបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ៅង្ឡើយ។  



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 3 ម្ន្ 48 

១. ង្សចកតីង្្តើម 

១.១ ការវវិតតន្ម៍្ន្ក្បព្ន័្ធចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅកនុងក្បង្ទសកម្ពុជា  

ង្ៅកនុងសម្យ័ង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ១៩៩៣ បញ្ជ ីង្ ម្ ះអនកង្ ះង្ឆ្ន តក្តូវ ន្ង្រៀបង្ដ្ឋយអងគការសរក្បជាជាត ិ
(UNTAC)។ ក្បជាព្លរ ាម្មន្សិទធិចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ងិង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅទីកខន្លងណ្តក ៏ន្។ អនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត
ម្មន កម់្មន្កាតម្យួង្ក្បើក្ ស់សក្ម្មបក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ក្កាយព្ី ន្ចុះង្ ម្ ះង្រើយ ង្ដ្ឋយកាតង្ក្បើក្ ស់សក្ម្មបង់្ក្បើង្ ះ
ង្ឆ្ន តង្នាះម្មន្របូថ្តបខន្ថម្ង្លើព្ត័ម៌្មន្ផាា ល់ែលួន្។  

ម្ក ល់ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ក្បព្ន័្ធចុះង្ ះង្ឆ្ន តក្តូវ ន្ង្ធវើការខកសក្ម្ួលថ្មី ង្ដ្ឋយអនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត រស់ង្ៅកនុង
 ុាំសាេ តណ់្តក្តូវង្ៅចុះង្ ម្ ះ ន្ិងង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅកខន្លងង្នាះ។ ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្តូវ ន្ង្ក្បើក្ ស់ឯការជា
ង្ក្ចើន្ក្បង្ភទម្មន្ ូចជា អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ សញ្ជជ តិខែមរ សាំបុក្តកាំង្ណ្ើ ត ង្សៀវង្ៅក្គួារ លិែិតឆ្លងខ ន្ជាង្ ើម្។ អនក
ចុះង្ ម្ ះ ម្និ្ម្មន្ឯការ ង្នាះអនកក្តូវសុាំឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្ង្ដ្ឋយនាាំជាម្យួាកស ី ២នាកង់្ៅាោ ុាំ
សាេ ត ់ ខ លង្ក្កាយម្កខក ង្ៅថាទក្ម្ង១់០១៨ ឬ បណ័្ណ ង្ែៀវ។ អនកក្គបក់្គង ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ន្ះក្តូវ
 ន្ទទួលភារកិចចង្ដ្ឋយក្កុម្ក្បឹកា ុាំ សាេ ត ់ជាព្ិង្សសក្បធាន្ ុាំ ង្ៅសាេ ត ់ន្ិងង្សមៀន្ ុាំ សាេ ត ់ជាអនកទទលួែុស
ក្តូវចុះង្ ម្ ះជូន្អនកង្ ះង្ឆ្ន ត។ 

១.២ ង្រតុអវកី្តវូការម្មន្ក្បព្ន័្ធចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្ម ី

ចាបព់្ឆី្ន ាំ១៩៩៨ ររូត ល់ការង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ បញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តខតងខតជបួនូ្វបញ្ជា  ន្ិងង្កើតង្ឡើង
នូ្វភាព្ម្និ្ក្បក្កតីជាង្ក្ចើន្  ូចជាការ តប់ងង់្ ម្ ះព្ីកនុងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត បញ្ជ ីង្ ម្ ះម្មន្ង្ ម្ ះសាួន្ ម្មន្ង្ ម្ ះខតម្និ្
ម្មន្អនកាគ ល់ ឬម្និ្ម្មន្ម្នុ្សសកនុងទីតាាំងការយិល័យទាាំងង្នាះ ជាព្ិង្សសការចុះង្ ម្ ះង្ដ្ឋយម្និ្ម្មន្ាម្ុែីលួន្ង្ៅ
ចុះង្ដ្ឋយផាា ល់ ភាព្ម្និ្ក្បក្កតីម្ន្ការចុះង្ ម្ ះឲ្យជន្បរង្ទសជាង្ ើម្។ ករណី្ទាាំងអស់ង្ន្ះក្តូវ ន្រកង្ ើញង្ដ្ឋយអងគ
ការសងគម្សីុវលិជាតិ ន្ិងអន្តរជាតិ ក្ព្ម្ទាាំងគណ្បកសន្ង្យ យ ខ លង្ធវើឲ្យម្មន្ការតវា៉ា កនុងង្ព្លង្ ះង្ឆ្ន តម្តងៗ ជា
ព្ិង្សសការង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសតាាំងតាំណ្តងរា្សតអាណ្តតទិ៥ី ឆ្ន ាំ២០១៣។  

បញ្ជា ទាាំងអស់ង្ន្ះ ្ន្ង្ៅរកការចរចារ ន្ិងក្ព្ម្ក្ពាងន្ង្យ យរវាងគណ្បកសខ លម្មន្អាសន្ៈកនុងរ ា
សភាគឺគណ្បកសក្បជាជន្កម្ពុជា ជាគណ្បកសកាន្អ់ាំណ្តច (គណ្បកសម្តិភាគង្ក្ចើន្) ន្ងិគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ ជា
គណ្បកសង្ៅង្ក្ៅរដ្ឋា ភ ិល (គណ្បកសម្តិភាគតិច) ខ លក្ព្ម្ក្ពាងង្ធវើកាំខណ្ទក្ម្ងគ់ណ្ៈកម្មម ធិការជាតិង្រៀបចាំការ
ង្ ះង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប) ន្ិងបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មី ង្ៅម្ថ្ៃទ២ី២ ខែកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 ១.៣ ការរកង្ ើញព្កីារាកលបងក្បព្ន័្ធចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ដ្ឋយសម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ែុម្ខ្រវល រមួ្ជាម្យួសម្មជិកសម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត  ន្សរការគន ង្រៀបចាំក្បព្ន័្ធ
ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តាកលបង ន្ិងអនុ្វតតន្ក៍ារាកលបង ង្ដ្ឋយង្ក្បើក្ ស់កុាំព្យូទរ័  ជាម្យួការចុះង្ ម្ ះ “ង្ៅន្ឹង
កខន្លង” (ចុះង្ៅទកីខន្លងណ្តង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅទីកខន្លងង្នាះ) ម្មន្ចាំន្ួន្ ២ ុាំ ង្ៅកនុងង្ែតតរតន្គីរ ី កាំព្ងឆ់្ន ាំង ន្ងិការចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត “ង្ៅកខន្លងង្្សង” (ការចុះង្ ម្ ះែុសព្ីកខន្លងង្ ះង្ឆ្ន ត) ង្ៅកនុងរាជធាន្ីភនាំង្ព្ញ(ចាំន្ួន្ ព្ីរទតីាាំង) 
សរបុចាំន្ួន្ ៦៥២នាក ់ម្ន្អនកចុះង្ ម្ ះ។ 

ការាកលបង ន្រកង្ ើញនូ្វចាំណុ្ចសាំខ្ន្់ៗ   ូចខ្ងង្ក្កាម្ៈ 
១. យុវជន្ព្ិតជាម្មន្សម្តថភាព្ខ លង្ក្ជើសង្រ ើស ន្ង្ៅកនុងម្ូលដ្ឋា ន្ ម្មន្អាយុចង្នាល ះព្ី២០ ង្ៅ ៣០ឆ្ន ាំ 

ខ ល ន្កាល យជាម្្ន្តីសម័ក្គចិតត ន្ិងង្ក្បើក្ ស់កុាំព្យូទរ័ ន្។ ការបញ្ចូ លទិន្នន្យ័របស់ម្្ន្តីសម័ក្គចិតតសក្ម្មបអ់នកសុាំចុះ
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ង្ ម្ ះ ម្មន្ភាព្ក្តឹម្ក្តូវម្ន្ទនិ្នន្យ័ ចាំន្ួន្ ១០០%  ម្ន្អនក ន្ចុះង្ ម្ ះទាាំងអស់ង្ក្បៀបង្ធៀបជាម្យួទិន្នន្យ័ម្ន្ឯការ
បញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្របស់អនកសុាំចុះង្ ម្ ះ។ 

២. ការចុះង្ ម្ ះាកលបងង្ក្បើរយៈង្ព្លជាម្ធយម្អស់ ៥នាទី កនុងអនកចុះង្ ម្ ះម្មន ក ់ ខ លតិចជាងលទធ្ ល
ង្ក្គងទុករយៈង្ព្ល ៧នាទកីនុងការចុះង្ ម្ ះអនកង្ ះង្ឆ្ន ត ១នាក។់ កនុងករណី្អនកសុាំចាំង្ ម្ ះង្ក្ចើន្បន្តជួរជាបគ់ន  ង្នាះរ
យៈង្ព្លម្ន្ការចុះង្ ម្ ះន្ងឹថ្យតិចជាង ៥នាទីសក្ម្មបអ់នកចុះង្ ម្ ះម្មន ក។់  
 ៣. ឧបករណ៍្ជាម្យួសាំភារៈ កុាំព្យូទរ័ ន្ិងកម្មវធិី (Software) ឧបករណ៍្កនុងការង្ក្បើក្ ស់ាកលបង ម្មន្ ាំង្ណ្ើ រ
ការង្ដ្ឋយរលូន្ ង្ដ្ឋយម្និ្ម្មន្បញ្ជា រអាករ់អូល ឬរាាំងសាះង្នាះង្ទ។ 

៤. ង្ក្ចើន្ជាង ៩៩% ម្ន្អនកចុះង្ ម្ ះម្និ្ម្មន្ង្ ម្ ះសាួន្ ឬទនិ្នន្យ័សាួន្ង្ទ ង្ដ្ឋយង្ក្បើក្ ស់ក្បព្ន័្ធម្និ្ភាជ បង់្ស
វាអុីន្ធណិឺ្ត(Offline/Online)។ កនុងចាំង្ណ្តម្ ៦៥២នាក ់ខ ល ន្ចុះង្ ម្ ះម្មន្ ២ករណី្ ខ លង្កើតម្មន្គឺ ករណី្ទ១ី 
ជាអនកចុះង្ ម្ ះគួរកតស់ម្មគ ល់ (the Registered Red Voter)  ន្បញ្ចូលង្ ម្ ះ ល់ ២ ង បញ្ជា ង្ន្ះង្ដ្ឋយារខត
ាន ម្ក្កង្ ៉ា ង្ម្ម្ របស់យុវនារមី្មន ក ់ ម្មន្ាន ម្ក្កង្ ៉ា ម្  ២ង្ៅង្លើក្ម្មម្ខតម្យួ រឯីករណី្ទី២ គឺម្មន្អនកចុះង្ ម្ ះក្តូវ
ការ្តិតាន ម្ក្កង្ ៉ា ម្ ង្ក្ចើន្ ង ព្ីង្ក្ពាះអនកទាាំងង្នាះ ម្មន្ាន ម្ក្កង្ ៉ា ម្ ខ លសឹក ឬម្មន្ ាំង្ៅ។ 
 ៥. ថ្វកិាក្បតបិតដិការ ទាកទ់ងង្ៅន្ឹងឧបករណ៍្ សាំភារៈ ន្ិងការ្គត់្ គងស់ក្ម្មបស់ម្មជិកក្កុម្ការារម្ន្ការចុះ
ង្ ម្ ះ  ក្តូវ ន្អនុ្វតតតាម្ខ្ន្ការ។ 

ររូតម្ក ល់ឆ្ន ាំ២០១៦ គ.ជ.ប ថ្មី ន្សង្ក្ម្ចចតិតសរការជាម្យួអនកជាំនាញការជប៉ាុន្ ន្ងិអនកជាំនាញការ
សរគម្ន្អ៍ុឺរ ៉ាបុ ង្រៀបចាំបង្ងេើតក្បព្ន័្ធចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មី សថិតង្ក្កាម្ការក្គបក់្គងរបស់ាថ បន័្  គ.ជ.ប ន្ិងង្រៀបចាំចុះ
ង្ ម្ ះង្ដ្ឋយក្កុម្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។  ក្កុម្ការារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តសរបុម្មន្ចាំន្ួន្ ១៦៣៣ក្កុម្ ( ម្យួ ុាំ សាេ ត ់
ម្មន្ចាំន្ួន្ម្យួក្កុម្) ខ លង្ៅកាតថ់ា ក.ច.ប ង្រើយក្កមុ្ន្ិម្យួៗ ម្មន្សម្មជិកចាំន្នួ្ ៣នាក ់ង្ៅ ៧នាក ់ កនុងង្នាះម្មន្
ក្បធាន្ ក.ច.ប (ង្រ ើសង្ដ្ឋយ គ.ជ.ប) អនុ្ក្បធាន្(ង្សមៀន្ ុាំសាេ តក់នុងម្ូលដ្ឋា ន្) ន្ិងម្្ន្តីការកុីាំព្យូទរ័ ព្១ីនាក ់ង្ៅ ៤នាក ់
ង្រ ើសង្ដ្ឋយ គ.ជ.ប ង្ដ្ឋយង្យងង្ៅង្លើចាំន្ួន្អនកម្មន្សិទធិចុះង្ ម្ ះតិចឬង្ក្ចើន្កនុង ុាំសាេ ត។់  គ.ជ.ប  ន្ង្សនើសុាំរ ា
សភាជាតិសង្ក្ម្ច្តល់ថ្វកិា ចាំន្ួន្ ២៣ោន្ ុោល រ កនុងការង្រៀបចាំ ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ែណ្ៈខ លសរគម្
ន្អ៍ុឺរ ៉ាបុទទួលែុសក្តូវសម្មភ រៈចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ូចជាកុាំព្យូទរ័ ន្ិងក្បង្ទសជប៉ាុន្ទទលួែុសក្តូវជួយ ្ តល់ថ្វកិាសក្ម្មប់
ង្រៀបចាំសម្មភ រៈ្ាុកទិន្នន្យ័ ( Server)។ 

១.៤ ខ្ន្ការ ន្ងិសកម្មភាព្តាម្កាលវភិាគរបស់ គ.ជ.ប  

 គ.ជ.ប  ន្សង្ក្ម្ចង្រៀបចាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីសក្ម្មបក់្បជាព្លរ ាខ លម្មន្អាយុក្គបង់្ ះង្ឆ្ន ត គតិ ល់
ម្ថ្ៃង្ ះង្ឆ្ន តចាំន្ួន្ជាង ៩.៦ោន្នាកង់្ៅទូទាាំង ២៥រាជធាន្ីង្ែតត រយៈ ៩០ម្ថ្ៃ ចាបព់្មី្ថ្ៃទី០១ ខែកញ្ជា   ល់ ម្ថ្ៃទ ី២៩ 
ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦។ ការយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្បើកង្ធវើការជាង្រៀងរាល់ម្ថ្ៃគិតទាាំងម្ថ្ៃង្ៅរ ៍ន្ិងអាទតិយ ង្ព្លក្ព្ឹក
ចាបព់្ីង្ម្ម៉ា ង ៧:០០  ល់ ១១:៣០ ន្ងិង្ព្លរង្សៀលចាបព់្ីង្ម្ម៉ា ង ២:០០  ល់ ៥:៣០។ ង្ៅកនុងខ្ន្ការជា ាំបូង គ.ជ.ប 
 ន្ង្ចញង្សចកតីក្បកាសរបស់ែលួន្កនុងការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ខ លចាបង់្្តើម្ ង្ៅម្ថ្ៃទ៣ី១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ប៉ាុខន្ត
ក្តូវ ន្ព្ន្ាង្ព្លង្ដ្ឋយសម្មភ រៈសក្ម្មបង់្ក្បើក្ ស់កនុងការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ក្ពាះម្មន្ភាព្យឺតយ៉ា វ ខ លសម្មភ រៈ
ង្ន្ះជាជាំន្ួយ្តល់ង្ដ្ឋយសរគម្ន្អ៍ុឺរ ៉ាបុ។ 
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 រយៈង្ព្លចុងង្ក្កាយម្ន្ម្ថ្ៃង្រៀបចាំការចុះង្ ម្ ះង្ន្ះ ែុម្ខ្រវល ក ូ៏ចជាសងគម្សីុវលិង្្សងង្ទៀត  ន្សង្ងេត
ង្ ើញថា ក្បជាព្លរ ាម្មន្ចាំន្ួន្ង្ក្ចើន្ ន្សក្ម្ុកម្កចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តែុសព្ីម្ថ្ៃធម្មតា។ ករណី្ង្ន្ះក្តូវ ន្សងគម្សីុ
វលិ ន្ិងគណ្បកសន្ង្យ យ សរង្សរលិែិតង្សនើសុាំង្ធវើការបខន្ថម្ង្ព្លម្ន្ការចុះង្ ម្ ះបខន្ថម្ង្ទៀត ង្ ើម្បឲី្យក្បជាព្លរ ា
ម្មន្លទធភាព្ម្កចុះង្ ម្ ះបខន្ថម្។ ទន្ាមឹ្ន្ឹងង្ន្ះ្ងខ រ គ.ជ.ប  ន្សង្ក្ម្ចបខន្ថម្ម្ថ្ៃចុះង្ ម្ ះរយៈង្ព្លម្យួម្ថ្ៃ
បខន្ថម្ង្ទៀតគឺររូត ល់ម្ថ្ៃទ៣ី០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ ង្ដ្ឋយង្យងង្លើកិចចការង្្សងៗ ខ លក្តូវង្ធវើបន្ត ន្ិងកាលវភិាគ 
 ន្កាំណ្តទុ់ក។  
 បញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបូង ក្តូវ ន្បិទ្ាយកនុង ុាំ សាេ តង់្ៅទូទាាំងក្បង្ទសង្ៅម្ថ្ៃទី៣ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ
២០១៧។ រយៈង្ព្លចាបព់្ីការចុះង្ ម្ ះររូត ល់ង្ចញបញ្ជ ីង្ ម្ ះ ាំបងូង្ន្ះ គអឺនកសម័ក្គចិតតនាយកដ្ឋា ន្ក្គបក់្គង
ទិន្នន្យ័អនកង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត របស់ គ.ជ.ប ន្ងិង្ធវើការង្្ាៀងផាា តម់្តងង្ទៀតនូ្វកាំរុសឆ្គងទាាំងឡាយម្ន្
ការបញ្ចូលព្ត័ម៌្មន្ ង្ដ្ឋយក្តតួព្ិន្ិតយទនិ្នន្យ័ង្ឡើងវញិទាាំងអស់(១០០%) ង្ ើម្បងី្ម្ើលនូ្វបញ្ជា ខ លអាចង្កើតម្មន្  ូចជា
ង្ ម្ ះ ម្ថ្ៃខែឆ្ន ាំកាំង្ណ្ើ ត ង្ភទ ន្ិងទិន្នន្យ័ង្្សងៗង្ទៀត។ បនាា បព់្ីការខកតក្ម្ូវ នាយកដ្ឋា ន្ក្គបក់្គងទិន្នន្យ័អនកង្ ះ
ង្ឆ្ន ត ន្ិងបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត យកអវីខ ល ន្រកង្ ើញ ដ្ឋកជូ់ន្ង្ៅគណ្កម្មការបង្ចចកង្ទសតាំណ្តងឱ្យ គ.ជ.ប ង្ ើម្បី
សុាំការសង្ក្ម្ចម្ុន្ង្ធវើការខកតក្ម្ូវ ង្ទើប ន្លទធ្លជាបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបងូង្្ាើង្ៅ ុាំ សាេ ត។់ កនុងរយៈង្ព្លម្ន្
ការង្ចញង្ន្ះកម៏្មន្បន្តន្ីតិវធិមី្ន្បណ្តឹ ង្ងខ រ ម្មន្ ូចជាបណ្តឹ ងតវា៉ា  ន្ិងការប ិង្សធម្ន្ការសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ការ
ង្ដ្ឋះក្ាយ ន្ងិប ិង្សធបណ្តឹ ង ង្ៅក្កុម្ក្បកឹា ុាំ សាេ ត ់ង្ៅ គ.ជ.ប ន្ិងង្ៅក្កុម្ក្បឹកាធម្មនុ្ញ្ា្ងខ រ។ ការ្តល់សុ
ព្លភាព្ ន្ងិក្បកាស្ាយបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត្លូវការក្តូវ ន្ង្ចញជា្លូវការង្ៅម្ថ្ៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧។ កនុង   
រយៈង្ព្លង្ចញបញ្ជ ីង្ ម្ ះ ាំបូងររូត ល់បញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត្លូវការ កម៏្មន្ការដ្ឋក ់ ន្ិងង្ដ្ឋះក្ាយនូ្វបណ្តឹ ងតវា៉ា  
ន្ងិបណ្តឹ ងជាំទាស់ង្លើបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត្ងខ រ។ 

១.៥ ក្កមុ្ការារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត (ក.ច.ប) 

 គ.ជ.ប  ន្ង្ធវើការព្ាកយណ៍្អនកម្មន្សិទធិង្ ះង្ឆ្ន ត សក្ម្មបង់្ ះង្ឆ្ន តក្កុម្ក្បឹកា ុាំ សាេ តឆ់្ន ាំ២០១៧ ង្ន្ះ
ម្មន្ចាំន្ួន្ ៩.៦៦៤.២១៦នាក។់ សក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ន្ះ គ.ជ.ប  ន្ង្រៀបចាំការចុះង្ ម្ ះកនុង ១៦៣៣ ុាំ សាេ ត ់
ខ លក្តូវការកុាំព្យូទរ័ចាំន្ួន្ ២៤០០សក្ម្មប។់ កនុង ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះ គ.ជ.ប ក្តូវការម្្ន្តីចុះង្ ម្ ះចាំន្នួ្ ៧០២៧នាក ់
ខ លកនុងម្យួ ុាំសាេ ត ់ក្តូវម្យួក្កុម្ ង្រើយកនុងម្យួក្កុម្ម្មន្សម្មសភាព្ ៣នាក ់ឬអាចង្លើសព្ីង្ន្ះតាម្ចាំន្ួន្អនកម្មន្
សិទធិង្ ះង្ឆ្ន តកនុង ុាំ សាេ តន់្ិម្យួៗ។ 

 
 

អនកម្មន្សិទធិង្ ះង្ឆ្ន ត

៩.៦៦៤.២១៦នាក់
ក្តូវការ ក្កុម្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត

កនុង ១៦៣៣ ុាំ/សាេ ត់ ក្តូវការ
- ការកុាំព្យូទរ័ ២៤០០ង្ក្គឿង

- ម្្ន្តីចុះង្ ម្ ះ ៧០២៧នាក់



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 6 ម្ន្ 48 

១.៦ ថ្វកិាកនុងការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មរីបស់ គ.ជ.ប 

គ.ជ.ប ម្មន្គង្ក្ម្មងចាំណ្តយថ្វកិាសក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តជាម្យួក្បជាព្លរ ាជាង ៩.៦ោន្នាក ់
ង្ដ្ឋយង្ក្បើក្ ស់ថ្វកិាអស់ទឹកក្ ក ់២៣ោន្ ុោល រសររ ាអាង្ម្រកិ។ កនុងការចាំណ្តយទឹកក្ កខ់ លក្តូវការង្នាះ គ.ជ
.ប  ន្ទទួលថ្វកិាព្ីម្មច ស់ជាំន្ួយ  ូចជា សរគម្ន្អ៍ឺរ ៉ាបុ(EU) ចាំន្ួន្ ៧.១ោន្ ុោល រ ព្ីក្បង្ទសជប៉ាុន្ ចាំន្ួន្ ១.១ោន្
 ុោល រ ង្ក្ៅព្ីង្នាះជាទឹកក្ កខ់ លទទួលែុសក្តូវង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភ ិល ចាំន្ួន្ ១៤.៨ ុោល រ។ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១.៧ រចនាសម្ពន័្ធកនុងការក្គបក់្គងទនិ្នន្យ័ ន្ងិខកតក្ម្វូ 

 ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្តូវ ន្ចុះង្ៅកនុងទីតាាំង ១៦៣៣ ុាំ សាេ ត ់កនុង២៥រាជធាន្ីង្ែតត។  ាំង្ណ្ើ រការកនុងការ
ចុះង្ ម្ ះគឺង្ក្បើក្ ស់ង្ដ្ឋយក្បព្ន័្ធកុាំព្យូទរ័រមួ្ជាម្យួការង្ក្បើក្ ស់ជីវម្មក្ត (Biometric) ខ លម្មន្សម្ថភាព្ង្ក្បើក្ ស់
ង្ដ្ឋយកម្មវធិីបិទ ឬង្បើក(Online/Offline ម្មន្ន្យ័ថាម្និ្ម្មន្ភាជ បង់្សវាអុីន្ធឺណិ្តក ៏ន្)។ ក្កមុ្ការារចុះង្ ម្ ះង្ ះ
ង្ឆ្ន តក្តូវបញ្ចូ លព្ត័ម៌្មន្ង្ៅកនុង ុាំ សាេ ត ់ របស់ែលួន្ន្ិងបញ្ជូ ន្ម្កនាយកដ្ឋា ន្ក្គបក់្គងទិន្នន្យ័អនកង្ តង្ឆ្ន ត ន្ិងបញ្ជ ី
ង្ ះង្ឆ្ន ត។ កខន្លង្ាុកទិន្នន្យ័(Server)របស់ គ.ជ.ប  ន្រកាទិន្នន្យ័ទាាំងអស់ខ ល ន្ង្្ាើម្កព្ទីីកខន្លងចុះង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន តទូទាាំងក្បង្ទស។ 

 ទិន្នន្យ័ង្ៅឯកុាំព្យូទរ័ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ុាំ សាេ ត ់ជាង្រៀងរាល់ង្ព្លម្ន្ការឈបស់ាំរាក ក្កុម្ការារចុះង្ ម្ ះ
ក្តូវ ន្បង្ងេើតនូ្វង្លែកូ កញ្ចប ុ់ាំ សាេ ត(់Hash code) ខ លង្លែកូ  ន្បាា ញព្ីភាព្ក្តឹម្ក្តូវរបស់ទិន្នន្យ័ ន្ិង
ធានាថាម្ម៉ា សីុន្ ឬទិន្នន្យ័ ន្ព្ីការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្និ្ម្មន្ន្រណ្តម្មន កចូ់លខកខក្ប។ 

 ង្ក្កាយព្ីទិន្នន្យ័ ន្ង្្ាើម្ក ល់កខន្លង្ាុក(Server)របស់ គ.ជ.ប ម្ន្នាយកដ្ឋា ន្ក្គបក់្គងទិន្នន្យ័អនកង្ ះ
ង្ឆ្ន ត ន្ិងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត ង្នាះក្កុម្ការារង្ៅនាយកដ្ឋា ន្ ង្ធវើការក្តួតង្្ាៀតផាា តទ់ិន្នន្យ័ ខ លក្កុម្ការារង្ន្ះខចក
ង្ចញជា ៣ក្កុម្ ន្ិងម្មន្សិទធងិ្ក្បើក្ ស់ង្លើកម្មវធិីតាម្ម្ុែារង្្សងៗគន   ូចខ្ងង្ក្កាម្៖ 

ថ្វកិា សរបុ ២៣ោន្ ុោល រ 

ជាំន្ួយសរគម្ន្អ៍ឺរ ៉ាុប ៧.១ ោន្ ុោល រ 

ជាំន្ួយក្បង្ទសជប៉ាុន្ ១.១ ោន្ ុោល រ 

រដ្ឋា ភ ិល ១៤.៨ ោន្ ុោល រ 



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 7 ម្ន្ 48 

• ក្កុម្ការារក្តួតព្ិន្ិតយទិន្នន្យ័ង្្ាើព្ី ុាំ សាេ ត(់ង្ដ្ឋយកាំណ្តទ់និ្នន្យ័ែុសឬក្តូវ) ក្កមុ្ង្ន្ះម្និ្
ម្មន្លទធភាព្ខក ឬលុបទិន្នន្យ័ង្ឡើយ ម្មន្លទធភាព្កាំណ្តស់ម្មគ ល់ខតប៉ាុង្ណ្តណ ះ 

• ក្កុម្ការារលុបទិន្នន្យ័ ក្កុម្ង្ន្ះម្មន្សិទធិខតលុបទិន្នន្យ័ខ លគណ្កម្មការបង្ចចកង្ទស
(តាំណ្តង គ.ជ.ប)  ន្សាំង្រចខតប៉ាុង្ណ្តណ ះ 

• ក្កុម្ការារខកតក្ម្ូវ ក្កុម្ង្ន្ះង្ម្ើលង្ ើញខតទិន្នន្យ័ខ លតក្ម្ូវឱ្យខកប៉ាុង្ណ្តណ ះ ន្ិងខក ន្
បនាា បព់្ីគណ្កម្មការបង្ចចកង្ទសសង្ក្ម្ច(ខតងតាាំងង្ដ្ឋយសម្មជិក គ.ជ.ប)។ 

របូភាព្បាា ញព្ ីាំង្ណ្ើ រការម្ន្ការបញ្ជូ ន្ទនិ្នន្យ័ ន្ងិក្តតួព្និ្តិយទនិ្នន្យ័ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១.៨ អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ សញ្ជជ តខិែមរ 

