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ភនពំពញ, ថ្ថៃទ០ី៧  ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣ 

របាយការណ៍បឋម 
ស្តពីី 

ការអង្កេតស្រាវស្រាវស្រំាប់ការង្បាោះង្នោ ត និកស្វនកមមបញ្ជ ងី្បាោះង្នោ តនោ ២ំ០១២ 
ស្រំាប់ការង្បាោះង្នោ តង្ស្ររើស្តកំតំណាករាស្រស្ត ២០១៣ 

 
 គណៈកម្មម ធិការែុមខ្រវល បាននិងកពុំងពធវើការអពងេតរាវរាវ និងការពធវើសវនកមមបញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១២ 
សរម្មបក់ារពបា្ពឆ្ន តពររើសតងំតំណាងរា្សតអាណតតទិី ៥ ឆ្ន  ំ២០១៣ខាងមែុពន្ ។  

 ការអពងេតរាវរាវ និងការពធវើសវនកមមពន្តមវទិាា្សតបានចាបព់ោយថ្ៃដនយ សំណាកថ្នអនកម្មនសិទធិ
ពបា្ពឆ្ន តៃំនួន ២,៦០០នាក ់ ពៅ២២៥ការយិាល័យទូទងំរបពទសពដើមបសីម្មភ សនទ៍កទ់ងនងឹការៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 
ការពបា្ពឆ្ន ត ពរើយទិនននយ័អនកម្មនព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត ទិនននយ័របស់អនកសម្មភ សនប៍ានរតូវយកមកពផទៀងផ្ទទ តា់មយួ
ទិនននយ័បញ្ជ ីព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តឆ្ន  ំ ២០១២ ដំបងូ និងផលូវការ ពដើមបពីផទៀងផ្ទទ តព់ីភាពរតឹមរតូវថ្នបញ្ជ ីព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តឆ្ន  ំ
២០១២ ាពពិសសអតតសញ្ញា ណរបស់អនកពបា្ពឆ្ន ត, សិកាពីអនកម្មនសិទធិពបា្ពឆ្ន ត ខតគ្មម នព ម្ ្កនុងបញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន ត 
និងការលុបព ម្ ្អនកពបា្ពឆ្ន ត។  
 ខាងពរកាមរគ្មនខ់តារបាយការណ៍ដំបូងថ្នការអពងេតរាវរាវពន្ ប ុខនតរបាយការណ៍ៃុងពរកាយថ្នការអពងេត
រាវរាវ និងសវនកមមពន្នងឹរតូវបានពៃញយា ងយូរពៅពដើមខែមនីា ឆ្ន  ំ២០១៣ ។  

 ការអពងេតរាវរាវរបស់ែុមខ្រវលបានរកព ើញថា៖ 
• ម្មនខត ៩៧.៧% ថ្នអនកម្មនសិទធិពបា្ពឆ្ន តបានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត។ ពបើពធវើការពរបៀបពធៀបពៅនឹងលទធផល

ថ្នការសិកាឆ្ន ២ំ០១១គឺម្មនការពកើនព ើង ៣.៥%។ សរម្មបឆ់្ន ២ំ០១២ពន្ គ.រ.ប បានៃុ្ព ម្ ្អនកម្មនសិទធិ
ពបា្ពឆ្ន តបានៃំនួន ១០១.៧៤% (៩,៦៧៥,៤០៣នាក)់ ថ្នអនកម្មនសិទធិពបា្ពឆ្ន ត(ការបា នា់ម នរបស់ែលួន 
៩,៥០៩,៧៣២នាក)់។ 

របូភាពទី ១៖ កំរតិថ្នការៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 

 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
CCCooommmmmmiiitttttteeeeee   fffooorrr   FFFrrreeeeee   aaannnddd   FFFaaaiiirrr   EEEllleeeccctttiiiooonnnsss   iiinnn   CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   
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• កនុងៃំពណាមអនកបានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តទងំអស់ ម្មនខត ៤.៤% ាអនកៃុ្ព ម្ ្ថមី ប ុខនតពយាងតមលទធផល
ផលូវការថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត និងៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត២០១២របស់គ.រ.ប ម្មនអនកៃុ្ព ម្ ្ថមីសំរាបឆ់្ន  ំ
២០១២ ម្មនរបម្មណ ៩,៧% ។ 

