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របាយការណ៍សង្ខេប 
សតពីី 

ការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

សង្ខេបចុំណ ចសុំខាន់ៗ 

្របខណឌ ច្បាប ់៖ ការង្្វើវងិ្ោ្នរមមច្បាបង់្បាោះង្នោ តឃ ុំ សង្កា ត ់បទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ សី្ាបក់ារង្បាោះង្នោ តង្្រើស
ង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំ សង្កា ត ់នោ ុំ២០១៧ កាលអុំឡ ខនោ ុំ២០១៥ និខការង្្វើវងិ្ោ្នរមមបនតបន្ទា បង់្្កាយការង្បាោះ
ង្នោ តនោ ុំ២០២១៧ ្ តូវបានររង្ឃើញថា ានភាពអវរិាាន ង្្ច្បើនជាខវរិាាន។ ការផ្លា ស់បដូរដែលានភាពវរិាាន 
ឬភាព្បង្សើរជាខម ន ានច្បុំណ ច្បមយួច្បុំនួន ែូច្បជា៖ រុំដណទ្មខ់្ បពន័ធច្ប ោះង្ ម្ ោះង្បាោះង្នោ ត និខការង្រៀបច្បុំបញ្ា ី
ង្ ម្ ោះង្បាោះង្នោ តថ្មី ការចាតដ់ច្បខដារផ់្លា រសញ្ជា របស់គណបរសនង្ោបាយង្ៅតាមទីោធារណៈ ការហាមឃាត់
ង្ោធា ប ូលីស មន្រនតរីារការស ីវលិ អាជាា ្រមូលដាា ន និខមន្រនតីត លាការពីការចូ្បលរមួសរមមភាពនង្ោបាយជាមយួ
គណបរសនង្ោបាយរោ ខង្ា ខង្្វើការ ឬបុំង្ពញភាររិច្បចរោ ខរយៈង្ពលង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត ការទទួលោា ល់អោរ
សង្ខាតការណ៍ និខភាោ រង់្ករគណបរសនង្ោបាយសង្ខាតការណ៍ង្បាោះង្នោ ត ទុំខអស់ង្នោះស ទធដតានដច្បខ
ច្បាស់លាស់រោ ខច្បាបង់្បាោះង្នោ ត បទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ី និខានដច្បខអុំពីង្ពលង្វលា ដែល្តូវអន វតតោ ខ
ច្បាស់លាស់ ង្ដាយគណៈរាម ្ិការជាតិង្រៀបច្បុំការង្បាោះង្នោ ត។ ការផ្លា ស់បដូរដែលានភាពអវរិាាន្ងន់្ ងររមួ
ាន៖ ច្បាបង់្បាោះង្នោ តឃ ុំ សង្កា តម់និបានដច្បខង្បើរទូលុំទូលាយែល់សរមមភាពង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត និខការ
រតឹតបតិសិទធិង្សរភីាព ឬការរុំណត់្ ពុំដែនតួច្បច្បង្ខអៀតននការចូ្បលរមួរបស់អខាការសខាមស ីវលិ ង្ៅរោ ខរែូវកាល
ង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត និខការរតឹតបតិសិទធិបង្ញ្ចញមតិរបស់ពួរង្គ។ ការកាតប់នថយង្ពលង្វលាននការែដខែររបួន
ង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ តរបស់គណបរសនង្ោបាយ ដែលចូ្បលរមួ្បរួត្បដរខ ការទ រច្បង្ន្ទា ោះ្បង្ហាខរោ ខច្បាប់
ដែលអន ញ្ជា តង្អាយមន្រនតីរារការ រខរាា ុំខ្បដាបអ់ាវ ្  ង្ោ្ិន និខមន្រនតីត លាការ ានសិទធិចូ្បលរមួសរមមការ
ង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត ជាមយួគណបរសនង្ោបាយង្ៅង្្ៅង្ា ខង្្វើការ ឬដារច់្បាបឈ់បស់្ារមយួរយៈង្ពល
ននការង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត ង្ែើមបផី្តល់លទធភាពង្អាយពួរង្គង្្បើ្បាស់ង្ពលង្វលាចូ្បលរមួង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត 
ង្ែើមបគីុ្ំ ទ និខ្បនុំខគណបរសនង្ោបាយែនទង្ដាយង្សរ។ី មយ ខង្ទៀត ច្បុំណ ច្បសុំខាន់ៗ  ២ ដែលង្មើលង្ឃើញ
ថា ជាច្បុំណ ច្បអវរិាានខាា ុំខ ង្ ើយមនិធាា បា់នពីម នមរ គឺ (១) តុំដណខតុំណាខជាបង់្នោ ត មនិ្តូវបានធាន្ទ រមួ
ទុំខឆនាៈរបស់ាច ស់ង្នោ តង្្រោះថា ច្បាបង់្បាោះង្នោ តបានបបញ្ាតតិឱ្យានការដបខដច្បរអាសនៈដែលជាលទធផ្លពី
ការង្បាោះង្នោ តននគណបរសនង្ោបាយ ដែល្តូវបានត លាការរ ុំលាយ យរង្ៅដបខដច្បរឱ្យគណបរសង្ផ្សខង្ទៀត 
ដែលមនិដមនជារុំ រ ឬបុំណខននឆនាៈរបស់ាច ស់ង្នោ ត (២) ការង្្បើ្បាស់បណតឹ ខង្ៅត លាការ រោ ខបទង្លមើស
្ព មទណឌ  ជាមយួសរមមភាពដែលអោរបាន្ប្ពតឹត មនិបានបុំង្ពញ្គបល់រេខណឌ នននីតិវ ិ្ ីង្បាោះង្នោ ត។ 