ការង្ធវើអតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ សញ្ជជ តិខែមរក្តូវ ន្រាជរដ្ឋា ភ ិលយកចិតតទុកដ្ឋក ់ង្ដ្ឋយឱ្យក្កសួងម្ហាម្្ាព្ង្ន្លឿន្ការង្ធវើ 
ន្ិងការង្ចញកាតង្ន្ះជូន្ក្បជាព្លរ ា គិតម្ក ល់ម្ថ្ៃទី ៣១ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៦ គ.ជ.ប  ន្ក្បកាសសថិតិ ៉ា ន្ា់ម ន្ម្ន្
ចាំន្ួន្ក្បជាព្លរ ា ខ លម្មន្អាយុចាបព់្ី ១៨ឆ្ន ាំង្ឡើង ម្មន្ចាំន្ួន្ ១,៩៩១,០២៥នាក ់គម ន្អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ សញ្ជជ តិ
ខែមរ កនុងចាំង្ណ្តម្ក្បជាព្លរ ា ៩,៦៦៤,២១៦នាក ់ ខ លម្មន្សិទធិចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តកនុងការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីឆ្ន ាំ
២០១៦ង្ន្ះ។ កនុងការ្លិតម្ន្ អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ  ការសង្ងេតង្ ើញថាគុណ្ភាព្ម្មន្បញ្ជា ង្ដ្ឋយការង្ក្បើក្ ស់ម្និ្ទាន្់
 ន្រយៈង្ព្លប៉ាុនាម ន្្ង ន្រខរកែូច ប៉ាុខន្តករណី្ង្ន្ះក្កសួងម្ហាម្្ាក ៏ន្ង្ចញលិែតិជាាធារណ្ៈង្ ើម្បងី្ធវើជូន្ជាថ្មី
ង្ដ្ឋយម្និ្គិតម្ថ្ល។  

ង្ដ្ឋយង្រតុថាអតតសញ្ជា បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរគឺជាឯការង្គល ម៏្មន្ារៈសាំខ្ន្ប់ាំ្ុតសាំរាបក់្បជាព្លរ ាង្ក្បើក្ ស់
កនុងការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងយកង្ៅង្ ះង្ឆ្ន តនាង្ព្លខ្ងម្ុែ ក្ព្ម្ទាាំងង្ឆ្លើយតបង្លើការម្ន្ាិលសងសយ័ ែុម្ខ្រវល 
ន្ិងសម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត ក ៏ន្ដ្ឋកលិ់ែិតង្ៅក្កសួងម្ហាម្្ា្ ងខ រ ង្ៅម្ថ្ៃទី២៦ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៦ សតី
ព្ី «សុាំការអនុ្ញ្ជា តិ្ តល់កិចចសរក្បតិបតតិការ សិកាចង ់ឹង ន្ងិខសវងយល់អាំព្ពី្ត័ម៌្មន្ទាកទ់ងង្ៅន្ងឹការង្ចញ ការ

ទីកខន្លងចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះ

ង្ឆ្ន ត 

នាយកដ្ឋា ន្ក្គបក់្គង
ទិន្នន្យ័អនកង្ ះង្ឆ្ន ត និ្ង

បញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត 

ម្ម៉ា សីុន្ខសេន្ទិន្នន្យ័ង្ដ្ឋយ
សវ័យក្បវតតិ 

ក្កុម្ការារក្តួតពិ្និ្តយ
ទិន្នន្យ័ 

គណ្កម្មការបង្ចចកង្ទស
សង្ក្ម្ច ចាតត់ាាំងង្ដ្ឋយ 

គ.ជ.ប 

ក្កុម្ការារខកតក្មូ្វតាម្
ការសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប 

ង្ ះពុ្ម្ពបញ្ជ ី ាំបូង 

ម្និ្ម្មន្ទិន្នន្យ័ ឬម្និ្ ូចកនុងក្បព្ន័្ធម្ម៉ា សីុន្  
អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរ 

បញ្ជូ ន្ង្ៅម្ម៉ា សីុន្ក្តួតពិ្និ្តយអតតសញ្ជា ណ្
បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរ 

ក្តឹម្ក្តូវ 

ង្បើែុសទិន្នន្យ័ ង្ ះពុ្ម្ព និ្ង
បញ្ជូ ន្ 

ង្បើែុសទិន្នន្យ័ 
ង្ ះពុ្ម្ព និ្ងបញ្ជូ ន្ 

បញ្ជូ ន្ង្ៅក្កុម្ការារខក 

បញ្ចបក់ារារ និ្ងបញ្ជូ ន្ 
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ទទួល ន្ ឬការម្និ្ ន្ទទួលអតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរ» ង្ដ្ឋយង្ធវើការសិកាង្ៅកនុង ុាំសាេ ត ់ ចាំន្ួន្៤គឺៈ រាជ
ធាន្ីភនាំង្ព្ញ ង្ែតតកាំព្ងច់ាម្ ង្ែតតរតន្ៈគីរ ីន្ងិង្ែតតបនាា យម្មន្ជយ័ ប៉ាុខន្តម្ក ល់ង្ព្លង្ន្ះ ម្និ្ម្មន្ការង្ឆ្លើយតបណ្តម្យួ
ចាំង្ពាះលិែិតង្សនើសុាំង្នាះង្ទ។ 
 
របូភាព្ព្បីាា ញព្គុីណ្ភាព្ម្ន្អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ សញ្ជជ តខិែមរ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. សង្កេបក្កបខណឌ ចាប់ទាក់ទកការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ដើមបងី្រៀបចបំញ្ជ ងី្បាុះង្នោ តថ្មនីោ ២ំ០១៦ 

ក្កបែណ្ឌ ចាបស់ក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ក្តូវ ន្ង្រៀបចាំថ្មី តាម្រយៈការង្ធវើ
វងិ្ាធន្កម្មចាប ់ សតីព្ីការង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសតាាំងតាំណ្តងរា្សត ន្ិងចាបស់តីព្ីការង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសង្រ ើសក្កុម្ក្បឹកា ុាំ
សាេ ត។់  ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ ើម្បងី្រៀបចាំបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦ង្ន្ះ គឺង្ក្បើក្ ស់ក្បព្ន័្ធចុះង្ ម្ ះតាម្ខបប
ទាំង្ន្ើបជាង្លើក ាំបងូសក្ម្មបក់្បង្ទសកម្ពុជា។ 

២.១ ការផាត ស់បតូរសាំខ្ន្់ៗ  ម្ន្ចាបស់តីព្កីារង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសតាាំងតាំណ្តងរា្សត 

ចាបស់តីព្ីការង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសតាាំងតាំណ្តងរា្សត ន្ខចងអាំព្ីការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តតាម្
ខបបទាំង្ន្ើបង្ន្ះ។ ការផាល ស់បដូរសាំខ្ន្់ៗ  ចាំន្ួន្៧ចាំណុ្ចម្ន្បបញ្ាតតិង្ៅកនុងចាបថ់្មី ង្ធៀបន្ឹងបបញ្ាតតិង្ៅកនុងចាបច់ាស់
ង្ ើញថាម្មន្ភាព្វជិជម្មន្។ ចាំណុ្ចផាល ស់បតូរជាវជិជម្មន្ ទាាំងង្នាះរមួ្ម្មន្ៈ 

១. ទនិ្នន្យ័អនកង្ ះង្ឆ្ន តសក្ម្មបប់ញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត បញ្ាតតិង្ៅកនុងចាបថ់្មី ន្បខន្ថម្ការង្ៅសម្មគ ល់អតត
សញ្ជា ណ្ខ លម្មន្ខតម្យួគតស់ក្ម្មបអ់នកង្ ះង្ឆ្ន តម្មន ក់ៗ  ូចជាៈ របូថ្ត ន្ងិាន ម្ក្ម្មម្ម្ ជាង្ ើម្។ 

២. រយៈង្ព្លម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ងិការង្ធវើបចចុបបន្នភាព្បញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត ម្មន្ការផាល ស់បតូរង្ព្លង្វោ (ម្ក
ចុងរ ូវក្ ាំង) ន្ងិបង្ងេើន្ចាំន្នួ្ម្ថ្ៃចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តររូត ល់ ៥០ម្ថ្ៃង្ៅឆ្ន ាំខ លម្មន្ការង្ ះង្ឆ្ន ត។ 

៣. លកេែណ្ឌ ទលីាំង្ៅសក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត  ន្ង្បើកទូោយឲ្យក្បជាព្លរ ាខ លម្មន្លាំង្ៅឋាន្ ឬ
ទីសាំណ្តកក់នុង ុាំ សាេ តអ់ាចចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តកនុង ុាំ សាេ តង់្នាះ ន្។ 

៤. ក្កមុ្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត (ក.ច.ប) បញ្ាតតិង្ៅកនុងចាបថ់្ម ីន្កាំណ្តឲ់្យ គ.ជ.ប ក្តូវចាតត់ាាំង ក.ច.ប សក្ម្មប់
 ុាំ សាេ តន់្ីម្យួៗ ង្ ើម្បជីយួ គាំក្ទក្កុម្ក្បឹកា ុាំ សាេ តក់នុងការអនុ្វតតតួនាទី ន្ិងការទទួលែុសក្តូវកនុងការចុះង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន ត។ 

របូភាព្ព្ីង្រវសប ុក 
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៥. ព្ត័ម៌្មន្អាំព្កីារង្ធវើបចចុបបន្នភាព្បញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ងិលកេែណ្ឌ សក្ម្មបអ់នកម្មន្សិទធងិ្ ះង្ឆ្ន ត ក្តូវង្ធវើ
ង្ឡើងង្ដ្ឋយង្សមៀន្ ុាំ សាេ ត ់ ែណ្ៈខ លព្ួកង្គក្តូវរាយការណ៍្ង្ៅង្លខ្ធិការដ្ឋា ន្រាជធាន្ី ង្ែតតង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន ត
ង្រៀងរាល់ ០២ (ព្ីរ) ខែម្តង។ 

៦. ឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្សក្ម្មបចុ់ះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត  ន្កាំណ្តយ់កអតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរជា
ឯការង្គលង្ក្បើក្ ស់កនុងការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ងិអនុ្ញ្ជា តឲ្យង្ក្បើខតលិែិតបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្បង្ក្ម្ើឲ្យការចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តសក្ម្មបអ់នកគម ន្អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរ។ 

៧. ក្បព្ន័្ធ្ ាុកទនិ្នន្យ័បញ្ជ ីង្ ម្ ះអនកង្ ះង្ឆ្ន ត បញ្ាតតិង្ៅកនុងចាបថ់្មី ន្កាំណ្តឲ់្យ គ.ជ.ប ក្តូវបង្ងេើតក្បព្ន័្ធ
ទិន្នន្យ័កុាំព្យូទរ័សក្ម្មបប់ញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។ 

២.២ អនុ្ាសន្ខ៍ ល ន្្តល់ជូន្ង្ដ្ឋយែុម្ខ្រវល ន្ងិសម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត  

ង្ដ្ឋយខឡកបទបញ្ជជ  ន្ិងន្តីវិធិីសក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ ើម្បងី្រៀបចាំបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦ ង្ ើញ
ថាម្មន្ភាព្វជិជម្មន្ង្ក្ចើន្ ក្សបង្ៅន្ឹងការផាល ស់បតូរម្ន្បញ្ាតតិ ង្ៅកនុងចាបង់្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសតាាំងតាំណ្តងរា្សតថ្មី។ ទន្ាមឹ្គន
ង្ន្ះកម៏្មន្ចាំណុ្ចគួរខកលម្អម្យួចាំន្ួន្  ូចជា ១) ន្តីិវធិកីនុងការង្្ាៀងផាា តរ់បស់ក្កុម្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងអនកសុាំចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ២) ន្ីតិវធិមី្ន្ការង្ចញបាេ ន្ម់្ បញ្ជជ កក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ៣) ការខណ្នាាំ ឬន្ីតិវធិីកនុងការ្តិត
ាន ម្ក្ម្មម្ម្  ន្ិងការថ្តរបូអនកង្សនើសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ៤) សម្មភ រៈ ន្ងិឧបករណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ខ ល គ.ជ.ប 
គួរខតបខន្ថម្ម្ម៉ា សីុន្ក្ព្ីន្ធរ័ង្ ើម្បងី្ ះពុ្ម្ពបាេ ន្ម់្  ៥) ព្ក្ងឹងសម្តថភាព្ម្្ន្តីចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិង ៦) ធានាសិទធិអនក
ង្ ះង្ឆ្ន ត ព្ិង្សសព្លករចាំណ្តកក្សុកង្ៅង្ក្ៅក្បង្ទស ន្ិងការង្ចញឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្ជូន្ក្បជាព្លរ ា
ខ លម្មន្សិទធិង្ ះង្ឆ្ន ត។ 

 ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ ចាបង់្្ដើម្ព្ីម្ថ្ៃទ០ី១ ខែកញ្ជា   ល់ម្ថ្ៃទ២ី៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦។ ក.ច.ប ចុះ
ង្ ម្ ះជូន្ក្បជាព្លរ ាម្មន្សិទធិង្ ះង្ឆ្ន ត តាម្ក្បព្ន័្ធកុាំព្យូទរ័ ន្ិងបញ្ជូ ន្ទិន្នន្យ័តាម្ក្បព្ន័្ធអុីន្ធណិឺ្តម្ក គ.ជ.ប ជា
ក្បចាាំម្ថ្ៃ។ ការយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្តូវម្មន្ទីតាាំងង្ៅាោ ុាំ សាេ ត ់ង្រើយការយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត
ង្្សងង្ទៀតក្តូវម្មន្ទីតាាំងង្ៅតាម្ភូម្មិ្យួចាំន្ួន្កនុង ុាំ សាេ ត។់ ការយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្បើកង្ធវើការជាង្រៀង
រាល់ម្ថ្ៃគិតទាាំងម្ថ្ៃង្ៅរ ៍ន្ងិអាទិតយ ង្ព្លក្ព្ឹកចាបព់្ីង្ម្ម៉ា ង ៧:០០  ល់ ១១:៣០ ន្ងិង្ព្លរង្សៀលចាបព់្ីង្ម្ម៉ា ង ២:០០ 
 ល់ ៥:៣០។  

អនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្មន ក់ៗ ក្តូវឆ្លងកាតជ់ាំហាន្សាំខ្ន្់ៗ ចាំន្នួ្៣ ង្ៅកនុងការយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 
ទ១ី. ជួបក្បធាន្ក្កុម្ចុះង្ ម្ ះ ង្ ើម្បាីកសួរអាំព្ីឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្ ន្ិងធាល ប ់ន្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តកនុងឆ្ន ាំ
២០១៦ ន្ិងព្និ្ិតយ ន្ិងសង្ក្ម្ចភាព្ម្មន្សិទធិចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តរបស់អនកសុាំចុះង្ ម្ ះ, ទី២. អនុ្ក្បធាន្ក្កុម្បាំង្ព្ញ
ទក្ម្ងប់ាេ ន្ម់្ បញ្ជជ កក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងទី៣. ការកុីាំព្យូទរ័ កតក់្តាទិន្នន្យ័អនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ៅកនុងក្បព្ន័្ធកុាំព្យូទ័
រ ថ្តរបូ ន្ិង្ដឹតាន ម្ក្ម្មម្ម្ អនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តជាង្ ើម្។ 

ង្ ើម្បមី្មន្ង្ ម្ ះកនុងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត ក្បជាព្លរ ាក្តូវបាំង្ព្ញលកេែណ្ឌ  ូចជា ម្មន្សញ្ជជ តិខែមរ ម្មន្អាយុ បក់្ ាំ
បី (១៨)ឆ្ន ាំង្ឡើងង្ៅ គិត ល់ម្ថ្ៃង្ ះង្ឆ្ន ត (ម្ថ្ៃទី០៤ ខែម្ថុិ្នា ឆ្ន ាំ២០១៧) ម្មន្លាំង្ៅឋាន្ ឬទីសាំណ្តកក់នុង ុាំ សាេ ត ់
ខ លាម្ុែីលួន្ក្តូវង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងម្មន្ឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្ (អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរ ឬ ឯការបញ្ជជ ក់
អតតសញ្ជា ណ្បង្ក្ម្ើឲ្យការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត)។ 
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២.៣ ក្កបែណ្ឌ ម្ន្បទបញ្ាតដមិ្ន្ចាបព់ាកព់្ន័្ធន្ងឹការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្ដឹ ងទាកទ់ងន្ងឹការបទ្ាយបញ្ជ ី ាំបងូ 

២.៣.១. សិទធ ិន្ងិលកេែណ្ឌ  ម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 

ម្មក្តា១២ ម្ន្ចាបស់ដីការង្ ះង្ឆ្ន តង្ឆ្ន តក្កុម្ក្បឹកា ុាំ សាេ តក់ថាែណ្ឌ ទី៣ខចងថា ង្ ើម្បមី្មន្ង្ ម្ ះកនុងបញ្ជ ី
ង្ ះង្ឆ្ន ត ក្បជាព្លរ ាក្តូវបាំង្ព្ញលកេែណ្ឌ  ូចខ្ងង្ក្កាម្៖ 

• ម្មន្សញ្ជា តិខែមរ 
• ម្មន្អាយុ ១៨ ( បក់្ ាំប)ី ឆ្ន ាំង្ឡើងង្ៅ គិត ល់ម្ថ្ៃង្ ះង្ឆ្ន ត 
• ម្មន្លាំង្ៅឋាន្ ឬទីសាំណ្តកក់នុង ុាំ សាេ ត ់ខ លាម្ែីលួន្ក្តូវង្ៅង្ ះង្ឆ្ន ត  
• ពុ្ាំខម្ន្ជាជន្វកិលចរកិ ឬសថិតង្ក្កាម្អាណ្តព្ា លទូង្ៅង្ដ្ឋយម្មន្លិែិតបញ្ជជ កព់្ីក្កសួងាថ បន័្

ម្មន្សម្តថកចិច 

ម្មក្តា ខ លង្ន្ះ  ន្បញ្ជជ កប់ខន្ថម្កនុងកថាែណ្ឌ  បនាា បអ់ាំព្ីការយកបទបញ្ាតតិម្ន្ម្មក្តាម្យួចាំន្ួន្កនុងចាប ់សតី
ព្ីការង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសតាាំងតាំណ្តងរា្សត យកម្កអនុ្វតតម្មន្ជាអាទិ៍ខបបបទ ន្ងិន្ីតវិធិីម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិង
ការង្រៀបចាំបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្លើកខលងខតម្មក្តា៤៧ ង្ចញ។   

ម្មក្តា៤៦ ម្ន្ចាបស់ដីព្ីការង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសតាាំងតាំណ្តងរា្សត  ន្ខចងអាំព្ីលកេែណ្ឌ ង្ ើម្បអីាចចុះង្ ម្ ះង្ ះ
ង្ឆ្ន ត ន្ិងម្មន្ង្ ម្ ះកនុងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត  ូចបញ្ាតតិម្ន្ម្មក្តា១២ ម្ន្ចាបង់្ ះង្ឆ្ន ត ុាំសាេ តខ់ រ។   

២.៣.២. ភាព្ម្មន្សិទធបិតងឹ ន្ងិសិទធទិទលួ ន្ការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ង ង្លើការបទិ្ាយបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តបឋម្ 

ម្មក្តា៦១ ម្ន្ចាបស់ដីព្ីការង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសតាាំងតាំណ្តងរា្សតខចងថា កនុងរយៈង្ព្ល០៥ (ក្ ាំ) ម្ថ្ៃយ៉ា ងយូរ 
បនាា បព់្ីបទិ្ាយបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបូងជន្ណ្តកង៏្ដ្ឋយ កអ៏ាចបដឹងតវា៉ាជាោយលកេណ៍្អកសរង្ៅក្កុម្ក្បឹកា ុាំ 
សាេ តរ់បស់ែលួន្ព្ីការ តប់ងង់្ ម្ ះ ឬជាំទាស់ការចុះង្ ម្ ះ ឬការរកាទុកង្ ម្ ះកនុងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តម្ន្ជន្ណ្តម្មន ក់
ខ លែលួន្ម្មន្ភសតុតាងបញ្ជជ កថ់ា៖ 

• ជន្ង្នាះពុ្ាំម្មន្លកេែណ្ឌ ក្តឹម្ក្តូវក្គបក់្គន្ត់ាម្ម្មក្ត៤៦ ន្ិងម្មក្តា៥១ម្ន្ចាបង់្ន្ះ។  
• ជន្ង្នាះម្មន្ង្ ម្ ះកនុងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ចើន្ជាងម្យួកខន្លង។ 
• ជន្ង្នាះ ន្ម្កចុះង្ ម្ ះម្មន្បាេ ន្ម់្ បញ្ជជ កក់ារចុះង្ ម្ ះ ប៉ាុខន្តជន្ង្នាះគម ន្ង្ ម្ ះកនុងបញ្ជ ីង្ ះ

ង្ឆ្ន ត ន្ិងង្សៀវង្ៅបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត។  
• ជន្ង្នាះក្តូវ ន្គណ្ៈកម្មម ធកិារជាតិង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន តលុបង្ ម្ ះម្និ្ក្តមឹ្ក្តូវ។ 
• ជន្ង្នាះម្មន្ង្ ម្ ះកនុងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត ខតកតក់្តាម្និ្ចាស់ោស់។ 

អនកបដឹងតវា៉ា ក្តូវបាា ញភសតុតាងជាឯការណ្តម្យួ ង្ៅក្កមុ្ក្បឹកា ុាំ សាេ ត។់ អនកបតឹងជាំទាស់ក្តូវ្តល់ព្ត័ម៌្មន្
បខន្ថម្ កនុងករណី្ម្មន្ការង្សនើសុាំព្ីក្កុម្ក្បឹកា ុាំ សាេ ត។់1  

២.៣.៣. ក្បង្ភទម្ន្សវនាការង្លើបណ្តឹ ងង្ ះង្ឆ្ន ត 

ង្ៅកនុងចាបស់ដីព្ីការង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសតាាំងតាំណ្តងរា្សត ន្ងិចាបស់ដីព្ីការង្រៀបចាំ ន្ិងការក្បក្ព្ឹតតង្ៅរបស់ គ.ជ
.ប គឺម្មន្ខចងអាំព្ីក្បង្ភទ ឬន្ីតិវធិីម្ន្សវនាការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងង្ ះង្ឆ្ន តទាាំងបីថាន ក ់(១) ថាន កក់្កមុ្ក្បឹកា ុាំ សាេ ត ់

                                              
1 ម្មន្ខចងបញ្ជជ កប់ខន្ថម្ង្ៅកនុងបទបញ្ជជ  និ្ងនី្តិវធីិម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦ កនុងក្បការ៥.៣.១, និ្ងក្បការ ៥.៣.២។ 
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(២) ថាន ក ់គ.ជ.ប ន្ិង (៣) ថាន កក់្កុម្ក្បឹកាធម្មនុ្ញ្ា   ន្កាំណ្តង់្អាយាថ ន្បន័្ង្ដ្ឋះក្ាយវវិាទង្ ះង្ឆ្ន តទាាំងបីង្ន្ះក្តវូ
ខតង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងតាម្រយៈការង្បើកសវនាការជាាធារណ្ៈ។ ង្ទាះជាយ៉ា ងណ្តកដី គម ន្ម្មក្តា ឬបញ្ាតតណិ្តម្យួកនុង
ចាបទ់ាាំងព្ីរង្ន្ះខចងអាំព្ីក្បង្ភទសវនាការទាាំងបី សតីព្នី្ីតវិធិីជាំនុ្ាំជក្ម្ះ ន្ងិន្ីតិវធិីសវនាការ (សវនាការសង្ងេប សវនាការ
តទល់ ន្ិងសវនាការសួរង្ ញង្ដ្ឋល) ង្ឡើយ  វាខលងខតកនុងបទបញ្ជជ  ន្ិងន្តីិវធិីម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦ 
ក្តងក់្បការ ៥.៣.២០ ន្ិងក្បការ ៥.១៥.១  ប៉ាុខន្តង្ទាះជាយ៉ា ងណ្តកតីបទបញ្ជជ  ន្ងិន្ីតវិធិីក្តូវខចងង្អាយក្សបជាម្យួន្ឹង
ចាបស់តីការង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងចាបស់ដីព្ីការង្រៀបចាំ ន្ងិការក្បក្ព្ឹតតង្ៅម្ន្ គ.ជ.ប តាម្ឋានាក្កម្ ខ លម្មន្ជាធរម្មន្។ ង្បើ
ង្ទាះជាអវតតម្មន្ភាាឬែលឹម្ារម្ន្ក្បង្ភទ ឬន្ីតិវធិីសវនាការកនុងចាបង់្ ះង្ឆ្ន តខបបង្ន្ះកដ ី សក្ម្មបក់ារន្ីតិវធិជីាំនុ្ាំ
ជក្ម្ះ ន្ិងការអនុ្វតតន្ីវធិីសវន្ការន្ីម្យួៗ  ូចខ លម្មន្ខចងកនុងក្បការ ៥.១៥ ម្ន្បទបញ្ជជ  ន្ិងន្តីិវធិីសក្ម្មបក់ារចុះ
ង្ ម្ ះបឡង្ឆ្ន ត គ.ជ.ប ក្តូវអនុ្វតតង្ៅការបញ្ាតតិម្ន្ចាបខ់ លតក្ម្ូវង្អាយង្បើកង្ធវើជាាធារណ្ៈ។  

ម្មក្តា៦២ ម្ន្ចាប ់ខ លង្ន្ះ តក្ម្ូវង្អាយក្កុម្ក្បឹកា ុាំ សាេ ត ់ក្តូវក្បជុាំសង្ក្ម្ចង្លើបណ្ដឹ ងតវា៉ា  ន្ងិជាំទាស់ជា
ាធារណ្ៈ កនុងរយៈង្ព្ល ០៣ម្ថ្ៃយ៉ា ងយូរបនាា បព់្ីម្ថ្ៃទទួល ន្ពាកយបណ្តឹ ង។2 កថាែណ្ឌ ទ៤ី ម្ន្ម្មក្តាង្ន្ះខចងថា 
បនាា បព់្ីទទួល ន្ពាកយបណ្តឹ ងទាស់ន្ងឹង្សចកដីសង្ក្ម្ចរបស់ក្កុម្ក្បឹកា ុាំ សាេ ត ់ គណ្ៈកម្មម ធិការជាតិង្រៀបចាំការ
ង្ ះង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប) ក្តូវសង្ក្ម្ចង្លើបណ្តឹ ងតវា៉ា  ឬជាំទាស់ ង្ដ្ឋយង្បើកសវនាការជាាធារណ្ៈកនុងរយៈង្ព្ល ០៥ម្ថ្ៃយ៉ា ង
យូរ។3  

ម្មក្តា៦៣ ម្ន្ចាបង់្ន្ះ ខ ល ម្មន្ខចងអាំព្ីសម្តថកិចច ន្ងិន្ីតិវធិីសវនាការម្ន្ក្កុម្ក្បកឹាធម្មនុ្ញ្ា  ង្ដ្ឋយខចងថា 
បនាា បព់្ីទទួលពាកយបណ្តឹ ង ខ លបតឹងទាស់ន្ងឹង្សចកតីសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប កនុងរយៈង្ព្ល១០ម្ថ្ៃយ៉ា ងយូរ ក្កុម្ក្បឹកា
ធម្មនុ្ញ្ា ក្តូវសង្ក្ម្ចង្លើបណ្ដឹ ងតវា៉ា  ឬជាំទាស់ង្នាះង្ដ្ឋយង្បើកសវនាការជាាធារណ្ៈ។4  

 ម្មក្តា៤២ កថាែណ្ឌ ទ២ី៥ ម្ន្ចាបស់ដីព្ីការង្រៀបចាំ ន្ិងការក្បក្ព្ឹតតង្ៅម្ន្គណ្ៈកម្មការធិការជាតិង្រៀបចាំការង្ ះ
ង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប) ខចងអាំព្ីសិទធអិាំណ្តច ភារកិចច ន្ិងការទទលួែុសក្តូវទាកទ់ងន្ងឹខ្ន្ការកម្ម ការង្រៀបចាំ ការចាតខ់ចង ន្ងិ
ក្តួតព្ិន្ិតយការង្ ះង្ឆ្ន ត៖ «សង្ក្ម្ចង្ដ្ឋយង្បើកសវនាការាធារណ្ៈង្លើបណ្ដឹ ងង្លើបណ្តឹ ងតវា៉ា  ឬបណ្ដឹ ងជាំទាស់ទាក់
ទងន្ឹងការង្ ះង្ឆ្ន ត ក្សបតាម្ចាប ់បទបញ្ជជ  ន្ិងន្ីតិវធិី សក្ម្មបក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត ង្លើកខលងខតបណ្ដឹ ងខ លទាកទ់ងន្ឹង
សម្តថកិចចរបស់តុោការ»។  

 

                                              
2 ម្មន្ខចងបញ្ជជ កប់ខន្ថម្ង្ៅកនុងបទបញ្ជជ  និ្ងនី្តិវធីិម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦ កនុងក្បការ ៥.៣.៣  ល់ក្បការ ៥.៣.១១។ 
3 ម្មន្ខចងបញ្ជជ កប់ខន្ថម្ង្ៅកនុងបទបញ្ជជ  និ្ងនី្តិវធីិម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦ កនុងក្បការ ៥.៣.១២  ល់ក្បការ ៥.៣.២៣។ 
4 ម្មន្ខចងបញ្ជជ កប់ខន្ថម្ង្ៅកនុងបទបញ្ជជ  និ្ងនី្តិវធីិម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦ កនុងក្បការ ៥.៣.២៤  ល់ក្បការ ៥.៣.២៩។  



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 12 ម្ន្ 48 

ក. របាយការណ៍សង្កេតទូង្ៅអំពីដំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

