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គ.រ.ប.ក្ គណ្បក្សរនជាតិសដ្ើមក្បជា្ិបសតយយក្មពុជា 
គ.េ.ក្ គណ្បក្សេញ្ជា តិក្មពុជា 
ប.ក្ គណ្បក្សក្មពុជានិយម 
គ.ក្.ក្ គណ្បក្សមក្ទក្មខក់្មពុជា 
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បុព្វក្ថា 

គណ្ៈក្ាម ្ិការសដ្ើមបកីារស ោះសនោ តសដ្ឋយសេរ ី និខយុតតិ្ មស៌ៅក្មពុជា (ខុមម្វវល) សលើក្េទួយលទធិ
ក្បជា្ិបសតយយ និខេក្មមភាព្ចូលរមួក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ តសដ្ឋយការក្ោខបណាត ញ និខេវការជាមយួ
េារិក្ នខិអខគការនដ្គូស្សខសទៀត។ លទធិក្បជា្ិបសតយយ មនិក្តឹមមតការស ោះសនោ តសនាោះសទ ប ុមនតសេរ ី នខិ
យុតតិ្ម ៌គឺជាលក្េខណ្ឌ ច ំចន់នលទធិក្បជា្ិបសតយយ។ ខុមម្វវល សៅមតបនតខិតខំក្បខឹមក្បខរំរុញការស ោះសនោ ត
សដ្ឋយលទធិក្បជា្ិបសតយយ នខិព្ិតក្ ក្ដ្មយួ សនព ោះសៅរក្ការព្ក្ខឹខអភ ិលក្ចិចតមមបបក្បជា្ិបសតយយ។ 

រ យការណ៍្េតីព្ីការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តន់ោ ២ំ០២២សនោះ រមួបញ្ចូ លទាខំការរក្
ស ើញ ការវភិាគ និខអនុោេន ៍មតមនិស្វើការវាយតនមាសលើដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ តសដ្ឋយសេរ ីនិខយុតតិ្មស៌នាោះសទ។ 
សៅក្ោុខរ យការណ៍្សនោះ ខុមម្វវល  នបញ្ចូលនូវសេចក្តីមងាខការណ៍្រមួរបេ់អខាការេខគមេីុវលិសលើការវាយ
តនមារមួចំស ោះោថ នភាព្នសោ យមុនការស ោះសនោ តមដ្ល នសចញ្ាយជាោធារណ្ៈ សេចក្តីមងាខការណ៍្
មុនយុទធនាការសោេនាស ោះសនោ ត សព្លស ោះសនោ ត និខសក្កាយសព្លស ោះសនោ តភាា មៗ ក្ដូ៏្ចជាការវភិាគអំព្ីលទធ
្លននការស ោះសនោ ត្ខមដ្រ។ ដូ្ចរ យការណ៍្មុនៗ ការវភិាគ និខអនុោេនម៍េវខរក្ការរមរក្ព្ិភាក្ាជាមុន
េតីព្ីក្ំមណ្ទក្មខ ់និខការសលើក្ក្មពេ់ការស ោះសនោ តសៅក្មពុជា ក្បក្បសដ្ឋយសេរ ីនិខយុតតិ្ម។៌ 

ខុមម្វវល ានសាទនភាព្ និខសកាតេរសេើរដ្ល់បណាត ញក្ោុខក្េុក្ េក្មមភាព្អោក្េសខាតការណ៍្ក្ោុខ
ក្េុក្ និខអខគការនដ្គូមដ្លជាអខគការេខគមេីុវលិ នចូលរមួេវការគ្នោ  ស្វើក្ចិចការសដ្ឋយអោក្េម័ក្គចិតតក្ោុខ
អំឡុខសព្លស ោះសនោ តនោ ២ំ០២២ និខ នស្វើឱ្យ ខុមម្វវល និខអខគការមដ្ល នេវការគ្នោ  ក្ោុខការដ្ឋក្់
ព្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្េសខាតសមើលដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត ានសបេក្ក្មមដ្ទូ៏លំទូលាយ។ ការង្កររបេ់អោក្
េសខាតការណ៍្  នរាបប់ញ្ចូលទាខំការេសខាតានរយៈសព្លមវខ និខរយៈសព្លខាី សលើការង្ករេសខាតដ្ំសណ្ើ រការ
ចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ ត េវនក្មមបញ្ា ីស ម្ ោះអោក្ស ោះសនោ ត ចុោះស ម្ ោះសបក្េរនគណ្បក្សនសោ យ ការសក្រើេសរ ើេ
ម្នតីបំសរ ើការង្ករសៅមូលដ្ឋឋ នរបេ់ គ.រ.ប េសខាតតមមបបវ ិ្ ីោ្េតរាបេ់នាឹក្សនោ តសលឿន ការេសខាតទាក្ទ់ខ
 ក្យបណ្ដឹ ខ និខការេសខាតសៅនងៃស ោះ និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត។ ការដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្ ានបណ្តុ ំ អខគ
ការចំនួន៩ មដ្ល នចូលរមួចំមណ្ក្ក្ោុខការដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្ រមួានការរមួចំមណ្ក្ជាងវកិា 
្នធានមនុេស ការមចក្រមំលក្ព្ត័ា៌នព្ីការស ោះសនោ ត និខានការចូលរមួេវការព្ីអខគការស្សខសទៀតក្ោុខការ
ចូលរមួ ្តល់សេវា្ាូវចាបស់ដ្ើមបអីនតរាគមន ៍និខការសឆាើយតបភាា មៗ សៅនឹខបញ្ជា ក្បឈមស្សខៗ មដ្លអោក្េសខាត
ការណ៍្រួបក្បទោះ។ 

ខុមម្វវល និខអខគការេខគមេីុវលិនដ្គូ នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្ចំនួន ១,៨៥៨នាក្ ់ ក្គបដ់្
ណ្ត បស់លើការោិល័យក្បមវល ៤០០០ការោិល័យស ោះសនោ តទាខំមូល។ ខុមម្វវល  នចូលរមួក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការ
តេវូមតិក្ោុខការមក្ទក្មខក់ារស ោះសនោ ត ព្ក្ខឹខក្ក្បខណ្ឌ ចាប ់ បទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ី នខិចូលរមួចំមណ្ក្ក្ោុខការ
អបរ់អំោក្ស ោះសនោ ត តមរយៈការ្លិតវសីដ្អូរជាគំនូររីវចល ក្ិចចព្ិភាក្ាក្ោុខក្មមវ ិ្ ីវទិយុ ក្ិចចព្ិភាក្ាក្ោុខការសរៀបចំ
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សវទិកាថាោ ក្ស់ខតត និខេិកាេ ោលាថាោ ក្ជ់ាត ិសដ្ឋយការ្សព្វ្ ាយតមក្បព្ន័ធសវវេបវុក្ ការ្សព្វ្ាយតមរយៈវទិយុ 
រមួទាខំសគវទំព្រ័មវបោយរបេ់ខុមម្វវល្ខមដ្រ។ 

ខុមម្វវល េូមេមមតខការសកាតេរសេើរសដ្ឋយសេចក្តីសគ្នរព្ ចំស ោះការខិតខពំ្ក្ខីក្ក្ិចចេវក្បតិបតតិ
ការរបេ់គណ្ៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត (គ.រ.ប) នខិអាជាា ្រ ក្ព់្ន័ធដ្នទសទៀត ទាក្ទ់ខនឹខការស ោះ
សនោ តសៅក្គបលំ់ដ្ឋបថ់ាោ ក្។់ ខុមម្វវល ក្េូ៏មមងាខអណំ្រគុណ្ដ្ល់អខគភាព្ោរព្ត័ា៌ន គណ្បក្សនសោ យ 
និខក្ក្ុមការង្ករ ក្ដូ៏្ចជាអោក្ ក្ព់្ន័ធដ្នទសទៀត មដ្លទាក្ទ់ខការង្ករការស ោះសនោ ត។ ខុមម្វវល េូមេមមតខនូវ
ការដ្ឹខគុណ្ោ ខក្ជាលសក្ៅ និខសដ្ឋយសគ្នរព្ដ្ល់អខគការនដ្គូ និខាច េ់រនំួយ្ខមដ្រ។ 

 

គណៈកម្មការនាយក នងិគណៈកម្មការ្រតរិតតិខមុ្ហ្វ្រែល 
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១. សេចក្តីស្តើម 

ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តម់ដ្ល នស្វើសឡើខអេ់រយៈសព្ល ៥អាណ្តតិ និខ ន
សរៀបចំស ោះសនោ តសៅក្ោុខនោ ២ំ០០២ នោ ២ំ០០៧ នោ ២ំ០១២ នោ ២ំ០១៧ និខ២០២២។ ការសរៀបចំដ្ំសណ្ើ រការស ោះ
សនោ តសនោះ  នក្បក្ព្ឹតតសៅ នខិ្តួចស្តើមដ្ំសណ្ើ រការជាសទៀខទាតស់ៅក្ោុខក្បសទេក្មពុជា។ ក្បសទេក្មពុជា នអនុវតត
រំហានក្បក្បសដ្ឋយចីរភាព្ក្ោុខការអនុវតតនក៍្ំមណ្ទក្មខវ់មិរឈការននការស្វើក្ំមណ្ទក្មខ ំុ់ េង្កា ត ់ ក្ោុខទេវតសរ ៍
ក្នាខមក្សនោះ។ 

ក្ំមណ្ទក្មខ ំុ់ េង្កា ត ់ ក្តូវ នសចញមក្ព្កី្មមវ ិ្ ីមដ្លសៅថា «េីលា»។ េីលា  នចបស់្តើមសៅនោ ំ
១៩៩៦ សវើយក្តូវ នអនុវតតជាក្ក្បខណ័្ឌ មយួ សដ្ើមបី្ គូរ្គខការ្តល់មូល្នេក្ាបគ់សក្ាខសវដ្ឋឋ រចនាេមពន័ធព្ី
អោក្្តល់រនំួយជាសក្ចើន និខរដ្ឋឋ ភ ិល សដ្ើមបសីឆាើយតបសៅនឹខតក្មូវការសៅមូលដ្ឋឋ ន សៅតមរារធានីសខតតសគ្នល
សៅេថិតសៅក្ោុខក្បសទេក្មពុជា។ គួរឱ្យក្តេំ់គ្នល់ ខណ្ៈក្បព្ន័ធវមិរឈការក្តូវ នសផ្លត តេំខានស់ៅឯថាោ ក្ ំុ់ 
េង្កា ត។់ 

ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តន់ោ ២ំ០២២ អាណ្តតទិី៥ ជាការស ោះសនោ តសៅមូលដ្ឋឋ ន 
សៅក្ោុខក្បសទេក្មពុជា គឺជាការបង្កា ញ រមួបញ្ចូ លនូវឳកាេ និខបញ្ជា ក្បឈម េក្ាបនូ់វរាល់ការក្ព្ួយ រមភទាខំ
អេ់។ ជាខសនោះសទៀត ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ ន្តល់ឱ្កាេរមួបញ្ចូ លទាខំការេសក្មច
 ននូវភាព្រខឹាុនូំវលទធិក្បជា្ិបសតយយសៅមូលដ្ឋឋ ន នខិការអភវិឌ្ឍនស៍ៅថាោ ក្ស់ក្កាមជាតិ តមរយៈការមបខមចក្
អំណាច ជាមយួការក្តួតព្ិនតិយ និខតុលយភាព្រវាខគណ្បក្សកានអ់ំណាច នខិគណ្បក្សសៅសក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិល។ 

ការស ោះសនោ តក្ោុខនងៃទី៥ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២ អាណ្តតទិី៥ អោក្េសខាតការណ៍្រិតព្ីរ នន់ាក្ ់ ក្តូវ ន
ដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយសៅតមោថ នីយស ោះសនោ តក្ោុខទូទាខំក្បសទេសដ្ើមបេីសខាតដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត និខព្ិនតិយសមើលភាព្
មនិក្បក្ក្ត ី សក្ើតានចំស ោះអោក្ស ោះសនោ ត ថាសតើអោក្ស ោះសនោ ត ក្តូវ នសគ្តល់ឱ្កាេក្ោុខការសក្បើក្ េ់េិទធិសៅ
ស ោះសនោ ត រកី្រាយសៅស ោះសនោ ត និខចូលរមួសៅស ោះសនោ តសដ្ឋយភាព្េាៃ តរ់បេ់ខាួន មដ្រឬសទ? សតើម្នតីសរៀបចំ
ការស ោះសនោ ត នបំសព្ញមុខង្កររបេ់ព្ួក្សគឱ្យានក្បេិទធភាព្ ដូ្ចជា ដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត រាបេ់នាឹក្សនោ ត 
ការបំសព្ញទក្មខក់្ណំ្តស់វតុរបេ់នាឹក្សនោ ត និខបទិ្ាយ្ាយលទធ្ លសនោ តសដ្ឋយតាា ភាព្ជាោធារណ្ៈ 
មដ្រឬសទ?។ 

ទិនោនយ័មដ្លេរសេរក្ោុខរ យការណ៍្សនោះ គឺម្ែក្សលើការេសខាតសដ្ឋយផ្លទ ល់របេ់អោក្េសខាតការណ៍្ 
ការេាភ េនភ៍ាគី ក្ព់្ន័ធ ការក្បមូលឯក្ោរោធារណ្ៈ និខទិនោនយ័មដ្លានក្ោប ់(S econdary data) ក្តវូ
 នសក្រើេសរ ើេោ ខយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ព់្ីការស ោះពុ្មភ្ាយរបេ់ភាគី ក្ព់្ន័ធជាតិ នខិអនតរជាតិ និខក្បព្ន័ធ
្សព្វ្ាយមដ្លស្វើការតមដ្ឋនសមើលព្ីបរោិកាេនសោ យរបេ់ក្បសទេក្មពុជា។ ក្បភព្ទាខំអេ់ក្តូវ នដ្ក្
ក្េខ ់សោខសលើក្បភព្ និខបញ្ចូ លសៅក្ោុខឧបេមពន័ធននចុខបញ្ចបរ់ យការណ៍្។ រ យការណ៍្សនោះ នចបស់្តើម
ជាមយួសេចក្ដីេសខេបននការរក្ស ើញេំខាន់ៗ ។ ការរក្ស ើញ វាអាក្េ័យសលើការវាយតនមាព្ីការវភិាគ សដ្ឋយព្ខឹ
ម្ែក្សលើវ ិ្ ីោ្េត បទដ្ឋឋ នជាតិ និខអនដរជាតិ ដូ្ចជារដ្ឋ្ មមនុញ្ញ ននក្ព្ោះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា សេចក្តីមងាខជាេក្ល 
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េតីព្ីេិទធិមនុេសរបេ់អខគការេវក្បជាជាតិ ក្តិកាេញ្ជញ អនតរជាតិ េតីព្ីេិទធិព្លរដ្ឋ និខេិទធនិសោ យ ក្ចិច
ក្ព្មសក្ព្ៀខទីក្ក្ុខ  រេី េតីព្ីក្មពុជា ចាបេ់តីព្ីការសរៀបចំ និខការក្បក្ព្ឹតតសៅននគណ្ៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការ
ស ោះសនោ ត សេចក្តីក្បកាេទីក្ក្ុខ ខក្ក្ េតីព្ីការស ោះសនោ តសដ្ឋយសេរ ីនិខយុតតិ្ម ៌សេចក្តីក្បកាេេតីព្ីការស ោះ
សនោ តសដ្ឋយសេរ ី និខយុតតិ្ម ៌ ននេវភាព្អនតរេភា (IPU) េូចនាក្រេក្ាបក់ារស ោះសនោ តសដ្ឋយសេរ ី និខ
យុតតិ្មស៌ៅឌ្ីលី នខិសេចក្តីក្បកាេជាេក្ល។ 

ការវាយតនមាក្តូវ នបសខាើតសឡើខ សដ្ើមបរីក្លទធ្លជាវរិាាន និខ/ឬ អវរិាាន សៅសលើក្តត  ៩ោ ខរមួ
ាន ១) ចាបស់ ោះសនោ ត នខិក្ក្បខណ័្ឌ ចាប ់២) វសិោ្នក្មមចាបេ់តីព្ចីាបគ់ណ្បក្សនសោ យ ៣) ក្ព្ំមដ្ន
ននមណ្ឌ លស ោះសនោ ត និខការមបខមចក្អាេនៈ ៤) ភាព្ឯក្រារយ អព្ាក្ក្ឹតភាព្ តាា ភាព្ រំនាញ និខេមតថភាព្
ននោថ បន័ គ.រ.ប ៥) ការចុោះស ម្ ោះអោក្ស ោះសនោ ត និខបញ្ា ីស ម្ ោះអោក្ស ោះសនោ ត ៦) សបក្េរនគណ្បក្សនសោ យ 
និខការចុោះបញ្ា ីស ម្ ោះ ៧) ការស្វើយុទធនាការសោេនាស ោះសនោ ត ៨) ការស ោះសនោ ត និខការរាបេ់នាឹក្សនោ តក្ោុខនងៃ
ស ោះសនោ ត សវើយនិខ ៩) ដ្ំសណាោះក្ោយវវិាទស ោះសនោ ត។  

ទាខំអោក្េសខាតការណ៍្ នខិរ យការណ៍្មដ្ល នរក្ស ើញ បង្កា ញព្ីភាព្មនិក្ក្ត ី នខិការ្តល់ជាអនុ
ោេន ៍គឺមនិ នរាបប់ញ្ចូលថា ជាការគ្នកំ្ទ ឬបនតុោះបង្កែ បដ់្ល់គណ្បក្សនសោ យណាមយួសឡើយ។ សលើេព្ី
សនោះសទៀត អព្ាក្ក្ឹតយភាព្របេ់អោក្េសខាតការណ៍្ ក្ក៏្តូវ នធានាក្ោុខការអនុវតតតមសគ្នលការណ៍្ចាប ់ សគ្នរព្
តមការមណ្នារំបេ់ គ.រ.ប ជាព្ិសេេគឺក្ក្មេីល្មអ៌ោក្េសខាតការណ៍្ មដ្លអោក្េសខាតការណ៍្មនិមមនជា
េារិក្ ឬជាេក្មមរន ឬលសមែៀខតួនាទីក្ោុខការបំសព្ញការង្ករសៅរក្គណ្បក្សនសោ យណាមយួ។ 
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២. សេចក្តេីសខេបការរក្ស ើញេខំាន់ៗ  

្ករខណឌផ្លូវច្្ារ ់ ៖ ការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់ ោះសនោ ត ំុ េង្កា ត ់ បទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីេក្ាបក់ារស ោះសនោ ត
សក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់នោ ២ំ០១៧ កាលអំឡុខនោ ២ំ០១៥ នខិការស្វើវសិោ្នក្មមបនតបនាទ បស់ក្កាយការ
ស ោះសនោ តនោ ២ំ០២១៧ ក្តូវ នរក្ស ើញថា ានភាព្អវរិាាន សក្ចើនជាខវរិាាន។ ការផ្លា េ់បដូរមដ្លានភាព្
វរិាាន ឬភាព្ក្បសេើរជាខមនុ ានចំណុ្ចមយួចនំួន ដូ្ចជា៖ ក្ំមណ្ទក្មខក់្បព្ន័ធចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ ត និខការ
សរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ តងមី ការចតម់ចខដ្ឋក្ផ់្លា ក្េញ្ជញ របេ់គណ្បក្សនសោ យសៅតមទីោធារណ្ៈ ការ
ហាមោតស់ោធា ប ូលីេ ម្នតីរារការេីុវលិ អាជាា ្រមូលដ្ឋឋ ន និខម្នតតុីលាការព្ីការចូលរមួេក្មមភាព្
នសោ យជាមយួគណ្បក្សនសោ យក្ោុខសា ខស្វើការ ឬបំសព្ញភារក្ិចចក្ោុខរយៈសព្លសោេនាស ោះសនោ ត ការ
ទទួលោគ ល់អោក្េសខាតការណ៍្ នខិភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យេសខាតការណ៍្ស ោះសនោ ត ទាខំអេ់សនោះេុទធមត
ានមចខចាេ់លាេ់ក្ោុខចាបស់ ោះសនោ ត បទបញ្ជា  នខិនតីិវ ិ្ ី និខានមចខអពំ្ីសព្លសវលា មដ្លក្តូវអនុវតតោ ខ
ចាេ់លាេ់ សដ្ឋយគណ្ៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត។ ការផ្លា េ់បដូរមដ្លានភាព្អវរិាាន្ៃន់្ ៃររមួ
ាន៖ ចាបស់ ោះសនោ ត ំុ េង្កា តម់និ នមចខសបើក្ទូលំទូលាយដ្ល់េក្មមភាព្សោេនាស ោះសនោ ត និខការ
រតឹតបតិេិទធិសេរភីាព្ ឬការក្ំណ្តក់្ព្ំមដ្នតួចចសខែៀតននការចូលរមួរបេ់អខគការេខគមេីុវលិ សៅក្ោុខរដូ្វកាល
សោេនាស ោះសនោ ត និខការរតឹតបតិេិទធិបសញ្ចញមតិរបេ់ព្ួក្សគ។ ការកាតប់នថយសព្លសវលាននការដ្មខារក្បួន
សោេនាស ោះសនោ តរបេ់គណ្បក្សនសោ យ មដ្លចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខ ការទុក្ចសនាា ោះក្បសហាខក្ោុខចាប់
មដ្លអនុញ្ជញ តសអាយម្នតីរារការ ក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ សោ្ិន និខម្នតីតុលាការ ានេិទធិចូលរមួេក្មមការ
សោេនាស ោះសនោ ត ជាមយួគណ្បក្សនសោ យសៅសក្ៅសា ខស្វើការ ឬដ្ឋក្ច់ាបឈ់បេ់ក្ាក្មយួរយៈសព្ល
ននការសោេនាស ោះសនោ ត សដ្ើមបី្ តល់លទធភាព្សអាយព្ួក្សគសក្បើក្ េ់សព្លសវលាចូលរមួសោេនាស ោះសនោ ត 
សដ្ើមបគី្នកំ្ទ និខក្បនខំគណ្បក្សនសោ យដ្នទសដ្ឋយសេរ។ី មា ខសទៀត ចំណុ្ចេំខាន់ៗ  ២ មដ្លសមើលស ើញ
ថា ជាចំណុ្ចអវរិាានខាា ខំ សវើយមនិធាា បា់នព្ីមុនមក្ គឺ (១) តំមណ្ខតំណាខជាបស់នោ ត មនិក្តូវ នធានា រមួ
ទាខំឆនទៈរបេ់ាច េ់សនោ តសក្ ោះថា ចាបស់ ោះសនោ ត នបបញ្ញតតិឱ្យានការមបខមចក្អាេនៈមដ្លជាលទធ្លព្ី
ការស ោះសនោ តននគណ្បក្សនសោ យ មដ្លក្តូវ នតុលាការរលំាយ យក្សៅមបខមចក្ឱ្យគណ្បក្សស្សខសទៀត 
មដ្លមនិមមនជារំវរ ឬបណំ្ខននឆនទៈរបេ់ាច េ់សនោ ត (២) ការសក្បើក្ េ់បណ្តឹ ខសៅតុលាការ ក្ោុខបទសលមើេ
ក្ព្វមទណ្ឌ  ជាមយួេក្មមភាព្មដ្លអោក្ នក្បក្ព្តឹត មនិ នបំសព្ញក្គបល់ក្េខណ្ឌ នននីតិវ ិ្ ីស ោះសនោ ត។  

ការប្រើសបរើសម្្នតីរំបរើការបាោះប ន្្ត ៖ ខុមម្វវល  នព្ិនិតយស ើញនូវចំណុ្ចមយួចនំួន ទាក្ទ់ខការសក្រើេសរ ើេ
ម្នតីបំសរ ើការសៅថាោ ក្ស់ក្កាមជាតិ គឺ (១) ការសក្រើេសរ ើេគណ្ៈក្មមការ គ .េប គក្ប/រ  នក្បក្ព្ឹតតសៅតម
ម្នការកាលវភិាគសក្គ្នខទុក្។ (២) សបក្េរនមដ្ល នេំរាខំយក្សៅក្បឡខ និខេាភ េន ៍ សវើយ នជាបជ់ា   
ម្នតីក្ិចចេនា ភាគសក្ចើនេុទធេឹខជាក្គូបសក្ខៀន សវើយជាអោក្មដ្លធាា បា់នបទព្ិសោ្នក៍ារង្ករជាម្នតីកាល
ក្នាខមក្។ (៣) សបក្េរន នជាបជ់ាម្នត ី សបក្េរនខាោះជាសបក្េភាព្ននេក្មមរនគណ្បក្សកានអ់ំណាច មដ្ល ន
ដ្ឋក្ ់ក្យចូលក្បឡខ។ ទាក្ទ់ខការបិទក្បកាេព្ត័ា៌នក្ោុខការសក្រើេសរ ើេ ខុមម្វវល េសខាតស ើញថា ានការ
ក្បកាេបិទតមបណាត ការោិល័យក្ោុខ ំុេង្កា ត ់ ោលា ំុ របខមនទីសព្ទយ ានខាោះសៅតម្ារ ឬទីក្បរុរំន 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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សវើយក្ា៏នការបសង្កា ោះសៅសលើបណាត ញេខគម និខក្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយនានា្ខមដ្រ។ សវើយគណ្ៈក្មមការសក្រើេ
សរ ើេជាអោក្មចក្ ក្យ ទទួល ក្យ និខេាភ េន។៍ សទាោះោ ខណា សៅក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការននការសក្រើេសរ ើេ ខុមម្វវល 
ក្ ៏នេសខាតស ើញនូវភាព្មនិក្បក្ក្តីននមយួចនំួនមដ្ល នសក្ើតសឡើខ ចំស ោះសបក្េរនក្តូវ នេសក្មចមតខតខំ
ជាម្នតី មដ្លានេមពន័ធភាព្ជាោចញ់ាតិនខឹគ្នោ  ដូ្ចជា ឪពុ្ក្សក្មក្ និខកូ្នក្បោរ បខបែូនបសខាើត  នស្វើការង្ករ
សៅក្ោុខការោិមតមយួ។ សបក្េរនមដ្លមនិ នេំរាខំសៅក្បឡខ នខិេាភ េន ៍នបង្កា ញថា ព្ួក្សគានការមនិ
សព្ញចិតតជាមយួដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេ សដ្ឋយយល់ថា គណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ គឺានការសរៀបចំទុក្ជាមុន។ 
តមរយៈការេាភ េនជ៍ាមយួនឹខតំណាខននេារិក្គណ្បក្សនសោ យវញិ ភាគសក្ចើន នបង្កា ញថា ព្ួក្សគ
មនិ នបញ្ាូ នសបក្េរនគណ្បក្សនសោ យណាមយួសៅដ្ឋក្ ់ក្យេំុស្វើជាម្នតីសនាោះសទ។ 

ការ្គរ់្គង នងិចាត់ហ្វច្ងការបាោះប ន្្ត 

ការច្ុោះប ្្ោះបាោះប ន្្ត និងការបរៀរច្ំរញ្ជីប ្្ោះបាោះប ន្្ត ៖ ខុមម្វវល យល់ស ើញថា បញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ ត
នូវមតានគុណ្ភាព្មដ្លអាចទទួលយក្ ន សលើក្មលខមតេិទធិចុោះស ម្ ោះ េិទធិស ោះសនោ ត សៅមតជាបញ្ជា
ក្បឈម មនិទានស់ដ្ឋោះក្ោយ នសៅសឡើយ។ ការណ៍្សនោះ តក្មូវឱ្យានការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ប់មនថមសទៀត ព្ោីថ បន័ 
គ.រ.ប និខរដ្ឋឋ ភ ិល រមួទាខំោថ បន័េភា មដ្លក្តូវសបើក្្ាូវម្ោក្ចាប ់ ឱ្យានការចុោះស ម្ ោះក្បជាព្លរដ្ឋមដ្ល
រេ់សៅសក្ៅក្បសទេឱ្យានេិទធិចុោះស ម្ ោះសៅសក្ៅក្បសទេ ជាព្ិសេេក្បជាព្លរដ្ឋជាខ ១.២លាននាក្ម់ដ្លមនិ
ចុោះស ម្ ោះក្ោុខនោ ២ំ០២១(តួសលខ គ.រ.ប) ឱ្យ នចុោះស ម្ ោះក្ោុខនោ ២ំ០២២ េក្ាបក់ារស ោះសនោ តថាោ ក្ជ់ាតិនោ ំ
២០២៣ ខាខមខុ។ 

ការសាកល្បងទឹកប្្្លុរលាងម្និ្រោះ ៖ គ.រ.ប  នស្វើការោក្លបខទកឹ្សមម លុបលាខមនិក្រោះ សៅោល
េនោិេីទននទីេតីការ គ.រ.ប។ អោក្ចូលរមួេរុបចំនួន ៥៨នាក្ម់ក្ព្តីំណាខក្ក្មុក្បឹក្ា្មមនុញ្ញ  តំណាខក្ព្ទឹធេភា 
តំណាខរដ្ឋេភា តណំាខក្ក្េួខមហាន្ទ តំណាខអគគនាយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋ ល អគគនាយក្ដ្ឋឋ នអតតេញ្ជញ ណ្ក្មម 
តំណាខអគគេោខការនគរ លជាតិ តំណាខក្ក្េួខោរព្ត័ា៌ន តណំាខក្ក្េួខការ រជាតិ តំណាខគណ្បក្ស
នសោ យ តំណាខអខគការមនិមមនរដ្ឋឋ ភ ិលជាតិ និខអនតរជាតិ តំណាខោថ នទូតរប ុនក្បចកំ្ព្ោះរាជាណាចក្ក្
ក្មពុជា តំណាខោថ នទូតឥណាឌ ក្បចកំ្ព្ោះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា ភាោ ក្ង់្ករ J ICA អោក្ោរព្ត័ា៌នជាត ិនខិម្នត ីគ.រ
.ប  ក្ព់្ន័ធ។ ម្នតីរំនាញននអគគសលខា្ិការដ្ឋឋ ន គ.រ.ប  នស្វើការោក្លបខ នខិ នបញ្ជា ទិញទឹក្សមម ក្ក្មតិ
េូលុយេយុខក្ ក្ន់ីក្តតក្តឹម ២០% ចំនួន ៥២,០០០ដ្ប។ សក្កាយព្ីោក្លបខក្រលក្ក់្ាមនដ្សលើទឹក្សមម  និខ
េាែ តសដ្ឋយោរធាតុេក្ាបល់ាខេាែ តរចួមក្ ជាលទធ្ ល នបញ្ជា ក្ឱ់្យស ើញថា ទឹក្សមម សនាោះ ព្តិជាលុប
លាខមនិក្រោះព្តិមមន ។ 

ការច្ុោះប ្្ោះបរកខរនននគណរក្សនបោាយ ៖ ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការននការចុោះបញ្ា ីសបក្េរនគណ្បក្សនសោ យ 
គណ្បក្សសភាើខសទៀន  នដ្ឋក្ស់បក្េរនក្ោុខ ំុេង្កា តច់ំនួន ១៦៤៩ បនាទ បព់្ីគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា នដ្ឋក្់
សបក្េរនក្គប ំុ់េង្កា តច់ំននួ ១៦៥២។ ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រននការចុោះបញ្ា ីសបក្េរនសនោះ ទាខំគណ្បក្សសភាើខសទៀន និខគណ្
បក្សមដ្លមបក្សចញព្អីតីតៈគណ្បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ េុទធមត នទទួលរខបណ្តឹ ខ េំុដ្ក្សបក្េរនឈរស ម្ ោះទាក្់
ទខការបំសព្ញលក្េខណ្ឌ ជាសបក្េរនមនិក្គបក់្គន ់រមួាន ១) មនិសចោះអក្សរ ២) មនិានទីលំសៅព្ិតក្ ក្ដ្ ឬនិខ 
៣) មនិបំសព្ញក្បវតតិរូបសដ្ឋយផ្លទ ល់។ 
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ខុមម្វវល  នតមដ្ឋនដ្ំសណ្ើ រការបណ្តឹ ខក្ោុខដ្ណំាក្ក់ាលននការចុោះបញ្ា ីសបក្េរនគណ្បក្សនសោ
 យសនោះ ស ើញថា បណ្តឹ ខភាគសក្ចើនសៅក្ោុខអខគសវតុ ានដូ្ចជា ការេំុដ្ក្ខាួនរបេ់សបក្េរន សបក្េរនមនិដ្ឹខខាួន 
សបក្េរនមនិសចោះអក្សរ ឬនិខសបក្េរនខាោះសទៀតមនិានទីលំសៅ។ បណ្តឹ ខទាខំសនោះ  នបតឹខេំុដ្ក្សបក្េរនសចញព្ី
ក្ោុខបញ្ា ីសបក្េរន និខលុបបញ្ា ីសបក្េរនននគណ្បក្សនសោ យសចញព្ី ំុេង្កា ត។់ ជាមយួនឹខបណ្តឹ ខសនោះ ក្ា៏ន
ការបតឹខសដ្ឋយអាជាា ្រានេមតថក្ិចចសៅតុលាការ្ខមដ្រ សដ្ឋយសចទព្ីបទមក្ាខបនាឯំក្ោរ ដូ្ចក្រណី្សៅក្ោុខ
សខតតស ្ិ៍ោត ់ មដ្លក្តូវ នតុលាការ ំុខាួនេក្មមរនគណ្បក្សសភាើខសទៀន ២រូប ព្បីទសចទសលើសទាេក្ព្វម
ទណ្ឌ ថា « នបនាឯំក្ោរោធារណ្ៈ» សដ្ឋយភាា បជ់ាមយួក្រណី្សៅក្ោុខក្ក្មក្ព្វមទណ្ឌ ។ ក្រណី្សចទក្បកាន់
សៅតុលាការសនោះ ខុមម្វវល េសខាតស ើញថា ជាការអនុវតតងមីមយួ មដ្លព្ីមុនមក្មនិក្តូវ នអនុវតតសដ្ឋយតុលា
ការ ក្ោុខដ្ំណាក្ក់ាលក្គបក់្គខ និខដ្ំសណ្ើ រការចតម់ចខសដ្ឋយ គ.រ.ប សនាោះសទ។ ជាលទធ្ល្ាូវការននការចុោះបញ្ា ី
សបក្េរនននគណ្បក្សនសោ យ គឺគណ្បក្សសភាើខសទៀន ានសបក្េរនសៅក្ោុខ ំុេង្កា តក់្តឹមចំននួ ១៦២៣ ំុ
េង្កា ត ់ននសបក្េរនមដ្ល នដ្ឋក្ក់្ោុខ ១៦៤៩ ំុេង្កា ត។់  

យុទធនាការបោសនាបាោះប ន្្ត ៖ ការេសខាតោា សំមើលដ្សំណ្ើ រការសោេនាស ោះសនោ ត រយៈសព្ល ១៤នងៃនន 
បរោិកាេទាក្ទ់ខការសោេនាស ោះសនោ ត ានភាព្េៃបោ់ៃ ត ់ គ្នម នអំសព្ើវឹខា ឬការក្បឈមដ្ឋក្គ់្នោ រវាខក្បួន
ដ្មខារបេ់គណ្បក្សនសោ យសនាោះសទ។ រ យការណ៍្េសខេបបឋម េតីព្ោីថ នភាព្ននដ្ំសណ្ើ រការសោេនាស ោះ
សនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់ អាណ្តតទិី៥ ខុមម្វវល  នសចញ្ាយជាោធារណ្ៈរចួសវើយ។ ក្ោុខ
រ យការណ៍្បឋម  នបង្កា ញការរក្ស ើញព្ីភាព្មនិក្បក្ក្តីចំននួ ៨ចណុំ្ច។ ទនទឹមនឹខការបង្កា ញព្ីភាព្មនិ
ក្បក្ក្តី ខុមម្វវល ក្ ៏ន្តល់ជាអនុោេន ៍ និខសេោើឱ្យភាគី ក្ព់្ន័ធ អនុវតតតមលក្េខណ្ឌ អបបរា ៦ចំណុ្ច 
េក្ាបក់ារស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់មដ្លក្ក្ុមអខគការេខគមេីុវលិ នសេោើសឡើខ។ មា ខសទៀត 
ភាា បជ់ាមយួលក្េខណ្ឌ សនោះ សេោើឱ្យព្ិនិតយ នខិក្ណំ្តស់លើនតីិវ ិ្ ីេក្ាបឱ់្យម្នតីរារការ ក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ នខិ
ម្នតីតុលាការ សដ្ឋយមនិគួរក្តូវ នអនុញ្ជញ តចាបឱ់្យសៅចូលរមួការសោេនាស ោះសនោ តសនាោះសទ។ សទាោះបី ការ
សោេនាានភាព្េៃបោ់ៃ ត ់ គ្នម នអំសព្ើវឹខា ឬការក្បឈមដ្ឋក្គ់្នោ រវាខក្បួនដ្មខារបេ់គណ្បក្សនសោ យក្៏
សដ្ឋយ ក្ភ៏ាព្មនិក្បក្ក្តីនូវមតេសខាតស ើញសក្ើតាន រមួាន (១) េក្មមភាព្មនិអព្ាក្ក្ឹតភាព្ ឬការចូលរមួព្ី
ម្នតីរារការេីុវលិ នខិក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ (២) េក្មមភាព្អាចចតទុ់ក្ថា ទិញេនាឹក្សនោ ត (៣) េក្មមភាព្
មដ្លនាឱំ្យានសក្ើតជារំសលាោះ ការរារាខំ និខការរខំាន  (៤) ភាព្មនិអព្ាក្ក្ឹតភាព្របេ់អាជាា ្រភូម ិ ំុ (៥) ភាព្
មនិសេមើគ្នោ ននការសក្បើក្ េ់ទីក្មនាខ និខេនតិេុខ (៦) ការបខារការភយ័ខាា ចតមរយៈការគំរាមក្ំមវខ នខិ (៧) ការ
បខាការភយ័ខាា ចដ្ល់អោក្ស ោះសនោ ត។ 

រិរញ្ញវតថុស្ារ់ការបោសនាបាោះប ន្្ត៖ ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការសោេនាស ោះសនោ ត គណ្បក្សនសោ យមដ្ល ន
សក្បើក្ េ់្នធានសក្ចើនជាខសគ ក្ោុខការសរៀបចំសោេនា គឺគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា មដ្លចំណាយទាខំសនាោះ 
ានការចំណាយសលើការមចក្រូនេារិក្គណ្បក្សមនុការសោេនា ការមចក្សក្កាយេក្មមភាព្ដ្មខាក្បួន
សោេនា ការចំណាយរសលើការសរៀបចំោា ក្េញ្ជញ សៅតមទីោធារណ្ៈ ការសរៀបចំខិតបណ័្ណ  ការសរៀបចំឯក្ោរ
េក្ាបប់សក្ខៀនព្លរដ្ឋឱ្យសចោះគូេសក្រើេសរ ើេរូបេញ្ជញ គណ្បក្ស ការរួបរុ ំ ការសរៀបចំជាក្បួនដ្មខា និខការក្បគុ ំ  
ត្នតី។ល។ ចាបស់ ោះសនោ តមនិ នក្ំណ្ត ់ ឬាននតីិវ ិ្ ីេក្ាបគ់ណ្បក្ស េតីព្ីការចំណាយងវកិាសលើការ
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សោេនាស ោះសនោ តសនាោះសទ។ ក្រណី្សនោះ ខុមម្វវល េសខាតស ើញថា គណ្បក្សកានអ់ំណាច  នសក្បើក្ េ់ 
ងវកិា ្នធានមនុេសជាម្នតរីារការ មស្ា យសោេនា (ក្បព្ន័ធ្សព្វ្ ាយសលើវទិយុ ទូរទេសន ៍ឯក្រន) ការសក្បើ
ក្ េ់ដ្ខ្ាូវោធារណ្ៈ សក្ចើនជាខគណ្បក្សដ្នទ សដ្ឋយមនិានការព្ិនតិយ និខបង្កា ញជាោធារណ្ៈថា ការសក្បើ
ក្ េ់សនាោះក្េប ឬសគ្នរព្តមសគ្នលការណ៍្សេមើភាព្ តាា ភាព្ ឬោ ខណាសនាោះសឡើយ។   

ការច្ូលរួម្សបងេតោ្្ំបម្ើលនងៃបាោះប ន្្ត នងិរារ់សនលឹកប ន្្ត ៖ ខុមម្វវល េវការជាមយួអខគការនដ្គូ  នដ្ឋក្់
ព្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្ ចនំួន ១,៨៥៨នាក្ ់ (្េដី ៧៥៩នាក្)់ សដ្ើមបចូីលរមួេសខាតទូសៅននដ្ំសណ្ើ រការស ោះ
សនោ ត និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត។ អខាការេខគមេីុវលិមដ្ល នេវការគ្នោ ដ្ឋក្អ់ោក្េសខាតការណ៍្  នក្បកាេរំវរ
ថា លទធ្លននការេសខាតមនិក្តូវ នស្វើការវាយតនមាសលើដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ តសដ្ឋយសេរ ី ក្តឹមក្តូវ និខយុតតិ្ម៌
សនាោះសទ ការចូលរមួេសខាតក្គ្ននម់តព្ិនិតយសមើលសលើបញ្ជា ភាព្មនិក្បក្ក្តចីំស ោះអោក្ស ោះសនោ ត រមួានការរសំលាភ
េិទធិអោក្ស ោះសនោ ត បញ្ជា ក្បឈមេក្ាបអ់ោក្ស ោះសនោ ត និខភាព្មនិក្បក្ក្តីស្សខៗ សទៀត។ 

ភាពម្ិន្រ្កតកីនុងអំឡងុបពលបាោះប ន្្ត ៖ ានភាព្មនិក្បក្ក្តីមយួចំននួ នសក្ើតសឡើខសៅក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការស ោះ
សនោ តមដ្លភាព្មនិក្បក្ក្តីសនាោះ រមួាន (១) ានវតតានអាជាា ្រ ដូ្ចជា េារិក្ភមូ ិ សមភូម ិ សម ំុ សៅេង្កា ត ់  
ម្នតីនគរ ល សបក្េរនឈរស ម្ ោះ ានវតតានឈរសៅក្ោុខបរសិវណ្ការោិល័យស ោះសនោ ត និខសក្ៅ ឬមក្បរ
បរសិវណ្ការោិល័យ។ អោក្ទាខំសនាោះ ក្តូវ នក្តេ់ាគ ល់ស ើញថា  នរខច់កំ្តស់ ម្ ោះអោក្ចូលសៅស ោះសនោ ត ឬ
ក្ឈ៏រសៅតមភូមនិានាសៅក្ោុខ ំុ េង្កា តស់ដ្ើមបកី្តស់ ម្ ោះ។ (២) ក្បជាព្លរដ្ឋមយួចំននួ នូវមតមនិ នស ោះសនោ ត 
សដ្ឋយោរមតព្ួក្សគ រក្ស ម្ ោះមនិស ើញ នខិឬទនិោនយ័ក្ោុខឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ្ខុេព្ីទនិោិនយ័ក្ោុខបញ្ា ី
ស ម្ ោះស ោះសនោ ត និខមនិានឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ្បសក្មើឱ្យការស ោះសនោ ត (ឯ.អ) ខណ្ៈមដ្លអតតេញ្ជញ ណ្ 
បណ័្ណ េញ្ជា តិមខមររបេ់ព្ួក្សគ  នវួេេុព្លភាព្សក្បើក្ េ់ ឬ តប់ខ។់ 

ភាពម្ិន្រ្កតកីនុងអំឡងុបពលរារ់សនលឹកប ន្្ត ៖ សៅក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការរាបេ់នាកឹ្សនោ ត អោក្េសខាតការណ៍្  ន
េសខាតស ើញានភាព្មនិក្បក្ក្តីមយួចំននួ នសក្ើតសឡើខ រមួាន (១) ក្មនាខខាោះអោក្េសខាតការណ៍្មនិក្តូវ ន
អនុញ្ជញ តឱ្យចូលេសខាតក្ោុខសព្លរាបេ់នាកឹ្សនោ ត (២) ក្មនាខខាោះម្នតីការោិល័យមនិអនុញ្ជញ តឱ្យអោក្េសខាត
ការណ៍្ងតរូបព្ដី្ំសណ្ើ រការរាបេ់នាឹក្សនោ ត (៣) ក្មនាខខាោះម្នតីការោិល័យស ោះសនោ ត មនិ នបិទ្ាយក្ណំ្ត់
សវតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត (ទ.១១០២) (៤) ក្មនាខខាោះសទៀតម្នតីការោិល័យ មនិ នបំសព្ញព្ត័ា៌នព្ីលទធ
្លរាបេ់នាកឹ្សនោ តរបេ់គណ្បក្សនីមយួៗ មដ្លក្តូវបទិសៅមុខការោិល័យស ោះសនោ តសនាោះសទ (៥) នខិានការ ិ
ោល័យមដ្លមនិានបញ្ជា អេនតិេុខសោោះ ក្ក៏្តូវ នេសខាតស ើញថា ម្នតីការោិល័យ នបិទ ខំសដ្ឋយការ
បិទទាវ រ ឬបខែួចការោិល័យសៅសព្លរាបេ់នាឹក្សនោ ត។ 

ការប្រើ្ាស់ទឹកប្្្បោយខុសរបច្េកបទស ៖ ានការសក្បើក្ េ់ទឹក្សមម ខុេបសចចក្សទេ សដ្ឋយម្នតីការោិល័យ
ស ោះសនោ ត សក្ ោះានអោក្ស ោះសនោ ត នលាខរក្មោះក្រោះោែ តព្ីក្ាមនដ្។ ក្រណី្សនោះ  នសក្ើតសឡើខសៅក្ោុខ
ការោិល័យសលខ ០៣៧៧ សៅក្ោុខទីតខំវតតស ្ិវាល េង្កា តរ់តនៈ ក្ក្ុខ តដ់្បំខ សខតត តដ់្ំបខ។ ម្នតី គ 
.េប  នេសក្មចបដូរទឹក្ថាោ កំ្រលក្ក់្ាមនដ្សៅក្ោុខការោិល័យសនាោះជាមយួអោក្ស ោះសនោ ត  នស ោះសនោ តចនំនួ 
២១០នាក្រ់ចួមក្សវើយ។ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ការកត់សាគ្ល់ការបច្ញផ្្ាយច្ំនួនអនកបច្ញបាោះប ន្្តបោយ គ.រ.រ ៖ គ.រ.ប  នបង្កា ញតួសលខចនំួនអោក្
ស ោះសនោ ត នសចញសៅស ោះសនោ តចំនួន ៣ដ្ខ។ តួសលខអោក្ស ោះសនោ តមដ្ល នសចញសៅស ោះសនោ ត ្ាយសលើក្
ទី១ សៅនងៃទ៥ី មខមងុិនា នោ ២ំ០២២ ានចំនួន ៧,១៧២,៤៤៨េំសឡខ/នាក្ស់េមើនខឹ ៧៧.៩១ភាគរយននអោក្
ានស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ី។ សលើក្ទី២ សៅនងៃទ៦ី មខមងុិនា នោ ២ំ០២២ ានចំននួ ៧,៣៨២,៤៤៩នាក្ស់េមើនខឹ 
៨០.១៩ភាគរយ។ ្ ាយសលើក្ទី៣ សៅនងៃទ២ី៦ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២ ានចំននួ ៧,៣៩៤,៤២៧េនាឹក្ (េនាកឹ្
សនោ តក្ោុខវិប) សេមើនឹខ ៨០.៣២ភាគរយ។ 

លទធផ្លននការបាោះប ន្្តកាលពីនងៃទី៥ ហ្វខម្ិងុនា ន្្២ំ០២២ ៖ លទធ្ លននការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា
 ំុេង្កា តអ់ាណ្តតទិី៥ សចញសដ្ឋយគណ្ៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត  នបង្កា ញថា គណ្បក្សចំននួ ៩ 
ក្ោុខចំសណាមគណ្បក្ស ១៧ មដ្ល នដ្ឋក្ស់បក្េភាព្ចូលរមួក្បក្ួតមរខទទួល នអាេនៈក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត។់ 
ក្ោុខចំសណាមគណ្បក្សនសោ យទាខំ ៩ មដ្លទទួល នអាេនៈសនាោះ គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ទទួល ន
អាេនៈសក្ចើនជាខសគ និខបនាទ បម់ក្ គឺគណ្បក្សសភាើខសទៀន។ េនាឹក្សនោ ត នការេរុបចំនួន ៧,២០៦,២១៨េ
សមាខទូទាខំក្បសទេ និខអាេនៈេរុបចំនួន ១១,៦២២អាេនៈ។ ក្ោុខចំសណាមេំសឡខសនោ ត និខអាេនៈសនាោះ 
គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ទទួល ន ៥,៣៧៨,៧៧៣ សេមើនឹខ ៩,៣៧៦អាេនៈ។ គណ្បក្សសភាើខសទៀនទទួល
 នចំនួន ១,៦១០,៥៥៦េំសឡខ សេមើនឹខ ២,១៩៨អាេនៈ។ គណ្បក្សវវវ៊ុនេវុនបុិច ទទួល នចំននួ 
៩១,៧៩៨េំសឡខ សេមើនខឹ ១៩អាេនៈ។ គណ្បក្សមខមររបួរមួជាតិ ទទួល ន ៦,៨០៧េំសឡខ សេមើនឹខ ១៣
អាេនៈ។ 

តំហ្វណងបម្ឃុ ំ បៅសង្ក្ត់ហ្វែលគណរក្សនបោាយទទួលាន ៖ លទធ្លមដ្លទទួល នព្ីការស ោះសនោ ត
សក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់  នបង្កា ញថា ក្ោុខចំសណាម ំុេង្កា ត ់ ១៦៥២ គឺគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា 
ទទួល នអាេនៈជាសម ំុសៅេង្កា តស់ក្ចើនជាខសគ ចំននួ ១៦៤៨ ំុេង្កា ត។់ គណ្បក្សសភាើខសទៀន ទទួល ន
សម ំុសៅេង្កា តច់ំនួន ៤ ំុេង្កា ត ់រមួានសៅក្ោុខសខតតក្ពំ្ខច់ម ចំននួ១ នខិសខតតក្ពំ្ខ់្ ំ ចំនួន៣។ រឯីគណ្បក្ស
នសោ យ ៧ស្សខសទៀត មដ្លានអាេនៈក្ោុខក្ក្ុមក្បកឹ្ា ំុេង្កា តម់ដ្រ មតមនិានអាេនៈជាបជ់ាសម ំុសៅ
េង្កា តស់នាោះសទ។ 

ច្ំនួនឃុំសង្ក្ត់ាន្កុម្្រឹកា្ហ្វតម្ួយគណរក្សនបោាយ ៖ សៅក្ោុខ ំុេង្កា តម់យួចំនួន សក្កាយការក្បក្ួត
ក្បមរខ គណ្បក្សនសោ យមយួចំនួន មនិក្តូវទទួល នអាេនៈសនាោះសទ សទាោះ ំុេង្កា តស់នាោះ នដ្ឋក្ស់បក្េរន
ចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខក្ស៏ដ្ឋយ។ ដូ្ចក្រណី្ សៅក្ោុខ ំុសកាោះទនទឹម ក្ក្ខុក្ំព្ខច់ម សខតតក្ំព្ខច់ម ានគណ្បក្ស
នសោ យចំននួ ២  នចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខ គគឺណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ទទួល ន ១,៤៨៨េំសឡខ សេមើនឹខ 
៥ អាេនៈ និខគណ្បក្សសភាើខសទៀន ទទួល ន ១៩៧េំសឡខ មនិទទួល នអាេនៈសនាោះសទ។  ំុេង្កា តា់ន 
េារិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាមតមយួគណ្បក្ស គឺគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ទទួល នអាេនៈក្ោុខ ំុេង្កា ត ់ចំនួន ២៣១
 ំុេង្កា ត។់ ក្ោុខចំសណាមសនាោះ សៅក្ោុខសខតតស ្ិ៍ោត ់ានចំនួនសក្ចើនជាខសគរវូតដ្ល់ ២៥ ំុេង្កា ត ់បនាទ បម់ក្
សខតតរតនគិរ ីចនំួន ២១ ំុេង្កា ត។ សខតតក្ណាត ល នខិសខតតមណ្ឌ លគិរ ីានចនំួន ១៦ ំុេង្កា តដូ់្ចគ្នោ  និខសខតត
ស្សខៗសទៀត។ 

ការបផ្ទៀងផ្ទ្ត់ នងិភាព្តឹម្្តវូននកំណត់បរតុននការរារ់សនលឹកប ន្្ត (ទ.១១០២) ៖ ខុមម្វវល  នស្វើការសក្បៀប
ស្ៀបទក្មខម់ដ្លទទួល នព្ីអោក្េសខាតការណ៍្ និខទក្មខម់ដ្លសចញ្ាយសៅសលើសគវទំព្រ័ គ.រ.ប  នរក្



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ស ើញភាព្មនិក្បក្ក្តី ានចំនួន ៧ ចំណុ្ច រមួាន (១)  សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តក្ោុខវិប» ានចំនួន ៩០ក្រណី្ 
(២) សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ ត នការាន» ានចំនួន ៨៥ក្រណី្ (៣) សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តមនិ នការ» 
ានចំនួន ៨៤ក្រណី្ (៤) សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តគណ្បក្សទទួល ន» ានចំនួន ៣០ក្រណី្ (៥) សៅសលើ
ចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តខូច» ានចំនួន ១០ក្រណី្ (៦) សៅសលើចំណុ្ច«ចំនួនេនាឹក្សនោ តមដ្លមនិ នសក្បើ» ាន
ចំនួន ៥ក្រណី្ និខ(៧) សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តទទួល នជាក្ម់េដខ» ានចំនួន ៥ក្រណី្។ បមនថមសលើក្រណី្
សនោះ ទក្មខម់ដ្លអោក្េសខាតការណ៍្ទទួល ន គឺមនិានបំសព្ញព្ត័ា៌នសលើចំណុ្ចនិមយួៗ ឱ្យ នសព្ញសលញ
សនាោះសទ មតទក្មខប់សង្កា ោះសលើសគវទំព្រ័ គ.រ.ប  នបំសព្ញក្តឹមក្តូវ។ ក្រណី្មយួសទៀត គឺការសក្បើក្ េ់ទឹក្លុប លុប
សលើព្ត័ា៌នមយួចំនួនក្ោុខទក្មខ ់ទ.១១០២ មដ្លដ្ឋក្ប់សង្កា ោះសលើសគវទំព្រ័របេ់ គ.រ.ប។ ការលុបសនោះ សយើខមនិដ្ខឹ
ថា សតើលុបសៅដ្ំណាក្ក់ាលណា? ានអោក្ណាដ្ឹខឮ និខជាោេក្សខីាោះ? មូលសវតុអវី?  នសក្បើក្ េ់ទឹក្លុប គឺ
ជាមូលសវតុមដ្លនាឱំ្យានការេខសយ័ព្ីភាព្តាា ភាព្ក្ោុខការអនុវតត សបើេិនជាមនិានការចូលរមួព្ីអោក្េសខាត
ការណ៍្ ឬភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យដ្ឹខឮសទសនាោះ។ 

ច្ំនួនគណរក្សនបោាយានច្ូលរួម្្រកួត្រហ្វរង ៖ ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តន់ោ ២ំ០២២
សនោះ ានគណ្បក្សនសោ យេរុបចំនួន ១៧  នចូលរមួដ្ឋក្ស់បក្េរនក្បក្ួតក្បមរខការស ោះសនោ ត។ គិតមក្
ដ្ល់នោ ២ំ០២២ ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ានចំននួ ៥អាណ្តតិ ក្ោុខសនាោះការស ោះសនោ តដ្ំបូខ
សគ(អាណ្តតិទី១)េក្ាបក់ារស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់គឺសៅក្ោុខនោ ២ំ០០២ មដ្លានគណ្បក្ស
នសោ យចំននួ ៨។ អាណ្តតិទ២ី សៅក្ោុខនោ ២ំ០០៧ មដ្លានគណ្បក្សនសោ យចំនួន ១២ អាណ្តតិទ៣ី 
សៅក្ោុខនោ ២ំ០១២ ានគណ្បក្សនសោ យចនំួន ១០ អាណ្តតិទ៤ី សៅក្ោុខនោ ២ំ០១៧ មដ្លានគណ្បក្ស
នសោ យ ចំននួ១២ នខិអាណ្តតិទ៥ី ក្ោុខនោ ២ំ០២២ មដ្លានគណ្បក្សនសោ យ ចំនួន១៧។ 

ការប្រៀរប ៀរ្រជាពលរែឋបច្ញបៅបាោះប ន្្ត ៖ ការស ោះសនោ តចបត់ខំព្ីនោ ១ំ៩៩៣ មក្ដ្ល់នោ ២ំ០២២សនោះ 
សបើសក្បៀបស្ៀបចំស ោះការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ការស ោះសនោ តនោ ២ំ០១៧ អាណ្តតិទី៤ ាន
អោក្ស ោះសនោ តសចញសៅស ោះសនោ តសក្ចើនជាខសគ (៩០.៣៧ភាគរយ ស្ៀបជាមយួអោក្ស ោះសនោ តានស ម្ ោះក្ោុខ
បញ្ា ី) មតតួសលខននអោក្សចញសៅស ោះសនោ ត នធាា ក្ម់ក្ក្តមឹ ៨០.១៩ភាគរយក្ោុខការស ោះសនោ តអាណ្តតទិី៥ នោ ំ
២០២២ សនោះ។ 

ការរំពឹងទុកស្ារ់ការបាោះប ន្្តថ្ន្ក់ជាតិ្ន្២ំ០២៣ ៖ សដ្ឋយម្ែក្សលើលទធ្លននការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេ
ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តអ់ាណ្តតទិី៥សនោះ ខុមម្វវល  នោក្លបខយក្េំសឡខគ្នកំ្ទគណ្បក្សនសោ យមក្
គណ្នា សដ្ើមបមីេវខរក្អាេនៈថាោ ក្ជ់ាត។ិ តមការោក្លបខគណ្នា លទធ្ល នបង្កា ញថា េំសឡខគ្នកំ្ទ
េក្ាបគ់ណ្បក្សនសោ យានមតព្ីរបក្សសទ មដ្លទទួល នអាេនៈក្ោុខរដ្ឋេភា គឺគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា 
និខគណ្បក្សសភាើខសទៀន សនាោះសបើេិនជាអោក្ស ោះសនោ តសៅមតគ្នកំ្ទដូ្ចការស ោះសនោ ត ំុេង្កា ត។់ អាេនៈថាោ ក្ជ់ាតិ
មដ្លគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជានឹខទទួល ន ានចនំួន ១០៤អាេនៈ រឯីគណ្បក្សសភាើខសទៀន នឹខទទួល ន 
២១អាេនៈ។ 

ការសរការោក់ព្ង្យអនកសបងេតការណ៍ច្ូលរួម្ការបាោះប ន្្ត ៖ អោក្េសខាតការណ៍្ ដូ្ចចំនួន ១៨៥៨នាក្ ់
មដ្ល នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយ គឺ នព្ីការចូលរមួព្ីអខគការនដ្គូ មដ្ល នេវការគ្នោ ទាខំ្នធានងវកិា និខ្នធាន
មនុេស ានចំននួ ៩ោថ បន័ រមួាន ១) ក្មមវ ិ្ ីអភវិឌ្ឍន៍្ នធានយុវរន ២) មរឈមណ្ឌ លក្បជាព្លរដ្ឋសដ្ើមបី



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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អភវិឌ្ឍន ៍និខេនតិភាព្ ៣) អខគការោព នេនតិភាព្ ៤) អខគការសយនឌ្រ័ និខអភវិឌ្ឍនស៍ដ្ើមបកី្មពុជា ៥) េាគមក្បជា
្ិបសតយយឯក្រារយននសេដ្ឋក្ចិចសក្ៅក្បព្ន័ធ ៦) មរឈមណ្ឌ លេមពន័ធភាព្ការង្ករ និខេិទធិមនុេស ៧) េាគមការ រ
េិទធិមនុេស និខអភវិឌ្ឍនស៍ៅក្មពុជា ៨) េាគមេមពន័ធេវគមនក៍្េិក្រក្មពុជា ៩) េមពន័ធសដ្ើមបេុីចរតិភាព្ នខិ
គណ្សនយយភាព្េខគម។ អខគការេខគមេីុវលិទាខំ ៩ោថ បន័សនោះ  នេវការគ្នោ តម្នធានមដ្លាន សដ្ឋយ
ឆោខកាតក់ារក្បរុំរមរក្ព្ិភាក្ាគ្នោ  សដ្ើមបរីមរក្ព្ីយុទធោ្េត និខការទទួលខុេក្តូវ។ 

រញ្ហ្្រឈម្កនងុការប្រើសបរើសអនកសបងេតការណ ៍ ៖ បញ្ជា ក្បឈមេក្ាបស់ក្រើេសរ ើេអោក្េសខាតការណ៍្ ាន
បញ្ជា ចមបខៗ មយួចំនួន មដ្ល នសក្ើតសឡើខ រមួាន ១) សព្លសវលាខាី ក្ោុខការដ្ឋក្ឱ់្យសក្រើេសរ ើេ ២) តំបនស់គ្នល
សៅសក្រើេសរ ើេ ន តប់ខអ់ោក្បសង្កគ លរបេ់ខុមម្វវល ឬគ្នម នព្ីោថ បន័ស្សខ ៣) ទតីខំការោិល័យ េថិតសៅ
តំបនដ់្ឋចក់្េោល ព្ិ ក្ទនំាក្ទ់ំនខ ៤) អោក្េសខាតការណ៍្មដ្លសក្រើេសរ ើេ ន ក្តូវលាឈបវ់ញិ អោក្ខាោះយល់
ស ើញថា ងវកិា្តល់ឱ្យតិចតចួសព្ក្ នខិអោក្ខាោះសទៀតក្តូវក្ក្មុក្គួោរឱ្យឈបស់ដ្ឋយការភយ័ខាា ច ដូ្ចក្រណី្ សៅក្ោុខ
សខតតក្ំព្ខច់ម សខតតនក្ព្មវខ នខិសខតតក្ព្ោះវហិារ ៥) ការសក្រើេសរ ើេអោក្េសខាតការណ៍្ ានការក្បក្ួតក្បមរខ ជាមយួ
ោថ បន័ គ.រ.ប េក្ាបម់្នតកីារោិល័យស ោះសនោ ត (គក្ប) រមួទាខំេាគមស្សខសទៀត មដ្លេាគមសនាោះ ាន
ថាោ ក្ដ់្ឹក្នាជំាម្នតកី្ោុខរួររដ្ឋឋ ភ ិល ឬគណ្បក្សនសោ យ ៦) ការបំសព្ញព្ត័ា៌នក្ោុខបញ្ា ីស ម្ ោះមនិសព្ញលិញ 
មដ្លព្ិ ក្ក្ោុខការក្បមូលសរៀបចំជាបញ្ា ីស ម្ ោះបញ្ាូ នសៅ គ.រ.ប។ 

