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សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបឋមអំពដីំសណើ រការនៃ 
ការស ោះសនោ តស្រើេសរ ើេ្ក្ុម្បកឹ្ាឃ  ំេង្កា ត់ នោ ២ំ០១៧ 

  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ពេចក្ដេីពខេប  

ពៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៧ អខគការតម្លា ភាេក្មពុជាបានដាក់្េង្រាយអនក្េពខេតការណ៍ចំននួ
១,០៥១នាក់្ ខែលបានទទលួការបណុ្ុះបណ្្តល និខមិនង្របកាន់និនាន ការនពោបាយ។ ការដាក់្េង្រាយ 
ពនុះរមួបញ្ចូ លទខំអនក្ង្ររប់ង្ររខចំនួន ៣៥នាក់្ អនក្េពខេតការណ៍ចំននួ ៨២២នាក់្ ពៅតាមការោិល័យ 
ពបាុះពឆ្ន តចំននួ ៤១១ការោិល័យ ទូទខំ២៥ពែត្ និខរាជធានី ខែលជាតំណ្តខថ្នេំណ្តក្ខែលង្រតូវ 
បានពង្រជីេពរេីតាមវធីិសាស្រេ្េថិតិេង្រម្លប់ ការេពខេតការណ៍តាមេំណ្តក្រំរូវទិាសាស្រេ្េថិតិ (Sample 

Based Observation—SBO)។ អនក្េពខេតការណ៍ចំននួ ២០០នាក់្ពទៀតង្រតូវបានដាក់្េង្រាយពែីមបេីពខេត
ការណ៍ពៅការោិល័យពបាុះពឆ្ន តចំនួន ១០០ការោិល័យ ក្នុខឃុ ំេាេ ត់ចំននួបី ពៅក្នុខរាជធានីភ្នំពេញ 
ពែត្សាា យពរៀខ និខពែត្ពេៀមរាប។ ការេពខេតការណ៍តាមេំណ្តក្រំរូវទិាសាស្រេ្េិថតិ រឺជាវធីិសាស្រេ្មយួ
ែ៏ម្លនង្របេិទធភាេ ព យីង្រតូវបានពរពង្របីពៅទូទខំេិភ្េពោក្េង្រម្លប់ពធាីការវាយតថ្មាពលីែំពណីរការពបាុះពឆ្ន ត 
ពដាយឈរពលីេថិតិខែលអនុញ្ញា តិឱ្យអនក្េពខេតការណ៍ពបាុះពឆ្ន តពធាីការវាយតថ្មាមួយខែលម្លនភាេង្រតឹមង្រតូវ 
និខពេញពលញពៅពលីែំពណីរការថ្ងៃពបាុះពឆ្ន ត។ 

ចាប់តាខំេីឆ្ន ២ំ០០២ ការពបាុះពឆ្ន តពង្រជីេពរេីង្រកុ្មង្របឹក្ាឃុំ េាេ ត់ជាពទៀខទត់បានកាា យជា
ខននក្មយួោ៉ា ខេំខាន់ថ្នដំណ ើ រការង្របជាធិបពតយយពៅក្មពុជា។ ការពបាុះពឆ្ន តពនុះអាចធានាបានថាេលរែឋ
អាចអនុវត្ េិទធិរបេ់ែាួនក្នុខការពង្រជីេពរេីអនក្ែឹក្នាពំៅមូលដាឋ នរបេ់ែាួន។ េុចរតិភាេថ្នជពង្រមីេរបេ់
ង្របជាេលរែឋ អាង្រេ័យពៅពលីេុចរតិភាេថ្នែំពណីរការពបាុះពឆ្ន ត និខបរបិទនពោបាយរបេ់ង្របពទេ។ 
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ពដាយខនែក្ពលីការរក្ពឃញីេីការេពខេតការណ៍របេ់អខគការតម្លា ភាេក្មពុជា ពៅថ្ងៃពបាុះពឆ្ន តង្រកុ្ម
ង្របឹក្ាឃុ ំេាេ ត់ ឆ្ន ២ំ០១៧ ការពបាុះពឆ្ន តបានង្របង្រេឹត្ពៅក្នុខលក្េណៈេនិ្ភាេ ម្លនង្របេិទធភាេ និខម្លន
តម្លា ភាេ។ ការពបាុះពឆ្ន តពនុះបានអនុវត្តាមនីតិវធីិថ្នការពបាុះពឆ្ន តទខំអេ់ព យីបានង្របង្រេឹត្ពៅពដាយគ្មា ន
ការរខំានធំែំុ ពទុះបីជាម្លនភាេមិនង្របង្រក្តីតិចតចួបានពកី្តព ខីក៏្ពដាយ។ ប៉ាុខន្បរោិកាេមុនពេលពបាុះ
ពឆ្ន តរមួម្លន ការដាក់្េម្លព ធខាខនាូវចាប់ពលីេខគមេុីវលិ និខរណបក្សនពោបាយ និខ ពវាហាសាស្រេ្ខែល
រពំលចការរំរាមកំ្ខ ខអាចពធាីឱ្យប៉ាុះពាល់ែល់បរោិកាេថ្នការពបាុះពឆ្ន ត ពទុះតិច ឬពង្រចីន។ 

