




The report on “The Empowerment of Women in Politics and the 5th legislature National Assembly Elections 2013”  

 

 COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP  

2
0

1
3

 

 

          
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

The Empowerment of Women in Politics And 

The 5
th
 legislature National Assembly 

Elections 2013  

 
 

 
November 2013 

 



The report on “The Empowerment of Women in Politics and the 5th legislature National Assembly Elections 2013”  

 

 COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP 
 

 

 

Banteay Meanchey  

(1/6p) 

Battam Bang 

(2/8p) 

Kampong Cham  

(1/18p) 

Kampong Chhnang  

(1/4p) 

Kampot  

(1/6p) 

Kandal  

(4/11p) 
Kratie  

(2/3p) 

Phnom Penh  

(4/12p) 

Pursat  

(1/4p) 

Siem Reap  

(2/6p) 

Svay Rieng  

(3/5p) Takeo  

(2/5p) 

Pailin  

(1/1p) 

The number of elected women in 13 Provinces for the 5th Legislature 
Banteay Meanchey (1/6p)

Battam Bang (2/8p)

Kampong Cham (1/18p)

Kampong Chhnang (1/4p)

Kampot (1/6p)

Kandal (4/11p)

Kratie (2/3p)

Phnom Penh (4/12p)

Pursat (1/4p)

Siem Reap (2/6p)

Svay Rieng (3/5p)

Takeo (2/5p)

Pailin (1/1p)



The report on “The Empowerment of Women in Politics and the 5th legislature National Assembly Elections 2013”  

 

 COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP  

2
0

1
3

 

 
 

 
 

CONTENTS 
 

 

 

PREAMBLE     ..........................................................................................................................................................  i 
ACRONYMS        .......................................................................................................................................................  iii 
I. Introduction   ......................................................................................................................................................... 1 
II. Women’s Political Participation in the 5th legislature National Assembly Election 201 .....................  4 
 1. Selection Female Candidates and Registration of Candidates of Political Parties  ..........................  4 
  Table 1: Number of Female Candidates Fielded by the 8 Political Parties for the 5th  
                             legislature NA Elections  .............................................................................................................  5 
  Graphic 1: Total candidates of each party  ..............................................................................................  7 
  Graphic 2: Total number of titular male and female candidates of each party   ..............................  8 
  Graphic 3: Total number of titular women candidates; 1st, 2nd and 3rd

 rank  
            in each party  ............................................................................................................................  8 

Graphic 4: The number of titular women candidate eligible 1st, 2nd and 3rd
 rank and  

         4th to bottom rank in each party  ..........................................................................................  9 
 2. Elected Women  ..........................................................................................................................................  11 
  Table 2: Number of Elected Female as MPs for 5th legislature  .........................................................  11 
  Graphic 5: The number of seats that each party receives nationwide  ............................................  12 
  Graphic 6: Parliament of political parties as a percentage (%)   ........................................................  13 
  Case study 1: Lok Chumteav Ly Kimlieng  .............................................................................................  13 
  Case study 2: Lok Chumteav Mu Sochua  ..............................................................................................  14 
  Case study 3:  Mrs. Ky Sopheap  .............................................................................................................  16 
 3. National Political Platforms of Political Parties on Women’s and Children’s Issues  .....................  17 

 Table 3: National Political Platforms of Political Parties on Women’s and  

                Children’s Issues  ........................................................................................................................  18 

 Table 4: Support of political parties for settings the quota system to increase the  
            number of elected women’s political representatives for the 5th legislature...................  22 
 4. Women Members of NEC, PEC, CEC and PSC ........................................................................................  23 
 5. Female Observers  ......................................................................................................................................  23 
  G   National Observers  ............................................................................................................................  24 
  G  International Observers  ....................................................................................................................  24 
  G Representative of Political Parties  ..................................................................................................  24 
 6. Female Voters  ............................................................................................................................................  25 
  Voter list revision and voter registration  .............................................................................................  25 
  Disfranchisement of Women voter in the voter list  ...........................................................................  25 
  Election Campaign  ...................................................................................................................................  26 
  Election Day  ..............................................................................................................................................  27 
III. Conclusion and summary  ..............................................................................................................................  29 
IV. Recommendations...........................................................................................................................................  30 
  Quota system  ...........................................................................................................................................  30 



The report on “The Empowerment of Women in Politics and the 5th legislature National Assembly Elections 2013”  

 

 COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP  

2
0

1
3

 

  Eliminate of all forms of discriminations against women  ..................................................................  30 
  Strengthening of women’s abilities .......................................................................................................  30 
  Sharing information through media .....................................................................................................  31 
  Strengthening of law enforcement  .......................................................................................................  31 
  Appendix    .................................................................................................................................................  32 



The report on “The Empowerment of Women in Politics and the 5th legislature National Assembly Elections 2013”  

 

 COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP  i 

2
0

1
3

 

     
 

 
 

 
PREAMBLE  

 
 

The Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL) serves to promote democracy and 
citizen’s participation in the spirit of building capacity for nationwide networking and cooperation with 
its member organizations and partners. Democracy is not just about elections, but free and fair elections 
as they are a necessary condition of democracy.  

 

The report on “The Empowerment of Women in Politics and the 5th legislature National Assembly 
Elections 2013” is an analysis of the data and views of Cambodian women’s participation in politics, 
especially the process of the 5th legislature National Assembly (NA) Elections 2013. 
 
This report looks in particular at the women’s political empowerment and elections; number of women 
candidates, number of elected women, policies of political parties for promoting women’s political 
participation, political party platforms on women’s and children’s issues, problems and challenges facing 
women both as voters and candidates, women’s opinions on electoral progress, and activities related to 
promoting women’s participation in politics. It also provides an overview of a rapid survey on “Voters 
who did not go to vote or have no indelible ink on their finger” conducted by COMFREL throughout the 
country a day after the election and three case studies. In addition, COMFREL’s monitoring report on 
women’s political participation in election through the deployed 60 female long-short term observers in 
five provinces in order to monitor and observe women’s participation in politics and the national 
election. The report closes with a set of recommendations to improve gender equality and women’s 
political empowerment in Cambodia. 
 
COMFREL hope that this report is of importance and useful for many stakeholders in the fields of 
women’s affairs and politics, especially government officials, political parties, staff of associations and 
non-governmental organizations, representatives of development partners, researchers and academics 
among others, to help with their work promoting women to become involved in politics and decision-
making level. 
 
This report prepared and produced by COMFREL in cooperation with the Committee to Promote Women 
in Politics (CPWP). Assisted in the English translation, and printed and supported by International 
Foundation for Electoral System (IFES) through CPWP. 
 
On behalf of COMFREL, we would like to express our special gratitude and pay tribute to partners and 
donors including Norwegian People’s Aid (NPA), Oxfam Novib/Netherlands, Forum Syd/Sweden, EU 

http://www.comfrel.org/eng/
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(European Union), DAN CHURCH AID, HEINRICH BOLL STFTUNG (HBS), Embassy of the United States of 
America especially IFES. 
 
Special acknowledgement goes to the COMFREL team, namely Mrs. Sonket Sereyleak who is the author 
of this report; She also supervise her team, Mr. Neang Sovann, Mrs. Sorn Somary and all female 
observers with support of COMFREL core team who implemented the action plan regarding the 
collection of data, designed and decorated the report; to the staff of the General Secretariat of CPWP 
for their interviews with female representatives from political parties. We would also like to thank the 
Steering Committee of CPWP, especially Mrs. Thida Khus and Mr. Koul Panha for their helpful 
comments which further improved the quality of this report. Last but not least, we would like to give 
credits to the English-Khmer translation team and we would also like to thank Mr. William de Ferranti 
who helped edit the English version. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phnom Penh, 27 November 2013 
Koul Panha 
Executive Director of COMFREL 
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ACRONYMS  
 
 
 
API    the Advocacy and Policy Institute 
CALD     Council of Asian Liberals and Democrats  
CCHR    Cambodian Center for Human Rights 
CEC    Commune Election Commission 
CEDAW   Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
CMDGs                 Cambodian Millennium Development Goals   
CNRP    Cambodian National Rescue Party  
CNP    Cambodian Nationality Party 
COMFREL            Committee for Free and Fair Elections in Cambodia  
CPWP                   Committee to Promote Women in Politics  
CPP                      Cambodian People’s Party 
CWCC    Cambodian Women’s Crisis Centre 
CWPD                  Cambodia Women for Peace and Development  
DPA    Development and Partnership in Action 
DRP    Democratic Republic Party 
FUNCINPEC/FCP     National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative Cambodia  
GADC                   Gender and Development for Cambodia  
HRP    Human Right Party 
IFES    International Foundation for Electoral Systems 
KAPP    Khmer Anti-Poverty Party 
KEDP     Khmer Economic Development Party  
LDP    League for Democracy Party 
NA                        National Assembly  
NEC                       National Election Committee  
NGOs                    Non-Governmental Organizations   
NICFEC                Neutral and Impartial Committee for Free and Fair Elections in Cambodia 
NPA     Norwegian People’s Aid  
PADEK   Partnership for Development in Kampuchea 
PEC    Provincial Election Commission 
PSC     Polling Station Commission  
PSO     Polling Station Official 
PYD                      Peace and Development  
RDP    the Republican Democracy Party 
RFA     Radio Free Asia 
RGC    Royal Government of Cambodia  
SILAKA                 SILAKA  
SRP    Sam Rainsy Party 
UN Women   United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 
USA    United States of America 
WEF     the World Economic Forum 
WfP                       Women for Prosperity  
WMC                 Women Media Center

http://cambodianelections2013.wordpress.com/2013/05/15/8-political-parties-register-to-run-in-cambodias-july-polls/www.nationalrescueparty.org/%E2%80%8E
http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_National_Party_of_Cambodia
http://www.camldp.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_Anti-Poverty_Party
http://www.camldp.org/
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I. Introduction  

 
 

 

 
The Constitutions of the Kingdom of Cambodia guarantees a number of basic individual freedoms. Many 
reports confirm that the guarantee provided by the Constitutions faces the challenges of weak law 
enforcement, the trend of increasing imbalance between the executive power, the legislative power and 
the judicial power due to the lack of clear separation between the three powers caused by the exercise 
of power by one leader and/or a small group of leaders. The executive branch (government) continued 
to control the policy-making process in 2012, dominated the legislative (parliament) and judicial 
branches and continued to lack transparency, responsiveness and accountability to the people, although 
some progress has been made in regard to the later. The legislative and judiciary powers remain limited 
by a lack of independence and effective means to check and balance the power of the executive1. In 
addition to the lack of independence, the judicial institutions have committed corruptions that have led 
to biased legal interpretation causing injustice in the society. 
 
Cambodia continues a pronounced inequality of representation between the rights of men and women. 
The main part of this issue stems from a lack of specific written policies and special mechanisms for 
supporting and providing opportunities as a temporary measures for women to participate at all levels. 
This lack is a result of failure to achieve the goals set by the national development plans and failure to 
fulfill the national obligations in accord with the International Convention on Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women (CEDAW), of which Cambodia has been a signatory since 1992. The 
government has failed to solve this issue by resisting the conservatism and culture that is marked by the 
lower value it place on women than men across society as a whole. Furthermore, poverty, discrimination 
and the lack of encouragement are obstacles to women gaining equality and benefiting from 
participation in political and social affairs.  
 
Cambodia has not yet achieved equality of gender political empowerment, especially the representation 
of voters and elected officials. Although a female voter registration rate of 52.52% of all registered 
voters; there are only 25 female elected parliamentarians, equaling 20.33% of the total 123 members of 
the 5th legislature national assembly. Cambodia has made little progress on gender equality and is the 
lowest-ranked country in the region. According to the World Economic Forum’s (WEF) 2013 Gender Gap 
Index2, Cambodia ranks 104 (out of 136 countries) in terms of gender equality or gender gap, which is 
one of the lowest rankings among Asian countries such as India and South Korea; Cambodia’s overall 
equality score has slightly improved from 0.646 in 2012 to 0.651 in 2013. 
 
                                                      
1
 COMFREL’s 2012  Annual Report on Democracy, Elections and Reform in Cambodia, page 9 

2
 The World Economic Forum’s (WEF) 2013 Gender Gap Index 
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Although, the newly elected Royal Government of the 5th legislature was controversially established, 
there has been another new progress by appointing at least one secretary of state and one 
undersecretary of state in all ministries and institutions (27 ministries and one secretariat). From the  
ranks of deputy prime minister to undersecretary of state, there are 75 women, equaling 16.67% out of 
a total of 450 people. There is one woman (11.11%) among the 9 deputy prime ministers, 3 women 
(11.11%) among the 27 ministers, 27 women (15.08%) among the 179 secretaries of state of all 
ministries and 44 women (18.72%) among the 235 undersecretaries of state. However, no woman has 
been appointed as a senior minister or a minister attached to the prime minister. As at the sub-national 
level, the new Royal Government has not shown its commitment to appointing any female capital and 
provincial governor; as a matter of fact, there are none at the present. Although number of women 
increased 5.70% (26 people) in the new Royal Government compared to a total of 49 women or 10.98% 
in the Royal Government of the 4th legislature, there remains the lack of commitment from the elected 
representatives at the national level and the Royal Government in establishing adequate legal 
frameworks to promote women’s political participation. In contrast, Cambodia has failed to achieve the 
Cambodian Millennium Development Goals (CMDGs) because the appointed officials and 
parliamentarians have the tendency to push forward the Government’s implementation in accord with 
their political party line.  
 
Cambodia implemented its National Assembly (NA) elections by implementing the law on “NA elections 
and law on law Amendment on NA Elections”. For the 5th legislature NA election 2013, COMFREL was 
found that women faced the challenges of shortage of funds to do politics. Political party and the 
government has no written policy to promote women’s political participation, the barrier of female 
voters and the lack of the opportunity to stand as a candidate, voting participation as well as the 
opportunity for elected women to advance their political career. 
 
From the 1th legislature NA elections 1993 to the 4th legislature NA elections 2008, number of elected 
female parliamentarians kept increasing and women were actively involved in the election process. In 
the contrast, there is a decrease in the number of elected female parliamentarians for the 5th polling 
despite the efforts from some political parties, the Royal Government, civil society organizations, 
development partners (donors) and the international community to develop the capacity of and to 
support women. These groups have promoted less discrimination against women due to the behavioral 
changes; to help improve the mindset of the Cambodian people. The leaders of the two most popular 
political parties-Cambodian People’s Party (CPP) and Cambodian National Rescue Party (CNRP) all lacked 
attention of party leaders to the candidacy of women in the 5th legislature NA Elections 2013. (Please 
refer to Appendix 1 on Statistics for women involved in Cambodian politics at the national level from the 
first to the fifth legislatures NA elections) 
 
 The official result NEC of the registration of political parties and list of candidates released on May 27, 
2013 for the 5th legislature NA elections, there were 168 (18.96%) titular female candidates out of a total 
of 886 candidates and only 63 (12.20%) at the top of the party list from 1st to 3rd ranking out of a total of 
516 from eight political parties. This number increased slightly, by 4.16% from 14.80% (4th legislature NA 
election 2008) to 18.96% (5th legislature NA election 2013), but it is still low.   
 

http://www.mop.gov.kh/Default.aspx?tabid=156
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The number of elected females as members of parliament (MP) for this 5th legislature has a slight 
decreased of 0.82% (1%) to 25 (20.33%) out of a total of 123 elected candidates compared to the end of 
the 4th legislature with 26 (21.14%). Only two political parties namely CPP and CNRP won seats in the 
National Assembly (NA): CPP won a total of 68 seats, 18 (26.47%) of which are taken up by women, 
whereas CNRP won a total of 55 seats, 7 (12.72%) of which are to be taken up by women. 
 
The report below is drawn from COMFREL’s female election observers and secondary data. This report is 
to look at issues or challenges and numbers related to the selection of female candidates, registration of 
female candidates, political party platforms related to women’s and children’s issues, female elected 
officials and female voters. 
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II. Women’s Political Participation in the 5 th legislature  

    National Assembly Elections 2013 
 

 

 
 

1. Selection of Female Candidates and Registration of Candidates of Political Parties 

 

Political activities are still in the narrow and there are challenges for women having an opportunity to 
stand as a candidate in the 2013 NA election for 5th legislature. Some political parties contesting in this 
election raised concerns about the financial needs of the parties regarding candidate nomination. The 
parties that took part in this election mentioned need of fund for nomination of candidates. This fund 
need was for the election campaign. Therefore, the political parties required their members to 
contribute money dependent on their ranking in the party list. The contribution was made dependent 
on the candidates’ ranking from 1st to 3rd: around USD 40,000 to USD 10,000 for each candidate from 
CNRP, while USD 60,000 to USD 30,000 for each candidate from CPP. Candidates from FUNCINPEC paid 
from USD 60,000 to USD 20,000. This amount varied in different capital-province constituencies big or 
small or place, according to the party’s popularity. Moreover, women or men have the opportunity to 
stand as a candidate along with showing that they have the ability, popularity, level of commitment and 
established political background. 
 
Some parties did not fulfill the goal or set percentage for women, whereas some other parties raised the 
question of quantity or ability. It was also brought up by some other parties that listing women among 
their 1st rank candidates and alternative candidates was difficult as they did not see females’ ability. 
 
The funding need, requirements and entire problem by the political parties as well as all parties have no 
mechanisms in supporting and providing opportunities that is temporary affirmative action to promote 
women’s participation in politics, such as having no clear written policy in party and election law are a 
huge barrier for women candidates aiming to stand for this 5th legislature.  
 
Prior to the 5th legislature NA elections and the registration of political parties and list of candidates 
running in the elections, civil society groups working to promote women such as CPWP, which comprises 
of eight core NGOs such as COMFREL, CWPD, DPA, GADC, NICFEC, PADEK, SILAKA and WMC and Women 
for All group, under its own leadership and coordination and some development partners have 
augmented  campaign  via seminars, round-table discussions, dialogues, and released  subsequent joint 
statements to lobby political parties and NEC to place female candidates at the top of their candidate 
lists at least 30% to ensure that women can be elected and set the quota system in election law.  
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Table 1 shows that there are a total of 886 titular candidates, of which 168 (18.96%) were female 
candidates) for the 5th legislature NA election from eight political parties, and 46 (27.38%) of them were 
young women. The number of female candidate has slightly increased of 4.16% from 14.80% (from 11 
political parties in the 4th legislature of 2008) to 18.96% (5th legislature of 2013). However, the political 
parties that hold seats in the NA and the most popular parties included fewer female candidates than 
the smaller parties. The ruling party (CPP) had only 20 (16.26%), same as during 4th legislature of 2008. 
The CNRP, a newly formed opposition party combining Sam Rainsy Party (SRP) and Human Rights Party 
(HRP), had the fewest female candidates at 12 (9.75%), a decreased of 11 candidates compared to the 
4th legislature of 2008. There were 23 female candidates from the two parties combined [17 (13.82%) 
from SRP and 6 (4.87%) from HRP]. This number is far from what the civil society organizations asked of 
the parties, which is to place women candidates in at least 30% for the 5th legislature NA elections.  
Smaller parties tended to field more female candidates. The highest proportion of female candidates 
was field by the Khmer Economic Development Party (KEDP) [44.44%], the Republican Democracy Party 
(RDP) [35.57%] and the Khmer Anti-Poverty Party (KAPP) [25.40%]. 
 

Table 1: Number of Female Candidates Fielded by the 8 Political Parties for  

     the  5
th

 legislature NA Elections 

 
The official result of the registration of political parties and list of candidates released  
by NEC on May 27, 2013 
 

 
 

No. 
 

 
 

Parties 
 

 

Total 
number of 
candidates 

 

 

Titular Female Candidates 
 

Total  %  1st 
rank 

%  2nd 
rank 

%  3rd 
rank 

% 

1 CNP  
 

123 21 17.07% 1 4.16% 6 25% 1 4.16% 

2 FUNCINPEC  
 

123 12 9.75% 3 12.50% 1 4.16% 2 8.33% 

3 RDP  
 

104 37 35.57% 8 36.36% 5 22.72% 3 13.63% 

4 CPP  
 

123 20 16.26% 2 8.33% 4 16.66% 3 12.50% 

5 KEDP  45 
 

20 44.44% 4 57.14% 0 0 2 28.57% 

6 KAPP  
 

122 31 25.40% 3 13.04% 2 8.69% 2 8.69% 

7 CNRP  123 
 

12 9.75% 4 16.66 0 0 1 4.16% 

8 LDP  
 

123 15 12.19% 3 12.50% 1 4.16% 3 12.50% 

 
Total 

 

 
8 parties 

 
886 

 
168 

 
18.96% 

 
28 

 
16.27% 

 
19 

 
11.04% 

 
17 

 
9.88% 
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Table 1 also revealed that there were the fewest female candidates at 1st rank was the 28 (16.27%) of 
the total 172 male-female candidates at the 1st rank and female candidates from 1st to 3rd ranking 
amount 63 (12.20%) out of a total of 516. The CPP’s female candidates from  1st to 3rd rank  was  a slight 
increase of 2.23% from 10.27% in the 4th legislature 2008 to 12.50% in the 5th legislature 2013, the CNRP 
had only 6.94% in the 5th legislature, the lowest number among the 8 political parties. 
 
It should be noted that ten provinces saw a higher percentage of female candidates: 33.33% in 
Mondulkiri, 29.54% in Kandal, 28.57% in Koh Kong, 28.57% in Ratanakiri, 25.71% in Svay Rieng, 25% in 
Phnom Penh, 23.21% in BattamBang, 21.87% in Pursat, and Kampong Chhnang and 20.85% in Kampong 
Thom. (Please refer to Appendix 2 on number of female candidates by capital-provinces) 
 
Although, the number of female candidates has gradually increased over mandates, number are still 
low, especially women placed as top ranking candidates of their party lists; compared to the total of 886 
candidates (male and female ) for the 5th legislature NA elections. This number shows that Cambodia still 
has the problem of imbalance in terms exercising of rights and political powers among men and women. 
 
Some female candidates and political parties reporting to observers that discrimination against women 
occurred largely during the candidate selection process and nominee elections in the parties. The most 
important factor is that women do not have sufficient funds to compete with their male counterparts in 
order to become a candidate and/or to stand at the top of the party lists, no matter how qualified they 
are. This is because women are generally less wealthy than their male counterparts and most of them 
hold positions lower than their male counterparts, which is why their income is generally lower. Women 
are more tight-fisted than their male counterparts in spending for political affairs due to factors of 
family, financial arrangement, and long-term consideration for the livelihood of their family as a priority. 
Another factor found is the resistance for a female to run for the top of the candidate lists, when this 
would mean excluding their male counterparts. It is almost like a tradition and culture that the party 
leaders and members have always excessively focused on the appointment and nomination of male 
candidates without taking in consideration the participation of women. Therefore, the presence of 
women candidates at the top list lead to the loss of opportunities for some male candidates, and 
thereby causing discontent among the men for they have to share the power with their female 
counterparts. 
 
Some parties made prejudice or have stereotype that placing many female candidates at the top of the 
list would alienate many voters, citing prejudices common in Cambodian culture. Those political parties 
were of the opinion that efforts to increase their popularity and to promote their political platform 
would be enough.  
 
Some women refused to stand as a candidate while some other did so but were not elected because 
some parties asked female candidates to stand at constituencies which were not target areas; where 
they were not expected to win. For instance, a female candidate from CNRP explained that she was 
nominated by the party to stand as a candidate in Mondulkiri province which was not the target area of 
the party in contesting the election, so she eventually rejected the nomination.  
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The CPP’s process of selecting candidates is to nominate candidates by a party member survey in each 
Commune/Sangkat, District/Khan, Capital/Province level, but the candidacy as a result of the survey was 
not approved at the provincial level. The candidacy from the survey was examined and approved to 
select male and female candidates into the candidate list of the party by a national committee after it 
had held thou rough discussion and many rounds of debate as well as compared the current positions of 
the selected candidates with the expected outcome of their candidacy to determine which one would be 
better. The CNRP’s process of selecting candidates is in accord with the principle of internal democratic, 
party members at Commune/Sangkat, District/Khan and capita-provincial level vote their preferred 
candidates to contest NA election the principle of internal democratic, party members at 
Commune/Sangkat, District/Khan and Capital-Provincial levels vote their preferred candidates to contest 
NA elections; some candidates were directly selected at national level. The adaptation of this internal 
democratic principle is causing challenges for female candidates, with many party members lacking 
confidence in their potential female candidates. This could have been because most of the party 
members from the Commune/Sangkat, District/Khan and Capital-Provincial levels were men who would 
not vote for a female candidate. Consequently, the CNRP have the fewest female candidates only 9.75% 
(12 candidates), which the same to FUNCINPEC, -the lowest number among the eight political parties. 
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Graphic 2: Total number of titular male and female candidates of each party    

 
 

Graphic 3: Total number of titular women candidates; 1
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and 3
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Graphic 4: The number of titular women candidate from 1
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Below are views of female candidates and representatives of political parties on women’s 

candidacy in the 5
th

 legislature NA election: 

 

CAMBODIAN PEOPLE’S PARTY 

Lok Chumteav Chou Bun Eng, Secretary of State of the Ministry of Interior in 
charge of Anti-Human Trafficking (she was not a candidate) from CPP said 
that CPP did not place female candidates at the top; instead they arranged 
their candidates alphabetically based on the survey of the party members. 
She continued that if any other party had the choice to place a female 
candidate at the top or at the bottom, she suggested they should place 
female candidates at the top so they can be elected. To become a candidate, 
one had to comply with the requirements of the election law and had to be 
popular, ability and have good communication with the people. CPP had the 
policy to promote women. There had been up to 40%, that was the policy of 
the party, but some of the women lost their chance and did not wish to 

continue in politics due to a number of factors such as many responsibilities, fatigue, time constraints. 
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She added that to some extent there was discrimination against female candidates, but that it was not a 
severe case. The party did not discriminate against women because the leaders of the party had always 
been considered on gender, but some politicians were of the wrong opinion that competition would 
lead to their loss of interest, so the thing to do was to explain on gender. In terms of provision of 
opportunity and encouraging women to stand at the top candidate lists, we never did so by forcing them 
to jump in just to get the number right in accordant with the principle without considering their 
personalities and surveying the support for them. The main obstacle or challenge for women was the 
heavy workload, field trips and time constraints (family, work and politics). She provided 
recommendations and solutions to having more female candidates at the top of the party list from 1st to 
3rd rank in the future elections through ongoing effort to strengthen women’s capacity by not taking the 
risk of appointing them to work without giving clear explanation of their political roles. Female 
politicians should never treat other female politicians as their enemy, we should all work together. 
 

CAMBODIAN NATIONAL RESCUE PARTY 

 Lok Chumteav   Mu Sochua, first candidate in BattamBang constituency 
from CNRP said it was a good move for a political party to have female 
candidates at the top of their party list because it could attract female 
voters and enable women to support women in order to get involved in 
politics. In contrast, the parties that had female candidates at the bottom of 
their list wanted candidates who could help them win the election. Female 
candidates placed at the bottom might have not met the five requirements 
of the party: (1) A female candidate must have a strong stance; (2) must be 
an activist who takes action in the party and must have specific skill; (3) 
must be well-known and have the popularity to attract votes from people; 
(4) must have enough time for the party and special qualities (5) must 
contribute $5,000 to $10,000 to the party to support the election campaign. I fulfilled all of these 
requirements, that why I stood at the 1st rank. CNRP also had a policy to promote women, but the party 
only appointed any female candidate nominated by the local teams (commune/district/province) or 
selected directly from within the party at national level. Moreover, a female candidate had to compete 
with other candidates in the party, especially male candidates. The selection criteria could be summed 
up as (1) personal factors; (2) outstanding; (3) support from bottom to top. She continued that she did 
not think there was any discrimination but discrimination can happen because women did not dare to 
participate in politics due to social factors, and they had to compete with their male counterparts; both 
male and female counterparts had to meet the same five requirements. The obstacles or challenges 
remained: (1) women had to compete with other male counterparts, but gender discrimination could 
also take place because women were considered weak or because of cultural and traditional factors as 
well as lack of support from the family (husband) for political involvement. She provided a 
recommendation and solution to have more female candidates at the top of the party list from 1st to 3rd 

rank in the future elections that as a first step, women would have to start learning from now on and 
then have the courage to participate in politics if they wanted to join the party. 
 
 

Lok Chumteav 
Mu Sochua 
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FUNCINPEC 

 Lok Chumteav Prak Chantha, 16th candidate in Kampong Cham 
constituency from FUNCINPEC Party, said that FUNCINPEC would place a 
female candidate at the top of the list if she had the quality and ability to 
help the nation when elected. Those at the bottom were there because 
they were not as qualified as those at the top. When choosing a top 
candidate, the party would look at criteria such as honesty, popularity 
within the party, experience and wealth. FUNCINPEC also had the policy to 
promote women; there was no discrimination; a female candidate could 
become a top candidate if she was qualified and capable of contributing to 
the party financially. Therefore the biggest challenge for women was 
money. She recommended that the party or the women movement of the 
party obtain sufficient funds to support women in their nomination and 

candidacy to promote women’s political participation and to have more female candidates at the top of 
the party list from 1st to 3rd rank  in the future elections. 
 

2. Elected Women 

According to the temporary result released by NEC on August 12, 2013, elected women decreased by 
1.63% (2), from 18 (14.63%) in the 4th legislature of 2008  (immediately elected after the election) to 16 
(13%) in the 5th legislature of 2013 out of the total 123 elected candidates. However, the official result 
NEC released on September 8, 2013, there are up to 25 (20.33%) elected female as PMs for the 5th  
legislature following resignation of a number of elected candidates, most of whom are men from CPP 
ahead of the announcement of the official result by NEC. This is an increased of 5.70% (7) compared to 
the official result of the 4th legislature of 2008 , but also a slight decrease of 0.81% (1%) compared to the 
end of the 4th legislature with 26 (21.14%) female parliamentarians. This sudden change in number is the 
result of consideration to some extent by the leaders of CPP with recommendations from CPWP and 
Women for all through the released of a joint statement on “We need female representatives for at 
least 30% for the fifth mandate” and many debates on a number of radio stations on the possibility in 
increasing the number of female parliamentarians. However, Cambodia still face challenges in achieving 
its CMDGs target that at least 30% female elected officials at national level by 2015. 
 