ផ្លវិាកជាម្ួយសាថរ្័ន គ.រ.រ កនងុែំបណើរការោក់ពាកយ្ និងបសមើសំុកាត ៖ ក្ោុខការអនុវតតការង្ករជាមយួោថ បន័ 
គ.រ.ប ានចំណុ្ចខាោះក្តូវស្វើការមក្លមែេក្ាបក់ារអនុវតត សក្ ោះបញ្ជា ខាោះបណាត លឱ្យសយើខព្ិ ក្ក្ោុខការសរៀបចំ
ដ្ឋក្ ់ក្យ រមួាន ១) បញ្ា ីស ម្ ោះអោក្េសខាតការណ៍្ស្ាើព្ ីគ.រ.ប សក្ចើនដ្ំណាក្ ់ស្វើឱ្យយឺតោ វក្ោុខការទទួល ២) 
សលខាក្តូវទទួលបនទុក្េរសេរកាត និខសព្លសវលាមនិក្គបក់្គ្ននក់្ោុខការេរសេរ មដ្លជាបនទុក្េក្ាបស់លខា និខ
រាខំេទោះដ្ល់ការង្ករស្សខៗ សទៀត ៣) ក្បធាន គ្.ខប មនិ្តល់េិទធឱិ្យអោក្បនាទ បេ់ក្ាបស់្វើការចុោះវតថសលខា
រំនួេ ខណ្ៈក្បធានជាបស់បេក្មម ក្រណី្សនោះស្វើឱ្យការ្តល់កាតេក្ាបអ់ោក្េសខាតការណ៍្ានភាព្យឺតោ វមងម
សទៀត ដូ្ចសៅក្ោុខសខតតក្ំព្ខច់ម រារធានភីោសំព្ញ ៤) រាល់រូបងតក្តូវការមក្្តិតសៅទកី្បរុំរន មដ្លជាការទទួល
ខុេក្តូវរបេ់សលខាសខតត (សលខាក្តូវចំណាយងវកិា្តិត) ៥) រាល់កាតក្តូវ្តតិរូបងត បិទរចួក្តូវបញ្ចូ នសៅចុោះវតថ
សលខាព្ីោមុខីាួន សវើយក្តូវយក្មក្ឱ្យ គ្.ខប វាយក្ត និខស្ាើសៅអោក្េសខាតការណ៍្មតខសទៀត (សលខាក្តូវទទួល
ខុេក្តូវសចញងវកិារូនសលើដ្ំសណ្ើ រការសនោះ) ៦) ការស្ាើកាតសៅឱ្យអោក្េសខាតការណ៍្ ានការព្ិ ក្េក្ាបអ់ោក្
ានទីតខំសៅនៃ យៗ មដ្លជាបនទុក្មយួ មដ្លសលខាក្តូវចំណាយសព្ល និខងវកិាខពេ់ក្ោុខការ្ដល់កាត។ 

សម្មកម្មភាពរួម្ច្ំហ្វណកកនុងការអរ់រំអនកបាោះប ន្្តររស់ខមុ្ហ្វ្រែល ៖ ខុមម្វវល  នចូលរមួចំមណ្ក្ស្វើការអបរ់ ំ
្សព្វ្ាយ អពំ្ីបទបញ្ជា  និខនិតីវ ិ្ ីស ោះសនោ ត េិទធិ កាតព្វក្ិចចអោក្ស ោះសនោ តចូលរមួក្ោុខស ោះសនោ ត ោរៈេំខានន់ន
ការស ោះសនោ ត សគ្នលការណ៍្ននការស ោះសនោ តសដ្ឋយសេរ ីនិខយុតតិ្ម ៌និខក្បធានបទជាសក្ចើនសទៀតទាក្ទ់ខដ្ំសណ្ើ រ
ការស ោះសនោ ត។ ការចូលរមួចំមណ្ក្្តល់ចំសណ្ោះដ្ឹខ នខិការអបរ់សំនោះ ានវាគមនិរំនាញព្ីោថ បន័ស្សខៗ ក្តូវ ន
អសញ្ា ើញចូលរមួ ដូ្ចជា វាគមិនព្ី គ.រ.ប និខេខគមេីុវលិ មដ្លស្វើការ ក្ព់្ន័ធការស ោះសនោ ត សដ្ើមបចូីលរមួរមរក្
ព្ិភាក្ា ចបត់ខំព្ីសព្លសវលាននការសោេនាស ោះសនោ តរវូតដ្ល់ការស ោះសនោ ត មដ្លានក្បធានបទចំននួ 
២២ ក្តូវ នសលើក្មក្ព្ិភាក្ាក្ោុខក្មមវ ិ្ ីវទិយុេំសឡខេខគមេីុវលិ (វអីូេីុ) នខិក្បធានបទស្សខៗសទៀត  នរមរក្
តមរយៈក្ិចចព្ិភាក្ាក្ោុខសវទកិាសៅតមសខតត និខថាោ ក្ជ់ាត។ិ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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៣. ក្ក្បខណ្ឌ ចាបេ់ក្មាប់ការស ោះសនោ ត នខិក្បព្័នធស ោះសនោ ត 

ក្ព្ឹតតិការណ៍្មដ្លសក្ើតសចញព្រីសាា ោះអោក្នសោ យសៅក្មពុជាស្វើឱ្យោថ នភាព្ចក្ស់ក្េោះព្ិ ក្សដ្ឋោះ
ក្ោយ សក្កាយការស ោះសនោ តនោ ២ំ០១៣ និខបនាទ បព់្ីានការេក្មបេក្មួលម្ោក្នសោ យ ចាប ់ និខនតីិវ ិ្ ី
ទាក្ទ់ខការស ោះសនោ ត ក្តូវ នស្វើវសិោ្នក្មមចាបជ់ាបនតបនាទ ប។់ ការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់ ោះសនោ ត ំុ េង្កា ត ់
បទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីេក្ាបក់ារស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់ នោ ២ំ០១៧ កាលអំឡុខនោ ២ំ០១៥ 
ក្តូវ នរក្ស ើញថា ានភាព្អវរិាាន សក្ចើនជាខវរិាាន។ ការផ្លា េ់បដូរមដ្លានភាព្វរិាាន ឬភាព្ក្បសេើរជាខ
មុនរមួានដូ្ចជា៖ ក្ំមណ្ទក្មខក់្បព្ន័ធចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ ត និខការសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ តងមី ការចតម់ចខ
ដ្ឋក្ោ់ា ក្េញ្ជញ របេ់គណ្បក្សនសោ យសៅតមទោីធារណ្ៈ ការហាមោតស់ោធា ប ូលីេ ម្នតីរារការេីុ
វលិ អាជាា ្រមូលដ្ឋឋ ន នខិម្នតីតុលាការព្ីការចូលរមួេក្មមភាព្នសោ យជាមយួគណ្បក្សនសោ យក្ោុខ
សា ខស្វើការ ឬបំសព្ញភារក្ិចចក្ោុខរយៈសព្លសោេនាស ោះសនោ ត ការទទួលោគ ល់អោក្េសខាតការណ៍្ និខភាោ ក្ង់្ករ
គណ្បក្សនសោ យេសខាតការណ៍្ស ោះសនោ ត ទាខំអេ់សនោះេុទធមតានមចខចាេ់លាេ់ក្ោុខចាបស់ ោះសនោ ត 
បទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ី នខិានមចខអំព្ីសព្លសវលាមដ្លក្តវូអនុវតតោ ខចាេ់លាេ់ សដ្ឋយគណ្ៈក្ាម ្ិការជាតិ
សរៀបចំការស ោះសនោ ត។ ការផ្លា េ់បដូរមដ្លានភាព្អវរិាាន្ៃន់្ ៃររមួាន៖ ចាបស់ ោះសនោ ត ំុ េង្កា តម់និ ន
មចខសបើក្ទូលំទូលាយដ្ល់េក្មមភាព្សោេនាស ោះសនោ ត និខការរតឹតបតិេិទធិសេរភីាព្ ឬការក្ណំ្តក់្ព្ំមដ្នតូច
ចសខែៀតននការចូលរមួរបេ់អខគការេខគមេីុវលិ សៅក្ោុខរដូ្វកាលសោេនាស ោះសនោ ត នខិការរតឹតបតិេិទធិបសញ្ចញ
មតិរបេ់ព្ួក្សគ ការកាតប់នថយសព្លននការដ្មខារក្បួនសោេនាស ោះសនោ តរបេ់គណ្បក្សនសោ យ មដ្លចូល
រមួក្បគួតក្បមរខ ការទុក្ចសនាា ោះក្បសហាខក្ោុខចាបម់ដ្លអនុញ្ជញ តសអាយម្នតីរារការ ក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ 
សោ្ិន និខម្នតតុីលាការអាចានេិទធិក្ោុខការចូលរមួេក្មមការសោេនាស ោះសនោ ត ជាមយួគណ្បក្សនសោ
 យសៅសក្ៅសា ខស្វើការ ឬដ្ឋក្ច់ាបឈ់បេ់ក្ាក្មយួ រយៈសព្លននការសោេនាស ោះសនោ ត មដ្ល្តល់លទធ
ភាព្សអាយព្ួក្សគចូលរមួសោេនាស ោះសនោ ត ចូលរមួគ្នកំ្ទ និខក្បនខំគណ្បក្សនសោ យដ្នទសដ្ឋយសេរ។ី  

សក្កាយការស ោះសនោ ត ំុេង្កា តន់ោ ២០១៧ ចាបទ់ាក្ទ់ខនខឹការស ោះសនោ តមយួចំនួន ក្តវូ នស្វើវសិោ្
ក្មមចាបស់ឡើខវញិ រមួាន ចាបស់ ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ ចាបស់ ោះសនោ តសក្រើេតខំតំណាខ
រា្េត ចាបគ់ណ្បក្សនសោ យ េាគម និខអខគការមនិមមនរដ្ឋឋ ភ ិល រមួទាខំរដ្ឋ្មមនុញ្ញ្ខមដ្រ។ ការស្វើ
វសិោ្នក្មមចាបស់នោះ  នស្វើឱ្យេិទធិនសោ យ េិទធកិ្បជាព្លរដ្ឋទាក្ទ់ខការស ោះសនោ ត និខលំវរអខគការ
េខគមេីុវលិរមួកានម់តតូច មដ្លមនិអាចធានាតមសគ្នលការណ៍្ននការស ោះសនោ តសដ្ឋយសេរ ី និខយុតតិ្មស៌ព្ញ
សលញ។  

៣.១ ការប ែើវិបសា នកម្មរែឋ ម្មនុញ្ញ  

រដ្ឋ្មមនុញ្ញ នស្វើវសិោ្នក្មមចាប ់និខអនុមត័សដ្ឋយរដ្ឋេភាកាលព្ីនងៃទី១៤ មខកុ្មភៈ នោ ២ំ០១៨ សលើ
ាក្ត ៤២ និខាក្ត ៤៩ និខាក្តស្សខសទៀត ក្ោុខនយ័ក្ំណ្តនូ់វេក្មមភាព្របេ់គណ្បក្សនសោ យណា
មយួ ឬក្បជាព្លរដ្ឋមខមរក្គបរូ់ប ក្ោុខការស្វើេក្មមភាព្សទាោះសដ្ឋយផ្លទ ល់ក្តី ឬសដ្ឋយក្បសោលក្តី មដ្លនាឱំ្យប ោះ ល់
្លក្បសោរនរ៍បេ់ក្ព្ោះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា និខក្បជាព្លរដ្ឋមខមរក្តូវហាមោត។់ សទាោះជាោ ខណា បញ្ញតតិនន



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ការក្ំណ្តស់នោះ មនិក្តូវ នមចខលមែតិព្ីេក្មមភាព្មបបណាឱ្យចាេ់លាេ់សនាោះសទ មដ្លស្វើានការបក្ក្ោយ 
តមការចំសណ្ញម្ោក្នសោ យ។  

 រំពូ្ក្ទ១ី៥ងមី (ព្ីរ) ននរដ្ឋ្មមនុញ្ញ ននោិយព្អីខគការសរៀបចំការស ោះសនោ ត មដ្ល នមចខជា្មមនុញ្ញ
ក្ោុខការ្តល់េមតថក្ិចចសរៀបចចំតម់ចខ នខិក្គបក់្គខការស ោះសនោ ត។ អខគការសនោះ អនុវតតេមតថក្ិចចរបេ់ខាួន
ក្បក្បសដ្ឋយឯក្រារយ និខអាព្ាក្ក្ឹត សដ្ើមបធីានាឱ្យការស ោះសនោ តក្បក្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយសេរ ី ក្តឹមក្តូវ យុតតិ្ម ៌ ក្េប
តមសគ្នលការណ៍្ននលទធិក្បជា្ិបសតយយសេរពី្វុបក្ស (ាក្ត១៥០ងមីព្ីរ)។ សដ្ើមបឱី្យានចក្មុោះគណ្បក្សននការ
ដ្ឹក្នាកំ្ោុខោថ បន័ គ.រ.ប រំពូ្ក្សនោះក្ ៏ន ក្ណំ្តនូ់វេាេភាព្ គ.រ.ប ទាខំក្ បំនួរូប ក្ោុខសនាោះេាេភាព្ ៤
រូបសក្រើេសរ ើេសដ្ឋយគណ្បក្សដ្ឹក្នារំាររដ្ឋឋ ភ ិល បនួរូបក្តូវសក្រើេសរ ើេសដ្ឋយគណ្បក្សានអាេនៈក្ោុខរដ្ឋ
េភា មដ្លមនិចូលរមួក្ោុខរាររដ្ឋឋ ភ ិល និខមយួរូបក្តូវសក្រើេសរ ើេសដ្ឋយានការក្ព្មសក្ព្ៀខរវាខគណ្បក្សទាខំ
អេ់មដ្លានអាេនៈក្ោុខរដ្ឋេភា។  ក្រណី្សនោះ  នស្វើឱ្យគណ្បក្សនសោ យសក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិលសមើលស ើញថា 
ការសដ្ឋោះក្ោយ និខការសរៀបចំដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ តមនិអាចសរឿជាក្ ់ន។ ជាខសនោះសទៀត ការអនុវតតជាក្ម់េតខ 
ទាក្ទ់ខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត ក្តូវ នអាជាា ្រសក្បើក្ េ់ចាបតុ់លាការសដ្ើមបសីដ្ឋោះក្ោយ ដូ្ចក្រណី្ននការអនុវតត
សលើការចុោះបញ្ា ីសបក្េរនគណ្បក្សនសោ យ ក្តូវ នតុលាការសខតតស ្ិ៍ោតប់តឹខសៅសបក្េរនននគណ្បក្សសភាើខ
សទៀនព្ីបទមក្ាខឯក្ោរោធារណ្ៈ ក្ោុខសព្លចុោះស ម្ ោះសបក្េរនគណ្បក្ស មដ្លនីតិវ ិ្ ីសនោះ គឺជានីតិវ ិ្ ចុីោះស ម្ ោះ
េុទធោ្។ 

៣.២ ការប ែើវិបសា នកម្មច្្ារ់ ច្ា្រ់សតីពីសាគម្ និងអងគការម្ិនហ្វម្នរោឋ្ភិាល  

ការអនុមត័ចាបេ់តីព្ី េាគម និខអខគការមនិមមនរដ្ឋឋ ភ ិល សៅក្ោុខនោ ២ំ០១៥  នសមើលស ើញព្ីបទ
បបញ្ញតតិចាប ់ នខិការអនុវតតរបេ់អាជាា ្រ ស្វើឱ្យានការប ោះ ល់ោ ខខាា ខំដ្ល់េិទធិ និខសេរភីាព្ននការបសខាើត
េាគម និខអខគការមនិមមនរដ្ឋឋ ភ ិល ក្ដូ៏្ចជាការអនុវតតេក្មមភាព្ នខិេវក្បតិបតតិការរបេ់អខគការេខគម
េីុវលិសដ្ើមបសីលើក្ក្មពេ់ក្បជា្ិបសតយយ ការការ រេិទធិមនុេស និខការអភវិឌ្ឍសេដ្ឋក្ចិច និខេខគម សៅក្មពុជា ដូ្ច
ានសេោើេំុស្វើវសិោ្នក្មមសលើាក្តទាខំ១៤ រមួានាក្ត ១, ាក្ត ៧, ាក្ត ៨, ាក្ត ៩, ាក្ត ១០, 
ាក្ត ១១, ាក្ត ២០, ាក្ត ២៤, ាក្ត ២៥, ាក្ត ២៦, ាក្ត ៣០, ាក្ត ៣១, ាក្ត ៣២ និខាក្ត 
៣៥  មដ្លជាការក្ព្ួយ រមភ និខសេោើេំុស្វើវសិោ្នក្មមព្ីក្ក្ុមអខគការេខគមេីុវលិ កាលព្ីនងៃទី២៦ មខេីហា នោ ំ
២០២០។ ការក្ព្ួយ រមភសនាោះ សដ្ឋយម្ែក្សលើការវភិាគ សមើលស ើញនយ័ជារមួថា (១) ការវនិិចឆយ័ទុក្ជាមនុ អំព្ី
ការស្វើឲ្យប ោះ ល់ដ្ល់េនតិេុខជាតិ សេថរភាព្ េណាត បធ់ាោ បោ់ធារណ្ៈ វបប្ម ៌នខិក្បនព្ណី្ ទំសនៀមទាា បល់ែ
របេ់េខគមក្មពុជា េក្ាបប់សខាើតសៅជាមូលដ្ឋឋ នសលើ ការបដ្ិសេ្ការចុោះបញ្ា ីរបេ់អខគការ េាគម។ (២) ការ
ក្ំណ្តក់ាតព្វក្ចិច្តល់ព្ត័ា៌នគណ្នីធានាគ្នរ មដ្លរសំលាភសលើេិទធិេវ័យភាព្និខឯក្រនភាព្ របេ់នីតិបគុគល។ 
(៣) ការតក្មូវឱ្យចុោះបញ្ា ីេក្ាបក់្ក្ុមនីតិបគុគលមដ្លស្វើការង្ករជាក្ក្ុមសលើការង្ករចំស ោះក្ិចចជារមួរបេ់ព្ួក្សគ 
មដ្លានរយៈសព្លមនិអចិន្នតយ ៍ និខគ្នម នអខគការសលខចតត់ខំចាេ់លាេ់។ (៤) ការតក្មូវឱ្យក្បកានរ់ំវរអ
ព្ាក្ក្ឹតយចំស ោះក្គបគ់ណ្បក្សនសោ យ។ ក្បការសនោះានភាព្អវរិាានោ ខខាា ខំចំស ោះការអនុវតតការង្ករ
របេ់អខគការេខគមេីុវលិ សក្ ោះ ក្យ«អព្ាក្ក្ឹតយ» សនោះអាច្តល់ឱ្កាេឱ្យម្នតីរដ្ឋឋ ភ ិលស្វើការបក្ក្ោយតម



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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កាលៈសទេៈ ឬតមោថ នភាព្នសោ យ។ (៥) ការតក្មវូសដ្ឋយរដ្ឋ លថាោ ក្ស់ក្កាមជាតិនានាឲ្យអខគការេខគមេីុ
វលិដ្ឋក្រ់ យការណ៍្បមនថម គឺជាការអនុវតត វួេព្ីកាតព្វក្ិចចមដ្លានមចខក្ោុខចាប។់  (៦) ការតក្មូវសដ្ឋយ
អាជាា ្រឲ្យរូនដ្ំណឹ្ខ ឬេំុចាបព់្ីអាជាា ្រោធារណ្ៈានេមតថក្ចិចជាមុន អំព្ីការស្វើេក្មមភាព្នានា ប ុមនតសៅ
ក្ោុខចាបេ់ដីព្ីេាគម នខិអខគការមនិមមនរដ្ឋឋ ភ ិលភ ិល គ្នម នបទបបញ្ញតតិណាមយួមចខអំព្ីកាតព្វក្ចិចសនោះ
សឡើយ សវើយេ.រ.ណ្. សលខ២០០៦ របេ់ក្ក្េួខមហាន្ទ ក្ម៏និតក្មូវឲ្យេាគម នខិអខគការមនិមមនរដ្ឋឋ ភ ិ
លេំុចាបជ់ាមនុមដ្រ។ល។  

ជារមួសក្កាយការអនុមត័ចាបស់នោះមក្ អខគការេខគមេីុវលិ  នរខនូវបញ្ជា ក្បឈមក្ោុខការស្វើេក្មមភាព្
រមួគ្នោ  ដូ្ចជា «បនទបោ់ថ នការណ៍្» មដ្លក្តូវ នក្ក្េួខមហាន្ទហាមោតម់និអនុញ្ជញ តឱ្យបនតេក្មមភាព្ និខ
តក្មូវឱ្យានការចុោះបញ្ា ី សទាោះបីេារិក្ននបនទបោ់ថ នការណ៍្សនោះ  នចុោះបញ្ា ី និខទទួលោគ ល់សដ្ឋយក្ក្េួខ
មហាន្ទនខិក្គ្ននម់តជាការក្បមូល្នធានងវកិា និខ្នធានមនុេស ក្ោុខរយៈសព្លខាីេក្ាបេ់សខាតសមើលដ្ំសណ្ើ រ
ការស ោះសនោ តក្ស៏ដ្ឋយ។ 

៣.៣ ការវិបសា នកម្មច្ា្រ ់ច្្ារ់សតីពចី្្ារគ់ណរក្សនបោាយ ៖  

ចាបគ់ណ្បក្សនសោ យនោ ១ំ៩៩៧ ានចនំួន ១១រំពូ្ក្ និខ ៤៥ាក្ត។ ចាបស់នោះ ក្តូវ នស្វើ
វសិោ្នក្មមចាបច់ំនួន ៣សលើក្ សក្កាយការស ោះសនោ តនោ ២ំ០១៧។ ចាបស់នោះរក្ាចំនួន ១១រពូំ្ក្ដ្មដ្ល មត
ាក្ត នសក្ើនដ្ល់ចំននួ៥០ ក្ោុខសនាោះរពូំ្ក្ទ៤ី នខិរំពូ្ក្ទី៩ ក្តូវ នមក្មក្បចណំ្ខសរើខ។ សៅមខមនីា នោ ំ
២០១៧ ជាការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់លើក្ទី១ ានចំននួ ២២ាក្ត។ ាក្តមយួចំននួក្តូវ នបមនថមខាមឹោរ ឬ
ក្ថាខណ្ឌ  មតានាក្តខាោះក្តូវ នលុបសចលទាខំក្េុខខុេព្ីបទបញ្ញតតិសដ្ើម នខិក្ា៏នាក្តមដ្ល នបមនថមងមី
្ខមដ្រ។ ាក្តមដ្លក្តូវ នស្វើវសិោ្នក្មមសលើក្ទ១ី សដ្ឋយលុបសចលទាខំក្េុខាន ាក្ត១៨ ាក្ត១៩ 
ាក្ត៣៨ ាក្ត៣៩ ាក្ត៤០ ាក្ត៤១ ាក្ត៤២ ាក្ត៤៣ ាក្ត៤៤ នខិាក្ត៤៥។ ាក្តមដ្លក្តូវ
 នបមនថមងមីានចំននួ ៥ាក្តគឺ ាក្ត៤៦ ាក្ត៤៧ ាក្ត៤៨ ាក្ត៤៩ នខិាក្ត៥០។  ាក្តមដ្ល ន
មក្ក្មួល ឬបមនថមក្ថាខណ្ឌ ាន ាក្ត៦ ាក្ត១១ ាក្ត១២ ាក្ត១៧ ាក្ត២៥ ាក្ត២៦ ាក្ត២៩ នខិ
ាក្ត៣៤។ 

ច្្ារ់វិបសា នកម្មច្្ារ់បលើកទី១  នបមនថមនូវបទបញ្ញតតដូិ្ចជាការហាមមនិឱ្យញុោះញខម់ដ្លអាចនាឱំ្យមបក្ ក្់
ជាតិ(ាក្ត១៧ងមី)  ការបិទេិទធិបុគគលមដ្លជាទណ្ឌិ តជាបស់ទាេព្នធនាគ្នរព្ីបទឧក្ក្ដិ្ឋ ឬព្ីបទមរឈមឹមនិឲ្យសៅ
ក្ោុខអខគការដ្កឹ្នាគំណ្បក្ស (ាក្ត១៨ងម)ី ក្ព្មទាខំមចខអពំ្ី លក្េខណ្ឌ មដ្លនាឱំ្យ តត់ំមណ្ខព្ីក្បធាន ឬអនុ
ក្បធានមដ្លចាបន់ោ ១ំ៩៩៧ ឱ្យក្ំណ្តក់្ោុខលក្េនតិក្ៈ។ ចាបវ់សិោ្នក្មមសនោះ ក្ត៏ក្មូវឲ្យានេារិក្ ៤០០០
នាក្ ់និខក្តូវបំសព្ញមបបបទ និខលក្េខណ្ឌ  សដ្ើមបកី្េបចាបជ់ានីតិបគុគល និខចុោះបញ្ា ីក្ោុខរយៈសព្ល ១៨០នងៃ 
បនាទ បព់្ីនងៃបសខាើតគណ្បក្ស។  

បមនថមសលើការក្ំណ្តប់ទសលមើេរបេ់នីតិបុគគលគណ្បក្ស ចាបវ់សិោ្នក្មមសនោះ ក្ ៏ន្តល់តួនាទដី្ល់
ក្ក្េួខមហាន្ទស្វើការបតខឹសៅតុលាការសដ្ើមបរីលំាយគណ្បក្សនសោ យ្ខមដ្រ (ាក្ត៣៨ងមី) សវើយក្៏្ តល់
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អាណ្តតិឲ្យ ក្ក្េួខមហាន្ទក្ា៏នអណំាចេសក្មចផ្លែ ក្េក្មមភាព្គណ្បក្សនសោ យមដ្លមនិ នស្ាើរ យ
ការណ៍្េក្មមភាព្ ឬរ យការណ៍្វិរញ្ញ វតថុសៅក្ក្េួខ(ាក្ត៣៩ងមី)។  

ចាបវ់សិោ្នក្មមសនោះ ក្ដ៏្ឋក្ក់ាតព្វក្ចិច្ខមដ្រដ្ល់ គណ្បក្សទាខំអេ់មដ្លក្ពុំ្ខានអតថិភាព្ក្េប
តមចាបរ់ចួសវើយ ចបត់ខំព្ីក្តូវ នបសខាើតមក្ ក្តូវស្វើនិយត័ក្មមឱ្យក្េបតមចាបវ់សិោ្នក្មម សវើយសបើមនិ
ស្វើនិយត័ក្មមឲ្យក្េបសទ គណ្បក្សសនាោះនឹខក្បឈមនឹខ្ាូវចាបស់នោះ(ាក្ត៣៨ងមី)។ ចាបវ់សិោ្នក្មម ន
ក្ំណ្តថ់ា ការបតខឹរលំាយគណ្បក្សនសោ យ គឺជាេមតថក្ិចចរបេ់ក្ក្េួខមហាន្ទ។ 

ច្្ារ់វិបសា នកម្មច្្ារ់បលើកទី២ សៅមខក្ក្ាដ្ឋ នោ ២ំ០១៧ ាន ៥ាក្ត។ ាក្តមដ្ល នស្វើវសិោ្នក្មមាន
ាក្ត៦ងមី ាក្ត១១ ាក្ត៤៤ងមី ាក្ត៤៥ងមី នខិាក្ត៤៨ងម។ី ការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់នោះ  នបមនថម ៤ចណុំ្ច
េំខាន់ៗ  សៅាក្ត៦ ដូ្ចជា ១) មនិឱ្យសក្បើេសមាខ ឬរូបភាព្ ោរជាអក្សរ េក្មមភាព្ របេ់ទណ្ឌិ ត ព្ីបទឧក្ក្ិដ្ឋ 
ឬមរឈមឹ ២) យល់ក្ព្មសដ្ឋយចំវ ឬសដ្ឋយតណ្ាី ភាព្ ឬសដ្ឋយ ុប ិត ជាមយួទណ្ឌិ តព្ីបទឧក្ក្ិដ្ឋ ឬមរឈមឹ ៣) 
គ្នកំ្ទ ឬសរៀបចំម្នការ ឬ ុប ិតជាមយួរាល់បុគគលមដ្លស្វើេក្មមភាព្ក្ោុខសគ្នលបណំ្ខក្បនខំព្ីសលខ ១ ដ្ល់ 
សលខ ៥ ននាក្ត៦ងម ីនខិបមនថមការហាមដ្ល់គណ្បក្សនសោ យ ក្ព្មទាខំតក្មូវឱ្យស្វើនិយត័ក្មមសឡើខវញិក្ោុខរយៈ
សព្ល ៩០នងៃ្ ខមដ្រ (ាក្ត ៤៨ េទួន)។ 

ច្្ារ់វិបសា នកម្មច្្ារ់បលើកទី៣ ាន ១ាក្ត គឺាក្ត៤៥ងមី(េទួន) ក្តូវ នអនុមត័សៅមខ្ោូ នោ ២ំ០១៨ សដ្ឋយ
 នបមនថមក្ថាខណ្ឌ ងមីមយួសដ្ឋយខាឹមោរក្ោុខសគ្នលបំណ្ខសបើក្្ាូវឱ្យអោក្ជាបប់ំរាមនសោ យ នស្វើនសោ
 យសឡើខវញិ ដូ្ច នបញ្ជា ក្ថ់ា “បុគគលមដ្លក្តូវ នតុលាការេសក្មចហាមោតក់ារស្វើេក្មមភាព្នសោ យ
សនោះ នឹខអាចទទួល នវញិនូវេិទធិនសោ យសព្ញសលញសដ្ឋយសព្ញចាប ់ បនាទ បព់្ី្ុតរយៈសព្លននការហាម
ោតម់ដ្លក្ណំ្តស់ដ្ឋយោលដ្ីការបេ់តុលាការក្ពូំ្ល ឬក្ោុខក្រណី្មដ្លបគុគលសនាោះ ក្តូវ ន្តល់នីតិេមបទា
សឡើខវញិ សដ្ឋយក្ព្ោះមហាក្សក្តតមេំសណ្ើ របេ់នាយក្រដ្ឋម្នតី តមសេចក្តីសេោើេំុរបេ់រដ្ឋម្នតីក្ក្េួខមហាន្ទ”។ 

ចំណុ្ច៦ នខិចណុំ្ចសលខ៧ ក្ោុខាក្ត ៦ងម(ីព្ីរ) ចាបេ់តីព្វីសិោ្នក្មមចាបគ់ណ្បក្សនសោ យ  ន
ចតទុ់ក្ការសក្បើេសមាខ រូបភាព្ រូបងត អក្សរ។ល។ ននទណ្ឌិ តព្បីទមរឈមឹ ឬបទឧក្ក្ដិ្ឋ ជាក្បសោរនស៍ដ្ើមបកីារគ្នំ
ក្ទ ជាបទសលមើេនាដំ្ល់ការរលំាយ ឬផ្លែ ក្េក្មមភាព្គណ្បក្សសនាោះ សវើយក្បេិនសបើទណ្ឌិ តនោិយ គ្នកំ្ទដ្ល់
គណ្បក្សមយួ សវើយសៅសេៃៀមមនិបដ្ិសេ្ ក្ា៏ក្ត៦ងម(ីព្ីរ) ចតទុ់ក្ថាជាបទសលមើេមដ្រ។ 

ខាឹមោរននក្ថាខណ្ឌ ងមីសនោះ ទាមឱ្យអោក្ជាបប់ំរាម ដ្ឋក្ ់ក្យសេោើេំុសៅក្ក្េួខមហាន្ទជាមុនេិន សវើយ
រដ្ឋម្នតីក្ក្េួខមហាន្ទ សរៀបចំេំសណ្ើ សៅនាយក្រដ្ឋម្នតី រចួសវើយ នាយក្រដ្ឋម្នតី បញ្ាូ នេំសណ្ើ សៅក្ព្ោះមហា
ក្សក្ត សចញក្ព្ោះរារក្ក្ឹតយ្តល់នីតិេមបទាសលើេិទធិស្វើនសោ យវញិ។ 

 ចាបេ់តីព្ីគណ្បក្សនសោ យ ាក្ត២៧  នបញ្ញតតិ ក្បភព្ចណូំ្លរបេ់គណ្បក្សនសោ យ មដ្ល 
ចតទុ់ក្ជាវិរញ្ញ វតថុគណ្បក្សនសោ យ ន គឺជាចំណូ្លមដ្ល នមក្ព្ី (១) វភិាគទានរបេ់េារកិ្ (២) 
ចំណូ្លស្សខៗ របេ់គណ្បក្សនសោ យមដ្ល នមក្ព្កីារស្វើអារីវក្មមក្េបចាប ់(៣) ក្ ក្ព់្ងីវកិារបេ់រដ្ឋតម



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ការក្ណំ្ត ់ មដ្លានមចខក្ោុខចាប ់ (៤) អំសណាយរបេ់ក្ក្មុវវុនឯក្រនមខមរ ឬេបបុរេរនមខមរ (៥) ក្ទព្យេមបតតិ
ផ្លទ ល់របេ់គណ្បក្សនសោ យ។ ចណុំ្ចមដ្លក្ណំ្តទុ់ក្ថាជាក្បភព្ចំណូ្លរបេ់គណ្បក្សសនោះ មនិ នស ើញ
បញ្ញតតិមចខសៅក្ោុខចាបស់ ោះសនោ តសនាោះ សដ្ើមបឱី្យ គ.រ.ប ានការព្និិតយ បង្កា ញជាោធារណ្ៈសនាោះសទ។ 

សៅក្ោុខាក្ត២៩(ងមី) ននចាបគ់ណ្បក្សនសោ យសនោះ  នមចខបមនថមព្ីការហាមោតម់និឱ្យទទួល
វភិាគទានរបេ់គណ្បក្សនសោ យ សទាោះជាតមរូបភាព្ណាក្ស៏ដ្ឋយព្ីោថ បន័រដ្ឋ េាគម អខគការមនិមមនរដ្ឋឋ
ភ ិល េវក្គ្នេោធារណ្ៈ ក្គោឹះោថ នោធារណ្ៈ វទិាោថ នោធារណ្ៈ សលើក្មលខមតានការមចខសៅក្ោុខ
ចាប។់ ការហាមោតស់នោះ  នហាមដ្ឋចខ់ាតជាមយួោថ បន័បរសទេ ក្ក្ុមវវុនបរសទេ រនបរសទេ ឬអខគការ
មដ្លានក្បភព្វិរញ្ញបបទានព្ីបរសទេ មងមសទៀត។ 

ាក្ត២៧ នខិាក្ត២៩(ងម)ី នទាក្ទ់ខជាមយួការសក្បើក្ េ់ងវកិាេក្ាបក់ារសោេនានាសព្លស ោះ
សនោ ត មដ្លចាបស់ ោះសនោ តមនិានរ យការណ៍្ ឬព្ត័ា៌នជាោធារណ្ៈេតីព្ីក្បភព្ចណូំ្ល ម្នការចណំាយ
មដ្លក្តូវក្ំណ្តនូ់វសគ្នលការណ៍្សេមើភាព្ដូ្ចការមចខសៅក្ោុខចាបគ់ណ្បក្សនសោ យសនាោះមដ្រ។ ងវកិាេក្ាប់
រួយ ដ្ល់េក្មមភាព្យុទធនាការសោេនាសនោះ ចាបស់ ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ មនិ នមចខ ឬ
មណ្នាឱំ្យរដ្ឋអាច្តល់ងវកិាជាតិសេមើៗគ្នោ  រួយ ដ្ល់ក្គបគ់ណ្បក្សនសោ យេក្ាបស់ក្បើក្ េ់សលើេក្មមភាព្
យុទធនាការសោេនាស ោះសនោ ត ដូ្ចបញ្ញតតកិ្ោុខចាបគ់ណ្បក្សនសោ យសនាោះមដ្រ (ាក្ត២៨ ននចាបគ់ណ្បក្ស
នសោ យ)។ 

ការស្វើវសិោ្នក្មមចាបគ់ណ្បក្សនសោ យទាខំ ៣សលើក្សនោះ  នសមើលស ើញថា បញ្ញតតិក្ោុខនយ័ «
ហាមបគុគលមដ្លក្តូវ នតុលាការហាមោតេិ់ទធិស្វើេក្មមភាព្នសោ យ» រមួាន (១) មនិអាចបសខាើតគណ្
បក្សនសោ យ (២) មនិអាចចូលរមួជាមយួគណ្បក្សនសោ យ (៣) មនិអាចឈរស ម្ ោះឱ្យសគស ោះសនោ ត (៤) 
មនិអាចស្វើេក្មមភាព្គ្នកំ្ទ ឬក្បនខំគណ្បក្សនសោ យណាមយួ និខចណុំ្ចេំខានម់យួសទៀត គឺការបសខាើត
មបបបទ ឱ្យរនមដ្លក្តូវ នតុលាការដ្ក្វូតេិទធិនសោ យ សេោើេំុស្វើនសោ យវញិតមរយៈក្ក្េួខមហាន្ទ 
និខនាយក្រដ្ឋម្នតីសៅក្ព្ោះមហាក្សក្ត។ េខគតភាព្ននចាបេ់តីព្ីគណ្បក្សនសោ យជាមយួនឹខសគ្នលកាណ៍្
ទទួលខុេក្តូវក្ព្វមទណ្ឌ  រដ្ឋបបសវណី្ និខការទទួលខុេក្តូវរវាខនីតិបគុគល និខរូបវនតបគុគលក្ោុខគណ្បក្សជាបញ្ជា
មូលដ្ឋឋ ន សវើយនីតិវ ិ្ ីមនិានមចខចាេ់លាេ់េក្ាបក់ាររលំាយនីតិបុគគលគណ្បក្សនសោ យ រមួទាខំភាព្
មនិចាេ់លាេ់អពំ្ីការេសក្មចថា ានអតថិភាព្បទសលមើេ(បទសលមើេមដ្ល នសក្ើតាន)របេ់គណ្បក្ស
នសោ យ នខិវធិានននការតតខំក្ោុខក្បព្ន័ធយុតតិ្ ម៌ជា្រាន។ ការអនុវតតងមីមយួសទៀត មដ្ល នសក្ើតសឡើខសលើ
ការចុោះបញ្ា ីននគណ្បក្សនសោ យ ក្តូវ នក្ក្េួខមហាន្ទបដ្ិសេ្ការចុោះបញ្ា ីគណ្បក្សនសោ យ និខ ន
ស្វើការបតឹខសៅតុលាការសចទក្បកានស់លើតំណាខគណ្បក្សនសោ យព្ីបទ បនាំោោ មសមនដ្ និខបនាំឯក្ោរោ
ធារណ្ៈ និខ ន ំុខាួនតមចាបក់្ព្វមទណ្ឌ ្ខមដ្រ។  

សវតុសនោះ ានភាព្ក្ចបកូ្ក្ចបល់មនិចាេ់លាេ់ និខមនិក្េបតមសគ្នលការណ៍្មដ្លទទួលោគ ល់
សដ្ឋយាក្ត៣១ ននរដ្ឋ្មមនុញ្ញអំព្ីេិទធិមនុេស នខិការកាតស់េចក្តីសដ្ឋយយុតតិ្ម៌សៅសឡើយ។ ាក្ត១០ ននសេ



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ចក្តីក្បកាេជាេក្លេតីព្ីេិទធិមនុេសមដ្លមចខក្ោុខរដ្ឋ្មមនុញ្ញ  មចខថា “មនុេសក្គបរូ់បានេិទធិ ទទួល ន
េមតថភាព្សព្ញសលញនូវេវនាការក្តឹមក្តូវ និខជាោធារណ្ៈមដ្ល្តល់សដ្ឋយតុលាការឯក្រារយ និខឥតលសមែៀខ 
សៅក្ោុខការក្ំណ្តេិ់ទធិ និខកាតព្វក្ិចច ក្ព្មទាខំការសចទក្បកានក់្ព្វមទណ្ឌ ណាមយួ ក្បនខំនឹខខាួន” (Everyone 
is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in 
the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him)។ អខគនីតិប
ញ្ញតិគួរានក្ក្ុមការង្ករេិក្ាបមនថមសលើេខគតភាព្សៅនខឹសគ្នលការណ៍្ក្ព្វមទណ្ឌ  នខិរដ្ឋបបសវណី្ននចាប ់េតីព្ី
គណ្បក្សនសោ យសឡើខវញិ ជាព្ិសេេសគ្នលការណ៍្ការទទួលខុេក្តូវក្ព្វមទណ្ឌ  ការរក្បទសលមើេរបេ់
គណ្បក្ស ការវនិិចឆយ័សេចក្តសីលើអខគសវតុ វធិានភេតុតខ និខវធិានននការទទួលខុេក្តវូរបេ់រដ្ឋក្ោុខក្រណី្តក្មូវ
ឱ្យស្វើនិយត័ក្មមតមចាបង់ម។ី 

៣.៤ ច្្ារ់សតីព ីច្្ារ់បាោះប ន្្តប្រើសបរើស្កុម្្រឹក្ាឃុំសង្ក្ត់ ៖  

ចាបស់ ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តក់្តូវ នស្វើវសិោ្នក្មមជាងមី អនុមត័សដ្ឋយរដ្ឋេភាសៅ
នងៃទី១៦ មខតុលា នោ ២ំ០១៧។ ចាបស់នោះ ្តូវានប ែើការហ្វកហ្វ្របលើា្ា២០ និងា្ា២១ ក្ោុខបញ្ញតតិខាឹមោរ 
សលើការមបខមចក្អាេនៈមដ្លទំសនរសៅឱ្យបញ្ា ីសបក្េរនននគណ្បក្សនសោ យស្សខសទៀត មដ្ល នចូលរមួក្ោុខ
ការស ោះសនោ ត សៅក្ោុខ ំុេង្កា ត។់ វសិោ្នក្មមាក្តននការមបខមចក្អាេនៈសនោះ  នចខភាា បទ់ំនាក្ទ់នំខជា
មយួចាបេ់តីព្ីគណ្បក្សនសោ យ ានខាមឹោរថា «គណ្បក្សនសោ យណាមយួស ោះបខស់ចលអាេនៈ
មដ្លខាួនទទួល ន ឬក្តូវ នលុបស ម្ ោះសចញព្បីញ្ា ីគណ្បក្សនសោ យ ឬក្តូវ នរលំាយ ក្េបតមចាបេ់តី
ព្ី បញ្ា ីសបក្េរន និខេារិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ទាខំអេ់ននគណ្បក្សនសោ យសនាោះ មលខានេុព្លភាព្ 
និខមលខានគុណ្េមបតតតិសៅសទៀត។» 

 សក្កាយព្ីតុលាការ នសចញោលដ្ីកាោថ ព្រេសក្មចរលំាយគណ្បក្សេស្ង្កគ ោះជាត ិកាលព្ីមខវចិឆិកា នោ ំ
២០១៧  សនាោះអាេនៈក្ក្មុក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់ចនំួន ៥,០០៧ ក្តូវ នោថ បន័ គ.រ.ប ស្វើការមបខមចក្សៅគណ្
បក្សនសោ យស្សខសទៀត សទាោះបីគណ្បក្សនសោ យស្សខសនាោះមនិ នទទួលការគ្នកំ្ទ កាលអំឡុខសព្ល
ស ោះសនោ តក្ស៏ដ្ឋយ។  

ាក្តសនោះ  នទទួលរខការរោិះគនច់ំស ោះការអនុវតតសលើការមបខមចក្អាេនៈសនោះោ ខខាា ខំ សក្ ោះថា 
ចាបស់នោះមនិ នធានាដ្ល់តណំាខជាបស់នោ តឱ្យព្កួ្សគ នស្វើក្ិចចការចបអ់ាណ្តត ិ និខធានាឆនទៈរបេ់ាច េ់សនោ ត
សនាោះសទ។ មា ខសទៀត ចាបស់នោះសទើបមតបសខាើតសក្កាយការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់នោ ២ំ០១៧ 
មតចាបស់នោះ  នយក្សៅអនុវតតសលើលទធ្លននការស ោះសនោ ត មុនចាបស់នោះសក្ើតសៅសទៀត (ានលក្េណ្ៈជា
ក្បតិេក្មម)។    

ជាមយួាក្ត នវសិោ្នក្មម ាក្តមយួចំននួក្នូ៏វមតានភាព្ចក្មូខចក្ាេ់ដូ្ចា្ា៧៤ និងា្ា
១៥៩ នន ច.ប. .េ មដ្លបញ្ញតតិហាមោត ់ឬរតឹតបតិេិទធិ និខសេរភីាព្របេ់ក្ក្ុមអខគការេខគមេីុវលិសក្ៅរដ្ឋឋ ភិ
 លក្ោុខរយៈសព្លសោេនាស ោះសនោ ត សលើេិទធិជាមូលដ្ឋឋ នរបេ់ព្លរដ្ឋ ក្ោុខការេំមដ្ខមតិនសោ យ ជា



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ព្ិសេេក្ក្ុមអខគការោា សំមើលការស ោះសនោ ត មដ្លេិទធិ និខសេរភីាព្ននការបសញ្ចញមតិសនោះ វាព្ិតជាានោរៈ
េំខានខ់ាា ខំក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការោា សំមើល និខេសខាតការណ៍្សលើដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត និខ្តល់សោបល់ អនុោេន៍
ោថ បនា មក្លមែដ្ល់ចណុំ្ចខវោះខាតនានាមដ្លព្កួ្សគរក្ស ើញ។  

បញ្ញតតិក្ោុខា្ា៦៩ ននរំពកូ៧ េតីព្ីការសោេនាស ោះសនោ ត  នក្ំណ្តព់្ីការសលើក្ោា ក្េញ្ជញ គណ្
បក្សនសោ យសៅទោីធារណ្ៈ សដ្ឋយានការេក្មបេក្មួលព្ីអាជាា ្រ ំុេង្កា ត ់ ម្ែក្សលើសគ្នលការសេមើភាព្ 
េនតិេុខ េណាត បធ់ាោ បោ់ធារណ្ៈ នខិសោភណ័្ភាព្ោធារណ្ៈ។ ាក្តសនោះ  ន្តល់េិទធិឱ្យអាជាា ្រជាអោក្
េក្មបេក្មួលសៅមូលដ្ឋឋ នក្ោុខការសលើក្ោា ក្េញ្ជញ គណ្បក្ស ្ទុយសៅវញិគណ្បក្សនសោ យសក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិល
 នេមមតខការខក្ចតិត នខិ នសលើក្សឡើខព្ីបញ្ជា ជាសក្ចើនក្ោុខការអនុវតតថា ានភាព្លសមែៀខព្ីអាជាា ្រ សដ្ឋយ
មនិសេមើភាព្គ្នោ សនាោះសទ សក្ ោះថា អាជាា ្រសក្បើក្ េ់អំណាចសដ្ឋយេំុការអនុញ្ជញ តជាមនុ មុននឹខឱ្យសលើក្ោា ក្ ឬ
ក្តូវមតសលើក្ោា ក្តមការចខែុលបង្កា ញសទើប ន មនិមមនឈរសលើមូលដ្ឋឋ នននការេក្មបេក្មួលសនាោះសទ។  

បញ្ជា ចក្មខូចក្ាេ់ក្ោុខការបក្ក្ោយ បញ្ញតតិចាបក់្ោុខា្ា៧១ កថ្ខណឌទី៥ និងា្ា១៧១ 
ច្ំណុច្ទី១១  នបង្កា ញព្ីភាព្មនិចាេ់លាេ់ក្ោុខការបក្ក្ោយសលើេក្មមភាព្ននការ្តល់ងវកិាក្ោុខសគ្នល
បំណ្ខទិញទឹក្ចិតតអោក្ស ោះសនោ ត និខការទិញេនាឹក្សនោ ត។ ការ្តល់ងវកិា ក្តូវ នគណ្បក្សកានអ់ំណាច មចក្
រូនសៅេក្មមរនរបេ់ខាួនជាោធារណ្ៈ ទាខំមនុការសោេនាស ោះសនោ ត និខអំឡុខសព្លសោេនាស ោះសនោ ត 
និខគណ្បក្សសភាើខសទៀនក្ ៏នបង្កា ញព្ីការមចក្ងវកិាសលើបណាត ញេខគមមដ្រ សដ្ឋយេំអាខថា រួយ រីវភាព្ នខិ
សដ្ឋោះទុក្េ្ុរៈ នខិ្តល់ងវកិាេក្ាបក់ារចក្ោំ់ខ ឬចតម់ចខម្ា យសរៀបចំការសោេនាស ោះសនោ ត។ ក្រណី្
សនោះ  នបក្ក្ោយសដ្ឋយអោក្នសោ យគណ្បក្សកានអ់ំណាច និខោថ បន័ គ.រ.ប ថា មនិខុេចាបស់នាោះសទ។ 
សទាោះជាោ ខណា សបក្េរនននគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា នបតឹខសៅេក្មមរនននគណ្បក្សសភាើខសទៀន ព្ីការបសង្កា ោះ
រូបភាព្មចក្ងវកិាសនោះសៅ គ .េប សដ្ឋយទាមទារេំណ្ខជាងវកិា ចនំួន ៥លានសរៀល និខលុបស ម្ ោះសចញព្ី
បញ្ា ីសបក្េរនគណ្បក្សក្ោុខ ំុេង្កា ត់្ ខមដ្រ។  

ក្ោុខរំពូ្ក្សោេនាសនោះមដ្រ ា្ា៧៩  នហាមោតក់ារសក្បើក្ េ់មស្ា យដ្ឹក្រញ្ាូ នមដ្លជាក្ទព្យ
េមបតតិរដ្ឋ សដ្ើមបសី្វើេក្មមភាព្សោេនាស ោះសនោ តឱ្យគណ្បក្សនសោ យណាមយួ។ ាក្តសនោះ ក្តូវ នោថ បន័ 
គ.រ.ប េរសេរសៅសលើនីតិវ ិ្ ី សដ្ឋយមនិ នរាបប់ញ្ចូ លនូវឡានមដ្លានោា ក្សលខរដ្ឋេភា និខោា ក្សលខ
ក្ព្ឹទធេភាសនាោះសទ។ ក្ោុខសព្លសោេនា ានរងយនត ានោា ក្សលខទាខំព្ីរសនោះ ដ្ឹក្េក្មមរន នខិអោក្ចូលរមួស្វើ
ការសោេនា មដ្លគណ្បក្សនសោ យ នខិអោក្តមដ្ឋនយល់ស ើញថា វាជាការសក្បើក្ េ់្នធានរដ្ឋេក្ាប់
្លក្បសោរនន៍សោ យ។ ក្រណី្សនោះ ោថ បន័ គ.រ.ប  នសលើក្សឡើខថា វាមនិានបំរាម ក្ោុខការសក្បើក្ េ់រង
យនតមដ្លានោា ក្សលខសនោះសទ។ ដូ្សចោោះ េក្ាបក់ារេនោដិ្ឋឋ នសលើរងយនតទាខំព្ីសនោះថា ជារងយនតមនិក្តឹមក្តូវ ដូ្ច
បំរាមក្ោុខាក្ត៧៩ នន ច.ប. .េ  នមចខខាខសលើ លុោះក្តមតរក្ឱ្យស ើញថា រងយនតសនាោះ ជារងយនតមដ្លរដ្ឋ
 នមចក្រូនតំណាខរា្េត សក្ ោះសបើសមើលព្ីចាបេ់តីព្ី លក្េនតិក្ៈតណំាខរា្េត  នមចខជាបញ្ញតតិចាបេ់តីព្ីការ
មចក្រូនតណំាខរា្េតក្ោុខតំមណ្ខក្តូវទទួល នសនាោះ ានមត «ផ្លា ក្រងយនតរដ្ឋេភា» េក្ាបប់ំ ក្ស់លើរងយនត
មដ្លខាួនសក្បើក្ េ់មតប ុសណាណ ោះ(ាក្ត២៦ ននលក្េនតិក្ៈតណំាខរា្េត)។ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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រឯីក្បព្ន័ធស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេសឡើខសៅតមក្បព្ន័ធេាាក្តសដ្ឋយអោក្ស ោះសនោ តចូលរមួស ោះសនោ ត
សក្រើេសរ ើេគណ្បក្សនសោ យមដ្លខាួនសព្ញចិតត។ ភាព្ក្តឹមក្តូវននភាព្ជាអោក្តណំាខននាច េ់សនោ តក្ោុខដ្ំសណ្ើ រ
ការក្បជា្ិបសតយយ និខរូបមនតននការគណ្នាេំសឡខសនោ តម្យមភាគខពេ់បំ្ុត (ាក្ត១៦ រហំានទីបី ននចាប ់
ច.ប. .េ)  នបសខាើតជាបញ្ជា ដ្ល់ភាព្ជាតំណាខននេំសលខសនោ ត ក្ដូ៏្ចជាមនិសលើក្ទឹក្ចិតតដ្ល់សបក្េភាព្
ចក្មុោះននគណ្បក្សនសោ យ ឬបុគគលឯក្រារយសៅក្ោុខក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តស់នាោះមដ្រ។  

ការមចខជាបញ្ញតតិដ្ឋក្ស់ទាេទណ្ឌ (ាក្ត៧៤ និខាក្ត១៧៩ ននចាប ់ច.ប. .េ)ដ្ល់ក្ក្ុមអោក្េសខាតការណ៍្
េម័ក្គចិតត និខោថ បន័អខគការមដ្លស្វើការមនិមមនសដ្ើមបរីក្ក្ ក្ច់ំសណ្ញ មដ្លចូលរមួក្ោុខេក្មមភាព្នសោ យ 
ការអភវិឌ្ឍេខគម ជាការផ្លា េ់បដូរមយួមដ្លអវរិាាន មនិធាា បស់ក្ើតានព្មីុនមក្។ ក្ចិចការសនោះ វាគួរមតជាការសលើក្
ទឹក្ចិតតដ្ល់ព្ួក្សគសដ្ើមបរីមួចំមណ្ក្ក្ោុខការមក្លមែ និខស្វើសអាយក្បសេើរសឡើខននតាា ភាព្ គណ្សនយយភាព្ េុក្ក្ិ
តយភាព្ និខក្ំមណ្ទក្មខស់្វើសអាយក្បសេើរសឡើខទាខំោថ បន័សរៀបចំការស ោះសនោ ត និខគណ្បក្សនសោ យមដ្ល
ចូលរមួក្បគួតក្បមរខ។ 

ការអនុវតតចាបស់ ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តន់ោ ២ំ០២២សនោះ  នសមើលស ើញថា ជាការអនុ
មបបអវិរជានខ្្ំង សលើចាបស់ ោះសនោ ត សក្ ោះថា សក្ៅព្ីការសដ្ឋោះក្ោយសលើវវិាទស ោះសនោ តសវើយ ក្តូវ នអាជាា ្រ
សក្បើក្ េ់បណ្តឹ ខក្ព្វមទណ្ឌ បតឹខសៅតុលាការ សដ្ឋយចតក់ារបតឹខេក្មមរន ឬេារកិ្ននគណ្បក្សនសោ យ
ក្ោុខការអនុវតតខុេសលើនតីិវ ិ្ ី ឬចាបស់ ោះសនោ ត។ ោថ បន័ គ.រ.ប ជាោថ បន័មដ្ល នមចខសៅក្ោុខរដ្ឋ្មមនុញ្ញរពូំ្ក្
ទី១៥ងមី(ព្ីរ) េតីព្ីអខគការសរៀបចំការស ោះសនោ ត និខរពូំ្ក្ទ២ី នន ច.ប. .េ។ សៅក្ោុខបញ្ញតតិននរំពូ្ក្សនោះ  ន្តល់
េមតថក្ិចចសរៀបចំចតម់ចខ នខិក្គបក់្គខការស ោះសនោ ត។ គ.រ.ប ក្តូវអនុវតតេមតថក្ចិចរបេ់ខាួនក្បក្បសដ្ឋយឯក្
រារយ អព្ាក្ក្ឹត សដ្ើមបធីានាការស ោះសនោ តក្បក្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយសេរ ីក្តឹមក្តូវ និខយុតតិ្ម ៌ក្េបតមសគ្នលការណ៍្នន
លទធិក្បជា្ិបសតយយ សេរពី្វុបក្ស។ សៅក្ោុខាក្ត៩ នន ច.ប. .េ  នមចខព្ីការធានាឱ្យរនក្គបរូ់បានេិទធិ
ចូលរមួ សដ្ឋយគ្នម នការភយ័ខាា ច។ ដូ្សចោោះ ការបតឹខសដ្ឋយអាជាា ្រសៅតុលាការព្ីបទក្ព្វមទណ្ឌ នូវក្ំវុេសចញព្ីការ
អនុវតតនីតិវ ិ្ ីការស ោះសនោ ត វាជាទសខវើមដ្លមនិធានាឱ្យរនក្គបរូ់បានេិទធចូិលរមួ សដ្ឋយគ្នម នការភយ័ខាា ច ដូ្ច
មចខក្ោុខាក្ត៩ សនោះសទ។ 

៣.៥ ការផ្្្ស់រដូរសំខន់ៗ ននច្្ារ់សតពីីការបាោះប ន្្តប្រើសបរើស្កុម្្រឹក្ាឃុំ សង្ក្ត ់

 សក្កាយព្ីរលំាយគណ្បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ និខការស្វើវសិោ្នក្មមចាបស់ក្កាយការស ោះសនោ តនោ ២ំ០១៧ ខុ
មម្វវល នេសខាតស ើញនូវចំណុ្ចផ្លា េ់បតូរ ២ចណុំ្ចេំខាន់ៗ គ ឺ(១) ចាបស់ ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ
េង្កា តម់ដ្ល នស្វើវសិោ្នក្មម សៅសក្កាយការស ោះសនោ តនោ ២ំ០១៧  នស្វើឱ្យតំមណ្ខរបេ់តំណាខជាបស់នោ ត 
«មនិក្តូវ នធានា» រមួទាខំឆនទៈរបេ់ាច េ់សនោ ត្ខមដ្រ។ ការសមើលស ើញថា «មនិធានា»សនោះ សដ្ឋយម្ែក្សលើការ
ស្វើវសិោ្នក្មមចាបា់ក្ត២០ និខ២១ នន ច.ប. .េ មដ្ល នបញ្ញតតចិាបឱ់្យានការមបខមចក្អាេនៈមដ្ល
ជាលទធ្លព្ីការស ោះសនោ តននគណ្បក្សនសោ យក្តូវ នតុលការរលំាយ យក្សៅមបខមចក្ឱ្យគណ្បក្សស្សខ
សទៀត មដ្លមនិមមនជារំវរ ឬបំណ្ខននឆនទៈរបេ់ាច េ់សនោ ត។ (២) ការសក្បើក្ េ់បណ្តឹ ខសៅតុលាការ ជាមយួ



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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េក្មមភាព្មដ្លអោក្ នក្បក្ព្ឹតតសនាោះ មនិ នបំសព្ញក្គបល់ក្េខណ្ឌ នននីតិវ ិ្ ីស ោះសនោ ត។ ក្រណី្សនោះ ខុមម្វវល 
សមើលស ើញថា វាមនិ នឆាុោះបញ្ជច ំខសលើចាប ់ច.ប. .េ ក្ោុខរំពូ្ក្ទី២ េតីព្ី «ការក្គបក់្គខ ការស ោះសនោ តសក្រើេ
សរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត»់ មដ្ល នបញ្ញតតកិ្ោុខាក្តទាខំឡាយព្ីេមតថភាព្ចតម់ចខ មុខង្ករ និខអណំាចរបេ់ 
គ.រ.ប សនាោះសទ។ 

៣.៦ អនសុាសន៍ហ្វែលានផ្ដល់បោយខុម្ហ្វ្រែល 

 គ.រ.ប  នស្វើការមក្េក្មួល បទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីេក្ាបក់ារស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់
នោ ២ំ០២២ និខ នសេោើឱ្យភាគី ក្ព់្ន័ធ្ តល់ជាមត ិនិខសោបល់េក្ាបម់ក្មក្ប។ ខុមម្វវល ក្ ៏នទទួលការសេោើ
េំុ្តល់ជាសោបល់្ខមដ្រ និខ នសចញជាលិខិតមយួកាលព្ីនងៃទី១០ មខមក្រា នោ ២ំ០២២។ ខាឹមោរននការ្តល់
រូនសៅោថ បន័ គ.រ.ប ខុមម្វវល  នសេោើេំុឱ្យរក្ាខាឹមោរបទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្  ីដូ្ចកាលស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេ
ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តអ់ាណ្តិតទី៤ កាលព្ីនោ ២ំ០១៧ ក្នាខមក្។ ខុមម្វវលនូវមតយល់ស ើញថា នីតិវ ិ្ ីចេ់វា
ានភាព្ក្បសេើររចួសវើយ និខមនិានភាព្ក្បក្ក្តី្ៃន់្ ៃរមដ្លនាឱំ្យានការបដ្ិសេ្នូវលទធ្លសនោ តសនាោះសទ។ 
ខុមម្វវលក្ ៏នេមមតខការក្ព្ួយ រមភ្ខមដ្រ អពំ្ីតាា ភាព្ ននការមចក្ឯក្ោរលទធ្លសនោ ត សដ្ឋយការលុប 
និខមក្មក្បចំណុ្ច មនិឱ្យានការចមាខទក្មខ ់ ទ.១១០២ េក្ាបរូ់នភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យ នខិអោក្
េសខាតការណ៍្ សៅការោិល័យស ោះសនោ តសនាោះ។ 