ការង្្រើសង្រ ើសមន្រនតបីុំង្រ ើការង្បាោះង្នោ ត ៖ ខ មដន្រ វល បានពនិិតយង្ឃើញនូវច្បុំណ ច្បមយួច្បុំននួ ទរទ់ខការង្្រើសង្រ ើស
មន្រនតីបុំង្រ ើការង្ៅថាោ រង់្្កាមជាតិ គឺ (១) ការង្្រើសង្រ ើសគណៈរមមការ គឃ.សប គរប/រ បាន្ប្ពឹតតង្ៅតាម
ដផ្នការកាលវភិាគង្្គខទ រ។ (២) ង្បរេរនដែលបានសុំរាុំខយរង្ៅ្បឡខ និខសាា សន ៍ ង្ ើយបានជាបជ់ា   
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មន្រនតីរិច្បចសនយ ភាគង្្ច្បើនស ទធសឹខជា្គូបង្្ខៀន ង្ ើយជាអោរដែលធាា បា់នបទពិង្ោ្នក៍ារង្ករជាមន្រនតីកាល
រនាខមរ។ (៣) ង្បរេរនបានជាបជ់ាមន្រនត ី ង្បរេរនខាោះជាង្បរេភាពននសរមមរនគណបរសកានអ់ុំណាច្ប ដែលបាន
ដាររ់រយចូ្បល្បឡខ។ ទរទ់ខការបិទ្បកាសពត័ា៌នរោ ខការង្្រើសង្រ ើស ខ មដន្រ វល សង្ខាតង្ឃើញថា ានការ
្បកាសបិទតាមបណាត ការោិល័យរោ ខឃ ុំសង្កា ត ់ ោលាឃ ុំ របខមនាីង្ពទយ ានខាោះង្ៅតាមផ្ារ ឬទី្បរ ុំរន 
ង្ ើយរា៏នការបង្ង្កែ ោះង្ៅង្លើបណាត ញសខាម និខ្បពន័ធផ្សពវផ្ាយន្ទន្ទផ្ខដែរ។ ង្ ើយគណៈរមមការង្្រើស
ង្រ ើសជាអោរដច្បរររយ ទទួលររយ និខសាា សន។៍ ង្ទោះោ ខណា ង្ៅរោ ខែុំង្ណើ រការននការង្្រើសង្រ ើស ខ មដន្រ វល 
រប៏ានសង្ខាតង្ឃើញនូវភាពមនិ្ប្រតីននមយួច្បុំនួនដែលបានង្រើតង្ឡើខ ច្បុំង្រោះង្បរេរន្តូវបានសង្្មច្បដតខតាុំខ
ជាមន្រនតី ដែលានសមពន័ធភាពជាោច្បញ់ាតិនខឹគោ  ែូច្បជា ឪព រង្រមរ និខរូន្បោរ បខបអូនបង្ខាើត បានង្្វើការង្ករ
ង្ៅរោ ខការោិល័យដតមយួ។ ង្បរេរនដែលមនិបានសុំរាុំខង្ៅ្បឡខ និខសាា សនប៍ានបង្កែ ញថា ពួរង្គានការ
មនិង្ពញច្បិតតជាមយួែុំង្ណើ រការង្្រើសង្រ ើស ង្ដាយយល់ថា គណៈរមមការង្្រើសង្រ ើស គឺានការង្រៀបច្បុំទ រជាម ន។ 
តាមរយៈការសាា សនជ៍ាមយួនឹខតុំណាខននសារិរគណបរសនង្ោបាយវញិ ភាគង្្ច្បើនបានបង្កែ ញថា ពួរង្គ
មនិបានបញ្ាូ នង្បរេរនគណបរសនង្ោបាយណាមយួង្ៅដាររ់រយស ុំង្្វើជាមន្រនតីង្ន្ទោះង្ទ។ 

ការ្គប់្ គខ នខិចាតដ់ច្បខការង្បាោះង្នោ ត 

ការច្ប ោះង្ ម្ ោះង្បាោះង្នោ ត នខិការង្រៀបច្បុំបញ្ា ីង្ ម្ ោះង្បាោះង្នោ ត ៖ ខ មដន្រ វល យល់ង្ឃើញថា បញ្ា ីង្ ម្ ោះង្បាោះង្នោ តនូវ
ដតានគ ណភាពដែលអាច្បទទួលយរបាន ង្លើរដលខដតសិទធិច្ប ោះង្ ម្ ោះ សិទធិង្បាោះង្នោ ត ង្ៅដតជាបញ្ជែ ្បឈម 
មនិទនង់្ដាោះ្ោយបានង្ៅង្ឡើយ។ ការណ៍ង្នោះ ត្មូវឱ្យានការយរច្បិតតទ រដារប់ដនថមង្ទៀត ពីោថ បន័ គ.រ.ប 
និខរដាា ភបិាល រមួទុំខោថ បន័សភា ដែល្តូវង្បើរផ្ាូវដផ្ោរច្បាប ់ ឱ្យានការច្ប ោះង្ ម្ ោះ្បជាពលរែាដែលរស់ង្ៅ
ង្្ៅ្បង្ទសឱ្យានសិទធិច្ប ោះង្ ម្ ោះង្ៅង្្ៅ្បង្ទស ជាពិង្សស្បជាពលរែាជាខ ១.២លានន្ទរដ់ែលមនិច្ប ោះ
ង្ ម្ ោះរោ ខនោ ុំ២០២១ (តួង្លខ គ.រ.ប) ឱ្យបានច្ប ោះង្ ម្ ោះរោ ខនោ ុំ២០២២ ស្ាបក់ារង្បាោះង្នោ តថាោ រជ់ាតិនោ ុំ
២០២៣ ខាខម ខ។ 

ការោរលបខទរឹង្មម ល បលាខមនិ្រោះ ៖ គ.រ.ប បានង្្វើការោរលបខទឹរង្មម ល បលាខមនិ្រោះ ង្ៅោល
សនោិសីទននទីសតីការ គ.រ.ប។ អោរចូ្បលរមួសរ បច្បុំនួន ៥៨ន្ទរម់រពតីុំណាខ្រមុ្បឹរា្មមន ញ្ា  តុំណាខ្ពទឹធសភា 
តុំណាខរែាសភា តុំណាខ្រសួខមហានផ្ា តុំណាខអគាន្ទយរដាា នរែាបាល អគាន្ទយរដាា នអតតសញ្ជា ណរមម 
តុំណាខអគាសោខការនគរបាលជាតិ តុំណាខ្រសួខោរពត័ា៌ន តុំណាខ្រសួខការររជាតិ តុំណាខគណបរស
នង្ោបាយ តុំណាខអខាការមនិដមនរដាា ភបិាលជាតិ និខអនតរជាតិ តុំណាខោថ នទូតរប  ន្បចាុ្ំ ពោះរាជាណាច្ប្រ
រមព ជា តុំណាខោថ នទូតឥណាឌ ្បចាុ្ំ ពោះរាជាណាច្ប្ររមព ជា ភាោ រង់្ករ JICA អោរោរពត័ា៌នជាត ិនខិមន្រនត ីគ.រ.ប 
ររព់ន័ធ។ មន្រនតរីុំន្ទញននអគាង្លខា្ិការដាា ន គ.រ.ប បានង្្វើការោរលបខ និខបានបញ្ជា ទិញទឹរង្មម រ្មតិសូ
ល យសយ ខ្បារន់ី្តាត្តឹម ២០% ច្បុំនួន ៥២,០០០ែប។ ង្្កាយពីោរលបខ្រលរ់្ ាមនែង្លើទឹរង្មម  និខ
សាអ តង្ដាយោរធាត ស្ាបល់ាខសាអ តរចួ្បមរ ជាលទធផ្លបានបញ្ជា រឱ់្យង្ឃើញថា ទរឹង្មម ង្ន្ទោះ ពតិជាល ប
លាខមនិ្រោះពតិដមន ។ 