របូភាពទី ២៖ អនកម្មនសិទធិពបា្ពឆ្ន តបានៃុ្ព ម្ ្ថម ី

  

• យុវរនខដលរគបអ់ាយុ ១៨ ឆ្ន  ំគិតពៅដល់ការពបា្ពឆ្ន តឆ្ន  ំ២០១៣ ម្មនខត ៨៦% បានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 
ម្មនរបម្មណ ៣១៨,២០០នាក ់  ពបើពយាងតមរបាយការណ៍រំពរឿន ២០០៨ ថ្នវទិាាថ នាតសិថិតិ ម្មនៃំនួន
របម្មណាង ៣៧០,០០០នាក ់ ខដលនឹងរគបអ់ាយុៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តពបើគិតពៅដល់ថ្ថៃពបា្ពឆ្ន ត ២០១៣។ តរាង
លទធផលផលូវការរបស់គ.រ.ប មនិបានបហាញព ញពីៃំននួអនកៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តថមីខដលពទើបរគបអ់ាយុ ១៨ ឆ្ន  ំ ពបើគិតដល់
ថ្ថៃពបា្ពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៣ និងអនកខដលមនិទនប់ានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តពីមុនមក រពមទងំអនកផ្ទល ស់ទីលំពៅខដលរតូវ
ៃុ្ព ម្ ្ថមី។  ពបើពធៀបាមយួអនកៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តថម ី រកុមរបឹកា ំុ សហាញេ ត ់ នងិគ.រ.ប បានៃុ្ព ម្ ្អនកពបា្ពឆ្ន ត
ថមីម្មនៃំននួ ៩៤០,៤៤៥នាក ់ ពលើសពីការបា នរ់បម្មណ ៦១៩,៦៣០នាក ់ ម្មននយ័ថា បាន ១៤៨% ខដលនាំ
ឲ្យម្មនភាពមនិៃាស់លាស់អំពីអនកៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តថម។ី 

របូភាពទី ៣៖ យុវរនអាយុ ១៨ឆ្ន គំិតដល់ថ្ថៃពបា្ពឆ្ន ត ២០១៣ បានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត   
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 • លទធផលៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តផលូវការរបស់គ.រ.បម្មនៃនំួនពលើស ១០១,៧៤% ថ្នៃំនួនបា នរ់បម្មណថ្នអនក
ម្មនសិទធិពបា្ពឆ្ន តសរបុ ប ុខនតការអពងេតរាវរាវរបសស់ែុមខ្រវលរកព ើញថា ពៅម្មនអនកអតប់ានៃុ្ព ម្ ្
ពបា្ពឆ្ន តរបខរល ២,៣% ថ្នអនកម្មនសិទធិៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត ខដលកនុងពនា្កនុងៃំពណាមពួកពគបានពនយល់ពីពរតុផល
ខដលមនិបានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត(របូភាពទី ៤)ដូៃា៖ 

- ២៦.១៥% មនិម្មនឯការបញ្ញជ កអ់តតសញ្ញា ណកនុងការៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 
- ២០% ពុំបានទទួលពត័ម៌្មនអំពីការៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 
- ១៥.៣៨% ម្មនរំង ឺ
- ១០.៧៧% បានផ្ទល ស់ទីលំពៅថមី និងគ្មម នលិែិតបញ្ញជ កទ់លំីពៅ 
- ១០.៧៧% មនិដងឹថាែលួនម្មនសិទធិៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 
- ៩.២៣% មនិម្មនពពលពវលារគបរ់គ្មនព់ៅៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 
- ៩.២៣% ការៃុ្ព ម្ ្តរមវូឲ្យគ្មតៃ់ំណាយថវកិាពរៃើន បាតប់ងរ់បាកៃ់ំណូល ខាតការហាញរ និងរពម