 ទាក្ទ់ខជាមយួការ្តល់អនុោេនរ៍បេ់ខុមម្វវលសនោះ គ.រ.ប មនិ នទទួលយក្ព្ីការសេោើេំុសនាោះ
សទ។ សទាោះជាោ ខណា គ.រ.ប  នអសញ្ា ើញម្នតីរបេ់ខុមម្វវល និខគណ្បក្សនសោ យចំននួ ៣ សដ្ើមបរីួប
ព្ិភាក្ា និខព្នយល់ព្ីមូលសវតុ មដ្ល គ.រ.ប េសក្មចលុប និខមក្មក្បចណុំ្ចមយួចនំួនកាលព្ីនងៃទ១ី៤ មខមក្រា 
នោ ២ំ០២២។ ការព្នយល់របេ់ម្នតីបសចចក្សទេ គ.រ.ប ខុមម្វវល យល់ថា វាមនិមមនជាសវតុ្លេមរមយ
េក្ាបក់ារដ្ក្តួនាទី ឬការង្ករមដ្លជាភាព្ក្បសេើរ និខធាា បអ់នុវតតរចួសវើយសនាោះសទ។ 

៣.៧ រទរញ្ជ្ និងនតីិវិ ីររស់ គ.រ.រ 

 ចំណុ្ចជាសក្ចើនមដ្ល គ.រ.ប  នស្វើការមក្េក្មួល សៅក្ោុខបទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្  ីេក្ាបក់ារស ោះសនោ ត
សក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តន់ោ ២ំ០២២។ ចណុំ្ចេំខាន់ៗ  មដ្ល នមក្នក្ប រមួាន៖  

- មក្េក្មួល ក្តខច់ំណុ្ច ៥.៦.២ សដ្ឋយលុប ក្យ « ហាមនាយ ឬព្លននក្ខសោ្ព្លសខមរភូមនិទ 
និខក្ខនគរ លជាតិណាាោ ក្ចូ់លក្ោុខការោិល័យស ោះសនោ ត និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត ឬឈររតិ
បរសិវណ្ការ រេនតិេុខសឡើយ ក្បេិនសបើអោក្ទាខំសនាោះមនិសៅស ោះសនោ តសទសនាោះ» រនំសួបោយោ្្ 
«ហាមសេាៀក្ ក្ឯ់ក្េណាឋ នជាក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ចូលក្ោុខការោិល័យស ោះសនោ ត និខរាប់
េនាឹក្សនោ ត»។ 

- ការមក្េក្មួល ក្តខច់ំណុ្ច ១០.២.១៤ សដ្ឋយលុប «ក្បធាន គ.ក្.រ ក្តូវចតស់លខា្ិការ អនុក្បធាន 
គ.ក្.រ និខេារកិ្ទ១ី បំសព្ញក្ំណ្តស់វតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត (ទ.១១០២) េក្ាបក់ារោិល័
យរបេ់ខាួន តមចនំួនមដ្លក្តូវសក្បើក្ េ់ និខ នចុោះវតថសលខាសដ្ឋយសលខា្ិការ និខក្បធាន ក្ព្ម
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ទាខំស ោះក្ត េក្ាបប់នតចតម់ចខអនុវតតដូ្ចានបញ្ជា ក្ក់្ោុខក្បការ ១០.៤ ខាខសក្កាម និខមចក្រូន
ភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យមដ្លានវតតាន នខិបញ្ាូ នសៅ គ .េប ជាបនាទ ន ់ សដ្ើមបកី្េខជ់ា
លទធ្លបឋមននការស ោះសនោ ត» រនំួសបោយោ្្ «ក្បធាន គ.ក្.រ ក្តូវចតស់លខា្កិារ បំសព្ញ
ក្ំណ្តស់វតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត (ទ.១១០២) ចំនួន ៣ (បី) ចាប ់ និខក្តូវចុោះវតថសលខាសដ្ឋយ
សលខា្ិការនិខក្បធាន គ.ក្.រ នខិភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យមដ្លានវតតានសៅក្ោុខការោិ   
ល័យស ោះសនោ ត (ក្បេិនសបើភាោ ក្ង់្ករទាខំសនាោះយល់ក្ព្ម)។» 

៤. ការសក្រើេសរ ើេមន្រនតីបសំរ ើការស ោះសនោ ត 

៤.១ ការប្រើសបរើសសារិកគណៈកម្មការរារធាន ីបខតតបរៀរច្ំការបាោះប ន្្ត (គ .ខរ) 

ដ្ំសណ្ើ រការននការសក្រើេសរ ើេ គ្.ខប  នក្បក្ព្ឹតតសៅជាក្បក្ក្តីតមម្នការមដ្លោថ បន័ គ.រ.ប  ន
ក្ំណ្ត។់ គ.រ.ប  នេសក្មចសក្រើេសរ ើេក្បឡខេាេភាព្ គ្.ខប ចំនួន ៧នាក្ ់ក្ោុខមយួសខតត សវើយជាលទធ
្លទូទាខំក្បសទេានសបក្េរន ចំននួ ១៧៥រូប មដ្ល នក្បឡខជាបក់ាា យជា ក្បធាន ឬអនុក្បធាន ឬេារិក្
ននគណ្ៈក្មមការរារធាន ីសខតត សរៀបចំការស ោះសនោ ត (គ្.ខប)។  

៤.២ ការប្រើសបរើសគណ ៈកម្មការឃំុ សង្ក្ត់បរៀរច្ំការបាោះប ន្្ត(គឃ.សរ)  

សោខតមសេចក្តរូីនដ្ណឹំ្ខរបេ់ គ.រ.ប. សលខ០៨ នខិសលខ០៩ ចុោះនងៃទ១ី៣ មខមក្រា នោ ២ំ០២២ 
 នសចញ្ាយេតីព្ីការសក្រើេសរ ើេេាេភាព្គណ្ៈក្មមការ ំុ េង្កា ត ់សរៀបចំការស ោះសនោ ត (គ .េប) ចំននួ 
៨,៣០២រូប ជាម្នតីជាបក់្ចិចេនាមដ្លានរយៈសព្លខាី ឱ្យបសក្មើការង្ករសៅតម ំុេង្កា ត ់មដ្លសៅថា គណ្ៈ
ក្មមការ ំុ េង្កា ត ់សរៀបចំការស ោះសនោ ត (គ .េប)។  

ខុមម្វវល  នស្វើការេសខាត និខេាភ េនជ៍ាមយួសបក្េរនមដ្ល នដ្ឋក្ ់ក្យចូលក្បឡខានទាខំ
សបក្េរន នជាបស់ ម្ ោះសៅេាភ េន ៍សបក្េរនមនិ នជាបស់ ម្ ោះេក្ាបេ់ាភ េន។៍ តមរយៈការេសខាតរបេ់
សលខាខុមម្វវល ទាខំ ១៧សខតត មដ្ល នចូលរមួេសខាតក្ោុខ ំុេង្កា ត ់ ចំននួ ៣៤ ំុេង្កា ត ់ ព្ិនតិយស ើញនូវ
ចំណុ្ចមយួចំននួ ដូ្ចជា (១) ការសក្រើេសរ ើេគណ្ៈក្មមការ ំុ េង្កា តស់រៀបចំការស ោះសនោ ត (គ .េប)  ន
ក្បក្ព្ឹតតសៅតមម្នការ នខិមនិានបញ្ជា គួរឱ្យក្តេ់ាគ ល់សនាោះសទ។ (២) សបក្េរនមដ្ល នេំរាខំយក្សៅ
ក្បឡខេាភ េន ៍ នខិ នជាបជ់ាម្នតីក្ិចចេនា ភាគសក្ចើនេុទធេឹខជាក្គូបសក្ខៀន សវើយជាអោក្មដ្លធាា បា់ន
បទព្ិសោ្នក៍ារង្ករជាម្នតី គ .េប ព្មីុនមក្។ (៣) សបក្េរនមដ្លមនិ នេំរាខំយក្សៅក្បឡខ និខេាភ េ
ន ៍នសលើក្សឡើខថា «ដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេានអព្ាក្ក្ិត តាា ភាព្លែសវើយ»។ (៤) េារិក្ គ .េប មដ្ល
 នជាប ់ខុមម្វវល នេសខាតស ើញថា េារកិ្ខាោះជាសបក្េភាព្ននេក្មមរនគណ្បក្សកានអ់ំណាច មដ្ល ន
ដ្ឋក្ ់ក្យចូលក្បឡខ។  

សទាោះជាោ ខណា ចំស ោះសបក្េរនមដ្ល នក្បឡខធាា ក្ ់ ក្ ៏នបសខាើប្ខមដ្រថា «ក្បេិនសបើព្ួក្សគាន
មខសបសណាត យ ង្កយជាបជ់ាខមខសទទឹខ» ក្រណី្សនោះ ចខេំ់សៅថា អោក្ក្បឡខជាបម់និមមនឱ្យមតានចំសណ្ោះ គឺជាប់



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ទាខំអេ់សនាោះសទ ទាល់មតានបក្សព្កួ្បមនថមសទៀត សទើបានេខឃមឹ។ ក្រណី្សនោះ  នឆាុោះបញ្ជច ំខថា ការសក្រើេ
សរ ើេសបក្េរន គ .េប នូវមតានភាព្មនិក្បក្ក្តីសៅព្ខីាខសក្កាយននការសរ ើេ។ សទាោះជាោ ខណា ក្រណី្សនោះ 
មនិក្តូវ នបញ្ជា ក្ល់មែតិព្ភីាព្មនិក្បក្ក្តីមដ្ល នសក្ើតសឡើខព្ីសបក្េរនសនាោះសទ សក្ ោះព្ួក្សគនូវមតបង្កា ញ
អារមមណ៍្ ព្ីការនោិយការព្ិត ព្ីភាព្មនិក្បក្ក្តីននការសក្រើេសរ ើេសនាោះ។ ទាក្ទ់ខបញ្ជា សលើក្ព្ីភាព្មនិក្បក្ក្តី
សនោះ តំណាខ គណ្បក្សកានអ់ំណាច និខគណ្បក្សសក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិលសៅក្ោុខមូលដ្ឋឋ នមដ្ល នេាភ េន ៍  ន
បញ្ជា ក្ថ់ា ការចូលរមួសនោះ មនិានការចតត់ខំព្បីក្សសនាោះសទ វាជាការេម័ក្គចិតតចូលរមួសដ្ឋយខាួនឯខ។  

ទាក្ទ់ខជាមយួការសក្រើេសរ ើេសនោះ េារិក្ននអនុគណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ (គ .េប) មដ្លានមតិ
សលើក្សឡើខថា «ាន្លព្ិ ក្មយួចំននួ ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការននការសក្រើេសរ ើេ (គ .េប) ព្ីសក្ ោះពុ្ំេូវានសបក្េរន
ដ្ឋក្ ់ក្យក្បឡខសនាោះសទ មខុតំមណ្ខខាោះ ានសបក្េរនដ្ឋក្ ់ក្យមត ១នាក្ ់ សទាោះជាការសក្រើេសរ ើេ (គ .េប) 
សបើក្ទូលាយឱ្យក្បជាព្លរដ្ឋក្គបរូ់បដ្ឋក្ ់ក្យក្បឡខក្ស៏ដ្ឋយ។ 

៤.៣ ការប្រើសបរើសគណៈកម្មការការិោល័យបាោះប ន្្ត និងរារ់សនលឹកប ន្្ត (គករ/គករ)  

គណ្ៈក្មមការការោិល័យស ោះសនោ ត និខរាបេ់នាកឹ្សនោ ត សៅកាតថ់ា គក្ប/គក្រ ក្តូវ នសក្រើេសរ ើេជា
ម្នតីទទួលខុេក្តូវចតម់ចខសៅក្ោុខនងៃស ោះសនោ ត និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត។ តមរយៈសេចក្តីរូនដ្ំណឹ្ខរបេ់គណ្ៈ 
ក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត (គ.រ.ប) សលខ ០៣៩ គ.រ.ប.េ.រ.ណ្ ចុោះនងៃទ២ី៨ មខសមោ នោ ២ំ០២២ 
 នស្វើការរក្ាបដ្ល់ោធារណ្ៈរន អំព្ីការសក្រើេសរ ើេេាេភាព្គណ្ៈក្មមការការោិល័យស ោះសនោ ត (គក្
ប/គក្រ) ចនំួន ១៤១,៦១២រូប ជាម្នតីជាបក់្ិចចេនារយៈសព្លខាី សដ្ើមបបីសក្មើការង្ករសៅតមគណ្ៈក្មមការការ ិ
ោល័យស ោះសនោ ត។ ម្នតី គក្ប/រ ក្តូវសក្រើេសរ ើេក្ោុខមយួការោិល័យចំនួន ៥រូប មដ្លានមុខតំមណ្ខ រមួាន 
ក្បធានគក្ប/រ ១រូប អនុក្បធាន គក្ប/រ ១រូប សលខា្កិារ ១រូប និខេារកិ្ចំននួ ៣រូប។1   ំុេង្កា តន់មីយួៗ 
ានចំនួនសបក្េរនេរុបមនិដូ្ចគ្នោ សទ គឺមក្បក្បួលតមចំននួការោិល័យមដ្លានក្ោុខ ំុេង្កា តស់នាោះ។  

ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេេាេភាព្ គក្ប/រ សនោះ គណ្ក្មមការរារធានី សខតតសរៀបចកំារស ោះសនោ ត (គ្.
ខប) ចតម់ចខសក្រើេសរ ើេ និខក្តូវសគ្នរព្តមលក្េខណ្ឌ មដ្ល គ.រ.ប  នក្ំណ្តក់្ោុខសេចក្តីរូនដ្ំណឹ្ខ។ ការ
សក្រើេសរ ើេសនោះក្តូវឆាខកាតក់ារេក្ាខំសបក្េរនមដ្លដ្ឋក្ ់ក្យ ចំនួន ៣នាក្ក់្ោុខមយួមុខតំមណ្ខ សដ្ើមបសី្វើការ 
េាភ េន។៍ 

ម្នតី គក្ប/រ ក្តូវ នសក្រើេសរ ើេឱ្យចុោះបំសព្ញការង្ករចំនួន ៤នងៃ គឺ ស្វើការបណ្តុ ោះបណាត ល មយួនងៃ (នងៃទ ី
៣ ឬ៤ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២) ក្ិចចការទទួល និខព្ិនិតយេាភ រៈ ឯក្ោរ នខិសក្តៀមសរៀបចំការោិល័យ មយួនងៃ 
(នងៃ៤ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២) ចតម់ចខការស ោះសនោ ត និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត មយួនងៃ (នងៃទ៥ី មខមងុិនា នោ ២ំ០២២) 
និខក្បគល់េាភ រ ឯក្ោររូន គ .េប វញិមយួនងៃសទៀត (នងៃទ៦ី មខមងុិនា នោ ២ំ០២២)។ 

 
1 https://bit.ly/3yxjbIU 

https://bit.ly/3yxjbIU
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ម្នតីននគណ្ៈក្មមការការោិល័យស ោះសនោ ត គក្ប/រ ក្តូវ នទទួលងវកិាមដ្ល នក្ណំ្តក់្ោុខចាប ់ដូ្ច
 នក្បកាេក្ោុខសេចក្តរូីនដ្ណឹំ្ខរបេ់ គ.រ.ប ក្ោុខសនាោះ ក្បធាន គក្ប/រ ទទួល ន ២៨០,០០០សរៀល អនុ
ក្បធាន គក្ប/រ ទទួល ន ២៦០,០០០សរៀល សលខា្ិការ គក្ប/រ ទទួល ន ២៤០,០០០សរៀល េារិក្នន 
គក្ប/រ ាោ ក្់ៗ ទទួល ន ២២០,០០០សរៀល។ 

៤.៣.១ នីតិវិ ីននការសបងេតកនុងែំបណើរការប្រើសបរើស 

 ខុមម្វវល  នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្ ជាសលខា ក្ោុខការេសខាតសៅសលើការសក្រើេសរ ើេេាេ
ភាព្ គក្ប/រ សៅក្ោុខ ំុេង្កា តច់ំនួន២ ននទីរមួសខតតទាខំ ២២សខតត។ ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការននការសក្រើេសរ ើេ គក្ប/រ សនោះ 
ខុមម្វវល  នឱ្យអោក្េសខាតការណ៍្ព្ិនតិយសមើលព្ីទិដ្ឋភាព្ទូសៅក្ោុខការសក្រើេសរ ើេេាេភាព្ គក្ប/រ នខិរួប
េាភ េនជ៍ាមយួភាគី ក្ព់្ន័ធនានាដូ្ចជា ការរួបេាភ េនជ៍ាមយួតំណាខគណ្បក្សនសោ យមដ្លានមូល
ដ្ឋឋ នសៅក្ោុខសខតត រួបេាភ េនជ៍ាមយួអាជាា ្រមូលដ្ឋឋ ននន ំុេង្កា តម់ដ្ល នេសខាត រួបេាភ េនជ៍ាមយួគ
ណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ រួបជាមយួសបក្េរនមដ្ល នដ្ឋក្ ់ក្យមតមនិក្តូវ នេាភ េន ៍ និខក្ ៏នរួបជាមយួ
សបក្េរនមដ្ល នជាបជ់ាម្នតី គក្ប/រ ្ខមដ្រ។ ការេាភ េនន៍ិខោក្េួរសនោះសផ្លត តសៅសលើ សព្លសវលាមដ្ល
សបក្េរនដ្ឋក្ ់ក្យ ភាព្មនិក្បក្ក្តីណាមយួសក្ើតសឡើខក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេ ្លលំ ក្ ឬបញ្ជា មដ្ល
ក្បឈមក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេ និខការអនុវតតតមនីតិវ ិ្ ីមដ្ល គ.រ.ប  នមណ្នា។ំ  

៤.៣.២ ែំបណើរការទូបៅននការប្រើសបរើសគណៈកម្មការការិោល័យបាោះប ន្្ត (គករ/រ)  

តមការេសខាតជាទូសៅ ខុមម្វវល  នសមើលស ើញថា សៅតមបណាត  ំុ េង្កា ត ់ មដ្ល នចុោះេសខាត
ព្ិតជាានការបទិក្បកាេ ឬ្សព្វ្ាយសេចក្តីរូនដ្ំណឹ្ខព្ីការសក្រើេសរ ើេ គក្ប/រ សៅតមការោិល័យននគណ្ៈ
ក្មមការ ំុេង្កា តស់រៀបចំការស ោះសនោ ត (គ .េប) តមោលាសរៀន តមរបខមនទីរសព្ទយ សវើយក្ា៏នការបិទសៅ
តមទីក្បរុំរន ដូ្ចជា ្ារ ឬតូបលក្អ់ីវា ន់្ ខមដ្រ។ ជាមយួការ្តល់ជាព្ត័ា៌នសនោះ ក្ស៏ ើញានការបសង្កា ោះតម   
រយៈបណាត ញេខគមសវវេបវុក្ និខតមសគវទំព្រ័្ាូវការរបេ់គណ្ៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត្ខមដ្រ។ 

េាេភាព្ននគណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ ស ើញានដូ្ចជា ក្បធាន  អនុក្បធាន េារិក្ទី១ េារិក្ទី
២ និខេារិក្ទី៣ នន គ .េប។ សខតតខាោះានក្គូបង្កា តរ់បេ់ គ្.ខប ចូលរមួោា សំមើលក្ោុខការសក្រើេសរ ើេសនាោះ
្ខមដ្រ។ 

ចំស ោះសបក្េរនមដ្ល នេក្ាខំ យក្មក្េាភ េនេ៍ក្ាបក់ារោិល័យនីមយួៗ ានការោិល័យខាោះ 
ានចំនួនសបក្េរនក្គបច់ំននួមដ្លការោិល័យក្តូវការ មតក្មនាខខាោះ ានចំនួនមនិក្គបក់្គ្ននត់មលក្េខណ្ឌ  
ក្ំណ្តម់យួមុខតំមណ្ខ ៣នាក្ស់នាោះសទ សដ្ឋយសវតុថា  ំុេង្កា តស់នាោះមនិេូវានអោក្ដ្ឋក្ ់ក្យ។ ក្រណី្សនោះ ខុម
ម្វវល នេិក្ាជាមយួភាគី ក្ព់្ន័ធ ឬក្បជាព្លរដ្ឋទូសៅ  នក្ បនូ់វមូលសវតុថា (១) មនិដ្ឹខព្ពី្ត័ា៌ននន
ការសក្រើេសរ ើេ (២) សលើក្សឡើខព្ីបញ្ជា ងវកិាមដ្លទទួល នតិចព្ីការស្វើការង្ករសនោះ (៣) ខាោះថាខាួនមនិសចោះ នខិ



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 28 នៃ 136 

មនិយល់ព្ីនតីិវ ិ្ ីក្ោុខការស ោះ និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត (៤) ខាោះសទៀតមនិចខដ់្ឋក្ ់ក្យមតមតខ សក្ ោះមនិហាវ នស្វើ នខិ 
(៥) ខាោះសទៀត ក្តូវ នទទួលការហាមព្ីក្ក្ុមក្គោួរមនិចខឱ់្យចូលរមួ។  

តមការេរុបទិនោនយ័របេ់ គណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ សបក្េរនមដ្ល នេក្ាខំេក្ាបេ់ាភ េន ៍ភាគ
សក្ចើនជាអោក្ចេ់ជាអាទិភាព្ និខភាគសក្ចើនជាក្គូបសក្ខៀន សដ្ឋយមូលសវតុថា អោក្ចេ់ជាអោក្ានបទព្ិសោ្ន ៍
ធាា បស់្វើជាម្នតី គក្ប/រ ព្ីអាណ្តតិមនុៗមក្ នខិង្កយក្េួលក្ោុខការបសក្ខៀន នបយ់ល់នូវរសបៀបក្ោុខការស្វើការង្ករ 
មនិចំណាយសព្លក្ោុខការបសក្ខៀនសក្ចើន។  

៤.៣.៣ ភាពម្ិន្រ្កតីហ្វែលានបលើកបឡើងកនុងែំបណើរការននការប្រើស ម្្នតី គករ/រ 

តមការេសខាត និខោក្េួរព្ីភាគី ក្ព់្ន័ធមយួចំននួ ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការននការសក្រើេសរ ើេសបក្េរនជាម្នត ី
គក្ប/រ សនោះ ខុមម្វវល  នេសខាតស ើញព្ីភាព្មនិក្បក្ក្តី នូវក្រណី្ ដូ្ចខាខសក្កាម៖ 

- ការប្រើសបរើសយកសាសភាព ជាសរពន័ធ ឬញាតិបលារិត ឬញាតិពនធកនុងគណៈកម្មការហ្វតម្ួយ 
ក្រណី្សនោះ ក្តូវ នហាមោតស់ដ្ឋយសេចក្តីមណ្នារំបេ់ គ.រ.ប សលខ ០៤០ គ.រ.ប េ.រ.ណ្ ចុោះ
នងៃទី២៨ មខសមោ នោ ២ំ០២២។ សទាោះោ ខណា ក្រណី្សនោះវា នសក្ើតសឡើខ រមួាន៖ 

o ានការេសក្មចមតខតខំេារិក្ គក្ប/រ ជាោចញ់ាត ិដ្ឋក្ស់ៅក្ោុខគណ្ៈក្មមការមតមយួ 
ដូ្ចក្រណី្ សៅការោិល័យសលខ ០៩៥៦ សៅក្ោុខ ំុក្ំព្ខច់ំឡខ ក្េុក្ោវ យក្រំ សខតតោវ យ
សរៀខ។ ការោិល័យសនោះ រក្ស ើញថា ឪពុ្ក្ជាក្បធានការោិល័យ កូ្នក្បោរជាអនុក្បធាន 
រឯីេារិក្ទី៣ ជាកូ្នក្បោរ ចំមណ្ក្ឯេារកិ្ទ២ី និខទី៣ ជាបខបែូនបសខាើតនឹខគ្នោ ។  

o ការោិល័យខាោះ ានេារកិ្ជា អនុក្បធាន នខិសលខា្កិារ ក្តូវជាបខ បែូននឹខគ្នោ សៅក្ោុខ
គណ្ៈក្មមការការោិល័យ គក្ប/រ មតមយួ ដូ្ចក្ោុខេង្កា តទ់ា នសេៀក្ ក្ក្ុខ នលុខ 
សខតតរតនគិរ។ី 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 29 នៃ 136 

រូរភាពទី១ ននភាពម្និ្រ្កតីននការប្រើសបរើសម្្នតី គករ/រ 

 

ការេសក្មចមតខតខំេារកិ្ គក្ប/រ ជាោចញ់ាតិ 
សៅក្ោុខគណ្ៈក្មមការមតមយួ សៅការោិល័យសលខ 
០៩៥៦ សៅក្ោុខ ំុក្ពំ្ខច់ំឡខ ក្េុក្ោវ យក្រ ំ

សខតតោវ យសរៀខ។ 

ការច្ូលរួម្នបោាយ៖  

អោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល  នេសខាតស ើញ ម្នតី គក្ប/រ  នចូលរមួក្មមវ ិ្ ីសោេនាគណ្បក្ស 
េថិតសៅក្ោុខ ំុក្តមូខ ក្េុក្សមមត ់សខតតតបូខ មុ ំ សៅនងៃទី៤ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២ សក្កាយព្ីគ្នត ់នចបវ់គគបណ្តុ ោះប
ណាត លជាម្នត។ី   

អោក្េសខតតការខុមម្វវលក្ ៏នេសខាតស ើញមដ្រថា ានសបក្េរនខាោះ មនុជាបជ់ាសបក្េរន គ.ក្.ប ព្ួក្សគ
ធាា ប ់នចូលរមួស្វើេក្មមភាព្ឱ្យគណ្បក្សនសោ យ រមួានការចូលរមួដ្មខាបក្ស នខិ ានការសេាៀក្ ក្អ់ាវ
មដ្លានោា ក្េញ្ជញ គណ្បក្ស្ខមដ្រ ដូ្ចក្រណី្ សៅ ំុក្ំព្ខច់ំឡខ ក្េុក្ោវ យក្រ ំសខតតោវ យសរៀខ។ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 30 នៃ 136 

រូរភាពទ២ី ម្្នតីការិោល័យបាោះប ន្្ត គករ/រ ប្កាយវគគរណ្តោះរណ្ត្លច្ូលរួម្ែហ្វងែរក្ស  

 

ម្នតីការោិល័យស ោះសនោ ត (គក្ប/រ)  ន ក្អ់ាវ 
និខ ក្ម់កួ្គណ្បក្សចូលរមួដ្មខាបក្ស សៅនងៃទី៣ 

មខមិងុនា នោ ២ំ០២២ េថិតសៅក្ោុ ខ ំុតមូខ 
ក្េុក្សមមត ់សខតតតបូខ មុ ។ំ 

៤.៣.៤ ការសបងេត និងការបលើកបឡើងររស់ភាគីពាក់ពន័ធកនុងែំបណើរការននការប្រើសម្្នតី គករ/រ 

 ខុមម្វវល  នរួបជាមយួភាគី ក្ព់្ន័ធននក្ក្ុមការង្ករ គក្ប/រ សវើយ នស្វើការេាភ េនជ៍ាមយួ 
សបក្េរនមដ្លក្តូវ នេក្ាខំយក្មក្ក្បឡខ និខេាភ េនម៍ដ្លទទួល នព្ី ំុេង្កា តទ់ាខំ១២ ក្ោុខសខតតទាខំ
១២។ សបក្េរន មដ្លស្វើការេាភ េន ៍ក្ោុខ ១ការោិល័យ ស្វើការេាភ េនស៍បក្េរន មដ្ល នេក្ាខំចំនួន ២រូប។ 

៤.៣.៤.១ កចិ្េសាភ្សន៍ជាម្យួបរកខរនហ្វែល្តូវានស្ាំង នងិម្ិនានស្ាំងយក្រឡង និងសាភ្សន ៍

សបក្េរនមនិក្តូវ នេក្ាខំ និខសបក្េរន នេក្ាខំយក្មក្ក្បឡខ និខេាភ េនេ៍រុបានចំនួន ២៤នាក្។់ 
អោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវលក្ ៏នរួបេាភ េនជ៍ាមយួសបក្េរនមដ្លមនិ នេក្ាខំយក្សៅក្បឡខ និខ
េាភ េន៍្ ខមដ្រ។ សបក្េរនមដ្ល នស្វើបទេាភ េនស៍េោើេំុមនិបសញ្ចញស ម្ ោះ ក្ោុខ ំុមយួននសខតតតមក្វ  ន
សលើក្សឡើខថា ៖ (១) គ្នត ់នស ោះបខស់ចលការដ្ឋក្ ់ក្យ សក្ ោះសបក្េរនដ្ឋក្ ់ក្យភាគសក្ចើនជាក្គូបសក្ខៀន 
សវើយគ្នតគ់ិតថា គ្នតម់និានឳកាេជាបស់នាោះសទ។ (២) ដ្ំសណ្ើ រការដ្ឋក្ ់ក្យសនោះក្មនាខមយួចំនួន ានការ
សរៀបចំទុក្ព្ីគណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេេារិក្ គក្ប/រ មុននូវសបក្េរនមក្ដ្ឋក្ ់ក្យជាម្នតី គ.ក្.ប សនោះ។ 

សទាោះជាោ ខណាេក្ាបស់បក្េរន  នជាបជ់ាម្នតី គក្ប/រ ក្នូ៏វមតសលើក្ព្ីបញ្ជា ក្បឈមរបេ់ខាួន រមួ
ាន (១) ស្វើការរខច់សំដ្ឋយសក្បើរយៈសព្លយូរនងៃ(ោ ខតិច ៨នងៃ)ក្ោុខការស្វើក្ិចចការសនោះ (២) ខាោះទាក្ទ់ខនឹខបញ្ជា
េុខភាព្ និខ(៣) ការមនិទានយ់ល់ចាេ់ព្នីីតិវ ិ្ ីននការស ោះសនោ ត និខរាបេ់នាកឹ្សនោ ត។ 

៤.៣.៤.២ កិច្េសាភ្សន៍ជាម្ួយគណរក្សនបោាយ 

តំណាខគណ្បក្សនសោ យចំនួន ២៤នាក្ ់ (អោក្េសខាតការណ៍្ នស្វើការេាភ េនត៍ំណាខមក្ព្ី
គណ្បក្សនសោ យ ចំននួ២ ក្ោុខ ១ ំុេង្កា ត)់ ។ លទធ្ លននការ្តល់ក្ិចចេាភ េន ៍នបង្កា ញថា គណ្បក្ស
នសោ យទាខំអេ់សៅក្ោុខ ំុេង្កា តន់ីមយួៗ មនិ នបញ្ាូ នសបក្េរនដ្ឋក្ ់ក្យចូលបំសរ ើការង្ករសៅក្ោុខ គក្ប/រ 
សនាោះសទ។ តណំាខគណ្បក្សសភាើខសទៀន ក្បច ំុំងមី ក្េុក្ទឹក្ឈូ សខតតក្ពំ្ត  នក្ បថ់ា «មូលសវតុមដ្លមនិ ន



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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បញ្ាូ នសបក្េរនសៅចូលរួមដ្ឋក្់ ក្យជាម្នតី គក្ប/រ សក្ ោះសគមិន នដ្ឹខ និខមិន នសមើលការបិទ្ាយរបេ់ 
គ .េប»។ រឯីការសឆាើយតបរបេ់តំណាខមក្ពី្គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាសៅក្ោុខ ំុខាខសលើសនោះ  នក្ បថ់ា 
«បក្សគ្នតម់និ នដ្ឋក្ម់ដ្រ សដ្ឋយ គក្ប/រ ជាសបក្េរនអព្ាក្ក្ឹត ឯក្រារយ មនិានបក្ស»។  

បមនថមសលើលទធ្លខាខសលើសនោះ ការេាភ េនត៍ំណាខគណ្បក្សសៅក្ោុខ ំុេង្កា តម់យួននសខតតនក្ព្មវខ 
(សក្ៅព្ីគណ្បក្សកានអ់ំណាច) ព្កួ្សគេំុមនិ បសញ្ចញស ម្ ោះ នក្ បថ់ា គពឺ្ួក្សគមនិ នបញ្ាូ នសបក្េរនសៅដ្ឋក្់
 ក្យសនាោះសទ សក្ ោះព្ួក្សគយល់ថា (១) ការដ្ឋក្ ់ក្យក្ម៏និជាប ់(២) ចំស ោះគណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេម្នតី គក្ប/រ 
វញិ មនិានភាព្អព្ាក្ក្ឹតយ សក្ ោះេុទធមតបក្សព្ួក្ នខិគោគី្នោ សគ សបើមនិមមនអោក្មដ្លសគសៅចូលឱ្យសៅដ្ឋក្ ់ក្យ
សទ សទាោះដ្ឋក្ ់ក្យសៅក្ម៏និជាបម់ដ្រ។  

ការយល់ស ើញរបេ់តំណាខគណ្បក្សនសោ យក្បច ំុំមយួចំនួនសក្ៅព្ីគណ្បក្សកានអ់ំណាច
ដូ្សចោោះ វាជាមូលសវតុនាឱំ្យព្កួ្សគមនិានទំនុក្ចិតតចំស ោះសបក្េរនមដ្លជាបជ់ាម្នតី គក្ប/រ សដ្ឋយយល់ថា ជា 
បក្សព្ួក្អោក្សក្រើេសរ ើេដ្មដ្លៗ។ 

៤.៣.៤.៣ កិច្េសាភ្សន៍ជាម្ួយគណៈកម្មការប្រើសបរើស គករ/រ 

ខុមម្វវល  នស្វើការេាភ េនជ៍ាមយួគណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ គក្ប/រ ចំននួ៣០ នាក្ ់សៅក្ោុខ ១០ ំុ
េង្កា តន់នសខតតចំននួ១០។ គណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេមដ្ល ន្តល់ការេាភ េន ៍  នបង្កា ញព្ីការក្បឈមមយួ
ចំនួន មដ្លអោក្្តល់េាភ េនខ៍ាោះ ទទួល ន ានដូ្ចខាខសក្កាម៖ 

ម្នតីសៅក្ោុខសខតតក្ពំ្ខច់ម មដ្ល ន្តល់ការេាភ េន ៍  នបញ្ជា ក្ថ់ា ដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេ គក្ប/រ 
មនិានបញ្ជា ក្បឈមសទ សក្ ោះថាម្នតី គក្ប/រ េុទធេឹខមតជាម្នតីចេ់ៗ ភាគសក្ចើន (៩៥ភាគរយ) មដ្ល នមក្
ដ្ឋក្ ់ក្យសេោើេំុចូលបសក្មើការង្ករសនោះ។ រឯីសបក្េភាព្ គក្ប ងមី ក្ ៏នដ្ឋក្ ់ក្យមដ្រ មតម្នតី្តល់ការេាភ េនរូ៍ប
សនាោះថា អោក្ចេ់ក្តូវ ន្តល់អាទិភាព្មុន សក្ ោះអោក្ចេ់ធាា ប ់នបំសរ ើការង្ករក្ោុខវេ័ិយសនោះ ង្កយក្េួលបណ្តុ ោះ
បណាត ល និខស្វើការ នលែក្បសេើរ។  

ក្រណី្េាភ េនស៍ៅក្ោុខ ំុងមី ក្ោុខសខតតក្ពំ្ត  នបង្កា ញថា ព្ួក្គ្នត ់នរួបនឹខ បញ្ជា លំ ក្មយួចំននួ 
ក្ោុខការសក្រើេសរ ើេ គក្ប/រ រមួាន (១) ានអោក្មដ្លសគានេមតថភាព្ នខិានចំសណ្ោះដ្ខឹ មតព្ួក្សគពុ្ំេូវចប់
អារមមណ៍្ចខស់្វើការង្ករសៅក្ោុខ គក្ប/រ សនោះសទ (២) ព្កួ្សគយល់ថាងវកិាឧបតថមភានក្ំរតិតិច។  

ក្រណី្សខតតស ្ិ៍ោត ់ នស្វើការេាភ េនស៍ៅកានគ់ណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ នសលើក្សឡើខព្ីបញ្ជា មយួ
ចំនួនថា ការសក្រើេសរ ើេានរួបបញ្ជា ព្ិ ក្មេវខរក្សបក្េរនមដ្លេាភ េនគ៍្នតា់នអារមមណ៍្ោទ ក្ស់េទើរក្ោុខការ
ស្វើការង្ករ។  

ក្រណី្ខាខសខតតេទឹខមក្តខ ោវ យសរៀខ ក្ណាត ល  នបង្កា ញក្េសដ្ៀខគ្នោ ថា គណ្ៈក្មមការានការលំ ក្
ខាោះក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេ សដ្ឋយោរមតក្បជាព្លរដ្ឋមនិេូវ នចបអ់ារមមណ៍្នឹខចូលរមួ ានការដ្ឋក្ ់ក្យ
តិចតួច ទក្ាមំតសរ ើេក្គបច់ំននួ។  



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ក្រណី្សខតតតមក្វ គណ្ៈក្មមការានការលំ ក្ក្ោុខការសក្រើេសរ ើេមយួចំនួនដូ្ចជា ានឯក្ោរសក្ចើន
ក្តូវបំសព្ញតមទក្មខ ់ ានមុខង្ករសក្ចើនព្ិ ក្មបខមចក្ មដ្លស្វើឱ្យការង្ករានភាព្យឺតោ វ។ សវើយាន
សបក្េរនដ្ឋក្ ់ក្យានចំននួសក្ចើន។ សៅក្ោុខសនាោះគណ្ក្មមការក្ ៏នស្វើការវាយតនមាជារមួក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេ
សរ ើេសនោះចំនួនសបក្េរនដ្ឋក្ ់ក្យ៩៨នាក្ ់ក្បុេ ៦៥នាក្ ់ក្េី៣៣នាក្ ់និខចំនួនសបក្េស្វើសតេតនិខជាបជ់ាម្នតីស ោះ
និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត ចនំួន៩៦នាក្ ់ក្បុេ៦៥នាក្ ់ក្េី៣១នាក្ ់អវតតានក្េី២នាក្ ់សវើយការសក្រើេសរ ើេទាក្ទ់ខ
សលើ េុខភាព្លែ អាក្បបក្ិរោិលែ សចោះស្វើការជាក្ក្ុមនិខានទំនួលខុេក្តូវ មដ្លជារមួានភាព្លែក្បសេើរ។  

ក្រណី្សខតតរតនគិរ ី គណ្ក្មមកា នបង្កា ញការក្ព្ួយ រមភ និខលំ ក្ សដ្ឋយោរ ការ្សព្វ្ាយ សៅ
សវើយ មនិេូវានអោក្មក្ដ្ឋក្ ់ក្យ និខទទួល ក្យ  សវើយចំស ោះការសក្រើេសរ ើេសនោះសលាក្ថា មនិានការ
សរ ើេសអើខសៅសលើរនទាខំសនោះសទ សអាយមតមក្ដ្ឋក្ ់ក្យ ទទួលទាខំអេ់ បមនថមព្ីសនោះគណ្ក្មមការ នស្វើការវាយ
តនមាដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេថាការសក្រើេសរ ើេ គក្ប/គក្រ  នសជាគរយ័ សក្កាយព្ី នរួយ ្ សព្វ្ាយតមរយៈសម
ភូម ិទទួល នក្គបម់្នការ។  

បមនថមព្ីសនាោះសៅឯ ំុនក្ព្ក្ក្ោំខ ក្េុក្ឧដុ្ខគ សខតតក្ំព្ខេ់ពឺវញិ គណ្ក្មមការសក្រើេសរ ើេ នក្ បព់្ីបញ្ជា
មយួចំនួនមដ្លរួបក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេ ានដូ្ចជាជាបស់វើយមនិមក្េាភ េន,៍ ានសបក្េរនងមីសក្ចើននខិ
ានសបក្េរនខាោះពុ្ំានស ម្ ោះស ោះសនោ ត។ ចំស ោះចំនួនសបក្េរនមដ្ល នសក្រើេសរ ើេវញិគឺ នឲ្យដ្ឹខថា ក្េីាន
ចំនួន៣៥%ននសបក្េរនេរុប រនព្ិការាន៣នាក្ា់នសភទក្បុេ និខយុវរនានចំននួ៣០%ននចនំួនសបក្េរនេរុ
ប។ រឯីការវាយតនមាជារមួសដ្ឋយគណ្ក្មមការសៅសលើដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេវញិ នស ើញថា ានការង្កយក្េួល
សដ្ឋយោរានសបក្េរនដ្ឋក្ ់ក្យសលើេចំនួន និខានសបក្េរនសឆាើយក្តូវសក្ចើននឹខេំនួររបេ់គណ្ក្មមការ។ 

៤.៤ ការរ្ម្ុញ្សតីច្ូលរួម្ជាម្្នតី គករ ពីគណៈកម្មការប្រើសបរើស 

គណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ  នសលើក្សឡើខដូ្ចគ្នោ ថា ព្ួក្សគ នសលើក្ទឹក្ចតិត នខិ នរំរុញឱ្យ្េតីមក្ដ្ឋក្់
 ក្យ សវើយការេសក្មចសក្រើេសរ ើេ ក្ ៏នយក្្េតីសក្ចើន្ខមដ្រ ដូ្ចក្រណី្សៅក្ោុខ ំុមយួននសខតតក្ំព្ខច់ម ាន
្េតី ៦៧នាក្ក់្ោុខចសំណាមសបក្េរនេរុប ១១៩នាក្ស់េមើនខឹ ៥៧ភាគរយ។ ោ ខណាមញិគណ្ៈក្មមការសក្រើេ
សរ ើេសៅមតានការរំរុញ និខសលើក្ទឹក្ចិតតដ្ល់្េតី ជាយុវរន រនព្ិការ និខរនជាតិសដ្ើមភាគតចិ សអាយចូលរមួ
ក្ោុខការង្ករមយួសនោះ តមរយៈការ្តល់អាទិភាព្ក្ោុខសេចក្តកី្បកាេ។ សៅក្ោុខសខតតក្ំព្ត គណ្ក្មមការក្ ៏ន្តល់
អាទិភាព្ដ្ល់្េតី យុវរន រនព្ិការ មុនសគ។ ក្ោុខ ការោិល័យស ោះសនោ តចំននួ ១៤ការោិល័យមដ្ល សបក្េរន
ចំនួន ៨៤នាក្ ់ នចូលរមួេំភាេនក៍្ោុខសនាោះាន្េតី្េតី៤៤នាក្ ់សេមើនឹខជាខ៥២ភាគរយ រឯីបុរេ៤០នាក្។់   

ក្រណី្ខាខសខតតេទឹខមក្តខ ោវ យសរៀខ ក្ណាត ល ស ្ិ៍ោត ់សបើសទាោះជាានការរបួនូវបញ្ជា លំ ក្ក្ោុខការ
សក្រើេសរ ើេក្តីក្ស៏ៅមតានការរក្មុញនិខសលើក្ទកឹ្ចិតតដ្ល់្េតី យុវរន រនព្ិការ និខរនជាតិសដ្ើមភាគតិចឱ្យសៅ
ដ្ឋក្ ់ក្យ្ខមដ្រ។ បញ្ជា សក្រើេសរ ើេសបក្េរនជា្េតីសៅក្ោុខសខតតក្ណាត ល គឺ ានបញ្ជា ក្បឈមមយួចំននួមដ្លក្តូវ
រួបក្បទោះ សក្ ោះ្េតីជាសបក្េរនមដ្លមក្ដ្ឋក្ ់ក្យ មនិក្តមឹក្តូវតមលក្េខណ្ឌ ក្ោុខការសក្រើេសរ ើេ គឺព្ួក្គ្នតខ់ាោះមនិ
សចោះអាននិខេរសេរ ចំមណ្ក្ឯ្េតីមយួចំននួ គឺបញ្ជា អោក្្ទោះមនិសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យចូលរមួក្ោុខការង្ករសនោះសទ។ សបើ



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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សទាោះជាានការលំ ក្និខានការរួបនូវបញ្ជា មយួចនំួនក្ត ី ក្ខ៏ាខគណ្ក្មមការ នខតិខំេក្មួលដ្ំសណ្ើ រការនន
ការសក្រើេសរ ើេសនោះ  នក្បក្ព្តឹតសឡើខសដ្ឋយានភាព្លែក្បសេើរ និខរលូន្ខមដ្រ។  

ក្រណី្សខតតនក្ព្មវខ គណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ នបញ្ជា ក្ថ់ាគ្នម នការលំ ក្សនាោះសទ សក្ ោះអោក្ដ្ឋក្ ់ក្យ
េុទធមតអោក្ចេ់ ធាា បស់្វើការសក្ចើនអាណ្តត ិសក្ចើនសលើក្សវើយចឹខមនិព្ិ ក្សនាោះសទ បមនថមព្ីសនោះចំស ោះសបក្េរនមក្
ដ្ឋក្ ់ក្យានចំននួសេមើនឹខចនំួនមដ្លការោិល័យក្តូវការ (អោក្ដ្ឋក្ ់ក្យ ជាអោក្ចេ់ៗ ជាក្ម់េតខសយើខក្តូវការ
មនុេស១៣២នាក្ ់ អោក្ដ្ឋក្ ់ក្យមក្ក្ា៏ន ១៣២នាក្ម់ដ្រ)។ ម ាខសទៀតអោក្មដ្លមក្ដ្ឋក្ ់ក្យេុទធមតជាអោក្
មដ្លានបទព្ិសោ្នក៍្ោប។់ 

ជារមួ តមរយៈព្ត័ា៌នមដ្ល នព្ីការេសខាត និខេាភ េន ៍ខាខសលើ នឱ្យស ើញថា ការបិទក្បកាេគឺ
ានបិទតមបណាត ការោិល័យក្ោុខ ំុេង្កា ត ់ោលា ំុ របខមនទីរសព្ទយ ានខាោះសៅតម្ារ ឬទីក្បរុំរន សវើយ
ក្ា៏នការបសង្កា ោះសៅសលើបណាត ញេខគម និខក្បព្ន័ធ្សព្វ្ាយនានា្ខមដ្រ។ គណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេាន
ក្បធាន គ្.ក្ប អនុក្បធាន គ្.ខប េារិក្ ៣រូប។ គណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេជាអោក្មចក្ ក្យ ទទួល ក្យ នខិ
េាភ េន។៍ សបក្េរនមដ្លេំរាខំយក្មក្េាភ េនភ៍ាគសក្ចើន ជាសបក្េរនធាា បស់្វើក្ិចចការជាម្នតី គក្ប/រ ក្នាខមក្ 
សវើយការសក្រើេអោក្ងម ី គឺានភាគរយតិចជាខ សក្ ោះមតសបក្េរនចេ់ដ្ឋក្ ់ក្យមក្េំុស្វើការមនិក្គបច់នំួន។ អោក្
េសខាតការណ៍្ ខុមម្វវល ក្ ៏នេសខាតស ើញនូវភាព្មនិក្បក្ក្តីននមយួចនំួន ចំស ោះសបក្េរនក្តូវ នេសក្មច
មតខតខំជាេារិក្ គក្ប/រ ជាោចញ់ាតនិឹខគ្នោ  ដូ្ចជា ឪពុ្ក្សក្មក្ និខកូ្នក្បោរ បខបែូនបសខាើត ជាសដ្ើម  ន 
ស្វើការង្ករសៅក្ោុខការោិមតមយួ ។ 

លទធ្លព្ីការេាភ េនស៍បក្េរនេំរាខំយក្េាភ េន ៍និខក្បឡខ គណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ  នបង្កា ញ
ថា ដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេានតាា ភាព្ គួរឲ្យទុក្ចិតត នខិក្តឹមក្តូវ។ សទាោះោ ខណា សបក្េរនមដ្លមនិ នេំរាខំ
សៅក្បឡខ និខេាភ េន ៍នបង្កា ញថា ព្កួ្សគានការមនិសព្ញចិតតជាមយួ ដ្ំសណ្ើ រការសក្រើេសរ ើេ សដ្ឋយយល់ថា 
គណ្ៈក្មមការសក្រើេសរ ើេ គក្ប/រ គឺានការសរៀបចំទុក្ជាមនុព្ីអភ ិលក្េុក្ចំស ោះម្នត ីគក្ប/រ។ មតការេាភ េ
នជ៍ាមយួនឹខតំណាខននេារិក្គណ្បក្សនសោ យវញិភាគសក្ចើន នបង្កា ញថា ព្ួក្សគមនិ នបញ្ាូ នសបក្េរន
គណ្បក្សនសោ យណាមយួសៅដ្ឋក្ ់ក្យ េំុស្វើជាម្នតី គក្ប/រ សនាោះសទ សវើយយល់ស ើញថា េាេភាព្ 
គក្ប/រ មដ្ល នជាប ់គទុឺក្ចិតត នថា ានតាា ភាព្ នខិអព្ាក្ក្តឹយ។ 

៥. ការក្រប់ក្រខការស ោះសនោ ត  

៥.១ ការពនិិត្យរញ្ជីប ្្ោះ នងិការច្ុោះប ្្ោះបាោះប ន្្ត  

ការស្វើបចចុបបនោភាព្បញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ ត នខិការចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ តនោ ២ំ០២១ ានតួសលខននការចុោះ
ស ម្ ោះស្ៀបតួសលខននការ  នោ់ម ននូវក្ក្មតិទាបសៅសឡើយ សទាោះបីេថិតិននតួសលខចុោះស ម្ ោះនោ ងំមីានចំននួសក្ើន
ជាខរាល់នោ កំ្ស៏ដ្ឋយ។  

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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៥.១.១ ែំបណើរការច្ុោះប ្ោ្ះបាោះប ន្្ត 

ក្ោុខរយៈសព្ល ៥០នងៃននការចុោះស ម្ ោះ ការចុោះស ម្ ោះក្បជាព្លរដ្ឋ នចំននួ ៤៥០,៣៨២នាក្ស់េមើនខឹ 
២៧.៥៣ភាគរយននេថិតិ  នោ់ម នអោក្ចុោះងមី ចំននួ ១,៦៣៥,៩៩០នាក្។់ ក្បជាព្លរដ្ឋេរុបមក្ដ្ល់នោ សំនោះ ក្ោុខ
បញ្ា ីស ោះសនោ តានចំននួ ៩,២០៥,៦៨១នាក្ ់ សេមើនឹខ ៨៧.៩៤ភាគរយ សបើស្ៀបនឹខេថិតិ  នោ់ម ន ចំស ោះអោក្
ក្គបអ់ាយុ១៨នោ សំឡើខានចនំួន ១០,៤៦៧,៩៦១នាក្។់ រឯីការោិល័យស ោះសនោ តវញិ  នបសខាើតបមនថមចំននួ 
១៧៧ការោិល័យ សលើការោិល័យស ោះសនោ តក្ោុខនោ ២ំ០២០។ េរុបការោិល័យេក្ាបស់ក្បើក្ េ់ស ោះសនោ ត
ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តន់ោ ២ំ០២២ េរុបចំននួ ២៣,៦០២ការោិល័យ ននការោិល័យស ោះសនោ តមដ្ល ន  ន់
ោម នចនំួន ២៣,៦១១ការោិល័យ។ 

ការចុោះស ម្ ោះេក្ាបស់ក្បើក្ េ់បញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ ត ក្ោុខការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តអ់ាណ្តតិ
ទី៥ នោ ២ំ០២២ មដ្លានរយៈសព្លចំនួន ៥០នងៃ គឺចបព់្ីនងៃទី១២ មខតុលា ដ្ល់នងៃទ៣ី០ មខវចិឆិកា នោ ំ
២០២១។  

ជារួម្ការច្ុោះប ្្ោះបនោះ ម្និ្គរ់ាម្ហ្វផ្នការហ្វែលានា ន្់សា្្នបនាោះបទ បោយតួបលខអនក្តូវច្ុោះប ្ោ្ះ
្រហ្វរល ១,២៦២,២៨០នាក់បទៀត ម្និទាន់ានច្ុោះ បរើយអនកទាំងបនាោះអាច្ច្ំណ្ក្សុករស់បៅកនុង នងិប្ៅ
្របទស។ 

៥.១.២ គណុភាពននរញ្ជីប ្្ោះបាោះប ន្្ត 

គុណ្ភាព្ននបញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ ត ក្តូវ នេិក្ាសដ្ឋយវ ិ្ ីោ្េតជាសក្ចើន រមួាន ការស្ទៀខផ្លទ តវ់តតាន
អោក្ានេិទធិស ោះសនោ ត ការស្ទៀខផ្លទ តឯ់ក្ោរអោក្ានេិទធិស ោះសនោ ត ការស្ទៀខផ្លទ តស់ ម្ ោះដូ្ចគ្នោ /េទួនសលើបញ្ា ី
ស ម្ ោះស ោះសនោ ត និខការសក្បើក្ េ់ឯក្ោរេក្ាបក់ារចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ ត។  

ការបផ្ទៀងផ្ទ្ត់វតតានអនកានសិទធិបាោះប ន្្ត៖ លទធ្លននការស្ទៀខផ្លទ តទ់ីតខំអោក្ានេិទធិស ោះសនោ តជាមយួ
វតតានអោក្ានេិទធិស ោះសនោ តចំនួន ៥២១នាក្ ់ (ឬស ម្ ោះសចញព្ីបញ្ា ីស ោះសនោ តនោ ២ំ០២១) សេមើនឹខ ៩៨.៦៧
ភាគរយននអោក្ានេិទធិស ោះសនោ តមដ្ល នសឆាើយតប ចំននួ ៥២៨នាក្ ់ ព្ិតជា នរក្ស ើញ ឬ នោគ ល់ថា «
ក្តឹមក្តូវ» សដ្ឋយទទួល នការបញ្ជា ក្ព់្ីសមភូម ិ ឬោចញ់ាតិរបេ់ព្កួ្សគ ថាព្ិតជារេ់សៅក្ោុខទីតខំមដ្ល ន
បញ្ជា ក្ក់្ោុខបញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ តព្ិតក្ ក្ដ្មមន។ អោក្ានេិទធិស ោះសនោ តចំននួ ៦នាក្ ់ (ឬស ម្ ោះសចញព្ីបញ្ា ី
ស ោះសនោ តនោ ២ំ០២១) សេមើនខឹ ១.១៤ភាគរយ មនិក្តូវ នការបញ្ជា ក្ព់្ីអោក្រេ់សៅក្ោុខភូមថិា ោគ ល់សនាោះសទ មត
ក្តូវ នរក្ស ើញក្ោុខគល់បញ្ា ីរក្ាសៅោលា ំុ-េង្កា ត ់ និខ នបញ្ជា ក្ស់ដ្ឋយសលាក្សម ំុ/សៅេង្កា ត ់ ឬសេមៀន
 ំុ-េង្កា ត ់ថាានក្ោុខបញ្ា ីបញ្ជា ក្ទ់ីលំសៅ ឬជាអោក្ានេិទធិស ោះសនោ តមក្ព្ីខាខសក្ៅភូមមិតមក្ោោ ក្ស់ៅ ឬាន
ទីេំណាក្ក់្ោុខ ំុសនោះអំឡុខសព្លចុោះស ម្ ោះព្ិតមមន។ អោក្ានេិទធិស ោះសនោ តចំននួ ១នាក្ ់ (ឬស ម្ ោះសចញព្ីបញ្ា ី
ស ោះសនោ តនោ ២ំ០២១) សេមើនខឹ ០.១៩ភាគរយ គឺសមភូម ិនិខអោក្រេ់សៅក្ោុខភូមបិញ្ជា ក្ថ់ាមនិោគ ល់សនាោះសទ មតក្៏
មនិអាចស្វើការបញ្ជា ក្ព់្ីសម ំុសនាោះមដ្រ។ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ការបផ្ទៀងផ្ទ្ត់ឯកសារអនកានសិទធិបាោះប ន្្ត៖ អោក្ស ោះសនោ តមដ្ល នរួបផ្លទ ល់ នខិានឯក្ោរឱ្យស្ទៀខផ្លទ ត់
ចំនួន ១៥២នាក្ស់េមើនឹខ ៨៣.៦១ភាគរយននអោក្ានឯក្ោរេរុបចំនួន ១៨៣នាក្រ់ក្ស ើញថា ព្ត័ា៌នសៅសលើ
ឯក្ោររបេ់គ្នត ់ នខិព្ត័ា៌នសៅសលើបញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ ត ានព្ត័ា៌នដូ្ចគ្នោ ។ រឯីអោក្ស ោះសនោ តចនំួន ៣០
នាក្ស់េមើនឹខ ១៦.៣៩ភាគរយរក្ស ើញថា ានព្ត័ា៌នខុេគ្នោ សលើចំណុ្ចខាោះននឯក្ោរ ដូ្ចជា អ.ខ ានក្បសភទ
ខុេគ្នោ  ឬការសក្បើក្ េ់ឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ្េក្ាបក់ារចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ តខុេព្ីអវីមដ្លគ្នតា់នជាក្់
មេតខ។ 

ការបផ្ទៀងផ្ទ្ត់ប ្្ោះែូច្គ្ន/្សទួនបលើរញ្ជីប ្្ោះបាោះប ន្ត្៖ ស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ តចំនួនជាខ ៩,២លាន
នាក្ា់នស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ីចនំួន ៤២ស ម្ ោះជាស ម្ ោះេទួនគ្នោ /ដូ្ចគ្នោ  សដ្ឋយម្ែក្សលើលក្េខណ្ឌ ចំននួ ៤ គឺ (ទ១ី) សលខ
េាគ ល់ននការបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ្អោក្ស ោះសនោ ត (អ.ខ ឬឯ.អ) (ទី២) ព្ត័ា៌នអំព្«ីសភទ» (ទី៣) ព្ត័ា៌នអំព្ីនងៃ
មខនោ កំ្ំសណ្ើ ត និខ(ទី៤) ព្ត័ា៌នអំព្ី នាមក្តកូ្ល និខនាមខាួន។ ចនំួនស ម្ ោះេទួនសនោះ សបើគិតព្អីោក្ានេិទធិស ោះ
សនោ ត ានចនំួន ២១នាក្។់ សបើម្ែក្សលើលក្េខណ្ឌ ចំនួនមយួវញិ គឺក្តឹមសលខេាគ ល់ននការបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ្
អោក្ានេិទធិស ោះសនោ ត (អ.ខ ឬឯ.អ) ស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ីចនំនួ ១៧,៥៣៤រក្ស ើញថា ជាស ម្ ោះអោក្ានេិទធិស ោះ
សនោ តានសលខេាគ ល់ អ.ខ ឬឯ.អ េទួនគ្នោ /ដូ្ចគ្នោ ។ សបើព្ិនិតយសលើ ស ម្ ោះដូ្ចគ្នោ /េទួនស្ៀបទីតខំ វញិ ក្ោុខ
ចំសណាមអោក្ានេិទធិស ោះសនោ តចំនួន ២១រូប (ឬ ៤២ស ម្ ោះ) មដ្លានស ម្ ោះេទួនក្ោុខបញ្ា ីស ើញថា ស ម្ ោះខាោះ
ានេទួនក្ោុខការោិល័យមតមយួ ខាោះានេទួនក្ោុខ ំុមតមយួមតខុេការោិល័យ ខាោះសទៀតេទួនក្ោុខសខតតមតមយួ
ខុេមត ំុ-េង្កា ត ់និខខាោះសទៀតេទួនខុេសខតតគ្នោ មតមតខ។ 

ការប្រើ្ាស់ឯកសារស្ារ់ច្ុោះប ្ោ្ះបាោះប ន្្តកនុងរញ្ជីប ្្ោះបាោះប ន្្ត ៖ ក្ោុខចំសណាមអោក្ានេិទធិស ោះ
សនោ តចំនួន ៩,២០៥,៦៨១ស ម្ ោះ ានអោក្សក្បើក្ េ់ឯក្ោរ អ.ខ ក្បសភទទ១ី ចនំួន ៤៤៦,៤៩៧ស ម្ ោះសេមើនឹខ 
៤.៩ភាគរយ អ.ខ ក្បសភទទី២ចំននួ ២៦៦,៩៥៣ស ម្ ោះ សេមើនឹខ ២.៩ភាគរយ អ.ខ ក្បសភទទី៣ចំនួន 
៧,៩៥១,៥១៩ស ម្ ោះសេមើនខឹ ៨៦.៤ភាគរយ និខឯក្ោរ អ.ខ ក្បសភទងមចីំនួន ១០៧,៦១៥ស ម្ ោះ សេមើនឹខ ១.២
ភាគរយ និខឯក្ោរ ឯ.អ េរុបចំនួន ៤៣៣,០៩៧ស ម្ ោះសេមើនឹខ ៤.៧ភាគរយ។  

ឯក្ោរ (អ.ខ ទ១ី បូក្ អ.ខ ទី២ និខបកូ្ ឯ.អ) ចំនួន ១២.៥ភាគរយស ម្ ោះ ននស ម្ ោះ មដ្លានក្ោុខបញ្ា ី
ស ម្ ោះស ោះសនោ ត ក្តូវការច ំចស់្វើបចចុបបនោភាព្ឯក្ោរសឡើខវញិ សដ្ើមបឱី្យក្េបលក្េខណ្ឌ ទាខំឡាយទាក្ទ់ខ
បញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ ត និខការស ោះសនោ ត សបើមនិដូ្សចោ ោះសទ ក្បជាព្លរដ្ឋនឹខទទួលរខការក្បឈម តប់ខេិ់ទធ ិ
សព្លស ោះសនោ ត។ 

