រដ� �លេ�ះេ��តនិង�រស�ង់មតិ
េ�ះេ��ត��ំ ២០២០
រ�យ�រណ៍េពញេលញ
រ�យ�រណ៍ពី
គណៈកម� �រជំនួយ�រេ�ះេ��តសហរដ� �េមរ �ក
េ��ន់ស�នីតិ�រទី ១១៧
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េសចក� ីសេង� ប្របតិបត� ិ
�ប់�ំងពី��ំ ២០០៤ គណៈកម� �រជំនួយ�រេ�ះេ��តសហរដ� �េមរ �ក (EAC)
�នេធ� ��រស� ង់មតិរដ� �លេ�ះេ��តនិង�រេ�ះេ��ត (EAVS) ប��ប់ពី�រេ�ះេ��ត សហព័ន�ទូ េ�។
EAVS សួ ររដ� �ង
ំ ៥០ របស់សហរដ� �េមរ �ក, District of Columbia និងទឹកដី�េមរ �ក�ង
ំ ៥ - American
Samoa, Guam, the Northern Mariana Islands, Puerto Rico, និង U.S. Virgin Islands េដើម្បីផ�ល់ទិន�ន័យអំពីរេបៀបេ�ះេ��តរបស់ជន�តិ�េមរ �ក និងរេបៀបែដល�រេ�ះេ��ត្រត�វ�ន្រគប់្រគង
។ �ប់�ំងពី��ំ ២០០៨ គេ្រ�ងេនះ�នរ ួមប��ល
� �រស� ង់មតិ�ច់េ�យែឡកមួ យ
គឺ�រស� ង់មតិេ�លនេ��យ �រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ��ត (�រស� ង់មតិេ�លនេ��យ)
ែដល្របមូ លព័ត៌�នអំពីច�ប់ េ�លនេ��យ និង�រអនុវត� �រេ�ះេ��តរបស់រដ� ។
EAVS ផ� ល់នូវ្របភពដ៏ទូលំទូ�យបំផុតៃនទិន�ន័យក្រមិតយុ��ធិ�ររបស់រដ�
និងមូ ល��នអំពីរដ� �ល�រេ�ះេ��តេ�សហរដ� �េមរ �ក។
ទិន�ន័យ�ង
ំ េនះេដើរតួ �៉ងសំ�ន់ក��ង�រជួ យដល់ម�ន� ី�ប់េ��ត អ� កេរៀបចំេ�លនេ��យ
និងអ� ក�ក់ព័ន�ដៃទេទៀតៃន�រេ�ះេ��តកំណត់ពីនិ���រ្របេមើលេមើល
និងេឆ� ើយតបេ�នឹង�រ��ស់ប�រត្រម�
�
វ�ររបស់អ�កេ�ះេ��ត
វ �និេ�គធន�នេដើម្បីែកលម� �រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ��ត និងបទពិេ�ធន៍អ�កេ�ះេ��ត
និងសុវត� ិ�ពេហ��រច�សម� ័ន��រេ�ះេ��តេ��េមរ �ក។ ទិន�ន័យ EAVS �ចេធ� �ឱ្យ��ច
ពិនិត្យេមើលលម� ិតអំពីេហ��រច�សម� ័ន��រេ�ះេ��តេ�សហរដ� �េមរ �ក
និងបេង� ើត�រយល់ដឹងទូ េ�អំពីទិដ��ពស�ល
� ៃនដំេណើរ�រេ�ះេ��តនិងប��្របឈមៃន�រ្រគប់្រគងែដលម
�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត្របឈម។ �រស� ង់មតិេនះ
ផ� ល់ឱ្យអ� កបេង� ើតេ�លនេ��យនិង��រណជននូ វព័ត៌�នសំ�ន់េរៀង�ល់ពីរ��ំម�ងអំពីរេបៀបែដល�រ
េ�ះេ��តសហព័ន�្រត�វ�នេធ� �េឡើងេហើយ�ជួ យឱ្យ EAC
បំេពញនូ វត្រម�វ�ររ�យ�រណ៍ែដល�នកំណត់េ�យស�។ EAVS
ក៏�នតៃម� មិន�ច�ត់ៃថ� �នចំេ�ះម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តែដលេ្របើ្រ�ស់ទិន�ន័យ