ការច្ប ោះង្ ម្ ោះង្បរេរនននគណបរសនង្ោបាយ ៖ រោ ខែុំង្ណើ រការននការច្ប ោះបញ្ា ីង្បរេរនគណបរសនង្ោបាយ គណ
បរសង្ភាើខង្ទៀន បានដារង់្បរេរនរោ ខឃ ុំសង្កា តច់្បុំននួ ១៦៤៩ បន្ទា បព់គីណបរស្បជារនរមព ជាបានដារង់្បរេរន



របាយការណ៍សង្ខេប សតី ពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំ សង្កា ត ់អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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្គបឃ់ ុំសង្កា តច់្បុំននួ ១៦៥២។ រោ ខែុំង្ណើ រននការច្ប ោះបញ្ា ីង្បរេរនង្នោះ ទុំខគណបរសង្ភាើខង្ទៀន និខគណបរស
ដែលដបរង្ច្បញពីអតតីៈគណបរសសង្ន្រង្កា ោះជាតិ ស ទធដតបានទទួលរខបណតឹ ខ ស ុំែរង្បរេរនឈរង្ ម្ ោះទរទ់ខ
ការបុំង្ពញលរេខណឌ ជាង្បរេរនមនិ្គប់្ គន ់រមួាន ១) មនិង្ច្បោះអរសរ ២) មនិានទលីុំង្ៅពិត្បារែ ឬនិខ ៣) 
មនិបុំង្ពញ្បវតតិរបូង្ដាយផ្លា ល់។ 

ខ មដន្រ វល បានតាមដានែុំង្ណើ រការបណតឹ ខរោ ខែុំណារក់ាលននការច្ប ោះបញ្ា ីង្បរេរនគណបរសនង្ោ
បាយង្នោះ ង្ឃើញថា បណតឹ ខភាគង្្ច្បើនង្ៅរោ ខអខាង្ ត  ានែូច្បជា ការស ុំែរខាួនរបស់ង្បរេរន ង្បរេរនមនិែឹខខាួន 
ង្បរេរនមនិង្ច្បោះអរសរ ឬនិខង្បរេរនខាោះង្ទៀតមនិានទីលុំង្ៅ។ បណតឹ ខទុំខង្នោះ បានបតឹខស ុំែរង្បរេរនង្ច្បញពី
រោ ខបញ្ា ីង្បរេរន និខល បបញ្ា ីង្បរេរនននគណបរសនង្ោបាយង្ច្បញពីឃ ុំសង្កា ត។់ ជាមយួនឹខបណតឹ ខង្នោះ រា៏ន
ការបតឹខង្ដាយអាជាា ្រានសមតថរិច្បចង្ៅត លាការផ្ខដែរ ង្ដាយង្ចាទពីបទដរាខបនាុំឯរោរ ែូច្បររណីង្ៅរោ ខ
ង្ខតតង្រ្ិ៍ោត ់ ដែល្តូវបានត លាការឃ ុំខាួនសរមមរនគណបរសង្ភាើខង្ទៀន ២របូ ពបីទង្ចាទង្លើង្ទស្ព ម
ទណឌ  ថា «បានបនាុំឯរោរោធារណៈ» ង្ដាយភាា បជ់ាមយួររណីង្ៅរោ ខ្រម្ព មទណឌ ។ ររណីង្ចាទ្បកាន់
ង្ៅត លាការង្នោះ ខ មដន្រ វល សង្ខាតង្ឃើញថា ជាការអន វតតថ្មីមយួ ដែលពីម នមរមនិ្តូវបានអន វតតង្ដាយត លា
ការ រោ ខែុំណារក់ាល្គប់្ គខ និខែុំង្ណើ រការចាតដ់ច្បខង្ដាយ គ.រ.ប ង្ន្ទោះង្ទ។ ជាលទធផ្លផ្ាូវការននការច្ប ោះបញ្ា ី
ង្បរេរនននគណបរសនង្ោបាយ គឺគណបរសង្ភាើខង្ទៀន ានង្បរេរនង្ៅរោ ខឃ ុំសង្កា ត់្ តឹមច្បុំននួ ១៦២៣ឃ ុំ
សង្កា ត ់ននង្បរេរនដែលបានដាររ់ោ ខ ១៦៤៩ឃ ុំសង្កា ត។់ 

យ ទធន្ទការង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត ៖ ការសង្ខាតឃាា ុំង្មើលែុំង្ណើ រការង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត រយៈង្ពល ១៤នថ្ងនន 
បរោិកាសទរទ់ខការង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត ានភាពសងបោ់ង ត ់ គម នអុំង្ពើ ឹខា ឬការ្បឈមដារគ់ោ រវាខរបួន
ែដខែរបស់គណបរសនង្ោបាយង្ន្ទោះង្ទ។ របាយការណ៍សង្ខេបបឋម សតីពោីថ នភាពននែុំង្ណើ រការង្ឃាសន្ទង្បាោះ
ង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំ សង្កា ត ់ អាណតតទិី៥ ខ មដន្រ វល បានង្ច្បញផ្ាយជាោធារណៈរចួ្បង្ ើយ។ រោ ខ
របាយការណ៍បឋម បានបង្កែ ញការររង្ឃើញពីភាពមនិ្ប្រតីច្បុំននួ ៦ច្បុំណ ច្ប។ ទនាឹមនឹខការបង្កែ ញពីភាពមនិ
្ប្រតី ខ មដន្រ វល រប៏ានផ្តល់ជាអន ោសន ៍ និខង្សោើឱ្យភាគីររព់ន័ធ អន វតតតាមលរេខណឌ អបបរា ៦ច្បុំណ ច្ប 
ស្ាបក់ារង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំ សង្កា ត ់ដែល្រុមអខាការសខាមស ីវលិបានង្សោើង្ឡើខ។ មយ ខង្ទៀត 
ភាា បជ់ាមយួលរេខណឌ ង្នោះ ង្សោើឱ្យពិនិតយ នខិរុំណតង់្លើនតីិវ ិ្ ីស្ាបឱ់្យមន្រនតីរារការ រខរាា ុំខ្បដាបអ់ាវ ្  នខិ
មន្រនតីត លាការ ង្ដាយមនិគួរ្តូវបានអន ញ្ជា តច្បាបឱ់្យង្ៅចូ្បលរមួការង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ តង្ន្ទោះង្ទ។ ង្ទោះបី ការ
ង្ឃាសន្ទានភាពសងបោ់ង ត ់ គម នអុំង្ពើ ឹខា ឬការ្បឈមដារគ់ោ រវាខរបួនែដខែរបស់គណបរសនង្ោបាយរ៏
ង្ដាយ រភ៏ាពមនិ្ប្រតីនូវដតសង្ខាតង្ឃើញង្រើតាន រមួាន (១) សរមមភាពមនិអពយ្រឹតភាព ឬការចូ្បលរមួពី
មន្រនតីរារការស ីវលិ និខរខរាា ុំខ្បដាបអ់ាវ ្  (២) សរមមភាពដែលន្ទុំឱ្យានង្រើតជារុំង្លាោះ ការរារាុំខ នខិការ
រ ុំខាន  (៣) ភាពមនិអពយ្រតឹភាពរបស់អាជាា ្រភូម ិឃ ុំ (៤) ភាពមនិង្សមើគោ ននការង្្បើ្បាស់ទីរដនាខ និខសនតិស ខ 
(៥) ការបខារការភយ័ខាា ច្បតាមរយៈការគុំរាមរុំដ ខ នខិ (៦) ការបខាការភយ័ខាា ច្បែល់អោរង្បាោះង្នោ ត។ 

