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បុព្វកថា៖ 
គណៈកមាម  ិការគែើម្បកីារគបាុះគនន តគដ្ឋយគសរ ីនិងយ តតិ ម៌្ គៅកម្ព ជា គៅកាត់ថា “ខមុ្ផ្្វវល” គ វើការគែើម្បីគលើក

កម្ពស់លទធិ្បជា ិបគតយយ និងការចូលរមួ្របស់្បជាពលរែាតាម្គោលការណ៍ កស្ថងសម្តាភាពរបស់បណាត ញទូទំង
្បគទស និងសហ្បតិបតតិការជាមួ្យអ្ងគការជាសមាជិក និងជានែគូ ។ ្បជា ិបគតយយមិ្នដម្ន្តឹម្ដតការគបាុះគនន ត
ប  គណាណ ុះគទ ក៏ប  ដនតជាការគបាុះគនន តគដ្ឋយគសរ ីនិងយ តតិ ម៌្ ជាលកខខណឌ ចំបាច់ននលទធិ្បជា ិបគតយយ ។ បដនាម្ពីគលើគនុះ
គទៀត ការមានគណគនយយភាពរបស់គណបកសជាប់គនន ត និងម្ន្រនតីជាប់គនន តកន ងការបំគពញតាម្ការសនារបស់ខាួន ការ
គលើកសទួយ ការការពារការចូលរមួ្កន ងការសគ្ម្ចចិតតខ្លងនគោបាយ និងការែឹកនំ ការបំគពញនូវតួនទី ភារកិចច និងការ
ទទួលបានសិទធិអំ្ណាចគពញគលញរបស់ស្រសតី គឺជាគរឿងសំខ្លន់បំផ្ តកន ងអ្ភិ្កម្្បជា ិបគតយយ ។ 

 
របាយការណ៍សតីពី « ការឃ្ា គំម្ើលគយនឌ័រដផ្នកនគោបាយ ៖    សភា និងតំណាងរាស្រសតស្រសត ី និងស្រសតកីន ងែំគណើ រការ

ច ុះគ ម្ ុះថ្មី នន ២ំ០១៦ »  គឺជាទ្ម្ង់ននការវភិាគគៅគលើទិននន័យ និងម្តិគោបល់របស់តំណាងជាប់គនន តស្រសតីចូលរមួ្កន ង
កិចចការនគោបាយ និងកន ងែំគណើ រការសគ្ម្ចចិតត ជាពិគសស ការតាម្ដ្ឋន និងការពិនិតយគម្ើលគលើស្ថា នភាពការង្កររបស់
តំណាងជាប់គនន តស្រសតីថាន ក់ជាតិ និងការចូលរមួ្នគោបាយរបស់ស្រសតីកន ងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ និង
ផ្លប ុះពាល់ម្កគលើស្រសតី ។ 

របាយការណ៍គនុះ បង្កា ញការវាយតនម្ាគលើការផ្តល់អំ្ណាចឲ្យតំណាងរាស្រសតស្រសតីកន ងអំ្ឡ ងគពលបំគពញការង្ករទក់ 
ទងនឹងសកម្មភាព និងគោលបំណងរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីច ុះមូ្លដ្ឋា នតាម្ម្ណឌ លគខតត ្កងុនន ចំនួនតំណាង
រាស្រសតស្រសតីគ ៀបនឹងតំណាងរាស្រសតប រសដែលបានច ុះគបសកកម្ម ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីដែលបានច ុះគបសកកម្មគ ៀប
នឹងអ្នកតំណាងរាស្រសតប រសននគណបកសនីមួ្យៗ និងសកម្មភាពរបស់សភាជាតិកម្ព ជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសតីទក់ទង
នឹងកិចចការស្រសតី និងក មារ ។ បដនាម្គលើគនុះគទៀត របាយការណ៍គនុះក៏បានបង្កា ញផ្ងដែរ អំ្ពីការបំគពញការង្កររបស់រាជ    
រដ្ឋា ភិបាលទក់ទងនឹងកម្មវ ីិនគោបាយសតីពីបញ្ហា ស្រសតី និងក មារ និងក៏បានបង្កា ញនូវលទធផ្លននការសិកាអំ្ពី ការចូល
រមួ្នគោបាយរបស់ស្រសតីកន ងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ និងផ្លប ុះពាល់ម្កស្រសតីផ្ងដែរ។  

ខ ម្ដន្រហវលសងឃមឹ្ថា របាយការណ៍ឃ្ា គំម្ើលគយនឌ័រដផ្នកនគោបាយគនុះ ជាឯកស្ថរែ៏សំខ្លន់ និងមាន្បគោជន៍
ស្មាប់អ្នកអ្ន វតតន៍សកម្មភាព ជាពិគសសម្ន្រនតីរដ្ឋា ភិបាល សមាជិកសភា សមាជិក្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ គណបកស
នគោបាយ ប គគលិកសមាគម្ អ្ងគការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល តំណាងរបស់នែគូអ្ភិវឌឍន៍ អ្នកស្រស្ថវ្ជាវ គែើម្បជួីយគលើកសទយួ
ស្រសតចូីលរមួ្កាន់ដតគ្ចើនកន ងវស័ិយនគោបាយ និងថាន ក់សគ្ម្ចចិតត ។ 

សូម្ដថ្ាងអំ្ណរគ ណជាពិគសសចំគពាុះ្កុម្ការង្កររបស់ខ ម្ដន្រហវល ែូចជា គោកស្រសី សឺនគកត សិរលីកខណ៍ ដែល
ជាអ្នកសរគសររបាយការណ៍គនុះ ។ គោកស្រសីក៏ជាអ្នកែឹកនំ្កមុ្ការង្ករ   ែូចជា គោក នង ស វណណ  និងអ្នកសគងាត
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ការណ៍ស្រសតី ដែលខិតខំអ្ន វតតតាម្ដផ្នការសកម្មភាពគែើម្បី្ បមូ្លទិននន័យ និងកញ្ហា  ជូ ស ភ័្កដែលជាអ្នករចនរបាយ
ការណ៍គនុះ គដ្ឋយមានការោំ្ទពី្កមុ្ការង្ករបស់ខ ម្ដន្រហវល ដផ្នកអ្គងាត និងគលខ្ល ិការខ ម្ដន្រហវលទំង២៥គខតត ្កងុ រាជ
ធានី ។ គយើងខ្ ំសូម្ដថ្ាងអំ្ណរគ ណចំគពាុះ គោក គល់ បញ្ហា  និងគោក គីម្ ឈនផ្ងដែរ ដែលបានផ្តល់ម្តិគោបល់
លអៗ គ វើឲ្យរបាយការណ៍គនុះកាន់ដតមានភាពលអ្ បគសើរដថ្ម្គទៀត ។  

 
          រាជធានីភនំគពញ នថ្ៃទី៣០ ដខមី្ន នន ២ំ០១៧ 
             នាយកប្បតបិតតិខ ុផ្ស្រវែល                                              
                                                                   

 
     គល ់បញ្ហា  
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I. មសចកតីមនតើ  
 

គោងតាម្លទធផ្លននការអ្ន វតតន៍ការង្ករគលើកកម្ពស់សម្ភាពគយនឌ័រ និងបគងាើនភាពអ្ង់អាចែល់ស្រសតីរបស់រាជ 
រដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជា និងដផ្អកតាម្ការសិកាស្រស្ថវ្ជាវគៅកន ងពិភពគោក ភសត តាងមួ្យចំនួនបានបង្កា ញោ ងចាស់ថា ការ
ចូលរមួ្ប្សបចាប់ និងមេញមលញរបស់ស្រសតីកន ងការគ វើគសចកតីសគ្ម្ចអាចគ វើឲ្យគោលនគោបាយ ចាប់ និងកម្មវ ីិនន
កាន់ដតគ្ាើយតបគៅនឹងត្ម្ូវការរបស់្បជាជនទំងអ្ស់ ជាពិគសសគលើបញ្ហា ស ខ មាលភាព្គួស្ថរ និងសងគម្ដែលជា
មូ្លដ្ឋា ន្គឹុះកន ងការកាត់បនាយភាព្កី្ក្នគនព ុះគៅរកការអ្ភិវឌឍ្បកបគដ្ឋយចីរភាព1 ។ 

 
 

ែូគចនុះ ការសគងាត តាម្ដ្ឋន និងការពិនិតយគម្ើលគលើស្ថា នភាពការង្កររបស់តំណាងស្រសតីជាប់គនន តថាន ក់ជាតិ និងការ
ចូលរមួ្នគោបាយរបស់ស្រសតី និងផ្លប ុះពាល់ម្កគលើស្រសតីកន ងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ គឺជារគបៀបវារៈ
សំខ្លន់បំផ្ តដែល្តូវដសវងយល់ និងឃ្ា ំគម្ើលគដ្ឋយយកចិតតទ កដ្ឋក់ពី្គប់ភាគីពាក់ព័នធ ្បគោជន៍គលើកសទួយ ការពារ
ការចូលរមួ្របស់ស្រសតីកន ងការគ វើគសចកតីសគ្ម្ចចិតតខ្លងនគោបាយ និងការែឹកនំ រមួ្ទំងការទទួលបាននូវសិទធិអំ្ណាច
គពញគលញរបស់ស្រសតីផ្ងដែរ ។ 
 

របាយការណ៍ឃ្ា ំគម្ើលគយនឌ័រដផ្នកនគោបាយរបស់ខ ម្ដន្រហវល្បចំនន ំ២០១៦គនុះ ្តូវបានគ វើគឡើងតាម្វ ីិ
ស្ថស្រសតសគងាតការណ៍គដ្ឋយផ្ទទ ល់ តាម្ដ្ឋន ការសមាា សន៍តាម្ដបបសំគណុះសំណាល (Semi-Interview) ការសមាា សន៍
ផ្ទទ ល់ (Interview) និងការពិនិតយគម្ើលគលើស្ថា នភាព និងការង្កររបស់តំណាងស្រសតីជាប់គនន តថាន ក់ជាតិ ការបំគពញការង្ករ
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជាទក់ទងនឹងកម្មវ ីិនគោបាយសតីពីបញ្ហា ស្រសតី និងក មារ និងការចូលរមួ្នគោបាយរបស់ស្រសតី និង
ផ្លប ុះពាល់ម្កគលើស្រសតីកន ងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ គដ្ឋយដផ្អកគលើការ្បមូ្លទិននន័យដបបគ ណភាព ។ 

 
 

 

សំណួរចំបង គឺ គតើស្រសតីជាប់គនន តទំងគនុះគ វើការបានលទធផ្លោ ងណាខាុះ? គតើអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតី និងប រស
បានច ុះមូ្លដ្ឋា នក្មិ្តណា? កន ងគោលបំណងអ្វីខាុះ? គតើ្កុម្សភាជាតិកម្ព ជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសតីកន ងនន ំ២០១៦
បានគ វើសកម្មភាពការង្ករអ្វីខាុះទក់ទងនឹងស្រសតី និងក មារ?   គតើមាច ស់គនន តគពញចិតតនឹងការបំគពញ និងអ្ន វតតកម្មវ ីិ
នគោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជាទក់ទងនឹងបញ្ហា ស្រសតី និងក មារដែរឬគទ? អំ្ពីការចូលរមួ្នគោបាយរបស់ស្រសតីកន ង
ែំណាក់កាលច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ោ ងែូចគម្តចខាុះ? គហើយមានផ្លប ុះពាល់ម្កគលើស្រសតីអ្វីខាុះ? 

 

 
 

                                                           
1 ស នទរកថារបស់គោកជំទវ ផ្ម្៉ែន្ សំអន្ ឧបនយករែាម្ន្រនតី រែាម្ន្រនតី្កសួងទំនក់ទំនងជាមួ្យសភា ្ពឹទធសភា និងអ្ ិការកិចចកន ងពិ ីគបើកគវទិកា ជាតិ សតីពី «ស្រសតីជា
ថាន ក់ែឹកនំកន ងវស័ិយស្ថធារណៈ និងនគោបាយ» គៅនថ្ៃទី១៤ ដខ នូ នន ំ២០១៥ 
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សក មភាេរបសអ់ែកតាំណារាស្រសតស្រសតចីុុះ ូលដ្ឋា ន 
 

ស្មាប់នន ំទី៣ នីតិកាលទី៥ននរែាសភា នន ំ២០១៦ មានគណបកសនគោបាយចំនួនពីរជាប់គនន ត មានអាសនៈគៅ
កន ងរែាសភាជាតិគឺ គណបកស្បជាជនកម្ព ជា និងគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ ។ 

  
តាម្ទិននន័យទទួលបានពីអ្នកសគងាតការណ៍ខ ម្ដន្រហវល បង្កា ញថា សកម្មភាពច ុះមូ្លដ្ឋា នរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសត 

កន ងរយៈគពលចប់ពីដខម្ករា រហូតែល់ ដខ នូ នន ំ២០១៦ មានតំណាងរាស្រសតចំនួន៩៨នក់កន ងចំគណាម្តំណាងរាស្រសតសរ ប
១២៣នក់ (តំណាងរាស្រសត៥៤នក់ម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជា មានស្រសត១ី៧នក់ និងតំណាងរាស្រសត៤៤នក់ម្កពីគណ
បកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ មានស្រសត៣ីនក់) បានច ុះមូ្លដ្ឋា នសរ បចំនួន១៦៦៥គលើក នន ំ២០១៦ (គណបកស្បជាជនកម្ព ជាចំនួន 
៥៦៤គលើក គសមើនឹង ៣៣,៨៧% និងគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិចំនួន ១១០១គលើក គសមើនឹង ៦១,១៣%) ។ ចំនួនគនុះបានមកើន
ម ើងចំនួន ៥៥៨មលើក គឺពី ១១០៧គលើក នន ំ២០១៥ ម្កែល់ ១៦៦៥គលើក នន ំ២០១៦ ។  

 

ភាគរយសរ បរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតបីានច ុះមូ្លដ្ឋា ន/គបសកកម្ម មប្ចើនជាងភាគរយសរ បរបស់អ្នកតំណាងរា
ស្រសតប រសដែលបានច ុះមូ្លដ្ឋា ន គឺ ៨៣,៣៣% គសមើនឹងចំនួនតំណាងរាស្រសតស្រសតី២០នក់កន ងចំគណាម្សមាជិកសភាស្រសតី២៤
នក់ គ្ចើនជាងភាគរយរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតប រសចំនួន ៧៨,៧៩% គសមើនឹង៧៨នក់កន ងចំគណាម្សមាជិកសភាប រស
៩៩នក់ ។ គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ ភាគរយរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីច ុះគបសកកម្មបានមកើនម ើង ពី៧០,៨៣%នន ំ
២០១៥ គៅ ៨៣,៣៣%នន ំ២០១៦  ខណៈដែលអ្នកតំណាងរាស្រសតប រសច ុះគបសកកម្មក៏មានការមកើនម ើងផ្ដរ គឺពី 
៧៧,៧៧%នន ំ២០១៥ គៅ ៧៨,៧៩%នន ំ២០១៦ ។ 

  
 

កន ងរយៈគពលគនុះអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីទំង២០នក់ននគណបកសដែលមានអាសនៈគៅកន ងរែាសភាបានគ វើ
សកម្មភាពគៅមូ្លដ្ឋា នសរ បចំនួន ៣៣៩មលើក កន ងគនុះ ជួបសំគណុះសំណាល ស្ថកសួរស ខទ កខ ដចកអំ្គណាយ និង
សគមាព  សមិ្ទធិផ្លននមានចំនួន២២១គលើក  ការច ុះអ្ម្ែំគណើ រជា្កមុ្ ឬអ្ម្ែំគណើ រថាន ក់ែឹកនំមានចំនួន២៩គលើក ការ
ច ុះព្ងឹងនផ្ទកន ង និងបណាត ញគណបកសចំនួន៧១គលើក និងការចូលរមួ្កន ងគវទិកាស្ថធារណៈរបស់អ្ងគការសងគម្ស ីវលិ
ចំនួន៥គលើក ្ពម្ទំងការអ្នដរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ននមាន១៣គលើក ។ ចំនួនសកម្មភាពគនុះមានការមកើន
ម ើងចំនួន ៨៩មលើក ពី ២៥០គលើក នន ំ២០១៥ គៅ ៣៣៩គលើក នន ំ២០១៦ ។ 

 

គបើគ្បៀបគ ៀប ពីគោលបំណងមួ្យគៅគោលបំណងមួ្យននការច ុះគបសកកម្មរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតី បង្កា ញ
ឲ្យគឃើញថា មានការខុសគ្នែ នា យរវាងតួគលខននការច ុះសំគណុះសំណាលសួរស ខទ កខ ដចកអំ្គណាយ និងសគមាព  សមិ្ទធិ
ផ្លននដែលមានចំនួន២២១គលើក (៦៥,១៩%) ជាមួ្យនឹងការច ុះអ្នតរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ននជូន្បជា
ពលរែាមានចំនួនដត ១៣គលើក (៣,៨៣%)ប  គណាណ ុះ។  តួគលខគនុះ គៅដតបង្កា ញោ ងចាស់ថា សកម្មភាពននការច ុះ
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សំគណុះសំណាលសួរស ខទ កខ ដចកអំ្គណាយ និងសគមាព  សមិ្ទធិផ្លននគៅដតជាសកម្មភាពអាទិភាព និងសកម្ម
ែដែល គដ្ឋយមានការមកើនម ើងចំនួន២៤មលើក ពី ១៩៧គលើកនន ំ២០១៥ គៅ ២២១គលើកនន ំ២០១៦ ខណៈដែលគៅដត
មានភាពមិ្នសូវសកម្មែដែលកម ងការច ុះអ្នតរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ននជូន្បជាពលរែា គបើគទុះបីមានការមកើន
ម ើងតិចតួចក៏គដ្ឋយ ពី ៧គលើកនន ំ២០១៥ គៅ១៣គលើកនន ំ២០១៦ ។ 

តាម្ទិននន័យដែលអ្នកសគងាតការណ៍ខ ម្ដន្រហវលទទួលបានកន ងនន ំ២០១៦ តំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជា
ជនកម្ព ជាច ុះគ វើសកម្មភាពគៅមូ្លដ្ឋា នបាន មប្ចើនជាង តំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ ។ ជាក់ដសតង 
តំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជាចំនួន១៧នក់ បានខិតខំគ វើសកម្មភាពកន ងមូ្លដ្ឋា នចំនួន២២០គលើក គឺ
មានការមកើនម ើងមសទើរផ្តបីដង គបើគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥មានដតចំនួន១២នក់បានគ វើសកម្មភាពគៅមូ្លដ្ឋា នចំនួនដត៨៥
គលើកប  គណាណ ុះ ។ ចំដណកឯ តំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិចំនួន៣នក់ ក៏បានខិតខំគ វើសកម្មភាពគៅមូ្ល
ដ្ឋា នដែរចំនួន១១៩គលើកកន ងនន ំ២០១៦ ប  ដនតមានការថ្យចុុះគបើគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ មានចំនួន៥នក់បាន១៦៥គលើកឯ
គណាុះ ។ 

គទុះបីជាោ ងណាក៏គដ្ឋយ គបើគិតជាម្ យម្ភាគននការច ុះមូ្លដ្ឋា នរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីមាន ក់ៗ រកគឃើញថា 
អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតមី្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ មានភាេសក មជាង អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតមី្កពីគណបកស្បជាជន 
កម្ព ជា ។ ជាក់ដសតង អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិកន ង១នក់ បានច ុះមូ្លដ្ឋា ន្បមាណ៤០គលើក     
(៣នក់ ចំនួន១១៩គលើក)  រឯី អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជាកន ង១នក់បានច ុះមូ្លដ្ឋា ន្បមាណដត
១៣គលើក (១៧នក់ ចំនួន២២០គលើក)ប  គណាណ ុះ ។ 

