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ថ្ងៃអង្គា រ ៨ក ើត ខែកេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្  ព.ស្ ២៥៦៦ 
ភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទ៧ី ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ 

របាយការណ៍សង្ខេបបឋម 
សតពី ី

ស្ថា នភាពននដំង្ណើ រការនងៃង្បាោះ នខិរាប់សនលឹកង្នោ ត 
 

អង្ាការស្ង្ាមសីុ្វលិខែលបានស្ហការគ្នន ដា ព់ង្រង្គយអន ស្កង្េតការណ៍ កែើមបកីមើលស្ថា នភាពថ្នែាំកណើ រ
ការកបាោះកឆ្ន តង្រ ុមង្ររឹ ាឃុាំ ស្ង្គេ ត ់អាណតតិទ៥ី ខែលបានង្ររង្រពឹតតកៅកៅថ្ងៃទី៥ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២  នលង្ម កនោះ 
បានរ កឃើញនូវភាពមនិង្ររង្រ តី នុង្ែាំកណើ រការកៅថ្ងៃកបាោះ និង្រារស់្នលឹ កឆ្ន តែូចខាង្កង្រកាម៖   

លទធផលថ្នការស្កង្េតកៅ នុង្ែាំកណើ រការកបាោះកឆ្ន ត បានស្កង្េតកឃើញពីភាពមនិង្ររង្រ តី មយួចាំនួន គ ឺ (១) 
វតតមានអាជ្ញា ធរ មានែូចជ្ញ ស្មាេិ ភ្ូម ិ កមភ្ូម ិ កមឃុាំ កៅស្ង្គេ ត ់មន្តនតីនគរបាល ករ ខេនឈរក ម្ ោះ មានវតតមាន
ឈរកៅ នុង្ររកិវណការយិាល័យកបាោះកឆ្ន ត និង្ពួ កគង្រតវូបាន តស់្មាា ល់កឃើញថា បានរង្ច់ាំ តក់ ម្ ោះអន ចូលកៅ
កបាោះកឆ្ន តកៅខាង្មុែការយិាល័យកបាោះកឆ្ន ត ឬត្វមភ្ូមនិានាកៅ នុង្ឃុាំ ស្ង្គេ ត។់ (២) ង្ររជ្ញពលរែឋមនិបានកបាោះ
កឆ្ន ត កដាយស្ថរមូលកហតុែូចជ្ញ ការរ ក ម្ ោះមនិកឃើញ និង្ទិនននយ័ នុង្ឯ ស្ថររញ្ជា  អ់តតស្ញ្ជា ណ ែុស្ពទីនិនិ
នយ័ នុង្រញ្ា ីក ម្ ោះកបាោះកឆ្ន ត និង្មនិមានឯ ស្ថររញ្ជា  អ់តតស្ញ្ជា ណរកង្រមើឲ្យការកបាោះកឆ្ន ត (ឯ.អ) ែណៈខែល
អតតស្ញ្ជា ណរណ័ណ ស្ញ្ជា តិខែមរហួស្សុ្ពលភាពកង្ររើង្របាស់្ ឬបាតរ់ង្។់ 

ែូចគ្នន កនោះខែរ កៅ នុង្ែាំកណើ រការរារស់្នលឹ កឆ្ន តកៅការយិាល័យរារស់្នល ឹកឆ្ន ត កយើង្ស្កង្េតកឃើញមាន
ភាពមនិង្ររង្រ តែូីចជ្ញ៖ (១) អន ស្កង្េតការណ៍ង្រតូវបានរារាាំង្មនិឲ្យចូលស្កង្េត ឬ/នងិ្មនិឱ្យងតែាំកណើ រការរារស់្នល ឹ
កឆ្ន តកៅត្វមការយិាល័យមយួចាំនួន ែូចជ្ញការយិាល័យ ១៣០៤ ថ្នឃុាំង្រតពាំង្ង្រពីង្ នងិ្ការយិាល័យ០០៦៥ ថ្នឃុាំ
កស្ដា  នុង្កែតតតបូង្ឃុាំ និង្ការយិាល័យកៅទីត្វាំង្កផេង្ៗកទៀត។ (២) ែាំកណើ រការរារស់្នលឹ កឆ្ន តកៅការយិាល័យមយួ
ចាំនួន ង្រតូវបានស្កង្េតកឃើញថា បានង្ររង្រពឹតតកៅ នុង្ស្ថា នភាពរិទបាាំង្ និង្ែាោះតមាល ភាព ែូចជ្ញការរិទង្រច ទីត្វាំង្ការយិា
ល័យ ង្រពមទាំង្រិទទា ររង្អួចការយិាល័យរារស់្នលឹ កឆ្ន ត ឬ/និង្មនិអនុញ្ជា តឱ្យង្ររជ្ញពលរែឋកមើលការរារស់្នលឹ កឆ្ន ត។ 
(៣) មន្តនតីការយិាល័យកបាោះកឆ្ន តមយួចាំនួន មនិបានរិទផាយ ាំណតក់ហតុថ្នការរារស់្នលឹ កឆ្ន ត (ទ.១១០២) កៅមុែ
ការយិាល័យកបាោះកឆ្ន តកង្រកាយែាំកណើ រការកបាោះកឆ្ន តបានរញ្ចរ។់ (៤) ការយិាល័យមយួចាំនួន មនិបានរាំកពញពត័ម៌ាន 
ខែលបាន ាំណត ់នុង្ចារ ់ រទរញ្ជា  នងិ្នីតិវធិី អាំពីលទធផលថ្នការរារស់្នល ឹកឆ្ន ត ស្ង្រមារគ់ណរ េនកយាបាយ
នីមយួៗ កៅ នុង្ ាំណតក់ហតុថ្នការរារស់្នលឹ កឆ្ន ត (ទ.១១០២) ខែលង្រតូវរទិកៅមុែការយិាល័យកបាោះកឆ្ន ត។ 