 ិរញ្ា វតថ ស្ាបក់ារង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត៖ រោ ខែុំង្ណើ រការង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ ត គណបរសនង្ោបាយដែលបាន
ង្្បើ្បាស់្នធានង្្ច្បើនជាខង្គ រោ ខការង្រៀបច្បុំង្ឃាសន្ទ គឺគណបរស្បជារនរមព ជា ដែលច្បុំណាយទុំខង្ន្ទោះ 
ានការច្បុំណាយង្លើការដច្បររូនសារិរគណបរសម នការង្ឃាសន្ទ ការដច្បរង្្កាយសរមមភាពែដខែរបួន



របាយការណ៍សង្ខេប សតី ពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំ សង្កា ត ់អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ង្ឃាសន្ទ ការច្បុំណាយរង្លើការង្រៀបច្បុំោា រសញ្ជា ង្ៅតាមទីោធារណៈ ការង្រៀបច្បុំខិតបណ័ណ  ការង្រៀបច្បុំឯរោរ
ស្ាបប់ង្្ខៀនពលរែាឱ្យង្ច្បោះគូសង្្រើសង្រ ើសរបូសញ្ជា គណបរស ការរួបរ ុំ ការង្រៀបច្បុំជារបួនែដខែ និខការ្បគ ុំ   
តន្រនតី។ល។ ច្បាបង់្បាោះង្នោ តមនិបានរុំណត ់ ឬាននតីិវ ិ្ ីស្ាបគ់ណបរស សតីពីការច្បុំណាយថ្វកិាង្លើការ
ង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ តង្ន្ទោះង្ទ។ ររណីង្នោះ ខ មដន្រ វល សង្ខាតង្ឃើញថា គណបរសកានអ់ុំណាច្ប បានង្្បើ្បាស់ 
ថ្វកិា ្នធានមន សសជាមន្រនតរីារការ មង្្យបាយង្ឃាសន្ទ (្បពន័ធផ្សពវផ្ាយង្លើវទិយ  ទូរទសសន ៍ឯររន) ការង្្បើ
្បាស់ែខផ្ាូវោធារណៈ ង្្ច្បើនជាខគណបរសែនទ ង្ដាយមនិានការពិនតិយ និខបង្កែ ញជាោធារណៈថា ការង្្បើ
្បាស់ង្ន្ទោះ្សប ឬង្គរពតាមង្គលការណ៍ង្សមើភាព តាា ភាព ឬោ ខណាង្ន្ទោះង្ឡើយ។   

ការចូ្បលរមួសង្ខាតឃាា ុំង្មើលនថ្ងង្បាោះង្នោ ត នខិរាបស់នារឹង្នោ ត ៖ ខ មដន្រ វល ស ការជាមយួអខាការនែគូ បានដារ់
ព្ង្កយអោរសង្ខាតការណ៍ ច្បុំនួន ១,៨៥៨ន្ទរ ់ (ន្រសដី ៧៥៩ន្ទរ)់ ង្ែើមបចូី្បលរមួសង្ខាតទូង្ៅននែុំង្ណើ រការង្បាោះ
ង្នោ ត និខរាបស់នាឹរង្នោ ត។ អខាការសខាមស ីវលិដែលបានស ការគោ ដារអ់ោរសង្ខាតការណ៍ បាន្បកាសរុំ រ
ថា លទធផ្លននការសង្ខាតមនិ្តូវបានង្្វើការវាយតនមាង្លើែុំង្ណើ រការង្បាោះង្នោ តង្ដាយង្សរ ី ្តឹម្តូវ និខយ តតិ្ម៌
ង្ន្ទោះង្ទ ការចូ្បលរមួសង្ខាត្គនដ់តពិនិតយង្មើលង្លើបញ្ជែ ភាពមនិ្ប្រតចី្បុំង្រោះអោរង្បាោះង្នោ ត រមួានការរ ុំង្លាភ
សិទធិអោរង្បាោះង្នោ ត បញ្ជែ ្បឈមស្ាបអ់ោរង្បាោះង្នោ ត និខភាពមនិ្ប្រតីង្ផ្សខៗ ង្ទៀត។ 

ភាពមនិ្ប្រតរីោ ខអុំឡ ខង្ពលង្បាោះង្នោ ត ៖ ានភាពមនិ្ប្រតីមយួច្បុំនួនបានង្រើតង្ឡើខង្ៅរោ ខែុំង្ណើ រការង្បាោះ
ង្នោ តដែលភាពមនិ្ប្រតីង្ន្ទោះ រមួាន (១) ានវតតានអាជាា ្រ ែូច្បជា សារិរភមូ ិ ង្មភូម ិ ង្មឃ ុំ ង្ៅសង្កា ត ់  
មន្រនតីនគរបាល ង្បរេរនឈរង្ ម្ ោះ ានវតតានឈរង្ៅរោ ខបរងិ្វណការោិល័យង្បាោះង្នោ ត និខង្្ៅ ឬដរបរ
បរងិ្វណការោិល័យ។ អោរទុំខង្ន្ទោះ ្តូវបានរតស់ាា ល់ង្ឃើញថា បានរខច់ាុំរតង់្ ម្ ោះអោរចូ្បលង្ៅង្បាោះង្នោ ត ឬ
រឈ៏រង្ៅតាមភូមនិ្ទន្ទង្ៅរោ ខឃ ុំ សង្កា តង់្ែើមបរីតង់្ ម្ ោះ។ (២) ្បជាពលរែាមយួច្បុំននួ នូវដតមនិបានង្បាោះង្នោ ត 
ង្ដាយោរដតពួរង្គ ររង្ ម្ ោះមនិង្ឃើញ នខិឬទនិោនយ័រោ ខឯរោរបញ្ជា រអ់តតសញ្ជា ណខ សពីទនិោិនយ័រោ ខបញ្ា ី
ង្ ម្ ោះង្បាោះង្នោ ត និខមនិានឯរោរបញ្ជា រអ់តតសញ្ជា ណបង្្មើឱ្យការង្បាោះង្នោ ត (ឯ.អ) ខណៈដែលអតតសញ្ជា ណ 
បណ័ណ សញ្ជា តិដខមររបស់ពួរង្គ បាន ួសស ពលភាពង្្បើ្បាស់ ឬបាតប់ខ។់ 