 

គដ្ឋយគ វើការគ្បៀបគ ៀបគៅកន ងគណបកស  ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជា បានច ុះ
គបសកកម្មមានចំនួន ១០០% (១៧នក់កន ងចំគណាម្១៧នក់) មប្ចើនជាង ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតប រសននគណបកស
របស់ខាួនដែលមានចំនួនដត៧២,៥៥% (៣៧នក់កន ងចំគណាម្៥១នក់) ប  គណាណ ុះ ។ បដនាម្គលើគនុះគទៀត គបើគ្បៀបគ ៀបនឹង
នន ំ២០១៥ ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីច ុះគបសកកម្មតាម្មូ្លដ្ឋា នមានការ គកើនគឡើងែល់ចំណ ចកំពូល គឺពី ៧០,៥៩% 
នន ំ២០១៥ គៅែល់ ១០០% នន ំ២០១៦ ។ រឯីភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតប រសក៏មានការគកើនគឡើងដែរ ពី ៥៨,៨២%          
នន ំ២០១៥ គៅ ៧២,៥៥%នន ំ២០១៦ ។  

 

 

គដ្ឋយដឡក ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ តិចជាង ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតប រស
ននគណបកសរបស់ខាួនដែលបានច ុះគបសកកម្ម គឺភាគរយស្រសតីគសមើនឹង ៤២,៨៦%   (៣នក់  កន ងចំគណាម្៧នក់) និងភាគ
រយប រសមានចំនួន ៨៥,៤២% (៤១នក់កន ងចំគណាម្៤៨នក់) ។ គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសត
ស្រសតីច ុះគបសកកម្មតាម្មូ្លដ្ឋា ន បនតថ្យច ុះខ្លា ងំ ពី ៨៥,៧១%នន ំ២០១៤ ម្ក្តឹម្ ៧១,៤៣%នន ំ២០១៥ រហូតម្ក្តឹម្
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៤២,៨៦%នន ំ២០១៦ ខណៈដែលភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតប រសក៏មានការថ្យច ុះដែរ ពី៩៧,៩២% នន ំ២០១៥ ម្ក្តឹម្ 
៨៥,៤២% នន ំ២០១៦ ។ 

 

ការបាំមេញក មវធិីនមោបាយរបសរ់ដ្ឋា ភិបាលទាក់ទងនឹងបញ្ហា ស្រសត ីនិងកមុារ 
 

គោងតាម្របាយការណ៍ឃ្ា ំគម្ើលរដ្ឋា ភិបាល អាណតតិទី៥របស់ខ ម្ដន្រហវល មាច ស់គនន តចំនួន១៤រាជធានី គខតតបាន
ផ្តល់ពិនទ រគៅគលើការបំគពញកម្មវ ីិនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជា នន ំទី៣ កន ងនន ំ២០១៦ ទក់ទងនឹង «ការបំគពញ 
ឬអ្ន វតតគោលនគោបាយព្ងឹងស្ថា នភាព និងតួនទីរបស់ស្រសតកីន ងសងគម្  និងគលើកសទួយសីល ម៌្ និងតនម្ារបស់ស្រសតីដខមរ 
និងគោលនគោបាយឲ្យក មារទទួលបានពិត្បាកែនូវសិទធិជាមូ្លដ្ឋា ន» ។  ជាលទធផ្លបង្កា ញថា នន ២ំ០១៦គឺជានន ំគួរឲ្យ
ភ្ាក់គផ្អើល ដែលមាច ស់គនន តបានផ្តល់ពិនទ រោំ្ទខពស់បំផ្ តទក់ទងនឹងការបំគពញកម្មវ ីិនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។ 
ជាក់ដសតង គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ មាច ស់គនន តបានផ្តល់ភាគរយខពស់បំផ្ តកន ងការគពញចិតតគសទើរដតទំងស្រសុង ឬគពញ
ចិតតទំងស្រសុងដែលមានចំនួនចគនា ុះពី ៨០% គៅ ១០០%នន ំ២០១៦ ដែលខ សោន ដ្ឋច់ស្រសឡុះពីនន ំ២០១៥ដែលជាភាគរយ
ទបបំផ្ ត គឺ ៨,១៤%  គឺគកើនគឡើងខ្លា ងំ្បមាណជាង ៨០%  ខណៈដែលមាច ស់គនន តមិ្នគពញចិតតទល់ដតគស្ថុះ ឬគពញចិតត
តិចតួចក៏មានការធាា ក់ច ុះដែរ ពី ២៧,៦៣% នន ំ២០១៥ ម្ក្តឹម្ ចគនា ុះពី ០% គៅ ២០% នន ំ២០១៦ ។ តួគលខគនុះបង្កា ញ
ថា ការបំគពញ ឬអ្ន វតតគោលនគោបាយព្ងឹងស្ថា នភាព និងតួនទីរបស់ស្រសតីកន ងសងគម្ និងក មារទទួលបានសិទធិជាមូ្ល
ដ្ឋា នរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជាមានភាព្បគសើរជាងម្ ន ដែលគ វើឲ្យមាច ស់គនន តចប់គផ្តើម្ោំ្ទ និងគពញចិតត ។ 

 

 ស្រសតកីែុងដាំមណើ រការចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ តថ្ម ីនែ ាំ២០១៦ 
 

ស្រសតបីានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦កន ងបញ្ជ ីគបាុះគនន តផ្ាូវការ  ចំនួន ៤ ២១០ ៩១៤ នាក់ មសមើនងឹ 
៥៣,៥៣% ននចំនួន្បុស-ស្រសីដែលបានច ុះគ ម្ ុះសរ ប ៧ ៨៦៥ ០៣៣នក់ គហើយក៏មិ្នមានករណីមិ្ន្ប្កតីណាមួ្យ
ម្កគលើស្រសតីកន ងការចូលរមួ្នគោបាយកន ងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគនុះដែរ ។ 

 
 

ប  ដនត មានការខកខានមប្បើប្បាសស់ទិធិរបសខ់លួនកន ងការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ជាពិគសស ពិរ ទធជន និងកម្មករកម្ម
ការនីិចំណាកស្រសុកគៅគ្ៅ្បគទសដែលមិ្នមាននីតិវ ីីស្ម្បស្ម្ួលណាមួ្យ ឲ្យពួកោត់បានអ្ន វតតសិទធិរបស់ខាួន
ស្រសបនឹងរែា ម្មន ញ្ាដែលបានធានអំ្ពីសិទធិគនុះ ។ 

 

ស្រសតីដែលបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត បានបង្កា ញគហត ផ្លមួ្យចំនួនថា «ពួកគគគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគឺ គែើម្បី
្បគទសជាតិ ចង់ឲ្យបកសដែលខាួនស្រសឡាញ់បានឈនុះ អ្ភិវឌឍន៍កន ងឃ ំ សង្កា ត់ បំគពញកាតពវកិចចជាពលរែា សគម្ាងគនន ត
របស់ខាួនគឺសំខ្លន់កន ងការគ្ជើសគរ ើសតំណាងលអ» ។ ស្រសតីដែលបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តបានបញ្ហជ ក់គទៀតថា ែំគណើ រការច ុះ
គ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មីគនុះ មានភាពង្កយស្រសួលែូចជា មិ្នរង់ចំយូរ ោម នការគំរាម្កំដហង មានការយកចិតតទ កដ្ឋក់ជួយ
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ស្ម្ួលពីម្ន្រនតី្កុម្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ទីកដនាង ំទូោយ មិ្នរគញ រនញ គដ្ឋយមានប ូលីសគៅចំជួយអ្នតរាគម្ន៍ គៅខ្លង
គ្ៅការោិល័យច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ។ 

 

ចំដណកឯ ស្រសតីដែលមិ្នបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត បានបង្កា ញពីគហត ផ្លរបស់ខាួនថា « បាត់/ោម នអ្តតសញ្ហា ណប័
ណណសញ្ហជ តិដខមរ គហើយោម នសំប ្តកំគណើ ត ខាួនមានអាយ គ្ចើន គិតថាពិបាកកន ងការគៅច ុះគ ម្ ុះ ។ ខាុះគទៀត រវល់នឺងកិចច
ការង្ករ ម្ ខរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្បចំនថ្ៃ ទីទល់្ក ជាជនទ រគត មិ្នមានឯកស្ថរអ្វីទំងអ្ស់ ។ អ្នកខាុះគទៀត អ្ស់ជំគនឿោម នការ
រកីចំគរ ើនអ្វីគស្ថុះកន ងឃ ំរបស់ខាួន ។ល។ និង។ល។ » 

 

៣៨%ននស្រសតីដែលជាម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តភាគគ្ចើនបានទទួលតួនទី្តឹម្ដតជាការកីុាំេយទូ័រ នងិជាំនយួ
ការប្បធានប  គណាណ ុះ ។ ៤៦,៦៦%ជាស្រសតី្កមុ្្បឹកាឃ  ំ សង្កា ត់្បចំការកន ងអំ្ឡ ងគពលច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មីគនុះគៅកន ង
១០ឃ ំ សង្កា ត់ដែលជាតំបន់គោលគៅរបស់ខ ម្ដន្រហវល ។ 

 

គ.ជ.បបានខិតខំគ វើសកម្មភាពអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយែល់្បជាពលរែាអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តោ ងផ្ លផ្ ស និង
ទូលំទូោយគដ្ឋយគ្បើ្បាស់ឯកស្ថរជាគ្ចើន្បគភទ និងវ ីិស្ថស្រសតគផ្សងៗោន គៅទូទំង្បគទស ខណៈដែល២ដខច ង
គ្កាយ សកម្មភាពអ្ប់រផំ្សពវផ្ាយទំងគនុះព ំសូវមានភាពសកម្ម និងមានការថ្យច ុះខ្លា ំង ។ ជាមួ្យោន គនុះដែរ គ.ជ.បបាន
សហការោ ងជិតសនទិធជាមួ្យអ្ងគការសងគម្ស ីវលិ និងខិតខំអ្នតរាគម្ន៍ជាមួ្យអាជ្ា រដែនែី ្ពម្ទំងបានផ្គត់ផ្គង់ឯកស្ថរ
អ្ប់រមួំ្យចំនួនែល់្កមុ្យ វជនកន ងយ ទធនការពិគសសអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តែល់្បជាពលរែាកន ង
្ពុះរាជពិ ីប ណយអ្ ំទូក បដណត ត្បទីប អ្កអំ្ប ក និងសំពុះ្ពុះដខរយៈគពល៣នថ្ៃ ។ ប  ដនតគួរឲ្យគស្ថកស្ថត យ គ.ជ.បមិ្ន
អាចការពារយ ទធនការពិគសសគនុះជាមួ្យការគ្បើ្បាស់ឧបករណ៍បំពងសគម្ាងដែលជាម្គ ាបាយែ៏មាន្បសិទធភាពបំផ្ ត 
គបើគទុះបីមានលិខិតអ្ន ញ្ហា តរបស់ស្ថោរាជធានីភនំគពញក៏គដ្ឋយ ។ 

II. ការឃ្ល ាំម ើលសភា និងតាំណាងរាស្រសតស្រសត ី
១. សក មភាេរបសអ់ែកតាំណាងរាស្រសតស្រសតចីុុះ ូលដ្ឋា ន  

  តារាងទី១ ៖  ចំនួន និងគោលបំណងននការច ុះមូ្លដ្ឋា នរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតទំងស្រសត ីនិងប រស 
 

 

មគ្នលបាំណង 

ននការចុុះ ូលដ្ឋា ន 

គណបកសនមោបាយ 

 
៥៤នាក់ 

 
៤៤នាក់ 
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ទាាំង១៦៦៥មលើក 

របសអ់ែកតាំណាងរាស្រសត 
ទាាំងស្រសត-ីបុរសចាំននួ៩៨នាក ់

(ប្ស២ី០នាក់ ប្បុស៧៨នាក់) 

ស្រ្ត ី
១៧ 

នាក ់

បុរ្ 

៣៧ 

នាក ់

ស្រ្ត ី
៣ 

នាក ់

បុរ្ 

៤១ 
នាក ់

 

សកម្មភាពទំង១៦៦៥គលើករបស់អ្នកតំណាងរាស្រសត គផ្ទត តគៅគលើចំណ ចមួ្យចំនួនែូចជា៖ 
      ជួបសំគណុះសំណាល ស្ថកសួរស ខទ កខ និងដចកអំ្គណាយ និងសគមាព  សមិ្ទធិផ្លនន 
 

      ការច ុះព្ងឹងនផ្ទកន ង និងបណាត ញគណបកស 
 

      ការច ុះអ្ម្ែំគណើ រជា្កមុ្ ឬ អ្ម្ែំគណើ រថាន ក់ែឹកនំ 
 

      ការចូលរមួ្កន ងគវទិកាស្ថធារណៈរបស់អ្ងគការសងគម្ស ីវលិ 
 

      ការអ្នដរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ននរបស់្បជាពលរែា 

សរបុរ ួ ៥៦៤មលើក 
៣៣,៨៧% 

១១០១ មលើក 
៦១,១៣% 

 

តាម្ទិននន័យទទួលបានពីអ្នកសគងាតការណ៍ខ ម្ដន្រហវល អំ្ពីសកម្មភាពច ុះមូ្លដ្ឋា នរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសត តាម្    
រយៈការច ុះសគងាតគដ្ឋយផ្ទទ ល់ ្បព័នធផ្សពវផ្ាយ ការោិល័យអ្នកតំណាងរាស្រសតតាម្ម្ណឌ លគខតត និងតាម្រយៈស្ថន ក់ការ
គណបកសនគោបាយគៅតាម្បណាត គខតតគឃើញថា កន ងរយៈគពលចប់ពី ដខម្ករា រហូតែល់ ដខ នូ នន ំ២០១៦ មានតំណាង
រាស្រសតចំនួន៩៨នក់ (៥៤នក់ម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជា កន ងគនុះមានស្រសត១ី៧នក់ និង៤៤នក់ម្កពីគណបកសស
គន្រង្កគ ុះជាតិ កន ងគនុះមានស្រសត៣ីនក់)កន ងចំគណាម្តំណាងរាស្រសត១២៣នក់ បានច ុះមូ្លដ្ឋា នសរ បចំនួន១៦៦៥គលើក (គណ
បកស្បជាជនកម្ព ជាចំនួន ៥៦៤គលើក គសមើនឹង ៣៣,៨៧% និងគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិចំនួន ១១០១គលើក គសមើនឹង
៦១,១៣%) ។ គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ មានការមកើនម ើងចំនួន ៥៥៨មលើក ពី ១១០៧គលើក នន ំ២០១៥ ម្កែល់ 
១៦៦៥គលើក នន ំ២០១៦ ។  

 

្គប់សកម្មភាពច ុះមូ្លដ្ឋា នរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសត គឺបានគ វើគឡើងកន ងគោលបំណងសំខ្លន់ៗចំនួន៥ រមួ្មាន (១)
ការច ុះសំគណុះសំណាលសួរស ខទ កខ ដចកអំ្គណាយជូន្បជាពលរែា និងសគមាព  សមិ្ទធិផ្លនន  (២)ការច ុះព្ងឹងនផ្ទ
កន ង និងបណាត ញគណបកស  (៣)ការច ុះអ្ម្ែំគណើ រថាន ក់ែឹកនំ  (៤)ការចូលរមួ្កន ងគវទិកាស្ថធារណៈរបស់អ្ងគការស ីវលិ 
និង(៥)ការច ុះជួយអ្នតរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ននជូន្បជាពលរែាគៅតាម្មូ្លដ្ឋា ន ។ 
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១. ១. ការចុុះមបសកក មរបសអ់ែកតាំណាងរាស្រសតស្រសត ី
 តារាងទី២ ៖  ចំនួន និងគោលបំណងននការច ុះមូ្លដ្ឋា នរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសត ី

 
មគ្នលបាំណងននការចុុះ ូលដ្ឋា នទា ាំង
៣៣៩មលើករបសអ់ែកតាំណាងរាស្រសតស្រសត ី

ចាំនួន២០នាក ់

គណបកសនមោបាយ សរបុ 

 
១៧ 
នាក់ 

  
៣ 
នាក់ 

 

២០ នាក់ 

សកម្មភាពទំង១៦៦៥គលើករបស់អ្នកតំណាងរាស្រសត គផ្ទត តគៅគលើចំណ ចមួ្យចំនួនែូចជា៖ 
      ជួបសំគណុះសំណាល ស្ថកសួរស ខទ កខ និងដចកអំ្គណាយ និងសគមាព  សមិ្ទធិផ្លនន 
 

      ការច ុះព្ងឹងនផ្ទកន ង និងបណាត ញគណបកស 
 

      ការច ុះអ្ម្ែំគណើ រជា្កមុ្ ឬ អ្ម្ែំគណើ រថាន ក់ែឹកនំ 
 

      ការចូលរមួ្កន ងគវទិកាស្ថធារណៈរបស់អ្ងគការសងគម្ស ីវលិ 
 

      ការអ្នដរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ននរបស់្បជាពលរែា 

២២១ មលើក 
៦៥,១៩% 
៧១ មលើក 
២០,៩៤% 
២៩ មលើក 
៨,៥៥% 
៥ មលើក 
១,៤៧% 
១៣ មលើក 

៣,៨៣% 
 

សរបុមគ្នលបាំណងតា គណបកស 
 

 

២២០ មលើក 
៦៤,៩០% 

 

 

១១៩ មលើក 
៣៥,១០% 

 

 

 

៣៣៩ មលើក 
(១០០%) 

 

កន ងរយៈគពលគនុះ អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតទំីង២០នក់ននគណបកសដែលមានអាសនៈគៅកន ងរែាសភាបានគ វើ
សកម្មភាពគៅមូ្លដ្ឋា នសរ បចំនួន ៣៣៩គលើក កន ងគនុះ ជួបសំគណុះសំណាល ស្ថកសួរស ខទ កខ ដចកអំ្គណាយ និង
សគមាព  សមិ្ទធិផ្លននមានចំនួន ២២១គលើក  ការច ុះព្ងឹងនផ្ទកន ង និងបណាត ញគណបកសចំនួន៧១គលើក ការច ុះអ្ម្
ែំគណើ រជា្កមុ្ ឬអ្ម្ែំគណើ រថាន ក់ែឹកនំមានចំនួន២៩គលើក និងការចូលរមួ្កន ងគវទិកាស្ថធារណៈរបស់អ្ងគការសងគម្ស ីវលិ
ចំនួន៥គលើក ្ពម្ទំងការអ្នដរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា នន មាន១៣គលើក ។ គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ ចំនួន
សកម្មភាពគនុះ បានមកើនម ើងចំនួន ៨៩មលើក ពី ២៥០គលើក នន ំ២០១៥ គៅ ៣៣៩គលើក នន ំ២០១៦ ។ 

