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ភាពមិនប្រប្រតីដែលករើតកឡើងញរឹញាររ់នងុអំឡងុកពលកោសនាក ោះកនន ត  
ថ្ងៃ«ស» ថ្ងៃក ោះកនន ត និងរារ់សនលឹរកនន ត 

 
១. ភាពមិនប្រប្រតីអំឡងុកពលកោសនាក ោះកនន ត (ថ្ងៃទី២០ ឧសភា ែលថ់្ងៃទី០២ មិងុនា ២០១៧) 
យោងតាមយេចក្តីរាយការណ៍របេ់អ្នក្េយងេតការណ៍បានឱ្យដឹងថា ភាពមិនប្បប្ក្តីក្នុងអ្ំឡុងយពលយោេនាយបាោះយ ន្្តដដល

យក្ើតយឡើងយប្ចើនជាងយេរួមមានដូចជា៖ 

- ករណីអាជ្ញាធរដែនែីគ្រប់លដំាប់ថ្នាក់ កងកលំំងគ្បដាប់អាវុធ មន្រនតតីុលការ និងមមភូមចិូលរួមយ ាងសកមមកនុង
សកមមភាពមោសនារបសរ់ណបកាសនមយបាយមានគ្បមាណ៧៦៦ករណី ដដលយក្ើតមានយឡើងប្េប ់រាជធានី យេតត។ 

- សកមមភាពបងកទំនាស់ ែូចជ្ករណីជំមលោះ ឬការរារាំង ឬ/និងការរំខានមានយ ាងតិច១៥៣ករណ ី ដដលយក្ើតមានយឡើង
ក្នុងយេតតក្ពំង់ធ ំ យេតតយកាោះក្ងុ យេតតយេៀមរាប យេតតព្ប្ពដែង យេតតក្ពំង់្ន្ំង យេតតបាតដ់ំបង យេតតបនាទ្យមានជ័យ យេតត
ក្ំពត យេតតតាដក្ែ យេតតឧតតរមានជ័យ រាជធានភី្នំយពញ នងិយេតតរតនៈេីរី។ 

- សកមមភាពបងកការភ័យខាលាច ែូចជ្ការរំរាមកំដែង ឬការមគ្បើអំមពើែិងាា ឬការបំពារបំពានមានយ ាងតចិ ៨៤ករណ ី
ដដលយក្ើតមានយឡើងយប្ចើនក្នុងយេតតឧតតរមានជ័យ យេតតក្ំពង់្ ន្ំង យេតតយកាោះក្ុង យេតតតាដក្ែ និងយេតតក្ំពង់េព។ឺ 

- ករណីជនមសលៀកពាកឯ់កសណ្ឋានជ្កងកមាលាំងចូលរួមសកមមភាពមោសនាមបាោះម ន្ាតមានគ្បមាណ២៩ករណ ី ដដល
យក្ើតមានយឡើងយប្ចើនក្នុងយេតតក្ដាល្ល យេតតក្ំពត យេតតព្ប្ពដែង យេតតយេៀមរាប និងយេតតឧតតរមានជ័យ។ 

- ករណីសមាជិកគ្កមុគ្បឹកាាឃុ ំសង្កាត ់ឬមមភូម ិររំាមកំដែង បំភិតបំភ័យ ឬមានឥរិយបថលំមអៀងកនុងការអនុវតត     តួ
នាទី ដែលមានឥទធិពលែល់អនកមបាោះម ន្ាតកនុងការមធវើមសចកដីសមគ្មចចិតដគំគ្ទ ឬគ្ប្ំងរណបកាសនមយបាយ ឬ
មបកខជនណ្មួយមានគ្បមាណ២៨ករណី  ដដលយក្ើតមានយឡើងយប្ចើនក្នុងយេតតយកាោះក្ុង យេតតប្ក្យចោះ យេតតក្ំពង់្ន្ំង យេតត
បនាទ្យមានជ័យ និងយេតតព្ប្ពដែង។ 

- ករណីមិនផ្ដល់ការពារសនដិសុខ និងសុវតថិភាពចំមពាោះមបកខជន ឬរណបកាសនមយបាយ ដែលបានមសនើសំុមានយ ាងតិច
១៧ករណ ីដដលយក្ើតមានយឡើងក្នុងយេតតយកាោះក្ុង យេតតប្ក្យចោះ រាជធានីភ្នំយពញ នងិយេតតឧតតរមានជ័យ។ 