ក.១. ការង្ក្ជើសង្រ ើសម្្ន្តសីក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 
ក.១.១. ការង្ក្ជើសង្រ ើសម្្ន្តជីាបក់ចិចសន្ាសក្ម្មបប់ង្ក្ម្ើការារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅង្លខ្ធកិារដ្ឋា ន្រាជធាន្ ីង្ែតត 
ង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន ត (លធ.ែប) 

ការសង្ងេតង្ ើញថា គណ្ៈកម្មការង្ក្ជើសង្រ ើសម្មន្សម្មសភាព្ចូលរមួ្ក្សបតាម្ង្សចកតសីង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប។ 
រឯីការ្សព្វ្ាយគឺង្ធវើង្ឡើងក្សបតាម្ង្សចកតីជូន្ ាំណឹ្ងរបស់ គ.ជ.ប ង្ដ្ឋយម្មន្ការបិទ្ាយង្ៅាន កក់ារ លធ.ែប 
ន្ិងតាម្ទីក្បជុាំជន្ ក្កុង ក្សុក ែណ្ឌ  ន្ិង្សព្វ្ាយតាម្ក្បព្ន័្ធ្សព្វ្ ាយកនុងរាជធាន្/ីង្ែតត។ ង្លើសព្ីង្ន្ះ ការសង្ងេត
ង្ ើញថា ង្ែតតម្យួចាំន្ួន្ ន្បខន្ថម្ការ្សព្វ្ាយតាម្ឧង្ឃ្សន្ស័ព្ា ឬតាម្ក្បព្ន័្ធ្ សព្វ្ាយសងគម្ (Facebook)  ូច
ជា ង្ែតតកណ្តដ ល ន្ិងង្ែតតង្ពាធិាតជ់ាង្ ើម្។ 

ឆ្លងតាម្ ាំង្ណ្ើ រការម្ន្ការង្រៀបចាំក្កបែណ្ឌ ង្ក្ជើសង្រ ើស (ង្សចកតីសង្ក្ម្ច ន្ិងង្គលការណ៍្ខណ្នាាំ) ន្ិង ាំង្ណ្ើ រការ
ម្ន្ការង្ក្ជើសង្រ ើសតាម្រាជធាន្ី ង្ែតត ង្យើងអាចង្ធវើកាវាយតម្ម្ល ន្ថា ការង្រៀបចាំក្កបែណ្ឌ ចាប ់ន្លអ ង្ដ្ឋយម្មន្
កាំណ្តព់្ីង្គលការណ៍្ការចូលរមួ្ របស់សម្មជិក គ.ជ.ប ខ ល ន្ចុះង្ៅ ល់ង្ែតត។ ជាម្យួគន ង្ន្ះ ការ្សព្វ្ាយង្ស
ចកតីសង្ក្ម្ច ន្ិងង្គលការណ៍្ខណ្នាាំទាាំងង្នាះកក៏្បក្ព្ឹតតង្ៅ ន្លអអាចទទួលយក ន្។ ប៉ាុខន្តទន្ាឹម្ន្ឹងង្ន្ះ ការសង្ងេត
ករ៏កង្ ើញនូ្វចាំណុ្ចែវះខ្តម្យួចាំន្ួន្ ូចជា អនកទទួលព្ត័ម៌្មន្ព្ីការ្សព្វ្ ាយង្ៅម្មន្កក្ម្តិ ការលាំ កែលះៗកនុងការ
ខសវងរកង្បកេជន្ខ លម្មន្ជាំនាញង្លើម្ុែតាំខណ្ងម្យួចាំន្នួ្ កក្ម្តិម្ន្ការចូលរមួ្ព្ីង្បកេជន្ជា្សតីជាង្ ើម្។ 

គ.ជ.ប  ន្ក្បកាសង្ក្ជើសង្រ ើសម្្ន្តី បុគគលិកជាបក់ិចចសន្ា រយៈង្ព្លែលី ចាំន្នួ្៧៤១នាក ់រមួ្ទាាំងក្គូបាា ត ់ចាប់
ព្ីម្ថ្ៃទី២២ ខែកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៦  ល់ម្ថ្ៃទ០ី៥ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ង្ ើម្បបីង្ក្ម្ើការារង្ៅ លធ.ែប សក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ ើម្បងី្រៀបចាំបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តថ្មី ឆ្ន ាំ២០១៦ ខ លកនុងរាជធាន្ី ង្ែតតន្មី្យួៗ ។ 

ង្ៅកនុងការង្ក្ជើសង្រ ើស គ.ជ.ប  ន្ង្ធវើង្សចកតីជូន្ ាំណឹ្ងកាំណ្តអ់ាំព្ីលកេែណ្ឌ សក្ម្មបង់្ក្ជើសង្រ ើសង្បកេជន្ ន្ិង
លកេែណ្ឌ ង្ដ្ឋយខឡកសក្ម្មបម់្ុែជាំនាញន្ីម្យួៗ ក្ព្ម្ទាាំងកាំណ្តអ់ាំព្ីរយៈង្ព្លង្ធវើការក្ កក់ម្ក្ម្ខ លក្តូវទទួល ន្។  

ក.១.២. ការង្ក្ជើសង្រ ើសក្កមុ្ចុះង្ ម្ ះក្កមុ្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត តាម្ ុាំ សាេ ត ់
គ.ជ.ប  ន្ក្បកាសង្ក្ជើសង្រ ើសម្្ន្តី ក្កុម្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត (ក.ច.ប) ចាំន្នួ្១,៦៣៣ក្កមុ្ ង្សមើន្ឹងចាំន្ួន្ ៦,១០៣

នាក ់ ជាម្្ន្តីជាបក់ិចចសន្ារយៈង្ព្លែលី ង្ ើម្បបីង្ក្ម្ើការារង្ៅតាម្ ុាំ សាេ តទូ់ទាាំងក្បង្ទសចាបព់្ីម្ថ្ៃទី២៣ ខែសីហា 
 ល់ម្ថ្ៃទី០៦ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ សក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ ើម្បងី្រៀបចាំបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តថ្មី ឆ្ន ាំ២០១៦ ខ លម្មន្
តាំខណ្ង ូចជា ១.ក្បធាន្ ក.ច.ប, ២.សម្មជិក ក.ច.ប ជាជាំន្ួយការអនុ្ក្បធាន្ ន្ងិ៣. សម្មជិក ក.ច.ប ជាការកុីាំព្យូទរ័។ 

ង្យងតាម្បទបញ្ជជ  ន្ងិន្ីតិវធិីសក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត គ.ជ.ប  ន្ខតងតាាំងគណ្ៈកម្មការង្ក្ជើសង្រ ើស
ម្យួង្ៅថាន កជ់ាតិ ង្ដ្ឋយម្មន្ក្បធាន្ ឬ អនុ្ក្បធាន្ លធ.ែប ក្គបរ់ាជធាន្ី ង្ែតតជាសម្មជិក។ ការសង្ងេតង្ ើញថា គណ្ៈ
កម្មការ ន្ិងអនុ្គណ្ៈកម្មការង្ក្ជើសង្រ ើសម្មន្សម្មសភាព្ចូលរមួ្ក្សបតាម្បទបញ្ជជ  ន្ិងន្តីិវធិីរបស់ គ.ជ.ប។ ខត
ង្ទាះជាការ្សព្វ្ាយអាំព្ី ាំណឹ្ងង្ក្ជើសង្រ ើសម្មន្ង្ធវើតាម្រយៈខតការបិទ្ាយង្ៅាោ ុាំ/សាេ ត ់ ន្ិងង្ៅទាីន កក់ារ
ង្លខ្ធិការដ្ឋា ន្រាជធាន្/ីង្ែតតង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន តប៉ាុង្ណ្តណ ះ ខ លង្ធវើឲ្យ ាំណឹ្ងអាំព្កីារង្ក្ជើសង្រ ើសម្និ្ ន្្សព្វ្ាយ
ង្ដ្ឋយទូលាំទូោយ ល់ាធារណ្ជន្ទូង្ៅង្នាះង្ទ។ អនកខ លទទួល ន្ព្ត័ម៌្មន្ភាគង្ក្ចើន្ គឺជាម្្ន្តីខ លធាល បប់ង្ក្ម្ើ
ការារង្ៅគណ្ៈកម្មការង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន តកនុងការង្ ះង្ឆ្ន តកន្លងម្ក ន្ងិជាម្្ន្តីរាជការ។ 
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ង្ៅកនុង ាំង្ណ្ើ រការង្ក្ជើសង្រ ើស ការសង្ងេតង្ ើញថា ង្បកេជន្ខ ល ន្ដ្ឋកព់ាកយកនុងតាំខណ្ងក្បធាន្ ក.ច.ប 
ភាគង្ក្ចើន្ គឺម្្ន្តីធាល បប់ង្ក្ម្ើការារង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន តកនុងការង្ ះង្ឆ្ន តកន្លងម្ក។ ង្ដ្ឋយខឡក ង្បកេជន្កនុងតាំខណ្ង
ការកុីាំព្យូទរ័ ភាគង្ក្ចើន្គឺជាង្បកេភាព្ថ្មី ន្ងិជាយុវជន្។  

អនុ្គណ្ៈកម្មការង្ក្ជើសង្រ ើស ន្ជួបការលាំ ក ព្ិង្សសកនុងការខសវងង្បកេជន្សក្ម្មបត់ាំខណ្ងការកុីាំព្យូទរ័ខ ល
ម្មន្សម្តថភាព្ ង្ៅកនុង ុាំម្យួចាំន្ួន្កនុងង្ែតតម្ណ្ឌ លគីរ ី ង្ែតតង្សៀម្រាប ង្ែតតក្កង្ចះ ង្ែតតក្ព្ះវហិារ ង្ែតតតបូង មុ ាំ ង្ែតត
ង្កាះកុង ង្ែតតសាឹងខក្តង ន្ងិង្ែតតរតន្ៈគីរ។ី ឧទាររណ៍្ ជាកខ់សតងង្ៅ ុាំខក្សក្ព្ះ ក្សុកខកវសីម្ម ង្បកេជន្ខ លសាំរាាំង
យកសក្ម្មបត់ាំខណ្ងការកុីាំព្យូទរ័ម្មន្ខតម្មន ក ់ ង្រើយសរបុព្ិន្ាុទាាំងប ី (សញ្ជា បក្ត បទព្ិង្ាធន្ក៍ារង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងព្ិន្ាុ
ក្បឡង)  ន្ខត១៨/១០០ ក្តូវ ន្ង្ក្ជើសយក ង្បើង្ទាះបីជាព្ិន្ាុម្និ្ជាបម់្ធយម្ភាគកង៏្ដ្ឋយ។ ង្ៅកនុង ុាំង្ម្ម្៉ាង  ុាំចុង
ផាល ស់ កនុងក្សុកខកវសីម្មង្ន្ះខ រង្បកេជន្សាំរាាំងយកសក្ម្មបត់ាំខណ្ងការកុីព្យូទរ័កម៏្មន្ខតម្មន ក ់ ង្រើយសរបុព្ិន្ាុទាាំងបីគឺ
សូន្យ ខ លង្ធវើឲ្យគណ្ៈកម្មការង្ក្ជើសង្រ ើសម្និ្អាចង្ក្ជើសង្រ ើស ន្ង្បកេជន្ង្នាះង្ទ។ (ង្ទាះជាយ៉ា ងណ្តគណ្ៈកម្មការ
ង្ក្ជើសង្រ ើស ន្ង្ដ្ឋះក្ាយបញ្ជា ង្ន្ះ។) 

បញ្ជា បកសព្ួកន្ិយម្កនុងការ្ដល់ព្ត័ម៌្មន្ ន្ិងការសាំរាាំងយកង្បកេជន្កក៏្តូវ ន្រាយការណ៍្ថា ង្កើតម្មន្ង្ឡើង
ែលះៗ្ងខ រ  ូចជាង្ៅសាេ តឡ់ា ន្ង្សៀក ក្កងុ ន្លុង ង្ែតតរតន្ៈគីរ ី ន្ិងង្ៅ ុាំជង្យ ក្សុក ចាំការង្លើ ង្ែតតកាំព្ង់
ចាម្ជាង្ ើម្។ ង្ដ្ឋយខឡកង្ៅតាម្ ុាំ សាេ តម់្យួចាំន្នួ្ម្មន្ជួបបញ្ជា រអាករ់អលួង្ៅង្ព្លង្បកេជន្ង្ធវើង្តសតកុាំព្យូទរ័ ខត
ង្ទាះយ៉ា ងណ្ត វាម្និ្ ន្ង្ធវើឲ្យរាាំងសាះ ាំង្ណ្ើ រង្ក្ជើសង្រ ើសង្នាះង្ទ។ ង្បកេជន្ដ្ឋកព់ាកយ ន្ិងង្បកេជន្ខ លក្តូវ ន្ង្ក្ជើស
ង្រ ើសជា្សតីម្មន្ចាំន្ួន្តិចជាងង្បកេជន្ជាបុរស។  

ជាទូង្ៅ ាំង្ណ្ើ រការង្ក្ជើសង្រ ើស ក.ច.ប ម្មន្លកេណ្ៈលអក្បង្សើរជាងការង្ក្ជើសង្រ ើសម្្ន្តីង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន ត
កន្លងម្ក។ គណ្ៈកម្មការង្ក្ជើសង្រ ើស ឬអនុ្គណ្ៈកម្មការអនុ្វតតតាម្លកេែណ្ឌ ខ លកាំណ្តង់្ដ្ឋយបទបញ្ជជ  ន្ិងន្តីិវធិ ី
ការង្ធវើង្តសតម្មន្តម្មល ភាព្ គណ្ៈកម្មការង្ក្ជើសង្រ ើសម្មន្សម្មសភាព្ចូលរមួ្ចក្ម្ុះ។ 

ក.២. ការបណ្តុ ះបណ្តត លម្្ន្តចុីះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 

កនុង ាំណ្តកក់ាលបណ្តុ ះបណ្តត ល គ.ជ.ប  ន្បណ្តុ ះបណ្តត ល ល់ លធ/ែប ម្កព្ីក្គបរ់ាជធាន្ីង្ែតត ន្ងិម្្ន្តី
របស់ គ.ជ.ប ខ លម្មន្ទាាំងន្ីតិវធិី ន្ិងបង្ចចកង្ទសកនុងការង្ក្បើក្ ស់កុាំព្យូទរ័្ងខ រ។ កនុងការអនុ្វតតផាា ល់កនុងការង្ក្បើ
ក្ ស់កុាំព្យូទរ័ ន្ិងក្បព្ន័្ធចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ក្ព្ម្ទាាំងការង្ក្បើក្ ស់ក្បព្ន័្ធអុនី្ធឺណិ្តកនុងការបញ្ជូ ន្ទិន្នន្យ័ម្ក
ម្ជឈម្ណ្ឌ លកុាំព្យូទរ័។  

ការអនុ្វតតន្ ៍ន្ិងការបាា ញង្ៅថាន ក ់គ.ជ.ប ក្គូឧង្ទាសនាម្ ន្បាា ញ រង្បៀបង្ក្បើក្ ស់ រង្បៀបបញ្ជូ ន្ទិន្នន្យ័
ន្ិងការង្ក្បើក្ ស់ង្លែកូ កញ្ចបសុ់វតថិភាព្ ុាំសាេ ត់្ ងខ រ។ ការបង្ក្ងៀន្តគន ព្ីថាន ក ់គ.ជ.ប ម្ក លធ/ែប ន្ិងព្ ីលធ/
ែប ម្កក្គបូង្ាគ លថាន កក់្សុក ន្ិងចុងង្ក្កាយ គឺក្កមុ្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅកនុង ុាំសាេ ត។់  

ការសង្ងេតង្ ើញថា ការបណ្តុ ះបណ្តត លបង្ងេើតការយល់ ឹង ន្ិងសម្តថភាព្ ល់ម្្ន្តីចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តកនុង
 ាំង្ណ្ើ រការក្បព្ន័្ធចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីង្ន្ះ។ ខតក្គូបង្ាគ លថាន កក់្សុក  ន្បណ្តុ ះបណ្តត ល ល់ក្កុម្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត
ម្មន្ការែវះខ្តចាំណុ្ចសាំខ្ន្ម់្យួចាំន្នួ្  ូចជាការខណ្នាាំង្លែកូ កញ្ចបសុ់វតថិភាព្ ុាំសាេ ត(់Hash Code)  ល់ក្កុម្
ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅកនុង ុាំសាេ ត។់  
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ក.៣. ការង្រៀបចាំការយិល័យង្ ះង្ឆ្ន ត 

 ការសង្ងេតការណ៍្ង្ ើញថា ម្មន្៣ការយិល័យម្យួចាំន្ួន្ ន្បង្ងេើតង្ឡើងង្ក្បើក្ ស់សក្ម្មបខ់តប៉ាូលិស ន្ិង
ទាហាន្ ខ លអាចក្តូវបកក្ាយជាបញ្ជា ទាកទ់និ្ន្ង្យ យកនុង ុាំទាាំងង្នាះ។  ូចជាការយិល័យ១០២៦ ខ លម្មន្
ង្ៅកនុងទីតាាំងភមូ្ាិល បង្កាត ង  ុាំជប ់ ក្សុកតបូង មុ ាំ ង្ែតតតបូង មុ ាំ ខ លង្ក្បើក្ ស់សក្ម្មបខ់តការចុះង្ ម្ ះឲ្យខតទាហាន្
ចាំន្ួន្៣០០(បីរយនាក)់ ង្ទាះបីទីង្នាះម្មន្ក្បជាព្លរ ារស់ង្ៅជាម្យួកង៏្ដ្ឋយ។ បញ្ជា ង្ន្ះង្ធវើឲ្យម្មន្ការជខជកគន រវាង
ក្កុម្ក្បឹកា ុាំសាេ តខ់ លម្កព្ីគណ្បកសក្បជាជន្ ន្ងិគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ ររូតម្មន្ការតវា៉ាគន  ង្ក្កាយម្កកម៏្មន្
ការង្បើកឲ្យក្បជាព្លរ ាខ លរស់ង្ៅទីង្នាះចូលរមួ្ចុះង្ ម្ ះជាម្យួវញិ គួរឲ្យកតស់ម្មគ ល់្ងខ រថា ភូម្ងិ្ន្ះកាលព្ីការ
ង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២ គណ្បកសក្បជាជន្ ទទួល ន្សង្ម្លង ៥១៦៣សង្ម្លង ន្ងិគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិទទួល ន្ 
៣១៦៦សង្ម្លង (សម្រងសុ ី១៥៦៣សង្ម្លង ន្ងិសិទធិម្នុ្សស ១៦០៣សង្ម្លង)។ ខតលទធ្ លការង្ ះង្ឆ្ន តកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ 
គឺគណ្បកសក្បជាជន្ទទួល ន្ ៤១៨៤សង្ម្លង ន្ិងគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិទទួល ន្ ៥៤២២សង្ម្លង។  

 ឧទាររណ៍្ម្យួង្ទៀត ង្ៅកនុងង្ែតតកាំព្ងឆ់្ន ាំង ង្ៅភូម្ថិ្លុកឫសស ី ុាំង្ស ាី ម្មន្ការយិល័យង្លែ ០៧៨០ គឺក្តូវ
 ន្បាំខបកង្ចញព្ីការយិល័យ ០៦២៤ សាំរាបទ់ាហាន្ ន្ងិក្កុម្ក្គួារ ន្ិងក្បជាព្លរ ាម្មន្ចាំន្នួ្ភាគតចិ ខតង្ៅកនុង ុាំ
ង្ន្ះម្មន្ការយិល័យជាង្ក្ចើន្ង្ទៀតម្និ្ទាន្ក់្គបច់ាំន្ួន្អនកចុះង្ ម្ ះង្ៅង្ឡើយង្ទ  ូចជាការយិល័យង្លែ ០៦១៦, 
០៦១៧, ០៦១៤, ០៦១៥, ០៦២៥ ន្ិង០៦២២ ខ លម្មន្ចម្មៃ យង្ក្កាម្ ២គីឡូខម្៉ាក្តព្ីបនាា យ ន្ងិម្មន្ក្បជាព្លរ ា
ក្គបចុ់ះង្ ម្ ះម្និ្ង្លើសព្ី ៤០០នាក ់ កនុងការយិល័យន្មិ្យួៗ។ ការង្សនើសុាំបង្ងេើតការយិល័យង្ន្ះ ង្ក្កាម្ង្រតុ្លព្ី
ង្សមៀន្ ន្ិងក្កុម្ក្បកឹា ុាំសាេ តក់្គន្ខ់ត ន្បញ្ជជ កថ់ា ម្មន្ទាហាន្ ន្ងិក្កុម្ក្គាួររបស់ព្ួកង្គអាចចុះង្ ម្ ះង្ក្ចើន្។ 
ង្បើង្ម្ើលនូ្វលទធ្លក្បកួតក្បខជងកនុងការង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ បាា ញថា សង្ម្លងគណ្បកសទាាំងព្ីរ គគឺណ្បកសក្បជា
ជន្កម្ពុជា(ម្មន្សង្ម្លង ១៨៣១សង្ម្លង) ន្ិងគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ(ទទួល ន្ ១៨៤០សង្ម្លង) ម្មន្សង្ម្លងក្បង្កៀក
គន ។   

ង្ៅកនុងង្ែតតកាំព្ងឆ់្ន ាំងង្ន្ះ ខ លកម៏្មន្ការបង្ងេើតការយិល័យថ្មីម្យួង្ទៀតង្លែ ០៧៨១ គឺជាការង្សនើសុាំរបស់
ក្កុម្ក្បឹកា ុាំ ខ ល ន្ដ្ឋកស់ាំង្ណ្ើ តាាំងព្ីម្នុ្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្កង្ម្ល៉ាះ ខត គ.ជ.ប ម្និ្ ន្្តល់ង្អាយ លុះ ល់
ម្ថ្ៃទី១៤ ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ២០១៦ ង្ទើបម្មន្ការអនុ្ញ្ជា តជា្លូវការង្ៅកនុងកុាំព្យូទរ័។ តាម្ការបញ្ជជ កព់្ីង្ម្ ុាំ ការបង្ងេើត
ការយិល័យថ្មីង្ន្ះ ង្ដ្ឋយារខតម្មន្ភូម្ងិ្ទើបបង្ងេើតថ្ម ី គឺភូម្កិតុលអភវិឌ្ឍន្ង៍្ៅដ្ឋចឆ់្ៃ យព្ីភូម្ងិ្្សងៗ ន្ងិការយិល័យ
ង្ ះង្ឆ្ន តចាស់ខ លសថិតង្ៅកនុង ុាំាវ យជុកក្បខរល ២៧គីឡូខម្៉ាក្ត ង្រើយការយិល័យង្ន្ះង្ៅជាបត់ាំបន្ខ់ លម្មន្
កងកម្មល ាំងរាជអាវធុរតថ ន្ងិក្កុម្ក្គួាររស់ង្ៅ ខតង្ទាះជាយ៉ា ងណ្ត តាម្ការសង្ងេតការយិល័យថ្មីង្ន្ះម្មន្ក្បជា
ព្លរ ាចាំន្ួន្ ១២៤នាក ់ន្ិងទាហាន្ចាំន្ួន្ ៤២០នាក ់(តាម្លិែិតង្សនើសុាំរបស់ង្ម្ ុាំកនុងឧបសម្ពន័្ធចាំណុ្ច១)។ លទធ្ល
ម្ន្ ុាំាវ យជុកង្ន្ះ ម្និ្ែុសព្ីលទធ្លម្ន្ ុាំង្ស ាីង្នាះង្ទ ង្បើង្ម្ើលលទធ្លម្ន្ការក្បកួតក្បខជងវញិសង្ងេតង្ ើញថា 
លទធ្លម្ន្ការង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ លទធ្លម្ន្គណ្បកសទាាំងព្ីរ គឺក្បង្កៀកក្បកិតគន  ង្ដ្ឋយគណ្បកសក្បជាជន្ទទួល
 ន្ ១៨៧២សង្ម្លង ន្ងិគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិទទួល ន្ ២០១៤សង្ម្លង។ 
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ក.៤. ការង្ចញលិែតិបញ្ជជ កទ់លីាំង្ៅ ឬឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្ជូន្កងកម្មល ាំងក្បដ្ឋបអ់ាវធុ 

ម្មន្លិែិតអាំព្ីការង្ចញឯការជូន្ន្គរ លជាតិ ឬង្យធិន្ ខ លង្ៅចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ដ្ឋយ ក្បធាន្ គ.ជ
.ប តាម្រយៈលិែតិង្លែ ១០៣១/១៦ ចុះម្ថ្ៃទ២ី៤ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៦ ខណ្នាាំ ៣(បី) ចាំណុ្ច (សូម្ង្ម្ើលលិែិត កនុង
ឧបសម្ពន័្ធ ក្តងច់ាំណុ្ចទី៤)។ ង្បើព្ិន្ិតយក្កបែណ័្ឌ ចាបង់្ន្ះ ចាំណុ្ចទី២ ន្ិងទី៣ ម្ន្លិែតិម្និ្អាចក្តូវ ន្បកក្ាយថា 
ទីកខន្លងម្ន្ខ្ន្ការ  «ង្បសកកម្ម» គឺង្សមើន្ឹង «ទីសាំណ្តក»់ ខ លកាំពុ្ងរស់ង្ៅកនុង ុាំសាេ ត ់  ូចម្មន្ខចងកនុងចាំណុ្ច 
៤.៤.៧ ម្ន្បទបញ្ជជ  ន្ិងន្ីតិវធិីសក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ ើម្បងី្រៀបចាំបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តថ្មី ឆ្ន ាំ២០១៦។ ន្គរ លជាតិ 
ឬង្យធិន្ ឬសន្តិសុែង្ ះង្ឆ្ន ត បាំង្ព្ញង្បសកកម្មរយៈង្ព្លយូរររូត ល់ម្ថ្ៃង្ ះង្ឆ្ន តកនុង ុាំ សាេ ត ់ ន្ិងកម្មល ាំងសន្តិ
សុែង្ ះង្ឆ្ន ត ខ លក្តូវម្មន្ង្បសកកម្មការពារសន្តិសុែង្ៅម្ថ្ៃង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ៅតាម្ការយិល័យង្ ះង្ឆ្ន តកនុង ុាំ សាេ ត ់
ម្មន្សិទធិសុាំលិែិតបញ្ជជ កទ់លីាំង្ៅសក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ឬឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្បង្ក្ម្ើឲ្យការចុះង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន ត គឺម្និ្ក្សបតាម្ែលមឹ្ម្មក្តា៤៦ សតីព្ីលកេែណ្ឌ ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ងិម្មក្តា៤៧ សតីព្ីលកេែណ្ឌ ង្លើកខលង
កនុងការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត កនុងចាបស់តីព្ីការង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ជើសតាាំងតាំណ្តងរា្សតង្នាះង្ទ។ ការបកក្ាយ ន្ិងលិែិត
របស់ គ.ជ.ប ង្ន្ះ ម្មន្ង្គលបាំណ្ងង្ ើម្បបីង្ងេើតវធិាន្ការព្ិង្សសជាវជិជម្មន្ កនុងការង្លើកសាួយសិទធិង្ ះង្ឆ្ន តរបស់
ន្គរ លជាតិ ឬង្យធិន្ ឬសន្តិសុែង្ ះង្ឆ្ន តទាាំងង្នាះ។  

  កនុងករណី្អនុ្វតតលិែតិ គ.ជ.ប ខ្ងង្លើ ង្ ើម្បធីានាសិទធិង្ ះង្ឆ្ន តរបស់ន្គរ លជាតិ ឬង្យធិន្ ឬសន្តិសុែ
ង្ ះង្ឆ្ន ត ែុម្ខ្រវលង្សនើថា គ.ជ.ប ក្តូវអនុ្វតតឲ្យម្មន្តម្មល ភាព្ ន្ិងបាា ញចាំន្ួន្កម្មល ាំងសន្តិសុែ ន្ិងទីតាាំងខ លព្កួង្គ
ក្តូវបាំង្ព្ញង្បសកកម្មង្ក្ៅព្ ុីាំ សាេ តរ់ស់ង្ៅ ន្ិងកម៏្និ្ក្តូវបង្ងេើតការយិល័យង្ ះង្ឆ្ន តង្ដ្ឋយខឡកសក្ម្មបខ់ត
ន្គរ លជាតិ ឬង្យធិន្ ឬសន្តិសុែង្ ះង្ឆ្ន តខ លឈរង្ជើង ឬបាំង្ព្ញង្បសកកម្មទាាំងង្នាះង្ទ។ 

 ការសង្ងេតរកង្ ើញ ១៦ ុាំខ លអនុ្វតតការបញ្ជជ កលិ់ែតិទីលាំង្ៅ ឬឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្ ល់កងកម្មល ាំង
ក្បដ្ឋបអ់ាវធុ។ 