គបើគ្បៀបគ ៀប ពីគោលបំណងមួ្យគៅគោលបំណងមួ្យននការច ុះគបសកកម្មរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតី បង្កា ញ
ឲ្យគឃើញថា មានការខុសគ្នែ នា យរវាងតួគលខននការច ុះសំគណុះសំណាលសួរស ខទ កខ ដចកអំ្គណាយ និងសគមាព  សមិ្ទធិ
ផ្លននដែលមានចំនួន២២១គលើក (៦៥,១៩%) ជាមួ្យនឹងការច ុះអ្នតរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ននជូន្បជា
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ពលរែាមានចំនួនដត ១៣គលើក (៣,៨៣%)ប  គណាណ ុះ។  តួគលខគនុះ គៅដតបង្កា ញោ ងចាស់ថា សកម្មភាពននការច ុះ
សំគណុះសំណាលសួរស ខទ កខ ដចកអំ្គណាយ និងសគមាព  សមិ្ទធិផ្លននគៅដតជាសកម្មភាពអាទិភាព និងសកម្ម
ែដែល គដ្ឋយមានការមកើនម ើងចំនួន២៤មលើក ពី ១៩៧គលើកនន ំ២០១៥ គៅ ២២១គលើកនន ំ២០១៦ ខណៈដែលគៅដត
មានភាពមិ្នសូវសកម្មកម ងការច ុះអ្នតរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ននជូន្បជាពលរែា គបើគទុះបីមានការមកើនម ើងតិច
តួចក៏គដ្ឋយ ពី ៧គលើកនន ំ២០១៥ គៅ ១៣គលើកនន ំ២០១៦ ។ 

តាម្ទិននន័យដែលអ្នកសគងាតការណ៍ខ ម្ដន្រហវលទទួលបានកន ងនន ំ២០១៦ តំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជា
ជនកម្ព ជាច ុះគ វើសកម្មភាពគៅមូ្លដ្ឋា នបាន មប្ចើនជាង តំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ ។ ជាក់ដសតង 
តំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជាចំនួន១៧នក់ បានខិតខំគ វើសកម្មភាពកន ងមូ្លដ្ឋា នចំនួន២២០គលើក គឺ
មានការមកើនម ើងមសទើរផ្តបីដង គបើគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥មានចំនួន១២នក់បានគ វើសកម្មភាពគៅមូ្លដ្ឋា នចំនួនដត៨៥គលើក
ប  គណាណ ុះ ។  ចំដណកឯ តំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិចំនួន៣នក់ ក៏បានខិតខំគ វើសកម្មភាពគៅមូ្លដ្ឋា ន
ដែរចំនួន ១១៩គលើកកន ងនន ំ២០១៦ ប  ដនតមានការថ្យចុុះគបើគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ មានចំនួន៥នក់ បាន១៦៥គលើកឯគណាុះ។ 

គទុះបីជាោ ងណាក៏គដ្ឋយ គបើគិតជាម្ យម្ភាគននការច ុះមូ្លដ្ឋា នរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីមាន ក់ៗ រកគឃើញថា 
អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតមី្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ គឺមានភាេសក មជាង អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតមី្កពីគណបកស្បជាជន
កម្ព ជា ។ ជាក់ដសតង អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិកន ង១នក់ បានច ុះមូ្លដ្ឋា ន្បមាណ៤០គលើក (៣
នក់ ចំនួន១១៩គលើក) រឯី អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជាកន ង១នក់ បានច ុះមូ្លដ្ឋា ន្បមាណដត
១៣គលើក (១៧នក់ ចំនួន២២០គលើក)ប  គណាណ ុះ ។ 
 

តារាងទី៣ ៖  ចំនួនតំណាងរាស្រសតស្រសតីគ ៀបនឹងតំណាងរាស្រសតប រសដែលបានច ុះគបសកកម្មគិតជាភាគរយ 
 

តាំណាងរាស្រសតបានចុុះមបសកក ម៩៨នាក់ 
 

ស្រសត ី % បុរស % 
២០នាក ់

 
៨៣,៣៣% ៧៨នាក ់ ៧៨,៧៩% 

ភាគរយសរ បរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតបីានច ុះគបសកកម្ម មប្ចើនជាងភាគរយសរ បរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតប រស
ដែលបានច ុះគបសកកម្ម គឺ ៨៣,៣៣% គសមើនឹងចំនួនតំណាងរាស្រសតស្រសតី២០នក់កន ងចំគណាម្សមាជិកសភាស្រសតី២៤នក់ 
គ្ចើនជាងភាគរយរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតប រសចំនួន ៧៨,៧៩% គសមើនឹង៧៨នក់កន ងចំគណាម្សមាជិកសភាប រស៩៩នក់ 
។ គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីច ុះគបសកកម្ម បានមកើនម ើង ពី៧០,៨៣%នន ំ២០១៥ គៅ 
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៨៣,៣៣%នន ំ២០១៦  ខណៈដែលភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតប រសច ុះគបសកកម្មក៏មានការមកើនម ើងផ្ដរ គឺពី ៧៧,៧៧%
នន ំ២០១៥ គៅ ៧៨,៧៩%នន ំ២០១៦ ។ 

តារាងទី៤ ៖  ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីដែលបានច ុះគបសកកម្មគ ៀបនឹងអ្នកតំណាងរាស្រសតប រសននគណបកស       
នីមួ្យៗ 

គ ម្ ុះ 
គណបកស 

 

តាំណាងរាស្រសតបានចុុះមបសកក មមធៀបនឹងចាំននួអាសនៈមៅកែងុបកសតា មភទ 

 
ប្បជាជន 
ក ពជុា 

 

តាំណាងរាស្រសតចុុះមបសកក ម ៥៤នាក់(៧៩,៤១%) នន៦៨មៅអី 

ស្រសតី %ននសមាជិកសភាស្រសតី  ប រស %ននសមាជិកសភាប រស  
១៧នក់ ១០០%  

នន១៧គៅអី្ 
៣៧នក់ ៧២,៥៥%  

នន៥១គៅអី្ 

 
សមស្រ រ្ ុះជាត ិ

តាំណាងរាស្រសតចុុះមបសកក ម ៤៤នាក់(៨០%) នន៥៥មៅអី 
ស្រសតី %ននសមាជិកសភាស្រសតី  ប រស %ននសមាជិកសភាប រស  

៣នក់ 
 

៤២,៨៦% 
នន៧គៅអី្ 

៤១នក់ ៨៥,៤២% 
នន៤៨គៅអី្ 

 

គដ្ឋយគ វើការគ្បៀបគ ៀបគៅកន ងគណបកស  របាយការណ៍ឃ្ា ំគម្ើលគយនឌ័រដផ្នកនគោបាយរបស់ខ ម្ដន្រហវលរក
គឃើញថា ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជា បានច ុះគបសកកម្ម ១០០% (១៧នក់កន ងចំគណាម្
១៧នក់) មប្ចើនជាងភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតប រសននគណបកសរបស់ខាួនដែលមានចំនួនដត៧២,៥៥% (៣៧នក់កន ង
ចំគណាម្៥១នក់) ប  គណាណ ុះ ។ បដនាម្គលើគនុះគទៀត គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីច ុះ
គបសកកម្មតាម្មូ្លដ្ឋា នមានការ គកើនគឡើងែល់ចំណ ចកំពូល គឺពី ៧០,៥៩% នន ំ២០១៥ គៅែល់ ១០០% នន ំ២០១៦ ។ រ ី
ឯភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតប រសក៏មានការគកើនគឡើងដែរ ពី ៥៨,៨២% នន ំ២០១៥ គៅ ៧២,៥៥%នន ំ២០១៦ ។  

គដ្ឋយដឡក ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ តិចជាង ភាគរយរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសត
ប រសននគណបកសរបស់ខាួនដែលបានច ុះគបសកកម្ម គឺភាគរយស្រសតីគសមើនឹង ៤២,៨៦%   (៣នក់  កន ងចំគណាម្៧នក់) និង
ភាគរយប រសមានចំនួន ៨៥,៤២% (៤១នក់កន ងចំគណាម្៤៨នក់) ។ គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ ភាគរយអ្នកតំណាង
រាស្រសតស្រសតីច ុះគបសកកម្មតាម្មូ្លដ្ឋា ន បនតថ្យច ុះខ្លា ងំ ពី ៨៥,៧១%នន ំ២០១៤ ម្ក្តឹម្ ៧១,៤៣%នន ំ២០១៥ រហូតម្ក
្តឹម្៤២,៨៦%នន ំ២០១៦ ខណៈដែលភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតប រសក៏មានការថ្យច ុះដែរ ពី៩៧,៩២% នន ំ២០១៥ ម្ក
្តឹម្ ៨៥,៤២% នន ំ២០១៦ ។ 
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តារាងទី៥  ៖  តំណាងរាស្រសតស្រសតីដែលបានច ុះគបសកកម្មគ្ចើនជាងគគ 
 

ល.រ ឈ ម្ ោះតំណាងរា្សត្ សតី ឈ ម្ ោះគណបកស របូសញ្ញា  ចំន្នួ្សរបុចោុះឈបសកកម្ម 

១ ដក ស វណណរតន៍ សគន្រង្កគ ុះជាតិ 
 

១១២ គលើក 

២ នួម្ ស ភ័ណ ្បជាជនកម្ព ជា 
 

៥៩ គលើក 

៣ ដក ច័នទម្ នី ្បជាជនកម្ព ជា 
 

៤៦ គលើក 

៤ គឡាក គខង ្បជាជនកម្ព ជា 
 

៣៤ គលើក 

៥ ដម្ ន សំអ្ន ្បជាជនកម្ព ជា 
 

១៥ គលើក 

៦ ្តឹង ថាវ ី ្បជាជនកម្ព ជា 
 

១៥ គលើក 
 

តារាងទី៥ បង្កា ញថា តំណាងរាស្រសតស្រសតីដែលបានច ុះគបសកកម្មមប្ចើនជាងមគបាំនុត គៅកន ងនន ំសគងាតទី៣ គនុះ គឺ 
គោកជំទវ ផ្ក សវុណណ រតន៍ តំណាងរាស្រសតម្ណឌ លគសៀម្រាបម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិមានចំនួន ១១២គលើក គឺមាន
ការមកើនម ើងមរៀងរាលន់ែ ាំ គបើគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥មានចំនួន ៨៨គលើក  និងនន ំ២០១៤មានចំនួន៤០គលើក ។ អ្នកដែលមប្ចើន
បនាទ ប់មានចំនួន៣នក់ដែលម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជា ែូចជា គោកជំទវ នួ  សភុ័ណ មានចំនួន ៥៩គលើក គឺមកើន
ម ើងមសទើរផ្ត១០០% គបើគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥មានចំនួនដត ២គលើកប  គណាណ ុះ ។ រឯីគោកជំទវ ផ្ក ច័នទ ុនី មានចំនួន៤៦គលើក 
គឺមកើនម ើង៥ដង គបើគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥មានចំនួន៩គលើក និងគោកជំទវ មោក មខង មានចំនួន៣៤គលើក គឺមកើនម ើង
មសទើរផ្ត២ដង គបើគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥មានចំនួន១៩គលើក ។ 

សកម្មភាពច ុះមូ្លដ្ឋា នរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតី និងប រសខ្លងគលើ គឺមិ្នមានបង្កា ញអំ្ពីលទធផ្លជាក់ដសតង
ដែលបានគដ្ឋុះស្រស្ថយ ឬការគ វើអ្នតរាគម្ន៍របស់ពួកោត់គៅតាម្ម្ណឌ លនីមួ្យៗគឡើយ ។ អ្នកសគងាតការណ៍ខ ម្ដន្រហវល
ពាោម្ទំនក់ទំនងរកព័ត៌មានទំងគនុះ ប  ដនតគៅដតមិ្នមានការគ្ាើយតបអំ្ពីគរឿងគនុះ។ 

២. សភាជាតិក ពជុាននអែកនមោបាយសភាស្រសត ី(Women Parliamentarian Caucus)សមាជិការដាសភា 
កន ងចំគណាម្សកម្មភាពជាគ្ចើន ខ ម្ដន្រហវលបានែកស្រសង់ចំណ ចសំខ្លន់មួ្យចំនួនកន ងរបាយការណ៍សគងខបជាចំ

ណ ចៗសកម្មភាពរបស់្កមុ្សភាជាតិកម្ព ជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសតី(កសកនស)កន ងនន ំ២០១៦ មានែូចខ្លងគ្កាម្2 ៖ 

•គៅនថ្ៃទី២៩ ដខម្ករា នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ដត ច័នទម្នី គោកជំទវ ហូ ណូន និងជំនួយការកសកនស បាន

ចូលរមួ្សិកាខ ស្ថោស្ថត ប់បទបង្កា ញលទធផ្លននកិចចស្រស្ថវ្ជាវ «បញ្ហា ្បឈម្របស់ស្រសតីថាន ក់ែឹកនំគ្កាម្ជាតិ កន ង
                                                           
2 របាយការណ៍សគងខបជាចំណ ចៗសកម្មភាពរបស់្កុម្សភាជាតិកម្ព ជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសតី ្បចំនន ំ២០១៦ (នថ្ៃទី០៧ ដខ នូ នន ំ២០១៦) 
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ការទញយកថ្វកិាម្កគ្បើ្បាស់ស្មាប់ស្រសតី និងក មារ» ដែលឧបតាម្ាគដ្ឋយអ្ងគការ Oxfam at Imperial Garden 
រាជធានីភនំគពញ ។ 

•គៅនថ្ៃទី០២ ដខមី្ន នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ស  ន ស្ថគភឿន បានចូលរមួ្ទិវានរអី្នតរជាតិ ៨ មី្ន គលើកទី១០៥ 

គ្កាម្្បធានបទ «ខ្ ំគបាុះគនន តឲ្យស្រសតី កន ងការគបាុះគនន តគ្ជើសគរ ើស្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ នន ំ២០១៧ គែើម្បីការ
អ្ភិវឌឍន៍្បកបគដ្ឋយចីរភាព គៅគភាជនីយដ្ឋា នទគនារបាស្ថក់» ។ 

•គៅនថ្ៃទី២៩ ដខឧសភា នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន ស ដ្ឋរ ីអ្គញ្ជ ើញច ុះសួរស ខទ កខ និងសំគណុះសំណាលជា 
មួ្យបងបអូនកន ងជួរគណៈកមាម  ិការបកសឃ ំ ្កមុ្ការង្ករយ វជន យ វនរគីៅឃ ំសណាត រ ស្រសកុគលើកដែកគខតតកណាត ល ។ 

•គៅនថ្ៃទី១៤ ដខមិ្ថ្ ន នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន ស ដ្ឋរ ីអ្គញ្ជ ើញចូលរមួ្សិកាខ ស្ថោសតីពី «ការកស្ថង្កប 

ខ័ណឌ គោលនគោបាយមា ្កូគសែាកិចច និងគោលនគោបាយហិរញ្ាវតា ស្ថធារណៈស្មាប់គរៀបចំគសចកតី្ពាង
ចាប់សតីពី ហិរញ្ាវតា ស្មាប់ការ្គប់្គងនន ំ២០១៧ គៅរែាសភា ។ 

•គៅនថ្ៃទី១៧ ដខមិ្ថ្ ន នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន ស ដ្ឋរ ីបានអ្ន ញ្ហា តឲ្យគោក Tomasz Miklaszewski ទី

្បឹកាស្ថា នទូតប ូឡូញ ដែលមាននិគវសនដ្ឋា នគៅទី្កុងបាងកក បានជួបពិភាកាការង្ករសតីអំ្ពី លទធភាពកិចច
សហ្បតិបតតិការរវាង្កមុ្សមាជិការែាសភានន្បគទសទំងពីរ ។ 

•គៅនថ្ៃទី០៤ ដខសីហា នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន ស ដ្ឋរ ីបានែឹកនំ្កមុ្សភាជាតិកម្ព ជាននអ្នកនគោបាយ 

សភាស្រសតីចូលរមួ្កន ងកិចចសំណុះសំណាលទក់ទងនឹងចាប់ បទបបញ្ាតតិ គោលនគោបាយ និងយនតការគផ្សងៗ
ដែលមានស្រស្ថប់ គែើម្បទីប់ស្ថា ត់ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយអំ្គពើហឹងាគលើគយនឌ័រ ជាពិគសសគកើតគៅកដនាងគ វើការ ជាមួ្យ
គោក អ្ ឺល គ្បាន នយកកម្មវ ីិដផ្នកបគចចកគទស ទទួលបនទ កកម្មវ ីិចាប់ និងជាគម្ធាវដីផ្នកនីតិការង្កររបស់ម្ជឍ
ម្ណឌ លស្ថម្គគីភាពអាគម្រកំិាង ។ 

•គៅនថ្ៃទី០៦ ដខសីហា នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន ស ដ្ឋរ ីបាននំ្កមុ្្គូគពទយសម័្គចិតតឯកគទសពាបាលជំងឺ

ដភនកមួ្យ្កមុ្ មានគ ម្ ុះថា «្កុម្្គូគពទយសហគម្ន៍ោំពារដភនកកម្ព ជាអ្នតរជាតិ» ម្កពីអូ្ស្រស្ថត លីគៅពិនិតយ និង
ពាបាលជំងឺដភនកជូន្បជាពលរែាែល់មូ្លដ្ឋា នស្រសកុគលើកដែកចំនួន ៥៧៥នក់ ។ គហើយគៅនថ្ៃទី២២ និងនថ្ៃ២៣ 
្បជាពលរែាចំនួន ១៥៣របូនឹង្តូវគៅវុះកាត់ដភនកគៅម្នទីរគពទយកម្ព ជា-សូគវៀត ។ 

•ពីនថ្ៃទី ២៥-២៨ ដខសីហា នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន ស ដ្ឋរ ីអ្ញ្ជ ីញចូលរមួ្កិចច្បជ ំគណៈកមាម  ិការ្បតិបតតិ

គលើកទី២ននសភាតំបន់អាស ី គៅសណាា ោរសូហវីដតល ភូគី្តា ។ 
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•ពីនថ្ៃទី ២៩ ដខកញ្ហា  ែល់នថ្ៃទី០២ ដខត ោ នន ំ២០១៦ គោកជំទវ និន ស្ថផ្ ន បានែឹកនំគណៈ្បតិភូគណៈ

កមាម  ិការ WAIPA ចូលរមួ្កិចច្បជ ំគណៈកមាម  ិការWAIPAននម្ហាសននិបាតអាយបា គលើកទី៣៧ គៅទី្កងុនណ
ពិគដ្ឋ ្បគទសភូមា ។ 

•គៅនថ្ៃទី០៥ ដខត ោ នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន ស ដ្ឋរ ី គ វើបទបង្កា ញកន ងគវទិកាស្រសតី សតីពី «គោល

នគោបាយគណបកស្បជាជនកម្ព ជាោំ្ទការបគងាើនចំនួនស្រសតីកន ងវស័ិយនគោបាយ គៅ្ពឹទធសភា ។ 

•គៅនថ្ៃទី១៨ ដខត ោ នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន ស ដ្ឋរ ីបានែឹកនំអ្ងគ្ បជ ំសមាជិកសភាជាស្រសតីAPA គែើម្បី

គ្តៀម្ចូលរមួ្កន ងកិចច្បជ ំគណៈកមាម  ិការសមាជិកសភាជាស្រសតីននម្ហាសននិបាតAPA គលើកទី៩ ។ 

•ពីនថ្ៃទី២៧ ដខវចិឆិកា ែល់នថ្ៃទី០១ ដខ នូ នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន ស ដ្ឋរបីានចូលរមួ្កិចច្ បជ ំ និងែឹកនំ កិចច

្បជ ំគណៈកមាម  ិការសមាជិកសភាស្រសតី សភាតំបន់អាស ីននម្ហាសននិបាតAPA គលើកទី៩ គៅគខតតគសៀម្រាប ។ 

