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សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
េតពីី 

លទ្ធផលននការេសកេតការច ុះស ម្ ុះ និកេវនក្ម្មរញ្ជ សី ម្ ុះស ុះសនោ តនោ ាំ២០២០ 

 គណៈកម្មា ធិការព ើម្បកីារព ោះពឆ្ន តពោយពេរ ី និងយុតតិធម្ ៌ ពៅកម្ពុជា ពៅកាតថ់ា ែុម្ខ្រែល  នេពងេត
ពម្ើលពលើ ំពណើ រថ្នការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត នងិេិកាពលើបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តជាពរៀងរាល់ឆ្ន ចំាបត់ងំេីឆ្ន ២ំ០១៦ 
 ល់ឆ្ន ២ំ០២០។ ការឃ្ល ពំម្ើល ំពណើ រការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ែុម្ខ្រែល  នោកេ់ង្រាយអ្នកេពងេតការណ៍ជា
ពលខាពែតតរបេ់ែលួន េពងេតពម្ើលតម្ការយិាល័យចុោះព ា្ ោះ ចនំួន ១៣ពែតត។ ការពធែើេវនៈកម្ាបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត 
គឺជាការេិកាពលើគុណភាេបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តផ្លូវការ ព ើម្បេិីកាពលើករណី ូចជា ការពផ្ទៀងផ្ទទ តព់ ា្ ោះកនុងបញ្ជ ី
ព ោះពឆ្ន ត និងវតតម្មនអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន ត ព ា្ ោះអ្នកព ោះពឆ្ន តេទួនកនុងបញ្ជ ី ភាេង្រតឹម្ង្រតូវថ្នេត័ម៌្មនកនុងបញ្ជ ី
ព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត រមួ្ទងំឯកសារខ ល នពង្របើង្រ េ់ពលើបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត នងិបញ្ហា ង្របឈម្របេ់អ្នក នចុោះ
ព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តផ្ងខ រ។ 

ពយាងតម្ការរកព ើញរបេ់ែុម្ខ្រែល ទកទ់ងនឹងចំណុចទងំឡាយថ្នបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ឬវភិាគង្រតឹម្
ព ា្ ោះខ លម្មនកនុងបញ្ជ ី ែុម្ខ្រែលយល់ព ើញថា បញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តម្មនគុណភាេអាចទទួលយក ន ខតពបើេិនិតយ
ពលើេិទធិអ្នកព ោះពឆ្ន ត រមួ្ទងំការពចញឯកសារបញ្ហជ កក់ារចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ពៅខតជាបញ្ហា ង្របឈម្ និងម្និទនព់ោោះ
ង្រសាយ នពៅព ើយ។ ការណ៍ពនោះ តង្រម្ូវឱ្យម្មនការែិតែំបខនែម្ពទៀត េីសាែ បន័ គ.ជ.ប និងរោា ភ្ ិល រមួ្ទងំសាែ បន័
េភា កនុងការពបើកផ្លូវជូនង្របជាេលរ ាឱ្យម្មនេិទធិចុោះព ា្ ោះពៅពង្រៅង្របពទេ។ 

១. ការពរៀបចកំារចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត៖  ំពណើ រការេិនិតយបញ្ជ ីព ា្ ោះ និងការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តកនុងឆ្ន ២ំ០២០ពនោះ 
 នេនាពេលេីខែឧេភា ម្កខែតុលា វញិ ពោយសារខតសាែ នភាេថ្នការឆ្លងជងំឺកូវ ី១៩ ខ លរកីរាលទូទងំេភិ្េ
ពលាក ជាម្យួេែិតិ ៉ា នស់ាា នថ្នអ្នកង្រគបអ់ាយុព ោះពឆ្ន តចនំួន ១០,៣៨២,៧៥២នាក ់និងការយិាល័យព ោះពឆ្ន ត ៉ា ន់
ង្របម្មណចំននួ ២៣,៤១៨ ការយិាល័យ។ ពោយសារសាែ នភាេពនោះ  នពធែើឱ្យង្របជាេលរ ាចំណាកង្រេុក(ពង្រៅ/កនុង
ង្របពទេ)ម្យួចនំួន វលិង្រត បព់ៅលំពៅោា ន ជាពរតុពធែើឱ្យម្មនកំពណើ នថ្នការចុោះព ា្ ោះងាី នពកើនព ើង ម្មនចំនួន 
២៦៨,៦១១នាកព់េាើនងឹ ៨៩.៤២ភាគរយ។ េរបុអ្នក នចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០២០ ម្មនចំនួន ៨,៨៣១,៩៧១
នាក ់ពេាើនឹង ៨៥.០៦ភាគរយ ខ លពង្របើង្រ េ់ការយិាល័យេរបុចំនួន ២៣,៤២៥ការយិាល័យ។ 

