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របាយការណ៍សង្កេតការណ៍ច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៦ 

ការសន្ោិដ្ឋា ន្ ន្ិកសង្កេបការរកង្ ើញ 

១. លទធផលនៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៦ បាៃច ុះង្ ម្ ុះប្រមាណ ៧.៨៧លាៃនាក(់៨១.៤៧%)កោ ក
ចាំង្ោមអ្ោកមាៃសិទធិច ុះង្ ម្ ុះ ៩.៦លាៃនាក ់ដែលមៃិបាៃង្ពញង្លញ(សមពៃ័ធកាំដណទប្មកក់ារង្បាុះ
ង្នោ តយល់ថាយ៉ា កតចិក ៏៩៥% នៃអ្ោកមាៃសិទធិង្បាុះង្នោ ត)។ អ្ោកមាៃសិទធិង្បាុះង្នោ តង្ៅសល់មយួចាំៃួៃ 
កង៏្ៅចកម់កច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត រនាា រព់ីការរទិការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៅនងៃទី៣០ ដែវចិឆិកា នោ ាំ
២០១៦។  

២. ែាំង្ណើ រការង្រៀរចាំការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តបាៃប្រប្ពតឹតង្ៅតាមរទរញ្ជា  ៃកិៃីតិវធិីនៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះ
ង្នោ ត ៃិកដផៃការររស់ គ.ជ.រ ដែលអាចទទួលយកបាៃ ង្រើង្ ុះរីមាៃភាពមៃិប្រប្កតែីលុះ។ 

 ការង្ប្ជើសង្រ ើសមន្រៃតីច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តមាៃការចូលរមួពសីមាជិក គ.ជ.រ ៃកិការង្រើកចាំហ ៃិក
តមាល ភាពជាកការង្ប្ជើសង្រ ើសមន្រៃតីពីម ៃ ង្ហើយមន្រៃតី ាំកង្នាុះមាៃការែិតែាំរាំង្ពញភារកិចច។ 

 ការរង្កេើតការយិល័យង្បាុះង្នោ តភាគង្ប្ចើៃមាៃលកខណៈប្តឹមប្តូវង្ៅតាមស្ថា ៃភាពភូមសិ្ថន្រសតែក់
ស ីង្តប្រជាពលរែឋង្ៅតាមភមូឃិ ាំសង្កេ ត ់ ៃកិរទរញ្ជា ៃតីិវធិីច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត រ៉ា ដៃតមាៃការ
រង្កេើតការយិល័យ ៃិកការង្ចញលិែិតរញ្ជា កទ់ីលាំង្ៅែល់ៃគរបាល ៃិកង្យធៃិ ដែលអាចប្តូវ
រកប្ស្ថយជារញ្ជា  កទ់ិៃៃង្យបាយង្ៅកោ ក ១៩ឃ ាំ ៃកិកអ៏ាចរ៉ាុះពាល់ែល់ភាពសមាៃ តន់ៃប្កុម
ច ុះង្ ម្ ុះជាកកកមាល ាំកប្រដារអ់ាវ ធ ពិង្សសង្យធា។ 

 ប្កុមប្រជាពលរែឋពិង្សសអ្ោកចាំោកប្សុកង្ៅង្ប្ៅប្រង្ទស ប្ពុះសកឃមៃិអាចមក ឬៃិមៃតច ុះ
ង្ ម្ ុះបាៃង្ប្ចើៃដែលរញ្ជា សាំខាៃព់ួកង្គ គ្មម ៃប្ពុះនយលកស ឬការដណនាាំមៃិប្តឹមប្តូវអ្ាំពីសិទធិ
ចូលរមួររស់ប្ពុះសកឃ ៃិកគ្មម ៃអ្តតសញ្ជា ណរណ័ណ សញ្ជា តិដែមរ ែវុះលទធភាពមង្ធោបាយង្ធវើែាំង្ណើ រ 
ឬៃិមៃត ៃិកគ្មម ៃង្ពលង្វលា។ 

 មាៃការរារាាំក ៃិកការមៃិង្លើកទឹកចតិតចាំង្ពាុះការអ្ររ់ ាំ ៃិកការផសពវផាយពត័ម៌ាៃការច ុះង្ ម្ ុះ
ង្បាុះង្នោ តង្ដាយអាជាា ធរ។ 

 មៃិមាៃភាពប្រប្កតីធៃៃធ់ៃរ ៃិករណតឹ កង្ប្ចើៃង្ទកោ កអ្ាំឡ កការសង្កេតែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះ
ង្នោ ត ដតកោ កចាំង្ោមភាពមៃិប្រប្កតីសរ រចាំៃៃួ ១៥៥៤០ករណី (ចាំៃួៃអ្ោកសង្កេតការណ៍សរ រ 
៥៤៦នាក ់មកពែី មដន្រហវល សហការជាមយួសមពៃ័ធកាំដណទប្មកក់ារង្បាុះង្នោ ត ង្ៅថា ERA មាៃ
ែូចជា អ្កគការៃិកហវិក អ្កគការកមមវធិីអ្ភវិឌ្ឍៃធ៍ៃធាៃយ វជៃ) ភាពមៃិប្រប្កតីង្កើតង្ប្ចើៃ ដែលគួរ
ឲ្យយកចិតតទ កដាកង់្នាុះ គឺការរញ្ចូ លទិៃោៃយ័ែ ស ៃិកការមៃិពិៃតិយ ៃិកង្ផាៀកផ្ទា តង់្ ម្ ុះ ង្ៅកោ ក
ការយិល័យច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត។ ប្កុមប្រឹកាឃ ាំសង្កេ តក់ែ៏ិតែាំង្ដាុះប្ស្ថយរណតឹ កបាៃ ៥០% នៃ
៥២ពាកយរណតឹ ក ដែលមាៃការទទួលពាកយរណតឹ ក ៃិករែិង្សធរណតឹ កមៃិង្ប្ចើៃ។ 

៣. សប្មារប់្រពៃ័ធច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តងមី គ.ជ.រ មាៃសមតាភាពកោ កការង្ផាៀកផ្ទា ត ់ ង្ហើយរកង្ឃើញភាពមៃិ
ប្រប្កតីង្ ម្ ុះសាួៃជា២ម ៃឺង្ ម្ ុះ ៃកិកាំហ សទៃិោៃយ័ប្រមាណ ៣% នៃអ្ោកបាៃច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តដត
ប្រពៃ័ធង្ៃុះកអ៏ាចដកតប្មូវផកដែរ។  
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ក. របាយការណ៍សង្កេតទូង្ៅអាំពីដាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

ក.១. ការង្ប្ជើសង្រ ើសមន្រៃតសីប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 
ក.១.១. ការង្ប្ជើសង្រ ើសមន្រៃតជីារក់ចិចសៃោសប្មាររ់ង្ប្មើការង្ករច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៅង្លខាធកិារដាឋ ៃរាជធាៃ ីង្ែតត 
ង្រៀរចាំការង្បាុះង្នោ ត (លធ.ែរ) 

ការសង្កេតង្ឃើញថា គណៈកមមការង្ប្ជើសង្រ ើសមាៃសមាសភាពចូលរមួប្សរតាមង្សចកតសីង្ប្មចររស់ គ.ជ.រ។ 
រឯីការផសពវផាយគឺង្ធវើង្ឡើកប្សរតាមង្សចកតីជូៃែាំណឹកររស់ គ.ជ.រ ង្ដាយមាៃការរិទផាយង្ៅស្ថោ កក់ារ លធ.ែរ 
ៃិកតាមទីប្រជ ាំជៃ ប្កុក ប្សុក ែណឌ  ៃិកផសពវផាយតាមប្រពៃ័ធផសពវផាយកោ ករាជធាៃ/ីង្ែតត។ ង្លើសពីង្ៃុះ ការសង្កេត
ង្ឃើញថា ង្ែតតមយួចាំៃួៃបាៃរដៃាមការផសពវផាយតាមឧង្ោសៃស័ពា ឬតាមប្រពៃ័ធផសពវផាយសកគម (Facebook) ែូច
ជា ង្ែតតកោា ល ៃិកង្ែតតង្ពាធិស្ថតជ់ាង្ែើម។ 

ឆ្លកតាមែាំង្ណើ រការនៃការង្រៀរចាំប្ករែណឌ ង្ប្ជើសង្រ ើស (ង្សចកតីសង្ប្មច ៃិកង្គ្មលការណ៍ដណនាាំ) ៃិកែាំង្ណើ រការ
នៃការង្ប្ជើសង្រ ើសតាមរាជធាៃី ង្ែតត ង្យើកអាចង្ធវើកាវាយតនមលបាៃថា ការង្រៀរចាំប្ករែណឌ ចារប់ាៃលអ ង្ដាយមាៃ
កាំណតព់ីង្គ្មលការណ៍ការចូលរមួ ររស់សមាជិក គ.ជ.រ ដែលបាៃច ុះង្ៅែល់ង្ែតត។ ជាមយួគ្មោ ង្ៃុះ ការផសពវផាយង្ស
ចកតីសង្ប្មច ៃិកង្គ្មលការណ៍ដណនាាំ ាំកង្នាុះកប៏្រប្ពឹតតង្ៅបាៃលអអាចទទួលយកបាៃ។ រ៉ា ដៃតទៃាឹមៃឹកង្ៃុះ ការសង្កេត
ករ៏កង្ឃើញៃូវចាំណ ចែវុះខាតមយួចាំៃួៃែូចជា អ្ោកទទួលពត័ម៌ាៃពីការផសពវផាយង្ៅមាៃកប្មតិ ការលាំបាកែលុះៗកោ កការ
ដសវករកង្រកខជៃដែលមាៃជាំនាញង្លើម ែតាំដណកមយួចាំៃៃួ កប្មតិនៃការចូលរមួពីង្រកខជៃជាន្រសតីជាង្ែើម។ 

គ.ជ.រ បាៃប្រកាសង្ប្ជើសង្រ ើសមន្រៃតី រ គគលិកជារក់ិចចសៃោ រយៈង្ពលែលី ចាំៃៃួ៧៤១នាក ់រមួ ាំកប្គូរង្កា ត ់ចារ់
ពីនងៃទី២២ ដែកកេដា នោ ាំ២០១៦ ែល់នងៃទ០ី៥ ដែធោូ នោ ាំ២០១៦ ង្ែើមបរីង្ប្មើការង្ករង្ៅ លធ.ែរ សប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះ
ង្បាុះង្នោ ត ង្ែើមបងី្រៀរចាំរញ្ា ីង្បាុះង្នោ តងមី នោ ាំ២០១៦ ដែលកោ ករាជធាៃី ង្ែតតៃមីយួៗ ។ 

ង្ៅកោ កការង្ប្ជើសង្រ ើស គ.ជ.រ បាៃង្ធវើង្សចកតីជូៃែាំណឹកកាំណតអ់្ាំពីលកខែណឌ សប្មារង់្ប្ជើសង្រ ើសង្រកខជៃ ៃិក
លកខែណឌ ង្ដាយដឡកសប្មារម់ ែជាំនាញៃីមយួៗ ប្ពម ាំកកាំណតអ់្ាំពីរយៈង្ពលង្ធវើការប្បាកក់នប្មដែលប្តូវទទួលបាៃ។  

ក.១.២. ការង្ប្ជើសង្រ ើសប្កមុច ុះង្ ម្ ុះប្កមុច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត តាមឃ ាំ សង្កេ ត ់
គ.ជ.រ បាៃប្រកាសង្ប្ជើសង្រ ើសមន្រៃតី ប្កុមច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត (ក.ច.រ) ចាំៃៃួ១,៦៣៣ប្កមុ ង្សមើៃឹកចាំៃួៃ ៦,១០៣

នាក ់ ជាមន្រៃតីជារក់ិចចសៃោរយៈង្ពលែលី ង្ែើមបរីង្ប្មើការង្ករង្ៅតាមឃ ាំ សង្កេ តទូ់ ាំកប្រង្ទសចារព់ីនងៃទី២៣ ដែសីហា 
ែល់នងៃទី០៦ ដែធោូ នោ ាំ២០១៦ សប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ែើមបងី្រៀរចាំរញ្ា ីង្បាុះង្នោ តងមី នោ ាំ២០១៦ ដែលមាៃ
តាំដណកែូចជា ១.ប្រធាៃ ក.ច.រ, ២.សមាជិក ក.ច.រ ជាជាំៃួយការអ្ៃ ប្រធាៃ ៃកិ៣. សមាជិក ក.ច.រ ជាការកី ាំពយូទរ័។ 

ង្យកតាមរទរញ្ជា  ៃកិៃីតិវធិីសប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត គ.ជ.រ បាៃដតកតាាំកគណៈកមមការង្ប្ជើសង្រ ើស
មយួង្ៅថាោ កជ់ាតិ ង្ដាយមាៃប្រធាៃ ឬ អ្ៃ ប្រធាៃ លធ.ែរ ប្គររ់ាជធាៃី ង្ែតតជាសមាជិក។ ការសង្កេតង្ឃើញថា គណៈ
កមមការ ៃិកអ្ៃ គណៈកមមការង្ប្ជើសង្រ ើសមាៃសមាសភាពចូលរមួប្សរតាមរទរញ្ជា  ៃិកៃតីិវធិីររស់ គ.ជ.រ។ ដត
ង្ ុះជាការផសពវផាយអ្ាំពីែាំណឹកង្ប្ជើសង្រ ើសមាៃង្ធវើតាមរយៈដតការរិទផាយង្ៅស្ថលាឃ ាំ/សង្កេ ត ់ ៃិកង្ៅទសី្ថោ កក់ារ
ង្លខាធិការដាឋ ៃរាជធាៃ/ីង្ែតតង្រៀរចាំការង្បាុះង្នោ តរ៉ា ង្ោណ ុះ ដែលង្ធវើឲ្យែាំណឹកអ្ាំពកីារង្ប្ជើសង្រ ើសមៃិបាៃផសពវផាយ
ង្ដាយទូលាំទូលាយែល់ស្ថធារណជៃទូង្ៅង្នាុះង្ទ។ អ្ោកដែលទទួលបាៃពត័ម៌ាៃភាគង្ប្ចើៃ គឺជាមន្រៃតីដែលធាល ររ់ង្ប្មើ
ការង្ករង្ៅគណៈកមមការង្រៀរចាំការង្បាុះង្នោ តកោ កការង្បាុះង្នោ តកៃលកមក ៃកិជាមន្រៃតីរាជការ។ 



របាយការណ៍សង្កេតការណ៍ច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៦ 
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ង្ៅកោ កែាំង្ណើ រការង្ប្ជើសង្រ ើស ការសង្កេតង្ឃើញថា ង្រកខជៃដែលបាៃដាកព់ាកយកោ កតាំដណកប្រធាៃ ក.ច.រ 
ភាគង្ប្ចើៃ គឺមន្រៃតីធាល ររ់ង្ប្មើការង្ករង្រៀរចាំការង្បាុះង្នោ តកោ កការង្បាុះង្នោ តកៃលកមក។ ង្ដាយដឡក ង្រកខជៃកោ កតាំដណក
ការកី ាំពយូទរ័ ភាគង្ប្ចើៃគឺជាង្រកខភាពងមី ៃកិជាយ វជៃ។  

អ្ៃ គណៈកមមការង្ប្ជើសង្រ ើសបាៃជួរការលាំបាក ពិង្សសកោ កការដសវកង្រកខជៃសប្មារត់ាំដណកការកី ាំពយូទរ័ដែល
មាៃសមតាភាព ង្ៅកោ កឃ ាំមយួចាំៃួៃកោ កង្ែតតមណឌ លគីរ ី ង្ែតតង្សៀមរារ ង្ែតតប្កង្ចុះ ង្ែតតប្ពុះវហិារ ង្ែតតតបូកឃម ាំ ង្ែតត
ង្កាុះក ក ង្ែតតសាឹកដប្តក ៃកិង្ែតតរតៃៈគីរ។ី ឧ ហរណ៍ ជាកដ់សតកង្ៅឃ ាំដប្សប្ពុះ ប្សុកដកវសីមា ង្រកខជៃដែលសាំរាាំក
យកសប្មារត់ាំដណកការកី ាំពយូទរ័មាៃដតមាោ ក ់ ង្ហើយសរ រពិៃា  ាំករ ី (សញ្ជា រប្ត រទពិង្ស្ថធៃក៍ារង្បាុះង្នោ ត ៃិកពិៃា 
ប្រឡក) បាៃដត១៨/១០០ ប្តូវបាៃង្ប្ជើសយក ង្រើង្ ុះរីជាពិៃា មៃិជារម់ធយមភាគកង៏្ដាយ។ ង្ៅកោ កឃ ាំង្មម៉ាក ឃ ាំច ក
ផ្ទល ស់ កោ កប្សុកដកវសីមាង្ៃុះដែរង្រកខជៃសាំរាាំកយកសប្មារត់ាំដណកការកី ពយូទរ័កម៏ាៃដតមាោ ក ់ ង្ហើយសរ រពិៃា  ាំករីគឺ
សូៃយ ដែលង្ធវើឲ្យគណៈកមមការង្ប្ជើសង្រ ើសមៃិអាចង្ប្ជើសង្រ ើសបាៃង្រកខជៃង្នាុះង្ទ។ (ង្ ុះជាយ៉ា កោគណៈកមមការ
ង្ប្ជើសង្រ ើសបាៃង្ដាុះប្ស្ថយរញ្ជា ង្ៃុះ។) 

