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ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែរចព្ត ឆ្ន ាំច ស្ាំរទិ្ធស័ិ្ក រ.ស្ ២៥៦២ 

 ភ្នាំររញ, ថ្ងៃទ្២ី៥ ខែ រេសា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

សេក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន 

េដពីីលទ្ធផលសោយេសខេរននការអសខេតរដ្ឋេភាក្នខុនីតិកាលទ្ី៥  

លទ្ធផលននការេសខេត 

 តាេការស្រកេតឃ្ល ាំរេើលរដីាំរ ើ រការរបស់្រដឋស្ភា និកតាំណាកោស្រស្ត កនុករយៈររល៥ឆ្ន ាំ (កញ្ញា ២០១៣-េងុិនា
២០១៨)ថ្ននីតិកាលទ្ី៥ គ ៈកម្មា ធិការែុេខស្រហែល (COMFREL) បានស្រកេតរ ើញថា រៅរដើេនីតិកាល រដឋស្ភា
បានជាបគ់ាំក និកែែះនតីានុកូលភារកនុកការបរកេើតរដឋស្ភា រព្កាយការរបាះរឆ្ន ត រីខែកកេដា ឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់ខែកកេដា 
ឆ្ន ាំ២០១៤ រដាយម្មនភារចព្េូកចព្ម្មស់្យ៉ា កខ្ល ាំកអាំរីលទ្ធផលថ្នការរបាះរឆ្ន ត រីស្ាំណាកគ់ បកសខដលទ្ទ្ួលបាន
អាស្នៈកនុកការរបាះរឆ្ន ត។ គ បកសស្រស្រ រ្ ះជាត ិ បានតវ៉ា នកឹលទ្ធផលរបាះរឆ្ន ត និកេនិព្រេចូលរេួជាេយួគ 
បកសព្បជាជនកេពុជាកនុកការបរកេើតរដឋស្ភា នីតិកាលទ្៥ី។ ខតរ ះយ៉ា ករនះករ៏ដាយ រដឋស្ភា នីតិកាលទ្ី៥ បានដាំរ ើ រ
ការរបស់្ែលួនរដាយឯកបកស និកែែះនីតានុកូលភារ រហើយបានរបើកស្េយ័ព្បជុាំរបស់្ែលួន រដើេបរីធែើការរបាះរឆ្ន តរព្ជើស្
តាាំកថាន កដ់ឹកនាាំរដឋស្ភា នកិរបាះរឆ្ន តផតល់រស្ចកតីទុ្កចិតតជូនស្ម្មស្ភារោជរដាឋ ភ្បិាល អា តតិទ្ី៥។ រដឋស្ភា ខដល
ម្មនខតគ បកសព្បជាជនកេពុជា កប៏ានអនុេត័ចាបដ់ច៏ព្េូកចព្ម្មស្ចាំននួបី កទ់្កវស័ិ្យតុលាការ និកចាបង់វកិាជាតិ
ព្គបព់្គកឆ្ន ាំ២០១៤។ 

ជាលទ្ធផលខដលបានេករកីារអរកេតរបស់្ែុេខស្រហែលកនុករយៈររលេយួនីតិកាលទ្៥ីរនះបានឱ្យដឹកថា ម្មន
គ បកសរីរខដលទ្ទ្ួលបានសាស្នៈកនុករដឋស្ភា គគឺ បកសព្បជាជនកេពុជាទ្ទ្លួបាន៦៨អាស្នៈ និកគ បកស
ស្រស្រ រ្ ះជាតទិ្ទ្ួលបាន៥៥អាស្នៈ។ រចនាស្េពន័ធដឹកនាាំថ្នរដឋស្ភា ម្មនព្បធាន អនុព្បធាន ាំក២ថ្នរដឋស្ភា រេួ ាំក 
គ ៈកេាការអចិថ្ស្រនតយ ៍ព្បធាន និកអនុព្បធាន ាំក១០ ថ្នគ ៈកេាការជាំនាញនានារបស់្រដឋស្ភាគឺព្តូវបានបរកេើត និក
ខបកខចកអាំណាចកនុកចាំរណាេគ បកស ាំករីរខដលម្មនអាស្នៈកនុករដឋស្ភា រៅខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១៤ ជារិរស្ស្
ព្បធាន និកអនុព្បធានទ្២ីរដឋស្ភា ព្តូវបានដឹកនាាំរដាយគ បកសព្បជាជនកេពុជា ចាំខ កឯអនុព្បធានទ្ី១ថ្នរដឋស្ភា 
ដឹកនាាំរដាយគ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតិ។ 