ចាប ់ ឬនតីិវធិីម្និអាចេង្រម្លួ ល់ការចុោះព ា្ ោះង្របជាេលរ ាចំណាកង្រេុកពៅពង្រៅង្របពទេ(េែិតិពង្រៅផ្លូវការ
ថ្នអ្នកពធែើការពៅពង្រៅង្របពទេជាង ២លានាក)់ពៅព ើយពទ ប៉ាុខនតពគព ើញម្មនករណីចុោះព ា្ ោះឱ្យង្របជាេលរ ាជាង្រកុម្
ការារចុោះម្ូលោា ន និងកងកម្មល ងំនគរ លម្យួចនំួន ខ លម្និ នរេ់ពៅកនុងភ្មូ្ ិឬម្និ ឹងថា រេ់ពៅកនុងបនាទ យ ឬ

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។  
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អ្តព់នាោះពទ(ង្រានខ់តម្មនលិែតិបញ្ហជ រពបេកម្ាសាន កព់ៅកនុងបនាទ យអ្ំ ុងពេលចុោះព ា្ ោះ) ខបរជាពម្ប៉ាុេតិ៍បញ្ហជ កក់ារសាន
កព់ៅ ឬអាជាា ធរបញ្ហជ កទ់ីលំពៅជូនេង្រម្មបក់ារចុោះព ា្ ោះឱ្យ ន។ 

 ែុម្ខ្រែល  នពធែើកិចចេិភាកាតម្ពែតតចនំួន ១០ពែតត េតីេីង្របជាធិបពតយយ និងការព ោះពឆ្ន ត។ ជាលទធផ្ល
ថ្នកិចចេិភាកា ម្មនចំណុចជាពង្រចើនខ លអ្នកចូលរមួ្កនុងកិចចេិភាកាេំណូម្េរទកទ់ងការព ោះពឆ្ន ត។ កនុងចំពណាម្
ពនាោះ ម្មនចំណុចម្យួខ លេំខានទ់កទ់ងនឹងការចុោះព ា្ ោះគឺ  នពេនើេំុពៅ គ.ជ.ប និងរោា ភ្ ិលឱ្យយកចិតត
ទុកោក ់នងិផ្តល់លទធភាេ ឬពរៀបចំយនតការចាប ់ឬនតីិវធិឱី្យអ្នករេ់ពៅខាងពង្រៅង្របពទេ នចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តពៅ
ពង្រៅង្របពទេផ្ង។ 

២. បណតឹ ងទកទ់ងនងឹការេនិតិយបញ្ជ ីព ា្ ោះ នងិការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត  

 តម្ពេចកតីង្របកាេពោយ គ.ជ.ប ពលែ ០៤០ គ.ជ.ប/ង្រប.ក.េ ម្មនបណតឹ ងជំទេ់នងឹបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត
 ំបូង ពៅថាន ក ំុ់េាេ ត ់េរបុចំនួន ១៣៦បណតឹ ង។ តម្ពេចកតីង្របកាេពនោះ គ.ជ.ប ម្និ នបញ្ហជ កេ់ចីំនួនព ា្ ោះ
ខ លង្រតូវលុបពចញេីបញ្ជ ីពនាោះពទ ពរើយកម៏្និព ើញពបើកេវនាការជាសាធារណៈខ រ។ គណបកសេម្ពន័ធព ើម្បងី្របជាធិ
បពតយយ  នពលើកព ើងថា ភាន កា់រែលួន នោកព់ាកយបតឹងជំទេ់ចនំួន ១៣៤បណតឹ ងពៅថាន កង់្រកុម្ង្របកឹា ំុេាេ ត ់
ព ើម្បលុីបព ា្ ោះអ្នកម្និម្មនលកខែណឌ ង្រគបង់្រានច់ំននួ ៣,៤២៤នាក ់ពចញេបីញ្ជ ីព ា្ ោះ ខតបណតឹ ងទងំពនាោះ ភាន កា់រ
គណបកសនពយា យ ម្និ នទទួលេត័ម៌្មនថា គ.ជ.ប  នលុបព ា្ ោះពចញចនំួនប៉ានុាា នពនាោះខ រ។ 