៥.១.៣ ភាពម្និ្រ្កត ីនិងអនុសាសន៍ានផ្តល់ 

ជាលទធ្លននការេសខាតសលើដ្ំសណ្ើ រការននការចុោះស ម្ ោះ និខការស្វើេវនក្មមសលើបញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ ត 
និខទនទមឹជាមយួលទធ្ លក្បកាេេុព្លភាព្បញ្ា ីស ម្ ោះ្ាូវការរបេ់ គ.រ.ប ខុមម្វវល ក្ ៏នេសខាតស ើញនូវ
ភាព្មនិក្បក្ក្តី្ ខមដ្រ ជាព្សិេេក្បជាព្លរដ្ឋក្បាណ្ជាខ ១,២លាននាក្ ់ សៅមនិទាន ់នចុោះស ម្ ោះស ោះ
សនោ ត សបើស្ៀបជាមយួេថិត ិ នក់្បាណ្ និខេថិតសៅក្ោុខចំសណាមននភាព្មនិក្បក្ក្ត។ី ភាព្មនិក្បក្ក្តីទាខំសនោះ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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រមួាន (១) អោក្ានេិទធិចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ តចណំាក្ក្េុក្ មនិក្តូវ នេក្មបេក្មលួសដ្ឋយចាប ់នខិនីតិវ ិ្ ឱី្យ
ានការចុោះស ម្ ោះសៅសក្ៅក្បសទេសៅសឡើយ (២) ោថ នភាព្ននការរកី្រាលដ្ឋលននរមៃកូឺ្វដី្-១៩ មដ្លក្បជា
ព្លរដ្ឋានការក្ព្ួយ រមភក្ោុខការសៅចុោះស ម្ ោះ (៣) ោថ នភាព្សក្គ្នោះទកឹ្រំននក់្ោុខរដូ្វវេារសៅតំបនម់យួចំននួ
ក្ោុខការចុោះស ម្ ោះ ស្វើឱ្យលំ ក្ក្ោុខការសៅចុោះស ម្ ោះ (៤) ការចុោះស ម្ ោះមនិេថិតសៅក្ោុខអំឡុខសព្លក្មមវ ិ្ បីុណ្យ
ជាតិ មដ្លស្វើឱ្យក្បជាព្លរដ្ឋមយួចំនួនអាក្ខាន (៥) រដូ្វក្បជាព្លរដ្ឋស្វើមក្េចំការ អោក្ខាោះក្តូវ នចក្នៃ យព្ី
លំសៅដ្ឋឋ ន (៦) ឯក្ោរេក្ាបអ់ោក្ចុោះស ម្ ោះ សៅមតរបួបញ្ជា ក្ោុខការ្តល់រូនចំស ោះអោក្ានេិទធិចុោះស ម្ ោះ។  

ខុមម្វវល  នស្ាើនូវរ យការណ៍្េសខេបននការរក្ស ើញសនោះរូនសៅ គ.រ.ប ភាា បជ់ាមយួអនុោេន៍
ចំនួន ៨ចណុំ្ច្ខមដ្រ រមួាន (១) គ.រ.ប គួរសរៀបចំសព្លសវលាក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ តឱ្យចំរដូ្វបណុ្យ
ជាតិ្ំៗដូ្ចជា ចូលនោ  ំបុណ្យភាុបំិណ្ឌ  ឬបណុ្យអុំទូក្។ (២) គ.រ.ប គួរមតមណ្នា ំនិខតមដ្ឋនឱ្យ នដ្តិដ្ល់សលើ
ម្នតីសរៀបចំការចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ ត ក្ោុខការបិទ្សព្វ្ាយព្ត័ា៌នកាលវភិាគចុោះស ម្ ោះ នខិការបិទបញ្ា ីស ម្ ោះ
ស ោះសនោ តឱ្យ នក្តឹមក្តូវ សដ្ើមបី្ តល់លទធភាព្ង្កយក្េួលេក្ាបក់្បជាព្លរដ្ឋសៅព្ិនតិយ។ (៣) គ.រ.ប ក្តូវរក្វ ិ្ ី
ោ្េតក្ោុខការ្តល់ព្ត័ា៌នសៅដ្ល់ក្បជាព្លរដ្ឋសៅមូលដ្ឋឋ ន អំព្ីដ្ំសណ្ើ រការចុោះស ម្ ោះ រមួទាខំេិក្ារក្ឱ្យស ើញ
ព្ីភាគីេំខានក់្ោុខការ្តល់ព្ត័ា៌ន និខនីតិវ ិ្ ីមចខព្អីោក្ទទួលខុេក្តូវសនាោះ សដ្ើមបឱី្យានភាព្ក្ ក្ដ្ថា ក្បជា
ព្លរដ្ឋានអាយុក្គបចុ់ោះស ម្ ោះស ោះសនោ ត នទទួលព្ត័ា៌ន។ (៤) គ.រ.ប គួរមតព្ក្ខឹខ និខានវធិានការឱ្យ ន
ចាេ់លាេ់ក្ោុខការមចក្បណ័្ណ ព្ត័ា៌នដ្ល់នដ្អោក្ានស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ី រមួទាខំោរៈេំខានន់នការស្វើបចចុបបនោភាព្
ព្ត័ា៌នសលើបញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ ត សក្ ោះថាតមលទធ្លននការវភិាគ និខេសខាតានស ម្ ោះចំននួ ១២.៥ភាគរយ
ននស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ីស ម្ ោះ្ាូវការានការក្ព្ួយ រមភសលើឯក្ោរមនិ នស្វើបចចុបបនោភាព្ និខក្បឈមការ តប់ខ់
េិទធិស ោះសនោ ត។ (៥) គ.រ.ប គួរមតព្ិចរណាលុបសចលស ម្ ោះានសៅក្ោុខបញ្ា ី មដ្លខុមម្វវល នរក្ស ើញ
េទួន សវើយមនិានភាព្ចាេ់លាេ់ននអតតេញ្ជញ ណ្អោក្ស ោះសនោ តសៅក្ោុខទីលំសៅជាក្ម់េតខ រមួទាខំបញ្ា ីស ម្ ោះ
ស ោះសនោ តដ្ឋក្ក់្ោុខបញ្ា ីលុប។ ក្រណី្សនោះ គ.រ.ប ក្តូវមតេិក្ាជាមយួក្ក្ុមចុោះស ម្ ោះ ឬអាជាា ្រសៅមូលដ្ឋឋ នព្ី
វតតានរបេ់សគថាជានរណា? មក្ព្ីណា? សដ្ើមបជីាសវតុ្លក្ោុខការដ្ក្សចញ នខិទបោ់ា តស់ ម្ ោះគ្នម នវតតានអោក្
ានេិទធិស ោះសនោ ត (១០ស ម្ ោះ ឬ ៥នាក្ ់ មដ្លខុមម្វវល  នរក្ស ើញក្ោុខបញ្ា ីស ម្ ោះេទួនចបត់ខំព្ីនោ ំ
២០១៩ មក្)។  (៦) គ.រ.ប គួរមតស្វើការសេុើបអសខាតចំស ោះបណ្តឹ ខមដ្លបតឹខសលើស ម្ ោះអោក្ស ោះសនោ តេខសយ័គ្នម ន
ទីលំសៅក្ោុខភូម ិ ឬគ្នម នតួនាទីច ំចក់្ោុខការការ រេុវតថិភាព្សព្លស ោះសនោ តសដ្ើមបឱី្យក្ ក្ដ្ថា ការចុោះស ម្ ោះ
សនាោះ គឺក្តឹមក្តូវក្េបតមចាប ់និខនីតិវ ិ្ ។ី (៧) គ.រ.ប គួរមតបនតរមរក្ជាមយួតំណាខរា្េត ឬរដ្ឋេភាជាតិ ឬ  
រដ្ឋឋ ភ ិលព្ីបញ្ជា រាខំេទោះក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ តរូនក្បជាព្លរដ្ឋចំណាក្ក្េុក្សៅសក្ៅក្បសទេ និខ
សដ្ើមបធីានាេិទធិរបេ់ព្ួក្សគដូ្ចានមចខក្ោុខរដ្ឋ្មមនុញ្ញ  និខក្ដូ៏្ចជាការព្ក្ខឹខេមតថភាព្ននការចុោះស ម្ ោះរូន
ក្បជាព្លរដ្ឋមដ្លជាតួនាទីរបេ់ោថ បន័ គ.រ.ប ្ខមដ្រ។ (៨) សេោើេំុ គ.រ.ប ដ្ក្សចញនូវនីតិវ ិ្ ីននការតក្មូវឱ្យ
ោថ បន័សេោើេំុចុោះស ម្ ោះអោក្េសខាតការណ៍្ ស្វើការបញ្ជា ក្ព់្ីោថ នភាព្ងវកិា (ការចំណាយ និខក្បភព្ចណូំ្លរបេ់
ោថ បន័) ទាក្ទ់ខការេសខាតការណ៍្សនោះ សក្ ោះថាក្ោុខចាបម់និានកាតព្វក្ចិចមចខឱ្យេខគមេីុវលិក្តូវរាយការណ៍្
ព្ីបញ្ជា គសក្ាខរ យការណ៍្វិរញ្ញ វតថុរូនដ្ល់ោថ បន័ គ.រ.ប សនាោះសទ។ 
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ជារមួ ខុមម្វវល យល់ស ើញថា បញ្ាី ស ម្ ោះស ោះសនោ តនូវមតានគុណ្ភាព្មដ្លអាចទទួលយក្ ន 
សលើក្មលខមតេិទធិចុោះស ម្ ោះ េិទធិស ោះសនោ ត សៅមតជាបញ្ជា ក្បឈម មិនទានស់ដ្ឋោះក្ោយ នសៅសឡើយ។ ការណ៍្
សនោះ តក្មូវឱ្យានការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ប់មនថមសទៀត ពី្ោថ បន័ គ.រ.ប និខរដ្ឋឋ ភិ ល រមួទាខំោថ បន័េភា មដ្លក្តូវ
សបើក្្ាូ វម្ោក្ចាបឱ់្យានការចុោះស ម្ ោះក្បជាព្លរដ្ឋមដ្លរេ់សៅសក្ៅក្បសទេឱ្យានេិទធិចុោះស ម្ ោះសៅសក្ៅក្បសទេ 
ជាពិ្សេេក្បជាព្លរដ្ឋជាខ ១.២លាននាក្ម់ដ្លមិនចុោះស ម្ ោះក្ោុ ខនោ ២ំ០២១(តួសលខ គរប) ឱ្យ នចុោះស ម្ ោះក្ោុ ខ
នោ ២ំ០២២ េក្ាបក់ារស ោះសនោ តថាោ ក្ជ់ាតិនោ ២ំ០២៣ ខាខមុខ។ 

៥.២ ការសាកល្បងទកឹប្្្លុរលាងម្ិន្រោះ 

គ.រ.ប  នស្វើការោក្លបខទឹក្សមម លុបលាខមនិក្រោះ កាលព្ីនងៃទី១៣ មខឧេភា នោ ២ំ០២២ សវលា
សា ខ ១០:០០នាទីក្ព្ឹក្ សៅោលេនោិេីទជានទ់១ី ននទេីតីការ គ.រ.ប។ ក្ោុខក្មមវ ិ្ ីសនាោះ ានអោក្ចូលរមួេរុប
ចំនួន ៥៨នាក្ម់ក្ព្តីំណាខក្ក្ុមក្បឹក្ា្មមនុញ្ញ  តំណាខក្ព្ឹទធេភា តណំាខរដ្ឋេភា តំណាខក្ក្េួខមហាន្ទ 
តំណាខអគគនាយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋ ល អគគនាយក្ដ្ឋឋ នអតតេញ្ជញ ណ្ក្មម តំណាខអគគេោខការនគរ លជាតិ តំណាខ
ក្ក្េួខោរព្ត័ា៌ន តណំាខក្ក្េួខការ រជាតិ តំណាខគណ្បក្សនសោ យ តំណាខអខគការមនិមមនរដ្ឋឋ ភ ិ
លជាតិនិខអនតរជាតិ តំណាខោថ នទូតរប នុក្បចកំ្ព្ោះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា តំណាខោថ នទូតឥណាឌ ក្បចកំ្ព្ោះរាជា
ណាចក្ក្ក្មពុជា ភាោ ក្ង់្ករ J ICA អោក្ោរព្ត័ា៌នជាតិ និខម្នតី គ.រ.ប  ក្ព់្ន័ធ។ 

សគ្នលបំណ្ខននការោក្លបខក្រលក្ទ់ឹក្សមម លុបលាខមនិក្រោះ គឺសដ្ើមបបីង្កា ទបោ់ា តអ់ោក្ស ោះសនោ តមនិ
ឱ្យស ោះសនោ តសលើេព្ីមយួដ្ខ។ ទឹក្ថាោ សំនោះ  នសក្បើក្ េ់្លិត្លរបេ់ក្ក្ុមវវុន MYSORE  PAINTS  & 
VARNISH LTD. ននក្បសទេឥណាឌ ។ ក្ក្ុមវវុន ន្តល់រូនគំរូទឹក្សមម តមការសេោើេំុរបេ់ គ.រ.ប សដ្ើមបោីក្
លបខគុណ្ភាព្ជាមុន ចំនួន ៤ក្ក្មតិ គឺក្ក្មតិេូលុយេយុខក្ ក្ន់ីក្តត ២០% ក្ក្មតិ ១៨% ក្ក្មតិ ១៥% និខ
១០%។ ម្នតីរំនាញននអគគសលខា្ិការដ្ឋឋ ន គ.រ.ប  នស្វើការោក្លបខ នខិ នបញ្ជា ទិញទឹក្សមម ក្ក្មតិេូ
លុយេយុខក្ ក្ន់ីក្តតក្តឹម ២០% ចំនួន ៥២,០០០ដ្ប។ គុណ្ភាព្ទឹក្សមម សនោះ ក្តូវ នបញ្ជា ក្ថ់ា ានគុណ្
ភាព្លែ ានេភាព្ដ្ិតសមម ជាបន់ឹខមេបក្នដ្ ក្ក្ចក្ នខិគល់ក្ក្ចក្ ានេមៃួតសលឿនក្ោុខបរោិកាេ មនិអាច
លាខេាែ តក្រោះ នលែភាា មៗសនាោះសទ និខានសអប ុខខាខក្ោុខដ្ប។ ទឹក្សមម ក្ោុខ ១ដ្បានចំណុ្ោះចំននួ ៧០មលីី
លីក្ត សវើយ គ.រ.ប  នស្វើការមបខមចក្ សដ្ឋយ្តល់រូនសៅ ៖  

- ្តល់រូន ២ដ្បក្ោុខមយួការោិល័យស ោះសនោ ត 
- បក្មុខរក្ាទុក្សៅគណ្ៈក្មមការរារធានីសខតត សរៀបចំការស ោះសនោ ត (គ្.ក្ប) ចំននួ ៨០០ដ្ប

សដ្ើមបសីដ្ឋោះក្ោយសព្លានតក្មូវការច ំច ់
- រក្ាទុក្សៅ គ.រ.ប មយួចំននួ 

ការស្វើោក្លបខទឹក្សមម លុបលាខមនិក្រោះ ានអោក្ចូលរមួស្វើោក្លបខព្ីភាគី ក្ព់្ន័ធចំនួន ១៧នាក្ ់
មដ្ល នក្រលក្ក់្ាមនដ្ សវើយ នោក្លបខលាខ នខឹោរធាតុមដ្ល នដ្ឋក្ស់ៅសលើតុចំនួន ៤ក្បសភទ ។ 
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សក្កាយព្ីោក្លបខក្រលក្ក់្ាមនដ្សលើទឹក្សមម  និខេាែ តសដ្ឋយោរធាតុេក្ាបល់ាខេាែ តរចួមក្ ជាលទធ
្ល នបញ្ជា ក្ឱ់្យស ើញថា ទឹក្សមម សនាោះ ព្ិតជាលុបលាខមនិក្រោះព្តិមមន ។ 

រូរភាពទ៣ី សកម្មភាពសាកល្បងទឹកប្្្លុរលាងម្ិន្រោះ 

  
សកម្មភាពសាកល្បងជ្រលកទ់ឹកថ្្ាំលុបលាងម្និជ្រះ 

៦. ការចុោះស ម្ ោះសបក្េរនននរណ្បក្សនសោ យ  

បចចុបបនោ ានគណ្បក្សនសោ យក្បាណ្ ៤៥គណ្បក្សនសោ យមដ្ល នចុោះបញ្ា ីសៅក្ក្េួខ
មហាន្ទ (សោខតមលិខតិសលខ ៣១៦ េរន ចុោះនងៃទ០ី៧ មខកុ្មភៈ នោ ២ំ០២២ របេ់ក្ក្េួខមហាន្ទ)។ លទធ
្ល្ាូវការននការចុោះបញ្ា ីសបក្េរនគណ្បក្សនសោ យ ឈរស ម្ ោះស ោះសនោ តមដ្លទទួល នព្ីគណ្ៈក្មមការ
រារធាន-ីសខតតសរៀបចំការស ោះសនោ ត ានគណ្បក្សនសោ យ េរុបចំននួ១៧ និខានសបក្េរនេរុប ចនំួន 
៨៦,០៩២នាក់ ក្ោុខសនាោះ្េតីានចំនួន ២៧,៨១៣នាក់ សេមើនឹខ ៣២.៣០ភាគរយននចនំួនសបក្េរនេរុប ក្តូវ ន
ចុោះបញ្ា ីេក្ាបក់ារស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់អាណ្តតទិី៥ នោ ២ំ០២២។  

ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការននការចុោះបញ្ា ីសបក្េរនគណ្បក្សនសោ យ គណ្បក្សសភាើខសទៀន នដ្ឋក្ស់បក្េរនក្ោុខ ំុ
េង្កា តច់ំនួន ១៦៤៩ បនាទ បព់្ីគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា នដ្ឋក្ស់បក្េរនក្គប ំុ់េង្កា តច់ំនួន ១៦៥២។ ជាមយួ
ការដ្ឋក្ស់បក្េរនសនោះ គណ្បក្សវវវ៊ុនេិុនបុចិ ដ្ឋក្ស់បក្េភាព្ចំនួន ៧១៥ ំុេង្កា ត ់ ក្ោុខ ២៥សខតត គណ្បក្សមខមរ
របួរមួជាតិចំនួន ៦៥០ ំុេង្កា ត ់និខគណ្បក្សមដ្ល នសចញព្ីអតីតៈគណ្បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ គណ្បក្សនីមយួៗ
ានចំនួនតិចជាខ ៧០ ំុេង្កា ត។់ សក្កាយក្បកាេលទធ្ លជា្ាូវការ កាលព្ីនងៃទ២ី៩ មខសមោ នោ ២ំ០២២ 
គណ្បក្សកានអ់ណំាច នដ្ឋក្ស់បក្េរនក្គប ំុ់េង្កា ត ់ គណ្បក្សសភាើខសទៀន នដ្ឋក្ស់បក្េរនចនំួន ១៦២៣  ំុ
េង្កា តទូ់ទាខំក្បសទេននសបក្េរនក្ោុខបញ្ា ីដ្ំបខូ១៦៤៩ ំុេង្កា ត។់ 

ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រននការចុោះបញ្ា ីសបក្េរនសនោះ ទាខំគណ្បក្សសភាើខសទៀន និខគណ្បក្សមដ្លមបក្សចញព្ីអតីតៈ
គណ្បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិ េុទធមត នទទួលរខបណ្តឹ ខ េំុដ្ក្សបក្េរនឈរស ម្ ោះមដ្លេខសយ័ថា បំសព្ញលក្េខណ្ឌ
ជាសបក្េរនមនិក្គបក់្គន ់រមួាន មនិសចោះអក្សរ មនិានទលំីសៅព្ិតក្ ក្ដ្ ឬនខិមនិបសំព្ញក្បវតតិរូបសដ្ឋយផ្លទ ល់។  



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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សៅក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការននការចុោះបញ្ា ីសបក្េរនគណ្បក្សនសោ យ គណ្បក្សនសោ យសៅសក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិលមដ្ល
 នដ្ឋក្ស់បក្េរន នសលើក្សឡើខព្ីការក្ព្ួយ រមភព្ីភាព្មនិក្បក្ក្តីមដ្ល នសក្ើតសឡើខសលើគណ្បក្ស ខាួន។ 
ទាក្ទ់ខការក្ព្ួយ រមភសនាោះ គឺការបំភតិបភំយ័ ការសរ ើេសអើខសព្លដ្ឹខថាជាសបសក្េរនគណ្បក្ស ភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្ស 
ឬព្ួក្សគជាអោក្គ្នកំ្ទគណ្បក្សសក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិល។ 

ខុមម្វវល  នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្ចំនួន ១៩នាក្/់សខតត េសខាតសលើទីតខំ ចំនួន ៣៨ ំុេង្កា ត។់ 
លទធ្លជាមយួ ការេសខាតសនោះ ខុមម្វវល រួបេាភ េនជ៍ាមយួភាគី ក្ព់្ន័ធ រមួាន តំណាខមក្ព្គីណ្បក្ស
នសោ យ អាជាា ្រ សបក្េរន េារិក្ គ្.ខប និខេារិក្ គ .េប។ លទធ្ លននការេសខាត និខការ
េាភ េនជ៍ាមយួភាគី ក្ព់្ន័ធ បញ្ជា ្លលំ ក្របេ់ព្កួ្សគ រមួានដូ្ចខាខសក្កាម៖  

- គណ្បក្សនសោ យលំ ក្ក្ោុខការមេវខរក្សបក្េរន ឱ្យក្គបល់ក្េខណ្ឌ  េក្ាបឈ់រស ម្ ោះឱ្យគណ្បក្សខាួន  
- ការទទួលចុោះបញ្ា ីសបក្េរនានរយៈសព្លខាី មដ្លជាសវតុស្វើឱ្យគណ្បក្សព្ិ ក្ក្ោុខការបំសព្ញមបបបទដ្ឋក្ ់ក្យ  
- សបក្េរនមដ្លជាក្គូបសក្ខៀនានបំណ្ខចខចូ់លរមួជាមយួគណ្បក្សនសោ យសក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិល 

ានការក្ព្ួយ រមភ មនិហាវ នចូលរមួ។ សបក្េរនមដ្លចខចូ់លរមួ សលើក្សឡើខថា ព្ួក្សគ នរខការគ
ក្ាមក្ំមវខ ដូ្ចជា ការបសណ្ត ញសចញព្ីក្ក្បខណ័្ឌ របេ់ព្ួក្សគជាសដ្ើម។  

- ានការេំុដ្ក្ខាួនរបេ់សបក្េរនឈរស ម្ ោះ តមរយៈ ការទិញទឹក្ចិតតសបក្េរន ានការគក្ាម
ក្ំមវខ សក្ៀបេខាត ់ការភយ័ខាា ច និខការបខេតិបខេំ ។  ក្យសព្ចនខ៍ាោះ មដ្លទទួល នការបញ្ជា ក្ន់ន
តំណាខគណ្បក្ស  នសលើក្សឡើខថា «សមភមូសិៅក្ បថ់ា សបើអោក្ចូលគណ្បក្សស្សខ នងៃសក្កាយាន
បញ្ជា អវមីយួព្ឹខ ក្ស់គ សគមនិទទួលដ្ខឹឮសនាោះសទ»។ សទាោះជាោ ខណា ខុមម្វវល មនិអាចទទួល
 នការេរសេរបញ្ជា ក្ជ់ាលាយលក្េអក្សរ ព្ីអោក្មដ្លខាួនទទួលរខបញ្ជា ទាខំសនាោះ នសនាោះសទ។ 

ចំស ោះបញ្ជា គក្ាមក្ំមវខសបក្េរនឈរស ម្ ោះស ោះសនោ ត ដូ្ចការសលើក្សឡើខរបេ់គណ្បក្សនសោ យ 
គឺខុមម្វវលទទួល នចំនួន ៦ក្រណី្នន ំុេង្កា តទ់ាខំ ៣៦  មដ្ល នចុោះស្វើការេសខាត និខោក្េួរ។ ក្រណី្
មដ្ល នសក្ើតសឡើខទាខំ ៧ក្រណី្សនាោះ រមួាន ៖  

• ករណីទ១ី ៖  នសក្ើតសឡើខសៅនងៃទី៩ មខមនីា នោ ២ំ០២២ សៅទីោោ ក្ក់ារគណ្ៈក្មមការ ំុ
េង្កា តស់រៀបចំការស ោះសនោ ត ឡា នសេៀក្ សខតតរតនគិរ។ី ម្នតី គ .េប  នស ើញស ម្ ោះ
សបក្េរនជាក្គូបសក្ខៀនមដ្លសលាក្   វ េំណាខ ជាតណំាខរបេ់គណ្បក្សវវវុនេិុនបុិច
 នយក្បញ្ា ីមក្ដ្ឋក្។់ នូវសព្លសនាោះម្នតី គ .េប  នស ើញស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ីសនាោះថា ជា
ក្គូបសក្ខៀន ក្ ៏នក្ បស់ៅសបក្េរនសនាោះថា «សអាយដ្ក្ស ម្ ោះសចញព្ីបញ្ា ីគណ្បក្ស សបើ
ពុ្ំសនាោះសទានសរឿខសវើយ»។ សក្កាយមក្ សបក្េរនសនាោះក្ម៏ក្ដ្ក្ ក្យព្កី្ោុខបញ្ា ីសបក្េរន
គណ្បក្សវញិ ស្វើឱ្យខូចបញ្ា ីសបក្េរនរបេ់គណ្បក្សវវវ៊ុនេិុនបុិច។  

• ករណីទ២ី ៖ សៅក្ោុខ ំុេទឹខក្តខ ់ក្េុក្ោលាសក្ៅ សខតតនប លិន។ សៅសព្លានការសក្រើេ
សរ ើេសបក្េភាព្របេ់គណ្បក្សសភាើខសទៀន ានអោក្ានអណំាចាោ ក្ ់នស្វើការសក្បើ ក្យេមតី



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ឱ្យតំណាខគណ្បក្សសនាោះបញ្ឈបេ់ក្មមភាព្ក្ោុខការសក្រើេសរ ើេ សបើមនិដូ្សចោ ោះសទ ព្កួ្សគនឹខ
ានការដ្ក្វូតនូវបណ័្ណ បញ្ជា ក្ភ់ាព្ក្ក្ីក្ក្របេ់សបក្េរនទាខំសនាោះសវើយ។  

• ករណីទី៣ ៖ ទីមនាខសក្ើតសវតុេថិតសៅភូមេិង្កា តទ់ាខំ៤ ក្ោុខសខតតក្ពំ្ខច់ម ដូ្ចជាេង្កា ត់
វាលវខា់នសបក្េរនចំននួ ៥នាក្ ់េង្កា តក់្ំព្ខច់ម ចំនួន ៥នាក្ ់េង្កា តប់ឹខកុ្ក្ ចំននួ ៤
នាក្ ់េង្កា តេំ់បរួាេ ចំននួ ៦នាក្ ់េរុបចនំួន ២០នាក្ជ់ាសបក្េរនរបេ់គណ្បក្សសភាើខ
សទៀន។ សវតុការណ៍្មដ្ល នសក្ើតសឡើខសនាោះ គឺសបក្េរនទាខំ ២០នាក្ម់ដ្ល នរេ់តម
េង្កា តន់ីមយួៗ ដូ្ច នសរៀបរាបខ់ាខសលើ ក្តូវ នសមភមូសិៅសៅឱ្យដ្ក្សបក្េភាព្ស ម្ ោះ
សចញព្ីបញ្ា ី សបើមនិដ្ក្សទ សគមនិទទួលខុេក្តូវសឡើយ(ខុមម្វវល មនិអាចេំុបញ្ជា ក្ថ់ា ការ
សក្បើ ក្យមនិទទួលខុេក្តូវសនាោះ ោ ខណាសនាោះសទ)។ 

• ករណីទ៤ី ៖ សៅនងៃមខនោ មំនិច ំក្ោុខេង្កា តវ់ាលវខ ់សខតតក្ពំ្ខច់ម ានក្រណី្បដ្ិសេ្មនិ
ទទួលបញ្ា ីស ម្ ោះសបក្េរនរបេ់គណ្បក្សសភាើខសទៀន។ បញ្ា ីសបក្េរនរបេ់គណ្បក្សសភាើ
ខសទៀន ចនំួន ៦នាក្ ់ក្តូវ នក្បធាន គ .េប េង្កា តវ់ាលវខ ់ស ម្ ោះ ដូ្ ន ីបដ្ិសេ្មនិ
ទទួល ក្យសដ្ឋយសលើក្មូលសវតុថា សបក្េរនទាខំសនាោះមនិានលក្េខណ្ឌ ក្គបក់្គ្នន ់ ដូ្ចជា
មនិសចោះអក្សរ មនិានសមនដ្ខាួន (ានអោក្្តតិរំនួេ) ជាសដ្ើម។  

• ករណីទ៥ី ៖ ម្នតី គ .េប សៅ ំុេទឹខក្តខ ់ក្េុក្ោលាសក្ៅ សខតតនប លិន មនិក្ព្មទទួល
 ក្យបញ្ា ីសបក្េរន សដ្ឋយម្នតីសនាោះតក្មូវឱ្យតំណាខគណ្បក្សសភាើខសទៀន បំសព្ញឯក្ោរ
ស្សខសទៀត មដ្លមនិានលក្េខណ្ឌ តក្មូវក្ោុខចាប ់ សបើមនិដូ្សចោ ោះសទ ម្នតីសនាោះថា គ្នតម់និ
ក្ព្មទទួល ក្យសនាោះសទ។  

• ករណីទ៦ី ៖ សមភមូចិំបក្គុ់យ ស ម្ ោះ សថាខ ោសរឿន សភទក្បុេ និខាោ ក្ស់ទៀតស ម្ ោះ សរឿន
(មនិោគ ល់ក្តកូ្ល)  ននោិយសៅកានស់បក្េរនននគណ្បក្សេញ្ជា តកិ្មពុជា មដ្លាន
ស ម្ ោះ អវូ ឆូយ ស ម្ ោះ ាេ ោខន ស ម្ ោះ សៅ េួខ ស ម្ ោះ រេ់ អាន នខិស ម្ ោះ រុន ពុ្ំ 
សដ្ឋយ ក្យេមតថីា «មតខចូលគណ្បក្សសនោះ មតខចូលគណ្បក្សសនាោះ អោក្ក្តូវមតសៅោរភាព្ 
សៅោលា ំុសៅ»។ អោក្ទាខំ ៥នាក្ស់នាោះមនិ នសៅោលា ំុសនាោះសទ សក្ ោះព្ួក្សគមនិដ្ឹខ
ថាព្ួសគសៅោលា ំុ សៅោរភាព្សរឿខអវី? ានបញ្ជា អវី? សនាោះមដ្រ។ 

• ករណីទី៧ ៖ សបក្េភាព្គណ្បក្សសភាើខសទៀនសលខសរៀខទី៥ ក្តូវ នក្ព្ោះេខឃមយួអខគគខស់ៅ
វតតសកាោះមក្វ ក្េុក្ក្េីេនធរ សខតតក្ំព្ខច់ម សៅសៅក្ បឱ់្យសបក្េភាព្សនាោះដ្ក្ស ម្ ោះសចញព្ី
បញ្ា ីននគណ្បក្សសភាើខសទៀន និខឱ្យចូលជាមយួគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា សដ្ឋយ នបញ្ជា ក្់
ថា ការចុោះចូលសនោះ ជាងោូរជាមយួការឱ្យលុយ។ 

ខុមម្វវល  នតមដ្ឋនដ្ំសណ្ើ រការបណ្តឹ ខក្ោុខដ្ណំាក្ក់ាលននការចុោះបញ្ា ីសបក្េរនគណ្បក្សនសោ
 យ ស ើញថា បណ្តឹ ខភាគសក្ចើនសៅក្ោុខអខគសវតុានដូ្ចជា ការេំុដ្ក្ខាួនរបេ់សបក្េរន សបក្េរនមនិដ្ខឹខាួន 
សបក្េរនមនិសចោះអក្សរ ឬនិខសបក្េរនខាោះសទៀតមនិានទីលំសៅ។ បណ្តឹ ខទាខំសនោះ  នបតឹខេំុដ្ក្សបក្េរនសចញព្ី



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ក្ោុខបញ្ា ីសបក្េរន និខលុបបញ្ា ីសបក្េរនននគណ្បក្សនសោ យសចញព្ី ំុេង្កា ត។់ សោខតមចាបស់ ោះសនោ ត
សក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ នក្ណំ្តល់ក្េខណ្ឌ ចនំួន ៤ចំណុ្ច ក្ោុខសនាោះាន ចំណុ្ចព្ីរេំខានម់ដ្ល ន
សក្បើសៅក្ោុខខាឹមោរនន  ក្យបណ្តឹ ខ គឺ (១) សចោះអាន និខេរសេរអក្សរ និខ(២)  នចុោះស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ីស ោះសនោ ត
ក្ោុខ ំុ េង្កា តម់ដ្លខាួនានបំណ្ខឈរស ម្ ោះស ោះសនោ ត (បញ្ញតកិ្ោុខាក្ត៣៥ ននចាប ់ច.ប. .េ)។  

ជាមយួនឹខបណ្តឹ ខសនោះ ក្ា៏នការបតឹខសដ្ឋយអាជាា ្រានេមតថក្ិចចសៅតុលាការ្ខមដ្រ សដ្ឋយសចទព្ីបទ
មក្ាខបនាំឯក្ោរ ដូ្ចក្រណី្សៅក្ោុខសខតតស ្ិ៍ោត ់មដ្លក្តូវ នតុលាការ ំុខាួនេក្មមរនគណ្បក្សសភាើខសទៀន ២
រូប សក្ ោះមតការសចទក្បកានថ់ា « នបនាឯំក្ោរោធារណ្ៈ» មដ្លក្រណី្សនោះ ជាក្រណី្ានមចខសៅក្ោុខក្ក្ម
ក្ព្វមទណ្ឌ ។ ក្រណី្សចទក្បកានស់ៅតុលាការសនោះ ខុមម្វវល េសខាតស ើញថា ជាការអនុវតតងមីមយួ មដ្លព្ីមុនមក្
មនិក្តូវ នអនុវតតសដ្ឋយតុលាការ ក្ោុខដ្ំណាក្ក់ាលក្គបក់្គខ នខិដ្ំសណ្ើ រការចតម់ចខសដ្ឋយ គ.រ.ប សនាោះសទ។ 
បញ្ញតតិចាបន់នចាប ់ច.ប. .េ  នមចខថា ការចតម់ចខ សរៀបចំ និខក្គបក់្គខបញ្ា ីស ោះសនោ ត និខការក្គបក់្គខ
ការស ោះសនោ ត ជាេមតថក្ចិចរបេ់គណ្ៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត (ាក្ត៧) និខ នបញ្ជញ តតិបមនថមថា 
ការេសក្មចសលើការចុោះបញ្ា ីសបក្េរន ជាអណំាច មុខង្ករ និខភារក្ិចចរបេ់ គ.រ.ប (ាក្ត៩)។  

ការដ្ឋក្ ់ និខការទទួល ក្យេំុចុោះបញ្ា ីសបក្េរនននគណ្បក្សនសោ យឈរស ម្ ោះស ោះសនោ ត េក្ាប់
ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់អាណ្តតិទ៥ី នោ ២ំ០២២ សៅគណ្ៈក្មមការ ំុ េង្កា តស់រៀបចំការ
ស ោះសនោ ត (គ .េប)  នក្បក្ព្ឹតតសៅកាលព្ីនងៃទ៤ី ដ្ល់នងៃទី៦ មខមនីា នោ ២ំ០២២។ ជាមយួដ្ំសណ្ើ រការចុោះបញ្ា ី
សនោះ ក្ោុខចំសណាមគណ្បក្សនសោ យមដ្លមនិ នចុោះបញ្ា ី ានមតគណ្បក្សគណ្បក្សេមពន័ធសដ្ើមបកី្បជា្បិសត
យយមយួសទ មដ្ល នក្បកាេជាោធារណ្ៈថា គណ្បក្សខាួនមនិចូលរមួក្បក្តួក្បមរខក្ោុខការស ោះសនោ តសក្រើេ
សរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តអ់ាណ្តតិទ៥ី នោ ២ំ០២២សនោះ ដូ្ចខាឹមោរននលិខិតសចញសេចក្តីរូនដ្ណឹំ្ខ សលខ 
០០២/២២ គេប កាលព្ីនងៃទី៥ មខមនីា នោ ២ំ០២២ មដ្ល នក្តេ់ាគ ល់ថា (១) គណ្ៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំ
ការស ោះសនោ ត នរតឹតបតិោ ខខាា ខំ នូវលទធភាព្របេ់គណ្បក្សនសោ យក្ោុខការទទួល ននូវទក្មខល់ទធ្ល
បឋមសៅការោិល័យស ោះសនោ ត សដ្ឋយមនិក្បគល់ឱ្យសដ្ឋយផ្លទ ល់នូវទក្មខល់ទធ្លសនោ តបឋម(ទ.១១០២) មក្
ភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យភាា មៗ សៅសក្កាយការរាបេ់នាឹក្សនោ តរចួ។ (២) គឺសផ្លត តសលើការក្ំណ្តេុ់ព្លភាព្
េនាឹក្សនោ ត នការ មដ្លគណ្បក្សសនោះយល់ថា សក្បើក្ េ់នូវនីតិវ ិ្ ីចេ់ដ្មដ្ល។ 

៦.១ ឃំុសង្កត្់ានបរកខរនហ្វតម្ួយគណរក្សនបោាយ 

 លទធ្លក្បកាេជា្ាូវការ បនាទ បព់្ីការចុោះបញ្ា ីសបក្េរសនោះ  នបង្កា ញថា  ំុេង្កា តច់ំនួន ២៤ មនិាន
គណ្បក្សនសោ យណាមយួសក្ៅព្ីគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ដ្ឋក្ស់បក្េរនចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខ (ឧបេមពន័ធទ៤ី)។ 
 ំុេង្កា តទ់ាខំ ២៤សនាោះ េថិតសៅក្ោុខរារធានីសខតតចនំួន៨ រូមានសខតតក្ពំ្ខច់មចំនួន២ គឺេង្កា តប់ឹខកុ្ក្ េង្កា ត់
ក្ំព្ខច់ម ក្ក្ុខក្ពំ្ខច់ម សខតតសកាោះកុ្ខ ចំនួន១ គឺ ំុងមដូ្នសៅ ក្េុក្ងម ខំ សខតតមណ្ឌ លគិរ ីចំនួន១ ក្ោុខេង្កា ត់
មសនារមយ ក្ក្ុខមេនមសនារមយ រារធានីភោសំព្ញ ចំននួ៨ គេឺង្កា តប់ឹខក្តមបក្ ខណ្ឌ ចំការមន េង្កា តអ់ូរឫេសទីី១ ទី
២ េង្កា តម់សនារមយ េង្កា តម់តិតភាព្ ខណ្ឌ ៧មក្រា េង្កា ត់្ ារសដ្ប ូទ១ី េង្កា ត់្ ារសដ្ើមគរ ខណ្ឌ ទូលសគ្នក្ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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េង្កា តទ់ួលោវ យនក្ព្ទ១ី ខណ្ឌ បឹខសក្ខក្ខ សខតតក្ព្ោះវហិារ ចំនួន១  ំុមរតក្ ក្េុក្ជាកំ្ានត សខតតស ្ិ៍ោត ់ចំនួន
៣  ំុក្សណ្ត ៀខ  ំុរាខំទិល ក្េុក្ក្សណ្ត ៀខ  ំុក្ក្សព្ើព្ីរ ក្េុក្វាលមវខ សខតតរតនៈគិរ ីចនំួន ៧ គឺ ំុតឡាវ ក្េុក្អ
ណ្តូ ខាេ  ំុលុខ ុខ ក្េុក្បរមក្វ  ំុោមគគី  ំុលែក្ ់ក្េុក្អូររុំ  ំុតមវខសក្កាម ក្េុក្តមវខ  ំុសកាោះប ខ ់និខ
 ំុកុ្ក្ឡាក្ ់ក្េុក្សវុ ើននេ នខិសខតតោវ យសរៀខចំននួ១ គ ំុឺគយក្តមបក្ ក្ក្ុខោវ យសរៀខ។ 

ារាងទ១ី ឃំុសង្ក្ត់ានហ្វតបរកខរនម្កពគីណរក្ស្រជារនហ្វតម្ួយ 

ល.រ រារធាន ីបខតត ្សុកខណឌ្កុង ឃំុសង្ក្ត ់ គណរក្ស 
១ ក្ំព្ខច់ម ក្ំព្ខច់ម េង្កា តប់ឹខកុ្ក្  ក្បជារនក្មពុជា 
២ ក្ំព្ខច់ម ក្ំព្ខច់ម េង្កា តក់្ំព្ខច់ម ក្បជារនក្មពុជា 
៣ សកាោះកុ្ខ ងម ខំ ងមដូ្នសៅ ក្បជារនក្មពុជា 
៤ មណ្ឌ លគិរ ី មេនមសនារមយ មសនារមយ ក្បជារនក្មពុជា 
៥ រារធានីភោសំព្ញ ចំការមន បឹខក្តមបក្  ក្បជារនក្មពុជា 
៦ រារធានីភោសំព្ញ ៧មក្រា អូឫេសទី១ី  ក្បជារនក្មពុជា 
៧ រារធានីភោសំព្ញ ៧មក្រា អូឫេសទី២ី ក្បជារនក្មពុជា 
៨ រារធានីភោសំព្ញ ៧មក្រា មសនារមយ ក្បជារនក្មពុជា 
៩ រារធានីភោសំព្ញ ៧មក្រា មតិតភាព្ ក្បជារនក្មពុជា 
១០ រារធានីភោសំព្ញ ទូលសគ្នក្ ្ារសដ្ប ូទ១ី  ក្បជារនក្មពុជា 
១១ រារធានីភោសំព្ញ ទូលសគ្នក្ ្ារសដ្ើមគរ ក្បជារនក្មពុជា 
១២ រារធានីភោសំព្ញ បឹខសក្ខក្ខ ទួលោវ យនក្ព្ទ១ី  ក្បជារនក្មពុជា 
១៣ ក្ព្ោះវហិារ  ជាកំ្ានត មរតក្  ក្បជារនក្មពុជា 
១៤ ស ្ិ៍ោត ់ ក្សណ្ត ៀខ ក្សណ្ត ៀខ  ក្បជារនក្មពុជា 
១៥ ស ្ិ៍ោត ់ ក្សណ្ត ៀខ រាខំទិល ក្បជារនក្មពុជា 
១៦ ស ្ិ៍ោត ់ វាលមវខ ក្ក្សព្ើព្ីរ  ក្បជារនក្មពុជា 
១៧ រតនគិរ ី អណ្តូ ខាន តឡាវ  ក្បជារនក្មពុជា 
១៨ រតនគិរ ី បរមក្វ លុខ ុខ  ក្បជារនក្មពុជា 
១៩ រតនគិរ ី អូររុ ំ ោមគគី  ក្បជារនក្មពុជា 
២០ រតនគិរ ី អូររុ ំ លែក្ ់ ក្បជារនក្មពុជា 
២១ រតនគិរ ី តមវខ តមវខសក្កាម  ក្បជារនក្មពុជា 
២២ រតនគិរ ី សវុ ើននេ សកាោះប ខ ់ ក្បជារនក្មពុជា 
២៣ រតនគិរ ី សវុ ើននេ និខ ំុកុ្ក្ឡាក្ ់ ក្បជារនក្មពុជា 
២៤ ោវ យសរៀខ ោវ យសរៀខ គយក្តមបក្ ក្បជារនក្មពុជា 
េរុប ំុេង្កា តា់នមតគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាមតមយួ ចំនួន ២៤ ំុេង្កា ត ់ក្ោុ ខរារធានីសខតតចំននួ៨ 
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លទធ្ល្ាូវការននការចុោះបញ្ា ីសបក្េរនននគណ្បក្សនសោ យ គឺគណ្បក្សសភាើខសទៀន ានសបក្េរនសៅ
ក្ោុខ ំុេង្កា តក់្តឹមចំនួន ១៦២៣ ំុេង្កា ត ់ ននសបក្េរនមដ្ល នដ្ឋក្ក់្ោុខ ១៦៤៩ ំុេង្កា ត។់ ក្រណី្សនោះ 
សបក្េរនសៅក្ោុខ ២៦ ំុេង្កា ត ់ ក្តូវ នអវតតាន សក្ ោះថា គ.រ.ប  នលុបសចញព្បីញ្ា ីសបក្េរនក្ោុខ ំុេង្កា ត់
ចំនួន ១១ ំុេង្កា ត ់ តមបណ្តឹ ខេំុលុបស ម្ ោះ នខិសក្ៅព្ីសនាោះ គឺមនិអាចមេវខរក្សបក្េរនក្គបល់ក្េខណ្ឌ ដ្ឋក្់
បំសព្ញវញិ ន។ សបក្េរនមក្ព្ីគណ្បក្សសភាើខសទៀន មដ្លបញ្ា ីស ម្ ោះសបក្េរនក្តូវ នលុបសចញព្ីក្ោុខ ំុេង្កា ត់
ចំនួន១១សនាោះ ានសៅក្ោុខរារធានីភោសំព្ញ ចំននួ ៨េង្កា ត ់សខតតក្ំព្ខច់ម ចំនួន ២ ំុេង្កា ត ់នខិចំននួ១ ំុ សៅ
ក្ោុខសខតតស ្ិ៍ោត។់ សៅរារធានីភោសំព្ញ ានេង្កា តទ់លួោវ យនក្ព្១  េង្កា តម់សនារមយ  េង្កា ត់្ ារសដ្ើមគរ 
េង្កា តម់ក្ព្ក្សលៀប េង្កា តក់្ាលសកាោះ  េង្កា តអ់ូរឫេស១ី  េង្កា តអ់ូរឫេស២ី នខិេង្កា តស់ដ្ប ូទី១។  សៅក្ំព្ខច់ម 
ានេង្កា តក់្ំព្ខច់ម នខិេង្កា តប់ឹខកុ្ក្ និខសៅសខតតស ្ិ៍ោត ់ាន ំុក្សណ្ត ៀខ។ 2 

៧. ដំសណ្ើ រការសោេនាស ោះសនោ ត 

យុទធនាការសោេនាស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់អាណ្តតិទ៥ី នោ ២ំ០២២ ក្បក្ព្ឹតតសៅសៅ
នងៃសៅរ ៍ទី២១ មខឧេភា នោ ២ំ០២២ រវូតដ្ល់នងៃទី៣ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២ មដ្លានរយៈសព្ល ១៤នងៃ សវើយ
ក្គបេ់ក្មមភាព្សោេនាក្តូវបញ្ឈប ់ ២៤សា ខ មុននងៃស ោះសនោ ត (ាក្ត៧០ នន ច.ប. .េ)។ សដ្ឋយមឡក្
េក្មមភាព្សោេនាវញិ ក្គបគ់ណ្បក្សនសោ យអាចស្វើេក្មមភាព្សោេនា ចបស់្តើមព្ីសា ខ ៦.០០នាទី
ក្ព្ឹក្ ដ្ល់សា ខ ១០.០០នាទីយប ់ សវើយក្តូវបញ្ឈបេ់ក្មមភាព្សោេនារបេ់ខាួនទាខំអេ់សៅសា ខ ១០.០០
នាទីយប ់ ដ្ល់សា ខ ៦.០០នាទីក្ព្ឹក្។ ការសោេនាសដ្ឋយសក្បើឧបក្រណ៍្បពំ្ខេសមាខ ក្តូវហាមោតស់ៅសា ខ
១២.០០នាទីនងៃក្តខ ់ដ្ល់សា ខ ២.០០នាទីរសេៀល។ ទីក្មនាខមយួចំនួនសទៀតក្តូវហាមោត់្ ខមដ្រ ដូ្ចជាមក្បរ
មនទីរសព្ទយ ោលាសរៀន ឬក្គឹោះោថ នេិក្ានានា ប ុមនតគណ្បក្សនសោ យអាចសោេនា ន សៅសក្ៅសា ខ
េិក្ា។ 

ជាទូសៅ បរោិកាេទាក្ទ់ខការសោេនាស ោះសនោ ត ានភាព្េៃបោ់ៃ ត ់គ្នម នអំសព្ើវិខា ឬការក្បឈម
ដ្ឋក្គ់្នោ រវាខក្បួនដ្មខាររបេ់គណ្បក្សនសោ យសនាោះសទ។ ទក្មខន់នការមវរក្បួនសោេនា មនិានក្ទខក់្ទាយ
្ំៗ ដូ្ចកាលនោ ២ំ០១៧ សនាោះសឡើយ ខណ្ៈានគណ្បក្សតិចតួចប ុសណាណ ោះ  នស្វើការដ្មខាក្បួនសោេនាតម
មហាវងិី្ំៗ  នខិដ្ខ្ាូវោធារណ្ៈស្សខសទៀត។ សៅនងៃដ្ំបូខននយុទធនាការសោេនាស ោះសនោ តសនោះ ខុមម្វវល
េសខាតស ើញថា ានគណ្បក្សចំននួ២ មដ្ល នសចញសោេនា និខានអោក្ចូលរមួសោេនាសក្ចើន គឺាន
គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា មដ្លជាគណ្បក្សកានអ់ំណាច  នដ្ឋក្ស់បក្េរនក្គប ំុ់េង្កា តទូ់ទាខំក្បសទេ និខ
គណ្បក្សសភាើខសទៀន មដ្ល នដ្ឋក្ស់បក្េរនសេទើរក្គប ំុ់េង្កា ត3់។ គណ្បក្សនសោ យមដ្ល នចូលរមួក្បក្ួត

 
2 https://bit.ly/3PvfTM8 
3 https://khmer.voanews.com/a/commune-council-election-campaign-kicks-off-under-calm-
atmosphere/6583453.html 

https://bit.ly/3PvfTM8
https://khmer.voanews.com/a/commune-council-election-campaign-kicks-off-under-calm-atmosphere/6583453.html
https://khmer.voanews.com/a/commune-council-election-campaign-kicks-off-under-calm-atmosphere/6583453.html
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ក្បមរខានចំននួ ១៧។ គណ្បក្សទាខំសនោះ  នចូលរមួដ្ឋក្ស់បក្េរនឈរស ម្ ោះ ចំននួជាខ ៨២,៧០០នាក្ ់សៅ
 ំុ េង្កា តច់ំនួន១៦៥២។  

ជាមយួដ្ំសណ្ើ រការោា សំមើលការសោេនាស ោះសនោ តសនោះ ខុមម្វវល  នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្
របេ់ខាួន សដ្ើមបោីា សំមើលដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ តចំនួន ១០០ ំុេង្កា ត ់សៅទីក្បរុរំនននទីរមួសខតតក្ោុខ ២៣សខតត។ 

៧.១. ែំបណើរការម្ុនការបោសនាបាោះប ន្្ត 

សៅមុនការសោេនាស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តអ់ាណ្តតទិី៥ នោ ២ំ០២២ ខុមម្វវល 
 នេសខាតស ើញថា ក្រណី្អំសព្ើវិខា ោតក្មម មនិ នសក្ើតសឡើខសនាោះសទ ចំស ោះគណ្បក្សនសោ យ ឬ
សបក្េរនឈរស ម្ ោះ ក្ដូ៏្ចជាេក្មមរនរបេ់គណ្បក្សនមីយួៗ។ គណ្បក្សនសោ យទាខំអេ់ នសក្តៀមខាួន 
េក្ាបចូ់លរមួស្វើេក្មមភាព្សោេនារបេ់ខាួន ជាមយួការសរៀបចំម្នការេក្មមភាព្ ក្ោុខការទាញទឹក្ចិតតក្បជា
ព្លរដ្ឋាច េ់សនោ ត សដ្ើមបឱី្យព្ួក្សគស ោះសនោ តគ្នកំ្ទ ដ្ល់គណ្បក្សខាួន សលើក្មលខមតគណ្បក្សសភាើខសទៀន មដ្ល
េសខាតសមើលស ើញថា ានសព្លសវលាខាី មនិេូវក្គបក់្គ្ននក់្ោុខការសរៀបចំសៅដ្ំណាក្ក់ាលនីមយួៗ។  

ខុមម្វវល  នេសខាតស ើញថា គណ្បក្សនសោ យមដ្លសលចសធាា សវើយានការគ្នកំ្ទព្ីក្បជាព្លរដ្ឋ
ទូទាខំក្បសទេ ជាមយួការដ្ឋក្ស់បក្េរនឈរស ម្ ោះសក្ចើនជាខសគសនាោះ គឺ ទ១ី. គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា និខទ២ី. 
គណ្បក្សសភាើខសទៀន។ សទាោះបីគណ្បក្សនសោ យ  នដ្ឋក្ស់បក្េរនឈរស ម្ ោះ នសក្ចើន ក្ព៏្ិតមមន ប ុមនត
េក្មមភាព្សោេនាហាក្ប់ពុី្ំេូវានេក្មមភាព្ខាា ខំដូ្ចកាលព្ីការស ោះសនោ ត ំុ េង្កា ត ់ អាណ្តតិមុនសនាោះសទ។ 
សនោះជាការក្តេំ់គ្នល់ សលើការោា សំមើលការស ោះសនោ ត ម្ែក្សលើបញ្ជា ្នធានរបេ់គណ្បក្ស ការផ្លា េ់បតូរយុទធោ
្េតសោេនា រាបប់ញ្ចូ លទាខំបរោិកាេនសោ យ្ខ ជាមូលសវតុមដ្លស្វើឱ្យយុទធនាការសោេនាសៅ
អាណ្តតិទ៥ីសនោះ មនិេូវានេក្មមភាព្្ុេ្ុលសឡើយ។4 

៧.២. អំឡុងបពលបោសនាបាោះប ន្្តផ្លូវការ 

 ក្ោុខអំឡុខសព្លសោេនាស ោះសនោ ត ខុមម្វវល េសខាតស ើញថា នូវមតមនិានអំសព្ើវិខា ឬការគរំាម
ក្ំមវខ្ៃន់្ ៃរ ឬោតក្មមណាមយួ មដ្ល នសក្ើតសឡើខចំស ោះគណ្បក្សនសោ យ ឬសបក្េរន ឬអោក្គ្នកំ្ទគណ្
បក្សសឡើយ។ គណ្បក្សមដ្ល នចុោះបញ្ា ីសបក្េរន នខិសបក្េរនទាខំអេ់អាចស្វើការ្សព្វ្ាយព្កី្មមវ ិ្ ីនសោ
 យក្ោុខការអភវិឌ្ឍ ំុ េង្កា ត ់ន។ េក្មមភាព្មយួចំនួនក្តូវស្វើជាោធារណ្ៈ សដ្ើមបបីញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអោក្ស ោះ
សនោ តឱ្យស ោះសនោ តឱ្យបនតការគ្នកំ្ទ សបក្េរន ឬគណ្បក្សនសោ យណាមយួ រមួាន (១) ការរួបរុំជាោធារ
ណ្ៈ (២) ការសោេនាតម្ទោះ (៣) ការសរៀបចំមវរក្បួនសៅ ំុ េង្កា ត ់(៤) ការ្សព្វ្ាយតមវទិយុ ឬទូរទេសន ៍
ឬោរព្ត័ា៌ន (៥) ការបិទ្ាយ ក្យសោា ក្តមបដ្ឋ ឬក្មមវ ិ្ ីនសោ យ ឬរូបភាព្សោេនានានា (៦) ការ
មចក្ខិតតបណ័្ណ  (៧) ោា ក្េញ្ជញ  ឬមកួ្ េសមាៀក្បំ ក្ ់េាភ រស ោះពុ្មព ឬគូរ ឬ្លិត (៨) ការក្បគុតំ្នតី ការសក្ចៀខ

 
4 https://bit.ly/3b3BQ60 

https://bit.ly/3b3BQ60


របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 45 នៃ 136 

ចសក្មៀខសោេនា (៩) េក្មមភាព្សលើក្បដ្ឋសៅទោីធារណ្ៈណាមយួ (១០) និខការសរៀបចំក្បក្ួតក្ីឡាជាសដ្ើម 
(បញ្ញតតកិ្ោុខក្បការ៧.១ នន ប.ន. .េ)។ 

៧.២.១ សាសភាពច្ូលរួម្ការបោសនាបាោះប ន្្ត 

 សៅក្ោុខអំឡុខសព្លសោេនាស ោះសនោ ត តមការេសខាតរបេ់ខុមម្វវលស ើញថា ក្ោុខរយៈសព្ល ១៤នងៃ
ននយុទធនាការសោេនាស ោះសនោ ត សក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តអ់ាណ្តតិទ៥ី នោ ២ំ០២២ ក្គបគ់ណ្បក្សនសោ
 យទាខំអេ់ នស្វើេក្មមភាព្សោេនាោ ខេក្មម ជាមយួអោក្គ្នកំ្ទរបេ់ខាួន។ អោក្ចូលរមួដ្មខារ ឬស្វើ
េក្មមភាព្ក្ោុខការសោេនា ជាក្បជាព្លរដ្ឋ្មមត ឬានម្នតីរារការជាក្គូបសក្ខៀនខាោះ សលើក្មលខមតគណ្បក្ស
កានអ់ំណាច មដ្លានអោក្ចូលរមួគ្នកំ្ទ និខស្វើេក្មមភាព្ ានេាេភាព្ជាេារកិ្គណ្បក្ស ក្បជាព្លរដ្ឋ
ោមញ្ញ  ក្បជាព្លរដ្ឋជាម្នតរីារការ (អភ ិលននគណ្ៈអភ ិលសខតត ក្គបូសក្ខៀន ម្នតីតមក្ក្េួខ មនទីរ និខ
ការោិល័យ) ក្ខក្ាា ខំ (ទាហាន នគរ ល) ម្នតតុីលាការ អាជាា ្រភូម ិក្បជាការ រភូមជិាសដ្ើម។ 

៧.២.២ សកម្មភាពបោសនាបាោះប ន្្ត 

 េក្មមភាព្សោេនាស ោះសនោ ត  នមចខសៅក្ោុខចាបស់ ោះសនោ ត ច.ប. .េ នខិមណ្នាពំ្ីការអនុវតតសៅ
ក្ោុខក្បការននបទបញ្ជា  និខនតីិវ ិ្ ីេក្ាបក់ារស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់អាណ្តតិទ៥ី នោ ២ំ០២២ 
ដូ្ចអវីមដ្ល នសរៀបរាបស់ៅក្ោុខចំណុ្ច ៤.២ ខាខសលើ។ េក្មមភាព្ននការសោេនា ខុមម្វវល  នេសខាតស ើញ
ទក្មខន់នការស្វើេក្មមភាព្ស្សខៗគ្នោ  តមគណ្បក្សនសោ យ តម្នធានងវកិា និខចំននួននអោក្គ្នកំ្ទមដ្ល
 នស្វើេក្មមភាព្សោេនាជាអាទិ៍ រមួាន ការរួបរុំ ការមវរជាក្បួន ការក្បគុំត្នតី ការចក្ឧ់សគោេនេព្ទសៅ
តមទីោោ ក្ក់ារគណ្បក្ស ការចក្ឧ់សគោេនេព្ទតមម ូតូចល័តតមភូម ិ ក្ោុខ ំុ េង្កា ត ់ ការសដ្ើរតម្ទោះមចក្
ខិតតបណ័្ណ  បសក្ខៀនឱ្យអោក្ស ោះសនោ តសរៀនគូរសលើរូបេញ្ជញ គណ្បក្ស និខសដ្ើរបទិបដ្ឋជាសដ្ើម។  

សៅក្ោុខភមូោិ្េតរារធានភីោសំព្ញ ក្ោុខនងៃដ្ំបខូសនោះ ានគណ្បក្សនសោ យចំននួ៤ ស្វើយុទធនាការ
សោេនាស ោះសនោ ត ក្ោុខសនាោះានគណ្បក្សនសោ យចនំនួ២  នមវរក្បួនក្ទខក់្ទាយ្ំ គគឺណ្បក្សក្បជារនក្មពុ
ជា មដ្លានអោក្ចូលរមួក្បាណ្ ៤០.០០០នាក្ ់និខគណ្បក្សសភាើខសទៀន មដ្លានអោក្ចូលរមួក្បាណ្ ១.៥០០
នាក្ ់រឯីគណ្បក្សព្ីរស្សខសទៀត គឺគណ្បក្សមខមររបួរមួជាតិ និខគណ្បក្សក្បជា្បិសតយយមូលដ្ឋឋ ន  នស្វើេក្មមភាព្
មវក្បួនសោេនា ចក្ស់មក្ក្ចូល័ត មចក្ខិតតបណ័្ណ  សៅតមេង្កា តម់យួចំននួមដ្លខាួន នចុោះបញ្ា ីសបក្េរន។5 

រឯីេក្មមភាព្ននការសោេនាសនោះ សៅតមបណាត សខតតស្សខៗសទៀត ក្ម៏និខុេគ្នោ មដ្រគ ឺគណ្បក្សនសោ
 យ នស្វើេក្មមភាព្ មចក្ខិតតបណ័្ណ ក្ោុខ ំុេង្កា ត ់ស្វើការរួបក្បរុំសៅទីោោ ក្ក់ារគណ្បក្ស ការចក្ឧ់សគោេនា
េព្ទ (សមក្ក្)ូ សៅតមទីតខំនានា និខការសដ្ើរបសក្ខៀនដ្ល់េក្មមរនព្ីរសបៀបគូេសក្រើេសរ ើេគណ្បក្សរបេ់ខាួន
សលើេនាឹក្សនោ ត។ មនិខុេព្កី្បូនសោេនាមដ្ល នសរៀបចំសៅរារធានីភោសំព្ញសនាោះសទ គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា 
និខគណ្បក្សសភាើខសទៀន នូវមតានេក្មមភាព្ និខអោក្ចូលរមួសក្ចើន។ រឯីគណ្បក្សស្សខសទៀត សទាោះបីានចំនួន