 រៅរព្កាយការរបាះរឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០១៣ រដឋស្ភាម្មនភាររកាាំរកូស្ខ្ល ាំក រដាយសារគ ៈបកសស្រស្រ រ្ ះជាតិខដល
ទ្ទ្ួលបាន៥៥អាស្នៈកនុករដឋស្ភាេនិចូលរេួព្បជុាំដាំបូកថ្នរដឋស្ភា និកបរកេើតរដឋស្ភា នីតិកាលទ្៥ី។ ការេនិចូលរេួ
រនះ រដាយសារខតគ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតិេនិសុ្ែចតិដនឹកលទ្ធផលថ្នការរបាះរឆ្ន ត។ រហូតដល់ថ្ងៃទ្ី២២ ខែកកេដា ឆ្ន ាំ
២០១៤ គ បកស្រស្រ រ្ ះជាតិកប៏ានស្រព្េចចូលចរចារជាេយួគ បកសព្បជាជនកេពុជា រហើយបនាា បេ់កព្កេុតាំណាក
ោស្រស្តគ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតកិស៏្រព្េចចិតតចូលរដឋស្ភារៅខែសី្ហា ឆ្ន ាំ២០១៤។ រៅររលរនាះកាលម្ម៉ា សីុ្នដកឹនាាំអករ
នីតិបញ្ាតតេិយួរនះ ព្តូវបានររៀបចាំរ ើកវញិ រដាយម្មនការខបកខចកតួនាទ្ីរៅកនុកគ ៈកម្មា ធិការអចិថ្ស្រនតថ្នរដឋស្ភា
តាេរបូេនត៧ទ្ល់៦។ គ ៈកេាការជាំនាញងាីេយួរទ្ៀតព្តូវបានបរកេើត ខដលដឹកនាាំរដាយស្ម្មជិករដឋស្ភារីគ បកស

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។  
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ស្រស្រ រ្ ះជាតិ។ គ ៈកេាការជាំនាញងាីរនាះ គគឺ ៈកេាការទ្ី១០ ម្មនរ ា្ ះថា គ ៈកេាការអរកេត របាស្ស្ាំអាត និក
ព្បឆ្ាំកអាំររើរុករលួយខដលបានបាំខបករចញរគី ៈកេាការជាំនាញទ្ី៤។ 
រៅកនុកនីតិកាលរនះ តាេការស្រកេតរ ើញថា អនកតាំណាកោស្រស្តរីគ បកសព្បឆ្ាំកព្បឈេនកឹការគាំោេកាំខហក ករ ី
ហិកា ការបាំពារបាំពានដកអភ្យ័ឯកសិ្ទ្ធិស្ភារបស់្តាំណាកោស្រស្តរីស្ាំណាកព់្កុេេតិភាគរព្ចើនខដលកានអ់ាំណាច និកការ
ដកតាំខ ក ខដលេនិព្ស្បនកឹរដឋធេានុញ្ា។ អភ្យ័ឯកសិ្ទ្ធិស្ភារបស់្តាំណាកោស្រស្ដគ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតិ ព្តូវបានសាា
បន័តុលាការ និករដឋស្ភារ ាំរលាភ្បាំពានយ៉ា កធៃនធ់ៃរ ខដលករ ី ាំករនាះម្មនដូចជាៈ 

- កនុកឆ្ន ាំ២០១៤ អនកតាំណាកោស្រស្ដរបស់្គ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតិចាំនួន៧របូព្តូវបានតុលាចាប ុ់ាំែលួន នកិរចាទ្
ព្បកាន។់  

- កនុកអាំ ុកខែរេសា ឆ្ន ាំ២០១៦ ឯកឧតតេ អ ុ៊ុំ ស្ាំអាន តាំណាកោស្រស្តេ ឌ លរស្ៀេោបរីគ បកសស្រស្រ រ្ ះជាត ិ
ព្តូវបាននគរបាលរែតតរស្ៀេោបឃ្តែ់លួន រហើយព្តូវតុលាការរចាទ្ព្បកានច់ាំននួរីរបទ្រលាើស្ នកិព្តូវបាន
តាំណាកោស្រស្តរីគ បកសព្បជាជនកេពុជាអនុេត័យល់ព្រេឲ្យព្កសួ្កម្មនស្េតាកិចចបនតនីតិវធិីរចាទ្ព្បកាន ់
ឃ្តែ់លួន។ 