 ករណីពនោះ ែុម្ខ្រែល  នពធែើការេិកាពៅពលើព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ខ លម្មនកនុងបញ្ជ ី៤៩ព ា្ ោះ កនុងភ្ូម្ចិនំួន៩
ភ្ូម្ ិថ្នពែតតចនំួន ៨ពែតត។ កនុងចំពណាម្ព ា្ ោះខ ល នេិកាពនោះ បាា ញថា ព ា្ ោះចំនួន ១២ព ា្ ោះ ពម្ភ្ូម្ ិឬអ្នក
រេ់ពៅកនុងភ្ូម្ពិាលម្និ នបញ្ហជ កថ់ាសាា ល់ពនាោះពទ ប៉ាុខនតពេាៀន ពម្ ំុ និងពម្ង្រកុម្កនុងភ្ូម្ឧិបេម្ពន័ធថ្នភ្មូ្ពិាល  ន
បញ្ហជ កថ់ា ១២ព ា្ ោះពនាោះគ ឺ េិតជា នរេ់កនុងភ្មូ្ឧិបេម្ពន័ធពនាោះេិតង្រ ក ខម្ន។ ព ា្ ោះចំននួ ២៨ព ា្ ោះ ពម្ភ្មូ្ិ
បញ្ហជ កថ់ា ម្និ នសាា ល់ពទ ខតពេាៀន ពម្ ំុ  នបញ្ហជ កថ់ា អ្នកទងំពនាោះ ជាប៉ាូលីេ ជាទហាន ជាង្រកមុ្ការារថាន ក់
ជាតិ ខ ល នសាន កព់ៅកនុងបនាទ យ ឬម្កបំពេញពបេកកម្ាពៅអ្ំ ុងពេលចុោះព ា្ ោះ និងអ្នកែលោះជាកម្ាករ។ រឯីព ា្ ោះ
ចំនួន៩ ពទៀត ពម្ភ្ូម្ ិឬអ្នករេ់ពៅកនុងភ្ូម្ ិ នបញ្ហជ កថ់ា ម្និសាា ល់ ប៉ាុខនតពេាៀន ឬពម្ ំុ  នបញ្ហជ កថ់ា  នចុោះព ា្ ោះ
ឱ្យអ្នកទងំពនាោះេតិង្រ ក ខម្ន ខតម្និ នបញ្ហជ កេ់ីអ្តតេញ្ហា ណថ្នអ្នកទងំពនាោះពទ។ 

៣. ការេនិតិយពលើបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០២០៖ ការេនិិតយពលើបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០២០ ែុម្ខ្រែល  នរក
ព ើញថា កនុងចំពណាម្ព ា្ ោះអ្នកព ោះពឆ្ន តម្មនកនុងបញ្ជ ីចំនួន ៨,៨៣១,៩៤៧ព ា្ ោះ ម្មនព ា្ ោះេទួនចនំួន ៧៩
ព ា្ ោះ (េរបុព ា្ ោះ១៥៨ព ា្ ោះ ពោយអ្នកព ោះពឆ្ន ត ម្មន កេ់ទួនម្យួព ា្ ោះ)។ ព ា្ ោះេទួនពនោះ  នកណំតយ់កនូវេត័៌
េីបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ចំននួ ៤ចណុំចគឺ ពលែអ្តតេញ្ហា ណបណណ េញ្ហជ តិខែារ ព ា្ ោះ ថ្ងៃខែឆ្ន កំំពណើ ត និងពភ្ទ។ 
ព ា្ ោះេទួនចំននួ ៧៩ព ា្ ោះ ម្មនទងំព ា្ ោះេទួនកនុងង្របពភ្ទឯកសារ ូចាន  និងម្មនែលោះពទៀតែុេង្របពភ្ទាន ខ រ  ូចជា 
អ្.ែ ង្របពភ្ទទ៣ីេទួននឹងទី៣ ឬអ្.ែ ង្របពភ្ទទ១ី េទួនទ២ី ឬង្របពភ្ទទី២ េទួនជាម្យួនឹងទី៣ ឬង្របពភ្ទទី១ េទួនជាម្យួ
នឹងទី៣ ខ រ។  