ទងំរតូវៃំណាយពពលពវលាយូរកនុងការពធវើដំពណើ រ 
- ៦.១៥% គតិថាែលួនម្មនព ម្ ្ពៅកនុងបញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន ត 
- ៣.០៨% មនិអាៃរកាកសកីនុងការពធវើលិែិតបញ្ញជ កអ់តតសញ្ញា ណសរម្មបប់ពរមើឲ្យការពបា្ពឆ្ន ត 
- ៣.០៨% ទីកខនលងៃុ្ព ម្ ្មនិបងេលកខណៈហាញយរសួស 
- ៣.០៨% ធុញនឹងការពនិិតយបញ្ជ ីព ម្ ្ នងិៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 
- ៣.០៨% មនិម្មនថវកិា 
- ១.៥៤% ការយិាល័យៃុ្ព ម្ ្ពៅឆ្ៃ យពពក 

របូភាពទី ៤៖ មូលពរតុខដលមនិបានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 
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 • កនុងៃំពណាមអនកខដលមនិបានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត ៦៧.២១% ម្មនៃំពណ្ដងឹរតឹមខតករមតិបឋមសិកា ឬ 
មនិពៃ្អាន និងសរពសរអកសរ។ សរម្មបក់ារសិកាកនុងឆ្ន ២ំ០១១ គឺម្មនៃំនួនពរៃើនាង ៧០%។ លទធផលពន្បញ្ញជ កថ់ា 
ករមតិថ្នការអបរ់កំា៏កតត មយួខដលម្មនទំនាកទ់នំងដល់ការពៃញពៅៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត ពររ្ថាអនកម្មនករមតិៃំពណ្
ដឹងែពស់បានពៃញពៅៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តពរៃើនាង អនកម្មនម្មនករមតិៃំពណ្ដឹងទប។ 

របូភាពទី ៥៖ អនកម្មនសិទធៃុិ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តខដលមនិបានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តពធៀបកំរតិអបរ់ ំ

 
• កនុងៃំពណាមអនកខដលមនិបានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត ៨០.៣% ាអនកខដលម្មនមុែរបរផ្ទទ ល់ែលួន ខដលការសិកា
កនុងឆ្ន ២ំ០១១គឺម្មនររូតដល់ ៩០.៩%។ 

• ១៣.១% ថ្នអនកៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តមនិបានពធវើការៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តពោយែលួនឯង។ ម្មននយ័ថាម្មន
អនកណាម្មន កប់ានរួយ ចាតខ់ៃងការៃុ្ព ម្ ្ (អាៃាបង បអូន ឳពុកម្មត យ ឬអាាា ធរ)  ពោយមនិចាបំាៃ់
បហាញព ញវតតម្មនែលួនពៅៃំពរ្មុែពសមៀន។ ការសិកាពៅឆ្ន ២ំ០១១ រកព ើញខត ២.៤%។ 

• ២.៦% ថ្នអនកផតល់បទសម្មភ សនប៍ានរួបការលំបាកកនុងការពិនិតយបញ្ជ ីព ម្ ្ និងៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត។ 

• របភពពត័ម៌្មនអំពីការពនិិតយបញ្ជ ីព ម្ ្ និងៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត គឺពៅខតភាគពរៃើនបានតមរយៈពមភូម ិ
និងតមរយៈទូរទសសន ៍និងវទិយុ។ 

• កនុងៃំពណាមអនកផតល់បទសម្មភ សន ៍៧៥.៥០% មនិាា ល់បញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន តដំបូង។ 

• ៣០.១% ថ្នអនកផតល់បទសម្មភ សនម៍និបានដងឹថា អតតសញ្ញា ណបណ័ណ សញ្ញជ តិខែមរផុតសុពលភាពអាៃ
ពរបើរបាស់កនុងការពបា្ពឆ្ន តឆ្ន ២ំ០១៣ពន្បាន។ 