បរបិទមុនការពបាុះពឆ្ន ត 

ចាប់តាខំេីការពបាុះពឆ្ន តជាតិពៅឆ្ន ២ំ០១៣ រ ូតែល់ការពបាុះពឆ្ន តពង្រជីេពរេីង្រកុ្មង្របឹក្ាឃុ ំេាេ ត់ 
ឆ្ន ២ំ០១៧ពនុះ ពរបានក្ត់េម្លគ ល់ពឃញីម្លនការពកី្នព ខីនូវបរោិកាេតានតឹខពង្រកាមេម្លព ធនាូវចាប់
មក្ពលេីខគមេុីវលិ និខរណបក្សនពោបាយ។ េម្លព ធទខំពនុះជុះឥទធិេលអវជិជម្លនមក្ពលីេក្មាភាេ
របេ់អខគការេខគមេុីវលិ និខរណបក្សង្របឆ្ខំនានាពៅក្នុខង្របពទេក្មពុជា។ 

ពៅឆ្ន ២ំ០១៥  ចាប់េ្ីេីេម្លរម និខអខគការមិនខមនរដាឋ ភិ្បាលបានចូលជាធរម្លនខែលតង្រមូវឱ្យ
េម្លរម និខអខគការមិនខមនរដាឋ ភិ្បាលជាតិ និខអនដរជាតិទខំអេ់ចុុះបញ្ជ ីជាការចាបំាច់។ ចាប់ពនុះក៏្
បានន្ល់េទិធិអំណ្តចោ៉ា ខទូលំទូោយែល់អជាា ធរក្នុខការអនុញាតពអាយអខគការណ្តមយួម្លនព ា្ ុះក្នុខ 
បញ្ជ ី។  

ពៅឆ្ន ២ំ០១៧ ចាប់េ្ីេីរណបក្សនពោបាយឆ្ន ១ំ៩៩៧ង្រតូវបានពធាីវពិសាធនក្មាពដាយ
បានន្ល់េិទធអំិណ្តចោ៉ា ខទូលំទូោយែល់រែឋអំណ្តចក្នុខការេយួរ និខរោំយេក្មាភាេរបេ់រណបក្ស 
នពោបាយណ្តមួយខែលង្រតូវបានមជឈដាឋ ននានាយល់ថានទុយនឹខសាា រតីថ្នរែឋធមានុញ្ា និខចាប់នានាថ្ន 
ង្រេុះរាជាណ្តចង្រក្ក្មពុជា។ វពិសាធនក្មាទខំពនាុះក៏្ម្លនអនុភាេពែីមបរីារាខំបុរគលខែលជាទណឌិ តជាប់ពទេ
ដាក់្េនធនាគ្មរេីបទឧង្រកិ្ែឋ ឬេីបទមជឈមឹពដាយគ្មា នការេយួរពទេ មិនឱ្យកាា យជាថាន ក់្ែឹក្នារំណបក្ស    
នពោបាយ។ វពិសាធក្មាង្រតូវបានអនុម័តបនាទ ប់េីការកាត់ពទេពមែឹក្នារំណបក្សង្របឆ្ខំជាបន្បនាទ ប់។ 
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ទខំចាប់េ្ីេីេម្លរម និខអខគការមិនខមនរដាឋ ភិ្បាល ទខំវពិសាធនក្មាថ្នចាប់េ្ីេីរណបក្ស 
នពោបាយបានទទលួរខការរុិះរន់េីអខគការេខគមេុីវលិ និខេ រមន៍អន្រជាតិ ពង្រពាុះវាពធាីឱ្យប៉ាុះពាល់
ែល់ែំពណីរការង្របជាធិបពតយយ និខបពខេីនការរតឹបនឹ្ខពលីពេរភីាេ។ 