 
5  https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5654 

https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5654
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អោក្ចូលរមួតចិ ឬក្បួនសោេនាមនិ្ ំមតនូវមតស្វើេក្មមភាព្ក្ោុខមូលដ្ឋឋ នរបេ់ខាួនដ្ឋក្ស់បក្េរន ដូ្ចជា គណ្បក្ស
ក្បជា្ិបសតយយមូលដ្ឋឋ ន គណ្បក្សេញ្ជា តកិ្មពុជា គណ្បក្សវវវុនេិុនបុិច គណ្បក្សេំបុក្ មុ ំេខគមក្បជា្ិបសត
យយ គណ្បក្សក្មពុជានិយម គណ្បក្សមខមររបួរមួជាត ិគណ្បក្សមខមរក្េឡាញ់ជាត ិគណ្បក្សឆនទៈមខមរ គណ្បក្សមក្
ទក្មខក់្មពុជា និខគណ្បក្សមខមរមតមយួ។6 

រូរភាពទី៤ រូរភាពសកម្មភាពបោសនាបាោះប ន្្តររស់គណរក្សាយ 

  
ក្បួនដ្មខាគណ្បក្សសភាើខសទៀន ក្បួនដ្មខាគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា 

  
េក្មមភាព្គណ្បក្សសភាើខសទៀន សដ្ើរមចក្ខិតបណ័្ណ ដ្ល់
អោក្ស ោះសនោ ត សៅេង្កា តស់កាោះរ  ុខេនាឹម ក្ក្ខុសកាោះរ  ុខ 

សខតតក្ព្ោះេីវនុ 

ការមចក្ខិតបណ័្ណ របេ់គណ្បក្សក្បជា្ិបសតយយមូល
ដ្ឋឋ នសៅក្ោុ ខសខតតក្ពំ្ត 

 
6  https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5687, https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5750,   
   https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5755, https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5761,   
   https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5654 

https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5687
https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5750
https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5755
https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5761
https://www.nec.gov.kh/khmer/content/5654
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ការដ្ឋក្ឧ់សគោេនេព្ទចក្ត់មម ូតូ ការសោេនាតមរយៈម ូតូក្ខបី់ 

 

  
ក្ក្ុមការង្ករគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាបសក្ខៀនអោក្ស ោះសនោ តឱ្យសចោះគូេសក្រើេសរ ើេេញ្ជញ សលើគណ្បក្សខាួ ន 

(រូបភាព្សៅក្ោុ ខសខតតក្ព្ោះេីវនុ) 
៧.៣ ការច្ំណ្យរិរញ្ញវតថសុ្ារ់បោសនាបាោះប ន្្ត 

៧.៣.១ ការច្ំណ្យបលើសកម្មភាពបោសនាបាោះប ន្្ត 

 គណ្បក្សនសោ យនីមយួៗ  នសរៀបចំស្វើេក្មមភាព្សោេនាស ោះសនោ ត ដូ្ច នសរៀបរាបខ់ាខសលើ។ 
េក្មមភាព្ទាខំសនាោះ ខុមម្វវល  នសមើលស ើញថា គណ្បក្សនសោ យមដ្ល នសក្បើក្ េ់្នធានសក្ចើនជាខ
សគ ក្ោុខការសរៀបចំ គឺគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា មដ្លចណំាយទាខំសនាោះ ានចណំាយសលើការមចក្រូនេារិក្
គណ្បក្សមុនសោេនាស ោះសនោ ត ការមចក្សក្កាយេក្មមភាព្ដ្មខាក្បួនសោេនា ការចំណាយសលើការសរៀបចំោា ក្
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េញ្ជញ សៅតមទោីធារណ្ៈ ការសរៀបចំខិតបណ័្ណ  ការសរៀបចំឯក្ោរេក្ាបប់សក្ខៀនព្លរដ្ឋឱ្យសចោះគូេសក្រើេសរ ើេ
រូបេញ្ជញ គណ្បក្ស ការរួបរុ ំការសរៀបចំជាក្បួនដ្មខា និខការក្បគុំត្នតី។ល។ 

 រឯីគណ្បក្សនសោ យស្សខសទៀត ខុមម្វវល េសខាតស ើញថា ានការចំណាយងវកិា សលើេក្មមភាព្
ក្ោុខការសរៀបចំ និខមចក្ខតិបណ័្ណ  ការសរៀបចំោា ក្េញ្ជញ  ការរួបរុំសៅោោ ក្ក់ារគណ្បក្ស និខការដ្មខាជាក្បួន មត
មនិចំណាយសក្ចើនដូ្ចគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាសនាោះសទ។ 

៧.៣.២ ្រភពច្ណំូល ច្ណំ្យ នងិការប្រើ្ាស់ នធានរែឋ បលើសកម្មភាពបោសនាបាោះប ន្្ត 

ខុមម្វវល  នេសខាតស ើញថា ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការសោេនាសនោះ ចាបស់ ោះសនោ តមនិ នក្ណំ្ត ់ឬាននីតិ
វ ិ្ ីេក្ាបគ់ណ្បក្ស េតីព្កីារចំណាយងវកិាសលើការសោេនាស ោះសនោ តសនាោះសទ គណ្បក្សនីមយួៗ  នសក្បើ
ក្ េ់្នធានងវកិាតមលទធភាព្មដ្លគណ្បក្សខាួនាន។  

ខុមម្វវល  នេសខាតស ើញមងមសទៀតថា ការមនិក្ណំ្តស់គ្នលការណ៍្ចំណាយងវកិាក្ោុខការសោេនា 
និខការមនិ្តល់ងវកិាព្ីោថ បន័រដ្ឋេក្ាបរ់ួយ គណ្បក្សនសោ យ នាឱំ្យគណ្បក្សនសោ យទាខំអេ់ ចូលរមួ
េក្មមភាព្សោេនាស ោះសនោ ត ានគាា តគ្នោ ខាា ខំ ក្ោុខការសក្បើក្ េ់្នធានងវកិា។ ក្រណី្សនោះ ខុមម្វវល សមើល
េសខាតស ើញថា គណ្បក្សកានអ់ំណាច  នសក្បើក្ េ់ ងវកិា ្នធានមនុេសជាម្នតីរារការ មស្ា យ
សោេនា (ក្បព្ន័ធ្ សព្វ្ាយសលើវទិយុ ទូរទេសន ៍ ឯក្រន) ការសក្បើក្ េ់ដ្ខ្ាូវោធារណ្ៈ សក្ចើនជាខគណ្បក្ស
ដ្នទ សដ្ឋយមនិានការព្និិតយ និខបង្កា ញជាោធារណ្ៈថា ការសក្បើក្ េ់សនាោះក្េប ឬសគ្នរព្តមសគ្នលការណ៍្
សេមើភាព្ តាា ភាព្ ឬោ ខណាសនាោះសឡើយ។ 
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រូរភាពទី៥ ផ្ទ្ំងបៅែងផ្លូវសាធារណៈប្រើ្ាស់បោសនាគណរក្ស 

 

រូបភាព្ ការដ្ឋក្ត់ខំសៅទីតខំោធារណ្ៈតម
បសណាត យ្ាូ វ ២០០៤។ 

 

 

៧.៤ ភាពម្និ្រ្កតីហ្វែលានបកើតបឡើងកនុងបពលបោសនា 

េក្មមភាព្សោេនាស ោះសនោ តេក្ាបក់ារស ោះសនោ តនោ ២ំ០២២សនោះ មនិានក្ទខក់្ទាយ្ំៗ ដូ្ចការ
ស ោះសនោ តនោ ២ំ០១៧ សនាោះសទ។ ខុមម្វវល  នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្របេ់ខាួន ជាសលខាសខតត សដ្ើមបោីា ំ
សមើលដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ តសៅទីក្បរុំរនននទីរមួសខតតក្ោុខ ២៣សខតត ក្បមវល ១០០ ំុេង្កា ត។់ េក្មមភាព្ននការ
សោេនា នក្បក្ព្ឹតតិសៅតមកាលវភិាគជា្មមត។ ក្ោុខេក្មមភាព្ននការសោេនាសនោះ ខុមម្វវល មនិទទួល
 នសេចក្តីរាយការណ៍្ព្ីអោក្េសខាតការណ៍្ ថាានេក្មមភាព្ក្បឈមដ្ឋក្គ់្នោ សដ្ឋយអំសព្ើវិខា នខិការបខាជា
របេួោោ ម ឬការក្បឈមននក្បួនដ្មខាររបេ់គណ្បក្សនសោ យសនាោះសទ រឯីក្រណី្្ៃន់្ ៃរមដ្លបខាការភយ័ខាា ច
ដ្ល់អោក្ស ោះសនោ តតមវ ិ្ ីននការសក្បើក្ េ់អាវុ្ក្ម៏និានមដ្រ។  

សទាោះជាោ ខណា ខុមម្វវល នូវមតេសខាតស ើញនូវភាព្មនិក្បក្ក្តីសៅក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការសោេនាស ោះ
សនោ ត មដ្លសក្ើតសចញព្ីការអនុវតតនូវសគ្នលការណ៍្ននបទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ី និខចាបស់ ោះសនោ ត មដ្ល នសក្ើតាន
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សឡើខសៅ ំុេង្កា តខ់ាោះ។ ភាព្មនិក្បក្ក្តីមដ្ល នេសខាតស ើញសនាោះ រមួាន (១) អព្ាក្ក្ឹតភាព្ ឬការចូលរមួព្ី
ម្នតីរារការេីុវលិ និខក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ (២) េក្មមភាព្អាចចតទុ់ក្ថាទិញេនាឹក្សនោ ត (៣) េក្មមភាព្
មដ្លនាឱំ្យានសក្ើតជារំសលាោះ ការរារាខំ និខការរខំាន  (៤) អព្ាក្ក្តឹភាព្របេ់អាជាា ្រភូម ិ ំុ (៥) ភាព្មនិសេមើ
គ្នោ ននការសក្បើក្ េ់ទីក្មនាខ និខេនតិេុខ (៦) ការបខាការភយ័ខាា ចតមរយៈការគំរាមក្មំវខ និខ (៧) ការបខាការ
ភយ័ខាា ចដ្ល់អោក្ស ោះសនោ ត។ 

ារាងទ២ី ភាពម្ិន្រ្កតីកនងុអំឡុងបពលបោសនាបាោះប ន្្ត 

ល.រ ភាពម្ិនជ្បជ្កតកីកើតមានកនុងកពលកោសនា ចាំនួន 

1 អព្ាក្ក្ឹតភាព្ ការសក្រៀតមក្រក្ព្ីម្នតីរារការេីុវលិ និខក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ 300 

2 េក្មមភាព្នាឱំ្យានរំសលាោះ ការរារាខំ និខការរខំាន 35 

3 អព្ាក្ក្ឹតភាព្របេ់អាជាា ្រភូម ិ ំុ 34 

4 ភាព្សេមើគ្នោ ននការអនុវតតេក្មមភាព្ (ទីក្មនាខ និខេនតិេុខ) 12 

5 ការបខាការភយ័ខាា ច និខការគំរាមក្ំមវខ 8 

សរុបករណ ី 389 

 សៅក្ោុខ ំុេង្កា តម់ដ្លអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល នេសខាតរយៈសព្ល ១៤នងៃ ក្ោុខ ំុេង្កា ត ់
ក្បមវលចំនួន ១០០ ស ើញានភាព្មនិក្បក្ក្តី ចំននួ ៣៨៩ក្រណី្  នសក្ើតសឡើខ។ ក្ោុខចំសណាមក្រណី្ទាខំ
អេ់មដ្ល នសក្ើតានសឡើខសនាោះ ានក្រណី្ទាក្ទ់ខសលើ អព្ាក្ក្ឹតភាព្ ឬការសក្រៀតមក្រក្របេ់ម្នតីរារការេីុ
វលិ និខក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ សក្ើតានសក្ចើនជាខសគ គឺចនំួន ៣០០ក្រណី្។ ក្រណី្េក្មមភាព្នាឱំ្យានរំសលាោះ 
ការរារាខំ នខិការរខំានានចនំួន ៣៥ក្រណី្ និខក្រណី្ទាក្ទ់ខភាព្សេមើគ្នោ ននការអនុវតតេក្មមភាព្ ានចំននួ ១២
ក្រណី្។ 

 អព្ាក្ក្ឹតភាព្ ឬការសក្រៀតមក្រក្របេ់ម្នតីរារការេីុវលិ និខក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ ជាចំណុ្ចេំខាន់
ក្ោុខតួនាទីជាអោក្បំសរ ើសេវាោធារណ្ៈ ជាអោក្ការ រេណាត បធ់ាោ បោ់ធារណ្ៈ។ ក្ោុខបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីេក្ាប់
ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត(់ប.ន. .េ) ក្ោុខរំពូ្ក្ទី៧  នហាមោតក់ារសក្បើក្ េ់តួនាទី និខ
ការសក្បើក្ េ់្នធានរបេ់រដ្ឋ សដ្ើមបគី្នកំ្ទគណ្បក្សនសោ យណាមយួ ឬសដ្ើមបកី្បនខំគណ្បក្សនសោ យណា
មយួ រមួទាខំហាមោតស់មភូម ិរំនួយការភូម ិក្តូវសរៀេសវៀខការគំរាមក្ំមវខ ឬបង្កា ញឥរោិបទលសមែៀខ។ សទាោះបី
ានការបញ្ញតិជាសគ្នលការណ៍្ក្ោុខការអនុវតតោ ខណាក្ស៏ដ្ឋយ ខុមម្វវល នូវមតេសខាតស ើញថា អោក្គ្នកំ្ទគណ្
បក្សកានអ់ណំាច នសក្បើក្ េ់្នធានរបេ់រដ្ឋ ក្ោុខេក្មមភាព្យុទធនាការសោេនាស ោះសនោ ត មដ្លានការ
ចូលរមួសោេនា ព្ីម្នតរីារការ រមួាន អភ ិលននគណ្ៈអភ ិលសខតត ម្នតីតុលាការ នាយប ុេតិ៍ និខម្នតី
ការោិល័យស ោះសនោ តខាោះសទៀត្ខ។ សក្ៅព្ីការសក្បើក្ េ់្នធានមនុេសសនោះ ខុមម្វវល  នេសខាតស ើញនូវ
ការសក្បើក្ េ់រងយនតមដ្លបង្កា ញព្ីភាព្បិទ ខំអតតេញ្ជញ ណ្ និខេខសយ័ថា ជារងយនតរបេ់រដ្ឋ សក្ ោះថា រង



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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យនតទាខំសនាោះ ន ខំោា ក្សលខ និខរងយនតខាោះសទៀត នដ្ក្ោា ក្សលខសចញ។ ខាខសក្កាម ជារូបភាព្ខាោះៗ នន 
ម្នតីរារការ តមបណាត សខតត ចូលរមួដ្ឹក្នាសំោេនាគណ្បក្សនសោ យ និខរងយនតចូលរមួសោេនា។ 

រូរភាពទី៦ សកម្មភាម្ម្្នតីរារការ កងកា្្ំង្រោរ់អាវុ  និងម្្នតីតលុាការច្ូលរួម្បោសនាឱ្យគណរក្ស 

  
េារិក្គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា រួបរុគំ្នោ សៅទីតខំដី្ឡូក្ក្ុមវវុនសឡខណាវា តក្ត សៅក្ោុ ខក្េុក្នក្ព្នប ់ក្ោុ ខសខតតក្ព្ោះ
េីវនុ ានអោក្ចូលរមួមក្ពី្ ១៥ ំុ។ ការរួបរុសំនោះ  នមងាខេុនទរក្ថា សដ្ឋយអភិ លគណ្ៈអភិ លសខតត េសខាត
ស ើញានការចូលរមួពី្ម្នតីរារការជាសក្ចើននាក្ ់រមួទាខំក្ព្ោះរារអាជាា  សៅក្ក្មោលាដ្បំូខ និខអោក្ស្វើការសៅោលា

ឧទធរណ៍្្ខមដ្រ  ន ក្អ់ាវ និខមកួ្របេ់គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា។ 

 

 

អោក្េសខាតការណ៍្ នស ើញ សមប ុេិ៍ត សៅ ំុសកាោះចិន ក្េុក្
ព្ញាឮ សខតតក្ណាត ល  នសេាៀក្ ក្ស់ខាអាវ គណ្បក្សក្បជា

រន ចូលរមួសោេនាបក្ស កាលពី្នងៃេុក្ក្  
ទី២៧ មខឧេភា នោ ២ំ០២២។ 

ការចូលរមួសោេនារបេ់សលាក្សមប ុេតិ៍  
 ំុក្ំព្ខច់ំលខ ក្ក្ុខោវ យសរៀខ សខតតោវ យសរៀខ។ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ការមងាខេនទរក្ថា សដ្ឋយឯក្ឧតតមអភិ លននគណ្ៈ

អភិ លសខតតក្ក្សចោះ 
ការចូលរមួដ្មខារ និខរួបរុ ំសដ្ឋយម្នតីរារការ 

ក្ោុ ខសខតតក្ពំ្ត 
 

  
រងយនតសដ្ឋោះោា ក្សលខ មវក្បួនសោេនា 

សៅរារធានីភោសំព្ញ 
រងយនតបិទ ខំោា ក្សលខក្ោុ ខការមវក្បួនសោេនា

សៅក្ោុ ខសខតតនប លិន 
 

ក្រណី្េក្មមភាព្មដ្លនាឱំ្យានរំសលាោះ ការរារាខំ និខការរខំានដ្ល់គណ្បក្សនសោ យ ខុមម្វវល ន
េសខាតស ើញានេក្មមភាព្សក្ើតសឡើខ សៅតមសខតតមយួចំនួន ក្ោុខសគ្នលសៅមដ្លខុមម្វវល នេសខាត ក្ោុខសនាោះ
រមួាន ក្ំព្ខេ់ពឺ សកាោះកុ្ខ តមក្វ ោវ យសរៀខ ក្ព្ោះេីវនុ  តដ់្ំបខ ក្ំព្ខច់ម ក្ព្ោះវហិារ និខនប លិន។ អវីមដ្ល ន
ក្តេ់ាគ ល់ស ើញសនាោះ គឺេក្មមភាព្គំរាមក្ំមវខ ដ្ល់េក្មមរនគណ្បក្សនសោ យក្ោុខសព្លសោេនា ការមវក្
បំផ្លា ញោា ក្គណ្បក្ស និខានការរខំានការមវរក្បូនគណ្បក្ស្ខមដ្រ។ ក្រណី្មយួានសវតុការណ៍្សក្ើតសឡើខ
េថិតសៅក្ោុ ខភូមិក្ត ខំរុន  ំុសក្ចេ ក្េុក្ច្នាទ  សខតតោវ យសរៀខ កាលពី្នងៃទី២៩ មខឧេភា នោ ២ំ០២២ សវលា
សា ខ ៨ និខ៤៨នាទីក្ពឹ្ក្។ ក្រណី្សនោះ ានឡានមយួសក្គឿខបិទោា ក្គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា  នចក្ស់មក្ក្ពីូ្
សក្កាយក្បួនដ្មខារបេ់គណ្បក្សសភាើខសទៀន និខបនាទ បម់ក្ នវា ក្បួនសៅមុខសដ្ឋយមិនានការេក្មបេក្មួលណា
មយួសនាោះសទ។ 
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រូរភាពទ៨ី ទិែឋភាពហ្វរក្បួន និងការចាក់បម្្កូពីប្កាយក្បួន  

  
រូបភាព្សនោះ ជាសវតុការណ៍្សក្ើតសឡើខេថិតសៅក្ោុ ខភូមិក្ត ខំរុន  ំុសក្ចេ ក្េុក្ច្នាទ  សខតតោវ យសរៀខ កាលពី្
នងៃទី២៩ មខឧេភា នោ ២ំ០២២ សវលាសា ខ ៨ និខ៤៨នាទីក្ពឹ្ក្។ ក្រណី្សនោះ  នបង្កា ញពី្ឡានមយួសក្គឿខ

 នចក្ស់មក្ក្ូពី្សក្កាយក្បួនដ្មខារបេ់គណ្បក្សសភាើខសទៀន និខ នវា ក្បួនសៅមុខ  
សដ្ឋយមិនានការេក្មបេក្មួលណាមយួសនាោះសទ។ 

  

ក្គបគ់ណ្បក្សនសោ យក្តវូ ន្តល់ទីក្មនាខេក្ាបក់ារសោេនា ការមវក្បួន ការសលើក្ោា ក្គណ្
បក្សសៅតមទោីធារណ្ៈ សៅទីោោ ក្ក់ារ និខសៅសគវដ្ឋឋ នរបេ់េក្មមរន្ខមដ្រ សដ្ឋយសេមើភាព្គ្នោ ។ សទាោះ
ោ ខណា ការអនុវតតជាក្ម់េតខ ខុមម្វវល  នេសខាតស ើញថា ការសលើក្ោា ក្េញ្ជញ សៅក្មនាខមយួចំនួន មនិ
ក្តូវ នេក្មបេក្មួល ការ រសនាោះសទ។ ានក្រណី្ជាក្ម់េតខមយួចំននួ មដ្លគួរឱ្យក្តេ់ាគ ល់ ដូ្ចក្រណី្  
មវក្ោា ក្គណ្បក្សក្បជា្ិបសតយយមូលដ្ឋឋ ន សដ្ឋយរនមិនោគ ល់អតតេញ្ជញ ណ្ កាលពី្នងៃទី២២ មខឧេភា នោ ំ
២០២២ េថិតសៅក្ោុ ខភូមិទូលវហិារ  ំុោវ យោ ក្េុក្ោវ យក្រុ ំសខតតោវ យសរៀខ។ ក្រណី្កាតយ់ក្បដ្ឋសោេនា
អេ់ចំនួន ៣ សៅ ំុបិតក្តខ ក្េុក្នក្ព្នប ់សខតតក្ព្ោះេីវនុ កាលពី្នងៃទី២៦ មខឧេភា នោ ២ំ០២២។ គណ្បក្ស
មខមររបួរមួជាតិ យក្ោា ក្េញ្ជញ ងមីសៅបិទសលើោា ក្េញ្ជញ ចេ់មដ្លចេ់ ក្តូវ នអា្រ ំុតអខ ក្េុក្កូ្នមុ ំសខតត
រតនគិរ ីរារាខំមិនឱ្យបិត។ 

រូរភាពទី៨ ហ្វែលានរង្ហ្ញពីការរងេទំនាស់ ឬរំខនែលគ់ណរក្សនបោាយែនទ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 54 នៃ 136 

 

ក្រណី្មវក្ោា ក្គណ្បក្សក្បជា្ិបសតយយមូលដ្ឋឋ ន 
សដ្ឋយរនមិនោគ ល់អតតេញ្ជញ ណ្ កាលពី្នងៃទី២២ 
មខឧេភា នោ ២ំ០២២ េថិតសៅក្ោុ ខភូមិទូលវហិារ  ំុ

ោវ យោ ក្េុក្ោវ យក្រុ ំសខតតោវ យសរៀខ។ 

    

 ការបខាការភយ័ខាា ច នខិការគំរាមក្ំមវខក្ម៏តខមតសក្ើតានក្ោុខសព្លសោេនាស ោះសនោ ត សដ្ឋយរនមនិ
ោគ ល់មុខមដ្លលាក្អ់តតេញ្ជញ ណ្ ឬអាជាា ្រានភាព្លសមែៀខគ្នកំ្ទគណ្បក្សានអំណាច  នសក្បើក្ េ់រូប
ភាព្បំភយ័ ឬគក្ាមក្ំមវខមយួចំនួនសលើគណ្បក្សសក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិល។ ដូ្ចក្រណី្ កាលពី្នងៃទី២២ មខឧេភា នោ ំ
២០២២ ានសក្មខោទ វពី្រនាក្ ់ នរិោះម តូ យក្មេបក្សរើខគបម់ក្សលើក្បួនដ្មខាររបេ់គណ្បក្សសភាើខសទៀនសៅក្ោុ ខ
ភូមិក្កាខំលាវ  ំុក្កាខំលាវ ក្េុក្ ទី សខតតតមក្វ។ រនក្បក្ពឹ្តតសនាោះក្តូវ នោគ ល់ស ម្ ោះថា វួរ សភទក្បុេ អាយុ 
២៤នោ  ំ និខបក្សព្កួ្ ១នាក្ស់ទៀត  នយក្មេបក្សរើខមក្គបពី់្សក្កាយខោខ និខចកំ្ាល េក្មមរនគណ្បក្សសភាើខ
សទៀនាោ ក្ ់ស ម្ ោះ អុី សភទក្បេុ អាយុ ៣៤នោ  ំ នរខរបេួក្ោល។ តំណាខគណ្បក្សសភាើខសទៀន  នដ្ឋក្ ់ក្យ
បណ្តឹ ខសៅកានប់ ុេតិ៍ប ូលីេ សដ្ើមបីសដ្ឋោះក្ោយតមនីតិវ ិ្ ី។ េមតថកិ្ចចក្ ៏នសកាោះសៅរនបខាសវតុមក្ោក្េួរ 
និខ នបញ្ចបស់រឿខ្ខមដ្រ។ ក្រណី្មយួសទៀត តណំាខគណ្បក្សសភាើខសទៀន សៅ ំុលាំខពី្រ សខតតរតនគិរ ី ស ម្ ោះ 
ចន ់រា  ក្តូវ នរនមិនោគ ល់មុខ មក្ក្ច ចក់្ សៅសព្លសលាក្េក្ាក្សៅសក្កាម្ទោះ សវលាសា ខ១២យប ់ នងៃទី
២២ មខឧេភា នោ ២ំ០២២។ ខណ្ៈសព្លរនសលមើេក្ពំ្ខក់្ច ចក់្សនាោះ សលាក្ ចន ់រា   នសរ ើបំរា េ់រចួ សវើយរន
មិនោគ ល់មុខសនាោះក្រ៏ត ់ត។់ រនរខសក្គ្នោះ នដ្ឋក្ ់ក្យបតឹខសៅនាយប ុេតិ៍ មតនាយប ុេតិ៍មិន នសដ្ឋោះក្ោយទាន់
សព្លសវលាសនាោះសទ សវើយនងៃបនាទ ប ់នក្ បថ់ា គ្នតរ់វល់សរៀបចំេណាត បធ់ាោ បឱ់្យគណ្បក្សមវក្បួន។  

 ានក្មនាខមយួចំនួនសទៀតសៅក្ោុខ ំុេង្កា តក់្តូវ នរាយការណ៍្ថា ព្ីការមនិេក្មបេក្មួលក្ោុខការដ្មខា
ក្បួន សវើយក្ា៏នការចូលរមួោា សំមើលព្ីអាជាា ្រមងមសទៀត ដូ្ចជាការតមដ្ឋនោា សំមើល ងតរូប នខិក្តស់ ម្ ោះអោក្
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ចូលរមួដ្មខាមងមសទៀត។ ដូ្ចក្រណី្សៅក្ោុ ខ ំុក្ក្ ់ក្េុក្បរមក្វ សខតតរតនគិរ ីមដ្លានការរួបរុជំាោធារណ្ៈមយួ
របេ់គណ្បក្សមខមររបួរមួជាតិ កាលពី្នងៃទី២៥ មខឧេភា នោ ២ំ០២២ ក្តូវ នអាជាា ្រហាមោតរ់បួរុ ំនិខងតរូប 
រមួទាខំក្តស់ ម្ ោះ។  ក្រណី្មយួសទៀតសៅក្ោុ ខ ំុក្ត ខំក្បិយ ៍ក្េុក្អនាខម់វខ សខតតឧតតរានរយ័ អាជាា ្រ នឈរ
ងតរូបអោក្ចូលរមួមវក្បួនសោេនារបេ់គណ្បក្សសភាើខសទៀន កាលពី្នងៃទី៣ មខមិងុនា នោ ២ំ០២២ ស្វើឱ្យអោក្ចូល
រមួដ្មខាានការក្ព្ួយ រមភ។ 

រូរភាពទ៩ី អាជាញ្ រងតរូរក្បួនែហ្វងែគណរក្សបភលើងបទៀន 

 

អាជាា ្រ  នឈរ
ងតរូបអោក្ចូលរមួ 
ក្បួនសោេនារបេ់

គណ្បក្ស 
សភាើខសទៀន 

  

៧.៥ នងៃរិទរញ្េរ់បោសនាបាោះប ន្្ត 

ការសោេនាស ោះសនោ ត ំុេង្កា តក់្តូវ នបិទបញ្ចបស់ៅនងៃេុក្ក្ ទី០៣ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២។ គណ្
បក្សនសោ យ ោ ខសហាចណាេ់ចំនួនបី  នសចញមវរក្បួនបិទបញ្ចបរ់បេ់ខាួនសៅរារធានីភោសំព្ញ។ ក្ោុខសនាោះ
គណ្បក្សកានអ់ណំាច គឺគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ដ្ឹក្នាសំដ្ឋយ សលាក្  ួខ សក្េខ ក្បធានគណ្ៈក្ាម ្ិការ
គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជារារធានីភោសំព្ញ នខិគណ្បក្សសក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិលមដ្លានក្ាា ខំក្បក្ួតក្បមរខ គឺគណ្ក្ស
សភាើខសទៀន ានអោក្ចូលរមួសក្ចើនកុ្ោះក្រដ្ល់រាបម់ុនឺនាក្។់ គណ្បក្សមខមររបួរមួជាតិ ក្ ៏នមវក្បួនសោេនា របេ់
ខាួនសៅនងៃបញ្ចបស់នោះមដ្រ។ តមរ យការណ៍្របេ់គណ្ក្មមការ្ិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត (គ.រ.ប) មនិ ន
បញ្ជា ក្អ់ំព្ីការដ្មខារបេ់គណ្បក្សស្សខ សលើេព្អីវីមដ្លខុមម្វវល នេសខាតស ើញសនាោះសទ។ សៅនងៃបញ្ចបន់ន
ការសោេនាសនោះ គណ្បក្សនសោ យ នខិ គ.រ.ប  នបនតអំ វនាវឱ្យអោក្ានេិទធិស ោះសនោ ត សចញសៅស ោះ
សនោ តសៅនងៃអាទិតយ ទី០៥ មខមងុិនា។7  សៅក្ោុខអំឡុខសព្លសោេនា គិតក្តមឹនងៃេុក្ក្ ទ០ី៣ មខមងុិនា នោ ំ
២០២២ គ.រ.ប ទទួល ន ក្យបណ្តឹ ខេរុបជាខ ៥០បណ្តឹ ខ ភាគសក្ចើននន ក្យបណ្តឹ ខ គឺ ក្ព់្ន័ធនខឹោររបេ់

 
7 https://bit.ly/3Nm7Dww 

https://bit.ly/3Nm7Dww
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គណ្បក្សសភាើខសទៀនមដ្ល នសក្បើក្ េ់ក្ោុខសព្លសោេនា (សោខតមរ យការណ៍្សលខាសខតតខុមម្វវល និខ
ការបញ្ជា ក្រ់បេ់អោក្នា ំក្យ គ.រ.ប)។  

ការេសខាតោា សំមើលដ្ំសណ្ើ រការសោេនាស ោះសនោ ត រយៈសព្ល ១៤នងៃននយុទធនាការសោេនាស ោះសនោ ត
សនោះ ខុមម្វវល  នសចញរ យការណ៍្េសខេបបឋម េតីព្ី ោថ នភាព្ននដ្ំសណ្ើ រការសោេនាស ោះសនោ តសក្រើេ
សរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់អាណ្តតិទ៥ី កាលព្ីនងៃទី៣ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២។8 ក្ោុខរ យការណ៍្បឋមសនោះ ខុម
ម្វវល  នបង្កា ញការរក្ស ើញព្ីភាព្មនិក្បក្ក្តីចំននួ ៨ចណុំ្ច។ ទនទឹមនខឹការបង្កា ញព្ីភាព្មនិក្បក្ក្តី ខុម
ម្វវល ក្ ៏ន្តល់ជាអនុោេន ៍ និខសេោើឱ្យភាគី ក្ព់្ន័ធ អនុវតតតមលក្េខណ្ឌ អបបរា ៦ចំណុ្ច េក្ាបក់ារ
ស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់ មដ្លក្ក្ុមអខគការេខគមេីុវលិ នសេោើសឡើខកាលព្ីនងៃទ១ី៧ មខក្
ក្ាដ្ឋ នោ ២ំ០២១។9 មា ខសទៀត ភាា បជ់ាមយួលក្េខណ្ឌ សនោះ សេោើឱ្យព្ិនិតយ និខក្ណំ្តស់លើនីតិវ ិ្ ីេក្ាបឱ់្យម្នតីរារ
ការ ក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ និខម្នតីតុលាការ សដ្ឋយមនិគួរក្តូវ នអនុញ្ជញ តចាបឱ់្យសៅចូលរមួការសោេនា
ស ោះសនោ តសនាោះសទ សក្ ោះសព្លស ោះសនោ ត ក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ និខម្នតីរារការក្តូវានតួនាទីសដ្ឋោះក្ោយបញ្ជា  
និខការ រេនតិេុខរូនអោក្ស ោះសនោ ត តមការសេោើេំុរបេ់គណ្ៈក្មមការសរៀបចំការស ោះសនោ ត។ រឯីម្នតីតុលាការ
ានតួនាទកី្ោុខការសដ្ឋោះក្ោយបណ្ដឹ ខស្សខៗ តមរយៈ ក្យបណ្តឹ ខព្ីក្បជាព្លរដ្ឋមដ្លរខសក្គ្នោះ សដ្ឋយក្បការ
ណាមយួមដ្លក្តូវការសេោើេំុរួយ សដ្ឋោះក្ោយ ដូ្សចោោះសបើម្នតីតុលាការអវតតាន សនាោះនាឱំ្យដ្ំសណ្ើ រការននការសដ្ឋោះ
ក្ោយបញ្ជា រូនក្បជាព្លរដ្ឋ រួបនូវបញ្ជា ក្ក្េទោះ។ 

៨. នងៃស ោះ នខិរាប់េនលកឹ្សនោ ត (នងៃទ៥ី មងិុនា) 

ខុមម្វវល េវការជាមយួអខគការនដ្គូ  នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្ ចំនួន ១,៨៥៨នាក្ ់ (្េដី 
៧៥៩នាក្)់ សដ្ើមបចូីលរមួេសខាតទូសៅននដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត។ ក្ោុខការេសខាតសនោះ អខាការ
េខគមេីុវលិមដ្ល នេវការគ្នោ ដ្ឋក្អ់ោក្េសខាតការណ៍្ ក្បកាេថា លទធ្លននការេសខាតមនិក្តូវ នស្វើការ
វាយតនមាសលើដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ តសដ្ឋយសេរ ីក្តឹមក្តូវ និខយុតតិ្មស៌នាោះសទ ការចូលរមួេសខាតក្គ្ននម់តព្ិនិតយសមើល
សលើបញ្ជា ភាព្មនិក្បក្ក្តីចំស ោះអោក្ស ោះសនោ ត រមួានការរសំលាភេិទធិអោក្ស ោះសនោ ត បញ្ជា ក្បឈមេក្ាបអ់ោក្
ស ោះសនោ ត និខភាព្មនិក្បក្ក្តីស្សខៗ សទៀត។ ក្ោុខចំសណាមអោក្េសខាតការណ៍្មដ្លខុមម្វវល និខអខាការនដ្គូ
 នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយសនាោះ ក្តូវស្វើការេសខាតសមើលសលើការោិល័យស ោះសនោ ត ក្បមវល ៤០០០ការោិល័យ (៤៧១
នាក្ ់ ននអោក្េសខាតការណ៍្ព្និិតយសមើល ២ទីតខំការោិល័យស ោះសនោ ត និខសក្ៅព្ីសនាោះ សមើលមយួការោិល័យ
ស ោះសនោ ត និខរាបេ់នាកឹ្សនោ ត)។ ក្គបអ់ោក្េសខាតការណ៍្ក្តូវ នចូលរមួបណ្តុ ោះបណាត លព្ីបទបញ្ជា  និខនីតិវ ិ្ ីនន
ការស ោះសនោ ត និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត។ ក្ោុខនងៃស ោះសនោ ត ខុមម្វវល ោោ ក្ក់ារក្ណាត លទទួល នរ យការណ៍្មដ្ល
ស្ាើមក្ព្ីអោក្េសខាតការណ៍្ចំននួ ១,២៤៤នាក្ ់ ននអោក្េសខាតការណ៍្មដ្ល នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយចំនួន ១៨៥៨នាក្។់ 

 
8 https://bit.ly/3OsUbrW 
9 https://bit.ly/3Os31pK 
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ក្ោុខចំសណាមរ យការណ៍្េសខាតមដ្ល នទទួល អោក្េសខាតការណ៍្ នេសខាតស ើញនូវភាព្មនិក្បក្ក្តមីយួ
ចំនួនមដ្ល នសលើក្សឡើខសៅក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត និខសព្លរាបេ់នាឹក្សនោ ត។ 

ភាព្មនិក្បក្ក្តីទាខំសនាោះ ក្តូវ នខុមម្វវល នឹខអខគការេខគមេីុវលិមដ្ល នចូលរមួេសខាត និខដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយ
អោក្េសខាតការណ៍្ បង្កា ញព្លីទធ្ល តមរយៈការសចញរ យការណ៍្េសខេបបឋម10 របេ់ខាួនកាលព្ីនងៃទ៧ី មខ
មងុិនា នោ ២ំ០២២ ព្ីភាព្មនិក្បក្ក្តី និខអនុោេន ៍ទាក្ទ់ខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត នខិរាបេ់នាឹក្សនោ ត។ 

៨.១ អំឡុងែំបណើរការបាោះប ន្្ត 

ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត នេសខាតស ើញ (១) វតតានអាជាា ្រ ានដូ្ចជា េារកិ្ភមូ ិសមភូម ិសម ំុ 
សៅេង្កា ត ់ម្នតីនគរ ល សបក្េរនឈរស ម្ ោះ ានវតតានឈរសៅក្ោុខបរសិវណ្ការោិល័យស ោះសនោ ត និខសក្ៅ 
ឬមក្បរបរសិវណ្ការោិល័យ។ អោក្ទាខំសនាោះ ក្តូវ នក្តេ់ាគ ល់ស ើញថា  នរខច់កំ្តស់ ម្ ោះអោក្ចូលសៅស ោះ
សនោ ត ឬតមភូមនិានាសៅក្ោុខ ំុ េង្កា ត។់ (២) ក្បជាព្លរដ្ឋមនិ នស ោះសនោ ត សដ្ឋយោរមូលសវតុដូ្ចជា ការ
រក្ស ម្ ោះមនិស ើញ នខិទិនោនយ័ក្ោុខឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ្ ខុេព្ីទនិោិនយ័ក្ោុខបញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ ត និខ
មនិានឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ្បសក្មើឱ្យការស ោះសនោ ត (ឯ.អ) ខណ្ៈមដ្លអតតេញ្ជញ ណ្បណ័្ណ េញ្ជា តិមខមរ
វួេេុព្លភាព្សក្បើក្ េ់ ឬ តប់ខ។់ 

ារាងទី៣ ស្ម្ង់ករណីភាពម្ិន្រ្កតីកនងុែំបណើរការបាោះប ន្្ត 

ល.រ ករណីបកើតាន ច្ំនួន 

១ 
ានម្នដីជាអាជាា ្រមូលដ្ឋឋ ន (ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់សមភមូ.ិ..) ានវតតានសៅ
បរសិវណ្ខាខសក្ៅ ឬមក្បរការោិល័យស ោះសនោ ត ឬរាបេ់នាឹក្សនោ តនាឱំ្យអោក្ស ោះ
សនោ តភតិភយ័ ឬក្ព្ួយ រមភ 

93 

២ 
ានការសេាៀក្ ក្ ់ឬការដ្ឋក្ប់ង្កា ញ ឬការ្សព្វ្ាយ ឬការនិោយសដ្ឋយ
បង្កា ញការគ្នកំ្ទ ឬក្បនខំសបក្េរន ឬគណ្បក្សនសោ យណាមយួ 

53 

៣ 
ានក្ខក្លំំាខក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ (មដ្លមនិាន ក្ក់្បឡខន់ដ្េនតិេុខរបេ់   គ.រ
.ប) សេាៀក្ ក្ឯ់ក្េណាឋ នសៅបរសិវណ្ខាខសក្ៅ ឬមក្បរការោិល័យស ោះសនោ ត 
ឬរាបេ់នាកឹ្សនោ ត 

46 

៤ 
ានរនមដ្លសគោគ ល់ថាជាក្ខក្លំំាខក្បដ្ឋបអ់ាវុ្មនិសេាៀក្ ក្ឯ់ក្េណាឋ ន 
ឬរនានអំណាច ឈរសៅបរសិវណ្ខាខសក្ៅ ឬមក្បរការោិល័យស ោះសនោ ត ឬ
រាបេ់នាឹក្សនោ ត នាឱំ្យអោក្ស ោះសនោ តភយ័ក្ព្ួយប ោះ 

43 

៥ 
ានការបដ្ិសេ្មនិឱ្យអោក្េសខាតការណ៍្ ឬភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យចូល
េសខាត ក្ោុខការោិល័យស ោះសនោ ត និខ/ឬរាបេ់នាឹក្សនោ ត 

16 

 
10 https://bit.ly/3ABCKl2 

https://bit.ly/3ABCKl2
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៦ 
សតើានបញ្ជា អេនដិេុខសៅបរសិវណ្ការោិល័យស ោះសនោ ត សវើយមនិានវធិាន
ការសដ្ឋយគណ្ៈក្មមការសរៀបចំការស ោះសនោ ត មដ្រឬសទ? 

16 

៧ 
ានការបដឹខតវា  ឬបដឹខរំទាេ់ព្ីអោក្ស ោះសនោ ត ឬភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យ 
សលើក្រណី្ណាមយួទាក្ទ់ខការស ោះសនោ ត 

11 

៨ 
ានក្រណី្ យក្អាវុ្ ជាតិ្ទុោះ និខវតថុក្បក្បសដ្ឋយសក្គ្នោះថាោ ក្ស់ដ្ឋយនរណាាោ ក្ ់
ឬសក្ចើននាក្ចូ់លសៅក្ោុខបរសិវណ្ការោិល័យស ោះសនោ ត 

6 

៩ 
ានការរារាខំអោក្ស ោះសនោ តសដ្ឋយវ ិ្ ី្ដល់លុយកាក្ ់ឬេាភ រៈ សដ្ើមបកុី្ំឱ្យសៅ
ស ោះសនោ ត 

4 

១០ 
ានអោក្ស ោះសនោ ត នយក្េនាឹក្សនោ តសចញមក្ខាខសក្ៅការោិល័យស ោះ
សនោ ត សដ្ើមបគូីេឱ្យអោក្ស ោះសនោ តស្សខសទៀត សវើយយក្សៅដ្ឋក្ក់្ោុខវិបសនោ ត 

4 

១១ ានភាព្មនិក្បក្ក្តីស្សខសទៀត 55 

សរុរ 347 

 តរាខខាខសលើជាលទធ្លននការេសខាតទិដ្ឋភាព្ទូសៅសៅអំឡុខសព្លដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត ានភាព្មនិ
ក្បក្ក្តីចំនួន ៣៤៧ក្រណី្ោ ខតចិ (ក្ោុខការោិល័យខាោះអាចសក្ើតានក្រណី្សលើេព្ី១)  នសក្ើតសឡើខ។ ក្ោុខ
ចំសណាមក្រណី្មដ្លសក្ើតសឡើខសនោះ ានក្រណី្ម្នដីជាអាជាា ្រមូលដ្ឋឋ ន រមួាន ក្ក្មុក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់សមភូម ិអនុ
ភូម ិ សមប ុេតិ៍ នខិអោក្ានអណំាចសៅមូលដ្ឋឋ នស្សខសទៀត ានវតតានសៅបរសិវណ្ខាខក្ោុខ ខាខសក្ៅ ឬមក្បរ
ការោិល័យស ោះសនោ ត ឬរាបេ់នាឹក្សនោ ត សវើយជាចំននួក្រណី្មដ្លសក្ើតសក្ចើនជាខសគ។ វតតានរបេ់អាជាា ្រ
មូលដ្ឋឋ នសនោះ នាឱំ្យអោក្ស ោះសនោ តទទួលរខការភតិភយ័ ឬក្ព្ួយ រមភ បញ្ជា សនោះានចំននួ ៩៣ក្រណី្។ ក្រណី្សនោះ
 នសក្ើតសឡើខ សេទើក្គបស់ខតតននអោក្េសខាតការណ៍្  នស្ាើរ យការណ៍្។ 
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រូរភាពទី១០ វតតានអាជាញ្ រ ឈរបៅកនុងការិោល័យបាោះប ន្្តចាំអនកម្កបាោះប ន្្ត  

  
សមភូមិបឹខមក្ែក្ អខគុយសៅជាបប់រសិវណ្ការោិល័យ

ស ោះសនោ ត សលខ ០៩៣០ និខ ០៩៣១ 
ក្ោុ ខ ំុ មានរយ័ ក្េុក្ មរ 

សខតតនក្ព្មវខ 

អោក្សៅការោិល័យ ១៤០២ ននរារធានីភោសំព្ញបញ្ជា ក្់
ថា គ្នតា់នតួនាទី្ំជាខម្នតីមូលដ្ឋឋ ន គ្នតស់ៅរួយ 
មេវខរក្ស ម្ ោះអោក្ស ោះសនោ តក្ោុ ខបញ្ាី ស ោះសនោ ត រវូត

ដ្ល់សា ខ៣រសេៀល 

សៅក្ោុខអំឡុខនងៃស ោះសនោ ត េក្មមភាព្ទាខំឡាយក្តូវ នហាមោតស់ៅក្ោុខបរសិវណ្ការោិល័យស ោះ
សនោ ត បរសិវណ្ខាខក្ោុខ និខបរសិវណ្ខាខសក្ៅការោិល័យស ោះ និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត (ប.ន. .េ ក្បការ៥.៦.៥) នូវ
ការសេាៀក្ ក្ ់ឬការដ្ឋក្ប់ង្កា ញ ឬការ្សព្វ្ាយ ឬការនិោយសដ្ឋយបង្កា ញការគ្នកំ្ទ ឬក្បនខំសបក្េរន ឬគណ្
បក្សនសោ យណាមយួ។ េក្មមភាព្ហាមោតស់នោះ នូវមតក្តូវ នអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល េសខាតស ើញ
សៅតមការោិល័យមយួចំននួ ននសខតតទាខំ១៣ ានចំនួន ៥៣ក្រណី្។ 

រូរភាពទី១១ អនកបាោះប ន្្តបសលៀកពាក់អាវគណរក្សបៅកនុងការិោល័យបាោះប ន្្ត 

  
អោក្ស ោះសនោ ត ក្អ់ាវានោា ក្េញ្ជញ គណ្បក្ស សៅក្ោុ ខការោិល័យស ោះសនោ ត 

ននេង្កា តស់លខ៤ សខតតក្ព្ោះេីវនុ។ 
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 សៅក្ោុខការោិល័យស ោះសនោ ត និខរាបេ់នាឹក្សនោ ត ានភាោ ក្ង់្ករេនតិេុខមដ្លសគអាចចំណំាសដ្ឋយោរ
មតភាោ ក្ង់្ករេនតិេុខសនាោះាន ក្ក់្បឡខន់ដ្ មដ្លសរៀបចំសដ្ឋយ គ .េប។ អាជាា ្រទាខំឡាយមដ្លសេាៀក្ ក្់
ឯក្េណាឋ ន អាចចូលការោិល័យស ោះសនោ ត នលុោះក្តមតានការសេោើេំុឱ្យស្វើអនតរាគមនព៍្ីក្បធាន គក្ប/រ សបើ
មនិដូ្សចោ ោះសទ អោក្ទាខំសនាោះ មនិក្តូវ នអនុញ្ជញ តឱ្យសៅក្ោុខបរសិវណ្ការោិល័យសនាោះសទ (ច.ប. .េ ាក្ត២៨ 
និខ ប.ន. .េ រំពូ្ក្៥ ក្បការ ៥.៦.១.២ នខិក្បការ ៥.៦.២)។ ក្រណី្សនោះ ខុមម្វវល  នេសខាតស ើញ ព្ីអោក្
េសខាតការណ៍្របេ់ខាួនចំនួន ៤៦ក្រណី្។ 

រូរភាពទី១២ អាជាញ្ របសលៀកពាក់ឯកសណ្ឋន្ឈរបៅកនុងការិោល័យបាោះប ន្្ត 

  
សមប ុេតិ៍រដ្ឋ ល ុំ មានរយ័ ឈរសៅាតទ់ាវ រ
សចញចូល ការោិល័យ ០៩៣៦ និខ០៩៣៧ 
 ុំ មានរយ័ ក្េុក្ មរ សខតតនក្ព្មវខ 

សៅការោិល័យ ០៩៤៤ រារធានីភោសំព្ញ 
គ្នតឈ់រសៅទីសនោះសដ្ឋយមិនាន ក្ ់

ក្បឡខន់ដ្េនតិេុខសនាោះសទ 
 

 ានបញ្ជា ស្សខៗ ចំនួន៥៣ក្រណី្ សក្ៅព្ីក្រណី្មដ្ល នសរៀបរាបខ់ាខសលើ មដ្លអោក្េសខាតការណ៍្ខុម
ម្វវលក្ ៏នេសខាតស ើញ ដូ្ចជាវតតានរបេ់អាជាា ្រមូលដ្ឋឋ ន សមភូម ិ អនុភូម ិ ក្បជាការ រ សៅមក្បរ
ការោិល័យស ោះសនោ ត ឬអោក្ខាោះដ្ឋក្តុ់សៅេខខាខ្ាូវចូលការោិល័យស ោះសនោ ត នខិអោក្ខាោះឈរោា សំមើល ក្ត់
ស ម្ ោះ ឬស្ទៀខផ្លទ តជ់ាមយួបញ្ា ីស ម្ ោះស ោះសនោ ត។ 
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រូរភាពទី១៣ សកម្មភាពបផ្្សងររស់អាជាញ្ រម្ូលោឋ្នបៅហ្វក្បរការិោល័យបាោះប ន្្ត 

  
អនុភូមិខាវ វ (ក្បុេ) និខសបក្េភាព្(ក្េី) ក្ំពុ្ខក្ត់

ស ម្ ោះ និខោក្េួរព្ត័ា៌នអោក្សៅស ោះសនោ តសៅមុខ
ការោិល័យស ោះសនោ ត ១៤១១ រារធានីភោសំព្ញ

ចាៃ យក្បាណ្ ១៥មមក្ត។ 

រនមិនោគ ល់អតតេញ្ជញ ណ្ ចកំ្តស់ ម្ ោះក្បជា
ព្លរដ្ឋមដ្លមក្ស ោះសនោ តសៅមុខការោិល័យស ោះ
សនោ តសលខ១៤១២ រារធានីភោសំព្ញ ចាៃ យក្បាណ្ 

៥មម ក្ត ពី្ការោិល័យ។ 
 

  
អនុភូមិ ភូមិងមី និខក្បធានភូមិ អខគុយេខខាខ ា្ូ វ 
សៅការោិល័យ ០៩៣៨  និខសបក្េភាព្(ក្បុេ) 
សៅ ុំ មានរយ័ ក្េុក្ មរ សខតតនក្ព្មវខ។ 

សម ុំបវូក្ោ អខគុយក្តស់ ម្ ោះក្បជាព្លរដ្ឋសៅ
ស ោះ សៅការោិល័យស ោះសនោ ត ក្ោុ ខ ុំបវូក្ោ

សខតតមណ្ឌ លគិរ។ី 
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សមភូមិ នយក្បញ្ាី ស ម្ ោះមដ្លានឡូសហាគ
គណ្បក្សក្េខស់ ម្ ោះអោក្ស ោះសនោ ត និខេួរនា ំ
សៅមក្បរការោិល័យស ោះសនោ តសលខ១០៩៤ 
ក្ោុ ខ ុំសមៀន ក្េុក្នក្ព្ឈរ សខតតកំ្ព្ខច់ម។ 

៨.២ ភាពម្ិន្រ្កតីកនុងអំឡងុបពលរារ់សនលកឹប ន្្ត 

 សៅក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការរាបេ់នាឹក្សនោ ត អោក្េសខាតការណ៍្ នេសខាតស ើញានភាព្មនិក្បក្ក្តីមយួចំនួន ន
សក្ើតសឡើខ រមួាន (១) អោក្េសខាតការណ៍្មនិក្តូវ នអនុញ្ជញ តឱ្យចូលេសខាតក្ោុខសព្លរាបេ់នាឹក្សនោ ត (២) ម្នតី
ការោិល័យមនិអនុញ្ជញ តឱ្យអោក្េសខាតការណ៍្ងតរូបព្ដី្ំសណ្ើ រការរាបេ់នាឹក្សនោ ត។ (៣) ម្នតីការោិល័យស ោះ
សនោ ត មនិ នបិទ្ាយក្ំណ្តស់វតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត (ទ.១១០២)។ (៤) ការោិល័យមយួចំនួន មនិ ន
បំសព្ញព្ត័ា៌នព្ីលទធ្លរាបេ់នាឹក្សនោ តរបេ់គណ្បក្សនីមយួៗ មដ្លក្តូវបិទសៅមុខការោិល័យស ោះសនោ ត។ 
(៥) ការោិល័យមដ្លមនិានបញ្ជា អេនតិេុខ ក្តូវ នេសខាតស ើញថា  នបិទ ខំ និខខវោះតាា ភាព្សដ្ឋយការ
បិទទាវ រ ឬបខែួចការោិល័យរាបេ់នាឹក្សនោ ត។ 

សក្កាយព្ីបញ្ចបន់នការស ោះសនោ ត ម្នតីការោិល័យស ោះសនោ ត នសរៀបចំការោិល័យស ោះសនោ តឱ្យកាា យ
ជាការោិល័យរាបេ់នាកឹ្សនោ តតមការមណ្នាាំនក្ោុខបទបញ្ជា  នខិនីតិវ ិ្ ។ី ការមណ្នាជំាសក្ចើនក្តូវ នក្ំណ្ត់
និខអនុញ្ជញ តឱ្យគណ្ៈក្មមការការោិល័យស ោះសនោ តអនុវតត សដ្ឋយានការចូលរមួោា សំមើលព្ីភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្ស
នសោ យ អោក្េសខាតការណ៍្ជាត ិនិខអនតរជាត។ិ ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការរាប ់អោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល  នេសខាត
ស ើញថា ម្នតី គក្រ នខិភាគ ីក្ព់្ន័ធ នូវមតានភាព្ខវោះខាតក្ោុខការអនុវតតតួនាទីមដ្លនាឱំ្យានភាព្មនិក្បក្ក្តីមួ
យ។ ក្ោុខចំសណាមរ យការណ៍្ ១២៤៤ទក្មខម់ដ្លអោក្េសខាតការណ៍្ នបញ្ាូ នមក្ោោ ក្ក់ារក្ណាត ល ាន
ភាព្មនិក្បក្ក្តចីំនួន ៣២៦ក្រណី្ មដ្ល នសក្ើតានសឡើខ។  
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ារាងទ៤ី ស្ម្ង់ភាពម្ិន្រ្កតីកនុងែំបណើរការរារ់សនលឹកប ន្្ត 

ល.រ ្របភទករណ ី ច្ំនួន 
១ មនិបិទ្ាយក្ណំ្តស់វតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត (ទ.១១០២) សៅមុខការោិល័យ 89 

២ 
មនិអនុញ្ជញ តឱ្យភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យ និខអោក្េសខាតការណ៍្ ងតដ្ំសណ្ើ រការរាប់
េនាឹក្សនោ ត 

71 

៣ ការបិទទាវ រ ឬបខែួចការោិល័យរាបេ់នាឹក្សនោ ត សៅសព្លក្ំពុ្ខដ្ំសណ្ើ រការរាបេ់នាឹក្សនោ ត 55 

៤ 
ានការទទួលោគ ល់សលើការេខសយ័ចំស ោះេនាកឹ្សនោ តគូេមនិក្តឹមក្តូវ សដ្ឋយមនិាន
ការក្តួតព្ិនិតយវមតច់ត ់

41 

៥ 
ការរាបេ់នាឹក្សនោ ត សដ្ឋយអានញាបស់ព្ក្ និខ/ឬមនិ ន បង្កា ញឱ្យស ើញចាេ់ព្ីគំនូេ
េនាឹក្សនោ ត 

41 

៦ 
ានការបដ្ិសេ្មនិឱ្យអោក្េសខាតការណ៍្ ឬភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យចូលេសខាត 
ក្ោុខការោិល័យស ោះសនោ ត នខិ/ឬរាបេ់នាកឹ្សនោ ត 

16 

៧ មនិមលួភាតិេនទោះបិទក្បសឡាោះេក្ាបេ់វក្េនាឹក្សនោ ត នខិ/ឬមនិចក្ស់ោ ាុ ំវិបសនោ ត 8 

៨ 
ានភាព្ខុេគ្នោ រវាខេនាឹក្សនោ តក្ោុខវិបសនោ តមដ្ល នរាបស់ ើញ និខចនំួនអោក្ស ោះ
សនោ តមដ្ល នស ោះសនោ ត 

4 

៩ 
មវក្សចលក្ំណ្តស់វតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត      (ទ.១១០២) មដ្ល នបិទ្ាយសៅ
មុខការោិល័យ មនិសលើេព្កី្នាោះសា ខ 

3 

សរុរ 326 

ដូ្ចតរាខខាខសលើ ក្ោុខចំសណាមបញ្ជា មដ្លសក្ើតាន ក្រណី្មនិ នបិទ្ាយក្ណំ្តស់វតុននការរាប់
េនាឹក្សនោ ត(ទ.១១០២) ចំននួ ៨៩ក្រណី្ ដូ្ចសៅសខតតក្ំព្ខច់ម នក្ព្មវខ និខោវ យសរៀខ ានចនំួនសក្ចើនជាខសគ 
ឧទាវរណ៍្សៅទីតខំបឋមេិក្ាវតតសឈើទាល  ំុសឈើទាល ក្េុក្ោវ យក្រំ សខតតោវ យសរៀខ ទីតខំវតតក្ព្ីខក្រ ំ ំុ
ក្ព្ីខក្រំ ក្េុក្សរើខនក្ព្ សខតតក្ពំ្ខច់ម នខិការោិល័យ០៨៥៤ ក្ោុខ ំុក្កាខំតយ ខ ក្េុក្ មររ សខតតនក្ព្មវខ។ 
ការមណ្នាឱំ្យម្នតី គក្រ បិទ្ាយក្ណំ្តស់វតុសនោះ  នមចខសៅក្ោុខ ប.ន. .េ ចណុំ្ច១០.២.១៤/១៥។ សទាោះ
ោ ខណា ក្ំវុេឆគខសនោះ មនិក្តូវ នព្ិនយ័សដ្ឋយ គ.រ.ប សឡើយ។ 

ការមនិអនុញ្ជញ តឱ្យភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យ និខអោក្េសខាតការណ៍្ ងតដ្ំសណ្ើ រការរាបេ់នាឹក្សនោ ត 
ចំនួន ៧១ក្រណី្ ានសៅក្ោុខសខតតក្ំព្ខច់ម នខិ តដ់្បំខសក្ចើនជាខសគ ឧទាវរណ៍្សៅក្ោុខទីតខំោលាបឋម
េិក្ាតខំយូ  ំុអូរដ្ឋ ក្េុក្ក្ំសរៀខ សខតត តដ់្បំខ ទតីខំការោិល័យយុទធោ្េត  ំុរសំចក្ ក្េុក្ក្ពំ្ខស់េៀម 
សខតតក្ំព្ខច់ម។ សៅក្ោុខ ច.ប. .េ និខ ប.ន. .េ ចណុំ្ច១០.២.២.២ និខ១០.២.២.៤  នអនុញ្ជញ តឱ្យាន
ការងតរូបក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការរាបេ់នាឹក្។ តមការេសខាត អាចានការយល់ក្ចឡំជាមយួបណ័្ណ ក្បកាេមដ្ល គ.រ.ប 
មណ្នាឱំ្យបិទសៅក្គបក់ារោិល័យ និខម្នតីមនិទទួល នការមណ្នាឱំ្យ នចាេ់លាេ់ននដ្ំសណ្ើ រការស ោះ
សនោ ត ឬរាបេ់នាឹក្សនោ ត សក្ ោះខុមម្វវលយល់ស ើញថា សេចក្តីក្បកាេមដ្លេរសេរ«ហាមសក្បើក្ េ់ទូរេ័ព្ទនដ្ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ា េីុន និខឧបក្រណ៍្ងតរូប ក្ោុខការោិល័យស ោះសនោ ត» បិទក្គបក់ារោិល័យជាសដ្ើមសវតុនន ការហាមោតក់្ោុខ
ការងតរូប ដូ្ចរូបភាព្ខាខសក្កាម។ 

រូរភាពទី១៤ រ័ណណ្រកាសហាម្ងតរូរ 

 

ក្គបក់ារោិល័យស ោះសនោ តមតខមតានបិទបណ័្ណ
ក្បកាេសនោះ មដ្លជាសវតុនាឱំ្យាន 
ការយល់ក្ចឡំ ឬអំណ្ោះអណំាខ 

មិនឱ្យងត។ 

 

ការបិទទាវ រ ឬបខែួចការោិល័យមដ្លមនិបញ្ជា ក្ព់្ីអេុវតថិភាព្ ក្ោុខសព្លដ្ំសណ្ើ រការរាបេ់នាឹក្សនោ តាន
ចំនួន ៥៥ក្រណី្។ ក្រណី្សនោះ ានការយល់ស ើញស្សខៗគ្នោ  ចំស ោះម្នតីការោិល័យរាបេ់នាឹក្សនោ ត សដ្ឋយក្មនាខ
ខាោះ នសបើក្ចំវ និខក្មនាខខាោះ នបិទ។ ខុមម្វវលេសខាតស ើញថា ភាព្មនិចាេ់លាេ់សៅក្ោុខ ប.ន. .េ ដូ្ច
ក្ោុខចំណុ្ច ១០.២.១.៣ សលើក្សឡើខថា «េារិក្ទី២ និខទី៣ ឱ្យេវការគ្នោ ការ រាតទ់ាវ រ ឬបខែូចមដ្ល សបើក្ចំវ 
កុ្ំឱ្យានអោក្សចញចូល...»។ ក្តខច់ំណុ្ចសនោះសវើយ ស្វើឱ្យម្នតី គក្រ បក្ក្ោយតមការយល់ស ើញរវូតដ្ល់បិទ
ទាខំក្ចក្ការោិល័យទាខំមូលមងមសទៀត។ 