េដើម្បី្រគប់្រគង�រ្រត� តពិនិត្យ�រេ�ះេ��តេធ� ��រវ ��គប��និង�រេធ� �ែផន�រយុទ���ស� និងបេង� ើត�រប
ណ��ះប�
� លនិងស��រៈផ្សព� ផ�យ។ EAC ក៏េ្របើទិន�ន័យ EAVS
េដើម្បីបេង� ើត��ប័ន្របមូ លនិងែចកេចញព័ត៌�ន ជំរុញេបសកកម� របស់ទី��ក់�រេនះ
និងជួ យ�ំ្រទដល់ម�ន� ី�ប់េ��ត និងអ� កេ�ះេ��តឱ្យ�ន់ែត្របេសើរ
្រពម� ំងជូ នដំណឹងដល់អ�ក�ក់ែតងច�ប់ និងអ� ក�ក់ព័ន���ក់�តិ
អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនច�ប់េ�ះេ��តសហព័ន�និងទិដ��ពែ្រប្រប� លៃន�រេ�ះេ��តេ�សហរដ� �េមរ �ក។
�រេ�ះេ��តទូ េ���ំ ២០២០ �នរងផលប៉ះ�ល់�៉ង��ំងេ�យ�រជំងឺកូ វ �ដ ១៩ ។
ជំងឺ�តត�តនិង�រសេ្រ��ះប��ន់ែផ� កសុខ�ព��រណៈ ត្រម�វឱ្យ�ន�រ��ស់ប�រេផ្សងៗ
�
ចំេ�ះ�រអនុវត� �រេ�ះេ��តែដល�ន្រ�ប់េដើម្បីស្រមបស្រម� ល�រ��ត��យពីសង� ម
និងេដើម្បីបន� យ�ររ �ក�ល�លៃនេមេ�គក��ងចំេ�មអ� កេ�ះេ��ត កម� ករេ�ះេ��ត និងម�ន� ីេ�ះេ��ត
និងបុគ�លិក។ ��រេឆ� ើយតប
រដ� �េ្រចើន�ន�ត់ វ ��ន�រេដើម្បីព្រងីកលទ� �ពៃន�រេ�ះេ��តេ�យ��ល់េ�មុនៃថ�េ�ះេ��តនិង�រ
េ�ះេ��ត�មសំបុ្រត។
េ�យ�រែត�នៈរបស់ខ� �ន�រ�យ�រណ៍េពញេលញៃនស� ង់មតិដ៏ទូលំទូ�យបំផុតៃនរដ� �ល�រេ�ះេ��ត
េ� សហរដ� �េមរ �ក EAVS ២០២០
គឺ�កំណត់្រ�ៃនកិច�ខត
ិ ខំ្របឹងែ្របងដ៏អ��រ្យរបស់ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�តិនង
ិ អ� កេ�ះេ��តេដើម្បី�
���រេ�ះេ��តទូ េ���ំ ២០២០ ្រប្រពឹត�េ�េ�យសន� ិសុខ និង�នសុវត� ិ�ព។ ដល់ទីប�� ប់េនះ EAC
�នេសចក� ី រ �ក�យសូ មប��ញជូ នស�នីតិ�លទី ១១៧ នូ វរ�យ�រណ៍របស់ខ� �នស� ីពី EAVS ��ំ ២០២០ ។
រ�យ�រណ៍េនះពិពណ៌�លំអិតពីរេបៀបែដល�រេ�ះេ��តសកលសហព័ន���ំ ២០២០ ្រត�វ�ន្រគប់្រគង
និងរេបៀបែដលអ� កេ�ះេ��តេ�ះេ��ត។ ទិន�ន័យពី EAVS
និង�រស� ង់មតិេ�លនេ��យរដ� �ល�រេ�ះេ��តែដល�ន��ប់មក�មួ យ
(�រស� ង់មតិេ�លនេ��យ) �នេ្របើេដើម្បីផ�ល់នូវទិដ��ពទូ េ�
ៃនទិដ��ពនីមួយៗៃនដំេណើរ�រេ�ះេ��តដូ ច�ងេ្រ�ម៖

• ចំនួនអ� កេ�ះេ��ត វ �ធីេ�ះេ��ត ទីកែន� ងេ�ះេ��ត បុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត

និងបេច� ក វ �ទ�ៃន�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នពិពណ៌�េ�ក��ងជំពូកទី ១
“ទិដ��ពទូ េ�ៃនរដ� �លេ�ះេ��តនិង�រេ�ះេ��តក��ង�រេ�ះេ��តទូ េ���ំ ២០២០”។
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• ច�ប់សំ�ន់ៗ បទប�� វ ��នេ�លនេ��យ