- រៅថ្ងៃទ្ី១៣ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ សាលាដាំបូកោជធានីភ្នាំររញ បានរចញដីកាប រ្ បឲ់្យចាបែ់លួនឯកឧតតេ ស្េ 
រកសុ ី រដាយរចាទ្ព្បកានរ់ីបទ្បរហិារករ តិ៍ជាសាធារ ៈ និកញុះញកឲ់្យម្មនការររ ើស្រអើក ព្បព្រឹតតរៅសារេនាីរ
រជើកឯក ស្ េ្ តដ់រ េ្  ែ ឌ ដរ េ្  ោជធានីភ្នាំររញ កាលរីថ្ងៃទ្ី១៧ ខែរេសា ឆ្ន ាំ២០០៨។ ជាេយួគន រនះ រដឋ
ស្ភាខដលដឹកនាាំរដាយគ បកសព្បជាជនកេពុជា បានរចញរស្ចកតីព្បកាស្របស់្ែលួន ខដលម្មនែលឹេសារថា 
ឯកឧតតេ ស្េ រកសុ ីព្តូវបាតប់ក ់ាំកព្សុ្កនូវសិ្ទ្ធិ បុរែសិ្ទ្ធ ិនិកស្ម្មជិកភារជាស្ម្មជិករដឋស្ភា េ ឌ លរែតត
កាំរកច់ាេ នីតិកាលទ្៥ី។ 

- រៅថ្ងៃទ្ី៣០ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ ឯកឧតតេ កឹេ សុ្ខ្ ព្តវូបានតាំណាកោស្រស្តគ បកសកានអ់ាំណាចស្រព្េច
របាះរឆ្ន តដករចញរីតាំខ កអនុព្បធានទ្១ីថ្នរដឋស្ភា រហើយឯកឧតតេកព៏្តូវបានតាំណាកោស្រស្តរីគ បកស
ព្បជាជនកេពុជាស្រព្េចឲ្យអាជាា ធរម្មនស្េតាកចិចរធែើការរចាទ្ព្បកានរ់ៅថ្ងៃទ្ី៣០ ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៦
បខនាេរទ្ៀត រៅកនុកស្ាំ ុាំ ររឿករស្នហាេយួ   នកិរៅកនុកខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ឯកឧតតេ ព្តូវបានអាជាា ធរម្មន
ស្េតាកិចចចាបែ់លួនពាកក់ណាត លអព្ធាព្តរៅរគហដាឋ នរបស់្ឯកឧតតេ រហើយព្តូវបានព្រះោជអាជាា រចាទ្
ព្បកានរ់ីបទ្ «ស្នាដិឋិភារជាេយួបររទ្ស្» នកិព្តូវបានតាំណាកោស្រស្តរីគ បកសកានអ់ាំណាចរបើកកិចចព្បជុាំ
វសិាេញ្ា  រដើេបសី្រព្េចរលើករ ីឯកឧតតេ កេឹ សុ្ខ្ ខដលព្កសួ្កម្មនស្េតាកិចចរធែើការរចាទ្ព្បកាន ់ចាបែ់លួន 
និក ុាំែលួន។ 