- ករណីហាមោត់មៅមុន ឬកនងុអំឡុងមពលកចិចគ្បជុំរបស់មបកខជន ឬរណបកាសនមយបាយមានយ ាងតិចមាន១៧ករណ ី
ដដលយក្ើតយឡើងក្នុងយេតតបាតដ់ំបង យេតតប្ក្យចោះ យេតតក្ំពងេ់ពឺ និងយេតតរតនៈេីរី។ 

- ករណីមគ្បើគ្បាស់យនជនំិោះរបស់រែឋ ឬមគ្បើគ្បាស់យនជំនិោះមដាោះស្លាកមលខមចញជ្មមធាោបាយមោសនាែកឹជញ្ជូន
របស់រណបកាសមានយ ាងតិច១៦ករណី ដដលយក្ើតមានយឡើងក្នុងយេតតព្ប្ពដែង យេតតបាត់ដបំង និងយេតតរតនៈេីរី។ 

- ករណីសមាជិកគ្កមុគ្បឹកាាឃុ ំ សង្កាត់ ឬមមភូម ិ ឬជំនួយការមមភូមិផ្អិបទកុព័ត៌មានមបាោះម ន្ាត (ដចកបណ័ណពត័៌មានអនក
មបាោះម ន្ាត) ឬមរើសមអ ៊ើងកនុងការផ្តល់មសា  (ការប្ជាាកឯ់កស្រប្ជាាក់អតតស្ញាណសគ្មាប់ការមបាោះម ន្ាត) ែលគ់្បជ្
ពលរែឋ ឬអនកគំគ្ទ ឬមបកខជនរណបកាសនមយបាយមានគ្បមាណ១៦ករណ ីដដលយក្ើតមានយឡើងយប្ចើនក្នុងយេតតយកាោះក្ងុ 
យេតតព្ប្ពដែង យេតតឧតតរមានជយ័។ 

- ករណីហាមោត់ ឬរឹតបនតឹងកនុងការមគ្បើគ្បាស់ទីស្ធារណៈ(សួនចាារ ទីផ្ាារ និងែងផ្លូវ) ែល់មបកខជន ឬរណបកាស
នមយបាយដែលបានមសនើសំុមានយ ាងតិច១២ករណ ីដដលយក្ើតមានយឡើងយប្ចើនក្នុងរាជធានីភ្នំយពញ យេតតក្ពំង់្ន្ំង យេតត
ក្ំពង់ធ ំយេតតក្ំពង់ចាម យេតតព្ប្ពដែង និងយេតតឧតតរមានជ័យ។ 
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ទនទឹមគ្ន្យនោះ អ្នក្េយងេតការណ៍ក្៏បានរាយការណ៍អ្ំពីេក្មមភាពផ្ដល់អ្ំយដាយ ជជូនេេុណ  ជផ្ដល់េមាភា្រៈ ជការផ្ដល់រង្វ្ន់
យលើក្ទឹក្ចិតត និងការយរៀបចំពធិីជប់យលៀង ជការផ្ដល់យេវានានាយោយមិនេិតព្លៃជនូអ្នក្យបាោះយ ន្្តមាន១២៥ក្រណី ដដលក្រណីយនោះ
មានការពិបាក្ក្នុងការបក្ប្ាយថា ជាការទិញេនៃឹក្យ ន្្តជោ ង្ដា។ ការេយងេតយ ើញថា េក្មមភាពទំងយនោះមានយក្ើតយឡើងជា
ប្បព័នធយៅមុនការយោេនាយបាោះយ ន្្ត ដដលយធវើយឡើងទងំេណបក្្សកានអ់្ំដាច នងិេណបក្្សមនិកាន់អ្ដំាច។ ក្រណីទងំយនោះ
យក្ើតមានយឡើងយប្ចើនក្នុងយេតតបាត់ដំបង យេតតយកាោះក្ុង យេតតព្ប្ពដែង យេតតយេៀមរាប យេតតក្ំពង់្ន្ំង យេតតព្ប៉ៃលិន  រាជធានីភ្នំយពញ យេតត
បនាទ្យមានជ័យ យេតតក្ពំងេ់ពឺ យេតតរតនៈេីរី។ 