រញ្ជា រកសពួកៃិយមកោ កការផាល់ពត័ម៌ាៃ ៃិកការសាំរាាំកយកង្រកខជៃកប៏្តូវបាៃរាយការណ៍ថា ង្កើតមាៃង្ឡើក
ែលុះៗផកដែរ ែូចជាង្ៅសង្កេ តឡ់ាបាៃង្សៀក ប្កកុបាៃល ក ង្ែតតរតៃៈគីរ ី ៃិកង្ៅឃ ាំជង្យ ប្សុក ចាំការង្លើ ង្ែតតកាំពក់
ចាមជាង្ែើម។ ង្ដាយដឡកង្ៅតាមឃ ាំ សង្កេ តម់យួចាំៃៃួមាៃជួររញ្ជា រអាករ់អ្លួង្ៅង្ពលង្រកខជៃង្ធវើង្តសតក ាំពយូទរ័ ដត
ង្ ុះយ៉ា កោ វាមៃិបាៃង្ធវើឲ្យរាាំកសាុះែាំង្ណើ រង្ប្ជើសង្រ ើសង្នាុះង្ទ។ ង្រកខជៃដាកព់ាកយ ៃិកង្រកខជៃដែលប្តូវបាៃង្ប្ជើស
ង្រ ើសជាន្រសតីមាៃចាំៃួៃតិចជាកង្រកខជៃជារ រស។  

ជាទូង្ៅែាំង្ណើ រការង្ប្ជើសង្រ ើស ក.ច.រ មាៃលកខណៈលអប្រង្សើរជាកការង្ប្ជើសង្រ ើសមន្រៃតីង្រៀរចាំការង្បាុះង្នោ ត
កៃលកមក។ គណៈកមមការង្ប្ជើសង្រ ើស ឬអ្ៃ គណៈកមមការអ្ៃ វតតតាមលកខែណឌ ដែលកាំណតង់្ដាយរទរញ្ជា  ៃិកៃតីិវធិ ី
ការង្ធវើង្តសតមាៃតមាល ភាព គណៈកមមការង្ប្ជើសង្រ ើសមាៃសមាសភាពចូលរមួចប្មុុះ។ 

ក.២. ការរណត ុះរោត លមន្រៃតចី ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

កោ កែាំោកក់ាលរណត ុះរោត ល គ.ជ.រ បាៃរណត ុះរោត លែល់ លធ/ែរ មកពីប្គររ់ាជធាៃីង្ែតត ៃកិមន្រៃតី
ររស់ គ.ជ.រ ដែលមាៃ ាំកៃីតិវធិី ៃិករង្ចចកង្ទសកោ កការង្ប្រើប្បាស់ក ាំពយូទរ័ផកដែរ។ កោ កការអ្ៃ វតតផ្ទា ល់កោ កការង្ប្រើ
ប្បាស់ក ាំពយូទរ័ ៃិកប្រពៃ័ធច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ប្ពម ាំកការង្ប្រើប្បាស់ប្រពៃ័ធអ្ ៃីធឺណិតកោ កការរញ្ាូ ៃទិៃោៃយ័មក
មជឈមណឌ លក ាំពយូទរ័។  

ការអ្ៃ វតតៃ ៍ៃិកការរង្កា ញង្ៅថាោ ក ់គ.ជ.រ ប្គូឧង្ទាសនាមបាៃរង្កា ញ រង្រៀរង្ប្រើប្បាស់ រង្រៀររញ្ាូ ៃទិៃោៃយ័
ៃិកការង្ប្រើប្បាស់ង្លែកូែកញ្ចរស់ វតាិភាពឃ ាំសង្កេ តផ់កដែរ។ ការរង្ប្កៀៃតគ្មោ ពីថាោ ក ់គ.ជ.រ មក លធ/ែរ ៃិកព ីលធ/
ែរ មកប្គរូង្ង្កគ លថាោ កប់្សុក ៃិកច កង្ប្កាយ គឺប្កមុច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៅកោ កឃ ាំសង្កេ ត។់  

ការសង្កេតង្ឃើញថា ការរណត ុះរោត លរង្កេើតការយល់ែឹក ៃិកសមតាភាពែល់មន្រៃតីច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តកោ ក
ែាំង្ណើ រការប្រពៃ័ធច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តងមីង្ៃុះ។ ដតប្គូរង្ង្កគ លថាោ កប់្សុក បាៃរណត ុះរោត លែល់ប្កុមច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត
មាៃការែវុះខាតចាំណ ចសាំខាៃម់យួចាំៃៃួ ែូចជាការដណនាាំង្លែកូែកញ្ចរស់ វតាិភាពឃ ាំសង្កេ ត(់Hash Code) ែល់ប្កុម
ច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៅកោ កឃ ាំសង្កេ ត។់  
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ក.៣. ការង្រៀរចាំការយិល័យង្បាុះង្នោ ត 

 ការសង្កេតការណ៍ង្ឃើញថា មាៃ៣ការយិល័យមយួចាំៃួៃបាៃរង្កេើតង្ឡើកង្ប្រើប្បាស់សប្មារដ់តរ៉ាូលិស ៃិក
 ហាៃ ដែលអាចប្តូវរកប្ស្ថយជារញ្ជា  កទ់ៃិៃង្យបាយកោ កឃ ាំ ាំកង្នាុះ។ ែូចជាការយិល័យ១០២៦ ដែលមាៃ
ង្ៅកោ កទីតាាំកភមូសិ្ថល រង្កាត ក ឃ ាំជរ ់ ប្សុកតបូកឃម ាំ ង្ែតតតបូកឃម ាំ ដែលង្ប្រើប្បាស់សប្មារដ់តការច ុះង្ ម្ ុះឲ្យដត ហាៃ
ចាំៃួៃ៣០០(រីរយនាក)់ ង្ ុះរីទីង្នាុះមាៃប្រជាពលរែឋរស់ង្ៅជាមយួកង៏្ដាយ។ រញ្ជា ង្ៃុះង្ធវើឲ្យមាៃការជដជកគ្មោ រវាក
ប្កុមប្រឹកាឃ ាំសង្កេ តដ់ែលមកពីគណរកសប្រជាជៃ ៃកិគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិ រហូតមាៃការតវា៉ាគ្មោ  ង្ប្កាយមកកម៏ាៃ
ការង្រើកឲ្យប្រជាពលរែឋដែលរស់ង្ៅទីង្នាុះចូលរមួច ុះង្ ម្ ុះជាមយួវញិ គួរឲ្យកតស់មាគ ល់ផកដែរថា ភូមងិ្ៃុះកាលពីការ
ង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១២ គណរកសប្រជាជៃ ទទួលបាៃសង្មលក ៥១៦៣សង្មលក ៃកិគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិទទួលបាៃ 
៣១៦៦សង្មលក (សមរកស  ី១៥៦៣សង្មលក ៃកិសិទធិមៃ សស ១៦០៣សង្មលក)។ ដតលទធផលការង្បាុះង្នោ តកោ កនោ ាំ២០១៣ 
គឺគណរកសប្រជាជៃទទួលបាៃ ៤១៨៤សង្មលក ៃិកគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិទទួលបាៃ ៥៤២២សង្មលក។  

 ឧ ហរណ៍មយួង្ទៀត ង្ៅកោ កង្ែតតកាំពកន់ោ ាំក ង្ៅភូមងិល កឫសស ីឃ ាំង្សែឋី មាៃការយិល័យង្លែ ០៧៨០ គឺប្តូវ
បាៃរាំដរកង្ចញពីការយិល័យ ០៦២៤ សាំរារ ់ហាៃ ៃកិប្កមុប្គួស្ថរ ៃិកប្រជាពលរែឋមាៃចាំៃៃួភាគតចិ ដតង្ៅកោ កឃ ាំ
ង្ៃុះមាៃការយិល័យជាង្ប្ចើៃង្ទៀតមៃិ ៃប់្គរច់ាំៃួៃអ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្ៅង្ឡើយង្ទ ែូចជាការយិល័យង្លែ ០៦១៦, 
០៦១៧, ០៦១៤, ០៦១៥, ០៦២៥ ៃិក០៦២២ ដែលមាៃចមាៃ យង្ប្កាម ២គីឡូដម៉ាប្តពីរនាា យ ៃកិមាៃប្រជាពលរែឋ
ប្គរច់ ុះង្ ម្ ុះមៃិង្លើសពី ៤០០នាក ់ កោ កការយិល័យៃមិយួៗ។ ការង្សោើស ាំរង្កេើតការយិល័យង្ៃុះ ង្ប្កាមង្ហត ផលពី
ង្សមៀៃ ៃិកប្កុមប្រកឹាឃ ាំសង្កេ តប់្គ្មៃដ់តបាៃរញ្ជា កថ់ា មាៃ ហាៃ ៃកិប្កុមប្គសួ្ថរររស់ពួកង្គអាចច ុះង្ ម្ ុះង្ប្ចើៃ។ 
ង្រើង្មើលៃូវលទធផលប្រកួតប្រដជកកោ កការង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៣ រង្កា ញថា សង្មលកគណរកស ាំកពីរ គគឺណរកសប្រជា
ជៃកមព ជា(មាៃសង្មលក ១៨៣១សង្មលក) ៃិកគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិ(ទទួលបាៃ ១៨៤០សង្មលក) មាៃសង្មលកប្រង្កៀក
គ្មោ ។   

ង្ៅកោ កង្ែតតកាំពកន់ោ ាំកង្ៃុះែដែលកម៏ាៃការរង្កេើតការយិល័យងមីមយួង្ទៀតង្លែ ០៧៨១ គឺជាការង្សោើស ាំររស់
ប្កុមប្រឹកាឃ ាំ ដែលបាៃដាកស់ាំង្ណើ តាាំកពីម ៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តមកង្មល៉ាុះ ដត គ.ជ.រ មៃិបាៃផតល់ង្អាយ ល ុះែល់
នងៃទី១៤ ដែកញ្ជា  នោ ាំ២០១៦ ង្ទើរមាៃការអ្ៃ ញ្ជា តជាផលូវការង្ៅកោ កក ាំពយូទរ័។ តាមការរញ្ជា កព់ីង្មឃ ាំ ការរង្កេើត
ការយិល័យងមីង្ៃុះ ង្ដាយស្ថរដតមាៃភូមងិ្ទើររង្កេើតងម ី គឺភូមកិត លអ្ភវិឌ្ឍៃង៍្ៅដាចន់ៃ យពីភូមងិ្ផសកៗ ៃកិការយិល័យ
ង្បាុះង្នោ តចាស់ដែលសាិតង្ៅកោ កឃ ាំស្ថវ យជ កប្រដហល ២៧គីឡូដម៉ាប្ត ង្ហើយការយិល័យង្ៃុះង្ៅជារត់ាំរៃដ់ែលមាៃ
កកកមាល ាំករាជអាវ ធហតា ៃកិប្កុមប្គួស្ថររស់ង្ៅ ដតង្ ុះជាយ៉ា កោ តាមការសង្កេតការយិល័យងមីង្ៃុះមាៃប្រជា
ពលរែឋចាំៃួៃ ១២៤នាក ់ៃិក ហាៃចាំៃួៃ ៤២០នាក ់(តាមលិែិតង្សោើស ាំររស់ង្មឃ ាំកោ កឧរសមពៃ័ធចាំណ ច១)។ លទធផល
នៃឃ ាំស្ថវ យជ កង្ៃុះ មៃិែ សពីលទធផលនៃឃ ាំង្សែឋីង្នាុះង្ទ ង្រើង្មើលលទធផលនៃការប្រកួតប្រដជកវញិសង្កេតង្ឃើញថា 
លទធផលនៃការង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៣ លទធផលនៃគណរកស ាំកពីរ គឺប្រង្កៀកប្រកិតគ្មោ  ង្ដាយគណរកសប្រជាជៃទទួល
បាៃ ១៨៧២សង្មលក ៃកិគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិទទួលបាៃ ២០១៤សង្មលក។ 
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ក.៤. ការង្ចញលិែតិរញ្ជា កទ់លីាំង្ៅ ឬឯកស្ថររញ្ជា កអ់្តតសញ្ជា ណជូៃកកកមាល ាំកប្រដារអ់ាវ ធ 

មាៃលិែិតអ្ាំពីការង្ចញឯកស្ថរជូៃៃគរបាលជាតិ ឬង្យធិៃ ដែលង្ៅច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ដាយ ប្រធាៃ គ.ជ
.រ តាមរយៈលិែតិង្លែ ១០៣១/១៦ ច ុះនងៃទ២ី៤ ដែត លា នោ ាំ២០១៦ ដណនាាំ ៣(រី) ចាំណ ច (សូមង្មើលលិែិត កោ ក
ឧរសមពៃ័ធ ប្តកច់ាំណ ចទី៤)។ ង្រើពិៃិតយប្ករែណ័ឌ ចារង់្ៃុះ ចាំណ ចទី២ ៃិកទី៣ នៃលិែតិមៃិអាចប្តូវបាៃរកប្ស្ថយថា 
ទីកដៃលកនៃដផៃការ  «ង្រសកកមម» គឺង្សមើៃឹក «ទីសាំោក»់ ដែលកាំព ករស់ង្ៅកោ កឃ ាំសង្កេ ត ់ ែូចមាៃដចកកោ កចាំណ ច 
៤.៤.៧ នៃរទរញ្ជា  ៃិកៃីតិវធិីសប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ែើមបងី្រៀរចាំរញ្ា ីង្បាុះង្នោ តងមី នោ ាំ២០១៦។ ៃគរបាលជាតិ 
ឬង្យធិៃ ឬសៃតិស ែង្បាុះង្នោ ត រាំង្ពញង្រសកកមមរយៈង្ពលយូររហូតែល់នងៃង្បាុះង្នោ តកោ កឃ ាំ សង្កេ ត ់ ៃិកកមាល ាំកសៃតិ
ស ែង្បាុះង្នោ ត ដែលប្តូវមាៃង្រសកកមមការពារសៃតិស ែង្ៅនងៃង្បាុះង្នោ ត ង្ៅតាមការយិល័យង្បាុះង្នោ តកោ កឃ ាំ សង្កេ ត ់
មាៃសិទធិស ាំលិែិតរញ្ជា កទ់លីាំង្ៅសប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ឬឯកស្ថររញ្ជា កអ់្តតសញ្ជា ណរង្ប្មើឲ្យការច ុះង្ ម្ ុះ
ង្បាុះង្នោ ត គឺមៃិប្សរតាមែលមឹមាប្តា៤៦ សតីពីលកខែណឌ ច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ៃកិមាប្តា៤៧ សតីពីលកខែណឌ ង្លើកដលក
កោ កការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត កោ កចារស់តីពីការង្បាុះង្នោ តង្ប្ជើសតាាំកតាំោករាន្រសតង្នាុះង្ទ។ ការរកប្ស្ថយ ៃិកលិែិត
ររស់ គ.ជ.រ ង្ៃុះ មាៃង្គ្មលរាំណកង្ែើមបរីង្កេើតវធិាៃការពិង្សសជាវជិាមាៃ កោ កការង្លើកសាួយសិទធិង្បាុះង្នោ តររស់
ៃគរបាលជាតិ ឬង្យធិៃ ឬសៃតិស ែង្បាុះង្នោ ត ាំកង្នាុះ។  