ភាពមនិ្ប្រតរីោ ខអុំឡ ខង្ពលរាបស់នារឹង្នោ ត ៖ ង្ៅរោ ខែុំង្ណើ រការរាបស់នារឹង្នោ ត អោរសង្ខាតការណ៍ បាន
សង្ខាតង្ឃើញានភាពមនិ្ប្រតីមយួច្បុំននួបានង្រើតង្ឡើខ រមួាន (១) រដនាខខាោះអោរសង្ខាតការណ៍មនិ្តូវបាន
អន ញ្ជា តឱ្យចូ្បលសង្ខាតរោ ខង្ពលរាបស់នារឹង្នោ ត (២) រដនាខខាោះមន្រនតីការោិល័យមនិអន ញ្ជា តឱ្យអោរសង្ខាត
ការណ៍ថ្តរបូពែីុំង្ណើ រការរាបស់នាឹរង្នោ ត (៣) រដនាខខាោះមន្រនតីការោិល័យង្បាោះង្នោ ត មនិបានបិទផ្ាយរុំណត់
ង្ ត ននការរាបស់នាឹរង្នោ ត (ទ.១១០២) (៤) រដនាខខាោះង្ទៀតមន្រនតីការោិល័យ មនិបានបុំង្ពញពត័ា៌នពីលទធ
ផ្លរាបស់នារឹង្នោ តរបស់គណបរសនីមយួៗ ដែល្តូវបទិង្ៅម ខការោិល័យង្បាោះង្នោ តង្ន្ទោះង្ទ (៥) នខិានការ ិ
ោល័យដែលមនិានបញ្ជែ អសនតិស ខង្ោោះ រ៏្ តូវបានសង្ខាតង្ឃើញថា មន្រនតីការោិល័យបានបិទបាុំខង្ដាយការ
បិទទវ រ ឬបខអួច្បការោិល័យង្ៅង្ពលរាបស់នាឹរង្នោ ត។ 

ការង្្បើ្ បាស់ទរឹង្មម ង្ដាយខ សបង្ច្បចរង្ទស ៖ ានការង្្បើ្បាស់ទឹរង្មម ខ សបង្ច្បចរង្ទស ង្ដាយមន្រនតីការោិល័យ
ង្បាោះង្នោ ត ង្្រោះានអោរង្បាោះង្នោ តបានលាខរ្មោះ្រោះោអ តពី្ាមនែ។ ររណីង្នោះ បានង្រើតង្ឡើខង្ៅរោ ខការោិ 
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ល័យង្លខ ០៣៧៧ ង្ៅរោ ខទីតាុំខវតតង្រ្ិវាល សង្កា តរ់តនៈ ្រខុបាតែ់ុំបខ ង្ខតតបាតែ់ុំបខ។ មន្រនត ីគឃ.សប បាន
សង្្មច្បបដូរទឹរថាោ ុ្ំ រលរ់្ ាមនែង្ៅរោ ខការោិល័យង្ន្ទោះជាមយួអោរង្បាោះង្នោ ត បានង្បាោះង្នោ តច្បុំននួ ២១០ន្ទររ់ចួ្ប
មរង្ ើយ។ 

ការរតស់ាា ល់ការង្ច្បញផ្ាយច្បុំននួអោរង្ច្បញង្បាោះង្នោ តង្ដាយ គ.រ.ប ៖ គ.រ.ប បានបង្កែ ញតួង្លខច្បុំននួអោរង្បាោះ
ង្នោ តបានង្ច្បញង្ៅង្បាោះង្នោ តច្បុំនួន ៣ែខ។ តួង្លខអោរង្បាោះង្នោ តដែលបានង្ច្បញង្ៅង្បាោះង្នោ ត ផ្ាយង្លើរទ១ី 
ង្ៅនថ្ងទី៥ ដខមថិ្ ន្ទ នោ ុំ២០២២ ានច្បុំនួន ៧,១៧២,៤៤៨សុំង្ឡខ/ន្ទរង់្សមើនឹខ ៧៧.៩១ភាគរយននអោរាន
ង្ ម្ ោះរោ ខបញ្ា ី។ ង្លើរទ២ី ង្ៅនថ្ងទី៦ ដខមថិ្ ន្ទ នោ ុំ២០២២ ានច្បុំនួន ៧,៣៨២,៤៤៩ន្ទរង់្សមើនឹខ ៨០.១៩
ភាគរយ។ ផ្ាយង្លើរទ៣ី ង្ៅនថ្ងទី២៦ ដខមថិ្ ន្ទ នោ ុំ២០២២ ានច្បុំនួន ៧,៣៩៤,៤២៧សនាឹរ (សនាឹរង្នោ ត
រោ ខ ិប) ង្សមើនឹខ ៨០.៣២ភាគរយ។ 

លទធផ្លននការង្បាោះង្នោ តកាលពនីថ្ងទ៥ី ដខមថិ្ ន្ទ នោ ុំ២០២២ ៖ លទធផ្លននការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរា
ឃ ុំសង្កា តអ់ាណតតទិ៥ី ង្ច្បញង្ដាយគណៈរាម ្ិការជាតិង្រៀបច្បុំការង្បាោះង្នោ ត បានបង្កែ ញថា គណបរសច្បុំននួ ៩ 
រោ ខច្បុំង្ណាមគណបរស ១៧ ដែលបានដារង់្បរេភាពចូ្បលរមួ្បរួតដរខទទួលបានអាសនៈ្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត។់ 
រោ ខច្បុំង្ណាមគណបរសនង្ោបាយទុំខ ៩ ដែលទទួលបានអាសនៈង្ន្ទោះ គណបរស្បជារនរមព ជា ទទួលបាន
អាសនៈង្្ច្បើនជាខង្គ និខបន្ទា បម់រ គគឺណបរសង្ភាើខង្ទៀន ។ សនាឹរង្នោ តបានការ សរ បច្បុំនួន ៧,២០៦,២១៨   
សង្មាខទូទុំខ្បង្ទស និខអាសនៈសរ បច្បុំនួន ១១,៦២២អាសនៈ។ រោ ខច្បុំង្ណាមសុំង្ឡខង្នោ ត និខអាសនៈង្ន្ទោះ 
គណបរស្បជារនរមព ជា ទទួលបាន ៥,៣៧៨,៧៧៣ ង្សមើនឹខ ៩,៣៧៦អាសនៈ។ គណបរសង្ភាើខង្ទៀនទទួល
បានច្បុំនួន ១,៦១០,៥៥៦សុំង្ឡខ ង្សមើនឹខ ២,១៩៨អាសនៈ។ គណបរស វវ៊ុនសវ នប ិច្ប ទទួលបានច្បុំននួ 
៩១,៧៩៨សុំង្ឡខ ង្សមើនខឹ ១៩អាសនៈ។ គណបរសដខមររបួរមួជាតិ ទទួលបាន ៦,៨០៧សុំង្ឡខ ង្សមើនឹខ ១៣
អាសនៈ។ 

