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បុព្វកថា៖
គណៈកមាម ិការគែើម្បីការគបាុះគននតគដ្ឋយគសរ ី និងយតតិ ម្៌ គៅកម្ពជា គៅកាត់ ថា “ខុម្ផ្្វវល” គ ើ កា
វ រគែើ ម្បីគលើក
កម្ពស់លទធិ្បជា ិបគតយយ និ ងការចូ លរួម្របស់្បជាពលរែាតាម្គោលការណ៍ កស្ថងសម្តាភាពរបស់បណា
ត ញទូ ទំង
្បគទស និ ងសហ្បតិ បតតិការជាម្ួ យអ្ងគការជាសមាជិ ក និងជានែគូ ។ ្បជា ិ បគតយយម្ិ នដម្ន្តឹម្ដតការគបាុះគននត
បគណាណុះគទ ក៏បដនតជាការគបាុះគននតគដ្ឋយគសរ ី និ ងយតតិ ម្៌ ជាលកខខណឌចំបាច់ ននលទធិ្បជា ិបគតយយ ។ បដនាម្ពី គលើគនុះ
គទៀត ការមានគណគនយយភាពរបស់គណបកសជាប់ គននត និ ងម្ន្រនតីជាប់គននតកនងការបំគពញតាម្ការសនារបស់ខួន
ា
ការ
គលើកសទយ
ការការពារការចូ លរួម្កនងការសគ្ម្ចចិតខ្ល
ត ងនគោបាយ និងការែឹកនំ ការបំគពញនូ វតួ នទី ភារកិ ចច និងការ
ួ
ទទួ លបានសិទិអ្
ធ ំ ណាចគពញគលញរបស់ស្រសតី គឺ ជាគរឿងសំខ្លន់បំផ្តកនងអ្ភិ្កម្្បជា ិបគតយយ ។
របាយការណ៍សតីពី « ការឃ្ាគំ ម្ើលគយនឌ័រដផ្នកនគោបាយ ៖
ចុះគ្មុះថ្មី នន២
ំ ០១៦ »

សភា និងតំណាងរាស្រសតស្រសតី និងស្រសតក
ី ងែំ
ន គណើរការ

គឺ ជាទ្ម្ង់ ននការវ ិភាគគៅគលើទិនន
ន ័ យ និងម្តិ គោបល់របស់តំណាងជាប់គននតស្រសតីចូលរួម្កនង

កិ ចចការនគោបាយ និងកនងែំគណើរការសគ្ម្ចចិ តត ជាពិ គសស ការតាម្ដ្ឋន និ ងការពិនិតយគម្ើ លគលើស្ថានភាពការង្កររបស់
តំ ណាងជាប់គននតស្រសតីថានក់ជាតិ និងការចូ លរួម្នគោបាយរបស់ស្រសតីកនងែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦ និង
ផ្លបុះពាល់ម្កគលើស្រសតី ។
របាយការណ៍គនុះ បង្កាញការវាយតនម្ាគលើការផ្តល់អ្ំណាចឲ្យតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីកនងអ្ំ ឡងគពលបំ គពញការង្ករទក់
ទងនឹ ងសកម្មភាព និ ងគោលបំ ណងរបស់អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីចុះម្ូ លដ្ឋានតាម្ម្ណឌលគខតត ្កុងនន ចំ នួនតំណាង
រាស្រសតស្រសតីគ ៀបនឹ ងតំ ណាងរាស្រសតបរសដែលបានចុះគបសកកម្ម ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីដែលបានចុះគបសកកម្មគ ៀប
នឹ ងអ្នកតំណាងរាស្រសតបរសននគណបកសនីម្ួយៗ និងសកម្មភាពរបស់សភាជាតិកម្ពជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសតីទក់ ទង
នឹ ងកិ ចចការស្រសតី និ ងកមារ ។ បដនាម្គលើគនុះគទៀត របាយការណ៍គនុះក៏ បានបង្កាញផ្ងដែរ អ្ំពីការបំ គពញការង្កររបស់រាជ
រដ្ឋាភិ បាលទក់ទងនឹងកម្មវ ិ ីនគោបាយសតីពីបញ្ហ
ា ស្រសតី និងកមារ និ ងក៏ បានបង្កាញនូ វលទធផ្លននការសិកាអ្ំ ពី ការចូ ល
រួម្នគោបាយរបស់ស្រសតីកងែំ
ន
គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦ និងផ្លបុះពាល់ម្កស្រសតីផ្ងដែរ។
ខម្ដន្រហវលសងឃឹម្ថា របាយការណ៍ឃ្ាគំ ម្ើលគយនឌ័រដផ្នកនគោបាយគនុះ ជាឯកស្ថរែ៏ សំខ្លន់ និ ងមាន្បគោជន៍
ស្មាប់ អ្ក
ន អ្នវតតន៍សកម្មភាព ជាពិ គសសម្ន្រនតីរដ្ឋាភិបាល សមាជិកសភា សមាជិក្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់ គណបកស
នគោបាយ បគគលក
ិ សមាគម្ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល តំណាងរបស់នែគូអ្ភិវឌឍន៍ អ្នកស្រស្ថវ្ជាវ គែើម្បីជួយគលើកសទយ
ួ
ស្រសតច
ី ូលរួម្កាន់ដតគ្ចើនកនងវ ិស័យនគោបាយ និងថានក់សគ្ម្ចចិតត ។

សូម្ដថ្ាងអ្ំ ណរគណជាពិ គសសចំ គពាុះ្កុម្ការង្កររបស់ខម្ដន្រហវល ែូចជា គោកស្រសី សឺនគកត សិរ ីលកខណ៍ ដែល
ជាអ្នកសរគសររបាយការណ៍គនុះ ។ គោកស្រសីក៏ជាអ្នកែឹ កនំ្កុម្ការង្ករ
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ការណ៍ស្រសតី ដែលខិតខំអ្នវតតតាម្ដផ្នការសកម្មភាពគែើ ម្បី្បម្ូ លទិ នន
ន ័ យ និងកញ្ហា ជូ សភ័្កដែលជាអ្នករចនរបាយ
ការណ៍គនុះ គដ្ឋយមានការោំ្ទពី្កុម្ការង្ករបស់ខម្ដន្រហវល ដផ្នកអ្គងាត និ ងគលខ្ល ិការខម្ដន្រហវលទំង២៥គខតត ្កុង រាជ
ធានី ។ គយើងខ្ំ សូម្ដថ្ាងអ្ំណរគណចំ គពាុះ គោក គល់ បញ្ហា និ ងគោក គីម្ ឈនផ្ងដែរ ដែលបានផ្តល់ម្តិ គោបល់
លអៗគ ើឲ្
វ យរបាយការណ៍គនុះកាន់ ដតមានភាពលអ្បគសើរដថ្ម្គទៀត ។
រាជធានីភំគន ពញ នថ្ៃទី៣០ ដខម្ីន នន២
ំ ០១៧
នាយកប្បតិបតតិខុ ផ្ស្រវែល

គល់ បញ្ហ
ា
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នែ ាំ២០១៦

I. មសចកតីមនតើ
គោងតាម្លទធផ្លននការអ្នវតតន៍ការង្ករគលើកកម្ពស់សម្ភាពគយនឌ័រ និងបគងាើនភាពអ្ង់ អាចែល់ស្រសតីរបស់រាជ
រដ្ឋាភិ បាលកម្ពជា និ ងដផ្អកតាម្ការសិកាស្រស្ថវ្ជាវគៅកនងពិ ភពគោក ភសតតាងម្ួ យចំ នួនបានបង្កាញោងចាស់ថា ការ
ចូ លរួម្ប្សបចាប់ និងមេញមលញរបស់ស្រសតីកនងការគ ើ គវ សចកតីសគ្ម្ចអាចគ ើឲ្
វ យគោលនគោបាយ ចាប់ និងកម្មវ ិ ី នន
កាន់ ដតគ្ាើយតបគៅនឹងត្ម្ូវការរបស់្បជាជនទំងអ្ស់ ជាពិ គសសគលើ បញ្ហ
ា សខមាលភាព្គួស្ថរ និ ងសងគម្ដែលជា
ម្ូ លដ្ឋាន្គឹ ុះកនងការកាត់បនាយភាព្កី ្ក្នគនពុះគៅរកការអ្ភិវឌឍ្បកបគដ្ឋយចី រភាព1 ។
ែូ គចនុះ ការសគងាត តាម្ដ្ឋន និងការពិនិតយគម្ើ លគលើស្ថានភាពការង្កររបស់តំណាងស្រសតីជាប់ គននតថានក់ជាតិ និងការ
ចូ លរួម្នគោបាយរបស់ស្រសតី និងផ្លបុះពាល់ម្កគលើស្រសតីកនងែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦ គឺ ជារគបៀបវារៈ
សំខ្លន់ បំផ្តដែល្តូវដសវងយល់ និងឃ្ាំគម្ើ លគដ្ឋយយកចិតតទកដ្ឋក់ពី្គប់ភាគី ពាក់ព័នធ ្បគោជន៍ គលើកសទយ
ការពារ
ួ
ការចូ លរួម្របស់ស្រសតីកងការគ
ន
ើគវ សចកតីសគ្ម្ចចិតតខ្លងនគោបាយ និងការែឹកនំ រួម្ទំងការទទួ លបាននូ វសិទិអ្
ធ ំ ណាច
គពញគលញរបស់ស្រសតីផ្ងដែរ ។
របាយការណ៍ឃ្ាំគម្ើ លគយនឌ័រដផ្នកនគោបាយរបស់ខម្ដន្រហវល្បចំននំ២០១៦គនុះ

្តូវបានគ ើ គវ ឡើងតាម្វ ិ ី

ស្ថស្រសតសគងាតការណ៍គដ្ឋយផ្ទទល់ តាម្ដ្ឋន ការសមាាសន៍ តាម្ដបបសំគណុះសំណាល (Semi-Interview) ការសមាាសន៍
ផ្ទទល់ (Interview) និងការពិនិតយគម្ើ លគលើស្ថានភាព និ ងការង្កររបស់តំណាងស្រសតីជាប់ គននតថានក់ ជាតិ ការបំ គពញការង្ករ
របស់រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពជាទក់ ទងនឹងកម្មវ ិ ីនគោបាយសតីពីបញ្ហ
ា ស្រសតី និងកមារ និងការចូ លរួម្នគោបាយរបស់ស្រសតី និ ង
ផ្លបុះពាល់ម្កគលើស្រសតីកងែំ
ន
គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦ គដ្ឋយដផ្អកគលើការ្បម្ូ លទិននន័យដបបគណភាព ។

សំណួរចំបង គឺ គតើ ស្រសតីជាប់ គននតទំងគនុះគ ើ កា
វ របានលទធផ្លោងណាខាុះ? គតើអ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតី និ ងបរស

បានចុះម្ូ លដ្ឋានក្ម្ិ តណា? កនងគោលបំ ណងអ្វីខាុះ? គតើ ្កុម្សភាជាតិកម្ពជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសតីកនងននំ២០១៦
បានគ ើ ស
វ កម្មភាពការង្ករអ្វីខាុះទក់ ទងនឹ ងស្រសតី និងកមារ?
នគោបាយរបស់រដ្ឋាភិ បាលកម្ពជាទក់ ទងនឹងបញ្ហ
ា ស្រសតី

គតើ មាចស់គននតគពញចិតតនឹងការបំ គពញ និ ងអ្នវតតកម្មវ ិ ី
និ ងកមារដែរឬគទ?

អ្ំ ពីការចូ លរួម្នគោបាយរបស់ស្រសតីកនង

ែំ ណាក់ កាលចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦ោងែូចគម្តចខាុះ? គហើយមានផ្លបុះពាល់ម្កគលើស្រសតីអ្ីខ
វ ាុះ?

1

សនទរកថារបស់គោកជំទវ ផ្ម្៉ែន្ សំអន្ ឧបនយករែាម្ន្រនតី រែាម្ន្រនតី្កសួងទំនក់ទំនងជាម្ួយសភា ្ពឹទស
ធ ភា និងអ្ ិការកិចក
ច នងពិ ីគបើកគវទិកា ជាតិ សតីពី «ស្រសតីជា

ថានក់ែឹកនំកនងវ ិស័យស្ថធារណៈ និងនគោបាយ» គៅនថ្ៃទី១៤ ដខ ូន ននំ២០១៥
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សក មភាេរបស់អែកតាំណារាស្រសតស្រសតច
ី ុុះ ូលដ្ឋាន
ស្មាប់ ននំទី៣ នី តិកាលទី៥ននរែាសភា ននំ២០១៦ មានគណបកសនគោបាយចំ នួនពីរជាប់គននត មានអាសនៈគៅ
កនងរែាសភាជាតិ គឺ គណបកស្បជាជនកម្ពជា និងគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ ។
តាម្ទិននន័យទទួ លបានពីអ្នកសគងាតការណ៍ខម្ដន្រហវល បង្កាញថា សកម្មភាពចុះម្ូ លដ្ឋានរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសត
កនងរយៈគពលចប់ ពីដខម្ករា រហូតែល់ ដខ ូន ននំ២០១៦ មានតំ ណាងរាស្រសតចំនួន៩៨នក់កងចំ
ន
គណាម្តំណាងរាស្រសតសរប
១២៣នក់ (តំ ណាងរាស្រសត៥៤នក់ ម្កពី គណបកស្បជាជនកម្ពជា មានស្រសត១
ី ៧នក់ និ ងតំណាងរាស្រសត៤៤នក់ ម្កពីគណ
បកសសគន្រង្កគុះជាតិ មានស្រសត៣
ី នក់) បានចុះម្ូ លដ្ឋានសរបចំនួន១៦៦៥គលើក ននំ២០១៦ (គណបកស្បជាជនកម្ពជាចំនួន
៥៦៤គលើក គសមើនឹង ៣៣,៨៧% និងគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ ចំនួន ១១០១គលើក គសមើនឹង ៦១,១៣%) ។ ចំ នួនគនុះបានមកើន
ម

ង
ើ ចំ នួន ៥៥៨មលើក គឺពី ១១០៧គលើក ននំ២០១៥ ម្កែល់ ១៦៦៥គលើក ននំ២០១៦ ។

ភាគរយសរបរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតស្រសតបា
ី នចុះម្ូលដ្ឋាន/គបសកកម្ម

មប្ចើនជាងភាគរយសរបរបស់អ្ក
ន តំណាងរា

ស្រសតបរសដែលបានចុះម្ូលដ្ឋាន គឺ ៨៣,៣៣% គសមើនឹងចំ នួនតំ ណាងរាស្រសតស្រសតី២០នក់កងចំ
ន
គណាម្សមាជិ កសភាស្រសតី២៤
នក់ គ្ចើនជាងភាគរយរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតបរសចំ នួន ៧៨,៧៩% គសមើនឹង៧៨នក់កងចំ
ន
គណាម្សមាជិ កសភាបរស
៩៩នក់ ។ គបើ គ្បៀបគ ៀបនឹ ងននំ២០១៥ ភាគរយរបស់អ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីចុះគបសកកម្មបានមកើនម
២០១៥ គៅ ៨៣,៣៣%ននំ២០១៦

ង
ើ ពី ៧០,៨៣%ននំ

ខណៈដែលអ្នកតំ ណាងរាស្រសតបរសចុះគបសកកម្មក៏មានការមកើនម

ង
ើ ផ្ដរ

គឺ ពី

៧៧,៧៧%ននំ២០១៥ គៅ ៧៨,៧៩%ននំ២០១៦ ។
កនងរយៈគពលគនុះអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីទំង២០នក់ ននគណបកសដែលមានអាសនៈគៅកនងរែាសភាបានគ ើ វ
សកម្មភាពគៅម្ូ លដ្ឋានសរបចំ នួន ៣៣៩មលើក កនងគនុះ ជួបសំគណុះសំណាល ស្ថកសួរសខទកខ ដចកអ្ំគណាយ និ ង

សគមាព សម្ិទិផ្
ធ លននមានចំនួន២២១គលើក ការចុះអ្ម្ែំគណើរជា្កុម្ ឬអ្ម្ែំគណើរថានក់ែឹកនំមានចំនួន២៩គលើក ការ
ចុះព្ងឹងនផ្ទកង
ន
និ ងបណា
ត ញគណបកសចំនួន៧១គលើក

និងការចូ លរួម្កនងគវទិ កាស្ថធារណៈរបស់អ្ងគការសងគម្សីវ ិល

ចំ នួន៥គលើក ្ពម្ទំងការអ្នដរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ននមាន១៣គលើក ។ ចំនួនសកម្មភាពគនុះមានការមកើន
ម

ង
ើ ចំ នួន ៨៩មលើក ពី ២៥០គលើក ននំ២០១៥ គៅ ៣៣៩គលើក ននំ២០១៦ ។
គបើ គ្បៀបគ ៀប ពីគោលបំណងម្ួ យគៅគោលបំណងម្ួ យននការចុះគបសកកម្មរបស់អ្ក
ន តំ ណាងរាស្រសតស្រសតី បង្កាញ

ឲ្យគឃើញថា មានការខុសគ្នែនាយរវាងតួ គលខននការចុះសំគណុះសំណាលសួរសខទកខ ដចកអ្ំគណាយ និ ងសគមាព សម្ិ ទិ ធ

ផ្លននដែលមានចំនួន២២១គលើក

(៦៥,១៩%)