ែូចខែលអង្ាការស្ង្ាមសីុ្វលិធ្លល រប់ានង្ររកាស្ជ្ញស្ថធ្លរណៈថា ការស្កង្េតការណ៍កបាោះកឆ្ន តររស់្អង្ាការ
ស្ង្ាមសីុ្វលិ គមឺនិកធាើការវាយតថ្មលកលើលទធផល ថ្នែាំកណើ រការថ្នការកបាោះកឆ្ន តកនាោះកទ កដាយកយាង្កលើលទធផលថ្ន
ការស្កង្េតចាំកពោះការក្លើយតរកៅនឹង្ល ខែណឌ អរបររមាទាំង្ ៦ចាំណុច ខែលជ្ញកគ្នលការណ៍ស្ាំខាន់ៗ  ថ្នការកបាោះ
កឆ្ន តពិតង្របា ែកដាយកស្រ ី និង្យុតតិធម ៌ ខែលែ ង្រស្ង្ក់ចញពីរែឋធមមនុញ្ា មពុជ្ញ ចារ ់  តិកាស្ញ្ជា អនតរជ្ញតិ  ចិច
ង្រពមកង្រពៀង្ស្នតិភាពទីង្រ ុង្បា៉ា រសី្ អនុស្ថស្នខ៍ែលផតល់កដាយស្ថា រន័អង្ាការស្ហង្ររជ្ញជ្ញតិ និង្ភាគីព ព់ន័ធកផេង្ៗ
កទៀត រមួមានស្តង្ដ់ាអាយភ្យូី (IPU) ស្តីពីការកបាោះកឆ្ន តកដាយកស្រ ីនិង្យុតតិធម។៌ 

កយាង្ត្វមលទធផលថ្នភាពមនិង្ររង្រ តីខែលបានរ កឃើញខាង្កលើ អង្ាការស្ង្ាមសីុ្វលិ កៅខតរនតកស្នើឱ្យភាគី
ព ព់ន័ធ ពនិិតយកមើលការរាំកពញនូវល ខែណឌ អរបររមាទាំង្ ៦ចាំណុច ខែលបានកលើ ក ើង្កដាយអង្ាការស្ង្ាមសីុ្
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វលិ ជ្ញពិកស្ស្ពង្រង្ឹង្ការអនុវតតឱ្យបានង្រតឹមង្រតូវត្វមចារ ់រទរញ្ជា  នងិ្នីតិវធិីស្ង្រមារក់ារកបាោះកឆ្ន ត អពាង្រ ឹតយភាព
ររស់្មន្តនតីរាេការ  ង្ មាល ាំង្ង្ររដារអ់ាវធុ ង្រពមទាំង្ពង្រង្ឹង្ស្មតាភាពង្រគរង់្រគង្ និង្ចតខ់ចង្ការកបាោះកឆ្ន ត ររស់្ស្ថា រន័ 
គ.េ.រ និង្កលើ  មពស់្សិ្ទធិ និង្តួនាទីររស់្អង្ាការស្ង្ាមសីុ្វលិ នុង្ែាំកណើ រការកបាោះកឆ្ន ត។ 

ពត័ម៌ានរខនាមសូ្មទ ទ់ង្៖ 

១. កោ ង្រសី្ ចាន់ រា៉ា មី នាយិកាង្ររតិរតតិថ្នអង្ាការ មមវធិីអភ្វិឌ្ឍនធ៍នធ្លនយុវេន ០១២ ៦៦៣ ៩៣៧ 

២. កោ  គមឹ ឈន នាយ ង្ររតិរតតអិង្ាការែុមខន្តហាល ០១២ ៩៤២ ០១៩ 

៣. កោ  នី សខុា ង្ររធ្លនស្មាគមការពរសិ្ទធិមនុស្េអាែហុ  ០៨៦ ៣៧៤ ៦៦៦ 

៤. កោ  យ៉ាខ គិមង្េខ នាយ មេឈមណឌ លង្ររជ្ញពលរែឋកែើមបសី្នតិភាពនិង្ការអភ្វិឌ្ឍ ០១៦ ៨២៨ ២១១ 

៥. កោ  ង្មឿន តលុា នាយ ង្ររតិរតតមិេឈមណឌ លស្មពន័ធភាពការង្គរ និង្សិ្ទធមិនុស្េ ០១២ ៩២១ ៩៦១ 

 