និងនីតិ វ �ធីសំ�ន់ៗែដល្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តេ�សហរដ� �េមរ �ក�នេ�ក��ងជំពូកទី ២
“ច�ប់និងនីតិ វ �ធីៃន�រេ�ះេ��ត៖�រស� ង់មតិេ�លនេ��យ”
• �រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តនិង�រែថរក�ប�� ីេ��ះ�នេ�ក��ងជំពូកទី ៣ “�រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត៖
NVRA និងេលើសពីេនះ” ។
• �រេ�ះេ��តេ�យបុគ�លែដលស� ិតេ�េ្រ�មច�ប់េ�ះេ��តអវត� �នរបស់ស�ជិកេ��
និងពលរដ� េ្រ�្របេទស (UOCAVA) ្រត�វ�នពិពណ៌�េ�ក��ងជំពូកទី ៤
“�រេ�ះេ��តេ��និងេ្រ�្របេទសេ���ំ ២០២០៖ UOCAVA”; និង
• �ចុងេ្រ�យ វ �ធី��ស� ៃន EAVS និង�រពិពណ៌�អំពីសំណួរស� ង់មតិ្រត�វ�នពិ�ក�េ�ក��ងជំពូកទី ៥
“ វ �ធី��ស� និងនីតិ វ �ធីស�ង់មតិ”។

លទ� ផលៃន�រេ�ះេ��តនិងរដ� �លេ�ះេ��ត
EAVS ២០២០ ប��ក់��រេ�ះេ��តទូ េ���ំ ២០២០
�នចំនួនអ� កេ�េ�ះេ��តខ� ស់បំផុតៃន�រេ�ះេ��តទូ េ�សហព័ន�ែដលកត់្រ�េ�យ EAVS
រហូ តមកដល់បច��ប្បន� េ�យ�ន្រប�ជនចំនួន ៦៧.៧% ៃន្រប�ជនស� ិតក��ង�យុេ�ះេ��ត (CVAP)
�នេ�ះេ��តែដល្រត�វ�ន�ប់ែដលេកើនេឡើង ៦.៧ �គរយពីក្រមិតេ���ំ ២០១៦ ។
េស� ើរែត្រគប់រដ� � ំងអស់�នេឃើញ�រេកើនេឡើងៃនចំនួនអ� កេ�េ�ះេ��តេបើេ្រប�បេធៀបេ�នឹង EAVS ��ំ
២០១៦ ។ េលើសពីេនះេ�េទៀត្រប�ជន�ង ២០៩
�ន�ក់�នចុះេ��ះេ�ះេ��ត�៉ងសកម� ស្រ�ប់�រេ�ះេ��តសកល��ំ ២០២០
ែដល�តួ េលខខ� ស់�ងេគ្រគប់េពលេវ� េហើយអ� កេ�ះេ��ត�ង ១៦១
�ន�ក់�នេ�េ�ះេ��តែដល្រត�វ�ន�ប់ក��ង�រេ�ះេ��តេនះ។
�រេ�ះេ��តេនះក៏េឃើញ�ន�រ��ស់ប�រ�
� ៉ ង��ំងេ�េលើរេបៀបែដលអ� កេ�ះេ��តេ�ះេ��ត។ េ�ក��ង EAVS
��ំ ២០១៦ អ� កេ�ះេ��ត ៥៤.៥% �នេ�េ�ះេ��តេ�យ��ល់េ�ៃថ� េ�ះេ��តេហើយេ�ក��ង EAVS ��ំ
២០១៨ អ� កេ�ះេ��ត ៥៨.២% �នេធ� �ដូេច� ះ។ េ���ំ ២០២០ �នែតអ� កេ�ះេ��ត ៣០.៥%
ប៉ុេ�
� ះែដល�នេ�េ�ះេ��តេ�យ��ល់េ�ៃថ� េ�ះេ��ត។
�គរយៃនអ� កេ�ះេ��តែដល�នេ�ះេ��ត�មសំបុ្រត�នេកើនេឡើងដល់ ៤៣.១ �គរយៃនអ� កេ�ះេ��ត
ែដល��រេកើនេឡើងជិត ២០ �គរយពីក្រមិត��ំ ២០១៦ ។
�រវ ��គក្រមិតយុ��ធិ�រប��ញ��រេកើនេឡើងធំបផ
ំ ុតៃនអ្រ�េ�ះេ��ត�មសំបុ្រត�នេកើតេឡើងេ�ក��
ងយុ��ធិ�រ េ�ក��ងរដ� ែដល�នេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�មសំបុ្រតថ�ីេ���ំ ២០២០
និងេ�ក��ងយុ��ធិ�រេ�ក��ងរដ� ែដល�នលុបេ�លត្រម�វ�រ�ម�រមូ លេហតុេដើម្បីេស� ើសុំសន� ឹកេ��ត�មសំ