ែំពណីរការថ្នការចុុះព ា្ ុះពបាុះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៦ បានចាប់ពនី្មពៅថ្ងៃទី០១ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៦ 
និខបានបញ្ច ប់ពៅថ្ងៃទី៣០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ បនាទ ប់េីម្លនការេនាពេលចុុះព ា្ ុះចំនួនមយួថ្ងៃ។ លទធ
នលថ្នការចុុះព ា្ ុះពបាុះពឆ្ន តេរុប ម្លនង្របជាជនចំននួ ៧,៨៧ោននាក់្ ថ្នេលរែឋចំននួ ៩,៦ោននាក់្ 
ខែលម្លនេិទធិពបាុះពឆ្ន តេរុបបានចុុះព ា្ ុះពបាុះពឆ្ន តពៅក្នុខរយៈពេលបីខែ ខែលពេាីនឹខ ៨១,៤៧% ថ្ន
ចំននួង្របជាជនខែលម្លនេិទធិពបាុះពឆ្ន តេរុប។ េំពណីេុំេនាពេលបខនថមពទៀត ពែីមបចុីុះព ា្ ុះអនក្ម្លនេិទធិ
ពបាុះពឆ្ន តខែលពៅេល់ង្រតូវបានបែិពេធពដាយរណៈក្មាការជាតិពរៀបចំការពបាុះពឆ្ន តពដាយមូលព តុ 
បពចចក្ពទេ។ ង្របេ័នធេង្រម្លប់ការចុុះបញ្ជ ីព ា្ ុះពបាុះពឆ្ន តងាី និខទំពនីបង្រតូវបានពង្របីង្របាេ់ ពែីមបកីាត់បនថយ
ការលួចបនាំ ព ា្ ុះេទួន និខការលុបបំបាត់បញ្ញា បាត់ព ា្ ុះអនក្បានចុុះព ា្ ុះពបាុះពឆ្ន ត។ ពោខតាម 
រណៈក្ម្លា ការធិការពែីមបកីារពបាុះពឆ្ន តពដាយពេរ ី និខយុតិ្ធម៌ពៅក្មពុជា (ែុមខស្រ ាល) ង្របេ័នធពនុះង្រតូវ
បានវាយតថ្មាថាជាឧបក្រណ៍ខែលម្លនេមតថភាេង្ររប់ង្រគ្មន់េង្រម្លប់បពង្រមីការចុុះព ា្ ុះពបាុះពឆ្ន ត ខែល
ម្លនភាេង្រតឹមង្រតូវ និខង្របក្បពដាយពជារជ័យ។ 

រណបក្សនពោបាយបានពង្របីង្របាេ់ពេលចពនាា ុះង្របពហាខ េីថ្ងៃង្របកាេបញ្ជ ីពបក្េជនជានាូវការ  និខ
ថ្ងៃចាប់ពនី្មយុទធនាការពោេនាពបាុះពឆ្ន ត ពែីមបពីធាីេក្មាភាេខែលរ.ជ.បង្របកាេថាេថិតពៅពង្រៅេិទធិ 
អំណ្តចរបេ់ែាួន។ 