២. ភាពមិនប្រប្រតីកៅថ្ងៃស (ថ្ងៃទី០៣ ដែមិងុនា នន ២ំ០១៧)  

 ចំនួនព្នភាពមិនប្បប្ក្តកី្នុងព្លៃេ យក្ើតមានតិចតួចមានប្បមាណ០៦ករណី ដដលរួមមានដូចជា៖  

- ការមធវើសកមមភាពមោសនាមៅថ្ថៃស ដែលជ្ថ្ថៃហាមោត់មកើតមានយ ាងតិចមាន០២ករណី ដដលយក្ើតមានយឡើងយៅ
យេតតរតនៈេីរី និងយេតតក្ដាលល្។ 

- បរិយកាសដែលគមានសុវតតភិាពមៅកនុងភូម ិ ជុំវិញការិយល័យមបាោះម ន្ាតយ ាងតិចមាន០២ករណ ី យក្ើតមានយឡើងយៅ
យេតតក្ំពង់្ន្ងំ។ 

- ប្ហាសមាភារ ឯកស្រមបាោះម ន្ាតមួយចំននួ មិនទាន់បញ្ជនូែល់ការិយល័យមបាោះម ន្ាតមៅថ្ថៃ «ស»  (ថ្ថៃទី៣ មថិុនា 
២០១៧)យ ាងតិចមាន ០២ករណី ដដលយក្ើតមានយឡើងយៅយេតតបាត់ដំបង និងយេតតបនាទ្យមានជ័យ។ 

៣. ភាពមិនប្រប្រតីអំឡងុកពលក ោះកនន ត (ថ្ងៃទី០៤ ដែមិងុនា នន ២ំ០១៧) 

 យៅក្នុងអំ្ឡុងយពលយបាោះយ ន្្តអ្នក្េយងេតការណ៍បានេយងេតយ ើញមាន ភាពមិនប្បប្ក្តីប្បមាណ១៧២៨   ករណី។ 
ក្រណីមិនប្បប្ក្តីដដលយក្ើតយឡើងយប្ចើនជាងយេរួមមានដចូជា៖ 

- ឧបសរគចំមពាោះអនកមបាោះម ន្ាតមៅតាមការិយល័យមបាោះម ន្ាត ដដលរួមមានដូចជា៖ 
o អ្នក្យបាោះយ ន្្តគ្ម្នឯក្ារបញ្ជ្ក្់អ្តតេញ្ញណ្េប្មាបក់ារយបាោះយ ន្្ត ប្បមាណ៣០%។ 
o ក្រណីអ្នក្យបាោះយ ន្្តគ្មន្បណ័ណព័ត៌មានអ្នក្យបាោះយ ន្្ត ដដលយធវើឱ្យពួក្យេពិបាក្ក្នុងការដេវងរក្យ ម្ោះក្នុងបញ្ជី
យបាោះយ ន្្ត និងដេវងរក្ការិោល័យយបាោះយ ន្្តប្បមាណ៣០%។ ក្រណីយនោះបានយធវើឱយ្អ្នក្យបាោះយ ន្្តមួយចំននួ
មិនបានយបាោះយ ន្្ត ដដលយក្ើតមានយឡើងយប្ចើនជាងយេក្នុងយេតតក្ំពង់ចាម យេតតបាត់ដំបង យេតតតាដក្ែ យេតតត្បូង មុ ំ
យេតតប្ក្យចោះ យេតតក្ពំង់ធ ំ យេតតក្ំពង់េព ឺ យេតតព្ប៉ៃលិន រាជធានីភ្នំយពញ យេតតយេៀមរាប យេតតក្ដាល្ល យេតតព្ប្ពដែង 
យេតតប្ពោះេីហន ុយេតតបនាទ្យមានជ័យ និងយេតតក្ំពង់្ន្ងំ។ 

- ករណីបាត់ភាពសមាងាត់ថ្នការមបាោះម ន្ាតមានគ្បមាណ៩%។ ក្រណីទំងយនាោះមានដូចជា ជញ្ជ្ំងរដហក្ ការាក្េួរ 
ការលបយមើល ការយបើក្បងអចូយមើល ការលតរូប ជការិោល័យយបាោះយ ន្្តយៅយប្កាយផ្ទោះប្បជាពលរដឋ ដដលអាចយមើល
យ ើញ ដដលយក្ើតមានយឡើងយប្ចើនក្នុងយេតតប្ក្យចោះ យេតតក្ំពងច់ាម យេតតក្ំពង់ធំ យេតតក្ំពងេ់ពឺ យេតតតាដក្ែ យេតតត្បូង មុំ យេតត
ព្ប៉ៃលិន យេតតបាត់ដំបង រាជធានីភ្នំយពញ និងយេតតយេៀមរាប។ 