តុំដណខង្មឃ ុំ ង្ៅសង្កា តដ់ែលគណបរសនង្ោបាយទទលួបាន ៖ លទធផ្លដែលទទលួបានពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើស
ង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត ់បានបង្កែ ញថា រោ ខច្បុំង្ណាមឃ ុំសង្កា ត ់១៦៥២ គគឺណបរស្បជារនរមព ជា ទទួលបាន
អាសនៈជាង្មឃ ុំង្ៅសង្កា តង់្្ច្បើនជាខង្គ ច្បុំនួន ១៦៤៨ឃ ុំសង្កា ត។់ គណបរសង្ភាើខង្ទៀន ទទួលបានង្មឃ ុំង្ៅ
សង្កា តច់្បុំនួន ៤ឃ ុំសង្កា ត ់ រមួានង្ៅរោ ខង្ខតតរុំពខច់ាម ច្បុំនួន១ និខង្ខតតរុំពខ់្ ុំ ច្បុំនួន៣។ រឯីគណបរស
នង្ោបាយ ៧ង្ផ្សខង្ទៀត ដែលានអាសនៈរោ ខ្រុម្បរឹាឃ ុំសង្កា តដ់ែរ ដតមនិានអាសនៈជាបជ់ាង្មឃ ុំង្ៅ
សង្កា តង់្ន្ទោះង្ទ។ 

ច្បុំននួឃ ុំសង្កា តា់ន្រមុ្បរឹាដតមយួគណបរសនង្ោបាយ ៖ ង្ៅរោ ខឃ ុំសង្កា តម់យួច្បុំនួន ង្្កាយការ្បរួត
្បដរខ គណបរសនង្ោបាយមយួច្បុំនួន មនិ្តូវទទួលបានអាសនៈង្ន្ទោះង្ទ ង្ទោះឃ ុំសង្កា តង់្ន្ទោះបានដារង់្បរេរន
ចូ្បលរមួ្បរួត្បដរខរង៏្ដាយ។ ែូច្បររណី ង្ៅរោ ខឃ ុំង្កាោះទនាឹម ្រខុរុំពខច់ាម ង្ខតតរុំពខច់ាម ានគណបរស
នង្ោបាយច្បុំននួ ២ បានចូ្បលរមួ្បរួត្បដរខ គគឺណបរស្បជារនរមព ជា ទទួលបាន ១,៤៨៨សុំង្ឡខ ង្សមើនឹខ 
៥ អាសនៈ និខគណបរសង្ភាើខង្ទៀន ទទួលបាន ១៩៧សុំង្ឡខ មនិទទួលបានអាសនៈង្ន្ទោះង្ទ។ ឃ ុំសង្កា តា់ន 
សារិរ្រុម្បឹរាដតមយួគណបរស គឺគណបរស្បជារនរមព ជា ទទួលបានអាសនៈរោ ខឃ ុំសង្កា ត ់ច្បុំនួន ២៣១
ឃ ុំសង្កា ត។់ រោ ខច្បុំង្ណាមង្ន្ទោះ ង្ៅរោ ខង្ខតតង្រ្ិ៍ោត ់ានច្បុំនួនង្្ច្បើនជាខង្គរ ូតែល់ ២៥ឃ ុំសង្កា ត ់បន្ទា បម់រ



របាយការណ៍សង្ខេប សតី ពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំ សង្កា ត ់អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 COMFREL  ទុំពរ័ 6 of 8 

ង្ខតតរតនគរិ ីច្បុំនួន ២១ឃ ុំសង្កា ត។ ង្ខតតរណាត ល នខិង្ខតតមណឌ លគិរ ីានច្បុំនួន ១៦ឃ ុំសង្កា តែូ់ច្បគោ  និខង្ខតត
ង្ផ្សខៗង្ទៀត។ 

ការង្ផ្ាៀខផ្លា ត ់នខិភាព្តមឹ្តវូននរុំណតង់្ ត ននការរាបស់នារឹង្នោ ត (ទ.១១០២) ៖ ខ មដន្រ វល បានង្្វើការង្្បៀប
ង្្ៀបទ្មខដ់ែលទទួលបានពីអោរសង្ខាតការណ៍ និខទ្មខដ់ែលង្ច្បញផ្ាយង្ៅង្លើង្គ ទុំពរ័ គ.រ.ប បានររ
ង្ឃើញភាពមនិ្ប្រតី ានច្បុំនួន ៧ ច្បុំណ ច្ប រមួាន (១)  ង្ៅង្លើច្បុំណ ច្ប«សនាឹរង្នោ តរោ ខ ិប» ានច្បុំនួន ៩០ររណី 
(២) ង្ៅង្លើច្បុំណ ច្ប«សនាឹរង្នោ តបានការាន» ានច្បុំនួន ៨៥ររណី (៣) ង្ៅង្លើច្បុំណ ច្ប«សនាឹរង្នោ តមនិបានការ» 
ានច្បុំនួន ៨៤ររណី (៤) ង្ៅង្លើច្បុំណ ច្ប«សនាឹរង្នោ តគណបរសទទួលបាន» ានច្បុំនួន ៣០ររណី (៥) ង្ៅង្លើ
ច្បុំណ ច្ប«សនាឹរង្នោ តខូច្ប» ានច្បុំនួន ១០ររណី (៦) ង្ៅង្លើច្បុំណ ច្ប«ច្បុំនួនសនាឹរង្នោ តដែលមនិបានង្្បើ» ាន
ច្បុំនួន ៥ររណី និខ(៧) ង្ៅង្លើច្បុំណ ច្ប«សនាឹរង្នោ តទទួលបានជារដ់សដខ» ានច្បុំនួន ៥ររណី។ បដនថមង្លើររណី
ង្នោះ ទ្មខដ់ែលអោរសង្ខាតការណ៍ទទួលបាន គឺមនិានបុំង្ពញពត័ា៌នង្លើច្បុំណ ច្បនិមយួៗ ឱ្យបានង្ពញង្លញ
ង្ន្ទោះង្ទ ដតទ្មខប់ង្ង្កែ ោះង្លើង្គ ទុំពរ័ គ.រ.ប បានបុំង្ពញ្តឹម្តូវ។ ររណីមយួង្ទៀត គឺការង្្បើ្បាស់ទឹរល ប ល ប
ង្លើពត័ា៌នមយួច្បុំនួនរោ ខទ្មខ ់ទ.១១០២ ដែលដារប់ង្ង្កែ ោះង្លើង្គ ទុំពរ័របស់ គ.រ.ប។ ការល បង្នោះ ង្យើខមនិែខឹ
ថា ង្តើល បង្ៅែុំណារក់ាលណា? ានអោរណាែឹខឮ និខជាោសរសខីាោះ? មូលង្ ត អវី? បានង្្បើ្បាស់ទឹរល ប គឺ
ជាមូលង្ ត ដែលន្ទុំឱ្យានការសខសយ័ពីភាពតាា ភាពរោ ខការអន វតត ង្បើសិនជាមនិានការចូ្បលរមួពីអោរសង្ខាត
ការណ៍ ឬភាោ រង់្ករគណបរសនង្ោបាយែឹខឮង្ទង្ន្ទោះ។ 