មុនថ្ងៃពបីក្យុទធនាការពោេនាពបាុះពឆ្ន តជានាូ វការ រណបក្សង្របឆ្ខំបានទទួលរខេម្លព ធ 
បនាទ ប់េីពចញពាក្យពសាា ក្ ខែលង្រតូវបានចាត់ទុក្ថាម្លនចរកិ្ញុុះញុខ ព ីយថាន ក់្ែឹក្នារំបេ់េួក្ពរង្រតូវ
បានចាត់ទុក្ថាមិនម្លនេុេលភាេ បនាទ ប់រណបក្សពនុះបរាជ័យក្នុខការអនុពោមតាមនីតីវធីិេមង្រេបថ្ន
ការពង្រជីេពរេីថាន ក់្ែឹក្នារំបេ់ែាួន ខនែក្ពលីលក្េនិ្ក្ៈថ្នទក្នុខខែលតង្រមូវពដាយចាប់េដីេីរណបក្សនពោបាយ។ 
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ពទុះបីជាពវាហាសាស្រេ្ទក់្ទខនឹខពាក្យពសាា ក្ ម្លនពគ្មលពៅវាយង្របហារចំពពាុះខតរណបក្សង្របឆ្ខំក៏្
ពដាយ ក៏្ការពធាីែូចពនុះបានប៉ាុះពាល់ែល់ពេរភីាេក្នុខការបពញ្ចញមតិ។ 

ជារមួ រយៈពេលពបាុះពឆ្ន ត ភារពង្រចីនបានង្របង្រេឹត្ពៅពដាយេុែេនិ្ភាេ និខគ្មា នភាេមិនង្របង្រក្តី
ធំែំុបានពកី្តព ខីពទ។ ពទុះោ៉ា ខណ្តក៏្ពដាយ ការរតឹបនឹ្ខពដាយការខក្ខង្របចាប់មយួចំនួនជាមយួនឹខការ 
បពខេីតបរោិកាេភ័្យខាា ចពនុះ មិនអំពណ្តយនលែល់ការបពខេីតឱ្យម្លនបរោិកាេពបាុះពឆ្ន តមយួពដាយ
ពេរ ីនិខង្រតឹមង្រតូវោ៉ា ខពេញពលញទខំង្រេុខពនាុះពទ។ 

ការរក្ពឃញីជាបឋមេីថ្ងៃពបាុះពឆ្ន ត 

តាមរយៈរបាយការណ៍ទទួលបានេី១០០% ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន តខែលេថតិក្នុខការេពខេត 
ការណ៍តាមេំណ្តក្រំរូវទិាសាស្រេ្េថិតិរបេ់អខគការតម្លា ភាេក្មពុជា អខគការតម្លា ភាេក្មពុជាេូមបាា ញ 
របាយការណ៍ថ្នការរក្ពឃញីជាបឋមរបេ់ែាួនជាេពខេបែូចខាខពង្រកាម៖ 

ែំពណីរការពរៀបចំ និខពបីក្ការោិល័យពបាុះពឆ្ន ត 

 ៨៨% ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន តបានពបីក្ទន់ពេលពវោ។  
 ៩៥% ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន តម្លនមស្រនី្ការោិល័យពបាុះពឆ្ន តចំនួន ៦នាក់្។ 
 ៩៨% េម្លា រៈេំខាន់ៗទខំអេ់ម្លនវត្ម្លនពៅក្នុខពេលពបីក្ការោិល័យពបាុះពឆ្ន ត។  
 ៥៩% ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន តគ្មា នជំរាលេង្រម្លប់ជនេិការ ជិុះរពទុះពចញចូល។  

ែំពណីរការពបាុះពឆ្ន ត  

 ៩៩% ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន តមិនម្លនក្រណីអំពេី ខិាពលីរូបរាខកាយ ការបំភិ្តបំភ័្យ 
ការដាក់្េម្លព ធ ឬការរំរាមកំ្ខ ខពទ។ 
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 ២៥% ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន តម្លនវត្ម្លនបុរគលខែលមិនង្រតូវបានអនុញាតែូចជា៖ 
ពមភូ្មិ(១៤% ថ្នការោិល័យ) ពបក្េជន(១១% ថ្នការោិល័យ) និខប៉ាូលិេ(៧% ថ្ន
ការោិល័យ)។ 