- ករណីមិនពិនិតាយគ្មាមថ្ែ ឬមនិគ្ជលក់ទឹកម ម្ាលុបលងមនិគ្ជោះមានគ្បមាណ៤%ព្នចនំួនមិនប្បប្ក្ត ី េរុប ដដលយក្ើត
មានយឡើងយប្ចើនក្នុងយេតតព្ប៉ៃលនិ យេតតយេៀមរាប យេតតត្បូង មុំ យេតតតាដក្ែ យេតតបាត់ដបំង យេតតក្ដាល្ល យេតតប្ក្យចោះ យេតត
ក្ំពង់្ន្ំង នងិរាជធានីភ្នំយពញ។ 

- ករណីមបើកការិយល័យមបាោះម ន្ាតយឺតជ្ងមមា ាង ៧:០០នាទីគ្ពឹក មដាយគមានមូលមែតុគ្តឹមគ្តូវមានគ្បមាណ២%ព្ន
ចំនួនមនិប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមានយឡើងយប្ចើនក្នុងយេតតត្បូង មុំ យេតតក្ំពង់ចាម យេតតបាត់ដំបង យេតតក្ដាល្ល យេតត
ព្ប៉ៃលិន រាជធានីភ្នំយពញ និងយេតតយេៀមរាប។ 
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- ករណីបែិមសធមិនឱាយអនកសមងកតការណ ៍ ឬភានាក់ង្ររណបកាសនមយបាយចូលសមងកតកនងុការិយល័យមបាោះម ន្ាត ឬរាប់
សនលឹកម ន្ាតមកើតមានគ្បមាណ១%ព្នចំននួមិនប្បប្ក្តេីរុប ដដលយក្ើតមានយឡើងយប្ចើនក្នុងយេតតត្បូង មុំ យេតតរតនៈេីរី 
យេតតក្ំពង់ចាម យេតតក្ំពង់្ន្ងំ យេតតក្ដាល្ល យេតតតាដក្ែ រាជធានីភ្នំយពញ នងិយេតតយេៀមរាប។ 

- ករណីខវោះសមាភារៈមួយចំនួនបងកឱាយមានការរាំងសទោះែល់ការមបើកការិយល័យមបាោះម ន្ាត ឬរាប់សនលកឹម ន្ាត ឬការមរៀបចំ
មិនតាមរំរូបលង់របស ់ រ.ជ.ប មានគ្បមាណ១%ព្នចនំួនមិនប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមានយឡើងយប្ចើនក្នុងយេតតក្ំពងច់ាម 
យេតតយេៀមរាប យេតតក្ដាល្ល យេតតតាដក្ែ យេតតក្ពំង់ធ ំយេតតបនាទ្យមានជ័យ យេតតបាតដ់បំង។ 

ទនទឹមនងឹយនោះ េុមដ្ហវល ក្ប៏ានរក្យ ើញនូែភាពមិនប្បប្ក្តីដដលមានភាេរយយប្ចើន និងយក្ើតយឡើងយេទើរប្េប់រាជធានី យេតត
ដដរយនាោះ េឺែតតមានយោយេេុច្ាប់របេ់អាជាញ្ធរមូលោឋន្ ជាពិយេេ យមភ្ូម ិ និងប្ក្ុមប្បឹក្្ា ុ ំ េង្ក្ត ់ ជ/នងិក្ងក្មា្្ំងប្បោប់
អាែុធ (ដដលមិនមានពាក្់ប្បឡង់ព្ដេនតិេុេរបេ់េ.ជ.ប) យៅមុេ ជដក្្បរការិោល័យយបាោះយ ន្្ត ជយេៃៀក្ពាក្់ឯក្េដាឋ្ន ជមាន
េក្មមភាពបភំ្ិតបភំ្័យអ្នក្យបាោះយ ន្្ត។  