កនុងចំពណាម្ព ា្ ោះេទួន ៧៩ព ា្ ោះពនាោះ ម្មន ៥៤ព ា្ ោះ នេទួនែុេពែតត ១៨ព ា្ ោះ  នេទួនកនុងពែតតខត
ម្យួខតែុេ ំុ ៤ព ា្ ោះ េទួនកនុងការយិាល័យ នងិ ៣ព ា្ ោះ េទួនកនុង ំុខតម្យួខតែុេការយិាល័យ។ 

 ករណីេិកាពលើព ា្ ោះេទួនខ ល នរកព ើញពនោះ ែុម្ខ្រែលពង្រជើេពរ ើេយកព ា្ ោះចំនួន ៣កនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះ
ព ោះពឆ្ន ត ពៅេិកាពៅពែតតចំនួន ៤គ ឺ ពែតតកេំត ពែតតបនាទ យម្មនជយ័ ពែតតកណាត ល និងពែតតពេៀម្រាប  នរក
ព ើញថា អ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តម្មន ក ់េិតជាម្មនព ា្ ោះ ២ង្រ ក ខម្ន  ូចជាអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន ត ម្មន កម់្មនព ា្ ោះ
ពៅពែតតបនាទ យម្មនជយ័ផ្ង និងម្មនព ា្ ោះពៅពែតតកណាត លផ្ង។ ម្ូលពរតុខ លនាឱំ្យម្មនេត័ម៌្មនេទួនពនោះ ភាគ
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ពង្រចើនបណាត លម្កេីកំរុេង្រកុម្ម្្នតីចុោះព ា្ ោះខ លពធែេង្របខរេកនុងការបំពេញទង្រម្ង ់ ូចជាករណីពៅពែតតកណាត ល
អ្នកម្មនេិទធពិ ោះពឆ្ន តធាល ប ់នង្រ បព់ៅង្រកុម្ចុោះព ា្ ោះថា ាតម់្មនព ា្ ោះកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តរចួពរើយ ខតាត់
 នផ្ទល េ់បតូរទីលំពៅងាី ពទើបម្កចុោះព ា្ ោះងាី លុោះ គ.ជ.ប ពចញបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តម្ក គឺព ា្ ោះពៅខតម្មនកនុងតតីងំ
ចាេ់ខ លាតធ់ាល បរ់េ់ពៅ(ពែតតបនាទ យម្មនជយ័) ខ ល។ 

ព ា្ ោះេទួនពនោះ ពបើពង្របៀបពធៀបជាម្យួឆ្ន ២ំ០១៩ ព ើញថាម្មនតួពលែពកើនព ើង (កាលឆ្ន ២ំ០១៩ ម្មនចនំួន 
១៧ព ា្ ោះ)។ ែុម្ខ្រែល កតេ់ម្មា ល់ព ើញថា ព ា្ ោះេទួនខ ល នពកើតព ើងកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៩ 
ខ លែុម្ខ្រែល នបញ្ជូ នព ា្ ោះទងំពនាោះពៅ គ.ជ.ប ព ើម្បពីោោះង្រសាយ គឺម្មន ១៧ព ា្ ោះ នលុបពចញេីបញ្ជ ីរចួ
ពរើយ។ 