Table 2: Number of Elected Female as MPs for 5
th

 legislature 
 

Parties 5th legislature Elected Women Seats 
# of Elected 

Women 
Percentage 

(%) 
Province/Capital Constituency 

CPP 

 

18 26.47% 13 capital-provinces: 
Banteay Meanchey, 

BattamBang, Kampong Cham, 
Kampong Chhnang, Kampot, 
Kandal, Kratie, Phnom Penh, 

Pursat, Siem Reap, Svay Rieng, 
Takeo and Pailin 

68 

CNRP 

 

7 12.72% 55 

 

Total 
 

 

25 
 

20.33% 
 

123 

Lok Chumteav 
 Prak Chantha 
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Table 2 shows the result of the 5th legislature NA elections 2013, that there are only 25 elected female 
candidates as MPs, equaling 20.33% of the total 123 elected candidates. Two political parties won the 
seats in the National Assembly with elected female candidates. CPP won 68 seats, 18 seats will go to 
women (26.47%); this is apparently higher than CNRP which has only 7 elected females (12.73%) out of 
the 55 seats they won.  Further election results reveal that among the 13 capital-province constituencies  
where were elected female , Phnom Penh and Kandal province have four seats and three seats in Svay 
Rieng province that have more elected females than the rest of the country. However, the province with 
the highest percentage of elected female is Pailin province with 100%. This is followed by Kratie province 
with 66.66%, Svay Rieng province with 60%, Kandal province with 36.36%, and Phnom Penh and Siem 
Reap both with 33.33%, whereas Kampong Cham province has the lowest percentage with 5.55%. 
(Please refer to Appendix 3 on number and percentage of elected female by capital-province 
constituencies) 
 

Comparing with the 4th legislature, the number of elected female has a slight decreased by 0.81% (1%) 
from 26 (21.14%) at the end of the 4th legislature, to the current 25 (20.33%). This figure reveals the lack 
of political commitment among party leaders and the past government in increasing the proportion of 
female leaders at national level in accord with the CMDGs. However, over the next two years (2014-
2015) the Royal Government of Cambodia (RGC) and the elected political parties can work towards 
reaching the CMDGs target.  The RGC and the leading parties that hold seats in NA could enhance the 
number of women in a number of ways. One effective, yet simply approach of implementing a gender 
quota system would be placing women as candidates for positions left vacant by men or women who 
have resigned etc. All efforts must also be made in conjunction with a concerted effort on the part of the 
government to ensure that while increasing the proportion of female candidates that close attention is 
paid to enabling women’s participation in decision-making and work implementation without 
discrimination from their male colleagues. 

 
Graphic 5: The number of seats that each party receives nationwide  
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Graphic 6: Parliament of political parties as a percentage (%) 

 

 
 

Case study 1 

 

Lok Chumteav Ly Kimlieng, born in 1948, the 5th rank  candidate and elected 
in BattamBang constituency from CPP, said that “The factor that motivated 
me to do politics is my activeness in helping women, men and children 
without discrimination, and the party sees potentials in me, and the people 
they love me; I got into politics unknowingly”. 
 

Back in the days of People’s Republic of Kampuchea, there were not many 
political parties so she joined CPP in 1979. She later became the president 
of a union in charge of helping women; anyone with a problem could come 
to her for help. From 1981 to 1982, she was the tourism head in 
BattamBang province. 
 
 

She added that there was a women movement group in CPP because this party paid attention to 
women, and that the party saw her as an honest person who did not discriminate, who was humble, and 
who was always helping everyone both men and women. Another point about her, she said, was that 
she was happy for and admired women who could work because it was the same as helping themselves.  

 18                       

(14%)  

50 
 (41%) 

7  
(6%) 

48 
(39%) 

MP 123 of the 5th legislature 

CPP *Female: 18 (14%)+  

CPP *Male:  50 ( 41%)+ 

CNRP [Female: 7 ( 6%)]

CNRP [Male:  48 (39%)]

Lok Chumteav  
Ly Kimlieng 
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She continued that it was great for a party to place a female candidate at the top of their list because 
women could help women better; sometimes they could not talk to men over some certain issues, they 
had to tell their fellows. She said that as a woman, she would advise other women who were employed 
in a village or a commune that women from the city had outrun them so that they would have to 
develop their capacity to catch up with those in the city. She revealed that she liked to guide other 
women so they could improve themselves; for women who liked to stay at home, she would convince 
them to go to school because the society valued women. 
 

She told us that the party was very open when it came to candidate selection. The party would mainly 
look at the ability, popularity, working background, humbleness and education. She had no problem or 
challenge within the party because everyone was happy for her. 
 

She added that during the election campaign, I did everything in accord with the political platform of the 
party. At my workplace which was my hometown, I was very well-known because I had helped people, 
especially women with their baby delivery. Furthermore, if people wanted to learn farming techniques 
to increase their family income, I would go and do research in the agricultural sector, and tried planting 
crops because I knew that there were many poor people in my place, that was why I wanted them to 
have a job and income. I thought that was a way to attract voters.   
 

She concluded that in this mandate she would follow the political party platform which included training 
for women on women’s wellbeing, explanation on hygiene for women and children, and sending every 
child to school. 
 

Please note that Lok Chumteav Ly Kimlieng is a widow with four daughters (one of them is dead). She 
was a kindergarten teacher in Botum Reachea back in the socialist regime. She was also the 1st rank 
widowed candidate in the second mandate. She now lives in BattamBang province. 

 
Case study 2 

 

Lok Chumteav Mu Sochua is the 1st rank candidate and elected in 
Battambang constituency and is one of the founders of CNRP. Based on her 
biographical data provided in the 4th legislature (2008-2013) by COMFREL in 
2009, she has the following working experience before becoming a 
parliamentarian: 

 

- 2006-2007  Secretary-General to Sam Rainsy Party (SRP) 
- 2004-2007  Chairwoman of the board of Institute for Peace  

          and Development 
- 2004-2006  Member of the Board of Director of SRP 
- 1998-2004  Minister of Ministry of Women’s Affairs and  

                                      Veterans 
 

Lok Chumteav Mu Sochua said that “I became a candidate for SRP in 1998; I was the 4th rank candidate 
back then. I was the 3rd rank candidate in 2003, the 1st rank candidate in 2008 and the same in 2013 in 

Lok Chumteav 
 Mu Sochua 
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Battambang constituency. I am in charge of the entire province to deal with problems of the local people, 
especially women”. 
 

According to her, the obstacles or challenges for women that remained were: (1) women having to 
compete with other men. Women could also be discriminated against as they are considered weak or 
hindered by cultural and traditional values and by their family (husband) from getting involved in 
politics. 
 

She added that during the election campaign, she raised up seven major points of the political platform 
of her party: (1) senior citizens will get a monthly salary of 10 US dollars; (2) female workers will receive 
150 UD dollars in wage per month; (3) female teachers  and civil servants in particular will get a monthly 
salary of one million riels; (4) on agriculture because 50% of our farmers are women, we need to find the 
markets for their produces; (5) free medical care because it is very important for women; (6) we promise 
to offer scholarship to girls and loan program for education; (7) on money, the interest rate will not 
exceed 1% a month because most of the people who need loan are women. 
 

After she was elected as a parliamentarian in Battambang constituency in this 5th legislature, the activity 
she had done first and foremost was to visit the flood victims, especially women and children in Tayong 
commune, Thma Kaul district on October 30, 2013. She also posted her activities on her Facebook 
account on the internet. 
 

She provided recommendation that a solution to have more female candidates at the top of the party 
list from 1st to 3rd  rank  in the future elections: as a primary mechanism, women should learn from now 
on and then  have the courage to participate in politics if they wanted to join the party . Moreover, she 
would like to have outstanding female candidates from civil society; she would motivate them and make 
them the 1st or 2nd rank candidates. She stressed that there was a need for knowledgeable women who 
could compete for victory and who had long-time working experience, especially women known by the 
society. She said there were many of them who were working at NGOs. She went on that there had been 
women in the women movement but the party could not nominate them as candidates randomly as 
they had to be brave and active in going on field trips every single day to be seen by the people in order 
to show them their work and thereby attract their votes for the party’s victory. 
 

In conclusion, she told us that “What I am doing now and will continue to do is to seek justice and 
equality for women”. Miss. Nev Im, Secretary to Lok Chumteav revealed that her boss had many 
accomplishments and here are some of the important ones: 

1. Appointed as President of Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) in 2009. 
2. Submitted to Hillary Clinton a petition of residents of Borei Keila and Boeung Kak areas after over 

10 female victims were arrested and detained by the police and police military (PM) for their 
demand for proper compensation from Phanimex Co., Ltd. which had evicted them from their 
homes. 

3. Intervened and prevented companies recruiting domestic workers to Malaysia and South Africa 
because the companies ignored the difficulties of our workers who were in serious troubles 
abroad. Most importantly, the companies falsified documents to recruit under aged workers; 
these actions were completely illegal. 

4. In early September, October and November 2013, she visited around four thousand families of 
victims of flooding in 8 districts/town such as Thma Kaul, Kamrieng , Seng Ke, Ek Phnom , Koas 
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Krolor, Banan, Rokhakiri  and BattamBang town, BattamBang province, and distributed 
humanitarian aids from Cambodian compatriots and expartriats in order to alleviate their 
difficulties at the mercy of the natural disaster. 

 

Please note that Lok Chumteav Mu Sochua was born in 1954 in Phnom Penh. She is married and has 
three children. She earned her degree in psychology from 1976 to 1979 at the University of San 
Francisco, California, USA before completing to master program in social affairs from 1979 to 1981 in 
Berkley, California, USA. 

 

Case study 3 

Mrs. Ky Sopheap, born in 1961, is the 3rd rank candidate in Kompong 
Chhnang constituency from CNRP. She said that she found the motivation to 
voluntarily participate in politics at the end of 1998. She witnessed the 
dispute between the nearby villagers and the local authority over the 
confiscation of their fishing tools in an area called Kop Ses in Chhouk Sar 
commune, Kampong Tralach district. After that, Mr. Sam Rainsy, a 
parliamentarian from SRP came down to meet with the people. He was 
concerned about people from the entire village, not just a few of them. The 
party had been working to stop illegal fishing which had affected the interest 
of the villagers. The local authority who confiscated the fishing tools of the 
villagers got scared when SRP intervened. The positive action by SRP was 
what inspired me to participate in politics. She had been with the party for 
three mandates since 2007. 
 

Mrs. Sopheap went on that she first participated the women movement group of Kampong Tralach 
district in SRP. She supported the 10-point political platform of the party which also included women 
and children promotion, ways to improve living conditions of people, reasonable wages for civil servants 
and workers etc. 
 

She admired SRP for encouraging women and providing opportunities for women to learn and attend 
training sessions with various NGOs and thereby further increased their political knowledge. She also 
said “I used to stand as a 2nd rank candidate in the previous mandate for SRP, but for this 5th mandate, I 
am the 3rd rank candidate because of the coalition between SRP and Human Rights Party (HRP) to form 
CNRP; as a compromise, I gave away my place (2nd rank) to a male candidate.” “The party motivated me 
to stand at the top candidate list and I rejected the opportunity because I did not think I was qualified 
enough for the 1st rank so I asked to stand at the 3rd rank candidate instead.” She said to stand at the top 
or the bottom depended on one’s qualification, ability, and time for the tasks but survey among the 
party members through voting at commune-district-provincial level was also carried out. Moreover, the 
party would motivate outstanding candidates (qualified, brave and wealthy) to stand as its top candidate 
lists without voting. She added that I was happy to learn from the local people in the commune that they 
knew and admired me as “a women who has faith and works better than men, cares about the people 
regardless of their political affiliation.” 
 

Mrs. Ky Sopheap 
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According to her concluding remark, Mrs. Ky Sopheap wishes to get involved in promoting women’s 
political empowerment and to work to get more female candidates competing in the future elections 
and to have more female candidates at district level. She said she would look for qualified women and 
she would motivate them to have the courage to participate in politics because women always paid all 
of their attention on the task at hand and that they could always do things better than their male 
counterparts. She was thinking of training the women the way she was trained by the party. It was her 
hope that there would be more female candidates in the next election, and that CNRP will to win all 
three seats in Kampong Chhnang constituency. 
 

Although Mrs. Ky Sopheap was not elected in this 5th mandate, she said she still had the motivation to 
do politics and to continue to her local people in terms of public services such as helping pregnant 
women and women going into labor at night, they could contact her at any time so she could arrange 
transportation for them to the health center. 
 

Please note that Mrs. Ky Sopheap is a widow with four children, three daughters and one son. She used 
to be a grocer back in 1992. She finished Bac I (grade 9-10) at Preah Yukanthor High School. She was sent 
to school by her parents who thought girls deserved to be educated like boys. 
 

These three case studies unveil that opportunities and support from political parties are needed for 
women’s participation in politics.  Political parties shall have specific policies in written in order to 
promote their participation and shall have a capacity development plan on political affairs and skills via 
the inspiring of women to take part in short training courses and workshops. In addition, women shall be 
friendly, patient, committed, courageous and self-confident.   

 
3. National Political Platforms of Political Parties on Women’s and Children’s Issues 

 

During the official election campaign period for the 5th legislature 2013 NA elections which lasted for 30 
days, from June 27 to July 26, 2013, all eight political parties actively campaigned to showcase their 
political platforms in relation to development of capital-provinces and the nation to voters. Over the 
course of this period, the two most active parties were the opposition party (CNRP) and the ruling party 
(CPP). In the meantime, some parties also presented their political platforms to voters related to 
women’s and children’s issues in the 5th legislature. 
 

The main promises and political platforms outlined below were extracted from Radio Free Asia (RFA) 
and documents produced by The Advocacy and Policy Institute (API) on “Policies of political parties 
during their campaign for the 5th legislature NA elections”, the content of which is completely extracted 
from the political platforms of the eight parties contesting the 5th legislature. These political platforms 
and promises are also extracted from the report of COMFREL on “Women’s political participation in the 
5th legislature NA elections 2013 ” from 25 communes, five districts and five provinces including 
Kampong Chhnang, Kampong Cham, Kampong Thom, Preah Vihear and Takeo. 
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Table 3: National Political Platforms of Political Parties on Women’s  

      and Children’s Issues 

The table below showed more attention should be paid by political parties related to solve women’s and 
children’s issues in their political platforms. 

 
 

No. 
 

Political Platforms  
 

 

Political parties 

1 Increasing the strengthening quality of medical care, health and social 
service by promoting professional code of conduct and to have policies in 
place to provide bonus to model doctors, to provide free service to poor 
people, free pregnancy check to pregnant women at state hospitals, 
reduce maternal, child and infants mortality rates encourage doctors to 
help treat people who are victims of traffic accidents by the state as a pay 
service. 

FUNCINPEC 

2 Eliminate trafficking of women and children, eliminate of production, 
distribution and circulation for all drug trafficking. 

3 Encourage strict law enforcement, especially the anti-corruption law, the 
anti-human-trafficking and sexual exploitation law, and the drug-
inspection law. 

4 Promote women’s political participation and leadership in all sectors at all 
levels, Stemming from maternal democratic and in particular to 
encourage her daughter to learn, like son. 

5 Take all necessary measures to control legal and safe migration to ensure 
the respect of human rights according the labor law. 

6 Improve quality and safety of feeding infants, orphans children as well as 
individuals receiving service of youth rehabilitation across state centers 
and NGOs by providing proper food and accommodation, education and 
vocational training to acquire marketable skills. 

7 Support teachers and provide them reasonable salary. Food, clean water, 
study tools and adequate classrooms are made available for students at 
primary schools. Students in primary and secondary schools were eating 
their lunch at school, and stay at school until evening so their parents are 
free to do their jobs. 

Youth who cannot continue their education will receive vocational/skill 
training. Food will be provided to poor students, scholarships will be 

RDP 



The report on “The Empowerment of Women in Politics and the 5th legislature National Assembly Elections 2013”  

 

 COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP  19 

2
0

1
3

 

searched for supporting students to study abroad in order to expand their 
knowledge and exchange of experience with those from different other 
countries which have good relations with Cambodia. 

8 Create the department of social security and welfare to open up to 
cooperation from wealthy people to contribute to poverty reduction, anti-
corruption, and eliminate thefts and robberies ever in Khmer society. This 
department subsidies to the elderly people, people with disabilities, 
orphans, widows, unemployed poor people, homeless people and foster 
care for infants and children. 

9 Violence offers suffered physical, psychological and sexual. Women and 
children are most vulnerable to violence because they are not strong 
enough to resist it. However, women have the role to learn from related 
materials (violence against women and laws) to echo disseminate the 
information to other women who are also housewives so that people are 
aware of the violence that takes place in their community.  For instance, 
violence breaks out in a family when a husband hits a wife or when a 
husband has many mistresses and is not responsible for the family. 

10 Women must stand up against physical and psychological pain instead of 
bearing with it due to fear of spoiling their name or reputation as stated 
in the traditional laws on women which was created for men to abuse 
their power over women. All members of each community, especially 
women, must clearly understand their value although women are 
physically weaker than men, they are not mentally weaker. 

11 We, the people join together and cooperate with national communities, 
associations, national and international NGOs to care for and support 
healthy living and welfare of the elderly people, destitute widows. Help 
them get employed and find shelter for orphans so that they can attend 
school like other children in order to develop human resources and out of 
ignorance, this is a sacred goal. 

12 Strengthen the conditions and important roles of women in the society; 
promote morality and value of Cambodian women; eliminate the mindset 
of underrating the roles of women; further promote women’s 
participation to a wider and greater extent in the process of building and 
protecting the nation. 
 

CPP 

13 
Continue to promote gender equity; promote women’s courage in 
building the economy through vocational and skill trainings and provide of 
opportunities to women to expand their businesses and income and to 
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build their Entrepreneurship. 

14 Increase learning opportunities for women and girls, particularly at high 
school and higher education. 

15 Expand access to quality health service for women and girls, especially in 
rural areas. 

16 Promote education program on social morality, women’s values and 
values of Cambodian families with the aim of spreading the culture of 
non-violence to build harmonious familes and communities. 

17 Strengthen enforcement of the law on domestic violence and protection 
of victims, the law on anti-human-trafficking and sexual exploitation. In 
particular, implementation the national plans on prevention of violence 
against women in order to eliminate the behavior to use violence against 
women. 

18 Continue to increase the proportion of women’s participation more at all 
levels in all national institutions for women to participate more actively in 
decision-making process, create development  plans and governance both 
at national and sub-national levels. 

19 Prioritize to the development of better child welfare by pushing the media 
and rigorous enforcement  of the international convention on the child’s 
rights, in particularly, to ensure that children are actually entitled to their 
four basic rights: “the Right to survival; the Right to development; the 
Right to Protection and the child’s right to participate”. 

20 Continue the effort to achieve the CMDGs concerning children. 

21 Strengthen the enforcement policy alternative care for children, child care 
in families and communities; improve the management and quality of 
child care at state centers and NGOs’ centers. 

 
 

22 Strictly implement the international conventions and applicable laws in 
order to find a good family in domestic and inter-country adoption for 
children; preventing all forms of child exploitation. 

23 Continue to promote education and vocational training, technical 
scientific knowledge and life-skill training for youth, especially youth less 
able, vulnerable youth, and youth with disabilities to have the ability and 
opportunity to create a business or seek a job in the growing labor 
market. Improve education, care and provision of quality health services 
and equity for youth; expand art, sports activities and entertainments for 
youth with the aim of strengthening the physicality and health as well as 
solidarity among youth. 

24 Allocate 25% of the national budget for education for all youth. KAPP 

25 Use of child labor under is the worst form of illegal activities; a law must 
be passed to impose strict prohibition. 

26 Provide necessary quality education to children free of charge under the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship
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consideration of the wellbeing of children and the obligations to help 
their families as well as the special needs of some children and to alleviate 
the griefs of children in poor areas. 

27 National campaign calls to draw attention to issue oppressed child labor. 
In particular, all parents and employers must be educated to understand 
the negative effects on the use of children under age. 

28 Support industrial workers so that they receive aids and health services  
department, department of child care, clean and appropriate 
accommodation and workplace. 

29 Create special jobs for people with disabilities. 

30 Ensure that women have equal access to education by  providing roles 
and special supports. 

CNRP 

31 Ensure that women receive proper health service. 

32 Ensure and protect indigenous women in using the community land and 
managing their traditional land. 

33 Grant equal rights to economic benefits to women. 

34 Provide assurance of positions and roles for women in the government by 
applying a specific quota. 

35 Ensure that women’s participation in the decision-making process. 
 

 

During the election campaign, civil society groups such as COMFREL, UN Women, CPWP, PYD, CCHR, 
WfP and Women for All jointly organized a National Political Platform Debate entitled “Special Measures 
to Solve Women’s and Children’s Issues  in Cambodia” with participation as guest speakers from the 
leaders and representatives of seven political parties including CNP, FUNCINPEC, RDP, CPP, KAPP, CNRP 
and LDP, representatives from local and international NGOs, officials from foreign embassies, officials 
from the Ministry of Women’s Affairs, officials from NEC, officials from the Ministry of Interior, female 
commune councilors, youth representatives and community representatives, making a total of 270 
participants at Sunway Hotel, Phnom Penh on July 3, 2013. 
 

The purpose of this Debate was to provide representatives of political parties with the opportunity to 
present and discuss their party’s political platform in relation to special measures to solve women’s and 
children’s issues. Specifically to address the implementation of a quota system to increase the 
representation of women in politics as well as to civil society and citizens as voters with the opportunity 
to access information that demonstrates the need to vote in the 5th legislature NA elections 2013 in 
order to ensure various measures and policy change related to issues of women and children. While 
some of the political parties put forward their party’s strategies to solve women’s and children’s issues, 
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others did not address these issues separately in response to the issues of women and children. Some of 
the party representatives also failed to raise up the quota system settings to increase number of 
women’s political representations and disappointingly there was no clear commitment to a reform of 
electoral law. However, some of the parties did show their support for the proposed quota system to 
increase the number of elected women at all levels or presented their mechanism for increasing the 
proportion of women in politics. 

 

Table  4: Support of political parties for settings the quota system to  increase  

       the number of elected women’s political representatives for the 5
th

  

       legislature 

 

No. Quota system settings to increase the number of elected 
women’s political representatives 

Political parties 

1 CNP’s representative expressed clear support for minimum 

quota system 30% for female’s political representation. 

CNP 

2 Representative of FUNCINPEC also said that they have a 

promotion strategy to increase promote women’s political 

representation and think a target of just under 30% is fine. 

 

FUNCINPEC 

3 RDP’s representative would not commit to a quota system 

settings but highlighted the 35.58% titular women candidates 

(37) in their candidate list for RDP for the 5th legislature general 

election. 

RDP 

4 Representative of CPP said that, whilst there was no quota 

system within the party itself, the goal to increase the 

proportion of female in leadership in the government had been 

set. 

CPP 
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4. Women Members of NEC, PEC, CEC and PSC 
 

 

 
There are very few women working in the position of controlling and 
managing the 5th legislature NA elections 2013. There is only one 
woman among the nine members of the NEC, decreased by one 
compared to NA elections 2008 there were two women members. There 
are also only 64 women, equaling 18.44%, out of 347 people working at 
the office of NEC. The number of women are still low at the lower 
election commissions: there are 124 women, equaling 13.38%, out of a 
total of 927 people working at capital-Provincial Election Commissions 
(PEC) despite of a 3% (2) increase compared to the 4th legislature NA 
elections 2008 with only 122 women, equaling 10% of the total number 

and 1,195 women, equaling 14.64%, out of a total of 8,165 people at 
Commune Election Commissions (CEC). Surprisingly, there are more 
women at the lowest levels: there are 47,913 women, equaling 
42.01%, out of a total of 114,054 polling station officials (PSO) working 
at the Polling Station Commission (PSC) and ballot counting 
commission. This number is a moderate increase of 9.72% (18,362) 
compared to the 4th legislature 2008 general election with only 29,552 
women, equaling 32.29% of the total number.  
 

The COMFREL report3  on “Women’s Political Participation in 2013 NA 

elections” found that on the polling day, only 49 out of the 60 polling 
stations had a female PSO, combining for a number of 113 women (31.39%) out of a total of 360 PSO, 
and most of them held the position of secretary, first assistant and second assistant. 

 

5. Female Observers 

 

During the organization of the 5th legislature NA 
elections, local and international NGOs, foreign 
embassies in Cambodia and political parties 
deployed their observers and representatives in 
the communes and polling in the capital, city 
and province in order to observe the election 

process. The official figures released by NEC4 do 

                                                      
3COMFREL deployed 60 female long and short term observers in 25 communes within five 
provinces (Kampong Thom, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Takeo and Preah Vihear) 
4Handbook of NEC on the 5th legislature National Assembly elections published on September 5, 2013 
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not indicate the number of female observers and female representatives of political parties but 
the total figures: 
 

G   National Observers 
 

 
 40,142 national observers 
permitted by NEC came from 35 
Associations and NGOs. According 
to the source from COMFREL, 
11,468 of them were COMFREL 
observers of which 4,409 were 
women, equaling 38.44%. This 
number of national observers 
increased, by 8,880 (28.40%) compared to the 4th mandate 2008 

with only 31,261. 
 

 

G  International Observers 
 

 292 international observers This 
number has decreased by 300  
(50.67%) compared to the 4th 
mandate with 592 international 
observers of which 32.77% were 
women observers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

G Representative of Political Parties    
 
 

99,481 representative of political parties permitted by NEC at polling stations for the 2013 
general election. 19,009 of them came from CPP along with a total of 19,013 reserves; 18,012 of 
them came from CNRP along with a total of 17,514 reserves; 14,839 of them came from 
FUNCINPEC along with a total of 10,044 reserves. 
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6. Female Voters 

Voter list revision and voter registration 
 

The case studies conducted by COMFREL found that during the voter list revision and voter registration, 
there were irregularities related to disrespect for the procedures such as disrespect for the working time 
that affected some women. In the case at Veal Vong sangkat, 
Kampong Cham town, Kampong Cham province most of the female 
are sellers and are busy doing their business at the market, with less 
free time usually between 16:00 to 17:00 PM, they go and check 
their name in the voter list and register to vote. However, when they 
arrived at the office of voter list revision and voter registration, the 
officers had already closed the office, making it difficult for them to 
ask for information related to the voter list revision and some did 
not register for the 2012 which is also a reason preventing women 
from participating in elections that affect the political rights of the 
voters. Case studies and monitoring reports of women during the voter list revision and voter 
registration in 2012 revealed that some women in 10 communes/sangkat and districts/towns including 
Baray and Roka Khnong sangkat (Daun Keo town, Takeo province), Kampong Pranak  and Palhal sangkat 
(Preah Vihear town, Preah Vihear province), Kdey Daung commune (Kampong Svay district) and Damrey 
Choan Khla commune (Stung Sen town, Kampong Thom province), Veal Vong  and Sambo Meas sangkat 
(Kampong Cham town, Kampong Cham province); Pae  and Phsar Chhnang sangkat (Kampong Chhnang 
town, Kampong Chhnang province) did not have enough time to obtain comprehensive information on 
voter list revision and voter registration in 2012 because the housewife is mostly busy with housework 
and some are busy with small businesses. They all are also occupied with taking care of their children, 
grandchildren and their families, as well as working in their respective roles, and are less considered or 
concerned about their rights to participate in the voter list revision and voter registration process, which 
is an important stage for them to have the rights to go to vote on the election day.  
 

Disfranchisement of Women voter in the voter list  
 

 

According to the results SVRA Plus, COMFREL 
found that the voter lists were not quality and 
voter deletion showcased errors in the 
implementation of the procedure. 13.50% of over 
1.25 million registered voters, 62.80% of them 
were women had no data recorded on the voter 
list for the 2013 national election (Their name 
could not be found or their name had been 
changed entirely). 
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Election Campaign 
 

 During the official election campaign period for the 5th legislature NA elections 2013, which lasted for 30 
days from June 27 to July 26, 2013, all eight political parties’ actively campaigned to showcase their 
political platforms in relation to capital and provinces development as well as the nation to voters. It is 
worth pointing out that during the election campaign for the 5th legislature, people as voters of both 

sexes, including those with and 
without name on the voter list, 
actively and voluntarily 
participated in the campaign 
parades of their favorite parties, 
especially the opposition party-
CNRP; this is unprecedented 
with most of them being youth, 
and an estimated of around 50% 
of them were female youth 
(young women). According to 
the information from NGOs and 

associations working with youth, there were five different types of youth who participated actively in 
the election campaign: (1) Youth who wanted to find out the political platforms of political parties; (2) 
Youth who wanted to enter politics and to become candidates; (3) Youth who wanted to see immediate 
results; (4) Youth who wanted to see long-term results and (5) Youth who came along with their friends 
just to have fun. 
 

COMFREL’s monitoring report on women revealed women participated in the election campaign an 
average of 30% to 50% of party supporters or participants in the five target provinces of COMFREL 
(Kampong Thom, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Takeo and Preah Vihear). 

 

Election Day 
 

There were a total of 9,675,453 registered voters and voter revision on the official voter list of which 

5,081,843 were women, accounting for 52.52%5of the total number, for the 5th legislature NA elections 

2013. 
 
Voter turnout was only 6,735,244, equaling 69.61% of the total voters 
with more women voters than men voters going to vote on Sunday 
July 28, 2013. 
 
2,940,209 eligible voters, accounting for 30.38% of the total number 
did not turnout and/or did not vote. Of these a big number of women 
voters reported various main obstructions of their right to vote on the 
polling day such as (1) their names were missing and they could not 
find their names on the voter list; (2) names and personal data on the 

                                                      
52012 report on registered voters by age and sex released by NEC on January 11, 2013  
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voter list was incorrect; (3) they did not have identity documents; (4) they were busy with housework and 
farm work and (5) they had migrated. 

 
The monitoring report on women by COMFREL also found that more women than men, 11,579 women 
(over 55%) out of the approximate total of 20,233 voters, going to 
vote in all 59 out of 60 polling stations in the five target provinces of 
COMFREL had irregularities on women voters. With women reporting 
83 cases (except for Kampong Thom province) such as 23 cases of 
wrong data (name or sex or date of birth), 22 cases of not finding their 
name (missing name), 20 cases of being listed on the voter list but 
being without identity documents, 6 cases of not having their name 
on the voter list, 4 cases of not having their name on the voter list 
despite the voters having voted in 2008 and/or 2012, 4 cases in which 
the voters could not find their polling stations, 1 case of their name 
having already been marked as had voted, 1 case in which the polling station was relocated but the 
voter was never informed and 2 cases of irregularities which led to the loss of secrecy in voting. As a 
matter of fact, at code of polling station 0388 in Kampong Cham province, a voter walked behind a 
voting voter and peeked at the voting.  
 