ជាម្ួ យនឹងការចុះអ្នតរាគម្ន៍

ពលរែាមានចំ នួនដត ១៣គលើក (៣,៨៣%)បគណាណុះ។
March 2017

និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ននជូ ន្បជា

តួ គលខគនុះ គៅដតបង្កាញោងចាស់ថា សកម្មភាពននការចុះ
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របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

សំគណុះសំណាលសួរសខទកខ
ែដែល គដ្ឋយមានការមកើនម

ដចកអ្ំ គណាយ

នែ ាំ២០១៦

និងសគមាព សម្ិទិ ផ្
ធ លននគៅដតជាសកម្មភាពអាទិភាព

និងសកម្ម

ង
ើ ចំ នួន២៤មលើក ពី ១៩៧គលើកននំ២០១៥ គៅ ២២១គលើកននំ២០១៦ ខណៈដែលគៅដត

មានភាពម្ិ នសូវសកម្មែដែលកមងការចុះអ្នតរាគម្ន៍ និ ងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ននជូ ន្បជាពលរែា គបើគទុះបី មានការមកើន
ម

ង
ើ តិចតួចក៏គដ្ឋយ ពី ៧គលើកននំ២០១៥ គៅ១៣គលើកននំ២០១៦ ។

តាម្ទិននន័យដែលអ្នកសគងាតការណ៍ខម្ដន្រហវលទទួលបានកនងននំ២០១៦

តំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជា

ជនកម្ពជាចុះគ ើ ស
វ កម្មភាពគៅម្ូ លដ្ឋានបាន មប្ចើនជាង តំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ ។ ជាក់ ដសតង
តំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពី គណបកស្បជាជនកម្ពជាចំនួន១៧នក់ បានខិតខំ គ ើ ស
វ កម្មភាពកនងម្ូ លដ្ឋានចំ នួន២២០គលើក គឺ
មានការមកើនម

ង
ើ មសទរើ ផ្តបីដង

គបើ គ ៀបនឹ ងននំ២០១៥មានដតចំនួន១២នក់បានគ ើ ស
វ កម្មភាពគៅម្ូ លដ្ឋានចំនួនដត៨៥

គលើកបគណាណុះ ។ ចំ ដណកឯ តំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិចំនួន៣នក់ ក៏ បានខិតខំ គ ើស
វ កម្មភាពគៅម្ូ ល
ដ្ឋានដែរចំនួន១១៩គលើកកនងននំ២០១៦

បដនតមានការថ្យចុុះគបើ គ ៀបនឹ ងននំ២០១៥

មានចំនួន៥នក់ បាន១៦៥គលើកឯ

គណាុះ ។
គទុះបី ជាោងណាក៏ គដ្ឋយ គបើ គិតជាម្ យម្ភាគននការចុះម្ូ លដ្ឋានរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតស្រសតីមានក់ ៗ រកគឃើញថា

អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតម្
ី កពីគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ

មានភាេសក មជាង

អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតម្
ី កពីគណបកស្បជាជន

កម្ពជា ។ ជាក់ ដសតង អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ កង១នក់
ន
បានចុះម្ូ លដ្ឋាន្បមាណ៤០គលើក
(៣នក់ ចំ នួន១១៩គលើក) រ ីឯ អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពី គណបកស្បជាជនកម្ពជាកនង១នក់ បានចុះម្ូ លដ្ឋាន្បមាណដត
១៣គលើក (១៧នក់ ចំនួន២២០គលើក)បគណាណុះ ។
គដ្ឋយគ ើ កា
វ រគ្បៀបគ ៀបគៅកនងគណបកស

ភាគរយអ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ពជា បានចុះ

គបសកកម្មមានចំ នួន ១០០% (១៧នក់កនងចំ គណាម្១៧នក់) មប្ចើនជាង ភាគរយអ្នកតំ ណាងរាស្រសតបរសននគណបកស
របស់ខួនដែលមានចំ
ា
នួនដត៧២,៥៥% (៣៧នក់កងចំ
ន
គណាម្៥១នក់) បគណាណុះ ។ បដនាម្គលើគនុះគទៀត គបើ គ្បៀបគ ៀបនឹង
ននំ២០១៥ ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីចុះគបសកកម្មតាម្ម្ូ លដ្ឋានមានការ គកើនគឡើងែល់ចំណចកំពូល គឺពី ៧០,៥៩%
ននំ២០១៥ គៅែល់ ១០០% ននំ២០១៦ ។ រ ីឯភាគរយអ្នកតំ ណាងរាស្រសតបរសក៏ មានការគកើនគឡើងដែរ ពី ៥៨,៨២%
ននំ២០១៥ គៅ ៧២,៥៥%ននំ២០១៦ ។
គដ្ឋយដឡក ភាគរយអ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពី គណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ តិចជាង ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតបរស
ននគណបកសរបស់ខួនដែលបានច
ា
ុះគបសកកម្ម គឺ ភាគរយស្រសតីគសមើនឹង ៤២,៨៦%

(៣នក់ កនងចំគណាម្៧នក់) និ ងភាគ

រយបរសមានចំនួន ៨៥,៤២% (៤១នក់កនងចំ គណាម្៤៨នក់) ។ គបើ គ្បៀបគ ៀបនឹ ងននំ២០១៥ ភាគរយអ្នកតំ ណាងរាស្រសត
ស្រសតីចុះគបសកកម្មតាម្ម្ូ លដ្ឋាន បនតថ្យចុះខ្លាង
ំ ពី ៨៥,៧១%ននំ២០១៤ ម្ក្តឹ ម្ ៧១,៤៣%ននំ២០១៥ រហូតម្ក្តឹម្
March 2017
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នែ ាំ២០១៦

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

៤២,៨៦%ននំ២០១៦ ខណៈដែលភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតបរសក៏ មានការថ្យចុះដែរ ពី៩៧,៩២% ននំ២០១៥ ម្ក្តឹ ម្
៨៥,៤២% ននំ២០១៦ ។

ការបាំមេញក មវធ
ិ ីនមោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងបញ្ហ
ា ស្រសតី និងកុមារ
គោងតាម្របាយការណ៍ឃ្ាំគម្ើ លរដ្ឋាភិ បាល អាណតតិទី៥របស់ខម្ដន្រហវល មាចស់គននតចំនួន១៤រាជធានី គខតតបាន
ផ្តល់ពិនទរគៅគលើការបំគពញកម្មវ ិ ីនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពជា ននំទី៣ កនងននំ២០១៦ ទក់ទងនឹ ង «ការបំគពញ

ឬអ្នវតតគោលនគោបាយព្ងឹងស្ថានភាព និងតួនទីរបស់ស្រសតក
ី ងសងគ
ន
ម្

និងគលើកសទួយសីល ម្៌ និងតនម្ារបស់ស្រសតីដខមរ

និងគោលនគោបាយឲ្យកមារទទួលបានពិត្បាកែនូវសិទិជា
ធ ម្ូលដ្ឋាន» ។ ជាលទធផ្លបង្កាញថា នន២
ំ ០១៦គឺជាននំគួរឲ្យ
ភា្ក់គផ្អើល

ដែលមាចស់គននតបានផ្តល់ពិនរោំ
ទ ្ទខពសប
់ ំផ្តទក់ទងនឹងការបំគពញកម្មវ ិ ីនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

ជាក់ ដសតង គបើគ្បៀបគ ៀបនឹ ងននំ២០១៥ មាចស់គននតបានផ្តល់ភាគរយខពស់បំផ្តកនងការគពញចិតគត សទើរដតទំងស្រសុង ឬគពញ
ចិតទ
ត ង
ំ ស្រសុងដែលមានចំនួនចគនាុះពី ៨០% គៅ ១០០%ននំ២០១៦ ដែលខសោនដ្ឋច់ ស្រសឡុះពី ននំ២០១៥ដែលជាភាគរយ
ទបបំផ្ត គឺ ៨,១៤% គឺ គកើនគឡើងខ្លាង
ំ ្បមាណជាង ៨០% ខណៈដែលមាចស់គននតម្ិនគពញចិតទ
ត ល់ដតគស្ថុះ ឬគពញចិតត

តិចតួចក៏ មានការធាាក់ចុះដែរ ពី ២៧,៦៣% ននំ២០១៥ ម្ក្តឹ ម្ ចគនាុះពី ០% គៅ ២០% ននំ២០១៦ ។ តួគលខគនុះបង្កាញ
ថា ការបំ គពញ ឬអ្នវតតគោលនគោបាយព្ងឹងស្ថានភាព និ ងតួ នទីរបស់ស្រសតីកនងសងគម្ និងកមារទទួ លបានសិទិ ជា
ធ ម្ូ ល

ដ្ឋានរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពជាមានភាព្បគសើរជាងម្ន ដែលគ ើ ឲ្
វ យមាចស់គននតចប់ គផ្តើម្ោំ្ទ និ ងគពញចិតត ។
ស្រសតក
ី ុ ងដាំ
ែ
មណើរការចុុះម្មុះមបាុះមនែតថ្មី នែ ាំ២០១៦
ស្រសតបា
ី នចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦កនងបញ្ជីគបាុះគននតផ្ាូវការ

ចំ នួន ៤ ២១០ ៩១៤ នាក់ មសមន
ើ ង
ឹ

៥៣,៥៣% ននចំនួន្បុស-ស្រសីដែលបានចុះគ្មុះសរប ៧ ៨៦៥ ០៣៣នក់ គហើយក៏ ម្ិនមានករណីម្ិន្ប្កតីណាម្ួ យ
ម្កគលើស្រសតីកងការចូ
ន
លរួម្នគោបាយកនងែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតគនុះដែរ ។
បដនត មានការខកខានមប្បើប្បាស់សទ
ិ ធិរបស់ខនកន
លួ
ងការចុះគ្មុះគបាុះគននត ជាពិ គសស ពិរទធជន និងកម្មករកម្ម

ការ ិនី ចំណាកស្រសុកគៅគ្ៅ្បគទសដែលម្ិនមាននីតិវ ី ី ស្ម្បស្ម្ួលណាម្ួយ

ឲ្យពួ កោត់ បានអ្នវតតសិទិ រធ បស់ខួន
ា

ស្រសបនឹងរែា ម្មនញ្ា ដែលបានធានអ្ំពីសិទិ គធ នុះ ។
ស្រសតីដែលបានចុះគ្មុះគបាុះគននត បានបង្កាញគហតផ្លម្ួ យចំ នួនថា «ពួ កគគគៅចុះគ្មុះគបាុះគននតគឺ

គែើម្បី

្បគទសជាតិ ចង់ឲ្យបកសដែលខាួនស្រសឡាញ់បានឈនុះ អ្ភិ វឌឍន៍ កងឃ
ន
ំ សង្កាត់ បំគពញកាតពវកិចចជាពលរែា សគម្ាងគននត

របស់ខួ នគឺ
ា សំខ្លន់កនងការគ្ជើ សគរ ើសតំណាងលអ» ។ ស្រសតីដែលបានចុះគ្មុះគបាុះគននតបានបញ្ហ
ជ ក់ គទៀតថា ែំ គណើរការចុះ
គ្មុះគបាុះគននតថ្មីគនុះ មានភាពង្កយស្រសួលែូ ចជា ម្ិ នរង់ ចំយូរ ោមនការគំ រាម្កំ ដហង មានការយកចិតតទកដ្ឋក់ ជួយ
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របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

ស្ម្ួលពីម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត ទីកដនាង ំ ទូោយ ម្ិនរគញរនញគដ្ឋយមានបូ លីសគៅចំជួយអ្នតរាគម្ន៍ គៅខ្លង
គ្ៅការ ិោល័យចុះគ្មុះគបាុះគននត ។
ចំ ដណកឯ ស្រសតីដែលម្ិនបានចុះគ្មុះគបាុះគននត បានបង្កាញពី គហតផ្លរបស់ខួនថា
ា
« បាត់ /ោមនអ្តតសញ្ហាណប័

ណណ សញ្ហ
ជ តិ ដខមរ គហើយោមនសំប្តកំ គណើត ខាួនមានអាយគ្ចើន គិ តថាពិ បាកកនងការគៅចុះគ្មុះ ។ ខាុះគទៀត រវល់នឺងកិចច
ការង្ករ ម្ខរបរចិ ញ្ចឹម្ជី វ ិត្បចំនថ្ៃ ទី ទល់្ក ជាជនទរគត ម្ិនមានឯកស្ថរអ្វីទំងអ្ស់ ។ អ្នកខាុះគទៀត អ្ស់ជំគនឿោមនការ
រ ីកចំ គរ ើនអ្វីគស្ថុះកនងឃំរបស់ខួ ន
ា ។ល។ និង។ល។ »
៣៨%ននស្រសតីដែលជាម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននតភាគគ្ចើ នបានទទួ លតួ នទី្តឹ ម្ដតជាការ ីកុាំេយទ័
ូ រ

និងជាំនយ
ួ

ការប្បធានបគណាណុះ ។ ៤៦,៦៦%ជាស្រសតី្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់្បចំការកនងអ្ំ ឡងគពលចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មីគនុះគៅកនង
១០ឃំ សង្កាត់ ដែលជាតំបន់ គោលគៅរបស់ខម្ដន្រហវល ។
គ.ជ.បបានខិតខំគ ើ ស
វ កម្មភាពអ្ប់ រ ំ ផ្សពវផ្ាយែល់្បជាពលរែាអ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននតោងផ្លផ្ស
ទូលទ
ំ ូោយគដ្ឋយគ្បើ ្បាស់ឯកស្ថរជាគ្ចើ ន្បគភទ

និ ងវ ិ ី ស្ថស្រសតគផ្សងៗោនគៅទូ ទំង្បគទស

និង

ខណៈដែល២ដខចង

គ្កាយ សកម្មភាពអ្ប់ រ ំផ្សពវផ្ាយទំងគនុះពំសូវមានភាពសកម្ម និងមានការថ្យចុះខ្លាំង ។ ជាម្ួ យោនគនុះដែរ គ.ជ.បបាន
សហការោងជិតសនទ
ិ ជា
ធ ម្ួយអ្ងគការសងគម្សីវ ិល និងខិតខំអ្នតរាគម្ន៍ជាម្ួយអាជា្ រដែនែី ្ពម្ទំងបានផ្គត់ផ្គង់ឯកស្ថរ
អ្ប់រ ំម្ួ យចំ នួនែល់្កុម្យវជនកនងយទធនការពិ គសសអ្ប់ រ ំ

ផ្សពវផ្ាយអ្ំ ពីការចុះគ្មុះគបាុះគននតែល់្បជាពលរែាកង
ន

្ពុះរាជពិ ីបណយអ្ំទូក បដណតត្បទី ប អ្កអ្ំ បក និងសំពុះ្ពុះដខរយៈគពល៣នថ្ៃ ។ បដនតគួរឲ្យគស្ថកស្ថតយ គ.ជ.បម្ិន
អាចការពារយទធនការពិគសសគនុះជាម្ួយការគ្បើ្បាស់ឧបករណ៍បំពងសគម្ាងដែលជាម្គ ាបាយែ៏ មាន្បសិទធភាពបំផ្ត
គបើ គទុះបី មានលិខិតអ្នញ្ហាតរបស់ស្ថោរាជធានីភំ គន ពញក៏ គដ្ឋយ ។

II. ការឃ្ល ាំម ើលសភា និងតាំណាងរាស្រសតស្រសតី
១. សក មភាេរបស់អែកតាំណាងរាស្រសតស្រសតច
ី ុុះ ូលដ្ឋាន
តារាងទី១ ៖

ចំនួន និងគោលបំណងននការចុះម្ូលដ្ឋានរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតទង
ំ ស្រសតី និងបរស

មគ្នលបាំណង
ននការចុុះ ូលដ្ឋាន
March 2017
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៥៤នាក់

៤៤នាក់
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របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

ទា ាំង១៦៦៥មលើក
របស់អែកតាំណាងរាស្រសត
ទា ាំងស្រសត-ី បុរសចាំនន
ួ ៩៨នាក់
(ប្សី២០នាក់ ប្បុស៧៨នាក់)

ស្រ្តី
១៧
នាក់

បុរ្
៣៧
នាក់

ស្រ្តី
៣
នាក់

បុរ្
៤១
នាក់

សកម្មភាពទំង១៦៦៥គលើករបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសត គផ្ទតតគៅគលើចំណចម្ួ យចំនួនែូ ចជា៖
ជួ បសំគណុះសំណាល ស្ថកសួរសខទកខ និ ងដចកអ្ំ គណាយ និ ងសគមាព សម្ិ ទិផ្
ធ លនន
ការចុះព្ងឹ ងនផ្ទកនង និ ងបណា
ត ញគណបកស
ការចុះអ្ម្ែំ គណើរជា្កុម្ ឬ អ្ម្ែំគណើរថានក់ែឹកនំ
ការចូ លរួម្កនងគវទិកាស្ថធារណៈរបស់អ្ងគការសងគម្សីវ ិល
ការអ្នដរាគម្ន៍ និ ងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ននរបស់្បជាពលរែា