ការហាមោតអ់ោក្េសខាតការណ៍្មនិឱ្យចូលរមួេសខាតក្ោុខការោិល័យសព្លដ្ំសណ្ើ រការរាបេ់នាឹក្សនោ ត 
 នសក្ើតាន ចំននួ ១៦ក្រណី្។ ជាក្ម់េតខ ក្រណី្ទី១ មដ្លសក្ើតានសៅក្ោុខ ភូមនិព្  ំុសតោ ត ក្េុក្ ទ ី សខតត
តមក្វ សលខការោិល័យស ោះសនោ ត០២៥៩ មដ្លានទីតខំសៅ ោលាឆទាន។ ក្រណី្សនោះ  នបញ្ជា ក្ថ់ា 
ក្បធានការោិល័យ ស ម្ ោះ វុខ គំនតិ  ។ មនិអនុញ្ជញ តឱ្យអោក្េសខាតការណ៍្សចញ ចូលក្ោុខការោិល័យ (ប ុមនត
សៅខាខសក្ៅ ឬមក្បរការោិល័យ ន)។ សៅសព្លរាបេ់នាឹក្សនោ ត និខមនិអនុញ្ជញ តឱ្យងតរូបលទធ្ លទក្មខទ់
.១១០២ មងមសទៀត។ េរុបមក្គឺក្បធានការោិល័យមនិ នោវ គមនអ៏ោក្េសខាតការណ៍្មតមដខ»។ ក្រណី្ទ២ី 
សៅការោិល័យ ០២៣៨ ក្ោុខទីតខំោលាបឋមេិក្ាវវុនមេនភូមកិ្ក្ូច  ំុក្រខុព្សព្ល ក្េុក្រដំ្ួល សខតតោវ យ
សរៀខ។ សវតុការណ៍្គ ឺសព្លរាបេ់នាឹក្សនោ ត គណ្:ក្មមការឈរសៅមក្បរាតក់្ចក្ចូល ហាមោតខ់ាុមំនិឱ្យចូលក្ោុខ
ការោិល័យ។ ក្រណី្ទី៣ សៅទីតខំការោិល័យវតតេុខាភរិមយ  ំុអោក្សលឿខ ក្េុក្ មរក្ ៍ សខតតនក្ព្មវខ ម្នតី
ការោិល័យមនិអនុញ្ជញ តឱ្យអោក្ខុមម្វវលចូលក្ោុខការោិល័យសៅសព្លរាបេ់នាកឹ្សនោ ត  សដ្ឋយឱ្យឈរសៅសមើល
ខាខសក្ៅ។  



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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រូរភាពទី១៥ ការរទិ្ច្កទាំីងការិោល័យបាោះប ន្្ត 

  
ការបិទទាវ រសៅទីតខំការោិល័យបឋមេិក្ាេុវណ្ណ

ោគរ ក្េុក្លាវ ឯម សខតតក្ណាត ល 

ការបិទទាវ រសៅទីតខំការោិល័យោលាស ្រិាា 
ក្េុក្សកាោះ្ំ សខតតក្ណាត ល 

 
ក្រណី្មដ្លេសក្មចនូវការទទួលោគ ល់េនាឹក្គូេមនិក្តឹមក្តូវ េសក្មចថាមនិ នការ ឬេនាឹក្សនោ តខូច

សដ្ឋយមនិ នក្តួតព្ិនិតយឱ្យវមតច់តព់្ីក្គបភ់ាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យានចំនួន ៤១ក្រណី្។ ក្រណី្សនោះ  ន
ក្ំណ្តថ់ា «ក្បធានក្តូវក្បកាេឱ្យឮៗ អំព្ីសវតុ្លេក្ាបេ់នាឹក្សនោ តសនាោះ និខក្តូវអនុញ្ជញ តឱ្យភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្ស
នសោ យ និខអោក្េសខាតការណ៍្ស្វើការក្តួតព្ិនិតយ និខឱ្យសចទជាេំណួ្រចំស ោះសវតុ្លននការក្ំណ្តរ់បេ់
ក្បធានចំស ោះេនាឹក្សនោ តសនាោះ (ប.ន. .េ ចំណុ្ច ១០.២.៧.១)» អោក្េសខាតការណ៍្ សមើលស ើញថា ការក្ំណ្ត់
សនោះ មនិក្តវូ នអនុវតតឱ្យ នសព្ញសលញតមសេចក្តីមណ្នាឱំ្យភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យ និខអោក្េសខាត
ការណ៍្ព្និិតយឱ្យ នសព្ញសលញសនាោះសទ។ ដូ្ចក្រណី្សៅក្ោុខការោិល័យសលខ១៥៣៨ ទីតខំការោិល័យបឋម
េិក្ានក្ព្េពឺ េង្កា តស់ចមសៅ២ រារធានីភោសំព្ញ ក្បធានការោិល័យមនិ នស្វើការេសក្មចចិតត ឬសេោើេំសណ្ើ អវ ី
សលើេេនាឹក្សនោ តមដ្លមនិ នគូរេញ្ជញ  (√ ,X) សដ្ឋយេសក្មចចិតតយក្តមការសឆាើយរបេ់ភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្ស
បក្សនសោ យមយួ។ ក្រណី្ការោិល័យសលខ២០០ សៅក្ោុខទីតខំសរាខបុណ្យភមូកិ្ព្ីខ  ំុទួលោលា ក្េុក្
បសេដ្ឋ សខតតក្ំព្ខេ់ពឺ ក្បធានការោិល័យ នទទួលោគ ល់ការគូេេនាឹក្សនោ តមដ្លគូេវួេក្បអបគ់ណ្បក្ស
ថា នការ(្ទុយព្ីសេចក្តីមណ្នា ំ មដ្លចតជ់ាេនាឹក្សនោ តមនិ នការ) សដ្ឋយគ្នម នការរំទាេ់ព្ីភាោ ក្ង់្ករគណ្
បក្សស្សខ។ ក្រណី្សៅក្ោុខការោិល័យសលខ ០៣៩៧ ក្ោុខទីតខំការោិល័យបឋមេិក្ាវតតសលៀប  ំុចំការ
េំសរាខ ក្េុក្ តដ់្ំបខ សខតត តដ់្បំខ ានការយក្ជា នការនូវេនាឹក្សនោ ត នក្បឡាក្។់ ក្រណី្សៅក្ោុខ
ការោិល័យសលខ ០៤៥០ ទីតខំអនុវទិាល័យេនាុខ  ំុេនាុខ ក្េុក្ខាចក់្ណាដ ល សខតតក្ណាដ ល ានការ
រំទាេ់ព្ីគណ្បក្សសភាើខសទៀនអំព្ីការគូេេនាឹក្សនោ តមនិក្តឹមក្តូវ បមនតគ្នម នការឯក្ភាព្ព្ីក្បធាន គក្រ សក្ ោះ
េនាឹក្សនោ តេសក្មចយក្ជាការ ន។  

 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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រូរភាពទី១៦ បសច្កតីហ្វណនាំននសនលឹកប ន្្តចាតទ់ុកថ្ម្ិានការ 

 

គំរូេនាឹក្សនោ តមិន នការសនោ ត
មដ្លគូេវួេគំនូេ 

 

គំរូេនាឹក្សនោ តមិន នការសនោ ត
មដ្លានោោ មក្បឡាក្ ់

 

ការរាបេ់នាឹក្សនោ តញាបស់ព្ក្ ឬនិខមនិ នបង្កា ញឱ្យចាេ់លាេ់ដ្ល់អោក្េសខាតការណ៍្ ឬភាោ ក្ង់្ករ
គណ្បក្សនសោ យ។ ក្រណី្សនោះ ានចំនួន ៤១ក្រណី្។ ទាក្ទ់ខចំណុ្ចសនោះ ក្ោុខ ប.ន. .េ ចណុំ្ច 
១០.២.៦.១ និខ១០.២.៦.៣ ចខែុលបង្កា ញថា «ក្បធាន គក្រ ក្តូវយក្េនាកឹ្សនោ តមតខមយួេនាកឹ្ៗ មក្ព្និិតយ
ស្ទៀខផ្លទ តេុ់ព្លភាព្ នខិបង្កា ញឱ្យអោក្េសខាតការណ៍្ ឬភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យ នព្ិនិតយ បនាទ បក់្បធាន
ក្តូវក្បកាេឱ្យឮៗ នូវគណ្បក្សនសោ យមដ្លានេញ្ជញ គ្នកំ្ទ»។ ដូ្ចសៅក្ោុខការោិល័យសលខ ០៣២៩ ក្ោុខ
ទីតខំបឋមេិក្ាោនគរ«ខ»  ំុោនគរ ក្េុក្ក្ំព្ខោ់វ យ សខតតក្ំព្ខ់្ ំ ក្បធាន គក្រ រាបេ់នាឹក្សនោ តសលឿន និខ
មនិបង្កា ញឱ្យ នស ើញចាេ់ព្ីគំនូេេនាកឹ្សនោ តសនាោះសទ។ ោលាបឯមេិក្ារមពូវន័  ំុសតោ ត ក្េុក្ក្សញ្ា ៀច 
សខតតនក្ព្មវខ សៅក្ំឡុខសព្លស ោះសនោ តគណ្:ក្មមការាបេ់នាឹក្សនោ ត  នអានសលឿនស្វើសអាយភាោ ក្ង់្ករេសខាត
ការណ៍្បក្សានការសេោើេំុសអាយអានយឺតប ុមនតប ុមនតគណ្:ក្មមការាបេ់នាកឹ្សនោ តសៅមតអានដូ្ចមនុដ្មដ្លសវើយ
ភាោ ក្ង់្ករេសខាតការណ៍្ក្ឈ៏បន់ិោយសដ្ឋយដ្ខឹថាសបើនោិយក្គ៏្នតស់ៅមតអានសលឿនដ្មដ្ល។ ក្រណី្សៅក្ោុខការ ិ
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ោល័យសលខ ០៤៥០ ទីតខំអនុវទិាល័យេនាុខ  ំុេនាុខ ក្េុក្ខាចក់្ណាដ ល សខតតក្ណាដ ល ក្បធាន គ.ក្.រ 
រាបេ់នាឹក្សនោ តញាប ់នខិមនិ នបង្កា ញឱ្យស ើញចាេ់ៗ រវូតានការរំទាេ់ព្ីភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យ
សភាើខសទៀន មតក្បធាន គក្រ មនិ នស្វើតមេំសណ្ើ សវើយយក្សលេថា«ក្បញាបស់ៅស្វើការស្សខសទៀត»។ 

៨.៣ ភាពម្និ្រ្កតីបផ្្សងៗហ្វែលបកើតាន 

សក្ៅព្ីភាព្មនិក្បក្ក្តីមដ្ល នបង្កា ញដូ្ចក្ោុខតរាខខាខសលើ ក្ក៏្រណី្ស្សខសទៀតក្តូវ នក្តេំ់គ្នល់
ស ើញសនាោះមដ្រគឺ ការបិទ្ាយក្ំណ្តស់វតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត (ទ.១១០២) សៅការោិល័យស ោះសនោ ត 
សដ្ឋយមនិានការបង្កា ញតួសលខគណ្បក្សនសោ យមដ្លទទួល ន។ 

៨.៣.១ ការរិទកណំត់បរតុននការរារ់លទធផ្លប ន្្ត (ទ.១១០២) 

រូរភាពទី១៧ ការរិទផ្ា្យកំណត់បរតុននការរារ់សនលឹកប ន្្ត (ទ.១១០២) គ្្្នតួបលខ 

  
ការោិល័យសលខ ០៦៦៨ ក្ោុ ខទីតខំោលាបឋម

េិក្ាលាព ក្  ំុក្េក្ ក្េុក្ក្ពំ្ខស់េៀម  
សខតតក្ំព្ខច់ម។ 

ការោិល័យសលខ ០០២៧ ក្ោុ ខទីតខំោលាបឋម
េិក្ាអូរសក្បើេ  ំុអូរតស   សខតតនប លិន។ 

 ក្រណី្ស្សខមយួសទៀត សលខាខុមម្វវល នទទួលព្ត័ា៌នមយួសៅនងៃស ោះសនោ ត ក្រណី្ការបខារបេួ
ោោ មសលើសបក្េរនគណ្បក្សសភាើខសទៀន សៅ ំុមក្ព្ក្េំបូរ ក្េុក្ មររ មដ្លជាសបក្េរនសលខសរៀខទី១ ព្ីក្ក្ុម
ការង្ករព្ក្ខឹខបក្សរបេ់គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាស ម្ ោះ ព្ឹម េំណាខ  នភាខក់ាសំភាើខសៅក្ាលស ម្ ោះ នយ 
សទៀខ។ ក្រណី្សនោះ  នសក្ើតសឡើខសៅសវលាសា ខ ១០:៣០នាទីក្ព្ឹក្ និខ នេក្មបេក្មួលសៅក្មនាខសក្ើតសវតុ 
សដ្ឋយមនិ នដ្ឋក្ ់ក្យបណ្តឹ ខសនាោះសទ។ 
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៨.៣.២ ការប្រើ្ាស់ទឹកប្្្បោយខុសរបច្េកបទស 

ានក្រណី្សក្បើក្ េ់ទឹក្សមម ខុេបសចចក្សទេ សដ្ឋយមនិដ្ឹខថា ម្នតីការោិល័យស ោះសនោ ត  នសក្បើ
ក្ េ់ទឹក្សមម  ឬទឹក្ថាោ កំ្ក្វមសនាោះសទ សក្ ោះានអោក្ស ោះសនោ ត នលាខក្រោះ។ ក្រណី្សនោះ  នសក្ើតសឡើខសៅក្ោុខ
ការោិល័យសលខ ០៣៧៧ សៅក្ោុខទីតខំវតតស ្ិវាល េង្កា តរ់តនៈ ក្ក្ុខ តដ់្បំខ សខតត តដ់្ំបខ។ តមការ
ោក្េួររបេ់អោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល ជាមយួអោក្ស ោះសនោ តមយួចំននួានសលខសរៀខក្ោុខបញ្ា ី ១៦X  និខ ៨
x  នបង្កា ញថា ព្កួ្គ្នត ់នលាខក្រោះព្ិតមមន(ានរូបបង្កា ញខាខសក្កាម)។ តមការបញ្ជា ក្ព់្ ី ម្នត ី គក្ប 
និោយថា «វាមនិក្រោះអេ់សទ មតព្ណ៌្ គឺខុេមមន»។ ប ុមនតអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល េសខាតស ើញថា ថាោ ជំាប់
ក្ាមនដ្សនាោះានព្ណ៌្ក្ក្វម អាចជាថាោ កំ្ក្វមេក្ាបវ់ាយក្ត។ ក្រណី្សនោះ ម្នតី គ .េប  នេសក្មចបដូរ
ទឹក្ថាោ កំ្រលក្ក់្ាមនដ្សនាោះ សៅសវលាសា ខ១០ នខិ១០នាទីក្ព្ឹក្ មដ្លានចនំួនអោក្ស ោះសនោ តស ោះ នចនំនួ 
២១០នាក្រ់ចួសវើយ។ 

រូរភាពទី១៨ លទធផ្លននការលាងសាអ្តទឹកថ្ន្ំ្រលក់្ាម្នែ 

  
ក្ាមនដ្មដ្ល នក្រលក្ទឹ់ក្ថាោ សំក្កាយស ោះសនោ ត ាន

ព្ណ៌្ក្ក្វម ក្ាមនដ្មដ្ល នលាខទឹក្ថាោ កំ្រោះ 
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អោក្ស ោះសនោ តមដ្លអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល 
 នោក្េួរព្ត័ា៌ន និខពិ្និតយសមើលក្ាមនដ្មដ្ល

លាខទឹក្ថាោ សំចញពី្ក្ាមនដ្ 
គ្នតា់នសលខសរៀខក្ោុ ខបញ្ាី ស ោះសនោ ត ១៦X។ 

  

៩. បណ្តឹ ខ នខិដំស ោះក្ាយទាក្់ទខការស ោះសនោ ត  

៩.១ រណ្ងឹទាក់ទងការច្ុោះរញ្ជីបរកខរនគណរក្សនបោាយ 

ដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ តតមមបបក្បជា្ិបសតយយ គឺការរមួបញ្ចូ ល្ខមដ្រអំព្ីក្បព្ន័ធសដ្ឋោះក្ោយវវិាទសៅក្ោុខ
ដ្ំណាក្ក់ាលនានា ននដ្ំណាក្ក់ាលននការស ោះសនោ ត។ យនតការសដ្ឋោះក្ោយបណ្តឹ ខការស ោះសនោ ត ក្តូវសបើក្ឱ្យអោក្
ស ោះសនោ ត សបក្េរនឈរស ម្ ោះ និខគណ្បក្សនសោ យ អាចានលទធភាព្តតខំ និខសលើក្សឡើខព្ីក្ខវល់ស្សខៗ 
និខក្តូវទទួល នការសដ្ឋោះក្ោយក្តឹមក្តូវ និខយុតតិ្ ម។៌ ក្បព្ន័ធសដ្ឋោះក្ោយបណ្តឹ ខមដ្លានក្បេិទធភាព្
េក្ាបស់ដ្ឋោះក្ោយ ក្យបណ្តឹ ខ ក្តូវធានាដ្ល់អោក្ស ោះសនោ ត សបក្េរនឈរស ម្ ោះ និខគណ្បក្សនសោ យ អំព្ី
ក្ខវល់ ឬការចខ ់នរបេ់ព្កួ្សគ ក្តូវ នសគយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ោ់ ខមុខឺា ត ់ នខិឆាខកាតក់ារសដ្ឋោះក្ោយសដ្ឋយ
តាា ភាព្។ 

ការដ្ឋក្ ់ ការទទួល និខការសដ្ឋោះក្ោយ ក្យបណ្ដឹ ខ ក្ោុខដ្ណំាក្ក់ាលចុោះបញ្ា ីសបក្េរនននគណ្បក្ស
នសោ យឈរស ម្ ោះស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ អាណ្តតទិី៥ នោ ២ំ០២២  នទទួល ក្យ
បណ្ដឹ ខេរុបចំនួន ១៤៧បណ្ដឹ ខ។ ក្ោុខចំសណាម ក្យបណ្ដឹ ខទាខំ១៤៧ សនាោះរមួាន ៖ 

- ក្រណី្បតឹខតវា ការបដ្ិសេ្េំុចុោះបញ្ា ីសបក្េរន ននគណ្បក្សសភាើខសទៀន ានចំននួ ៩បណ្ដឹ ខក្តូវ ន 
គ.រ.ប េសក្មច។ 
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- ក្រណី្បដឹខរំទាេ់នឹខបញ្ា ីសបក្េរនមនិក្គបល់ក្េខណ្ឌ  ានចំនួន ១៨បណ្ដឹ ខ សេមើនឹខ ៣៧នាក្ម់ដ្ល
ក្តូវ នក្បជាព្លរដ្ឋបដឹខរំទាេ់សបក្េភាព្ព្ីបញ្ា ីគណ្បក្សសភាើខសទៀន ចំននួ ១៧បណ្ដឹ ខ (៣៣នាក្)់ 
និខគណ្បក្សឆនទៈមខមរ ១បណ្ដឹ ខ (៤នាក្)់  

- ក្រណី្បដឹខរំទាេ់េំុលុបបញ្ា ីសបក្េរនសចញព្បីញ្ា ីដ្ំបខូ ានចំនួន ១២បណ្ដឹ ខ ក្ោុខសនាោះគណ្បក្ស
សភាើខសទៀនចំនួន ១០បណ្ដឹ ខ គណ្បក្សឆនទៈមខមរចនំួន ១បណ្ដឹ ខ នខិគណ្បក្សេំបុក្ មុេំខគមក្បជា្ិ
បសតយយចំនួន ១បណ្ដឹ ខ  

- ក្រណី្បដឹខតវា នខឹបញ្ា ីសបក្េរនដ្ំបូខេំុដ្ក្សបក្េភាព្ព្ីគណ្បក្សនសោ យ ាន ១០៧បណ្ដឹ ខ 
មដ្លសបក្េរនេំុដ្ក្សបក្េភាព្ព្ី ៖  

o គណ្បក្សសភាើខសទៀនចនំួន ៦២បណ្ដឹ ខ សេមើនឹខ ៥៣នាក្ ់ 
o គណ្បក្សឆនទៈមខមរចនំួន ២៥បណ្ដឹ ខ សេមើនខឹ ១៥នាក្ ់ 
o គណ្បក្សមខមររបួរមួជាតិចំននួ ១០បណ្ដឹ ខ សេមើនឹខ១០នាក្ ់ 
o និខគណ្បក្សេំបុក្ មុ ំេខគមក្បជា្ិបសតយយចំនួន ១០បណ្ដឹ ខ (បញ្ាូ លក្ោុខបណ្ដឹ ខសលខ 

១០០ក្រណី្ លុបបញ្ា ីទាខំមលូ)  
- បណ្ដឹ ខបដឹខបនតព្ីគ្.ខប (ក្រណី្េំុឱ្យ្តនាទ សទាេ) ានចនំួន ១បណ្ដឹ ខ 

ក្បជាព្លរដ្ឋមដ្លានេិទធិស ោះសនោ តក្ោុខ ំុេង្កា ត ់ានេិទធិបដឹខសៅ គ.រ.ប អំព្ីសបក្េរន ឬបញ្ា ីសបក្េរន
ដ្ំបូខ (ាក្ត៥៨ ននចាបេ់ដីព្ី ច.ប. .េ) ក្ោុខរយៈសព្លោ ខយូរ ៣នងៃបនាទ បព់្ីនងៃបិទ្ាយជាោធារណ្ៈ
(ាក្ត៥៧ ននចាប ់ច.ប. .េ)។ បណ្ដឹ ខរំទាេ់ក្តូវសចទក្បកានស់ៅសលើសបក្េរន ឬបញ្ា ីសបក្េរនដ្បំូខ ននគណ្
បក្សនសោ យជាក្ល់ាក្ណ់ាមយួ មដ្លមនិ នបំសព្ញតមលក្េខណ្ឌ  ដូ្ចានមចខក្ោុខាក្ត ៣៥ ាក្ត ៣៦ 
ាក្ត ៣៧ ាក្ត ៣៩ ាក្ត ៤០ ាក្ត ៤១ និខាក្ត ៤២ (ាក្ត៥៩ ននចាប ់ច.ប. .េ)។ 

គ.រ.ព្  នសលើក្សឡើខថា ការបដឹខរំទាេ់សៅនឹខបញ្ា ីសបក្េរនដ្ំបខូ គឺជាការដ្ឋក្ប់នទុក្សលើការទទួលខុេ
ក្តូវរបេ់គណ្បក្សនសោ យ ក្ោុខការសរៀបចំឱ្យ នក្តឹមក្តូវនូវឯក្ោរ ៦(ក្ មំយួ)ក្បសភទ មដ្លក្តូវដ្ឋក្ភ់ាា ប់
ជាមយួ ក្យេំុចុោះបញ្ា ីសបក្េរនឈរស ម្ ោះស ោះសនោ ត (ាក្ត៤២ ននចាប ់ ច.ប. .េ) មដ្លឯក្ោរទាខំសនាោះ
រមួាន៖ 

១. សេចក្តីចមាខលិខិតបញ្ជា ក្ក់ារចុោះបញ្ា ីគណ្បក្សនសោ យសៅក្ក្េួខមហាន្ទ ១ ចាប ់

២. អាេយដ្ឋឋ នននទីោោ ក្ក់ារក្ណាត លគណ្បក្សនសោ យ អាេយដ្ឋឋ នទីោោ ក្ក់ារគណ្បក្សក្ោុខ ំុ 
េង្កា ត ់និខស ម្ ោះតំណាខក្បចទំីោោ ក្ក់ារគណ្បក្សក្ោុខ ំុ េង្កា ត ់មដ្ល នដ្ឋក្ស់េោើបញ្ា ីសបក្េរន។ 

៣. បញ្ា ីរាយនាមសបក្េរន មដ្លានចំនួនសបក្េរនោ ខសហាចណាេ់សេមើនខឹព្ីរដ្ខននចំនួនេារកិ្
ក្ក្ុមក្បឹក្ា ក្ោុខក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត។់ 
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៤. លិខិតបញ្ជា ក្ព់្ីសម ំុ សៅេង្កា តថ់ា សបក្េរនព្ិតជា នចុោះស ម្ ោះ និខានស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ីស ម្ ោះអោក្
ស ោះសនោ តក្ោុខ ំុ េង្កា ត ់មដ្លខាួនានបណំ្ខឈរស ម្ ោះស ោះសនោ ត។ 

៥. រីវក្បវតតិេសខេបមដ្លបំសព្ញផ្លទ ល់នដ្របេ់សបក្េរនាោ ក្់ៗ  និខរូបងតសបក្េរនាោ ក្់ៗ ចនំួន ៣ េនាកឹ្ 
ទំវំ ៤X៦ ងតចំព្ីមខុ តមគំរូក្ំណ្តស់ដ្ឋយគណ្ៈក្ាម ្កិារជាតិសរៀបចំ-ការស ោះសនោ ត។ 

៦. ស ម្ ោះគណ្បក្សនសោ យជាអក្សរសព្ញ អក្សរកាត ់និខេញ្ជញ េាគ ល់គណ្បក្សនសោ យ។ 

គ.រ.ប  នបញ្ជា ក្ប់មនថមសទៀតថា ក្ោុខក្រណី្ានភាព្មនិក្បក្ក្តីក្ោុខការសរៀបចំឯក្ោរណាមយួ ឬសក្ចើន 
ក្ោុខចំសណាមឯក្ោរទាខំក្ មំយួខាខសលើ បញ្ា ីសបក្េរនននគណ្បក្សនសោ យសនាោះពុ្ំានគុណ្េមបតតិ និខ
លក្េណ្េមបតតិក្គបក់្គ្នន ់ សដ្ើមបចូីលរមួក្បក្ួតក្បមរខក្ោុខការស ោះសនោ តសៅមណ្ឌ លស ោះសនោ តនន ំុ េង្កា ត ់ក្់
ព្ន័ធសឡើយ។ 

គ.រ.ប  នបដ្ិសេ្សលើបញ្ា ីសបក្េរនដ្បំូខននគណ្បក្សនសោ យ សដ្ឋយសលើក្សឡើខព្មីូលដ្ឋឋ នេំអាខ
ននបញ្ជា ក្ោុខការបដ្ិសេ្ គឺ ១) គណ្បក្សសភាើខសទៀន  នសក្រើេសរ ើេក្បជាព្លរដ្ឋមនិសចោះអាន និខមនិសចោះេរសេរ
អក្សរមខមរមក្ស្វើជាសបក្េរនឈរស ម្ ោះស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់ ២) ោមខីាួនក្តូវ នសគយក្
ស ម្ ោះសៅឈរជាសបក្េរនឱ្យគណ្បក្សនសោ យទាខំខាួនសបក្េរនពុ្ំ នដ្ខឹ នខិពុ្ាំនឆនទៈក្ោុខការឈរស ម្ ោះ
ជាសបក្េរនឱ្យគណ្បក្សនសោ យ្ខ ៣) រីវក្បវតតិេសខេប នខិសេចក្ដីក្បកាេយល់ក្ព្មឈរស ម្ ោះជាសបក្េរន 
មដ្លសបក្េរនក្តូវបំសព្ញផ្លទ ល់នដ្ មបរជាក្តូវ នបំសព្ញរំនួេសដ្ឋយក្ក្ុមការង្ករគណ្បក្ស។ 

៩.២ រណ្ងឹបៅកនុងែណំ្កក់ាលបោសនាបាោះប ន្្ត 

េរុបសេចក្តីមក្ យុទធនាការសោេនាស ោះសនោ តានរយៈសព្ល ១៤នងៃ ចបព់្ីនងៃទី២១ មខឧេភា និខ
បិទបញ្ចបស់ៅវញិសៅនងៃទី៣ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២  នទទួល ក្យបណ្តឹ ខេរុបចនំនួ ៩០បណ្ដឹ ខ ( នសដ្ឋោះ
ក្ោយចបជ់ាោថ ព្រសវើយ) ានដូ្ចខាខសក្កាម ៖ 

- សៅ គ .េប  នទទួល ក្យបណ្តឹ ខេរុបចំនួន ៥៣បណ្ដឹ ខ ( នសដ្ឋោះក្ោយចបោ់ថ ព្រ) 
- ្សោះ្ាេោះជា ១៧បណ្តឹ ខ  
- ្សោះ្ាមនិេោះជា ២៤បណ្តឹ ខ  
- លិខិតរូនដ្ំណឹ្ខ ៨បណ្តឹ ខ  
- សដ្ើមបណ្តឹ ខេំុដ្ក្ ក្យបណ្ដឹ ខ ៣បណ្ដឹ ខ 
- ចរបដ្ិសេ្ (ដ្ឋក្ស់ក្កាយរយៈសព្លក្ំណ្ត)់ ១បណ្ដឹ ខ  

សៅ គ្.ខប  នទទួល ក្យបណ្តឹ ខមដ្លបតឹខបនតព្ ីគ .េប េរុបចនំួន ២២បណ្តឹ ខ ( នសដ្ឋោះក្ោយ
ចបោ់ថ ព្រ) រមួាន ៖ 

- លិខិតរូនដ្ំណឹ្ខ ៦បណ្តឹ ខ  
- េសក្មចផ្លក្ព្ិនយ័ ៥លានសរៀល ២បណ្តឹ ខ  
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- េសក្មចក្ព្ាន ១បណ្ដឹ ខ 
- េសក្មចសក្ក្ើនរលឹំក្ ១១បណ្ដឹ ខ  
- ្សោះ្ាេោះជា ២បណ្តឹ ខ  

សៅ គ.រ.ប  នទទួល ក្យបណ្តឹ ខមដ្លបតឹខព្ី គ្.ខប េរុបចំនួន ១៥ ក្យបណ្ដឹ ខ ( នសដ្ឋោះក្ោយ 
ចបោ់ថ ព្រ) រមួាន ៖ 

- េសក្មចលុបសចលការផ្លក្ព្ិនយ័ ២បណ្តឹ ខ  
- តមាល់សេចក្តីេសក្មច ១បណ្ដឹ ខ  
- លិខិតរូនដ្ំណឹ្ខ ១១បណ្ដឹ ខ  
- សដ្ើមបណ្តឹ ខេំុដ្ក្ ក្យបណ្ដឹ ខ ១បណ្ដឹ ខ 

១០. លទធ្ល្លវូការននការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្មុក្បឹក្ា ុេំង្កា ត ់

១០.១ ការកត់សាគ្ល់ការបច្ញផ្្ាយច្ំននួអនកបច្ញបាោះប ន្្តបោយ គ.រ.រ 

ខុមម្វវល  នក្តេ់ាគ ល់ស ើញថា គ.រ.ប  នបង្កា ញតួសលខចំនួនអោក្ស ោះសនោ ត នសចញសៅស ោះ
សនោ តចំនួន ២ដ្ខ។ តួសលខអោក្ស ោះសនោ ត នសចញសៅស ោះសនោ ត ្ាយសលើក្ទ១ី សៅនងៃទី៥ មខមងុិនា នោ ំ
២០២២ ានចនំួន ៧,១៧២,៤៤៨េំសឡខ/នាក្ស់េមើនខឹ ៧៧.៩១ភាគរយ11។ សលើក្ទី២ សៅនងៃទ៦ី មខមងុិនា 
នោ ២ំ០២២12 ានចំនួន ៧,៣៨២,៤៤៩នាក្ស់េមើនឹខ ៨០.១៩ភាគរយននអោក្ានស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ី។ ្ាយសលើក្ទី
៣ សៅនងៃទី២៦ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២ ានចំននួ ៧,៣៩៤,៤២៧េនាឹក្(េនាឹក្សនោ តក្ោុខវិប)សេមើនឹខ ៨០.៣២
ភាគរយ13។ 

ារាងទ៥ី ការផ្្ាយច្ំនួនអនកបាោះប ន្្តបច្ញបៅបាោះប ន្្ត 

ល.រ ការបច្ញផ្្ាយ បពលបវលា 
អនកបាោះប ន្្តបច្ញបៅបាោះប ន្្ត 
ច្ំនួន ភាគរយ 

១ សលើក្ទី១ ៥ មងុិនា ៧,១៧២,៤៤៨ ៧៧.៩១ 
២ សលើក្ទី២ ៦ មងុិនា ៧,៣៨២,៤៤៩ ៨០.១៩ 
៣ សលើក្ទី៣ ២៦ មងុិនា ៧,៣៩៤,៤២៧ ៨០.៣២ 

 

 
11 https://bit.ly/3OWHEw9 
12 https://bit.ly/3IVexbt 
13 https://bit.ly/3OmEem9 

https://bit.ly/3OWHEw9
https://bit.ly/3IVexbt
https://bit.ly/3OmEem9
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១០.២ លទធផ្លននការបាោះប ន្្តកាលពីនងៃទ៥ី ហ្វខម្ងិុនា ន្្ំ២០២២ 

លទធ្លននការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តអ់ាណ្តតិទ៥ី មដ្លសចញសដ្ឋយគណ្ៈក្ាម ្ិ
ការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត  នបង្កា ញថា គណ្បក្សចំននួ ៩ ក្ោុខចំសណាមគណ្បក្ស ១៧មដ្ល នដ្ឋក្ស់បក្េ
ភាព្ចូលរមួក្បក្ួតមរខទទួល នអាេនៈក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត។់ ក្ោុខចំសណាមគណ្បក្សនសោ យទាខំ ៩ 
មដ្លទទួល នអាេនៈសនាោះ គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ទទួល នអាេនៈសក្ចើនជាខសគ និខបនាទ បម់ក្គឺគណ្
បក្សសភាើខសទៀន។ 

្ការែិកទី១ សបម្លងប ន្្ត នងិអាសនៈហ្វែលគណរក្សនបោាយទទួលាន 

 
 លទធ្លស ោះសនោ ត នបង្កា ញថា េនាឹក្សនោ ត នការេរុបចំនួន ៧,២០៦,២១៨េសមាខទូទាខំ
ក្បសទេ និខអាេនៈេរុបចនំួន ១១,៦២២អាេនៈ ។ ក្ោុខចំសណាមេំសឡខសនោ ត នខិអាេនៈសនាោះ គណ្បក្ស
ក្បជារនក្មពុជា ទទួល ន ៥,៣៧៨,៧៧៣ សេមើនឹខ ៩,៣៧៦អាេនៈ។ គណ្បក្សសភាើខសទៀនទទួល នចំននួ 
១,៦១០,៥៥៦េំសឡខ សេមើនឹខ ២,១៩៨អាេនៈ។ គណ្បក្សវវវ៊ុនេវុនបុចិទទួល នចំនួន ៩១,៧៩៨េំសឡខ 
សេមើនឹខ ១៩អាេនៈ។ គណ្បក្សមខមររបួរមួជាតិ ទទួល ន ៦,៨០៧េំសឡខ សេមើនឹខ ១៣អាេនៈ។ គណ្បក្ស
ក្បជា្ិបសតយយមូលដ្ឋឋ ន ទទួល នចំននួ ៦,៨០៧េំសឡខសេមើនឹខ ៦អាេនៈ។ គណ្បក្សមខមរក្េឡាញ់ជាត ិ
ទទួល នចនំួន ៣៣,២៥៩េំសឡខ សេមើនឹខ ៥អាេនៈ។ គណ្បក្សយុវរនក្មពុជា ទទួល នចំននួ ១៣,៨៤១
េំសឡខសេមើនឹខ ៣អាេនៈ។ គណ្បក្សក្មពុជានិយម ទទលួ នចំនួន ៤,៨៥៦េំសឡខ សេមើនឹខ ១អាេនៈ និខ
គណ្បក្សេំបុក្ មុ ំេខគមក្បជា្ិបសតយយ ទទួល នចំននួ ២,៤៦០េំសឡខសេមើនឹខ ១អាេនៈ។ សក្ៅព្ីគណ្
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បក្សទាខំ ៩ សនោះ គណ្បក្សស្សខសទៀតចំននួ ៨ ទទួល នេំសឡខេរុបចំនួន ៣០,៣៦៤េំសឡខ មតមនិទទួល
អាេនៈសនាោះសទ។ 

១០.៣ តំហ្វណងបម្ឃុ ំបៅសង្ក្ត់ហ្វែលគណរក្សនបោាយទទួលាន 

 លទធ្លមដ្លទទួល នព្កីារស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់  នបង្កា ញថា ក្ោុខចំសណាម
 ំុេង្កា ត ់ ១៦៥២ គគឺណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ទទួល នអាេនៈជាសម ំុសៅេង្កា តស់ក្ចើនជាខសគ ចនំួន 
១៦៤៨ ំុេង្កា ត។់ គណ្បក្សសភាើខសទៀន ទទួល នសម ំុសៅេង្កា តច់ំនួន ៤ ំុេង្កា ត ់រមួានសៅក្ោុខសខតតក្ពំ្ខ់
ចម ចំននួ១ និខសខតតក្ំព្ខ់្  ំចំនួន៣។ រឯីគណ្បក្សនសោ យ ៧ស្សខសទៀតមដ្លានអាេនៈក្ោុខក្ក្មុក្បឹក្ា
 ំុេង្កា តម់ដ្រ មតមនិានអាេនៈជាបជ់ាសម ំុសៅេង្កា តស់នាោះសទ។ 

ារាងទ៦ី បម្ឃុំបៅសង្ក្ត់ហ្វែលគណរក្សទទួលាន 

ល.រ ប ្្ោះគណរក្ស 
លទធផ្លបាោះប ន្្ត្ន្២ំ០២២ 

អាសនៈ បម្ឃុ ំ រំទរ១់ រំទរ២់ 
១ គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា       9,376  1,648  1,618  261  

២ គណ្បក្សសភាើខសទៀន 2,198      4     25  1,360  

៣ គណ្បក្សវវវ៊ុនេិុនបុិច               19  0          4      12  

៤ គណ្បក្សមខមររបួរមួជាត ិ            13  0           1      10  

៥ គណ្បក្សក្បជា្ិបសតយយមលូដ្ឋឋ ន               6  0          2          2  

៦ គណ្បក្សមខមរក្េឡាញ់ជាត ិ               5  0           2           2  

៧ គណ្បក្សយុវរនក្មពុជា               3  0    0           3  

៨ គណ្បក្សក្មពុជានិយម               1  0    0             1  

៩ គណ្បក្សេំបុក្ មុ ំេខគមក្បជា្ិបសតយយ                1  0    0            1  

១០ គណ្បក្សស្សខសទៀត ចំនួន ១១ 0    0    0    0    

សរុរ 11,622  1,652  1,652  1,652  

 តរាខខាខសលើ  នបញ្ជា ក្ថ់ា គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាទទួល នអាេនៈ ៩៣៧៦អាេនៈសេមើនខឹ 
៨០.៦៧ភាគរយននអាេនៈេរុបទូទាខំក្បសទេ។ ក្ោុខចំសណាមអាេនៈមដ្លគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាទទួល
 ន ានអាេនៈជាសម ំុសៅេង្កា តច់ំនួន ១៦៤៨អាេនៈននអាេនៈមដ្លគណ្បក្សក្បជារនទទួល នេរុ
ប។ អាេនៈជារទំបទ់១ី ចំននួ ១៦១៨អាេនៈ និខអាេនៈជារំទបទ់ី២ ចំននួ ២៦១អាេនៈ។ រឯីគណ្បក្សសភាើ
ខសទៀន ានអាេនៈជាសម ំុសៅេង្កា តច់ំនួន៤ អាេនៈជារំទបទ់១ី ចំននួ២៥ និខអាេនៈជារំទបទ់ី២ ចនំួន 
១៣៦០អាេនៈ។  
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១០.៤ ច្នំួនឃុំសង្ក្ត់ាន្កុម្្រឹក្ាហ្វតម្ួយគណរក្សនបោាយ 

សៅក្ោុខ ំុេង្កា តម់យួចនំួន សក្កាយការក្បក្ួតក្បមរខ គណ្បក្សនសោ យមយួចំននួ មនិក្តូវទទួល ន
អាេនៈសនាោះសទ សទាោះ ំុេង្កា តស់នោះានដ្ឋក្ស់បក្េរនចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខក្ស៏ដ្ឋយ។ ដូ្ចក្រណី្ សៅក្ោុខ ំុសកាោះ
ទនទឹម ក្ក្ខុក្ំព្ខច់ម សខតតក្ពំ្ខច់ម ានគណ្បក្សនសោ យ ២ចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខ គគឺណ្បក្សក្បជារនក្មពុ
ជា ទទួល ន ១,៤៨៨េំសឡខ(៥អាេនៈ) និខគណ្បក្សសភាើខសទៀន ទទួល ន ១៩៧េំសឡខ(០អាេនៈ)។ 

្ការែិកទី២ ច្ំននួឃុំសង្ក្តា់ន្កុម្្រឹក្ាហ្វតម្ួយគណរក្សនបោាយ 

 
តរាខខាខសលើ  នបង្កា ញថា លទធ្លសក្កាយនងៃស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់គឺេារិក្

ក្ក្ុមក្បឹក្ាានមតគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាមតមយួគតម់ដ្លទទួល នអាេនៈក្ោុខ ំុេង្កា ត ់ ចំនួន ២៣១ ំុ
េង្កា ត។់ ក្ោុខចំសណាមសនាោះ សៅក្ោុខសខតតស ្ិ៍ោត ់ានចំនួនសក្ចើនជាខសគរវូតដ្ល់ ២៥ ំុេង្កា ត ់ បនាទ បម់ក្
សខតតរតនគិរ ីចំននួ ២១ ំុេង្កា ត។ សខតតក្ណាត ល និខសខតតមណ្ឌ លគិរ ីានចំននួ ១៦ ំុេង្កា តដូ់្ចគ្នោ ។ 
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១១. ការស្ទៀខផ្ទទ ត់ នខិវិភារលទធ្ លស ោះសនោ ត 

១១.១ ការបផ្ទៀងផ្ទ្ត់ និងភាព្តឹម្្តូវននកំណត់បរតុននការរារ់សនលឹកប ន្្ត (ទ.១១០២) 

អខគការខុមម្វវល នស្វើការស្ទៀខផ្លទ តទ់ិនោនយ័ និខក្ំណ្តស់វតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត (ទ.១១០២) មដ្ល
្ាយក្ោុខសគវទំព្រ័របេ់ គ.រ.ប សក្កាយនងៃស ោះសនោ ត ជាមយួនឹខក្ំណ្តស់វតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត (ទ.១១០២) 
មដ្លខុមម្វវលក្បមូល នព្ីអោក្េសខាតការណ៍្របេ់ខាួន។ ក្ំណ្តស់វតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត  (ទ.១១០២) មដ្ល
ក្បមូល នសដ្ឋយអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវលានចំនួន ៥២៧ការោិល័យស ោះសនោ ត នឹខយក្មក្ស្ទៀខផ្លទ ត។់  

ារាងទី៧ សបងខរននករណីភាពម្ិន្រ្កតីបលើទ្ម្ង់ ទ.១១០២ 

ល.រ ្របភទករណីបកើតាន ច្ំនួន 
១ ខុេគ្នោ សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តក្ោុខវិប» ៩០ 
២ ខុេគ្នោ សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ ត នការាន» ៨៥ 
៣ ខុេគ្នោ សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តមនិ នការ» ៨៤ 
៤ ខុេគ្នោ សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តគណ្បក្សទទួល ន»  ៣០ 
៥ ខុេគ្នោ សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តខូច» ១០ 
៦ ខុេគ្នោ សៅសលើចំណុ្ច«ចំនួនេនាឹក្សនោ តមដ្លមនិ នសក្បើ» ៥ 
៧ ខុេគ្នោ សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តទទួល នជាក្ម់េដខ» ៥ 
៨ ការសក្បើក្ េ់ទឹក្លុបសលើទក្មខ ់ទ.១១០២  

សរុរ ៣០៩ 

លទធ្លននការស្ទៀខផ្លទ ត ់នរក្ស ើញថា ក្ោុខចំសណាម ៥២៧ទក្មខ ់ មដ្លអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល
ទទួល ន និខបញ្ាូ នព្ីការោិល័យមក្ ានទក្មខច់ំនួន ១២០ មដ្លសក្ើតានភាព្មនិក្បក្ក្តី។ ភាព្មនិក្បក្ក្តី
សនាោះ េរុបជាក្រណី្ានចំនួន ៣០៩ក្រណី្។ ក្ោុខចំសណាមក្រណី្មដ្លសក្ើតានភាព្មនិក្បក្ក្តី ានចំនួន ៧
ចំណុ្ច រមួាន (១)  សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តក្ោុខវិប» ានចំនួន ៩០ក្រណី្ (២) សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ ត
 នការាន» ានចំនួន ៨៥ក្រណី្ (៣) សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តមនិ នការ» ានចំនួន ៨៤ក្រណី្ (៤) សៅសលើ
ចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តគណ្បក្សទទួល ន» ានចំនួន ៣០ក្រណី្ (៥) សៅសលើចំណុ្ច«េនាឹក្សនោ តខូច» ានចំនួន 
១០ក្រណី្ (៦) សៅសលើចំណុ្ច«ចំនួនេនាឹក្សនោ តមដ្លមនិ នសក្បើ» ានចំនួន ៥ក្រណី្ និខ(៧) សៅសលើចំណុ្ច 
«េនាឹក្សនោ តទទួល នជាក្ម់េដខ» ានចំនួន ៥ក្រណី្។ ក្រណី្មដ្លសក្ើតានសលើទក្មខ ់ទ.១១០២ សនោះ បង្កា ញថា 
ទក្មខម់ដ្លអោក្េសខាតការណ៍្ទទួល ន គឺ មនិានបំសព្ញព្ត័ា៌នសលើចំណុ្ចនីមយួៗ មតទក្មខប់សង្កា ោះសលើសគវ
ទំព្រ័ គ.រ.ប  នបំសព្ញក្តឹមក្តូវ។ 
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រូរភាពទី១៩ ភាពខុសគ្ន្ននការប្រៀរប ៀរទ្ម្ង់ ទ.១១០២ 

ទ្ម្ង់របង្ហ្ោះបលើបគរទំព័រ គររ ទ្ម្ង់ទទួលានពីអនកសបងេតការណ៍ 

  
ទក្មខប់សង្កា ោះសលើ សគវទំព្រ័របេ់ គរប  នសក្បើក្ េ់ទឹក្លុប លុបតួសលខក្ោុ ខចំណុ្ច «ខ. ចំនួនេនាឹក្សនោ តខូច 

០០» រឯីទក្មខម់ដ្លទទួល នពី្អោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល និខបិទសៅមុខការោិល័យស ោះសនោ ត 
ានតួសលខ ក្ោុ ខចំណុ្ច «ខ. ចំនួនេនាឹក្សនោ តខូច ១៣»។ 
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រូរភាពទី២០ ទ្ម្ង់ ទ.១១០២ ប្រើ្ាស់ទឹកលុរ 

  
ទក្មខម់ដ្ល នសក្បើក្ េ់ទឹក្លុប 

 

ក្រណី្មយួសទៀត គឺការសក្បើក្ េ់ទឹក្លុប លុបសលើព្ត័ា៌នមយួចំនួនក្ោុខទក្មខ ់ទ.១១០២ មដ្លដ្ឋក្ប់សង្កា ោះ
សលើសគវទំព្រ័របេ់ គ.រ.ប ានចំនួន ១៥ទក្មខន់នទក្មខម់ដ្លខុមម្វវល នព្ិនិតយចំនួន ៥២៩ទក្មខ។់ ការលុប
សនោះ សយើខមនិដ្ឹខថា សតើលុបសៅដ្ំណាក្ក់ាលណា? ានអោក្ណាដ្ឹខឮ និខជាោក្សខីាោះ? មូលសវតុអវី នសក្បើក្ េ់
ទឹក្លុប គឺជាមូលសវតុមដ្លនាឱំ្យានការេខសយ័ព្ីភាព្តាា ភាព្ក្ោុខការអនុវតត សបើេិនជាមនិានការចូលរមួព្ីអោក្
េសខាតការណ៍្ ឬភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យដ្ឹខឮសទសនាោះ។ សទាោះជាោ ខណា ក្រណី្លុបសនោះ វាមនិានបញ្ជា ស្វើ
ឱ្យមក្បក្បួលេនាឹក្សនោ តសនាោះសទ សបើេិនជា ការសក្បើទឹក្លុបសនាោះ ក្តឹមមតចំណុ្ចទាខំឡាយមដ្លជាលទធ្លរក្
ស ើញសដ្ឋយ ខុមម្វវល។ 

ជារមួការព្ិនិតយសមើលទក្មខ ់ទ.១១០២ សដ្ឋយស្វើការស្ទៀខផ្លទ តគ់្នោ រវាខទក្មខ ់ទ.១១០២ មដ្ល នបសង្កា ោះ
សលើសគវទំព្រ័ គ.រ.ប និខទក្មខ ់ទ.១១០២ មដ្លអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវលទទួល ន ស ើញថា ានក្រណី្ខុេ
គ្នោ  សលើចំណុ្ចទាខំ៧ រមួាន ចំណុ្ច ចំនួនេនាឹក្សនោ តខូច ចំនួនេនាឹក្សនោ តទទួល នជាក្ម់េដខ ចំននួេនាឹក្
សនោ តមដ្លមនិ នសក្បើ ចំននួេនាឹក្សនោ តក្ោុខវិប េនាកឹ្សនោ ត នការាន េនាឹក្សនោ តមនិ នការ នខិេនាឹក្
សនោ តគណ្បក្សទទួល ន។ ភាព្ខុេគ្នោ មដ្លព្និិតយស ើញសនោះ វា នសក្ើតសឡើខព្ិតមមន មតចណុំ្ចទាខំសនោះ វា
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មនិអាចស្វើឱ្យប ោះ ល់ ឬមក្បក្បួលននេសមាខសនោ តរបេ់គណ្បក្សនីមយួៗសនាោះសទ សក្ ោះថា ទាខំសនោះ ខុមម្វវល
យល់ស ើញថា ជាក្ំវុេបសចចក្សទេរបេ់ម្នតីការោិល័យរាបេ់នាឹក្សនោ ត ក្ោុខការបសំព្ញទក្មខ ់ មដ្លព្កួ្សគ
មនិយក្ចតិតទុក្ដ្ឋក្ឱ់្យ នវមតច់តក់្ោុខការបំសព្ញទក្មខ ់ រវូតានទក្មខខ់ាោះ យក្សៅបិទសៅមុខការោិល័យ 
សដ្ឋយមនិ នេរសេរបញ្ចូ លតួសលខលទធ្លគណ្បក្សមងមសទៀត្ខ។ 

១១.១.១ ច្នំួនគណរក្សនបោាយានច្ូលរួម្្រកួត្រហ្វរង 

ារាងទ៨ី ច្នំួនគណរក្សនបោាយានច្ូលរួម្្រកួត្រហ្វរង 

អាណតត/ិ ន្្ំបាោះប ន្្ត 
អាណត្តទិ១ីឆ្នាំ
២០០២ 

អាណត្តទិ២ីឆ្នាំ
២០០៧ 

អាណត្តទិ៣ីឆ្នាំ
២០១២ 

អាណត្តទិ៤ីឆ្នាំ
២០១៧ 

អាណត្តទិ៥ីឆ្នាំ
២០២២ 

គណរក្សច្ូលរួម្្រកួត្រហ្វរង 8 12 10 12 17 

 ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តន់ោ ២ំ០២២សនោះ ានគណ្បក្សនសោ យេរុបចំនួន 
១៧  នចូលរមួដ្ឋក្ស់បក្េរនក្បក្ួតក្បមរខការស ោះសនោ ត។ គិតមក្ដ្ល់នោ ២ំ០២២ ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេ
ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ានចនំួន ៥អាណ្តត ិក្ោុខសនាោះការស ោះសនោ តដ្ំបូខសគ(អាណ្តតិទ១ី)េក្ាបក់ារស ោះសនោ ត
សក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់គឺសៅក្ោុខនោ ២ំ០០២ មដ្លានគណ្បក្សនសោ យចំនួន ៨។ អាណ្តតិទី២ 
សៅក្ោុខនោ ២ំ០០៧ មដ្លានគណ្បក្សនសោ យចំនួន ១២ អាណ្តតទិី៣ សៅក្ោុខនោ ២ំ០១២ ានគណ្បក្ស
នសោ យចំននួ ១០ អាណ្តតិទី៤ សៅក្ោុខនោ ២ំ០១៧ មដ្លានគណ្បក្សនសោ យ ចំនួន១២ និខអាណ្តតិទី
៥ ក្ោុខនោ ២ំ០២២ មដ្លានគណ្បក្សនសោ យ ចំននួ១៧។ 

១១.១.២ ការប្រៀរប ៀរ្រជាពលរែឋបច្ញបៅបាោះប ន្្ត 

 ចបត់ខំព្ីការស ោះសនោ តនោ ១ំ៩៩៣ មក្ ក្ំសណ្ើ នក្បជាព្លរដ្ឋ សចញសៅស ោះសនោ ត ានចំនួនភាគរយ
គួរឱ្យក្តេ់ាគ ល់។ 

ារាងទ៩ី ប្រៀរប ៀរអនកបាោះប ន្្តបច្ញបៅបាោះប ន្្ត 

ល.រ ្ន្ំបាោះប្ន្ត 
អនកានសិទធិ
បាោះប្ន្ត 

អនកចុ្ោះប ្្ោះបាោះប្ន្ត អនកានបាោះប្ន្ត 
ចំ្នួន ភាគរយ ចំ្នួន ភាគរយ 

១ នោ  ំ១៩៩៣     4,654,000     4,764,430 102     4,267,192 89.56 
២ នោ ២ំ០០២     6,251,832     5,190,307 83     4,543,974 87.55 
៣ នោ ២ំ០០៧ 7,291,084  7,799,371  107 5,293,327 67.87 
៤ នោ ២ំ០១២ 8,894,219 9,203,493 104 5,993,992 65.13 
៥ នោ ២ំ០១៧ 9,664,216 7,865,033 81.38 7,107,395 90.37 
៦ នោ ២ំ០២២ 10,467,961 9,205,681 87.94 7,382,449 80.19 
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តរាខខាខសលើសនោះ  នបង្កា ញថា ការស ោះសនោ តចបត់ខំព្ីនោ ១ំ៩៩៣ មក្ដ្ល់នោ ២ំ០២២សនោះ សបើ
សក្បៀបស្ៀបចំស ោះការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ការស ោះសនោ តនោ ២ំ០១៧ អាណ្តតិទ៤ី ានអោក្
ស ោះសនោ តសចញសៅស ោះសនោ តសក្ចើនជាខសគ (៩០.៣៧ភាគរយ ស្ៀបជាមយួអោក្ស ោះសនោ តានស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ី)។ 
មតោ ខណាភាគរយសនោះ ធាា ក្ម់ក្ក្តឹម ៨០.១៩ភាគរយននការស ោះសនោ តអាណ្តតិទ៥ី។ 

១១.១.៣ ការប្រៀរប ៀរឃុសំង្ក្ត់ានសារិក្កមុ្្រកឹ្ាហ្វតម្ួយគណរក្សនបោាយ 

រូរភាពទ៣ី ការប្រៀរប ៀរឃុំសង្ក្ត់ានសារិក្កមុ្្រឹក្ាហ្វតម្ួយគណរក្សនបោាយ 

 
ការស ោះសនោ តក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តន់ោ ២ំ០២២  នបង្កា ញថា គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាានអាេនៈជា

ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តម់តឯក្ឯខចំនួន ២៣១ ំុេង្កា តស់េមើនឹខ ១៣.៣៨ភាគរយនន ំុេង្កា តទូ់ទាខំក្បសទេចនំនួ 
១៦៥២។ លទធ្ លសនោះ  នបញ្ជា ក្ថ់ា ចំននួក្ក្ុមក្បកឹ្ាឯក្ឯខក្ោុខ ំុេង្កា តា់នការសក្ើនសឡើខព្ី៣៧ សៅ 
២៣១  ំុេង្កា ត ់ សបើស្ៀបជាមយួនោ ២ំ០១៧ មតវាានចំនួនក្បហាក្ម់វលគ្នោ ជាមយួការស ោះសនោ តនោ ២ំ០១២ 
មដ្លគណ្បក្សសនោះទទួល នចំនួន ២១២ ំុេង្កា តស់េមើនឹខ ១៣ភាគរយនន ំុេង្កា តេ់រុបចំនួន ១៦៣៣។ 
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ចំនួន ុេំង្កា ត់មានតតមយួរណ្បក្សនសោ យ

គិតជាភាគរយ ចំនួន ំុេង្កា តា់នមតមយួគណ្បក្ស
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១១.១.៤ ការប្រៀរប ៀរលទធផ្លររស់គណរក្សនបោាយាម្អាណតតិបាោះប ន្្ត្កុម្្រឹក្ាឃុំសង្កត្ ់

ការសក្បៀបស្ៀបលទធ្លរបេ់គណ្បក្សនសោ យតមអាណ្តតិនមីយួៗ មដ្លគណ្បក្សនសោ យ
 នដ្ឋក្ស់បក្េរនចូលរមួក្បក្តួក្បមរខការស ោះសនោ ត។ ជាលទធ្លននការស ោះសនោ ត  នបង្កា ញថា គណ្បក្ស
ក្បជារនក្មពុជា ានេំសឡខសក្ចើនជាខសគចបត់ខំព្ីការស ោះសនោ តនោ ២ំ០០២មក្។ គណ្បក្សសភាើខសទៀន មដ្ល
 នបតូរមក្ព្គីណ្បក្សេមរខសុ ី ក្ា៏នេសមាខសក្ចើនបនាទ បព់្ីគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា្ខមដ្រ រវូតដ្ល់នោ ំ
២០១៧ គណ្បក្សសនោះ មនិដ្ឋក្ស់បក្េរនចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខសនាោះសទ សក្ ោះគណ្បក្សេមរខសុ ី  នបញ្ចូលគ្នោ
ជាមយួគណ្បក្សេិទធមិនុេស បសខាើតជាគណ្បក្សេស្ង្កគ ោះជាតិងមីមយួ។ 
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ារាងទ១ី០ ការប្រៀរប ៀរលទធផ្លររស់គណរក្សនបោាយាម្អាណតត ិ

គណរក្ស ន្្ំ២០០២ ន្្ំ២០០៧ ន្្ំ២០១២ ន្្ំ២០១៧ ន្្ំ២០២២ 
ប្រៀរប ៀរ 
ន្្ំ២០២២ និង២០១៧ ន្្ំ២០២២ និង២០១២ 

ក្បជារនក្មពុជា 2,647,849 3,148,533 3,631,082  3,540,056    5,378,773                    1,838,717                        1,747,691  
េមរខសុ/ីសភាើខសទៀន 736,454 1,303,906 1,224,460     1,610,556                            386,096  
េិទធិមនុេស - - 580,483                                   -      
េស្ង្កគ ោះជាតិ        3,056,824                                        -    
វវវ៊ុនេិុនបុិច 955,200 277,545 222,671     132,319         91,798                      (40,521)                       (130,873) 
នសរាតតមរណ្ឫទធ ិ - 419,791 170,962                                  -     

មខមររបួរមួជាតិ - - -       78,724         63,868                      (14,856)   
ក្បជា្ិបសតយយមូលដ្ឋឋ ន - - -        4,981          6,807                          1,826   

េមពន័ធសដ្ើមបកី្បជា្ិបសតយយ           122,882                                        -    
យុវរនក្មពុជា                 13,841      
េំបុក្ មុ ំេខគមក្បជា្ិបសតយយ - - -       31,334          2,460                     (28,874)   
គណ្បក្សក្មពុជានិយម                 4,856      
មខមរក្េឡាញ់ជាតិ                33,259      
ស្សខៗ 9,061 27,094 46,069     140,275       30,364                     (109,911)                         (15,705) 
សរុរ 4,348,564 5,176,869 5,985,458  7,107,395    7,236,582      



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 83 នៃ 136 

តរាខខាខសលើ  នបង្កា ញថា េសមាខសនោ តរបេ់គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ក្តូវ នងយចុោះេំសឡខចំននួ 
៩១,០២៦េំសឡខកាលនោ ២ំ០១៧ មត នសក្ើនសឡើខខពេ់ ក្ោុខការស ោះសនោ តនោ ២ំ០២២ ានចនំួន 
១,៨៣៨,៧១៧េំសឡខ ឬសក្ើនចំននួ ១,៧៤៧,៦៩១េំសឡខស្ៀបនោ ២ំ០១២។ គណ្បក្សសភាើខសទៀន មដ្ល ន
ចូលរមួក្បក្ួតក្ោុខនោ ២ំ០២២ ទទួល នេំសឡខ ១,៦១០,៥៥៦េំសឡខ សក្ើនសឡើខ ៣៨៦,០៩៦េំសឡខ សបើ
ស្ៀបជាមយួនោ ២ំ០១២។ គណ្បក្សក្បជា្ិបសតយយមលូដ្ឋឋ ន  នចូលរមួក្បក្តួក្បមរខការស ោះសនោ ត ក្ោុខនោ ំ
២០១៧ ទទួល នការគ្នកំ្ទចំនួន ៤,៩៨១េំសឡខ និខទទួល នការគ្នកំ្ទចំននួ ៦,៨០៧េំសឡខ សក្ើនសឡើខ
ចំនួន ១,៨២៦េំសឡខ សបើស្ៀបជាមយួនោ ២ំ០១៧។ េក្ាបគ់ណ្បក្សវវវ៊ុនេិុនបុិច និខគណ្បក្សមខមររបួរមួជាត ិ
ស ើញថា លទធ្លននការគ្នកំ្ទរបេ់អោក្ស ោះសនោ តធាា ក្ចុ់ោះក្ោុខការស ោះសនោ តននអាណ្តតនិីមយួៗ។ 

