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សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
េតពីី 

លទ្ធផលននការេសកេតការច ុះស ម្ ុះស ុះសនោ ត និកេវនក្ម្មរញ្ជ សី ម្ ុះស ុះសនោ ត 

 នោ ាំ២០១៩ 
 គណៈកម្មា ធិការព ើមបកីារព ោះពឆ្ន តពោយពេរ ី និងយុតតិធម ៌ ពៅកមពុជា ពៅកាតថ់ា ែុមខ្រែល  នេពងេត
ពមើលពលើ ំពណើ រការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត និងេិកាពលើបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តជាពរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ ការឃ្ល ពំមើល ំពណើ រការ
ចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តគឺែុមខ្រែល នោកេ់ង្រាយអ្នកេពងេតការណ៍េពងេតពមើលតាមការយិាល័យចុោះព ា្ ោះ រឯីការពធែើ
េវនៈកមាបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តគឺការេិកាលមអតិពលើបញ្ជ ីព ា្ ោះផ្លូវការ ព ើមបឱី្យង្រ ក ថា ពតើបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត
ម្មនព ា្ ោះអ្នកព ោះពឆ្ន តេទួន ឬម្មនព ា្ ោះខតគ្មា នវតតម្មនអ្នកព ោះពឆ្ន ត (ព ា្ ោះពមា ច) ឬម្មនភាេង្រតឹមង្រតូវថ្នេត័ម៌្មន
កនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តកនុងកង្រមតិណា។ 

 តាមរយៈការេពងេតពមើល ំពណើ រការចុោះព ា្ ោះ និងការពធែើេវនកមាបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៩ពនោះ ែុមខ្រែល 
 នរកព ើញថា គុណភាេថ្នបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តចាបត់ាងំេីម្មនការខកទង្រមងប់ញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត និងចុោះព ា្ ោះ
ព ើងវញិកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ មក ល់ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅខតម្មនភាេលអង្របពេើរ ខតការចុោះព ា្ ោះ ល់ង្របជាេលរ ឋចំណាកង្រេុក
នូវខតជាបញ្ហា ង្របឈម។ 

ការពរៀបចកំារចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត៖  ំពណើ រការេិនិតយបញ្ជ ីព ា្ ោះ និងការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត  នពធែើព ើងជាពរៀងរាល់
ឆ្ន ។ំ ការចុោះព ា្ ោះឆ្ន ២ំ០១៩ពនោះ ម្មនរយៈពេល ២២ថ្ងៃ េង្រម្មបចុ់ោះព ា្ ោះជាមយួង្របជាេលរ ឋ ៉ា នស់្មា នថ្នអ្នកង្រគប់
អាយុព ោះពឆ្ន តចំនួន ១០,១៧៨,៨០៩នាក ់នងិការយិាល័យព ោះពឆ្ន ត ៉ា នស់្មា នចំននួ ២៣,៣៦៤  ការយិាល័យ។ 
 ំពណើ រការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ម្មនង្រកមុចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តចំនួន ១៦៤៦ង្រកមុ។ ព ោះជាយា៉ា ងណា ង្របជាេលរ ឋចំ
ណាកង្រេុកពៅខតមនិអាចទទួល នការេង្រមបេង្រមួលឱ្យម្មនការចុោះព ា្ ោះនូវព ើយ ជាេិពេេការោកក់ារយិាល័យ
េង្រម្មបក់ារចុោះព ា្ ោះពៅពង្រៅង្របពទេ។ 