សរ ុបរ ួ

៥៦៤មលើក

១១០១ មលើក

៣៣,៨៧%

៦១,១៣%

តាម្ទិននន័យទទួ លបានពីអ្នកសគងាតការណ៍ខម្ដន្រហវល អ្ំ ពីសកម្មភាពចុះម្ូលដ្ឋានរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសត តាម្
រយៈការចុះសគងាតគដ្ឋយផ្ទទល់ ្បព័ នផ្
ធ សពវផ្ាយ ការ ិោល័យអ្នកតំណាងរាស្រសតតាម្ម្ណឌលគខតត និងតាម្រយៈស្ថនក់ ការ
គណបកសនគោបាយគៅតាម្បណា
ត គខតតគឃើញថា កនងរយៈគពលចប់ ពី ដខម្ករា រហូតែល់ ដខ ូន ននំ២០១៦ មានតំ ណាង
រាស្រសតចំនួន៩៨នក់ (៥៤នក់ ម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ពជា កនងគនុះមានស្រសត១
ី ៧នក់ និង៤៤នក់ម្កពី គណបកសស
គន្រង្កគុះជាតិ កនងគនុះមានស្រសត៣
ី នក់)កនងចំគណាម្តំណាងរាស្រសត១២៣នក់ បានចុះម្ូ លដ្ឋានសរបចំ នួន១៦៦៥គលើក (គណ
បកស្បជាជនកម្ពជាចំនួន ៥៦៤គលើក គសមើនឹង ៣៣,៨៧% និងគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិចំនួន ១១០១គលើក គសមើនឹង
៦១,១៣%) ។ គបើ គ្បៀបគ ៀបនឹងននំ២០១៥ មានការមកើនម

ង
ើ ចំ នួន ៥៥៨មលើក ពី ១១០៧គលើក ននំ២០១៥ ម្កែល់

១៦៦៥គលើក ននំ២០១៦ ។
្គប់ សកម្មភាពចុះម្ូ លដ្ឋានរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសត គឺ បានគ ើ គវ ឡើងកនងគោលបំណងសំខ្លន់ៗចំ នួន៥ រួម្មាន (១)

ការចុះសំគណុះសំណាលសួរសខទកខ ដចកអ្ំគណាយជូ ន្បជាពលរែា និងសគមាព សម្ិទិផ្
ធ លនន
កនង និងបណា
ត ញគណបកស

(៣)ការចុះអ្ម្ែំ គណើរថានក់ ែឹកនំ

(២)ការចុះព្ងឹងនផ្ទ

(៤)ការចូ លរួម្កនងគវទិ កាស្ថធារណៈរបស់អ្ងគការសីវ ិល

និ ង(៥)ការចុះជួ យអ្នតរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ននជូ ន្បជាពលរែាគៅតាម្ម្ូ លដ្ឋាន ។

March 2017
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នែ ាំ២០១៦

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

១. ១. ការចុុះមបសកក មរបស់អក
ែ តាំណាងរាស្រសតស្រសតី
តារាងទី២ ៖ ចំនួន និងគោលបំណងននការចុះម្ូលដ្ឋានរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតស្រសតី
គណបកសនមោបាយ
មគ្នលបាំណងននការចុុះ ូលដ្ឋានទា ាំង
៣៣៩មលើករបស់អក
ែ តាំណាងរាស្រសតស្រសតី

១៧

ចាំនួន២០នាក់

នាក់

៣

សរ ុប
២០ នាក់

នាក់

សកម្មភាពទំង១៦៦៥គលើករបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសត គផ្ទតតគៅគលើចំណចម្ួ យចំនួនែូ ចជា៖
ជួ បសំគណុះសំណាល ស្ថកសួរសខទកខ និ ងដចកអ្ំ គណាយ និ ងសគមាព សម្ិ ទិផ្
ធ លនន

២២១ មលើក
៦៥,១៩%
៧១ មលើក

ការចុះព្ងឹ ងនផ្ទកនង និ ងបណា
ត ញគណបកស

២០,៩៤%

ការចុះអ្ម្ែំ គណើរជា្កុម្ ឬ អ្ម្ែំគណើរថានក់ែឹកនំ

២៩ មលើក
៨,៥៥%

ការចូ លរួម្កនងគវទិកាស្ថធារណៈរបស់អ្ងគការសងគម្សីវ ិល

៥ មលើក

ការអ្នដរាគម្ន៍ និ ងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ននរបស់្បជាពលរែា

១,៤៧%
១៣ មលើក
៣,៨៣%

សរ ុបមគ្នលបាំណងតា គណបកស
កនងរយៈគពលគនុះ

២២០ មលើក

១១៩ មលើក

៣៣៩ មលើក

៦៤,៩០%

៣៥,១០%

(១០០%)

អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសទំង២០នក់ននគណបកសដែលមានអាសនៈគៅកន
ីត
ងរែាសភាបានគ ើ វ

សកម្មភាពគៅម្ូ លដ្ឋានសរបចំ នួន ៣៣៩គលើក កនងគនុះ ជួ បសំគណុះសំណាល ស្ថកសួរសខទកខ ដចកអ្ំគណាយ និ ង

សគមាព សម្ិទិផ្
ធ លននមានចំនួន ២២១គលើក

ការចុះព្ងឹងនផ្ទកនង និងបណា
ត ញគណបកសចំនួន៧១គលើក ការចុះអ្ម្

ែំ គណើរជា្កុម្ ឬអ្ម្ែំគណើរថានក់ ែឹកនំមានចំនួន២៩គលើក និងការចូ លរួម្កនងគវទិ កាស្ថធារណៈរបស់អ្ងគការសងគម្សីវ ិល
ចំ នួន៥គលើក ្ពម្ទំងការអ្នដរាគម្ន៍ និ ងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា នន មាន១៣គលើក ។ គបើ គ្បៀបគ ៀបនឹងននំ២០១៥ ចំនួន
សកម្មភាពគនុះ បានមកើនម

ង
ើ ចំនួន ៨៩មលើក ពី ២៥០គលើក ននំ២០១៥ គៅ ៣៣៩គលើក ននំ២០១៦ ។

គបើ គ្បៀបគ ៀប ពីគោលបំណងម្ួ យគៅគោលបំណងម្ួ យននការចុះគបសកកម្មរបស់អ្ក
ន តំ ណាងរាស្រសតស្រសតី បង្កាញ
ឲ្យគឃើញថា មានការខុសគ្នែនាយរវាងតួ គលខននការចុះសំគណុះសំណាលសួរសខទកខ ដចកអ្ំគណាយ និ ងសគមាព សម្ិ ទិ ធ

ផ្លននដែលមានចំនួន២២១គលើក
March 2017

(៦៥,១៩%)

ជាម្ួ យនឹងការចុះអ្នតរាគម្ន៍

និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ននជូ ន្បជា
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របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

ពលរែាមានចំ នួនដត ១៣គលើក (៣,៨៣%)បគណាណុះ។
សំគណុះសំណាលសួរសខទកខ
ែដែល គដ្ឋយមានការមកើនម

ដចកអ្ំ គណាយ

នែ ាំ២០១៦

តួ គលខគនុះ គៅដតបង្កាញោងចាស់ថា សកម្មភាពននការចុះ

និងសគមាព សម្ិទិ ផ្
ធ លននគៅដតជាសកម្មភាពអាទិភាព

និងសកម្ម

ង
ើ ចំ នួន២៤មលើក ពី ១៩៧គលើកននំ២០១៥ គៅ ២២១គលើកននំ២០១៦ ខណៈដែលគៅដត

មានភាពម្ិ នសូវសកម្មកងការច
ម
ុះអ្នតរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ននជូ ន្បជាពលរែា គបើ គទុះបី មានការមកើនម

ង
ើ តិច

តួចក៏គដ្ឋយ ពី ៧គលើកននំ២០១៥ គៅ ១៣គលើកននំ២០១៦ ។

តាម្ទិននន័យដែលអ្នកសគងាតការណ៍ខម្ដន្រហវលទទួលបានកនងននំ២០១៦

តំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជា

ជនកម្ពជាចុះគ ើ ស
វ កម្មភាពគៅម្ូ លដ្ឋានបាន មប្ចើនជាង តំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ ។ ជាក់ ដសតង
តំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពី គណបកស្បជាជនកម្ពជាចំនួន១៧នក់ បានខិតខំ គ ើ ស
វ កម្មភាពកនងម្ូ លដ្ឋានចំ នួន២២០គលើក គឺ
មានការមកើនម

ង
ើ មសទរើ ផ្តបីដង គបើ គ ៀបនឹងននំ២០១៥មានចំនួន១២នក់ បានគ ើ ស
វ កម្មភាពគៅម្ូ លដ្ឋានចំ នួនដត៨៥គលើក

បគណាណុះ ។ ចំដណកឯ តំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ ចំនួន៣នក់ ក៏ បានខិតខំ គ ើ ស
វ កម្មភាពគៅម្ូ លដ្ឋាន
ដែរចំ នួន ១១៩គលើកកនងននំ២០១៦ បដនតមានការថ្យចុុះគបើ គ ៀបនឹ ងននំ២០១៥ មានចំនួន៥នក់ បាន១៦៥គលើកឯគណាុះ។
គទុះបី ជាោងណាក៏ គដ្ឋយ គបើ គិតជាម្ យម្ភាគននការចុះម្ូ លដ្ឋានរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតស្រសតីមានក់ ៗ រកគឃើញថា

អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតម្
ី កពីគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ គឺមានភាេសក មជាង អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតម្
ី កពីគណបកស្បជាជន
កម្ពជា ។ ជាក់ ដសតង អ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពី គណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ កង១នក់
ន
បានចុះម្ូ លដ្ឋាន្បមាណ៤០គលើក (៣
នក់ ចំ នួន១១៩គលើក) រ ីឯ អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ពជាកនង១នក់ បានចុះម្ូ លដ្ឋាន្បមាណដត
១៣គលើក (១៧នក់ ចំនួន២២០គលើក)បគណាណុះ ។
តារាងទី៣ ៖

ចំនួនតំណាងរាស្រសតស្រសតីគ ៀបនឹងតំណាងរាស្រសតបរសដែលបានចុះគបសកកម្មគិតជាភាគរយ

តាំណាងរាស្រសតបានចុុះមបសកក ម៩៨នាក់
ស្រសតី

%

បុរស

%

២០នាក់

៨៣,៣៣%

៧៨នាក់

៧៨,៧៩%

ភាគរយសរបរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតស្រសតបា
ី នចុះគបសកកម្ម

មប្ចើនជាងភាគរយសរបរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតបរស

ដែលបានចុះគបសកកម្ម គឺ ៨៣,៣៣% គសមើនឹងចំ នួនតំណាងរាស្រសតស្រសតី២០នក់ កងចំ
ន គណាម្សមាជិកសភាស្រសតី២៤នក់
គ្ចើនជាងភាគរយរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតបរសចំ នួន ៧៨,៧៩% គសមើនឹង៧៨នក់ កងចំ
ន គណាម្សមាជិកសភាបរស៩៩នក់
។ គបើ គ្បៀបគ ៀបនឹ ងននំ២០១៥ ភាគរយអ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីចុះគបសកកម្ម បានមកើនម
March 2017

ង
ើ ពី ៧០,៨៣%ននំ២០១៥ គៅ
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នែ ាំ២០១៦

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

៨៣,៣៣%ននំ២០១៦ ខណៈដែលភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតបរសចុះគបសកកម្មក៏មានការមកើនម

ង
ើ ផ្ដរ គឺ ពី ៧៧,៧៧%

ននំ២០១៥ គៅ ៧៨,៧៩%ននំ២០១៦ ។
តារាងទី៤ ៖

ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីដែលបានចុះគបសកកម្មគ ៀបនឹងអ្នកតំណាងរាស្រសតបរសននគណបកស
នីម្ួយៗ

គ្មុះ
គណបកស

តាំណាងរាស្រសតបានចុុះមបសកក មមធៀបនឹងចាំនន
ួ អាសនៈមៅកែងបកសតា
មភទ
ុ
តាំណាងរាស្រសតចុុះមបសកក ម ៥៤នាក់(៧៩,៤១%) នន៦៨មៅអី

ប្បជាជន
ក ជា
ពុ

ស្រសតី

%ននសមាជិកសភាស្រសតី

បរស

%ននសមាជិកសភាបរស

១៧នក់

១០០%

៣៧នក់

៧២,៥៥%

នន១៧គៅអ្ី

នន៥១គៅអ្ី

តាំណាងរាស្រសតចុុះមបសកក ម ៤៤នាក់(៨០%) នន៥៥មៅអី

សមស្រ្រុះជាតិ

ស្រសតី

%ននសមាជិកសភាស្រសតី

បរស

%ននសមាជិកសភាបរស

៣នក់

៤២,៨៦%

៤១នក់

៨៥,៤២%

នន៧គៅអ្ី
គដ្ឋយគ ើ កា
វ រគ្បៀបគ ៀបគៅកនងគណបកស

នន៤៨គៅអ្ី

របាយការណ៍ឃ្ាំគម្ើ លគយនឌ័រដផ្នកនគោបាយរបស់ខម្ដន្រហវលរក

គឃើញថា ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ពជា បានចុះគបសកកម្ម ១០០% (១៧នក់ កងចំ
ន គណាម្
១៧នក់)

មប្ចើនជាងភាគរយអ្នកតំ ណាងរាស្រសតបរសននគណបកសរបស់ខួនដែលមានចំ
ា
នួនដត៧២,៥៥%

ចំ គណាម្៥១នក់)

បគណាណុះ

។

បដនាម្គលើគនុះគទៀត

គបើ គ្បៀបគ ៀបនឹងននំ២០១៥

(៣៧នក់កនង

ភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតីចុះ

គបសកកម្មតាម្ម្ូ លដ្ឋានមានការ គកើនគឡើងែល់ចំណចកំពូល គឺពី ៧០,៥៩% ននំ២០១៥ គៅែល់ ១០០% ននំ២០១៦ ។ រ ី
ឯភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតបរសក៏ មានការគកើនគឡើងដែរ ពី ៥៨,៨២% ននំ២០១៥ គៅ ៧២,៥៥%ននំ២០១៦ ។
គដ្ឋយដឡក ភាគរយអ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពី គណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ តិចជាង ភាគរយរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសត
បរសននគណបកសរបស់ខួនដែលបានច
ា
ុះគបសកកម្ម គឺ ភាគរយស្រសតីគសមើនឹង ៤២,៨៦%

(៣នក់ កនងចំ គណាម្៧នក់) និ ង

ភាគរយបរសមានចំ នួន ៨៥,៤២% (៤១នក់កនងចំ គណាម្៤៨នក់) ។ គបើ គ្បៀបគ ៀបនឹងននំ២០១៥ ភាគរយអ្នកតំ ណាង
រាស្រសតស្រសតីចុះគបសកកម្មតាម្ម្ូ លដ្ឋាន បនតថ្យចុះខ្លាង
ំ ពី ៨៥,៧១%ននំ២០១៤ ម្ក្តឹម្ ៧១,៤៣%ននំ២០១៥ រហូតម្ក
្តឹម្៤២,៨៦%ននំ២០១៦ ខណៈដែលភាគរយអ្នកតំណាងរាស្រសតបរសក៏ មានការថ្យចុះដែរ ពី៩៧,៩២% ននំ២០១៥ ម្ក
្តឹម្ ៨៥,៤២% ននំ២០១៦ ។
March 2017
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តារាងទី៥ ៖

នែ ាំ២០១៦

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

តំណាងរាស្រសតស្រសតីដែលបានចុះគបសកកម្មគ្ចើនជាងគគ

ល.រ

ឈ្មោះតំណាងរា្សត្សតី

ឈ្មោះគណបកស

រ ូបសញ្ញ
ា

ចំន្ ួន្សរុបចុោះឈបសកកម្ម

១

ដក សវណណរតន៍

សគន្រង្កគុះជាតិ

១១២ គលើក

២

នួម្ សភ័ណ

្បជាជនកម្ពជា

៥៩ គលើក

៣

ដក ច័នម្
ទ នី

្បជាជនកម្ពជា

៤៦ គលើក

៤

គឡាក គខង

្បជាជនកម្ពជា

៣៤ គលើក

៥

ដម្ន សំអ្ន

្បជាជនកម្ពជា

១៥ គលើក

៦

្តឹង ថាវ ី

្បជាជនកម្ពជា

១៥ គលើក

តារាងទី ៥ បង្កាញថា តំណាងរាស្រសតស្រសតីដែលបានចុះគបសកកម្មមប្ចើនជាងមគបាំនុត គៅកនងននំសគងាតទី ៣ គនុះ គឺ
គោកជំទវ ផ្ក សុវណណរតន៍ តំ ណាងរាស្រសតម្ណឌលគសៀម្រាបម្កពីគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ មានចំនួន ១១២គលើក គឺមាន
ការមកើនម

ង
ើ មរៀងរាល់នែ ាំ គបើ គ ៀបនឹងននំ២០១៥មានចំ នួន ៨៨គលើក និ ងននំ២០១៤មានចំនួន៤០គលើក ។ អ្នកដែលមប្ចើន

បនាទប់មានចំ នួន៣នក់ដែលម្កពី គណបកស្បជាជនកម្ពជា ែូ ចជា គោកជំទវ នួ
ម

សុភ័ណ មានចំ នួន ៥៩គលើក គឺ មកើន

ង
ើ មសទរើ ផ្ត១០០% គបើ គ ៀបនឹ ងននំ២០១៥មានចំនួនដត ២គលើកបគណាណុះ ។ រ ីឯគោកជំទវ ផ្ក ច័នទ ុនី មានចំនួន៤៦គលើក

គឺ មកើនម

ង
ើ ៥ដង គបើ គ ៀបនឹងននំ២០១៥មានចំនួន៩គលើក និងគោកជំទវ មោក មខង មានចំ នួន៣៤គលើក គឺ មកើនម

ង
ើ

មសទរើ ផ្ត២ដង គបើ គ ៀបនឹងននំ២០១៥មានចំនួន១៩គលើក ។

សកម្មភាពចុះម្ូ លដ្ឋានរបស់អ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតី

និងបរសខ្លងគលើ

គឺម្ិនមានបង្កាញអ្ំ ពីលទធផ្លជាក់ ដសតង

ដែលបានគដ្ឋុះស្រស្ថយ ឬការគ ើអ្
វ នតរាគម្ន៍ របស់ពួកោត់ គៅតាម្ម្ណឌលនី ម្ួយៗគឡើយ ។ អ្នកសគងាតការណ៍ខម្ដន្រហវល
ពាោម្ទំ នក់ទំនងរកព័ត៌មានទំងគនុះ បដនតគៅដតម្ិ នមានការគ្ាើយតបអ្ំ ពីគរឿងគនុះ។

២. សភាជាតិក ជាននអែ
កនមោបាយសភាស្រសតី (Women Parliamentarian Caucus)សមាជិការដាសភា
ុព
កនងចំ គណាម្សកម្មភាពជាគ្ចើន ខម្ដន្រហវលបានែកស្រសង់ ចំណចសំខ្លន់ម្ួយចំនួនកនងរបាយការណ៍សគងខបជាចំ
ណចៗសកម្មភាពរបស់្កុម្សភាជាតិកម្ពជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសតី(កសកនស)កនងននំ២០១៦ មានែូចខ្លងគ្កាម្2 ៖

•គៅនថ្ៃទី២៩ ដខម្ករា ននំ២០១៦ គោកជំទវ ដត ច័នម្ទ នី គោកជំទវ ហូ ណូន និងជំនួយការកសកនស បាន
ចូ លរួម្សិកាខស្ថោស្ថតប់បទបង្កាញលទធផ្លននកិចស្រច ស្ថវ្ជាវ «បញ្ហ
ា ្បឈម្របស់ស្រសតីថានក់ែឹកនំគ្កាម្ជាតិ កនង
2

របាយការណ៍សគងខបជាចំណចៗសកម្មភាពរបស់្កុម្សភាជាតិកម្ពជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសតី ្បចំននំ២០១៦ (នថ្ៃទី០៧ ដខ ូន ននំ២០១៦)
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របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

នែ ាំ២០១៦

ការទញយកថ្វ ិកាម្កគ្បើ្បាស់ស្មាប់ ស្រសតី និ ងកមារ» ដែលឧបតាម្ាគដ្ឋយអ្ងគការ Oxfam at Imperial Garden
រាជធានី ភំគន ពញ ។

•គៅនថ្ៃទី០២ ដខម្ីន ននំ២០១៦ គោកជំទវ សន ស្ថគភឿន បានចូលរួម្ទិវានរ ីអ្នតរជាតិ ៨ ម្ីន គលើកទី១០៥
គ្កាម្្បធានបទ «ខ្ំគបាុះគននតឲ្យស្រសតី កនងការគបាុះគននតគ្ជើ សគរ ើស្កុម្្បឹ កាឃំ សង្កាត់ ននំ២០១៧ គែើ ម្បីការ
អ្ភិវឌឍន៍ ្បកបគដ្ឋយចី រភាព គៅគភាជនី យដ្ឋានទគនារបាស្ថក់ » ។

•គៅនថ្ៃទី២៩ ដខឧសភា ននំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន សដ្ឋរ ី អ្គញ្ជើញចុះសួរសខទកខ និងសំគណុះសំណាលជា
ម្ួ យបងបអូនកនងជួ រគណៈកមាម ិការបកសឃំ ្កុម្ការង្ករយវជន យវនរ ីគៅឃំសណា
ត រ ស្រសុកគលើកដែកគខតតកណា
ត ល។

•គៅនថ្ៃទី១៤ ដខម្ិថ្ន ននំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន សដ្ឋរ ី អ្គញ្ជើញចូលរួម្សិកាខស្ថោសតីពី «ការកស្ថង្កប
ខ័ ណឌគោលនគោបាយមា្កូគសែាកិចច

និងគោលនគោបាយហិរញ្ា វតាស្ថធារណៈស្មាប់គរៀបចំគសចកតី្ពាង

ចាប់ សីព
ត ី ហិរញ្ា វតាស្មាប់ ការ្គប់្គងននំ២០១៧ គៅរែាសភា ។

•គៅនថ្ៃទី១៧ ដខម្ិថ្ន ននំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន សដ្ឋរ ី បានអ្នញ្ហាតឲ្យគោក Tomasz Miklaszewski ទី
្បឹកាស្ថានទូ តបូ ឡូញ ដែលមាននិ គវសនដ្ឋានគៅទី ្កុងបាងកក បានជួបពិ ភាកាការង្ករសតីអ្ំពី លទធភាពកិ ចច
សហ្បតិបតតិការរវាង្កុម្សមាជិ ការែាសភានន្បគទសទំងពី រ ។

•គៅនថ្ៃទី០៤ ដខសីហា ននំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន សដ្ឋរ ី បានែឹកនំ្កុម្សភាជាតិកម្ពជាននអ្នកនគោបាយ
សភាស្រសតីចូលរួម្កនងកិចចសំណុះសំណាលទក់ទងនឹងចាប់ បទបបញ្ាតិ ត គោលនគោបាយ និ ងយនតការគផ្សងៗ
ដែលមានស្រស្ថប់ គែើ ម្បីទប់ស្ថាត់ និ ងគដ្ឋុះស្រស្ថយអ្ំគពើ ហឹងាគលើគយនឌ័រ ជាពិគសសគកើ តគៅកដនាងគ ើ កា
វ រ ជាម្ួ យ
គោក អ្ឺល គ្បាន នយកកម្មវ ិ ី ដផ្នកបគចចកគទស ទទួ លបនទកកម្មវ ិ ីចាប់ និងជាគម្ធាវ ីដផ្នកនី តិការង្កររបស់ម្ជឍ
ម្ណឌលស្ថម្គគីភាពអាគម្រ ិកាំង ។

•គៅនថ្ៃទី០៦ ដខសីហា ននំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន សដ្ឋរ ី បាននំ្កុម្្គូគពទយសម័្គចិតឯត កគទសពាបាលជំងឺ
ដភនកម្ួ យ្កុម្ មានគ្មុះថា «្កុម្្គូគពទយសហគម្ន៍ ោំពារដភនកកម្ពជាអ្នតរជាតិ » ម្កពីអ្ូស្រស្ថតលីគៅពិ និតយ និង
ពាបាលជំ ងឺដភនកជូន្បជាពលរែាែល់ម្ូលដ្ឋានស្រសុកគលើកដែកចំនួន ៥៧៥នក់ ។ គហើយគៅនថ្ៃទី២២ និ ងនថ្ៃ២៣
្បជាពលរែាចំនួន ១៥៣រូបនឹង្តូវគៅវុះកាត់ ដភនកគៅម្នទីរគពទយកម្ពជា-សូគវៀត ។

•ពីនថ្ៃទី ២៥-២៨ ដខសីហា ននំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន សដ្ឋរ ី អ្ញ្ជីញចូលរួម្កិចច្បជំគណៈកមាម

ិ ការ្បតិ បតតិ

គលើកទី២ននសភាតំបន់ អាសី គៅសណា
ា ោរសូហីដវ តល ភូ គី្តា ។
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របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

នែ ាំ២០១៦

•ពីនថ្ៃទី ២៩ ដខកញ្ហា ែល់នថ្ៃទី០២ ដខតោ ននំ២០១៦ គោកជំទវ និន ស្ថផ្ន បានែឹកនំគណៈ្បតិភូគណៈ
កមាម ិ ការ WAIPA ចូ លរួម្កិចច្បជំគណៈកមាម ិ ការWAIPAននម្ហាសននិបាតអាយបាគលើកទី៣៧ គៅទី្កុងនណ
ពិ គដ្ឋ ្បគទសភូ មា ។

•គៅនថ្ៃទី០៥

ដខតោ ននំ២០១៦ គោកជំ ទវ ឃួន សដ្ឋរ ី គ ើប
វ ទបង្កាញកនងគវទិ កាស្រសតី សតីពី «គោល

នគោបាយគណបកស្បជាជនកម្ពជាោំ្ទការបគងាើនចំនួនស្រសតីកងវ
ន ិស័យនគោបាយ គៅ្ពឹទធសភា ។

•គៅនថ្ៃទី១៨ ដខតោ ននំ២០១៦ គោកជំទវ ឃួន សដ្ឋរ ី បានែឹកនំអ្ងគ្បជំសមាជិកសភាជាស្រសតីAPA គែើម្បី
គ្តៀម្ចូ លរួម្កនងកិចច្បជំគណៈកមាម ិ ការសមាជិ កសភាជាស្រសតីននម្ហាសននិបាតAPA គលើកទី ៩ ។

•ពីនថ្ៃទី២៧ ដខវ ិចឆិកា ែល់នថ្ៃទី០១ ដខ

ូន ននំ២០១៦ គោកជំ ទវ ឃួន សដ្ឋរ ីបានចូ លរួម្កិ ច្ច បជំ និ ងែឹកនំ កិ ចច

្បជំ គណៈកមាម ិ ការសមាជិ កសភាស្រសតី សភាតំបន់អាសីននម្ហាសននិបាតAPA គលើកទី៩ គៅគខតតគសៀម្រាប ។

•នថ្ៃទី០៦ ដខ

ូន ននំ២០១៦ គោកជំ ទវ ឃួន សដ្ឋរ ី បានអ្នញ្ហាតឲ្យគោក Tomasz Miklaszewski ទី ្បឹកា

ដផ្នកនគោបាយ គសែាកិចច និងគោក Ambroziak Robert គលខ្លទូតទី១ ននស្ថានទូតបូ ឡូញ្បចំគៅទី ្កុង
បាងកកចូ ល ជួបពិ ភាកាការង្ករសតីពីការផ្ទាស់បូរបទពិ
ត
គស្ថ រវាង Women Caucus កម្ពជា និង Women Caucus
បូ ឡូញ ។

សកម្មភាពខ្លងគលើគនុះ ភាគគ្ចើ នម្ិនបានបង្កាញអ្ំ ពីលទធផ្លននកិ ច្ច បជំ ឬក៍ គសចកតីសគ្ម្ចណាម្ួ យទក់ ទង
នឹ ងការចូ លរួម្គដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ស្រសតី និងកមាររបស់កសកនសគឡើយ និងពំបានបង្កាញឲ្យគឃើញអ្ំ ពីស្ថម្គគីភាព
គៅកនង្កុម្ស្រសតី និងអ្ំពីការ្បឈម្អ្វីខាុះកនងគពល្បតិ បតតិការការង្ករដែរ ។

III. ការបាំមេញក មវិធីនមោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងបញ្ហ
ា ស្រសតី និងកុមារ
សំណួរសួរថា គតើមាចស់គននតគពញចិតកា
ត របំគពញ ឬអ្នវតតគោលនគោបាយព្ងឹងស្ថានភាព និងតួនទីរបស់ស្រសតក
ី ង
ន

សងគម្ និងគលើកសទួយសីល ម្៌ និងតនម្ារបស់ស្រសតីដខមរ និងគោលនគោបាយឲ្យកមារទទួលបានពិត្បាកែនូវសិទិជា
ធ ម្ូល
ដ្ឋានកនងក្ម្ិតណា?

គោងតាម្របាយការណ៍ឃ្ាំគម្ើ លរដ្ឋាភិ បាល អាណតតិទី៥របស់ខម្ដន្រហវល មាចស់គននតចំនួន១៤រាជធានី គខតតបាន
ផ្តល់ពិនទរគៅគលើការបំគពញកម្មវ ិ ីនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពជា ននំទី៣ កនងននំ២០១៦ ជាលទធផ្លបង្កាញថា «
មាចស់គននត គពញចិតគត សទើរដតទំងស្រសុង ឬគពញចិតទ
ត ង
ំ ស្រសុងចំនួនចគនាុះពី ៨០% គៅ ១០០%ដែលជាភាគរយខពស់បំផ្ត ។
ភាគរយខពស់បនទប់ គឺ មាចស់គននតគពញចិតគត ្ចើន ចំនួនចគនាុះពី ៦១% គៅ ៨០% ។ ភាគរយម្ យម្ គឺ មាចស់គននតគពញចិតត
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16

ខុ ផ្ស្រវែល

នែ ាំ២០១៦

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

ម្ យម្ ឬគពញចិតពា
ត ក់កណា
ត ល ចំនួនចគនាុះពី ៤១% គៅ ៦០% ។ រ ីឯ ភាគរយទបជាងគគ គឺ មាចស់គននតគពញចិតខ
ត ុះា
ចំ នួនចគនាុះពី ២១% គៅ ៤០% និងម្ិនគពញចិតទ
ត ល់ដតគស្ថុះ ឬគពញចិតត
ត ិចតួចមានចំ នួនចគនាុះពី ០% គៅ ២០%
បគណាណុះ។
តួ គលខខ្លងគលើបញ្ហ
ជ ក់ ឲ្យគឃើញថា

ននំ២០១៦គឺ ជាននំគួរឲ្យភា្ក់គផ្អើល

ដែលមាចស់គននតបានផ្តល់ពិនទរោំ្ទខពស់

បំ ផ្តទក់ទងនឹងការបំ គពញកម្មវ ិ ីនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិ បាល ។ ជាក់ ដសតង គបើគ្បៀបគ ៀបនឹងននំ២០១៥ មាចស់គននត
បានផ្តល់ភាគរយខពស់បំផ្តកនងការគពញចិតគត សទើរដតទំងស្រសុង ឬគពញចិតទ
ត ង
ំ ស្រសុងដែលមានចំ នួនចគនាុះពី ៨០% គៅ
១០០%ននំ២០១៦គនុះ ដែលខសោនដ្ឋច់ ស្រសឡុះពី ននំ២០១៥ដែលជាភាគរយទបបំផ្ត គឺ ៨,១៤%

គឺគកើនគឡើងខ្លាង
ំ

្បមាណជាង ៨០% ។ ចំដណកឯ មាចស់គននតគពញចិតគត ្ចើន ក៏ មានការគកើនខ្លាង
ំ ដែរ្បមាណជាង ៦០% ពី ៦១% គៅ
៨០% ននំ២០១៦ និ ង ១១,៣២% ននំ២០១៥ ខណៈដែលមាចស់គននតម្ិនគពញចិតទ
ត ល់ដតគស្ថុះ ឬគពញចិតត
ត ិចតួចក៏មាន
ការធាាក់ចុះដែរ ពី ២៧,៦៣% ននំ២០១៥ ម្ក្តឹម្ ចគនាុះពី ០% គៅ ២០% ននំ២០១៦ ។ តួគលខគនុះបង្កាញថា ការបំ គពញ
ឬអ្នវតតគោលនគោបាយព្ងឹ ងស្ថានភាព

និងតួនទី របស់ស្រសតីកងសងគ
ន
ម្

និ ងកមារទទួ លបានសិទិ ជា
ធ ម្ូ លដ្ឋានរបស់

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពជាមានភាព្បគសើរជាងម្ន ដែលគ ើ ឲ្
វ យមាចស់គននតចប់ គផ្តើម្ោំ្ទ និ ងគពញចិ តត ។

ាំមណើរការចុុះម្មុះមបាុះមនែតថ្មី នែ ាំ២០១៦
IV. ស្រសតក
ី ងដ
ែុ
មា្តា១៦៧ននចាប់ សីព
ត ីការគបាុះគននតគ្ជើ សតាំងតំណាងរាស្រសត(ច.ប.ត.រ)

បានបញ្ាតិ ឲ្
ត យមានការគរៀបចំបញ្ជីគបាុះ

គននតថ្មី ស្មាប់ គ្បើ្បាស់កនងការគបាុះគននតគ្ជើ សគរ ើស្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់ អាណតតិទី៤ និងគ ើប
វ ចចបបននភាពបញ្ជីគបាុះ
គននត និ ងចុះគ្មុះគបាុះគននតននំ២០១៧ ស្មាប់ គ្បើ ្បាស់កងការគបាុះគន
ន
ន តគ្ជើ សតាំងតំណាងរាស្រសត នីតិកាលទី៦ ។
កនងការគរៀបចំ បញ្ជីគបាុះគននតថ្មី

ននំ២០១៦គនុះ

គឺ គ្បើ ្បាស់្បព័នច
ធ ុះគ្មុះតាម្ដបបទំគនើបជាគលើកែំបូងស្មាប់

្បគទសកម្ពជា ដែលជាែំគណើរការថ្មីម្ួយននរាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ពជា គែើម្បីធានបាននូ វការគបាុះគននតគ្ជើសគរ ើស្កុម្្បឹកា
ឃំ

សង្កាត់ ននំ២០១៧

និ ងការគបាុះគននតគ្ជើ សតាំងតំណាងរាស្រសតននំ២០១៨ឲ្យកាន់ដតមានអ្ពា្កិ តភាព

សចចរ ឹតភាព

យតតិ ម្៌ និ ងតមាាភាព ។
ការគរៀបចំបញ្ជីគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦គនុះ បានត្ម្ូវឲ្យ្បជាពលរែាដខមរទំងអ្ស់ដែល្គប់ អាយគបាុះគននត ្តូវគៅ
ចុះគ្មុះគបាុះគននតគឡើងវ ិញ ។ ការចុះគ្មុះគបាុះគននត្តូវចប់គផ្តើម្គ ើ គវ ៅ្គប់ ឃំ សង្កាត់ ទូទំង្បគទសកនងនថ្ៃដតម្ួ យ
ដែលបានកំ ណត់ គដ្ឋយគ.ជ.ប ដែលមានរយៈគពល ៩១ (គៅសិបម្ួ យ)នថ្ៃ ចប់ ពីនថ្ៃទី០១ ដខកញ្ហា ននំ២០១៦ ែល់នថ្ៃទី
៣០ ដខវ ិចឆិកា ននំ២០១៦