•នថ្ៃទី០៦ ដខ នូ នន ំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន ស ដ្ឋរ ីបានអ្ន ញ្ហា តឲ្យគោក Tomasz Miklaszewski ទី្បឹកា 

ដផ្នកនគោបាយ គសែាកិចច និងគោក Ambroziak Robert គលខ្លទូតទី១ ននស្ថា នទូតប ូឡូញ្បចំគៅទី្កងុ
បាងកកចូល ជួបពិភាកាការង្ករសតីពីការផ្ទា ស់បតូរបទពិគស្ថ រវាង Women Caucus កម្ព ជា និង Women Caucus 
ប ូឡូញ ។ 

 

សកម្មភាពខ្លងគលើគនុះ ភាគគ្ចើនមិ្នបានបង្កា ញអំ្ពីលទធផ្លននកិចច្ បជ ំ ឬក៍គសចកតីសគ្ម្ចណាមួ្យទក់ទង
នឹងការចូលរមួ្គដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ស្រសតី និងក មាររបស់កសកនសគឡើយ និងព ំបានបង្កា ញឲ្យគឃើញអំ្ពីស្ថម្គគីភាព
គៅកន ង្កមុ្ស្រសតី និងអំ្ពីការ្បឈម្អ្វីខាុះកន ងគពល្បតិបតតិការការង្ករដែរ ។ 

 

III.  ការបាំមេញក មវិធីនមោបាយរបសរ់ដ្ឋា ភិបាលទាក់ទងនឹងបញ្ហា ស្រសត ីនិងកមុារ 
 សំណួរសួរថា គតើមាច ស់គនន តគពញចិតតការបំគពញ ឬអ្ន វតតគោលនគោបាយព្ងឹងស្ថា នភាព និងតួនទីរបស់ស្រសតកីន ង
សងគម្ និងគលើកសទួយសីល ម៌្ និងតនម្ារបស់ស្រសតីដខមរ និងគោលនគោបាយឲ្យក មារទទួលបានពិត្បាកែនូវសិទធិជាមូ្ល
ដ្ឋា នកន ងក្មិ្តណា? 
 គោងតាម្របាយការណ៍ឃ្ា ំគម្ើលរដ្ឋា ភិបាល អាណតតិទី៥របស់ខ ម្ដន្រហវល មាច ស់គនន តចំនួន១៤រាជធានី គខតតបាន
ផ្តល់ពិនទ រគៅគលើការបំគពញកម្មវ ីិនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជា នន ំទី៣ កន ងនន ំ២០១៦ ជាលទធផ្លបង្កា ញថា « 
មាច ស់គនន ត គពញចិតតគសទើរដតទំងស្រសុង ឬគពញចិតតទំងស្រសុងចំនួនចគនា ុះពី ៨០% គៅ ១០០%ដែលជាភាគរយខពស់បំផ្ ត ។ 
ភាគរយខពស់បនទ ប់ គឺ មាច ស់គនន តគពញចិតតគ្ចើន ចំនួនចគនា ុះពី ៦១% គៅ ៨០% ។ ភាគរយម្ យម្ គឺ មាច ស់គនន តគពញចិតត
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ម្ យម្ ឬគពញចិតតពាក់កណាត ល ចំនួនចគនា ុះពី ៤១% គៅ ៦០% ។ រឯី ភាគរយទបជាងគគ គឺ មាច ស់គនន តគពញចិតតខាុះ 
ចំនួនចគនា ុះពី ២១% គៅ ៤០% និងមិ្នគពញចិតតទល់ដតគស្ថុះ ឬគពញចិតតតិចតួចមានចំនួនចគនា ុះពី ០% គៅ ២០% 
ប  គណាណ ុះ។ 
 តួគលខខ្លងគលើបញ្ហជ ក់ឲ្យគឃើញថា នន ំ២០១៦គឺជានន ំគួរឲ្យភ្ាក់គផ្អើល ដែលមាច ស់គនន តបានផ្តល់ពិនទ រោំ្ទខពស់
បំផ្ តទក់ទងនឹងការបំគពញកម្មវ ីិនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។ ជាក់ដសតង គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងនន ំ២០១៥ មាច ស់គនន ត
បានផ្តល់ភាគរយខពស់បំផ្ តកន ងការគពញចិតតគសទើរដតទំងស្រសុង ឬគពញចិតតទំងស្រសុងដែលមានចំនួនចគនា ុះពី ៨០% គៅ 
១០០%នន ំ២០១៦គនុះ ដែលខ សោន ដ្ឋច់ស្រសឡុះពីនន ំ២០១៥ដែលជាភាគរយទបបំផ្ ត គឺ ៨,១៤%  គឺគកើនគឡើងខ្លា ងំ
្បមាណជាង ៨០% ។ ចំដណកឯ មាច ស់គនន តគពញចិតតគ្ចើន ក៏មានការគកើនខ្លា ងំដែរ្បមាណជាង ៦០% ពី ៦១% គៅ 
៨០% នន ំ២០១៦ និង ១១,៣២% នន ំ២០១៥ ខណៈដែលមាច ស់គនន តមិ្នគពញចិតតទល់ដតគស្ថុះ ឬគពញចិតតតិចតួចក៏មាន
ការធាា ក់ច ុះដែរ ពី ២៧,៦៣% នន ំ២០១៥ ម្ក្តឹម្ ចគនា ុះពី ០% គៅ ២០% នន ំ២០១៦ ។ តួគលខគនុះបង្កា ញថា ការបំគពញ 
ឬអ្ន វតតគោលនគោបាយព្ងឹងស្ថា នភាព និងតួនទីរបស់ស្រសតីកន ងសងគម្ និងក មារទទួលបានសិទធិជាមូ្លដ្ឋា នរបស់    
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជាមានភាព្បគសើរជាងម្ ន ដែលគ វើឲ្យមាច ស់គនន តចប់គផ្តើម្ោំ្ទ និងគពញចិតត ។ 
 

IV.  ស្រសតកីែងុដាំមណើ រការចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ តថ្មី នែ ាំ២០១៦ 
 មា្តា១៦៧ននចាប់សតីពីការគបាុះគនន តគ្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសត(ច.ប.ត.រ) បានបញ្ាតតិឲ្យមានការគរៀបចំបញ្ជ ីគបាុះ
គនន តថ្មី ស្មាប់គ្បើ្បាស់កន ងការគបាុះគនន តគ្ជើសគរ ើស្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៤ និងគ វើបចច បបននភាពបញ្ជ ីគបាុះ
គនន ត និងច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តនន ំ២០១៧ ស្មាប់គ្បើ្បាស់កន ងការគបាុះគនន តគ្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសត នីតិកាលទី៦ ។  

 កន ងការគរៀបចំបញ្ជ ីគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦គនុះ គឺគ្បើ្បាស់្បព័នធច ុះគ ម្ ុះតាម្ដបបទំគនើបជាគលើកែំបូងស្មាប់
្បគទសកម្ព ជា ដែលជាែំគណើ រការថ្មីមួ្យននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ជា គែើម្បីធានបាននូវការគបាុះគនន តគ្ជើសគរ ើស្កមុ្្បឹកា
ឃ ំ សង្កា ត់នន ំ២០១៧ និងការគបាុះគនន តគ្ជើសតំាងតំណាងរាស្រសតនន ំ២០១៨ឲ្យកាន់ដតមានអ្ពា្កិតភាព ស ចចរតឹភាព 
យ តតិ ម៌្ និងតមាា ភាព ។ 

 ការគរៀបចំបញ្ជ ីគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦គនុះ បានត្ម្វូឲ្យ្បជាពលរែាដខមរទំងអ្ស់ដែល្គប់អាយ គបាុះគនន ត ្តូវគៅ
ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគឡើងវញិ ។ ការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត្តវូចប់គផ្តើម្គ វើគៅ្គប់ឃ ំ សង្កា ត់ទូទំង្បគទសកន ងនថ្ៃដតមួ្យ 
ដែលបានកំណត់គដ្ឋយគ.ជ.ប ដែលមានរយៈគពល ៩១ (គៅសិបមួ្យ)នថ្ៃ ចប់ពីនថ្ៃទី០១ ដខកញ្ហា  នន ំ២០១៦ ែល់នថ្ៃទី
៣០ ដខវចិឆិកា នន ំ២០១៦  គដ្ឋយការោិល័យច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគបើកគ វើការច ុះគ ម្ ុះជាគរៀងរាល់នថ្ៃពីនថ្ៃច័នទ ែល់ នថ្ៃ
អាទិតយ ចប់ពីគមា ង ៧:០០្ពឹក ែល់គមា ង ១១:៣០នថ្ៃ្តង់ និងគពលរគសៀលចប់ពីគមា ង ២:០០ ែល់គមា ង ៥:៣០នទី
ោៃ ច ។ 
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 គែើម្បីចង់ែឹង ថាគតើការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មីគនុះមាន្បសិទធភាពក្មិ្តណា? មានចំណ ចខវុះខ្លតអ្វីខាុះដែល្តូវដក 
លំអ្រ? ភាពង្កយស្រសួល និងការលំបាករបស់្បជាពលរែាគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ខ ម្ដន្រហវលបានដ្ឋក់ព្ង្កយអ្នកសគងាត
ការណ៍របស់ខាួនគៅទូទំង្បគទស កន ងគនុះក៏បានដ្ឋក់ព្ង្កយអ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីគៅកន ងឃ ំ សង្កា ត់ចំនួន១០ គៅកន ង
ស្រសុក ខណឌ ចំនួន៦ និង៦គខតត ្កងុ ែូចជា គខតតកំពង់នន ំង គខតតកំពង់ ំ គខតតកំពង់ចម្ គខតតតបូងឃម ំ គខតតតាដកវ និងគខតត
្ពុះវហិារ កន ងគោលបំណង សិកាអំ្ពីការចូលរមួ្នគោបាយរបស់ស្រសតីកន ងែំណាក់កាលច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តនន ំ២០១៦ 
និងផ្លប ុះពាល់ម្កគលើស្រសតី ។ កាដ្ឋក់ព្ង្កយអ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីគនុះមានលកខណៈពិគសសខ សពីការសគងាតការណ៍
ទួគៅ គឺអ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីទំងអ្ស់បាន្បមូ្លទិននន័យដបបគ ណភាពគដ្ឋយគផ្ទត តសំខ្លន់គលើករណីសិកា(Qualitative 
Collection) ។ ព័ត៌មានសំខ្លន់៤ដែល្តូវគផ្ទត តការយកចិតតទ កដ្ឋក់មានែូចជា (១)ព័ត៌មានកន ងឃ ំ សង្កា ត់ ទក់ទងនឹង
ចំនួន្បជាពលរែា ស្ថា នភាព និងចំនួនគណបកសនគោបាយដែលមានស្ថន ក់ការគៅកន ងឃ ំ សង្កា ត់ ចំនួនសមាជិក្កុម្
្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ម្កពីគណបកសណាខាុះ? ។ (២) ព័ត៌មានអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តទក់ទងនឹងភាពលំបាក និងភាព
ង្កយស្រសួលរបស់អ្នកច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តជាស្រសតី មូ្លគហត អ្វីស្រសតីមិ្នបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត? មូ្លគហត អ្វីស្រសតីបានច ុះ
គ ម្ ុះគបាុះគនន ត? និងការទទួលបានព័ត៌មានអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ។ (៣) ព័ត៌មានអំ្ពីស្រសតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត 
ទក់ទងនឹងសមាសភាពរបស់្កមុ្ការង្ករច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គតើពួកគគ្តវូគ វើោ ងែូចគម្តចគែើម្បីកាា យជាម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះ
គ ម្ ុះគបាុះគនន ត? ្បវតតិរបស់ស្រសតីជាម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត? គហត អ្វីបានជាចង់កាា យជាម្ន្រនតី្កុម្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះ
គនន ត? ។ (៤) ព័ត៌មានអំ្ពីអ្នកសគងាតការណ៍ និងភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយ ទក់ទងនឹងការរារាងំែល់អ្នកសគងាត
ការណ៍ និងភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយមិ្នឲ្យតាម្សគងាតែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត និងភាពង្កយស្រសួលរបស់អ្នក
សគងាតការណ៍ និងភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយ ។ 

 គែើម្បីឲ្យកិចចការគនុះមាន្បសិទធភាព ខ ម្ដន្រហវលបានគ្ជើសគរ ើសអ្នកសគងាតការណ៍ជាស្រសតីចំនួន១០នក់ (១នក់កន ង
១ឃ ំ សង្កា ត់(ជាអ្នករស់គៅកន ងឃ ំ សង្កា ត់ដែលខាួន្តូវសគងាតការណ៍ គឺជាឃ ំ សង្កា ត់ដែលមានសមាសភាពស្រសតី្កុម្
្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ និងស្រសតីដែលជាម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត)។ ស្រសតីអ្នកសគងាតការណ៍ទំងគនុះបានទទួលការបណត ុះប
ណាត លពីទីស្ថន ក់ការកណាត លខ ម្ដន្រហវលភនំគពញ អំ្ពីរគបៀបននការសគងាតការណ៍្បមូ្លទិននន័យដបបគ ណភាព ទក់ទង
នឹងការចូលរមួ្របស់ស្រសតី និងផ្លប ុះពាល់ម្កគលើស្រសតីកន ងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគដ្ឋយគផ្ទត តសំខ្លន់គៅគលើករណី
សិកា និងអំ្ពីរគបៀបបំគពញរបាយការណ៍គដ្ឋយ្តឹម្្តូវ និង្គប់្ជងុគ្ជាយ ្ពម្ទំងនីតិវ ីិននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត
ផ្ងដែរ ។  

 ស្រសតីអ្នកសគងាតការណ៍ទំងអ្ស់បានអ្ន វតតតាម្វ ីិស្ថស្រសតែូចជា៖ ការសគងាតការណ៍គដ្ឋយផ្ទទ ល់គៅកដនាងច ុះ
គ ម្ ុះគបាុះគនន ត ការសមាា សន៍តាម្ដបបសំគណុះសំណាល(Semi-Interview)ជាមួ្យអ្នកច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត និងអ្នកមិ្ន
បានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តជាស្រសតី ្ពម្ទំងស្រសតីដែលជាម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត និងសមាា សន៍ផ្ទទ ល់(Interview)ជាមួ្យ
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ស្រសតី្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ និងស្រសតីពាក់ព័នធគផ្សងគទៀត ។ ជាក់ដសតង អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីបានគ វើសកម្មភាពជាមួ្យនឹង
្កមុ្គោលគៅទំងគនុះ ែូចជា៖ ស្រសតី្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ចំនួន ២៦នក់ គសមើនឹង ៣២,២៣%ននចំនួនសមាជិក្កមុ្្បឹកា
ឃ ំ សង្កា ត់ស្រសី-្បុសសរ ប ៨៦នក់ ។ ស្រសតីជាម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត (កចប)ចំនួន ១៩នក់ គសមើនឹង ៣៨%ននចំនួន
ម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តសរ ប ៥០នក់ ។ ស្រសតី្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ (្បចំការ)ចំនួន ១៤នក់ គសមើនឹង ៤៦,៦៦%នន 
ចំនួន្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ស្រសី-្បុស្បចំការសរ ប ៣០នក់ ។ ស្រសតីភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយចំនួន ៨នក់ គសមើនឹង 
១២,៥០%ននចំនួនភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយសរ ប ៦៤នក់ ។ ស្រសតីអ្នកសគងាតការណ៍ចំនួន ១២នក់ គសមើនឹង 
៩២,៣០%ននចំនួនសរ ប ១៣នក់ ។ ស្រសតីបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តចំនួន ៥៦នក់ និងស្រសតីមិ្នបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត
ចំនួន ១៩នក់ ។ 

១. េ័ត៌មាន នងិសាា នភាេឃុាំ ស ា្ ត ់
 

១. ១. អំ្ពីសនតិស ខ ស វតាិភាព និងការភ័យខ្លា ចគៅកន ងឃ ំ សង្កា ត់ 
ទក់ទិននឹងសនតិស ខ ស វតាិភាព និងការភ័យខ្លា ចគៅកន ងឃ ំ សង្កា ត់ទំង១០ អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីខ ម្ដន្រហវល 

បានជួបសមាា សន៍ជាមួ្យនឹង្កមុ្គោលគៅជាស្រសតីមួ្យចំនួនែូចជា៖ ស្រសតី្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ ្បជាពលរែាស្រសតី និងការ
សគងាតគដ្ឋយអ្នកសគងាតការណ៍ខាួនឯងបានបង្កា ញថា៖ ស វតាិភាពកន ងភូមិ្ ឃ ំកនាងម្ក ធាា ប់មានបញ្ហា អ្សនតិស ខខាុះៗដែរ
ែូចជា គចរលួច ្ក់ និងគកមងទំគនើង ប  ដនត បចច បបននមានស វតាិភាពលអគៅកន ងភូមិ្ ឃ ំគហើយ ។ ភូមិ្ ឃ ំខាុះគទៀតថាកាលពីម្ ន
ក៏មិ្នសូវមានស វតាិភាពដែរ... ្បជាពលរែាហាក់មានការភ័យខ្លា ច ដតកន ងរយៈគពលននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគនុះ មាន
ការបគងាើនការយកចិតតទ កដ្ឋក់ខ្លងដផ្នកសនតិស ខគទវរែង ។  អ្ញ្ជ ឹងគហើយមិ្នមានអ្វីជាបញ្ហា គទ មានស វតាិភាពលអ មានប ូលី
ស និងសម្តាកិចចការពារ្តឹម្្តូវ រាល់គពលមានបញ្ហា មានកិចចអ្នតរាគម្ន៍ទន់គពលភាា ម្ៗ ។ ចំដណកឯ្កមុ្្បឹកាឃ ំ 
សង្កា ត់ក៏មានការយកចិតតទ កដ្ឋក់ជាមួ្យ្បជាពលរែាដែរ ។ សរ បម្ក គឺថា ្បជាពលរែាមិ្នមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លា ចគទ 
គដ្ឋយស្ថរមានការយកចិតតទ កដ្ឋក់ខ្លងដផ្នកស វតាិភាព និងសនតិស ខ។  

ចំដណកឯការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគលើកគនុះ មានការង្កយស្រសួល មានស វតាិភាពលអ មានប ូលីស និងសម្តាកិចច
ការពារ្តឹម្្តូវ ្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ក៏មានការយកចិតតទ កដ្ឋក់ជាមួ្យ្បជាពលរែាដែរ រាល់គពលមានបញ្ហា មានកិចច
អ្នតរាគម្ន៍ទន់គពលភាា ម្ៗ ។ 

១. ២. ស្ថា នភាពគណបកសនគោបាយ 
ទក់ទិននឹងស្ថា នភាពគណបកសនគោបាយ អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីខ ម្ដន្រហវលបានរកគឃើញថា ជាទូគៅមាន

វតតមានគណបកសនគោបាយចគនា ុះពី ២ គៅ ៦គណបកសគៅកន ងឃ ំ សង្កា ត់ទំង១០គនុះែូចជា ៖ គណបកស្បជាជនកម្ព 
ជា គណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ គណបកសសម្ រងស ី  គណបកសសិទធិម្ន សស គណបកសហ វ នស ិនប ិច គណបកសសម្ព័នធគែើម្បី្បជា
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 ិបគតយយ     គណបកសដខមរជួយដខមរ គណបកសសំប កឃម ំសងគម្្បជា ិបគតយយ ។ល។ ប  ដនត គណបកសដែលមានទីស្ថន ក់ការ 
គៅកន ងឃ ំ សង្កា ត់ មានដត ២ គៅ ៣ គណបកសប  គណាណ ុះ ។ ជាក់ដសតង មានដតគណបកស្បជាជនកម្ព ជា និងគណបកសស
គន្រង្កគ ុះជាតិ។ 