  កោ កករណីអ្ៃ វតតលិែតិ គ.ជ.រ ខាកង្លើ ង្ែើមបធីានាសិទធិង្បាុះង្នោ តររស់ៃគរបាលជាតិ ឬង្យធិៃ ឬសៃតិស ែ
ង្បាុះង្នោ ត ែ មដន្រហវលង្សោើថា គ.ជ.រ ប្តូវអ្ៃ វតតឲ្យមាៃតមាល ភាព ៃិករង្កា ញចាំៃួៃកមាល ាំកសៃតិស ែ ៃិកទីតាាំកដែលពកួង្គ
ប្តូវរាំង្ពញង្រសកកមមង្ប្ៅពឃី ាំ សង្កេ តរ់ស់ង្ៅ ៃិកកម៏ៃិប្តូវរង្កេើតការយិល័យង្បាុះង្នោ តង្ដាយដឡកសប្មារដ់ត
ៃគរបាលជាតិ ឬង្យធិៃ ឬសៃតិស ែង្បាុះង្នោ តដែលឈរង្ជើក ឬរាំង្ពញង្រសកកមម ាំកង្នាុះង្ទ។ 

 ការសង្កេតរកង្ឃើញ ១៦ឃ ាំដែលអ្ៃ វតតការរញ្ជា កលិ់ែតិទីលាំង្ៅ ឬឯកស្ថររញ្ជា កអ់្តតសញ្ជា ណែល់កកកមាល ាំក
ប្រដារអ់ាវ ធ។ 

ង្ៅកោ កង្ែតតប្ពុះវហិារ ប្សុកគូង្លៃ កោ កឃ ាំប្សយក ់បាៃយក ហាៃជាង្ប្ចើៃង្ៅច ុះង្ ម្ ុះ ៃកិប្បារឲ់្យង្លាក
ង្មឃ ាំង្ចញលិែិតរញ្ជា កទ់ីលាំង្ៅជូៃ ហាៃសប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត។ ករណីង្ៃុះប្តូវបាៃង្លាកង្មឃ ាំរែិង្សធ
មៃិង្ធវើជូៃចាំង្ពាុះនាយ ហាៃោដែលង្លាកស្ថគ ល់ថា មៃិឈរង្ជើក ឬរស់ង្ៅទីង្នាុះ ដតង្លាកបាៃង្ចញជូៃចាំង្ពាុះដត
នាយ ហាៃោដែលង្លាកស្ថគ ល់ ៃិកែឹកថា បាៃរស់ង្ៅកោ កែីសមប ៃសកគមកិចចដតរ៉ា ង្ោណ ុះ។ ការរែិង្សធង្ៃុះ
បាៃង្ធវើឲ្យមាៃការមៃិសរាយចិតត ៃិកគប្មាមកាំដហកថា ៃឹករតឹកង្មឃ ាំង្ទៀតផក រហូតមាៃការប្រតិកមមពីង្មឃ ាំ ៃកិកម៏ាៃ
ការង្ចញលិែិតអ្ៃតរាគមៃផ៍កដែរពី គ.ជ.រ ច ុះនងៃទី ២៤ដែត លា នោ ាំ២០១៦ ង្ៅប្កសួកមហានផាង្ផាើជូៃចាំង្ពាុះសង្មតច
ប្កឡាង្ហាមឲ្យចាតវ់ធិាៃការ ៃិកអ្ៃតរាគមៃ។៍ ការកតស់មាគ ល់ង្ៅកោ កង្ៃុះបាៃរង្កា ញថា គណរកសប្រជាជៃទទួលបាៃ
លទធផលង្នោ តចាំៃៃួ ១២៥៨សង្មលក ៃិកគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិចាំៃៃួ ១០០៧សង្មលក កោ កការង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៣។ 

 ង្ៅកោ កង្ែតតង្សៀមរារ មាៃឃ ាំចាំៃួៃពីរ គឺឃ ាំតាង្សៀម ប្សុកស្ថវ យង្លើ ៃកិឃ ាំដតបក ប្សុករនាា យប្សី ដែលមាៃ
 ហាៃមកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តដែលង្គមៃិបាៃែឹកថា គ្មតរ់ស់ង្ៅទីង្នាុះចាស់លាស់ ង្ហើយបាៃឲ្យង្មឃ ាំរញ្ជា កទ់ី



របាយការណ៍សង្កេតការណ៍ច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៦ 
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លាំង្ៅជូៃ។ ករណីង្ៃុះ ង្មឃ ាំតាង្សៀមបាៃប្រតិកមម តវា៉ា ៃកិង្ធវើការផ្ទអ កកោ កការង្ចញលិែិតង្ៃុះផកដែរ។ រញ្ជា ង្ៃុះកម៏ាៃ
ការង្ស ើរអ្ង្កេត ៃិកង្ចញលិែិតអ្ៃតរគមៃព៍ី គ.ជ.រ ផកដែរ (សូមង្មើលលិែិតង្យកកោ កឧរបសមពៃ័ធប្តកច់ាំណ ច៣)។ ការ
កតស់មាគ ល់បាៃរង្កា ញថា កោ កឃ ាំដតបក ប្សុករនាា យប្សី  គណរកសប្រជាជៃទទួលបាៃលទធផលង្នោ តចាំៃួៃ ២៥១៩ស
ង្មលក ៃិកគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិចាំៃួៃ ១១៥៤សង្មលក កោ កការង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៣ រឯីឃ ាំតាង្សៀម ប្សុកស្ថវ យង្លើ 
គណរកសប្រជាជៃទទួលបាៃលទធផលង្នោ តចាំៃួៃ ១៦៥៧សង្មលក ៃកិគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិចាំៃៃួ ៩២៥សង្មលក កោ ក
ការង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៣។ 

ង្ៅង្ែតតរនាា យមាៃជយ័ អ្ោកសង្កេតការណ៍បាៃសង្កេតង្ឃើញៃូវែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ៅតាម ប្សុក
មកគលរូរ ីៃិក សង្កេ តង់្ៅប្កុកសិរងី្ស្ថភណ័  មាៃរ៉ាូលិស  ហាៃ ង្រ៉ាអ្ ឹមបាៃចល័តពប្ង្កយច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ១៣ឃ ាំ
ង្ៅប្សុកមកគលរូរ ីង្ែតតរនាា យមាៃ ង្ដាយពួកគ្មតប់ាៃច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៅកដៃលកង្ផសករចួមកង្ហើយ  ដតពួកគ្មតម់ក
ច ុះ តាមឃ ាំង្ៅប្សុកមកគលរូរ ីង្ដាយបាៃយកកៃា យរណ័ណ ដែលច ុះពមី ៃភាា រជ់ាមយួ មកច ុះកដៃលកងមី ។          កទ់ក
ចាំណ ចមៃិប្រប្កតីខាកង្លើង្ៃុះ ប្រធាៃគណកមមការង្រៀរចាំការង្បាុះង្នោ តង្ែតត បាៃរង្កា ញថា ង្ហត ផលគឺសាំរារង់្អាយ
ពួកគ្មតក់ារពារសៃតិស ែង្ៅកដៃលកង្នាុះ ង្ដាយស្ថរប្សុកង្នាុះែវុះសមតាកចិចការពារសៃតិស ែតាមការយិល័យង្ៅង្ពល
ង្បាុះង្នោ ត។ សមតាកចិច ាំកង្នាុះប្តូវបាៃរាយង្ ម្ ុះតាមប្កដាសដាកង់្ៅតាមឃ ាំៃីមយួៗ ង្ែើមបងី្អាយអាជាា ធរដែៃែី
ទទួលស្ថគ ល់ ៃកិច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តពួកគ្មតង់្ៅទីង្នាុះ ង្ហើយល រង្ ម្ ុះគ្មតង់្ចញពរីញ្ា ីដែលបាៃច ុះរចួង្ហើយវញិ។ 
កោ កករណីង្ៃុះ ង្ៅកោ កឃ ាំដែលង្ៅកោ កប្សុកមកគលរ រ ី ង្ឃើញថាលទធផលគឺគណរកសប្រជាជៃទទួលបាៃលទធផលង្នោ ត 
សង្មលកង្ប្ចើៃជាក គណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិ ង្ប្ចើៃជាក ៤៦.៤២%សង្មលក កោ កការង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៣។ សប្មារឃ់ ាំ
សង្កេ ត ់ាំកឡាយដែលមាៃង្ៅកោ កប្កុកសិរងី្ស្ថភណ័ សមាគ ល់ង្ឃើញថាសង្មលកររស់គណរកសប្រជាជៃទទួលបាៃលទធ
ផលង្នោ ត សង្មលកង្ប្ចើៃជាក គណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិ ង្ប្ចើៃជាក ៣៥.៨៣%សង្មលក កោ កការង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៣។ 

ក.៥. ប្រជាពលរែឋចាំោកប្សុករស់ង្ៅង្ប្ៅប្រង្ទស 

ង្ៅច ករញ្ចរន់ៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត គ.ជ.រ បាៃប្រកាសថា ប្រជាពលរែឋមៃិបាៃមកច ុះង្ ម្ ុះប្គរច់ាំៃៃួ
តាមដផៃការង្នាុះង្ទ រញ្ជា ង្ៃុះគឺង្ដាយស្ថរដតជៃចាស់ជរា ឈ ឺៃិកមាៃប្រជាពលរែឋង្ៅចាំោកប្សុកជាក ១លាៃនាក់
ង្ៅង្ធវើការ ៃិករស់ង្ៅង្ប្ៅប្រង្ទសដែលមៃិអាចវលិប្តឡរម់កច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តវញិបាៃ។ 

សប្មារប់្រជាពលរែឋដែលចាំោកប្សុកង្ៅង្ធវើការង្ៅង្ប្ៅប្រង្ទសភាគង្ប្ចើៃ មៃិបាៃច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៅ
ឃ ាំសង្កេ តរ់រស់ពួកង្គ ង្ប្ពាុះថា គ្មម ៃលទធភាព ង្ស្ថហ  យ ង្ពលង្វលា ៃកិឯកស្ថររញ្ជា កអ់្តតសញ្ជា ណ ៃិកទលីាំង្ៅ 
ឧ ហរណ៍ ជាកដ់សតកកាលពីនងៃទី២០ ដែត លា នោ ាំ២០១៦ ពលករចាំោកប្សុកង្ធវើការង្ៅប្រង្ទសនងប្រមាណជាក ៨០
នាក ់ កោ កង្នាុះមាៃពលករមាៃលិែិតឆ្លកដែៃ ៃិកពលករមាៃរណ័ណ ពណ៌ស ីជមពូ(រណ័ណ ង្ចញៃិកទទួលស្ថគ ល់ង្ដាយភាគី
នង)។ ពលករដែលមាៃលិែតិឆ្លកដែៃ មៃិមាៃរញ្ជា ង្នាុះង្ទ ដតពលករដែលមាៃរណ័ណ ស ីជមពូ តប្មូវឲ្យរកង់វកិាង្ចញ
ចូលចាំៃួៃ៦០០បាត ដែលនាាំឲ្យពួកគ្មតម់ៃិមាៃលទធភាពកោ កការរកន់ងលង្សវាែល់អាជាា ធរនងង្ៅប្ចក វ រប្ពាំដែៃ។ រញ្ជា
 ាំកង្ៃុះតប្មូវឲ្យមាៃការអ្ៃតរាគមៃព៍ីអាជាា ធរដែមរ ង្ែើមបសីប្មួលែល់ពលករអ្ោកមាៃរណ័ណ ពណ៌ស ីជមពូង្ែើមបកី ាំឲ្យប្តូវ
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ចាំោយប្បាកក់ោ កការរកន់ងលង្ចញចូល ដតការអ្ៃតរាគមៃប៍្តូវបាៃយឺតយ៉ា វ។  កទ់កប្រជាពលររែឋចាំោកប្សុកង្ៃុះផក
ដែរ ខាកគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិបាៃដាកលិ់ែតិឲ្យជួយ អ្ៃតរគមៃ ៍ង្ហើយកទ៏ទួលការង្ឆ្លើយតរពី គ.ជ.រ វញិដែរ គឺ គ.ជ
.រ តរង្ៅវញិថាមៃិមាៃលទធភាព ៃិកសមតាកចិចង្ដាុះប្ស្ថយង្នាុះង្ទ(សូមង្មើលលិែតិឧរសមពៃ័ធ ចាំណ ចទ៦ី)។   

ក.៦. អ្ាំពបី្ពុះសកឈ 

 កទ់កជាមយួប្ពុះសកឃ ការសង្កេតង្ឃើញថា ប្ពុះសកឃៃិមៃតមកច ុះង្ ម្ ុះមាៃចាំៃួៃតិចតួចោស់ ង្រើង្ប្រៀរ
ង្ធៀរជាមយួចាំៃួៃប្ពុះសកឃសរ រទូ ាំកប្រង្ទសប្រដហល៥ម ៃឺអ្កគ (ង្យកតាមពត័ម៌ាៃររស់វទិយ អាស ីង្សរ ី ប្ពុះសកឃដត
ជាក ៨ពាៃ៨់រយអ្កគ ដតរ៉ា ង្ោណ ុះ ដែលបាៃៃិមៃតង្ៅច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តកោ កឃ ាំសង្កេ ត)់។ រញ្ជា ដែលមៃិសូវមាៃសកឃ
ង្ៅច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ប្ចើៃង្ៃុះ ែ មដន្រហវលបាៃសង្កេតង្ឃើញថា គឺអាចរោត លមកពីការហាមប្បាមររស់មន្រៃតីសកឃ
ជាៃែ់ពស់ង្ដាយស្ថរដតមាៃសកឃប្រកាសច ុះនងៃទ១ី៨ ដែធោូ នោ ាំ២០១៤ ដែលហាមោតប់្ពុះសកឃមៃិឲ្យជារព់ាកព់ៃ័ធៃឹក
ង្រឿកៃង្យបាយ ប្ពម ាំកមៃិ ៃល់ រង្ចាលៃូវង្ឡើយ។ មោ៉ាកង្ទៀតប្ពុះសកឃប្ពុះអ្កគមៃិមាៃអ្តតសញ្ជា ណរណ័ណ  ដែល
ជាឯកស្ថរចមបករង្ប្មើឲ្យការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តផក។ 

រោត ញប្ពុះសកឃឯករាជយប្ពុះង្តជគ ណ រ  ត រ  ៃតិញ ដែលជាប្រធាៃរោត ញប្ពុះសកឃឯករាជយ មាៃសកឃ
ែីកាថា ប្ពុះអ្កគបាៃង្ធវើការសិកាប្ស្ថវប្ជាវង្លើង្ែតតចាំៃៃួ៤ គឺង្ែតតង្ពាធិ៍ស្ថត ់ បាតែ់ាំរក រនាា យមាៃជយ័ ៃិកង្ែតត
ង្សៀមរារ ប្ពុះអ្កគបាៃបា៉ា ៃប់្រមាណថា មាៃចាំៃួៃតិចតចួ។ 

ប្ពុះសកឃដែលប្គរអ់ាយ ច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ហើយមៃិបាៃៃិមៃតង្ៅច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត គឺង្ដាយស្ថរដត ទ១ី 
មៃិបាៃង្ធវើសាំរ ប្តកាំង្ណើ ត ង្ប្ពាុះរសួម ៃការង្ធវើ ង្ហើយអាជាា ធរមៃិបាៃជួយ សប្មួល ទី២ អាជាា ធរមៃិប្ពមង្ធវើលិែិត
រញ្ជា កអ់្តតសញ្ជា ណ  ល់ដតសកសជីាសមាជិកគណរកសង្ទើរជួយ សប្មួលឱ្យ ទី៣ គកឺតាត កកវុះខាតពត័ម៌ាៃ ទី៤ ការ
រារាាំកពីអាជាា ធរភូមឃិ ាំ កោ កង្ែតតមយួចាំៃៃួ ែូចជាង្ៅង្ែតតង្ពាធិ៍ស្ថត ់អាជាា ធរៃិយយរង្កអើលប្ពុះសកឃថា អ្តតសញ្ជា ណរ
ណណ មៃិអាចង្ៅច ុះង្ ម្ ុះបាៃង្ទ ៃិកទ៥ី គឺមៃិបាៃយកចិតតទ កដាកង់្ៅង្លើការង្បាុះង្នោ តង្ដាយប្ពុះកាយប្ពុះសកឃែលួៃ
ឯកផ្ទា ល់ដតមតក។ 

ក.៧. ការអ្ររ់ ាំ ៃកិផសពវផាយពត័ម៌ាៃច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