គដ្ឋយការ ិោល័យចុះគ្មុះគបាុះគននតគបើ កគ ើ កា
វ រចុះគ្មុះជាគរៀងរាល់នថ្ៃពីនថ្ៃច័នទ ែល់ នថ្ៃ

អាទិ តយ ចប់ពីគមាង ៧:០០្ពឹ ក ែល់គមាង ១១:៣០នថ្ៃ្តង់ និងគពលរគសៀលចប់ ពីគមាង ២:០០ ែល់គមាង ៥:៣០នទី
ោៃច ។
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ខុ ផ្ស្រវែល

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

នែ ាំ២០១៦

គែើម្បីចង់ែឹង ថាគតើ ការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មីគនុះមាន្បសិទធភាពក្ម្ិតណា? មានចំ ណចខវុះខ្លតអ្វីខាុះដែល្តូវដក

លំអ្រ? ភាពង្កយស្រសួល និងការលំបាករបស់្បជាពលរែាគៅចុះគ្មុះគបាុះគននត ខម្ដន្រហវលបានដ្ឋក់ព្ង្កយអ្នកសគងាត
ការណ៍របស់ខួនគៅទូ
ា
ទំង្បគទស កនងគនុះក៏ បានដ្ឋក់ ព្ង្កយអ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីគៅកនងឃំ សង្កាត់ចំនួន១០ គៅកនង
ស្រសុក ខណឌចំ នួន៦ និង៦គខតត ្កុង ែូ ចជា គខតតកំពង់ ននំង គខតតកំពង់ ំ គខតតកំពង់ ចម្ គខតតតបូងឃមំ គខតតតាដកវ និងគខតត
្ពុះវ ិហារ

កនងគោលបំណង

សិកាអ្ំ ពីការចូ លរួម្នគោបាយរបស់ស្រសតីកងែំ
ន ណាក់ កាលចុះគ្មុះគបាុះគននតននំ២០១៦

និ ងផ្លបុះពាល់ម្កគលើស្រសតី ។ កាដ្ឋក់ព្ង្កយអ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីគនុះមានលកខណៈពិ គសសខសពីការសគងាតការណ៍
ទួ គៅ គឺអ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីទំងអ្ស់បាន្បម្ូ លទិននន័យដបបគណភាពគដ្ឋយគផ្ទតតសំខ្លន់គលើករណីសិកា(Qualitative

Collection) ។ ព័ ត៌មានសំខ្លន់ ៤ដែល្តូវគផ្ទតតការយកចិតទ
ត កដ្ឋក់ មានែូចជា (១)ព័ត៌មានកនងឃំ សង្កាត់ ទក់ទងនឹង
ចំ នួន្បជាពលរែា ស្ថានភាព និ ងចំនួនគណបកសនគោបាយដែលមានស្ថនក់ ការគៅកនងឃំ សង្កាត់ ចំ នួនសមាជិក្កុម្
្បឹកាឃំ សង្កាត់ម្កពីគណបកសណាខាុះ? ។ (២) ព័ត៌មានអ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននតទក់ទងនឹ ងភាពលំបាក និងភាព
ង្កយស្រសួលរបស់អ្ក
ន ចុះគ្មុះគបាុះគននតជាស្រសតី

ម្ូ លគហតអ្វីស្រសតីម្ិនបានចុះគ្មុះគបាុះគននត?

ម្ូ លគហតអ្វីស្រសតីបានចុះ

គ្មុះគបាុះគននត? និ ងការទទួ លបានព័ត៌មានអ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននត ។ (៣) ព័ត៌មានអ្ំពីស្រសតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត
ទក់ ទងនឹងសមាសភាពរបស់្កុម្ការង្ករចុះគ្មុះគបាុះគននត
គ្មុះគបាុះគននត?

គតើ ពួកគគ្តូវគ ើ ោ
វ ងែូ ចគម្តចគែើ ម្បី កាាយជាម្ន្រនតី្កុម្ចុះ

្បវតតិរបស់ស្រសតីជាម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត?

គហតអ្វីបានជាចង់ កាាយជាម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះ

គននត? ។ (៤) ព័ត៌មានអ្ំពីអ្ក
ន សគងាតការណ៍ និងភានក់ង្ករគណបកសនគោបាយ ទក់ទងនឹងការរារាំងែល់អ្នកសគងាត
ការណ៍ និងភានក់ ង្ករគណបកសនគោបាយម្ិនឲ្យតាម្សគងាតែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននត និងភាពង្កយស្រសួលរបស់អ្ក
ន
សគងាតការណ៍ និ ងភានក់ ង្ករគណបកសនគោបាយ ។
គែើម្បីឲ្យកិចចការគនុះមាន្បសិទធភាព ខម្ដន្រហវលបានគ្ជើ សគរ ើសអ្នកសគងាតការណ៍ជាស្រសតីចំនួន១០នក់ (១នក់កនង
១ឃំ សង្កាត់(ជាអ្នករស់គៅកនងឃំ សង្កាត់ ដែលខាួន្តូវសគងាតការណ៍ គឺ ជាឃំ សង្កាត់ ដែលមានសមាសភាពស្រសតី្កុម្
្បឹកាឃំ សង្កាត់ និងស្រសតីដែលជាម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត)។ ស្រសតីអ្ក
ន សគងាតការណ៍ទំងគនុះបានទទួលការបណតុះប
ណា
ត លពីទីស្ថនក់ ការកណា
ត លខម្ដន្រហវលភនំគពញ អ្ំពីរគបៀបននការសគងាតការណ៍្បម្ូ លទិនន
ន ័ យដបបគណភាព ទក់ទង

នឹ ងការចូ លរួម្របស់ស្រសតី និ ងផ្លបុះពាល់ម្កគលើស្រសតីកនងែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតគដ្ឋយគផ្ទតតសំខ្លន់ គៅគលើករណី
សិកា និងអ្ំពីរគបៀបបំ គពញរបាយការណ៍គដ្ឋយ្តឹម្្តូវ និ ង្គប់ ្ជុងគ្ជាយ ្ពម្ទំងនីតិវ ិ ី ននការចុះគ្មុះគបាុះគននត
ផ្ងដែរ ។
ស្រសតីអ្នកសគងាតការណ៍ទំងអ្ស់បានអ្នវតតតាម្វ ិ ី ស្ថស្រសតែូចជា៖

ការសគងាតការណ៍គដ្ឋយផ្ទទល់គៅកដនាងចុះ

គ្មុះគបាុះគននត ការសមាាសន៍ តាម្ដបបសំគណុះសំណាល(Semi-Interview)ជាម្ួ យអ្នកចុះគ្មុះគបាុះគននត និ ងអ្នកម្ិន
បានចុះគ្មុះគបាុះគននតជាស្រសតី ្ពម្ទំងស្រសតីដែលជាម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត និ ងសមាាសន៍ ផ្ទទល់(Interview)ជាម្ួ យ
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ស្រសតី្កុម្្បឹ កាឃំ សង្កាត់ និ ងស្រសតីពាក់ព័នគធ ផ្សងគទៀត ។ ជាក់ ដសតង អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីបានគ ើ ស
វ កម្មភាពជាម្ួ យនឹង
្កុម្គោលគៅទំងគនុះ ែូចជា៖ ស្រសតី្កុម្្បឹ កាឃំ សង្កាត់ ចំនួន ២៦នក់ គសមើនឹង ៣២,២៣%ននចំនួនសមាជិ ក្កុម្្បឹ កា
ឃំ សង្កាត់ ស្រសី-្បុសសរប ៨៦នក់ ។ ស្រសតីជាម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត (កចប)ចំនួន ១៩នក់ គសមើនឹង ៣៨%ននចំ នួន
ម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននតសរប ៥០នក់ ។ ស្រសតី្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់ (្បចំការ)ចំនួន ១៤នក់ គសមើនឹង ៤៦,៦៦%នន
ចំ នួន្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់ ស្រសី-្បុស្បចំការសរប ៣០នក់ ។ ស្រសតីភានក់ ង្ករគណបកសនគោបាយចំនួន ៨នក់ គសមើនឹង
១២,៥០%ននចំ នួនភានក់ ង្ករគណបកសនគោបាយសរប

៦៤នក់

។

ស្រសតីអ្ក
ន សគងាតការណ៍ចំនួន

១២នក់

គសមើនឹង

៩២,៣០%ននចំ នួនសរប ១៣នក់ ។ ស្រសតីបានចុះគ្មុះគបាុះគននតចំនួន ៥៦នក់ និ ងស្រសតីម្ិនបានចុះគ្មុះគបាុះគននត
ចំ នួន ១៩នក់ ។
១. េ័ត៌មាន និងសាានភាេឃុាំ ស្ាត់
១. ១. អ្ំពីសនតិសខ សវតាិភាព និងការភ័យខ្លាចគៅកនងឃំ សង្កាត់
ទក់ ទិននឹងសនតិសខ សវតាិភាព និ ងការភ័ យខ្លាចគៅកនងឃំ សង្កាត់ ទំង១០ អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីខម្ដន្រហវល
បានជួបសមាាសន៍ ជាម្ួ យនឹ ង្កុម្គោលគៅជាស្រសតីម្ួយចំ នួនែូចជា៖ ស្រសតី្កុម្្បឹ កាឃំ សង្កាត់ ្បជាពលរែាស្រសតី និងការ
សគងាតគដ្ឋយអ្នកសគងាតការណ៍ខាួនឯងបានបង្កាញថា៖ សវតាិភាពកនងភូម្ិ ឃំកនាងម្ក ធាាប់ មានបញ្ហ
ា អ្សនតិសខខាុះៗដែរ
ែូ ចជា គចរលួច ្ក់ និ ងគកមងទំ គនើ ង បដនត បចចបបននមានសវតាិភាពលអគៅកនងភូម្ិ ឃំគហើយ ។ ភូម្ិ ឃំខាុះគទៀតថាកាលពីម្ន
ក៏ ម្ិនសូវមានសវតាិភាពដែរ... ្បជាពលរែាហាក់ មានការភ័ យខ្លាច ដតកនងរយៈគពលននការចុះគ្មុះគបាុះគននតគនុះ មាន
ការបគងាើនការយកចិ តទ
ត កដ្ឋក់ ខ្លងដផ្នកសនតិសខគទវរែង ។ អ្ញ្ជឹងគហើយម្ិ នមានអ្វីជាបញ្ហ
ា គទ មានសវតាិភាពលអ មានបូ លី
ស និ ងសម្តាកិចចការពារ្តឹ ម្្តូវ រាល់គពលមានបញ្ហ
ា មានកិចអ្
ច នតរាគម្ន៍ ទន់ គពលភាាម្ៗ ។ ចំ ដណកឯ្កុម្្បឹ កាឃំ
សង្កាត់ ក៏មានការយកចិតទ
ត កដ្ឋក់ ជាម្ួ យ្បជាពលរែាដែរ ។ សរបម្ក គឺ ថា ្បជាពលរែាម្ិនមានអារម្មណ៍ភ័ យខ្លាចគទ
គដ្ឋយស្ថរមានការយកចិតតទកដ្ឋក់ ខ្លងដផ្នកសវតាិភាព និងសនតិសខ។
ចំ ដណកឯការចុះគ្មុះគបាុះគននតគលើកគនុះ មានការង្កយស្រសួល មានសវតាិភាពលអ មានបូ លីស និងសម្តាកិចច
ការពារ្តឹម្្តូវ ្កុម្្បឹ កាឃំ សង្កាត់ក៏មានការយកចិតតទកដ្ឋក់ ជាម្ួ យ្បជាពលរែាដែរ រាល់គពលមានបញ្ហ
ា មានកិ ចច
អ្នតរាគម្ន៍ ទន់គពលភាាម្ៗ ។
១. ២. ស្ថានភាពគណបកសនគោបាយ
ទក់ ទិននឹងស្ថានភាពគណបកសនគោបាយ

អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីខម្ដន្រហវលបានរកគឃើញថា

ជាទូ គៅមាន

វតតមានគណបកសនគោបាយចគនាុះពី ២ គៅ ៦គណបកសគៅកនងឃំ សង្កាត់ទំង១០គនុះែូចជា ៖ គណបកស្បជាជនកម្ព
ជា គណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ គណបកសសម្ រងសី គណបកសសិទិម្
ធ នសស គណបកសហនស
វ
ិនបិច គណបកសសម្ព័នធគែើម្បី្បជា
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គណបកសដខមរជួ យដខមរ គណបកសសំបកឃមំសងគម្្បជា ិ បគតយយ ។ល។ បដនត គណបកសដែលមានទី ស្ថនក់ ការ

គៅកនងឃំ សង្កាត់ មានដត ២ គៅ ៣ គណបកសបគណាណុះ ។ ជាក់ ដសតង មានដតគណបកស្បជាជនកម្ពជា និ ងគណបកសស
គន្រង្កគុះជាតិ។
ចំ ដណកឯសកម្មភាពទមាាក់ ស្ថាកគណបកសនគោបាយគៅកនងឃំ

សង្កាត់

គឺ ម្ិនមានព័ត៌មានទក់ទិននឹ ងការ

ទមាាក់ ស្ថាកគនុះគទ ។

២. េ័ត៌មានសតេ
ី កា
ី រចុុះម្មុះមបាុះមនែត
២. ១. ស្រសតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត្បចំឃំ សង្កាត់ (កចប)
ស្រនតីប្កុ ចុុះម្មុះមបាុះមនែត (កចប)
ចំនួន ស្រសតី

%ស្រសតី

ចំនួនសរប (ស្រសី - ្បុស)

១៩នាក់

៣៨%

៥០នាក់

កនងចំ គណាម្១០ ឃំ សង្កាត់ ស្រសតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត(កចប)មានចំ នួនដត ១៩នក់ គសមើនឹង ៣៨% ននចំនួន
ម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននតសរប ៥០នក់ កនងគនុះ ៣នក់មានតួ នទី ជា្បធានកចប ៤នក់ជាអ្ន្បធាន (គសមៀន)នន
្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត ៨នក់ជាការ ីកំ ពយូទ័ រ និ ង៤នក់គទៀតជាជំនួយការ្បធានកចប ។ គហតផ្លរបស់ស្រសតីកចបទំង
គនុះបានចូ លរួម្គ ើក
វ ិ ចចការចុះគ្មុះគបាុះគននត បង្កាញថា៖ ស្រសតីកចប ដែលអាចទទួ លតួ នទី ជាម្ន្រនតីកចប គដ្ឋយស្ថរោត់

ជានិ សិសត ធាាប់ ជា្គូបគ្ងៀន ជាម្ន្រនតីរាជការ និ ងធាាប់ ជាសមាជិកគណៈកម្មការគរៀបចំ ការចុះគ្មុះគបាុះគននត ្ពម្ទំង
មានសម្តាភាពកនងការវាយកំ ពយូទ័ រផ្ងដែរ ។ ជាពិគសស ស្រសតីទំងគនុះចង់មានបទពិគស្ថ កនងកិចចការគបាុះគននត និ ងចង់
ជួ យកិចចការសងគម្ ។

គបើ គទុះបី តួគលខស្រសតីមានភាព្បគសើរបនតិចក៏គដ្ឋយ បដនតស្រសតីភាគគ្ចើនបានទទួ លតួ នទី ្តឹ ម្ដតជាការ ីកំពយូទ័ រ និង

ជំ នួយការ្បធានបគណាណុះ ។
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២. ២. ស្រសតី្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់
ក. ស្រសតី្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់្បចំការ
ប្កុ ប្បឹកាឃុាំ ស្ាត់ (ប្បច ាំការ)
ចំនួនស្រសតី

% ស្រសតី

ចំនួនសរប (ស្រសី - ្បុស)

១៤នក់

៤៦,៦៦%

៣០នក់

កនងអ្ំ ឡងគពលចុះគ្មុះគបាុះគននត សមាជិក្កុម្្បឹ កាឃំ សង្កាត់ បានគែើរតួ នទី សំខ្លន់ កងការបញ្ហ
ន
ជ ក់ ឯកស្ថរ
ម្ួ យចំនួនែល់មាចស់គននតស្មាប់ បគ្ម្ើ ការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦ ដែលត្ម្ូវឲ្យមានសមាជិ ក ឬ្បធាន្កុម្
្បឹកាឃំ សង្កាត់ ម្ួយចំនួន្តូវដតគៅ្បចំការគៅទីស្ថនក់ ការឃំ សង្កាត់ របស់ខួនជាគទៀងទត់
ា
។ កនងចំគណាម្ ១០ ឃំ
សង្កាត់ ដែលអ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីខម្ដន្រហវលបានសគងាត បានរកគឃើញថា មានស្រសតី្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់ ្បចំការចំនួន
១៤នក់ គសមើនឹង ៤៦,៦៦%ននចំនួន្កុម្្បឹ កាឃំ សង្កាត់ ្បចំការសរប ៣០នក់ ។ ស្រសតី្កុម្្បឹ កា្បចំការទំងគនុះ
បាន្បាប់ពីស្ថានភាពននែំគណើរការននការចុះគ្មុះគបាុះគននតថា «ពួ កោត់ ជាអ្នកជួ យ្បាប់ ្បជាពលរែាដែលម្ិនមានឯក