ការបពងេើតការយិាល័យព ោះពឆ្ន ត នងិេថិតងិ្របជាេលរ ឋកនុងការចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត៖ ការយិាល័យព ោះពឆ្ន តង្រតូវ ន
បពងេើតព ើងបខនថមជាពរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ គ.ជ.ប  នបពងេើតការយិាល័យបខនថម ៧១ ពលើការយិាល័យខ ល
ម្មនង្រស្មបក់នុងឆ្ន ២ំ០១៨។ កនុងចំពណាមអ្នកម្មនេិទធិចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៩ គ.ជ.ប  ន ៉ា នស់្មា នអ្នកចុោះ
ព ា្ ោះងាីេង្រម្មបឆ់្ន ២ំ០១៩ ចំនួនង្របម្មណ ៣៧២,៦២៨នាក។់ ថ្ងៃខ លម្មនង្របជាេលរ ឋពៅចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត
ពង្រចើនជាងពគ ែុមខ្រែល េពងេតព ើញពកើតម្មនកនុងពេលបុណយចំពរ ើនង្រេោះជនាង្រេោះករណុាង្រេោះ ទ េពមតចង្រេោះបរមនាង 
នពរាតតមេីរមនុី (ថ្ងៃទ១ី២  ល់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧេភា)។ េថិតិង្របជាេលរ ឋកនុងការចុោះព ា្ ោះតាមរាជធានីពែតត ម្មនចំនួន

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។  
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ែុេគ្មន  កនុងពនាោះពែតតចំនួន ៤  ូចជាពែតតស្មែ យពរៀង ពែតតតាខកវ ថ្ប៉ាលិន និងតបូង ាុ ំ ម្មនចំនួនអ្នកចុោះព ា្ ោះងាីេី ៥០
ភាគរយព ើងពៅថ្នេថិតិ ៉ា នស់្មា នអ្នកចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តងាីឆ្ន ២ំ០១៩ ពង្រៅេីពនាោះម្មនចំនួនតចិជាង ៥០ភាគរយ។ 

 តួពលែថ្នអ្នកចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តងាីពចញពៅចុោះព ា្ ោះម្មនតួពលែ ប ពោយលទធផ្លផ្លូវការថ្នអ្នកចុោះ
ព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត នបាា ញថា អ្នកចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តងាចុីោះ នចនំួន ១០៨,២៧២នាកព់េាើនឹង ២៨.៩៩ភាគរយ ថ្ន
េថិតិ ៉ា នស់្មា នចុោះងាី។  

ការពធែើេវនកមាបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៩៖ ការពធែើេវនកមាបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៩ ែុមខ្រែល  នរក
ព ើញថា កនុងចំពណាមព ា្ ោះអ្នកព ោះពឆ្ន តម្មនកនុងបញ្ជ ីចនំួន ៨,៦២៩,៣៥៧ព ា្ ោះ ម្មនព ា្ ោះ ៤៤ព ា្ ោះ ពៅកនុង
បញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត ខ លម្មនទិនននយ័ ូចគ្មន ។ ព ា្ ោះ ូចគ្មន ពនោះ (េទួន) ពបើពង្របៀបពធៀបជាមយួឆ្ន ២ំ០១៨ ព ើញថា
ម្មនតួពលែងយចុោះ (ចំនួនព ា្ ោះេទួនម្មនចំនួន ៨៩ព ា្ ោះ កាលឆ្ន ២ំ០១៨)។ ែុមខ្រែល នកតេំ់គ្មល់ព ើញថា 
ព ា្ ោះេទួនខ ល នពកើតព ើងកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៨ ចំននួ ៨៩ព ា្ ោះពនាោះ ធាល ប ់នបញ្ជូ នព ា្ ោះ ងំ
ពនាោះពៅ គ.ជ.ប ព ើមបពីោោះង្រស្មយ ខតេទួនពនោះនូវខតបនតម្មនវតតម្មនពៅកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៩ ចំននួ ២៦
ព ា្ ោះ ខ ល។ ែុមខ្រែល នូវខតបនតការេិភាកាជាមយួស្មថ បន័ គ.ជ.ប េីពរតុផ្លថ្នព ា្ ោះអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន ត
េទួនកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះពនោះ។  