ក.៧.១ ភាគពីាកព់ៃ័ធអ្កគការសកគមស ីវលិ ៃកិគណរកសៃង្យបាយ 

ង្ៅកោ ករទរញ្ជា  ៃកិៃីតិវធិសីប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ែើមបងី្រៀរចាំរញ្ា ីង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តងមីនោ ាំ២០១៦ ប្តក់
ជាំពូក២ កោ កប្រការ ២.១.៤.១១ ៃិកប្រការ ២.១.៥ គ.ជ.រ ង្ធវើការទាំនាកទ់ាំៃក ៃិកសហការជាមយួអ្កគការមៃិដមៃរដាឋ ភិ
បាលជាតិ ៃកិអ្ៃតរជាត ិ ប្ពម ាំកផតល់ការគ្មាំប្ទែល់ភាគពីាកព់ៃ័ធង្ែើមបអី្ររ់ ាំអ្ោកង្បាុះង្នោ ត ង្លើកកមពស់ការយល់ែកឹអ្ាំពី
ការង្បាុះង្នោ ត ង្ែើមបជីាំរ ញការង្ករអ្ររ់ ាំស្ថធារណជៃឲ្យបាៃទូលាំទូលាយែល់ជៃរទដាចប់្សយល។  
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ការអ្ររ់ ាំឯកស្ថរផសពវផាយអ្ាំពីការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តប្តូវបាៃរារាាំកង្ដាយអាជាា ធរ ៃកិមៃិបាៃអ្ៃតរាគមៃឲ៍្យ
មាៃប្រសិទធភាពពសី្ថា រ ័ គ.ជ.រ ជាកដ់សតកការផសពវផាយមយួចាំៃួៃ ប្តូវបាៃង្មើលង្ឃើញពីការរារាាំកង្ដាយអាជាា ធរមាៃ
សមតាកិចចមូលដាឋ ៃ ចាំង្ពាុះគណរកសៃង្យបាយ ៃិកសកគមស ីវលិ។  

ចារ ់កទ់ិៃសមតាកិចចររស់ គ.ជ.រ ប្តូវធានាឲ្យែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ដាយស វតាិភាព ង្ហើយអាជាា ធ
រប្តូវដតផតល់កិចចសហការជាមយួ គ.ជ.រ រ៉ា ដៃត គ.ជ.រ បាៃង្ចញលិែិតង្លែ ៨៦៤/១៦ គ.ជ.រ (ង្មើលកោ កឧរសមពៃ័ធ 
ចាំណ ច៥) ឲ្យគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិ ង្ៅស ាំការអ្ៃ ញ្ជា តពីអាជាា ធរ ង្ែើមបបីាៃការពារស វតាិភាពកោ កការង្ករអ្ររ់ ាំង្ៅវញិ។ 

ករណីង្ៃុះ កទ់កអាជាា ធរហាមោតក់ារអ្ររ់ ាំ សង្កេតង្ឃើញង្កើតមាៃង្ៅកោ កង្ែតតមយួចាំៃួៃែូចខាកង្ប្កាម៖  

- ង្ែតតបាតែ់ាំរក ប្សុកឯកភោាំ ឃ ាំសាំង្រាកកោ ក កោ កភូមសិាំង្រាកអ្ូប្  ដែលបាៃចូលរមួអ្ររ់ ាំប្រជាពលរែឋ 
ង្ដាយចាកផ់ាយ ាំកប្សុកពសី្ថរសង្មលកង្ែើមររស់ គ.ជ.រ តាមម៉ាូតូជូៃែល់ប្រជាពលរែឋ ដតប្តូវបាៃ
ហាមោតក់ារចាកផ់ាយពអីាជាា ធរ ៃិកង្ៅឲ្យង្ៅកាៃអ់្ធិការដាឋ ៃប្សុក។ ៃិកករណីង្ៅកោ កសង្កេ ត់
ស្ថវ យង្បា៉ា  ប្កុកបាតែ់ាំរក កម៏ាៃការហាមោតក់ារចាកផ់ាយស្ថរអ្ររ់ ាំពីសកមមជៃគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះ
ជាតិផកដែរ ង្ដាយមូលង្ហត ថា ការង្សោើស ាំគឺមាៃដតរយៈង្ពល ៣នងៃ ដតការចាកផ់ាយង្ៃុះង្លើសពី ៣
នងៃ ង្ហត ង្ៃុះអាជាា ធរឃ ាំបាៃហាមោតម់ៃិឲ្យចាករ់ៃតផាយរៃតង្ទៀតង្នាុះង្ទ។ 

- ង្ែតតង្សៀមរារ ង្ៅនងៃទី១២ ដែត លា នោ ាំ២០១៦ អាជាា ធរប្សុកប្កឡាញ់ បាៃហាមោតក់ារចាកផ់ាយ
តាមង្មប្កូៃូវស្ថរង្ែើមររស់ គ.ជ.រ ពីសកមមជៃររស់គណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិ ង្ដាយង្ហត ផលថាមៃិ
បាៃស ាំចារអ់្ៃ ញ្ជា តទ កជាម ៃ។ 

ររូភាពហាមោតក់ារចាកផ់ាយពអីាជាា ធរមាៃសមតាកចិច 

- សមាគមអាែហ ក មាៃកមមវធិីអ្ររ់ ាំែល់ប្រជាពលរែឋង្ៅតាមង្ែតត ដតមាៃករណីង្ែតតពីរ គឺង្ែតតកាំពក់
នោ ាំក ៃិកង្ែតតកោត ល ប្តូវបាៃអាជាា ធរមៃិចូលរមួសហការ ង្ ុះរីមាៃលិែិតង្ចញព ីគ.ជ.រ កោ កកិចច
សហប្រតិរតតិការរវាកសកគមស ីវលិ ៃិក គ.ជ.រ កង៏្ដាយ។ រញ្ជា ង្ៃុះសមាគមអាែហ កបាៃដាកលិ់ែតិ
ជូៃែល់ស្ថលាង្ែតត ដតស្ថលាង្ែតតមៃិអ្ៃ ញ្ជា តឲ្យង្ធវើង្ទ ង្ដាយតប្មូវឲ្យមាៃលិែិតអ្ៃ ញ្ជា តពីប្កសួក

ររូភាពពីង្ហវសរ  ក 
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មហានផាជាម ៃ(សូមង្មើលលិែិតកោ កឧរសមពៃ័ធប្តកច់ាំណ ច២)។ ចាំដណកឯង្ែតតង្ផសកង្ទៀតដែលយល់
ប្ពម ៃិកសហការជាមយួសមាគមៃអាែហ ក ង្ធវើសកមមភាពច ុះផាយពីសិទធអិ្ោកង្បាុះង្នោ តកង៏្ដាយ ក៏
ៃូវដតមាៃការរារាាំក ៃិកោល ាំង្មើលពីសាំោកអ់ាជាា ធរមូលដាឋ ៃ ៃកិសមតាកិចចមយួចាំៃៃួៃូវង្ឡើយ ដត
ង្ ុះជាយ៉ា កោរ គគលិកសមាគមៃអ៍ាែហ កពោយមសប្មរសប្មួលរហូតបាៃង្រើកវគគផសពវផាយ
តាមែាំង្ណើ រការដផៃការ។ ករណី ាំកង្ៃុះង្កើតមាៃង្ៅង្ែតតរនាា យមាៃជយ័ ង្ែតតប្ពុះវហិារ ៃកិង្ែតតរត
ៃៈគិរ។ី  

- ករណីង្ៅភោាំង្ពញ កោ កពិធរី ណយអ្ ាំទូក មាៃយ វជៃចាំៃួៃ ៥០នាក ់ ដែលមកពីអ្កគការសកគមស ីវលិ កោ ក
សមពៃ័ធកាំដណទប្មកក់ារង្បាុះង្នោ តង្ៅកាតថ់ា ERA បាៃចូលរមួផសពវផាយអ្ររ់ ាំអ្ោកង្បាុះង្នោ តង្ៃុះផក

ដែរ តាមរយៈដចកែិតរណណ  កូៃង្សៀវង្ៅ ៃិកង្ម
ប្កូផកដែរ។ កោ កង្ពលដែលបាៃង្ប្រើប្បាស់ង្មប្កូ
ផសពវផាយពត័ម៌ាៃកោ កពធិីង្នាុះកប៏្តូវបាៃអាជាា
ធរមាៃសមតាកចិចហាមោតការចាកង់្មប្កូង្ៃុះ។  

ករណីឲ្យជួយ អ្ៃតរាគមៃក៍ោ កការអ្ររ់ ាំ
ង្ៃុះ ប្តូវបាៃ គ.ជ.រ ង្ចញលិែិតឲ្យភាគីពាក់
ពៃ័ធប្តូវស ាំការអ្ៃ ញ្ជា តពីអាជាា ធរពាកព់ៃ័ធង្ែើមបី

រកាសៃតិស ែស វតាិភាព រឯីឯកឧតតមប្រធាៃក៏
មាៃប្រស្ថសៃង៍្ៅនងៃទ៨ី ដែវចិឆិកា នោ ាំ២០១៦ 

កោ កកិចចប្រជ ាំរវាកគណកមមការជាតិង្រៀរចាំការ
ង្បាុះង្នោ ត ៃិកសកគមស ីវលិ មាៃចាំណ ចែូចគ្មោ
ៃិកលិែិតដែលបាៃង្ចញពីម ៃផកដែរ ង្ដាយ
សាំអាកង្លើការដងរកាសៃតិស ែស្ថធារណៈ។ 

 

ក.៧.២. គ.ជ.រ ៃកិអាជាា ធរឃ ាំសង្កេ ត ់

មាៃការផសពវផាយររស់ គ.ជ.រ តាមរយៈវទិយ  ទូរទសសៃ ៍ការង្លើករដាប្គរឃ់ ាំសង្កេ ត ់ ៃិកមាៃការចាកង់្មប្កូ
ផាយតាមឃ ាំសង្កេ តង់្ៅដែទ១ី នៃែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត។ 

គ.ជ.រ កប៏ាៃង្ចញលិែិតអ្ង្ញ្ា ើញង្ៅច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៦ ជូៃែល់ប្រជាពលរែឋសប្មារម់កច ុះ
ង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៅតាមឃ ាំសង្កេ តផ់កដែរ ចាំៃួៃ ១០លាៃសៃលឹក។ ការសង្កេតង្ឃើញថា លិែិតង្ៃុះ គឺមៃិដមៃជាលិែិត
អ្ង្ញ្ា ើញង្ទ ដតវាប្គ្មៃដ់តជារណ័ណ ពត័ម៌ាៃអ្ាំពីការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ប្ពាុះថាលិែិតង្ៃុះគ្មម ៃរញ្ជា កថ់ា ប្តូវដតង្ៅច ុះ
ង្ ម្ ុះ ង្ហើយការដរកដចកង្ៃុះមៃិបាៃប្គរច់ាំៃៃួែល់ប្រជាពលរែឋង្នាុះង្ទ។ 

ររូភាពែ មដន្រហវល 
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ររូលិែតិអ្ង្ញ្ា ើញររស់ គ.ជ.រ ឲ្យប្រជាពលរែឋង្ៅច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៦ ដែលបាៃដចកជូៃប្រជាពលរែឋ 

 

ក.៨. ការទទលួ ៃកិការង្ដាុះប្ស្ថយរណតឹ ក 

មៃិមាៃភាពប្រប្កតីធៃៃធ់ៃរ ៃកិរណតឹ កង្ប្ចើៃង្ទកោ កអ្ាំឡ កការសង្កេតែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ដតភាពមៃិ
ប្រប្កតីង្កើតង្ប្ចើៃ ដែលគួរឲ្យយកចិតតទ កដាកង់្នាុះ គឺការរញ្ាូ ៃទិៃោៃយ័ែ ស ៃិកការមៃិពិៃិតយ ៃិកង្ផាៀកផ្ទា តង់្ ម្ ុះ ង្ៅ
កោ កការយិល័យច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត។ ប្កុមប្រកឹាឃ ាំសង្កេ តក់ែ៏ិតែាំង្ដាុះប្ស្ថយរណតឹ កបាៃ ៥០% ដែលមាៃការទទួល
ពាកយរណតឹ ក ៃិករែិង្សធរណតឹ កមៃិង្ប្ចើៃ។ 

ក.៨.១. ការទទលួ 

 កោ កែាំោកក់ាលនៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ប្កុមប្រឹកាឃ ាំសង្កេ ត ់ (ករឃ.ស) ៃកិគណៈកមាម ធិការជាតិង្រៀរចាំ
ការង្បាុះង្នោ ត (គ.ជ.រ) បាៃទទួល ៃិកង្ដាុះប្ស្ថយពាកយរណតឹ ក សរ រទូ ាំកប្រង្ទសបាៃចាំៃួៃ ៩៧រណតឹ ក កោ កង្នាុះ រ
ណតឹ កង្ៅថាោ ក ់ឃ ាំសង្កេ ត(់ករឃ.ស) បាៃទទួល ៃកិង្ដាុះប្ស្ថយពាកយរណតឹ កសរ រចាំៃៃួ ៥២រណតឹ ក គ.ជ.រ បាៃទទួល
ពាកយរណតឹ ក ចាំៃួៃ ៤៥រណតឹ ក ៃិករណតឹ កង្ៅ គ.ជ.រ មាៃ ៤៥រណតឹ ក។  

កោ កការទទួលពាកយរណតឹ ក ាំកង្ៅថាោ កឃ់ ាំ/សង្កេ ត ់ៃិក ង្ៅថាោ ក ់គ.ជ.រ ង្ៃុះ ការសង្កេតង្ឃើញ ភាគង្ប្ចើៃនៃរ
ណតឹ ក គឺពាកព់ៃ័ធៃកឹអ្ៃ វតតតនួាទី រាំង្ពញតួនាទី ររស់មន្រៃតីច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ៃិកសមាជិកប្កុមប្រឹកាឃ ាំសង្កេ ត ់ដែល
ជាអ្ោកមាៃសមតាកិចចង្ចញលិែិតរញ្ជា កទ់ីលាំង្ៅជូៃអ្ោកមកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត។  

រណតឹ កង្ៅង្ែតតប្ពុះវហិារ (រតកឹប្គូរង្ង្កគ ល គ.ជ.រ ថាោ កប់្សុក ដែលរញ្ជា ង្អាយប្កុមប្រឹកាឃ ាំ/សង្កេ តង់្ចញលិែិ
រញ្ជា កទ់ីលាំង្ៅែល់ពលរែឋដែលគ្មម ៃទីលាំង្ៅកោ កឃ ាំដឆ្រពីរ នៃប្សុកដឆ្រ)។ ករណីង្ៅង្ែតតកាំព កនោ ាំក (ពាកព់ៃ័ធៃឹករ
ណតឹ កជាំ ស់ៃឹកង្សចកតីសង្ប្មចររស់ ករឃ.ស (ការរង្កេើតការយិល័យរដៃាមមយួការយិល័យ សប្មារដ់តកករាជ
អាវ ធហតា)។ រណតឹ កង្ៅរាជធាៃីភោាំង្ពញ (ការរែិង្សធមៃិប្ពមង្ចញលិែិតរញ្ជា កទ់លីាំង្ៅជូៃអ្ោកមកច ុះង្ ម្ ុះមកង្បាុះ
ង្នោ ត ដែលមាៃអ្តតសញ្ជា ណរណ័ណ ង្ៅង្ែតតកោត ល ដែលមាៃស្ថកសមីយួជាមាោ កង់្ហើយ, រណតឹ កតវា៉ា  ង្លើការមៃិប្ពមច ុះ
ង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តឲ្យ ៃិកមៃិបាៃដណនាាំឲ្យង្ៅង្ធវើលិែិតរញ្ជា កទ់ីលាំង្ៅង្ែើមបយីកមកច ុះង្ ម្ ុះ។ ករណីង្ៅប្ពុះវហិារ 
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(រតឹកប្គរូង្ង្កគ ល គ.ជ.រ ថាោ កប់្សុក ដែលរញ្ជា ង្អាយប្កមុប្រឹកាឃ ាំ/សង្កេ តង់្ចញលិែរិញ្ជា កទ់ីលាំង្ៅែល់ពលរែឋដែល
គ្មម ៃទីលាំង្ៅកោ កឃ ាំដឆ្រពីរ នៃប្សកដឆ្រ)។ ករណីង្ៅង្សៀមរារ ( រតកឹង្ៅសង្កេ តរ់កទ១ី នៃសង្កេ តស់លប្កាម ដែលហាម
ោតភ់ាោ កង់្ករគណរកស ស.គ.ជ មៃិង្អាយង្ធវើជាស្ថកសជូីៃប្រជាពលរែឋដែលង្សោើស ាំលិែិតរញ្ជា កទ់ីលាំង្ៅ ៃកិលិែិត
រញ្ជា កអ់្តតសញ្ជា ណរាំង្រ ើការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត(ឯ.អ្)។  

គណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិបាៃដាកព់ាកយរណតឹ កង្ប្ចើៃជាកង្គង្ៅកោ កែាំោកក់ាលង្ដាុះប្ស្ថយង្ៅថាោ ក ់ ករឃ/ស 
គឺមាៃរហូតែល់ ៣៨រណតឹ ក, តាមពីង្ប្កាយង្ដាយគណរកសរកសប្រជាជៃមាៃ ៧រណតឹ ក  ប្រជាពលរែឋមាៃ ៣រណតឹ ក 
គណរកសសម រកស  ី២រណតឹ ក អាជាា ធរប្កុកប្សុកែណឌ  ១រណតឹ ក ៃកិពីមន្រៃត ីក.ច.រ ចាំៃៃួ១រណតឹ ក។ 

ក.៨.២. ង្ដាុះប្ស្ថយរណតឹ កង្ៅប្កមុប្រកឹាឃ ាំសង្កេ ត(់ករឃ.ស) 

ង្ដាុះប្ស្ថយង្ៅថាោ ក ់ករឃ/ស (ប្កុមប្រកឹាឃ ាំ/សង្កេ ត)់ កោ កចាំង្ោម ៥២រណតឹ កដែលបាៃផសុះផាជាចាំៃួៃ២៥
រណតឹ ក, ចាររែិង្សធ ៣រណតឹ ក ង្ែើមរណតឹ កែកពាកយរណតឹ ក ៣រណតឹ ក ផសុះផាមៃិសុះជា ៨រណតឹ ក ៃិកលិែតិជូៃ
ែាំណឹកចាំៃួៃ ១៣រណតឹ ក។  

សប្មារស់ាិតិពាកព់ៃ័ធៃឹកច កចង្មលើយដែលទទួលរករណតឹ កពីង្ែើមរណតឹ កខាកង្លើរមួមាៃ មន្រៃតី ក.ច.រ ចាំៃួៃ ២៣
រណតឹ ក, ប្រជាពលរែឋ ១០រណតឹ ក, គណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិ ៥រណតឹ ក គណរកសប្រជាជៃកមព ជា ២រណតឹ ក, ៃគរបាល ២
រណតឹ ក ៃិកអាជាា ធរប្កុកប្សុកែណឌ  ករឃ.ស ជាំទរទ់ី១ ប្រធាៃភូម ិៃកិអ្ៃ ប្រធាៃភមូ ិសមាជិកប្កុមប្រកឹាឃ ាំ/សង្កេ ត ់
ង្សមៀៃ អ្ៃ ប្រធាៃភូម ិៃិកជាំៃួយការសង្កេ ត ់គណរកសសមរកស  ីមយួរណតឹ កែូចៗគ្មោ  (សរ រ១០រណតឹ ក)។  

ង្ែតតដែលមាៃរណតឹ ក ង្ហើយប្តូវទទួល ៃិកង្ដាុះប្ស្ថយង្ៅថាោ ក ់ករឃ.ស រមួមាៃ៖ 

- ង្ែតតបាតែ់ាំរក   ៣ រណតឹ ក 
- ង្ែតតកាំពកន់ោ ាំក   ២រណតឹ ក (ផសុះផាសុះជា១ ៃិកលិែិតជូៃែាំណែកឹ១) 
- ង្ែតតកាំពត   ៣រណតឹ ក (ផសុះផាសុះជា ១រណតឹ ក, ែកពាកយរណតឹ ក ១ ៃិកចាររែិង្សធ១) 
- ង្ែតតកោត ល   ៣រណតឹ ក (ផសុះផាសុះជា ២ ៃិកលិែិតជូៃែាំណឹក១) 
- ភោាំង្ពញ   ២០រណតឹ ក (ផសុះផាសុះជា ៩ មៃិសុះជា ៣ ចាររែិង្សធ២ ៃិក លិែិតជូៃែាំណឹក៦) 
- ង្ែតតង្សៀមរារ  ២០រណតឹ ក (ផសុះផាសុះជា ១១ មៃិសុះជា ៥ ែកពាកយរណតឹ ក២ ៃកិលិែិតជូៃ

ែាំណឹក ២) ៃិកង្ែតតប្ពុះសីហៃ  ១រណតឹ ក (ផសុះផាសុះជា)។  

ក.៨.២. ការង្ដាុះប្ស្ថយរណតឹ កង្ៅ គ.ជ.រ   

រណតឹ កដែលបាៃ ៃិកកាំព កង្ដាុះប្ស្ថយង្ៅថាោ ក ់គ.ជ.រ មាៃ ៤៥រណតឹ ក រតកឹង្ដាយគណរកសប្រជាជៃកមព ជា, 
មាៃ ២២រណតឹ ក រតកឹង្ដាយគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិមាៃ ៦រណតឹ ក រតឹកង្ដាយគណរកស សម រកស  ី មាៃ១រណតឹ ក រតឹក
ង្ដាយគណរកសសិទធិមៃ សស មាៃ៩រណតឹ ក រតឹកង្ដាយប្រជាពលរែឋមាៃ ១រណតឹ ក រតកឹង្ដាយរែឋបាលប្កុក ៃិក១រណតឹ ក 
រតឹកង្ដាយង្មធាវជីាតាំោកកូៃកតី។ រណតឹ កពាកព់ៃ័ធៃឹកការរកេការអ្ កឡ ក រារាាំកការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តមាៃចាំៃួៃ១៤រ
ណតឹ ក ៃកិពាកព់ៃ័ធៃឹកការង្ចញលិែិតរញ្ជា កទ់ីលាំង្ៅមាៃ ១៤រណតឹ កែូចគ្មោ ។  
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ង្ែតតដែលមាៃរណតឹ ក ង្ហើយប្តូវទទួល ៃិកង្ដាុះប្ស្ថយង្ៅថាោ ក ់គ.ជ.រ រមួមាៃ៖ 

- ង្ែតតបាតែ់ាំរក (លិែិតជូៃែាំណឹក ២រណតឹ ក) 
- ង្ែតតកាំពកន់ោ ាំក (កាំព កង្ដាុះប្ស្ថយ ១រណតឹ ក) 
- ង្ែតតកោត ល (ង្ែើមរណតឹ កែកពាកយរណតឹ ក ១) 
- រាជធាៃីភោាំង្ពញ (មាៃ២៤រណតឹ កកោ កង្នាុះ កាំព កង្ដាុះប្ស្ថយ២រណតឹ ក លិែិតជូៃែាំណឹក១៨ ែកពាកយ

រណតឹ ក១ ៃកិចាររែិង្សធ៣រណតឹ ក) 
- ង្ែតតប្ពុះវហិារ (លិែិតជូៃែាំណឹក ៤រណតឹ ក) 
- ង្ែតតនប្ពដវក (លិែិតជូៃែាំណឹក ១រណតឹ ក)  
- ង្ែតតង្សៀមរារ (១១រណតឹ ក កោ កង្នាុះរមួមាៃ កាំព កង្ដាុះប្ស្ថយ១រណតឹ ក លិែិតជូៃែាំណឹក ៩រណតឹ ក 

ៃិកចាររែិង្សធ១រណតឹ ក)  
- ៃិកង្ែតតប្ពុះសីហៃ  (លិែិតជូៃែាំណឹក ១រណតឹ ក)។  

តារាកសង្កខរការនៃការង្ដាុះប្ស្ថយង្ៅ គ.ជ.រ 

ល.រ ង្េតត/រាជធាន្ី ប្បង្េទបណតឹ ក ចាំន្ួន្ ដាំង្ ុះប្ាយ 

១ បាតែ់ាំរក រណតឹ កនាាំង្អាយមាៃការដាកង់្ សពិៃយ័/ផតនាា
ង្ ស 

២ លិែិតជូៃែាំណឹក 

២ កាំពកន់ោ ាំក រណតឹ កជាំ ស់  ១ កាំព កង្ដាុះប្ស្ថយ 
៣ កោត ល រណតឹ កនាាំឲ្យមាៃការដាកង់្ សពិៃយ័/ផតនាា ង្ ស ១ ែកពាកយរណតឹ ក 
៤ ភោាំង្ពញ រណតឹ កតវា៉ា , រណតឹ កនាាំឲ្យមាៃការដាកង់្ សពិៃ័យ/

ផតនាា ង្ ស ៃិករណតឹ កពាកព់ៃ័ធៃឹករទង្លមើសប្ពហម
ទណឌ ។  

២៤ ចាររែិង្សធ, លិែិតជូៃ
ែាំណឹក ៃិកកាំព កង្ដាុះប្ស្ថយ 

៥ ប្ពុះវហិារ រណតឹ កនាាំឲ្យមាៃការដាកង់្ សពិៃយ័/ផតនាា ង្ ស 
ៃិករណតឹ កពាកព់ៃ័ធៃឹករទង្លមើសប្ពហមទណឌ ។ 

៤ លិែិតជូៃែាំណឹក/កាំព ករតឹក
ង្ៅប្កុមប្រឹកាធមមៃ ញ្ា  

៦ នប្ពដវក រណតឹ កនាាំង្អាយមាៃការដាកង់្ សពិៃយ័/ផតនាា
ង្ ស 

១ លិែិតជូៃែាំណឹក 

៧ ង្សៀមរារ រណតឹ កនាាំឲ្យមាៃការដាកង់្ សពិៃយ័/ផតនាា ង្ ស 
ៃិករណតឹ កពាកព់ៃ័ធៃឹករទង្លមើសប្ពហមទណឌ ។ 

១១ ចាររែិង្សធ, លិែិតជូៃ
ែាំណឹក, កាំព កង្ដាុះប្ស្ថយ 

៨ ប្ពុះសីហៃ  ជាំ ស់, រណតឹ កនាាំង្អាយមាៃការដាកង់្ សពិៃ័យ/
ផតនាា ង្ ស 

១ លិែិតជូៃែាំណឹក 

៩ សរ រ រណតឹ កជាំ ស់, រណតឹ កតវា៉ា  ៃិករណតឹ កនាាំឲ្យមាៃ
ការដាក់ង្ សពិៃយ័/ផតនាា ង្ ស ៃិករណតឹ កពាក់
ពៃ័ធៃឹករទង្លមើសប្ពហមទណឌ ។ 

៤៥ ចាររែិង្សធ ៤ (ដាកង់្ប្កាយ
អ្ាំឡ កង្ពលកាំណត)់, ែក
ពាកយរណតឹ ក ២, លិែិជូៃ
ែាំណឹក ៣៥ ៃិកកាំព កង្ដាុះ
ប្ស្ថយ ៤ 
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េ. ការឃ្ល ាំង្ ើលង្លើបទបញ្ជា  ន្កិន្តីិវិធកីោ កដាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

កោ កការសង្កេតែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ែ មដន្រហវល សហការជាមយួសមពៃ័ធកាំដណទប្មកក់ារង្បាុះង្នោ ត 
(ERA) មាៃែូចជា អ្កគការ ៃកិហវិក អ្កគការកមមវធិីអ្ភវិឌ្ឍៃធ៍ៃធាៃយ វជៃ (YRDP) បាៃរញ្ាូ ៃរបាយការណ៍ដែលរក
ង្ឃើញករណីភាពមៃិប្រប្កតី សរ រចាំៃួៃ ១៥៥៤០ករណី ពីអ្ោកសង្កេតការណ៍ សរ រចាំៃួៃ ៥៤៦នាក ់ប្តូវៃឹក ៥៤៦ឃ ាំ
សង្កេ ត ់(លទធផលដែលទទលួបាៃមៃិតាំោក ឬជាសាំោកង្នាុះង្ទ វាប្គ្មៃដ់តជាករណីដែលរកង្ឃើញកោ កទីតាាំក
កាំណត)់កោ កង្នាុះអ្ោកសង្កេតការណ៍ដែលង្ធវើការរយៈង្ពល ១២នងៃ មាៃចាំៃៃួ ២៤២នាក ់ៃិកអ្ោកសង្កេតការណ៍ង្ធវើការរ
យៈង្ពល៣នងៃ មាៃចាំៃួៃ ៣០៤នាក។់  

 
 

កាំណត់សាំគាល ់

កូែ ប្រង្ភទករណី ករណី % 

ក.១ 
ការយិល័យមៃិមាៃសោត រធ់ាោ រង់្ដាយមៃិបាៃតប្មកជ់រួ ៃកិរង្ញ៉ារនញ៉ាចូល
ការយិល័យ 

4306 27.7% 

ក.២ 
មន្រៃតី ក.ច.រ មៃិបាៃអ្ៃ វតតតាមៃីតិវធិីប្តឹមប្តូវ ែូចជាប្រធាៃមៃិសាំភាសៃ៍ អ្ៃ 
ប្រធាៃរាំង្ពញទប្មករ់ង្កេ ៃន់ែែ ស ៃិកសរង្សរែ សង្ប្ចើៃ ការកី ាំពយូទរ័រញ្ចូ លែ ស
ទិៃោៃយ័ 

3194 20.6% 

ក.៣ អ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះមៃិពៃិតិយ ៃកិង្ផាៀកផ្ទា តង់្ ម្ ុះររស់គ្មតជ់ាមយួង្អ្ប្កកក់ ាំពយូទរ័ 3739 24.1% 

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% ក.១៤, 
0.21%

ក.១៥, 
0.68%

ក.១៦, 
0.67%

ក.១៧, 
2.89% ក.១៨, 

0.15%

ក.១៩, 
0.00%

ក.២០, 0.03%

ក.២១, 1.25%

ក.២២, 2.50%

ភាព ិន្ប្បប្កតីដដលបាន្សង្កេតង្ ើញកោ កង្ពលច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត
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ក.៤ 
មាៃ រ៉ាូលិស   ហាៃ ឬអ្ោកពាកអ់ាវមាៃសញ្ជា គណរកសៃង្យបាយ ដែលបាៃ
រង្កា ញែល់ការគ្មាំប្ទចូលកោ កការយិល័យច ុះង្ ម្ ុះ ៃិកង្ៅររងិ្វណខាកង្ប្ៅ
ការយិល័យ 

199 1.28% 

ក.៥ 
អ្ោកគ្មម ៃតួនាទីចូលកោ កការយិល័យង្បាុះង្នោ តៃិកអ្ោកែលុះចូល កទ់កង្សមៀៃង្ធវើ
កិចចការរែឋបាល ការចូលស ាំពត័៌មាៃ ៃគរបាលែលុះចូលង្រៀរចាំសោត រធ់ាោ រ ់ជា
ង្ែើម 

232 1.49% 

ក.៦ មាៃការរាាំកសាុះែល់ែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ដាយស្ថរដតភាពរ
អាករ់អ្លួនៃសមាា រៈ ៃិកមន្រៃតីមាៃការង្ធវសប្រដហសកោ កការរញ្ចូ ល 

83 0.53% 

ក.៧ ករណីដែលរកង្ឃើញពីការរារាាំកអ្ោកសង្កេតការណ៍ មៃិឲ្យចូលរមួសង្កេត 3 0.02% 

ក.៨ កដៃលកដែលសង្កេតង្ឃើញមន្រៃតីច ុះង្ ម្ ុះែលុះង្ធវើការមៃិប្គរច់ាំៃួៃ(ដតមយួរយៈែលី) 177 1.14% 

ក.៩ អ្ៃ ប្រធាៃបាៃសរង្សរែ សទិៃោៃយ័កោ ករង្កេ ៃន់ែអ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 499 3.21% 

ក.១០ 
ប្រធាៃ ក.ច.រ រែិង្សធការស ាំច ុះង្ ម្ ុះ ង្ដាយមៃិឲ្យ«ទប្មក់រែិង្សធ» ឬមៃិ
រញ្ជា កព់ីមូលង្ហត ង្ៅអ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះ 

310 1.99% 

ក.១១ អ្ៃ ប្រធាៃ ក.ច.រ មៃិបាៃដណនាាំអ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ៅជួរការកី ាំពយូទរ័ 1313 8.45% 