បុ្រត។ េ�ះបី�ចំនួនសន� ឹកេ��តេផ�ើ�មសំបុ្រតែដល�នប��ន
� េ���ំ ២០២០
�នចំនួនេ្រចើន�ងេទ� ដងៃនចំនួនែដល�នេផ�ើេ���ំ ២០១៦ ក៏េ�យ�គរយ
ៃនសន� ឹកេ��ត�ម�រេផ�ើែដល្រតឡប់មកវ �ញេ�យអ� កេ�ះេ��ត ែដល្រត�វ�ន�ប់និង�នបដិេសធ
មិន�ន��ស់ប�រេ្រចើ
�
នេទេ�ក��ង្របេទស។
រដ� �ន�យ�រណ៍ពីមណ�លេ�ះេ��តសរុបចំនួន ១៣២.៥៥៦ ែដលក��ងេ�ះបុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��តចំនួន
៧៧៥.១០១ �ក់ �នជួ យដល់អ�កេ�ះេ��តេ�យ��ល់ និងមុនៃថ� េ�ះេ��ត។
ទិន�ន័យេនះក៏ប��ញពី�រ��ស់ប�រ�រែបងែចក�យុ
�
របស់បុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��តផងែដរ
េ�យ�គរយៃនបុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�យុពី ១៨ ដល់ ២៥ និង ២៦ ដល់ ៤០ េកើនេឡើងដល់ ៦,២% និង
១៥,០% េរៀងៗខ� �ន និង�គរយៃនបុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�យុ ៦១ ដល់ ៧០ និង ៧១ និង�ស់�ងេនះ
ថយចុះមក្រតឹម ២៧.៣% និង ២០.១% េរៀង��។
យុ��ធិ�រក៏�ន�យ�រណ៍ផងែដរ��រេ្រជើសេរ �សបុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត�ន�រលំ�កតិចេ���ំ
២០២០ �ង��ំ ២០១៦ ។ �មេ�បល់េ�ក��ង�រស� ង់មតិយុ��ធិ�រ�េ្រចើន
�នដក្រសង់ពី�រសហ�រៃន��ប័នេផ្សងៗ��ក��ង�រេ្រជើសេរ �សបុគ�លិករបស់ពួកេគ។
យុ��ធិ�រ�ន�យ�រណ៍��រ�តត�តៃនជំងឺកូ វ �ដ ១៩
� ចំ�ស់ ��ប់�នេធ� �យូរអែង� ង និងប�
�នបង� �រលំ�កក��ង�ររក�បុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��តវយ
� ល
ឱ្យខ� ះ�តបុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត ប៉ុែន� កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ EAC �រ ��ល័យេ�ះេ��តរដ�
និងអង� �រដៃទេទៀត�ទីចុងេ្រ�យ េដើម្បីេលើកទឹកចិត�បុគ�លែដល�នសមត� �ព
ឱ្យបេ្រមើ�របុគ�លិកេរៀបចំ�រេ�ះេ��ត្រត�វ�នេគេលើកេឡើង���រជួ យរ ួមចំែណកដល់�រេលើសចំនួនបុគ�លិ
កេរៀបចំ�រេ�ះេ��តេ��មតំបន់មួយចំនួន។
រដ� �ន�យ�រណ៍��រេ្របើ្រ�ស់េសៀវេ�េអឡិច្រត�និកស្រ�ប់�រេ�ះេ��ត (ឬេសៀវេ�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និក)
�ន រ �កលូ ត�ស់�ប់�ំងពី EAVS ��ំ ២០១៨ េហើយរដ� ចំនួន ១៧
�នេ្របើេសៀវេ�េ�ះេ��តេអឡិច្រត�និកេ�ក��ងយុ��ធិ�ររបស់ពួកេគ� ំងអស់។
�៉សុីនេស� ននិងឧបករណ៍ស��ល់សន� ឹកេ��ត (BMD) �នបន� �្របេភទឧបករណ៍េ�ះេ��តទូ េ�បំផុតែដលេ្របើ