The nationwide rapid survey conducted by COMFREL on July 29, 2013, a day after the election day on 
“Voters who did not go to vote or have no indelible ink on their finger” shows that 2,026 women, 
equaling 52.4% of the total 4,103 interviewees. Among the women did not vote (those who did not have 
the indelible ink on their finger), 49.3% of them said that they did go to the polling station, but met 
obstacles preventing them from voting. 41.7% of the women who did not vote told us that they wanted 
to go to vote but they could not make it. 9% of them said that they simply did not want to go to vote. 
 

 

49.3% of the women did not vote said that they did go to the polling station, but 

they did not vote due to the following obstacles:  
 

 

Percentage 
(%) 

Obstacle 

31.4% They did not have identity documents for voting 

27.7% They could not find their name on the voter list 

10.4% They had enough documents but the data was wrong 

10.5% Others 

9.8%  They did not have the voter information notice 

4.7% They could not find the polling station 

2.8% The polling station was a mess or they had to line up for a long time 

2.1% The polling station officials did not help them to vote first 

0.6% Someone was observing my voting 
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41.7% of the women did not vote said that they wanted to go to vote but they 

could not make it because: 
 

Percentage (%) Obstacle 

35.9% They had not registered their name on the voter list 

13.6% They were sick 

12.3% They lived far away from the voting location 

10% They were busy with housework 

6.3% They were not informed of the election 

3.5% Taxi rates were higher 

3.4% They did not receive the information notice  
so they thought they did not have the right to vote 

2.4% Their workplace did not permit them to go to vote 

5.3% It would cost them a lot money to vote 
6.5% Others 

0.9% They did not understand the voting procedure 
 

9% of the women did not vote said that they simply did not want to go to vote  

Because: 
 

Percentage (%) Obstacle 

42.6%  They thought it was not important 

26.9%  They were busy with their small business 

15.5%  They were busy with housework 

4.4%  They did not like the parties or candidates 

2.4%  There were threatened to not go to vote 

2.7%  There were told not to go to vote 

4.6% Others 

0.9%  They were paid to not go to vote 
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III. Conclusion and summary  

 
 
 
There was decrease number of elected female representatives due to the lack of political commitment 
from the parties, especially the parties with the highest potential, namely CNRP and CPP. 
 
In addition, the government has no special measures in increasing the proportion of female leaders at 
national level especially for implementation in accord with the CEDAW for providing opportunities and 
supporting women’s political participation which cause to Cambodia still faces challenges in achieving its 
CMDG. 
 
In Cambodia context, in order to get female candidates having the chance to be elected, the leaders of 
the political parties have to place female candidates at the capital or province constituency where their 
popularity is highest, to place them at target areas where the plan is to compete to win and placing 
women candidates at the top of their party lists.  
 
During election campaign period for the 5th legislature, people of both sexes, including those with and 
without name on the voter list, actively and voluntarily participated in the campaign parades of their 
favorite parties, especially the opposition party-CNRP; this is unprecedented with most of them being 
youth.  
 
More attention should be paid by political parties related to solve issues of women and children in their 
political platforms. Some parties showed their support for a quota system to increase the number of 
elected female’s political representation at all levels or have a mechanism to increase the proportion of 
female leaders. 
 
More women voters than men voters went to vote on Sunday, July 28, 2013. 
 
Female voters faced more problems than their male counterparts. 62.80% of women out of about 1.25 
million registered voters who had no data recorded on the official voter list for the national election 
2013 (their name could not be found or had been changed entirely). 
 
Female voters did not turnout and/or did not vote because they faced a number of main irregularities 
which affected their right to vote in cases where their names were missing and they could not find their 
name on the voter list,  their name and personal data on the voter list was incorrect,  they did not have 
identity documents, and a host of other reasons such as they were busy with housework and 
framework, they were busy with small business, they did not think it was necessary, they did not register 
to vote and they had migrated.  
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IV. Recommendations 
 
 
 
To improve gender equality and women’s political empowerment, some measures should be 
implemented: 
 

Quota system 
 

 A temporary special measure should be taken immediately to implement a gender quota system 
as an effective solution to increase the number of women in the government and the national 
assembly for the 5th legislation and to make efforts to achieve equality between male and 
elected female’s representatives as well as equal political power from local to national level in 
the future. This gender quota should be amend the existing electoral laws that can be improved 
adding criteria to political party’s candidate registration procedure that achieve the required 40% 
quota for women candidates at the top of party lists or sandwiches system. 
 

 Establishing and implementing gender quota system within internal party regulations as an 
immediate mechanism to increase the number of female candidates and the number of women 
on party internal governing boards and in other decision-making structure within the parties. 

 

 Create a state funding policy allocated out of the national budget to finance political parties 
providing capacity-development for political roles and elections to female candidates. 

 

Eliminate of all forms of discriminations against women 
 

 Providing opportunities to women and eliminating of all forms of discrimination in order to 
promote and improve women’s participation in political and ensure equality of female and male 
elected representatives. 

 

Strengthening of women’s abilities  
 

 It is necessary to encourage female candidates and female elected through capacity 
development that increase their confidence and effectiveness of work after being elected. In 
particular, there should be training for potential female leaders and the next generation of 
female political activists. 

 To provide opportunity to young women in their political parties structure to play an active role 
in policy setting and monitoring of their party agenda. 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៤៖ ស្តសរជីាប់លនន តជាតំ្ងរាស្តសរតាម្ម្ណ្ឌ លរាជធានី្ លខតរ 
(ចំនួ្ន្លៅអីលោងតាម្លទធផលផលូវការរបស់គជប របកាសថ្ងៃទី០៨ ខខក្ញ្ញា នន ំ២០១៣) 

 
 

 
ល.រ 

 
រាជធានី បេតរ 

 
          គណបក្សប្បជាជនក្មពុជា 

 

 
             គណបក្សសបស្ត គ្ ោះជាតិ 

# 
កៅអី 

ស្ត រ្ីជាបក់នោ ត នតីកិាលទ៥ី នោ ាំ២០១៣ # 
កៅអី 

ស្ត រ្ីជាបក់នោ តនតីកិាលទ៥ី នោ ាំ២០១៣ 

# 
ស្ត្រី 

% ក ម្ ោះស្ត្រី 
តាំណាងរាស្ត្រ 

នោ ាំ 
កាំក ើ ត 

ឈរ 
ល.រ 

# 
ស្ត្រី 

% ក ម្ ោះស្ត្រី 
តាំណាងរាស្ត្រ 

នោ ាំ 
កាំក ើ ត 

ឈរ  
ល.រ 

១ បន្ទា យមានជ័យ ៤ ១នាក ់ ២៥% នមួ ្ុភ ័ ១៩៥៥ ៥ ២ ០     
២ បាត់ដាំបង ៥ ១នាក ់ ២០% លីគឹមកលៀង ១៩៤៨ ៥ ៣ ១នាក ់ ៣៣.៣៣% មរួ ្ុខហួរ ១៩៥៤ ១ 
៣ ក្ាំពង់ចាម ៨ ១នាក ់ ១២.៥% ចចម សាវវ ៉ៃ ១៩៥៤ ១២ ១០ ០     
៤ ក្ាំពង់ឆ្ន ាំង ២ ១នាក ់ ៥០% ចក ចន័ទមុនី ១៩៥៩ ៣ ២ ០     
៥ ក្ាំពង់សព ឺ ៣ ០     ៣ ០     
៦ ក្ាំពង់ធាំ ៣ ០     ៣ ០     
៧ ក្ាំពត ៣ ១នាក ់ ៣៣.៣៣% អ ុន ្ុគនាា  ១៩៥៥ ៦ ៣ ០     
៨ ក្ណ្តរ ល ៥ ២នាក ់ ៤០% ឃួន ្ុដារ ី ១៩៥២ ២ ៦ ២នាក ់ ៣៣.៣៣% ពត កៅ ១៩៥៥ ៥ 

ហូ  ូន ១៩៤៧ ៤ ចត ចន័ទមនី ១៩៥៧ ៦ 

៩ បកាោះក្ងុ ១ ០     ០ ០     
១០ ប្ក្បចោះ ២ ២នាក ់ ១០០%  ្ុន សាកភឿន ១៩៤២ ៣ ១ ០     

ត្តឹង ថាវ ី ១៩៥១ ២ 
១១ មណឌ លគិរ ី ១ ០     ០ ០     
១២ ភំាំនបពញ ៥ ២នាក ់ ៤០% ត្គួច ា្ំអាន ១៩៥៣ ៩ ៧ ២នាក ់ ២៨.៥៧% ជូឡុង ្ូមូរា៉ៃ  ១៩៥០ ១ 

កោក កខង ១៩៥៥ ១០ លី ត្្ីវណីា ១៩៦៩ ៦ 
១៣ ប្ពោះវិហារ ១ ០     ០ ០     
១៤ ព្ប្ពវវង ៥ ០     ៦ ០     
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១៥ បោធិសាត់ ៣ ១នាក ់ ៣៣.៣៣% ឯម ប៉ៃុណាា  ១៩៥៧ ៤ ១ ០     
១៦ រតនគិរ ី ១ ០     ០ ០     
១៧ បសៀមរាប ៤ ១នាក ់ ២៥% កៅ សាកវឿន ១៩៤៧ ៤ ២ ១នាក ់ ៥០% ចក ្ុវ ា រតន ៏ ១៩៦២ ១ 
១៨ ប្ពោះសហីនុ ១ ០     ០ ០     
១៩ សាងឹវប្តង ១ ០     ០ ០     
២០ សាវ យបរៀង ៣ ៣នាក ់ ១០០% ចម៉ៃន ា្ំអន ១៩៥៣ ១ ២ ០     

ឈុន សារមឹ ១៩៥០ ២ 
ដងួវណាា  ១៩៥៣ ៣ 

២១ តាវក្វ ៤ ១នាក ់ ២៥% និន សាផុន ១៩៤៨ ២ ៤ ១នាក ់ ២៥% កទព ្ុទាី ១៩៧៣  
២២ វក្ប ១ ០     ០ ០     
២៣ ព្ប៉ៃលនិ ១ ១នាក ់ ១០០% បាន ត្្ីមុាំ ១៩៧៥ ១ ០ ០     
២៤ ឧតររមានជ័យ ១ ០     ០ ០     

                 សរបុ ៦៨ 
បៅអី 

១៨
ន្ទក្់ 

២៦.៤៧%    ៥៥
បៅអី 

៧ 
ន្ទក្់ 

១២.៧២%    
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សដើមបីសលើកកមពេ់លទធិរបជាធិបសតយយ និងការចូលរមួរបេ់របជាពលរដាតមសគលការណ៍កាងេមតថភាព 
របេ់បណាត ញទូទាំងរបសទេ និងេហ្របតិបតតិការជាមួយអងគការជាេាជិក និងជានដគូ ។ របជាធិបសតយយមិន 
ដមនរតឹមដតការសបាោះសនន តប ុសណាណ ោះសទ ក៏ប ុដនតជាការសបាោះសនន តស យសេរ ី និងយុតតិធម៌ ជាលកខខណឌ ចាំបាត់នន
លទធិរបជាធិបសតយយ ។  

 

របាយការណ៍េតីពី “ការផតល់អាំណាចនសោបាយដល់ស្តេតី និងការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិ
កាលទី៥ នន ាំ២០១៣”  គឺជាទាំរង់ននការវភិាគសៅសលើទិននន័យ និងមតិសោបល់របេ់ស្តេតីកមពុជាចូលរមួកនុងកិចចការ
នសោបាយ ជាពិសេេកនុងដាំសណើ រការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣ កនលងសៅ
សនោះ។ 

 

របាយការណ៍សនោះ បង្ហា ញការវាយតនមលសលើការផតល់អាំណាចនសោបាយដល់ស្តេតី និងការសបាោះសនន ត អាំពី 
ចាំនួនសបកខជនស្តេតី ស្តេតីជាប់សនន ត សគលនសោបាយរបេ់គណបកសកនុងការសលើកេទួយស្តេតីចូលរមួកនុងវេ័ិយ 
នសោបាយ កមមវធីិនសោបាយរបេ់គណបកសអាំពីបញ្ហា ស្តេតី និងកុារ បញ្ហា  និងការរបឈមរបេ់ស្តេតីទាំងអនក 
សបាោះសនន ត និងសបកខជន  មតិស្តេតីសៅកនុងកិចចការសបាោះសនន ត និងេកមមភាពនានាដដលទក់ទងសៅនឹងការសលើក 
េទួយស្តេតីឲ្យចូលរមួកនុងវេ័ិយនសោបាយជាសដើម ។ មយ ងសទៀត របាយការណ៍សនោះ ក៏ផតល់នូវលទធផលននការេទង់
មតិរហ័្េរបេ់ខុមដន្រហ្វលទូទាំងរបសទេបនាទ ប់ពីនថងសបាោះសនន ត សៅសលើ”អនកមិនបានសៅសបាោះសនន ត ឬមិនានទឹក
សមម សៅរាមនដ” និងករណីេិកា៣ ។ បដនថមសលើសនោះសទៀត របាយការណ៍សនោះក៏បានបង្ហា ញផងដដរ អាំពី របាយ
ការណ៍េសងកតការណ៍ស្តេតីរបេ់ខុមដន្រហ្វលតមរយៈការ ក់ពរង្ហយអនកេសងកតការណ៍ស្តេតីចាំនួន ៦០នាក់សៅកនុង
សខតតចាំនួន៥សដើមបីតម ន និងោល ាំសមើលការចូលរមួរបេ់ស្តេតីកនុងកិចចការនសោបាយ និងការសបាោះសនន តជាតិ ។ ជា
ចុងសរកាយ របាយការណ៍សនោះានអនុាេន៍េាំខាន់ៗកនុងការសលើកកមពេ់េមភាពសយនឌ័រ និងការផតល់
អាំណាចនសោបាយដល់ស្តេតីសៅកនុងរបសទេកមពុជា ។ 
 

ខុមដន្រហ្វល េងឃមឹថារបាយការណ៍វភិាគសនោះ ជាឯការដ៏េាំខាន់ និងានរបសោជន៍េរាប់           
អនកអនុវតតន៍េកមមភាព ជាពិសេេមន្រនតីរ ា ភិបាល គណបកសនសោបាយ បុគគលិកេាគម អងគការមិនដមន       
រ ា ភិបាល តាំណាងរបេ់នដគូអភិវឌឍន៍ អនកស្ាវរជាវ សដើមបជួីយសលើកេទួយស្តេតីចូលរមួកាន់ដតសរចើនកនុងវេ័ិយ
នសោបាយ និងថាន ក់េសរមចចិតត ។ 
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របាយការណ៍សនោះសរៀបសរៀង និងផលិតស យខុមដន្រហ្វលេហ្ការជាមួយគណៈកាម ធិការសលើកេទួយស្តេតី
កនុងវេ័ិយនសោបាយ(គ.េ.ន) ។ ជាំនួយការបកដរបជាភាាអង់សគលេ និងសបាោះពុមពសរកាមការឧបតថមភថវកិា
ស យមូលនិធិអនតរជាតិេរាប់របព័នធសបាោះសនន ត(IFES)តមរយៈគ.េ.ន។ 
 

តាំងនាមឲ្យខុមដន្រហ្វល    សយើងខ្ុាំេូមដថលងអាំណរគុណោ ងរជាលសរៅចាំសពាោះាច េ់ជាំនួយដូចជា៖ 
Norwegian People’s Aid (NPA), Oxfam Novib/Netherlands, Forum Syd/Sweden, EU (European Union) , DAN 
CHURCH AID, HEINRICH BOLL STFTUNG (HBS), Embassy of the United States of America especially International 

Foundation for Electoral System (IFES) ។ 
 

ជាពិយស្ស្ សូ្មកថលងអំណរគុណចំយោោះរកមុការង្កររបស់្ខុមកែ្វល ដូចជា យោកស្សី្ សឺ្នយកត សិ្រ ី
លកខណ៍ កដលជាអនកស្រយស្ររបាយការណ៍វភិាគយនោះ ។ យោកស្សី្ក៏ជាអនកដឹកនំ្ទរកុមការង្ករ   ដូចជា យោក 
ន្ទង សុ្វណណ យោកស្សី្ ស្ន សុ្មា៉ៃ រ ីនិងអនកស្យងាតការណ៍ស្រស្ត ីោំរទយោយរកមុការង្ករស្នលូរបស់្ខុមកែ្វលកដល
ខិតខំអនុវតតតមកផនការស្កមមភាពយដើមបីរបមូលទិននន័យ និងរចន្ទបថរបាយការណ៍យនោះ ។ អរគុណផងកដរ
ចំយោោះបុគគលិករបស់្អគគយលខាធិការោា នបនគ.ស្.ន កដលបានយធវើបទស្មាា ស្ន៍ជាមួយស្រស្តីតំណាងគណបកស
នយោបាយ ។ យយើងខ្ុំសូ្មកថលងអំណរគុណចំយោោះគណៈកមាម ធិការដឹកនំ្ទបនគ.ស្.ន ជាពិយស្ស្ យោកស្សី្ ធីោ 
ឃឹោះ និងយោក គល់ បញ្ញា កដលបានផតល់មតិយោបល់លអៗ យធវើឲ្យរបាយការណ៍យនោះកាន់កតមានភាពលអរបយស្ើរកថម
យទៀត ។ ជាចុងយរកាយ សូ្មអរគុណចំយោោះរកមុការង្ករបកករបពីភាសាកខមរយៅអង់យគលស្  និងសូ្មអរគុណចំយោោះ
យោក William de Ferranti កដលបានរួយសំ្រលួភាសាអង់យគលស្កនុងរបាយការណ៍យនោះ។  

 
 

 

     រារធានីភនំយពញ បថងទី២៧ កខវចិឆិកា នន ំ២០១៣ 

 

   នាេករបត្ិបត្តិខុមហ្វ្រវល                                              
                                                           គល ់បញ្ញា  
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ោកយកាត់ (ACRONYMS) 
 
 
 
API    the Advocacy and Policy Institute 
CALD     Council of Asian Liberals and Democrats  
CCHR    Cambodian Center for Human Rights 
CEC    Commune Election Commission 
CEDAW   Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
CMDGs                 Cambodian Millennium Development Goals   
CNRP    Cambodian National Rescue Party  
CNP    Cambodian Nationality Party 
COMFREL            Committee for Free and Fair Elections in Cambodia  
CPWP                   Committee to Promote Women in Politics  
CPP                      Cambodian People’s Party 
CWCC    Cambodian Women’s Crisis Centre 
CWPD                  Cambodia Women for Peace and Development  
DPA    Development and Partnership in Action 
DRP    Democratic Republic Party 
FUNCINPEC/FCP     National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative Cambodia  
GADC                   Gender and Development for Cambodia  
HRP    Human Right Party 
IFES    International Foundation for Electoral Systems 
KAPP    Khmer Anti-Poverty Party 
KEDP     Khmer Economic Development Party  
LDP    League for Democracy Party 
NA                        National Assembly  
NEC                       National Election Committee  
NGOs                    Non-Governmental Organizations   
NICFEC                Neutral and Impartial Committee for Free and Fair Elections in Cambodia 
NPA     Norwegian People’s Aid  
PADEK   Partnership for Development in Kampuchea 
PEC    Provincial Election Commission 
PSC     Polling Station Commission  
PSO     Polling Station Official 
PYD                      Peace and Development  
RDP    the Republican Democracy Party 
RFA     Radio Free Asia 
RGC    Royal Government of Cambodia  
SILAKA                 SILAKA  
SRP    Sam Rainsy Party 
UN Women   United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 
USA    United States of America 
WEF     the World Economic Forum 
WfP                       Women for Prosperity  
WMC                 Women Media Center

http://cambodianelections2013.wordpress.com/2013/05/15/8-political-parties-register-to-run-in-cambodias-july-polls/www.nationalrescueparty.org/%E2%80%8E
http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_National_Party_of_Cambodia
http://www.camldp.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_Anti-Poverty_Party
http://www.camldp.org/
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I.យស្ចកតីយផតើម 
 

 
 

 
រដាធមមនុញ្ញននរពោះរាជាណាចរកកមពុជាធានាចាំសពាោះសេរភីាពបុគគលជាមូល ា នមួយចាំនួន។ របាយការណ៍ 

ជាសរចើនបញ្ហជ ក់ថា ការធានារបេ់រដាធមមនុញ្ញរតវូបានរបឈមស យការអនុវតតចាប់សៅសខាយ និនាន ការសនព ោះសៅ 
រកអតុលយភាពដដលសកើនស ើងរវាងអាំណាចនីតិរបតិបតតិ អាំណាចនីតិបញ្ញតតិ និងអាំណាចតុោការ ដដលសកើតសចញ
ពីកងវោះការដញកឲ្យ ច់គន នូវអាំណាចទាំងបីសនោះ គឺស យារការសរបើរបាេ់អាំណាចរបេ់អនកដឹកនាាំាន ក់ និង/ឬ
អនកដឹកនាាំមួយរកុមតូច  ។ នីតិរបតិបតតិ (រ ា ភិបាល)បនតសកាត បកាត ប់សលើដាំសណើ រការបសងកើតសគលនសោបាយសៅនន ាំ
២០១២ រគបេងកត់សលើនីតិបញ្ញតតិ (រដាេភា) និងតុោការ និងបនតដាំសណើ រការស យគម នតាល ភាព ខវោះការសឆលើយ
តប រពមទាំងខវោះនូវគណសនយយភាពជាមួយនឹងរបជាពលរដា ថវីសបើសគសឃើញជារបូភាពានការរកីចាំសរ ើនខលោះក៏ស យ។ 
អាំណាចរបេ់នីតិបញ្ញតតិ និងអាំណាចរបេ់តុោការសៅានករមិតស យខវោះនូវឯករាជយភាព រពមទាំងខវោះមសធយ 
បាយរបកបស យរបេិទធភាពកនុងការរតតួពិនិតយតុលយភាពអាំណាចននអងគនីតិរបតិបតតិ1 ។  សរៅពីខវោះនូវឯករាជយភាព 
ាថ ប័នតុោការបានរបរពឹតតិអាំសពើពុករលួយសធវើឲ្យការបកស្ាយចាប់សៅានភាពលាំសអៀង បណាត លឲ្យសកើតាន
អាំសពើអយុតតិធម៌កនុងេងគម  ។   

 

កមពុជាបនតបញ្ហា វេិមភាពននតាំណាង និងការអនុវតតេិទធិរវាងបុរេ និងស្តេតី ។ ដផនកចាំបងននបញ្ហា សនោះ គឺ
ស យារខវោះសគលនសោបាយជាក់ោក់ជាោយលកខណ៍អកសរ ខវោះយនតការពិសេេសដើមបីគាំរទ និងផតល់ឱកាេ 
ដដលជាវធិានការបសណាត ោះអាេននេរាប់ស្តេតីចូលរមួសលើរគប់វេ័ិយ ។ ការខវោះខាតសនោះបណាត លឲ្យដផនការ
អភិវឌឍន៍ជាតិមិនបានេសរមចតមសគលសៅដូចបានកាំណត់ ដថមទាំងខកខានការអនុវតតកាតពវកិចចរដាជាភាគី
ស្េបតមអនុេញ្ហញ អនតរជាតិេីុ-ដ (CEDAW)ដដលកមពុជាជាហ្តថសលខីតាំងពីនន ាំ១៩៩២មកសមល ោះ ។ ភាគីរដាក៏បាន
អាកខានស ោះស្ាយបញ្ហា សនោះ ស យទប់ទល់ជាមួយការអនុវតតទាំសនៀមទាល ប់អភិរកសនិយម និងវបបធម៌ដដលរតូវ
បានេនមត់ និងកាំណត់តនមលស្តេតីទបជាងបុរេសៅរគប់វេ័ិយសៅកនុងេងគម ។ ជាងសនោះសៅសទៀត ភាពរកីរក ការ
សរ ើេសអើង ខវោះការសលើកទឹកចិតត  គឺជាបចច័យដដលកាល យជាឧបេគគេរាប់ស្តេតីកនុងការទទួលបាននូវេមភាព និង
ផលចាំសណញពីការចូលរមួកនុងវេ័ិយនសោបាយ និងកិចចការេងគម ។ 

 

កមពុជាមិនទន់ានេមភាពសយនឌ័រននការផតល់អាំណាចខាងនសោបាយ ជាពិសេេភាពជាតាំណាងអនក
សបាោះសនន ត ជាប់សនន តសៅស ើយ ថវីសបើអនកចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន តជាស្តេតីានចាំនួនដល់ ៥២,៥២%ក៏ស យ គឺស្តេតីជាប់

                                                      
1 COMFREL’s 2012  Annual Report on Democracy, Elections and Reform in Cambodia, page 9 
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សនន តជាតាំណាងរាស្តេតានចាំនួនដត២៥នាក់ សេមើនឹង ២០,៣៣%ននចាំនួនេរបុ១២៣នាក់េរាប់នីតិកាលទី៥នន
េភាជាតិ ។ កមពុជាបានសធវើឲ្យានភាពរកីចាំសរ ើនតិចតួចសលើេមភាពសយនឌ័រ និងជារបសទេដដលានចាំណាត់
ថាន ក់ទបជាងសគសៅថាន ក់តាំបន់ ។ សោងតមរបាយការណ៍ the World Economic Forum’s (WEF) 2013 Gender 
Gap Index2 (របាយការណ៍អាំពីគាល តសយនឌ័រេកលរបេ់សវទិកាសេដាកិចចពិភពសោក នន ាំ២០១៣)   កមពុជាាន
វេិមភាពសយនឌ័រ ឬគាល តសយនឌ័រស យទទួលបានចាំណាត់ថាន ក់ទី១០៤ (កនុងចាំសណាម១៣៦របសទេ) សៅកនុង
ចាំសណាមរបសទេដដលានចាំណាត់ថាន ក់ទបជាងសគសៅអាេីុដូចគន នឹងរបសទេឥណាឌ  របសទេកូសរ  ខាងតបូង និង
ានពិនទុេមភាពជារមួរបសេើរបនតិចពី ០,៦៤៦ សៅនន ាំ២០១២ សៅ០,៦៥១ សៅនន ាំ២០១៣  ។ 

 

ថវីសបើរាជរ ា ភិបាលជាប់សនន តថមី អាណតតិទី៥ រតូវបានបសងកើតស ើងស យភាពចាំរងូចាំរាេ់ក៏ស យ ាន
ភាពបង្ហា ញពីភាពសជឿនសលឿនថមីមួយសទៀត គឺការដតងតាំងស្តេតីកនុងតាំដណងរដាសលខាធិការោ ងតិចចាំនួន ១នាក់ 
និងអនុរដាសលខាធិការោ ងតិចចាំនួន ១នាក់សៅរគប់រកេួង ាថ ប័ននីមួយៗ (២៧រកេួង និង១រដាសលខាធិការ
 ា ន) ។ រាប់ចប់ពីតាំដណងជាឧបនាយករដាមន្រនតីរហូ្តដល់អនុរដាសលខាធិការ ស្តេតីានចាំនួន៧៥នាក់ សេមើនឹង
១៦,៦៧%ននចាំនួនេរបុ ៤៥០នាក់ កនុងសនាោះឧបនាយករដាមន្រនតីស្តេតីចាំនួន១នាក់(១១,១១%)កនុងចាំសណាម៩នាក់ រដា
មន្រនតីស្តេតីចាំនួន៣នាក់ (១១,១១%)កនុងចាំសណាម២៧នាក់ រដាសលខាធិការស្តេតីរគប់រកេួងចាំនួន២៧នាក់ (១៥,០៨%)
ននចាំនួនេរបុ១៧៩នាក់ និងកនុងចាំសណាមអនុរដាសលខាធិការទាំង២៣៥នាក់ ានស្តេតីចាំនួន៤៤នាក់ (១៨,៧២%) ។ 
ផទុយសៅវញិ ពុាំសឃើញានស្តេតីណាាន ក់បានដតងតាំងកនុងតាំដណងជាសទេរដាមន្រនតី និងរដាមន្រនតីរបតិភូអមនាយករដា
មន្រនតីស ើយ ។ ស យដ កសៅថាន ក់រដាបាលថាន ក់សរកាមជាតិ រាជរ ា ភិបាលថមីសនោះពុាំទន់បង្ហា ញពីការសបតជ្ាចិតត
របេ់ខលួនកនុងការដតងតាំងស្តេតីជាអភិបាលសខតត រាជធានីសៅស ើយ ថវីសបើបចចុបបននសនោះពុាំទន់សឃើញានស្តេតីសាោះ ។ 
សបើសទោះបីចាំនួនស្តេតីកនុងរាជរ ា ភិបាលថមីសកើន៥,៧០%  (២៦នាក់)សបើសធៀបនឹងរាជរ ា ភិបាលអាណតតិទី៤ ានចាំនួន
ស្តេតីេរបុដត ៤៩នាក់ សេមើនឹង១០,៩៨%ក៏ស យ  សៅានកងវោះខាតការសបតជ្ាចិតតពីតាំណាងអនកជាប់សនន តសៅថាន ក់
ជាតិ និងរាជរ ា ភិបាលកនុងការបសងកើតឲ្យានរកបខណឌ ចាប់រគប់រគន់ សដើមបីសលើកេទួយការចូលរមួរបេ់ស្តេតីកនុង 
វេ័ិយនសោបាយសៅស ើយ ។ ផទុយមកវញិ កមពុជាបានបរាជ័យកនុងការេាំសរចបានតមសគលសៅអភិវឌឍន៍
េហ្េសវតសរក៍មពុជា (CMGD)ស យទាំងមន្រនតីដតងតាំង និងតាំណាងរាស្តេតាននិនាន ការជាំរញុសៅមុខននការអនុវតត
របេ់រាជរ ា ភិបាលស្េបសៅតមដខសបនាទ ត់គណបកសនសោបាយរបេ់ខលួន ។  

 

កមពុជាបានអនុវតតការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត ដដលគាំរទស យចាប់េតីពី "ការសបាោះសនន ត
សរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត និងចាប់េតីពីវសិាធនកមមចាប់ េតីពីការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត” ។ 
េរាប់ការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣ ខុមដន្រហ្វលបានរកសឃើញថា ស្តេតីាន
ការរបឈមនឹងកងវោះថវកិាកនុងការសធវើនសោបាយ និងគណបកសនសោបាយ និងរាជរ ា ភិបាលមិនានសគល
នសោបាយសលើកេទួយស្តេតីចូលរមួកនុងវេ័ិយនសោបាយជាោយលកខណ៍អកសរ ឧបេគគរបេ់អនកសបាោះសនន តស្តេតី 
និងខវោះឱកាេកនុងការឈរស ម្ ោះជាសបកខជនតាំណាងរាស្តេត ការចូលរមួសបាោះសនន ត និងឱកាេ្នសៅមុខកនុង
ជីវតិនសោបាយរបេ់ស្តេតីជាប់សនន ត  ។ 
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ចប់តាំងពីការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី១ នន ាំ១៩៩៣ រហូ្តមកដល់នីតិកាលទី៤ 
នន ាំ២០០៨ ចាំនួនស្តេតីជាប់សនន តជាតាំណាងរាស្តេតានការសកើនស ើងជាបនតបនាទ ប់ សហ្ើយស្តេតីក៏បានចូលរមួកនុងការ
សបាោះសនន តោ ងេស្ាក់េស្ាាំផងដដរ ។ ផទុយសៅវញិចាំនួនស្តេតីជាប់សនន តជាតាំណាងរាស្តេតេរាប់នីតិកាលទី៥
សនោះដបរជាានការថយចុោះសៅវញិ សបើសទោះបីានការខិតខាំរមួចាំដណកពីគណបកសនសោបាយមួយចាំនួន រាជរ ា  
ភិបាល អងគការេងគមេីុវលិ និងនដគូអភិវឌឍ (ាច េ់ជាំនួយ) េហ្គមន៍អនតរជាតិកនុងការអភិវឌឍន៍េមតថភាព និង
គាំរទស្តេតី រមួទាំងផនត់គាំនិតរបជាពលរដាកមពុជាានការដកដរបឥរោិបថខលោះកនុងការមិនសរ ើេសអើងរបនាំងនឹងស្តេតី
ោ ងណាក៏ស យ  ។ គណបកសធាំពីរដដលានរបជារបិយខាល ាំង គឺ គណបកសរបជាជនកមពុជា និងគណបកស
េសន្រង្ហគ ោះជាតិ កងវោះភាពសអើសពើរបេ់អនកដឹកនាាំគណបកសចាំសពាោះការឈរស ម្ ោះជាសបកខជនរបេ់ស្តេតីកនុងការសបាោះ
សនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣សនោះ ។ (េូមសមើលឧបេមព័នធ១ េតីពីតួសលខស្តេតីចូលរមួកនុង
វេ័ិយនសោបាយសៅកមពុជាពីនីតិកាលទី១ ដល់នីតិកាលទី៥ សៅថាន ក់ជាតិ) 

 

សោងតមលទធផលផលូវការននការចុោះបញ្ជ ីគណបកសនសោបាយឈរស ម្ ោះ និងបញ្ជ ីសបកខជនរបេ់គណៈ
កាម ធិការជាតិសរៀបចាំការសបាោះសនន ត(គជប) កាលពីនថងទី២៧ ដខឧេភា នន ាំ២០១៣េរាប់ការសបាោះសនន តសរជើេ
តាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥សនោះ  សបកខជនស្តេតីសពញេិទធិានចាំនួន ១៦៨នាក់(១៨,៩៦%)ននចាំនួនសបកខជន
របុេ-ស្េីេរបុ ៨៨៦នាក់ និងសបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះពីសលខសរៀងទី១ ដល់ទី៣ចាំនួន ៦៣នាក់(១២,២០%)នន
ចាំនួនសបកខជនពីសលខសរៀងទី១-ទី៣េរបុ ៥១៦នាក់មកពី៨គណបកសនសោបាយ ។ តួសលខសនោះានការសកើន
៤,១៦% ពី ១៤,៨០% (នីតិកាលទី៤ នន ាំ២០០៨)សៅ ១៨,៩៦% (នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣) ប ុដនតវាសៅដតជាចាំនួន
តិចតួចសៅស ើយ ។ 
 

ចាំនួនស្តេតីជាប់សនន តជាតាំណាងរាស្តេតេរាប់នីតិកាលទី៥សនោះានការថយចុោះបនតិច ០,៨១% (១%)សបើ
សធៀបនឹងចុងនីតិកាលទី៤សេមើនឹង ២៦នាក់ (២១,១៤%) មករតឹម ២៥នាក់ (២០,៣៣%)សៅនីតិកាលទី៥ នន ាំ
២០១៣ននអនកជាប់សនន តេរបុ ១២៣នាក់  ។ គណបកសពីរ គឺគណបកសរបជាជនកមពុជា និងគណបកសេសន្រង្ហគ ោះ
ជាតិបានទទួលេសមលងសនន តគាំរទពីអនកសបាោះសនន ត និងានអាេនៈសៅកនុងរដាេភា ។ គណបកសរបជាជនកមពុជា 
ចាំនួន៦៨អាេនៈ កនុងសនាោះ ១៨អាេនៈ (២៦,៤៧%)ជាស្តេតី និងគណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិចាំនួន៥៥អាេនៈ កនុង
សនាោះស្តេតីាន ៧អាេនៈ(១២,៧២%)  ។  

      

របាយការណ៍ខាងសរកាមសនោះ គឺបានពីអនកេសងកតការណ៍សបាោះសនន តស្តេតីខុមដន្រហ្វល និងទិននន័យសផសងៗ  ។ 
របាយការណ៍សនោះគឺសតត តសៅសលើបញ្ហា  ឬការរបឈម និងចាំនួនទក់ទងនឹងការសរជើេសរ ើេស្តេតីឈរស ម្ ោះជា
សបកខជន ការចុោះបញ្ជ ីសបកខជនស្តេតី កមមវធីិនសោបាយរបេ់គណបកសទក់ទងនឹងបញ្ហា ស្តេតី និងកុារ មន្រនតីជាប់
សនន តជាស្តេតី និងអនកសបាោះសនន តស្តេតី  ។  
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II.ការចូលរួមរបស់្ស្រស្តីកនុងវស័ិ្យនយោបាយកនុងការយបាោះយនន តយររើស្    

     តំងតំណាងរាស្រស្ត នន ំ២០១៣  

 

 
 
១.ការយររើសយរ ើសយបកខរន្សតី និងការចុុះបញ្ជ ីយបកខរនគណបកសនយោបាេ 

ស្តេតីានេកមមភាពនសោបាយសៅដតេថិតសៅកនុងាថ នភាពតូចចសងអៀត និងរបឈមកនុងការទទួលបាន  
ឱកាេចូលរមួរបកួតរបដជងឈរស ម្ ោះជាសបកខជនកនុងការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ
២០១៣ ។ គណបកសនសោបាយមួយចាំនួនដដលចូលរមួរបកួតរបដជងកនុងការសបាោះសនន តសនោះ បានសលើកស ើងអាំពី
តរមូវការថវកិាទក់ទិននឹងការដតងតាំងសបកខជនឈរស ម្ ោះ ។ តរមូវការថវកិាសនោះគឺេរាប់ចាំណាយសលើយុទធនា
ការសោេនាសបាោះនន ត ។ ដូសចនោះគណបកសបានសេនើេាជិកបកសបរចិច គថវកិាស យដផអកសលើសលខសរៀងរបេ់សបកខ
ជនស្តេតី ឬបុរេឈរស ម្ ោះសៅកនុងបញ្ជ ីរបេ់គណបកសនសោបាយ ។ ការបរចិច គថវកិាតមលាំ ប់សលខសរៀងឈរ
ស ម្ ោះគឺពីសលខសរៀងទី១ ដល់ ទី៣ របាណពី ៤០ ០០០ដុោល រអាសមរកិ មក ១០ ០០០ដុោល រអាសមរកិេរាប់
សបកខជននីមួយៗរបេ់គណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិ ខណៈដដល ៦០ ០០០ដុោល រអាសមរកិ មក ៣០ ០០០ដុោល រអាសម  
រកិេរាប់សបកខជននីមួយៗរបេ់គណបកសរបជាជនកមពុជា ។ ចាំដណកគណបកសហ្្វុនេិុនបិុចពី ៦០ ០០០ដុោល រ
អាសមរកិ មក ២០ ០០០ដុោល រអាសមរកិ ។ ចាំនួនទាំងសនោះានការខុេគន សៅតមមណឌ លរាជធានី សខតតធាំ ឬតូច ឬ
ទីកដនលងដដលគណបកសានរបជារបិយជាង  ។ បដនថមសលើសនោះសទៀត ស្តេតី ឬបុរេានឱកាេបានឈរស ម្ ោះជា
សបកខជន រតូវរមួបញ្ចូ លជាមួយលកខខណឌ មួយចាំនួនដូចជា េមតថភាព របជារបិយភាព ឆនទៈមុោះមុត និងានរបវតតិ
នសោបាយយូរ  ។ 

 

គណបកសខលោះមិនចង់គិត ឬកាំណត់ភាគរយស្តេតីសទ ។ គណបកសខលោះសទៀតបានសចទជាេាំណួរថា សតើគិតដត
អាំពីចាំនួន ឬរតូវគិតអាំពីេមតថភាព? ។ គណបកសខលោះសទៀតបានសលើកស ើងថា ការ ក់ស្តេតីឈរស ម្ ោះសៅលាំ ប់
សលខសរៀងទី១ និងនល េ់គន គឺជាសរឿងលាំបាកស យារគណបកសពុាំទន់សមើលសឃើញពីេមតថភាពរបេ់ស្តេតី ។ 

 

តរមូវការថវកិា លកខខណឌ  និងការតអូញដតអររបេ់គណបកសដដលបានសលើកស ើងទាំងសនោះ រពមទាំងរគប់
គណបកសមិនានយនតការសដើមបីគាំរទ និងផតល់ឱកាេដដលជាវធិានការបសណាត ោះអាេននេរាប់សលើកេទួយស្តេតី
ចូលរមួកនុងវេ័ិយនសោបាយ ដូចជាគម នសគលនសោបាយជាក់ោក់ជាោយលកខណ៍អកសរសៅកនុងគណបកស 
និងសៅកនុងចាប់សបាោះសនន ត គឺជាការរបឈម និងឧបេគគមួយដ៏ធាំេរាប់សបកខនារដីដលានបាំណងឈរស ម្ ោះ
សដើមបីឲ្យសគសបាោះសនន តកនុងនីតិកាលទី៥សនោះ ។ 
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មុនការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ និងមុនការចុោះបញ្ជ ីគណបកសនសោបាយឈរ

ស ម្ ោះ និងបញ្ជ ីសបកខជន  រកមុអងគការេងគមេីុវលិដដលសធវើការង្ហរសលើកេទួយស្តេតីដូចជា គណៈកាម ធិការសលើក
េទួយស្តេតីកនុងវេ័ិយនសោបាយ  (គ.េ.ន/CPWP)  ដដលានេាជិកេនូលចាំនួន ៨អងគការ      ដូចជា អងគការ 
ខុមដន្រហ្វល (COMFREL) េាគមនារកីមពុជាសដើមបេីនតិភាព និងអភិវឌឍន៍ (CWPD) អងគការអភិវឌឍន៍ និងភាពជា
នដគូកនុងេកមមភាព (DPA) អងគការសយនឌ័រ និងអភិវឌឍន៍សដើមបកីមពុជា (GADC) អងគការនិកហ្វិច (NICFEC) អងគ
ការេហ្របតិបតតិការសដើមបអីភិវឌឍន៍សៅកមពុជា (Padek) អងគការេីលការ  (SILAKA) និងមណឌ លព័ត៌ានស្តេតី 
កមពុជា (WMC)  និងរកុមស្តេតីសដើមបីទាំងអេ់គន  (Women for All)  ដឹកនាាំ និងេរមបេរមួលស យ CPWP រពម
ទាំងនដគូអភិវឌឍន៍មួយចាំនួន បានបសងកើនយុទធនាការតមរយៈសធើវេិកាខ ាោ កិចចពិភាកាតុមូល កិចចេនទនា និង
បានសចញនូវសេចកតីដថលងការណ៍រមួជាបនតបនាទ ប់ បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លគណបកសនសោបាយ និងគ.ជ.បកនុងការ ក់សបកខ
ភាពស្តេតីឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តសៅសលខសរៀងខាងសលើោ ងសោច៣០% សធើវោ ងណាផតល់ឱកាេឲ្យស្តេតីានលទធ
ភាពជាប់សនន ត និង ក់របព័នធកូតសៅកនុងចាប់សបាោះសនន ត ។ 
 

តរាងទី១បង្ហា ញថា ចាំនួនសបកខជនស្តេតី (សពញេិទធិ) ឈរស ម្ ោះសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិ
កាលទី៥សនោះានចាំនួនដត ១៦៨នាក់(១៨,៩៦%)ននចាំនួនសបកខជនរបុេ-ស្េីេរបុ៨៨៦នាក់មកពី៨គណបកស
នសោបាយ កនុងសនាោះសបកខជនស្តេតីវយ័សកមងានចាំនួន៤៦នាក់ (២៧,៣៨%) ននចាំនួនសបកខជនស្តេតីេរបុ ។ តួសលខ
សនោះានការសកើន៤,១៦% ពី ១៤,៨០% (នីតិកាលទី៤ នន ាំ២០០៨មកពី១១គណបកសនសោបាយ)សៅ ១៨,៩៦% 
(នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣) ។ សទោះបីោ ងណាក៏ស យ គណបកសដដលានអាេនៈកនុងេភា និងជាគណបកស
ដដលានរបជារបិយជាងសគ បាន ក់សបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះតិចជាងគណបកសដដលពុាំេូវានរបជារបិយ    
ដូចជាគណបកសកាន់អាំណាច (គណបកសរបជាជនកមពុជា) បាន ក់សបកខជនស្តេតីចាំនួនដត ២០នាក់(១៦,២៦%)  
ដូចគន នឹងនីតិកាលទី៤ នន ាំ២០០៨ ។ ចាំដណកឯគណបកសរបនាំងគឺគណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិដដលជាគណបកស
សទើបបសងកើតថមីស យានការរមួបញ្ចូ លគន រវាងគណបកសេមរងសុី និងគណបកសេិទធិមនុេស បាន ក់សបកខជនស្តេតី
តិចតួចបាំផុតចាំនួនដត១២នាក់ (៩,៧៥%) និងានការថយចុោះចាំនួន ១១នាក់សបើសរបៀបសធៀបនឹងនីតិកាលទី៤      
នន ាំ២០០៨ គណបកសទាំងពីរសនោះបូកបញ្ចូ លគន សបកខជនស្តេតីានចាំនួន ២៣នាក់ [គណបកសេមរងសុី ១៧នាក់ 
(១៣,៨២%) និងគណបកសេិទធិមនុេស ៦នាក់ (៤,៨៧%)] សហ្ើយចាំនួនសនោះោល តនង យពីអវីដដលេងគមេីុវលិសេនើ
ឲ្យ ក់សបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះោ ងសោច ៣០%េរាប់ការសបាោះសនន តជាតិ នីតិកាលទី៥សនោះ ។ ចាំដណកឯ
គណបកសដដលពុាំេូវានរបជារបិយបានខិតខាំ ក់សបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះសរចើន ជាក់ដេតង គណបកសដខមរឈប់
រកានសបកខជនស្តេតីចាំនួន ២៥,៤០% គណបកសាធារណរដារបជាធិបសតយយានសបកខជនស្តេតីចាំនួន ៣៥,៥៧ និង 
គណបកសដខមរអភិវឌឍន៍សេដាកិចចានសបកខជនស្តេតីចាំនួន ៤៤,៤៤%  ។  
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តរាង ទី១៖ ចាំនួនសបកខជនស្តេតឈីរស ម្ ោះសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ ទាំង៨គណបកស 
លទធផលផលូវការននការចុោះបញ្ជ ីគណបកសនសោបាយឈរស ម្ ោះ និងបញ្ជ ីសបកខជនរបេ់គ.ជ.ប  
កាលពីនថងទី២៧ ដខឧេភា នន ាំ២០១៣ 

 
 
 

ល.រ 

 
 

ឈ ម្ ោះ 
គណបក្ស 

សរបុ
ឈបក្ខ 
ជន

ប្រុស 
- 

ស្តសរី 

 

ឈបក្ខជនស្តសរីឈរឈ ម្ ោះ (ឈេញសិទ្ធិ) 
 

ចាំនួន
េរបុ 

% ឈរ
ស ម្ ោះ 
ល.រ 
ទី១ 

% ឈរ
ស ម្ ោះ 
ល.រ 
ទី២ 

% ឈរ
ស ម្ ោះ 
ល.រ 
ទី៣ 

% 

១ េញ្ហជ តិកមពុជា  ១២៣ ២១ ១៧,០៧% ១ ៤,១៦% ៦ ២៥% ១ ៤,១៦% 

២ ហ្្វុនេិុនបិុច ១២៣ ១២ ៩,៧៥% ៣ ១២,៥០% ១ ៤,១៦% ២ ៨,៣៣% 

៣ ាធារណរដា
របជាធិបសតយយ  

១០៤ ៣៧ ៣៥,៥៧% ៨ ៣៦,៣៦% ៥ ២២,៧២% ៣ ១៣,៦៣% 

៤ របជាជនកមពុជា ១២៣ ២០ ១៦,២៦% ២ ៨,៣៣% ៤ ១៦,៦៦% ៣ ១២,៥០% 

៥ ដខមរអភិវឌឍន៍
សេដាកិចច 

៤៥ ២០ ៤៤,៤៤% ៤ ៥៧,១៤% ០ ០ ២ ២៨,៥៧% 

៦ ដខមរឈប់រក ១២២ ៣១ ២៥,៤០% ៣ ១៣,០៤% ២ ៨,៦៩% ២ ៨,៦៩% 

៧ េសន្រង្ហគ ោះជាតិ  ១២៣ ១២ ៩,៧៥% ៤ ១៦,៦៦% ០ ០ ១ ៤,១៦% 

៨ េមពន័ធសដើមបីរបជា
ធិបសតយយ  

១២៣ ១៥ ១២,១៩% ៣ ១២,៥០% ១ ៤,១៦% ៣ ១២,៥០% 

 
េរបុ 

 

 
៨ គណបកស  

 
៨៨៦ 

 
១៦៨ 

 
១៨,៩៦% 

 
២៨ 

 
១៦,២៧% 

 
១៩ 

 
១១,០៤% 

 
១៧ 

 
៩,៨៨% 

 
 តរាងទី១ បានបង្ហា ញផងដដរថា សបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះសៅសលខសរៀងទី១ានចាំនួនតិចតួច គឺ ២៨នាក់
(១៦,២៧%)ននចាំនួនសបកខជនបុរេ-ស្តេតីសៅសលខសរៀងទី១ េរបុ ១៧២នាក់ និងសបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះពីសលខ
សរៀងទី១ដល់ទី៣ ានចាំនួន ៦៣នាក់(១២,២០%)ននចាំនួនសបកខជនបុរេ-ស្តេតីពីសលខសរៀងទី១-៣ េរបុ ៥១៦នាក់
កនុងសនាោះសបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះពីសលខសរៀងទី១ ដល់ទី៣ននគណបកសរបជាជនកមពុជា ានការសកើនស ើងបនតិច
បនតួច ២,២៣% ពី ១០,២៧% សៅនីតិកាលទី៤ នន ាំ២០០៨ សៅ ១២,៥០% សៅនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣ និង   
គណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិបាន ក់សបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះពីសលខសរៀងទី១ដល់ទី៣ានចាំនួន ៦,៩៤%ដដលជា
ចាំនួនតិចជាងសគបាំផុតកនុងចាំសណាម ៨គណបកសនសោបាយ  ។  
 

 គួរកត់េាគ ល់ថា ចាំនួនសបកខជនស្តេតីដដលានភាគរយសរចើនជាងសគសៅតមបណាត សខតតចាំនួន ១០ ដូចជា 
សខតតមណឌ លគិរ ី ៣៣,៣៣% សខតតកណាត ល ២៩,៥៤% សខតតសកាោះកុង ២៨,៥៧% សខតតរតនគិរ ី ២៨,៥៧%        



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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សខតតាវ យសរៀង ២៥,៧១% រកុងភនាំសពញ ២៥% សខតតបាត់ដាំបង ២៣,២១% សខតតសពាធិាត់ ២១,៨៧%           
សខតតកាំពង់នន ាំង ២១,៨៧% និងសខតតកាំពង់ធាំ ២០,៨៣% ។ (េូមសមើលឧបេមព័នធ២េតីពីចាំនួនសបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះ
តមសខតត រកងុ) 
 

 សទោះបីចាំនួនសបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះានការសកើនស ើងពីនីតិកាលមួយ សៅនីតិកាលមួយក៏ស យក៏តួ
សលខ សនោះសៅដតជាចាំនួនតិចតួច ពិសេេស្តេតីឈរស ម្ ោះសៅសលខសរៀងខាងសលើននបញ្ជ ីសបកខជនគណបកសនសោបាយ 
សបើសរបៀបសធៀបនឹងចាំនួនសបកខជនេរបុ (បុរេ-ស្តេតី) ៨៨៦នាក់ េរាប់ការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេតនីតិ
កាលទី៥សនោះ ។ តួសលខសនោះបង្ហា ញឲ្យសឃើញថា កមពុជាសៅដតានបញ្ហា អតុលយភាពននការអនុវតតេិទធិ និង
អាំណាចនសោបាយរវាងបុរេ និងស្តេតី  ។ 
  

 មានយបកខរនស្រស្តី និងគណបកសនយោបាយមួយចំនួនបានឲ្យអនកស្យងាតការណ៍ដឹងថា ការយរ ើស្យអើង
របនំងនឹងយបកខរនស្រស្តីកដលពួកយគរួបរបទោះ គឺកនុងដំយណើ រការកតងតំងយបកខរន និងការយបាោះយនន តយររើស្យរ ើស្
យបកខរនយៅកនុងគណបកស ។ កតត សំ្ខាន់បំផុត គឺថា ស្រស្តីពំុមានថវកិារគប់រោន់កនុងការរបកួតរបករងជាមួយបុរស្ 
យដើមបីបានឈរយ ម្ ោះជាយបកខរន និង/ឬបានឈរយ ម្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយលើយបើយទោះបីស្រស្តីទំងយន្ទោះមាន     
លកខណៈស្មបតតិរគប់រោន់យ ើ្យក៏យោយ ពីយរោោះស្រស្តីមានរីវភាពមិនសូ្វធូរធារដូចបុរស្ ចំកណកការង្ករស្រស្តី
ភាគយរចើនមានឋានៈទបជាងបុរស្កដលជាយ្តុមានចំណូលតិច ។ ការចំណាយថវកិារបស់្ស្រស្តីស្រមាប់កិចចការ
នយោបាយមានភាពតបតិយតបៀតជាងបុរស្ យោយសារកតត រគួសារ ការទុកោក់លុយកាក់ និងមានការគិតគូរកវង
នង យអំពីរីវភាពរគសួារជាសំ្ខាន់ ។ កតត យផសងយទៀតរតូវបានរកយឃើញថា ការយររើស្យបកខរនស្រស្តីឈរយ ម្ ោះយៅ
យលខយរៀងខាងយលើបនបញ្ជ ីយបកខរន គឺជាការរបនំងយៅនឹងយបកខភាពបុរស្ គឺយោយសារកនលងមក ការកតងតំង ឬ
ការឈរយ ម្ ោះជាយបកខរនបានយតត តភាគយរចើនយលើស្លុបយៅយលើបុរស្កដលជាទំោប់របស់្អនកដឹកនំ្ទ គណបកស និង
ស្មារិកបកស យោយពំុបានគិតគូរអំពីការចូលរមួរបស់្ស្រស្តី ។ ដូយចនោះយៅយពលមានយបកខភាពស្រស្តីឈរយ ម្ ោះយៅ
យលខយរៀងខាងយលើបណាត លឲ្យយបកខភាពបុរស្មួយចំនួនរតូវបាត់បង់ឱកាេរបេ់ខលួន ជាសហ្តុសធវើឲ្យពួកសគមិន
េបាយចិតត អាចនិោយបានថា គឺជាកាដចកអាំណាចឲ្យស្តេតី ។  
 

 គណបកសខលោះ បានវនិិចឆ័យជាមុនថា ការោក់យបកខរនស្រស្តីឈរយ ម្ ោះយរចើន និងយៅយលខយរៀងខាងយលើគឺពំុ
សូ្វទក់ទញអនកយបាោះយនន ត យរោោះអាចមិនកមនជាទំោប់រយរមើស្របស់្របជាពលរដាកខមរយទ ។ គណបកសទំង
យន្ទោះយល់យទៀតថា ឲ្យកតខិតខំបយងាើនរបជារបិយភាពរបស់្គណបកសខលួនឲ្យខាល ំង រមួជាមួយនឹងកមមវធីិនយោបាយ
លអ និងមានភាពទក់ទញគឺរគប់រោន់យ ើ្យ ។  
 

 ស្រស្តីខលោះបដិយស្ធកនុងការឈរយ ម្ ោះជាយបកខរន និងស្រស្តីខលោះឈរយ ម្ ោះជាយបកខរនយ ើ្យមិនបានជាប់យនន ត 
គឺយោយសារគណបកសខលោះ មណឌ លកដលមិនកមនជាតំបន់យោលយររបស់្គណបកសខលួនកនុងការខិតខំរបកួតរបករង 
និងមិនស្ងឃមឹថានឹងអាចយករ័យរំនោះបាន កបរជាយស្នើយបកខរនស្រស្តីយៅឈរយ ម្ ោះយៅមណឌ លយន្ទោះយៅវញិ ។ 

ឧទ្រណ៍ យបកខរនស្រស្តីមាន ក់របស់្គណបកសស្យែង្កគ ោះជាតិបានពនយល់ថា ោត់រតវូបានគណបកសយស្នើយៅឈរ
យ ម្ ោះយៅមណឌ លយខតតមណឌ លគិរកីដលមិនកមនជាតំបន់យោលយររបស់្គណបកសខលួនកនុងការរបកួតរបករងយក
ឈនោះ យ ើ្យរតវូបានោត់បដិយស្ធកនុងការឈរយ ម្ ោះជាយបកខរន ។  
 



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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 គណបកសនយោបាយខលោះ ដូចជា គណបកសរបជារនកមពុជា មានដំយណើ រការយររើស្យរ ើស្យបកខភាពស្រមាប់
បញ្ជ ីយបកខរនបនគណបកសតមយោលការណ៍ស្ទង់មតិស្មារិកគណបកសខលួនយៅតមឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្កុ/ខណឌ  រារ 

ធានី យខតតនីមួយៗ ប៉ៃុកនតលទធផលយបកខរនជាប់ពីការស្ទង់មតិយន្ទោះមិនរតូវបានស្យរមចយៅថាន ក់យខតតយទ ។ លទធផល
យបកខរនជាប់ពីការស្ទង់មតិរតូវបានពិនិតយ និងស្យរមចយរ ើស្យបកខរន និងយបកខន្ទរោីក់កនុងបញ្ជ ីយបកខរនបន        

គណបកសយោយគណៈកមមការយៅករមិតថាន ក់ជាតិបន្ទទ ប់ពីគណៈកមមការយនោះយធើវការពិភាកាោន លអិតលអន់ សួ្រនំ្ទ
យ្តុផលជាយរចើន រពមទំងយធើវការយរបៀបយធៀបរវាងតួន្ទទីបចចុបបននរបស់្យបកខរនជាប់យន្ទោះជាមួយនឹងការឈរ
យ ម្ ោះជាយបកខរនតំណាងរាស្រស្ត ថាយតើមួយណាលអជាងមួយណា ។ ចំកណកឯគណបកសស្យែង្កគ ោះជាតិ មាន
ដំយណើ រការយររើស្យរ ើស្យបកខភាពស្រមាប់បញ្ជ ីយបកខរនបនគណបកសតមយោលការណ៍របជាធិបយតយយបផទកនុង កដល
ស្មារិកគណបកសតំងពីថាន ក់ឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្ុក/ខណឌ  រារធានី យខតតជាអនកយបាោះយនន តទុកចិតតយបកខភាពទំងយន្ទោះ 
ស្រមាប់បញ្ជ ីយបកខរនគណបកសរបស់្ខលួន រមួទំងការយមើលយឃើញយបកខរនយចញពីកនុងបកសយៅថាន ក់ជាតិផងកដរ ។ 
ការយរបើរបាស់្យោលការណ៍របជាធិបយតយយបផទកនុងគណបកស ក៏បានបយងាើតការរបឈមមួយស្រមាប់យបកខភាពន្ទរ ី
កដលស្មារិកបកសមិនបានទុកចិតតយបាោះយនន តរូនយបកខភាពន្ទរ ី ។ វាអាចភាគយរចើនបនស្មារិកគណបកសតំងពី
ថាន ក់ឃំុ/ស្ង្កា ត់ ស្ស្កុ/ខណឌ  រារធានី យខតតគឺជាបុរស្ជាយ្តុពួកយគមិនបានទុកចិតតយបាោះយនន តឲ្យយបកខរនស្រស្តី  ។ 
យ្តុដូចយនោះ គណបកសស្យែង្កគ ោះជាតិមានយបកខរនស្រស្តីឈរយ ម្ ោះកត ៩,៧៥% (១២ន្ទក់)ដូចោន នឹងគណបកស
ហ្្វុនេិុនបិុច ដដលជាចាំនួនតិចជាងសគកនុងចាំសណាម៨គណបកសនសោបាយ  ។ 
 
 

រកាហ្វកិ ទី១៖ ចាំនួនសបកខជនឈរស ម្ ោះសពញេិទធិេរបុ កនុងគណបកសនីមួយៗ 
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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រកាហ្វកិ ទី២៖ ចាំនួនសបកខជនបុរេ និងស្តេតឈីរស ម្ ោះសពញេិទធិេរបុ កនុងគណបកសនីមួយៗ  
 

 
 
រកាហ្វកិ ទី៣៖ ចាំនួនសបកខជនស្តេត ីសពញេិទធិឈរស ម្ ោះល.រ ទី១ ទី២ ទី៣ េរបុ កនុងគណបកសនីមួយៗ 