រលើស្រីរនះរទ្ៀត រៅកនុកខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ តាំណាកោស្រស្តគ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតិ២របូ គឺឯកឧតតេ គក ់ស្ភា 
និកឯកឧតតេ ញ៉ាយ ចាំររ ើន ព្តូវបានព្កុេអនកតវ៉ា  (កនុកបាតុកេា ខដល េ រឲ្យឯកឧតតេ កឹេ សុ្ខ្ ចុះរចញរី
តាំខ កអនុព្បធានទ្េីយួរដឋស្ភា)  ញរចញរីរងយនតរៅេុែវមិ្មនរដឋស្ភា រៅររលរួកឯកឧតតេចាករចញរី
វមិ្មនរដឋស្ភា រហើយព្កុេអនកតវ៉ា  (ខដលជាព្កុេអកររកសរបស់្នាយករដឋេស្រនត)ី បានវយបណាត លឲ្យរករបសួ្យ៉ា ក
ធៃនធ់ៃរ។ ជាេយួគន រនះ អនកតាំណាកោស្រស្ត នកិស្ម្មជិកព្រទឹ្ធស្ភាថ្នគ បកសព្បឆ្ាំកខដលស្កេាកនុកការតវ៉ា បញ្ញា
ព្រាំខដនកេពុជា-រវៀតណាេ បានទ្ទ្ួលរកនូវចាំណាតក់ារផាួនៗរីតុលាការ នកិរីរដឋស្ភា រៅរលើស្កេាភាររបស់្ែលួ
ន។ ឯកឧតតេ សុ្ន ឆយ័ អនុព្បធានគ ៈកេាការទ្ី២ថ្នរដឋស្ភា កព៏្តូវបានថាន កដ់កឹនាាំរដឋស្ភារីគ បកសព្បជា
ជនកេពុជាគាំោេកាំខហកដករចញរីតាំខ កករ៏ព្ពាះខតឯកឧតតេបានរធែើការរចាទ្ព្បកាន ់កទ់្កបញ្ញា េនិព្បព្កតី
កនុកការចាយវយងវកិារបស់្រដឋស្ភា។ 
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រៅកនុកឆ្ន ាំ២០១៦ របាយការ ៍ែុេខស្រហែលបានរករ ើញថា ព្បសិ្ទ្ធភាររបស់្រដឋស្ភាព្តូវបានទ្ម្មល ក ់អភ្យ័ឯក
សិ្ទ្ធសិ្ភារបស់្តាំណាកោស្រស្តគ បកសព្បឆ្ាំកបនតរកការបាំពារបាំពាន ការបនាយតួនាទ្ីរបស់្តាំណាកោស្រស្តគ 
បកសព្បឆ្ាំក ព្រេ ាំកលុបរចាលថាន កដ់ឹកនាាំតាំណាកោស្រស្ត និកព្បធានព្កុេេតិភាគតចិ។  ជាេយួគន រនះ តាំណាក
ោស្រស្តគ បកសកានអ់ាំណាច បានអនុេត័ចាប ់ និករធែើវរិសាធនកេាបទ្បញ្ញា ថ្ផាកនុកថ្នរដឋស្ភាលុបរចាលព្កុេេតិ
ភាគតិចទ្ទ្ួលសារ ល់រដាយចាប។់ ម្មនការរលើកទ្ឹកចតិត តរេលើកឋាននតរស្កតដិល់អនកថ្ដដល់ជាេស្រនតីកម្មល ាំកព្បដាប់
អាវធុថ្នកកអកររកស ខដលបានរព្បើអាំររើហិការលើតាំណាកោស្រស្តគ បកសេតិភាគតិច។ 

កនុកឆ្ន ាំ២០១៧ របាយការ ៍ែុេខស្រហែលកប៏នតរករ ើញថា ព្បសិ្ទ្ធភាររបស់្រដឋស្ភាព្តូវបានបនតទ្ម្មល កជ់ាកឆ្ន ាំ
២០១៦។ អែីខដលធៃនធ់ៃរកនុករយៈររលរនះ គឺតាំណាកោស្រស្តថ្នគ បកសកានអ់ាំណាចបានផដួចរផដើេ និកស្រព្េចជា
ឯកបកសកនុកការរធែើវរិសាធនកេាចាបស់្ដីរី គ បកសនរយបាយ រដើេបផី្អា ក បញ្ឈប ់ ឬរ ាំលាយគ បកស
នរយបាយ និកព្បធាន និកថាន កដ់ឹកនាាំគ បកសនរយបាយ រហើយជាលទ្ធផលថ្នវរិសាធនកេារនះ គ បកស
ស្រស្រ រ្ ះជាត ិខដលជាគ បកសព្បឆ្ាំកដធ៏ាំ និកជាថ្ដគូព្បខជកជាេយួគ បកសកានអ់ាំណាចកនុកការរបាះរឆ្ន តព្តូវ
បានរ ាំលាយ។ ការរធែើវរិសាធនកេាចាបរ់បាះរឆ្ន ត ាំក៤ ខដលរផ្អដ តរលើរបូេនដងាីថ្នការខបកខចកអាស្នៈ ម្មនផល
ប៉ាះពាល់ជាអវជិាម្មន និកអយុតតិធេធ៌ៃនធ់ៃរចាំរពាះស្ាំរ កម្មច ស់្រឆ្ន ត តាំណាកឱ្យឆនាៈរបស់្ម្មច ស់្រឆ្ន ត ខដលេនិឆលុះ
បញ្ញច ាំកអាំរីស្ម្មម្មព្តស្នលកឹរឆ្ន តថ្នភារជាតាំណាក កជ៏ាបញ្ញា ធៃនធ់ៃរ រព្ពាះវព្តូវបានរព្បើព្បាស់្រដើេបខីបកខចក
អាស្នៈ ាំកអស់្របស់្គ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតិខដលព្តូវបានរ ាំលាយ។ 