ចំដណកឯសកម្មភាពទមាា ក់ស្ថា កគណបកសនគោបាយគៅកន ងឃ ំ សង្កា ត់ គឺមិ្នមានព័ត៌មានទក់ទិននឹងការ
ទមាា ក់ស្ថា កគនុះគទ ។ 

 
 
២. េ័ត៌មានសតេីកីារចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ ត 
 

២. ១. ស្រសតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត្បចំឃ  ំសង្កា ត់ (កចប)  

 ស្រនតីប្ក ុចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ ត (កចប) 
ចំនួន ស្រសត ី

 
%ស្រសត ី ចំនួនសរ ប (ស្រសី - ្បសុ) 

 
១៩នាក ់

 
៣៨% 

 
៥០នាក ់

 
កន ងចំគណាម្១០ ឃ ំ សង្កា ត់ ស្រសតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត(កចប)មានចំនួនដត ១៩នក់ គសមើនឹង ៣៨% ននចំនួន

ម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តសរ ប ៥០នក់ កន ងគនុះ ៣នក់មានតួនទីជា្បធានកចប ៤នក់ជាអ្ន ្បធាន (គសមៀន)នន
្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ៨នក់ជាការកី ំពយូទ័រ និង៤នក់គទៀតជាជំនួយការ្បធានកចប ។  គហត ផ្លរបស់ស្រសតីកចបទំង
គនុះបានចូលរមួ្គ វើកិចចការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត បង្កា ញថា៖ ស្រសតីកចប ដែលអាចទទួលតួនទីជាម្ន្រនតីកចប គដ្ឋយស្ថរោត់
ជានិសិសត ធាា ប់ជា្គូបគ្ងៀន ជាម្ន្រនតីរាជការ និងធាា ប់ជាសមាជិកគណៈកម្មការគរៀបចំការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ្ពម្ទំង
មានសម្តាភាពកន ងការវាយក ំពយូទ័រផ្ងដែរ ។ ជាពិគសស ស្រសតីទំងគនុះចង់មានបទពិគស្ថ កន ងកិចចការគបាុះគនន ត និងចង់
ជួយកិចចការសងគម្ ។   

គបើគទុះបីតួគលខស្រសតីមានភាព្បគសើរបនតិចក៏គដ្ឋយ ប  ដនតស្រសតីភាគគ្ចើនបានទទួលតួនទី្តឹម្ដតជាការកី ំពយូទ័រ និង
ជំនួយការ្បធានប  គណាណ ុះ ។ 
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២. ២. ស្រសតី្កមុ្្បឹកាឃ  ំសង្កា ត់ 
 ក. ស្រសតី្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់្បចំការ 
 

ប្កុ ប្បកឹាឃុាំ ស ា្ ត់ (ប្បចាំការ) 
ចំនួនស្រសត ី % ស្រសត ី ចំនួនសរ ប (ស្រសី - ្បសុ) 
១៤នក់ ៤៦,៦៦% ៣០នក់ 

 
 កន ងអំ្ឡ ងគពលច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត សមាជិក្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់បានគែើរតួនទីសំខ្លន់កន ងការបញ្ហជ ក់ឯកស្ថរ

មួ្យចំនួនែល់មាច ស់គនន តស្មាប់បគ្ម្ើការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ ដែលត្ម្ូវឲ្យមានសមាជិក ឬ្បធាន្កមុ្
្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់មួ្យចំនួន្តូវដតគៅ្បចំការគៅទីស្ថន ក់ការឃ ំ សង្កា ត់របស់ខាួនជាគទៀងទត់។ កន ងចំគណាម្ ១០ ឃ ំ 
សង្កា ត់ដែលអ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីខ ម្ដន្រហវលបានសគងាត បានរកគឃើញថា មានស្រសតី្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់្បចំការចំនួន
១៤នក់ គសមើនឹង ៤៦,៦៦%ននចំនួន្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់្បចំការសរ ប ៣០នក់ ។ ស្រសតី្កមុ្្បឹកា្បចំការទំងគនុះ 
បាន្បាប់ពីស្ថា នភាពននែំគណើ រការននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថា «ពួកោត់ជាអ្នកជួយ្បាប់្បជាពលរែាដែលមិ្នមានឯក
ស្ថរ្គប់ឲ្យម្កបញ្ហជ ក់ឯកស្ថរស្មាប់ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត និងបានគឃើញពីការលំបាកនន្កុម្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគៅ
គពលមាន្បជាពលរែាម្កច ុះគ ម្ ុះគ្ចើន» ។  

 ខ. ស្រសតី្កមុ្្បឹកាឃ សំង្កា ត់មិ្ន្បចំការ 
 ចំដណកឯ ស្រសតី្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ដែលមិ្ន្បចំការវញិ ក៏បានបង្កា ញពីម្តិគោបល់របស់ខាួនដែរថា៖        «

ចំគពាុះស្ថា នភាពកន ងែំគណើ រការននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គឃើញមានការយកចិតតទ កដ្ឋក់ពី្បជាពលរែាគដ្ឋយម្កច ុះ
គ ម្ ុះគកើនគឡើង ែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តមានភាព្តឹម្្តូវ និងមិ្នមានបញ្ហា អ្វីគួរឲ្យកត់សមាគ ល់គឡើយ ។ ប  ដនត
ភាគគ្ចើនអ្នកគ វើការគរាងច្កហាក់មិ្នសូវយកចិតតទ កដ្ឋក់ គដ្ឋយស្ថរដតមានការបាត់អ្តតសញ្ហា ណប័ណណ និងផ្ទា ស់បតូ រលំ
គៅដ្ឋា ន »។  

 

ទំងស្រសតី្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់្បចំការកតី មិ្ន្បចំការកតី បានសំណូម្ពរ្បហាក់្បដហលោន ថា៖ «សូម្បដនាម្ចំនួន
ម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តស្មាប់ការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគលើកគ្កាយៗគទៀត គែើម្បកី ំឲ្យយឺតោ វ អ្នកម្កច ុះគ ម្ ុះ
រង់ចំយូរ និងសូម្មានការអ្ន ញ្ហា តឲ្យកម្មករ កម្មការនីិគរាងច្កចំនួន៣នថ្ៃោ ងតិចបានគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគៅលំគៅ
ដ្ឋា នរបស់ខាួន។ បដនាម្គលើគនុះគទៀត សូម្ឲ្យមាន្កុម្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តចល័តតាម្ផ្ទុះ គែើម្បបីងារការង្កយស្រសួល គទើប
្បជាពលរែាបានច ុះគ ម្ ុះ្គប់ៗោន » ។ 
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២. ៣. អំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត 
 ក. ស្រសតីដែលបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត 
  គោងតាម្លទធផ្លផ្ាូវការននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦គចញផ្ាយគដ្ឋយគ.ជ.ប3 ស្រសតីបានច ុះគ ម្ ុះ
គបាុះគនន តគ្ចើនគលើសជាងការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគលើកម្ នៗ រហូតែល់ ៥៣,៥៣% គសមើនឹង ៤ ២១០ ៩១៤នក់ ននអ្នក
បានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តសរ ប ៧ ៨៦៥ ០៣៣នក់ ។ អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីខ ម្ដន្រហវលបានជួបសមាា សន៍ដបប
សំគណុះសំណាលជាមួ្យនឹងស្រសតីដែលបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ចំនួន ៥៦នក់ គដ្ឋយទទួលបានគហត ផ្លមួ្យចំនួន៖ 
 

 

អាំេីទិដាភាេរ ួទាក់ទងនឹងដាំមណើ រការចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ តកែងុឃុាំ-ស ា្ ត់ 
 

ទីកដនាងសំរាប់ការច ុះគ ម្ ុះគៅតាម្ស្ថោគរៀន  ំទូោយ សៃប់ស្ថៃ ត់លអ ោម នការគំរាម្កំដហង 
មានការយកចិតតទ កដ្ឋក់ដណនំ ជួយស្ម្ួលពីម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត មានភាពស ្កិតយលអ 
ហាក់មានការលំបាក សំរាប់អ្នកោម នអ្តតសញ្ហា ណប័ណណ  
មានប ូលីសគៅចំជួយអ្នតរាគម្ន៍ គៅខ្លងគ្ៅការោិល័យច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត  
មិ្នមានភាពរគញ រនញ គទ  
 
 
 

 

អាំេី«ភាេ្យប្សួល»ននការចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ តកែងុឃុាំ-ស ា្ ត់ 
 

មិ្នរង់ចំយូរគបើមានឯកស្ថរ្គប់្ោន់ តាម្លំដ្ឋប់គលខគរៀង 
គបើមានឯកស្ថរ្គប់គឺង្កយស្រសួលបំផ្ ត រឯីអ្នកមិ្នមានឯកស្ថរ្គប់ គឺមានម្ន្រនតីពាក់ព័នធជួយស្ម្ួលគែើម្បឲី្យមានឯកស្ថរ
្គប់្ោន់ ។ 

 
 

អាំេី«ការលាំបាក»ននការចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ តកែងុឃុាំ-ស ា្ ត់ 
ការលំបាកមានសំរាប់ដតអ្នកោម នឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អ្តតសញ្ហា ណ និងបានផ្ទា ស់ទីលំគៅ្តូវការឯកស្ថរបញ្ហជ ក់ ្តូវការអ្ត់
 មត់ ។ 

 
 

                                                           
3 គណៈកមាម  ិការជាតិគរៀបចំការគបាុះគនន តគចញផ្ាយជាស្ថធារណៈគៅនថ្ៃទី១២ ដខក ម្ាៈ នន ំ២០១៧ អំ្ពី «លទធផ្លផ្ាូវការននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គែើម្បីគរៀបចំបញ្ជ ី
គបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦» 
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ល.រ អាំេី«នីតិវិធី/រមបៀប»ននការចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ តកែងុឃុាំ-ស ា្ ត់ 
ទក់ទិននឹងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ស្រសតីដែលបានច ុះគ ម្ ុះបានគ្ាើយរគបៀបស្ថម្ញ្ាៗ បង្កា ញពីែំគណើ រ
ការគនុះ៖ 

១ ហ ចអ្តតសញ្ហា ណប័ណណឲ្យគៅ្បធាន្កុម្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត 
២ គហើយអ្ងគ យចំបនតិច គគហ ចច ងសនាឹកឲ្យ 
៣ គហើយគៅអ្ងគ យកដនាងថ្តរបូ ផ្តិតគម្នែ 
 មានន័យថា៖ 

អ្នកច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត្បគល់ឯកស្ថរបញ្ហជ ក់អ្តតសញ្ហា ណ             គៅឲ្យ្បធានគផ្ទៀងផ្ទទ ត់             រចូហ ចឲ្យ     
អ្ន ្បធានគែើម្បីបំគពញ               អ្នកច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តទទួលច ងសនាឹក               និងបនតគៅថ្តរបូ ផ្តិតគម្នែ 
 

  
 
 

 

 ូលមវតុផ្ដលស្រសតមីៅចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ ត 
 

- គែើម្បីជាតិ ស្រសឡាញ់គណបកស ចង់ឲ្យគណបកសដែលខាួនស្រសឡាញ់បានឈនុះ អ្ភិវឌឍន៍កន ងឃ ំ សង្កា ត់ និង 
  គដ្ឋយស្ថរគិតថាជាតួនទីរបស់្បជាពលរែា្តូវដតបំគពញ។ 
- ក ំឲ្យបាត់សគម្ាងគនន ត (ខ្លា ចខ្លតសនាឹកគនន តមួ្យសនាឹករបស់ខាួន)  
- បំគពញកាតពវកិចចជាពលរែា 
- ចង់គ្ជើសគរ ើសតំណាងលអ 

 
 
 

 ខ. ស្រសតីដែលមិ្នបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត 
 គដ្ឋយដផ្អកគៅគលើលទធផ្លជាក់ដសតង ស្រសតីដែលមិ្នបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តពិតជាពិបាករកម្កគ វើការសមាា សន៍ 
ពីគ្ពាុះឃ ំ សង្កា ត់ខាុះស្រសតីបានគៅច ុះគ ម្ ុះគសទើរដតទំងស្រសុង ។ គទុះជាោ ងគនុះកតី អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីខ ម្ដន្រហវលក៏
បានខិតខំដសវងរក និងជួបសមាា សន៍ដបបសំគណុះសំណាលជាមួ្យនឹងស្រសតីដែលមិ្នបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ចំនួន ១៩
នក់ ដែលជាទូគៅ ការមិ្នបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គឺគដ្ឋយស្ថរមូ្លគហត មួ្យចំនួន ។ 
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 ូលមវតុផ្ដលស្រសត ីួយចាំនួន ិនបានចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ ត 
 

អ្នកខាុះថា បាត់អ្តតសញ្ហា ណប័ណណសញ្ហជ តិដខមរ គហើយោម នសំប ្តកំគណើ ត និងមានគំនិតថា ខាួនមានអាយ គ្ចើន គិត  ថា
ពិបាកក៏មិ្នគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តដតម្តងគៅ ។ 
អ្នកខាុះគទៀតថា រវល់នឺងកិចចការង្ករ ម្ ខរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្បចំនថ្ៃ មិ្នមានគពលគៅហួសម្កហួស គិតថាចំដសអកៗរហូត
ែល់ហួសគពលមិ្នអាចច ុះគ ម្ ុះបាន។ 
អ្នកខាុះថា គដ្ឋយស្ថរោត់ជាជនទ រគត មិ្នមានឯកស្ថរ គទើបមិ្នអាចគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តបាន 
អ្នកខាុះថា គដ្ឋយស្ថរ ោម នអ្តតសញ្ហា ណប័ណណ គហើយទីទល់្ក មិ្នចង់គៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ពីគ្ពាុះគិតបញ្ហា ជីវភាព 
ផ្ទទ ល់ខាួនជាសំខ្លន់ជាង។ 
អ្នកខាុះថា គដ្ឋយបានគ វើអ្តតសញ្ហា ណប័ណណសញ្ហជ តិដខមរគហើយដតមិ្នទន់បាន និងកំព ងកូនខចីផ្ង 
អ្នកខាុះថា គដ្ឋយស្ថរមានជំងឺ ផ្ទុះនៃ យ ោម នអ្នកចំផ្ទុះ 
អ្នកខាុះថា មានអ្តតសញ្ហា ណប័ណណ ដតបានបតូរទីកដនាងថ្មី ខជិលគ វើឯកស្ថរគផ្ទរទីលំគៅ និងហាក់មិ្នចង់ច ុះគ ម្ ុះផ្ង 
អ្នកខាុះថា អ្ស់ជំគនឿោម នការរកីចំគរ ើនអ្វីគស្ថុះកន ងឃ ំរបស់ខាួន។ 
 

២. ៤. ស្រសតីជាអ្នកសគងាតការណ៍ និងភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយ 
ស្រសតអី្នកសគងាតការណ៍ និងភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយជាស្រសតីដែលចូលរមួ្សគងាតការណ៍កន ងែំគណើ ការច ុះគ ម្ ុះ

គបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦គនុះ មិ្នមានការរារាងំគទ ។  រឯីម្ន្រនតី្កុម្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត និងគណបកសនគោបាយ មានការ
សហការោន  ជួយែល់្បជាពលរែាច ុះគ ម្ ុះ មានការគរៀបចំឲ្យត្ម្ង់ជួរ និងជួយពិនិតយ ដណនំ ្បាប់ពីឯកស្ថរពាក់ព័នធ
នន ។ 

 អ្នកសគងាតការណ៍ និងភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយក៏មានសំណូម្ពរទក់ទងនឹងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តឲ្យ
កាន់ដត្បគសើរគឡើង គដ្ឋយសូម្ឲ្យមានការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយអំ្ពីត័ត៌មានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត និងែំគណើ រការគបាុះគនន តឲ្យ
បានទូលំទូោយជាងគនុះ ជាពិគសសតំបន់ដ្ឋច់ស្រសោល ខវុះចំគណុះែឹង កម្មករ កម្មការនីគរាងច្ក និងអ្នកចំណាកស្រសុក។ 

២. ៥. ភាពមិ្ន្ប្កតីកន ងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត 
 តាម្រយៈការតាម្ដ្ឋន ឃ្ា គំម្ើល សគងាតការណ៍ អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតខី ម្ដន្រហវលមិ្នបានរកគឃើញមានករណីមិ្ន

្ប្កតីណាមួ្យទក់ទិននឹងស្រសតីគទ ។ គនុះអាចគដ្ឋយគហត ផ្ល មានម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ 
និងភាន ក់ង្ករគណបកសគចុះសហការោន  និងបានដណនំ្បជាពលរែាឲ្យគចុះយល់អ្ ាស្រស័យោន  ្ពម្ទំងមានសម្តាកិចច
ការពារជា្បចំផ្ងដែរ។ 
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គទុះជាោ ងណាក៏គដ្ឋយ គយើងគឃើញមានការខកខ្លនគ្បើ្បាស់សិទធិរបស់ខាួនកន ងការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ែូចជា 
ចស់ជរា ស្រសតីគទើបស្មាលកូន ពិរ ទធជន ដែលមិ្នមាន្កមុ្ចល័តគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តែល់ផ្ទុះ ឬទីកដនាងរបស់ពួកោត់ 
និងអ្នកផ្ទា ស់បតូរទីលំគៅ ឬគៅតាម្បតី-្បពនធ បតូរទីកដនាងគ វើការ ជាពិគសស កម្មករកម្មការនីិចំណាកស្រសកុគៅគ្ៅ្បគទស
ដែលមិ្នមាននីតិវ ីីស្ម្បស្ម្ួលណាមួ្យ ឲ្យពួកោត់បានអ្ន វតតសិទធិរបស់ខាួនស្រសបនឹងរែា ម្មន ញ្ាបានធានអំ្ពីសិទធិ
គនុះ ។ 

២. ៦. ការអ្ប់រ ំផ្សពវផ្ាយែល់្បជាពលរែាអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត  
 ការអ្ប់រអំ្នកគបាុះគនន ត ពិតជាគែើរតួនទីែ៏សំខ្លន់កន ងការផ្តល់ព័ត៌មានែល់អ្នកគបាុះគនន តអំ្ពីែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះ
គបាុះគនន ត អំ្ពីស្ថរៈសំខ្លន់ននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត និងអំ្ពីែំណាក់កាលនីមួ្យៗននការគបាុះគនន ត ្បគោជន៍ឲ្យមាច ស់
គនន តមានការយល់ែឹងកាន់ដតទូលំទូោយ និង្គប់្ជងុគ្ជាយអំ្ពីការគបាុះគនន ត និងមានការចូលរមួ្គ្ចើនជាអ្តិបរមា ។  