ង្ៅកនុងង្ែតតក្ព្ះវហិារ ក្សុកគូង្លន្ កនុង ុាំក្សយង ់ ន្យកទាហាន្ជាង្ក្ចើន្ង្ៅចុះង្ ម្ ះ ន្ងិក្ បឲ់្យង្ោក
ង្ម្ ុាំង្ចញលិែិតបញ្ជជ កទ់ីលាំង្ៅជូន្ទាហាន្សក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។ ករណី្ង្ន្ះក្តូវ ន្ង្ោកង្ម្ ុាំប ិង្សធ
ម្និ្ង្ធវើជូន្ចាំង្ពាះនាយទាហាន្ណ្តខ លង្ោកាគ ល់ថា ម្និ្ឈរង្ជើង ឬរស់ង្ៅទីង្នាះ ខតង្ោក ន្ង្ចញជូន្ចាំង្ពាះខត
នាយទាហាន្ណ្តខ លង្ោកាគ ល់ ន្ិង ឹងថា  ន្រស់ង្ៅកនុង ីសម្បទាន្សងគម្កិចចខតប៉ាុង្ណ្តណ ះ។ ការប ិង្សធង្ន្ះ
 ន្ង្ធវើឲ្យម្មន្ការម្និ្សបាយចិតត ន្ិងគក្ម្មម្កាំខរងថា ន្ឹងបតឹងង្ម្ ុាំង្ទៀត្ង ររូតម្មន្ការក្បតិកម្មព្ីង្ម្ ុាំ ន្ងិកម៏្មន្
ការង្ចញលិែិតអន្តរាគម្ន្៍្ ងខ រព្ី គ.ជ.ប ចុះម្ថ្ៃទី ២៤ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៦ ង្ៅក្កសួងម្ហាម្្ាង្្ាើជូន្ចាំង្ពាះសង្ម្តច
ក្កឡាង្ហាម្ឲ្យចាតវ់ធិាន្ការ ន្ិងអន្តរាគម្ន្។៍ ការកតស់ម្មគ ល់ង្ៅកនុងង្ន្ះ ន្បាា ញថា គណ្បកសក្បជាជន្ទទួល ន្
លទធ្លង្ឆ្ន តចាំន្នួ្ ១២៥៨សង្ម្លង ន្ិងគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិចាំន្នួ្ ១០០៧សង្ម្លង កនុងការង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 ង្ៅកនុងង្ែតតង្សៀម្រាប ម្មន្ ុាំចាំន្ួន្ព្ីរ គឺ ុាំតាង្សៀម្ ក្សុកាវ យង្លើ ន្ងិ ុាំខតបង ក្សុកបនាា យក្សី ខ លម្មន្
ទាហាន្ម្កចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តខ លង្គម្និ្ ន្ ឹងថា គតរ់ស់ង្ៅទីង្នាះចាស់ោស់ ង្រើយ ន្ឲ្យង្ម្ ុាំបញ្ជជ កទ់ី
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លាំង្ៅជូន្។ ករណី្ង្ន្ះ ង្ម្ ុាំតាង្សៀម្ ន្ក្បតិកម្ម តវា៉ា ន្ងិង្ធវើការផាអ កកនុងការង្ចញលិែិតង្ន្ះ្ងខ រ។ បញ្ជា ង្ន្ះកម៏្មន្
ការង្សុើបអង្ងេត ន្ិងង្ចញលិែិតអន្តរគម្ន្ព៍្ី គ.ជ.ប ្ងខ រ (សូម្ង្ម្ើលលិែិតង្យងកនុងឧបបសម្ពន័្ធក្តងច់ាំណុ្ច៣)។ ការ
កតស់ម្មគ ល់ ន្បាា ញថា កនុង ុាំខតបង ក្សុកបនាា យក្សី  គណ្បកសក្បជាជន្ទទួល ន្លទធ្លង្ឆ្ន តចាំន្ួន្ ២៥១៩ស
ង្ម្លង ន្ិងគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិចាំន្ួន្ ១១៥៤សង្ម្លង កនុងការង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ រឯី ុាំតាង្សៀម្ ក្សុកាវ យង្លើ 
គណ្បកសក្បជាជន្ទទួល ន្លទធ្លង្ឆ្ន តចាំន្ួន្ ១៦៥៧សង្ម្លង ន្ងិគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិចាំន្នួ្ ៩២៥សង្ម្លង កនុង
ការង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣។ 

ង្ៅង្ែតតបនាា យម្មន្ជយ័ អនកសង្ងេតការណ៍្ ន្សង្ងេតង្ ើញនូ្វ ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ៅតាម្ ក្សុក
ម្ងគលបូរ ីន្ិង សាេ តង់្ៅក្កុងសិរងី្ាភណ័្  ម្មន្ប៉ាូលិស ទាហាន្ ង្ប៉ាអុឹម្ ន្ចល័តព្ក្ាយចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ១៣ ុាំ
ង្ៅក្សុកម្ងគលបូរ ីង្ែតតបនាា យម្មន្ ង្ដ្ឋយព្ួកគត ់ន្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅកខន្លងង្្សងរចួម្កង្រើយ  ខតព្ួកគតម់្ក
ចុះ តាម្ ុាំង្ៅក្សុកម្ងគលបូរ ីង្ដ្ឋយ ន្យកកន្ាុយបណ័្ណ ខ លចុះព្មី្ុន្ភាជ បជ់ាម្យួ ម្កចុះកខន្លងថ្មី ។         ទាកទ់ង
ចាំណុ្ចម្និ្ក្បក្កតីខ្ងង្លើង្ន្ះ ក្បធាន្គណ្កម្មការង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន តង្ែតត  ន្បាា ញថា ង្រតុ្លគឺសាំរាបង់្អាយ
ព្ួកគតក់ារពារសន្តិសុែង្ៅកខន្លងង្នាះ ង្ដ្ឋយារក្សុកង្នាះែវះសម្តថកចិចការពារសន្តិសុែតាម្ការយិល័យង្ៅង្ព្ល
ង្ ះង្ឆ្ន ត។ សម្តថកចិចទាាំងង្នាះក្តូវ ន្រាយង្ ម្ ះតាម្ក្កដ្ឋសដ្ឋកង់្ៅតាម្ ុាំន្ីម្យួៗ ង្ ើម្បងី្អាយអាជាា ធរខ ន្ ី
ទទួលាគ ល់ ន្ងិចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តព្ួកគតង់្ៅទីង្នាះ ង្រើយលុបង្ ម្ ះគតង់្ចញព្បីញ្ជ ីខ ល ន្ចុះរចួង្រើយវញិ។ 
កនុងករណី្ង្ន្ះ ង្ៅកនុង ុាំខ លង្ៅកនុងក្សុកម្ងគលបុរ ី ង្ ើញថាលទធ្លគឺគណ្បកសក្បជាជន្ទទួល ន្លទធ្លង្ឆ្ន ត 
សង្ម្លងង្ក្ចើន្ជាង គណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ ង្ក្ចើន្ជាង ៤៦.៤២%សង្ម្លង កនុងការង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣។ សក្ម្មប ុ់ាំ
សាេ តទ់ាាំងឡាយខ លម្មន្ង្ៅកនុងក្កុងសិរងី្ាភណ័្ សម្មគ ល់ង្ ើញថាសង្ម្លងរបស់គណ្បកសក្បជាជន្ទទួល ន្លទធ
្លង្ឆ្ន ត សង្ម្លងង្ក្ចើន្ជាង គណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ ង្ក្ចើន្ជាង ៣៥.៨៣%សង្ម្លង កនុងការង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣។ 

ក.៥. ក្បជាព្លរ ាចាំណ្តកក្សុករស់ង្ៅង្ក្ៅក្បង្ទស 

ង្ៅចុងបញ្ចបម់្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត គ.ជ.ប  ន្ក្បកាសថា ក្បជាព្លរ ាម្និ្ ន្ម្កចុះង្ ម្ ះក្គបច់ាំន្នួ្
តាម្ខ្ន្ការង្នាះង្ទ បញ្ជា ង្ន្ះគឺង្ដ្ឋយារខតជន្ចាស់ជរា ឈ ឺន្ិងម្មន្ក្បជាព្លរ ាង្ៅចាំណ្តកក្សុកជាង ១ោន្នាក់
ង្ៅង្ធវើការ ន្ិងរស់ង្ៅង្ក្ៅក្បង្ទសខ លម្និ្អាចវលិក្តឡបម់្កចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តវញិ ន្។ 

សក្ម្មបក់្បជាព្លរ ាខ លចាំណ្តកក្សុកង្ៅង្ធវើការង្ៅង្ក្ៅក្បង្ទសភាគង្ក្ចើន្ ម្និ្ ន្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅ
 ុាំសាេ តរ់បស់ព្ួកង្គ ង្ក្ពាះថា គម ន្លទធភាព្ ង្ារ ុយ ង្ព្លង្វោ ន្ងិឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្ ន្ិងទលីាំង្ៅ 
ឧទាររណ៍្ ជាកខ់សតងកាលព្ីម្ថ្ៃទី២០ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៦ ព្លករចាំណ្តកក្សុកង្ធវើការង្ៅក្បង្ទសម្ថ្ក្បម្មណ្ជាង ៨០
នាក ់ កនុងង្នាះម្មន្ព្លករម្មន្លិែិតឆ្លងខ ន្ ន្ិងព្លករម្មន្បណ័្ណ ព្ណ៌្សីុជម្ពូ(បណ័្ណ ង្ចញន្ិងទទួលាគ ល់ង្ដ្ឋយភាគី
ម្ថ្)។ ព្លករខ លម្មន្លិែតិឆ្លងខ ន្ ម្និ្ម្មន្បញ្ជា ង្នាះង្ទ ខតព្លករខ លម្មន្បណ័្ណ សីុជម្ពូ តក្ម្ូវឲ្យបងថ់្វកិាង្ចញ
ចូលចាំន្ួន្៦០០ ត ខ លនាាំឲ្យព្ួកគតម់្និ្ម្មន្លទធភាព្កនុងការបងម់្ថ្លង្សវា ល់អាជាា ធរម្ថ្ង្ៅក្ចកទាវ រក្ព្ាំខ ន្។ បញ្ជា
ទាាំងង្ន្ះតក្ម្ូវឲ្យម្មន្ការអន្តរាគម្ន្ព៍្ីអាជាា ធរខែមរ ង្ ើម្បសីក្ម្ួល ល់ព្លករអនកម្មន្បណ័្ណ ព្ណ៌្សីុជម្ពូង្ ើម្បកុីាំឲ្យក្តូវ
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ចាំណ្តយក្ កក់នុងការបងម់្ថ្លង្ចញចូល ខតការអន្តរាគម្ន្ក៍្តូវ ន្យឺតយ៉ា វ។ ទាកទ់ងក្បជាព្លររ ាចាំណ្តកក្សុកង្ន្ះ្ង
ខ រ ខ្ងគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ ន្ដ្ឋកលិ់ែតិឲ្យជួយ អន្តរគម្ន្ ៍ង្រើយកទ៏ទួលការង្ឆ្លើយតបព្ី គ.ជ.ប វញិខ រ គឺ គ.ជ
.ប តបង្ៅវញិថាម្និ្ម្មន្លទធភាព្ ន្ិងសម្តថកចិចង្ដ្ឋះក្ាយង្នាះង្ទ(សូម្ង្ម្ើលលិែតិឧបសម្ពន័្ធ ចាំណុ្ចទ៦ី)។   

ក.៦. អាំព្កី្ព្ះសងឈ 

ទាកទ់ងជាម្យួក្ព្ះសងឃ ការសង្ងេតង្ ើញថា ក្ព្ះសងឃន្ិម្ន្តម្កចុះង្ ម្ ះម្មន្ចាំន្ួន្តិចតួចណ្តស់ ង្បើង្ក្បៀប
ង្ធៀបជាម្យួចាំន្ួន្ក្ព្ះសងឃសរបុទូទាាំងក្បង្ទសក្បខរល៥ម្ុនឺ្អងគ (ង្យងតាម្ព្ត័ម៌្មន្របស់វទិយុអាសីុង្សរ ី ក្ព្ះសងឃខត
ជាង ៨ពាន្៨់រយអងគ ខតប៉ាុង្ណ្តណ ះ ខ ល ន្ន្ិម្ន្តង្ៅចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តកនុង ុាំសាេ ត)់។ បញ្ជា ខ លម្និ្សូវម្មន្សងឃ
ង្ៅចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ចើន្ង្ន្ះ ែុម្ខ្រវល ន្សង្ងេតង្ ើញថា គឺអាចបណ្តត លម្កព្ីការហាម្ក្ ម្របស់ម្្ន្តីសងឃ
ជាន្ែ់ពស់ង្ដ្ឋយារខតម្មន្សងឃក្បកាសចុះម្ថ្ៃទ១ី៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ ខ លហាម្ឃ្តក់្ព្ះសងឃម្និ្ឲ្យជាបព់ាកព់្ន័្ធន្ឹង
ង្រឿងន្ង្យ យ ក្ព្ម្ទាាំងម្និ្ទាន្លុ់បង្ចាលនូ្វង្ឡើយ។ ម្ា៉ាងង្ទៀតក្ព្ះសងឃក្ព្ះអងគម្និ្ម្មន្អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ  ខ ល
ជាឯការចម្បងបង្ក្ម្ើឲ្យការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត្ង។ 

បណ្តត ញក្ព្ះសងឃឯករាជយក្ព្ះង្តជគុណ្ ប ុត ប នុ្តិញ ខ លជាក្បធាន្បណ្តត ញក្ព្ះសងឃឯករាជយ ម្មន្សងឃ
 ីកាថា ក្ព្ះអងគ ន្ង្ធវើការសិកាក្ាវក្ជាវង្លើង្ែតតចាំន្នួ្៤ គឺង្ែតតង្ពាធិ៍ាត ់  ត ់ាំបង បនាា យម្មន្ជយ័ ន្ិងង្ែតត
ង្សៀម្រាប ក្ព្ះអងគ ន្ ៉ា ន្ក់្បម្មណ្ថា ម្មន្ចាំន្ួន្តិចតចួ។ 

ក្ព្ះសងឃខ លក្គបអ់ាយុចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្រើយម្និ្ ន្ន្ិម្ន្តង្ៅចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត គឺង្ដ្ឋយារខត ទ១ី 
ម្និ្ ន្ង្ធវើសាំបុក្តកាំង្ណ្ើ ត ង្ក្ពាះបសួម្ុន្ការង្ធវើ ង្រើយអាជាា ធរម្និ្ ន្ជួយ សក្ម្ួល ទី២ អាជាា ធរម្និ្ក្ព្ម្ង្ធវើលិែិត
បញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្ ទាល់ខតសកសជីាសម្មជិកគណ្បកសង្ទើបជួយ សក្ម្ួលឱ្យ ទី៣ គកឺតាត កងវះខ្តព្ត័ម៌្មន្ ទី៤ ការ
រារាាំងព្ីអាជាា ធរភូម្ ុិាំ កនុងង្ែតតម្យួចាំន្នួ្  ូចជាង្ៅង្ែតតង្ពាធិ៍ាត ់អាជាា ធរន្ិយយបង្ងអើលក្ព្ះសងឃថា អតតសញ្ជា ណ្ប
ណ្ណ ម្និ្អាចង្ៅចុះង្ ម្ ះ ន្ង្ទ ន្ិងទ៥ី គឺម្និ្ ន្យកចិតតទុកដ្ឋកង់្ៅង្លើការង្ ះង្ឆ្ន តង្ដ្ឋយក្ព្ះកាយក្ព្ះសងឃែលួន្
ឯងផាា ល់ខតម្តង។ 

ក.៧. ការអបរ់ ាំ ន្ងិ្សព្វ្ ាយព្ត័ម៌្មន្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 

ក.៧.១ ភាគពីាកព់្ន័្ធអងគការសងគម្សីុវលិ ន្ងិគណ្បកសន្ង្យ យ 

ង្ៅកនុងបទបញ្ជជ  ន្ងិន្ីតិវធិសីក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ ើម្បងី្រៀបចាំបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីឆ្ន ាំ២០១៦ ក្តង់
ជាំពូ្ក២ កនុងក្បការ ២.១.៤.១១ ន្ិងក្បការ ២.១.៥ គ.ជ.ប ង្ធវើការទាំនាកទ់ាំន្ង ន្ិងសរការជាម្យួអងគការម្និ្ខម្ន្រដ្ឋា ភិ
 លជាតិ ន្ងិអន្តរជាត ិ ក្ព្ម្ទាាំង្តល់ការគាំក្ទ ល់ភាគពីាកព់្ន័្ធង្ ើម្បអីបរ់ ាំអនកង្ ះង្ឆ្ន ត ង្លើកកម្ពស់ការយល់ ងឹអាំព្ី
ការង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ ើម្បជីាំរញុការារអបរ់ ាំាធារណ្ជន្ឲ្យ ន្ទូលាំទូោយ ល់ជន្បទដ្ឋចក់្សយល។  
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ការអបរ់ ាំឯការ្សព្វ្ាយអាំព្ីការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្តូវ ន្រារាាំងង្ដ្ឋយអាជាា ធរ ន្ងិម្និ្ ន្អន្តរាគម្ន្ឲ៍្យ
ម្មន្ក្បសិទធភាព្ព្ាីថ ប ័ គ.ជ.ប ជាកខ់សតងការ្សព្វ្ ាយម្យួចាំន្ួន្ ក្តូវ ន្ង្ម្ើលង្ ើញព្ីការរារាាំងង្ដ្ឋយអាជាា ធរម្មន្
សម្តថកិចចម្ូលដ្ឋា ន្ ចាំង្ពាះគណ្បកសន្ង្យ យ ន្ិងសងគម្សីុវលិ។  

ចាបទ់ាកទ់ិន្សម្តថកិចចរបស់ គ.ជ.ប ក្តូវធានាឲ្យ ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ដ្ឋយសុវតថិភាព្ ង្រើយអាជាា ធ
រក្តូវខត្តល់កិចចសរការជាម្យួ គ.ជ.ប ប៉ាុខន្ត គ.ជ.ប  ន្ង្ចញលិែិតង្លែ ៨៦៤/១៦ គ.ជ.ប (ង្ម្ើលកនុងឧបសម្ពន័្ធ 
ចាំណុ្ច៥) ឲ្យគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ ង្ៅសុាំការអនុ្ញ្ជា តព្ីអាជាា ធរ ង្ ើម្ប ីន្ការពារសុវតថិភាព្កនុងការារអបរ់ ាំង្ៅវញិ។ 

ករណី្ង្ន្ះទាកទ់ងអាជាា ធរហាម្ឃ្តក់ារអបរ់ ាំ សង្ងេតង្ ើញង្កើតម្មន្ង្ៅកនុងង្ែតតម្យួចាំន្ួន្ ូចខ្ងង្ក្កាម្៖  

- ង្ែតត ត ់ាំបង ក្សុកឯកភនាំ  ុាំសាំង្រាងកនុង កនុងភូម្សិាំង្រាងអូក្ទា ខ ល ន្ចូលរមួ្អបរ់ ាំក្បជាព្លរ ា 
ង្ដ្ឋយចាក់្ ាយទាាំងក្សុងព្ាីរសង្ម្លងង្ ើម្របស់ គ.ជ.ប តាម្ម្៉ាូតូជូន្ ល់ក្បជាព្លរ ា ខតក្តូវ ន្
ហាម្ឃ្តក់ារចាក់្ ាយព្អីាជាា ធរ ន្ិងង្ៅឲ្យង្ៅកាន្អ់ធិការដ្ឋា ន្ក្សុក។ ន្ិងករណី្ង្ៅកនុងសាេ ត់
ាវ យង្ ៉ា  ក្កុង ត ់ាំបង កម៏្មន្ការហាម្ឃ្តក់ារចាក់្ ាយារអបរ់ ាំព្ីសកម្មជន្គណ្បកសសង្្ាគ ះ
ជាតិ្ងខ រ ង្ដ្ឋយម្ូលង្រតុថា ការង្សនើសុាំគឺម្មន្ខតរយៈង្ព្ល ៣ម្ថ្ៃ ខតការចាក់្ ាយង្ន្ះង្លើសព្ី ៣
ម្ថ្ៃ ង្រតុង្ន្ះអាជាា ធរ ុាំ ន្ហាម្ឃ្តម់្និ្ឲ្យចាកប់ន្ត្ ាយបន្តង្ទៀតង្នាះង្ទ។ 

- ង្ែតតង្សៀម្រាប ង្ៅម្ថ្ៃទី១២ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៦ អាជាា ធរក្សុកក្កឡាញ់  ន្ហាម្ឃ្តក់ារចាក់្ ាយ
តាម្ង្ម្ក្កូនូ្វារង្ ើម្របស់ គ.ជ.ប ព្ីសកម្មជន្របស់គណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ ង្ដ្ឋយង្រតុ្លថាម្និ្
 ន្សុាំចាបអ់នុ្ញ្ជា តទុកជាម្ុន្។ 

របូភាព្ហាម្ឃ្តក់ារចាក់្ ាយព្អីាជាា ធរម្មន្សម្តថកចិច 

- សម្មគម្អា រុក ម្មន្កម្មវធិីអបរ់ ាំ ល់ក្បជាព្លរ ាង្ៅតាម្ង្ែតត ខតម្មន្ករណី្ង្ែតតព្ីរ គឺង្ែតតកាំព្ង់
ឆ្ន ាំង ន្ិងង្ែតតកណ្តត ល ក្តូវ ន្អាជាា ធរម្និ្ចូលរមួ្សរការ ង្ទាះបីម្មន្លិែិតង្ចញព្ ីគ.ជ.ប កនុងកិចច
សរក្បតិបតតិការរវាងសងគម្សីុវលិ ន្ិង គ.ជ.ប កង៏្ដ្ឋយ។ បញ្ជា ង្ន្ះសម្មគម្អា រុក ន្ដ្ឋកលិ់ែតិ
ជូន្ ល់ាោង្ែតត ខតាោង្ែតតម្និ្អនុ្ញ្ជា តឲ្យង្ធវើង្ទ ង្ដ្ឋយតក្ម្ូវឲ្យម្មន្លិែិតអនុ្ញ្ជា តព្ីក្កសួង

របូភាព្ព្ីង្រវសប ុក 
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ម្ហាម្្ាជាម្នុ្(សូម្ង្ម្ើលលិែិតកនុងឧបសម្ពន័្ធក្តងច់ាំណុ្ច២)។ ចាំខណ្កឯង្ែតតង្្សងង្ទៀតខ លយល់
ក្ព្ម្ ន្ិងសរការជាម្យួសម្មគម្ន្អា រុក ង្ធវើសកម្មភាព្ចុះ្ាយព្ីសិទធអិនកង្ ះង្ឆ្ន តកង៏្ដ្ឋយ ក៏
នូ្វខតម្មន្ការរារាាំង ន្ិងឃ្ល ាំង្ម្ើលព្ីសាំណ្តកអ់ាជាា ធរម្ូលដ្ឋា ន្ ន្ងិសម្តថកិចចម្យួចាំន្នួ្នូ្វង្ឡើយ ខត
ង្ទាះជាយ៉ា ងណ្តបុគគលិកសម្មគម្ន្អ៍ា រុកព្ាយម្សក្ម្បសក្ម្ួលររូត ន្ង្បើកវគគ្សព្វ្ាយ
តាម្ ាំង្ណ្ើ រការខ្ន្ការ។ ករណី្ទាាំងង្ន្ះង្កើតម្មន្ង្ៅង្ែតតបនាា យម្មន្ជយ័ ង្ែតតក្ព្ះវហិារ ន្ងិង្ែតតរត
ន្ៈគិរ។ី  

- ករណី្ង្ៅភនាំង្ព្ញ កនុងព្ិធបីណុ្យអុាំទូក ម្មន្យុវជន្ចាំន្ួន្ ៥០នាក ់ ខ លម្កព្ីអងគការសងគម្សីុវលិ កនុង
សម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅកាតថ់ា ERA  ន្ចូលរមួ្្សព្វ្ាយអបរ់ ាំអនកង្ ះង្ឆ្ន តង្ន្ះ្ង

ខ រ តាម្រយៈខចកែិតបណ្ណ  កូន្ង្សៀវង្ៅ ន្ិងង្ម្
ក្កូ្ងខ រ។ កនុងង្ព្លខ ល ន្ង្ក្បើក្ ស់ង្ម្ក្កូ
្សព្វ្ាយព្ត័ម៌្មន្កនុងព្ធិីង្នាះកក៏្តូវ ន្អាជាា
ធរម្មន្សម្តថកចិចហាម្ឃ្តការចាកង់្ម្ក្កូង្ន្ះ។  

ករណី្ឲ្យជួយ អន្តរាគម្ន្ក៍នុងការអបរ់ ាំ
ង្ន្ះ ក្តូវ ន្ គ.ជ.ប ង្ចញលិែិតឲ្យភាគីពាក់
ព្ន័្ធក្តូវសុាំការអនុ្ញ្ជា តព្ីអាជាា ធរពាកព់្ន័្ធង្ ើម្បី

រកាសន្តិសុែសុវតថិភាព្ រឯីឯកឧតតម្ក្បធាន្ក៏
ម្មន្ក្បាសន្ង៍្ៅម្ថ្ៃទ៨ី ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

កនុងកិចចក្បជុាំរវាងគណ្កម្មការជាតិង្រៀបចាំការ
ង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងសងគម្សីុវលិ ម្មន្ចាំណុ្ច ូចគន
ន្ិងលិែិតខ ល ន្ង្ចញព្ីម្នុ្្ងខ រ ង្ដ្ឋយ
សាំអាងង្លើការខថ្រកាសន្តិសុែាធារណ្ៈ។ 

 

ក.៧.២. គ.ជ.ប ន្ងិអាជាា ធរ ុាំសាេ ត ់

ម្មន្ការ្សព្វ្ាយរបស់ គ.ជ.ប តាម្រយៈវទិយុ ទូរទសសន្ ៍ការង្លើកបដ្ឋក្គប ុ់ាំសាេ ត ់ ន្ិងម្មន្ការចាកង់្ម្ក្កូ
្ាយតាម្ ុាំសាេ តង់្ៅខែទ១ី ម្ន្ ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។ 

គ.ជ.ប ក ៏ន្ង្ចញលិែិតអង្ញ្ជ ើញង្ៅចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ ជូន្ ល់ក្បជាព្លរ ាសក្ម្មបម់្កចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅតាម្ ុាំសាេ ត់្ ងខ រ ចាំន្ួន្ ១០ោន្សន្លឹក។ ការសង្ងេតង្ ើញថា លិែិតង្ន្ះ គឺម្និ្ខម្ន្ជាលិែិត
អង្ញ្ជ ើញង្ទ ខតវាក្គន្ខ់តជាបណ័្ណ ព្ត័ម៌្មន្អាំព្ីការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ក្ពាះថាលិែិតង្ន្ះគម ន្បញ្ជជ កថ់ា ក្តូវខតង្ៅចុះ
ង្ ម្ ះ ង្រើយការខបងខចកង្ន្ះម្និ្ ន្ក្គបច់ាំន្នួ្ ល់ក្បជាព្លរ ាង្នាះង្ទ។ 

របូភាព្ែុម្ខ្រវល 
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របូលិែតិអង្ញ្ជ ើញរបស់ គ.ជ.ប ឲ្យក្បជាព្លរ ាង្ៅចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ ខ ល ន្ខចកជូន្ក្បជាព្លរ ា 

 

ក.៨. ការទទលួ ន្ងិការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ង 

ម្និ្ម្មន្ភាព្ក្បក្កតីធៃន្ធ់ៃរ ន្ងិបណ្តឹ ងង្ក្ចើន្ង្ទកនុងអាំឡុងការសង្ងេត ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ខតភាព្ម្និ្
ក្បក្កតីង្កើតង្ក្ចើន្ ខ លគួរឲ្យយកចិតតទុកដ្ឋកង់្នាះ គឺការបញ្ជូ ន្ទិន្នន្យ័ែុស ន្ិងការម្និ្ព្ិន្ិតយ ន្ិងង្្ាៀងផាា តង់្ ម្ ះ ង្ៅ
កនុងការយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។ ក្កុម្ក្បកឹា ុាំសាេ តក់ែ៏ិតែាំង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ង ន្ ៥០% ខ លម្មន្ការទទួល
ពាកយបណ្តឹ ង ន្ិងប ិង្សធបណ្តឹ ងម្និ្ង្ក្ចើន្។ 

ក.៨.១. ការទទលួ 

 កនុង ាំណ្តកក់ាលម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ក្កុម្ក្បឹកា ុាំសាេ ត ់ (កប .ស) ន្ងិគណ្ៈកម្មម ធិការជាតិង្រៀបចាំ
ការង្ ះង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប)  ន្ទទួល ន្ិងង្ដ្ឋះក្ាយពាកយបណ្តឹ ង សរបុទូទាាំងក្បង្ទស ន្ចាំន្ួន្ ៩៧បណ្តឹ ង កនុងង្នាះ ប
ណ្តឹ ងង្ៅថាន ក ់ ុាំសាេ ត(់កប .ស)  ន្ទទួល ន្ងិង្ដ្ឋះក្ាយពាកយបណ្តឹ ងសរបុចាំន្នួ្ ៥២បណ្តឹ ង គ.ជ.ប  ន្ទទួល
ពាកយបណ្តឹ ង ចាំន្ួន្ ៤៥បណ្តឹ ង ន្ិងបណ្តឹ ងង្ៅ គ.ជ.ប ម្មន្ ៤៥បណ្តឹ ង។  

កនុងការទទួលពាកយបណ្តឹ ងទាាំងង្ៅថាន ក ុ់ាំ/សាេ ត ់ន្ិង ង្ៅថាន ក ់គ.ជ.ប ង្ន្ះ ការសង្ងេតង្ ើញ ភាគង្ក្ចើន្ម្ន្ប
ណ្តឹ ង គឺពាកព់្ន័្ធន្ងឹអនុ្វតតតនួាទី បាំង្ព្ញតួនាទី របស់ម្្ន្តីចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងសម្មជិកក្កុម្ក្បឹកា ុាំសាេ ត ់ខ ល
ជាអនកម្មន្សម្តថកិចចង្ចញលិែិតបញ្ជជ កទ់ីលាំង្ៅជូន្អនកម្កចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។  