ស្ថរ្គប់ឲ្យម្កបញ្ហ
ជ ក់ ឯកស្ថរស្មាប់ចុះគ្មុះគបាុះគននត

និ ងបានគឃើញពីការលំបាកនន្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននតគៅ

គពលមាន្បជាពលរែាម្កចុះគ្មុះគ្ចើ ន» ។
ខ. ស្រសតី្កុម្្បឹកាឃស
ំ ង្កាត់ម្ិន្បចំការ
ចំ ដណកឯ ស្រសតី្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់ ដែលម្ិន្បចំការវ ិញ ក៏ បានបង្កាញពីម្តិ គោបល់របស់ខួនដែរថា៖
ា

ចំ គពាុះស្ថានភាពកនងែំ គណើរការននការចុះគ្មុះគបាុះគននត

«

គឃើញមានការយកចិតតទកដ្ឋក់ ពី្បជាពលរែាគដ្ឋយម្កចុះ

គ្មុះគកើ នគឡើង ែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតមានភាព្តឹម្្តូវ និងម្ិនមានបញ្ហ
ា អ្វីគួរឲ្យកត់ សមាគល់គឡើយ ។ បដនត
ភាគគ្ចើ នអ្នកគ ើ កា
វ រគរាងច្កហាក់ ម្ិនសូវយកចិតទ
ត កដ្ឋក់ គដ្ឋយស្ថរដតមានការបាត់ អ្តតសញ្ហាណប័ណណ និ ងផ្ទាស់បូ រលំ
ត
គៅដ្ឋាន »។

ទំងស្រសតី្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់ ្បចំការកតី ម្ិន្បចំការកតី បានសំណូម្ពរ្បហាក់ ្បដហលោនថា៖ «សូម្បដនាម្ចំនួន

ម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននតស្មាប់ ការចុះគ្មុះគបាុះគននតគលើកគ្កាយៗគទៀត គែើម្បីកំ ឲ្យយឺតោវ អ្នកម្កចុះគ្មុះ
រង់ ចំយូរ និ ងសូម្មានការអ្នញ្ហាតឲ្យកម្មករ កម្មការ ិនី គរាងច្កចំនួន៣នថ្ៃោងតិចបានគៅចុះគ្មុះគបាុះគននតគៅលំគៅ
ដ្ឋានរបស់ខួ ន។
ា
បដនាម្គលើគនុះគទៀត សូម្ឲ្យមាន្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននតចល័តតាម្ផ្ទុះ គែើម្បីបងារការង្កយស្រសួល គទើប
្បជាពលរែាបានចុះគ្មុះ្គប់ ៗោន» ។
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របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

នែ ាំ២០១៦

២. ៣. អ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននត
ក. ស្រសតីដែលបានចុះគ្មុះគបាុះគននត
គោងតាម្លទធផ្លផ្ាូវការននការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦គចញផ្ាយគដ្ឋយគ.ជ.ប3 ស្រសតីបានចុះគ្មុះ
គបាុះគននតគ្ចើនគលើសជាងការចុះគ្មុះគបាុះគននតគលើកម្នៗ រហូតែល់ ៥៣,៥៣% គសមន
ើ ឹង ៤ ២១០ ៩១៤នក់ ននអ្នក
បានចុះគ្មុះគបាុះគននតសរប

៧

៨៦៥

០៣៣នក់

។

អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីខម្ដន្រហវលបានជួ បសមាាសន៍ដបប

សំគណុះសំណាលជាម្ួយនឹ ងស្រសតីដែលបានចុះគ្មុះគបាុះគននត ចំ នួន ៥៦នក់ គដ្ឋយទទួ លបានគហតផ្លម្ួ យចំនួន៖

អាំេីទិដាភាេរ ួ ទាក់ទងនឹងដាំមណើរការចុុះម្មុះមបាុះមនែតកែងឃុ
-ាំ ស្ាត់
ុ
ទី កដនាងសំរាប់ ការចុះគ្មុះគៅតាម្ស្ថោគរៀន

ំ ទូោយ សៃប់ស្ថៃត់ លអ ោមនការគំ រាម្កំ ដហង

មានការយកចិតតទកដ្ឋក់ដណនំ ជួ យស្ម្ួលពីម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត មានភាពស្កិតយលអ
ហាក់ មានការលំបាក សំរាប់ អ្ក
ន ោមនអ្តតសញ្ហាណប័ណណ
មានបូ លីសគៅចំជួយអ្នតរាគម្ន៍ គៅខ្លងគ្ៅការ ិោល័យចុះគ្មុះគបាុះគននត
ម្ិ នមានភាពរគញរនញគទ

អាំេី«ភាេ្យប្សួល»ននការចុុះម្មុះមបាុះមនែតកែងឃុ
-ាំ ស្ាត់
ុ
ម្ិ នរង់ ចំយូរគបើ មានឯកស្ថរ្គប់ ្ោន់ តាម្លំដ្ឋប់ គលខគរៀង
គបើ មានឯកស្ថរ្គប់ គឺង្កយស្រសួលបំ ផ្ត រ ីឯអ្នកម្ិ នមានឯកស្ថរ្គប់ គឺ មានម្ន្រនតីពាក់ព័នធជួយស្ម្ួលគែើម្បីឲ្យមានឯកស្ថរ
្គប់ ្ោន់ ។

អាំេី«ការលាំបាក»ននការចុុះម្មុះមបាុះមនែតកែងឃុ
-ាំ ស្ាត់
ុ

ការលំបាកមានសំរាប់ដតអ្នកោមនឯកស្ថរបញ្ហ
ជ ក់អ្តតសញ្ហាណ និងបានផ្ទាស់ទីលំគៅ្តូវការឯកស្ថរបញ្ហ
ជ ក់ ្តូវការអ្ត់
មត់ ។

3

គណៈកមាម ិការជាតិគរៀបចំការគបាុះគននតគចញផ្ាយជាស្ថធារណៈគៅនថ្ៃទី១២ ដខកម្ាៈ ននំ២០១៧ អ្ំពី «លទធផ្លផ្ាូវការននការចុះគ្មុះគបាុះគននត គែើម្បីគរៀបចំបញ្ជី

គបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦»
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របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

អាំេី«នីតិវិធី/រមបៀប»ននការចុុះម្មុះមបាុះមនែតកែងឃុ
-ាំ ស្ាត់
ុ

ទក់ ទិននឹងែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននត ស្រសតីដែលបានចុះគ្មុះបានគ្ាើយរគបៀបស្ថម្ញ្ាៗ បង្កាញពីែំគណើរ
ការគនុះ៖
១

ហចអ្តតសញ្ហាណប័ ណណឲ្យគៅ្បធាន្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត

២

គហើយអ្ងគយចំបនតិច គគហចចងសនាឹកឲ្យ

៣

គហើយគៅអ្ងគយកដនាងថ្តរូប ផ្តិតគម្នែ
មានន័យថា៖
អ្នកចុះគ្មុះគបាុះគននត្បគល់ឯកស្ថរបញ្ហ
ជ ក់ អ្តតសញ្ហាណ
អ្ន្បធានគែើ ម្បីបំគពញ

គៅឲ្យ្បធានគផ្ទៀងផ្ទទត់

អ្នកចុះគ្មុះគបាុះគននតទទួ លចងសនាឹក

រូចហចឲ្យ

និ ងបនតគៅថ្តរូប ផ្តិតគម្នែ

ូលមវតុផ្ដលស្រសតមី ៅចុុះម្មុះមបាុះមនែត
- គែើ ម្បីជាតិ ស្រសឡាញ់គណបកស ចង់ឲ្យគណបកសដែលខាួនស្រសឡាញ់បានឈនុះ អ្ភិវឌឍន៍កនងឃំ សង្កាត់ និ ង
គដ្ឋយស្ថរគិ តថាជាតួ នទី របស់្បជាពលរែា្តូវដតបំ គពញ។

- កំ ឲ្យបាត់ សគម្ាងគននត (ខ្លាចខ្លតសនាឹកគននតម្ួ យសនាឹករបស់ខួន)
ា
- បំ គពញកាតពវកិចចជាពលរែា
- ចង់ គ្ជើ សគរ ើសតំណាងលអ

ខ. ស្រសតីដែលម្ិនបានចុះគ្មុះគបាុះគននត
គដ្ឋយដផ្អកគៅគលើលទធផ្លជាក់ ដសតង

ស្រសតីដែលម្ិនបានចុះគ្មុះគបាុះគននតពិ តជាពិ បាករកម្កគ ើ វការសមាាសន៍

ពី គ្ពាុះឃំ សង្កាត់ខាុះស្រសតីបានគៅចុះគ្មុះគសទើរដតទំងស្រសុង ។ គទុះជាោងគនុះកតី អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតីខម្ដន្រហវលក៏
បានខិតខំដសវងរក និងជួបសមាាសន៍ដបបសំគណុះសំណាលជាម្ួ យនឹ ងស្រសតីដែលម្ិនបានចុះគ្មុះគបាុះគននត ចំ នួន ១៩
នក់ ដែលជាទូ គៅ ការម្ិនបានចុះគ្មុះគបាុះគននត គឺ គដ្ឋយស្ថរម្ូ លគហតម្ួយចំ នួន ។
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នែ ាំ២០១៦

ូលមវតុផ្ដលស្រសតី ួយចាំនួន ិនបានចុុះម្មុះមបាុះមនែត
អ្នកខាុះថា បាត់ អ្តតសញ្ហាណប័ ណណសញ្ហ
ជ តិ ដខមរ គហើយោមនសំប្តកំ គណើត និងមានគំ និតថា ខាួនមានអាយគ្ចើន គិ ត ថា
ពិ បាកក៏ ម្ិនគៅចុះគ្មុះគបាុះគននតដតម្តងគៅ ។
អ្នកខាុះគទៀតថា រវល់នឺងកិចចការង្ករ ម្ខរបរចិ ញ្ចឹម្ជីវ ិត្បចំនថ្ៃ ម្ិនមានគពលគៅហួសម្កហួស គិ តថាចំដសអកៗរហូត
ែល់ហួសគពលម្ិ នអាចចុះគ្មុះបាន។
អ្នកខាុះថា គដ្ឋយស្ថរោត់ជាជនទរគត ម្ិនមានឯកស្ថរ គទើ បម្ិ នអាចគៅចុះគ្មុះគបាុះគននតបាន
អ្នកខាុះថា គដ្ឋយស្ថរ ោមនអ្តតសញ្ហាណប័ ណណ គហើយទី ទល់្ក ម្ិនចង់គៅចុះគ្មុះគបាុះគននត ពី គ្ពាុះគិ តបញ្ហ
ា ជី វភាព
ផ្ទទល់ខួនជាសំ
ា
ខ្លន់ ជាង។

អ្នកខាុះថា គដ្ឋយបានគ ើ អ្
វ តតសញ្ហាណប័ ណណសញ្ហ
ជ តិ ដខមរគហើយដតម្ិ នទន់ បាន និ ងកំ ពងកូ នខចីផ្ង
អ្នកខាុះថា គដ្ឋយស្ថរមានជំ ងឺ ផ្ទុះនៃយ ោមនអ្នកចំផ្ុះ
ទ
អ្នកខាុះថា មានអ្តតសញ្ហាណប័ ណណ ដតបានបតូរទីកដនាងថ្មី ខជិលគ ើ ឯ
វ កស្ថរគផ្ទរទីលំគៅ និងហាក់ម្ិនចង់ ចុះគ្មុះផ្ង
អ្នកខាុះថា អ្ស់ជំគនឿោមនការរ ីកចំ គរ ើនអ្វីគស្ថុះកនងឃំរបស់ខួន។
ា

២. ៤. ស្រសតីជាអ្នកសគងាតការណ៍ និងភានក់ង្ករគណបកសនគោបាយ

ស្រសតអ្
ី ក
ន សគងាតការណ៍

និងភានក់ង្ករគណបកសនគោបាយជាស្រសតីដែលចូលរួម្សគងាតការណ៍កនងែំគណើការចុះគ្មុះ

គបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦គនុះ ម្ិនមានការរារាំងគទ ។ រ ីឯម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត និ ងគណបកសនគោបាយ មានការ
សហការោន ជួ យែល់្បជាពលរែាចុះគ្មុះ មានការគរៀបចំឲ្យត្ម្ង់ជួរ និងជួ យពិនិតយ ដណនំ ្បាប់ ពីឯកស្ថរពាក់ព័នធ
នន ។
អ្នកសគងាតការណ៍

និ ងភានក់ ង្ករគណបកសនគោបាយក៏ មានសំណូម្ពរទក់ ទងនឹងែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតឲ្យ

កាន់ ដត្បគសើរគឡើង គដ្ឋយសូម្ឲ្យមានការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយអ្ំ ពីត័ត៌មានចុះគ្មុះគបាុះគននត និងែំគណើរការគបាុះគននតឲ្យ
បានទូ លំទូោយជាងគនុះ ជាពិ គសសតំ បន់ ដ្ឋច់ ស្រសោល ខវុះចំ គណុះែឹ ង កម្មករ កម្មការនី គរាងច្ក និងអ្នកចំណាកស្រសុក។
២. ៥. ភាពម្ិន្ប្កតីកងែំ
ន គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននត

តាម្រយៈការតាម្ដ្ឋន ឃ្ាគំ ម្ើល សគងាតការណ៍ អ្នកសគងាតការណ៍ស្រសតខ
ី ម្ដន្រហវលម្ិនបានរកគឃើញមានករណីម្ិន
្ប្កតីណាម្ួយទក់ទិននឹងស្រសតីគទ ។ គនុះអាចគដ្ឋយគហតផ្ល មានម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត ្កុម្្បឹ កាឃំ សង្កាត់
និ ងភានក់ ង្ករគណបកសគចុះសហការោន

និ ងបានដណនំ្បជាពលរែាឲ្យគចុះយល់អ្ ាស្រស័យោន

្ពម្ទំងមានសម្តាកិចច

ការពារជា្បចំផ្ងដែរ។
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គទុះជាោងណាក៏ គដ្ឋយ

នែ ាំ២០១៦

គយើងគឃើញមានការខកខ្លនគ្បើ ្បាស់សិទិរធ បស់ខួនកន
ា ងការចុះគ្មុះគបាុះគននត

ែូចជា

ចស់ជរា ស្រសតីគទើ បស្មាលកូ ន ពិ រទធជន ដែលម្ិនមាន្កុម្ចល័តគៅចុះគ្មុះគបាុះគននតែល់ផ្ទុះ ឬទី កដនាងរបស់ពួកោត់
និ ងអ្នកផ្ទាស់បូរទី
ត លំគៅ ឬគៅតាម្បតី-្បពនធ បតូរទី កដនាងគ ើ កា
វ រ ជាពិ គសស កម្មករកម្មការ ិនី ចំណាកស្រសុកគៅគ្ៅ្បគទស
ដែលម្ិនមាននីតិវ ី ី ស្ម្បស្ម្ួលណាម្ួ យ

ឲ្យពួកោត់ បានអ្នវតតសិទិរធ បស់ខួនស្រសបនឹ
ា
ងរែា ម្មនញ្ាបានធានអ្ំពីសិទិ ធ

គនុះ ។
២. ៦. ការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយែល់្បជាពលរែាអ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននត
ការអ្ប់រ ំអ្នកគបាុះគននត

ពិតជាគែើរតួ នទី ែ៏សំខ្លន់កងការផ្ត
ន
ល់ព័ត៌មានែល់អ្ក
ន គបាុះគននតអ្ំ ពីែំគណើរការចុះគ្មុះ

គបាុះគននត អ្ំពីស្ថរៈសំខ្លន់ ននការចុះគ្មុះគបាុះគននត និងអ្ំពីែំណាក់ កាលនីម្ួយៗននការគបាុះគននត ្បគោជន៍ ឲ្យមាចស់
គននតមានការយល់ែឹងកាន់ ដតទូ លំទូោយ និ ង្គប់្ជុងគ្ជាយអ្ំ ពីការគបាុះគននត និងមានការចូ លរួម្គ្ចើ នជាអ្តិបរមា ។
ជាក់ ដសតងការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី

ននំ២០១៦

ការអ្ប់រ ំអ្នកគបាុះគននត្តូវគ ើ ជា
វ ស្ថធារណៈតាម្្កុម្គោលគៅ

គដ្ឋយ្តូវចប់ គផ្តើម្តាម្កាលកំ ណត់ សម្ស្រសបម្ួ យម្នគបើ កការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦ ។ គៅកនងបទបញ្ហ
ជ និង
នី តិវ ិ ី ស្មាប់ ការចុះគ្មុះគបាុះគននត

បានកំ ណត់ អ្ំពីកាតពវកិចរច បស់គ.ជ.បកនងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូ លំទូោយ

ែល់្បជាពលរែាទក់ទងនឹ ងែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននត គដ្ឋយមានការសហការជាម្ួ យអ្ងគការសងគម្សីវ ិល វ ិស័យ
ឯកជន និងអ្នកពាក់ ព័នធគផ្សងៗគទៀត ។

ខ្លងគ្កាម្គនុះ គឺ ជា្បការម្ួ យចំនួនទក់ទងនឹងការង្ករបណតុះបណា
ត ល អ្ប់ រ ំអ្នកគបាុះគននត និ ងការង្ករព័ ត៌មាន
ស្ថធារណៈ ៖
្បការ ២.១.