និង�៉សុីនថតេអឡិច្រត�និក (DRE)
ែដលថតេ�យ��ល់ែដលមិន្រត�វ�នបំ�ក់�មួ យមេធ��យេធ� �សវនកម� េលើ្រក�សែដល�នេផ� �ង��ត់េ�យអ�
កេ�ះេ��ត (DRE េ�យ��ន VVPAT) ក៏�នបន� ��ក់ចុះផងែដរ។ េ���ំ ២០២០ �នយុ��ធិ�រែត ៣២
ប៉ុេ�
� ះេ�ទូ �ង
ំ ្របេទសពឹងែផ� កែតេលើ�៉សុីនេ�ះេ��តេ�យ��ន�រប្រម �ងទុក្រក�សសន� ឹកេ��ត។
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លទ� ផលស� ង់មតិេ�លនេ��យរដ� �ល�រេ�ះេ��ត
េដើម្បីផ�ល់ប រ �បទដល់ទិន�ន័យែដលរដ� �យ�រណ៍េ�ក��ង EAVS EAC
្របមូ លព័ត៌�នអំពីេ�លនេ��យ�រេ�ះេ��តរបស់រដ� ។ រដ� ចំនួនពីរ�គបី�ន�យ�រណ៍��ន
្របព័ន�ចុះប�� ីពីេលើចុះេ្រ�មេរៀបចំេ�េលើេវទិ�ក�
� ល ឬ mainframe(កុំព� ្យរទ័រេម)
ែដល្រត�វ�នរក�េ�យរដ� េ�យព័ត៌�នែដលផ� ល់េ�យយុ��ធិ�រក��ងតំបន់។
រដ� ចំនួនមួ យ�គបីែដលេ�េសសសល់�ន�យ�រណ៍��នមូ ល��នទិន�ន័យពីេ្រ�មេឡើងេលើ ឬ្របព័ន�ច្រម �ះ។
េដើម្បីរក��រចុះេ��ះេ�ះេ��តរបស់ពួកេគ�ន្រតឹម្រត�វនិង�ន់សម័យ
រដ� �គេ្រចើន�យ�រណ៍ពី�រែចករ� ែលកព័ត�
៌ ន�មួ យទី��ក់�រ�នយន�
អង� �ពរបស់រ��ភិ�លែដលរក�កំណត់្រ�មរណ�ព និង��ក់�រែដលរក�កំណត់្រ�ឧ្រកិដ�កម� ឬពន� ��រ។
�គរយៃនរដ� ផ�ល់ជូន� ំង�រចុះេ��ះេ�ៃថ� ែតមួ យ (៥១.៨%) និង�រចុះេ��ះ�មអុីនធឺណិត (៨០.៤%)
�នេកើនេឡើង�ប់�ំងពី�រស� ង់មតិេ�លនេ��យ��ំ ២០១៨ ។
�រស� ង់មតិេ�លនេ��យក៏�នកត់្រ��រេកើនេឡើងៃនេ�លនេ��យរបស់រដ� ែដលេធ� �ឱ្យ�នសុវត� ិ�ពស
្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តក��ង�រេ�េ�ះេ��ត ឬ�ត់បន� យ�ររង�ំ
និង�ត់បន� យហ� �ងមនុស្សេ�មណ�លេ�ះេ��តេ�យ��ល់។ េ���ំ ២០២០ រដ� ចំនួន ១៤
�ន�យ�រណ៍��ន�រេ�ះេ��ត�មសំបុ្រត� ំងអស់ ែដលក��ងេ�ះអ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ
ឬអ� កេ�ះេ��តែដល�នចុះេ��ះ �នេផ�ើសន� ឹកេ��ត�មសំបុ្រតេ�ឱ្យ - រដ� ចំនួន ១០
ៃនរដ� � ំងេនះ�នេធ� ��រេ�ះេ��ត�មសំបុ្រត� ំងអស់ទូ� ំងរដ� ចំែណកឯរដ� ចំនួន ៤
�នេធ� �ដូេច� ះែតេ�ក��ងយុ��ធិ�រែដល�នេ្រជើសេរ �សប៉ុេ�
� ះ។
េនះគឺ��រេកើនេឡើងពី�រស� ង់មតិេ�លនេ��យ��ំ ២០១៨ ែដល�នរកេឃើញ�រដ� ចំនួន ៣
្រគប់្រគង�រេ�ះេ��តរបស់ពួកេគ� ំង្រស �ង�មសំបុ្រត េហើយរដ� ចំនួន ៤
�ន�រេ�ះេ��ត�មសំបុ្រត� ំងអស់េ�ក��ងយុ��ធិ�រក��ង្រស �កែដល�នេ្រជើសេរ �ស។ េលើសពីេនះរដ� ចំនួន