ច្បុំននួគណបរសនង្ោបាយបានចូ្បលរមួ្បរតួ្បដរខ ៖ ការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា តន់ោ ុំ២០២២
ង្នោះ ានគណបរសនង្ោបាយសរ បច្បុំនួន ១៧ បានចូ្បលរមួដារង់្បរេរន្បរួត្បដរខការង្បាោះង្នោ ត។ គិតមរ
ែល់នោ ុំ២០២២ ការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត ់ានច្បុំននួ ៥អាណតតិ រោ ខង្ន្ទោះការង្បាោះង្នោ តែុំបូខ
ង្គ(អាណតតិទ១ី)ស្ាបក់ារង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត ់គឺង្ៅរោ ខនោ ុំ២០០២ ដែលានគណបរស
នង្ោបាយច្បុំននួ ៨។ អាណតតិទ២ី ង្ៅរោ ខនោ ុំ២០០៧ ដែលានគណបរសនង្ោបាយច្បុំនួន ១២ អាណតតិទ៣ី 
ង្ៅរោ ខនោ ុំ២០១២ ានគណបរសនង្ោបាយច្បុំនួន ១០ អាណតតិទ៤ី ង្ៅរោ ខនោ ុំ២០១៧ ដែលានគណបរស
នង្ោបាយ ច្បុំននួ១២ នខិអាណតតិទ៥ី រោ ខនោ ុំ២០២២ ដែលានគណបរសនង្ោបាយ ច្បុំនួន១៧។ 

ការង្្បៀបង្្ៀប្បជាពលរែាង្ច្បញង្ៅង្បាោះង្នោ ត ៖ ការង្បាោះង្នោ តចាបត់ាុំខពីនោ ុំ១៩៩៣ មរែល់នោ ុំ២០២២ង្នោះ 
ង្បើង្្បៀបង្្ៀបច្បុំង្រោះការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំសង្កា ត ់ការង្បាោះង្នោ តនោ ុំ២០១៧ អាណតតិទី៤ ាន
អោរង្បាោះង្នោ តង្ច្បញង្ៅង្បាោះង្នោ តង្្ច្បើនជាខង្គ (៩០.៣៧ភាគរយ ង្្ៀបជាមយួអោរង្បាោះង្នោ តានង្ ម្ ោះរោ ខ
បញ្ា ី) ដតតួង្លខននអោរង្ច្បញង្ៅង្បាោះង្នោ តបានធាា រម់រ្តមឹ ៨០.១៩ភាគរយរោ ខការង្បាោះង្នោ តអាណតតទិី៥ នោ ុំ
២០២២ ង្នោះ។ 

លទធផ្លស្ាបក់ារង្បាោះង្នោ តថាោ រជ់ាតនិោ ុំ២០២៣ ៖ ង្ដាយដផ្អរង្លើលទធផ្លននការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម
្បឹរាឃ ុំសង្កា តអ់ាណតតិទ៥ីង្នោះ ខ មដន្រ វល បានោរលបខយរសុំង្ឡខគុ្ំ ទគណបរសនង្ោបាយមរគណន្ទ 
ង្ែើមបដីសវខររអាសនៈថាោ រជ់ាតិ។ តាមការោរលបខគណន្ទ លទធផ្លបានបង្កែ ញថា សុំង្ឡខគុ្ំ ទស្ាប់
គណបរសនង្ោបាយានដតពីរបរសង្ទ ដែលទទួលបានអាសនៈរោ ខរែាសភា គឺគណបរស្បជារនរមព ជា និខ
គណបរសង្ភាើខង្ទៀន ង្ន្ទោះង្បើសិនជាអោរង្បាោះង្នោ តង្ៅដតគុ្ំ ទែូច្បការង្បាោះង្នោ តឃ ុំសង្កា ត។់ អាសនៈថាោ រជ់ាតិ
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ដែលគណបរស្បជារនរមព ជានឹខទទួលបាន ានច្បុំនួន ១០៤អាសនៈ រឯីគណបរសង្ភាើខង្ទៀន នឹខទទួលបាន 
២១អាសនៈ។ 

ការស ការដារព់្ង្កយអោរសង្ខាតការណ៍ចូ្បលរមួការង្បាោះង្នោ ត ៖ អោរសង្ខាតការណ៍ ែូច្បច្បុំនួន ១៨៥៨ន្ទរ ់
ដែលបានដារព់្ង្កយ គឺបានពីការចូ្បលរមួពីអខាការនែគូ ដែលបានស ការគោ ទុំខ្នធានថ្វកិា និខ្នធាន
មន សស ានច្បុំនួន ៩ោថ បន័ រមួាន ១) រមមវ ិ្ ីអភវិឌ្ឍន៍្ នធានយ វរន ២) មរឈមណឌ ល្បជាពលរែាង្ែើមបី
អភវិឌ្ឍន ៍នខិសនតភិាព ៣) អខាការោព នសនតិភាព ៤) អខាការង្យនឌ្រ័ និខអភវិឌ្ឍនង៍្ែើមបរីមព ជា ៥) សាគម្បជា
្ិបង្តយយឯររារយននង្សែារចិ្បចង្្ៅ្បពន័ធ ៦) មរឈមណឌ លសមពន័ធភាពការង្ករ និខសិទធិមន សស ៧) សាគម
ការររសិទធិមន សស និខអភវិឌ្ឍនង៍្ៅរមព ជា ៨) សាគមសមពន័ធស គមនរ៍សិរររមព ជា ៩) សមពន័ធង្ែើមបសី ច្បរតិ
ភាព នខិគណង្នយយភាពសខាម។ អខាការសខាមស ីវលិទុំខ ៩ោថ បន័ង្នោះ បានស ការគោ តាម្នធានដែលាន 
ង្ដាយឆោខកាតក់ារ្បរ ុំរដររពិភារាគោ  ង្ែើមបរីដររពីយ ទធោន្រសត និខការទទួលខ ស្តូវ។ 