 ែុម្ខ្រែល នរកព ើញពទៀតថា កនុងចំពណាម្ព ា្ ោះ ៨,៨៣១,៩៤៧ព ា្ ោះកនុងបញ្ជ ី ម្មនករណីពលែ
េម្មា ល់កនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ចំនួន ២១,៦៦៦ ករណី(ព ា្ ោះែលោះ ូចាន ១ករណី ែលោះពលើេេី ១ករណី) ម្មនពលែ
េម្មា ល់កនុងង្របពភ្ទឯកសារបញ្ហជ កអ់្តតេញ្ហា ណ ូចាន ។ កនុងចំពណាម្ករណីជាង២ម្ុនឺព ា្ ោះពនោះ ម្មនពលែ ូចាន
កនុងង្របពភ្ទអ្តតេញ្ហា ណបណ័ណ េញ្ហជ តិខែារ(អ្.ែ) ចនំួន ២០៨១៦ករណី (ករណីែលោះ ូចាន  ១ករណី ែលោះពលើេេី ១
ករណី) នងិពលែកនុងង្របពភ្ទអ្តតេញ្ហា ណបញ្ហជ កក់ារចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ឯ.អ្  ូចាន ចំនួន ៨៥០ករណី(ករណីែលោះ ូច
ាន  ១ករណី ែលោះពលើេេី១ករណី)។ ពបើពង្របៀបពធៀបពលើបញ្ជ ីព ា្ ោះជាង ៨លានព ា្ ោះវញិ គឺ អ្.ែ ចនំួន ២០៨១៦
ករណីកនុងព ា្ ោះអ្នកពង្របើង្រ េ់ អ្.ែ េរបុចំននួ ៨,៣៩៧,៣៧២ព ា្ ោះ ខ លម្មនពលែ ូចាន ។ រឯីពលែ ឯ.អ្ ម្មន
ពលែ ូចាន  ចនំួន ៨៥០ករណីថ្នចំននួេរបុថ្នអ្នកពង្របើ ង្រ េ់ ឯ.អ្ ចំននួ ៤៣៤,៥៧៥ព ា្ ោះ ម្មនពលែ ូចាន ។ ការ
រកព ើញពលែ ូចាន ពនោះ ម្និអាចេននិោា នថា ជារបេ់ម្នុេសខតម្មន កព់នាោះពទ ខតអាចេម្មា ល់ថា ឯកសារថ្នអ្នកព ោះ
ពឆ្ន តម្មនពលែេម្មា ល់  ូចាន ។ 

ការេិនិតយពលើអ្តតេញ្ហា ណេង្រម្មប់ចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត (អ្តតេញ្ហា ណប័ណណ េញ្ហជ តិខែារ-អ្.ែ ឬឯកសារ
បញ្ហជ ក់អ្តតេញ្ហា ណេង្រម្មប់ការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត-ឯ.អ្) ពៅកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០២០  នបាា ញថា 
អ្.ែ ទី១ ម្មនចំនួន ៥៤៩,១៥២ព ា្ ោះពេាើនឹង ៦.២ភាគរយ អ្.ែ ទី២ ម្មនចំនួន ៣១៧,៣៩៨ព ា្ ោះពេាើនឹង 
៣.៦ភាគរយ អ្.ែ ទ៣ី ម្មនចំនួន ៧,៥៣០,៨២២ព ា្ ោះពេាើនឹង ៨៥.៣ភាគរយ និង ឯ.អ្ ម្មនចំននួ ៤៣៤,៥៧៥
ព ា្ ោះពេាើនឹង ៤.៩ភាគរយ។ តួពលែពនោះ នបាា ញថា អ្នកម្មនព ា្ ោះកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ចំនួន ១៤.៧ភាគ
រយង្រតូវការចា ំចក់ារពធែើបចចុបបននភាេឯកសារព ើងវញិ។ 

៤. ការពផ្ទៀងផ្ទទ តវ់តតម្មនអ្នកម្មនេិទធពិ ោះពឆ្ន តជាម្យួបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត 

 កនុងចំពណាម្ព ា្ ោះអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តកនុងបញ្ជ ីចំនួន ១០៣០ព ា្ ោះ (ខផ្នកម្យួថ្នទិនននយ័េំណាក) ម្មន 
១០១៣ព ា្ ោះថ្ន នផ្តល់ចពម្លើយ ពេាើនឹង ៩៨.៤៥ភាគរយ (កនុងពែតតចនំួន ១១ពែតត និងកនុងភ្ូម្ចិំនួន ១០៣ភ្មូ្)ិ
បាា ញថា  នសាា ល់ នងិេិតជាម្មនវតតម្មនង្រ ក រេ់ពៅកនុងភ្ូម្ ិ បញ្ហជ កព់ោយពម្ភ្ូម្ ិ និងអ្នករេ់ពៅកនុងភ្ូម្។ិ 
ព ា្ ោះចំនួន ១០ព ា្ ោះពេាើនងឹ ០.៩៧ភាគរយ ពម្ភ្ូម្ ិឬអ្នករេ់ពៅកនុងភ្ូម្មិ្និសាា ល់ ខត នរកព ើញព ា្ ោះ នងិឯក
សារបញ្ហជ កក់ារចុោះព ា្ ោះពៅកនុងបញ្ជ ីសាលា ំុេាេ ត ់ ពង្រៅេីពនាោះ គឺម្និទទួល នការបញ្ហជ កេ់ីអាជាា ធរ ឬង្របជា
េលរ ាព ើយ។ កនុងចំពណាម្អ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន ត នសាា ល់ អ្នកែលោះ នជួបេម្មភ េនព៍ោយផ្ទទ ល់ និងអ្នកែលោះទទួល
 នការបញ្ហជ កេ់ីសាចញ់ាត។ិ 