ក.១២ មន្រៃតីការកី ាំពយូទរ័ មៃិផតិតង្មនែអ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ដាយប្តឹមប្តូវ 162 1.04% 

ក.១៣ អ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តមៃិបាៃទទួលរង្កេ ៃរ់ញ្ជា ក់ការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 23 0.15% 

ក.១៤ ករណីដែលអ្ោកបាៃច ុះង្ ម្ ុះមតកង្ហើយបាៃមកច ុះង្ ម្ ុះមតកង្ទៀត 33 0.21% 

ក.១៥ 
 ដែលមាៃរញ្ជា រអាករ់អ្លួ រហូតែល់រញ្ឈរែ់ាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះ ចារព់ី៣០
នាទីង្ឡើកង្ៅ 

105 0.68% 

ក.១៦ 
មាៃប្រជាពលរែឋជាង្ប្ចើៃនាក់ដែលរស់ង្ៅកោ កសហគមៃ ៍ឬកោ កភូមោិមយួ
ដែលមៃិបាៃច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ប្កាយរយៈង្ពលរញ្ចរ់នៃការច ុះង្ ម្ ុះ រញ្ជា
រោត លពីង្ពលង្វលា ៃិកពត័ម៌ាៃមៃិប្គរប់្គ្មៃ់ 

104 0.67% 

ក.១៧ 
 ករណីរែិង្សធចាំង្ពាុះអ្ោកមាៃសិទធិច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តប្សរចារ ់មៃិឲ្យច ុះ
ង្ ម្ ុះ ង្ដាយស្ថរែវុះលកខែណឌ ឯកស្ថរ 

449 2.89% 

ក.១៨ 
ច ុះង្ ម្ ុះែល់អ្ោកព ាំមាៃសិទធិច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត គ្មតម់ៃិពិៃិតយអាយ  ជៃជាតិ
ង្វៀតោមកាៃអ់្តតសញ្ជា ណរណណ   

23 0.15% 

ក.១៩ ការរាំភតិរាំភយ័ ៃិកគាំរាមកាំដហកប្រជាពលរែឋមៃិឲ្យមកច ុះង្ ម្ ុះ 0 0.00% 

ក.២០ មាៃការរារាាំក/ទរ់ស្ថេ ត/់អ្ កឡ ករ ាំខាៃ មៃិឲ្យមកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត  4 0.03% 

ក.២១ មន្រៃតីការកី ាំពយូទរ័រញ្ចូ លទិៃោៃ័យែ ស 194 1.25% 

ក.២២ រញ្ជា រញ្ាូ ៃទិៃោៃ័យពីការយិល័យមកមជឈមណឌ លក ាំពយូទរ័ 388 2.50% 

សរ រ 15540 100.0% 
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េ.១ បរយិាកាសនន្ដាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

ែ.១.១ រញ្ជា សៃតសិ ែ 

កោ កការយិល័យដែលបាៃសង្កេត អ្ោកសង្កេតការណ៍ សង្កេតង្ឃើញអ្ោកមកស ាំច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ១៩៩
(១.២៨%)ករណី មាៃង្សលៀកពាកឯ់កសោឋ ៃ ែូចជា រ៉ាលីូស ង្យធា ឬពាកអ់ាវមាៃសញ្ជា គណរកសៃង្យបាយ ដែល
បាៃរង្កា ញែល់ការគ្មាំប្ទចូលកោ កការយិល័យច ុះង្ ម្ ុះ ៃិកដកបរង្នាុះផកដែរ ដែលរ ាំង្លាភរទរញ្ជា  ៃិកៃីតវិធិីច ុះ
ង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តប្រការ៣.៤ 
ចាំណ ច៣.៥.៤ ចាំណ ច៣.៥.៦ 
ៃិកមាប្តា៥២ នៃ ច.រ.ត.រ។  

ដតង្ ុះរីយ៉ា កោការ
សង្កេតមៃិបាៃរកង្ឃើញករណី
រាំភតិរាំភយ័ ៃកិការគាំរាមកាំដហក 
ឬករណីរកេឲ្យមាៃរហូតែល់
ការរារាាំក/អ្ កឡ ករ ាំខាៃែល់
ប្រជាពលរែឋមៃិឲ្យង្ៅច ុះង្ ម្ ុះ
ង្នាុះង្ទ។ 

 

ែ.១.២ សោត រធ់ាោ រ ់

 កទ់កសោត រធ់ាោ រង់្ៃុះផកដែរ អ្ោកសង្កេត
ការណ៍បាៃសង្កេតង្ឃើញថា ការយិល័យ 

មយួចាំៃួៃ មៃិបាៃង្រៀរចាំប្រជាពលរែឋឈរតប្មកជ់ួរ
ឲ្យបាៃប្តឹមប្តូវង្នាុះង្ទ កោ ករយៈង្ពល ៃិកទកីដៃលកដែល
បាៃសង្កេត ករណីង្ៃុះអ្ោកសង្កេតការណ៍សង្កេតង្ឃើញ
មាៃចាំៃួៃ ៤៣០៦ករណី ដែលមៃិង្គ្មរពតាមរទរញ្ជា  
ៃិកៃីតិវធិចី ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តប្រការ៤.៤ នៃចាំណ ច
៤.៤.៨ ររស់ រ.ៃ.រ.ង។ 

  
 
 
 

 

អ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តមៃិបាៃតប្មកជ់រួ 
 

១៩៩ (១.២៨%) ករណី មាៃង្សលៀកពាកអ់ាវ 
រ៉ាូលីស ង្យធា ៃិកមាៃផ្ទល កសញ្ជា គណរកស 
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 កទ់កសោត រធ់ាោ រ ់ អ្ោកសង្កេត
ការណ៍បាៃសង្កេតង្ឃើញថា មាៃអ្ោកដែលគ្មម ៃ
តួនាទី ចូលកោ ក ឬង្ប្ៅការយិល័យច ុះង្ ម្ ុះ
ង្បាុះង្នោ តយ៉ា កង្ហាចោស់មាៃ ចាំៃួៃ ២៣២
ករណី ដែលង្គស្ថគ ល់គ្មតថ់ាជាតាំោកររស់
គណរកសៃង្យបាយ ៃិកបាៃង្ែើររង្ញ៉ារនញ៉ាង្ៅ
ពិៃិតយង្ ម្ ុះង្ដាយរ ាំខាៃការច ុះង្ ម្ ុះររស់
ប្រជាពលរែឋកោ កអ្ាំឡ កង្ពល ៃិកទីតាាំកសង្កេត 
ដែលមាៃង្ៅកោ កប្រការ៣.៤ ៃិកចាំណ ច 
៣.៥.៥ នៃ រ.ៃ.រ.ង។ 

 

េ.២ ដាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

ែ.២.១. ង្ពលង្វលានៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

ការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ប្តូវបាៃកាំណតង់្ៅកោ ករទរញ្ជា  ៃិកៃតីិវធិីសប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តងមីនោ ាំ
២០១៦ (រ.ៃ.រ.ង) ដែលបាៃរង្កា ញពីង្ពលង្វលាង្ធវើការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តប្រចាាំនងៃ ែូចបាៃកាំណតក់ោ កប្រការ ៤.២។  

 កទ់ករញ្ជា ង្ពលង្វលាសប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៃុះ អ្ោកសង្កេតការណ៍សង្កេតបាៃង្ឃើញថា មាៃ
ការយិល័យែលុះង្រើកែាំង្ណើ រការយឺតយ៉ា វ(ង្ៅង្មា៉ា កជិត៨)។ រឯីង្ពលលាៃ ចកម៏ាៃមាៃការយិល័យែលុះរិទម ៃង្មា៉ា ក
កាំណតផ់កដែរ។ ជាកដ់សតកែូចជា
ង្ៅែូចជាង្ៅកោ កឃ ាំប្ពុះពនាល ប្សុក
ង្សរងី្ស្ថភណ័ ង្ែតតរនាា យមាៃ
ជយ័ ឃ ាំតាង្គ្មក ប្សុកសាំឡូត ង្ែតត
បាតែ់ាំរក ឃ ាំទួលគគីរ ង្ែតត
ង្កាុះក ក ឃ ាំស្ថវ យរង្មៀត ប្សុែ
ែាចក់ោត ល ង្ែតតកោត ល ៃិក
ង្ៅង្ែតតរតៃគិរ។ី 

 

រដៃាមង្លើករណីង្ៃុះ សប្មារង់្ៅកោ កង្ែតតរតៃគិរ ី អ្ោកសង្កេតការណ៍សង្កេតង្ឃើញមាៃភាពមៃិប្រប្កតីកោ កយ ទធ
នាការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៅតាមការយិល័យង្បាុះង្នោ តមយួចាំៃៃួ ប្គ្មដែលគណៈកមាម ធិការជាតិង្រៀរចាំការង្បាុះ
ង្នោ ត (គ.ជ.រ) តប្មូវឲ្យប្កុមការង្ករច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តប្គរង់្ែតត-រាជធាៃី ឈរស់ប្មាកពីរនងៃនៃពិធីរ ណយភា ាំរណិឌ ។ គ.

ររូភាពង្លខាង្ែតតង្កាុះក ក 

ររូភាពពី ង្ហវសរ  ក 

២៣២(១.៤៩%) ករណី ជាជៃដែលគ្មម ៃភារកចិច 
ង្ែើររង្ញ៉ារនញ៉ារ ាំខាៃការច ុះង្ ម្ ុះ 
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ជ.រ បាៃសង្ប្មចឲ្យប្កុមការង្ករច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៅប្គរក់ារយិល័យតាមរោា ង្ែតត-រាជធាៃឈីរស់ប្មាកពីរនងៃ គឺ
ចារព់ីនងៃទី៣០ កញ្ជា  ែល់នងៃទី១ ត លា ដែលជានងៃរ ណយភា ាំ ង្ហើយង្ធវើការមយួនងៃច កង្ប្កាយនៃនងៃឈរស់ប្មាក គចឺារព់ី
នងៃទី២ ត លា។ 

ដតការយិល័យច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តចាំៃួៃរីង្ៅប្កុកបាៃល ក ៃិកមយួការយិល័យង្ៅឃ ាំង្សដា ប្សុកលាំផ្ទត ់មៃិបាៃ
ង្ធវើតាមការដណនាាំង្ៃុះង្ទ កោ កង្នាុះការយិល័យចាំៃួៃពីរ គកឺារយិល័យសង្កេ តឡ់ាបាៃង្សៀក ៃិកការយិល័យឃ ាំង្សដា 
ប្សុកលាំផ្ទត ់រិទការយិល័យកោ កនងៃច ុះង្ ម្ ុះ ៃកិការយិល័យសង្កេ តក់ាចាញ ៃកិសង្កេ តយ់កសង្ឡាម មន្រៃតី
ការយិល័យច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តែលុះអ្វតតមាៃ ង្ហើយគ្មម ៃអ្ោកជាំៃួស។  

ែ.២.២. សមាសភាពអ្ោកសង្កេតការណ៍នៃកដៃលកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

ការសង្កេតការណ៍រកង្ឃើញថា ភាោ កង់្ករគណរកសៃង្យបាយបាៃចូលរមួប្គរប់្គរក់ារយិល័យច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះ
ង្នោ ត កោ កការយិល័យដែលែ មដន្រហវលបាៃសង្កេត។ កោ កង្នាុះ ែ មដន្រហវលសង្កេតង្ឃើញមាៃភាោ កង់្ករគណរកសប្រជាជៃ 
ភាោ កង់្ករគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតិ។ រឯីអ្ោកសង្កេតការណ៍មកពីអ្កគការ ៃិកសមាគម មៃិដមៃរដាឋ ភបិាល សង្កេតង្ឃើញថា 
មាៃការចូលរមួតិចតចួ។ 

សប្មារក់រណី កទ់កការរារាាំកអ្ោកសង្កេតការណ៍ ែ មដន្រហវលសង្កេតង្ឃើញមាៃ ៣ករណី ដែលហាមមៃិឲ្យអ្ោក
សង្កេតការណ៍ឈរពីខាកង្ប្កាយការកី ាំពយូទរ័ ង្ដាយស្ថរដតក ាំពយូទរ័មាៃរញ្ជា  ង្ធវើឲ្យគ្មតែ់ឹក ៃិកស ាំឲ្យអ្ោកសង្កេតការណ៍
អ្កគ យឲ្យង្សៃៀម ៃិក២ករណីហាមភាោ កង់្ករគណរកសៃង្យបាយមៃិឲ្យពិៃតិយលិែិតរញ្ជា កទ់ីលាំង្ៅ ៃកិករណីច ក
ង្ប្កាយ គឺហាមោតម់ៃិឲ្យអ្ោកសង្កេតការណ៍ែ មដន្រហវលមៃិឲ្យសង្កេតង្ៅកោ កឃ ាំជាំនារ ់ ប្សុកងមបាាំក ង្ដាយប្បារឲ់្យង្ៅ
ង្សោើស ាំលិែិតរញ្ជា ក ់ ង្ ុះរអី្ោកសង្កេតការណ៍មាៃកាតរញ្ជា កព់ ី គ.ជ.រ មករង្កា ញែល់ពួកគ្មតយ់៉ា កោកង៏្ដាយ ដត
ង្ ុះរីយ៉ា កោមន្រៃតីង្លខាធកិារដាឋ ៃង្ែតតង្កាុះក កបាៃជយួ អ្ៃតរាគមៃផ៍កដែរចាំង្ពាុះរញ្ជា ង្ៃុះ។ 

ែ.៣. មន្រៃតចី ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 

ែ.៣.១ សមាសភាព 

មាៃភាពមៃិប្រប្កតី កទ់កសមាសភាពនៃប្រការ១.៩ ចាំណ ច ១.៩.១ ចាំណ ច១.៩.២ ៃកិចាំណ ច១.៩.៣ នៃ 
រ.ៃ.រ.ង ៃិកមាប្តា៥០ នៃ ច.រ.ត.រ បាៃរង្កា ញពសីមាសភាពប្កុមច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ដែលប្កុមៃីមយួៗមាៃ
សមាសភាពចាំៃួៃ ៣នាក ់(ប្រធាៃ អ្ៃ ប្រធាៃ ៃិកការកី ាំពយូទរ័) សប្មារឃ់ ាំសង្កេ តដ់ែលមាៃប្រជាពលរែឋដែលមាៃសិទធិ
ង្បាុះង្នោ តចាំៃួៃ៧០០០នាក ់ៃិកង្លើសពីង្ៃុះតាមតាមររូមៃតជាកដ់សតក។  

 កទ់កសមាសភាពមន្រៃតចី ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៃុះ អ្ោកសង្កេតការណ៍សង្កេតង្ឃើញថា មន្រៃតី ក.ច.រ ង្ៅកដៃលក
មយួចាំៃួៃ អ្វតតមាៃមយួរយៈង្ពលែលី ង្ដាយមូលង្ហត មកយឺត អ្ោកែលុះស ាំចារឈ់ ឺអ្ោកែលុះចារឈ់រស់ាំរាកង្រឿកផ្ទា ល់ែលួៃ 
ៃិកកដៃលកែលុះជាំៃួយការអ្ៃ ប្រធាៃរវល់ង្ៅយកឯកស្ថរសប្មារច់ ុះង្ ម្ ុះ ដែលជាង្ហត ង្ធវើឲ្យសមាសភាពប្កុមច ុះង្ ម្ ុះ 
ប្តូវង្ដាុះែូរ ៃិករដៃាមម ែង្ករជួយ គ្មោ ង្ធវើការ។ ករណីង្ៃុះង្កើតមាៃចាំៃៃួ ១៧៧ករណី នៃទីកដៃលកដែលែ មដន្រហវលបាៃង្ធវើ
ការសង្កេត។  
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ែ.៣.២ សមតាភាព 

 កទ់កសមតាភាពវញិ អ្ោកសង្កេតការណ៍សង្កេតង្ឃើញថា មន្រៃតី ក.ច.រ ចាំោយង្ពលែ សៗគ្មោ កោ កការច ុះ
ង្ ម្ ុះ សប្មារអ់្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តមាោ ក ់កោ កង្នាុះអ្ោកសង្កេតការណ៍សង្កេតង្ឃើញថា៖ 