ជាមួយគ្ន្យនោះ ក្៏មានភាពមនិប្បប្ក្តីយផ្្សងៗ ដដលយក្ើតយឡើងយប្ៅពីភាពមិនប្បប្ក្តីដដលបានយរៀបរាប់ខាងយលើយក្ើតមានយៅ
យេទើរដតប្េប់រាជធានី យេតតដូចជា ក្រណីមនិមានបង្ហ្ញហិបយ ន្្តទយទ មនុយពលចាប់យផ្តើមដំយណើរការយបាោះយ ន្្ត ការមិនពិនតិ្យយផ្ទៀង
ផ្ទ្ត់ទិននន័យក្នុងឯក្ារ នងិបញ្ជីយបាោះយ ន្្ត ជការឱ្យេនៃឹក្យ ន្្តយលើេពីមួយេនៃកឹ្ និងការផ្អ្ក្ ជការបិទការិោល័យយៅយពល
ក្ំពុងដំយណើរការយបាោះយ ន្្តជាយដើម។ 
៤. ភាពមិនប្រប្រតរីនងុែំក ើ រការរារ់សនលឹរកនន ត និងការរូរសររុលទធផលកៅការយិាលយ័រារ់សនលឹរកនន ត 

យោយដឡក្យៅយពលរាប់េនៃឹក្យ ន្្ត ការេយងេតយ ើញមានភាពមិនប្បប្ក្តីប្បមាណ២៥៦ករណ។ី ក្រណីមនិប្បប្ក្តីដដល
យក្ើតយឡើងយប្ចើនជាងយេរួមមានដូចជា៖ 

- ករណីទទួលស្គាល់សនលកឹម ន្ាតមិនបានការ មដាយគមានការគ្តួតពិនិតាយពីភានាក់ង្ររណបកាសនមយបាយ នងិអនកសមងកត
ការណ៍មានគ្បមាណ៣៨%ព្នចំនួនមិនប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមានយប្ចើនក្នុងយេតតក្ំពង់្ន្ំង យេតតក្ពំង់ចាម យេតតបាត់
ដំបង យេតតក្ំពងធ់ំ យេតតព្ប្ពដែង រាជធានីភ្នំយពញ យេតតយេៀមរាប យេតតតាដក្ែ យេតតក្ដាល្ល យេតតព្ប៉ៃលិន និងយេតតប្ពោះ
េីហនុ។ 

- ការមិនអនុ្ ញាតឱាយភានាក់ង្ររណបកាសនមយបាយ និងអនកសមងកតការណ៍ថតអំពែីំមណើរការរាប់សនលឹកម ន្ាតមាន
គ្បមាណ១៤%ព្នចំនួនមិនប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមានយប្ចើនក្នុងយេតតប្ក្យចោះ យេតតក្ំពង់ចាម យេតតបាតដ់ំបង រាជធានី
ភ្នំយពញ យេតតក្ដាល្ល យេតតយកាោះក្ុង យេតតតាដក្ែ យេតតត្បូង មុំ យេតតប្ពោះេីហនុ យេតត រតនៈេីរី និងយេតតយេៀមរាប។  

- ករណីរាប់សនលឹកម ន្ាតមដាយអានញាប់(ម ឿន)មពក ឬមិនបានបង្ហាញឱាយមឃើញចាាស់អំពីរំនូសមលើសនលកឹម ន្ាតមាន
គ្បមាណ១៣%ព្នចំននួមិនប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមានយប្ចើនក្នុងយេតតក្ំពង់ចាម រាជធានីភ្នំយពញ យេតតព្ប៉ៃលនិ យេតតបាត់
ដំបង យេតតក្ដាល្ល យេតតយកាោះក្ុង យេតតត្បូង មុ ំយេតតបនាទយ្មានជ័យ និងយេតតព្ប្ពដែង។ 

- ករណីបិទទាវរ ឬបងអួចការិយល័យរាប់សនលឹកម ន្ាត មៅមពលកំពុងែំមណើរការរាប់សនលឹកម ន្ាតមានគ្បមាណ៩%ព្នចនំួន
មិនប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមានយប្ចើនក្នុងយេតតរាជធានភី្នំយពញ យេតតបាតដ់ំបង យេតតព្ប៉ៃលិន យេតតរតនៈេីរី យេតតយេៀមរាប 
យេតតប្ពោះេីហន ុយេតតព្ប៉ៃលិន យេតតក្ំពង់្ន្ងំ យេតតក្ដាល្ល យេតតក្ំពងធ់ំ និងយេតតព្ប្ពដែង។ 