បណ្តឹ ងង្ៅង្ែតតក្ព្ះវហិារ (បតងឹក្គូបង្ាគ ល គ.ជ.ប ថាន កក់្សុក ខ លបញ្ជជ ង្អាយក្កុម្ក្បឹកា ុាំ/សាេ តង់្ចញលិែិ
បញ្ជជ កទ់ីលាំង្ៅ ល់ព្លរ ាខ លគម ន្ទីលាំង្ៅកនុង ុាំខឆ្បព្ីរ ម្ន្ក្សុកខឆ្ប)។ ករណី្ង្ៅង្ែតតកាំពុ្ងឆ្ន ាំង (ពាកព់្ន័្ធន្ឹងប
ណ្តឹ ងជាំទាស់ន្ឹងង្សចកតីសង្ក្ម្ចរបស់ កប .ស (ការបង្ងេើតការយិល័យបខន្ថម្ម្យួការយិល័យ សក្ម្មបខ់តកងរាជ
អាវធុរតថ)។ បណ្តឹ ងង្ៅរាជធាន្ីភនាំង្ព្ញ (ការប ិង្សធម្និ្ក្ព្ម្ង្ចញលិែិតបញ្ជជ កទ់លីាំង្ៅជូន្អនកម្កចុះង្ ម្ ះម្កង្ ះ
ង្ឆ្ន ត ខ លម្មន្អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ ង្ៅង្ែតតកណ្តត ល ខ លម្មន្ាកសមី្យួជាម្មន កង់្រើយ, បណ្តឹ ងតវា៉ា  ង្លើការម្និ្ក្ព្ម្ចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឲ្យ ន្ិងម្និ្ ន្ខណ្នាាំឲ្យង្ៅង្ធវើលិែិតបញ្ជជ កទ់ីលាំង្ៅង្ ើម្បយីកម្កចុះង្ ម្ ះ។ ករណី្ង្ៅក្ព្ះវហិារ 
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(បតឹងក្គបូង្ាគ ល គ.ជ.ប ថាន កក់្សុក ខ លបញ្ជជ ង្អាយក្កមុ្ក្បឹកា ុាំ/សាេ តង់្ចញលិែបិញ្ជជ កទ់ីលាំង្ៅ ល់ព្លរ ាខ ល
គម ន្ទីលាំង្ៅកនុង ុាំខឆ្បព្ីរ ម្ន្ក្សកខឆ្ប)។ ករណី្ង្ៅង្សៀម្រាប ( បតងឹង្ៅសាេ តរ់ងទ១ី ម្ន្សាេ តស់លក្កាម្ ខ លហាម្
ឃ្តភ់ាន កា់រគណ្បកស ស.គ.ជ ម្និ្ង្អាយង្ធវើជាាកសជូីន្ក្បជាព្លរ ាខ លង្សនើសុាំលិែិតបញ្ជជ កទ់ីលាំង្ៅ ន្ងិលិែិត
បញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្បាំង្រ ើការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត(ឯ.អ)។  

គណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ ន្ដ្ឋកព់ាកយបណ្តឹ ងង្ក្ចើន្ជាងង្គង្ៅកនុង ាំណ្តកក់ាលង្ដ្ឋះក្ាយង្ៅថាន ក ់ កប /ស 
គឺម្មន្ររូត ល់ ៣៨បណ្តឹ ង, តាម្ព្ីង្ក្កាយង្ដ្ឋយគណ្បកសបកសក្បជាជន្ម្មន្ ៧បណ្តឹ ង  ក្បជាព្លរ ាម្មន្ ៣បណ្តឹ ង 
គណ្បកសសម្ រងសុ ី២បណ្តឹ ង អាជាា ធរក្កុងក្សុកែណ្ឌ  ១បណ្តឹ ង ន្ងិព្ីម្្ន្ត ីក.ច.ប ចាំន្នួ្១បណ្តឹ ង។ 

ក.៨.២. ង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងង្ៅក្កមុ្ក្បកឹា ុាំសាេ ត(់កប .ស) 

ង្ដ្ឋះក្ាយង្ៅថាន ក ់កប /ស (ក្កុម្ក្បកឹា ុាំ/សាេ ត)់ កនុងចាំង្ណ្តម្ ៥២បណ្តឹ ងខ ល ន្្សះ្ាជាចាំន្ួន្២៥
បណ្តឹ ង, ចារប ិង្សធ ៣បណ្តឹ ង ង្ ើម្បណ្តឹ ង កពាកយបណ្តឹ ង ៣បណ្តឹ ង ្សះ្ាម្និ្សះជា ៨បណ្តឹ ង ន្ិងលិែតិជូន្
 ាំណឹ្ងចាំន្ួន្ ១៣បណ្តឹ ង។  

សក្ម្មបស់ថិតិពាកព់្ន័្ធន្ឹងចុងចង្ម្លើយខ លទទួលរងបណ្តឹ ងព្ីង្ ើម្បណ្តឹ ងខ្ងង្លើរមួ្ម្មន្ ម្្ន្តី ក.ច.ប ចាំន្ួន្ ២៣
បណ្តឹ ង, ក្បជាព្លរ ា ១០បណ្តឹ ង, គណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ ៥បណ្តឹ ង គណ្បកសក្បជាជន្កម្ពុជា ២បណ្តឹ ង, ន្គរ ល ២
បណ្តឹ ង ន្ិងអាជាា ធរក្កុងក្សុកែណ្ឌ  កប .ស ជាំទបទ់ី១ ក្បធាន្ភូម្ ិន្ងិអនុ្ក្បធាន្ភមូ្ ិសម្មជិកក្កុម្ក្បកឹា ុាំ/សាេ ត ់
ង្សមៀន្ អនុ្ក្បធាន្ភូម្ ិន្ិងជាំន្ួយការសាេ ត ់គណ្បកសសម្រងសុ ីម្យួបណ្តឹ ង ូចៗគន  (សរបុ១០បណ្តឹ ង)។  

ង្ែតតខ លម្មន្បណ្តឹ ង ង្រើយក្តូវទទួល ន្ិងង្ដ្ឋះក្ាយង្ៅថាន ក ់កប .ស រមួ្ម្មន្៖ 

- ង្ែតត ត ់ាំបង   ៣ បណ្តឹ ង 
- ង្ែតតកាំព្ងឆ់្ន ាំង   ២បណ្តឹ ង (្សះ្ាសះជា១ ន្ិងលិែិតជូន្ ាំណ្ ងឹ១) 
- ង្ែតតកាំព្ត   ៣បណ្តឹ ង (្សះ្ាសះជា ១បណ្តឹ ង,  កពាកយបណ្តឹ ង ១ ន្ិងចារប ិង្សធ១) 
- ង្ែតតកណ្តត ល   ៣បណ្តឹ ង (្សះ្ាសះជា ២ ន្ិងលិែិតជូន្ ាំណឹ្ង១) 
- ភនាំង្ព្ញ   ២០បណ្តឹ ង (្សះ្ាសះជា ៩ ម្និ្សះជា ៣ ចារប ិង្សធ២ ន្ិង លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង៦) 
- ង្ែតតង្សៀម្រាប  ២០បណ្តឹ ង (្សះ្ាសះជា ១១ ម្និ្សះជា ៥  កពាកយបណ្តឹ ង២ ន្ងិលិែិតជូន្

 ាំណឹ្ង ២) ន្ិងង្ែតតក្ព្ះសីរនុ្ ១បណ្តឹ ង (្សះ្ាសះជា)។  

ក.៨.២. ការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងង្ៅ គ.ជ.ប   

បណ្តឹ ងខ ល ន្ ន្ិងកាំពុ្ងង្ដ្ឋះក្ាយង្ៅថាន ក ់គ.ជ.ប ម្មន្ ៤៥បណ្តឹ ង បតងឹង្ដ្ឋយគណ្បកសក្បជាជន្កម្ពុជា, 
ម្មន្ ២២បណ្តឹ ង បតងឹង្ដ្ឋយគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិម្មន្ ៦បណ្តឹ ង បតឹងង្ដ្ឋយគណ្បកស សម្ រងសុ ី ម្មន្១បណ្តឹ ង បតឹង
ង្ដ្ឋយគណ្បកសសិទធិម្នុ្សស ម្មន្៩បណ្តឹ ង បតឹងង្ដ្ឋយក្បជាព្លរ ាម្មន្ ១បណ្តឹ ង បតងឹង្ដ្ឋយរ ា លក្កុង ន្ិង១បណ្តឹ ង 
បតឹងង្ដ្ឋយង្ម្ធាវជីាតាំណ្តងកូន្កតី។ បណ្តឹ ងពាកព់្ន័្ធន្ឹងការបងេការអុកឡុក រារាាំងការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្មន្ចាំន្ួន្១៤ប
ណ្តឹ ង ន្ងិពាកព់្ន័្ធន្ឹងការង្ចញលិែិតបញ្ជជ កទ់ីលាំង្ៅម្មន្ ១៤បណ្តឹ ង ូចគន ។  
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ង្ែតតខ លម្មន្បណ្តឹ ង ង្រើយក្តូវទទួល ន្ិងង្ដ្ឋះក្ាយង្ៅថាន ក ់គ.ជ.ប រមួ្ម្មន្៖ 

- ង្ែតត ត ់ាំបង (លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង ២បណ្តឹ ង) 
- ង្ែតតកាំព្ងឆ់្ន ាំង (កាំពុ្ងង្ដ្ឋះក្ាយ ១បណ្តឹ ង) 
- ង្ែតតកណ្តត ល (ង្ ើម្បណ្តឹ ង កពាកយបណ្តឹ ង ១) 
- រាជធាន្ីភនាំង្ព្ញ (ម្មន្២៤បណ្តឹ ងកនុងង្នាះ កាំពុ្ងង្ដ្ឋះក្ាយ២បណ្តឹ ង លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង១៨  កពាកយ

បណ្តឹ ង១ ន្ងិចារប ិង្សធ៣បណ្តឹ ង) 
- ង្ែតតក្ព្ះវហិារ (លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង ៤បណ្តឹ ង) 
- ង្ែតតម្ក្ព្ខវង (លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង ១បណ្តឹ ង)  
- ង្ែតតង្សៀម្រាប (១១បណ្តឹ ង កនុងង្នាះរមួ្ម្មន្ កាំពុ្ងង្ដ្ឋះក្ាយ១បណ្តឹ ង លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង ៩បណ្តឹ ង 

ន្ិងចារប ិង្សធ១បណ្តឹ ង)  
- ន្ិងង្ែតតក្ព្ះសីរនុ្ (លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង ១បណ្តឹ ង)។  

តារាងសង្ងេបការម្ន្ការង្ដ្ឋះក្ាយង្ៅ គ.ជ.ប 

ល.រ ង្ខតត/រាជធាន្ី ក្បង្េទបណតឹ ក ចំន្ួន្ ដំង្ ុះក្ាយ 

១  ត ់ាំបង បណ្តឹ ងនាាំង្អាយម្មន្ការដ្ឋកង់្ទាសព្ិន្យ័/្តនាា
ង្ទាស 

២ លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង 

២ កាំព្ងឆ់្ន ាំង បណ្តឹ ងជាំទាស់  ១ កាំពុ្ងង្ដ្ឋះក្ាយ 
៣ កណ្តត ល បណ្តឹ ងនាាំឲ្យម្មន្ការដ្ឋកង់្ទាសព្ិន្យ័/្តនាា ង្ទាស ១  កពាកយបណ្តឹ ង 
៤ ភនាំង្ព្ញ បណ្តឹ ងតវា៉ា , បណ្តឹ ងនាាំឲ្យម្មន្ការដ្ឋកង់្ទាសព្ិន្័យ/

្តនាា ង្ទាស ន្ិងបណ្តឹ ងពាកព់្ន័្ធន្ឹងបទង្លមើសក្ព្រម
ទណ្ឌ ។  

២៤ ចារប ិង្សធ, លិែិតជូន្
 ាំណឹ្ង ន្ិងកាំពុ្ងង្ដ្ឋះក្ាយ 

៥ ក្ព្ះវហិារ បណ្តឹ ងនាាំឲ្យម្មន្ការដ្ឋកង់្ទាសព្ិន្យ័/្តនាា ង្ទាស 
ន្ិងបណ្តឹ ងពាកព់្ន័្ធន្ឹងបទង្លមើសក្ព្រមទណ្ឌ ។ 

៤ លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង/កាំពុ្ងបតឹង
ង្ៅក្កុម្ក្បឹកាធម្មនុ្ញ្ា  

៦ ម្ក្ព្ខវង បណ្តឹ ងនាាំង្អាយម្មន្ការដ្ឋកង់្ទាសព្ិន្យ័/្តនាា
ង្ទាស 

១ លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង 

៧ ង្សៀម្រាប បណ្តឹ ងនាាំឲ្យម្មន្ការដ្ឋកង់្ទាសព្ិន្យ័/្តនាា ង្ទាស 
ន្ិងបណ្តឹ ងពាកព់្ន័្ធន្ឹងបទង្លមើសក្ព្រមទណ្ឌ ។ 

១១ ចារប ិង្សធ, លិែិតជូន្
 ាំណឹ្ង, កាំពុ្ងង្ដ្ឋះក្ាយ 

៨ ក្ព្ះសីរនុ្ ជាំទាស់, បណ្តឹ ងនាាំង្អាយម្មន្ការដ្ឋកង់្ទាសព្ិន្័យ/
្តនាា ង្ទាស 

១ លិែិតជូន្ ាំណឹ្ង 

៩ សរុប បណ្តឹ ងជាំទាស់, បណ្តឹ ងតវា៉ា  ន្ិងបណ្តឹ ងនាាំឲ្យម្មន្
ការដ្ឋក់ង្ទាសព្ិន្យ័/្តនាា ង្ទាស ន្ិងបណ្តឹ ងពាក់
ព្ន័្ធន្ឹងបទង្លមើសក្ព្រមទណ្ឌ ។ 

៤៥ ចារប ិង្សធ ៤ (ដ្ឋកង់្ក្កាយ
អាំឡុងង្ព្លកាំណ្ត)់,  ក
ពាកយបណ្តឹ ង ២, លិែិជូន្
 ាំណឹ្ង ៣៥ ន្ិងកាំពុ្ងង្ដ្ឋះ
ក្ាយ ៤ 
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ក.៩ ការង្ដ្ឋុះក្ាយបណតឹ កទាក់ទកបញ្ជ ងី្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តដំបកូ 

ក.៩.១ ការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងង្ៅ គ.ជ.ប  

ម្ថ្ៃទ១ី៦ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ គឺជាម្ថ្ៃចាបង់្្តើម្ម្ន្ការង្ដ្ឋះក្ាយពាកយបណ្តឹ ងម្ន្ការបដងឹតវា៉ា  ន្ិងបដឹងជាំទាស់ង្ៅ
ន្ឹងការបិទ្ាយបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបូង ខ លក្តូវ ន្បិទ្ាយង្ៅតាម្ ុាំ/សាេ ត ់ រយៈង្ព្ល១០ម្ថ្ៃ ង្ ើម្បី្ តល់ឱ្
កាសង្អាយក្បជាព្លរ ា ឬគណ្បកសន្ង្យ យ បតងឹតវា៉ា  ន្ិងបតឹងជាំទាស់ ង្ៅន្ឹងបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបូង។ ខ្អកតាម្
បទបញ្ជជ  ន្ិងន្ីតិវធិី គ.ជ.ប ម្មន្ង្ព្លង្វោរយៈង្ព្ល ០៥ ម្ថ្ៃសក្ម្មបង់្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងទាាំងង្នាះ ម្មន្ន្យ័ថា ការ
ង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងគឺចាបព់្ីម្ថ្ៃទី១៦  ល់ម្ថ្ៃទី២៤ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២១៧។ សវនាការាធារណ្ៈ ម្ន្បណ្តឹ ងពាកព់្ន័្ធន្ងឹការ
បិទបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តបឋម្ ខ លក្តូវ ន្បតឹងជាំទាស់ ន្ងិតវា៉ា ម្កកាន្ ់គ.ជ.ប ជាំទាស់ង្ៅការសង្ក្ម្ចរបស់ក្កុម្ក្បឹកា
 ុាំ សាេ ត ់ក្តូវ ន្ង្ធវើង្ឡើងក្តឹម្ខតរយៈង្ព្លបីម្ថ្ៃប៉ាុង្ណ្តណ ះ គឺចាបព់្ីម្ថ្ៃទ១ី៦  ល់ម្ថ្ៃទី ១៨ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧។ ចាប់
ព្ីម្ថ្ៃទី១៩ ម្ក គ.ជ.ប  ន្បតូរន្ីតិវធិីម្ន្សវនាការរបស់ែលួន្ង្ៅជាសវន្ការសង្ងេបវញិ។ តាម្ន្យ័ខ លក្តូវ ន្បាំភលឺ
ង្ដ្ឋយសម្មជិក គជប សវនាការសង្ងេបង្ន្ះ គឺជាសវនាការង្ធវើង្ឡើងង្ ើម្បងី្ដ្ឋះក្ាយចាំង្ពាះខតវវិាទអងគចាបប់៉ាុង្ណ្តណ ះ 
ម្មន្ន្យ័ថា គជប ង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងង្ដ្ឋយខ្អកង្លើម្ូលដ្ឋា ន្ម្ន្បញ្ាតតិខ លម្មន្ខចងកនុងចាបង់្ ះង្ឆ្ន ត (ចាបង់្ ះ
ង្ឆ្ន តទាាំងព្ីរ ន្ិងចាបស់តីព្កីារង្រៀបចាំក្បក្ព្ឹតតង្ៅម្ន្ គជប) ប៉ាុង្ណ្តណ ះ។  ខ្អកតាម្បញ្ាតិខ លម្មន្ខចងកនុងបទបញ្ជជ  ន្ងិ
ន្ីតិវធិីម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ក្បការ៥.១៥ គឺ គ.ជ.ប ម្មន្ជង្ក្ម្ើសកនុងការអនុ្វតតក្បង្ភទម្ន្ន្ីតិវធិីម្ន្ការជាំនុ្ាំជក្ម្ះ។ 
ក្បង្ភទម្ន្ន្ីតិវធិីជាំនុ្ាំជក្ម្ះ រមួ្ម្មន្សវនាការសង្ងេប សវនាការតទល់ ន្ិងសវនាការសួរង្ ញង្ដ្ឋល។  

តាម្ការណ៍្សង្ងេត កនុងរយៈង្ព្លបីម្ថ្ៃ ម្ន្សវនាការាធារណ្ៈង្ន្ះ គ.ជ.ប  ន្ង្បើកចាំររង្អាយាធារណ្ៈ
ជន្ អនការព្ត័ម៌្មន្ គណ្បកសន្ង្យ យកនុងការតាម្ដ្ឋន្ ាត បនូ់្វការក្បក្ព្ឹតតង្ៅម្ន្អងគសវនាការង្លើបណ្តឹ ង ប៉ាុខន្ត គ.
ជ.ប ម្និ្ ន្ង្បើកចាំរ ង្អាយម្មន្ការាកសួរសាំណួ្រ្ុស្ុលព្ីអនកចូលរមួ្ ឬអនការព្ត័ម៌្មន្អាំព្ីង្រឿងង្្សងៗកនុង
 ាំង្ណ្ើ រការង្ដ្ឋះក្ាយង្នាះង្ឡើយ ង្រើយន្ីតិវធិីម្ន្ការសួរង្ ញង្ដ្ឋលកម៏្និ្ ន្អនុ្វតត្ ងខ រ។ បញ្ជា ខ លសាំខ្ន្ប់ាំ្ុត 
គឺ ាំង្ណ្ើ រការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ង អតតវតតម្មន្ចុងចង្ម្លើយ (ជន្ខ លក្តូវង្គង្ចាទក្បកាន្)់ កនុងការសួរង្ ញង្ដ្ឋលគន កនុង
សវន្ការ។ អនកកាខសត ក្តូវ ន្អនុ្ញ្ជា តង្អាយចូលាត ប ់ន្ិងតាម្ដ្ឋន្ ប៉ាុខន្តម្និ្ក្តូវ ន្អនុ្ញ្ជា តិង្អាយថ្តរបូ ន្ងិអាត់
សាំង្ឡង ឬវងី្ អូរអវីទាាំងអស់កនុងង្ព្លកាំពុ្ងសវនាការ។ កនុងរយៈង្ព្លបីម្ថ្ៃម្ន្ ាំង្ណ្ើ រការន្ីតិវធិី សវនាការាធារណ្ៈ
ង្ន្ះ ឝ.ជ.ប ង្ចញលិែិតអង្ញ្ជ ើញង្ៅគូភាគីម្ន្បណ្តឹ ងក្សបង្ៅតាម្បទបញ្ជជ  ន្ិងន្ីតិវធិីម្ន្ការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ង។ ប៉ាុខន្ត
ការសង្ងេតង្ ើញថា ង្សាើរក្គបប់ណ្តឹ ង ឬសាំណុ្ាំ ង្រឿង គឺម្និ្ម្មន្វតតរបស់ចុងចង្ម្លើយង្ ើម្បងី្ឆ្លើយបាំភលតឺបង្ៅន្ឹងការង្ចាទ
ក្បកាន្រ់បស់ង្ ើម្បណ្តឹ ង។ គរួកតស់ាំគល់ថា កនុងរយៈង្ព្ល១ម្ថ្ៃ ាំបងូ គ.ជ.ប ហាកម់្មន្ការង្បើកទូោយែលះង្ ើម្បងី្គរព្
ង្ៅតាម្ន្ីតិវធិីម្ន្សវនាការ ប៉ាុខន្តង្ដ្ឋយារការសួរសាំណួ្រ ការជខជកខវកខញកម្យួចាំន្ួន្ពាកព់្ន័្ធន្ឹងបញ្ជា រង្សើប ង្ក្ៅ
ង្ព្ក វា ន្ចាំណ្តយង្ព្លង្វោង្ក្ចើន្ ន្ិង្ុស្ុលខ្ល ាំង ង្ទើប គ.ជ.ប សង្ក្ម្ចបតូរន្តីិវធិសីវនាការរបស់ែលួន្។ គិតក្តមឹ្ម្ថ្ៃ
ទ១ី៨ ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ គ.ជ.ប ទទួល ន្បណ្ដឹ ងសរបុចាំន្ួន្ ១៤៧បណ្ដឹ ង ទាាំងបណ្តឹ ងតវា៉ា  ន្ិងបណ្តឹ ងជាំទាស់ កនុងង្នាះ
ង្ដ្ឋះក្ាយ ន្ចាំន្នួ្ ៣៩បណ្ដឹ ង ជាទូង្ៅបណ្តឹ ងតវា៉ា ក្តូវ ន្ង្ដ្ឋះក្ាយ។ សក្ម្មបប់ណ្តឹ ងខ លង្សសសល់គឺជា       
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បណ្តឹ ងជាំទាស់ខ លក្តូវ ន្ង្ដ្ឋះក្ាយតាម្រយៈសវនាការជាាធារណ្ៈកនុងរយៈង្ព្លបីម្ថ្ៃ ង្រើយការជាំនុ្ាំជក្ម្ះក្តូវ
 ន្បិទបញ្ចប ់ល់យបង់្ក្ៅ។  

គណ្ៈកម្មម ធិការជាតិង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប)  ន្សង្ក្ម្ចបដូរន្ីតិវធិីង្ដ្ឋះក្ាយបណ្ដឹ ងព្ីសវនាការជាា
ធារណ្ៈង្ៅជាសវនាការសង្ងេបចាបព់្ីម្ថ្ៃទី១៩ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧។ ការផាល ស់បតូរង្ន្ះ គ.ជ.ប  ន្ង្លើកង្រតុ្លថា ែលួន្
 ន្ព្ិន្ិតយង្ៅង្លើក្បង្ភទម្ន្ពាកយបណ្ដឹ ង ក្បសិន្បណ្ដឹ ងង្នាះទាកទ់ងន្ងឹចាបខ់ លម្មន្ខចងក្ាប ់ គ.ជ.ប ន្ងឹង្ដ្ឋះ
ក្ាយតាម្រយៈសវនាការសង្ងេប។ ប៉ាុខន្តក្បសិន្ង្បើបណ្ដឹ ងង្នាះទាកទ់ងអងគង្រតុខ លក្តូវការព្ត័ម៌្មន្បខន្ថម្ន្ងឹង្ដ្ឋះ
ក្ាយតាម្រយៈសវនាការាធារណ្ៈ។ ង្ក្កាយព្ីម្ថ្ៃទ១ី៩ ររូត ល់ម្ថ្ៃទី២៥ ខែ កុម្ភះ ឆ្ន ាំ២០១៧ គ.ជ.ប  ន្ង្ក្បើន្ីតិ
វធិីង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ង ជាក្បង្ភទសវនាការាធារណ្ៈ ង្ដ្ឋយង្លើកង្រតុ្លថា ការបតូរន្ីតិវធិីម្ន្ការង្ដ្ឋះក្ាយង្ន្ះ
ង្ ើម្បចីាំង្ណ្ញង្ព្លង្វោ ន្ងិព្ង្ន្លឿន្ការង្ដ្ឋះក្ាយ ែណ្ៈបណ្តឹ ងម្មន្ង្ក្ចើន្។ តាម្ការសង្ងេត ការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ង
តាម្រយៈសវន្ការសង្ងេបង្ន្ះ គឺម្និ្ ន្អនុ្ញ្ជា តិង្អាយាធារណ្ៈជន្ អនកសង្ងេតការណ៍្សងគម្សីុវលិ គណ្កសបកស 
ន្ិងសូម្បខីតង្ ើម្បណ្តឹ ង ន្ិងចុងចង្ម្លើយ  ន្ចូលកនុងសវន្ការង្ឡើយ ង្ក្ៅខតព្ីម្្ន្តីង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ង ម្្ន្តជីាំនាញរបស់
ែលួន្ ន្ិងសម្មជិក គ.ជ.ប ខ លទទួលបន្ាុកង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងទាាំងង្នាះ។ គម ន្ករណី្ ឬបណ្តឹ ងជាំទាស់ណ្តម្យួក្តូវ ន្
ង្សុើបអង្ងេតង្ដ្ឋយ គ.ជ.ប ង្ឡើយកនុងរយៈង្ព្លខ លែលួន្ ន្ង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងង្ៅកនុងអាណ្តតិរបស់ែលួន្។ ខ្អកតាម្បទ
បញ្ជជ  ន្ងិន្ីតិវធិីម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត បនាា បព់្ីម្ថ្ៃទទួលពាកយបណ្តឹ ង គ.ជ.ប ម្មន្រយៈង្ព្ល០៥ម្ថ្ៃ ង្ ើម្បងី្ដ្ឋះ
ក្ាយបណ្តឹ ងង្នាះ។ ខថ្លងង្ៅកាន្អ់នកចូលរមួ្សន្និសីទការខសតង្ៅម្ថ្ៃទី១៩ ង្ោក ម្មន្ ាទិ  ន្បញ្ជជ កថ់ា៖ «
ង្ដ្ឋយារបណ្តឹ ងខ ល ន្ង្ដ្ឋះក្ាយកន្លងម្កទាាំងបីម្ថ្ៃជាង្រឿងង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងអងគចាប ់  ូង្ចនះង្រើយ គ.ជ.ប 
ង្រៀបចាំបតូ រយន្តការង្ដ្ឋះក្ាយវញិង្ក្ពាះថា រយៈង្ព្លែលី បណ្តឹ ងម្មន្ង្ក្ចើន្ អុីចឹងបណ្តឹ ងតង្ៅង្ទៀតខ លពាកព់្ន័្ធខតអងគ
ចាបង់្យើងង្ដ្ឋះក្ាយសង្ងេប ង្បើបណ្តឹ ងទាកទ់ងអងគចាប ់ និ្ងអងគង្រតុ្ងង្យើងនឹ្ងង្ធវើង្ឡើងវញិតាម្សវនាកាជាា
ធារណ្ៈ»។ 