• ៦៥.៣% ថ្នអនកៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តបានពៅពធវើការពិនិតយព ម្ ្ពៅកនុងបញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន តដំបូងឆ្ន ២ំ០១២។ កនុង
ៃំពណាមអនកបានៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត ពរើយមនិបានពៅពិនិតយព ម្ ្បានបញ្ញជ កព់រតុផលដូៃខាងពរកាម៖ 
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- ៤៩.៦% គ្មតម់្មនព ម្ ្កនុងបញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន តរៃួពរើយ 
- ២១.២% មនិបានទទួលពត័ម៌្មនអំពីការពិនតិយបញ្ជ ីព ម្ ្ និងៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 
- ២២.៤% មនិម្មនពពលពវលារគបរ់គ្មន ់
- ៩.៧% គ្មតម់្មនរងំ ឺ
- ៥.៩% មនិដងឹថាម្មនសិទធៃូិលរមួ 
- ៤.២% ធុញនឹងការពនិិតយបញ្ជ ីព ម្ ្ និងៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន ត 
- ៣.៥% ការយិាល័យៃុ្ព ម្ ្ពៅឆ្ៃ យពពក 
- ១.៩% ផ្ទល ស់បតូរទីលំពៅ 
- ១.៩% ៃំណាករសុក 
- ១.៣% គ្មម នថវកិា 
- ០.៦% កខនលងៃុ្ព ម្ ្មនិបងេលកខណៈហាញយរសួល 
- ០.១% ម្មនការរបកានគ់ណបកសនពយាបាយ 

• ១.៩១% ថ្នអនកផតល់បទសម្មភ សនម៍និម្មនឯការសម្មា ល់អតតសញ្ញា ណសរម្មបព់របើរបាស់កនុងការពបា្ពឆ្ន ត
ពទ ខដលកនុងពនា្ ២៨.៦% បានបញ្ញជ កថ់ា វាមនិម្មនារៈសំខាន,់ ៨.២% រតូវបានពគដករូត, ៨.៨២% 
គ្មម នថវកិាកនុងការបពងេើត និង ៥៥.១% បានបញ្ញជ កព់រតុផលពផសងៗ។  
របូភាពទី ៦៖ មូលពរតុខដលមនិម្មនឯការ 

 
• ៣៩.៣% ថ្នអនកផតល់បទសម្មភ សនប៍ានផតល់អនុាសនឲ៍្យម្មនការផ្ទល ស់បតូរបញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន តបៃចុបបននទងំរសុង។ 
២៥% បានផតល់អនុាសនឲ៍្យម្មនការខកលំអពលើបញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន តបៃចុបបនន។ ពោយខ ក ៣៥.៧% ពផសងពទៀត
បានផតល់អនុាសនព៍ផសងពរៅពីៃំណុៃខាងពលើ។ គួរកតស់ម្មា ល់ថា អនកម្មនសិទធិពបា្ពឆ្ន តបានផតល់អនុាសន៍
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ឲ្យម្មនការផ្ទល ស់បតូរបញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន តបៃចុបបននទងំរសុងម្មនពកើនព ើង ២០.៩៤% ពបើពរបៀបពធៀបនឹងការសិកា
កនុងឆ្ន ២ំ០១១។ 

• ១១,៥% ថ្នអនកៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តមនិម្មនអតតសញ្ញា ណបណ័ណ សញ្ញជ តិខែមរ។ 
របូភាពទី ៧៖ អនកម្មនសិទធិពបា្ពឆ្ន តមនិម្មនអតតសញ្ញា ណបណ័ណ  

 
គ.រ.ប គួរម្មនតរាងបខនថមសតីពីលទធផលផលូវការថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីព ម្ ្ នងិៃុ្ព ម្ ្ពបា្ពឆ្ន តរបស់គ.រ.ប 

ពដើមបបីហាញព ញពៃីំនួនអនកៃុ្ព ម្ ្ថមី (អនកពទើបរគបអ់ាយុ អនកផ្ទល ស់ទីលំពៅ និងអនកខដលមនិទនប់ានៃុ្ព ម្ ្ពីមុនមក) 
ពររ្ថា គណបកសនពយាបាយនានាបានពចាទរបកានអ់ំពីការពបា ងៃំនួនអនកពបា្ពឆ្ន តពរៃើនពៅកនុងបញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន តផលូវការ 
ពររ្ម្មនអនកមនិរគបអ់ាយុបានពបា្ពឆ្ន ត។ ាការពិតបញ្ជ ីពន្បនតម្មនព ម្ ្ពខាម ៃ ឬ/និងព ម្ ្សទួនាពរៃើន ។ 