ជាក់ដសតងការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ ការអ្ប់រអំ្នកគបាុះគនន ត្តូវគ វើជាស្ថធារណៈតាម្្កុម្គោលគៅ 
គដ្ឋយ្តូវចប់គផ្តើម្តាម្កាលកំណត់សម្ស្រសបមួ្យម្ នគបើកការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី  នន ំ២០១៦ ។ គៅកន ងបទបញ្ហជ  និង
នីតិវ ីិស្មាប់ការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត បានកំណត់អំ្ពីកាតពវកិចចរបស់គ.ជ.បកន ងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូោយ
ែល់្បជាពលរែាទក់ទងនឹងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គដ្ឋយមានការសហការជាមួ្យអ្ងគការសងគម្ស ីវលិ វស័ិយ
ឯកជន និងអ្នកពាក់ព័នធគផ្សងៗគទៀត ។ 
 ខ្លងគ្កាម្គនុះ គឺជា្បការមួ្យចំនួនទក់ទងនឹងការង្ករបណត ុះបណាត ល អ្ប់រអំ្នកគបាុះគនន ត និងការង្ករព័ត៌មាន
ស្ថធារណៈ ៖ 

្បការ ២.១.  គ.ជ.ប ្តូវគ វើការបណត ុះបណាត ល  ការអ្ប់រអំ្នកគបាុះគនន ត និងការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានអំ្ពីការច ុះ 
គ ម្ ុះគបាុះគនន ត គែើម្បីគរៀបចំបញ្ជ ីគបាុះគនន តថ្មី ។ 

 ២.១.១ នយកដ្ឋា នបណត ុះបណាត ល និងអ្ប់រអំ្នកគបាុះគនន ត ្តូវគរៀបចំដផ្នការ ្បតិទិន និងចត់ដចង 
គ វើការបណត ុះបណាត ល និងអ្ប់រអំ្នកគបាុះគនន តគៅតាម្ែំណាក់កាលននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ។ 

២.១.២  ការអ្ប់រអំ្នកគបាុះគនន ត ្តវូគ វើជាស្ថធារណៈតាម្្កមុ្គោលគៅ គដ្ឋយ្តវូចប់គផ្តើម្តាម្កាល 
កំណត់សម្ស្រសបមួ្យ ម្ នគបើកការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តរហូតែល់ចប់ការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ។ 

២.១.៣ សមាា រអ្ប់រអំ្នកគបាុះគនន ត រមួ្មាន ផ្ទទ ំងរបូភាព សប តអ្ប់រ ំគរឿងខាី ចគ្ម្ៀង ការដណនំពីការច ុះ 
គ ម្ ុះគបាុះគនន ត សមាា រគបាុះព ម្ព បដ្ឋ ដែល្តូវផ្សពវផ្ាយតាម្ម្គ ាបាយគផ្សង ។  

២.១.៣.១ គ.ជ.ប ្តូវចត់គ វើការផ្សពវផ្ាយតាម្គម្្កចូល័តគៅ្គប់ឃ ំ សង្កា ត់ម្ ននថ្ៃគបើកការច ុះ 
គ ម្ ុះគបាុះគនន ត និងម្ នការបិទផ្ាយបញ្ជ ីគបាុះគនន តែំបូង ។ 

២.១.៣.២ គ.ជ.ប ្តូវគ វើលិខិតអ្គញ្ជ ើញអ្នកមានសិទធិគបាុះគនន តឲ្យម្កច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ។ 
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២.១.៤ នយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងទំនក់ទំនងស្ថធារណៈមានតួនទីគ វើការង្ករទំនក់ទំនងស្ថា ប័នជាតិ  
អ្នតរជាតិ ទក់ទងនឹងកិចចការគបាុះគនន ត និងផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងការគបាុះគនន តជូន
ស្ថធារណជន គែើម្បគីលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងរបស់្បជាពលរែា អំ្ពីការង្ករគបាុះគនន ត តាម្្គប់ម្
 ាបាយគផ្សងៗ ។ 

២.១.៤.១ ្តូវសហការ និងផ្តល់ព័ត៌មានែល់្បព័នធផ្សពវផ្ាយទំងរែា និងឯកជន គែើម្បឲី្យ្បព័នធ 
ផ្សពវផ្ាយទំងគនុះ ជួយផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានបានទូលំទូោយ ។ 

២.១.៤.២ ផ្លិតសមាា រអ្ប់រសំ្មាប់ផ្សពវជាស្ថធារណៈនូវរបូភាព វគីែអូ្ សំគឡងជាស ីឌី (CD) ឬអឹ្ម្ 
ភីស្រសុី (MP3) និងឯកស្ថរគបាុះព ម្ពគផ្សងៗគទៀតស្មាប់ផ្សពវផ្ាយឲ្យបានទូលំទូោយែល់ជនបទ  

២.១.៤.៣ ផ្លិតកម្មវ ីិដសវងយល់អំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត តាម្្បធានបទសំខ្លន់ៗ គដ្ឋយអ្គញ្ជ ើញ 
សមាជិកគ.ជ.ប និងម្ន្រនតីជំនញគ វើការបកស្រស្ថយ គែើម្បផី្សពវផ្ាយជាស្ថធារណៈ ។ 

 ២.១.៤.៤ ផ្លិតបទយកការណ៍ គ វើសមាា សពាក់ព័នធនឹងការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត 
២.១.៤.៥ ផ្លិតឯកស្ថរផ្សពវផ្ាយអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ការគបាុះព ម្ព្ពឹតតិប្តព័ត៌មាន ខិតតបណណ  

និងបណណ្បកាស គសចកតីជូនែំណឺង ផ្សពវផ្ាយតាម្្គប់ម្គ ាបាយគផ្សង។  
២.១.៤.៧ បគងាើតបណាត ញព័ត៌មានសងគម្របស់គ.ជ.ប គែើម្បផី្សពវផ្ាយព័ត៌មានទក់ទងនឹងការច ុះ

គ ម្ ុះគបាុះគនន តឲ្យបានទូលំទូោយ និង្បមូ្លព័ត៌មានពីស្ថធារណជនម្កវញិពាក់ព័នធនឹងការ
ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ។ 

 ២.១.៤.៨ គ វើទំនក់ទំនង និងផ្ទា ស់បតូរព័ត៌មានជា្បចំជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធ ។ 
២.១.៤.១១ គ វើទំនក់ទំនង និងសហការជាមួ្យអ្ងគការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលជាតិ និងអ្នតរជាតិដែលគ វើ

ការង្ករអ្ប់រ ំ និងគលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងអំ្ពីការគបាុះគនន ត គែើម្បីជំរ ញការង្ករអ្ប់រសំ្ថធារណជន
ឲ្យបានទូលំទូោយែល់ជនបទដ្ឋច់ស្រសោល ។ 

២.១.៥ គ.ជ.ប ្តូវសហការ និងផ្តល់ការោំ្ទែល់ភាគីពាក់ព័នធ ដែលរមួ្មាន ្បព័នធផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន  
អ្ងគការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលជាតិ និងអ្នតរជាតិ គែើម្បអី្ប់រអំ្នកគបាុះគនន ត ។ 

 

កន ងរយៈគពល៣ដខននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គយើងរកគឃើញថា ១ដខែំបូងគ.ជ.បបានខិតខំគ វើសកម្មភាពអ្ប់រផំ្សពវ 
ផ្ាយែល់្បជាពលរែាអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តោ ងផ្ លផ្ ស និងទូលំទូោយគដ្ឋយគ្បើ្បាស់ឯកស្ថរជាគ្ចើន

្បគភទែូចជា  (១)បទបញ្ហជ  និងនីតិវ ីី ស្មាប់ការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគែើម្បគីរៀបចំបញ្ជ ីគបាុះគនន តថ្មី នន ២ំ០១៦ ។ (២) គំរូ

ការោិល័យគបាុះគនន ត នន ២ំ០១៦ ។ (៣) ឯកស្ថរស្មាប់ការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគែើម្បគីរៀបចំបញ្ជ ីគបាុះគនន តថ្មី នន ២ំ០១៦ 
។ (៤) ខិតប័ណណ សតពីី ការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គែើម្បគីរៀបចំបញ្ជ ីគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ ។ (៥)សូម្អ្គញ្ជ ើញ្បជាពលរែាគៅ
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ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គែើម្បគីរៀបចំបញ្ជ ីគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ និងកាលបរគិចឆទននការច ុះ គ ម្ ុះ និង(៦) ទីតំាងការោិល័យ
ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គែើម្បគីរៀបចំបញ្ជ ីគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ ។ ឯកស្ថរទំងគនុះ ្តូវបានគ.ជ.បគ វើការផ្សពវផ្ាយតាម្វ ីិ
ស្ថស្រសតគផ្សងៗោន  ែូចជា ដចក/បិទ និងផ្សពវផ្ាយតាម្ភូមិ្ ឃ ំ-សង្កា ត់ ។ ដចកតាម្្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគដ្ឋយចងកាត់
ទទឹងផ្ាូវ រមួ្ទំងការផ្សពវផ្ាយតាម្វទិយ  និងមានការចក់ផ្ាយសប តអ្ប់រតំាម្ទូរទសសន៍មួ្យចំនួន ។ ជាមួ្យោន គនុះ អ្ងគ
ការសងគម្ស ីវលិមួ្យចំនួន និងគណបកសនគោបាយក៏បានខិតខំគ វើការអ្ប់រ ំផ្សពវផ្ាយែល់្បជាពលរែាផ្ងដែរ ។ 

តាម្រយៈការឃ្ា គំម្ើល និងសគងាតគដ្ឋយយកចិតតទ កដ្ឋក់របស់អ្ងគការសងគម្ស ីវលិបានរកគឃើញថា ២ដខច ង
គ្កាយ សកម្មភាពអ្ប់រផំ្សពវផ្ាយផ្តល់ព័ត៌មានែល់្បជាពលរែាទូទំង្បគទសអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គឺព ំសូវមាន
ភាពសកម្ម និងមានការថ្យច ុះខ្លា ំងទំងគ.ជ.បខាួនឯង ទំងអ្ងគការសងគម្ស ីវលិ ទំងគណបកសនគោបាយ ។ អ្ងគការ
សងគម្ស ីវលិ មានការ្ពយួបារម្ាចំគពាុះចំនួនអ្នកច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តដែលធាា ក់ច ុះគ្កាម្ការរពឹំងទ ក ១០ម្ ឺននក់កន ងមួ្យ
នថ្ៃចប់ពីនថ្ៃទី១០ ដខត ោ នន ំ២០១៦ម្ក4  ្ពម្ទំងមានការរារាងំខាុះៗពីសំណាក់អាជ្ា រដែនែីចំគពាុះគណបកស
នគោបាយដែលបាន និងកំព ងគ វើសកម្មភាពអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយកនាងម្ក ។ គដ្ឋយស្ថរគម្ើលគឃើញដបបគនុះ ្កុម្អ្ងគការ

សងគម្ស ីវលិបានគផ្្ើលិខិតចំហរគៅ ឯកឧតតម្ ស កិ ប  នហ ក ្បធានគណៈកមាម  ិការជាតិគរៀបចំការគបាុះគនន ត (គ.ជ.ប) 
កន ងគោលបំណងគសនើបដនាម្យ ទធនការឲ្យរតឹដតខ្លា ងំ និងផ្ លផ្ សកន ងការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយទំងគ.ជ.ប អ្ងគការសងគម្ស ីវលិ 

និងគណបកសនគោបាយ គែើម្បផី្តល់ព័ត៌មានែល់្បជាពលរែាអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦គនុះ ។ 

កន ងលិខិតចំហរគនុះ អ្ងគការសងគម្ស ីវលិបានគសនើគៅគ.ជ.បចំនួន ២ចំណ ច ៖ 

១. សូម្ គ.ជ.ប គបើកកិចច្បជ ំពិភាកាបនទ ន់ជាមួ្យអ្នកពាក់ព័នធមួ្យចំនួនរមួ្មាន ្បព័នធផ្សពវផ្ាយ គណបកសនគោបាយ 
និងអ្ងគការសងគម្ស ីវលិដែលកំព ងគ វើសកម្មភាពអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គែើម្បីជំរ ញឲ្យមានយ ទធន
ការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយរមួ្ោន ោ ងផ្ លផ្ សទូទំង្បគទស ្បគោជន៍ជ្ម្ុញ្បជាពលរែាដែល្គប់អាយ គបាុះគនន ត គៅច ុះ
គ ម្ ុះគបាុះគនន តឲ្យបាន្គប់ៗោន តាម្ដផ្នការដែលបានគ្ោងទ ក ។  

២. សូម្គ.ជ.ប គចញនូវលិខិតអ្នតរាគម្ន៍ជាបនទ ន់គៅអាជ្ា រដែនែី/មូ្លដ្ឋា នគែើម្បីស្ម្បស្ម្ួលែល់អ្នកពាក់ព័នធគផ្ស
ងៗជាពិគសស គណបកសនគោបាយ និងអ្ងគការសងគម្ស ីវលិកន ងការគ វើសកម្មភាពយ ទធនការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយផ្តល់
ព័ត៌មានឲ្យបានកាន់ដតទូលំទូោយអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត និងស្ថរៈសំខ្លន់ននការគបាុះគនន តគ្ជើសគរ ើសតំណាង
របស់ខាួនគៅថាន ក់មូ្លដ្ឋា ន ។  

                                                           
4 របាយការណ៍សគងខបគលើកទី១របស់ខ ម្ដន្រហវល សតីពី «ការសគងាតែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត គែើម្បីគរៀបចំបញ្ជ ីគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មីនន ំ២០១៦» (សគងាតចប់ពីនថ្ៃទី
០១ ដខកញ្ហា  ែល់ នថ្ៃទី១០ ដខត ោ នន ំ២០១៦) 
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គ្ាើយតបនឹងលិខិតចំហរគនុះ គ.ជ.បបានសហការោ ងជិតសនិទធជាមួ្យអ្ងគការសងគម្ស ីវលិ និងខិតខំអ្នតរាគម្ន៍
ជាមួ្យអាជ្ា រដែនែី ្ពម្ទំងបានផ្គត់ផ្គង់ឯកស្ថរអ្ប់រមួំ្យចំនួនែល់្កមុ្យ វជនស្មាប់គ វើយ ទធនការពិគសសអ្ប់រ ំ
ផ្សពវផ្ាយកន ងអំ្ឡ ងគពល្ពុះរាជពិ ីប ណយអ្ ំទូក បដណត ត្បទីប អ្កអំ្ប ក និងសំពុះ្ពុះដខរយៈគពល៣នថ្ៃ ។ ប  ដនតអ្វី
ដែលគួរឲ្យគស្ថកស្ថត យបំផ្ តគនុះ គឺថា គ.ជ.បមិ្នអាចការពារយ ទធនការអ្ប់រ ំផ្សពវផ្ាយជាមួ្យការគ្បើ្បាស់ឧបករណ៍
បំពងសគម្ាងដែលជាម្គ ាបាយែ៏មាន្បសិទធភាពបំផ្ ត គបើគទុះបីមានលិខិតអ្ន ញ្ហា តរបស់ស្ថោរាជធានីភនំគពញ ែីការ
អ្ម្គលខ ១០១៣/១៦ដែលជ្មាបជូនគៅអ្ភិបាលននគណៈអ្ភិបាលខណឌ ទំង១២កន ងរាជធានីភនំគពញក៏គដ្ឋយ ។ 

 ខ្លងគ្កាម្គនុះជាសកម្មភាពអ្ប់រ ំផ្សពវផ្ាយ និងករណីគកើតគឡើង ៖  

- ្កមុ្យ វជន និង្បជាពលរែា្បមាណ៧០នក់គៅឃ ំគម្ៀន ស្រសុកន្ពឈរ គខតតកំពង់ចម្ គ វើយ ទធនការ
ផ្សពវផ្ាយអំ្ពីស្ថរៈសំខ្លន់ននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ។ យ ទធនការគនុះ គរៀបចំគឡើងគដ្ឋយម្ជឈម្ណឌ ល្បជា
ពលរែាគែើម្បីការអ្ភិវឌឍន៍ និងសនតិភាព (PDP-Center)គ្កាម្ជំនួយឧបតាម្ារបស់សហភាពអឺ្រ   ប គៅ្ពឹកនថ្ៃទី
២៦ ដខកញ្ហា  ។ គោលបំណងយ ទធនការផ្សពវផ្ាយអំ្ពីស្ថរៈសំខ្លន់ននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគនុះ គឺគែើម្បជី
្ម្ុញយ វជន និងពលរែាទំងអ្ស់ដែល្គប់អាយ ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តឲ្យពួកោត់បានច ុះគ ម្ ុះ្គប់ៗោន  ។ យ 
វជន និង្បជាពលរែាយល់ថា ការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគឺពិតជាមានស្ថរៈសំខ្លន់ស្មាប់ពួកគគ ្ពម្ទំង
្បជាជនដខមរគផ្សងគទៀត ពីគ្ពាុះពួកគគអាចមានសិទធិ្គប់្ោន់កន ងការគបាុះគនន តគ្ជើសគរ ើសប គគលដែលខាួន
គពញចិតតស្មាប់ែឹកនំសហគម្ន៍ ឬ្បគទសជាតិរបស់ខាួន ។ 

ករណបីានកកើតកឡើងមយួចនំនួកនងុកេលអបរ់ ំផ្សេវផ្ាយកនងុអឡំងុកេលចុុះក ម្ ុះកបាុះកនន ត ៖ 

មានការរារាងំពីអាជ្ា រ និងមិ្នមានការគលើកទឹកចិតតគពញគលញពី គ.ជ.ប ចំគពាុះសកម្មភាពអ្ប់រ ំផ្សពវផ្ាយអំ្ពី
ការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តពីគណបកសគ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ។ 

 

- រគសៀលនថ្ៃទី១៣ ដខត ោ នន ំ២០១៦  គម្ឃ ំកំពង់ថ្ាូវម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជា ស្រសុក្កឡាញ់ គខតត
គសៀម្រាប រមួ្ទំងសម្តាកិចចបានច ុះគៅហាម្ឃ្ត់យ វជនរបស់គណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិដែលកំព ងគ វើការផ្សពវផ្ាយឲ្យ
្បជាពលរែាគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ។ 

- កាលពីរគសៀលនថ្ៃទី១៥ ដខត ោ នន ំ២០១៦ សម្តាកិចចគខតតបាត់ែំបង បានរារាងំ្កមុ្យ វជនរបស់គណបកស
សគន្រង្កគ ុះជាតិ្បមាណ១០០នក់កន ងគពលគ វើយ ទធនការដចកផ្ាយខិតតបណណ គែើម្បជី្ម្ុញឲ្យ្បជាពលរែាគៅច ុះគ ម្ ុះ
គបាុះគនន តកន ងគពល្បជាពលរែាម្កទសសនពិ ីអ្ ំទូកកន ង្កងុបាត់ែំបង ។ ប  ដនតអ្ភិបាល្កងុបាត់ែំបងបញ្ហជ ក់ថា ការ
រារាងំគដ្ឋយស្ថរដតគ វើយ ទធនការផ្សពវផ្ាយគនុះកន ងពិ ីប ណយដែល្បពលរែាម្កកំស្ថនត ។ សូម្បញ្ហជ ក់ថា ្កមុ្យ វជន
គណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិគនុះបានដ្ឋក់សំប ្តគសនើស ំផ្សពវផ្ាយគៅស្ថោ្កងុបាត់ែំបង ប  ដនតស្ថោ្កុងមិ្នអ្ន ញ្ហា តិ ។ 
គតើការមិ្នអ្ន ញ្ហា តិគនុះវាផ្ទ យនឹងចាប់គបាុះគនន ត ឬបទបញ្ហជ  និងនីតិវ ីិរបស់គ.ជ.បដែរឬគទ? 
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អ្ងគការសងគម្ស ីវលិ មានការខកចិតតោ ងខ្លា ំង ចំគពាុះទគងវើររបស់អាជ្ា រដែលបានរខំ្លន រារាងំ និងបង្កអ ក់ម្តង
គហើយម្តងគទៀតគៅគលើសកម្មភាពអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយ អំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ។ ជាក់ដសតង  ្កមុ្យ វជន យ វតី   កន ង
យ ទធនការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយជំរ ញ្បជាពលរែាគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តន្ពុះរាជពិ ីប ណយអ្ ំទូក បដណត ត្បទីប អ្កអំ្ប ក 
និងសំពុះ្ពុះដខ ដែលជាប ណយ្បនពណីជាតិដខមរ។ យ វជន-យ វតី ្បមាណជាង ៦០នក់ ម្កពីអ្ងគការ  PEP-Center, 
YRDP, KYSD, NICFEC, CPWP, SEPY និង ្កុម្និសិតសសម័្គចិតតមួ្យចំនួនគទៀតបានជួបបញ្ហា មួ្យចំនួនកន ងអំ្ឡ ង
គពលគ វើសកម្មភាពអ្ប់រ ំផ្សពវផ្ាយជំរ ញឲ្យ្បជាពលរែាគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តរយៈគពល ៣នថ្ៃ (នថ្ៃទី១៣-១៤-១៥ ដខវចិឆិ
កា) ែូចជា៖ 