គ.ជ.ប ្តូវគ ើ កា
វ របណតុះបណា
ត ល ការអ្ប់រ ំអ្នកគបាុះគននត និងការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានអ្ំ ពីការចុះ
គ្មុះគបាុះគននត គែើម្បីគរៀបចំបញ្ជីគបាុះគននតថ្មី ។

២.១.១ នយកដ្ឋានបណតុះបណា
ត ល និ ងអ្ប់ រ ំអ្នកគបាុះគននត ្តូវគរៀបចំដផ្នការ ្បតិ ទិន និងចត់ ដចង
គ ើ កា
វ របណតុះបណា
ត ល និ ងអ្ប់រ ំអ្នកគបាុះគននតគៅតាម្ែំ ណាក់ កាលននការចុះគ្មុះគបាុះគននត ។
២.១.២ ការអ្ប់ រ ំអ្នកគបាុះគននត ្តូវគ ើ ជា
វ ស្ថធារណៈតាម្្កុម្គោលគៅ គដ្ឋយ្តូវចប់ គផ្តើម្តាម្កាល
កំ ណត់ សម្ស្រសបម្ួ យ ម្នគបើកការចុះគ្មុះគបាុះគននតរហូតែល់ចប់ ការចុះគ្មុះគបាុះគននត ។
២.១.៣ សមាារអ្ប់រ ំអ្នកគបាុះគននត រួម្មាន ផ្ទទំងរូបភាព សបតអ្ប់រ ំ គរឿងខាី ចគ្ម្ៀង ការដណនំពីការចុះ
គ្មុះគបាុះគននត សមាារគបាុះពម្ព បដ្ឋ ដែល្តូវផ្សពវផ្ាយតាម្ម្គ ាបាយគផ្សង ។
២.១.៣.១ គ.ជ.ប

្តូវចត់ គ ើ កា
វ រផ្សពវផ្ាយតាម្គម្្កូចល័តគៅ្គប់ឃំ សង្កាត់ ម្ននថ្ៃគបើ កការចុះ

គ្មុះគបាុះគននត និ ងម្នការបិ ទផ្ាយបញ្ជីគបាុះគននតែំបូង ។
២.១.៣.២ គ.ជ.ប
March 2017

្តូវគ ើ ល
វ ិខិតអ្គញ្ជើញអ្នកមានសិទិ គធ បាុះគននតឲ្យម្កចុះគ្មុះគបាុះគននត ។
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របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

នែ ាំ២០១៦

២.១.៤ នយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំ នក់ទំនងស្ថធារណៈមានតួ នទី គ ើ កា
វ រង្ករទំ នក់ទំនងស្ថាប័ នជាតិ
អ្នតរជាតិ

ទក់ទងនឹ ងកិចចការគបាុះគននត

និងផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានពាក់ព័នន
ធ ឹងការគបាុះគននតជូ ន

ស្ថធារណជន គែើម្បីគលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងរបស់្បជាពលរែា អ្ំពីការង្ករគបាុះគននត តាម្្គប់ម្
ាបាយគផ្សងៗ ។
២.១.៤.១ ្តូវសហការ និងផ្តល់ព័ត៌មានែល់្បព័នផ្
ធ សពវផ្ាយទំងរែា និងឯកជន គែើម្បីឲ្យ្បព័ នធ
ផ្សពវផ្ាយទំងគនុះ ជួ យផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានបានទូលំទូោយ ។
២.១.៤.២ ផ្លិតសមាារអ្ប់រ ំស្មាប់ផ្សពវជាស្ថធារណៈនូ វរូបភាព វ ីគែអ្ូ សំគឡងជាសីឌី (CD) ឬអ្ឹម្
ភី ស្រសុី (MP3) និងឯកស្ថរគបាុះពម្ពគផ្សងៗគទៀតស្មាប់ ផ្សពវផ្ាយឲ្យបានទូ លំទូោយែល់ជនបទ
២.១.៤.៣ ផ្លិតកម្មវ ិ ី ដសវងយល់អ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននត តាម្្បធានបទសំខ្លន់ៗ គដ្ឋយអ្គញ្ជើញ
សមាជិ កគ.ជ.ប និ ងម្ន្រនតីជំនញគ ើ កា
វ របកស្រស្ថយ គែើម្បីផ្សពវផ្ាយជាស្ថធារណៈ ។
២.១.៤.៤

ផ្លិតបទយកការណ៍ គ ើស
វ មាាសពាក់ ព័នធនឹងការចុះគ្មុះគបាុះគននត

២.១.៤.៥ ផ្លិតឯកស្ថរផ្សពវផ្ាយអ្ំ ពីការចុះគ្មុះគបាុះគននត ការគបាុះពម្ព្ពឹតិ ប
ត ្តព័ ត៌មាន ខិ តប
ត ណណ
និ ងបណណ ្បកាស គសចកតីជូនែំ ណឺង ផ្សពវផ្ាយតាម្្គប់ម្គ ាបាយគផ្សង។
២.១.៤.៧

បគងាើតបណា
ត ញព័ ត៌មានសងគម្របស់គ.ជ.ប

គែើម្បីផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានទក់ទងនឹងការចុះ

គ្មុះគបាុះគននតឲ្យបានទូលំទូោយ និ ង្បម្ូ លព័ត៌មានពី ស្ថធារណជនម្កវ ិញពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងការ
ចុះគ្មុះគបាុះគននត ។
២.១.៤.៨

គ ើទ
វ ំ នក់ទំនង និ ងផ្ទាស់បូរព័
ត ត៌មានជា្បចំជាម្ួ យភាគី ពាក់ព័នធ ។

២.១.៤.១១

គ ើទ
វ ំ នក់ទំនង និងសហការជាម្ួ យអ្ងគការម្ិ នដម្នរដ្ឋាភិ បាលជាតិ និ ងអ្នតរជាតិ ដែលគ ើ វ

ការង្ករអ្ប់ រ ំ និ ងគលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងអ្ំ ពីការគបាុះគននត គែើ ម្បីជំរញការង្ករអ្ប់រ ំស្ថធារណជន
ឲ្យបានទូ លំទូោយែល់ជនបទដ្ឋច់ស្រសោល ។
២.១.៥ គ.ជ.ប ្តូវសហការ និងផ្តល់ការោំ្ទែល់ភាគី ពាក់ព័នធ ដែលរួម្មាន ្បព័នផ្
ធ សពវផ្ាយព័ ត៌មាន
អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិ បាលជាតិ និងអ្នតរជាតិ គែើម្បីអ្ប់ រ ំអ្នកគបាុះគននត ។
កនងរយៈគពល៣ដខននការចុះគ្មុះគបាុះគននត គយើងរកគឃើញថា ១ដខែំបូងគ.ជ.បបានខិតខំ គ ើ ស
វ កម្មភាពអ្ប់រផ្
ំ សពវ
ផ្ាយែល់្បជាពលរែាអ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននតោងផ្លផ្ស

និ ងទូលំទូោយគដ្ឋយគ្បើ ្បាស់ឯកស្ថរជាគ្ចើ ន

្បគភទែូចជា (១)បទបញ្ហ
ជ និងនីតិវ ី ី ស្មាប់ការចុះគ្មុះគបាុះគននតគែើម្បីគរៀបចំបញ្ជីគបាុះគននតថ្មី នន២
ំ ០១៦ ។ (២) គំរូ
ការ ិោល័យគបាុះគននត នន២
ំ ០១៦ ។ (៣) ឯកស្ថរស្មាប់ការចុះគ្មុះគបាុះគននតគែើម្បីគរៀបចំបញ្ជីគបាុះគននតថ្មី នន២
ំ ០១៦
។ (៤) ខិតប័ណណ សតព
ី ី ការចុះគ្មុះគបាុះគននត គែើម្បីគរៀបចំបញ្ជីគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦ ។ (៥)សូម្អ្គញ្ជញ
ើ ្បជាពលរែាគៅ
March 2017

26

ខុ ផ្ស្រវែល

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

នែ ាំ២០១៦

ចុះគ្មុះគបាុះគននត គែើម្បីគរៀបចំបញ្ជីគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦ និងកាលបរ ិគចឆទននការចុះ គ្មុះ និង(៦) ទីតាង
ំ ការ ិោល័យ
ចុះគ្មុះគបាុះគននត គែើម្បីគរៀបចំបញ្ជីគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦ ។ ឯកស្ថរទំងគនុះ ្តូវបានគ.ជ.បគ ើ វការផ្សពវផ្ាយតាម្វ ិ ី
ស្ថស្រសតគផ្សងៗោន ែូ ចជា ដចក/បិ ទ និ ងផ្សពវផ្ាយតាម្ភូម្ិ ឃំ-សង្កាត់ ។ ដចកតាម្្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននតគដ្ឋយចងកាត់
ទទឹងផ្ាូវ រួម្ទំងការផ្សពវផ្ាយតាម្វ ិទយ និ ងមានការចក់ ផ្ាយសបតអ្ប់ រ ំតាម្ទូ រទសសន៍ម្ួយចំ នួន ។ ជាម្ួ យោនគនុះ អ្ងគ
ការសងគម្សីវ ិលម្ួ យចំ នួន និ ងគណបកសនគោបាយក៏ បានខិ តខំ គ ើ កា
វ រអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយែល់្បជាពលរែាផ្ងដែរ ។
តាម្រយៈការឃ្ាគំ ម្ើ ល

និ ងសគងាតគដ្ឋយយកចិតទ
ត កដ្ឋក់ របស់អ្ងគការសងគម្សីវ ិលបានរកគឃើញថា

២ដខចង

គ្កាយ សកម្មភាពអ្ប់ រ ំផ្សពវផ្ាយផ្តល់ព័ត៌មានែល់្បជាពលរែាទូទំង្បគទសអ្ំ ពីការចុះគ្មុះគបាុះគននត គឺ ពំ សូវមាន
ភាពសកម្ម និងមានការថ្យចុះខ្លាំងទំងគ.ជ.បខាួនឯង ទំងអ្ងគការសងគម្សីវ ិល ទំងគណបកសនគោបាយ ។ អ្ងគការ
សងគម្សីវ ិល មានការ្ពួយបារម្ាចំគពាុះចំនួនអ្នកចុះគ្មុះគបាុះគននតដែលធាាក់ ចុះគ្កាម្ការរ ំពឹ ងទក ១០ម្ឺននក់កងម្ួ
ន
យ
នថ្ៃចប់ពីនថ្ៃទី១០

ដខតោ

ននំ២០១៦ម្ក4

្ពម្ទំងមានការរារាំងខាុះៗពី សំណាក់ អាជា្ រដែនែីចំគពាុះគណបកស

នគោបាយដែលបាន និងកំពងគ ើ ស
វ កម្មភាពអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយកនាងម្ក ។ គដ្ឋយស្ថរគម្ើ លគឃើញដបបគនុះ ្កុម្អ្ងគការ
សងគម្សីវ ិលបានគផ្្ើលិខិតចំ ហរគៅ ឯកឧតតម្ សក
ិ បនហក ្បធានគណៈកមាម ិ ការជាតិគរៀបចំ ការគបាុះគននត (គ.ជ.ប)

កនងគោលបំណងគសនើបដនាម្យទធនការឲ្យរ ឹតដតខ្លាង
ំ និងផ្លផ្សកនងការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយទំងគ.ជ.ប អ្ងគការសងគម្សីវ ិល
និងគណបកសនគោបាយ គែើម្បីផ្ល
ត ់ព័ត៌មានែល់្បជាពលរែាអ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦គនុះ ។
កនងលិខិតចំ ហរគនុះ អ្ងគការសងគម្សីវ ិលបានគសនើគៅគ.ជ.បចំ នួន ២ចំ ណច ៖

១. សូម្ គ.ជ.ប គបើ កកិចច្បជំពិភាកាបនទន់ ជាម្ួ យអ្នកពាក់ ព័នម្
ធ ួ យចំនួនរួម្មាន ្បព័នធផ្សពវផ្ាយ គណបកសនគោបាយ
និ ងអ្ងគការសងគម្សីវ ិលដែលកំ ពងគ ើ ស
វ កម្មភាពអ្ប់ រ ំ ផ្សពវផ្ាយអ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននត គែើ ម្បីជំរញឲ្យមានយទធន
ការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយរួម្ោនោងផ្លផ្សទូ ទំង្បគទស ្បគោជន៍ ជ្ម្ុញ្បជាពលរែាដែល្គប់ អាយគបាុះគននត គៅចុះ
គ្មុះគបាុះគននតឲ្យបាន្គប់ៗោនតាម្ដផ្នការដែលបានគ្ោងទក ។
២. សូម្គ.ជ.ប គចញនូ វលិខិតអ្នតរាគម្ន៍ ជាបនទន់គៅអាជា្ រដែនែី/ម្ូ លដ្ឋានគែើ ម្បីស្ម្បស្ម្ួលែល់អ្នកពាក់ ព័នធគផ្ស
ងៗជាពិ គសស

គណបកសនគោបាយ

និងអ្ងគការសងគម្សីវ ិលកនងការគ ើ ស
វ កម្មភាពយទធនការអ្ប់ រ ំ

ព័ ត៌មានឲ្យបានកាន់ ដតទូលំទូោយអ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននត

ផ្សពវផ្ាយផ្តល់

និងស្ថរៈសំខ្លន់ ននការគបាុះគននតគ្ជើ សគរ ើសតំ ណាង

របស់ខួ នគៅថា
ា
ន ក់ ម្ូលដ្ឋាន ។

4

របាយការណ៍សគងខបគលើកទី១របស់ខម្ដន្រហវល សតីពី «ការសគងាតែំគណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននត គែើម្បីគរៀបចំបញ្ជីគ្មុះគបាុះគននតថ្មីននំ ២០១៦» (សគងាតចប់ពីនថ្ៃទី

០១ ដខកញ្ហា ែល់ នថ្ៃទី១០ ដខតោ ននំ២០១៦)
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នែ ាំ២០១៦

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

គ្ាើយតបនឹ ងលិខិតចំ ហរគនុះ គ.ជ.បបានសហការោងជិតសនិទធជាម្ួ យអ្ងគការសងគម្សីវ ិល និ ងខិតខំ អ្នតរាគម្ន៍
ជាម្ួ យអាជា្ រដែនែី

្ពម្ទំងបានផ្គត់ផ្ង
គ ់ឯកស្ថរអ្ប់ រ ំម្ួ យចំនួនែល់្កុម្យវជនស្មាប់ គ ើ យ
វ ទធនការពិ គសសអ្ប់ រ ំ

ផ្សពវផ្ាយកនងអ្ំ ឡងគពល្ពុះរាជពិ ីបណយអ្ំទូក បដណតត្បទី ប អ្កអ្ំបក និ ងសំពុះ្ពុះដខរយៈគពល៣នថ្ៃ ។ បដនតអ្ី វ
ដែលគួរឲ្យគស្ថកស្ថតយបំផ្តគនុះ គឺ ថា គ.ជ.បម្ិ នអាចការពារយទធនការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយជាម្ួ យការគ្បើ ្បាស់ឧបករណ៍
បំ ពងសគម្ាងដែលជាម្គ ាបាយែ៏ មាន្បសិទធភាពបំ ផ្ត គបើ គទុះបី មានលិខិតអ្នញ្ហាតរបស់ស្ថោរាជធានី ភំ គន ពញ ែី ការ
អ្ម្គលខ ១០១៣/១៦ដែលជ្មាបជូនគៅអ្ភិ បាលននគណៈអ្ភិ បាលខណឌទំង១២កនងរាជធានីភំ គន ពញក៏គដ្ឋយ ។
ខ្លងគ្កាម្គនុះជាសកម្មភាពអ្ប់ រ ំ ផ្សពវផ្ាយ និ ងករណីគកើតគឡើង ៖
-

្កុម្យវជន

និង្បជាពលរែា្បមាណ៧០នក់ គៅឃំគម្ៀន

ស្រសុកន្ពឈរ

គខតតកំពង់ ចម្

គ ើយ
វ ទធនការ

ផ្សពវផ្ាយអ្ំពីស្ថរៈសំខ្លន់ ននការចុះគ្មុះគបាុះគននត ។ យទធនការគនុះ គរៀបចំ គឡើងគដ្ឋយម្ជឈម្ណឌល្បជា
ពលរែាគែើម្បីការអ្ភិ វឌឍន៍ និ ងសនតិភាព (PDP-Center)គ្កាម្ជំ នួយឧបតាម្ារបស់សហភាពអ្ឺ រប គៅ្ពឹកនថ្ៃទី
២៦ ដខកញ្ហា ។ គោលបំណងយទធនការផ្សពវផ្ាយអ្ំ ពីស្ថរៈសំខ្លន់ ននការចុះគ្មុះគបាុះគននតគនុះ គឺ គែើ ម្បីជ
្ម្ុញយវជន និ ងពលរែាទំងអ្ស់ដែល្គប់ អាយចុះគ្មុះគបាុះគននតឲ្យពួកោត់ បានចុះគ្មុះ្គប់ៗោន ។ យ
វជន

និង្បជាពលរែាយល់ថា

្បជាជនដខមរគផ្សងគទៀត

ការចុះគ្មុះគបាុះគននតគឺពិតជាមានស្ថរៈសំខ្លន់ ស្មាប់ពួកគគ

្ពម្ទំង

ពី គ្ពាុះពួ កគគអាចមានសិទិ ្ធ គប់ ្ោន់ កងការគបាុះគន
ន
ន តគ្ជើ សគរ ើសបគគលដែលខាួន

គពញចិតតស្មាប់ ែឹកនំសហគម្ន៍ ឬ្បគទសជាតិ របស់ខួន
ា ។

ករណីបានកកើតកឡើងមួយចំននួ កនងុ កេលអប់រំ ផ្សេវផ្ាយកនងុ អំឡងុ កេលចុុះក្ម ុះកបាុះកនន ត ៖
មានការរារាំងពី អាជា្ រ និងម្ិនមានការគលើកទឹកចិតគត ពញគលញពី គ.ជ.ប ចំគពាុះសកម្មភាពអ្ប់ រ ំ ផ្សពវផ្ាយអ្ំ ពី
ការចុះគ្មុះគបាុះគននតពីគណបកសគ្ៅរដ្ឋាភិ បាល ។
- រគសៀលនថ្ៃទី១៣ ដខតោ ននំ២០១៦
គសៀម្រាប