ពោយារគ.រ.ប និងរកុមរបកឹា ំុ សហាញេ តែ់ល្បានសរការផតល់បញ្ជ ីពបា្ពឆ្ន តដំបូង និងផលូវការ បញ្ជ ីលុបព ម្ ្
អនកពបា្ពឆ្ន ត ១០១៦ (ៃនំនួព ម្ ្រតូវបានលុបពៃញពីបញ្ជ ី ៤៦៨,៤៨៥នាក)់ ែុមខ្រវលបនតពធវើសវនកមម និងពផទៀងផ្ទទ ត់
ទិនននយ័ នងិបញ្ជ ីខាងពលើរបស់គ.រ.ប ពដើមបរីកឲ្យព ើញករមតិរតឹមរតូវថ្នទិនននយ័ អតតសញ្ញា ណរបស់អនកពបា្ពឆ្ន ត 
ការលុបព ម្ ្ និងភាពខរបរបួលទិនននយ័ខដលពធវើពោយពសមៀន និងរកុមរបឹកា ំុ សហាញេ ត ់ ាមយួទិនននយ័ខដលបញ្ជូល
ពៅកនុងបញ្ជ ីផលូវការ ។ 

 
សរម្មបព់ត័ម៌្មនបខនថមសូមទកទ់ងៈ 
កញ្ញា  គង់ រា វនី, អនកសរមបសរមួលខផនកអពងេតែុមខ្រវល, ០១២ ៦៥៤ ៩៥០, អុីខម លៈ ravine@comfrel.org  
       ៖ ពបសកកមមរបស់ែុមខ្រវល គឺរួយ បពងេើតបរយិាកាសគួរាទីពពញៃិតដ និងម្មនពត័៌ម្មនរគបរ់គ្មន ់ទី១/                
                             តមរយៈការបញ្ចុ ្បញ្ចូ ល តស ូមតិ ពដើមបីទទួលបាននូវរកបែ័ណឌ ៃាបស់មរមយ, ការអបរ់ពំដើមបី
ផដល់ពត័ម៌្មនដល់អនកពបា្ពឆ្ន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភាពៃូលរមួសពងេតការណ៍របស់ពួកពគ ខដលអាៃរារាងំនូវភាពមិនរបរកតី រពមទងំ
ផដល់នូវរបាយការណ៍អពងេតយា ងទូលំទូលាយ និងឆ្ប់ររ័ស ពដើមបីអាៃ  ម្មនការវាយតថ្មលពលើដពំណើ រការពបា្ពឆ្ន តមយួខដលមិនលំ
ពអៀង និងមិនរបកានប់កសពួក ទី២/                                         តមរយៈការអបរ់ ំ និងពវទិកាាធារ
ណៈកនុ ងពគ្មលបំណងររុំញពលើកទឹកៃិតដរបាពលរដឋឱ្យៃូលរមួកនុ ងកិៃចការនពយាបាយ និងការពធវើពសៃកដីសំពរៃនានា ការតស ូមតិ/
បញ្ចុ ្បញ្ចូ លពដើមបីឱ្យម្មនការខកទរមងដ់ពំណើ រការពបា្ពឆ្ន តខដលបពងេើននូវគណពនយយភាព (ការទទួលែុសរតូវ) របស់ម្នដីាបព់ឆ្ន ត 
រពមទងំផដល់នូវរបាយការណ៍អពងេតយា ងទូលំទូលាយ និងឆ្បរ់រ័ស ពដើមបីអាៃឱ្យម្មនការវាយតថ្មលមយួខដលមិនលំពអៀង និង
របកាន់បកសពួកពៅពលើការបពំពញកមមវធីិនពយាបាយ និងដពំណើ រការអនុវតដន៍ ការហាញររបស់ម្នដីាបព់ឆ្ន ត។ 
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