៦៩.៦% មិនត្រម�វឱ្យអ� កេ�ះេ��តផ� ល់មូលេហតុេដើម្បី�ចេ�ះេ��ត�មសំបុ្រតេទ (រដ� ចំនួន ៧
�នលុបេ�លត្រម�វ�រមូ លេហតុ�ប់�ំងពី�រស� ង់មតិេ�លនេ��យ��ំ ២០១៨) េហើយរដ� ចំនួន ៥១.៨%
�ន�យ�រណ៍��ន�លៈេទសៈខ� ះ ែដលអ� កេ�ះេ��ត�ចទទួ ល�នសន� ឹកេ��ត�មេអឡិច្រត�និក។
េ�ះ�៉ង�
�រស� ង់មតិេ�លនេ��យមិន�ន្របមូ លព័ត៌�ន�េតើ�រ��ស់ប�រេ�លនេ��យែដល�នេធ�
�
�េឡើងស្រ�
ប់�រេ�ះេ��តសកល��ំ ២០២០ �អចិៃ�ន� យ៍ ឬ�បេ�
� ះ�សន�
ឬ�េតើ�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នេធ� �េឡើងេ�យ��ល់ចំេ�ះ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺកូ វ �ដ ១៩ ឬ�៉ង�េ�ះេទ។
េស� ើរែត្រគប់រដ� � ំងអស់�ន�យ�រណ៍�្របព័ន�េ�ះេ��ត្រត�វែត្រត�វ�នេធ� �េតស�
និង�នប��ក់មុននឹងអនុម័ត េ�យត្រម�វ�រទូ េ�បំផុតគឺត្រម�វ�រវ ���បនប័្រតប��ក់��នេធ� �េតស� េ�យ
EAC - មន� ីរពិេ�ធន៍េធ� �េតស�្របព័ន�េ�ះេ��តែដល�ន�រទទួ ល��ល់ (VSTL) វ ���បនប័្រតេ�ង�ម EAC អំពី�រអនុម័តេ�ល�រណ៍ែណ�ំ្របព័ន�េ�ះេ��តស� ័្រគចិត� (VVSG) និង វ ���បនប័្រតរបស់រដ� និងសហព័ន�។
េ���ំ ២០២០ ក��ងចំេ�មរដ� ចំនួន ៤០ ែដល�ន�យ�រណ៍េ�យេ្របើេសៀវេ�េអឡិច្រត�និក ៥៥%
្រត�វ�រ�រេធ� �េតស� និងផ� ល់ វ ���បនប័្រតប��ក់ពីលក� ណៈរបស់រដ� មុនេពលទិញេសៀវេ�េអឡិច្រត�និក។
េ�ក��ងរយៈេពលេ្រ�យ�រេ�ះេ��ត រដ� ចំនួន ៧៨.៦%
�ន�យ�រណ៍�ពួ កេគ្រត�វ�រសវនកម� �រគណ�េដើម្បីេផ� �ង��ត់ឧបករណ៍េ�ះេ��តែដលេ្របើេដើម្បី�ប់សន� ឹក
េ��ត �នដំេណើរ�រ្រតឹម្រត�វ។ ក��ងចំេ�មរដ� � ំងេនះ
្របែហលបី�គបួ នត្រម�វឱ្យ�ន�រេធ� �សវនកម� �រគណ��មទ��ប់
(ែដលពិនិត្យគំរ ូសំ�កសន� ឹកេ��តពី�គរយេថរៃនមណ�លេ�ះេ��ត
ែដលេ្រជើសេរ �សេ�យៃចដន្យឬ�៉សុីនេ�ះេ��ត)
ចំែណករដ�្របែហលមួ យ�គ្រ�ំត្រម�វឱ្យ�ន�រេធ� �សវនកម� ��ងកំណត់�និភ័យ
(ែដលវ �ធី��ស� ស� ិតិ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី េ្រជើសេរ �សទំហំគំរ ូសវនកម� ) ។
រដ� � ំងអស់�ន�យ�រណ៍��នយន� �រមួ យស្រ�ប់េធ� ��រ�ប់សន� ឹកេ��តេឡើង វ �ញ
េ�ះបី�លៈេទសៈែដល�រ�ប់សន� ឹកេ��តេឡើង វ �ញ្រត�វេធ� �េឡើងេ�យរដ� ខុស��ក៏េ�យ។
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លទ� ផលៃនច�ប់ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត�តិ (NVRA)