 ៩៧% ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន ត មស្រនី្ការោិល័យពបាុះពឆ្ន តខតខខត បានង្រជលក្់ង្រម្លមថ្ែ
អនក្ពបាុះពឆ្ន តជាមយួទឹក្ថាន ងំ្រជលក់្ខែលលុបមិនង្រជុះ បនាទ ប់េីបានពបាុះពឆ្ន តរចួ។ ៣% 
ថ្នការោិល័យភារពង្រចីនបានង្រជលក់្។ 

 ៩៧% ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន ត មស្រនី្ពបាុះពឆ្ន តខតខខតពបាុះង្រតាពៅពលេីនាឹក្ពឆ្ន តនីមយួៗ 
មុនពេលង្របរល់ឱ្យពៅអនក្ពបាុះពឆ្ន ត។ ៣% ថ្នការោិល័យភារពង្រចីនបានពបាុះង្រតា។ 

ែំពណីរការបិទ និខការរាប់េនាកឹ្ពឆ្ន ត 

 ពៅពេលរាប់េនាឹក្ពឆ្ន តម្លនភាន ក់្ាររណបក្សពៅ១០០%ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន ត។ 
ពៅការោិល័យទខំពនាុះ ៩៦%មក្េីរណបក្សង្របជាជានក្មពុជា ៩៥%មក្េីរណបក្ស
េពស្រាគ ុះជាតិ និខ៤៤%មក្េីរណបក្សពនសខពទៀត។ 

 ៨%ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន ត ពៅពេលរាប់េនាឹក្ពឆ្ន តម្លនវត្ម្លនបុរគលខែលមិនង្រតូវ
បានអនុញាតខែលភារពង្រចីនជាពមភូ្មិ(៥%)។ 

 ៩៩%ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន ត ការតំពរៀប និខការរាប់េនាឹក្ពឆ្ន តពធាីពៅចំពពាុះមុែ
ភាន ក់្ាររណបក្សនពោបាយ និខអនក្េពខេតការណ៍។ 

 ពៅ៩៤%ថ្នការោិល័យពបាុះពឆ្ន ត ខែលភាន ក់្ាររណបក្សង្របជាជានក្មពុជាម្លនវត្ម្លន 
េកួ្ពរបានទទលួលទធនលថ្នការរាប់េនាឹក្ពឆ្ន ត(ទង្រមខ់១១០២)។ ពៅ៩៣%
ការោិល័យពបាុះពឆ្ន តខែលភាន ក់្ាររណបក្សេពស្រាគ ុះជាតិម្លនវត្ម្លន េកួ្ពរបានទទលួ
លទធនលថ្នការរាប់េនាឹក្ពឆ្ន ត(ទង្រមខ់១១០២)។ 

 ពៅពេទីរង្ររប់១០០%ការោិល័យពបាុះពឆ្ន ត រាល់បញ្ញា ពៅពេលរាប់ង្រតូវបានពដាុះង្រសាយ។ 
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ពេចកី្្េននដិាឋ ន 

ការពរៀបចំការពបាុះពឆ្ន តពៅក្នុខថ្ងៃពបាុះពឆ្ន តម្លនភាេង្របពេីរព ខីររួឱ្យក្ត់េម្លគ ល់ ពបីពធៀបនឹខ
ការពបាុះពឆ្ន ត ឆ្ន ២ំ០១៣ ពដាយម្លនកិ្ចចែិតែំង្របឹខខង្របខពធាីកំ្ខណទង្រមខ់ការពបាុះពឆ្ន តរបេ់រណៈក្ម្លា ធិ
ការជាតិពរៀបចំការពបាុះពឆ្ន ត និខភារីពាក់្េ័នធនានា។ ភាេង្របពេីរព ខីទខំពនុះរមួម្លន រុណភាេថ្នបញ្ជ ី
ព ា្ ុះអនក្ពបាុះពឆ្ន ត ការចុុះព ា្ ុះពបក្េជនរណបក្សនពោបាយ  កំ្ពណីនកិ្ចចេ ង្របតិបតិ្ការ និខភាេ
ពបីក្ចំ រវាខរណៈក្ម្លា ធិការជាតិពរៀបចំការពបាុះពឆ្ន តជាមយួេខគមេុីវលិ និខសាធារណជន។ 