ចាំខ កឯរៅឆ្ន ាំចុករព្កាយថ្ននីតិកាលទ្៥ី (ឆ្ន ាំ ២០១៨)វញិ តាេការអរកេតរ ើញថា រៅបនាា បរ់ីរ ាំលាយ នកិ
ខបកខចកអាស្នៈគ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតិរៅឱ្យគ បកសខដលេនិទ្ទ្ួលអាស្នៈកនុកការរបាះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ 
និកគ បកសកានអ់ាំណាច ស្កេាភាររបស់្រដឋស្ភាម្មនការធាល កចុ់ះ របើរព្បៀបរធៀបនកឹឆ្ន ាំេុនៗថ្ននីតិរនះ។ ការ
ចុះេូលដាឋ នរបស់្អនកតាំណាកោស្រស្ដ ម្មនចាំននួតិចតួច រហើយេា៉ាកវញិរទ្ៀតការចុះេូលដាឋ នរបស់្អនកតាំណាកោស្រស្ដ
ភាគរព្ចើនគឺរដើេបរីព្កឹកអាំណាចបកសរបស់្ែលួនខតប៉ាុរណាណ ះ។ េយួវញិរទ្ៀត ចាំរពាះការបរញ្ចញេតិកនុកស្េយ័ព្បជុាំ
ថ្នរដឋស្ភារបស់្តាំណាកោស្រស្ដវញិ រុាំសូ្វរ ើញម្មនអនកតាំណាកោស្រស្ដរ ើករិភាកាសួ្ររដញរដាលរីការ អនុេត័ 
វរិសាធនកេា និកការផដល់ស្ចាច បន័រលើចាបរ់នាះរទ្។ 

ការប្រជុុំសពញអខគរដ្ឋេភា ៖ រៅកនុកនីតិកាលទ្ី៥រនះ រដឋស្ភាបានរបើកស្េយ័ព្បជុាំរបស់្ែលួនចាំនួន១០រលើក រដាយ
ម្មន១៣៩ររបៀបវរៈ។ ចាំននួរនះម្មនការរកើនរ ើកចាំនួន៩ររបៀបវរៈ រស្ាើនឹក៧% របើរព្បៀបរធៀបនឹកនីតិកាលទ្៤ី 
រដាយកនុកនីតិកាលទ្៤ីរដឋស្ភាបានរបើកស្េយ័ព្បជុាំចាំនួន៩រលើក រដាយម្មន១៣០ររបៀបវរៈ។ ររបៀបវរៈ ាំករនាះរេួ
ម្មន ការវរិសាធនកេាចាបន់ានាម្មនចាំនួន១៨ ការរឆលើយបាំភ្លរឺដាយព្កសួ្កពាករ់ន័ធរៅចាំរពាះេុែរដឋស្ភាម្មនចាំននួ២ 
ការរបាះរឆ្ន តដកអភ្យ័ឯកសិ្ទ្ធិម្មនចាំននួ២ ការរបាះរឆ្ន តផដល់រស្ចកដីទុ្កចិតដម្មនចាំនួន១០ ការអនុេត័ចាបស់្ដីរីការ
បរកេើតសាា បន័ម្មនចាំនួន៣ ការអនុេត័ចាបស់្ដីរីហិរញ្ា វតាុ និកងវកិាជាតិម្មនចាំននួ១១ ការផដល់ស្ចាច បន័រលើស្នធសិ្ញ្ញា  
និកកិចចព្រេរព្រៀកនានាម្មនចាំនួន១៩ ការអនុេត័រស្ចកតីព្ពាក/រស្ចកដីរស្នើចាបម់្មនចាំនួន៥០ និកររបៀបវរៈរផសកៗ
រទ្ៀតដូចជា ព្រះោជសាររបស់្ព្រះេហាកសព្ត ឬការអានរបាយការ ៍ស្ដីរីស្កេាភាររដឋស្ភា និកតាំណាកោស្រស្ដជារដើេ
ម្មនចាំនួន២៣។ 