ទិន�ន័យ EAVS ��ំ ២០២០ ប��ញពីអ្រ�ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តសកម� ស្រ�ប់�រេ�ះេ��តទូ េ���ំ ២០២០ គឺ
៨៨.២% ៃន CVAP ែដលតំ�ងឱ្យ�រេកើនេឡើង ៣.៥% �ប់�ំងពី EAVS ��ំ ២០១៦ ។ េ្រចើន�ង១០៣�ន
�ក្យសុំចុះេ��ះេ�ះេ��ត�ន�ក់ជូនក��ងរ�ង�របិទ�រចុះេ��ះេ�ះេ��តទូ េ� ��ំ ២០១៨
និង�របិទ�រចុះេ��ះេ�ះេ��តទូ េ� ��ំ ២០២០ ែដលតំ�ងឱ្យ�រេកើនេឡើងចំនួន ៣៣.៨%
ៃនចំនួន�ក្យសុំចុះេ��ះែដល�នទទួ លក��ងរយៈេពល �រេ�ះេ��តទូ េ�សកល��ំ ២០១៦ ។
ក��ងចំេ�ម�ក្យសុំចុះេ��ះែដលទទួ លលទ� ផលទូ េ�បំផុតគឺ�រេធ� �បច��ប្បន� �ពកំណត់្រ�ចុះេ��ះែដល�ន្រ�
ប់របស់អ�កេ�ះេ��តែដលមិន�ក់ព័ន�នឹង�រ��ស់ប�រ�ស័
�
យ��នឆ� ង�ត់ យុ��ធិ�រ។
្របេភទៃន�រេធ� �បច��ប្បន� �ពេនះ�នចំនួនជិត�ក់ក�
� លៃន�ក្យសុំចុះេ��ះែដល�នទទួ ល។
�រចុះេ��ះថ�ីនិង្រតឹម្រត�វែដល�លទ� ផលៃន�របេង� ើតកំណត់្រ�ចុះេ��ះេ�ះេ��តថ�ីេ�ក��ងែដនសមត� កិច��ន
ចំនួនជិតមួ យ�គបីៃន�ក្យសុំែដល�នទទួ ល។
ដូ ចពីមុន ៃន�រេធ� �ម�ងេទៀតៃន EAVS ទី��ក់�រ�នយន� របស់រដ�
�នចំែណកធំបំផុតៃន�ក្យសុំចុះេ��ះ� ំងេនះ (៣៩.៣%) ។ ្របភពទូ េ�ទី ២
ៃនកម� វ �ធី�ង
ំ េនះគឺ�រចុះេ��ះ�មអុីនធឺណិត ែដល�នចំនួន ២៨.២% ៃនកម� វ �ធី។
�រចុះេ��ះ�មអុីនធឺណិតក៏�ន��យ�្របភពចុះេ��ះែដល�នេកើនេឡើងេលឿនបំផុតក��ងចំេ�ម្របភពចុះ
េ��ះ�មួ យែដល�ម�នេ�យ EAVS។
រដ� និងតំបន់ចំនួន ២៩ ែដលអនុ��តឱ្យចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តក��ងៃថ�ែតមួ យ (SDR)
�ន�យ�រណ៍�ទទួ ល�នេ្រចើន�ង ១.៦ �ន SDR ក��ងកំឡ
� ងេពលេ�ះេ��តទូ េ���ំ ២០២០
្រប�ណ�េទ� ដងៃនចំនួនែដលទទួ ល�នក��ងកំឡ
� ង EAVS ��ំ ២០១៨។ SDR
អនុ��តឱ្យបុគ�លចុះេ��ះេ�ះេ��តេ�ៃថ�ែតមួ យែដលពួ កេគ�នេ�េ�ះេ��ត។ េ�ទូ � ំង្របេទស SDR
�នទទួ លេ�ៃថ� េ�ះេ��តេ្រចើន�ងទទួ ល�នក��ងកំឡ
� ងេពលេ�ះេ��តមុន�លកំណត់។
េ�ង�មត្រម�វ�ររបស់ NVRA រដ� �ន�យ�រណ៍��នប��ន
� េសចក� ីជូនដំណឹងប��ក់េ្រចើន�ង ២៨ �ន
េហើយលុបកំណត់្រ�ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��តេ្រចើន�ង ១៨ �នពីប�� ីចុះេ��ះេ�ះេ��តរបស់ពួកេគ
រ�ង�របិទ�រចុះេ��ះេ�ះេ��តទូ េ� ��ំ ២០១៨ និង�របិទ�រចុះេ��ះេ�ះេ��តទូ េ� ��ំ ២០២០។
មូ លេហតុទូេ�បំផុតែដល�នេលើកេឡើងចំេ�ះ�រលុបកំណត់្រ�ចុះេ��ះេ�ះេ��ត
គឺ�រខក�នមិន�នេឆ� ើយតបេ�នឹងេសចក� ីជូនដំណឹងប��ក់
និង�រេ�ះេ��តេ�ក��ង�រេ�ះេ��តសកលសហព័ន�ចុងេ្រ�យពីរែដល��ស់ប�រពី