- ភាពខុសគនារា ងសនលកឹម ន្ាតកនុងែិបម ន្ាតដែលបានរាប់មឃើញ និងចំនួនអនកមបាោះម ន្ាតដែលបានមបាោះម ន្ាតមានគ្បមាណ 

៧%ព្នចំនួនមិនប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមានយប្ចើនក្នុងយេតតបាត់ដំបង យេតតក្ំពងធ់ំ រាជធានីភ្នំយពញ យេតតក្ដាល្ល យេតត
ក្ំពង់ចាម នងិយេតតបនាទ្យមានជ័យ។ 



 

Situation Room’s members: COMFREL, NICFEC, ADHOC, LICADHO, CLEC, SILAKA, YRDP, KYSD, PDP-Center, CCFC, CENTRAL, STT, CCIM, CYN, BPO, GADC, CCC,              

NGO Forum, HRTF, DPA, KYA, FACT, WMC, YCUD, CIYA, YEDP, CYWEN, IDEA, CFSWF, PBO, NGO CEDAW, CVS, TIC, CGCN, YFP, CPN, ANSA-EAP, CCHR, CLC, CDPO.        4 

- ករណីមិនផ្តល់ឱាយនូវកណំត់មែតុថ្នការរាប់សនលឹកម ន្ាត(ទ.១១០២) ែល់ភានាក់ង្ររណបកាសនមយបាយ ឬ/និងមនិបិទ
ផ្ាាយកណំត់មែតុមនោះ មៅមុខការិយល័យមបាោះម ន្ាតមានគ្បមាណ៥%ព្នចនំួនមនិប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមានយប្ចើន
ក្នុងយេតតក្ដាល្ល យេតតក្ពំងច់ាម យេតតក្ំពង់្ន្ំង យេតតក្ពំត យេតតត្បូង មុ ំ យេតតបាតដ់បំង យេតតព្ប្ពដែង រាជធានីភ្នំយពញ 
និងយេតតរតនៈេីរី។ 

- ករណីរំខាន ឬរារាងំែល់ែំមណើរការរាប់សនលឹកម ន្ាតមានគ្បមាណ៤%ព្នចនំួនមនិប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមានយប្ចើនក្នុង
យេតតក្ំពង់ចាម យេតតបាត់ដបំង រាជធានីភ្នំយពញ យេតតក្ពំង់្ ន្ំង យេតតតាដក្ែ យេតតត្បូង មុ ំនិងយេតតយេៀមរាប។ 

- ករណីពនាោរមពលការរាប់សនលឹកម ន្ាត ឬបិទការិយល័យរាប់សនលឹកម ន្ាតមានគ្បមាណ៤%ព្នចំននួមិនប្បប្ក្តីេរុប 
ដដលយក្ើតមានយប្ចើនក្នុងយេតតក្ំពង់ចាម យេតតក្ដាល្ល យេតតត្បូង មុំ យេតតបាត់ដំបង នងិរាជធានីភ្នំយពញ។ 

- ករណីមិនមូលភជិតសនទោះបទិគ្បម ោះសគ្មាប់ស កសនលឹកម ន្ាត នងិ/ឬមិនចាក់មស្ឃលុំែិបម ន្ាតមានគ្បមាណ៤%ព្ន
ចំនួនមនិប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមានយប្ចើនក្នងុយេតតត្បូង មុ ំ យេតតក្ំពង់្ន្ំង យេតតក្ពំង់ធ ំ យេតតក្ដាល្ល យេតតក្ំពង់ចាម 
និងយេតតរតនៈេីរី។ 

- ករណីមិនគ្តមឹគ្តូវថ្នគ្បកាសលទធផ្លថ្នការរាប់សនលកឹម ន្ាតមានគ្បមាណ២%ព្នចំននួមិនប្បប្ក្តីេរុប ដដលយក្ើតមាន
យប្ចើនក្នុងយេតតក្ពំង់ចាម រាជធានីភ្នំយពញ យេតតក្ដាល្ល នងិយេតតបាត់ដបំង។ 