- ប្រធាៃ ក.ច.រ ប្តូវការចាំោយង្ពលជាមធយម   ២នាទ ី
- អ្ៃ ប្រធាៃ ក.ច.រ ប្តូវការចាំោយង្ពលជាមធយម  ៣នាទី 
- ៃិកការកី ាំពយូទរ័ប្តូវការចាំោយង្ពលជាមធយម   ៤នាទ ី
- សរ រកោ កែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តពីប្រធាៃ ែល់ការកី ាំពយូទរ័ អ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ១នាកប់្តូវ

ការរយៈង្ពលជាមធយម ៨នាទី (ឬចង្នាល ុះព៦ី ង្ៅ ១០នាទ)ី ង្ទើរទទួលបាៃរង្កេ ៃន់ែរញ្ជា កក់ារច ុះង្ ម្ ុះ
ង្បាុះង្នោ ត។ 

 
កោ កែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្នាុះ ប្កុមការង្ករច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តមាៃៃីតិវធិីកោ កការអ្ៃ វតតការង្ករតាមតួ

នាទី ៃិកភារកចិច ដែលមាៃដចកកោ កចារ។់ កោ កែាំង្ណើ រការង្ៃុះ អ្ោកសង្កេតការណ៍បាៃសង្កេតង្ឃើញ ការរាំង្ពញការង្ករ
ររស់មន្រៃតី ក.ច.រ ែូចខាកង្ប្កាម៖ 

 

ប្រធាៃ មធយម ២នាទ ី

អ្ៃ ប្រធាៃ មធយម ៣នាទ ី

ការកី ាំពយូទរ័ មធយម ៣នាទី 

សរ រ មធយម ៨នាទ ី

ង្ងរៈ ង្វលាចាំោយង្លើអ្ោកច ុះង្ ម្ ុះមាោ ក ់
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ប្រធាៃ ក.ច.រ មៃិបាៃសមាា សៃ ៍ឬង្ធវើែ សៃីតិវធិកីោ កការ
សមាា សៃជ៍ាមយួអ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ករណីង្ៃុះ
អ្ោកសង្កេតការណ៍សង្កេតង្ឃើញ ៣១៩៤ករណី ង្ៅកោ កទី
តាាំក ៃិកង្ពលង្វលាដែលបាៃសង្កេត ការអ្ៃ វតតង្ៃុះបាៃ
ង្ធវើែ សជាមយួចាំណ ច៤.៤.១៦ ៃិក៤.៤.១៧ នៃ រ.ៃ.រ
.ង ដែលប្រធាៃមៃិបាៃស្ថកសួរែល់អ្ោកមកស ាំច ុះង្ ម្ ុះ
ង្បាុះង្នោ ត។  

 

 

 

ចាំដណកអ្ៃ ប្រធាៃប្កុមការង្ករច ុះ
ង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត អ្ោកសង្កេតការណ៍បាៃសង្កេត
ង្ឃើញថា ការសរង្សរពត័ម៌ាៃកោ ករង្កេ ៃន់ែ
រញ្ជា កក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត គឺសរង្សរែ ស
ពត័ម៌ាៃ ែូចជាអ្កខរាវរិ ទា កោ កង្នាុះសង្កេតង្ឃើញ
មាៃចាំៃួៃ ៤៩៩ករណី ែូចជាការង្សរ ង្ ម្ ុះ «
ផ» ង្ៅ «ង» ង្ភទប្រុសង្ៅជាប្សី កដៃលកែលុះែ ស
ភូមជិាង្ែើម ដែលែាំង្ណើ រការង្ៃុះមាៃដចកកោ ក
ចាំណ ច៤.៤.២០ នៃ រ.ច.រ.ង។ 

 

 

ែ.៤ ការចាតដ់ចក 

ែ.៤.១ ែាំោកក់ាលនៃការច ុះង្ ម្ ុះ 

អ្ោកសង្កេតការណ៍ែ មដន្រហវលបាៃសង្កេតង្ឃើញថា មាៃករណីឃ ាំែលុះមៃិបាៃដាករ់ង្កា ញប្រតិទិៃោនៃការច ុះ
ង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តតាមភមូ ិ ឃ ាំ ឬតាមទីស្ថធារណៈង្នាុះង្ទ ែូចជាឃ ាំនប្ពែពស់ ប្សុករង្វល ង្ែតតបាតែ់ាំរក ឃ ាំធមមតាអ្រ 
ប្សុកសាំង្រាកទក ង្ែតតកាំពកស់ពឺ។ 

ែ.៤.២ ជាំហាៃនៃការច ុះង្ ម្ ុះ 

ភាពមៃិប្រប្កតី កទ់ិៃជាំហាៃនៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត បាៃកាំណតែូ់ចមាៃដចកកោ កប្រការ៤.៤ កោ កចាំណ ច
៤.៤.១៦ រហូត ៤.៤.២២ នៃ រ.ៃ.រ.ង។  កទ់កជាំហាៃនៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៃុះ អ្ោកសង្កេតការណ៍បាៃសង្កេត
ង្ឃើញថាមាៃយ៉ា កង្ហាចោស់ ៣១០ករណី ប្រធាៃប្កុមច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តបាៃរែិង្សធការស ាំច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត
ង្ដាយពួកគ្មតម់ៃិបាៃឲ្យ«ទប្មករ់ែិង្សធ»ែល់អ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ករណីង្ៃុះមាៃង្សាើរប្គរទ់ីកដៃលកនៃការយិល័

ររូភាព គ.ជ.រ 

៣១៩៤ (២០.៥)ករណី  ប្រធាៃ ក.ច.រ  
ង្ធវើែ សៃីតិវធិី មៃិបាៃស្ថកសួរ 

 

ប្រធាៃ  ក.ច.រ ង្ធវើែ សៃតីវិធិ ី

៤៩៩ (៣.២%)ករណីអ្ៃ ប្រធាៃ 
បាៃសរង្សរែ សពត័ម៌ាៃកោ ករង្កេ ៃន់ែែ ស 
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យដែលអ្ោកសង្កេតការណ៍បាៃសង្កេត ប្ពម ាំកមៃិរញ្ជា កព់មីូលង្ហត នៃការរែិង្សធ។ រឯីករណីដែល កទ់កអ្ៃ 
ប្រធាៃ ក.ច.រ វញិ សង្កេតង្ឃើញមាៃ ១៣១៣ករណី ដែលអ្ោកសង្កេតការណ៍បាៃសង្កេតង្ឃើញថា អ្ៃ ប្រធាៃ ក.ច.រ 
មៃិបាៃដណនាាំអ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តឲ្យង្ៅជួរជាមយួការកី ាំពយទរ័។ សប្មារក់ារកី ាំពយូទរ័ អ្ោកសង្កេតការណ៍សង្កេត
ង្ឃើញថា មាៃង្ធវើការង្ផាៀកផ្ទា តផ់តិតស្ថោ មប្កង្ៅនែមៃិប្តឹមប្តូវផកដែរ ករណីង្ឃើញមាៃចាំៃួៃ ១៦២ករណី។  

 

 

 

 

 

 

 

 កទ់កប្រជាពលរែឋដែលបាៃមកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត អ្ោកសង្កេតការណ៍សង្កេតង្ឃើញថា មាៃអ្ោកស ាំច ុះ
ង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តែលុះដែលបាៃមកច ុះង្ ម្ ុះ ង្ហើយវលិប្តឡរង់្ៅវញិង្ដាយមៃិបាៃទទួលៃូវ«ទប្មករ់ង្កេ ៃន់ែរញ្ជា ក់
ការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត» ករណីង្ៃុះសង្កេតង្ឃើញមាៃចាំៃៃួ ២៣ករណី កោ កចាំង្ោមង្នាុះមាៃ ៣ករណី ដែលបាៃ
រង្កា ញចាស់ថា មន្រៃតីការកី ាំពយូទរ័មៃិបាៃប្រគល់ឲ្យ ៣ករណីង្ទៀតអ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះង្ភលច ៃិកង្ប្ៅពីង្នាុះករណីង្ផសកៗ
ដែលរញ្ជា កម់ៃិបាៃចាស់លាស់ពីមូលង្ហត ។ ករណី ាំកង្ៃុះ ង្កើតមាៃកោ កង្ែតតរនាា យមាៃជយ័ កាំពកធ់ាំ ប្កង្ចុះ 
ង្សៀមរារ ស្ថវ យង្រៀក នរ៉ាលិៃ ៃិកតបូកឃម ាំ។ 

កោ កែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះ គ.ជ.រ បាៃដាកង់្អ្ប្កកស់ប្មារឲ់្យអ្ោកមកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ធវើការពិៃិតយ ៃកិង្ផាៀក
ផ្ទា តព់ត័ម៌ាៃ ង្ៅតាមជាំហាៃនៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ដតជាកដ់សតកអ្ោកសង្កេតការណ៍ពិៃតិយង្ឃើញថា ប្រជាពលរែឋ
ចាំៃួៃ ៣៧៣៩ករណី កោ កង្ពលសង្កេត គមឺៃិបាៃង្ផាៀកផ្ទា តង់្ ម្ ុះររស់ពួកង្គ ជាមយួង្អ្ប្កកក់ ាំពយូទរ័ដែលបាៃដាក់
រង្កា ញង្នាុះង្ទ រញ្ជា ង្ដាយស្ថរដតមន្រៃតីមៃិបាៃដណនាាំែល់ពួកគ្មត ់ ករណីែលុះអ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះមៃិពៃិិតយង្ដាយែលួៃឯក 
ករណីែលុះង្ទៀតគ្មតគ់្មម ៃជាំៃយួការ ៃិកករណីច កង្ប្កាយគឺអ្ោកច ុះង្ ម្ ុះមៃិង្ចុះអ្កសរដតមតក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ផតតិង្មនែមៃិប្តមឹប្តវូ 

១៦២(១.០៤%)ករណី 
ការកី ាំពយូទរ័ផតតិង្មនែ 

មៃិប្តឹមប្តវូ 

អ្ៃ ប្រធាៃមៃិមាៃង្សចកតដីណនាាំ 

១៣១៣ (៨.៤៣%)ករណី 
អ្ៃ ប្រធាៃមៃិដណនាាំឲ្យជរួ

ការកី ាំពយូទរ័ 

ប្រធាៃមៃិង្ចញទប្មករ់ែងិ្សធ 

៣១០(១.៩៩%)ករណី 
ប្រធាៃមៃិង្ចញទប្មក់

រែិង្សធ 

មៃិបាៃទទលួទប្មករ់ង្កេ ៃន់ែរញ្ជា កក់ារច ុះង្ ម្ ុះ ង្ផាៀកផ្ទា តជ់ាមយួង្អ្ប្កកក់ ាំពយូទរ័ 
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 កទ់កការង្ផាៀកផ្ទា តទ់ៃិោៃយ័ររស់អ្ោកស ាំច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ការសង្កេតបាៃរង្កា ញថា ភាគង្ប្ចើៃគ្មតង់្ប្រើ
ប្បាស់ឯកស្ថររញ្ជា កស់ញ្ជា ណសប្មារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ឬអ្តតសញ្ជា ណរណណ សញ្ជា តិដែមរ ង្ែើមបងី្ធវើការពិៃិតយ 
ៃិកង្ផាៀកផ្ទា ត ់ដតង្ ុះជាយ៉ា កោកម៏ាៃប្រជាពលរែឋបាៃង្ប្រើប្បាស់ដភោកទង្ទរ កោ កការង្មើល ៃិកង្ផាៀកផ្ទា តង់្ៃុះផកដែរ។ 

ង្ៅកោ ករទរញ្ជា  ៃកិៃីតិវធិកីោ ក ប្រការ៤.៤.២ បាៃកាំណតថ់ាប្រជាពលរែឋមាោ កម់ាៃង្ ម្ ុះដតមយួគតង់្ៅកោ ក
រញ្ា ីង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តដតមយួ។  កទ់កករណីង្ៃុះ អ្ោកសង្កេតការណ៍បាៃសង្កេតង្ឃើញថា ប្រជាពលរែឋមកច ុះង្ ម្ ុះ
មតកង្ហើយបាៃវលិប្តឡរម់កវញិមតកង្ទៀត ករណីង្ៃុះង្កើតង្ឡើកមាៃប្រដហល ៣៣ករណី ែូចជាង្ៅកោ កឃ ាំដតបក ង្ែតតប្ពុះ
វហិារ ឃ ាំង្តត ង្កាកង្ែតតនប្ពដវក ៃិកកោ កឃ ាំនៃង្ែតតមយួចាំៃៃួង្ទៀត។ ដតង្ ុះជាយ៉ា កោ ង្យើកកម៏ៃិែកឹចាស់ថាការវលិ
ប្តឡរម់កច ុះង្ ម្ ុះវញិមតកង្ទៀតង្ៃុះង្ដាយមាៃមូលង្ហត អ្វីចាស់លាស់ង្នាុះង្ទ។ 

 កទ់កការរញ្ាូ ៃទិៃោៃយ័ពកីារយិល័យច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តមកមជឈមណឌ លក ាំពយូទរ័ អ្ោកសង្កេតការណ៍បាៃ
សង្កេតង្ឃើញមាៃរញ្ជា កោ កការរញ្ាូ ៃពត័ម៌ាៃរហូតែល់ ៣៨៩ករណី រញ្ជា នៃការរអាករ់អ្លួង្ៃុះ គរឺោត លមកពីង្សវា
អ្ ីៃធណិឺតដែលមាៃភាពរអាករ់អ្លួ ៃិករញ្ាូ ៃយឺត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣៨៩(២.៤៩%)ករណី ង្សវា
អ្ ីៃធណិឺតរអាករ់អ្លួ ឬយឺត 
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 កទ់កែាំង្ណើ រការនៃការច ុះង្ ម្ ុះ ដែលមាៃភាពរអាករ់អ្លួរហូតែល់រញ្ឈរែ់ាំង្ណើ រការ រយៈង្ពលចារព់ ី
៣០នាទីង្ឡើកង្ៅ អ្ោកសង្កេតការណ៍សង្កេតង្ឃើញថាមាៃ ១០៥(០.៦៧%)ករណី ដែលបាៃង្កើតង្ឡើក កោ ករយៈង្ពល
នៃការសង្កេតង្ៃុះ ករណីដែលង្កើត
ង្ឡើកង្នាុះរមួមាៃែូចជា ឧរករណ៍ មៃិ
ែាំង្ណើ រការ កមមវធិីសប្មារច់ ុះង្ ម្ ុះ
ង្បាុះង្នោ ត មាៃភាពរអាករ់អ្លួង្រើកមៃិ
ែាំង្ណើ រការប្សួលង្ដាយមៃិស្ថគ ល់
ឧរករណ៍ជាង្ែើម រញ្ជា  ាំកង្ៃុះង្គ
សង្កេតង្ឃើញមាៃង្ៅកោ កែលុះ នៃង្ែតត
 ាំកអ្ស់។  

 

 

 

 

គ. ការរកង្ ើញរបស ់គ.ជ.ប អាំពីភាព និ្ប្បប្កតី ន្ិកទិន្ោន្័យេ ស 

គ.១. ការរញ្ាូ ៃទៃិោៃយ័យឺតង្ប្កាយនងៃរទិការច ុះង្ ម្ ុះ 

ង្ៅប្ពឹកនងៃស ប្ក ទ២ី៣ ដែធោូ នោ ាំ២០១៦ គណៈកមាម ធិការជាតិង្រៀរចាំការង្បាុះង្នោ ត (គ.ជ.រ)បាៃបាៃរង្កា ញពី
មូលង្ហត  នៃការយឺតយ៉ា វកោ កការរញ្ាូ ៃទិៃោៃយ័អ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ចាំៃួៃ ២៣១៨ នាក ់ដែលរញ្ាូ ៃពីឃ ាំចាំៃៃួ៤៣ 
នៃង្ែតត ចាំៃៃួ១៣ មកកាៃន់ាយកដាឋ ៃប្គរប់្គកទិៃោៃយ័អ្ោកង្បាុះង្នោ ត ៃិករញ្ា ីង្បាុះង្នោ តង្ប្កាយនងៃទី០១ ដែធោូ នោ ាំ
២០១៦ ដែលជានងៃរិទរញ្ារក់ារច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត។ 