� យុ��ធិ�រែដលអ� កេ�ះេ��
ត�នចុះេ��ះេ�ះេ��តនិង�រ��ប់របស់អ�កេ�ះេ��ត។
លទ� ផលៃនច�ប់េ�ះេ��តអវត� �នរបស់ស�ជិកេ�� និងពលរដ� េ្រ�្របេទស (UOCAVA)
រដ� �ន�យ�រណ៍ពី�រប��ន
� េ្រចើន�ង ១.២ �នសន� ឹកេ��តេ�ឱ្យអ� កេ�ះេ��ត UOCAVA ្រប�ជនែដលរ ួមប��ល
� ស�ជិកេ��ពីកែន� ងេ�ះេ��ត ស�ជិក្រគ� �រែដល�នសិទ�ិរបស់ពួកេគ
និងពលរដ� �េមរ �ករស់េ�បរេទសែដលទទួ ល�ន�រ�រ�រពិេសសេ្រ�មច�ប់សហព័ន� UOCAVA។
ក��ងចំេ�មសន� ឹកេ��តែដល�នប��ន
� � ំងេ�ះ�នេ្រចើន�ង ៩០០.០០០
�ក់្រត�វ�ន្របគល់ជូនេ�យអ� កេ�ះេ��ត េហើយជិត ៨៩០.០០០ �ក់្រត�វ�ន�ប់េ�ក��ង�រេ�ះេ��ត។
�របន� និ���រែដល�ន�ប់េផ� ើម�មួ យ EAVS��ំ ២០១៦ េ���ំ ២០២០ ្រប�ពលរដ� េ�េ្រ�្របេទស
បេង� ើត�ន�ស��្រតធំៃន្រប�ជន UOCAVA េ្រចើន�ងស�ជិកេស�កម� ឯកស�
� ន
និងស�ជិក្រក �ម្រគ� �រែដល�នសិទ�ិទទួ ល�ន។ េ���ំ ២០២០ ពលរដ� េ�េ្រ�្របេទស�នចំនួន ៥៧.៤%
ៃនអ� កចុះេ��ះេ�ះេ��ត UOCAVA
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េហើយស�ជិកេ���នចំនួន ៤២.៣%។ រដ� ចំនួនបី �លីហ��រ�៉ ផ� រ �� និង��សុីនេ�ន �នចំនួនេ្រចើន�ង
៤០% បន� ិច ៃនអ� កេ�ះេ��ត UOCAVA ែដល�នចុះេ��ះទូ � ំង្របេទស។
ក��ងចំេ�មអ� កេ�ះេ��តស�ជិកេ��
�រប��ន
� សំបុ្រត�មៃ្របសណីយ៍គឺ� វ �ធី��ស� ទូ េ�បំផុតែដល្រត�វ�ន�យ�រណ៍
(�នចំនួនេស� ើរែត�ក់ក�
� លៃនសន� ឹកេ��តែដល�នប��ន
� េ�អ� កេ�ះេ��តស�ជិកេ��)
ចំែណកឯ្រប�ពលរដ� េ�េ្រ�្របេទស �ទូ េ�ទទួ ល�នសន� ឹកេ��ត�មរយៈអុីែមល (�នចំនួន ៧០.៩%
ៃនសន� ឹកេ��តែដល�នប��ន
� េ�ពលរដ� េ�េ្រ�្របេទស ) ។
ជិត ៩៨% ៃនសន� ឹកេ��តរបស់ UOCAVA ែដលអ� កេ�ះេ��ត្របគល់មកវ �ញ �ន�យ�រណ៍��ន�ប់ប��ល
�
េ�យ�នសន� ឹកេ��ត�ង ២% ប៉ុេ�
� ះែដល្រត�វ�ន�យ�រណ៍��នបដិេសធ។ េ�ទូ � ំង្របេទស េ្រចើន�ង
៣៣.០០០ សន� ឹកេ��តអវត� �នសរេសរចូ លៃនសហព័ន� (FWAB) �ន�យ�រណ៍��នទទួ ល។
សំណុំែបបបទេនះ�ច�ក់ជូនេ�យអ� កេ�ះេ��ត UOCAVA �សន� ឹកេ��តប្រម �ងទុកក��ង្រ��សន�
ករណីែដលសន� ឹកេ��តផ� វ� �ររបស់ពួកេគ
មិន�នទទួ លេ�យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ង្រស �ក�ន់េពលេវ�ែដល្រត�វ�ប់។ FWAB
�នអនុ��តឱ្យអ� កេ�ះេ��ត UOCAVA ជិត ២៤.០០០ �ក់
�ប់សន� ឹកេ��តរបស់ពួកេគេ�ក��ង�រេ�ះេ��តទូ េ���ំ ២០២០ ។
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