១១.១.៥ ច្ណំុច្ពាក់ព័នធននលទធផ្លបាោះប ន្្តឃុំសង្ក្ត ់

 លទធ្លក្បកាេជា្ាូវការ បនាទ បព់្ីការចុោះបញ្ា ីសបក្េរសនោះ  នបង្កា ញថា គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា  ន
ឈោោះការស ោះសនោ ត មុននងៃក្បក្ួតមក្ដ្ល់ សដ្ឋយទទួល នអាេនៈក្ោុខក្ក្មុក្បឹក្ាក្ោុខ ំុេង្កា តច់ំននួ ២៤ ំុ
េង្កា ត ់ សក្ ោះមនិានគណ្បក្សនសោ យណាមយួានសបក្េរនចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខ (សមើលតរាខទ១ី ក្ោុខ
ចំណុ្ច ៩.៥.១ ខាខសលើ)។  

ក្ោុខចំសណាម ំុេង្កា តស់នោះ ខុមម្វវលេសខាតស ើញថា ាន ំុេង្កា តច់ំននួ១១ គឺគណ្បក្សសភាើខសទៀន
 នដ្ឋក្ស់បក្េរនចូលរមួក្បក្តួក្បមរខ មតក្តូវ ន គ.រ.ប លុបស ម្ ោះសចញព្បីញ្ា ីសបក្េរនឈរស ម្ ោះស ោះសនោ ត 
តមរយៈបណ្តឹ ខ មដ្លេំុលុបស ម្ ោះសបក្េរន សដ្ឋយេាែ ខសលើសបក្េរនមនិ នបំសព្ញក្គបក់្គ្ននត់មលក្េខណ្ឌ  
និខ ំុេង្កា តខ់ាោះ គឺមនិអាចមេវខរក្សបក្េរនសដ្ឋោះដូ្រទានត់មលក្េខណ្ឌ ។  ំុេង្កា តម់ដ្លានអាេនៈក្ក្ុមក្បកឹ្ា
មតមយួគណ្បក្សនសោ យ ានសៅក្ោុខរារធានីភោសំព្ញ ចំនួន ៨េង្កា ត ់សខតតក្ំព្ខច់ម ចំនួន ២ ំុេង្កា ត ់និខ
ចំនួន១ ំុ សៅក្ោុខសខតតស ្ិ៍ោត។់ សៅរារធានីភោសំព្ញ ានេង្កា តទ់ួលោវ យនក្ព្១  េង្កា តម់សនារមយ  េង្កា ត់
្ារសដ្ើមគរ េង្កា តម់ក្ព្ក្សលៀប េង្កា តក់្ាលសកាោះ  េង្កា តអ់ូរឫេស១ី  េង្កា តអ់ូរឫេស២ី នខិេង្កា តស់ដ្ប ទូី១។  
សៅក្ំព្ខច់ម ានេង្កា តក់្ពំ្ខច់ម នខិេង្កា តប់ខឹកុ្ក្ និខសៅសខតតស ្ិ៍ោត ់សៅ ំុក្សណ្ត ៀខ។ 14  
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រូរភាពទី២១ លទធផ្លននគណរក្សនបោាយានហ្វតម្យួគណរក្ស 

 
លទធ្លេសមាខសនោ តសៅក្ោុ ខេង្កា តទ់ួលោវ យនក្ព្ទី១ ខណ្ឌ បឹខសក្ខក្ខ  

រាធានីភោសំព្ញ 

១១.២ លទធផ្លកនុងការិោល័យសំណ្កររស់ខុម្ហ្វ្រែល (លទធផ្ល ភីវើ ី) 

 ខុមម្វវល  នសរៀបចំការោិល័យេំណាក្របេ់ខាួនចនំួន ១៧៦៩ការោិល័យននការោិល័យេរុប
ចំនួន ២៣៦០២ការោិល័យ តមវ ិ្ ីោ្េតវទិាោ្េតេថិតិ។ លទធ្លននការោិល័យ ភវី ី្ ី សយើខអាចស្វើការ
វភិាគសលើលទធ្លថាោ ក្ជ់ាតិសដ្ឋយោក្លបខអនុវតតសលើលទធ្លស ោះសនោ ត ំុេង្កា តន់ោ ២ំ០២២។ វ ិ្ ោី្េតនន
ការេិក្ាសដ្ឋយយក្េំណាក្ ១៧៦៩ការោិល័យសនោះ ម្ែក្សលើក្ំរតិសរឿជាក្ន់នេំណាក្ ៩៩ភាគរយ និខ
ក្ំណ្តក់្ំរតិលំសអៀខ ០.១៥ភាគរយ។ 

ារាងទ១ី១ លទធផ្លអនកបច្ញបៅបាោះប ន្្តកនុងការិោល័យសំណ្ក ភីវើ  ី

ររិោយ ប ្្ោះកនុងរញ្ជ ី សនលឹកប ន្្តកនុង្រអរ ់ ានការ ម្ិនានការ 
ច្ំនួន 686,521 551,869 539,878 11,991 

ភាគរយ   80.39% 97.83% 2.17% 

 ក្ោុខលទធ្លននការោិល័យ ភវី ី្ ី  នបង្កា ញថា េនាឹក្សនោ តសៅក្ោុខក្បអបា់នចំនួន ៨០.៣៩ភាគរយក្ោុខ
សនាោះេនាឹក្សនោ ត នការានចំនួន ៩៧.៨៣ភាគរយ និខេនាឹក្សនោ តមនិ នការានចំនួន ២.១៧ភាគរយ។ 
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ារាងទ១ី២ លទធផ្លសំបឡងប ន្្តកនុងការិោល័យសំណ្ក ភីវើ  ី

ល.រ ស ម្ ោះរណ្បក្ស េសំេខសនោ ត ភាររយ 
១ គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា 401,304 74.33% 

២ គណ្បក្សសភាើខសទៀន 119,040 22.05% 

៣ គណ្បក្សវវវ៊ុនេិុនបុិច 7,111 1.32% 

៤ គណ្បក្សមខមររបួរមួជាត ិ 4,631 0.86% 

៥ គណ្បក្សក្បជា្ិបសតយយមលូដ្ឋឋ ន 478 0.09% 

៦ គណ្បក្សមខមរក្េឡាញ់ជាត ិ 2,652 0.49% 

៧ គណ្បក្សយុវរនក្មពុជា 1,161 0.22% 

៨ គណ្បក្សក្មពុជានិយម 449 0.08% 

៩ គណ្បក្សេំបុក្ មុ ំេខគមក្បជា្ិបសតយយ 131 0.02% 

 លទធ្លននតរាខខាខសលើ  នបង្កា ញព្ីេំសឡខននគណ្បក្សនីមយួៗ ទទួល នស្ៀបជាមយួេំសឡខ
េរុបថាោ ក្ជ់ាតិ។ ក្ោុខសនាោះគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ទទលួ នេំសឡខចំនួន ៧៤.៣៣ភាគរយ គណ្បក្សសភាើខ
សទៀន ទទួល នេំសឡខចនំនួ ២២.០៥ភាគរយ។ 

១១.៣ ការប្រៀរប ៀរលទធផ្ល គ.រ.រ នងិលទធផ្ល ភីវើ  ី

ារាងទ១ី៣ លទធផ្លននការប្រៀរប ៀរ និងគា្្តលទធផ្ល 

ល.រ ប ្្ោះគណរក្ស 
ភីវើ ី គររ 

គា្្ត 
ច្ំនួន ភាគរយ ច្ំនួន ភាគរយ 

១ ក្បជារនក្មពុជា 401,304 74.33% 5,378,773 74.64% 0.31% 

២ សភាើខសទៀន 119,040 22.05% 1,610,556 22.35% 0.30% 

៣ វវវ៊ុនេិុនបុិច 7,111 1.32% 91,798 1.27% -0.04% 

៤ មខមររបួរមួជាតិ 4,631 0.86% 63,868 0.89% 0.03% 

៥ ក្បជា្ិបសតយយមូលដ្ឋឋ ន 478 0.09% 6,807 0.09% 0.01% 

៦ មខមរក្េឡាញ់ជាតិ 2,652 0.49% 33,259 0.46% -0.03% 

៧ យុវរនក្មពុជា 1,161 0.22% 13,841 0.19% -0.02% 

៨ ក្មពុជានិយម 449 0.08% 4,856 0.07% -0.02% 

៩ េំបុក្ មុ ំេខគមក្បជា្ិបសតយយ 131 0.02% 2,460 0.03% 0.01% 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 86 នៃ 136 

 លទធ្លននតរាខខាខសលើ បង្កា ញថា លទធ្លននការោិល័យេំណាក្ នខិលទធ្លននការោិល័យ្ាូវ
ការរបេ់ គ.រ.ប ានភាគរយក្បហាក្ក់្បមវលគ្នោ  និខានគាា តមនិនៃ យព្ីការក្ណំ្តន់នការោិល័យេំណាក្
មដ្ល នក្ំណ្តទុ់ក្មមុនសនាោះសទ។ ាននយ័ថា លទធ្ លននការោិល័យេំណាក្របេ់គណ្បក្សក្បជារនក្មពុ
ជាានចំនួន ៧៤.៣៣ភាគរយ រឯីលទធ្លននការោិល័យ្ាូវការរបេ់ គ.រ.ប ានចនំួន ៧៤.៦៤ភាគរយ។ 

១១.៤ លទធផ្លស្ារ់ការបាោះប ន្្តថ្ន្ក់ជាតិ្ន្២ំ០២៣ 

 ខុមម្វវល ោក្លបខគណ្នាអាេនៈសដ្ឋយម្ែក្សលើលទធ្លននអោក្គ្នកំ្ទគណ្បក្សនសោ យនោ ំ
២០២២ ននការស ោះសនោ តក្ក្មុក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់លទធ្ល នបង្កា ញ ដូ្ចតរាខខាខសក្កាម។ 

ារាងទ១ី៤ សាកល្បងវិភាគលទធផ្លអាសនៈថ្ន្ក់ជាតិហ្វផ្ែកបលើលទធផ្លបាោះប ន្្តឃុសំង្ក្ត់ 

កូែ រារធានី/បខតត 
ច្ំនួន 
ឃំុសង្ក្ត់ 

ច្ំនួន 
អាសនៈ 

សំបឡង 
សរុរ 

្រជារនកម្ពុជា បភលើងបទៀន 

សំបឡង អាសនៈ សំបឡង អាសនៈ 

1 បនាទ យានរយ័ 67 6 269334 194543 5 55900 1 

2  តដ់្ំបខ 103 8 456068 347062 7 94744 1 

3 ក្ំព្ខច់ម 109 10 484042 339279 8 125875 2 

4 ក្ំព្ខន់ោ ខំ 71 4 284240 202957 3 66991 1 

5 ក្ំព្ខេ់ពឺ 88 6 492727 384954 5 90002 1 

6 ក្ំព្ខ់្ ំ 81 6 328712 205882 4 94323 2 

7 ក្ំព្ត 93 6 317629 232479 5 75999 1 

8 ក្ណាត ល 127 11 649461 481744 9 154371 2 

9 សកាោះកុ្ខ 29 1 56553 44992 1 10356 0 

10 ក្ក្សចោះ 48 3 165992 120550 3 35216 0 

11 មណ្ឌ លគិរ ី 21 1 36047 29676 1 4434 0 

12 រារធានីភោសំព្ញ 105 12 697350 536625 10 151262 2 

13 ក្ព្ោះវហិារ 51 1 115087 84791 1 25130 0 

14 នក្ព្មវខ 116 11 557849 398045 8 140728 3 

15 ស ្ិ៍ោត ់ 49 4 229482 195656 4 32143 0 

16 រតនគិរ ី 50 1 83827 69838 1 11735 0 

17 សេៀមរាប 100 6 442044 306668 5 115589 1 

18 ក្ព្ោះេីវនុ 29 3 107748 86308 3 17400 0 

19 េទឹខមក្តខ 34 1 71684 55898 1 12009 0 
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20 ោវ យសរៀខ 80 5 326985 245164 4 75528 1 

21 តមក្វ 100 8 536700 406958 6 118061 2 

22 មក្ប 5 1 22724 19284 1 2893 0 

23 នប លិន 8 1 31122 25456 1 5095 0 

24 ឧតតរានរយ័ 24 1 107927 87069 1 16353 0 

25 តបូខ មុ ំ 64 8 365703 276895 7 78419 1 

សរុរ 1652 125 7237037 5378773 104 1610556 21 

 សដ្ឋយម្ែក្សលើលទធ្លននការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តអ់ាណ្តតិទ៥ីសនោះ ខុមម្វវល
ោក្លបខយក្េំសឡខគ្នកំ្ទគណ្បក្សនសោ យមក្គណ្នាសដ្ើមបមីេវខរក្អាេនៈថាោ ក្ជ់ាតិ។ តមការោក្
លបខគណ្នាដូ្ចក្ោុខតរាខខាខសលើ  នបង្កា ញថា េំសឡខគ្នកំ្ទេក្ាបគ់ណ្បក្សនសោ យានមតព្ីរបក្សសទ 
មដ្លទទួល នអាេនៈក្ោុខរដ្ឋេភា គឺគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា និខគណ្បក្សសភាើខសទៀន សបើេិនជាអោក្ស ោះ
សនោ តសៅមតគ្នកំ្ទដូ្ចការស ោះសនោ ត ំុេង្កា ត។់ អាេនៈថាោ ក្ជ់ាតិមដ្លគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជានឹខទទួល ន 
ានចំនួន ១០៤អាេនៈ រឯីគណ្បក្សសភាើខសទៀនទទួល ន ២១អាេនៈ។  

 លទធ្លមដ្លោក្លបខគណ្នាខាខសលើសនោះ ឈរសលើការគ្នកំ្ទក្ោុខការស ោះសនោ តក្ក្ុមក្បឹក្ានោ ២ំ០២២
សទាោះោ ខណា លទធ្លជាក្ម់េតខននការស ោះសនោ តថាោ ក្ជ់ាតិនោ ២ំ០២៣ វាមនិអាចកាា យជាលទធ្លព្ិតក្ ក្ដ្
ដូ្ចការោក្លបខសនាោះសទ ការស ោះសនោ តក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ ជាការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេសបក្េរនគណ្បក្ស
នសោ យសៅមូលដ្ឋឋ នមដ្លក្បជាព្លរដ្ឋាច េ់សនោ ត នស្វើក្ិចចការផ្លទ ល់ នខិភាគសក្ចើនាច េ់សនោ ត នោគ ល់ រ ី
ឯការស ោះសនោ តថាោ ក្ជ់ាតិ គជឺាការសក្រើេសរ ើេគណ្បក្សនសោ យ សវើយភាគសក្ចើនក្បជាព្លរដ្ឋោគ ល់សបក្េរន
មនិេូវសក្ចើនសនាោះសទ ជាព្ិសេេសបក្េរនតណំាខរា្េតក្បចមំណ្ឌ ល។   

១២. ការស្ទរអ ំចសម ុ ំសៅេង្កា ត ់

 េារិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តទ់ាខំអេ់ក្តូវ នក្បកាេេុព្លភាព្ និខស ម្ ោះេារិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាសៅ
ក្ោុខ ំុេង្កា ត ់សដ្ើមបចូីលកានត់ំមណ្ខសក្កាមអ្បិតីភាព្ម្នតីាោ ក្ម់ដ្លចតត់ខំសដ្ឋយរដ្ឋម្នតីក្ក្េួខមហាន្ទ ក្ោុខ
អំឡុខសព្ល ១៤នងៃសក្កាយព្ីក្បកាេលទធ្លជា្ាូវការននការស ោះសនោ ត (ាក្ត ១៩ ននចាបេ់តីព្ីចាបក់្គបក់្គខ់
រដ្ឋ ល ំុេង្កា ត)់។ ក្ក្េួខមហាន្ទ  នចតត់ខំតណំាខរបេ់ខាួនសដ្ើមបកី្បកាេេុព្លភាព្សៅក្ោុខ ំុេង្កា ត់
ននរារធានី សខតតនីមយួៗ សៅសដ្ើមមខក្ក្ាដ្ឋ នោ ២ំ០២២15 សដ្ឋយសចញសេចក្តីមណ្នាសំលខ ០១៣ េណ្ន កាល
ព្ីនងៃទី៨ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២16។ 

 
15 https://bit.ly/3R52dIG 
16 https://bit.ly/3Ts023I 

https://bit.ly/3R52dIG
https://bit.ly/3Ts023I
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ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តអ់ាណ្តតទិី៥ ក្តូវ នសក្ើតសចញព្ីលទធ្ លននការស ោះសនោ តសៅនងៃទី៥ មខមងុិនា នោ ំ
២០២២ សដ្ឋយក្បជាព្លរដ្ឋអោក្ស ោះសនោ តសៅក្ោុខមូលដ្ឋឋ ន។ ជាលទធ្ លននការស ោះសនោ ត ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត់
អាេនៈរបេ់េារិក្ក្ក្ុមក្បឹក្ាមក្ព្ីគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាទទួល ន ចនំួន ៩,៣៧៦អាេនៈ និខក្ក្ុម
ក្បឹក្ាមក្ព្ីគណ្បក្សសភាើខសទៀន ានចំនួន ២,១៩៨អាេនៈ។  

ម្នតីមដ្ល នចតត់ខំសដ្ឋយរដ្ឋម្នតីក្ក្េួខមហាន្ទ មក្អនុវតតសេចក្តីមណ្នាសំដ្ើមបកី្បកាេេុព្លភាព្ 
និខក្បកាេស ម្ ោះក្ក្ុមក្បកឹ្ា ំុេង្កា ត ់ ក្តូវ នេាេភាព្ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តម់ក្ព្ីគណ្បក្សសភាើខសទៀន សៅ
ក្ោុខសខតតខាោះ (គិតក្តមឹនងៃទី៧ មខេីហា នោ ២ំ០២២) សលើក្សឡើខថា «តណំាខសនាោះានការសរ ើេសអើខ និខលសមែៀខ
ម្ោក្នសោ យ សក្ ោះតណំាខសនាោះ  នយក្ព្ិ្ីក្បកាេេុព្លភាព្របេ់ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់ ជាសវទិកា
និោយសៅម្នតីជាបស់នោ តមក្ព្ីគណ្បក្សសភាើខសទៀនថា មនិសចោះស្វើការនសោ យ នខិមនិយល់អពំ្ីចាប ់ ក្ព្ម
ទាខំក្ព្ានចតវ់ធិានការសដ្ឋយសក្បៀបស្ៀបព្ួក្សគសៅនឹខេតវចនក្ខក្ោុខេខគមមដ្លសគក្តូវថាោ  ំញ់េាា បស់ចល
សទៀត្ខ17»។ 

សទាោះជាោ ខណាេារិក្ក្ក្មុក្បឹក្ាគណ្បក្សសភាើខសទៀន មយួចំនួនថា ក្ក្មុក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់នេវ
ការគ្នោ លែក្ោុខការបំសរ ើេសេវាោធារណ្ៈរូនក្បជាព្លរដ្ឋក្ោុខមូលដ្ឋឋ ន មតសៅក្មនាខខាោះសទៀត ក្ ៏នសលើក្សឡើខព្ី
ការសរ ើេសអើខនសោ យព្ីសម ំុ សៅេង្កា តម់ដ្លានេាេភាព្មក្ព្គីណ្បក្សកានអ់ំណាច សក្ ោះេាេ
ភាព្ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តម់ក្ព្ីគណ្បក្សសក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិលទាខំសនាោះ មនិទទួល នការមបខមចក្តួនាទី ភារក្ិចច ទី
ក្មនាខស្វើការ រមួទាខំេំសលៀក្បំ ក្ម់ដ្លជាឯក្េណាឋ នក្ក្ុមក្បឹក្ាសទៀត្ខ18។ 

 មនិថាសឡើយ ព្ីការសលើក្សឡើខចំស ោះការសរ ើេសអើខសលើេាេភាព្ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តម់ក្ព្គីណ្បក្ស
សក្ៅរដ្ឋឋ ភ ិល េូមបមីតសេមៀន ំុេង្កា តស់ៅក្មនាខខាោះ មដ្លជាម្នតីតំណាខឱ្យក្ក្េួខមហាន្ទ ក្ស៏គយល់ថា ន
អនុវតតេក្មមភាព្សរ ើេសអើខម្ោក្នសោ យ្ខមដ្រ19។  

 ជារមួ សៅរាល់អាណ្តតិននការចូលរកានត់ំមណ្ខក្ក្ុមក្បកឹ្ា ំុេង្កា ត ់ មតខមតសលើក្សឡើខព្ីការសរ ើេសអើខ
ម្ោក្នសោ យព្ីេាេភាព្ក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តម់ក្ព្គីណ្បក្សកានអ់ណំាច។់ សទាោះោ ខណា ការអនុវតតតួ
នាទី ភារក្ិចចក្តូវ នមចខក្ោុខចាបេ់តីព្ី ចាបក់្គបក់្គខរដ្ឋ ល ំុេង្កា ត។់ រំទប ់ ឬសៅេង្កា តរ់ខទី១ នខិទី២ 
ានតួនាទជីាអោក្រំនួយការសម ំុ សៅេង្កា ត ់ (ាក្ត ២៦ នន ច.ប. .េ)។ បមនថមសលើការចខែុលង្កា ញសនោះ បទ
បបញ្ញតតិចាបក់្ ៏នអ្ិបាយព្ីតួនាទីជាក្ល់ាក្រ់បេ់រំទប ់ និខសៅេង្កា តរ់ខ ក្ោុខការមបខមចក្ភារក្ិចច សដ្ឋយ
រំទបទ់១ី និខសៅេង្កា តរ់ខទ១ី ានតួនាទីទទួលខុេក្តូវសលើក្ិចចការសេដ្ឋក្ិចច និខវិរញ្ញ វតថុ រឯីរំទបទ់ី២ និខសៅ
េង្កា តរ់ខទី២ ានតួនាទទីទួលខុេក្តូវសលើក្ិចចការរដ្ឋ ល េខគមក្ិចច សេវាោធារណ្ៈ និខេណាត បធ់ាោ បោ់
ធារណ្ៈ ក្ព្មទាខំអាចក្បគល់ភារក្ិចចស្សខសទៀត សលើភារក្ិចចមដ្ល នមបខមចក្រចួសវើយ (ាក្ត ៤០ នន ច.ប. 
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.េ)។ ជាមយួគ្នោ សនោះ រដ្ឋម្នតកី្ក្េួខមហាន្ទ ក្ជ៏ាអោក្សចញសេចក្តីមណ្នាពំ្ីក្ចិចការស្សខៗ រមួទាខំរសបៀបវារៈក្បរុំ
សៅក្ោុខរដ្ឋ ល ំុេង្កា តស់ទៀត្ខមដ្រ (ាក្ត ២២ និខាក្ត ២៣ នន ច.ប. .េ)។ សវតុសនោះ ក្ក្មុក្បឹក្ា ំុ
េង្កា តម់ដ្ល នជាបស់នោ ត តមរយៈការស ោះសនោ តសដ្ឋយព្ិតក្ ក្ដ្ គមឺនិក្តូវ នបដ្ិសេ្សដ្ឋយនរណាមយួ
ខុេព្ីចាបម់ដ្ល នក្ណំ្តស់នាោះសឡើយ ការក្បក្ព្ឹតត្ទុយព្ីចាប ់ប.ច. .េ  នមចខចតទុ់ក្ថា េារកិ្ក្ក្ុម
ក្បឹក្ា ំុេង្កា តម់និ នសគ្នរព្ចាប ់ មដ្លក្តូវទទួលព្ិនយ័ចបព់្ីដ្ំណាក្ក់ាលេតីបសនាទ េ រវូតដ្ល់បញ្ឈបព់្ី
មុខតំមណ្ខ (ាក្ត ៨៤ នន ច.ប. .េ) ។ 

១៣. ការចូលរមួ នខិេទិធិសៅស ោះសនោ ត 

១៣.១ កម្មវិ ីនបោាយររស់គណរក្ស នងិបរកខរន្សតី 

គណ្បក្សនសោ យ ចំននួ ៥ ននគណ្បក្សទាខំ១៧ មដ្ល នចូលរមួការស ោះសនោ តសក្រើេក្ក្ុមក្បឹក្ា
 ំុ េង្កា ត ់អាណ្តតិទ៥ី នោ ២ំ០២២ ានការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ព់្ីការសដ្ឋោះក្ោយបញ្ជា ្េតី និខកុ្ារ សៅក្ោុខក្មមវ ិ្ ី
នសោ យរបេ់ខាួន ។ 

ល.រ កម្មវិ ីនបោាយ គណរក្សនបោាយ 
១ ទបោ់ា តក់ាររួញដូ្រសក្គឿខសញៀន មលបខេីុេខ សចរក្មម និខការរួញ

ដូ្រ្ាូវសភទសៅសលើ្េតី 
• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 
• វវវុនេីុនបុិច 
• មខមររបួរមួជាតិ 

២ • លុបបំ តក់ាររួញដូ្រ្េតី នខិកុ្ារ   
• លុបបំ តស់ក្គឿខសញៀនមដ្លរោះឥទធពិ្លមក្សលើកូ្នមខមរក្គបរូ់ប។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 
• មខមររបួរមួជាតិ 

៣ អបរ់ជំាោធារណ្ៈអំព្ីការរសំលាភ្ាូវសភទ និខការរួញដូ្រ្េតី និខកុ្ារ • ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 

៤ បសខាើតមូលនិ្ ិរូនដ្ល់រនមដ្លង្កយរខសក្គ្នោះ ដូ្ចជា ចេ់ររា ្េតី
ានន្ទស ោះ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 
• វវវុនេីុនបុិច 

៥ សរៀបចំឱ្យានេវគមនរ៍ួយ គ្នោ សៅវញិសៅមក្សៅតមមូលដ្ឋឋ ន ជា
ព្ិសេេរួយ គ្ន ំរដ្ល់ចេ់ររា រនក្ក្ីក្ក្ រនគ្នម នទីព្ឹខ កុ្ារក្ំក្  
និខរនព្ិការ ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 

 
៦ ខិតខំមេវខរក្ការង្កររូនរា្េត ជាព្ិសេេ្េតីសៅក្ោុខមូលដ្ឋឋ ន • ក្បជារនក្មពុជា 

• សភាើខសទៀន 
៧ បខាលក្េណ្ៈង្កយក្េួលក្ោុខការេិក្ា និខក្ឡីារូនយុវរន         យុ

វនារកី្ោុខមូលដ្ឋឋ ន សដ្ើមបកីាយេមបទារខឹា ំនិខក្ ជាា ភាថឺាា  ។ 
• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 
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៨ រំរុញក្គូសព្ទយឱ្យយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ព់្ិនិតយ និខព្ា លរំខរូឺនក្បជារា្េត
សៅមណ្ឌ លេុខភាព្ ព្ិសេេចេ់ររា ាត ទារក្ និខទទួលេស្ង្កគ ោះ
បនាទ នស់ដ្ឋយគ្នម នការសរ ើេសអើខក្ព្មទាខំសរៀបចំឱ្យានរងយនតឬ
មស្ា យេមក្េបអាចដ្កឹ្រញ្ាូ នអោក្រំខ ឺ           េស្ង្កគ ោះបនាទ នស់ៅ
មណ្ឌ លេុខភាព្ ឬមនទីរសព្ទយ ជាព្ិសេេមនិឱ្យអោក្រំខោឺា បស់ដ្ឋយខវោះ
ក្ ក្េ់ក្ាបព់្ា លសឡើយ ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 

 

៩ សលើក្េទួយការអភវិឌ្ឍន៍្ េតី និខកុ្ារឱ្យ នរកី្ចំសរ ើនក្គបវ់េ័ិយនូវតំរូវ
ការននក្បជាព្លរដ្ឋចខ ់ន ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 
• វវវុនេីុនបុិច 

១០ អភវិឌ្ឍន ំុ៍ េង្កា តឱ់្យរកី្ចំសរ ើនក្បក្បសដ្ឋយចីរភាព្សលើវេ័ិយសេដ្ឋក្ិចច 
េខគមក្ិចច វបប្ម ៌អបរ់ ំេុខាភ ិល និខសយនឌ្រ័ ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 

១១ បណ្តុ ោះបណាត លចំសណ្ោះដ្ឹខ និខចំសណ្ោះស្វើដ្ល់កុ្ារ យុវរន យុវត ី
សដ្ឋយ្តល់នូវអាហាររូបក្រណ៍្ ទំនាក្ទ់ំនខអខគការសក្ៅក្បសទេសដ្ើមបី
រួយ ដ្ល់កុ្ារ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 
• វវវុនេីុនបុិច 

១២ រួយ សលើក្តសមាើខ្េតីឱ្យានគនំិតនចោក្បឌ្ិតតមតំបនន់ីមយួៗ សដ្ឋយ
តមាញតម្ទោះ ្តល់រំនួយេក្ាបកុ់្ារ រនព្ិការ        សក្មខក្ំក្ ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 

១៣ • សលើក្េទួយេិទធិកុ្ារ កុ្ារក្ំក្  កុ្ារព្ិការ កុ្ារមក្ព្ី
ក្គួោរក្ក្ីក្ក្ ។ 

• បសខាើនការអបរ់កំារោត រនីតិេមបទានិខការបណ្តុ ោះបណាត លវជិាា
រីវៈដ្ល់កុ្ាររខសក្គ្នោះ ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 

១៤ សលើក្តសមាើខការសគ្នរព្េទធិសេរភីាព្ក្បជារា្េត និខេមភាព្សយនឌ្រ័
មដ្លជាសគ្នលការណ៍្ក្គឹោះននលទធិក្បជា្ិបសតយយ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 
• មខមរក្េឡាញ់ជាតិ 

១៥ បសខាើតសគ្នលនសោ យេមភាព្សយនឌ្រ័ សដ្ើមបសីលើក្េទួយការចូលរមួ
របេ់្េតីក្ោុខវេ័ិយនសោ យ និខការ្តល់អំណាចដ្ល់្េតីក្ោុខការស្វើ
សេចក្ក្ីេសក្មចចិតត ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 

 
១៦ ធានាក្បេិទធភាព្ និខសលើក្ក្មពេ់ការសគ្នរព្េិទធិមនុេស ជាព្ិសេេ 

េិទធិ្េតី េិទធកុ្ារ និខេិទធរិនជាតិសដ្ើមភាគតិច សវើយ   រក្មុញឱ្យ
ានការចូលរូមព្ី្េតីសៅក្គបវ់េ័ិយ ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 

១៧ សរៀបចំឱ្យានក្មមវ ិ្ ីបណ្តុ ោះបណាត ល្េតីសដ្ើមបបីសខាើនេមតថភាព្យល់
ដ្ឹខ និខការចូលរមួក្ោុខក្ចិចការសេដ្ឋក្ិចច េខគម  
និខនសោ យ ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 

១៨ គ្នកំ្ទដ្ល់យុវរន និខយុវនារមីដ្លមនិានលទធភាព្បនតការេិក្ាដ្ល់
ថាោ ក្វ់ទិាល័យ និខមហាវទិាល័យឱ្យទទួល ននូវការបណ្តុ ោះបណាត ល

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 
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១៣.២ បរកខរន្សត ីនិងការ្រឈម្ 

ច្ំនួនបរកខរន្សតី ានការបកើនបឡើងកនុងអាណតតទិី៥ ន្្២ំ០២២ បរើប ៀរជាម្ួយអាណតតិម្នុៗ ហ្វត 
បរកខរន្សតីឈរប ្្ោះបាោះប ន្្តបៅហ្វតានច្ំនួនតិច្ បរើប ៀរជាម្ួយបរកខរនរុរស ។ 

សបក្េភាព្្េតីឈរស ម្ ោះជាសបក្េរនស ោះសនោ ត សក្ើនសឡើខគួរឱ្យក្តេ់ាគ ល់ មដ្លានចំនួនេរុប 
២៧.៨១៣នាក្ ់សេមើនខឹ ៣២,៣%ននសបក្េរន្េតី-បុរេេរុប ៨៦,០៩២នាក្ ់ននគណ្បក្សនសោ យទាខំ១៧ 
គឺ សក្ើនចំនួន ៥% ស្ៀបនខឹអាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧ ានចំនួនមត ២៧.២% ប ុសណាណ ោះ ។ ចំមណ្ក្ឯ សបក្េរន្េតី
ឈរស ម្ ោះសៅសលខសរៀខទី១ ានចំននួ ៥៩៩នាក្ ់ (១០.៨%) គឺសក្ើន ចំនួន ៣% (១១៨នាក្)់ ស្ៀបនខឹនោ ំ
២០១៧ ានចំននួ ៧.៨% (៤៨១នាក្)់ ។ សបើសក្បៀបស្ៀបនឹខអាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧ សបក្េរន្េតីឈរស ម្ ោះព្ី
សលខសរៀខទី១ ដ្ល់ ទី៣  នសក្ើនចំននួ ២៩០នាក្ ់ (៣.៤%) ព្ី ២,៧៣៨នាក្ ់ (១៤.៩%) នោ ២ំ០១៧ ដ្ល់ 
៣,០៣៤នាក្ ់(១៨.៣%) នោ ២ំ០២២ ។20 

សទាោះបីជាចំនួនសបក្េរន្េតីានការសក្ើនសឡើខគួរឱ្យក្តេ់ាគ ល់ក្ស៏ដ្ឋយ ក្ក៏្ក្ុម្េតីននអខគការេខគមេីុវលិ
សៅានក្ខវល់ សដ្ឋយោរចនំួនសនោះសៅានគាា ត្ំរវាខសបក្េរន្េតី នខិសបក្េរនបុរេ (សបក្េរន្េតី៣២.៣% 
និខសបក្េរនបុរេ ៦៧.៧%) មដ្លវេិមភាព្សយនឌ្រ័ក្ោុខវេ័ិយនសោ យសៅមតជាបញ្ជា ក្តូវបមនថមការយក្ចតិត
ទុក្ដ្ឋក្ ់ ព្ីក្គបភ់ាគី ក្ព់្ន័ធ ។ បញ្ជា វេិមភាព្សយនឌ្រ័សនោះសៅបនតសក្ើតានសឡើខសដ្ឋយោរ៖ (១)ក្ខវោះឆនទៈ
នសោ យរបេ់គណ្បក្ស និខការសបតជាា ចតិតខពេ់របេ់អោក្ដ្ឹក្នាកំ្ោុខការរក្មុញឱ្យានេមភាព្សយនឌ្រ័ក្ោុខវេ័ិ
យនសោ យ និខថាោ ក្េ់សក្មចចិតត ។ (២)ខវោះនូវសគ្នលនសោ យេមភាព្សយនឌ្រ័ជាក្ល់ាក្ជ់ាលាយលក្េណ៍្
អក្សរសៅក្ោុខគណ្បក្ស រមួទាខំមនិានមចខជាក្ល់ាក្ក់្ោុខាក្តមយួចំនួនននចាបស់ ោះសនោ ត សដ្ើមបគី្នកំ្ទ និខ្តល់
ឱ្កាេឱ្យ្េតីចូលរមួសដ្ឋយសេមើគ្នោ នឹខបុរេក្ោុខវេ័ិយនសោ យ ជាព្ិសេេការឈរស ម្ ោះជាសបក្េរន និខជាប់
សនោ តកាា យជាអោក្ដ្ឹក្នា ំ ។ (៣)បទដ្ឋឋ នវបប្ម ៌ និខេខគមមយួចនំួនមដ្លាន្ោតគ់ំនិតអវរិាានក្ោុខការសលើក្
ក្មពេ់ភាព្ជាអោក្ដ្ឹក្នារំបេ់្េតី គឺជាឫេគល់បញ្ជា បខាជារនាខំរារាខំដ្ល់ការចូលរមួរបេ់អោក្នសោ យ្េតី
ក្បក្បសដ្ឋយគុណ្ភាព្និខក្បេិទធភាព្។ 

 
20 លទ្ធផលផលូវការនៃការច ុះបញ្ជ ីបបក្ខជៃនៃគណបក្សៃបោបាយសម្រាបឈ់រប ម្ ុះបបាុះបនោ តបម្រជីសបរសីម្រក្ុមម្របកឹ្ាឃ ុំ សង្កា ត ់អាណតតិទ្៥ី 

វជិាា រីវៈ និខទុនេក្ាបប់សខាើតមុខបរសដ្ឋយខាួនឯខ ។ សយើខនឹខសក្រើេ
សរ ើេម្នតីរំនាញោ ខតចិ ១រូបក្ោុខ ១ ំុ ឱ្យរួយ តក្មខទ់េិ និខគ្នកំ្ទ
ដ្ល់យុវរនសដ្ើមបទីទួល នការង្ករលែ ។ 

 

១៩ ធានា្តល់នូវសេវាោធារណ្ៈរូនម្នតីរារការ ក្មមក្រ-ក្មមការនិីសរាខ
ចក្ក្ និខ្េតីបុរេក្មមេំណ្ខ ់ ្េតី-បុរេអារីវក្រ ក្ព្មទាខំេិេស 
និេសតិ នខិយុវរន-យុវនារកី្បក្បសដ្ឋយគុណ្ភាព្ នខិក្បេិទធភាព្ ។ 

• ក្បជារនក្មពុជា 
• សភាើខសទៀន 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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បមនថមសលើសនោះសទៀត អោក្នសោ យ្េតីសៅមតក្បឈមសក្ចើនទក្មខន់នការសរ ើេសអើខ នខិអំសព្ើវឹខាក្បនខំ
នឹខព្ួក្សគក្ោុខការចូលរមួ នខិ្លក្បសោរនន៍សោ យរបេ់ព្ួក្សគ មដ្លសនោះសៅមតបនតសក្ើតានសទាោះបីជាេិទធិ
នសោ យ នខិការចូលរមួរបេ់្េតីក្តូវ នធានាោ ខសព្ញសលញសដ្ឋយរដ្ឋ្មមនុញ្ញ ននក្ព្ោះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា 
និខអនុេញ្ជញ អនតរជាត ិ េតីព្ីការលុបបំ តរ់ាល់ទក្មខន់នការសរ ើេសអើខក្បនខំនឹខ្េតី (CEDAW/េីុ-ដ្រ)ក្៏
សដ្ឋយ21  ។ 

  េក្មមរន្េតីគណ្បក្សនសោ យ នឱ្យអោក្េសខាតការណ៍្្េតីរបេ់ខុមម្វវលដ្ឹខថា ្េតីមដ្លាន
េមតថភាព្ នខិានភាព្កាា ហាន ក្តូវ នគណ្បក្សសៅថាោ ក្ ំុ់ស្វើការមញក្ស ម្ ោះគ្នតស់ៅឱ្យនៃ យឈរស ម្ ោះសៅ
សលខសរៀខខាខសក្កាម និខខាោះមនិានឱ្កាេឈរស ម្ ោះ ។ ជាក្ម់េតខ សៅ ំុក្ំព្ខោ់វ យ  សខតតក្ំព្ខ់្ ំ សបក្េរន្េតី
ានចំនួនមត៥រូបក្ោុខចំសណាមសបក្េរនក្េី-ក្បុេ២២រូបមក្ព្ីគណ្បក្សវវវ៊ុនេិុនបុចិ  នឈរស ម្ ោះសៅសលខ
សរៀខទី៧, ទី១២, ទ១ី៦, ទី១៧ នខិទ១ី៨ ខណ្ៈមដ្លព្ីសលខសរៀខទី១ ដ្ល់ទ៦ី ជាសបក្េរនបុរេ។ ចំមណ្ក្គណ្
បក្សក្បជារនក្មពុជាក្ដូ៏្ចគ្នោ មដ្រ សបក្េរន្េតីឈរស ម្ ោះានចំនួន៤រូបសៅសលខសរៀខទី៧, ទី១១, ទ១ី៤ និខទី
១៧ ខណ្ៈមដ្លគណ្បក្សសភាើខសទៀនមនិានសបក្េរន្េតីឈរស ម្ ោះសោោះ ។22 

១៣.៣ អនកបាោះប ន្្ត្សត ី

ចំនួន្េតីសៅក្ោុខបញ្ា ីស ោះសនោ ត្ាូវការ នោ ២ំ០២១ ទូទាខំក្បសទេ ានចំនួន ៤,៩០៤,៨៣២នាក្ ់សេមើនឹខ 
៥៣.៣% ននចំនួនក្េី-ក្បុេេរុប ៨,៣៨០,២១៧នាក្2់3 ។ តមការ  នោ់ម ន សដ្ឋយម្ែក្សលើតួសលខសនោះ អោក្ស ោះ
សនោ ត្េតីសក្ចើនជាខអោក្ស ោះសនោ តបុរេ មដ្លសចញសៅស ោះសនោ តសៅនងៃស ោះសនោ ត សៅនងៃអាទិតយ ទី៥ មខមងុិនា នោ ំ
២០២២ ។ 

សោខតមរ យការណ៍្េសខាតរបេ់អោក្េសខាតការណ៍្្េតីខុមម្វវល BCV និខអោក្េសខាតការណ៍្្េតី-
បុរេរបេ់អខគការ GADC  ក្ោុខសខតតសគ្នលសៅចំនួន៧  នរក្ស ើញថា24  ក្ោុខចំសណាមការោិល័យស ោះសនោ ត
េរុបចំនួន៨៧ ាន ៧៥ការោិល័យស ោះសនោ ត សេមើនឹខ ៨៦.២% ្េតី នមក្ស ោះសនោ តសក្ចើនជាខបុរេ មដ្ល
ានចសនាា ោះព្ី ៥១.១% ដ្ល់ ៧៨% ។  

ការេទខម់តិរវ័េ (Rapid S urvey) េតីព្ីការចូលរមួនសោ យរបេ់្េតី សៅក្ោុខសខតតសគ្នលសៅទាខំ៥
របេ់ខុមម្វវលសៅនងៃទី៦ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២សក្កាយនងៃស ោះសនោ តមយួនងៃ សៅសលើ «្េតី នស ោះសនោ ត ឬាន
ទឹក្សមម សៅក្ាមនដ្ និខ្េតីមនិ នស ោះសនោ ត ឬមនិានទកឹ្សមម សៅក្ាមនដ្»  នរក្ស ើញថា ក្ោុខចំសណាម្េតី
េរុប ១១៩នាក្ម់ដ្ល នេាភ េន ៍ាន ៦៤% នស ោះសនោ ត សដ្ឋយ នសលើក្ព្ីមូលសវតុមដ្លខាួន នសចញ

 
21 បោងតាមរបាយការណ៍ខ មហ្វ្រែល នោ ុំ២០២០ សតពីី «ការចូលរមួរបស់សក្មមជៃៃបោបាយ្សតីក្ោ ងវស័ិយៃបោបាយបៅក្មព ជា» 
22 បោងតាមរបាយការណ៍សបងាតរបស់អ្ោក្សបងាតការណ៍្សតីខ មហ្វ្រែល សតីព ី«ការចូលរមួៃបោបាយរបស់្សតីក្ោ ងការបបាុះបនោ តបម្រជីសបរសីម្រក្ុមម្របកឹ្ាឃ ុំ  
សង្កា ត់ អាណតតទិ្ី៥ នោ ុំ២០២២ ក្ោ ងតុំបៃ់បោលបៅខ មហ្វ្រែល ៥ បខតត (បខតតក្ុំពង់ធុំ ក្ុំពង់ចាម ក្ុំពង់នោ ុំង តាហ្វក្វ ៃងិម្រពុះវហិារ) 
23 លទ្ធផលផលូវការនៃការពៃិិតយបញ្ជ ីប ម្ ុះ ៃិងការច ុះប ម្ ុះបបាុះបនោ ត នោ ុំ២០២១ បចញផាយបោយគជប បៅនងៃទ្ី១២ ហ្វខក្ មភៈ នោ ុំ២០២២ 
24 បោងតាមរបាយការណ៍សបងាតរបស់ខ មហ្វ្រែល BCV and GADC សតពីី « ការចូលរមួៃបោបាយរបស់្សតីក្ោ ងការបបាុះបនោ តបម្រជីសបរសីម្រក្ុមម្របកឹ្ាឃ ុំ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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សៅស ោះសនោ ត និខ៣៦% មនិ នស ោះសនោ ត សដ្ឋយ នសលើក្សឡើខព្ីបញ្ជា របេ់ខាួនមដ្លមនិអាចសចញសៅស ោះ
សនោ ត ន ។  

េក្ាបព់្ត័ា៌នលំអតិេូមចូលអានរ យការណ៍្ខុមម្វវល េតីព្ី «ការ្តល់អណំាចនសោ យដ្ល់
្េតី និខការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត»់ ។ 

១៣.៤ ្សតីជារ់ប ន្្ត 

លទធ្លននការេសខាត នបង្កា ញថា ចំនួន្េតីជាបស់នោ ត និខបុរេជាបស់នោ ត នូវមតានគាា តព្ីគ្នោ
ោ ខខាា ខំ សៅក្ោុខអាណ្តតិទ៥ី ននការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តន់ោ ២ំ០២២។ 

្េតីជាសម ំុ សៅេង្កា តា់នចំនួន  ១៧៣នាក្ ់   (១០,៥%)សៅក្ោុខអាណ្តតទិី៥ នោ ២ំ០២២សនោះ ានការ
សក្ើនសឡើខ ៣២នាក្ ់(២%) សបើសក្បៀបស្ៀបនឹខអាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧ ានចំនួន១៤១នាក្ ់សេមើនឹខ ៨,៥% (ចុខ
អាណ្តត)ិ។ ្េតីជាបស់នោ តជាក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់ានចំននួ ២.៥៦២នាក្ ់សេមើនឹខ ២២% ននចំននួក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ 
េង្កា តេ់រុប ១១.៦២២នាក្។់ សបើសក្បៀបស្ៀបនឹខអាណ្តតិទ៤ី នោ ២ំ០១៧ ្េតីជាបស់នោ តានភាគរយក្បហាក្់
ក្បមវលគ្នោ  គឺ ២១,៨% (២.៥២២នាក្)់ ចុខអាណ្តតិទ៤ី និខ ២២% (២.៥៦២នាក្)់ អាណ្តតិទ៥ី នោ ២ំ០២២។ 
ចំមណ្ក្ឯ ភាគរយេរុបនន្េតី និខបុរេជាបស់នោ ត ានគាា ត្ំរវាខសភទ គឺ្េតីជាបស់នោ ត ២២% និខបុរេជាប់
សនោ ត ៧៨% ។ សម ំុ សៅេង្កា ត់្ េតី ១០,៥% និខសម ំុ សៅេង្កា តប់ុរេ ៨៩,៥% ។25  

ចំនួនសនោះបង្កា ញព្ីការមនិទានស់ឆាើយតបក្គបក់្គ្នននូ់វភាព្ជាតំណាខរបេ់្េតី មដ្លនាឱំ្យប ោះ ល់ដ្ល់ 
(១) ម្នការយុទធោ្េតជាតិ ក្ដូ៏្ចជាសគ្នលសៅអភវិឌ្ឍនក៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព្ មដ្លមនិអាចេសក្មច ននូវ
សគ្នលសៅេមភាព្សយនឌ្រ័  (២) ប ោះ ល់ដ្ល់្េតីមដ្លក្ំពុ្ខ នខិសក្តៀមនឹខក្បឡូក្សៅក្ោុខនក្នសោ យ ជា
ព្ិសេេក្ក្មតិ ំុ េង្កា ត ់ បខារឱ្យានការ ក្ទ់ឹក្ចិតត សដ្ឋយោរចំនួន្េតីមដ្លជាគំរូភាព្សៅមតានតិច (៣) 
បញ្ជា បរោិបន័េខគមរបេ់ក្បជាព្លរដ្ឋ ជាព្ិសេេ្េតី និខកុ្ារសៅថាោ ក្ម់ូលដ្ឋឋ នមនិក្តូវ នសគយក្ចិតត
ទុក្ដ្ឋក្ ់នខិសឆាើយតបសដ្ឋយក្បេិទធភាព្ សដ្ឋយោរេសមាខ្េតីជាក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តា់នចំននួតិចសៅសឡើយ ។ 

១៤. ការ្តលក់ាតអោក្េសខាតការណ៍្ និខភាោ ក្់ង្កររណ្បក្សនសោ យ  

 ទាក្ទ់ខការ្តល់កាត គ.រ.ប បង្កា ញព្ីលទធ្លននការ្តល់បណ័្ណ េសខាតការណ៍្សៅអោក្េសខាតការណ៍្
ជាតិ េក្ាបោ់ា សំមើលការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តច់ំននួ ៧៤,៨៨៥នាក្ម់ក្ព្ី ៧២ោថ បន័26។ 

ក្ោុខចំសណាមអោក្េសខាតការណ៍្មដ្ល គ.រ.ប  ន្តល់បណ័្ណ សនោះ ានចំននួអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល
ចំនួន ១,៩៤៩នាក្ ់ក្ោុខសនាោះអោក្េសខាតការណ៍្ជាក្េីតានចំនួន ៨៤៥នាក្ស់េមើនខឹ ២៣.៣៥ភាគរយ។ 

 
25 លទធ្ល្ាូវការននការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់អាណ្តតិទី៥ នោ ២ំ០២២ មដ្លក្បកាេសដ្ឋយគណ្ៈក្
ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត (គ.រ.ប) សៅនងៃទី២៦ មខមងុិនា នោ ២ំ០២២ 
26 https://bit.ly/3d49Dgn 

https://bit.ly/3d49Dgn
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១៤.១ ការសរការជាម្ួយអង គការនែគូរ 

 អោក្េសខាតការណ៍្ ដូ្ចចំនួនមដ្ល នបង្កា ញខាខសលើ គ ឺនព្ីការចូលរមួព្ីអខគការនដ្គូ មដ្ល នេវ
ការគ្នោ ទាខំ្នធានងវកិា នខិ្នធានមនុេស ចនំួន ៩ោថ បន័ រមួាន ៖  

១. ក្មមវ ិ្ ីអភវិឌ្ឍន៍្ នធានយុវរន 

២. មរឈមណ្ឌ លក្បជាព្លរដ្ឋសដ្ើមបអីភវិឌ្ឍន ៍និខេនតិភាព្ 

៣. អខគការោព នេនតិភាព្ 

៤. អខគការសយនឌ្រ័ និខអភវិឌ្ឍនស៍ដ្ើមបកី្មពុជា 

៥. េាគមក្បជា្បិសតយយឯក្រារយននសេដ្ឋក្ចិចសក្ៅក្បព្ន័ធ 

៦. មរឈមណ្ឌ លេមពន័ធភាព្ការង្ករ និខេិទធិមនុេស 

៧. េាគមការ រេិទធិមនុេស និខអភវិឌ្ឍនស៍ៅក្មពុជា 

៨. េាគមេមពន័ធេវគមនក៍្េិក្រក្មពុជា 

៩. េមពន័ធសដ្ើមបេុីចរតិភាព្ និខគណ្សនយយភាព្េខគម 

 អខគការេខគមេីុវលិទាខំ ៩ោថ បន័សនោះ  នេវការគ្នោ តម្នធានមដ្លាន សដ្ឋយឆោខកាតក់្បរុំ
ព្ិភាក្ាចនំួន ៤សលើក្្ំ សដ្ើមបរីមរក្ព្ីបញ្ជា ចូលរមួ នខិការទទួលខុេក្តូវ។ 

១៤.២ រញ្ហ្្រឈម្កនងុែំបណើរការោក់ព្ង្យអនកសបងេតការណ៍ច្ូលរួម្ការបាោះប ន្្ត 

១៤.២.១ រញ្ហ្្រឈម្កនុងការប្រើសបរើសអនកសបងេតការណ ៍

 បញ្ជា ក្បឈមេក្ាបស់ក្រើេសរ ើេអោក្េសខាតការណ៍្ ានបញ្ជា ចមបខៗ ដូ្ចខាខសក្កាម៖ 

១. សព្លសវលាខាី ក្ោុខការដ្ឋក្ឱ់្យសក្រើេសរ ើេ 

២. តបំនស់គ្នលសៅសក្រើេសរ ើេ  ន តប់ខអ់ោក្បសង្កគ លរបេ់ខុមម្វវល ឬគ្នម នព្ោីថ បន័ស្សខ
៣. ទីតខំការោិល័យេថិតសៅតំបនដ់្ឋចក់្េោល ព្ិ ក្ទំនាក្ទ់នំខ 

៤. អោក្េសខាតការណ៍្មដ្លសក្រើេសរ ើេ ន ក្តូវលាឈបវ់ញិ  

- អោក្េសខាតការណ៍្ខាោះយល់ស ើញថា ងវកិា្តល់ឱ្យតិចតចួសព្ក្  
- អោក្េសខាតការណ៍្ខាោះសទៀត ក្តូវក្ក្ុមក្គួោរឱ្យឈបស់ដ្ឋយការភយ័ខាា ច ដូ្ចក្រណី្ 

សក្ើតសឡើខមយួចំននួ សៅក្ោុខសខតតក្ំព្ខច់ម សខតតនក្ព្មវខ នខិសខតតក្ព្ោះវហិារ។ 
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៥. សក្រើេសរ ើេអោក្េសខាតការណ៍្ ានការក្បក្ួតក្បមរខ ជាមយួោថ បន័ គរប េក្ាបម់្នតី
ការោិល័យស ោះសនោ ត(គក្ប) រមួទាខំេាគមស្សខសទៀត មដ្លេាគមសនាោះានថាោ ក្ដ់្ឹក្នាំ
ជាម្នតីក្ោុខរួររដ្ឋឋ ភ ិល ឬគណ្បក្សនសោ យ។ 

៦. ការបំសព្ញព្ត័ា៌នក្ោុខបញ្ា ីស ម្ ោះមនិសព្ញសលញ មដ្លព្ិ ក្ការសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះ 

ការលាឈបជ់ាអោក្េសខាតការណ៍្ សដ្ឋយការភាព្ភយ័ខាា ច  នសក្ើតសឡើខសដ្ឋយអាជាា ្រ សៅក្ោុខមូល
ដ្ឋឋ ន ំុេង្កា តម់យួចនំួន មដ្ល នក្បក្ព្ឹតតសដ្ឋយមនិក្បកានភ់ាា បនូ់វតួនាទីជាអាជាា ្រ ដូ្ចអវីមដ្លានមចខក្ោុខ
េវលក្េនតិក្ៈម្នតរីារការេីុវលិ ឬក្ោុខចាបស់ ោះសនោ ត ក្រណី្ទាខំសនាោះ រមួាន ៖  

ករណីទ១ី ៖ ក្ោុខ ំុេំសរាខ ក្េុក្នក្ព្ឈរ មដ្លអោក្េសខាតការណ៍្ានស ម្ ោះ ម ូត យ ូត សភទក្បុេ  នលាឈប់
ជាអោក្េសខាតការណ៍្។ ក្រណី្សនោះ ក្តូវ នសលាក្សមភូម ិសៅភូមតិក្ក្ិត ស ម្ ោះ មេម វណាណ រា   នសៅអោក្េសខាត
ការណ៍្ានស ម្ ោះខាខសលើ សៅរួបសលាក្សម ំុេំសរាខ ស ម្ ោះ ោំខ ឆន របួសៅឯមនទីរគណ្បក្សបក្សក្បជារន
ក្មពុជា។ សវតុការណ៍្សនាោះ នបញ្ជា ក្ប់មនថមសទៀតថា សលាក្សម ំុ ោំខ ឆន  នគំរាម (មនិបញ្ជា ក្ក់ារគំរាមសនាោះ
ោ ខណាសទ) គឺមនិសអាយស្វើជាអោក្េសខាតការណ៍្សនាោះសទ មងមទាខំបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លសអាយគ្នតក់្តូវចូលមក្ស្វើជា
េារិក្គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាវញិ។ សក្កាយវលិក្តឡបម់ក្ព្រីួបសលាក្សម ំុ សលាក្ ម ូត យ ូត ក្ ៏នេំុលា
ឈបព់្អីោក្េសខាតការណ៍្ នខិមនិ នអតថ ្ិបាយសក្ចើនសនាោះសទ។ 

ករណីទ២ី ៖ អោក្េសខាតការណ៍្ស ោះសនោ ត សៅក្ោុខ ំុជាខមដ្ក្ ក្េុក្ក្ំព្ខក់្តមបក្ សខតតនក្ព្មវខ ក្តូវ នអាជាា ្រ ំុ
ទូរេ័ព្ទមក្េួរនាសំលខាខុមម្វវលសខតតនក្ព្មវខ ព្ីការអនុញ្ជញ តឱ្យេារកិ្របេ់សគចូលជាអោក្េសខាតការណ៍្ខុម
ម្វវល។ ក្រណី្សនោះ នសក្ើតសឡើខ កាលនងៃទី២៨ មខឧេភា នោ ២ំ០២២ សដ្ឋយសលខាខុមម្វវលសខតតនក្ព្មវខ 
 នសបើក្វគគបណ្តុ ោះបណាត លដ្ល់អោក្េសខាតការណ៍្មដ្លសក្រើេសរ ើេ ន។ សៅទីតខំដូ្ចសរៀបរាបខ់ាខសលើ បនាទ បព់្ី
ចបវ់គគបណ្តុ ោះបណាត ល សៅសវលាសា ខ ១:១២នាទី ក្ោបម់តានសេមៀន ំុស ម្ ោះ សៅ ដ្ឋលីន នខិសលាក្ រាម ធារា  
ជាក្បធាន េ.េ.យ.ក្ ក្បច ំុំជាខមដ្ក្  នទូរេព្ទ ័មក្សលខាសខតតនក្ព្មវខ សដ្ឋយនិោយថា «សៅេារិក្ខាុ ំ
សៅណា មក្ណា សវតុអវមីនិក្ បខ់ាុ ំជាអោក្ក្គបក់្គខ្ខ សក្ ោះយុវរនទាខំអេ់សៅក្ោុខ ំុជាខមដ្ក្ជាខ ៨០នាក្់
េថិតសៅសក្កាមការក្គបក់្គខរបេ់ព្ួក្ខាុ។ំ អោក្ទាខំព្ីរ ននិោយថា អោក្ណា សៅណា មក្ណា សបើគ្នម នការ
អនុញ្ជញ តព្ពី្កួ្ខាុ ំសទ គមឺនិអាចសអាយអោក្ណាសៅណា នសនាោះសទ»។ 

ករណីទី៣ ៖ សៅក្ោុខសខតតក្ព្ោះវហិារសនោះ ានអោក្េសខាតការណ៍្ក្តូវ នលាឈបចូ់លសៅជាភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្ស
នសោ យចំននួ ៤នាក្។់ អោក្ទី១ និខទី២ គឺអោក្េសខាតការណ៍្ស ម្ ោះ ចន ់វនី សភទក្បុេ សៅភូមមិុនឺរារ  ំុខយខ 
ក្េុក្រយ័មេន សខតតក្ព្ោះវហិារ និខស ម្ ោះ ោន សេឿប សភទក្េី សៅភូមមិុនឺរារ  ំុខយខ ក្េុក្រយ័មេន សខតតក្ព្ោះ
វហិារ។ អោក្ទាខំព្ីរក្តូវ នសក្រើេសរ ើេជាអោក្េសខាតការណ៍្របេ់ខុមម្វវល។ អោក្ទាខំព្ីរក្តូវ នគណ្បក្សកាន់
អំណាច អូេទាញស្វើជាភាោ ក្ង់្ករេសខាតការណ៍្សចញព្ីអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល។ ក្រណី្សនោះ សលខាសខតត ន
បញ្ជា ក្ក់្ បថ់ា «អោក្េសខាតការណ៍្ទាខំព្ីរដូ្ចានស ម្ ោះខាខសលើ  នបញ្ជា ក្ថ់ា គ្នតម់និ នដ្ខឹខាួនថា គណ្
បក្សក្បជារនក្មពុជា នដ្ឋក្ស់ ម្ ោះព្ួក្គ្នត ់ ស្វើជាភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សសនាោះសឡើយ លុោះសព្លដ្ល់នងៃសោេនាស ោះ
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សនោ ត សទើបសគតំណាខគណ្បក្សមក្ក្ បព់្កួ្ខាុថំា (ឯខក្តូវសយើខដ្ឋក្ប់ញ្ាូ លជាភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សសវើយ) ខណ្ោះ
សនាោះអោក្ទាខំព្ីរនាក្ភ់ាា ក្ក់្ព្ឺត មតព្ួក្គ្នតម់និហាវ នក្បមក្ក្សឡើយ សក្ ោះខាា ចបញ្ជា េុវតថិភាព្ដ្ល់ខាួនព្ួក្គ្នតក់្៏
យល់ក្ព្មស្វើ និខ នលាឈបព់្ីអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល។ 

អនកទី៣ ៖ ស ម្ ោះ្នួ េុវណ្ណ នីកា សភទក្េី អាេយដ្ឋឋ នបចចុបបនោភូមេំិឡាញ  ំុភោមំតបខមយួ ក្េុក្េខគមងម ីសខតត
ក្ព្ោះវហិារ  ក្ញ្ជញ លាឈបស់្វើជាអោក្េសខាតការណ៌្ខុមម្វវល។ ោមុខីាួន នបញ្ជា ក្ក់្ បថ់ា នាខចូលជាភាោ ក្ង់្ករ
អោក្េសខាតការណ៍្សអាយគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាសវើយ ក្េបសព្លសនាោះមដ្រ សលខាសខតត នេួរថា ចុោះព្មីុន
សវតុអីក្ ៏ បែូនេម័ក្គចតិតស្វើជាអោក្េសខាតការណ៍្ខុមម្វវល ខណ្ៈសនាោះនាខក្ ៏នក្ បវ់ញិថា នាខក្ម៏និ នដ្ខឹ
ថា តំណាខគណ្បក្សនសោ យដ្ឋក្ស់ ម្ ោះសអាយនាខស្វើជាអោក្េសខាតការណ៍្របេ់ភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ
 យសនាោះមដ្រ សទើបមតដ្ឹខអឡុំខសព្លប ុនាម ននងៃសនោះសទ ដូ្ចសនោះានមតេូមសទាេសលាក្ក្គូ។  