ង្ៅកោ កកិចចប្រជ ាំខាកង្លើង្ៃុះ គ.ជ.រ កប៏ាៃង្ធវើការរង្កា ញង្អាយង្ឃើញពីចាំៃួៃទៃិោៃយ័ តាមរោត ឃ ាំសង្កេ ត់
ដែលយឺតយ៉ា វង្ៃុះ ង្ហើយកប៏ាៃង្អាយតាំោកគណរកសៃង្យបាយ ង្ធវើសាំោកង្ផាៀកផ្ទា តង់្ ម្ ុះអ្ោក ាំកង្នាុះ ង្ែើមបី
ធានាថា ង្ ម្ ុះររស់ពួកង្គមកែល់ង្ពលប្តូវបាៃ គ.ជ.រ រញ្ចូ លង្ៅកោ ក ប្រពៃ័ធទិៃោៃយ័ង្ហើយ ង្រើង្ ុះរីជាង្ ម្ ុះ ាំក
ង្នាុះបាៃរញ្ាូ ៃមកយឺតង្ពលកតី។ 

វធិីស្ថន្រសតង្ៅកោ កការង្ផាៀកផ្ទា តង់្នាុះ គ.ជ.រ បាៃង្រៀរចាំរញ្ា ីង្ ម្ ុះអ្ោកដែលបាៃរញ្ាូ ៃមកយឺត ាំក ២៣១៨ 
នាក ់ង្ដាយសង្ប្មចង្ប្ជើសង្រ ើសយក ឃ ាំសង្កេ តច់ាំៃួៃ៥ ដែលមាៃង្ ម្ ុះង្ប្ចើៃមកង្ធវើជាសាំោក ង្ែើមបងី្ធវើការង្ផាៀកផ្ទត ត។់ 
ង្ៅកោ កមយួឃ ាំ គ.ជ.រ ង្អាយតាំោកគណរកសៃង្យបាយង្ប្ជើសង្រ ើសយកង្ ម្ ុះ ៥នាក ់មកង្ធវើការង្ផាៀកផ្ទា ត ់ថាង្ ម្ ុះ 
 ាំកង្នាុះបាៃរញ្ចូលង្ៅកោ កប្រពៃ័ធទៃិោៃយ័ររស់ គ.ជ.រ មកង្ផាៀកផ្ទា តជ់ាមយួគល់រញ្ា ីនៃរង្កេ ៃន់ែរញ្ជា កក់ារច ុះង្ ម្ ុះ
ង្បាុះង្នោ ត។ 

១០៥(០.៦៧%) ករណី រញ្ឈរែ់ាំង្ណើ រការក ាំពយូទរ័ 
រយៈង្ពលចារព់ី៣០នាទីង្ឡើកង្ៅ 
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គ.ជ.រ បាៃរញ្ជា កម់ូលង្ហត ថា ង្ហត ផលដែលនាាំង្អាយមាៃការយឺតយ៉ា វកោ កការរញ្ាូ ៃង្ ម្ ុះ ាំកង្នាុះមក
នាយកដាឋ ៃទិៃោៃយ័ ររស់ គ.ជ.រ យឺត គឺជាកាំហ សររស់មន្រៃតីការកី ាំពយូទរ័មយួដផោក ង្ពាលគឺពួកគ្មតង់្ធវើការង្ករង្ៅមាៃ
ចង្នាល ុះប្រង្ហាក ប្ពម ាំកការយល់ែឹកង្ៅមាៃកាំរតិ ៃិកមយួដផោកង្ទៀតគឺង្ដាយស្ថរដតប្រពៃ័ធអ្ ៃីធឺដណតែលុះ រមួផសាំ
ជាមយួស្ថា ៃភាពផលូវលាំបាក ៃិកដាចប់្សយលែលុះ។  

ជាការកតស់មាគ ល់ទិៃោៃយ័ ាំកអ្ស់ង្នាុះ មៃិមាៃអ្វីដែលជារញ្ជា ង្នាុះង្ទ អ្វីដែលង្គសង្កេតង្ឃើញគឺង្ៅកោ ក
ចាំង្ោមង្ ម្ ុះអ្ោកដែលបាៃង្ធវើការង្ផាៀកផ្ទា តម់ាៃមាោ ក ់មាៃរញ្ជា ប្តកង់្ពលង្វលានៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ង្ដាយគល់
រញ្ា ី ៃិកប្រពៃ័ធទិៃោៃយ័មាៃការែ សគ្មោ មយួនងៃ (កោ កមា៉ា ស ីៃក ាំពយូទរ័យឺតជាក ១នងៃ)។ ង្ ម្ ុះចាំៃៃួជាក ២៣១៨ នាក ់
ដែលមៃិ ៃប់ាៃរញ្ចូលង្ៅកោ ករញ្ា ីច ុះង្ ម្ ុះរង្ោា ុះអាសៃោ មាៃង្ៅកោ កង្ែតតចាំៃៃួ១៣ មាៃែូចជា ង្ែតតរនាា យមាៃ
ជយ័ កាំពកច់ាម កាំពកន់ោ ាំក កាំពកធ់ាំ កាំពត ង្កាុះក ក ប្កង្ចុះ ប្ពុះវហិារ នប្ពដវក រតៃគិរ ីង្សៀមរារ តាដកវ ៃិកង្ែតតតបូកឃម ាំ។ 

 ការសង្កេតររស់ែ មដន្រហវល យល់ង្ឃើញថា ករណីង្ៃុះវាអាចង្កើតមាៃ ង្ដាយកាំហ សរង្ចចកង្ទសពិតដមៃ មោ៉ាក
ង្ទៀតវាមៃិមាៃអ្វីដែលជារញ្ជា ធៃៃធ់ៃរង្នាុះង្ទ ង្ប្ពាុះទៃិោៃយ័ប្តូវបាៃង្ផាៀកផ្ទា តប់្តឹមប្តូវែូចគ្មោ រវាករង្កេ ៃន់ែរញ្ជា កក់ារ
ច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ៃិកទៃិោៃយ័ដែលមាៃង្ៅកោ កក ាំពយូទរ័ រឯី ១ករណីដែលបាៃរកង្ឃើញពីង្ពលង្វលាែ សគ្មោ វាប្គ្មៃដ់ត
ជាង្ពលង្វលារញ្ាូ ៃង្នាុះង្ទ។  

គ.២. ករណីង្ ម្ ុះសាួៃ ៃកិការែ សទៃិោៃយ័ 

  កទ់កង្ ម្ ុះសាួៃ ៃកិភាពមៃិប្រប្កតីនៃទៃិោៃយ័ គ.ជ.រ បាៃរង្កា ញថា មជឈមណឌ លទិៃោៃយ័ររស់ គ.ជ.រ រក
ង្ឃើញមាៃអ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តដែលមាៃទិៃោៃយ័សាួៃ (ង្ ម្ ុះសាួៃតាមរយៈស្ថោ មប្កង្ៅនែ ៃិកសាួៃតាមរយៈ 
ទិៃោៃយ័(ង្ ម្ ុះ,ង្ភទ, នងៃដែនោ ាំកាំង្ណើ ត, ៃិកររូងត) មាៃចាំៃៃួ ១៩៣១២(មយួម ៃឺប្បាាំរៃួពាៃរ់ីរយែរព់រី)នាក ់
ប្រដហល ៣% នៃទិៃោៃយ័អ្ោកបាៃច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តសរ រ កោ កង្នាុះមាៃង្ ម្ ុះដែលមាៃទិៃោិៃយ័ែូចគ្មោ  ាំកប្សុកមាៃ
៣២៩៦ (រីពាៃព់ីររយង្ៅសិរប្បាាំមយួ)នាក។់ កោ កង្នាុះចាំង្ពាុះង្ ម្ ុះដែលប្តូវល រង្ចាលជាក ៣ពាៃន់ាក ់គឺង្ដាយស្ថរ
ង្ ម្ ុះ ាំកង្នាុះបាៃច ុះជាង្ប្ចើៃកដៃលក ៃកិមាៃង្លែអ្តតសញ្ជា ណរណ័ណ រមួ ាំកទិៃោៃិយ័ ាំកង្នាុះែូចគ្មោ ផកដែរ។ គ.ជ.រ 
បាៃរញ្ជា កម់ូលង្ហត ដែលអាចរោត លឲ្យមាៃមៃ សសមាោ កអ់ាចច ុះបាៃង្ប្ចើៃែកង្នាុះគឺមកពីការច ុះង្ ម្ ុះស្ថកលបក 
ការផ្ទល ស់រតូរទីលាំង្ៅ ការង្ផារកដៃលកច ុះង្ ម្ ុះមៃ សស ០២(ពីរ)នាក ់ង្ប្រើប្បាស់អ្តតសញ្ជា ណរណ័ណ ដតមយួ ៃកិមៃ សសមាោ ក់
ង្ប្រើឯកស្ថររញ្ជា កអ់្តតសញ្ជា ណពីរ។ 

ករណីមយួង្ទៀតគឺ ង្ ម្ ុះសាួៃដែលជាករណីគ្មតង់្ប្រើប្បាស់ អ្.ែ (អ្តតសញ្ជា ណរណ័ណ សញ្ជា តិដែមរ)ផក ង្ហើយ
គ្មតង់្ៅកដៃលកង្ផសក គ្មតង់្ប្រើប្បាស់ឯកស្ថររញ្ជា កអ់្តតសញ្ជា ណផក បាៃៃយ័ថា មៃ សសគ្មតម់ាោ ក ់គ្មតច់ ុះង្ ម្ ុះង្ប្ចើៃក
ដៃលក។ ង្ហើយករណីរង្រៀរហោឹក ង្រើង្ដាយស្ថរការសាួៃង្នាុះជាង្ចតនាររស់រ គគលដែលពោយមមាៃង្ ម្ ុះង្លើសកោ ក
រញ្ា ីង្បាុះង្នោ តមាៃង្លើសពីពរីកដៃលក។  

ចាំង្ពាុះការរញ្ាូលទិៃោិៃយ័អ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត គ.ជ.រ រកង្ឃើញថា មាៃង្ ម្ ុះជាក ២១ម ៃឺង្ ម្ ុះ ប្តូវបាៃ
រញ្ាូលទៃោិៃយ័ែ ស ង្ហើយកប៏ាៃសង្ប្មចដកតប្មូវង្ៅតាមអ្តតសញ្ជា ណរណ័ណ រចួង្ហើយផកដែរ។ 



របាយការណ៍សង្កេតការណ៍ច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តនោ ាំ២០១៦ 
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ប្រពៃ័ធងមីមាៃភាពខាល ាំកមយួដែល គ.ជ.រ អាចរកង្ឃើញរញ្ជា ដែលង្កើតមាៃង្ៅង្ពលង្ផាៀកផ្ទា ត ់ ៃិកការរញ្ចូ ល
ទិៃោៃយ័ច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តដែលមៃិបាៃរញ្ាូ ៃសពវប្គរម់កកាៃន់ាយកដាឋ ៃប្គរប់្គកទិៃោៃយ័អ្ោកង្បាុះង្នោ ត ង្ហើយ គ.
ជ.រ កអ៏ាចដកតប្មូវបាៃដែរ។ 

 . ការវាយតន លជាទូង្ៅនន្ការឃ្ល ាំង្ ើលដាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តពអីោកសង្កេតការណ៍ 

 ជាលទធផល ង្ៅកោ កការសង្កេតង្លើែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះ អ្ោកសង្កេតការណ៍ចាំៃួៃ ៥៤៦នាកប់ាៃង្ធវើការស្ថកសួរ
ៃិកទទួលបាៃចាំៃៃួ ៣២១៧ របាយការណ៍ (លទធផលមៃិដមៃជាសាំោកង្នាុះង្ទ វាប្គ្មៃដ់តជាករណី) បាៃពីចាំោរ់
អារមមណ៍រស់ភាគីពាកព់ៃ័ធកោ កការយិល័យច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ដែលមាៃចាំៃួៃតិចតចួថាអ្ាំពីអ្វជិាមាៃ ឬការែវុះខាតនៃ
ែាំង្ណើ រការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ៃុះ ែូចមាៃង្ៅខាកង្ប្កាម៖ 

ឃ.១. ចាំោរអ់ារមមណ៍ររស់មន្រៃត ីក.ច.រ 

 ការជួរសៃានាជាមយួមន្រៃតី ក.ច.រ ជាលទធផលបាៃរង្កា ញឲ្យង្ឃើញថា ប្កុមការង្ករច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត ចាំៃួៃ 
៤%  ដែលង្យើកទទួលបាៃ គឺគ្មតម់ន្រៃតីមៃិសូវសរាយចិតតង្នាុះង្ទ ង្ប្ពាុះគ្មតរ់ង្កា ញអារមមណ៍ថា ប្រជាពលរែឋមកច ុះ
ង្ ម្ ុះមៃិសូវង្ប្ចើៃង្ៅកដៃលកែលុះ ៃកិកដៃលកែលុះង្ទៀតគ ឺរញ្ជា រអាករអ្លួនៃប្រពៃ័ធក ាំពយូទរ័។ 

ឃ.២. អារមមណ៍ររស់អ្ោកសង្កេតការណ៍ែនទោមាោ ក ់
 សប្មារអ់្ោកសង្កេតការណ៍ដែលមាៃវតតមាៃង្ៅទីង្នាុះវញិ ២.៥% បាៃរង្កា ញពអីារមមណ៍មៃិសរាយចតិត
ង្ដាយស្ថរពួកគ្មតង់្មើលង្ឃើញថាប្រជាពលរែឋ មៃិមកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តង្ប្ចើៃ ៃិកកដៃលកែលុះង្ភលៀកខាល ាំកមៃិអាចឲ្យ
ប្រជាពលរែឋមកច ុះង្ ម្ ុះបាៃប្សួល។  
ឃ.៣. ចាំោរអ់ារមមណ៍ររស់ភាោ កង់្ករគណរកសៃង្យបាយោមាោ ក ់
 សប្មារភ់ាោ កង់្ករគណរកសៃង្យបាយបាៃសដមតកអារមមណ៍ររស់គ្មតក់ម៏ៃិែ សពីអ្ោកសង្កេតការណ៍ ៃិកមន្រៃតី ក
.ច.រ ង្នាុះង្ទគឺ ២.៨% សដមតកការមៃិង្ពញចិតត ង្ប្ពាុះគ្មតង់្មើលង្ឃើញថាប្រជាពលរែឋកោ កមូលដាឋ ៃររស់គ្មតម់កច ុះ
ង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តមាៃចាំៃួៃតចិ ៃិកមោ៉ាកង្ទៀតប្រជាពលរែឋររស់គ្មតប់ាៃង្ធវើការចាំោកប្សុកង្ប្ចើៃ។ 
ឃ.៤. ចាំោរអ់ារមមណ៍ផ្ទា ល់ររស់អ្ោកសង្កេតការណ៍រយៈង្ពលមយួនងៃ 
   សប្មារអ់្ោកសង្កេតការណ៍ គ្មតម់ាៃអារមមណ៍សរាយចតិតង្ប្ចើៃ ៃិកមាៃដត ៣.៧%ង្ទ ដែលគ្មតម់ៃិសរាយ
ចិតតង្ដាយស្ថរដត ច កង្ប្កាយនៃការច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តគ្មតង់្មើលង្ឃើញថាមន្រៃតចី ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ តមៃិសូវយកចិតត
ទ កដាកច់ាំង្ពាុះការង្ករ ង្ហើយមោ៉ាកង្ទៀតរយៈង្ពលច កង្ប្កាយង្ៃុះង្ឃើញថាប្រជាពលរែឋសប្មុកច ុះង្ ម្ ុះង្ប្ចើៃ។ 
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ឧបស ព័ន្ធ 
១. លិែតិង្សោើស ាំរង្កេើតការយិល័យ ០៧៨១ ពងី្មឃ ាំស្ថវ យជ ក 

 
២. លិែតិដែលសមាគមអាែហ កដាកជូ់ៃ ៃកិការង្ឆ្លើយតរពសី្ថលាង្ែតតកោត ល 
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៣. លិែតិអ្ៃតរាគមៃព៍ ីគ.ជ.រ ង្ៅប្កសួកមហានផាចាំង្ពាុះ ហាៃច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 
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៤. លិែតិអ្ៃតរាគមៃែ៍ល់អ្កគភាព ៃគរបាលជាត ិៃកិកកង្យធពលង្ែមរភមូៃិា
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៥. លិែតិង្ឆ្លើយតរជូៃគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាតចិាំង្ពាុះការអ្ររ់ ាំអ្ោកច ុះង្ ម្ ុះង្បាុះង្នោ ត 
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៦. លិែតិង្ឆ្លើយតរររស់ គ.ជ.រ ង្ៅគណរកសសង្ន្រង្កគ ុះជាត ិ

 