 សរបុរយៈង្ព្លម្ន្ការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងតវា៉ា  ន្ងិបណ្តឹ ងជាំទាស់ គ.ជ.ប  ន្ង្ក្បើរយៈង្ព្លបីម្ថ្ៃង្លើន្ីតិវធិីជាំនុ្ាំ
ជក្ម្ះសវនាការាធារណ្ៈ (ម្ថ្ៃទី១៦  ល់ ១៨ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ ន្ិងចាំន្ួន្០៦ម្ថ្ៃ ង្លើន្ីតិវធិីជាំនុ្ាំជក្ម្ះសវនាការ
សង្ងេបម្ថ្ៃទី១៩  ល់ទី២៤ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧) ង្លើបណ្តឹ ងសរបុ ១៧៣បណ្តឹ ង ខ លទាកទ់ងន្ងឹអនកខ លម្មន្ង្ ម្ ះ
កនុងបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបងូសរបុចាំន្ួន្ ២៤៧៩នាក។់ បណ្តឹ ងទាាំងង្ន្ះក្តូវ ន្បតងឹង្ដ្ឋយង្ ើម្បណ្តឹ ង (បណ្តឹ ងតវា៉ា  
ន្ិងបណ្តឹ ងជាំទាស់) ជាំទាស់ន្ងឹង្សចកតីសង្ក្ម្ចរបស់ក្កុម្ក្បឹកាជាំនុ្ាំជក្ម្ះ ម្ន្ក្កមុ្ក្បឹកា ុាំ សាេ ត ់ (ង្ៅកាតថ់ា កប 
.ស)។  កនុងចាំង្ណ្តម្បណ្តឹ ងទាាំង១៧៣ ម្មន្១៦៥បណ្តឹ ង គឺជាបណ្តឹ ងជាំទាស់ ខ លបតឹងង្ដ្ឋយសកម្មជន្របស់គណ្បកស
សង្្ាគ ះជាតិសុាំលុបង្ ម្ ះអនកង្ ះង្ឆ្ន តង្ចញព្ីបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបងូសរបុ ២៤៤១នាក ់ន្ិងម្មន្០៧បណ្តឹ ង ជា
បណ្តឹ ងតវា៉ា  បតឹងសុាំរកាទុកង្ ម្ ះ ៣៨នាក ់ ន្ងិ០១បណ្តឹ ងង្ទៀតជាបណ្តឹ ងសុាំង្អាយ្តនាា ង្ទាសតាម្ង្ទាសបញ្ាតតិខ ល
ម្មន្ខចងកនុងចាបង់្ ះង្ឆ្ន ត។ គ.ជ.ប  ន្ង្ដ្ឋះក្ាយរចួរាល់ចាំន្នួ្ ១៧២បណ្តឹ ង ន្ងិង្ៅសល់ ០១បណ្តឹ ង ជាបណ្តឹ ង
ពាកព់្ន័្ធន្ងឹការង្សនើសុាំង្អាយ្តនាា ង្ទាស។ ការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងជាំទាស់ទាាំង ១៦៥បណ្តឹ ង ខ លង្សនើសុាំង្អាយលុប
ង្ ម្ ះអនកម្មន្ង្ ម្ ះកនុងបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបងូ គកឺ្តូវ ន្ង្ដ្ឋះក្ាយង្ដ្ឋយ គ.ជ.ប ន្ងិ ន្សង្ក្ម្ចរកាទុក
ង្ ម្ ះជន្ខ លក្តូវ ន្ង្ចាទក្បកាន្ក់នុងបណ្តឹ ងទាាំង ១៦៥ង្នាះ ខ ល ម្មន្ន្យ័ថា គ.ជ.ប ម្និ្ ន្លុបង្ ម្ ះជន្ណ្ត
ម្មន កព់្ីបញ្ជ ង្ ម្ ះតបតាម្បណ្តឹ ងង្សនើសុាំង្ឡើយ។ ង្រតុ្លសាំខ្ន្ម់្យួខ ល គ.ជ.ប  ន្ង្លើកង្ឡើងកនុងង្សចកតីសង្ក្ម្ច
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របស់ែលួន្ គឺង្ ើម្បណ្តឹ ងម្ន្បណ្តឹ ងជាំទាស់ទាាំង១៦៥ គម ន្ម្ូលដ្ឋា ន្ភសតុតាគតិយុតតង្ដ្ឋយារថា ជន្ខ លក្តូវ ន្ង្ចាទ
ក្បកាន្ថ់ាជាជន្បរង្ទស (ជន្ជាតិង្វៀតណ្តម្) ទាាំងង្នាះ គឺសុទធខត ន្ង្ក្បើក្ ស់អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរ ង្ ើម្បី
ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តទាាំងអស់។ គ.ជ.ប  ន្អះអាងថា ែលួន្ ន្ង្ក្បើក្ ស់អាំណ្តច ន្ងិអនុ្វតតតួនាទី ន្ិងភារកិចច សម្តថ
កិចច ក្តឹម្ខតចាបង់្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងចាប ់សតីព្ីការង្រៀបចាំ ន្ិងការក្បក្ព្ឹតតង្ៅរបស់ គ.ជ.ប ខចងប៉ាុង្ណ្តណ ះ ម្និ្ម្មន្សម្តថកិចច 
កនុងការង្សុើបអង្ងេតសីុជង្ក្ ង្ៅង្លើភាព្ក្សបចាប ់ ឬម្និ្ក្សបចាបម់្ន្ការកាន្ក់ាបអ់តតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរ ម្ន្
ជន្ខ លក្តូវ ន្ង្គបតឹងង្ចាទក្បកាន្ទ់ាាំងង្នាះង្ឡើយ ន្ិងជាការទទួលែុសក្តូវរបស់ក្កសួងម្ហាម្្ា។ ង្ទាះជាយ៉ា ងណ្ត 
គ.ជ.ប  ន្ដ្ឋកលិ់ែតិង្ៅកាន្ក់្កសួងម្ហាម្្ា ន្ងិភាជ បង់្ដ្ឋយបញ្ជ ីង្ ម្ ះចុងចង្ម្លើយ (ចុងង្ចាទ) ង្ ើម្បងី្សមើសុាំក្កសួង
ម្ហាម្្ាជួយ បញ្ជជ ក ់ន្ិងព្ិន្តិយបខន្ថម្អាំព្ីភាព្ក្សបចាបម់្ន្ការកាន្ក់ាបអ់តតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជា តិខែមររបស់ព្ួកង្គ។ ជា
ការង្ឆ្លើយតប ក្កសួងម្ហាម្្ា ន្អះអាងថា (រកលិែតិង្ឆ្លើយតាម្របស់ក្កសួងម្ហាម្្ាម្និ្ង្ ើញ កាំពុ្ងខសវងរក)។  

ក.៩.២. ការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងង្ៅក្កមុ្ក្បកឹាធម្មនុ្ញ្ា  (ក.ប.ធ) 

 ង្យងតាម្បទបញ្ជជ  ន្ិងន្ីតវិធិីម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ អនកបដងឹ ឬតាំណ្តងខ លម្និ្សុែចិតតន្ឹង
ង្សកតីសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប ម្មន្សិទធិបតឹងតវា៉ា  ឬបដឹងជាំទាស់ង្ៅក្កុម្ក្បឹកាធម្មនុ្ញ្ាកនុងរយៈង្ព្លក្ ាំ (៥) ម្ថ្ៃយ៉ា ងយូរ 
បនាា បព់្ីម្ថ្ៃ ន្ទទួលទក្ម្ងង់្សចកតីសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប (ទ.១២០៣)។ តាម្ន្យ័ ង្ ើម្បណ្តឹ ង គគឺណ្បកសសង្្ាគ ះ
ជាតិ  ន្ដ្ឋកព់ាកយបណ្តឹ ងជាបន្តបនាា បង់្ៅកាន្ក់្កមុ្ក្បកឹាធម្មនុ្ញ្ា  ជាំទាស់ន្ឹងង្សចកតីសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប ខ លម្និ្
លុបង្ ម្ ះជន្ខ លក្តូវ ន្បតឹង ន្ិងង្ចាទក្បកាន្ថ់ាកាន្ក់ាបអ់តតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ  ម្និ្ក្បក្កតី។ ង្យងតាម្បទបញ្ជ  ន្ិង
ន្ីតិវធិីង្ន្ះ ក្កុម្ក្បកឹាធម្ម្មនុ្ញ្ា  បនាា បព់្ីទទួលពាកយបណ្តឹ ងព្អីនកបតងឹ ែលួន្ម្មន្រយៈង្ព្ល១០ម្ថ្ៃ កនុងការង្ដ្ឋះក្ាយ
ពាកយបណ្តឹ ងង្នាះ។ 

 ក.ប.ធ  ន្ចាបង់្្តើម្ទទួលពាកយបណ្តឹ ងចាបព់្ីម្ថ្ៃទ២ី២ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ ន្ងិ ន្ចាបង់្្តើម្ង្ដ្ឋះក្ាយប
ណ្តឹ ងទាាំងង្នាះចាបព់្ីម្ថ្ៃទី៣០ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ ររូត ល់ម្ថ្ៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧។ ង្យងតាម្ការសង្ក្ម្ចង្លើ
សាំណុ្ាំ ង្រឿង ខ ល ក.ប.ធ  ន្ចុះ្ាយង្លើង្គរទាំព្រ័របស់ែលួន្ សាំណុ្ាំ ង្រឿងពាកព់្ន័្ធន្ងឹការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ងង្ ះង្ឆ្ន ត 
ខ លចុះង្លែង្ដ្ឋយ ក.ប.ធ ម្មន្២៤សាំណុ្ាំ ង្រឿង។ កនុងរយៈង្ព្ល ០៣ម្ថ្ៃ ាំបងូ (ម្ថ្ៃទី៣០, ៣១ ខែម្ករា ន្ងិម្ថ្ៃទ០ី១ ខែ
កុម្ភៈឆ្ន ាំ២០១៧ ក.ប.ធ  ន្ង្បើកសវន្ការជាំនុ្ាំជក្ម្ះជាាធារណ្ៈង្ដ្ឋយង្បើកង្អាយម្មន្ការចូលរមួ្ព្ីម្ហាជន្។ អនក
ចូលរមួ្ាត ប ់៥០នាក ់ ង្ ើម្ណ្តឹ ង ន្ិងចុងចង្ម្លើយ (គ.ជ.ប) ង្ដ្ឋយង្ធវើការង្ដ្ឋះក្ាយ ន្ចាំន្ួន្ ១១បណ្តឹ ងទាកទ់ងន្ឹង
ការសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប ខ ល ន្ង្ធវើង្ឡើងជា   ាធារណ្ៈកនុងចង្នាល ះម្ថ្ៃទ១ី៦  ល់ម្ថ្ៃទី១៨ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ ង្លើ
ការទាម្ទារង្អាយម្មន្ការលុបង្ ម្ ះអនកម្មន្ង្ ម្ ះកនុងបញ្ជ ីចាំន្ួន្ ៥៦៨នាក។់ លទធ្លម្ន្ការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្តឹ ង 
ក្កុម្ក្បឹកាជាំនុ្ាំជក្ម្ះរបស់ ក.ប.ធ  ន្យល់ង្ ើញថា ក្កមុ្ក្បឹកា ន្សង្ក្ម្ចង្ដ្ឋយម្មន្ម្ូលដ្ឋា ន្គតិយុតតិក្តឹម្ក្តវូ រឯី
ង្ ើម្បណ្តឹ ងខ លតាំណ្តងង្ដ្ឋយង្ោក ខ្ង ង្រង ង្ោក កាក ់កុម្មភ រ ន្ងិង្ោកក្សី ង្ម្៉ាង សុភារ ីជាង្ម្ធាវ ីពុ្ាំម្មន្ឯការ 
ឬភសតុតាងជាោយលកេណ៍្អកសរខ លអាចង្អាយក្កុម្ក្បកឹាធម្មនុ្ញ្ាប ិង្សធង្សចកតសីង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប  ន្ង្ឡើ
យ។ ការសង្ក្ម្ចង្លើបណ្តឹ ងទាាំង ១១ង្ន្ះ ក.ប.ធ ក ៏ន្បញ្ជជ រឱ្យម្្ន្តីជាំនាញម្ន្អគគង្លខ្ធិការដ្ឋា ន្របស់ែលួន្ ចុះង្សុើប
អង្ងេត។ ក.ប.ធ អះអាងថា ព្លរ ាខ លក្តូវ ន្ភាន កា់រគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ បតឹងសុទធខត ន្បាំង្ព្ញលកេែណ្ឌ ចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្គបក់្គន្ត់ាម្ចាប ់បទបញ្ជជ  ន្ិងន្តីិវធិីចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។  

 ចាបព់្ីម្ថ្ៃទ០ី២  ល់ម្ថ្ៃទ០ី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ក.ប.ធ  ន្ផាល ស់បតូរន្ីវធិីម្ន្សវន្ការាធារណ្ៈម្កជាសវន្
ការអាធារណ្ៈ កិចចក្បជុាំង្ព្ញអងគ ខ លកិចចក្បជុាំង្ព្ញអងគសង្ក្ម្ចង្លើបណ្តឹ ងង្ន្ះ គឺម្និ្ម្មន្ភាគីង្ ើម្ង្ចាទ ន្ងិតាំណ្តង 
គ.ជ.ប ចូលរមួ្ង្ឡើយ។ កិចចក្បជុាំង្ព្ញអងគង្ន្ះ គឺក្បជុាំសង្ក្ម្ចង្លើបណ្តឹ ងជាំទាស់ន្ងឹង្សចកតីសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប ចាំន្ួន្



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 26 ម្ន្ 48 

១០៨សាំណុ្ាំ ង្រឿង។ បណ្តឹ ងជាំទាស់ន្ឹងង្សចកតីសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប ទាាំង១០៨ង្ន្ះម្មន្ ១០៤សាំណុ្ាំ ង្រឿង ជាបណ្តឹ ងសុាំ
លុបង្ ម្ ះម្នុ្សសចាំន្នួ្ ១៣៧៦នាក ់ន្ងិ ០៤សាំណុ្ាំ ង្រឿងង្្សងង្ទៀត ជាបណ្តឹ ងជាំទាស់ន្ឹងង្សចកតីសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប 
ពាកព់្ន័្ធន្ងឹការសុាំរកាង្ ម្ ះម្នុ្សសចាំន្នួ្ ៣៤នាក ់ ខ លក្តូវ ន្ គ.ជ.ប សង្ក្ម្ចដ្ឋកក់នុងបញ្ជ ីលុប កនុងបញ្ជ ីង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន តបឋម្។ ជាលទធ្ ល ក.ប.ធ  ន្សង្ក្ម្ចង្លើ ១០៥សាំណុ្ាំ ង្រឿង ទុកជា ន្ការង្ព្ញទាាំងម្ូល ង្រើយតម្េល់ង្ស
ចកតីសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប ង្លើ ០៣សាំណុ្ាំ ង្រឿងង្ទៀត ទុកជា ន្ការ ប៉ាុខន្ត ន្លុបង្ ម្ ះចាំន្នួ្ ០៣នាក ់ កនុងចាំង្ណ្តម្
ង្ ម្ ះសរបុ ១៤១០នាក ់ខ លម្មន្កនុងបណ្តឹ ង ង្ក្ពាះង្ ម្ ះទាាំង ០៣នាកង់្នាះពុ្ាំម្មន្កនុងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបូង។ ង្ក្ៅព្ី
ង្ន្ះ ក.ប.ធ ក្កមុ្ក្បឹកាជាំនុ្ាំជក្ម្ះក ៏ន្ក្ចាន្ង្ចាលបណ្តឹ ងជាំទាស់ន្ឹងសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប ង្លើ០៨ សាំណុ្ាំ ង្រឿងង្្សង
ង្ទៀត ង្ដ្ឋយង្រតុថា បណ្តឹ ងទាាំងង្នាះ ែុសន្ងឹទក្ម្ងច់ាប។់     

 កនុងការង្ដ្ឋះក្ាយន្ឹងបណ្តឹ ងសុាំង្អាយម្មន្ការលុបង្ ម្ ះទាាំងអស់ គ.ជ.ប  ន្បញ្ជជ កម់្ូលង្រតុថា ែលួន្គម ន្
សម្តថកិចចកនុងការបញ្ជជ កអ់ាំព្ធីាតុព្ិតម្ន្អតតសញ្ជា ណ្របស់បុគគលណ្តម្មន កង់្ទ។ ង្ោក អ ុត ឈន្ អនកនាាំពាកយក្កុម្ក្បឹកា
ធម្មនុ្ញ្ា  «ង្យើងនិ្យយពី្ង្រឿងចាប ់ ាំណ្តកក់ាលង្ន្ះជា ាំណ្តកក់ាលអី។ ជា ាំណ្តកក់ាល ពិ្និ្តយបញ្ជី ង្សចកតីសង្ក្ម្ច
របស់ គ.ជ.ប ង្ ម្ ះ ង្ក្កាយង្គក្បកាស្ាយ។ ចឹងកនុ ងការពិ្និ្តយបញ្ជី ង្ ម្ ះ តាម្ចាបក់ាលណ្តង្គចុះខ្អកតាម្ម្មក្តា
៤៦ អនកង្នាះឯងម្មន្អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ  ឬលិែិតបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្។ ចឹងក្កុម្ក្បឹកាធម្មនុ្ញ្ា  ម្មន្ភារកិចចខឆ្កង្លើ
ចាបរ់នឹង។ ង្បើង្យើងខឆ្កង្ ើញថា រាល់ការសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប គឺសុទធខតខ្អកតាម្ចាបរ់នឹង ម្មន្ឯការបញ្ជជ កអ់តត
សញ្ជា ណ្ជាតិខែមរ កាលរនឹងង្គម្មន្ម្ូលដ្ឋា ន្រនឹង ង្យើងទទួលរបស់ង្គង្រើយ»។ 

អនកក្សី ង្ម្៉ាង សុភារ ីក្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្កិចចការង្ ះង្ឆ្ន តរបស់គណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ បាា ញអារម្មណ៍្ម្ន្ការង្ាកាត
យចាំង្ពាះការសង្ក្ម្ចរបស់ក្កុម្ក្បឹកាធម្មនុ្ញ្ា  ខ លខ្អកង្ៅង្លើអងគចាប ់ ឬឯការបញ្ជជ កស់ញ្ជជ តិខតម្យួម្ុែង្នាះ។ 
អនកក្សីថា ក្កុម្ក្បឹកាធម្មនុ្ញ្ា  ន្ិងាថ បន័្ពាកព់្ន័្ធ គបបងី្ធវើការង្សុើបអង្ងេតង្លើបញ្ជា ទាាំងង្ន្ះឲ្យ ន្សីុជង្ក្ ជាងង្ន្ះ។ 
ង្ោកក្សីបញ្ជជ កថ់ា «ការបតឹងង្ន្ះ គឺង្យើងង្យងង្ៅង្លើលកេែណ្ឌ សញ្ជជ តិ។ ង្ ើម្បីអាចម្មន្ង្ ម្ ះកនុ ងបញ្ជី ង្ ះង្ឆ្ន ត
 ន្លុះក្តាខតម្មន្សញ្ជជ តិខែមរ ចឹងខ្អកង្លើម្មក្តាង្ន្ះ ភាន កា់រគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ  ន្បតឹងសុាំឲ្យយកម្មក្តារនឹងម្ក
ង្ធវើការពិ្ចារណ្ត។ ប៉ាុខន្តក្តវូ ន្ាថ បន័្ង្ដ្ឋះក្ាយវវិាទទាកទ់ងនឹ្ងការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្គបជ់ាន្ថ់ាន កក់្ចាន្ង្ចាល
ទាាំងអស់»។ 

ជាសរបុ ក្កុម្ក្បឹកាជាំនុ្ាំជក្ម្ះម្ន្ក្កុម្ក្បឹកាធម្មនុ្ញ្ា  ខ លង្បើសវន្ការង្ដ្ឋះក្ាយ ទាាំងាធារណ្ៈ ន្ិងអា
ធារណ្ៈ(សង្ងេប) ង្លើបណ្តឹ ងជាំទាស់ន្ឹងការសង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប អាំព្ីការប ិង្សធលុបង្ ម្ ះអនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 
ខ លបតឹងង្ដ្ឋយម្្ន្តីគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ ក្កុម្ក្បឹកាម្ន្ ក.ប.ធ  ន្តម្តល់ង្សចកតសីង្ក្ម្ចង្លើសាំណុ្ាំ ង្រឿងជាំទាស់ន្ឹង
សង្ក្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប ចាតទុ់កជា ន្ការង្រើយង្សចកតីសង្ក្ម្ចង្ន្ះជាង្សចកតីសង្ក្ម្ចបទិ្លូវតវា៉ា ។  

ខ. ការឃ្ល ងំ្មើលង្លើបទបញ្ជជ  ន្កិន្តីិវិធកីោ កដងំ្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

កនុងការសង្ងេត ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ែុម្ខ្រវល សរការជាម្យួសម្ពន័្ធកាំខណ្ទក្ម្ងក់ារង្ ះង្ឆ្ន ត 
(ERA) ម្មន្ ូចជា អងគការ ន្កិរវិក អងគការកម្មវធិីអភវិឌ្ឍន្ធ៍ន្ធាន្យុវជន្ (YRDP)  ន្បញ្ជូ ន្រ យការណ៍្ខ លរក
ង្ ើញករណី្ភាព្ម្និ្ក្បក្កតី សរបុចាំន្ួន្ ១៥៥៤០ករណី្ ព្ីអនកសង្ងេតការណ៍្ សរបុចាំន្ួន្ ៥៤៦នាក ់ក្តូវន្ឹង ៥៤៦ ុាំ
សាេ ត ់(លទធ្ លខ លទទលួ ន្ម្និ្តាំណ្តង ឬជាសាំណ្តកង្នាះង្ទ វាក្គន្ខ់តជាករណី្ខ លរកង្ ើញកនុងទីតាាំង
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កាំណ្ត)់កនុងង្នាះអនកសង្ងេតការណ៍្ខ លង្ធវើការរយៈង្ព្ល ១២ម្ថ្ៃ ម្មន្ចាំន្នួ្ ២៤២នាក ់ន្ិងអនកសង្ងេតការណ៍្ង្ធវើការរ
យៈង្ព្ល៣ម្ថ្ៃ ម្មន្ចាំន្ួន្ ៣០៤នាក។់  

 
 

កំណត់សគំាល ់

កូ  ក្បង្ភទករណី្ ករណី្ % 

ក.១ 
ការយិល័យម្និ្ម្មន្សណ្តត បធ់ាន បង់្ដ្ឋយម្និ្ ន្តក្ម្ងជ់រួ ន្ងិរង្ញ៉ារម្ញ៉ាចូល
ការយិល័យ 

4306 27.7% 

ក.២ 
ម្្ន្តី ក.ច.ប ម្និ្ ន្អនុ្វតតតាម្ន្ីតិវធិីក្តឹម្ក្តូវ  ូចជាក្បធាន្ម្និ្សាំភាសន្៍ អនុ្
ក្បធាន្បាំង្ព្ញទក្ម្ងប់ាេ ន្ម់្ ែុស ន្ិងសរង្សរែុសង្ក្ចើន្ ការកុីាំព្យូទរ័បញ្ចូ លែុស
ទិន្នន្យ័ 

3194 20.6% 

ក.៣ អនកសុាំចុះង្ ម្ ះម្និ្ព្និ្តិយ ន្ងិង្្ាៀងផាា តង់្ ម្ ះរបស់គតជ់ាម្យួង្អក្កងកុ់ាំព្យូទរ័ 3739 24.1% 

ក.៤ 
ម្មន្ ប៉ាូលិស  ទាហាន្ ឬអនកពាកអ់ាវម្មន្សញ្ជា គណ្បកសន្ង្យ យ ខ ល ន្
បាា ញ ល់ការគាំក្ទចូលកនុងការយិល័យចុះង្ ម្ ះ ន្ិងង្ៅបរងិ្វណ្ខ្ងង្ក្ៅ
ការយិល័យ 

199 1.28% 

ក.៥ 
អនកគម ន្តួនាទីចូលកនុងការយិល័យង្ ះង្ឆ្ន តន្ិងអនកែលះចូលទាកទ់ងង្សមៀន្ង្ធវើ
កិចចការរ ា ល ការចូលសុាំព្ត័៌ម្មន្ ន្គរ លែលះចូលង្រៀបចាំសណ្តត បធ់ាន ប ់ជា
ង្ ើម្ 

232 1.49% 

ក.១, 27.7%

ក.២, 20.6%ក.៣, 24.1%
ក.៤, 1.28%
ក.៥, 1.49%

ក.៦, 0.53%

ក.៧, 0.02%
ក.៨, 1.14%

ក.៩, 3.21%
ក.១០, 1.99%

ក.១១, 
8.45%

ក.១២, 1.04%

ក.១៣, 0.15%
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ក.១៥, 
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ក.១៦, 
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ក.១៧, 
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ក.១៨, 
0.15%

ក.១៩, 
0.00%

ក.២០, 0.03%

ក.២១, 1.25%

ក.២២, 2.50%

ភាពមិន្ក្បក្កតីដដលបាន្សង្កេតង្ ើញកោ កង្ពលច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត
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ក.៦ ម្មន្ការរាាំងសាះ ល់ ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ដ្ឋយារខតភាព្រ
អាករ់អលួម្ន្សម្មភ រៈ ន្ិងម្្ន្តីម្មន្ការង្ធវសក្បខរសកនុងការបញ្ចូ ល 

83 0.53% 

ក.៧ ករណី្ខ លរកង្ ើញព្ីការរារាាំងអនកសង្ងេតការណ៍្ ម្និ្ឲ្យចូលរមួ្សង្ងេត 3 0.02% 

ក.៨ កខន្លងខ លសង្ងេតង្ ើញម្្ន្តីចុះង្ ម្ ះែលះង្ធវើការម្និ្ក្គបច់ាំន្ួន្(ខតម្យួរយៈែលី) 177 1.14% 

ក.៩ អនុ្ក្បធាន្ ន្សរង្សរែុសទិន្នន្យ័កនុងបាេ ន្ម់្ អនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 499 3.21% 

ក.១០ 
ក្បធាន្ ក.ច.ប ប ិង្សធការសុាំចុះង្ ម្ ះ ង្ដ្ឋយម្និ្ឲ្យ«ទក្ម្ង់ប ិង្សធ» ឬម្និ្
បញ្ជជ កព់្ីម្ូលង្រតុង្ៅអនកសុាំចុះង្ ម្ ះ 

310 1.99% 

ក.១១ អនុ្ក្បធាន្ ក.ច.ប ម្និ្ ន្ខណ្នាាំអនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ៅជួបការកុីាំព្យូទរ័ 1313 8.45% 

ក.១២ ម្្ន្តីការកុីាំព្យូទរ័ ម្និ្្តិតង្ម្ម្ អនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ដ្ឋយក្តឹម្ក្តូវ 162 1.04% 

ក.១៣ អនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្និ្ ន្ទទួលបាេ ន្ប់ញ្ជជ ក់ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 23 0.15% 

ក.១៤ ករណី្ខ លអនក ន្ចុះង្ ម្ ះម្តងង្រើយ ន្ម្កចុះង្ ម្ ះម្តងង្ទៀត 33 0.21% 

ក.១៥ 
 ខ លម្មន្បញ្ជា រអាករ់អលួ ររូត ល់បញ្ឈប ់ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះ ចាបព់្ី៣០
នាទីង្ឡើងង្ៅ 

105 0.68% 

ក.១៦ 
ម្មន្ក្បជាព្លរ ាជាង្ក្ចើន្នាក់ខ លរស់ង្ៅកនុងសរគម្ន្ ៍ឬកនុងភូម្ណិ្តម្យួ
ខ លម្និ្ ន្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ក្កាយរយៈង្ព្លបញ្ចប់ម្ន្ការចុះង្ ម្ ះ បញ្ជា
បណ្តត លព្ីង្ព្លង្វោ ន្ិងព្ត័ម៌្មន្ម្និ្ក្គបក់្គន្់ 

104 0.67% 

ក.១៧ 
 ករណី្ប ិង្សធចាំង្ពាះអនកម្មន្សិទធិចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្សបចាប ់ម្និ្ឲ្យចុះ
ង្ ម្ ះ ង្ដ្ឋយារែវះលកេែណ្ឌ ឯការ 

449 2.89% 

ក.១៨ 
ចុះង្ ម្ ះ ល់អនកពុ្ាំម្មន្សិទធិចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត គតម់្និ្ព្ិន្ិតយអាយុ ជន្ជាតិ
ង្វៀតណ្តម្កាន្អ់តតសញ្ជា ណ្បណ្ណ   

23 0.15% 

ក.១៩ ការបាំភតិបាំភយ័ ន្ិងគាំរាម្កាំខរងក្បជាព្លរ ាម្និ្ឲ្យម្កចុះង្ ម្ ះ 0 0.00% 

ក.២០ ម្មន្ការរារាាំង/ទប់ាេ ត/់អុកឡុករ ាំខ្ន្ ម្និ្ឲ្យម្កចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត  4 0.03% 

ក.២១ ម្្ន្តីការកុីាំព្យូទរ័បញ្ចូ លទិន្នន្័យែុស 194 1.25% 

ក.២២ បញ្ជា បញ្ជូ ន្ទិន្នន្័យព្ីការយិល័យម្កម្ជឈម្ណ្ឌ លកុាំព្យូទរ័ 388 2.50% 

សរុប 15540 100.0% 
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ខ.១ បរយិាកាសនន្ដំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

ែ.១.១ បញ្ជា សន្តសុិែ 

កនុងការយិល័យខ ល ន្សង្ងេត អនកសង្ងេតការណ៍្ សង្ងេតង្ ើញអនកម្កសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ១៩៩
(១.២៨%)ករណី្ ម្មន្ង្សលៀកពាកឯ់កសណ្តា ន្  ូចជា ប៉ាលីូស ង្យធា ឬពាកអ់ាវម្មន្សញ្ជា គណ្បកសន្ង្យ យ ខ ល
 ន្បាា ញ ល់ការគាំក្ទចូលកនុងការយិល័យចុះង្ ម្ ះ ន្ិងខកបរង្នាះ្ងខ រ ខ លរ ាំង្ោភបទបញ្ជជ  ន្ិងន្ីតវិធិីចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្បការ៣.៤ 
ចាំណុ្ច៣.៥.៤ ចាំណុ្ច៣.៥.៦ 
ន្ិងម្មក្តា៥២ ម្ន្ ច.ប.ត.រ។  

ខតង្ទាះបីយ៉ា ងណ្តការ
សង្ងេតម្និ្ ន្រកង្ ើញករណី្
បាំភតិបាំភយ័ ន្ងិការគាំរាម្កាំខរង 
ឬករណី្បងេឲ្យម្មន្ររូត ល់
ការរារាាំង/អុកឡុករ ាំខ្ន្ ល់
ក្បជាព្លរ ាម្និ្ឲ្យង្ៅចុះង្ ម្ ះ
ង្នាះង្ទ។ 