ចុំស ោះការរសចេញមតិររេត់ុំណាខរាស្រេត ៖ ការស្រកេតរ ើញថា រៅកនុកនីតកិាលទ្ី៥ ម្មនតាំណាកោស្រស្តចាំនួន
៥៨របូ បានរ ើកបរញ្ចញេតចិាំនួន២៩៦ដក រដាយរព្បើរយៈររលស្របុអស់្ចាំនួន២៥៨៦នាទ្ី (រស្ាើនឹក៤៣រម្ម៉ា ក៦នាទ្ី)
។ រយៈររលថ្នការបរញ្ចញេតិរបស់្តាំណាកោស្រស្ដម្មនការងយចុះ ៥៣៦១នាទ្ី (៨៩រម្ម៉ា ក ២១នាទ្)ី រស្ាើនឹក ៦៧% របើ



ទីស្នា ក់ការកណ្តា ល ៖ ផ្ទះលលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ខណ្ឌ  ទួលលោក រាជធានីភ្ាំលេញ ព្េះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជា 
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រព្បៀបរធៀបនឹកនីតិកាលទ្៤ី រដាយម្មនរយៈររលស្របុ ៧៩៤៧នាទ្ី (រស្ាើនឹក១៣២រម្ម៉ា ក២៧នាទ្ី)។ តាំណាកោ
ស្រស្ដខដលបានបរញ្ចញេតិរេួម្មន តាំណាកោស្រស្តរីគ បកសព្បជាជនកេពុជា ខដលជាគ បកសកានអ់ាំណាចម្មនចាំនួន
៣០របូ បានបរញ្ចញេតិស្របុចាំនួន១៨៦ដក រស្ាើនកឹ១៤៩០នាទ្។ី ចាំខ កឯតាំណាកោស្រស្តរីគ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតិ
ម្មនចាំនួន២៣របូ បានរ ើកបរញ្ចញេតិស្របុចាំននួ១០៣រលើក រស្ាើនឹក១០៤៩នាទ្។ី រដាយខ កគ បកសហ ែុនសិុ្ន
បុិច ខដលទ្ទ្ួលបាន៤១អាស្នៈរបស់្គ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតិ រព្កាយរីតុលាការកាំរូលរ ាំលាយ ម្មនអនកតាំណាកោស្រស្ដ
ចាំនួន៥របូ បានរ ើកបរញ្ចញេតិស្របុចាំននួ៧រលើក រស្ាើនកឹ៤៧នាទ្ី។ 