(សបកខជនស្តេតេីរបុគិតជាចាំនួនតមគណបកស ) 
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រកាហ្វកិ ទី៤៖ ចាំនួនសបកខជនស្តេតីសពញេិទធិ ឈរស ម្ ោះល.រ ទី១-៣ និង ទី៤សៅ េរបុ កនុងគណបកសនីមួយៗ 
 

 
 
 

ខាងយរកាមយនុះជាមត្ិរបសយ់បកខរន្សតឈីរយ ម្ ុះ និង 
ត្ំណាងគណបកសនយោបាេទាកទ់ងនឹងការឈរយ ម្ ុះជាយបកខរន្សតសីរមាប ់

ការយបាុះយនែ ត្យររើសំងំត្ំណាងស្្សត នីត្ិកាលទ៥ី 
 
គណបក្សប្រជាជនក្ម្ពជុា 
 

 

យោករំទវ រូ ប ុនយអង រដាយលខាធិការបនរកសួ្ងមហាបផទ ទទួលបនទុកការ
របនំងនឹងការរួញដូរមនុស្ស (មិនកមនជាយបកខរនឈរយ ម្ ោះយបាោះយនន ត ) មកពី
គណបកសរបជារនកមពុជាបានមានរបសាស្ន៍ថា គណបកសរបជារនកមពុជាមិន
មានការោក់ស្រស្តីយៅយលខយរៀងខាងយលើយទ គឺយគតំយរៀបតមលំោប់អកសររកមយោយ
មានការស្ទង់មតិពីស្មារិកគណបកសរបស់្ខលួន ។ យោករំទវបានផតល់យោបល់
ថា យបើគណបកសណាកដលមានការោក់យលខយរៀងស្រស្តីយលើ ឬយៅខាងយរកាម យគគួរ
កតមានការោក់បញ្ចូ លស្រស្តីយៅយលខយរៀងខាងយលើ យដើមបឲី្យោត់មានឱកាស្នឹងរតូវ
បានយគយររើស្យរ ើស្ ។ យបកខរនអាចឈរយ ម្ ោះបានរតូវយោរពតមលកខខណឌ ស្ស្ប
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 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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តមចាប់យបាោះយនន ត និងមានរបជារបិយភាព ស្មតថភាព មានទំន្ទក់ទំនងលអជាមួយរបជាពលរដា ។ គណបកស
របជារនកមពុជាមានយោលនយោបាយយលើកស្ទួយស្រស្តី កាលពីមុនគឺមានដល់យៅ៤០% កដលជាយោល
នយោបាយបកស ប៉ៃុកនតយោយសារកតត មួយចំនួនដូចជា ការទទួលខុស្រតូវយរចើន ការយនឿយ្ត់ យពលយវោមិន
រគប់រោន់ ទំងយនោះយធវើឲ្យស្រស្តីយបាោះបង់ឱកាស្មិនចង់របឡូកកនុងការង្ករនយោបាយ ។ យោករំទវបានបនតថា 
មានការយរ ើស្យអើងមកយលើយបកខរនស្រស្តីកដរ កតមិនយរចើនយទ ។ គណបកសមិនយរ ើស្យអើងស្រស្តីយទ យរោោះអនកដឹកនំ្ទោត់
យកចិតតទុកោក់អំពីយយនឌ័រ ប៉ៃុកនតគឺទស្សនៈយយនឌ័ររបស់្អនកនយោបាយមួយចំនួនប៉ៃុយណាណ ោះកដលរចលំថាជាការ
របកួតរបករង និងយធវើឲ្យបាត់របយោរន៍របស់្យគ ដូចយនោះគឺមានកតវធីិពនយល់អំពីយយនឌ័រ ប៉ៃុយណាណ ោះ ។ ទក់ទងនឹង
ការផតល់ឱកាស្ និងយលើកទឹកចិតតស្រស្តីឈរយ ម្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយលើ វាមិនកមនជាការចាប់បងខំយដើមបីោក់ឲ្យ
រគប់យៅតមយោលការណ៍យោយមិនគិតអំពីបុគគលិកលកខណៈរគប់រោន់ និងមិនទន់បានវាស់្ស្ទង់អំពីការោំរទ
ដល់ស្រស្តីយន្ទោះយទ ។ ឧបស្គគ ឫបញ្ញា របឈមរបស់្ស្រស្តី គឺ បនទុកការង្ករយរចើន ការចុោះ       មូលោា ន បញ្ញា យពលយវោ 
(រគសួារ ការង្ករ នយោបាយ)  ។ យោករំទវបានផតល់អនុសាស្ន៍ និងដំយណាោះស្សាយកនុងការោក់ចំនួនយបកខរន
ស្រស្តីឲ្យកាន់កតយរចើនយៅនីតិកាលយរកាយៗយទៀត យៅលំោប់យលខយរៀងទី១-៣ ថា រតូវបនតពរងឹងស្មតថភាពស្រស្តី 
យោយមិនរបថុយរបថានោក់ពួកោត់ឲ្យ យធវើការយោយមិនបានពនយល់ឲ្យចាស់្ពីតួន្ទទីនយោបាយយឡើយ ។ អនក
នយោបាយស្រស្តីមិនគួរចាត់ទុកអនកនយោបាយស្រស្តីយផសងយទៀតជាស្រតវូយទ យយើងគួរយធវើការជាមួយោន   ។ 
 
 

គណបក្សសឈស្ត គ្ ោះជាតិ 
 

 

យោករំទវ មួរ សុ្ខ្ួរ យបកខរនឈរយ ម្ ោះយលខយរៀងទី១ យៅមណឌ ល
យខតតបាត់ដំបង មកពីគណបកសស្យែង្កគ ោះជាតិ បានមានរបសាស្ន៍ថា ចំយោោះ   

គណបកសនយោបាយ កដលោក់ស្រស្តីឈរយ ម្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយលើវាជាការលអ 
យរោោះវាជាការទក់ទញសំ្យលងស្រស្តី និងយធវើឲ្យស្រស្តីោំរទស្រស្តីយដើមបីចូលរមួកនុងវស័ិ្យ 

នយោបាយ ។  ផទុយយៅវញិ គណបកសកដលោក់ស្រស្តីឈរយ ម្ ោះយៅយលខយរៀងខាង
យរកាម គឺគណបកសចង់បានយបកខរនកដលអាចយធវើឲ្យគណបកសជាប់យនន ត ។  

ចំយោោះយបកខរនស្រស្តីយៅយលខយរៀងខាងយរកាម អាចយោយសារពួកោត់មិន
ទន់បានបំយពញ ឬខវោះលកខណៈស្មបតតិកដលគណបកសចង់បានមាន ៥ចំណុច ទី១)
យបកខរនស្រស្តីរតូវមានរំ្ររងឹមំា ទី២)ជាស្កមមរនកដលស្កមមយៅកនុងបកស និងមាន
ឯកយទស្ចាស់្ោស់្ ទី៣)រតូវមានយ ម្ ោះលបីលាញ រពមទំងមានរបជារបិយភាពអាចទក់ទញរបជាពលរដា
យបាោះយនន តឲ្យ ទី៤)រតូវមានយពលយវោរគប់រោន់សំ្រាប់បកស និងចំណុចពិយស្ស្ទី៥)រតូវមានថវកិារួយបកសពី     
៥ ០០០$ យៅ ១០ ០០០$ យដើមបរួីយឧបតថមាកនុងយុទធន្ទការយោស្ន្ទយបាោះយនន ត ។ យោយសារកតខ្ុំបានបំយពញ
តមលកខខណឌ ទំងយនោះ យទើបខ្ុំបានឈរយ ម្ ោះយៅយលខយរៀងទី១ ។ ទក់ទងនឹងយោលនយោបាយយលើកស្ទយួស្រស្តី 
គណបកសស្យែង្កគ ោះជាតិក៏មានយោលនយោបាយយលើកស្ទួយស្រស្តីកដរ ប៉ៃុកនតគណបកសឲ្យស្រស្តីឈរយ ម្ ោះរបសិ្នមាន
ការយស្នើយឡើងពីរកុមការង្ករយៅថាន ក់មូលោា ន (ឃំុ ស្ស្កុ យខតត) ឬការយមើលយឃើញយបកខរនយចញពីកនុងបកសយៅថាន ក់

យោករំទវ មួរ សុ្ខ្ួរ 
 



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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ជាតិ ។ មយ៉ៃងយទៀតយបកខរនស្រស្តីគឺរតវូរបកួតរបករងជាមួយយបកខរនដបទយទៀតយៅកនុងបកសពិយស្ស្យបកខរនបុរស្ ។ 
យយើងអាចនិោយពីកបបបទបនការយររើស្យរ ើស្បាន ទី១)កតត ខលួនឯង ទី២)រតូវមានស្កមមភាពយលចយធាល  ទី៣)រកមុ
ពួកោត់រំរញុពីយរកាមរ្ូតយៅដល់ថាន ក់យលើ ។ យោករំទវបានបនតថា តមការយល់យឃើញរបស់្ខ្ុំោម នការ
យរ ើស្យអើងមកយលើយបកខរនស្រស្តីយទ ប៉ៃុកនតការយរ ើស្យអើងអាចយកើតយឡើងយោយសារកតត ស្ងគមពួកោត់មិនហា នចូលរមួ
កនុងនយោបាយ ។ យ ើ្យមួយយទៀតពួកោត់រតូវការរបកួតរបករងជាមួយបុរស្ យ ើ្យស្រស្តី និងបុរស្តរមវូឲ្យ
បំយពញលកខខណឌ ៥ោ៉ៃងដូចោន  ។ យបើនិោយពីឧបស្គគ ឬបញ្ញា របឈមគឺយៅកតមាន ទី១)យយើងរតវូរបកួត
របករងជាមួយយបកខរនដបទយទៀតជាបុរស្ ប៉ៃុកនតក៏អាចជាការយរ ើស្យអើងយភទគឺយគចាត់ទុកស្រស្តីជាយភទទន់យខាយ ឬ
កតត វបបធម៌ទំយនៀមទំោប់ រពមទំងកតត រគសួារ(សាវ មី)មិនោំរទឲ្យចូលរបឡូកកនុងនយោបាយ ។ យោករំទវ
បានផតល់អនុសាស្ន៍ និងដំយណាោះស្សាយកនុងការោក់ចំនួនយបកខរនស្រស្តីឲ្យកាន់កតយរចើនយៅនីតិកាលយរកាយៗ
យទៀតយៅលំោប់យលខយរៀងទី១-៣ថា ជាយនតការដំបូង ស្រស្តីរតូវយរៀនសូ្រតចាប់ពីឥឡូវយនោះសិ្ន បន្ទទ ប់មកស្រស្តីរតូវ
ហា នចូលរមួរបឡូកកនុងវស័ិ្យនយោបាយ  យបើសិ្នពួកោត់ចង់ចូលរមួជាមួយយយើង  ។ 

 

គណបក្សហ៊្វនុសុនិបុចិ 
 
 

 

យោករំទវរបាក់ ចន្ទថ  យបកខរនឈរយ ម្ ោះយលខយរៀងទី១៦ យៅមណឌ ល
កំពង់ចាម មកពីគណបកស  ្វុនសិុ្នបិុច យោករំទវបានមានរបសាស្ន៍ថា 
ចំយោោះគណបកស  ្វនុសិុ្នបិុចកដលោក់ស្រស្តីយៅយលខយរៀងខាងយលើ គឺស្រស្តីយន្ទោះរតូវ
មានគុណភាព ស្មតថភាព យដើមបរួីយជាតិយៅយពលជាប់យនន ត ។ ស្រស្តីយន្ទោះមាន
លុយកនុងការរួយោំរទ និងពរងឹងបកស ស្រស្តីយន្ទោះអាចឈរយ ម្ ោះយៅយលខយរៀងខាង
យលើបាន ។ ចំកណកអនកឈរយ ម្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយរកាមយោយសារមិនមាន
លកខខណឌ រគប់រោន់ដូចអនកឈរយ ម្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយលើយៅយឡើយ ។ មុននឹង
គណបកសោក់យបកខរនឈរយ ម្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយលើ គណបកសនយោបាយ

មានលកខខ័ណឌ យររើស្យរ ើស្ដូចជា មានភាពយសាម ោះរតង់  របជារបិយភាពកនុងបកស  បទពិយសាធន៍ការង្ករ និងមាន
ថវកិា  ។ ទក់ទងនឹងយោលនយោបាយយលើកស្ទយួស្រស្តី គណបកស  ្វនុសិុ្នបិុចក៏មានយោលនយោបាយយលើក
ស្ទួយស្រស្តីកដរ ោម នការយរ ើស្យអើងស្រស្តីយទឲ្យកតមានស្មតថភាព និងមានលទធភាពកនុងការចូលរមួ មានថវកិាកនុងបកសគឺ
អាចឈរបានយៅយលខយរៀងខាងយលើយ ើ្យ ។ ដូយចនោះ ការរបឈមជាចំបងរបស់្ស្រស្តី គឺ ថវកិា  ។ យោករំទវបាន
មានអនុសាស្ន៍ថា យដើមបីយលើកស្ទួយស្រស្តីកនុងវស័ិ្យនយោបាយ និងោក់ចំនួនយបកខរនស្រស្តីឲ្យកាន់កតយរចើនយៅនីតិ
កាលយរកាយៗយទៀតយៅលំោប់យលខយរៀងទី១ដល់ទី៣ គឺ គណបកស ឬចលន្ទស្រស្តីរបស់្គណបកសរតវូមានលុយ
ស្រមាប់រួយស្រស្តីកនុងយពលឈរយ ម្ ោះ  ។ 

 

 

 
 

យោករំទវរបាក់ ចន្ទថ  



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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២.្សតជីាប់យនែ ត្ 
 

លទធផលសបាោះសនន តបសណាត ោះអាេននរបេ់គណៈកាម ធិការជាតិសរៀបចាំការសបាោះសនន ត (គ.ជ.ប)កាលពីនថងទី
១២ ដខេីោ នន ាំ២០១៣ ចាំនួនស្តេតីជាប់សនន តានការថយចុោះ១,៦៣% (២នាក់) ពី ១៨នាក់(១៤,៦៣%) សៅនីតិ
កាលទី៤ នន ាំ២០០៨ (ជាប់សនន តភាល ម) មក ១៦នាក់(១៣%)សៅនីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣ ននអនកជាប់សនន តេរបុ 
១២៣នាក់  ។ ប ុដនត សោងតមលទធផលសបាោះសនន តផលូវការរបេ់គ.ជ.បសៅនថងទី៨ ដខកញ្ហញ  នន ាំ២០១៣បានបង្ហា ញ
ថា សបកខជនស្តេតីជាប់សនន តានចាំនួនស ើងដល់ ២៥នាក់ (២០,៣៣%) ជាតាំណាងរាស្តេតេរាប់នីតិកាលទី៥សនោះ
បនាទ ប់ពីានការោដលងរបេ់សបកខជនជាប់សនន តមួយចាំនួន ដដលភាគសរចើនជាបុរេននគណបកសរបជាជនកមពុជា
មុនការរបកាេលទធផលសបាោះសនន តផលូវការរបេ់គ.ជ.ប ។ តួសលខសនោះានការសកើនចាំនួន ៥,៧០%(៧នាក់) សបើ
សរបៀបសធៀបនឹងការរបកាេលទធផលសបាោះសនន តផលូវការនននីតិកាលទី៤ នន ាំ២០០៨ ប ុដនតថយចុោះបនតិច ០,៨១% 
(១%)វញិសបើសធៀបនឹងចុងនីតិកាលទី៤ សេមើនឹង ២៦នាក់ (២១,១៤%) ។ ការដរបរបួលតួសលខភាល មៗសនោះគឺស យ 
ារានការគិតគូរខលោះពីអនកដឹកនាាំរបេ់គណបកសរបជាជនកមពុជា និងានការជូនជាសោបល់របេ់CPWP and 
Women for All តមរយៈការសចញសេចកតីដថលងការណ៍រមួេតីពី “សយើងរតវូការតាំណាងរាស្តេតស្តេតីោ ងតិច ៣០%
េរាប់ នីតិកាលទី៥” និងានកិចចពិភាកាជាសរចើនតមវទិយុមួយចាំនួនអាំពីលទធភាពកនុងការបសងកើនចាំនួនតាំណាង
រាស្តេតស្តេតី  ។ សទោះបីជាោ ងសនោះកតី  កមពុជាសៅដតរបឈមកនុងការសធវើឲ្យបានេសរមចតមសគលសៅអភិវឌឍន៍
េហ្េសវតសរក៍មពុជា (CMDG) ដដលបានកាំណត់ថា សៅនន ាំ២០១៥ មន្រនតីជាប់សនន តជាស្តេតីសៅថាន ក់ជាតិោ ងតិច 
៣០%  ។  

 

តរាងទី២៖  ចាំនួនស្តេតីជាប់សនន តជាតាំណាងរាស្តេតេរាប់នីតិកាលទី៥ 
 

គណបក្ស ស្តសរីជាបឈ់នោ តនីតិកាលទ្ី៥ អាសនៈ 
ទ្ទ្លួបាន ចាំនួនស្តេតីជាប់សនន ត ភាគរយ (%) មណឌ លសខតត/រកងុ 

របជាជនកមពុជា ១៨ ២៦,៤៧% ១៣រាជធានីសខតត៖ បនាទ យាន
ជ័យ បាត់ដាំបង កាំពង់ចម កាំពង់
នន ាំង កាំពត កណាត ល រកសចោះ 
ភនាំសពញ សពាធិាត់ សេៀមរាប 
ាវ យសរៀង តដកវ និងនប លិន 

៦៨ 
េសន្រង្ហគ ោះជាតិ ៧ ១២,៧២% ៥៥ 

 

សរបុ 
 

២៥ 
 

២០,៣៣% 
 

១២៣ 

 

តរាងទី២បង្ហា ញលទធផលសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣ថា សបកខជនស្តេតី 
ជាប់សនន តជាតាំណាងរាស្តេតានចាំនួនដត ២៥នាក់ សេមើនឹង ២០,៣៣% ននចាំនួនអនកជាប់សនន តេរបុ ១២៣នាក់   ។ 
គណបកសចាំនួន ២ដដលបានឈនោះសនន តានអាេនៈសៅកនុងរដាេភា និងានស្តេតីជាប់សនន តជាតាំណាងរាស្តេត គឺ
គណបកសរបជាជនកមពុជា ទទួលបាន ៦៨អាេនៈ កនុងសនាោះាន ១៨អាេនៈជាស្តេតីសេមើនឹង ២៦,៤៧%ជាភាគ
រយខពេ់ជាងគណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិដដលានស្តេតីជាប់សនន តដត ៧នាក់ (១២,៧៣%)ននអាេនៈ ដដលទទួលបាន 
៥៥ ។ លទធផលសបាោះសនន តបានបង្ហា ញសទៀតថា កនុងចាំសណាម ១៣រាជធានី សខតតដដលានស្តេតីជាប់សនន តជា
តាំណាងរាស្តេត គឺ រាជធានីភនាំសពញ និងសខតតកណាត លានតាំណាងរាស្តេតស្តេតីចាំនួន៤នាក់ និងសខតតាវ យសរៀងាន
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តាំណាងរាស្តេតស្តេតីចាំនួន៣នាក់ដដលជាចាំនួនសរចើនជាងបណាត សខតតសផសងៗ  ។ ផទុយសៅវញិ សខតតដដលានភាគរយ
ស្តេតីជាប់សនន តខពេ់បាំផុតគឺ សខតតនប លិន ១០០% និងរាជធានី សខតតដដលានភាគរយស្តេតីខពេ់បនាទ ប់ ដូចជា សខតត
រកសចោះ ៦៦,៦៦% សខតតាវ យសរៀង ៦០% សខតតកណាត ល ៣៦,៣៦% រាជធានីភនាំសពញ និងសខតតសេៀមរាបានភាគ
រយដូចគន គឺ ៣៣,៣៣% ។ ស យដ កសខតតដដលានភាគរយទបជាងសគបាំផុតវញិគឺ សខតតកាំពង់ចម ៥,៥៥%  
។ (េូមសមើលបេមព័នធ៣ េតីពី ចាំនួន និងភាគរយស្តេតីជាប់សនន តតមមណឌ លរាជធានី សខតត) 

 
សបើសរបៀបសធៀបនឹងនីតិកាលទី៤ ចាំនួនស្តេតីជាប់សនន តានការថយចុោះបនតិច ០,៨១% (១%) ពី ២៦នាក់សេមើ

នឹង ២១,១៤% សៅចុងនីតិកាលទី៤ មក ២៥នាក់ សេមើនឹង ២០,៣៣% នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣ ។ តួសលខសនោះ
បង្ហា ញពីកងវោះឆនទៈនសោបាយរបេ់អនកដឹកនាាំគណបកស និងរ ា ភិបាលកនលងមកកនុងការបសងកើនេាារតស្តេតីជា
ថាន ក់ដឹកនាាំសៅថាន ក់ជាតិស្េបតមCMDG ។ សទោះជាោ ងសនោះកតី រាជរ ា ភិបាលកមពុជា និងគណបកសឈនោះសនន ត
ានអាេនៈសៅកនុងេភាសៅេល់សពលសវោចុងសរកាយ (នន ាំ២០១៤-២០១៥)កនុងការខិតខាំសធវើឲ្យេសរមចបាន
តមCMDGសនោះ  ។ រាជរ ា ភិបាល និងគណបកសានអាេនៈសៅកនុងេភាអាចខិតខាំរបឹងដរបងបសងកើនចាំនួនស្តេតី 
តមមសធយបាយសផសងៗតមដដលអាចសធវើសៅបាន ដូចជា អនុវតតនូវរបព័នធកូតសយនឌ័រ  ក់ស្តេតីជាំនួេបុរេដដល 
ោដលងពីតាំដណង  ក់ស្តេតីជាំនួេស្តេតីដដលបានោដលងពីតាំដណង។ល។ និង។ល ។ សរៅពីខិតខាំរបឹងដរបង
បសងកើនេាារតស្តេតី  ការយកចិតតទុក ក់សលើគុណភាពននការចូលរមួរបេ់ស្តេតីក៏ជាសរឿងេាំខាន់ណាេ់ដដរ សធវើ
ោ ងណាឲ្យស្តេតីានេសមលងកនុងការេសរមចចិតត និងបាំសពញការង្ហរស យគម នការសរ ើេសអើងពីេាំណាក់បុរេដដល
ជាេហ្ការ ី ។ 
រកាហ្វកិ ទី៥៖ ចាំនួនអាេនៈរមួដដលគណបកសនីមួយៗទទួលបានទូទាំងរបសទេ 
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រកាន្រហ្វកិទី៦៖  ចាំនួនតាំណាងរាស្តេតននគណបកសនសោបាយដដលទទួលបាន គិតជាភាគរយ(%) 
 

 
 

ករណីសិកាទី១ 

សោកជាំទវ ល ី គមឹយលៀង សកើតនន ាំ១៩៤៨ ជាសបកខជនសលខសរៀងទី៥ និង
បានជាប់សនន តសៅមណឌ លបាត់ដាំបងមកពីគណបកសរបជាជន បានានរបាេន៍
ថា “កតត ដដលជាំរញុចិតតខ្ុ ាំឲ្យចូលរមួកនុងនសោបាយស យារសគសមើលសឃើញពី
ភាពេកមមននការង្ហររបេ់ខ្ុ ាំ គឺសចោះជួយស្តេតី បុរេ កុារមិនសរ ើេសអើង សហ្ើយ  
គណបកសក៏សមើលសឃើញខ្ុ ាំ របជាពលរដាក៏សចោះដតស្េោញ់ខ្ុ ាំ ដដលជាសហ្តុសធវើឲ្យខ្ុ ាំ
ចូលរមួកនុងនសោបាយស យមិនដឹងខលួន”  ។ 

សៅេម័យរដាកមពុជាមិនេូវានគណបកសសរចើនសទ សទើបសោកជាំទវចូល
រមួកនុងគណបកសរបជាជនកមពុជាតាំងពីនន ាំ១៩៧៩រហូ្តមក ។ បនាទ ប់មកសោក
ជាំទវក៏ានតួនាទីជារបធានេហ្ជីពកាន់ខាងការង្ហរជួយស្តេតី សបើអនកណាាន
បញ្ហា អវីានទុកខលាំបាកអវីអាចមករកគត់ឲ្យជួយស ោះស្ាយ  ។  នន ាំ១៩៨១-នន ាំ១៩៨២ សោកជាំទវ ានតួនាទី
ជារបធានសទេចរណ៍សៅសខតតបាត់ដាំបង ។ 
 

18  
(14%) 

50 
 (41%) 

7  
(6%) 

48  
(39%) 

តំណាងរាស្រស្តទំង១២៣របូ បននីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣ 

គ.របជារនកមពុជា  (ស្រស្តី ១៨ របូ = ១៤%) 
គ        .របជារនកមពុជា (បុរស្ ៥០  របូ = ៤១%) 
គ.ស្យែង្កគ ោះជាតិ (ស្រស្តី ៧ របូ =៦%) 
គ.ស្យែង្កគ ោះជាតិ (បុរស្ ៤៨ របូ = ៣៩%) 

យោករំទវលី គឹមយលៀង 
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សោកជាំទវបនតថា សៅកនុងគណបកសរបជាជនកមពុជាគឺានរកមុចលនាស្តេតី សរពាោះគណបកសសនោះយកចិតត
ទុក ក់ស្តេតីណាេ់ ជាពិសេេគណបកសសមើលសឃើញខ្ុាំជាមនុេសសាម ោះរតង់ មិនសចោះសរ ើេសអើង មិនសចោះវាយឫក  
គឺសចោះជួយទុកខធុរ:ដល់មនុេសរគប់គន មិនថាបុរេ ឬស្តេតី  ។ ចាំណុចមួយសទៀតខ្ុាំអបអរ និងេរសេើរចាំសពាោះស្តេតីទាំង
អេ់ដដលសចោះសធវើការង្ហរ គឺបានជួយខលួនឯង  ។ 

 

សោកជាំទវបនតថា ចាំសពាោះគណបកស ក់សបកខភាពស្តេតីសៅជួរខាងសលើគឺជាសរឿងលអណាេ់ សរពាោះស្តេតីអាច
ជួយស្តេតីគន ឯងបានសរចើន ជួនកាលសរឿងរា វខលោះគត់មិនអាចនិោយជាមួយបុរេបានសទ គត់រតូវនិោយរបាប់
សយើងជាស្តេតីដូចគន  សហ្ើយសយើងជាស្តេតីរតូវផតល់ការដណនាាំពួកគត់ជាស្តេតីដដលានការង្ហរសធវើសៅកនុងភូមិ កនុងឃុាំ 
ថា ការង្ហរស្តេតីសៅទីរកុងសគសធវើសចោះអេ់សហ្ើយ ដូសចនោះសយើងរតូវសធវើតមសគសដើមបកីាងេមតថភាពខលួនឯង គឺខ្ុាំសចោះ
ដតបង្ហា ត់បង្ហា ញគត់សដើមបឲី្យស្តេតីានការរកីចាំសរ ើន ។ ស យដ កចាំសពាោះកូនស្េីៗដដលចូលចិតតសៅផទោះ សយើងរតូវ
ដតពនយល់ឲ្យសៅសរៀន សរពាោះេងគមឥ ូវសគសលើកតាំសកើងស្តេតីណាេ់ ។ 

 

សោកជាំទវបានបនតសទៀតថា គណបកសបានសបើកទូោយណាេ់ទក់ទងនឹងការសរជើេសរ ើេសបកខជន 
េាំខាន់រតូវការសមើលសៅសលើេមតថភាព របជារបិយភាព របវតតិការង្ហរ  និងជាមនុេសមិនវាយឫក ចាំសពាោះកាំរតិវបបធម៌ ក៏
រតូវការផងដដរ ។ ចាំសពាោះខលួនខ្ុាំតទ ល់គម នបញ្ហា  ឬការរបឈមអវីសទសៅកនុងគណបកស គឺានដតសគេបាយចិតតអប
អរាទរជាមួយសយើង ។ 

 

សោកជាំទវបានបដនថមថា កនុងអាំ ុងសពលសធវើការសោេនាសបាោះសនន ត គឺខ្ុាំសធវើអវីសៅតមកមមវធីិនសោបាយ
របេ់គណបកសប ុសណាណ ោះ ប ុដនតសៅកដនលងខ្ុាំសធវើការគឺចង់និោយថាសៅកនុងស្េុកខ្ុាំតទ ល់ សគាគ ល់ខ្ុាំចាេ់ណាេ់អវី
ដដលខ្ុាំធាល ប់ជួយទុកខធុរ:ដល់របជាពលរដា ជាពិសេេស្តេតីឈឺសពាោះឆលងទសនល(េាំរាលកូន)ជាសដើម  ។  មួយវញិសទៀត 
សបើរបជាពលរដាគត់ចង់ដឹងបសចចកសទេកនុងការ ាំដុោះ សធវើសម ចចង់ឲ្យចាំសរ ើនផលានចាំណូលលុយកាក់ចូលកនុង
រគួារ ខ្ុាំសចោះដតជួយសៅ សហ្ើយសយើងសចោះដតសដើរស្ាវរជាវទក់ទងខាងកេិកមម  ាំសនោះ  ាំសនាោះ សរពាោះដប កខាងខ្ុាំ
ភាគសរចើនរកីរក អញ្ច ឹងសហ្ើយសយើងរតូវគិតគូរឲ្យពួកគត់ានមុខរបរ ានរបាក់ចាំណូល ខ្ុាំគិតថាសនោះជាវធីិាស្តេត
មួយទក់ទញេនលឹកសនន តផងដដរ ។ 

 

ជាចុងសរកាយសោកជាំទវបញ្ហជ ក់ថា សៅកនុងអាណតតិសនោះគត់នឹងសធវើអវីឲ្យស្េបសៅតមកមមវធីិនសោបាយ
គណបកស ដដលានដូចជាការបណតុ ោះបណាត លស្តេតី  អាំពីេុខុាលភាពស្តេតី ការពនយល់ពីអនាម័យស្តេតី កុារ និង
បាំផុេឲ្យកុារសៅសរៀនឲ្យបានរគប់គន   ។ 

 