 

ែ.១.២ សណ្តត បធ់ាន ប ់

ទាកទ់ងសណ្តត បធ់ាន បង់្ន្ះ្ងខ រ អនកសង្ងេត
ការណ៍្ ន្សង្ងេតង្ ើញថា ការយិល័យ 

ម្យួចាំន្ួន្ ម្និ្ ន្ង្រៀបចាំក្បជាព្លរ ាឈរតក្ម្ងជ់ួរ
ឲ្យ ន្ក្តឹម្ក្តូវង្នាះង្ទ កនុងរយៈង្ព្ល ន្ិងទកីខន្លងខ ល
 ន្សង្ងេត ករណី្ង្ន្ះអនកសង្ងេតការណ៍្សង្ងេតង្ ើញ
ម្មន្ចាំន្ួន្ ៤៣០៦ករណី្ ខ លម្និ្ង្គរព្តាម្បទបញ្ជជ  
ន្ិងន្ីតិវធិចុីះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្បការ៤.៤ ម្ន្ចាំណុ្ច
៤.៤.៨ របស់ ប.ន្.ប.ថ្។ 

  
 
 
 

 

អនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្និ្ ន្តក្ម្ងជ់រួ 
 

១៩៩ (១.២៨%) ករណី្ ម្មន្ង្សលៀកពាកអ់ាវ 
ប៉ាូលីស ង្យធា ន្ងិម្មន្ផាល កសញ្ជា គណ្បកស 



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 30 ម្ន្ 48 

ទាកទ់ងសណ្តត បធ់ាន ប ់ អនកសង្ងេត
ការណ៍្ ន្សង្ងេតង្ ើញថា ម្មន្អនកខ លគម ន្
តួនាទី ចូលកនុង ឬង្ក្ៅការយិល័យចុះង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន តយ៉ា ងង្ហាចណ្តស់ម្មន្ ចាំន្ួន្ ២៣២
ករណី្ ខ លង្គាគ ល់គតថ់ាជាតាំណ្តងរបស់
គណ្បកសន្ង្យ យ ន្ិង ន្ង្ ើររង្ញ៉ារម្ញ៉ាង្ៅ
ព្ិន្ិតយង្ ម្ ះង្ដ្ឋយរ ាំខ្ន្ការចុះង្ ម្ ះរបស់
ក្បជាព្លរ ាកនុងអាំឡុងង្ព្ល ន្ិងទីតាាំងសង្ងេត 
ខ លម្មន្ង្ៅកនុងក្បការ៣.៤ ន្ិងចាំណុ្ច 
៣.៥.៥ ម្ន្ ប.ន្.ប.ថ្។ 

 

ខ.២ ដំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

ែ.២.១. ង្ព្លង្វោម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 

ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ក្តូវ ន្កាំណ្តង់្ៅកនុងបទបញ្ជជ  ន្ិងន្តីិវធិីសក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថ្មីឆ្ន ាំ
២០១៦ (ប.ន្.ប.ថ្) ខ ល ន្បាា ញព្ីង្ព្លង្វោង្ធវើការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្បចាាំម្ថ្ៃ  ូច ន្កាំណ្តក់នុងក្បការ ៤.២។  

ទាកទ់ងបញ្ជា ង្ព្លង្វោសក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ន្ះ អនកសង្ងេតការណ៍្សង្ងេត ន្ង្ ើញថា ម្មន្
ការយិល័យែលះង្បើក ាំង្ណ្ើ រការយឺតយ៉ា វ(ង្ៅង្ម្ម៉ា ងជិត៨)។ រឯីង្ព្លោៃ ចកម៏្មន្ម្មន្ការយិល័យែលះបិទម្ុន្ង្ម្ម៉ា ង
កាំណ្ត់្ ងខ រ។ ជាកខ់សតង ូចជា
ង្ៅ ូចជាង្ៅកនុង ុាំក្ព្ះព្នាល ក្សុក
ង្សរងី្ាភណ័្ ង្ែតតបនាា យម្មន្
ជយ័  ុាំតាង្គក ក្សុកសាំឡូត ង្ែតត
 ត ់ាំបង  ុាំទួលគគីរ ង្ែតត
ង្កាះកុង  ុាំាវ យរង្ម្ៀត ក្សុែ
ែាចក់ណ្តត ល ង្ែតតកណ្តត ល ន្ិង
ង្ៅង្ែតតរតន្គិរ។ី 

 

បខន្ថម្ង្លើករណី្ង្ន្ះ សក្ម្មបង់្ៅកនុងង្ែតតរតន្គិរ ី អនកសង្ងេតការណ៍្សង្ងេតង្ ើញម្មន្ភាព្ម្និ្ក្បក្កតីកនុងយុទធ
នាការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅតាម្ការយិល័យង្ ះង្ឆ្ន តម្យួចាំន្នួ្ ក្គខ លគណ្ៈកម្មម ធិការជាតិង្រៀបចាំការង្ ះ
ង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប) តក្ម្ូវឲ្យក្កុម្ការារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តក្គបង់្ែតត-រាជធាន្ី ឈបស់ក្ម្មកព្ីរម្ថ្ៃម្ន្ព្ិធីបណុ្យភជុ ាំបណិ្ឌ ។ គ.

របូភាព្ង្លខ្ង្ែតតង្កាះកុង 

របូភាព្ព្ី ង្រវសប ុក 

២៣២(១.៤៩%) ករណី្ ជាជន្ខ លគម ន្ភារកចិច 
ង្ ើររង្ញ៉ារម្ញ៉ារ ាំខ្ន្ការចុះង្ ម្ ះ 



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 31 ម្ន្ 48 

ជ.ប  ន្សង្ក្ម្ចឲ្យក្កុម្ការារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅក្គបក់ារយិល័យតាម្បណ្តដ ង្ែតត-រាជធាន្ឈីបស់ក្ម្មកព្ីរម្ថ្ៃ គឺ
ចាបព់្ីម្ថ្ៃទី៣០ កញ្ជា   ល់ម្ថ្ៃទី១ តុោ ខ លជាម្ថ្ៃបណុ្យភជុ ាំ ង្រើយង្ធវើការម្យួម្ថ្ៃចុងង្ក្កាយម្ន្ម្ថ្ៃឈបស់ក្ម្មក គចឺាបព់្ី
ម្ថ្ៃទី២ តុោ។ 

ខតការយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តចាំន្ួន្បីង្ៅក្កុង ន្លុង ន្ិងម្យួការយិល័យង្ៅ ុាំង្សដ្ឋ ក្សុកលាំផាត ់ម្និ្ ន្
ង្ធវើតាម្ការខណ្នាាំង្ន្ះង្ទ កនុងង្នាះការយិល័យចាំន្ួន្ព្ីរ គកឺារយិល័យសាេ តឡ់ា ន្ង្សៀក ន្ិងការយិល័យ ុាំង្សដ្ឋ 
ក្សុកលាំផាត ់បិទការយិល័យកនុងម្ថ្ៃចុះង្ ម្ ះ ន្ងិការយិល័យសាេ តក់ាចាញ ន្ងិសាេ តយ់កសង្ឡាម្ ម្្ន្តី
ការយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តែលះអវតតម្មន្ ង្រើយគម ន្អនកជាំន្ួស។  

ែ.២.២. សម្មសភាព្អនកសង្ងេតការណ៍្ម្ន្កខន្លងចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 

ការសង្ងេតការណ៍្រកង្ ើញថា ភាន កា់រគណ្បកសន្ង្យ យ ន្ចូលរមួ្ក្គបក់្គបក់ារយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះ
ង្ឆ្ន ត កនុងការយិល័យខ លែុម្ខ្រវល ន្សង្ងេត។ កនុងង្នាះ ែុម្ខ្រវលសង្ងេតង្ ើញម្មន្ភាន កា់រគណ្បកសក្បជាជន្ 
ភាន កា់រគណ្បកសសង្្ាគ ះជាតិ។ រឯីអនកសង្ងេតការណ៍្ម្កព្ីអងគការ ន្ិងសម្មគម្ ម្និ្ខម្ន្រដ្ឋា ភ ិល សង្ងេតង្ ើញថា 
ម្មន្ការចូលរមួ្តិចតចួ។ 

សក្ម្មបក់រណី្ទាកទ់ងការរារាាំងអនកសង្ងេតការណ៍្ ែុម្ខ្រវលសង្ងេតង្ ើញម្មន្ ៣ករណី្ ខ លហាម្ម្និ្ឲ្យអនក
សង្ងេតការណ៍្ឈរព្ីខ្ងង្ក្កាយការកុីាំព្យូទរ័ ង្ដ្ឋយារខតកុាំព្យូទរ័ម្មន្បញ្ជា  ង្ធវើឲ្យគតែ់ឹង ន្ិងសុាំឲ្យអនកសង្ងេតការណ៍្
អងគុយឲ្យង្សៃៀម្ ន្ិង២ករណី្ហាម្ភាន កា់រគណ្បកសន្ង្យ យម្និ្ឲ្យព្ិន្តិយលិែិតបញ្ជជ កទ់ីលាំង្ៅ ន្ងិករណី្ចុង
ង្ក្កាយ គឺហាម្ឃ្តម់្និ្ឲ្យអនកសង្ងេតការណ៍្ែុម្ខ្រវលម្និ្ឲ្យសង្ងេតង្ៅកនុង ុាំជាំនាប ់ ក្សុកថ្ម ាំង ង្ដ្ឋយក្ បឲ់្យង្ៅ
ង្សនើសុាំលិែិតបញ្ជជ ក ់ ង្ទាះបអីនកសង្ងេតការណ៍្ម្មន្កាតបញ្ជជ កព់្ ី គ.ជ.ប ម្កបាា ញ ល់ព្ួកគតយ់៉ា ងណ្តកង៏្ដ្ឋយ ខត
ង្ទាះបីយ៉ា ងណ្តម្្ន្តីង្លខ្ធកិារដ្ឋា ន្ង្ែតតង្កាះកុង ន្ជយួ អន្តរាគម្ន្៍្ ងខ រចាំង្ពាះបញ្ជា ង្ន្ះ។ 

ែ.៣. ម្្ន្តចុីះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 

ែ.៣.១ សម្មសភាព្ 

ម្មន្ភាព្ម្និ្ក្បក្កតីទាកទ់ងសម្មសភាព្ម្ន្ក្បការ១.៩ ចាំណុ្ច ១.៩.១ ចាំណុ្ច១.៩.២ ន្ងិចាំណុ្ច១.៩.៣ ម្ន្ 
ប.ន្.ប.ថ្ ន្ិងម្មក្តា៥០ ម្ន្ ច.ប.ត.រ  ន្បាា ញព្សីម្មសភាព្ក្កុម្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ខ លក្កុម្ន្ីម្យួៗម្មន្
សម្មសភាព្ចាំន្ួន្ ៣នាក ់(ក្បធាន្ អនុ្ក្បធាន្ ន្ិងការកុីាំព្យូទរ័) សក្ម្មប ុ់ាំសាេ តខ់ លម្មន្ក្បជាព្លរ ាខ លម្មន្សិទធិ
ង្ ះង្ឆ្ន តចាំន្ួន្៧០០០នាក ់ន្ិងង្លើសព្ីង្ន្ះតាម្តាម្របូម្ន្តជាកខ់សតង។  

ទាកទ់ងសម្មសភាព្ម្្ន្តីចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ន្ះ អនកសង្ងេតការណ៍្សង្ងេតង្ ើញថា ម្្ន្តី ក.ច.ប ង្ៅកខន្លង
ម្យួចាំន្ួន្ អវតតម្មន្ម្យួរយៈង្ព្លែលី ង្ដ្ឋយម្ូលង្រតុម្កយឺត អនកែលះសុាំចាបឈ់ ឺអនកែលះចាបឈ់បស់ាំរាកង្រឿងផាា ល់ែលួន្ 
ន្ិងកខន្លងែលះជាំន្ួយការអនុ្ក្បធាន្រវល់ង្ៅយកឯការសក្ម្មបចុ់ះង្ ម្ ះ ខ លជាង្រតុង្ធវើឲ្យសម្មសភាព្ក្កុម្ចុះង្ ម្ ះ 
ក្តូវង្ដ្ឋះ ូរ ន្ិងបខន្ថម្ម្ុែារជួយ គន ង្ធវើការ។ ករណី្ង្ន្ះង្កើតម្មន្ចាំន្នួ្ ១៧៧ករណី្ ម្ន្ទីកខន្លងខ លែុម្ខ្រវល ន្ង្ធវើ
ការសង្ងេត។  
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ែ.៣.២ សម្តថភាព្ 

ទាកទ់ងសម្តថភាព្វញិ អនកសង្ងេតការណ៍្សង្ងេតង្ ើញថា ម្្ន្តី ក.ច.ប ចាំណ្តយង្ព្លែុសៗគន កនុងការចុះ
ង្ ម្ ះ សក្ម្មបអ់នកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្មន ក ់កនុងង្នាះអនកសង្ងេតការណ៍្សង្ងេតង្ ើញថា៖ 

- ក្បធាន្ ក.ច.ប ក្តូវការចាំណ្តយង្ព្លជាម្ធយម្   ២នាទ ី
- អនុ្ក្បធាន្ ក.ច.ប ក្តូវការចាំណ្តយង្ព្លជាម្ធយម្  ៣នាទី 
- ន្ិងការកុីាំព្យូទរ័ក្តូវការចាំណ្តយង្ព្លជាម្ធយម្   ៤នាទ ី
- សរបុកនុង ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តព្ីក្បធាន្  ល់ការកុីាំព្យូទរ័ អនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ១នាកក់្តូវ

ការរយៈង្ព្លជាម្ធយម្ ៨នាទី (ឬចង្នាល ះព្៦ី ង្ៅ ១០នាទ)ី ង្ទើបទទួល ន្បាេ ន្ម់្ បញ្ជជ កក់ារចុះង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន ត។ 

 
កនុង ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្នាះ ក្កុម្ការារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្មន្ន្ីតិវធិីកនុងការអនុ្វតតការារតាម្តួ

នាទី ន្ិងភារកចិច ខ លម្មន្ខចងកនុងចាប។់ កនុង ាំង្ណ្ើ រការង្ន្ះ អនកសង្ងេតការណ៍្ ន្សង្ងេតង្ ើញ ការបាំង្ព្ញការារ
របស់ម្្ន្តី ក.ច.ប  ូចខ្ងង្ក្កាម្៖ 

ក្បធាន្ ក.ច.ប ម្និ្ ន្សម្មភ សន្ ៍ឬង្ធវើែុសន្ីតិវធិកីនុងការ
សម្មភ សន្ជ៍ាម្យួអនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ករណី្ង្ន្ះ
អនកសង្ងេតការណ៍្សង្ងេតង្ ើញ ៣១៩៤ករណី្ ង្ៅកនុងទី
តាាំង ន្ិងង្ព្លង្វោខ ល ន្សង្ងេត ការអនុ្វតតង្ន្ះ ន្
ង្ធវើែុសជាម្យួចាំណុ្ច៤.៤.១៦ ន្ិង៤.៤.១៧ ម្ន្ ប.ន្.ប
.ថ្ ខ លក្បធាន្ម្និ្ ន្ាកសួរ ល់អនកម្កសុាំចុះង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន ត។  

 

 

 

ក្បធាន្ ម្ធយម្ ២នាទ ី

អនុ្ក្បធាន្ ម្ធយម្ ៣នាទ ី

ការកុីាំព្យូទរ័ ម្ធយម្ ៣នាទ ី

សរបុ ម្ធយម្ ៨នាទ ី

ង្ថ្រៈ ង្វោចាំណ្តយង្លើអនកចុះង្ ម្ ះម្មន ក ់

របូភាព្ គ.ជ.ប 

៣១៩៤ (២០.៥)ករណី្  ក្បធាន្ ក.ច.ប  
ង្ធវើែុសន្ីតិវធិី ម្និ្ ន្ាកសួរ 

 

ក្បធាន្  ក.ច.ប ង្ធវើែុសន្តីវិធិ ី



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 33 ម្ន្ 48 

ចាំខណ្កអនុ្ក្បធាន្ក្កុម្ការារចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត អនកសង្ងេតការណ៍្ ន្សង្ងេត
ង្ ើញថា ការសរង្សរព្ត័ម៌្មន្កនុងបាេ ន្ម់្ 
បញ្ជជ កក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត គឺសរង្សរែុស
ព្ត័ម៌្មន្  ូចជាអកេរាវរិទុា កនុងង្នាះសង្ងេតង្ ើញ
ម្មន្ចាំន្ួន្ ៤៩៩ករណី្  ូចជាការង្សរ ង្ ម្ ះ «
្» ង្ៅ «ថ្» ង្ភទក្បុសង្ៅជាក្សី កខន្លងែលះែុស
ភូម្ជិាង្ ើម្ ខ ល ាំង្ណ្ើ រការង្ន្ះម្មន្ខចងកនុង
ចាំណុ្ច៤.៤.២០ ម្ន្ ប.ច.ប.ថ្។ 

 

 

ែ.៤ ការចាតខ់ចង 

ែ.៤.១  ាំណ្តកក់ាលម្ន្ការចុះង្ ម្ ះ 

អនកសង្ងេតការណ៍្ែុម្ខ្រវល ន្សង្ងេតង្ ើញថា ម្មន្ករណី្ ុាំែលះម្និ្ ន្ដ្ឋកប់ាា ញក្បតិទិន្នម្ន្ការចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តតាម្ភមូ្ ិ  ុាំ ឬតាម្ទីាធារណ្ៈង្នាះង្ទ  ូចជា ុាំម្ក្ព្ែពស់ ក្សុកបង្វល ង្ែតត ត ់ាំបង  ុាំធម្មតាអរ 
ក្សុកសាំង្រាងទង ង្ែតតកាំព្ងស់ពឺ។ 

ែ.៤.២ ជាំហាន្ម្ន្ការចុះង្ ម្ ះ 

ភាព្ម្និ្ក្បក្កតីទាកទ់ិន្ជាំហាន្ម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត  ន្កាំណ្ត ូ់ចម្មន្ខចងកនុងក្បការ៤.៤ កនុងចាំណុ្ច
៤.៤.១៦ ររូត ៤.៤.២២ ម្ន្ ប.ន្.ប.ថ្។ ទាកទ់ងជាំហាន្ម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ន្ះ អនកសង្ងេតការណ៍្ ន្សង្ងេត
ង្ ើញថាម្មន្យ៉ា ងង្ហាចណ្តស់ ៣១០ករណី្ ក្បធាន្ក្កុម្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ប ិង្សធការសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត
ង្ដ្ឋយព្ួកគតម់្និ្ ន្ឲ្យ«ទក្ម្ងប់ ិង្សធ» ល់អនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ករណី្ង្ន្ះម្មន្ង្សាើរក្គបទ់ីកខន្លងម្ន្ការយិល័
យខ លអនកសង្ងេតការណ៍្ ន្សង្ងេត ក្ព្ម្ទាាំងម្និ្បញ្ជជ កព់្មី្ូលង្រតុម្ន្ការប ិង្សធ។ រឯីករណី្ខ លទាកទ់ងអនុ្
ក្បធាន្ ក.ច.ប វញិ សង្ងេតង្ ើញម្មន្ ១៣១៣ករណី្ ខ លអនកសង្ងេតការណ៍្ ន្សង្ងេតង្ ើញថា អនុ្ក្បធាន្ ក.ច.ប 
ម្និ្ ន្ខណ្នាាំអនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឲ្យង្ៅជួបជាម្យួការកុីាំព្យទរ័។ សក្ម្មបក់ារកុីាំព្យូទរ័ អនកសង្ងេតការណ៍្សង្ងេត
ង្ ើញថា ម្មន្ង្ធវើការង្្ាៀងផាា ត់្ តិតាន ម្ក្កង្ ម្ ម្និ្ក្តឹម្ក្តូវ្ងខ រ ករណី្ង្ ើញម្មន្ចាំន្ួន្ ១៦២ករណី្។  

 

 

 

 

 

 

្តតិង្ម្ម្ ម្និ្ក្តមឹ្ក្តវូ 

១៦២(១.០៤%)ករណី្ 
ការកុីាំព្យូទរ័្តតិង្ម្ម្  

ម្និ្ក្តឹម្ក្តវូ 

អនុ្ក្បធាន្ម្និ្ម្មន្ង្សចកតខីណ្នាាំ 

១៣១៣ (៨.៤៣%)ករណី្ 
អនុ្ក្បធាន្ម្និ្ខណ្នាាំឲ្យជបួ

ការកុីាំព្យូទរ័ 

ក្បធាន្ម្និ្ង្ចញទក្ម្ងប់ ងិ្សធ 

៣១០(១.៩៩%)ករណី្ 
ក្បធាន្ម្និ្ង្ចញទក្ម្ង់

ប ិង្សធ 

៤៩៩ (៣.២%)ករណី្អនុ្ក្បធាន្ 
 ន្សរង្សរែុសព្ត័ម៌្មន្កនុងបាេ ន្ម់្ ែុស 
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ទាំព្រ័ទី 34 ម្ន្ 48 

ទាកទ់ងក្បជាព្លរ ាខ ល ន្ម្កចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត អនកសង្ងេតការណ៍្សង្ងេតង្ ើញថា ម្មន្អនកសុាំចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តែលះខ ល ន្ម្កចុះង្ ម្ ះ ង្រើយវលិក្តឡបង់្ៅវញិង្ដ្ឋយម្និ្ ន្ទទួលនូ្វ«ទក្ម្ងប់ាេ ន្ម់្ បញ្ជជ ក់
ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត» ករណី្ង្ន្ះសង្ងេតង្ ើញម្មន្ចាំន្នួ្ ២៣ករណី្ កនុងចាំង្ណ្តម្ង្នាះម្មន្ ៣ករណី្ ខ ល ន្
បាា ញចាស់ថា ម្្ន្តីការកុីាំព្យូទរ័ម្និ្ ន្ក្បគល់ឲ្យ ៣ករណី្ង្ទៀតអនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ភលច ន្ិងង្ក្ៅព្ីង្នាះករណី្ង្្សងៗ
ខ លបញ្ជជ កម់្និ្ ន្ចាស់ោស់ព្ីម្ូលង្រតុ។ ករណី្ទាាំងង្ន្ះ ង្កើតម្មន្កនុងង្ែតតបនាា យម្មន្ជយ័ កាំព្ងធ់ាំ ក្កង្ចះ 
ង្សៀម្រាប ាវ យង្រៀង ម្ប៉ាលិន្ ន្ិងតបូង មុ ាំ។ 

កនុង ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះ គ.ជ.ប  ន្ដ្ឋកង់្អក្កងស់ក្ម្មបឲ់្យអនកម្កចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ធវើការព្ិន្ិតយ ន្ងិង្្ាៀង
ផាា តព់្ត័ម៌្មន្ ង្ៅតាម្ជាំហាន្ម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ខតជាកខ់សតងអនកសង្ងេតការណ៍្ព្ិន្តិយង្ ើញថា ក្បជាព្លរ ា
ចាំន្ួន្ ៣៧៣៩ករណី្ កនុងង្ព្លសង្ងេត គមឺ្និ្ ន្ង្្ាៀងផាា តង់្ ម្ ះរបស់ព្ួកង្គ ជាម្យួង្អក្កងកុ់ាំព្យូទរ័ខ ល ន្ដ្ឋក់
បាា ញង្នាះង្ទ បញ្ជា ង្ដ្ឋយារខតម្្ន្តីម្និ្ ន្ខណ្នាាំ ល់ព្ួកគត ់ ករណី្ែលះអនកសុាំចុះង្ ម្ ះម្និ្ព្និ្ិតយង្ដ្ឋយែលួន្ឯង 
ករណី្ែលះង្ទៀតគតគ់ម ន្ជាំន្យួការ ន្ិងករណី្ចុងង្ក្កាយគឺអនកចុះង្ ម្ ះម្និ្ង្ចះអកសរខតម្តង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទាកទ់ងការង្្ាៀងផាា តទ់និ្នន្យ័របស់អនកសុាំចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ការសង្ងេត ន្បាា ញថា ភាគង្ក្ចើន្គតង់្ក្បើ
ក្ ស់ឯការបញ្ជជ កស់ញ្ជា ណ្សក្ម្មបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ឬអតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ សញ្ជជ តិខែមរ ង្ ើម្បងី្ធវើការព្ិន្ិតយ 
ន្ិងង្្ាៀងផាា ត ់ខតង្ទាះជាយ៉ា ងណ្តកម៏្មន្ក្បជាព្លរ ា ន្ង្ក្បើក្ ស់ខភនកទង្ទរ កនុងការង្ម្ើល ន្ិងង្្ាៀងផាា តង់្ន្ះ្ងខ រ។ 

ង្ៅកនុងបទបញ្ជជ  ន្ងិន្ីតិវធិកីនុង ក្បការ៤.៤.២  ន្កាំណ្តថ់ាក្បជាព្លរ ាម្មន កម់្មន្ង្ ម្ ះខតម្យួគតង់្ៅកនុង
បញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តខតម្យួ។ ទាកទ់ងករណី្ង្ន្ះ អនកសង្ងេតការណ៍្ ន្សង្ងេតង្ ើញថា ក្បជាព្លរ ាម្កចុះង្ ម្ ះ
ម្តងង្រើយ ន្វលិក្តឡបម់្កវញិម្តងង្ទៀត ករណី្ង្ន្ះង្កើតង្ឡើងម្មន្ក្បខរល ៣៣ករណី្  ូចជាង្ៅកនុង ុាំខតបង ង្ែតតក្ព្ះ
វហិារ  ុាំង្ៅត ង្កាងង្ែតតម្ក្ព្ខវង ន្ិងកនុង ុាំម្ន្ង្ែតតម្យួចាំន្នួ្ង្ទៀត។ ខតង្ទាះជាយ៉ា ងណ្ត ង្យើងកម៏្និ្ ងឹចាស់ថាការវលិ
ក្តឡបម់្កចុះង្ ម្ ះវញិម្តងង្ទៀតង្ន្ះង្ដ្ឋយម្មន្ម្ូលង្រតុអវីចាស់ោស់ង្នាះង្ទ។ 

 

 

ម្និ្ ន្ទទលួទក្ម្ងប់ាេ ន្ម់្ បញ្ជជ កក់ារចុះង្ ម្ ះ ង្្ាៀងផាា តជ់ាម្យួង្អក្កងកុ់ាំព្យូទរ័ 
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ទាកទ់ងការបញ្ជូ ន្ទិន្នន្យ័ព្កីារយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្កម្ជឈម្ណ្ឌ លកុាំព្យូទរ័ អនកសង្ងេតការណ៍្ ន្
សង្ងេតង្ ើញម្មន្បញ្ជា កនុងការបញ្ជូ ន្ព្ត័ម៌្មន្ររូត ល់ ៣៨៩ករណី្ បញ្ជា ម្ន្ការរអាករ់អលួង្ន្ះ គបឺណ្តត លម្កព្ីង្សវា
អុីន្ធណិឺ្តខ លម្មន្ភាព្រអាករ់អលួ ន្ិងបញ្ជូ ន្យឺត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទាកទ់ង ាំង្ណ្ើ រការម្ន្ការចុះង្ ម្ ះ ខ លម្មន្ភាព្រអាករ់អលួររូត ល់បញ្ឈប ់ាំង្ណ្ើ រការ រយៈង្ព្លចាបព់្ ី
៣០នាទីង្ឡើងង្ៅ អនកសង្ងេតការណ៍្សង្ងេតង្ ើញថាម្មន្ ១០៥(០.៦៧%)ករណី្ ខ ល ន្ង្កើតង្ឡើង កនុងរយៈង្ព្ល
ម្ន្ការសង្ងេតង្ន្ះ ករណី្ខ លង្កើត
ង្ឡើងង្នាះរមួ្ម្មន្ ូចជា ឧបករណ៍្ ម្និ្
 ាំង្ណ្ើ រការ កម្មវធិីសក្ម្មបចុ់ះង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន ត ម្មន្ភាព្រអាករ់អលួង្បើកម្និ្
 ាំង្ណ្ើ រការក្សួលង្ដ្ឋយម្និ្ាគ ល់
ឧបករណ៍្ជាង្ ើម្ បញ្ជា ទាាំងង្ន្ះង្គ
សង្ងេតង្ ើញម្មន្ង្ៅកនុងែលះ ម្ន្ង្ែតត
ទាាំងអស់។  

 

 

 

 

៣៨៩(២.៤៩%)ករណី្ ង្សវា
អុីន្ធណិឺ្តរអាករ់អលួ ឬយឺត 

១០៥(០.៦៧%) ករណី្ បញ្ឈប ់ាំង្ណ្ើ រការកុាំព្យូទរ័ 
រយៈង្ព្លចាបព់្ី៣០នាទីង្ឡើងង្ៅ 
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គ. ការរកង្ ើញរបស ់គ.ជ.ប អពំីភាពមនិ្ក្បក្កតី ន្ិកទិន្ោន្័យខ ស 