 ជាឧទហរណ៍ យៅយែលាយមា ង្ ៣ និង៣០នាទីរយេៀល យៅការិោល័យយលេ ០៣៥៩ យៅ ំុពាន ីប្េុក្ក្ំពង់ប្តឡាច យេតត
ក្ំពង់្ន្ំង ម្នតីយរៀបចំការយបាោះយ ន្្តបានដក្ទូរេ័ពទពីអ្នក្េយងេតការណ៍ យហើយប្ពមទំងយប្បើពាក្្យេមដីេំឡុតអ្នក្េយងេតការណ៍រូប
យនាោះដដលលតដំយណើរការរាប់េនៃឹក្យ ន្្ត។ យៅបនាទ្ប់ពីតំដាងេុមដ្ហវលអ្នតរាេមន៍យៅ េធ/េប ម្នតី េ /េប បានេុំយទេ និង
ប្បេល់ទូរេ័ពទជូនអ្នក្េយងេតការណ៍រូបយនាោះែិញ។ 

 ជារួមភាពមិនប្បប្ក្តីដដលមានក្នុងអ្ំឡុងយពលយោេនាយបាោះយ ន្្ត ព្លៃ«េ» ព្លៃយបាោះយ ន្្ត នងិរាប់េនៃឹក្យ ន្្តមានការលយ
ចុោះយប្ចើន យបើយប្បៀបយធៀបយៅនងឹការយបាោះយ ន្្តក្នៃងមក្។ 

៥. ភាពមិនប្រប្រតីថ្នរំ ត់កេតុថ្នការរារ់សនលឹរកនន ត (ទ.១១០២) 
 ទក្់ទងក្ណំត់យហតុព្នការរាប់េនៃឹក្យ ន្្ត (ទ.១១០២) េុមដ្ហវល បានរក្យ ើញភាពមិនប្បប្ក្តមីួយចំននួ ដូចជា៖ 

- ទ. ១១០២ ប្បមាណ ៦% មានការបំយពញមិនប្តឹមប្តូែយោយម្នតី េក្រ ទក្់ទិននឹងេនៃឹក្យ ន្្តបានការ មិនបានការ 
និងចំននួេនៃឹក្យ ន្្តតាមការិោល័យបាោះយ ន្្ត និងរាប់េនៃកឹ្យ ន្្ត។ 

- ការេរយេរយ ម្ោះភាន្ក្់ង្រេណបក្្សនយោបាយ យៅប្តងយ់ ម្ោះេណបក្្សនយោបាយដដលទទួលេំយឡងយ ន្្ត។ 
- ការមិនមានបំយពញចនំួនេនៃកឹ្យ ន្្តបានការ មនិបានការ និងេនៃឹក្យ ន្្តក្នុងហិបយ ន្្តេរុប។ 
- ការមិនមានបំយពញេនៃកឹ្យ ន្្តេូច េនៃឹក្យ ន្្តមិនបានយប្បើ ចនំួនអ្នក្យបាោះយ ន្្តដដលបានយបាោះយ ន្្ត និងចនំួនេនៃឹក្
យ ន្្តដដលមានក្នុងហិប។ 

- ការមិនមានបំយពញយ ម្ោះេណបក្្សនយោបាយ ជេំយឡងយ ន្្តដដលេណបក្្សនមីយួៗទទួលបាន នងិប្ពមទងំមិន
បិទផ្្ាយយៅមេុការិោល័យយបាោះយ ន្្ត។ 

- និងការក្រណីបំយពញេំយឡងយ ន្្តដដលេណបក្្សនីមួយៗទទួលបាន យប្ចើនជាងចំននួអ្នក្ចុោះយ មោ្ះយបាោះយ ន្្តោ ង្តចិ
មាន៤ក្រណី យហើយយៅបនាទប្់ពីការយផ្ទៀងផ្ទ្ត់បានរក្យ ើញថា េឺជាក្ំហុេក្នុងការ បំយពញយលេក្ូដការិោល័យយៅ
យលើទប្មង់១១០២។ 

ជារួមភាពមិនប្បប្ក្តីយៅយលើទប្មង់ ១១០២ េឺជាក្ំហុេដដលយក្ើតយឡើងយោយការក្ត់ប្តាមិនប្តឹមប្តូែ និងមានការភ្័នតប្ចឡំ
ក្នុងការបំយពញព័ត៌មាន ប៉ៃុដនតចំណុចទងំអ្េ់យនោះមិននាំឱ្យមានការេង្ស័យថា នំាឱ្យប៉ៃោះពាល់ដលល់ទធផ្លយបាោះយ ន្្តយនាោះយទ។ 