គួរបញ្ហជ ក់ផងដដរថាសោកជាំទវ លី គឹមសលៀង ជាស្តេតីសមា យាន ក់ ានកូនស្េី៤នាក់ ប ុដនតាល ប់១នាក់  
ានតួនាទីជារគូមសតតយយេិកាសៅបទុមរាជាពីេងគមចេ់ ។ សោកជាំទវក៏ធាល ប់ជាស្តេតីាន ក់ឈរស ម្ ោះសបាោះ
សនន តសៅសលខសរៀងទី១ដដរ តាំងពីអាណតតិទី២មកសមល ោះ ។ េពវនថងសោកជាំទវរេ់សៅសខតតបាត់ដាំបង  ។ 
 
 
 



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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ករណីសិកាទី២ 

សោកកជាំទវ មួរ សខុរួរ ជាសបកខជនសលខសរៀងទី១ និងបានជាប់សនន ត
សៅមណឌ លបាត់ដាំបងនិងជាាថ បនិករបេ់គណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិ(CNRP)  ។ 

 ដផអកតមរបវតតិរបូេសងខបតាំណាងរាស្តេតនីតិកាលទី៤ (នន ាំ២០០៨-២០១៣)
សចញស យ អងគការខុមដន្រហ្វលនន ាំ២០០៩ បានបង្ហា ញពីបទពិសាធន៏ការង្ហរេាំខាន់ៗ 

របេ់សោកជាំទវមុនសពលជាប់ជាតាំណាងរាស្តេត៖ 
- នន ាំ២០០៦ ដល់នន ាំ២០០៧  អគគសលខាធិការគណបកសេមរងសុ ី
- នន ាំ២០០៤ ដល់នន ាំ២០០៧ របធានគណ:អភិបាលនាយកវទិយាថ ន      

         េនតិភាព និងអភិវឌឍន៍ 

- នន ាំ២០០៤ ដល់នន ាំ២០០៦  េាជិកគណ:កាម ធិការនាយកគណបកស  
                             េមរងសុ ី

 - នន ាំ១៩៩៨ ដល់នន ាំ២០០៤ រដាមន្រនតីរកេួងកិចចការនារ ីនិងអតីតយុទធជន 
 

 

សោកជាំទវ មួរ េុខហួ្របានានរបាេន៍ថា “ខ្ុ ាំឈរស ម្ ោះជាតាំណាងរាស្តេតសៅកនុងគណបកសេមរងសុ ី
តាំងពីនន ាំ១៩៩៨ គឺឈរស ម្ ោះសៅសលខសរៀងទី៤ ។ សៅនន ាំ២០០៣ឈរស ម្ ោះសៅសលខសរៀងទី៣ នន ាំ២០០៨ឈរ
ស ម្ ោះសៅសលខសរៀងទី១ និងនន ាំ២០១៣ឈរស ម្ ោះសៅសលខសរៀងទី១កាន់សៅមណឌ លបាត់ដាំបង ចាំសពាោះសខតតសនោះគឺ
ខ្ុ ាំសមើលការខុេរតូវទូទាំងសខតតសដើមបីស ោះស្ាយបញ្ហា ជូនរបជាពលរដាសៅមូល ា ន ជាពិសេេបញ្ហា ស្តេតី”។ 

 

សបើនិោយពីឧបេគគ ឬបញ្ហា របឈមរបេ់ស្តេតីគឺសៅដតាន ទី១)ស្តេតីរតូវរបកួតរបដជងជាមួយសបកខជន
ដនទសទៀតជាបុរេ ប ុដនតក៏អាចជាការសរ ើេសអើងសភទគឺសគចត់ទុកស្តេតីជាសភទទន់សខាយ ឬកតត វបបធម៌ទាំសនៀម       

ទាំោប់ រពមទាំងកតត រគាួរ(ាវ មី)មិនគាំរទឲ្យចូលរប ូកកនុងនសោបាយជាសដើម ។ 
  

 សោកជាំទវបដនថមថា កនុងអាំ ុងសពលសោេនាសបាោះសនន តសោកជាំទវបានសលើកស ើងនូវកមមវធីិនសោ
បាយចាំនួន ៧ចាំណុចធាំៗ ដូចជា៖ ទី១) អ្ាំចេ់ៗទទួលបានរបាក់ដខកនុង១ដខចាំនួន១០ដុោល រ  ទី២) កមមការនីិ គឺ
ទទួលបានរបាក់ដខកនុង១ដខចាំនួន១៥០ដុោល រ ទី៣) ជាពិសេេអនករគូ មន្រនតីរាជការជាស្តេតីគឺទទួលបាន ១ដខចាំនួន
១ោនសរៀល  ទី៤) គឺខាងកេិកមម សរពាោះ៥០%ននកេិករសយើងជាស្តេតី រកទីផារជូនពួកគត់ ផលិតផលរបេ់គត់ 
ទី៥) សេវាេុខភាពស យឥតគិតនថលសរពាោះវាេាំខាន់ណាេ់េាំរាប់ស្តេតី ទី៦) គឹេនយផតល់ជូននូវអាោរបូករណ៍
សៅដល់យុវនារ ី សហ្ើយនិងកមមវធីិកមចីេាំរាប់ការេិកា ទី៧) អាំពីថវកិា ការរបាក់កមចីកុាំឲ្យសលើេពី១%កនុងមួយដខ
សរពាោះអនកដដលខចីលុយភាគសរចើនគឺជាស្តេតី ។  
 

 

 បនាទ ប់ពីសោកជាំទវជាប់សនន តជាតាំណាងរាស្តេតសៅមណឌ លបាត់ដាំបងេរាប់នីតិកាលទី៥សនោះ េកមមភាព 
ដដលគត់បាន និងកាំពុងសធវើមុនសគសនាោះគឺសៅនថងទី៣០ ដខតុោ នន ាំ២០១៣ សៅស្េុកថមសគល ឃុាំតយ ុង សខតតបាត់
ដាំបង គត់បានចុោះសៅមូល ា នសមើលរបជាពលរដា ជាពិសេេស្តេតី កុាររងសរគោះស យទឹកជាំនន់ ។ កនុងសនាោះ

យោករំទវមួរ សុ្ខ្ួរ 



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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សោកជាំទវក៏បានបង្ហា ញេកមមភាពរបេ់ខលួនតមរយ:របព័នធអិុនសធើសណត សនាោះគឺតមរយ:របព័នធផសពវផាយ
េងគមដូចជាFacebookផងដដរ  ។ 
 

 សោកជាំទវបានផតល់អនុាេន៍ថា ដាំសណាោះស្ាយកនុងការ ក់ចាំនួនសបកខជនស្តេតីឲ្យកាន់ដតសរចើនសៅនីតិ
កាលសរកាយៗសទៀតសៅលាំ ប់សលខសរៀងទី១-៣ ជាយនតការដាំបូង ស្តេតីរតូវសរៀនេូរតចប់ពីឥ ូវសនោះេិន បនាទ ប់
មកស្តេតីរតវូោ្នចូលរមួរប ូកកនុងវេ័ិយនសោបាយ  សបើេិនពួកគត់ចង់ចូលរមួជាមួយសយើង ។ មយ ងវញិសទៀត
សោកជាំទវក៏ចង់បានសបកខភាពស្តេតី ដដលានាន នដសចញពីអងគការេងគមេីុវលិមកចូលរមួឈរស ម្ ោះជាសបកខជន
ផងដដរ គត់នឹងជាំរញុស្តេតីទាំងសនាោះ រពមទាំង ក់សៅសលខសរៀងទី១ ឬទី២ជូនពួកគត់ ។ សោកជាំទវបានបញ្ហជ ក់
ថាសយើងរតូវការស្តេតីានចាំសណោះដឹង សយើងរតូវការអនកដដលមករបយុទធយកឈនោះ ានរបវតតិការង្ហរយូរ ពិសេេ
សយើងរតូវការអនកដដលេងគមសគាគ ល់ គឺសៅកនុងអងគការានស្តេតីទាំងសនាោះសរចើនណាេ់  ។ សោកជាំទវបនតថា
សយើងានស្តេតីកនុងចលនាស្តេតីសហ្ើយ ប ុដនតមិនសចោះដត ក់ៗពួកគត់ឲ្យឈរសលខសរៀងណាមួយសនាោះសទ េាំខាន់ស្តេតី
ទាំងសនាោះរតូវកាល ោន និងេកមម គឺចុោះសៅមូល ា នតទ ល់រាល់នថងឲ្យរបជាពលរដាសគសមើលសឃើញ សដើមបីបសញ្ចញ
ាន នដ និងអូេយកេនលឹកសនន តឲ្យគណបកសជាប់  ។ 

 

 ជាចុងសរកាយសោកជាំទវានរបាេន៍ថា “អវីដដលខ្ុ ាំបានកាំពុងសធវើ និងបនតសធវើតសៅមុខសទៀត  គឺទមទរ
រកយុតតិធម៌ រកេិទធិសេមើគន ជូនស្តេតី” ។ ជាមួយគន សនោះដដរ កញ្ហញ  ដណវ អីុមជាសលខាធិការរបេ់សោកជាំទវ បាន
បញ្ហជ ក់ថា ាន នដដដលជាលទធផលរបេ់សោកជាំទវបានសធវើគឺានសរចើន ប ុដនតគត់បានសលើកយកចាំណុច          
េាំខាន់ៗមួយចាំនួនដូចជា៖  
 

ទី១)  -សោកជាំទវបានជាប់ជារបធានស្តេតីរបជាធិបសតយយសៅដប កអាេីុ (CALD) Council of Asian 

Liberals and Democrats សៅនន ាំ២០០៩ ។  
ទី២)  -បាននាាំញតិតជូនសៅសោកស្េីហីុ្លឡារគីលីនតុន អាំពីអនកបុរ ី និងបឹងកក់ ដដលរតូវរកមុអាជ្ាធរ    

ប ូលីេ សប អឹមបានចប់ស្តេតីរងសរគោះជាង ១០របូសៅឃុាំោាំង ស យាររពួកគត់ទមទរសអាយ
ានេាំណងេមរមយជាមួយរកុមហុ្្នតនអីុមិុច ដដលបានរ ាំសោភយកផទោះេដមបងពួកគត់  ។ 

ទី៣)  -បានជួយអនតរាគមន៍ និងទប់ាក ត់ចាំសពាោះរកមុហុ្្នដដលនាាំពលករសៅបសរមើការង្ហរសមផទោះសៅ
របសទេា ស េីុ របសទេអាន្រហ្វិកខាងតបូង រកមុហុ្្នមិនដដលខាវ យខវល់ពីការលាំបាកចាំសពាោះ
ពលករសពលជួបបញ្ហា ធងន់ធងរសៅទីសនាោះ សហ្ើយជាពិសេេពលករមិនទន់រគប់អាយុរតវូបាន   
រកមុហុ្្នដកលងឯការ ទសងវើទាំងសនោះជាទសងវើខុេចាប់ទាំងស្េងុ ។   

ទី៤)  -សៅសដើមដខកញ្ហញ  ដខតុោ និងដខវចិឆិកា នន ាំ២០១៣សនោះ សោកជាំទវបានចុោះេួរេុខទុកខរបជា
ពលរដារងសរគោះស យទឹកជាំនន់ និងបាននាាំអាំសណាយេបបុរេធម៌ពីបងបអូនដខមរសៅសរៅស្េុក 
និងកនុងស្េុក សដើមបជួីយេរាលនូវទុកខលាំបាករបេ់របជាពលរដាដដលកាំពុងរងសរគោះស យសរគោះ
ធមមជាតិ របាណជាង៤ពាន់រគាួរ េថិតសៅស្េុកថមសគល ស្េកុកាំសរៀង ស្េកុេដងក ស្េុកឯកភនាំ 
ស្េុកគេ់រក  ស្េកុបាណន់ ស្េកុរកុខគីរ ីនិងរកងុបាត់ដាំបង សខតតបាត់ដាំបង ។   

 

 គួរបញ្ហជ ក់ផងដដរថា សោកជាំទវមួរ េុខហួ្រ សកើតសៅនន ាំ១៩៥៤ សៅរាជធានីភនាំសពញ ានរគួារ និង
ានកូន៣នាក់  ។ ករមិតវបបធម៌ ពីនន ាំ១៩៧៦ ដល់នន ាំ១៩៧៩ បរញិ្ហញ បរតចិតតវទិយ ាន់ន្រោវ ន់េីុេកូ រដាកាលីហ្វ័រ
ញ  េហ្រដាអាសមរកិ ។ បនាទ ប់មកសៅនន ាំ១៩៧៩ ដល់នន ាំ១៩៨១ អនុបណឌិ តដផនកកិចចការេងគម ប័រគលី កាលីហ័្វរ
ញ  េហ្រដាអាសមរកិ ។  



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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ករណីសិកាទី៣ 

សោកស្េី គី សភុាព សកើតនន ាំ១៩៦១ ជាសបកខជនមណឌ លកាំពង់នន ាំង សលខ
សរៀងទី៣ មកពីគណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិ  គត់បានានរបាេន៍ អាំពីកតត ដដល
ជាំរញុឲ្យគត់េ័មរគចិតតចូលរមួកនុងវេ័ិយនសោបាយ គឺសៅចុងនន ាំ១៩៩៨  ។ គត់
បានសឃើញរបជាពលរដាសៅដកបរភូមិានបញ្ហា ជាមួយអាជ្ាធរដដនដី ពីសរឿងការចប់
ឧបករណ៍សនាទរបជាពលរដា ដដលបានមកសនាទសៅដកបរចាំណុចកប់សេោះ សៅ
កនុងឃុាំឈូកេ ស្េុកកាំពង់រតឡាច ។ បនាទ ប់មក គត់បានសឃើញតាំណាងរាស្តេត
របេ់គណបកសេម រងសុមីកជួបរបជាពលរដាទាំងសនាោះគឺសោកេម រងសុីតទ ល់ ។ សោកានការរពួយបារមភមួយ
ភូមិដតមតងមិនដមនបុគគលមួយនាក់ពីរនាក់សទ សហ្ើយគណបកសសនោះទប់ាក ត់បទសលមើេសនាទប ោះពាល់ផលរបសោជន៍ 
របេ់អនកកនុងភូមិរបេ់គត់ ។ ចាំដណកអាជ្ាធរ ដដលបានចប់ឧបករណ៍សនាទរបេ់របជាពលរដាសហ្ើយដបរសៅ
ជាភ័យខលួនសៅវញិ សៅសពលសឃើញគណបកសេម រងសុចុីោះមកអនតរាគមន៍អាំពីបទសលមើេសនោះ ។ ស យសមើលសឃើញ
ទសងវើលអរបេ់គណបកសេមរងសុី ក៏បណាត លឲ្យចិតតខ្ុាំចប់សផតើមចូលរប ូកកនុងវេ័ិយនសោបាយ ស យមិនដឹងខលួន 
សហ្ើយខ្ុាំបានចូលរមួកនុងគណបកសេមរងសុី ចាំនួន៣អាណតតិ តាំងពីនន ាំ២០០៧មកសម លោះ ។ 

 

សោកស្េី េុភាពបាននិោយបនតថា ដាំបូងស ើយគត់បានចូលរមួកនុងគណបកសេម រងសុីគឺគត់បាន
ចប់សផតើមចូលសៅកនុងរកមុចលនាស្តេតីស្េុកកាំពង់រតឡាច ។ ស យបានសមើលសឃើញនូវកមមវធីិនសោបាយរបេ់
គណបកសេម រងសីុានទាំងអេ់ ១០ចាំណុច សគលនសោបាយសនោះក៏បាននិោយអាំពីការសលើកេទួយស្តេតី និងកុារ 
រពមទាំងសលើកស ើងសធវើសម ចឲ្យរបជាពលរដាានជីវភាពេមរមយ របាក់ដខមន្រនតីរាជការេមរមយ កមមករសរាងចរកជា
សដើម ។ 

 

សោកស្េីក៏បានេរសេើរគណបកយេមរងសុី សចោះសលើកទឹកចិតតស្តេតី និងផតល់ឱកាេឲ្យស្តេតីបានសៅសរៀន 
ចូលរមួវគគបណតុ ោះបណាត លជាមួយអងគការសនោះអងគការសនាោះ ដដលជាសហ្តុសធវើឲ្យចាំសណោះដឹងគត់ខាងដផនកនសោ
បាយសកើនស ើងមួយកាំរតិ ។ សោកស្េីបានបដនថមថា “ខ្ុាំធាល ប់ឈរសៅសលខសរៀងទី២កាលពីអាណតតិមុនកនុង    
គណបកសេមរងសុ ី ប ុដនតអាណតតិទី៥សនោះខ្ុាំឈរសៅសលខសរៀងទី៣ មូលសហ្តុដដលខ្ុាំឈរសលខសរៀងទី៣ស យារ
គណបកសេមរងសុ ី រមួបញ្ចូ លគន ជាមួយគណបកសេិទធិមនុេសសៅជាគណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិ សហ្ើយខ្ុាំបាន
េមបទនឲ្យសបកខជនសផសងឈរសៅសលខសរៀងទី២ដដលជាបុរេ ។ សោកស្េីបនតថា “គណបកសបានជាំរញុខ្ុ ាំឈរ
ស ម្ ោះសៅសលខសរៀងខាងសលើដដរ ប ុដនតរតូវបានខ្ុ ាំបដិសេធសរពាោះខ្ុ ាំសមើលសឃើញពីេមតថភាពខលួនមិនអាចឈរ
ស ម្ ោះសៅសលខសរៀងទី១បាន សទើបខ្ុ ាំេុាំឈរសៅសលខសរៀងទី៣”  ។ មយ ងវញិសទៀតសបើនិោយពីការឈរស ម្ ោះសៅ
សលខសរៀងខាងសលើ ឬខាងសរកាម អាស្េ័យសលើេមតថភាព លទធភាព សពលសវោរគប់រគន់កនុងកិចចការង្ហរសនោះ ។  
ប ុដនតក៏ានសធវើការេទង់មតិេាជិកបកស ស យសបាោះសនន តគាំរទតាំងពីថាន ក់ឃុាំ ថាន ក់ស្េុក និងថាន ក់សខតត ។ ជាងសនោះ
សៅសទៀតគណបកសក៏ានការជាំរញុសបកខជនណាដដលសលចសធាល  (ានេមតថភាព  ានភាពកាល ោន ានលទធ
ភាព) ឲ្យឈរស ម្ ោះសៅសលខសរៀងខាងសលើផងដដរស យមិនានការសបាោះសនន តេទង់មតិស ើយ  ។ សោកស្េីបនត

យោកស្សី្ គី សុ្ភាព 



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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ថា សបើនិោយពីាធារណជនវញិខ្ុាំានការសរតកអរសរពាោះបានឮេាំដីរបជាពលរដាស យតទ ល់ថា របជាពលរដា
សៅកនុងឃុាំសឃើញខ្ុាំជាស្តេតីាន ក់របឹងដរបងសធវើការង្ហរពួកគត់គម នការសរ ើេសអើងដថមទាំងេរសេើរថា « ខ្ុ ាំជាស្តេតីសាោះ
សធវើការង្ហរបានលអជាងបុរេ សចោះដឹងេុខទុកខរបជាពលរដាមិនរបកាន់ថាគណបកសណា ឬគណបកសណា » ។ 

 

តមរបាេន៍ចុងសរកាយរបេ់សោកស្េី គី េុភាព គត់ចង់ចូលរមួសលើកេទួយស្តេតីកនុងវេ័ិយ
នសោបាយរពមទាំងជាំរញុការ ក់ចាំនួនសបកខជនស្តេតីឲ្យកាន់ដតសរចើនសៅអាណតតិសរកាយសទៀត ឲ្យានស្តេតីឈរ
ស ម្ ោះបានសរចើនសៅថាន ក់ស្េុក វាជាចាំណុចលអខ្ុាំក៏េាំលឹងសមើលស្តេតីណាដដលានេមតថភាព សដើមបឲី្យពួកគត់
ានភាពកាល ោនចូលរមួសធវើកិចចការនសោបាយ សរពាោះស្តេតីសបើសធវើការង្ហរអវីគឺយកចិតត ក់ខាល ាំង សហ្ើយសបើស្តេតីសធវើអវី
មួយសហ្ើយបានលទធផលលអរបសេើរជាងបុរេ ។ ខ្ុាំគិតថាខ្ុាំនឹងសធវើការបណតុ ោះបណាត លពូកគត់ ដូចគណបកសធាន ប់
សធវើចាំសពាោះខ្ុាំអញ្ច ឹង សហ្ើយខ្ុាំេងឃមឹសទៀតថាអាណតតិសរកាយសបើានស្តេតីចូលរមួសរចើនគណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិនឹង
ទទួលបាន៣អាេនៈសៅមណឌ លកាំពង់នន ាំងសនោះ ។  

សបើសទោះបីសោកស្េី គី េុភាព មិនបានជាប់សនន តសៅអាណតតិទី៥សនោះកីត ប ុដនតទឹកចិតតគត់សៅដតចង់បនតសធវើ
នសោបាយ និងបនតជួយស្តេតីសៅមូល ា នរបេ់គត់ទក់ទងនឹងសេវាាធារណ: ដូចជា ជួយស្តេតីាននផទសពាោះសបើ
ឈឺសពាោះសពលយប់េូមផតល់ដាំណឹងមកគត់សដើមបីរករុមឺ កដឹកជូនសៅមណា លេុខភាព ។  

 

គួរបញ្ហជ ក់ថា សោកស្េី គី េុភាព ជាស្តេតីសមា យ ានកូន៤នាក់ ស្េី៣នាក់ របុេ១នាក់  ។ កាលពីមុន
គត់ជាអនកលក់ដូរឥវា ន់ចប់ហួ្យតិចតួចតាំងពី នន ាំ១៩៩២  ។ គត់ធាល ប់បានសរៀនេូរតសៅថាន ក់បាក់I/បាក់អង  
(ទី៩-ទី១០) សៅវទិយល័យរពោះយុគនធរ សហ្តុផលដដលគត់បានចូលសរៀនស យារាត យ ឪពុកគិតថាកូនស្េីរតវូ
ដតបានចូលសរៀនេូរតដូចកូនរបុេផងដដរ ។ 

 
ករណីេិកាទាំងបីសនោះ បង្ហា ញឲ្យសឃើញថា កនុងការសធវើនសោបាយ ស្តេតីរតវូការការផតល់ឱកាេ និងគាំរទ 

ពីគណបកសនសោបាយរបេ់ខលួន ។ គណបកសរតូវានសគលនសោបាយជាក់ោក់ជាោយលកខណ៍អកសរ សដើមបី
សលើកេទួយដល់ការចូលរមួរបេ់ស្តេតី និងរតូវានដផនការអភិវឌឍន៍េមតថភាពស្តេតីអាំពីកិចចការនសោបាយ និង
ជាំនាញសផសងៗតមរយៈឲ្យស្តេតីចូលរមួកនុងវគគបណតុ ោះបណាត លខលីៗ េិកាខ ាោ ។ល។ និង។ល។ បដនថមពីសលើសនោះ 
ស្តេតីរតូវានភាពរេួរាយរាក់ទក់ ានការតេូ្ ានឆនទៈសាោះមុត និងកាល ោន រពមទាំងានភាពសជឿជាក់សលើខលួន
ឯង ។ 

 
៣.កមមវិធីនយោបាេថាែ ក់ជាត្ិរបសគ់ណបកស អំពី បញ្ញា ្សត ីនិងកមុារ 
 

 កនុងដាំសណើ រការយុទធនាការសោេនាសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣ ដដល
ានរយៈសពល ៣០នថង ចប់ពីនថងទី២៧ ដខមិថុនា ដល់នថងទី២៦ ដខកកក  នន ាំ២០១៣ គណបកសនសោបាយទាំង៨ 
បានសធវើេកមមភាពសោេនាោ ងេកមមសដើមបីបង្ហា ញកមមវធីិនសោបាយរបេ់ខលួនកនុងការអភិវឌឍរាជធានី សខតត 
និងរបសទេជាតិជូនដល់អនកសបាោះសនន ត ។ អាំ ុងសពលសនោះ សយើងសឃើញគណបកសពីរបានសធវើេកមមភាពសោេនា



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
 

2
0

1
3

 

21 

េកមមជាងសគ គឺគណបកសរបនាំង (គណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិ) និងគណបកសកាន់អាំណាច (គណបកសរបជាជនកមពុជា) ។ 
ជាមួយគន សនោះ គណបកសមួយចាំនួនក៏បានបង្ហា ញដល់អនកសបាោះសនន តនូវកមមវធីិនសោបាយទក់ទិនបញ្ហា ស្តេតី និង
កុារសដើមបីស ោះស្ាយកនុងនីតិកាលទី៥សនោះផងដដរ ។ 
 

កមមវធីិនសោបាយ និងការេនយរបេ់គណបកសខាងសរកាមសនោះ រតូវបានដកស្េង់សចញពីវទិយុអាេីុសេរ ី
និងឯការរបេ់វទិយាថ នតេូ្មតិ និងសគលនសោបាយ (API) េតីពី “សគលនសោបាយគណបកសកនុងការ
សោេនាសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥” ដដលបានដកស្េង់ទាំងស្េងុពីកមមវធីិនសោបាយ
របេ់គណបកសនសោបាយទាំង៨ េរាប់នីតិកាលទី៥ ។ កមមវធីិនសោបាយ និងការេនយសនោះក៏បានដកស្េង់
សចញពីរបាយការណ៍របេ់អងគការខុមដន្រហ្វល េតីពី “ការចូលរមួនសោបាយរបេ់ស្តេតីកនុងការសបាោះសនន តសរជើេតាំង
តាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣” ចាំនួន ២៥ឃុាំ កនុងស្េុកចាំនួន៥ និងសខតតចាំនួន៥ ដូចជាសខតតកាំពង់នន ាំង 
សខតតកាំពង់ចម សខតតកាំពង់ធាំ សខតតរពោះវោិរ និងសខតតតដកវ ។   

 
 

តរាងទី៣៖  កមមវធីិនសោបាយថាន ក់ជាតិរបេ់គណបកសសដើមបសី ោះស្ាយបញ្ហា ស្តេត ីនិងកុារ 
តរាងខាងសរកាមសនោះ បង្ហា ញឲ្យសឃើញថា គណបកសនសោបាយបានបសងកើនការយកចិតតទុក ក់ទក់ទងនឹងការ
ស ោះស្ាយបញ្ហា ស្តេត ីនិងកុារសៅកនុងកមមវធីិនសោបាយរបេ់ខលួន ។ 
 
 

 

ល.រ 
 

កមមវធិីនយោបាេ 
 

គណបកស
នយោបាេ 

១ បសងកើនការពរងឹងគុណភាព សេវាេុខាភិបាល និងេងគមកិចច ស យសលើកកមពេ់
រកមេីលធម៌វជិាជ ជីវ: និងានសគលនសោបាយផតល់របាក់សលើកទឹកចិតតចាំសពាោះ
រគូសពទយគាំរ ូ និងផតល់សេវាមិនយកកាំនរចាំសពាោះរបជារាស្តេតរកីរក ផតល់សេវាជូនស្តេតី
ាននផទសពាោះឲ្យសៅពិនិតយនផទសពាោះសៅមនទីរសពទយរដាស យឥតបង់របាក់ កាត់បនថយ 
អរតមរណភាពាត ទរក និងកុាររពមទាំងជរមុញឲ្យសពទយជួយពយបាល
របជារាស្តេតដដលសរគោះថាន ក់ចរាចរស យរដាជាអនកសចញនថលសេវាជូន  ។ 

គណបកស 
រ្វុនសុនិបុិច 

២ លុបបាំបាត់ការជួញដូរមនុេស ស្តេតី និងកុារ និងលុបបាំបាត់ការផលិត ការចរាចរ 
ការដចកចយ និងការជួញដូរសរគឿងសញៀនខុេចាប់រគប់របសភទ ។ 

៣ ជរមុញការអនុវតតចាប់ឲ្យបានមឺុងា ត់ ពិសេេចាប់របនាំងអាំសពើពុករលួយ 
ចាប់េតីពីការបន្រង្ហក បអាំសពើជួញដូរមនុេស និងអាំសពើសធវើអាជីវកមមផលូវសភទ និងចាប់
េតីពីការរតួតពិនិតយសរគឿងសញៀន ។ 

៤ សលើកកមពេ់ស្តេតីចូលរមួកនុងវេ័ិយនសោបាយ និងចូលរមួដឹកនាាំរគប់វេ័ិយ និង
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រគប់លាំ ប់ថាន ក់ គឺសផតើមសចញពីនសោបាយាតធិបសតយយ និងជាពិសេេរតូវ
សលើកទឹកចិតតឲ្យកូនស្េីបានចូលសរៀនេូរតដូចកូនរបេុ ។ 

៥ ចត់វធិានការរគប់ដបបោ ង សដើមបីរគប់រគងការសធវើចាំណាកស្េុកឲ្យបានស្េប
ចាប់ និងានេុវតថិភាព ធានាការសគរពេិទធិមនុេស ស្េបតមចាប់ការង្ហរ ។  

៦ បសងកើនគុណភាព និងេុវតថិភាពននការចិញ្ច ឹមទរក កុារកាំរពា និងអនកកាំពុង
ទទួលសេវាាត រយុវនីតិេមបទ សៅកនុងមណឌ លរដា និងអងគការមិនដមន             
រ ា ភិបាល ស យផតល់អាោរ ការាន ក់សៅេមរមយ និងផតល់សេវាអប់រ ាំ រពម
ទាំងបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជាំនាញតមតរមូវការទីផារការង្ហរ ។ 

៧ ឧបតថមភសោករគូ អនករគូ និងផតល់របាក់សបៀវតសេមរមយ ។ សៅាោបឋមេិកា
រតូវានអាោរេាំរាប់េិកានុេិេស ទឹកាអ ត ឧបករណ៍េិកា និងថាន ក់សរៀន
រគប់រគន់ ។ បឋមេិកា និងមធយមេិការតូវញុាំអាោរនថងរតង់សៅាោ
សរៀន ាន ក់សៅាោដល់ោង ចសទើបរតលប់មកផទោះសដើមបទុីកឲ្យាត បិតរបកប
របរចិញ្ច ឹមជីវតិ ។ យុវជនដដលមិនបានបនតការេិការតូវបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវ:
ជាំនាញ ។ ផតល់អាោរបូតថមភដល់និេសតិរកីរក ដេវងរកអាោរបូករណ៏  ឧបតថមភ
និេសិតសៅេិកាសៅបរសទេកនុងន័យបសងកើនចាំសណោះដឹង និងតល េ់បតូរបទពិសាធ
ន៏រវាងរបសទេសផសងៗដដលានទាំនាក់ទាំនងលអជាមួយរបសទេកមពុជា ។ 