អនកទ៤ី ៖ អោក្េសខាតការណ៍្ស ម្ ោះ ញូខ ចុច សភទក្បុេ អាេយដ្ឋឋ នបចចុបបនោភូមងិោល់សកាខ  ំុរសំដ្ឋោះ ក្េុក្រសវៀខ 
សខតតក្ព្ោះវហិារ  នលាឈបជ់ាអោក្េសខាតការណ៍្ និខចូលជាភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្ស។ 

អនកទ៥ី ៖ អោក្េសខាតការណ៍្ស ម្ ោះ ឆខុ វ ីអាេ័យដ្ឋឋ នភមូអិនទឹល  ំុោខ ក្េុក្ជាកំ្ានត សខតតក្ព្ោះវហិារ ក្គ៏្នតរ់ា
សរក្មនិចខស់្វើសនាោះមដ្រ (មនិក្ព្មទទួលកាត) សក្កាយព្ីចុោះស ម្ ោះរចួរាល់ជាអោក្េសខាតការណ៍្ និខទទួល នកាត
រចួសវើយសនាោះ។ 

១៤.២.២ រញ្ហ្្រឈម្កនុងការរណ្តោះរណ្ត្លអនកសបងេតការណ ៍

 បញ្ជា មដ្លសក្ើតានក្ោុខសព្លបណ្តុ ោះបណាត ល រមួាន ៖ 

- សព្លសវលាខាីេក្ាបស់រៀបចំវគគបណ្តុ ោះបណាត ល ការបំសព្ញកាត និខ្តល់ឯក្ោរស្សខៗ 
សៅដ្ល់អោក្េសខាតការណ៍្ 

- អោក្េសខាតការណ៍្មដ្លសរ ើេសចញព្ីេវគមនអ៍ោក្ខាោះមនិសចោះអក្សរ ខាោះសទៀតមនិសចោះសក្បើ
ក្ េ់ទូរេ័ព្ទោម តវវូន និខការបញ្ាូ នព្ត័ា៌នតមក្មមវ ិ្  ី

- ានឧបេគគក្ោុខការទំនាក្ទ់នំខជាមយួអោក្េសខាតការណ៍្ តមរយៈទូរេ័ព្ទសៅតំបនខ់ាោះ 
សក្ ោះ  ខលមនិចូល ឬមនិសលើក្ (ក្មនាខខាោះបញ្ជា ក្ថ់ា មនិានសេវា) 

- ព្ិ ក្ទំនាក្ទ់ំនខអោក្េសខាតការណ៍្មក្ព្អីខគការនដ្គូ សក្ ោះគ្នតស់ឆាើយថារវល់ ឬមនិសលើក្ 
- ព្ិ ក្រក្ក្មនាខេក្ាបប់ណ្តុ ោះបណាត ល សក្ ោះងវកិាឧបតថមភតិច ក្មនាខខាោះក្ព្ួយ រមភចំស ោះ

អាជាា ្រមូលដ្ឋេ ន 
- អោក្េសខាតការណ៍្ចូលរមួវគគបណ្តុ ោះបណាត លសវើយ  នេំុឈបវ់ញិ សក្ ោះឪពុ្ក្ាត យមនិ

ឱ្យស្វើ អោក្ខាោះ នសៅចូលរមួជាម្នតីសៅការោិល័យស ោះសនោ តវញិ 
- អាជាា ្រមូលដ្ឋឋ នតក្មូវឱ្យេំុចាបម់នុដ្ំសណ្ើ រការសបើក្វគគដ្ល់អោក្េសខាតការណ៍្ ក្មនាខខាោះ

មក្ផ្លែ ក្េក្មមភាព្ ក្រណី្សនោះ ានសៅក្ោុខសខតតនក្ព្មវខ និខសខតតក្ព្ោះេីវនុ។  



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 97 នៃ 136 

- ក្មនាខខាោះ គ្.ខប  នតក្មូវឱ្យានលិខិតអនុញ្ជញ ត និខបញ្ជា ក្ព់្ីសព្លសវលា ទីតខំចុោះប
ណ្តុ ោះ បណាត ល ខណ្ៈសព្លសយើខក្តូវការ ការេក្មបេក្មួលសៅមូលដ្ឋឋ ន ដូ្ចសៅក្ោុខសខតត
ក្ំព្ខច់ម ក្ណាត ល ។ 

រូរភាពទ២ី២ អាជាញ្ រច្ុោះបៅហាម្ោត់ការបរើកវគគរណ្តោះរណ្ត្លអនកសបងេតការណ៍បៅបខតត្ពោះសីរន ុ

 
១៤.២.៣ ផ្លវិាកជាម្ួយសាថ្រ័ន គ.រ.រ កនុងែំបណើរការោក់ពាក្យ និងបសនើសំុកាត 

 ក្ោុខការអនុវតតការង្ករជាមយួោថ បន័ គ.រ.ប ានចណុំ្ចខាោះក្តូវស្វើការមក្លមែេក្ាបក់ារអនុវតត សក្ ោះ
បញ្ជា ខាោះបណាត លឱ្យសយើខព្ ិក្ក្ោុខការ សរៀបចំដ្ឋក្ ់ក្យ រមួាន ៖ 

- បញ្ា ីស ម្ ោះអោក្េសខាតការណ៍្ស្ាើព្ី គ.រ.ប សក្ចើនដ្ំណាក្ ់ស្វើឱ្យយឺតោ វក្ោុខការទទួល 
- សលខាក្តូវទទួលបនទុក្េរសេរកាត និខសព្លសវលាមនិក្គបក់្គ្ននក់្ោុខការេរសេរ មដ្លជា

បនទុក្េក្ាបស់លខា និខរាខំេទោះដ្ល់ការង្ករស្សខៗ សទៀត 
- ក្បធាន គ្.ខប មនិ្តល់េិទធឱិ្យអោក្បនាទ បេ់ក្ាបស់្វើការចុោះវតថសលខារំនួេ ខណ្ៈ

ក្បធានជាបស់បេក្មមសនាោះសទ ក្រណី្សនោះស្វើឱ្យការ្តល់កាតេក្ាបអ់ោក្េសខាតការណ៍្ាន
ភាព្យឺតោ វមងមសទៀត ក្រណី្ដូ្ចសៅក្ោុខសខតតក្ពំ្ខច់ម រារធានីភោសំព្ញ។ 

- រាល់រូបងតក្តូវការមក្្តតិសៅទីក្បរុំរន មដ្លជាការទទួលខុេក្តូវរបេ់សលខាសខតត (សលខា
ក្តូវចំណាយងវកិា្តិត) 
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- រាល់កាតក្តូវ្តិតរូបងត បិទរចួក្តូវបញ្ចូ នសៅចុោះវតថសលខាព្ីោមុខីាួន សវើយក្តូវយក្មក្ឱ្យ 
គ្.ខប វាយក្ត នខិស្ាើសៅអោក្េសខាតការណ៍្មតខសទៀត(សលខាក្តូវទទួលខុេក្តូវសចញ
ងវកិារូនសលើដ្ំសណ្ើ រការសនោះ) 

- ការស្ាើកាតសៅឱ្យអោក្េសខគតការណ៍្ ានការព្ិ ក្េក្ាបអ់ោក្ានទីតខំសៅនៃ យៗ មដ្ល
ជាបនទុក្មយួ សលខាក្តូវចណំាយសព្ល និខងវកិាខពេ់ក្ោុខការ្ដល់កាត 

១៤.២.៤ ផ្លវិាកជាម្ួយអនកសបងេតការណ ៍

 អោក្េសខាតការណ៍្ តមតំបនន់ីមយួៗ ានការក្បឈមស្សខៗគ្នោ  ការក្បឈមទាខំសនាោះ សយើខបក្ខួម ជា
បញ្ជា ចមបខ ដូ្ចខាខសក្កាម ៖ 

- អោក្េសខាតការណ៍្ សរ ើេ នសវើយ មតព្ួក្សគក្បឈមជាមយួមស្ា យចុោះសៅេសខាត
ការណ៍្សក្ ោះព្ួក្សគគ្នម នម តូូ សបើរក្អោក្ានម តូូរូនសៅ ក្តូវសចញងវកិាឱ្យសគ ក្មនាខខាោះ
ចំណាយសក្ចើនជាខងវកិាមដ្លគ្នតទ់ទួល នមងមសទៀត។ 

- អោក្េសខាតការណ៍្មយួចំននួ រួបសក្គ្នោះថាោ ក្ស់ព្លចុោះសៅស្វើការ ដូ្ចក្រណី្ អោក្េសខាតការណ៍្
សៅទីតខំការោិល័យោលាបឋមេិក្ាសកាោះតសង្កល ក្ោុខ ំុេូរគខ ក្េុក្ក្ខាេ សខតត
ក្ំព្ខច់ម។ ក្រណី្ អោក្េសខាតការណ៍្សៅទីតខំការោិល័យោលាបឋមេិក្ាក្េោះក្ព្ីខ  ំុ
 ធាយ ក្េុក្ ធាយ សខតតក្ំពុ្ខចម  នក្រុោះ តទូ់រេ័ព្ទនដ្បនាទ បព់្ីក្តឡបម់ក្្ទោះវញិ។ 

- អោក្េសខាតការណ៍្ខាោះ មដ្លសក្រើេសរ ើេ នមនិចំសគ្នលសៅ ក្តូវចុោះសៅេសខាតការណ៍្សៅតំបន់
នៃ យ មដ្លក្តូវការចំណាយខពេ់ (មនិានតុលយភាព្ននក្ ក្ឧ់បតថមភ ោំខនងា អាហារ)។ 

- អោក្េសខាតការណ៍្ មនិអាចបំសព្ញការង្ករតមការមណ្នា ំ ានអោក្េសខាតការណ៍្ខាោះ មនិ
ទានប់ំសព្ញទក្មខស់ព្ញសលញ គ្នតស់ៅចំការ ឬខាោះសៅភោសំព្ញ។ 

- មណ្ឌ លស ោះសនោ តខាោះានមតមយួការោិល័យសព្លេសខាតការណ៍្ចបគ់្នតក់្តូវរិោះម តូូឌុ្ប
សៅងតយក្ទក្មខ១់១០២ ព្កីារោិល័យស្សខមយួសទៀតអេ់លុយសទៀត។ 

- ានអោក្េសខាតការណ៍្ខាោះ មដ្លេសខាតសៅ ំុស្សខព្ីគ្នតរ់េ់សៅ ក្បធាន គក្ប មនិឱ្យចូល
ក្ោុខការោិល័យ។ 

១៥. ភាោ ក្ង់្កររណ្បក្សនសោ យ នខិអោក្េសខាតការណ៍្មិនតមនរណ្បក្សនសោ យ 

១៥.១ ភាន្ក់ង្រគណរក្សនបោាយ 

 ភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យជាតំណាខរបេ់គណ្បក្សនសោ យមដ្លានបញ្ា ីសបក្េរនរបេ់ខាួន
ឈរស ម្ ោះស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តស់ៅក្ោុខ ំុេង្កា តស់នាោះ។ គណ្បក្សនសោ យានេិទធិ
ចតត់ខំតំណាខរបេ់ខាួនចនំួន ២(ព្ីរ)រូប គឺ ១ (មយួ)រូប សព្ញេិទធិ និខ ១(មយួ)រូបសទៀត បក្មុខ។ ភាោ ក្ង់្ករគណ្
បក្សនសោ យមដ្លអាចចូលេសខាតក្ោុខការោិល័យនន ំុេង្កា តណ់ាមយួក្តូវមតសក្រើេសរ ើេសចញព្ីបញ្ា ីស ម្ ោះ
ស ោះសនោ តសៅក្ោុខ ំុេង្កា តស់នាោះ (ាក្ត៨៣ នន ច.ប. .េ)។ ក្រណី្សនោះ ាននយ័ថា សបើគណ្បក្សនសោ យ
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ចតេ់ារិក្សៅក្ោុខ ំុេង្កា ត«់ក្» ឱ្យមក្ចុោះស ម្ ោះស្វើជាភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សសៅក្ោុខ ំុេង្កា ត«់ខ» មនិ នសទ 
សក្ ោះេារកិ្សនាោះ នរេ់សៅ និខានស ម្ ោះស ោះសនោ តក្ោុខបញ្ា ីស ោះសនោ តសៅក្ោុខ ំុេង្កា ត«់ក្»។ បណ័្ណ
េាគ ល់ជាភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យក្តូវ ន្តល់សដ្ឋយគណ្ៈក្មមការ ំុេង្កា តស់រៀបចំការស ោះសនោ ត ក្ោុខ ំុ
េង្កា តស់នាោះ សដ្ឋយម្ែក្សលើការបំសព្ញនូវលក្េខណ្ឌ ក្គបក់្គ្នន ់(ាក្ត៨៥ នន ច.ប. .េ)។ 

 គណ្បក្សនសោ យចំនួន ១៧ មដ្ល នដ្ឋក្ស់បក្េរនចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខការស ោះសនោ តក្ក្ុមក្បឹក្ា
 ំុេង្កា តស់នោះ ានភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យទាខំសព្ញេិទធិ និខបំរុខេរុបចនំួន ៨៨,០៥០នាក្ ់ (្េតីាន
ចំនួន ២៦,១៥៥នាក្)់។  

 គណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា  នដ្ឋក្ប់ញ្ា ីសបក្េរនចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខសៅក្គប ់ ១៦៥២ ំុេង្កា ត ់ មដ្ល
ានភាោ ក្ង់្កររបេ់ខាួនចនំួន ៤៧,២០៣នាក្ ់ (្េតីានចនំួន ១២,៤៣៣នាក្)់ និខគណ្បក្សសភាើខសទៀន ាន
សបក្េរនចនំួន ១៦២៣ ំុេង្កា តម់ដ្លានភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សចំននួ ៣០,៧១១នាក្ ់ (្េតីចំនួន ៩,៦៥៤នាក្)់។ 
សក្ៅព្ីគណ្បក្សទាខំព្ីរសនោះ គណ្បក្សស្សខសទៀត ានភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សមនិសលើេព្ី ៣០០០នាក្ស់នាោះសទ 
(ឧបេមពន័ធទ១ី)។ 

១៥.២ អនកសបងេតការណម៍្និហ្វម្នគណរក្សនបោាយ 

   ឋានៈជាអោក្េសខាតការណ៍្ គជឺាសបក្េរនមដ្ល ន្តល់េិទធិអំណាចព្ីេាគម និខអខគការមនិមមនរដ្ឋឋ ភិ
 ល មដ្លានបណំ្ខចូលរមួេសខាតក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត (ាក្ត ៨៦ នន ច.ប. .េ)។ អោក្េសខាតការណ៍្
ក្តូវ នសរៀបចំបញ្ា ីស ម្ ោះសដ្ឋយេាគម ឬអខគការមនិមមនរដ្ឋឋ ភ ិលេំុចុោះស ម្ ោះជាអោក្េសខាតការណ៍្សៅគ
ណ្ៈក្ាម ្ិការជាតិសរៀបចំការស ោះសនោ ត (ាក្ត ៨៨ នន ច.ប. .េ) បនាទ បម់ក្អោក្េសខាតការណ៍្នខឹទទួល ន
បណ័្ណ េាគ ល់។ អោក្េសខាតការណ៍្ាន ២ (ព្ីរ)ក្បសភទ គឺអោក្េសខាតការណ៍្ចល័ត នខិអោក្េសខាតការណ៍្្មមត។ 
អោក្េសខាតការណ៍្ចល័ត ានចំនួន មនិសក្ចើនសលើេព្ី ១០នាក្ ់ ក្ោុខមយួោថ បន័សនាោះសទ។ រឯីអោក្េសខាតការណ៍្
្មមត ានេិទធិេសខាតក្ោុខការោិល័យទាខំឡាយណាមដ្លេថិតសៅក្ោុខសខតតមដ្ល នដ្ឋក្ស់េោើកាតសនាោះ។ 

 ការស ោះសនោ តក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា តក់្នាខសៅ គ.រ.ប  នអនុញ្ជញ តទទួលោគ ល់អោក្េសខាតការណ៍្ជាតិ
េរុបចំនួន ៧៥,៤៧១នាក្ ់(្េតីចំនួន ៤៥,៤៧១នាក្)់ មដ្លចំនួនសនោះ មក្ព្ីអខគការ េាគម ក្ោុខវេ័ិយខុេៗ
គ្នោ  ចំនួន ៧២ោថ បន័ រមួទាខំខុមម្វវល្ខមដ្រ។ គ.រ.ប ក្ ៏នទទួលោគ ល់អោក្េសខាតការណ៍្អនតរជាតិ្ខមដ្រ
េរុបចំនួន ១១០នាក្ ់មក្ព្១ី៩ោថ បន័ មដ្លជាអោក្េសខាតការណ៍្របេ់េាគម អខគការសៅសក្ៅក្បសទេ។  

 ការចូលរមួេសខាតការណ៍្ព្ោីថ បន័អនតរជាតិសនោះ មនិានអោក្េសខាតការណ៍្តណំាខក្បសទេរបេ់
បរសទេសេោើេំុកាតសនាោះសទ មតោថ បន័ គ.រ.ប  នសចញបណ័្ណ ទទួលោគ ល់ជាសភាៀវព្ិសេេ េរុបចំនួន ២៣នាក្ ់
មដ្លអោក្ទាខំសនាោះ មក្ព្ីេក្លវទិាល័យ និខោថ នទូតក្បចកំ្ោុខក្បសទេក្មពុជា ដូ្ចជា រប ុន អូ្ោត លី និខរុេសុ។ី 

 ក្ោុខចំសណាមអោក្េសខាតការណ៍្ជាតិ ខុមម្វវល នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្ចនំួន ១,៩៤៩នាក្។់ 
ក្ោុខចំសណាមអោក្េសខាតការណ៍្ជាតិមដ្ល នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្សក្ចើនជាខសគ គឺអោក្េសខាតការណ៍្
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មក្ព្ីេវភាព្េវព្ន័ធយុវរនក្មពុជា (េ.េ.យ.ក្)27 ានចំនួន ៣៩,៨១៥នាក្ ់និខេាគមនារកី្មពុជា សដ្ើមបី
េនតិភាព្ និខអភវិឌ្ឍន ៍ (ន.ក្.េ.អ)28 ានចំននួ ២៦,១០២នាក្។់ រឯីេាគមេមពនធយុវរនក្េលាញ់េនតិ
ភាព្29 ានចនំួន ២,៦២៤នាក្ ់ សក្ៅព្ីសនាោះោថ បន័ស្សខសទៀត ានចនំួនអោក្េសខាតការណ៍្មដ្ល នដ្ឋក្់
ព្ក្ង្កយមនិសលើេព្ី ១០០០(មយួ ន)់នាក្ស់នាោះសទ។ ខុមម្វវល  នក្តេ់ាគ ល់ស ើញថា េាគមទាខំ ៣
ខាខសលើ មដ្ល នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្ានចំននួសក្ចើនសនោះ ានថាោ ក្ដ់្ឹក្នាោំថ បន័េថិតសៅក្ោុខរួររបេ់
រដ្ឋឋ ភ ិល មដ្លមក្ព្ីគណ្បក្សកានអ់ណំាច។ 

 ជារមួ អោក្េសខាតការណ៍្មដ្ល នចូលរមួេសខាតការណ៍្ស ោះសនោ ត ខុមម្វវល ក្តេ់ាគ ល់ស ើញថា អោក្
េសខាតការណ៍្មក្ព្ីអខគការខុមម្វវល ានចំនួនមនិសក្ចើន និខមនិក្គបក់ារោិល័យសនាោះសទ ្ទុយព្ីេាគម ឬ
អខគការមដ្លានថាោ ក្ដ់្កឹ្នាសំៅក្ោុខរួររដ្ឋឋ ភ ិល នដ្ឋក្ព់្ក្ង្កយអោក្េសខាតការណ៍្ក្គបក់ារោិល័យ នខិចំននួ
សក្ចើន សដ្ឋយមនិទានរ់ាបប់ញ្ចូលភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សនសោ យរបេ់គណ្បក្សកានអ់ណំាចសទៀត្ខ។ 

១៦. េក្មមភាព្រមួចំតណ្ក្ក្ោខុការអប់រអំោក្ស ោះសនោ តរបេខ់ុមតន្ររវល 

តមលទធ្លននការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ អាណ្តតទិី៥ នោ ២ំ០២២ អោក្ នចុោះ
ស ម្ ោះេក្ាបក់ារស ោះសនោ តនោ ២ំ០២២  នចនំួន ៨៧.៩៤ភាគរយ និខអោក្ានស ម្ ោះក្ោុខបញ្ា ីស ោះសនោ តចនំនួ 
៧,៣៨២,៤៤៩នាក្ ់សេមើនឹខ ៨០.១៩ភាគរយ នស ោះសនោ ត។ ចំននួអោក្ចុោះស ម្ ោះ នខិ នស ោះសនោ តសនោះ វាជា
ចំមណ្ក្មយួមដ្លខុមម្វវល នចូលរមួស្វើការអបរ់ ំ្ សព្វ្ ាយ អំព្ីបទបញ្ជា  និខនតិីវ ិ្ ីស ោះសនោ ត េិទធិ កាតព្វ 
ក្ិចចអោក្ស ោះសនោ តចូលរមួក្ោុខការស ោះសនោ ត ោរៈេំខានន់នការស ោះសនោ ត សគ្នលការណ៍្ននការស ោះសនោ តសដ្ឋយ
សេរ ី និខយុតតិ្ម ៌ នខិក្បធានបទជាសក្ចើនសទៀតទាក្ទ់ខដ្សំណ្ើ រការស ោះសនោ ត។ ចូលរមួជាមយួការអបរ់តំមរយៈ
ការ្តល់ចំសណ្ោះដ្ខឹសនោះ ានវាគមិនរំនាញព្ីោថ បន័ស្សខក្តូវ នអសញ្ា ើញ ដូ្ចជា វាគមិនព្ី គ.រ.ប និខេខគមេីុវលិ
មដ្លស្វើការ ក្ព់្ន័ធការស ោះសនោ តសដ្ើមបចូីលរមួរមរក្ព្ិភាក្ា។ ចបត់ខំព្ីសព្លសវលាននការសោេនាស ោះសនោ ត 
រវូតដ្ល់ការស ោះសនោ ត ក្បធានបទចំននួ២២ ក្តូវ នសលើក្មក្ព្ិភាក្ាក្ោុខក្មមវ ិ្ ីវទិយុេំសឡខេខគមេីុវលិ រមួាន ៖ 

១. ការសោេនាស ោះសនោ ត ំុ េង្កា តស់ៅក្មពុជា  

២. សេរភីាព្ោរព្ត័ា៌នក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត 

៣. ោរៈេំខានន់នការស ោះសនោ តតមឆនទៈព្ិតក្ ក្ដ្ 

៤. េិទធិ និខកាតព្វក្ចិចរបេ់យុវរនក្ោុខការចូលរមួស ោះសនោ ត 

៥. យុតតិ្មម៌បបស ោះសនោ ត 

 
27 https://bit.ly/3wHtMjp 
28 https://bit.ly/3pZwxc6 
29 https://bit.ly/3R6U2f6 

https://bit.ly/3wHtMjp
https://bit.ly/3pZwxc6
https://bit.ly/3R6U2f6
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៦. នសោ យ នខិការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តស់ៅក្មពុជា 

៧. េិទធនិសោ យ និខការក្បក្ួតក្បមរខការស ោះសនោ តសដ្ឋយសេមើភាព្ 

៨. បរោិកាេនសោ យេក្ាបក់ារស ោះសនោ តខាខមុខ 

៩. េិទធិនសោ យ និខេិទធឈិរស ម្ ោះស ោះសនោ តេក្ាបក់្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា តន់ោ ២ំ០២២ 

១០. ឆនទៈអោក្ស ោះសនោ ត និខេិទធិស ោះសនោ ត 

១១. េាេភាព្គណ្:ក្ាម ្ិការសរៀបចំការស ោះសនោ ត 

១២. ឯក្រារយភាព្ និខអព្ាក្ក្ឹតភាព្ននក្ខក្ាា ខំក្បដ្ឋបអ់ាវុ្ និខតុលាការក្ោៃខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត 

១៣. តួនាទីអខគការេខគមេីុវលិ និខក្បព្ន័ធ្ សព្វ្ ាយក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត 

១៤. អនុោេនទ៍ទួល នព្ីសវទិកាឆនទៈអោក្ស ោះសនោ តថាោ ក្ស់ខតត (ព្ិភាក្ា៣សលើក្) 

១៥. ក្បេិទធភាព្ននការមណ្នាអំាជាា រ្មូលដ្ឋឋ នកុ្ំសក្បើក្ េ់អំណាច ឥទធិព្ល និខ្នធានរដ្ឋក្ោុខការស ោះសនោ ត 

១៦. អោក្ស ោះសនោ តនា តនវ 

១៧. ោរ:េំខានន់នការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់

១៨. ការសក្តៀមខាួនរបេ់គ.រ.ប នខិភាគី ក្ព់្ន័ធសៅមុនការស ោះសនោ តនងៃទី៥ មងុីនា នោ ២ំ០២២ 

១៩. សគ្នលនសោ យរបេ់គណ្បក្សមដ្លក្មមក្រ និខក្េិក្រចខ ់ន 

២០. ការសោេនាស ោះសនោ ត េក្ាបក់ារស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់អាណ្តតិទ៥ី 

២១. ការវាយតនមាសៅសលើេំសណ្ើ រលក្េខណ្ឌ ៦ចំណុ្ចេក្ាបក់ារស ោះសនោ ត 

២២. ដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត និខការរាបេ់នាកឹ្សនោ ត  

ក្ិចចព្ិភាក្ាក្ោុខក្មមវ ិ្ ីវទិយុេំសឡខេខគមេីុវលិទាខំសនោះ  នចក្់្ ាយផ្លទ ល់ និខសឡើខវញិសៅក្ោុខសគវ
ទំព្រ័សវវេបវុក្ មដ្លានអោក្ទេសនាេរុបចំនួន ៤៨៧,៥២៤នាក្ ់ក្ោុខសនាោះ អោក្ចុចសព្ញចិតត (Likes) េរុបចនំួន 
២,៦៦៩នាក្ ់អោក្មចក្រមំលក្ (S hares) េរុបចនំួន ១,៤៤៣ និខអោក្ានមតិ (Comments) េរុបចំនួន ៣៥០
នាក្។់ ចំនួនសនោះ មនិទានប់ូក្េរុបចំនួនអោក្ោដ បក់ារ្ាយតមរយៈវទិយុ FM មដ្ល    ខុមម្វវល  នរួលសា ខ
្ាយសៅដ្ំណាលគ្នោ ននការ្ាយផ្លទ ល់សលើសគវទំព្រ័សវវេបវុក្សនាោះសទ។ 

ទនទឹមគ្នោ សនោះមដ្រ ខុមម្វវល  ន្លិត នខិស្វើការ្សព្វ្ ាយវសីដ្អូគំនូររីវចលចនំួន ១១វសីដ្អូរ មដ្ល
ទាក្ទ់ខនខឹការអបរ់អំោក្ស ោះសនោ ត សដ្ឋយ្សព្វ្ាយអំព្ដី្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត រមួានក្បធានបទដូ្ចជា ៖ 

១. ាច េ់សនោ តនា តនវ 
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២. ោរៈេំខានន់នការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់

៣. សតើអោក្ណាខាោះានេិទធិស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់នោ ២ំ០២២? 

៤. សតើអវីសៅជាការសោេនាស ោះសនោ ត? 

៥. សតើឯក្ោរអវីខាោះសក្បើក្ េ់េក្ាបស់ ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់នោ ២ំ០២២? 

៦. នីតិវ ិ្ ីននសេោើេំុ និខការសចញឯក្ោរបញ្ជា ក្អ់តតេញ្ជញ ណ្បសក្មើឱ្យការស ោះសនោ ត 

៧. នតីិវ ិ្ ីននការសបើក្ការោិល័យស ោះសនោ ត 

៨. ដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត 

៩. ការបទិការោិល័យស ោះសនោ ត 

១០. ដ្ំសណ្ើ រការរាបេ់នាឹក្សនោ ត 

១១. ក្ណំ្តស់វតុននការរាបេ់នាឹក្សនោ ត «ទក្មខ១់១០២» 

ជាលទធ្លននការចក្់្ ាយវសីដ្អូរគំនូររីវចលទាខំ ១១វសីដ្អូរសនោះ ានអោក្ទេសនា េរុបចំននួ 
៦៧៤,៥២៥នាក្ ់ ក្ោុខសនាោះអោក្ចុចសព្ញចតិត (Like) ចំនួន ៥០,៥៤១នាក្ ់ អោក្ចុចមចក្រមំលក្ (S hare) ចនំួន 
១០,៤៤៤នាក្ ់នខិអោក្ចុច្តល់មតិសោបល់ (Comments) េរុបចំននួ ៣៣៦នាក្។់  

១៧. ក្ព្ឹតតិការណ៍្េខំាន់ៗ  េក្មាប់ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ុេំង្កា ត់អាណ្តតិទី៥  

១៧.១ ការកត់សាគ្ល់អំពរីរិោកាសនបោាយបៅម្ុនការបាោះប ន្្ត 

បរោិកាេនសោ យសដ្ឋយសេរ ីគឺជាចំណុ្ចេំខានម់យួក្ោុខចំសណាមចំណុ្ចស្សខសទៀត សដ្ើមបធីានាឱ្យ
ដ្ំសណ្ើ រការននការស ោះសនោ ត នក្បក្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយសេរ ី និខយុតតិ្ម។៌ េក្ាបក់ារស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុម
ក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់អាណ្តតិទ៥ីសនោះ ានការក្តេ់ាគ ល់មយួចំនួន អពំ្ីបរោិកាេនសោ យមុនការស ោះសនោ ត។  

អខគការេខគមេីុវលិ  នស្វើការក្តេ់ាគ ល់ស ើញថា បរោិកាេមុនការស ោះសនោ ត មនិានការផ្លា េ់បតូរ
មក្លំអរសនាោះសទ ម្ែក្សលើលក្េណ្ឌ  ៦ចណុំ្ច មដ្លេខគមេីុវលិស្វើការវាយតនមាមុនការស ោះសនោ ត។ ចំណុ្ចមនិាន
ការផ្លា េ់បតូរ និខមក្លំអរសនាោះ សក្ ោះព្ួក្សគសមើលស ើញថា សេរភីាព្ននការបសញ្ចញមតិ ការរួបរុំសដ្ឋយេនតិវ ិ្  ី
របេ់េាគម ោរព្ត័ា៌ន និខេិទធិនសោ យសៅមនិទានល់ែក្បសេើរសៅសឡើយ ចបត់ខំព្ីការស ោះសនោ តនោ ំ
២០១៨មក្។ េខគមេីុវលិសមើលស ើញបមនថមសទៀតថា មនិទានា់នការេនទនាការ្សោះ្ារនសោ យ សដ្ើមបកីាត់
បនថយភាព្តនតឹខរវាខភាគីរដ្ឋឋ ភ ិល និខតួអខគនសោ យដ្នទសទៀត រមួទាខំគណ្បក្សនសោ យ។ រដ្ឋឋ ភ ិ  
 លមនិទានធ់ានានូវសេរភីាព្ព្ីការភយ័ខាា ច មដ្លអនុញ្ជញ តឱ្យក្បជារន អនុវតតេិទធជិាមូលដ្ឋឋ នរបេ់ព្ួក្សគ ន
សព្ញសលញមុនសព្ល អំឡុខសព្ល និខសក្កាយការសព្លស ោះសនោ ត។ 
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ការោិល័យឧតដមេោខការេិទធិមនុេសអខគការេវក្បជាជាតិ  នស្វើការក្តេ់ាគ ល់ថា សៅមុនការស ោះ
សនោ ត សបក្េរន នខិេក្មមរនគណ្បក្សក្បនខំោ ខតចិ ៦នាក្ ់ក្ំពុ្ខជាប ំុ់ក្ោុខព្នធនាគ្នររខច់េំវនាការ ខណ្ៈ
មនុេសជាសក្ចើននាក្ស់្សខសទៀត ក្តូវ នសគសកាោះសៅឱ្យសៅបំភាកឺ្ោុខេំណំុ្សរឿខមដ្លានចរតិនសោ យ។ ការោិ
ល័យមយួសនោះ ានការក្ព្ួយ រមភ សដ្ឋយោរមតស ើញានលំនានំនការគំរាមក្ំមវខ ការបំភតិបំភយ័ នខិការរារាខំ 
េំសៅសលើសបក្េរនគណ្បក្សក្បនខំ សៅមុនការស ោះសនោ តក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត។់ សបក្េរនមយួចំននួ នក្បឈម
មុខនឹខការរតឹតបតិ និខការេខេឹក្មដ្លរារាខំដ្ល់េក្មមភាព្របេ់ព្ួក្សគ ក្ោុខសនាោះក្ា៏នការចបខ់ាួនសបក្េរន
មយួចំនួនដ្ឋក្ព់្នធនាគ្នរ មដ្លទំនខជាក្តូវ នសគសរៀបចំសឡើខ សដ្ើមបទីបោ់ា តក់ារស្វើយុទធនាការនសោ យរបេ់
ព្ួក្សគ។ 

អខគការេារិក្េភាអាោវ ន (APHR) ក្ ៏នសចញសេចក្ដីមងាខការណ៍្សៅមនុការស ោះសនោ ត សថាា ល
សទាេយុទធនាការោយី នខិបំភតិបំភយ័សលើេារិក្គណ្បក្សក្បនខំ អំឡុខសព្លសោេនាស ោះសនោ ត ជា
ព្ិសេេការស្វើទុក្េបុក្សមោញសលើសបក្េរនគណ្បក្សសភាើខសទៀន។ ជាមយួគ្នោ សនោះោថ នទូតេវរដ្ឋអាសមរកិ្ក្ ៏នក្ត់
េាគ ល់ថា ានេក្មមរន និខសបក្េរនឈរស ោះសនោ តរបេ់គណ្បក្សសភាើខសទៀនក្តូវ នអាជាា ្រចបខ់ាួនសៅមនុ
សព្លស ោះសនោ ត។ 

គណ្បក្សនសោ យមដ្លចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខការស ោះសនោ ត មយួចនំួន នក្តេ់ាគ ល់ជាវរិាានថា បរ ិ
ោកាេនសោ យមុនការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់ អាណ្តតិទ៥ី ានភាព្លែក្បសេើរ។ ខណ្ៈ
មដ្លគណ្បក្សខាោះសទៀតថា  បរោិកាេនសោ យមនិទានា់នភាព្លែក្បសេើរ សក្ ោះានការេមាុតគរំាមក្ំមវខ ការ
បំភតិបភំយ័សៅសព្លមដ្លព្ួក្សគចុោះសៅមូលដ្ឋឋ នរបួេក្មមរន នខិអោក្គ្នកំ្ទរបេ់ខាួន ក្ព្មទាខំការសលើក្ោា ក្គណ្
បក្ស សវើយេក្មមរន នខិអោក្គ្នកំ្ទគណ្បក្សមយួចំនួន ក្តូវរខនូវដ្ីកាសកាោះសៅ នខិការចបខ់ាួន។ 

រុំវញិបរោិកាេនសោ យសៅមុនការស ោះសនោ ត រដ្ឋឋ ភ ិល គ.រ.ប នខិគណ្បក្សកានអ់ំណាច នអោះ
អាខក្បហាក្ក់្បមវលគ្នោ ថា ការស ោះសនោ តខាខមុខនឹខក្បក្ព្ឹតតសៅក្ោុខបរោិកាេេនដភិាព្ េៃបោ់ៃ តល់ែ គ្នម នអំសព្ើ
វិខា ក្េបតមលទធិក្បជា្ិបសតយយសេរពី្វុបក្ស សវើយការសរៀបចំកានម់តលែក្បសេើរសឡើខ ទាខំសលើទិដ្ឋភាព្
ចាប ់នខិទិដ្ឋភាព្បសចចក្សទេ។  

១៧.២ ការសបងេតបឃើញររស់សងគម្សុីវិលអំពីររោិកាសកនុងនងៃបាោះប ន្្ត 

ក្ោុខនងៃស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់អាណ្តតទិី៥ (នងៃទី៥ មងុិនា នោ ២ំ០២២) ានេខគមេីុ
វលិ មយួចនំួន នេសខាតបរោិកាេទូសៅ សវើយ នរក្ស ើញបញ្ជា មនិក្បក្ក្តី នខិបញ្ជា គួរឱ្យក្តេ់ាគ ល់ដូ្ចជា៖ 

- ក្រណី្អាជាា ្រមូលដ្ឋឋ នដូ្ចជា សមភូម ិសម ំុ-សៅេង្កា ត ់ នក្តក់្តស ម្ ោះ ឬចំននួក្បជាព្លរដ្ឋ
មដ្ល នសៅស ោះសនោ តសៅសក្ៅក្ចក្ចូលននទីតខំការោិល័យស ោះសនោ ត និខតក្មូវឱ្យព្លរដ្ឋ
ក្ បស់ ម្ ោះព្ួក្គ្នតស់ក្កាយព្កីារស ោះសនោ ត 

- ក្រណី្អាជាា ្រមូលដ្ឋឋ នមយួចំនួនចុោះតម្ទោះក្បជាព្លរដ្ឋ សដ្ើមបេួីរនាកំ្បជាព្លរដ្ឋអំព្ីគណ្
បក្សមដ្លព្ួក្គ្នតស់ ោះសនោ តឱ្យ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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- ក្រណី្ានក្ក្ុមមដ្លចក្មុោះេាេេភាព្ស្វើការតមដ្ឋនសដ្ឋយក្បសោលសៅសលើក្បជាព្លរដ្ឋ
សៅស ោះសនោ ត 

- ការហាមោតអ់ោក្កាមេត នខិក្បជាព្លរដ្ឋមនិឱ្យចូលសៅបរសិវណ្ការោិល័យស ោះសនោ ត សដ្ើមបី
តមដ្ឋនការរាបេ់នាកឹ្សនោ ត និខការបិទទាវ របខែួចននការោិល័យរាបេ់នាកឹ្សនោ តសៅសព្លរាប់
េនាឹក្សនោ តជាសដ្ើម។ 

១៧.៣ ការវាយតនម្លការបាោះប ន្្តររស់គណរក្សនបោាយច្ូលរួម្្រកួត្រហ្វរង 

ការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់ អាណ្តតទិី៥សនោះ ានគណ្បក្សនសោ យចំននួ១៧ 
 នចូលរមួដ្ឋក្ស់បក្េរនឈរស ម្ ោះក្បក្ួតក្បមរខ។ សៅសក្កាយនងៃស ោះសនោ តទី៥ មងុិនា នោ ២ំ០២២ គណ្បក្ស
មយួចំនួន នវាយតនមាជាវរិាាន គណ្បក្សខាោះវាយតនមាជាអវរិាាន និខគណ្បក្សខាោះសទៀតេថិតក្ោុខោថ នភាព្
ោៃ តស់េៃៀមចំស ោះដ្ំសណ្ើ រការសនោះ។ 

គណ្បក្សក្បជា្ិបសតយយមលូដ្ឋឋ ន  នបញ្ជា ក្ព់្ីភាព្មនិក្បក្ក្តមីយួចំននួ ដូ្ចជា ការបិទទាវ រ
ការោិល័យសៅសព្លរាបេ់នាឹក្សនោ ត ការក្តស់ ម្ ោះព្លរដ្ឋព្ីេំណាក្អ់ាជាា ្រភមូ ំុិ ក្រណី្សម ំុសៅ េង្កា តព់្ី
គណ្បក្សកានអ់ណំាចឈរសៅមក្បរការោិល័យ ឬទីតខំការោិល័យស ោះសនោ ត នខិការខក្ខានរបេ់ោថ បន័
សរៀបចំការស ោះសនោ តក្ោុខការបំសព្ញតមេិទធិរបេ់ភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្សជាសដ្ើម។ 

គណ្បក្សសភាើខសទៀន នសចញសេចក្តីមងាខការណ៍្មយួ សដ្ឋយេមមតខការសោក្ោត យចំស ោះលទធ្លនន
ការស ោះសនោ ត ំុេង្កា ត ់ កាលព្ីនងៃទី៥ មខមងុិនា សដ្ឋយថា លទធ្លននការស ោះសនោ ត គឺមនិានភាព្សេរ ី និខ
យុតតិ្ម ៌សវើយមនិឆាុោះបញ្ជច ខំព្ីឆនទៈរបេ់ក្បជាព្លរដ្ឋមខមរ សដ្ឋយសលើក្សឡើខថា ការស ោះសនោ តមនិានបរោិកាេ
សេមើភាព្គ្នោ  ព្លរដ្ឋមនិានសេរភីាព្ក្ោុខការចូលរមួក្ិចចការនសោ យ និខការបសញ្ចញមតិ នក្តឹមក្តូវ និខោថ ប័
នស ោះសនោ តមនិទានឯ់ក្រារយ។ គណ្បក្សក្ ៏នបញ្ជា ក្ព់្កីារទទួលរខការគ្នបេខាតប់ភំតិបំភយ័ ចបត់ខំព្ីការ
សរៀបចំបញ្ា ីសបក្េរន រវូតដ្ល់ការដ្ឋក្ប់ញ្ា ីអោក្េសខាតការណ៍្ និខសលើក្សឡើខព្ីេក្មមភាព្សក្ៀរគរក្បជាព្លរដ្ឋ
តមរយៈការទិញេនាឹក្សនោ ត ការតមដ្ឋន ការេំឡុតគរំាម មដ្លគណ្បក្សសនោះអោះអាខថា េក្មមភាព្ទាខំសនោះ
មនិទទួល នការសេុើបអសខាត និខហាមក្ មព្ោីថ បន័សរៀបចំការស ោះសនោ ត គ.រ.ប សនាោះសទ។ 

គណ្បក្សក្មពុជានិយម នសលើសឡើខថា ការស ោះសនោ តសនោះ ពុ្ំ នអនុវតតសព្ញសលញតមសគ្នលការណ៍្ស ោះ
សនោ តសដ្ឋយសេរ ី និខយុតតិ្មស៌នាោះសទ។ គណ្បក្ស នរក្ស ើញព្ីភាព្មនិក្បក្ក្តីមយួចំនួនសៅមុនសព្លស ោះសនោ ត 
និខសៅនងៃស ោះសនោ ត។ ភាព្មនិក្បក្ក្តីទាខំសនាោះានដូ្ចជា៖ ការបំ នមដ្នេមតថក្ិចចរបេ់អាជាា ្រភូម ំុិសលើោថ ប័
នសរៀបចំការស ោះសនោ ត ការគំរាមក្ំមវខដ្ល់ក្បជាព្លរដ្ឋមដ្លានបំណ្ខឈរស ម្ ោះជាសបក្េរន និខការមនិាន
េិទធិសេមើគ្នោ ក្ោុខការអនុញ្ជញ តឱ្យសលើក្ោា ក្េញ្ជញ គណ្បក្សជាសដ្ើម។ ការរាបេ់នាឹក្សនោ តពុ្ំ នស្វើជាចំវរ និខាន
ក្ក្ុមអខគុយចកំ្តស់ ម្ ោះក្បជាព្លរដ្ឋមដ្លសៅស ោះសនោ តសៅរិត ឬសៅមក្បរទីតខំការោិល័យស ោះសនោ ត។ 

គណ្បក្សឆនទៈមខមរ ក្បកាេថា ដ្ំសណ្ើ រការសរៀបចំការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់អាណ្តតិ
ទី៥ គឺានភាព្មនិក្បក្ក្តជីាសក្ចើនរមួាន ការបំភតិបភំយ័ និខការទិញទឹក្ចិតតតមក្គបរូ់បភាព្ ជាសវតុនាឱំ្យ



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ក្បជាព្លរដ្ឋាច េ់សនោ តមយួចំនួនពុ្ំអាចស ោះសនោ ត សដ្ឋយេតិេមបរញ្ញ ៈរបេ់ខាួន ន។ គណ្បក្សឱ្យដ្ខឹថា 
ភាព្មនិក្បក្ក្តីទាខំសនោះ គចឺបស់្ដើមព្ីការចុោះបញ្ា ីសបក្េរន ការដ្ឋក្ភ់ាោ ក្ង់្ករេសខាតការណ៍្របេ់គណ្បក្ស ការ
សោេនាស ោះសនោ ត ការស ោះសនោ ត និខការរាបេ់នាកឹ្សនោ តជាសដ្ើម។  

គណ្បក្សមក្ទក្មខក់្មពុជា  នចតទុ់ក្ថា គ.រ.ប សៅមនិទានា់នតាា ភាព្ និខឯក្រារយ សដ្ឋយោថ បន័
មយួសនោះបនតលំសអៀខសៅកានប់ក្សកានអ់ណំាចដ្មដ្ល។ 

គណ្បក្សនសោ យមយួចំនួនសទៀត ដូ្ចជាគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជា ឯក្ភាព្ជាតិមខមរ គណ្បក្សមខមរ
ក្េឡាញ់ជាត ិគណ្បក្សមខមរមតមយួ គណ្បក្សេញ្ជា តិក្មពុជា គណ្បក្សមខមររបួរមួជាតិ និខគណ្បក្សយុវរនក្មពុជា
ជាសដ្ើម  នសចញសេចក្តីមងាខការណ៍្គ្នកំ្ទ និខទទួលយក្លទធ្លការស ោះសនោ តក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់សបើសទាោះបីជា
គណ្បក្សខាោះមនិទទួល នអាេនៈណាមយួ និខបញ្ជា ក្ថ់ា ការស ោះសនោ តក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុេង្កា ត ់អាណ្តតិទី៥សនោះ គឺ
ក្បក្ព្ឹតតសៅសដ្ឋយរលូន សេរ ីនិខយុតតិ្ម។៌ 

១៧.៤ ច្ំណ្ត់ការច្ំបពាោះថ្នក្់ែឹកនំា និងម្្នតីគណរក្សបភលើងបទៀនបៅប្កាយការបាោះប ន្្ត 

គណ្បក្សសភាើខសទៀន គឺជាគណ្បក្សទពី្ីរ មដ្លានការគ្នកំ្ទព្ីអោក្ស ោះសនោ តសក្ចើនបនាទ បព់្ីគណ្បក្សកាន់
អំណាច។ ជាការក្តេ់ាគ ល់ថាោ ក្ដ់្ឹក្នា ំនិខម្នតីននគណ្បក្សសនោះ  នទទួលរខនូវចំណាតក់ារស្សខ  ៗសក្ចើនជាខគណ្
បក្សនសោ យដ្នទសទៀត មដ្លចូលរមួក្បក្ួតក្បមរខការស ោះសនោ ត។ ជាក្ម់េដខចំណាតក់ារទាខំសនាោះ រមួានដូ្ចជា៖ 

សលាក្ េុន ឆយ័ អនុក្បធានគណ្បក្សសភាើខសទៀន ក្តូវ នគណ្បក្សក្បជារនក្មពុជាបដខឹទាមទារេំណ្ខ
ជាទឹក្ក្ ក្ច់ំននួ៤ នល់ានសរៀល ឬសេមើក្បាណ្១លានដុ្លាា រអាសមរកិ្ ក្រណី្សលាក្មងាខរោិះគនអ់ពំ្ីការស ោះ
សនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ េង្កា ត ់សវើយ គ.រ.ប ក្ ៏នបដឹខសលាក្ព្ីបទបរហិារសក្រ តិ៍ជាោធារណ្ៈ ក្រណី្សលាក្
មងាខរោិះគនក់ារស ោះសនោ តសនោះមដ្រ។ 

អាជាា ្រសខតត តដ់្ំបខ នចបខ់ាួនម្នតគីណ្បក្សសភាើខសទៀន សលាក្ ឡី េុខុន ព្បីទរសំលាភេិទធិលំសៅឋាន 
បនាទ បព់្ីសលាក្ នងតេក្មមភាព្របេ់អាជាា ្រអខគុយក្តស់ ម្ ោះព្លរដ្ឋសៅស ោះសនោ ត។ សបើសទាោះបីសដ្ើមសចទ នដ្ក្
 ក្យបណ្ដឹ ខវញិក្ស៏ដ្ឋយ មតោលាដ្បំូខសខតត តដ់្បំខបញ្ាូ នសលាក្សៅព្នធនាគ្នរសខតត សដ្ើមបរីខចកំាររនុំំរក្មោះ។ 

េមតថក្ិចចសខតតក្ំព្ខ់្ ំ នចបខ់ាួនសម ំុជាបស់នោ ត សលាក្ ញឹម ោរ  ុម សដ្ឋយសចទព្បីទបាន ់មតក្តូវ ន
សដ្ឋោះមលខឱ្យសៅសក្ៅ ំុវញិ។ 

សៅេង្កា តរ់ខទី២ េង្កា តច់ារអំសៅ១ ជាបស់នោ តខាខគណ្បក្សសភាើខសទៀន សលាក្ មក្វ េុមុនី ក្តូវ ន
ក្ក្េួខេុខាភ ិល នលុបស ម្ ោះសលាក្សចញព្ីក្ក្ខណ្ឌ ម្នតីរារការ កាលព្ីនងៃទ២ី១ មងុិនា សក្កាមសវតុ្ល
ថា  នស្វើខុេវធិានវនិយ័។ ោមុខីាួន នចតទុ់ក្ការលុបស ម្ ោះសលាក្សចញព្ីក្ក្បខណ័្ឌ សនោះគឺជាការស្វើទុក្េបុក្
សមោញម្ោក្នសោ យ សក្ ោះសលាក្ នេំុអនុញ្ជញ ត សដ្ឋយានលិខិតេំុចាបក់្តឹមក្តូវសៅអខគភាព្រចួសវើយ 
េក្ាបក់ារឈរស ម្ ោះសនោះ។ 
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ម្នតីនគរ ល សលាក្ សអខ ក្េូយ មដ្លជាម្នតីគណ្បក្សសភាើខសទៀន ក្ក៏្តូវ នដ្ក្វូតមុខតំមណ្ខ ឋាន
នតរេក្តិ នខិបសណ្ត ញសចញព្កី្ក្បខណ្ឌ នគរ លជាត ិ តមរយៈសេចក្តីក្បកាេមយួរបេ់ក្ក្េួខមហាន្ទសដ្ឋយ
បញ្ជា ក្ម់ូលសវតុោ ខខាីថា សលាក្ស ោះបខស់ចលការង្ករ។ ោមុខីាួនអោះអាខថា ខាួនមនិ នបខស់ចលការង្ករដូ្ច
ការសចទក្បកានស់នោះសទ។ សក្ៅព្ីសនោះ ក្ា៏នក្រណី្លុបស ម្ ោះសបក្េរនជាបស់នោ ត១រូបស្សខសទៀតននគណ្បក្សសភាើខ
សទៀនសចញព្ីក្ក្បខណ្ឌ ម្នតីរារការ សដ្ឋយមូលសវតុមនិចាេ់លាេ់មដ្រ។ 

ទាក្ទ់ិនក្រណី្អនុក្បធានគណ្បក្សសភាើខសទៀន ភាគី ក្ព់្ន័ធានការយល់ស ើញថា សបើគណ្បក្សក្បជារន
ក្មពុជាមនិសព្ញចិតតនខឹការបសញ្ចញមតិរបេ់សលាក្ េុន ឆយ័ គួរមតបតឹខសៅ គ.រ.ប ក្ោុខការសដ្ឋោះក្ោយបញ្ជា  
សក្ ោះថា ក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ ត គ.រ.ប ជាអោក្ក្គបក់្គខ និខានតួនាទីចតម់ចខ ដូ្សចោោះគូទំនាេ់ទាខំព្ីរគួរមត
យក្បញ្ជា  មដ្លមនិសព្ញចិតតសរៀខខាួន មក្ដ្ឋក្ទ់ល់មខុ និខព្ិភាក្ារមួគ្នោ ជាមយួ គ.រ.ប ជាជាខការបតឹខ្តល់គ្នោ សៅ
តុលាការ។ សដ្ឋយមឡក្ គ.រ.ប ក្ម៏និគួរបដឹខសលាក្ េុន ឆយ័ សៅតុលាការមដ្រ សក្ ោះវាក្គ្ននម់តជាសវាហារេព្ទ
នសោ យ មដ្លមតខមតសក្ើតានព្ីអោក្នសោ យក្ោុខដ្សំណ្ើ រការស ោះសនោ ត។ សវើយមា ខសទៀតក្ោុខបរបិទក្មពុជា 
ម្នតីតុលាការ នសចញមុខស្វើេក្មមភាព្ោ ខេក្មមរូនគណ្បក្សកានអ់ំណាច មដ្លោថ បន័សនោះ មនិអាចរក្
យុតតិ្មច៌ំស ោះេំណំុ្សរឿខអោក្នសោ យ នសទ។ 

ចំស ោះចំណាតក់ារស្សខៗសទៀត ានការសលើក្សឡើខថា គឺជាការស្វើទុក្េបុក្សមោញ សរ ើេសអើខនិនាោ ការ
នសោ យ ជារូបភាព្គំរាមក្ំមវខដ្ល់េិទធិស្វើនសោ យ ជាសរឿខអយុតតិ្ម ៌ និខជាការបំបិទេិទធិសេរភីាព្ក្ោុខ
ការចូលរមួនសោ យរបេ់ម្នតីគណ្បក្សក្បនខំទាខំសនាោះ។ សវើយានការក្ព្ួយ រមភថា ការស្វើទុក្េបុក្សមោញ
សៅបនតមបបសនោះ នឹខស្វើឱ្យដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ តសៅនោ ២ំ០២៣ខាខមុខ មនិអាចក្បក្ព្តឹតសៅសដ្ឋយសេរ ី ក្តឹមក្តូវ 
និខយុតតិ្មស៌នាោះសឡើយ។ 

១៧.៥ ការបសនើហ្វកទ្ម្ង់ការបាោះប ន្្តររស់គណរក្សនបោាយ 

សដ្ឋយ នក្តេ់ាគ ល់នូវភាព្មនិក្បក្ក្តីមយួចំនួនក្ោុខដ្ំសណ្ើ រការស ោះសនោ តសក្រើេសរ ើេក្ក្ុមក្បឹក្ា ំុ 
េង្កា ត ់អាណ្តតិទ៥ី នខិការស ោះសនោ តក្នាខមក្  គណ្បក្សនសោ យចំននួ៥ គឺគណ្បក្សសភាើខសទៀន គណ្បក្ស
ក្មពុជានិយម គណ្បក្សឆនទៈមខមរ គណ្បក្សក្បជា្បិសតយយមូលដ្ឋឋ ន និខគណ្បក្សមក្ទក្មខក់្មពុជា  នរួប
ព្ិភាក្ាគ្នោ  សេោើឱ្យានការមក្ទក្មខក់ារស ោះសនោ ត។ គណ្បក្សនសោ យទាខំសនាោះ  នសេោើនូវចំណុ្ចគួរមក្
ទក្មខម់យួចនំួន ដូ្ចជា ៖ 

- មក្ទក្មខេ់ាេភាព្ គ.រ.ប សដ្ឋយានក្បធានជាបគុគលមក្ព្ីក្បភព្ឯក្រារយ (មនិ ក្ព់្ន័ធ
គណ្បក្សនសោ យ ោ ខតិច៥នោ )ំ ឬានេារកិ្៥រូប មក្ព្ីក្បភព្ឯក្រារយ មនិជាប ់ក្់
ព្ន័ធគណ្បក្សនសោ យ។ 

- រាល់វវិាទទាក្ទ់និការស ោះសនោ តសក្ើតសឡើខក្ោុខដ្ំណាក្ក់ាលស ោះសនោ ត ក្តូវសដ្ឋោះក្ោយតមចាប់
ស ោះសនោ ត។ 
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- សខតតមដ្លានអាេនៈេភាតំណាខរា្េត ១អាេនៈ គួរបមនថម ២ ឬ៣អាេនៈ សដ្ើមបឆីាុោះបញ្ជច ំខ
ព្ីក្ំសណ្ើ នក្បជាព្លរដ្ឋ និខ្ដល់ឱ្កាេឱ្យានតំណាខរា្េតមក្ព្ីគណ្បក្សនសោ យស្សខ។ 

- សក្បើក្ េ់រូបមនតេំណ្ល់្ំបំ្ ុត ដូ្ចកាលស ោះសនោ តនោ ១ំ៩៩៣ ក្ោុខការក្ណំ្តម់បខមចខអាេ
នៈ មដ្លរូបមនតសនោះ្ដល់ភាព្ជាតំណាខព្វុបក្សក្បសេើរជាខរូបមនតម្យមភាគខទេ់បំ្ ុត។ 

- ចំនួនសបក្េរនច ំចក់្ោុខបញ្ា ីស ម្ ោះ ោ ខសក្ចើនសេមើនឹខចនំនួអាេនៈ បូក្នឹខ២។ 
- មនិច ំចា់នការបញ្ជា ក្ប់ញ្ា ីសបក្េរនឈរស ម្ ោះព្ីេំណាក្ស់ម ំុ សៅេង្កា ត។់ 
- មក្ទក្មខ ់ ទ.១១០២ សដ្ឋយបំសព្ញជាសលខឌ្ីរីត និខមចក្ ទ.១១០២ រូនភាោ ក្ង់្ករគណ្បក្ស

នសោ យមដ្លានវតតានក្ោុខការោិល័យស ោះសនោ ត។ 
- ក្តូវានការក្ំណ្តង់វកិាអតបិរាេក្ាបយុ់ទធនាការសោេនាស ោះសនោ ត សដ្ើមបធីានាតាា ភាព្ 

និខសគ្នលការណ៍្សេមើភាព្។ 
- ក្តូវានការចតម់ចខរសបៀប ទក្មខ ់និខទំវំសោេនាឱ្យានភាព្សេមើគ្នោ រវាខគណ្បក្សនមីយួៗ។ 
- ក្តូវានយនតការចុោះស ម្ ោះស ោះសនោ តជាក្បចសំៅតមសលខា្ិការដ្ឋឋ នរារធានី សខតតសរៀបចំការស ោះសនោ ត។ 
- ្ដល់ឱ្កាេរូនក្បជាព្លរដ្ឋស ោះសនោ តសៅទីមដ្លគ្នតក់្ំពុ្ខស្វើការ និខរេ់សៅ ដូ្ចជា ក្មមក្រ និខ

និសោរិក្ស្វើការ និខរេ់សៅភោសំព្ញ ក្បសទេនង ក្បសទេា សឡេីុ ក្បសទេកូ្សរ   តមរយៈការបសខាើត
មណ្ឌ លស ោះសនោ តព្ិសេេ។ 

- អនុញ្ជញ តឱ្យានភាោ ក្ង់្ករេសខាតការណ៍្ចល័ត មដ្លានេិទធេិសខាតសៅសក្ៅ ំុ េង្កា តរ់បេ់ខាួន។ 
- ស្វើវសិោ្នក្មមចាប ់េដីព្ីគណ្បក្សនសោ យ ាក្ត ៦ងមី (ព្ីរ) ាក្ត ៧ ាក្ត៤៤ និខាក្ត ៤៥។ 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 
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ឧបេមព័នធ 

ឧរសម្ព័នធទី១ លទធផ្លផ្លូវការននច្ំនួនភាន្ក់ង្រគណរក្សនបោាយ 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 109 នៃ 136 

 
 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 110 នៃ 136 

ឧរសម្ព័នធទី២ លទធផ្លផ្លូវការននច្ំនួនអនកសបងេតការណ ៍

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 111 នៃ 136 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 112 នៃ 136 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 113 នៃ 136 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 114 នៃ 136 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 115 នៃ 136 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 116 នៃ 136 

ឧរសម្ព័នធទី៣ បសច្កតី្រកាសររស់គណរក្សនបោាយប្កាយការបាោះប ន្្ត 

បសច្កតីហ្វងលងការណ៍ររស់គណរក្សបភលើងបទៀន 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 117 នៃ 136 

បសច្កតីហ្វងលងការណ៍ររស់គណរក្ស្រជារន



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 118 នៃ 136 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 119 នៃ 136 

បសច្កតីហ្វងលងការណ៍ររស់គណរក្សឆនទៈហ្វខមរ 

 
 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 120 នៃ 136 

បសច្កតីហ្វងលងការណ៍ររស់គណរក្សហ្វខមរ្សឡាញ់ជាត ិ

 
 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 121 នៃ 136 

បសច្កតីហ្វងលងការណ៍ររស់្កុម្យុវរនននសននិាតអនតរជាតគិណរក្សនបោាយអាសីុ (ICAPP)30 

 
 

 

 
30 https://bit.ly/3cBsdMY 

https://bit.ly/3cBsdMY


របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 122 នៃ 136 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 123 នៃ 136 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 124 នៃ 136 

ឧរសម្ព័នធទី៤ ឃំុសង្ក្ត់ច្ោុះប ្្ោះបរកខរនានហ្វតម្ួយគណរក្សនបោាយ 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 125 នៃ 136 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 126 នៃ 136 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 127 នៃ 136 

ឧរសម្ព័នធទី៥ បសច្កតីហ្វងលងការណ៍ររស់ខុម្ហ្វ្រែល 

១. រាការណ៍សបងខររឋម្សតីពីែំបណើរការបោសនាបាោះប ន្្ត 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 128 នៃ 136 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 129 នៃ 136 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 130 នៃ 136 

២. រាយការណ៍សបងខររឋម្សតីពី សាថ្នភាពននែំបណើរការនងៃបាោះ និងរារ់សនលឹកប ន្ត្  

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 131 នៃ 136 

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 132 នៃ 136 

៣. លកខខណឌអរ្បររាស្ារ់ការបាោះប ន្្តប្រើសបរើស្កុម្្រឹក្ាឃុំសង្ក្ត ់បោយបសរើ និងយុតត ិម្៌  

 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 133 នៃ 136 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 134 នៃ 136 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 135 នៃ 136 



របាយការណ៍ស្តីពីការបបាោះបនោ តប្រើស្បរ ើស្្រុម្រឹរាឃ ុំ ស្ង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ុំ២០២២ 

 ខុមហ្រ្វែល  ទំព័រ 136 នៃ 136 

 
 