 កនុងចំពណាម្ឯកសារខ លអ្នកេា័ង្រគចិតត នពធែើការពផ្ទៀងផ្ទទ ត ់ រវាងេត័ម៌្មនកនុងឯកសារខ លអ្នកម្មនេិទធិព ោះ
ពឆ្ន តម្មន (អ្នកព ោះពឆ្ន តខ លម្មនឯកសារអាចពផ្ទៀងផ្ទទ ត ់នចំននួ ៥០០ឯកសារ) ជាម្យួេត័ម៌្មនកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះ
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ព ោះពឆ្ន តព ើញថា ៤២៩ឯកសារពេាើនឹង ៨៦ភាគរយ  ូចាន  ពង្រៅេីពនាោះអ្នកព ោះពឆ្ន ត នពង្របើង្រ េ់ឯកសារងាែុីេ
េីកាលចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត។  

៥. គុណភាេបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត 

អ្ែីជាគុណភាេថ្នបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត គឺជាបញ្ជ ីព ា្ ោះខ លម្មនគុណភាេ បញ្ជ ីព ា្ ោះម្យួខ លអាចធានាថា 
ង្របជាេលរ ាអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន ត ម្មនព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តខតម្យួកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត អ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តេិត
ជាម្មនវតតម្មនពៅម្ូលោា នេិតង្រ ក  ូចកនុងបញ្ជ ី រឯីេត័ម៌្មនអ្នកព ោះពឆ្ន ត គឺង្រតូវម្មនេត័ម៌្មនង្រតឹម្ង្រតូវរវាងឯកសារអ្នក
ម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន ត និងឯកសារពៅកនុងបញ្ជ ី រមួ្ទងំព ា្ ោះខ លម្និអាច តប់ងេ់ីកនុងបញ្ជ ីពេលពៅព ោះពឆ្ន ត។ 

ែុម្ខ្រែល នេិកាេបីញ្ជ ី និងពធែើការពផ្ទៀងផ្ទទ តេ់ត័ម៌្មន ព ើញថា ៩៨.៤៥ភាគរយ(១១ពែតត)ថ្នព ា្ ោះ
ខ ល នពផ្ទៀងផ្ទទ តគ់ឺម្មនវតតម្មនអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តេតិង្រ ក ។ រឯីព ា្ ោះអ្នកព ោះពឆ្ន តកនុងបញ្ជ ី ខ ល នរក
ព ើញេទួនម្មនចំនួន ៧៩ព ា្ ោះ (ឬេរបុចនំួន ១៥៨ព ា្ ោះ) ថ្នព ា្ ោះអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តេរបុចនំួន 
៨,៨៣១,៩៤៧ព ា្ ោះ។ ការពផ្ទៀងផ្ទទ តេ់ត័ម៌្មនឯកសារខ លអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន ត នផ្តល់ឱ្យ(៥០០នាក)់ ជាម្យួ
េត័ម៌្មនកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ម្មន ៤២៩ឯកសារ ពេាើនឹង ៨៦ភាគរយ បញ្ហជ កថ់ា េត័ម៌្មន ូចាន  នងិ ៤២ឯកសារ
ពេាើនឹង ៨.៤ភាគរយ គមឺ្និ ូចាន ពោយសារខតឯកសារអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តែលោះ នពោោះ ូរែុេេីឯកសារពេលពៅ
ចុោះព ា្ ោះ នងិម្និទនព់ធែើបចចុបបននភាេពៅព ើយ។ ពបើេិនតិយពម្ើលពលើពលែេម្មា ល់ឯកសារវញិ ព ើញថាកនុងចំពណាម្ 
៨,៨លានព ា្ ោះម្មន ២១,៦៦៦ករណី ម្មនពលែេម្មា ល់ ូចាន ម្យួ ឬពលើេេីម្យួកនុងង្របពភ្ទ ូចាន  (គ.ជ.ប ង្រតូវពធែើការ
ខកេង្រម្ួល)។  ែុម្ខ្រែល  នរកព ើញពទៀតថា ឯកសារអ្នកព ោះពឆ្ន តខ ល នពង្របើកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ម្និទន ់
ពធែើបចចុបបននភាេ (អ្.ែ ង្របពភ្ទទី១ អ្.ែ ង្របពភ្ទទី២ និងឯកសារបញ្ហជ កអ់្តតេញ្ហា ណ-ឯ.អ្) ម្មនចនំួន១,៣០១,១២៥
ព ា្ ោះពេាើនឹង ១៤.៧ភាគរយ ទងំពនោះចា ំចង់្រតូវពធែើបចចុបបននភាេបញ្ជ ីព ា្ ោះ។ 