តាមរយៈការេិកាពលើអ្តតេញ្ហា ណេង្រម្មបចុ់ោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត (អ្តតេញ្ហា ណបណ័ណ េញ្ហជ តិខែារ-អ្.ែ ឬ ឯក
ស្មរបញ្ហជ កអ់្តតេញ្ហា ណេង្រម្មបក់ារចុោះព ា្ ោះព ោះពឆ្ន ត-ឯ.អ្) ពៅកនុងបញ្ជ ីព ា្ ោះព ោះពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៩ ខ លម្មន
ព ា្ ោះេរបុ ៨.៦លានព ា្ ោះ  នបាា ញថា ពលែ អ្.ែ ឬពលែ ឯ.អ្  ូចគ្មន  ឬេទួន (យា៉ា ងតចិ២ព ា្ ោះ) រកព ើញម្មន
ចំនួនេរបុ ២៦,១៦០ព ា្ ោះ។ កនុងចំពណាមអ្នកម្មនេិទធិព ោះពឆ្ន តចំនួន ៨,៦២៩,៣៥៧ព ា្ ោះ អ្នកពង្របើង្រ េ់ឯក
ស្មរ អ្.ែ េរបុចំននួ ៨,១៩៦,០៣៤ (៩៥ភាគរយ)ព ា្ ោះ នងិអ្នកពង្របើង្រ េ់ ឯ.អ្ េរបុចំនួន ៤៣៣,៣២៣ (៥ភាគ
រយ)ព ា្ ោះ។ កនុងចំពណាមអ្នកពង្របើង្រ េ់ អ្.ែ ចំននួ ៨,១៩៦,០៣៤ ម្មនអ្នកពង្របើង្រ េ់ អ្.ែ ង្របពភ្ទទី១ ចនំនួ 
៦០៨,៦៤១ (៧.៤ភារយ)ព ា្ ោះ ង្របពភ្ទទី២ ចំននួ ៣៤២,៩៥១(៤.២ភាគរយ) នងិង្របពភ្ទទី៣ ម្មនចំនួន 
៧,២៤៤,៤៤២ (៨៨.៤ភាគរយ) ព ា្ ោះ។ 

ែុមខ្រែល េូមផ្តល់ជាពយាបល់ជាងាីមតងពទៀតពៅស្មថ បន័ គ.ជ.ប ឱ្យម្មនការជខជកជាមយួស្មថ បន័រ ឋេភា 
ព ើមបពីធែើវពិស្មធនកមាចាបព់ ោះពឆ្ន ត ឬបពងេើតនីតិវធិីពបើកផ្លូវឱ្យម្មនយនតការចុោះព ា្ ោះង្របជាេលរ ឋចណំាកង្រេុកពៅ
ពង្រៅង្របពទេខ លមនិ ន ់នចុោះព ា្ ោះ ឱ្យម្មនលទធភាេ នចុោះព ា្ ោះពៅមងពង្រៅង្របពទេ។  អ្នុស្មេនេ៍ង្រម្មប់
ការពោោះង្រស្មយបញ្ហា ង្របឈម ងំនីតិវធិី នងិបពចេកពទេមយួចំនួនង្រតូវ នពលើកព ើងកនុងរ យការណ៍ និង នពផ្ញើជូន
ស្មថ បន័ គ.ជ.ប រចួផ្ងខ រ (េត័ម៌្មនលមអតិ េូមពមើលកនុងរ យការណ៍ https://bit.ly/3eRPXHZ)។ 
 

េង្រម្មបេ់ត័ម៌្មនបខនថម៖ 

 ពលាក គមឹ្ ឈន  (នាយកង្របតបិតតិ)     ០១២ ៩៤២ ០១៩ 
 ពលាក ក្ន សាវាកស  (អ្នកេង្រមបេង្រមួលខផ្នកអ្ពងេត និងតេ ូមត)ិ ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 

https://bit.ly/3eRPXHZ