គណបកស 
សាធារណរដ្ឋ 
របជាធិយបត្េយ 

៨  បសងកើតឲ្យាននាយក ា នេនតិេុខេងគម និងេុខុាលភាព សដើមបសីបើកឲ្យាន
ការចូលរមួេហ្ការរវាងអនកាន កនុងសគលបាំណងចូលរមួបនថយភាពរកីរក 
បាំបាត់អាំសពើពុករលួយ និងបាំបាត់សចរកមមសផសងៗដដលធាល ប់ានសៅកនុងេងគមដខមរ  
។ នាយក ា នសនោះឧបតថមភដល់ ចេ់ជរា ជនពិការ កុារកាំរពា ស្តេតីសមា យ អនក
រកីរកគម នការង្ហរ គម នទីលាំសៅ និងដថបាំប នទរក កុារ  ។  

៩ អាំសពើហឹ្ងាបានផតល់នូវការឈឺចប់ទាំងផលូវកាយ ផលូវចិតត និងផលូវសភទ ។ បុគគល
ង្ហយរងសរគោះជាងសគស យារអាំសពើហឹ្ងា គឺ ស្តេតី និងកុារដដលានភាពទន់
សខាយពុាំានកាំោាំងរគប់រគន់កនុងការតេូ្នឹងអាំសពើហឹ្ងា ។ ប ុដនតស្តេតីសនោះសហ្ើយ
ដដលានតួនាទីយកចាំសណោះដឹងបានមកពីការសរៀនេូរតតមរយ:ឯការ (អាំពី
ហឹ្ងាសៅសលើស្តេតីសភទនិងចាប់)ផសពវផាយបនតសៅស្តេតីាន ក់សទៀត ដដលជាស្តេតីសម
ផទោះដូចគន សនោះ បានយល់ដឹងដដលសកើតានស ើងសៅកនុងេហ្គមន៍របេ់ខលួន 
ដូចជា កនុងរគួារមួយដដលសកើតានស ើងស យារដតបតីវាយរបពនធ ឬបតីាន



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
 

2
0

1
3

 

23 

ស្េីសរចើនមិនទទួលខុេរតវូកនុងរគាួរ ។ 

១០ ស្តេតីរតូវដតសចោះសរ ើបាំរោះពីការឈឺចប់ទាំងផលូវកាយ ផលូវចិតតមិនរតូវគិតដតខាំខាាំាត់
េងកត់ចិតត សរពាោះខាល ចខូចស ម្ ោះ ឬអាស្េូវសករ ត  តមចាប់ស្តេតីសនាោះសទ ពីសរពាោះ
ចាប់ស្តេតីសនោះសគបសងកើតស ើងេាំរាប់ឲ្យមនុេសរបុេានអាំណាច សធវើបាបស្តេតី ដត
ប ុសណាណ ោះ ។ សហ្តុសនោះេាជិក េហ្គមន៍នីមួយៗជាពិសេេស្តេតីយល់ឲ្យចាេ់
ពីតាំនលរបេ់ខលួនសទោះបីកាំោាំងគត់ទន់សខាយជាងបុរេដមន ដតេតិបញ្ហញ របេ់
ស្តេតីមិនទន់សខាយសទ ។ 

១១ សយើងទាំងអេ់គន ជារបជាពលរដារពតួនដ ាមគគីគន  សហ្ើយេហ្ការជាមួយ
េហ្គន៍ជាតិ េាគម អងគការជាតិ និងអងគការអនតរជាតិរមួគន យកចិតតទុក ក់ 
ជួយឧបតថមភនូវជីវភាពេុខភាព និងេុខុាលភាពដល់ចេ់ជរា ស្តេតីសមា យទី
ទល់រក ។ ជួយបងកលកខណ:ឲ្យានអាជីព និងកុារកាំរពាឲ្យានការទីពឹងពាក់
អាស្េ័យបានចូលសរៀនដូចកុារឯសទៀតៗសដើមបីអភិវឌឍន៏ធនធានមនុេសឲ្យចក
ផុតពីសេចកតីលងង់សមល សនោះជាទិេសៅដ៏ពិេិដា  ។ 

១២ ពរងឹងាថ នភាព និងតួនាទីដ៏េាំខាន់របេ់ស្តេតីកនុងេងគម សលើកេទួយេីលធម៌ 
និងតនមលរបេ់ស្តេតីដខមរ លុបបាំបាត់រាល់ទេសនៈសមើលស្ាលតួនាទីរបេ់ស្តេតី 
េាំសៅសលើកកមពេ់ការចូលរមួរបេ់ស្តេតីឱយកាន់ដតទូលាំទូោយ និងខាល ាំងកាល ដថម
សទៀតកនុងការកាង និងការពារាតុភូមិ  ។ 

គណបកស 
របជារនកមពុជា 

១៣ បនតសលើកកមពេ់េមធម៌សយនឌ័រ ជាំរញុភាពអង់អាចរបេ់ស្តេតីសៅកនុងសេដាកិចច 
ស យជាំរញុការបណតុ ោះ បណាត លបាំពាក់បាំប នជាំនាញបសចចកសទេ និងផតល់       
កាោនុវតតភាពដល់ស្តេតីកនុងការពរងីកមុខរបរ បសងកើនចាំណូល និងកាង     
េហ្រគិនភាព  ។  

១៤ បសងកើនឱកាេសរៀនេូរតេរាប់ស្តេតី និងសកមងស្េី ជាពិសេេសៅករមិតមធយម 
េិកាទុតិយភូមិ និងឧតតមេិកា ។ 

១៥ ពរងីកលទធភាពកនុងការទទួលបានសេវាេុខាភិបាលរបកបស យ គុណភាព
េរាប់ស្តេតី និងសកមងស្េី ជាពិសេេសៅតមតាំបន់ជនបទ  ។ 

១៦ ជាំរញុកមមវធីិអប់រ ាំេីលធម៌េងគម តនមលស្តេតី និងរគាួរដខមរ េាំសៅពរងីកវបបធម៌
អហិ្ងា ការកាងរគួារ និងេហ្គមន៍របកបស យេុភមងគល ។ 

១៧ ពរងឹងការអនុវតតចាប់េតីពីការទប់ាក ត់អាំសពើហិ្ងាកនុងរគួារ និងកិចចការពារ
ជនរងសរគោះ និងចាប់េតីពីការបន្រង្ហក បអាំសពើជួញដូរមនុេស និងការសធវើអាជីវកមមផលូវ
សភទ ជាពិសេេការអនុវតតដផនការជាតិ េតីពីការទប់ាក ត់អាំសពើហិ្ងាសលើស្តេតី 
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សដើមបីលុបបាំបាត់នូវឥរោិបថសរបើអាំសពើហិ្ងាសលើស្តេតី ។  
១៨ បនតបសងកើនេាារតននការចូលរមួរបេ់ស្តេតីឱយបានកាន់ដតសរចើនស ើង សៅកនុង

ាថ ប័នជាតិរគប់ថាន ក់ សដើមបីឱយស្តេតីបានចូលរមួកាន់ដតេកមមកនុងការសធវើសេចកតី
េសរមចនានា ការកាងដផនការអភិវឌឍន៍ និងអភិបាលកិចច ទាំងសៅថាន ក់ជាតិ 
និងថាន ក់សរកាមជាតិ ។  

១៩ ផតល់អាទិភាពសលើការអភិវឌឍេុខុាលភាពកុារឱយបានលអរបសេើរ ស យជាំរញុ
ការផសពវផាយ និងអនុវតតោ ងម ត់ចត់នូវអនុេញ្ហញ អនតរជាតិ េតីពីេិទធិកុារ ជា
ពិសេេធានាឱយកុារបានទទួលពិតរបាកដនូវេិទធិជាមូល ា នទាំងបួនរបេ់
កុារ គឺ ”េិទធិរេ់រានានជីវតិ េិទធិទទួលបានការអភិវឌឍ េិទធិទទួលបានការ
ការពារ និងេិទធិចូលរមួរបេ់កុារ”  ។  

២០ បនតខិតខាំេសរមចនូវសគលសៅអភិវឌឍន៍េហ្េសវតសររ៍បេ់កមពុជា ដដលពាក់ព័នធ
នឹងកុារ ។  

២១ ពរងឹងការអនុវតតនសោបាយដថទាំជាំនួេចាំសពាោះកុារ ការដថទាំកុារតមរគាួរ  
និងេហ្គមន៍  បសងកើនការរគប់រគង និងគុណភាពននការដថទាំកុារសៅតម
មណឌ លទាំងមណឌ លរដា និងមណឌ លននអងគការមិនដមនរ ា ភិបាល ។  

 
 

២២ អនុវតតមឹុងា ត់នូវអនុេញ្ហញ អនតរជាតិ និងចាប់ជាធរាន សដើមបីរករគាួរលអ
េរាប់កុារសៅកនុងរបសទេ និងអនតររបសទេ រាាំងាក ត់ការសធវើអាជីវកមមកុារ
តមរគប់របូភាព ។  

២៣ បនតសលើកកមពេ់ការអប់រ ាំ និងបណតុ ោះបណាត លមុខជាំនាញវជិាជ ជីវៈ ចាំសណោះដឹងវទិយ
ាស្តេតបសចចកសទេ និងកមមវធីិបាំណិនជីវតិដល់យុវជន ជាពិសេេយុវជនពុាំេូវ
ានលទធភាព យុវជនង្ហយរងសរគោះ និងយុវជនពិការឱយានេមតថភាព និងកា
ោនុវតតភាពកនុងការបសងកើតមុខរបរ ឬដេវងរកការង្ហរសធវើកនុងទីផារពលកមមដដល
កាំពុងដតានការរកីចសរមើន  ។ បសងកើនការអប់រ ាំ ការដថទាំ និងការផតល់សេវាេុខ
ភាពរបកបស យគុណភាព និងេមធម៌ដល់យុវជន ពរងីកេកមមភាពេិលបៈ 
កីឡា ការកមានតេរាប់យុវជន េាំសៅពរងឹងកាយេមបទ េុខភាព និង
ាមគគីភាពកនុងជួរយុវជន យុវនារ ី ។ 

២៤ បរមុងទុក២៥%ននថវកិាជាតិ េរាប់ការេិកាអប់រ ាំរបេ់យុវជន និងយុវនារ ី
ទាំងអេ់  ។ 

គណបកស 
ហ្វខមរឈប់រក 

២៥ ការសរបើកាល ាំងពលកមមកុារសរកាមវយ័គឺជាអាំសពើខុេចាប់ដ៏អារកក់បាំផុត សហ្ើយ
រតូវដតសចញចាប់ោមរបាមោ ង ច់អហ្ង្ហក រ ។ 
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២៦ ផតល់ការេិកាអប់រ ាំជាចាំបាច់ដដលានគុណភាពខពេ់ ដល់កុារទូសៅស យ
ឥតគិតនថលសរកាមការយល់ដឹងដល់េុខទុកខ និងភារកិចចជួយរគួាររបេ់កុារ ក៏
ដូចជាសេចកតីរតូវការពិសេេរបេ់កុារមួយចាំនួន រពមទាំងទុកខសាករបេ់
កុារកនុងតាំបន់រកីរក  ។ 

២៧ សោេនាអាំពាវនាវទូទាំងរបសទេ សដើមបីទញចាំណាប់អារមមណ៍សៅសលើបញ្ហា ជិោះ
ជាន់កាំោាំងពលកមមកុារ  ។ ជាពិសេេាតបិត និងនិសោជកទាំងឡាយរតូវ
ដតទទួលការអប់រ ាំឲ្យបានយល់ពីផលអវជិជាន េតីពីការសរបើកុារសរកាមវយ័ឲ្យសធវើ
ការ ។ 

២៨ ឧបតថមភគាំរទកមមករឧេាហ្កមម ឲ្យានជាំនួយនិងសេវាកមមដផនកមនទីររកាេុខ
ភាព មនទីរសមើលកុារ ទីកដនលងាន ក់សៅ និងកដនលងសធវើការរបកបស យអនាម័យ 
និងានលកខណ:េមរមយ  ។ 

២៩ បសងកើតការង្ហរពិសេេេរាប់ជនពិការ 

៣០ 
 

ធានាឲ្យស្តេតីានលទធភាពទទួលបានការអប់រ ាំសេមើបុរេស យការផតល់តួនាទី និង
ការឧបតថមភពិសេេ  ។ 

គណបកស 
សយ្ គ្ ុះជាត្ិ 

៣១ ធានាឲ្យស្តេតីទទួលនូវសេវាេុខាភិបាលបានរតឹមរតវូ 

៣២ ធានា និងការពារស្តេតីជាជនជាតិសដើមកនុងការសរបើរបាេ់ដីេហ្គមន៍ និង
រគប់រគងដីតមដបបរបនពណីរបេ់ខលួន ។ 

៣៣ ផតល់េិទធិសេមើគន ដល់ស្តេតី កនុងលទធភាពទទួលផលពីវេ័ិយសេដាកិចច 

៣៤ ផតល់ការធានាតាំដណង និងតួនាទីដល់ស្តេតីកនុងការង្ហររដា ស យានកូត
ចាេ់ោេ់  ។ 

៣៥ ធានាឲ្យានការចូលរមួពីស្តេតី កនុងការសធវើសេចកតីេសរមចទាំងឡាយ  ។ 

កនុងអាំ ុងសពលយុទធនាការសោេនាសបាោះសនន តសនោះដដរ រកមុអងគការេងគមេីុវលិដូចជា អងគការ            
ខុមដន្រហ្វល (COMFREL) យូអិនវមិូន (UN Women) គណៈកាម ធិការសលើកេទួយស្តេតីកនុងវេ័ិយនសោបាយ 
(CPWP) អងគការេនតិភាព និងអភិវឌឍន៍ (PYD) មជឍមណឌ លេិទធិមនុេសកមពុជា (CCHR) អងគការចាំសរ ើនស្តេតី (WfP) 
និងរកមុស្តេតីសដើមបីទាំងអេ់គន  (Women for All) បានេហ្ការសរៀបចាំសវទិកាពិភាកាគណបកសនសោបាយ     េតីពី 
“វធិានការពិសេេសដើមបសី ោះស្ាយញ្ហា ស្តេត ី និងកុារសៅកមពុជា”  ស យានការចូលរមួពីថាន ក់ដឹកនាាំ និងតាំណាង
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គណបកសនសោបាយចាំនួន ៧ជាវាគមិនកិតតិយេ ដូចជា គណបកសេញ្ហជ តិកមពុជា គណបកសហ្្វុនេិុនបិុច      
គណបកសាធារណរដារបជាធិបសតយយ គណបកសរបជាជនកមពុជា គណបកសដខមរឈប់រក គណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិ 
និងគណបកសេមពន័ធសដើមបីរបជាធិបតយយ តាំណាងអងគការមិនដមនរ ា ភិបាលជាតិ និងអនតរជាតិ មន្រនតីាថ នទូត    
មន្រនតីរកេួងកិចចការនារ ីមន្រនតីគ.ជ.ប មន្រនតីរកេួងមោនផទ ស្តេតីជារកុមរបឹកាឃុាំ េង្ហក ត់ តាំណាងយុវជន  និងេហ្
គមន៍របជាពលរដាេរបុរបាណ ២៧០នាក់ សៅេណាា គរាន់សវ រាជធានីភនាំសពញ កាលពីនថងទី០៣ ដខកកក  
នន ាំ២០១៣ ។  

សវទិកាពិភាកាគណបកសនសោបាយសនោះ សរៀបចាំស ើងកនុងសគលបាំណងសដើមបីជាឱកាេដល់គណបកស
នសោបាយបង្ហា ញពីកមមវធីិនសោបាយរបេ់ខលួនទក់ទងនឹងវធិានការពិសេេស ោះស្ាយបញ្ហា ស្តេតី និងកុារ 
និងការកាំណត់ជាក់ោក់ននរបពនធ័កូតសដើមបបីសងកើនភាពជាតាំណាងនសោបាយរបេ់ស្តេតី រពមទាំងផតល់ឲ្យេងគម
េីុវលិ និងរបជាពលរដាជាាច េ់សនន តទទួលបានព័ត៌ាន ដដលជាភាពចាំបាច់កនុងការសបាោះសនន តសរជើេតាំង
តាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣ សដើមបីធានាឲ្យានការតល េ់បតូរសគលនសោបាយ និងវធិានការនានា
ទក់ទិននឹងបញ្ហា ស្តេតី និងកុារ ។ ខណៈដដលគណបកសនសោបាយមួយចាំនួនបានសលើកស ើងនូវយុទធាស្តេត
របេ់គណបកសខលួនសដើមបសី ោះស្ាយបញ្ហា ស្តេតី និងកុារ ក៏ានគណបកសមួយចាំនួនមិនបាន ក់សចញនូវសគល
នសោបាយ ច់ស យដ កកនុងការសឆលើយតបសៅនឹងបញ្ហា ស្តេតី និងកុារផងដដរ ។ តាំណាងគណបកសនសោបាយ
ខលោះក៏មិនបានសលើកស ើងពីការកាំណត់របព័នធកូត        សដើមបបីសងកើនចាំនួនភាពជាតាំណាងខាងនសោបាយរបេ់ស្តេតី 
សហ្ើយក៏មិនានការសបតជ្ាអវីជាក់ោក់សដើមបកីាំដណទរមង់ចាប់េតីពីការសបាោះសនន តដដរ ។ សទោះជាោ ងណាក៏
ស យ  គណបកសមួយចាំនួនក៏បានបង្ហា ញការគាំរទឲ្យានរបព័នធកូតសដើមបបីសងកើនចាំនួនស្តេតីជាប់សនន តជាតាំណាង
នសោបាយសៅរគប់កាំរតិ ឬក៏ានយនតការបសងកើនេាារតស្តេតីផងដដរ  ។ 

 
 

តរាងទី៤៖  ការគាំរទរបេ់គណបកសសៅសលើការកាំណត់របព័នធកូតសដើមបបីសងកើនចាំនួនស្តេតជីាប់សនន ត 
ជាតាំណាងគណបកសនសោបាយ េរាប់នីតិកាលទី៥ 
 

ល.រ 
ការកំណត្់របព័នធកូំ  យដ្ើមបបីយងកើនចំនួន្សតជីាប់យនែ ត្ 

ជាត្ំណាងនយោបាេ យ ម្ ុះគណបកសនយោបាេ 

1 តាំណាងគណបកសេញ្ហជ តិកមពុជាបានគាំរទោ ងជាក់ោក់ អាំពីការ
កាំណត់ឲ្យានរបព័នធកូតោ ងតិច៣០% េរាប់តាំណាងនសោ 
បាយរបេ់ស្តេតី ។  

គណបកស 
េញ្ហជ តិកមពុជា 
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2 តាំណាងគណបកសហ្្វនុេិុនបិុចបានបង្ហា ញដដរថា គណបកសខលួនាន
យុទធាស្តេតសលើកេទួយ សដើមបបីសងកើនភាពជាតាំណាងនសោបាយរបេ់
ស្តេតី ប ុដនត កាំណត់រតឹមដតសរកាម ៣០%គឺលអ ។ 

គណបកស 
ហ្្វុនេិុនបិុច 

3 តាំណាងគណបកសាធារណរដារបជាធិបសតយយ មិនានការសបតជ្ា
សៅសលើការកាំណត់របព័នធកូតសទ ប ុដនតបានបង្ហា ញោ ងចាេ់ថា 
គណបកសខលួនបាន ក់សបកខជនស្តេតីសពញេិទធិចាំនួន ៣៥,៥៨% (៣៧
នាក់) កនុងបញ្ជ ីសបកខជនឈរស ម្ ោះេរាប់ការសបាោះសនន តជាតិ នីតិ
កាលទី៥សនោះ  ។ 

គណបកស 
ាធារណរដារបជាធិបសតយយ 

4 

 

តាំណាងគណបកសរបជាជនកមពុជាបានានរបាេន៍ថា  ខណៈ
ដដលមិនានរបព័នធកូតសៅកនុងគណបកសរបេ់ខលួន ប ុដនតបានកាំណត់
រចួសហ្ើយេរាប់រ ា ភិបាល សដើមបបីសងកើនេាារតស្តេតីកនុងភាពជា
អនកដឹកនាាំ ។ 

គណបកស 
របជាជនកមពុជា 

 

៤.សមារិក្សតរីបស ់គ.រ.ប គធ/ខប គឃ/សប និងម្នតីការោិលេ័យបាុះយនែ ត្ និងស្ប់សនលឹកយនែ ត្ 
 
 

 
សៅដតានចាំនួនតិចតួចសៅកនុងតួនាទីជាអនករគប់រគង និងចត់ដចងការ

សបាោះសនន តេរាប់ការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ
២០១៣សនោះ  ។ គឺានស្តេតីដត១នាក់ ប ុសណាណ ោះកនុងចាំសណាមេាជិកគណៈកាម
ធិការជាតិសរៀបចាំការសបាោះសនន ត (គ.ជ.ប) ៩នាក់ ដដលចាំនួនសនោះានការថយចុោះ 
១នាក់សបើសរបៀបសធៀបការសបាោះសនន តជាតិ នន ាំ២០០៨ ានចាំនួន ២របូ និងាន
ស្តេតីដត ៦៤នាក់ សេមើនឹង ១៨,៤៤% ននចាំនួនេរបុ ៣៤៧នាក់ ដដលជាបុគគលិក
បាំសរ ើការង្ហរសៅទីេតីការគ.ជ.ប  ។ ស្តេតីសៅ
ដតានចាំនួនតិចតួច ចាំសពាោះគណៈកមមការ

សរៀបចាំការសបាោះសនន តថាន ក់សរកាមៗដូចជា គណៈកមមការរាជធានី/សខតតសរៀបចាំ
ការសបាោះសនន ត  (គធ/ខប)ានចាំនួន ១២៤នាក់ សេមើនឹង ១៣,៣៨%ននចាំនួន
េរបុ ៩២៧នាក់ ថវីសបើចាំនួនសនោះានការសកើនបនតិច៣% (២នាក់)សបើសធៀបនឹង
ការសបាោះសនន តជាតិ នីតិកាលទី៤ នន ាំ២០០៨ស្តេតីានចាំនួនដត ១២២នាក់ សេមើ
នឹង ១០% និងគណៈកមមការឃុាំ/េង្ហក ត់សរៀបចាំការសបាោះសនន ត (គឃ/េប)ាន
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ចាំនួន១ ១៩៥នាក់ សេមើនឹង ១៤,៦៤%ននចាំនួនេរបុ៨ ១៦៥នាក់  ។ ប ុដនតដបរជាានចាំនួនសរចើនសៅថាន ក់ទបជាង
សនោះសៅវញិ ដូចជា គណៈកមមការការោិល័យសបាោះសនន ត (គកប) និងរាប់េនលឹកសនន ត (គករ) ានចាំនួនស្តេតី ៤៧ 
៩១៣នាក់ សេមើនឹង ៤២,០១% ននចាំនួនេរបុ ១១៤ ០៥៤នាក់ ។ ចាំនួនសនោះានការសកើនស ើងបងគួរ ៩,៧២% (១៨ 
៣៦២នាក់) សបើសធៀបនឹងការសបាោះសនន តជាតិ នីតិកាលទី៤ នន ាំ២០០៨ ស្តេតីានចាំនួនដត ២៩ ៥៥២នាក់ សេមើនឹង 
៣២,២៩% ប ុសណាណ ោះ  ។ 

 

របាយការណ៍េសងកតការណ៍របេ់ខុមដន្រហ្វល3 េតីពី “ ការចូលរមួនសោបាយរបេ់ស្តេតីកនុ ងការសបាោះសនន ត
សរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នន ាំ២០១៣”  បានរកសឃើញថា សៅនថងសបាោះសនន តកនុងចាំសណាម៦០ការោិល័យសបាោះសនន ត 
ានការោិល័យសបាោះសនន តចាំនួនដត ៤៩ប ុសណាណ ោះ ដដលានេាេភាពមន្រនតីការោិល័យសបាោះសនន តជាស្តេតីចាំនួន
១១៣នាក់ (៣១,៣៩%)ននចាំនួនេរបុ ៣៦០នាក់  ភាគសរចើនពួកគត់ានតួនាទីជាសលខាធិការ ជាំនួយការទី១ និង
ជាំនួយការទី២  ។ 

 

៥.អែកសយងកត្ការណ៍ជា្សត ី
 

 

 

កនុងការសរៀបចាំ ការសបាោះសនន តសរជើេតាំង
តាំណាងរាស្តេត អាណតតិ ទី៥សនោះ អងគការមិនដមនរ ា
ភិបាលជាតិ អនតរជាតិ បណាត ាថ នទូតនានា របចាំ
សៅកមពុជា និងគណបកសនសោបាយ បាន ក់
ពរង្ហយអនកេសងកតការណ៍ និងតាំណាងរបេ់ខលួន
តមឃុាំ េង្ហក ត់ និងតមការោិល័យសបាោះសនន ត     
បណាត រាជធានី សខតត រកងុនីមួយៗ សដើមបីចូលរមួេសងកតសមើលដាំសណើ រការសរៀបចាំការសបាោះ

សនន ត  ។ តមតួសលខផលូវការរបេ់គ.ជ.ប4 ពុាំានបង្ហា ញតួសលខស្តេតីជាអនកេសងកតការណ៍ និងតាំណាងគណបកស
ស ើយ គឺ បង្ហា ញដតតួសលខេរបុប ុសណាណ ោះ  ។ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 ខុមដន្រហ្វល ក់ពរង្ហយអនកេសងកតការណ៍ស្តេតីរយៈសពលដវង និងខលីចាំនួន ៦០នាក់សៅកនុង២៥ឃុាំ ៥ស្េុក និង៥សខតត  
(សខតតកាំពង់ធាំ កាំពង់ចម កាំពង់នន ាំង តដកវ និងសខតតរពោះវោិរ) 
4
 សេៀវសៅេរបេ់គ.ជ.បេតីពី ការសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ននរដាេភា នថងទី០៥ ដខកញ្ហញ  នន ាំ២០១៣ 



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
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G   អែកសយងកត្ការណ៍ជាត្ិ  
 

ដដលគ.ជ.ប បានអនុញ្ហញ តិចាំនួន 
៤០ ១៤២នាក់ មកពីេាគម អងគការ
មិនដមនរ ា ភិបាលចាំនួន ៣៥កនុង
សនាោះ តមព័ត៌ានតទ ល់ពី អងគការខុម
ដន្រហ្វល អនកេសងកតការណ៍ខុមដន្រហ្វល  
ានចាំនួនេរបុ ១១ ៤៦៨នាក់ ដដល
ានស្តេតីចាំនួន    ៤ ៤០៩នាក់ សេមើនឹង 

៣៨,៤៤% ។ តួសលខេរបុអនកេសងកតការណ៍ជាតិសនោះ ានការសកើនចាំនួន ៨ ៨៨០នាក់ (២៨,៤០%) សបើ
សធៀបនឹងនីតិកាលទី៤ នន ាំ២០០៨ ានចាំនួនដត ៣១ ២៦១នាក់  ។ 

 

G  អែកសយងកត្ការណ៍អនតរជាត្ិ  
 

េរបុចាំនួន ២៩២នាក់ ។ ចាំនួនសនោះ
ានការថយចុោះ ៣០០នាក់ (៥០,៦៧%) 
សបើសធៀបនឹងនីតិកាលទី៤ ចាំនួនអនក
េសងកតការណ៍អនតរជាតិាន ៥៩២នាក់
(៣២,៧៧%ជាស្តេតី)  ។ 
 

 
 
 
 
 
 

 

G ត្ំណាងគណបកសនយោបាេ  

   សៅតមការោិល័យសបាោះសនន តេរាប់ការសបាោះសនន តជាតិ នន ាំ២០១៣ គ.ជ.ប បានទទួល
ាគ ល់តាំណាងគណបកសនសោបាយចាំនួនេរបុ ៩៩ ៤៨១នាក់ កនុងសនាោះតាំណាងមកពី     គណបកស
របជាជនកមពុជាចាំនួន ១៩ ០០៩នាក់ និងតាំណាងបរមុងចាំនួន១៩ ០១៣នាក់ ។ តាំណាងមកពី    
គណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិានចាំនួន ១៨ ០១២នាក់ និងតាំណាងបរមុងចាំនួន ១៧ ៥១៤នាក់ ។  
តាំណាងមកពីគណបកសហ្្វនុេិុនបិុចានចាំនួន ១៤ ៨៣៩នាក់ និងតាំណាងបរមុងចាំនួន  ១០ ០៤៤
នាក់ ។ 
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៦.អែកយបាុះយនែ ត្្សត ី
 

  