គ.១. ការបញ្ជូ ន្ទនិ្នន្យ័យឺតង្ក្កាយម្ថ្ៃបទិការចុះង្ ម្ ះ 

ង្ៅក្ព្ឹកម្ថ្ៃសុក្ក ទ២ី៣ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ គណ្ៈកម្មម ធិការជាតិង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប) ន្ ន្បាា ញព្ី
ម្ូលង្រតុ ម្ន្ការយឺតយ៉ា វកនុងការបញ្ជូ ន្ទិន្នន្យ័អនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ចាំន្ួន្ ២៣១៨ នាក ់ខ លបញ្ជូ ន្ព្ី ុាំចាំន្នួ្៤៣ 
ម្ន្ង្ែតត ចាំន្នួ្១៣ ម្កកាន្ន់ាយកដ្ឋា ន្ក្គបក់្គងទិន្នន្យ័អនកង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្កាយម្ថ្ៃទី០១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៦ ខ លជាម្ថ្ៃបិទបញ្ជបក់ារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។ 

ង្ៅកនុងកិចចក្បជុាំខ្ងង្លើង្ន្ះ គ.ជ.ប ក ៏ន្ង្ធវើការបាា ញង្អាយង្ ើញព្ីចាំន្ួន្ទនិ្នន្យ័ តាម្បណ្តត  ុាំសាេ ត់
ខ លយឺតយ៉ា វង្ន្ះ ង្រើយក ៏ន្ង្អាយតាំណ្តងគណ្បកសន្ង្យ យ ង្ធវើសាំណ្តកង្្ាៀងផាា តង់្ ម្ ះអនកទាាំងង្នាះ ង្ ើម្បី
ធានាថា ង្ ម្ ះរបស់ព្ួកង្គម្ក ល់ង្ព្លក្តូវ ន្ គ.ជ.ប បញ្ចូ លង្ៅកនុង ក្បព្ន័្ធទិន្នន្យ័ង្រើយ ង្បើង្ទាះបីជាង្ ម្ ះទាាំង
ង្នាះ ន្បញ្ជូ ន្ម្កយឺតង្ព្លកតី។ 

វធិីា្សតង្ៅកនុងការង្្ាៀងផាា តង់្នាះ គ.ជ.ប  ន្ង្រៀបចាំបញ្ជ ីង្ ម្ ះអនកខ ល ន្បញ្ជូ ន្ម្កយឺតទាាំង ២៣១៨ 
នាក ់ង្ដ្ឋយសង្ក្ម្ចង្ក្ជើសង្រ ើសយក  ុាំសាេ តច់ាំន្ួន្៥ ខ លម្មន្ង្ ម្ ះង្ក្ចើន្ម្កង្ធវើជាសាំណ្តក ង្ ើម្បងី្ធវើការង្្ាៀងផាត ត។់ 
ង្ៅកនុងម្យួ ុាំ គ.ជ.ប ង្អាយតាំណ្តងគណ្បកសន្ង្យ យង្ក្ជើសង្រ ើសយកង្ ម្ ះ ៥នាក ់ម្កង្ធវើការង្្ាៀងផាា ត ់ថាង្ ម្ ះ 
ទាាំងង្នាះ ន្បញ្ចូលង្ៅកនុងក្បព្ន័្ធទនិ្នន្យ័របស់ គ.ជ.ប ម្កង្្ាៀងផាា តជ់ាម្យួគល់បញ្ជ ីម្ន្បាេ ន្ម់្ បញ្ជជ កក់ារចុះង្ ម្ ះ
ង្ ះង្ឆ្ន ត។ 

គ.ជ.ប  ន្បញ្ជជ កម់្ូលង្រតុថា ង្រតុ្លខ លនាាំង្អាយម្មន្ការយឺតយ៉ា វកនុងការបញ្ជូ ន្ង្ ម្ ះទាាំងង្នាះម្ក
នាយកដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័ របស់ គ.ជ.ប យឺត គឺជាកាំរុសរបស់ម្្ន្តីការកុីាំព្យូទរ័ម្យួខ្នក ង្ពាលគឺព្ួកគតង់្ធវើការារង្ៅម្មន្
ចង្នាល ះក្បង្ហាង ក្ព្ម្ទាាំងការយល់ ឹងង្ៅម្មន្កាំរតិ ន្ិងម្យួខ្នកង្ទៀតគឺង្ដ្ឋយារខតក្បព្ន័្ធអុនី្ធឺខណ្តែលះ រមួ្្សាំ
ជាម្យួាថ ន្ភាព្្លូវលាំ ក ន្ិងដ្ឋចក់្សយលែលះ។  

ជាការកតស់ម្មគ ល់ទិន្នន្យ័ទាាំងអស់ង្នាះ ម្និ្ម្មន្អវីខ លជាបញ្ជា ង្នាះង្ទ អវីខ លង្គសង្ងេតង្ ើញគឺង្ៅកនុង
ចាំង្ណ្តម្ង្ ម្ ះអនកខ ល ន្ង្ធវើការង្្ាៀងផាា តម់្មន្ម្មន ក ់ម្មន្បញ្ជា ក្តងង់្ព្លង្វោម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ដ្ឋយគល់
បញ្ជ ី ន្ិងក្បព្ន័្ធទិន្នន្យ័ម្មន្ការែុសគន ម្យួម្ថ្ៃ (កនុងម្ម៉ា សីុន្កុាំព្យូទរ័យឺតជាង ១ម្ថ្ៃ)។ ង្ ម្ ះចាំន្នួ្ជាង ២៣១៨ នាក ់
ខ លម្និ្ទាន្ ់ន្បញ្ចូលង្ៅកនុងបញ្ជ ីចុះង្ ម្ ះបង្ណ្តដ ះអាសន្ន ម្មន្ង្ៅកនុងង្ែតតចាំន្នួ្១៣ ម្មន្ ូចជា ង្ែតតបនាា យម្មន្
ជយ័ កាំព្ងច់ាម្ កាំព្ងឆ់្ន ាំង កាំព្ងធ់ាំ កាំព្ត ង្កាះកុង ក្កង្ចះ ក្ព្ះវហិារ ម្ក្ព្ខវង រតន្គិរ ីង្សៀម្រាប តាខកវ ន្ិងង្ែតតតបូង មុ ាំ។ 

 ការសង្ងេតរបស់ែុម្ខ្រវល យល់ង្ ើញថា ករណី្ង្ន្ះវាអាចង្កើតម្មន្ ង្ដ្ឋយកាំរុសបង្ចចកង្ទសព្ិតខម្ន្ ម្ា៉ាង
ង្ទៀតវាម្និ្ម្មន្អវីខ លជាបញ្ជា ធៃន្ធ់ៃរង្នាះង្ទ ង្ក្ពាះទនិ្នន្យ័ក្តូវ ន្ង្្ាៀងផាា តក់្តឹម្ក្តូវ ូចគន រវាងបាេ ន្ម់្ បញ្ជជ កក់ារ
ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងទនិ្នន្យ័ខ លម្មន្ង្ៅកនុងកុាំព្យូទរ័ រឯី ១ករណី្ខ ល ន្រកង្ ើញព្ីង្ព្លង្វោែុសគន វាក្គន្ខ់ត
ជាង្ព្លង្វោបញ្ជូ ន្ង្នាះង្ទ។  



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 37 ម្ន្ 48 

គ.២. ករណី្ង្ ម្ ះសាួន្ ន្ងិការែុសទនិ្នន្យ័ 

 ទាកទ់ងង្ ម្ ះសាួន្ ន្ងិភាព្ម្និ្ក្បក្កតីម្ន្ទនិ្នន្យ័ គ.ជ.ប  ន្បាា ញថា ម្ជឈម្ណ្ឌ លទិន្នន្យ័របស់ គ.ជ.ប រក
ង្ ើញម្មន្អនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តខ លម្មន្ទិន្នន្យ័សាួន្ (ង្ ម្ ះសាួន្តាម្រយៈាន ម្ក្កង្ ម្  ន្ិងសាួន្តាម្រយៈ 
ទិន្នន្យ័(ង្ ម្ ះ,ង្ភទ, ម្ថ្ៃខែឆ្ន ាំកាំង្ណ្ើ ត, ន្ិងរបូថ្ត) ម្មន្ចាំន្នួ្ ១៩៣១២(ម្យួម្ុនឺ្ក្ ាំបនួ្ពាន្ប់ីរយ បព់្រី)នាក ់
ក្បខរល ៣% ម្ន្ទិន្នន្យ័អនក ន្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តសរបុ កនុងង្នាះម្មន្ង្ ម្ ះខ លម្មន្ទិន្និន្យ័ ូចគន ទាាំងក្សុងម្មន្
៣២៩៦ (បីពាន្ព់្ីររយង្ៅសិបក្ ាំម្យួ)នាក។់ កនុងង្នាះចាំង្ពាះង្ ម្ ះខ លក្តូវលុបង្ចាលជាង ៣ពាន្ន់ាក ់គឺង្ដ្ឋយារ
ង្ ម្ ះទាាំងង្នាះ ន្ចុះជាង្ក្ចើន្កខន្លង ន្ងិម្មន្ង្លែអតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ រមួ្ទាាំងទិន្ននិ្យ័ទាាំងង្នាះ ូចគន ្ងខ រ។ គ.ជ.ប 
 ន្បញ្ជជ កម់្ូលង្រតុខ លអាចបណ្តត លឲ្យម្មន្ម្នុ្សសម្មន កអ់ាចចុះ ន្ង្ក្ចើន្ ងង្នាះគឺម្កព្ីការចុះង្ ម្ ះាកលបង 
ការផាល ស់បតូរទីលាំង្ៅ ការង្្ារកខន្លងចុះង្ ម្ ះម្នុ្សស ០២(ព្ីរ)នាក ់ង្ក្បើក្ ស់អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ ខតម្យួ ន្ងិម្នុ្សសម្មន ក់
ង្ក្បើឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្ព្ីរ។ 

ករណី្ម្យួង្ទៀតគឺ ង្ ម្ ះសាួន្ខ លជាករណី្គតង់្ក្បើក្ ស់ អ.ែ (អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមរ)្ង ង្រើយ
គតង់្ៅកខន្លងង្្សង គតង់្ក្បើក្ ស់ឯការបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្្ង  ន្ន្យ័ថា ម្នុ្សសគតម់្មន ក ់គតចុ់ះង្ ម្ ះង្ក្ចើន្ក
ខន្លង។ ង្រើយករណី្រង្បៀបរនឹង ង្បើង្ដ្ឋយារការសាួន្ង្នាះជាង្ចតនារបស់បុគគលខ លព្ាយម្ម្មន្ង្ ម្ ះង្លើសកនុង
បញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តម្មន្ង្លើសព្ីព្រីកខន្លង។  

ចាំង្ពាះការបញ្ជូលទិន្និន្យ័អនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត គ.ជ.ប រកង្ ើញថា ម្មន្ង្ ម្ ះជាង ២១ម្ុនឺ្ង្ ម្ ះ ក្តូវ ន្
បញ្ជូលទន្និន្យ័ែុស ង្រើយក ៏ន្សង្ក្ម្ចខកតក្ម្ូវង្ៅតាម្អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ រចួង្រើយ្ងខ រ។ 

ក្បព្ន័្ធថ្មីម្មន្ភាព្ខ្ល ាំងម្យួខ ល គ.ជ.ប អាចរកង្ ើញបញ្ជា ខ លង្កើតម្មន្ង្ៅង្ព្លង្្ាៀងផាា ត ់ ន្ិងការបញ្ចូ ល
ទិន្នន្យ័ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តខ លម្និ្ ន្បញ្ជូ ន្សព្វក្គបម់្កកាន្ន់ាយកដ្ឋា ន្ក្គបក់្គងទិន្នន្យ័អនកង្ ះង្ឆ្ន ត ង្រើយ គ.
ជ.ប កអ៏ាចខកតក្ម្ូវ ន្ខ រ។ 

គ.៣ ការអង្ងេតង្លើបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបងូខ លង្ចញង្ដ្ឋយ គ.ជ.ប 

 តាម្កាលវភិាគរបស់ គ.ជ.ប  ន្បិទ្ាយបញ្ជ ីង្ ម្ ះ ាំបងូកនុងម្ថ្ៃទី៣ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ ន្ងិទុកឱ្យម្មន្ការ
បតឹងតវា៉ា  ន្ិងបតងឹជាំទាស់ង្លើបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបូងង្ៅក្កុម្ក្បកឹា ុាំ សាេ តក់នុងរយៈ១០ម្ថ្ៃ គឺររូត ល់ម្ថ្ៃទ១ី៤ ខែម្ករា 
ឆ្ន ាំ២០១៧។  

កនុង ាំង្ណ្ើ រការព្ិន្តិយបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ន្ះ ែុម្ខ្រវល ន្សង្ងេតង្ ើញថាក្បជាព្លរ ា  ន្ង្ចញង្ៅព្ិន្តិយង្ ម្ ះ
ម្មន្ក្បម្មណ្៣០%ង្ៅតាម្ាោ ុាំ សាេ ត។់ ង្ែតតខ លម្មន្ភាគរយក្បជាព្លរ ាង្ចញង្ៅព្ិន្ិតយតិចជាងង្គរមួ្ម្មន្៖ 
ង្ែតតតបូង មុ ាំ ង្ែតតម្ក្ព្ខវង ង្ែតតឧតតរម្មន្ជយ័ ង្ែតតក្ព្ះសីរនុ្។ ង្ដ្ឋយខឡករាជធាន្ីភនាំង្ព្ញ ង្ែតតង្សៀម្រាប ង្ែតតបនាា យ
ម្មន្ជយ័ ង្ែតតរតន្ៈគិរជីាង្ ើម្ គឺម្មន្ក្បជាព្លរ ាង្ចញង្ៅព្ិន្ិតយង្ក្ចើន្ម្ធយម្។ ក្បជាព្លរ ាម្យួចាំន្នួ្ព្ឹងខ្អកង្លើការ
ព្ិន្ិតយង្្ាៀងផាា តង់្ដ្ឋយង្ម្ភូម្ ិ ង្រើយាម្ែីលួន្ម្និ្ ន្ង្ៅព្ិន្ិតយង្ដ្ឋយផាា ល់ែលួន្ង្នាះង្ទ។ ក្បជាព្លរ ាជាង្ក្ចើន្ ន្
ង្្ាៀងផាា តង់្ ម្ ះតាម្រយៈង្គរទាំព្រ័បញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តរបស់ គ.ជ.ប(www.voterlist.org.kh)។ 
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ករណី្ង្ន្ះ ែុម្ខ្រវលសង្ងេតង្ ើញថា ការ្សព្វ្ាយរបស់អាជាា ធរពាកព់្ន័្ធ (អាជាា ធរម្ូលដ្ឋា ន្ គណ្ៈកម្មការ
ង្រៀបចាំការង្ ះង្ឆ្ន ត (គ.ជ.ប) ន្ិងក្បព្ន័្ធ្សព្វ្ាយព្ត័ម៌្មន្...) ម្និ្សូវម្មន្ភាព្ទូលាំទូោយ។ ការ្សព្វ្ាយភាគង្ក្ចើន្
គឺតាម្ម្ង្ធា យបិទ្ាយបដ្ឋង្ៅាោ ុាំ សាេ ត ់ ន្ិងទីក្បជុាំជន្ម្យួចាំន្ួន្ ការជូន្ ាំណឹ្ង ល់ក្បជាព្លរ ាង្ដ្ឋយ
ង្ម្ភូម្ ិន្ងិចាក់្ ាយតាម្ឧង្ឃ្សន្ស័ព្ា។ ង្ៅកនុងអាំឡុងង្ព្លបិទបញ្ជ ីង្ ម្ ះ ាំបូងង្ន្ះ ចាំន្ួន្បណ្ដឹ ងតវា៉ា ង្លើករណី្ែុស
ង្ ម្ ះ ឬែុសទិន្នន្យ័ង្្សងៗម្មន្ចាំន្ួន្តិច។ ង្គលបាំណ្ងម្ន្បណ្ដឹ ងង្ន្ះ វាក្គន្ខ់តជាការង្សនើខកតក្ម្ូវង្ ម្ ះ ឬទិន្នន្យ័
ប៉ាុង្ណ្តណ ះ ប៉ាុខន្តក្បជាព្លរ ាាម្ញ្ាយល់ថាម្មន្ភាព្សមុគាម ញសក្ម្មបព់្កួង្គនូ្វង្ព្លឮថាែលួន្ក្តូវដ្ឋកព់ាកយបណ្ដឹ ងកនុង
ករណី្ែុសង្ ម្ ះ ឬទិន្នន្យ័។ សក្ម្មប ់ាំង្ណ្ើ រការម្ន្ការង្ដ្ឋះក្ាយបណ្ដឹ ងជាំទាស់អនក ន្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តថា ម្និ្
ម្មន្សញ្ជជ តិខែមរ ក្កុម្ក្បឹកា ុាំ សាេ ត ់ (កប .ស) ភាគង្ក្ចើន្ គឺម្និ្ ន្ង្កាះង្ៅគូភាគី ព្ិង្សសចុងចង្ម្លើយម្កសួរ
ង្ ញង្ដ្ឋលកនុងការក្បជុាំសង្ក្ម្ចង្ទ។ កប .ស ភាគង្ក្ចើន្កម៏្និ្ ន្សួរង្ ញង្ដ្ឋលចុងចង្ម្លើយអាំព្ីឯការ្លូវចាបម់្ន្
ការទទួល ន្សញ្ជជ តិខែមរ ង្ក្ៅខតព្ីការបាា ញអតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ សញ្ជជ តិខែមររបស់ចុងចង្ម្លើយខ លភាគីង្ ើម្បណ្ដឹ ង
ម្មន្ការសងសយ័អាំព្ីភាព្ក្តមឹ្ក្តូវម្ន្ការទទួល ន្ឯការង្ន្ះ។ លទធ្លម្ន្ការង្ដ្ឋះក្ាយរបស់ កប .ស ភាគង្ក្ចើន្
គឺម្និ្យល់ក្ព្ម្តាម្ពាកយបណ្ដឹ ង ខ លបដឹងជាំទាស់ឲ្យលុបង្ ម្ ះអនកង្ ះង្ឆ្ន តខ លសងសយ័ថា ម្និ្ម្មន្សញ្ជជ តខិែមរ។ 
ែុសព្ី ាំង្ណ្ើ រការព្ីម្នុ្យ៉ា ងតិចម្មន្ ២ករណី្កនុងង្ែតតក្ព្ះវហិារ ន្ិងង្ែតតង្សៀម្រាប ចុងចង្ម្លើយ ន្បដងឹភាគីង្ ើម្បណ្ដឹ ង
ង្ៅតុោការវញិព្ីបទបរហិាង្ករ តិ៍។ 

ការសង្ងេត ន្បាា ញង្ទៀតថា ម្មន្ករណី្ តង់្ ម្ ះអនកង្ ះង្ឆ្ន តង្ៅកនុង ុាំម្យួចាំន្ួន្ម្ន្ក្សុកង្ម្ម្ត ់ ង្ែតត
តបូង មុ ាំ។ ជាឧទាររណ៍្ង្ៅកនុង ុាំជាាំក្កង្វៀន្ ម្មន្ករណី្ តង់្ ម្ ះអនកង្ ះង្ឆ្ន តក្បម្មណ្១១១នាក ់ខ លបណ្តដ លម្ក
ព្ីការបញ្ជូ ន្ទិន្នន្យ័ព្ី ុាំ សាេ តម់្ក គ.ជ.ប។ ង្ក្កាយព្ីការព្ិន្ិតយង្្ាៀងផាា តង់្ ើញ គ.ជ.ប  ន្បញ្ចូលង្ ម្ ះ ទាាំងង្នាះ
កនុងបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបូង ន្ិង ន្បញ្ជូ ន្ង្ៅ ុាំ សាេ តង់្ ើម្បបីិទ្ាយជាថ្មី។  

ទាកទ់ងការ តង់្ន្ះ ែុម្ខ្រវល ន្សិកា ន្ិងជួបជាម្យួនាយកដ្ឋា ន្ក្គបក់្គងទិន្នន្យ័អនកង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ិងបញ្ជ ី
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ង្ ើម្បសិីកាព្ីបញ្ជា ខ លង្កើតង្ឡើង អវីខ លជាបញ្ជា គឺ ម្និ្ម្មន្ការង្្ាៀងផាា តរ់វាងរ យការណ៍្បកូ
សរបុក្បចាាំម្ថ្ៃម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ជាម្យួចាំន្ួន្ទិន្នន្យ័ខ ល ន្ង្្ាើម្កនាយកដ្ឋា ន្ក្គបក់្គងទិន្នន្យ័អនកង្ ះ
ង្ឆ្ន ត ន្ិងបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត។ ករណី្ង្ន្ះជាង្រតុខ ល គ.ជ.ប ម្និ្អាចក្គបក់្គងង្ ម្ ះខ ល ន្ ត ់ ឬ ងឹថា
ម្ម៉ា សីុន្ចុះង្ ម្ ះម្យួណ្តខ លម្និ្ ន្បញ្ជូ ន្អស់ ន្ិងចាំណុ្ចែវះខ្តម្ន្ការក្គបក់្គងទិន្នន្យ័។ ង្ទាះប ីឹងថា ម្មន្
ង្ ម្ ះកនុង ុាំ សាេ តែ់លះ ន្ តក់ង៏្ដ្ឋយ គ.ជ.ប នូ្វខតអនុ្វតតតាម្កាលវភិាគង្ចញបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត្លូវការង្ទៀត 
ខ ល។ 

គួរឱ្យកតស់ម្មគ ល់ នាយកដ្ឋា ន្ក្គបក់្គងទនិ្នន្យ័អនកង្ ះង្ឆ្ន ត ន្ងិបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត  ន្ដ្ឋកក់្កុម្ការារ
ក្តួតព្ិន្ិតយង្ ម្ ះសាួន្ ន្ងិង្្ាៀងផាា តទ់ិន្នន្យ័ម្ន្អនកង្ ះង្ឆ្ន តខ ល ន្បញ្ជូ ន្ព្ី ុាំ សាេ ត ់ នូ្វរាល់ព្ត័ម៌្មន្ជាម្យួឯក
ារបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជា ណ្របស់អនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្មន ក់ៗ  ខ ល ន្ថ្តភាជ បម់្កជាម្យួ ខតការសង្ងេតង្ ើញថា 
ព្ត័ម៌្មន្អនកង្ ះង្ឆ្ន តទាាំងង្នាះង្ៅខតម្មន្ែុស។ ឧទាររណ៍្កនុងបញ្ជ ីង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបូងែលះ ម្មន្អនកង្ ះង្ឆ្ន ត
ខ លម្និ្ម្មន្របូថ្តង្ៅកនុងបញ្ជ ី ន្ិងជាំន្ួសង្ដ្ឋយរបូសាំបុក្តកាំង្ណ្ើ ត។ ង្ទាះបីជាម្មន្ការបិទ្ាយបញ្ជ ីង្ ម្ ះអនកខ ល
ក្តូវលុបង្ចញព្ីបញ្ជ ីង្ ះង្ឆ្ន តសក្ម្មបអ់នកង្ ះង្ឆ្ន តម្មន្ង្ ម្ ះសាួន្ ង្ៅតាម្ាោ ុាំ សាេ តក់ង៏្ដ្ឋយ កង៏្ៅកនុងបញ្ជ ី
ង្ ះង្ឆ្ន ត ាំបូងសង្ងេតង្ ើញថា ង្ៅម្មន្ង្ ម្ ះសាួន្ ន្ងិ តង់្ ម្ ះែលះង្ៅង្ឡើយ។ 

 



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 39 ម្ន្ 48 

 . ការវាយតនមលជាទូង្ៅនន្ការឃ្ល ងំ្មើលដំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តពអីោកសង្កេតការណ៍ 

 ជាលទធ្ល ង្ៅកនុងការសង្ងេតង្លើ ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះ អនកសង្ងេតការណ៍្ចាំន្ួន្ ៥៤៦នាក ់ន្ង្ធវើការាកសួរ
ន្ិងទទួល ន្ចាំន្នួ្ ៣២១៧ រ យការណ៍្ (លទធ្លម្និ្ខម្ន្ជាសាំណ្តកង្នាះង្ទ វាក្គន្ខ់តជាករណី្)  ន្ព្ីចាំណ្តប់
អារម្មណ៍្បស់ភាគីពាកព់្ន័្ធកនុងការយិល័យចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ខ លម្មន្ចាំន្ួន្តិចតចួថាអាំព្ីអវជិជម្មន្ ឬការែវះខ្តម្ន្
 ាំង្ណ្ើ រការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ន្ះ  ូចម្មន្ង្ៅខ្ងង្ក្កាម្៖ 

 .១. ចាំណ្តបអ់ារម្មណ៍្របស់ម្្ន្ត ីក.ច.ប 

 ការជួបសន្ានាជាម្យួម្្ន្តី ក.ច.ប ជាលទធ្ល ន្បាា ញឲ្យង្ ើញថា ក្កុម្ការារចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត ចាំន្ួន្ 
៤%  ខ លង្យើងទទួល ន្ គឺគតម់្និ្សូវសបាយចិតតង្នាះង្ទ ង្ក្ពាះគតប់ាា ញអារម្មណ៍្ថា ក្បជាព្លរ ាម្កចុះង្ ម្ ះ
ម្និ្សូវង្ក្ចើន្ង្ៅកខន្លងែលះ ន្ងិកខន្លងែលះង្ទៀតគឺ បញ្ជា រអាករអលួម្ន្ក្បព្ន័្ធកុាំព្យូទរ័។ 

 .២. អារម្មណ៍្របស់អនកសង្ងេតការណ៍្ ម្ទណ្តម្មន ក ់
 សក្ម្មបអ់នកសង្ងេតការណ៍្ខ លម្មន្វតតម្មន្ង្ៅទីង្នាះវញិ ២.៥%  ន្បាា ញព្អីារម្មណ៍្ម្និ្សបាយចតិត
ង្ដ្ឋយារព្ួកគតង់្ម្ើលង្ ើញថាក្បជាព្លរ ា ម្និ្ម្កចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តង្ក្ចើន្ ន្ិងកខន្លងែលះង្ភលៀងខ្ល ាំងម្និ្អាចឲ្យ
ក្បជាព្លរ ាម្កចុះង្ ម្ ះ ន្ក្សួល។  
 .៣. ចាំណ្តបអ់ារម្មណ៍្របស់ភាន កា់រគណ្បកសន្ង្យ យណ្តម្មន ក ់
 សក្ម្មបភ់ាន កា់រគណ្បកសន្ង្យ យ ន្សខម្តងអារម្មណ៍្របស់គតក់ម៏្និ្ែុសព្ីអនកសង្ងេតការណ៍្ ន្ិងម្្ន្តី ក
.ច.ប ង្នាះង្ទគឺ ២.៨% សខម្តងការម្និ្ង្ព្ញចិតត ង្ក្ពាះគតង់្ម្ើលង្ ើញថាក្បជាព្លរ ាកនុងម្ូលដ្ឋា ន្របស់គតម់្កចុះ
ង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្មន្ចាំន្ួន្តចិ ន្ិងម្ា៉ាងង្ទៀតក្បជាព្លរ ារបស់គត ់ន្ង្ធវើការចាំណ្តកក្សុកង្ក្ចើន្។ 
 .៤. ចាំណ្តបអ់ារម្មណ៍្ផាា ល់របស់អនកសង្ងេតការណ៍្រយៈង្ព្លម្យួម្ថ្ៃ 
   សក្ម្មបអ់នកសង្ងេតការណ៍្ គតម់្មន្អារម្មណ៍្សបាយចតិតង្ក្ចើន្ ន្ិងម្មន្ខត ៣.៧%ង្ទ ខ លគតម់្និ្សបាយ
ចិតតង្ដ្ឋយារខត ចុងង្ក្កាយម្ន្ការចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តគតង់្ម្ើលង្ ើញថាម្្ន្តចុីះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តម្និ្សូវយកចិតត
ទុកដ្ឋកច់ាំង្ពាះការារ ង្រើយម្ា៉ាងង្ទៀតរយៈង្ព្លចុងង្ក្កាយង្ន្ះង្ ើញថាក្បជាព្លរ ាសក្ម្ុកចុះង្ ម្ ះង្ក្ចើន្។ 



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 40 ម្ន្ 48 

ឧបសមព័ន្ធ 
១. លិែតិង្សនើសុាំបង្ងេើតការយិល័យ ០៧៨១ ព្ងី្ម្ ុាំាវ យជុក 

 
២. លិែតិខ លសម្មគម្អា រុកដ្ឋកជូ់ន្ ន្ងិការង្ឆ្លើយតបព្ាីោង្ែតតកណ្តត ល 

  
 
 
 
 



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 41 ម្ន្ 48 

៣. លិែតិអន្តរាគម្ន្ព៍្ ីគ.ជ.ប ង្ៅក្កសួងម្ហាម្្ាចាំង្ពាះទាហាន្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 
 

 



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 42 ម្ន្ 48 

 

 



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 43 ម្ន្ 48 

៤. លិែតិអន្តរាគម្ន្ ៍ល់អងគភាព្ ន្គរ លជាត ិន្ងិកងង្យធព្លង្ែម្រភមូ្និ្ា



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 44 ម្ន្ 48 

 
 
 



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 45 ម្ន្ 48 

៥. លិែតិង្ឆ្លើយតបជូន្គណ្បកសសង្្ាគ ះជាតចិាំង្ពាះការអបរ់ ាំអនកចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន ត 

 
 



រ យការណ៍្សង្ងេតការណ៍្ចុះង្ ម្ ះង្ ះង្ឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទាំព្រ័ទី 46 ម្ន្ 48 

៦. លិែតិង្ឆ្លើយតបរបស់ គ.ជ.ប ង្ៅគណ្បកសសង្្ាគ ះជាត ិ

 