ការចុោះមលូោឋ នររេត់ុំណាខរាស្រេត ៖ រៅកនុកនតីកិាលទ្ី៥រនះ តាេទ្និននយ័ខដលែុេខស្រហែលព្បេូលបានកនុករយៈ
ររលេយួអា តតបិ ា្ ញឱ្យរ ើញថា ម្មនតាំណាកោស្រស្តចាំនួន១៤៥របូ បានរធែើស្កេាភារចុះេូលដាឋ នស្របុចាំននួ
៧០០៣រលើក កនុករគលបាំ កចុះសួ្រសុ្ែទុ្កខខចកអាំរណាយ ស្រម្មព ធស្េទិ្ធផលនានា ចុះរព្កកឹបណាត ញថ្ផាកនុកគ 
បកសរបស់្ែលួន អេដាំរ ើ រថាន កដ់ឹកនាាំ ចូលរេួរវទ្ិកាសាធារ ៈ រេួ ាំកចុះជួយ អនតោគេន ៍ឬរដាះព្សាយបញ្ញា នានាជូន
ព្បជារលរដឋ។ ការចុះេូលដាឋ នរបស់្តាំណាកោស្រស្ដកនុកនតីកិាលទ្ី៥ម្មនការធាល កចុ់ះ ២២% របើរព្បៀបរធៀបនឹកនីតកិាល
ទ្ី៤ (ឆ្ន ាំ២០០៨-២០១៣) រដាយរៅនីតិកាលទ្ី៤ ម្មនអនកតាំណាកោស្រស្ដបានចុះេូលដាឋ នស្របុ៨៧២៦រលើក។ ការចុះ
េូលដាឋ នរនះ ម្មនអនកតាំណាកោស្រស្ដខដលេករបីីគ បកស គឺតាំណាកោស្រស្ដេករីគ បកសព្បជាជនកេពុជាបានចុះេលូ
ដាឋ នចាំនួន៣៣១៥រលើក (ចុះកនុកេ ឌ ល២៣១១រលើក រព្ៅេ ឌ លបាន១០០៤រលើក) តាំណាកោស្រស្ដថ្នគ បកស
ស្រស្រ រ្ ះជាតិបានចុះេូលដាឋ នចាំនួន៣៥៥២រលើក (កនុកេ ឌ លបាន១៩០៥រលើក រព្ៅេ ឌ លបាន១៦៤៧រលើក) និក
អនកតាំណាកោស្រស្ដខដលេករគី បកសហែ ៊ុនសិុ្នបុិចបានចុះេូលដាឋ នចាំនួន១៣៦រលើក (កនុកេ ឌ លបានចាំនួន៥៨រលើក 
និករព្ៅេ ឌ លបាន៧៨រលើក)។ 
ការសចញលខិិតររេអ់នក្តុំណាខរាស្រេត ៖ រៅកនុកនីតិកាលទ្ី៥រនះ គ ៈកម្មា ធិការែុេខស្រហែលបានទ្ទ្ួល
ទ្ិនននយ័រីការរចញលិែតិរបស់្អនកតាំណាកោស្រស្តម្មនចាំននួ៥៩របូ ខដលកនុករនាះលិែតិរចញរដាយតាំណាកោស្រស្តរគី 
បកសព្បជាជនកេពុជាម្មនចាំននួ៤របូ នកិរចញរតីាំណាកោស្រស្តថ្នគ បកសស្រស្រ រ្ ះជាតិម្មនចាំននួ៥៥របូ រដាយបាន 
រចញលិែិតចាំននួ៥៣៧ចាបជូ់នរៅោជរដាឋ ភ្បិាល និកសាា បន័ពាករ់ន័ធនានា។ ការរចញលិែិតរបស់្អនកតាំណាកោស្រស្ដ
កនុកនីតិកាលរនះ រ ើញម្មនការរកើនរ ើកជិតរីរដករបើរព្បៀបរធៀបនឹកនីតិកាលទ្ី៤ រដាយកនុកនីតិកាលទ្៤ីម្មនអនក
តាំណាកោស្រស្ដ២៦របូបានរចញលិែិតចាំននួ២១១ចាប ់ ខតស្ព្ម្មបន់ីតិកាលទ្៥ីរនះ លិែិតរបស់្អនកតាំណាកោស្រស្ដម្មន
ការរកើនរហូតដល់ ៣២៦លិែិត រស្ាើនកឹ ១៥០%។ ការស្រកេតរបស់្ែុេខស្រហែលរករ ើញថា កនុកចាំរណាេ ាំករនាះ ម្មន
លិែិតអនដោគេនច៍ាំននួ១៦៥ចាប ់ លិែិតអាំពាវនាវរស្នើចាតវ់ធិានការ ៍ចាំននួ៣៦២ចាប ់ លិែិតបរញ្ចញេតិចាំនួន១
ចាប ់លិែតិរលើកជាស្ាំ ួរចាំនួន២ចាប ់លិែិបាំភ្លរឺៅរដឋស្ភាចាំនួន៦ចាប ់និកលិែិតរឆលើយតប៦២ចាប។់ 
 

ស្ព្ម្មបរ់ត័ម៌្មនបខនាេ៖ 
 ស ម្ ោះ    សលខទ្ូរេព័ទ 
១. រលាក គេឹ ឈន  នាយកព្បតិបតតិស្តីទ ី   ០១២ ៩៤២ ០១៩ 
២. រលាក កន សាវកស  អនកស្ព្េបស្ព្េួលខផនកអរកេត  ០១១ ៨៨ ៤៨ ៤០ 
 
 