ការពិនិត្យបញ្ជ យី ម្ ុះ និងចុុះយ ម្ ុះយបាុះយនែ ត្ 
 

សោងតមករណីេិការបេ់ខុមដន្រហ្វលបានរកសឃើញថា កនុងអាំ ុងសពលននការពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និង
ការចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន តក៏ានភាពមិនរបរកតីទក់ទិន សៅនឹងការមិនសគរពនីតិវធីិ ដូចជាការមិនសគរពសពល 
សវោសធវើការដដលានផលប ោះពាល់ សៅសលើរបជាពលរដាជាស្តេតីមួយចាំនួន 
។ ករណីសៅេង្ហក ត់វាលវង់ រកងុកាំពង់ចម ស្តេតីភាគសរចើនជាអនកលក់ដូរ 
ពួកគត់រវល់លក់ដូរសៅផារមិនេូវានសពលទាំសនរេាំរាក លុោះដល់ទាំសនរ
ពីការលក់ដូរសៅ ៤:០០រសេៀល ដល់ ៥:០០ ោង ច សទើបពួកគត់បានសៅ
ពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត ។ ក៏ប ុដនតសពលដដលពួកគត់
បានសៅដល់ការោិល័យចុោះស ម្ ោះ និងពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ មន្រនតីបាំសរ ើការចុោះ
ស ម្ ោះអនកសបាោះសនន តសៅទីសនាោះ បានបិទទវ រេាំរាកពីការង្ហរសៅសហ្ើយ 
ដូសចនោះពួកគត់ពិបាកេួរព័ត៌ានទក់ទិននឹង        ការពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងអនកខលោះមិនបានចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន តរបចាំ 
នន ាំ២០១២ សនោះជាមូលសហ្តុមួយរារាាំងស្តេតីមិនឲ្យចូលរមួកនុងការសបាោះសនន តដដលជាការប ោះពាល់េិទធិនសោបាយ
របេ់ាច េ់សនន ត  ។ ករណីេិកា និងរបាយការណ៍  េសងកតការណ៍អាំពីស្តេតីសៅកនុងអាំ ុងសពលននការពិនិតយបញ្ជ ី
ស ម្ ោះ និងការចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន តបានរកសឃើញសទៀតថា ស្តេតីមួយចាំនួនសៅកនុងឃុាំ េង្ហក ត់ ស្េុក រកុងចាំនួន ១០ 
ានដូចជា េង្ហក ត់បារាយណ៍ និង    េង្ហក ត់រកាកនុង (រកងុដូនដកវ សខតតតដកវ) េង្ហក ត់កាំពង់របណាក និងេង្ហក ត់
បា លោល (រកងុរពោះវោិរ សខតតរពោះវោិរ) ឃុាំកតីដូង (ស្េុកកាំពង់ាវ យ) និងេង្ហក ត់ដាំរជីាន់ខាល  (រកុងេទឹងដេន 
សខតតកាំពង់ធាំ) េង្ហក ត់វាលវង់ និងេង្ហក ត់េាំបូរាេ (រកងុកាំពង់ចម សខតតកាំពង់ចម) េង្ហក ត់សបអរ និងេង្ហក ត់ផា
នន ាំង (រកងុកាំពង់នន ាំ សខតតកាំពង់នន ាំង) មិនេូវានសពលសវោរគប់រគន់កនុងការទទួលព័ត៌ានឲ្យបានទូលាំទូោយ
អាំពីការពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងការចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត នន ាំ២០១២ ស យារស្តេតីជាសមផទោះរវល់ដតនឹងកិចចការផទោះ និង
ស្តេតីមួយចាំនួនសទៀតរវល់ដតនឹងមុខរបរលក់ដូរ ។ ពួកគត់ទាំងសនាោះានភាពមាញឹកកនុងការសមើលដថទាំកូនសៅ និង
រគួារ រពមទាំងសចញសៅបាំសពញការង្ហរតមតួនាទីសរៀងៗខលួនស យពុាំេូវបានគិតគូរ ឬរពួយបារមភអាំពីេិទធិរបេ់
ខលួនចូលរមួកនុងដាំសណើ រការពិនិតយបញ្ជ ីស ម្ ោះ និងការចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន តដដលជាដាំណាក់កាលមួយដ៏េាំខាន់ 
សដើមបីឲ្យពួកគត់ានេិទធិសៅសបាោះសនន តសៅនថងសបាោះសនន ត ។ 
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 ការបាត្់បង់សទិធិរបសអ់ែកយបាុះយនែ ត្្សតយីៅកែុងបញ្ជអីែកយបាុះយនែ ត្ 
 

សោងតមលទធផល SVRA Plus របេ់ខុម
ដន្រហ្វលរកសឃើញថា បញ្ជ ីសបាោះសនន តមិនទន់ានគុណ
ភាព និងការលុបស ម្ ោះអនកសបាោះសនន តានភាពមិន
របរកតីននការអនុវតតនីតិវធីិ ។ ១៣,៥០%ននអនកចុោះ
ស ម្ ោះសបាតសនន ត ដដលមិនានទិននន័យកនុងបញ្ជ ីសបាោះ
សនន តផលូវការេរាប់ការសបាោះសនន តជាតិ នន ាំ២០១៣ 
(ស ម្ ោះរបេ់ពួកសគមិនអាចរកសឃើញ ឬស ម្ ោះសនាោះ
តល េ់បតូរទាំងស្េុង) របដហ្លជាង ១,២៥ោននាក់នន
អនកចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត កនុងសនាោះានស្តេតីរបាណ 
៦២,៨០%  ។ 

 
េទុធនាការយោសនាយបាុះយនែ ត្ 
 

កនុងដាំសណើ រការយុទធនាការសោេនាសបាោះសនន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣ ដដល
ានរយៈសពល៣០នថង ចប់ពីនថងទី២៧ ដខមិថុនា ដល់នថងទី២៦ ដខកកក  នន ាំ២០១៣ គណបកសនសោបាយទាំង៨ 
បានសធវើេកមមភាពសោេនាោ ងេកមម សដើមបីបង្ហា ញកមមវធីិនសោបាយរបេ់ខលួនកនុងការអភិវឌឍរាជធានីសខតត 

និង របសទេជាតិជូនដល់អនកសបាោះ
សនន ត ។ គួរកត់េាគ ល់ថា កនុង
អាំ ុងសពលសោេនា សបាោះសនន ត 
នីតិកាលទី៥សនោះ របជាពលរដា   ជា
ាច េ់សនន តស្តេតី-បុរេ ទាំងអនកាន
ស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ី សបាោះសនន តកតី ទាំង
អនកមិនានស ម្ ោះ កនុងបញ្ជ ីសបាោះ
សនន តកតី បានចូលរមួោ ងផុេផុល 

និងេកមមកនុងកបួនសោេនា
ជាមួយគណបកសនសោបាយដដលខលួនសពញចិតត ជាពិសេេចូលរមួស យេម័រគចិតតជាមួយគណបកសរបនាំង គឺ
គណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិ ដដលពុាំធាល ប់ានពីមុនមកដដលភាគសរចើនជាយុវជន-យុវតីកនុងសនាោះតមការបា ន់ាម ន
ចាំនួនយុវតីរបាណ ៥០% ។ សោងតម ការផតល់ព័ត៌ានពីអងគការ-េាគមកាំពុងសធវើកិចចការជាមួយយុវជនបាន
ឲ្យដឹងថា ការចូលរមួោ ងេកមមរបេ់ យុវជន-យុវតីសនោះ គឺានការយល់សឃើញជា៥រកមុខុេៗគន  (១)យុវជន
ចង់សមើលកមមវធីិនសោបាយរបេ់គណបកសនសោបាយ  (២)យុវជនចង់សធវើនសោបាយ និងចង់ឈរស ម្ ោះសបាោះ
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សនន ត (៣)យុវជនចង់សឃើញលទធផលភាល មៗ (៤)យុវជនចង់សឃើញលទធផលយូរអដងវង និង(៥)យុវជនចូលរមួ
នសោបាយតមមិតតភកតិ និងចង់េបាយ ។ 

 

សោងតមរបាយការណ៍េសងកតការណ៍ស្តេតីរបេ់ខុមដន្រហ្វលបានឲ្យដឹងថា ស្តេតីបានចូលរមួកនុងេកមមភាព
សោេនាសបាោះសនន តជាមួយគណបកសនសោបាយជាមធយមានចាំនួនពី ៣០% សៅ៥០%ននអនកគាំរទគណបកស  
ឬអនកចូលរមួកនុងយុទធនាការោេនាសៅកនុងសខតតសគលសៅទាំង៥របេ់ខុមដន្រហ្វលគឺ សខតតកាំពង់ធាំ សខតតកាំពង់ចម 
សខតតកាំពង់នន ាំង សខតតតដកវ និងសខតតរពោះវោិរ  ។ 

 

ថៃ្ងយបាុះយនែ ត្ 
 

ចាំនួនរបជាពលរដា ដដលបានចុោះស ម្ ោះ និងានស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីស ម្ ោះសបាោះសនន តផលូវការ េរបុ                 
៩ ៦៧៥ ៤៥៣នាក់ កនុងសនាោះស្តេតីានចាំនួន ៥ ០៨១ ៨៤៣នាក់ សេមើនឹង ៥២,៥២%5 េរាប់ការសបាោះសនន តសរជើេ
តាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ នន ាំ២០១៣សនោះ ។ 

  
ានអនកសបាោះសនន តចាំនួនដត ៦ ៧៣៥ ២៤៤នាក់ សេមើនឹង ៦៩,៦១% 

ប ុសណាណ ោះ កនុងសនាោះតមការបា ន់ាម ន អនកសបាោះសនន តស្តេតីសរចើនជាងអនកសបាោះ
សនន តបុរេបានសបាោះសនន តសៅនថងអាទិតយ ទី២៨ ដខកកក  នន ាំ២០១៣ ។ 

 

អនកានេិទធិសបាោះសនន តចាំនួន២ ៩៤០ ២០៩នាក់ សេមើនឹង ៣០,៣៨% 
មិនបានសៅសបាោះសនន ត និង/ឬមិនបានសបាោះសនន ត ។ ការខកខានមិនបានសៅ
សបាោះសនន ត និង/ឬមិនបានសបាោះសនន តសនោះ ក៏អាចានស្តេតីមួយចាំនួនធាំផងដដរ 

។ ពួកសគពិតជាជួបការលាំបាកកនុងការសៅសបាោះសនន តសៅនថងសបាោះសនន ត ស យារានភាពមិនរបរកតីចាំបងមួយ
ចាំនួនដដលប ោះពាល់ដល់េិទធិអនកសបាោះសនន ត ជាពិសេេអនកសបាោះសនន តជាស្តេតី ដូចជា (១) បាត់ស ម្ ោះ និងរកស ម្ ោះ
ពួកសគមិនសឃើញសៅកនុងបញ្ជ ីស ម្ ោះអនកសបាោះសនន ត (២) ស ម្ ោះ និងទិននន័យមិនរតឹមរតូវសៅកនុងបញ្ជ ីស ម្ ោះអនក
សបាោះសនន ត  (៣) មិនានឯការបញ្ហជ ក់អាំពីអតតេញ្ហញ ណ (៤) រវល់សធវើកិចចការង្ហរផទោះ និងដស្េចាំការ និង (៥)      
ចាំណាកស្េកុ  ។ 

 

របាយការណ៍េសងកតការណ៍ស្តេតីរបេ់ខុមដន្រហ្វល បានរកសឃើញ
សទៀតថា ចាំនួនស្តេតីបានសៅសបាោះសនន តសរចើនជាងបុរេសៅកនុង ៥៩ការោិ   
ល័យសបាោះសនន តកនុងចាំសណាម ៦០ការោិល័យសបាោះសនន តនន ៥សខតតសគល
សៅរបេ់ខុមដន្រហ្វល របាណ១១ ៥៧៩នាក់(សរចើនជាង៥៥%)ននចាំនួនេរបុ
របាណ ២០ ២៣៣នាក់ ។ កនុង ៥៩ការោិល័យសបាោះសនន ត ានភាពមិន
របរកតីមួយចាំនួនបានសកើតស ើងចាំសពាោះអនកសបាោះសនន តស្តេតី ដដលានចាំនួន
េរបុ ៨៣ករណី (សលើកដលង          សខតតកាំពង់ធាំ) កនុងសនាោះ ២៣ករណីាន
                                                      
5
 របាយការណ៍អនកចុោះយ ម្ ោះយបាោះយនន តតមចំណាត់ថាន ក់អាយុ និងយភទ ស្រមាប់នន ំ២០១២ របស់្គ.រ.ប  
យចញផាយយៅបថងទី១១ កខមករា នន ំ២០១៣ 



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
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ការខុេទិននន័យ (ស ម្ ោះ ឬសភទឬនថងដខនន ាំកាំសណើ ត)  ២២ករណីរកស ម្ ោះមិនសឃើញ   (បាត់ស ម្ ោះ)     ២០ករណី
ានស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីសបាោះសនន ត      ប ុដនតគម នឯការបញ្ហជ ក់អតតេញ្ហញ ណ  ៦ករណីគម នស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីសបាោះសនន ត  
៤ករណីគម នស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីសបាោះសនន តប ុដនតធាល ប់បានសបាោះសនន តកនុងនន ាំ២០០៨ ឬ/និងនន ាំ២០១២  ៤ករណីរក
ការោិល័យសបាោះសនន តមិនសឃើញ  ១ករណីស ម្ ោះរបេ់ខលូនរតូវសគសបាោះសនន តរចួ ១ករណីការោិល័យសបាោះសនន ត
រតូវបានតល េ់បតូរទីតាំង      ប ុដនតាមីុខលួនមិនបានទទួលព័ត៌ាន   និង ២ករណីានភាពមិនរបរកតីនានា ដដល
នាាំឲ្យបាត់ភាពេាង ត់ននការសបាោះសនន ត  ។ ជាក់ដេតងការោិល័យ   សលខ ០៣៨៨ ានករណីសកើតស ើងគឺ អនក
សបាោះសនន តសដើរពីសរកាយអនកកាំពុងសបាោះសនន តាន ក់សទៀត និងសអើតសមើលសគគូេ សកើតានសៅសខតតកាំពង់ចម ។  
 

ការេទង់មតិរហ័្េ(Rapid Survey) របេ់ខុមដន្រហ្វលទូទាំងរបសទេសៅនថងទី២៩ ដខកកក  នន ាំ២០១៣
បនាទ ប់ពីនថងសបាោះសនន ត សៅសលើ ”អនកមិនបានសៅសបាោះសនន ត ឬមិនានទឹកសមម សៅរាមនដ”  បានរកសឃើញថា ស្តេតី
ចាំនួន ២ ០២៦នាក់ សេមើនឹង ៥២,៤%ននអនកេាភ េន៍េរបុ ៤ ១០៣នាក់ ។ កនុងចាំសណាមស្តេតីដដលមិនបានសបាោះ
សនន ត (អនកដដលមិនានទឹកសមម សៅរាមនដ)ាន ៤៩,៣%ននស្តេតីមិនបានសបាោះសនន តបានសលើកស ើងថា ពួកគត់
បានសៅដល់ការោិល័យសបាោះសនន តដដរ ប ុដនតមិនបានសបាោះសនន តស យារដតជួបឧបេគគ ។ ៤១,៧%ននស្តេតីមិន
បានសបាោះសនន តបានសលើកស ើងថា ពួកសគចង់សៅសបាោះសនន ត ប ុដនតមិនបានសៅ ។ ៩%ននស្តេតីមិនបានសបាោះសនន តបាន
សលើកស ើងថា ពួកសគមិនចង់សៅសបាោះសនន ត ។  
 

កនុងចាំសណាម៤៩,៣%ននស្តេតមិីនបានសបាោះសនន ត បានសលើកស ើងថា ពួកគត់បានសៅដល់ 
ការោិល័យសបាោះសនន តដដរ ប ុដនតមិនបានសបាោះសនន ត ស យារដតជួបឧេគគដូចជា៖ 
 

ភាគរេ (%) ឧបសគគ 
៣១,៤% គម នឯការបញ្ហជ ក់អតតេញ្ហញ ណសរបើកនុងការសបាោះសនន ត 
២៧,៧ រកស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីសបាោះសនន តមិនសឃើញ 
១០,៤% ានឯការរគប់រគន់ដតខុេទិននន័យ 
១០,៥% សផសងៗ 
៩,៨ %    គម នប័ណណព័ត៌ាន 
៤,៧% រកការោិល័យសបាោះសនន តមិនសឃើញ 
២,៨% ការោិល័យសបាោះសនន តានភាពរសញ រនញ  ឬតាំរង់ជួរយូរសពក 
២,១% មិនរតូវបានមន្រនតីការោិល័យសបាោះសនន តជួយេាំរលួឲ្យសបាោះសនន តមុនសគ 
០,៦% ានជនណាាន ក់កាំពុងដតតម នសមើលការសបាោះសនន តរបេ់ខ្ុាំ 
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៤១,៧%ននស្តេតមិីនបានសបាោះសនន ត បានសលើកស ើងថា ពួកសគចង់សៅសបាោះសនន ត 
ប ុដនតមិនបានសៅ ស យារ៖ 
 

ភាគរេ (%) មូយលរត្ុ 
 

៣៥,៩% មិនបានចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត 
១៣,៦% ានជាំងឺ 
១២,៣% សៅនង យពីទីតាំងរតូវសបាោះសនន ត 
១០% ជាប់រវល់កិចចការផទោះ 
៦,៣% មិនបានទទួលព័ត៌ានពីការសបាោះសនន ត 
៣,៥% រថយនតឈនួលស ើងនថល 
៣,៤% មិនបានទទួលប័ណណព័ត៌ានគិតថាខលួនគម នេិទធិ 
២,៤% កដនលងសធវើការមិនអនុញ្ហញ តឲ្យសបាោះសនន ត 
៥,៣% ចាំណាយថវកិាសរចើនសដើមបីសបាោះសនន ត 
៦,៥% សផសងៗ 
០,៩% មិនយល់ពីរសបៀបសបាោះសនន ត 

 

៩%ននស្តេតមិីនបានសបាោះសនន តបានសលើកស ើងថា ពួកសគមិនចង់សៅសបាោះសនន ត មូលសហ្តុ ៖ 
 

ភាគរេ (%) មូលយរត្ុ 
៤២,៦%  មិនានារៈេាំខាន់ 
២៦,៩%  ជាប់រវល់រកេីុ 
១៥,៥%  ជាប់រវល់កិចចការផទោះ 
៤,៤%  មិនចូលចិតតគណបកស ឬសបកខជន 
២,៤%  ានសគគាំរាមមិនឲ្យសៅសបាោះសនន ត 
២,៧%  ានសគរបាប់មិនឲ្យសៅសបាោះសនន ត 
៤,៦% សផសងៗ 
០,៩%  ានសគឲ្យលុយជាថនូរមិនបាច់សៅសបាោះសនន ត 
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III.យស្ចកតីស្ននិោា ន និងស្យងខប 

 

 

ានការថយចុោះចាំនួនតាំណាងស្តេតជីាប់សនន ត ស យារដតកងវោះឆនទៈនសោបាយរបេ់គណបកសជា
ពិសេេគណបកសដដលានេកាត នុពលជាងសគដូចជា គណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិ និងគណបកសរបជាជនកមពុជា ។ 
បដនថមសលើសនោះសទៀត រ ា ភិបាលមិនានយនតការពិសេេកនុងការបសងកើនេាារតស្តេតីជាថាន ក់ដឹកនាាំសៅថាន ក់ជាតិ 
ជាពិសេេអនុវតតឲ្យស្េបតមអនុេញ្ហញ េីុ-ដកនុងការផតល់ឱកាេ និងគាំរទដល់ការចូលរមួរបេ់ស្តេតីកនុងកិចចការ
នសោបាយ ដដលជាបចច័យសធវើឲ្យកមពុជាសៅដតរបឈមកនុងការសធវើឲ្យបានេសរមចតមសគលសៅអភិវឌឍន៍េហ្េស
វតសរក៍មពុជា (CMDG)  ។  

 

កនុងបរបិទរបយទស្កមពុជា យដើមបីឲ្យយបកខរនស្រស្តីមានលទធភាពជាប់យនន តបាន គឺអនកដឹកនំ្ទគណបកសនយោបាយ 
រតូវោក់ស្រស្តីឈរយ ម្ ោះជាយបកខរនយៅមណឌ លរារធានី យខតតណាកដលគណបកសរបស់្ខលួនមានរបជារបិយខាល ំង 
ជាតំបន់យោលយរកដលមានកផនការដយណតើ មយកឈនោះ និងរតវូោក់យបកខរនស្រស្តីយន្ទោះយៅយលខយរៀងខាងយលើ ។ 

 

កនុងអាំ ុងសពលសោេនាសបាោះសនន ត នីតិកាលទី៥សនោះ របជាពលរដាជាាច េ់សនន តទាំងស្តេតី-បុរេ ទាំងអនក
ានស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីសបាោះសនន តកតី ទាំងអនកមិនានស ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីសបាោះសនន តកតីបានចូលរមួោ ងផុេផុល និង
េកមមកនុងកបួនសោេនាជាមួយគណបកសនសោបាយដដលខលួនសពញចិតត ជាពិសេេចូលរមួស យេម័រគចិតតជាមួយ 
គណបកសរបនាំង គឺគណបកសេសន្រង្ហគ ោះជាតិ ដដលពុាំធាល ប់ានពីមុនមកដដលភាគសរចើនជាយុវជន-យុវតី ។ 

បសងកើនការយកចិតតទុក ក់ពីគណបកសនសោបាយទក់ទងនឹងការ ោះស្ាយបញ្ហា ស្តេតី និងកុារសៅកនុង
កមមវធីិនសោបាយរបេ់ខលួន ។ គណបកសមួយចាំនួនក៏បានបង្ហា ញការគាំរទឲ្យានរបព័នធកូត សដើមបីបសងកើនចាំនួន
ស្តេតីជាប់សនន តជាតាំណាងនសោបាយសៅរគប់កាំរតិ ឬក៏ានយនតការបសងកើនេាារតស្តេតីផងដដរ ។ 

 

ានអនកសបាោះសនន តស្តេតីសរចើនជាងបុរេបានសចញសៅសបាោះសនន តសៅនថងអាទិតយ ទី២៨ ដខកកក  នន ាំ២០១៣ ។ 
 

អនកសបាោះសនន តស្តេតីជួបបញ្ហា សរចើនជាងអនកសបាោះសនន តបុរេ ។ ស្តេតីរបាណ ៦២,៨០%ននចាំនួនរបដហ្ល
ជាង ១,២៥ោននាក់ននអនកចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន តមិនានទិននន័យកនុងបញ្ជ ីសបាោះសនន តផលូវការេរាប់ការសបាោះសនន ត
ជាតិនន ាំ២០១៣ (ស ម្ ោះរបេ់ពួកសគមិនអាចរកសឃើញ ឬស ម្ ោះសនាោះតល េ់បតូរទាំងស្េុង)  ។ 

 

អនកសបាោះសនន តស្តេតីខកខានមិនបានសៅសបាោះសនន ត និង/ឬមិនបានសបាោះសនន ត ស យារពួកសគជួបនូវភាព
មិនរបរកតីចាំបងមួយចាំនួនដដលប ោះពាល់ដល់េិទធិសបាោះសនន ត  ដូចជា បាត់ស ម្ ោះ និងរកស ម្ ោះពួកសគមិនសឃើញ
សៅកនុងបញ្ជ ីស ម្ ោះអនកសបាោះសនន ត  ស ម្ ោះ និងទិននន័យមិនរតឹមរតូវសៅកនុងបញ្ជ ីស ម្ ោះអនកសបាោះសនន ត មិនានឯការ 
បញ្ហជ ក់អាំពីអតតេញ្ហញ ណ  និងានមូលសហ្តុមួយចាំនួនដូចជា  រវល់សធវើកិចចការង្ហរផទោះ និងដស្េចាំការ យល់ថាការ
សបាោះសនន តមិនានារៈេាំខាន់ ជាប់រវល់រកេីុ មិនបានចុោះស ម្ ោះសបាោះសនន ត និងចាំណាកស្េកុ  ។ 

 



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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IV.អនុសាស្ន៍  

 
 

 

សដើមបីសលើកកមពេ់េមភាពសយនឌ័រ និងផតល់អាំណាចនសោបាយដល់ស្តេតី វធិានការមួយចាំនួនគួរដតអនុវតត
ដូចជា៖  
      របព័នធកូំ   

 រតូវចត់វធិានការពិសេេបសណាត ោះអាេននជាបនាទ ន់ស យអនុវតតនូវរបព័នធកូតសយនឌ័រ ដដលជាដាំសណាោះ
ស្ាយដ៏ានរបេិទធភាពមួយសដើមបបីសងកើនចាំនួនស្តេតីសៅកនុងជួររ ា ភិបាល និងកនុងរដាេភាេរាប់នីតិ
កាលទី៥សនោះ និងរតវូខិតខាំសធវើឲ្យានេមភាពននតាំណាងអនកជាប់សនន តរវាងស្តេតី និងបុរេ រមួទាំងទទួល
បាននូវអាំណាចនសោបាយសេមើគន តាំងពីថាន ក់ជាតិរហូ្តដល់ថាន ក់មូល ា ននាសពលអនាគត ។ របព័នធ     
កូតសយនឌរស័នោះរតូវបានសធវើវសិាធនកមមចាប់េតីពីការសបាោះសនន ត ដដលដកលមអបដនថមលកខខណឌ ននការ
 ក់ពាកយចុោះស ម្ ោះបញ្ជ ីសបកខជនននគណបកសនសោបាយស យតរមូវឲ្យានរបព័នធកូត ៤០%េរាប់
សបកខជនស្តេតីឈរស ម្ ោះសៅសលខសរៀងខាងសលើ ឬ/និង ក់នល េ់េរាប់សបកខជនស្តេតី និងបុរេ ។ 
 

 បសងកើត និងអនុវតតរបព័នធកូតសយនឌ័រកនុងបទបញ្ហជ នផទកនុងគណបកសនសោបាយ ដដលជាយនតការបនាទ ន់
សដើមបបីសងកើនចាំនួនសបកខជនស្តេតី និងចាំនួនស្តេតីកនុងគណៈអភិបាលនផទកនុងរបេ់គណបកសនសោបាយ  រពមទាំង 
រចនាេមព័នធននការេសរមចចិតតរបេ់គណបកសនសោបាយផងដដរ  ។  

 

  បសងកើតសគលនសោបាយមូលនិធិរដាដដលរតូវបានអនុម័តសចញពីថវកិាជាតិ សដើមបីផតល់ឲ្យគណបកសនសោ 
បាយេរាប់សធវើការអភិវឌឍន៍េមតថភាពសបកខជនស្តេតីអាំពីកិចចការនសោបាយ និងការសបាោះសនន ត  ។ 

 

       លបុបំបាត្់ស្លទ់រមង់ថៃនការយរ ើសយអើងរបនងំនឹង្សត ី
 រតូវផតល់ឱកាេចាំសពាោះស្តេតី និងលុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការសរ ើេសអើងទាំងឡាយ សដើមបីសលើកតសមកើង និង

សលើកកមពេ់ការចូលរមួរបេ់ស្តេតីកនុងកិចចការនសោបាយ សធវើោ ងណាឲ្យានេមភាពននតាំណាងអនកជាប់
សនន តរវាងស្តេតី និងបុរេ  ។ 

 

     ការពរងឹងសមត្ថភាព្សត ី
 ចាំបាច់រតវូផតល់វគគហ្វឹកហ្វឺនខលីៗពរងឹងេមតថភាពដល់សបកខជនស្តេតី និងស្តេតីជាប់សនន ត សដើមបបីសងកើនភាពសជឿ

ជាក់ និងរបេិទធភាពការង្ហរសរកាយសពលជាប់សនន ត ជាពិសេេរតូវានការសរៀបចាំ និងបណតុ ោះបណាត ល 
ដល់អនកដឹកនាាំជាស្តេតីដដលានេកាត នុពល និងេកមមជននសោបាយស្តេតីវយ័សកមង ។ 



របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយនន តយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នីតិកាលទី៥ នន ំ២០១៣”  
 

 ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំនងិយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន 
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 ផតល់ឱកាេដល់ស្តេតីវយ័សកមងសៅកនុងរចនាេម័ពនធរបេ់គណបកស សដើមបីសដើរតួនាទីេកមមកនុងការបសងកើតសគល 
នសោបាយ និងតម នរតួតពិនិតយសលើរសបៀបវារៈរបេ់គណបកសខលួន ។ 

 
      ហ្វចករហំ្វលកព័ត្៌មានំមរបព័នធផសពវផាេ 

 ព័ត៌ានរតូវដតានលកខណៈង្ហយស្េួលកនុងការទទួលបានេរាប់របជាពលរដាទូទាំងរបសទេ តមរយៈ
របព័នធផសពវផាយ និងបណាត ញផសពវផាយេងគម ដូចជា ទូរទេសន៍ វទិយុ កាដេត សហ្វេបុក (Facebook) 
បលុក (blog) ទវីតទ័រ (Twitter) យូធូប (Youtupe) យូស្េុីម (Ustream) ាគ យ (Skype)។ល ។ របព័នធ
ផសពវផាយ និង បណាត ញផសពវផាយេងគមរតូវដចករ ាំដលកព័ត៌ាន និងផសពវផាយជាាធារណៈពិសេេ
េហ្គមន៍មូល ា នអាំពីារៈេាំខាន់ និងតួនាទីរបេ់ស្តេតីសៅកនុងវេ័ិយនសោបាយ ការង្ហរសបាោះសនន ត 
ការបាំសពញភារកិចច និងេមិទិធផលដដលពួកសគេសរមចបានមុន និងកនុងសពលដដលស្តេតីកាំពុងបាំសពញ
ការង្ហរ ការេសរមចចិតត ការរគប់រគង និងការចត់ដចងធនធានជាសដើម ។ សេចកតីរតូវការសផសងសទៀត គឺ
បសងកើនរបេិទធភាពបញ្ជូ នព័ត៌ាន និងសធវើការអប់រ ាំរបជាពលរដា អាំពីតួនាទីរបេ់តាំណាងរាស្តេត ការទទួល
ខុេរតវូ និងអាណតតិ(អាំណាចចត់ដចងការង្ហរដដលចាប់របគល់ឲ្យ)របេ់ពួកសគ ។ សធវើដូចសនោះ របជា
ពលរដានឹងានការយល់ដឹងកាន់ដតចាេ់ អាំពីឥទធិពលននសបកខភាពស្តេតី (សបកខនារ ីនិងតាំណាងរាស្តេតស្តេតី)  ។  

 

      ពរងឹងការអនុវត្តន៍ចាប់ 
 ពរងឹងសលើអាំណាចនីតិបញ្ញតតិ និងការអនុវតតន៍ចាប់ និងរបព័នធតុោការឲ្យានភាពឯករាជយ និងាន    

លកខណៈលអរបសេើរស ើងកនុងការការពារស្តេតីពីអាំសពើហឹ្ងាស យដផអកសលើសយនឌ័ររគប់ទាំរង់ដូចជា បញ្ហា     
ចាំណាកស្េកុ ការជួញដូរ ការរ ាំសោភសេពេនទវៈ អាំសពើហឹ្ងាកនុងរគួារ សដើមបលុីបបាំបាត់នូវវបបធម៌      
និទណឌ ភាពដដលសកើតានស ើងសលើបទឧរកិដាទាំងសនោះ និង ក់សទេទណឌ ចាំសពាោះជនទាំងឡាយណា
ដដលរ ាំសោភសលើតួនាទី និងភារកិចចរបេ់ខលួន ។  

 
 
 
 

 ចប ់ 

 

 

 

 