- អាជ្ា រគ វើការតាម្រខំ្លន រារាងំសកម្មភាពអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយគនុះ គបើគទុះបីជា្កមុ្យ វជន យ វតីមានលិខិត
អ្ន ញ្ហា តរបស់ស្ថោរាជធានីភនំគពញ ែីការអ្ម្គលខ ១០១៣/១៦ ដែលជ្មាបជូនគៅគោកអ្ភិបាលននគណៈអ្ភិបាល
ខណឌ ទំង ១២កន ងរាជធានីភនំគពញក៏គដ្ឋយ។ 

- មានការបងខំ យ វជន-យ វតីទំងគនុះ មិ្នឲ្យគ្បើ្បាស់ឧបករណ៍បំពងសគម្ាងជំនួយកន ងការផ្សពវផ្ាយជំរ ញឲ្យ
ពលរែាគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត។   

- មិ្ន្តឹម្ដតប  គណាណ ុះ ្កុម្អាជ្ា រ កងកមាា ំងសនតិស ខ បានឃ្ត់ខាួន្កមុ្យ វជន យ វតីសម័្គចិតតមួ្យចំនួន 
្បមាណអ្ស់រយៈគពលជាងបីគមា ង គដ្ឋយបងខំគអាយផ្តិតគម្នែបញ្ឈប់សកម្មភាពអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយរបស់ខាួន និងបានែក
ហូតទូរស័ពទរបស់គម្្កុម្ចំនួន ២គ្គឿង ទ កមួ្យរយៈគពល ទល់ដតមានយ វជន-យ វតីទំងគនុះយល់្ពម្ផ្តិតគម្នែបញ្ឈប់
សកម្មភាពរបស់ខាួន គទើប្បគល់ទូរស័ពទនែឲ្យវញិ ។  

ជាមួ្យោន គនុះដែរ ្កមុ្យ វជនបានរកគឃើញបញ្ហា ្បឈម្មួ្យចំនួនរបស់្បជាពលរែាកន ងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះ
គបាុះគនន ត ៖ 

- ្បជាពលរែាមួ្យចំនួនបានតអួញដតអរពីការមិ្នមានអ្តតសញ្ហា ណប័ណណគដ្ឋយពួកគគបានបញ្ហជ ក់ថា ពួកគគ្គប់
អាយ គហើយគៅដតមិ្នទន់មានអ្តតសញ្ហា ណប័ណណ គហើយអាជ្ា រហាក់មិ្នខ្លវ យខវល់ចំគពាុះការគសនើរស ំគ វើអ្តតសញ្ហា ណប័
ណណរបស់ពួកគគ។ ជាក់ដសតង យ វជនគ ម្ ុះ សិោ អាយ ២១ នន ំ មានកំគណើ តគៅភូមិ្តាលូ ឃ ំតាលូ ស្រសុកបាកាន គខតត
គពា ិ៍ស្ថត់ បានគពាល្បាប់ថា៖ ខាួនបានបាត់អ្តតសញ្ហា ណប័ណណ គហើយខាួនបានបតឹងគៅអាជ្ា រមូ្លដ្ឋា ន និងស ំបំគពញ
ដបបបទគ វើអ្តតសញ្ហា ប័ណណសញ្ហជ តិដខមរថ្មី ប  ដនតគ្ចើនដខកនាងគៅការរពឹំងចំរបស់ខាួនគឺមិ្នមានលទធផ្លអ្វីគស្ថុះ ។ ច ង
គ្កាយខាួនស ខចិតតយកសំប ្តកំគណើ ត គែើម្បគីៅស ំលិខិតបញ្ហជ ក់អ្តតសញ្ហា ណគែើម្បីមានសិទធិស ំច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ។   

- មាន្បជាពលរែា្បមាណជាង៣០%គ្ាើយថា៖ ខាួនមិ្នយល់ពីលកខខណឌ ននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តរមួ្ទំងអ្នក
បានច ុះគ ម្ ុះរចួគហើយកតី (អ្នកខាុះគ្ាើយថាខាួនគៅច ុះគ ម្ ុះទំងមិ្នែឹងលកខខណឌ ឯកស្ថរទម្ទរ)។ ខាុះគទៀតបានតអួញដតអ
រថា មិ្នទន់ទទួលបានព័ត៌មានចាស់ោស់ និងលកខខណឌ ដបបណាគែើម្បីមានសិទធិគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តបាន។  

- ្បជាពលរែា និងអាជីវករមួ្យចំនួន្បាប់ថា៖ ពួកោត់រវល់គពកមិ្នទន់បានគៅច ុះគ ម្ ុះគៅគឡើយ គហើយោត់
សនាថានឹងគៅច ុះគ ម្ ុះគ្កាយចប់ប ណយអ្ ំទូក។ 
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- ្កមុ្យ វជនផ្សពវផ្ាយបានរកគឃើញថា យ វជន្បមាណ១០០នក់ មានយ វជន៥នក់ បានគ្ាើយថាពួកោត់មិ្ន
បានែឹងអ្វីគស្ថុះពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី ។ 

- អាជ្ា រគ វើអ្តតសញ្ហា ណប័ណណមានភាពយឺតោ វ 
- មានគោកអ្ ំចស់មាន ក់ោត់បាននិោយថា « គម្ឃ ំមិ្ន្តូវជាមួ្យោត់ ។ ែូគចនុះគគមិ្នគ វើលិខិតបញ្ហជ ក់អ្តត

សញ្ហា ណឲ្យោត់បានគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តគនុះគទ (ឃ ំន្ពស្ថន  ស្រសកុ្ពុះគសដច គខតតន្ពដវង) » ។  
 

៣. ចាំនួនស្រសតកីែងុដាំមណើ រការចុុះម ម្ ុះមបាុះមនែ តថ្មី នែ ាំ២០១៦ 
 

៣. ១. ស្រសតីបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត 
 

ចំន្នួ្ 
ឃុំ សង្កា ត ់

ចំនួនអ្នកបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ២ំ០១៦ 
ចំនួនសរ ប ្បសុ-ស្រសី ចំនួនស្រសត ី

ចំនួន % ចំនួន %ស្រសត ី
 

១៦៣៣ 
 

៧ ៨៦៥ ០៣៣ 
 

៨១,៣៨% 
 

៤ ២១០ ៩១៤ 
 

៥៣,៥៣% 
 

(សូម្គម្ើលព័ត៌មានលម្ាិតគៅកន ងឧបសម្ព័នធ) 
 

៣. ២. ស្រសតជីាអ្នកសគងាតការណ៍ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត5 
 

ស្រសតជីាអែកសមងាតការណ៍ជាតិ 
 

ចំនួន 
សមាគម្ អ្ងគការ 

ចំនួនអ្នកសគងាតការណ៍ជាតិ 
សរ ប (ប-ស) ស្រសត ី %ស្រសត ី ចល័ត (ប-ស) ស្រសត ី %ស្រសត ី

 
១៣ 

 

 
២ ៨៣០ 

 
១ ០៤៥ 

 
៣៦,៩២% 

 
៥៩ 

 
១០ 

 
១៦,៩៤% 
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ែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត» 



ខុ ផ្ស្រវែល                                  របាយការណ៍ឃ្ល ាំម ើលមយនឌរ័ផ្នែកនមោបាយ                                        នែ ាំ២០១៦       

   

 March 2017 
                                            

        31 

 

ស្រសតជីាអែកសមងាតការណ៍អនតរជាតិ 
 

ចំនួន 
សមាគម្ អ្ងគការ 

ចំនួនអ្នកសគងាតការណ៍ជាតិ 
សរ ប (ប-ស) ស្រសតី  %ស្រសត ី

៣ ៣៤ 
 

១៤ ៤១,១៧% 

 (សូម្គម្ើលព័ត៌មានលម្ាិតគៅកន ងឧបសម្ព័នធ) 
 
 

៣. ៣. ស្រសតជីាភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយចូលរមួ្ពិនិតយគម្ើលែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត6 
   

ចំនួនគណបកស 
នគោបាយ 

គពញសិទធិ ប្ម្ងុ សរ បគពញសិទធិ និងប្ម្ងុ 
សរ ប ស្រសីត %ស្រសត ី សរ ប ស្រសត ី %ស្រសត ី សរ ប ស្រសត ី %ស្រសត ី

១០ ៦ ៦១៩ ៦៦៥ ១០,០៤% ៧ ០៣៥ ១ ០៥០ ១៤,៩២% ១៣ ៦៥៤ ១ ៧១៥ ១២,៥៦% 
 

មានភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយចូលរមួ្ពិនិតយគម្ើលែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦ គៅតាម្
ស្ថោឃ ំ សង្កា ត់១៦៣៣ ទូទំង្បគទស សរ បចំនួន ១៣ ៦៥៤នក់ (ទំងគពញសិទធិ និងបំរ ង) កន ងគនុះ ស្រសតីចំនួន         
១ ៧១៥នក់ គសមើនឹង ១២,៥៦% ដែលម្កពីគណបកសនគោបាយចំនួន ១០។ (សូម្គម្ើលគៅកន ងឧបសម្ព័នធ ចំនួន និង
គ ម្ ុះគណបកសនគោបាយនីមួ្យៗ) 
 

 

៣. ៤. ស្រសតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត7 
 

សរបុរ ួ ស្រសត ី % 
 

៦ ១១៧ នាក ់
 

 

១ ២៣១ នាក ់
 

២០,១២% 

 

 
 
 

                                                           
6 គណៈកមាម  ិការជាតិគរៀបចំការគបាុះគនន តគចញផ្ាយជាស្ថធារណៈគៅនថ្ៃទី៣០ ដខវចិឆិកា នន ំ២០១៦ អំ្ពី «ចំនួនភាន ក់ង្ករគណបកស នគោបាយចូលរមួ្ពិនិតយគម្ើល
ែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត» 
7 ខ ម្ដន្រហវលបានទទួលព័ត៌មានពីគ.ជ.ប  អំ្ពី «ចំនួនម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តទូទំង្បគទសស្មាប់្បតិបតតិការកន ងែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦» 
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V.  មសចកតីសនែិដ្ឋា ន និងអនុសាសន៍ 
 

ភាគរយសរ បរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតបីានច ុះគបសកកម្ម មប្ចើនជាង ភាគរយសរ បរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតប រស
ដែលបានច ុះគបសកកម្ម គឺ ៨៣,៣៣% គសមើនឹងចំនួនតំណាងរាស្រសតស្រសតី២០នក់កន ងចំគណាម្សមាជិកសភាស្រសតី២៤នក់ 
គ្ចើនជាងភាគរយរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតប រសចំនួន ៧៨,៧៩% គសមើនឹង៧៨នក់កន ងចំគណាម្សមាជិកសភាប រស៩៩នក់។  

អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីទំង២០នក់ននគណបកសដែលមានអាសនៈគៅកន ងរែាសភា បានគ វើសកម្មភាពគៅមូ្លដ្ឋា ន 
មានការមកើនម ើងចំនួន ៨៩មលើក ពី ២៥០គលើក នន ំ២០១៥ គៅ ៣៣៩គលើក នន ំ២០១៦ ។ 

 

អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជាច ុះគ វើសកម្មភាពគៅមូ្លដ្ឋា នបាន មប្ចើនជាង តំណាងរាស្រសត
ស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ ។ ប  ដនត គបើគិតជាម្ យម្ភាគននការច ុះមូ្លដ្ឋា នរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីមាន ក់ៗ រក
គឃើញថា អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតមី្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិកន ង១នក់បានច ុះមូ្លដ្ឋា ន្បមាណ ៤០គលើក គឺមានភាេ
សក មជាង អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតមី្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជាកន ង១នក់បានច ុះមូ្លដ្ឋា ន្បមាណដត ១៣គលើក ។ 

 
 

ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ព ជា បានច ុះគបសកកម្មមានចំនួន ១០០% (១៧នក់កន ង
ចំគណាម្១៧នក់) មប្ចើនជាងភាគរយរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតប រសននគណបកសរបស់ខាួនដែលមានចំនួនដត៧២,៥៥% 
(៣៧នក់កន ងចំគណាម្៥១នក់) ប  គណាណ ុះ ។ 

 
 

ផ្ទ យគៅវញិ ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគ ុះជាតិ តិចជាងភាគរយរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសត
ប រសននគណបកសរបស់ខាួនដែលបានច ុះគបសកកម្ម គឺភាគរយស្រសតីគសមើនឹង ៤២,៨៦%   (៣នក់  កន ងចំគណាម្៧នក់) និង
ភាគរយប រសមានចំនួន ៨៥,៤២% (៤១នក់កន ងចំគណាម្៤៨នក់) ។ 

 

សកម្មភាពននការច ុះសំគណុះសំណាលសួរស ខទ កខ ដចកអំ្គណាយ និងសគមាព  សមិ្ទធិផ្លននគៅដតជា
សកម្មភាពអាទិភាព និងសកម្ម ខណៈដែលការច ុះអ្នតរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ននជូន្បជាពលរែាគៅដតមានភាព
មិ្នសូវសកម្មែដែល  ។ 

របាយការណ៍សគងខបសកម្មភាពការង្កររបស់្កមុ្សភាជាតិកម្ព ជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសត ី(កសកនស) កន ង នន ំ
២០១៦ភាគគ្ចើនមិ្នបានបង្កា ញអំ្ពីលទធផ្លននកិចច្ បជ ំ ឬក៍គសចកតីសគ្ម្ចណាមួ្យទក់ទងនឹងការចូលរមួ្គដ្ឋុះស្រស្ថយ
បញ្ហា ស្រសតី និងក មាររបស់កសកនសគឡើយ និងព ំបានបង្កា ញឲ្យគឃើញអំ្ពីស្ថម្គគីភាពគៅកន ង្កុម្ស្រសតី និងអំ្ពីការ្បឈម្
អ្វីខាុះកន ងគពល្បតិបតតិការការង្ករដែរ ។ 
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នន ំ២០១៦គឺជានន គួំរឲ្យភ្ាក់គផ្អើល ដែលមាច ស់គនន តបានផ្តល់ពិនទ រោំ្ទខពស់បំផ្ តទក់ទងនឹងការបំគពញកម្មវ ីិ
នគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលសតីពីគោលនគោបាយព្ងឹងស្ថា នភាព និងតួនទីរបស់ស្រសតីកន ងសងគម្ និងគលើកសទួយសីល
 ម៌្ និងតនម្ារបស់ស្រសតីដខមរ និងគោលនគោបាយឲ្យក មារទទួលបានពិត្បាកែនូវសិទធិជាមូ្លដ្ឋា ន ។ គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងនន ំ
២០១៥ មានការគកើនគឡើងខ្លា ងំ្បមាណជាង៨០% គឺ មាច ស់គនន តគពញចិតតគសទើរដតទំងស្រសុង ឬគពញចិតតទំងស្រសុងដែលមាន
ចំនួនចគនា ុះពី ៨០% គៅ ១០០%នន ំ២០១៦ ដែលខ សោន ដ្ឋច់ស្រសឡុះពីនន ំ២០១៥ដែលជាភាគរយទបបំផ្ ត៨,១៤%      
ខណៈដែលមាច ស់គនន តមិ្នគពញចិតតទល់ដតគស្ថុះ ឬគពញចិតតតិចតួចក៏មានការធាា ក់ច ុះដែរ ពី ២៧,៦៣%នន ំ២០១៥ ម្ក
្តឹម្ ចគនា ុះពី ០% គៅ ២០%នន ំ២០១៦ ។  

 

ការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦គនុះ នីតិវ ីិមានភាពង្កយស្រសួល មានស វតាិភាពលអ មានសនតិស ខ មានប ូលីស 
និងសម្តាកិចចការពារ្តឹម្្តូវ ។ រឯី្កុម្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់ក៏មានការយកចិតតទ កដ្ឋក់ជាមួ្យ្បជាពលរែាដែរ រាល់គពល
មានបញ្ហា មានកិចចអ្នតរាគម្ន៍ទន់គពលភាា ម្ៗ ។ 

 
 

៣៨%ននស្រសតីដែលជាម្ន្រនតី្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តភាគគ្ចើនបានទទួលតួនទី្តឹម្ដតជាការកីុាំេយទូ័រ នងិជាំនយួ
ការប្បធានប  គណាណ ុះ ។ ចំដណកឯ ៤៦,៦៦%ជាស្រសតី្កមុ្្បឹកាឃ ំ សង្កា ត់្បចំការកន ងអំ្ឡ ងគពលច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី
គនុះគៅកន ង១០ឃ ំ សង្កា ត់ដែលជាតំបន់គោលគៅរបស់ខ ម្ដន្រហវល ។ 

 

 

ស្រសតបីានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦កន ងបញ្ជ ីគបាុះគនន តផ្ាូវការ  ចំនួន ៤ ២១០ ៩១៤នាក ់ មសមើនឹង 
៥៣,៥៣% ននចំនួន្បុស-ស្រសីដែលបានច ុះគ ម្ ុះសរ ប ៧ ៨៦៥ ០៣៣នក់ ។ 

មិ្នមានការរារាងំស្រសតអី្នកសគងាតការណ៍ និងភាន ក់ង្ករគណបកសនគោបាយជាស្រសតីដែលចូលរមួ្សគងាតការណ៍កន ង
ែំគណើ រការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី នន ំ២០១៦គនុះគទ ។   

មានការខកខានមប្បើប្បាសស់ទិធិរបសខ់លនួកន ងការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ែូចជា ចស់ជរា ស្រសតីគទើបស្មាលកូន 
ពិរ ទធជន ដែលមិ្នមាន្កមុ្ចល័តគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តែល់ផ្ទុះ ឬទីកដនាងរបស់ពួកោត់ និងអ្នកផ្ទា ស់បតូរទីលំគៅ ឬគៅ
តាម្បតី-្បពនធ បតូរទីកដនាងគ វើការ ជាពិគសសកម្មករកម្មការនីិចំណាកស្រសុកគៅគ្ៅ្បគទសដែលមិ្នមាននីតិវ ីីស្ម្ប
ស្ម្ួលណាមួ្យ ឲ្យពួកោត់បានអ្ន វតតសិទធិរបស់ខាួនស្រសបនឹងរែា ម្មន ញ្ាបានធានអំ្ពីសិទធិគនុះ ។ 

 

១ដខែំបូងននការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តថ្មី គ.ជ.បបានខិតខំគ វើសកម្មភាពអ្ប់រផំ្សពវ ផ្ាយែល់្បជាពលរែាអំ្ពីការច ុះ
គ ម្ ុះគបាុះគនន តោ ងផ្ លផ្ ស និងទូលំទូោយគដ្ឋយគ្បើ្បាស់ឯកស្ថរជាគ្ចើន្បគភទ និងវ ីិស្ថស្រសតគផ្សងៗោន គៅទូ
ទំង្បគទស ខណៈដែល២ដខច ងគ្កាយ សកម្មភាពអ្ប់រផំ្សពវផ្ាយទំងគនុះព ំសូវមានភាពសកម្ម និងមានការថ្យច ុះខ្លា ងំ
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ទំងគ.ជ.បខាួនឯង ទំងអ្ងគការសងគម្ស ីវលិ ទំងគណបកសនគោបាយ ។ ជាមួ្យោន គនុះដែរ មានការរារាងំខាុះៗពី
សំណាក់អាជ្ា រដែនែីចំគពាុះគណបកសនគោបាយ និង្កមុ្យ វជនដែលគ វើសកម្មភាពអ្ប់រ ំផ្សពវផ្ាយអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះ
គបាុះគនន តែល់្បជាពលរែាតាម្មូ្លដ្ឋា ន ។ 

 

គ.ជ.ប បានសហការោ ងជិតសនទិធជាមួ្យអ្ងគការសងគម្ស ីវលិ និងខិតខំអ្នតរាគម្ន៍ជាមួ្យអាជ្ា រដែនែី ្ពម្ទំង
បានផ្គត់ផ្គង់ឯកស្ថរអ្ប់រមួំ្យចំនួនែល់្កមុ្យ វជនស្មាប់គ វើយ ទធនការពិគសសអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះ
គនន តែល់្បជាពលរែាដែលម្កកំស្ថនតគៅភនំគពញកន ងអំ្ឡ ងគពល្ពុះរាជពិ ីប ណយអ្ ំទូក បដណត ត្បទីប អ្កអំ្ប ក និងសំ
ពុះ្ពុះដខរយៈគពល៣នថ្ៃ ។ ប  ដនតគួរឲ្យគស្ថកស្ថត យបំផ្ ត គឺគ.ជ.បមិ្នអាចការពារយ ទធនការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយជាមួ្យការ
គ្បើ្បាស់ឧបករណ៍បំពងសគម្ាងដែលជាម្គ ាបាយែ៏មាន្បសិទធភាពបំផ្ ត គបើគទុះបីមានលិខិតអ្ន ញ្ហា តរបស់ស្ថោ
រាជធានីភនំគពញក៏គដ្ឋយ ។ 
 

អនុសាសន ៍

១. អាជ្ា រ្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ទូទំង្បគទស ្តូវផ្តល់កិចចសហការឲ្យបានទូលំទូោយជាមួ្យ គ.ជ.ប អ្ងគការសងគម្ស ីវលិ 
និងគណបកសនគោបាយ កន ងការជ្ម្ុញយ ទធនការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយផ្តល់ព័ត៌មានអំ្ពីការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត ព័ត៌មានជ ំ
វញិការគបាុះគនន តតាម្រយៈការគ្បើ្បាស់ឧបករណ៍បំពងសគម្ាង ្បគោជន៍គលើកទឹកចិតត្បជាពលរែាគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះ
គនន ត និងគៅគបាុះគនន តឲ្យបានគ្ចើនជាអ្តិបរមា។ 

២. បគងាើត្កមុ្ច ុះគ ម្ ុះចល័តគៅច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តែល់ផ្ទុះ ឬទីកដនាងរបស់ពួកោត់គែើម្បីផ្តល់ឳកាសែល់ចស់ជរា ស្រសតី
គទើបស្មាលកូន ពិរ ទធជនបានច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន ត និង្តូវមាននីតិវ ីិច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តពិគសសស្មាប់កម្មករកម្មការ ិ
នីចំណាកស្រសុកគៅគ្ៅ្បគទស គែើម្បឲី្យពួកគគបានអ្ន វតតសិទធិរបស់ខាួនកន ងការច ុះគ ម្ ុះគបាុះគនន តស្រសបនឹងរែា ម្មន ញ្ា
ដែលបានធានអំ្ពីសិទធិគនុះ ។ 

៣.  ្កមុ្សភាជាតិកម្ព ជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសត ី (កសកនស) គួរដតបង្កា ញអំ្ពីលទធផ្លការង្ករដែលបានគ វើ និងការ
ចូលរមួ្គដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហា ស្រសតី និងក មារកន ងរយៈគពលមួ្យនន ំកន ងរបាយការណ៍សកម្មភាពការង្កររបស់ខាួន រមួ្ទំងការ
្បឈម្កន ងគពលអ្ន វតតការង្ករផ្ងដែរ ។ 
 

៤. តំណាងរាស្រសតទំងស្រសត ី ទំងប រសគួរដតបង្កា ញអំ្ពីលទធផ្លននការច ុះគបសកកម្មតាម្មូ្លដ្ឋា នរបស់ខាួនែល់ស្ថធារណ
ជនទូគៅឲ្យបានែឹង ឮទូលំទូោយ ។  
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ផ្នែកឧបសម្ពន័្ធ 
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ខមុ្ផ្្វវល៖ ក្កមុ្តំណាងរា្សត្ សតបីកសក្រឆំងចោុះម្លូដ្ឋា ន្សកម្មជាងបកសក្រជាជន្ 
ដោយ រាជ វញិ្ញ ូ(RF A) 
2017-04-27 

មន្ត្រសីម្មបសម្មួលកមមវធិអីប់រ ំ្ងិយេ្ឌរ័ន្អងគការខុមហ្វន្តរែល (COMFREL) 

អនកស្សី សឺន្ឈកត សិរីលកខណ ៍(កណ្ដា ល) កនុងស្និសីទសារពត័៌មា្សាី
ពីរបាេការណ៍ឃ្ល ំយមើលយេ្ឌរ័ហ្វននក្យោបាេ យៅនងៃទ២ី៧ ហ្វខយមសា ឆ្ន ំ
២០១៧។ 

គណៈកម្មាធិការដ ើមាបីការដ ោះដ្នាតដោយដេរី និងយុតតិធមដ៌ៅ
កមពុជា ដៅកាត់ថា ខុមហ្វ្រែល (C OMF RE L ) រកដ ើញថា ដៅ
្នាាំ២០១៦ ក្កុមតាំណាងរា្េត្េតីរបេ់គណបកាសក្បជាជនកមពជុា 

 នចុោះដៅមូលោឋានដក្ចើនជាងតាំណាងរា្េត្េតីមកពគីណបកាសេ
ដ្គ្ាោះជាតិ។ ដ ោះជាយ ាងដនោះកដី ការចុោះមូលោឋានរបេ់តាំណាងរា

្េត្េតបីកាសក្ប្ាំង ហ្វបរជាម្នភាពេកមមជាងតាំណាងរា្េត្ េតីមកពគីណបកាសកានអ់ាំណាច។ 

អងគការខុមហ្វ្រែល នរកដ ើញថា កនុងចាំដណាមតាំណាងរា្េតេរុប ១២៣នាក់ គមឺ្នហ្វត ៩៨នាកហ់្វ លមកពីគណបកាសក្បជាជនកមពុជា 
ម្នចាំនួន ៥៤នាក់ ម្ន្េតី ១៧នាក់ និងមកពីគណបកាសេដ្គ្ាោះជាតិ ម្នចាំនួន ៤៤នាក់ ម្ន្េតី ៣នាក់  នចុោះមូលោឋានចាំនួន ១.៦៦៥ដលើកកនុង
្នាាំ២០១៦។ ការចុោះមូលោឋានកនុង្នាាំ២០១៦ ដនោះ  នដកើនដ ើងចាំនួន ៥៥៨ដលើក ដបើដក្បៀបដធៀបកាលពី្នាាំ២០១៥។ អងគការ ហ្វ លដនោះបគហាញថា 
ចាំដ ោះគណបកាសកាន់អាំណាចវិញ ចុោះមូលោឋាន នចាំនួន ៥៦៤ដលើកដេមើក្បម្ណ ៣៣% (៣៣,៨៧%) គឺតិចជាងតាំណាងរា្េតបកាសក្ប្ាំងហ្វ លចុោះ
មូលោឋាន នចាំនួនររូត ១.១០១ដលើក ដេមើក្បម្ណ ៦១% (៦១,១៣%)។ 

អងគការខុមហ្វ្រែលបនតថា ថ្ែីតាបិតហ្វតគណបកាសកាន់អាំណាចម្នតាំណាងរា្េតជា្េតីររូតដៅ ល់ ១៧នាក់  នចុោះដៅមូលោឋាន នងិគណ
បកាសក្ប្ាំងហ្វត ៣នាកហ់្វ លចុោះដៅមូលោឋានកដី ប ុហ្វនតការចុោះមូលោឋានរបេ់តាំណាងរា្េត្េតីរបេ់បកាសក្ប្ាំង គឺម្នភាពេកមមជាង ដក្ ោះដបើគិតជា
មធាយម តាំណាងរា្េត្ េតីមកពីបកាសក្ប្ាំងម្នាក់  នចុោះដៅមូលោឋានចាំនួន ៤០ដលើក គឺដក្ចើនជាងតាំណាងរា្េត្េតបីកាសកាន់អាំណាចម្នាក់ ហ្វ ល នចុោះ
ដៅមូលោឋានហ្វត ១៣ដលើក។ 

ដ ោះជាយ ាងណា កនុងចាំដណាមននការចុោះមូលោឋានរបេ់ក្កុមតាំណាងរា្េតជា្េតី ដ ើមាបីដៅអនតរាគមន៍ នងិដោោះក្ាយបញ្ហានានាជូនក្បជា
ពលរ ឋ ម្នហ្វតចាំនួន ១៣ដលើក ដេមើនឹងជិត ៤% (៣,៨៣%) ប ុដណា្ាោះ រីឯការចុោះដៅេាំដណោះេាំណាល ការហ្វចកអាំដណាយ និងការេដម្ពាធេមិទ្ធផល
ដផាសងៗម្នចាំនួន ២២១ដលើក ដេមើនឹង ៦៥% (៦៥,១៩%)។ 

ម្នតីេក្មបេក្មួលកមមវិធីអប់រំ និងដយនឌ័រននអងគការខុមហ្វ្រែល អនកក្េី េឺនដកត េិរីលកខណ៍ ហ្វថ្ែងថា ថ្ែីតាបិតហ្វតភាគរយននការចុោះមូល
ោឋានរបេ់ក្កុមតាំណាងរា្េត្េតមី្នដក្ចើនជាងភាគរយននតាំណាងរា្េតបុរេ ដរើយចាំនួន្េតីម្នការដកើនដ ើងកនុង្កនដយ យកដី ប ុហ្វនតការចូល
រួមរបេ់្េតីកនុង្កនដយ យ ដៅហ្វតមិន ន់ផដល់ឱកាេឲាយដេមើភាពគ្នាជាមួយបុរេដៅដ ើយ។ អនកក្េីបនតថា បញ្ហាដនោះដោយារពុាំ ន់ម្ន
ចាាប់ ឬដគ្លនដយ យដ ើមាបីគ្ាំក្ទ្ឲាយ្េតីក្ប ូកកនុង្កនដយ យ៖ «ចងឲ់្យមា្ការឆ្ល ស់គ្នន កនុងការឈរយ ម្ ោះរវាងបុរស ្ិងស្តសរីឲ្យបា្យម្ចើ្ យម្រោះយធែើហ្វបប
យ្ោះ ្ងឹយធែើឲ្យមា្យមដឹកនយំៅថ្នន ក់ជាតិ ្ិងថ្នន ក់មូលដ្ឋា ្ហ្វដលជាស្តសរ-ីបុរសមា្ភាពយសមើគ្នន »។ 

ការដលើកដ ើងដនោះ ដធែើដ ើងដៅកនុងេននិេីទ្ារព័ត៌ម្នេដីពីរ យការណ៍ឃ្ាាំដមើលដយនឌ័រហ្វផនកនដយ យ៖ េភា និងតាំណាងរា្េត្ េតី 
និងក្កុមពិដេេចូលរួមកនុងការចុោះដ មាោះដ ោះដ្នាតថ្មី្ នាាំ២០១៦ និងការោក់ពក្គយអនកេដងេតការណ៍្េតី ដៅនថ្ៃទ្២ី៧ ដមា។ 
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រ យការណ៍របេ់អងគការខុមហ្វ្រែល បញ្ជាកដ់ទ្ៀតថា ្េតហី្វ ល នចុោះដ មាោះដ ើមាបីដ ោះដ្នាតដក្ជើេដរីេក្កុមក្បឹកាា ុាំ-េគកាត់ដៅនថ្ៃទ្៤ី 
មិថ្ុនា ខាងមុខដនោះម្នចាំនួនជាង ៤លាននាក់ (៤.២១៣.៤២៧នាក់) ដេមើនឹង ៥៣% ននចាំនួនអនកចុោះដ មាោះដ ោះដ្នាត្េតី-បុរេ ាំងអេជ់ាង ៧
លាននាក់ (៧.៨៧៣.១៩៤នាក់)។ ជាមួយគ្នាដនោះ អងគការខុមហ្វ្រែលហ្វ លេរការគ្នាជាមួយក្កុម្េតគីយរងដក្គ្ោះ ីធែី ្េតីជនពិការ និងអងគការ
ដលើកកមពេ់្េតីមួយចាំនួនដទ្ៀត នឹងោកអ់នកេដងេតការណ៍្េតីចាំនួន ៣០០នាក់ ដ ើមាបីតាមោន និងេដងេតការណ៍ដឃេនាដ ោះដ្នាត នថ្ៃដ ោះដ្នាត 
និងនថ្ៃរាបេ់នែឹកដ្នាតដៅកនុងដខតត-ក្កុងចាំនួន១១។ 

ដៅដពលខាងមុខ ខុមហ្វ្រែល នឹងបគហាញអាំពតីួដលខ្េតីហ្វ លឈរដ មាោះជាដបកខជនកនុងការដ ោះដ្នាតដក្ជើេដរីេក្កុមក្បឹកាា ុាំ-េគកាត់។ 

្េតីម្នបញ្ហា ីធែដីៅតាំបនប់ឹងកក់ កញ្ញា េុង ក្េីលាភ ហ្វថ្ែងថា ការចូលរួមេដងេតការណ៍ដ ោះដ្នាតខាងមុខរបេ់កញ្ញា គដឺ ើមាបីឲាយការដ ោះ
ដ្នាតដធែើដ ើងដោយយុតតិធម៌ និងដ ើមាបីកុាំឲាយអនកនដយ យដ ្ាោះក្បហ្វកកគ្នាដក្កាយការក្បកាេលទ្ធផលដ្នាត៖ «មួេយទៀត គចឺងឲ់្យម្បជាពលរដាដឹងថ្ន យតើ
ការយបាោះយឆ្ន តម្កុមម្បឹកាឃំុ-សង្កា ត់ ្ិងការយបាោះយឆ្ន តថ្នន ក់ជាតិមា្សារសំខា្់អខីលោះ»។ 

ចាំហ្វណកអតីត្េតមី្នបញ្ហា ីធែដីៅបុរីកីឡា និងជាដបកខនារីដលខដរៀងទ្មីួយមកពីគណបកាសេដ្គ្ាោះជាតិដៅកនុងេគកាត់មិតតភាពខណឌ៧មករា 
អនកក្េី រេ់ ដេងឃង ហ្វថ្ែងថា ក្បេិនដបើអនកក្េីជាប់ដ្នាតជាដៅេគកាត់ អែីហ្វ លអនកក្េកី្តូវដធែើ គជឺាំរុញឲាយអាជាញាធរដោោះក្ាយទ្ុកខលាំ ករបេ់្េតី 
និងកុម្រដោយយុតតិធម៌៖ «គឺម្បឹងហ្វម្បង យដើមបជីំរុញឲ្យថ្នន ក់យលើជួេដល់ម្បជាពលរដា»។ 

ម្នតីេក្មបេក្មួលកមមវិធីអប់រំ និងដយនឌ័រននអងគការខុមហ្វ្រែល អនកក្េី េឺនដកត េិរីលកខណ៍ បញ្ជាកថ់ា ក្បេិនដបើ្េតកី្តូវ នដគដ ោះ
ដ្នាតឲាយដធែើជាដម ុាំ ឬដៅេគកាត់ដក្ចើន ូចបុរេ ្េតីហ្វ លជាដម ុាំ ាំងដនាោះ នឹងដ្ដាតេាំខាន់ដលើការដោោះក្ាយបញ្ហាក្បឈមរបេ់្េតី ូចគ្នា និង
កុម្រ នដក្ចើនជាងមុន។ អនកក្េីក៏េដងេតដ ើញថា រយៈដពលកនែងដៅ ្េតីម្នបញ្ហា ីធែី និងផទោះេហ្វមាបងមួយចាំនួនហ្វ លធ្្ាប់រងការឈឺចាប់ គដឺៅ
ដពលជាប់ដ្នាតជាដម ុាំ-ដៅេគកាត់ ពួកដគ នបាំដពញការគរម្នក្បេិទ្ធភាពជាង្េតធីមមតា៕ 
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Females in government make more provincial trips, according to Comfrel’s Gender Watch report 

 
Fri, 28 April 2017   (Phnom Penh Post) 
Kong Meta and Erin Handley 
 

The three female lawmakers from the opposition Cambodia National Rescue Party, however, were far and away the most 

prolific travellers, statistically speaking, averaging 40 trips apiece to the provinces in a year. They also trounced the men in 

their own party, who averaged only 18 trips apiece. 

For female politicians and gender advocates, the figures reinforced a truth they knew only too well – women in power must 

work harder than men in the same roles. 

“I’m not surprised. We are graded much more strictly, graded not only as to performance, [but] they demand higher education 

from women,” said opposition lawmaker Mu Sochua. “Before we can get an opportunity we have to fight for that opportunity, 

and then we have to perform extremely well, and if we don’t then we don’t get another chance.” 

She said women often paid closer attention to social issues that demanded provincial ventures, such as health care and 

education. 

But this could be a double-edged sword, in which female lawmakers get shoehorned into “soft issues” stereotypically 

associated with women and are denied decision-making power. 

Keo Chanmoney, a Cambodian People’s Party lawmaker in Kampong Chhnang, said visiting local communities was vital to 

public life. 

“We need to go to meet the community people as much as we can to let them know they are not living alone and we care 

about them,” she said. 

“I don’t care how often the CNRP lawmaker women go or what they are doing, but I really encourage our women to go as 

much as they can,” Chanmoney added. 

Comfrel’s education and gender coordinator, Sonket Sereyleak, said the group “wants to see them prioritise intervention 

cases rather than the gift-giving and inaugurations, because it could help the villagers’ problems”. 

Overall, lawmakers made 1,665 provincial visits last year, up from 1,107 visits in 2015. 

Despite Cambodia having only a handful of 

female lawmakers, they are more likely to visit 

local communities than their male 

counterparts, with opposition female 

lawmakers in particular far outstripping men, 

according to Comfrel’s Gender Watch report 

released yesterday. 

 

The election watchdog’s statistics showed that 

of 24 female lawmakers, more than 83 percent 

(20) made provincial trips in 2016, compared 

to around 78 percent of their 99 male 

counterparts. Women from both parties each 

made an average of roughly 14 trips per year, 

while men averaged 13. 

 

http://www.phnompenhpost.com/author/kong-meta/18148
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