ពយាងតម្ការរកព ើញ ពរើយវភិាគង្រតឹម្ព ា្ ោះេទួនកនុងបញ្ជ ី ែុម្ខ្រែលពៅខតយល់ព ើញថា បញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះ
ពឆ្ន តម្មនគុណភាេអាចទទលួយក ន ខតពបើេិនិតយពលើេិទធិអ្នកចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តវញិ គឺពៅម្និទនអ់ាចបំពេញ
 នពៅព ើយពទ ទកទ់ងនងឹអ្នកចណំាកង្រេុកពៅពង្រៅង្របពទេ។ 

៦. អ្នុសាេនេ៍ង្រម្មបខ់កលម្អ 

ពយាងតម្រ យការណ៍េពងខប េីការរកព ើញកនុង ំពណើ រការេិនិតយបញ្ជ ីព ា្ ោះ នងិការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត 
ែុម្ខ្រែល េូម្ជូននូវអ្នុសាេនម៍្យួចំនួន  ូចខាងពង្រកាម្៖ 

 គ.ជ.ប គួរខតបនតយនតការពោោះង្រសាយជាម្យួគណបកសនពយា យពោយេនតិវធិ ី និងេនយល់តម្ខបប
បពចចកពទេ ជាជាងការពង្របើង្រ េ់យនតការបណតឹ ង កនុងការពោោះង្រសាយបញ្ហា ខ លេួកពគ នការពារផ្ល
ង្របពយាជនរ៍បេ់េកួពគ។ 

 គ.ជ.ប ង្រតូវខតបនតផ្តល់េត័ម៌្មនពៅអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តខ លពៅពង្របើង្រ េ់ អ្.ែ ង្របពភ្ទទី១ និងង្របពភ្ទទី២ 
ពរើយអ្េ់េុេលភាេខ លម្មនពៅកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឱ្យម្កពធែើបចចុបបននភាេឯកសារបនតពទៀត។ 

 គ.ជ.ប ង្រតូវពធែើការេិកាជាម្យួង្រកេួងម្ហាថ្ផ្ទ ពធែើយា៉ា ងណាបពងេើនការផ្តល់អ្តតេញ្ហា ណបណ័ណ េញ្ហជ តិខែារ
 ល់ង្របជាេលរ ាឱ្យ នង្រគបា់ន  ជាេិពេេអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តខ លពង្របើង្រ េ់ឯកសារបញ្ហជ កអ់្តត
េញ្ហា ណេង្រម្មបក់ារចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត (ឯ.អ្) នងិបនតជំរញុអ្នកព ោះពឆ្ន តឱ្យម្កពធែើបចចុបបននភាេ ពេល
ទទួល នឯកសារងា។ី 
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 ចំពពាោះឯកសារអ្តតេញ្ហា ណបញ្ហជ កក់ារចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត (ឯ.អ្) ែុម្ខ្រែល ពេនើឱ្យេិចារណាពម្ើលេីពលែ
េម្មា ល់ថ្នឯកសារខ លពចញឱ្យអ្នកពង្របើង្រ េ់ឱ្យម្មនលកខណៈឯកកូ   ូចាន ជាម្យួ អ្.ែ ង្របពភ្ទទី៣ ខ រ 
ពជៀេវាងម្មនពលែេម្មា ល់េទួនាន   ូចករណីេិកាខ ល នផ្តល់ជូនកនុងរ យការណ៍លម្អតិ។  