បញ្ជែ ្បឈមរោ ខការង្្រើសង្រ ើសអោរសង្ខាតការណ៍ ៖ បញ្ជែ ្បឈមស្ាបង់្្រើសង្រ ើសអោរសង្ខាតការណ៍ ាន
បញ្ជែ ច្បមបខៗ មយួច្បុំនួន ដែលបានង្រើតង្ឡើខ រមួាន ១) ង្ពលង្វលាខាី រោ ខការដារឱ់្យង្្រើសង្រ ើស ២) តុំបនង់្គល
ង្ៅង្្រើសង្រ ើសបានបាតប់ខអ់ោរបង្ង្កា លរបស់ខ មដន្រ វល ឬគម នពីោថ បន័ង្ផ្សខ ៣) ទតីាុំខការោិល័យ សថិតង្ៅ
តុំបនដ់ាច្ប់្ សោល ពិបារទុំន្ទរទ់ុំនខ ៤) អោរសង្ខាតការណ៍ដែលង្្រើសង្រ ើសបាន ្តូវលាឈបវ់ញិ អោរខាោះយល់
ង្ឃើញថា ថ្វកិាផ្តល់ឱ្យតិច្បតចួ្បង្ពរ នខិអោរខាោះង្ទៀត្តូវ្រមុ្គួោរឱ្យឈបង់្ដាយការភយ័ខាា ច្ប ែូច្បររណី ង្ៅរោ ខ
ង្ខតតរុំពខច់ាម ង្ខតតន្ពដវខ នខិង្ខតត្ពោះវហិារ ៥) ការង្្រើសង្រ ើសអោរសង្ខាតការណ៍ ានការ្បរួត្បដរខ ជាមយួ
ោថ បន័ គ.រ.ប ស្ាបម់ន្រនតកីារោិល័យង្បាោះង្នោ ត (គរប) រមួទុំខសាគមង្ផ្សខង្ទៀត ដែលសាគមង្ន្ទោះ ាន
ថាោ រែ់ឹរន្ទុំជាមន្រនតរីោ ខរួររដាា ភបិាល ឬគណបរសនង្ោបាយ ៦) ការបុំង្ពញពត័ា៌នរោ ខបញ្ា ីង្ ម្ ោះមនិង្ពញលិញ 
ដែលពិបាររោ ខការ្បមូលង្រៀបច្បុំជាបញ្ា ីង្ ម្ ោះបញ្ាូ នង្ៅ គ.រ.ប។ 

ផ្លវបិារជាមយួោថ បន័ គ.រ.ប រោ ខែុំង្ណើ រការដាររ់រយ នខិង្សមើស ុំកាត ៖ រោ ខការអន វតតការង្ករជាមយួោថ បន័ គ
.រ.ប ានច្បុំណ ច្បខាោះ្តូវង្្វើការដរលមអស្ាបក់ារអន វតត ង្្រោះបញ្ជែ ខាោះបណាត លឱ្យង្យើខពិបាររោ ខការង្រៀបច្បុំ
ដាររ់រយ រមួាន ១) បញ្ា ីង្ ម្ ោះអោរសង្ខាតការណ៍ង្ផ្ាើព ីគ.រ.ប ង្្ច្បើនែុំណារ ់ង្្វើឱ្យយឺតោ វរោ ខការទទួល ២) 
ង្លខា្តូវទទួលបនា រសរង្សរកាត និខង្ពលង្វលាមនិ្គប់្ គនរ់ោ ខការសរង្សរ ដែលជាបនា រស្ាបង់្លខា និខ
រាុំខសាោះែល់ការង្ករង្ផ្សខៗ ង្ទៀត ៣) ្បធាន គ្.ខប ង្ខតតខាោះមនិផ្តល់សិទធិឱ្យអោរបន្ទា បស់្ាបង់្្វើការច្ប ោះ តថ
ង្លខារុំនួស ខណៈ្បធានជាបង់្បសរមម ររណីង្នោះង្្វើឱ្យការផ្តល់កាតស្ាបអ់ោរសង្ខាតការណ៍ានភាពយឺត
ោ វដថ្មង្ទៀត ែូច្បង្ៅរោ ខង្ខតតរុំពខច់ាម រារធានភីោុំង្ពញ ៤) រាល់របូថ្ត្តូវការមរផ្តិតង្ៅទី្បរ ុំរន ដែលជាការ
ទទួលខ ស្តូវរបស់ង្លខាង្ខតត (ង្លខា្តូវច្បុំណាយថ្វកិាផ្តិត) ៥) រាល់កាត្តូវផ្តតិរបូថ្ត បទិរចួ្ប្តូវបញ្ចូ នង្ៅច្ប ោះ
 តថង្លខាពីោម ខីាួន ង្ ើយ្តូវយរមរឱ្យ គ្.ខប វាយ្តា និខង្ផ្ាើង្ៅអោរសង្ខាតការណ៍មតខង្ទៀត (ង្លខា្តូវ
ទទួលខ ស្តូវង្ច្បញថ្វកិារូនង្លើែុំង្ណើ រការង្នោះ) ៦) ការង្ផ្ាើកាតង្ៅឱ្យអោរសង្ខាតការណ៍ ានការពិបារស្ាប់
អោរានទីតាុំខង្ៅនង យៗ ដែលជាបនា រមយួ ដែលង្លខា្តូវច្បុំណាយង្ពល និខថ្វកិាខពស់រោ ខការផ្ដល់កាត។ 

សរមមភាពរមួច្បុំដណររោ ខការអបរ់ ុំអោរង្បាោះង្នោ តរបស់ខ មដន្រ វល ៖ ខ មដន្រ វល បានចូ្បលរមួច្បុំដណរង្្វើការអបរ់ ុំ
ផ្សពវផ្ាយ អុំពីបទបញ្ជា  និខនិតីវ ិ្ ីង្បាោះង្នោ ត សិទធិ កាតពវរិច្បចអោរង្បាោះង្នោ តចូ្បលរមួរោ ខង្បាោះង្នោ ត ោរៈសុំខានន់ន
ការង្បាោះង្នោ ត ង្គលការណ៍ននការង្បាោះង្នោ តង្ដាយង្សរ ីនិខយ តតិ្ម ៌និខ្បធានបទជាង្្ច្បើនង្ទៀតទរទ់ខែុំង្ណើ រ



របាយការណ៍សង្ខេប សតី ពីការង្បាោះង្នោ តង្្រើសង្រ ើស្រុម្បឹរាឃ ុំ សង្កា ត ់អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 COMFREL  ទុំពរ័ 8 of 8 

ការង្បាោះង្នោ ត។ ការចូ្បលរមួច្បុំដណរផ្តល់ច្បុំង្ណោះែឹខ នខិការអបរ់ ុំង្នោះ ានវាគមនិរុំន្ទញពីោថ បន័ង្ផ្សខៗ ្តូវបាន
អង្ញ្ា ើញចូ្បលរមួ ែូច្បជា វាគមិនពី គ.រ.ប និខសខាមស ីវលិ ដែលង្្វើការររព់ន័ធការង្បាោះង្នោ ត ង្ែើមបចូី្បលរមួរដររ
ពិភារា ចាបត់ាុំខពីង្ពលង្វលាននការង្ឃាសន្ទង្បាោះង្នោ តរ ូតែល់ការង្បាោះង្នោ ត ដែលាន្បធានបទច្បុំននួ 
២២ ្តូវបានង្លើរមរពិភារារោ ខរមមវ ិ្ ីវទិយ សុំង្ឡខសខាមស ីវលិ (វអីូស ី) នខិ្បធានបទង្ផ្សខៗង្ទៀត បានរដររ
តាមរយៈរិច្បចពិភារារោ ខង្វទកិាង្ៅតាមង្ខតត និខថាោ រជ់ាត។ិ 