 េង្រងងឹការយកចិតតទុកោករ់បេ់ម្្នតីការយិាល័យចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តកនុងការបំពេញឯកសារ ឬការផ្ទល េ់បតូរ
េត័ម៌្មនខ លអ្នកព ោះពឆ្ន ត នពេនើេំុ ឬការងតរបូ ព ើម្បកីាតប់នែយកំរុេបពចចកពទេឱ្យម្កកង្រម្តិទប
បំផុ្ត ខ លអាចពធែើពៅ ន ពង្រពាោះព ា្ ោះែលោះ នពេនើេំុលុប ខតង្រតូវ នម្្នតីចុោះព ា្ ោះម្និទនព់ធែើបចចុបបននភាេ
ពៅព ើយ។ 

 រាល់េត័ម៌្មនេីពលែអ្តតេញ្ហា ណខ លម្និចាេ់លាេ់ពង្រកាយការចុោះព ា្ ោះ គ.ជ.ប គួរខតផ្តល់ពៅឱ្យង្រកុម្ចុោះ
ព ា្ ោះ ឬអាជាា ធរម្ូលោា នឱ្យអ្ពញ្ជ ើញង្របជាេលរ ារបូពនាោះម្កពផ្ទៀងផ្ទទ ត ់ ឬយកពៅបញ្ហជ កជ់ាម្យួេួកាត់
ព ើងវញិពៅឆ្ន បំនាទ ប ់ព ើម្បកុីំឱ្យម្មនភាេម្និង្របង្រកតីេត័ម៌្មនពលើបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត។ 

 តម្រយៈពរតុផ្លខ លចុោះព ា្ ោះឱ្យអ្នកម្និ នរេ់ពៅអ្ចិថ្្នតយក៍នុងភ្មូ្ ិ ពរើយ នបញ្ហជ កទ់ីលំពៅ ឬទី
េំណាកជូ់ន េង្រម្មបក់ារចុោះព ា្ ោះពោយម្្នត ី ូចរ យការណ៍ខ ល នបញ្ហជ កខ់ាងពលើ ែុម្ខ្រែល ពេនើ គ.ជ.ប 
ព ើរតួជាអ្នកេង្រម្បេង្រម្ួលជាម្យួរាជរោា ភ្ ិលអ្េំី ំពណើ រការថ្នការចុោះព ា្ ោះ នងិជខជកជាម្យួេភាកនុង
ការផ្តល់ផ្លូវចាបេ់ង្រម្មបប់ពងេើតនីតិវធិី ផ្តល់េិទធិ នងិលទធភាេ ល់ង្របជាេលរ ាចណំាកង្រេុករេ់ពៅពង្រៅ
ង្របពទេ នចុោះព ា្ ោះ តម្រយៈពង្របើង្រ េ់នីតិវធិីបញ្ហជ កឯ់កសារ ឬនីតិវធិីចុោះព ា្ ោះ  ូចង្រកុម្ការារចុោះម្ូល
ោា ន នគរ ល ទហាន ឬង្រកមុ្ការារពផ្សងពទៀតផ្ងខ រ។  

 នីតិវធិីពោោះង្រសាយចុោះព ា្ ោះពៅពង្រៅង្របពទេ គ.ជ.ប អាចេង្រម្បេង្រម្ួលយា៉ា ងេិពេេពោយពរៀបចំង្រកុម្ចុោះ
ព ា្ ោះពៅពង្រៅង្របពទេ ោកព់ៅសាែ នទូតជាកខនលងពរៀបចំចុោះព ា្ ោះ ឬពៅតំបនខ់ លម្មនង្របជាេលរ ាពធែើ
ការារពង្រចើន ឬសាកលបងពៅតម្ជាយង្រេំខ នខែារជាម្នុ។ អ្នកចុោះព ា្ ោះពៅពង្រៅង្របពទេ អាចពង្របើង្រ េ់
លិែិតឆ្លងខ នជាឯកសារពាល ពបើម្និម្មនអ្តតេញ្ហា ណបណ័ណ េញ្ហជ តិខែារពទ។ 
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