គម្ឃំកំពង់ ថ្ូវម្កពី
ា
គណបកស្បជាជនកម្ពជា ស្រសុក្កឡាញ់ គខតត

រួម្ទំងសម្តាកិចចបានចុះគៅហាម្ឃ្ត់ យវជនរបស់គណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ ដែលកំពងគ ើកា
វ រផ្សពវផ្ាយឲ្យ

្បជាពលរែាគៅចុះគ្មុះគបាុះគននត ។
- កាលពី រគសៀលនថ្ៃទី១៥ ដខតោ ននំ២០១៦ សម្តាកិចគច ខតតបាត់ ែំបង បានរារាំង្កុម្យវជនរបស់គណបកស
សគន្រង្កគុះជាតិ ្បមាណ១០០នក់កនងគពលគ ើ យ
វ ទធនការដចកផ្ាយខិ តប
ត ណណ

គែើម្បីជ្ម្ុញឲ្យ្បជាពលរែាគៅចុះគ្មុះ

គបាុះគននតកនងគពល្បជាពលរែាម្កទសសនពិ ីអ្ំ ទូកកនង្កុងបាត់ែំបង ។ បដនតអ្ភិ បាល្កុងបាត់ែំបងបញ្ហ
ជ ក់ ថា ការ
រារាំងគដ្ឋយស្ថរដតគ ើ យ
វ ទធនការផ្សពវផ្ាយគនុះកនងពិ ី បណយដែល្បពលរែាម្កកំ ស្ថនត ។ សូម្បញ្ហ
ជ ក់ថា ្កុម្យវជន
គណបកសសគន្រង្កគុះជាតិគនុះបានដ្ឋក់ សំប្តគសនើសំផ្សពវផ្ាយគៅស្ថោ្កុងបាត់ ែំបង បដនតស្ថោ្កុងម្ិ នអ្នញ្ហាតិ ។

គតើ ការម្ិ នអ្នញ្ហាតិគនុះវាផ្ទយនឹ ងចាប់ គបាុះគននត ឬបទបញ្ហ
ជ និងនីតិវ ិ ី របស់គ.ជ.បដែរឬគទ?
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របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

នែ ាំ២០១៦

អ្ងគការសងគម្សីវ ិល មានការខកចិតតោងខ្លាំង ចំ គពាុះទគងវើររបស់អាជា្ រដែលបានរ ំខ្លន រារាំង និ ងបង្កអក់ម្ង
ត
គហើយម្តងគទៀតគៅគលើសកម្មភាពអ្ប់ រ ំ ផ្សពវផ្ាយ អ្ំ ពីការចុះគ្មុះគបាុះគននត ។ ជាក់ ដសតង ្កុម្យវជន យវតី

កនង

យទធនការអ្ប់ រ ំ ផ្សពវផ្ាយជំ រញ្បជាពលរែាគៅចុះគ្មុះគបាុះគននតន្ពុះរាជពិ ី បណយអ្ំ ទូក បដណតត្បទី ប អ្កអ្ំបក
និ ងសំពុះ្ពុះដខ ដែលជាបណយ្បនពណីជាតិ ដខមរ។ យវជន-យវតី ្បមាណជាង ៦០នក់ ម្កពី អ្ងគការ

PEP-Center,

YRDP, KYSD, NICFEC, CPWP, SEPY និ ង ្កុម្និ សិតសសម័្គចិតតម្ួយចំនួនគទៀតបានជួបបញ្ហ
ា ម្ួយចំ នួនកនងអ្ំ ឡង
គពលគ ើ ស
វ កម្មភាពអ្ប់ រ ំ ផ្សពវផ្ាយជំ រញឲ្យ្បជាពលរែាគៅចុះគ្មុះគបាុះគននតរយៈគពល ៣នថ្ៃ (នថ្ៃទី១៣-១៤-១៥ ដខវ ិចឆិ
កា) ែូចជា៖
- អាជា្ រគ ើ កា
វ រតាម្រ ំខ្លន រារាំងសកម្មភាពអ្ប់ រ ំ ផ្សពវផ្ាយគនុះ គបើ គទុះបី ជា្កុម្យវជន យវតីមានលិខិត
អ្នញ្ហាតរបស់ស្ថោរាជធានី ភំ គន ពញ ែី ការអ្ម្គលខ ១០១៣/១៦ ដែលជ្មាបជូនគៅគោកអ្ភិ បាលននគណៈអ្ភិ បាល
ខណឌទំង ១២កនងរាជធានីភំ គន ពញក៏ គដ្ឋយ។
- មានការបងខំ យវជន-យវតី ទំងគនុះ ម្ិនឲ្យគ្បើ្បាស់ឧបករណ៍បំពងសគម្ាងជំ នួយកនងការផ្សពវផ្ាយជំ រញឲ្យ
ពលរែាគៅចុះគ្មុះគបាុះគននត។
- ម្ិ ន្តឹម្ដតបគណាណុះ ្កុម្អាជា្ រ កងកមាាំងសនតិសខ បានឃ្ត់ខួន្កុ
ា
ម្យវជន យវតី ស័្ម គចិតម្
ត ួយចំ នួន
្បមាណអ្ស់រយៈគពលជាងបីគមាង គដ្ឋយបងខំគអាយផ្តិតគម្នែបញ្ឈប់ សកម្មភាពអ្ប់ រ ំ ផ្សពវផ្ាយរបស់ខួន
ា
និងបានែក
ហូតទូ រស័ពទរបស់គម្្កុម្ចំនួន ២គ្គឿង ទកម្ួ យរយៈគពល ទល់ដតមានយវជន-យវតី ទំងគនុះយល់្ពម្ផ្តិតគម្នែបញ្ឈប់
សកម្មភាពរបស់ខួន
ា គទើ ប្បគល់ទូរស័ពទនែឲ្យវ ិញ ។
ជាម្ួ យោនគនុះដែរ

្កុម្យវជនបានរកគឃើញបញ្ហ
ា ្បឈម្ម្ួ យចំនួនរបស់្បជាពលរែាកងែំ
ន
គណើរការចុះគ្មុះ

គបាុះគននត ៖
-

្បជាពលរែាម្ួយចំ នួនបានតអួញដតអរពី ការម្ិ នមានអ្តតសញ្ហាណប័ ណណគដ្ឋយពួ កគគបានបញ្ហ
ជ ក់ ថា

ពួ កគគ្គប់

អាយគហើយគៅដតម្ិ នទន់មានអ្តតសញ្ហាណប័ ណណ គហើយអាជា្ រហាក់ម្ិនខ្លវយខវល់ចំគពាុះការគសនើរសំគ ើ អ្
វ តតសញ្ហាណប័
ណណ របស់ពួកគគ។ ជាក់ ដសតង យវជនគ្មុះ សិោ អាយ២១ ននំ មានកំគណើតគៅភូម្ិតាលូ ឃំតាលូ ស្រសុកបាកាន គខតត
គពា ិ៍ ស្ថត់ បានគពាល្បាប់ ថា៖ ខាួនបានបាត់អ្តតសញ្ហាណប័ ណណ គហើយខាួនបានបតឹងគៅអាជា្ រម្ូ លដ្ឋាន និងសំបំគពញ
ដបបបទគ ើ អ្
វ តតសញ្ហាប័ ណណសញ្ហ
ជ តិ ដខមរថ្មី បដនតគ្ចើ នដខកនាងគៅការរ ំពឹងចំរបស់ខួនគឺ
ា
ម្ិនមានលទធផ្លអ្វីគស្ថុះ ។ ចង
គ្កាយខាួនសខចិ តតយកសំប្តកំ គណើត គែើម្បីគៅសំលិខិតបញ្ហ
ជ ក់ អ្តតសញ្ហាណគែើម្បីមានសិទិ ស
ធ ំចុះគ្មុះគបាុះគននត ។
- មាន្បជាពលរែា្បមាណជាង៣០%គ្ាើយថា៖ ខាួនម្ិ នយល់ពីលកខខណឌននការចុះគ្មុះគបាុះគននតរួម្ទំងអ្នក
បានចុះគ្មុះរួចគហើយកតី (អ្នកខាុះគ្ាើយថាខាួនគៅចុះគ្មុះទំងម្ិនែឹងលកខខណឌឯកស្ថរទម្ទរ)។ ខាុះគទៀតបានតអួញដតអ
រថា ម្ិនទន់ទទួ លបានព័ត៌មានចាស់ោស់ និ ងលកខខណឌដបបណាគែើម្បីមានសិទិ គធ ៅចុះគ្មុះគបាុះគននតបាន។
- ្បជាពលរែា និ ងអាជី វករម្ួ យចំនួន្បាប់ ថា៖ ពួ កោត់ រវល់គពកម្ិនទន់ បានគៅចុះគ្មុះគៅគឡើយ គហើយោត់
សនាថានឹ ងគៅចុះគ្មុះគ្កាយចប់ បណយអ្ំទូក។
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នែ ាំ២០១៦

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

- ្កុម្យវជនផ្សពវផ្ាយបានរកគឃើញថា យវជន្បមាណ១០០នក់ មានយវជន៥នក់ បានគ្ាើយថាពួកោត់ម្ិន
បានែឹងអ្វីគស្ថុះពី ការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ។
- អាជា្ រគ ើអ្
វ តតសញ្ហាណប័ ណណមានភាពយឺតោវ
- មានគោកអ្ំ ចស់មានក់ោត់ បាននិ ោយថា « គម្ឃំម្ិន្តូវជាម្ួ យោត់ ។ ែូគចនុះគគម្ិ នគ ើ ល
វ ិខិតបញ្ហ
ជ ក់អ្តត
សញ្ហាណឲ្យោត់ បានគៅចុះគ្មុះគបាុះគននតគនុះគទ (ឃំន្ពស្ថន ស្រសុក្ពុះគសដច គខតតន្ពដវង) » ។
៣. ចាំនួនស្រសតក
ី ងដាំ
ែុ
មណើរការចុុះម្មុះមបាុះមនែតថ្មី នែ ាំ២០១៦
៣. ១. ស្រសតីបានចុះគ្មុះគបាុះគននត
ចំន្ ួន្
ឃុំ សង្កាត់
១៦៣៣

ចំនួនអ្នកបានចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី នន២
ំ ០១៦
ចំនួនសរប ្បុស-ស្រសី

ចំនួនស្រសតី

ចំនួន

%

ចំនួន

%ស្រសតី

៧ ៨៦៥ ០៣៣

៨១,៣៨%

៤ ២១០ ៩១៤

៥៣,៥៣%

(សូម្គម្ើ លព័ ត៌មានលម្ាិតគៅកនងឧបសម្ព័នធ)
៣. ២. ស្រសតជា
ី អ្នកសគងាតការណ៍ចុះគ្មុះគបាុះគននត5
ស្រសតជា
ី អែកសមងាតការណ៍ជាតិ

ចំនួន
សមាគម្ អ្ងគការ
១៣

5

ចំនួនអ្នកសគងាតការណ៍ជាតិ
សរប (ប-ស)

ស្រសតី

%ស្រសតី

ចល័ត (ប-ស)

ស្រសតី

%ស្រសតី

២ ៨៣០

១ ០៤៥

៣៦,៩២%

៥៩

១០

១៦,៩៤%

គណៈកមាម ិការជាតិគរៀបចំការគបាុះគននតគចញផ្ាយជាស្ថធារណៈគៅនថ្ៃទី៣០ ដខវ ិចឆិកា ននំ២០១៦ អ្ំពី «អ្នកសគងាតការណ៍ជាតិ និងអ្នតរជាតិចូលរួម្ពិនិតយគម្ើល

ែំគណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននត»
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ស្រសតជា
ី អែកសមងាតការណ៍អនតរជាតិ

ចំនួន

ចំនួនអ្នកសគងាតការណ៍ជាតិ

សមាគម្ អ្ងគការ
៣

សរប (ប-ស)

ស្រសតី

%ស្រសតី

៣៤

១៤

៤១,១៧%

(សូម្គម្ើ លព័ត៌មានលម្ាិតគៅកនងឧបសម្ព័នធ)
៣. ៣. ស្រសតជា
ី ភានក់ង្ករគណបកសនគោបាយចូលរួម្ពិនិតយគម្ើលែំគណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននត6
ចំនួនគណបកស
នគោបាយ
១០

គពញសិទិ ធ
សរប

ស្រសី ត

៦ ៦១៩ ៦៦៥

ប្ម្ុង

សរបគពញសិទិ ធ និងប្ម្ុង

%ស្រសតី

សរប

ស្រសតី

%ស្រសតី

សរប

ស្រសតី

%ស្រសតី

១០,០៤%

៧ ០៣៥

១ ០៥០

១៤,៩២%

១៣ ៦៥៤

១ ៧១៥

១២,៥៦%

មានភានក់ ង្ករគណបកសនគោបាយចូ លរួម្ពិនិតយគម្ើលែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី

ននំ២០១៦

គៅតាម្

ស្ថោឃំ សង្កាត់ ១៦៣៣ ទូ ទំង្បគទស សរបចំ នួន ១៣ ៦៥៤នក់ (ទំងគពញសិទិ ធ និងបំ រង) កនងគនុះ ស្រសតីចំនួន
១ ៧១៥នក់ គសមើនឹង ១២,៥៦% ដែលម្កពីគណបកសនគោបាយចំ នួន ១០។ (សូម្គម្ើ លគៅកនងឧបសម្ព័នធ ចំនួន និង

គ្មុះគណបកសនគោបាយនី ម្ួយៗ)

៣. ៤. ស្រសតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននត7
សរ ុបរ ួ
៦ ១១៧ នាក់

6

ស្រសតី

%

១ ២៣១ នាក់

២០,១២%

គណៈកមាម ិការជាតិគរៀបចំការគបាុះគននតគចញផ្ាយជាស្ថធារណៈគៅនថ្ៃទី៣០ ដខវ ិចឆិកា ននំ២០១៦ អ្ំពី «ចំនួនភានក់ង្ករគណបកស នគោបាយចូលរួម្ពិនិតយគម្ើល

ែំគណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននត»
7

ខម្ដន្រហវលបានទទួលព័ត៌មានពីគ.ជ.ប អ្ំពី «ចំនួនម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននតទូទំង្បគទសស្មាប់្បតិបតតិការកនងែំគណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦»
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ខុ ផ្ស្រវែល

នែ ាំ២០១៦

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

V. មសចកតីសនែិដ្ឋាន និងអនុសាសន៍
ភាគរយសរបរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតស្រសតបា
ី នចុះគបសកកម្ម មប្ចើនជាង ភាគរយសរបរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតបរស
ដែលបានចុះគបសកកម្ម គឺ ៨៣,៣៣% គសមើនឹងចំ នួនតំណាងរាស្រសតស្រសតី២០នក់ កងចំ
ន គណាម្សមាជិកសភាស្រសតី២៤នក់
គ្ចើនជាងភាគរយរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតបរសចំ នួន ៧៨,៧៩% គសមើនឹង៧៨នក់កនងចំ គណាម្សមាជិកសភាបរស៩៩នក់។
អ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីទំង២០នក់ននគណបកសដែលមានអាសនៈគៅកនងរែាសភា បានគ ើ ស
វ កម្មភាពគៅម្ូ លដ្ឋាន
មានការមកើនម

ង
ើ ចំនួន ៨៩មលើក ពី ២៥០គលើក ននំ២០១៥ គៅ ៣៣៩គលើក ននំ២០១៦ ។

អ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ពជាចុះគ ើ ស
វ កម្មភាពគៅម្ូ លដ្ឋានបាន មប្ចើនជាង តំ ណាងរាស្រសត
ស្រសតីម្កពីគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ ។ បដនត គបើគិតជាម្ យម្ភាគននការចុះម្ូលដ្ឋានរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសតស្រសតីមានក់ៗ រក
គឃើញថា

អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតម្
ី កពីគណបកសសគន្រង្កគុះជាតិកង១នក់
ន
បានចុះម្ូលដ្ឋាន្បមាណ ៤០គលើក គឺមានភាេ

សក មជាង អ្នកតំណាងរាស្រសតស្រសតម្
ី កពីគណបកស្បជាជនកម្ពជាកនង១នក់បានចុះម្ូលដ្ឋាន្បមាណដត ១៣គលើក ។
ភាគរយអ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពីគណបកស្បជាជនកម្ពជា បានចុះគបសកកម្មមានចំនួន ១០០% (១៧នក់ កង
ន
ចំ គណាម្១៧នក់)

មប្ចើនជាងភាគរយរបស់អ្នកតំ ណាងរាស្រសតបរសននគណបកសរបស់ខួនដែលមានចំ
ា
នួនដត៧២,៥៥%

(៣៧នក់ កងចំ
ន
គណាម្៥១នក់) បគណាណុះ ។
ផ្ទយគៅវ ិញ ភាគរយអ្នកតំ ណាងរាស្រសតស្រសតីម្កពី គណបកសសគន្រង្កគុះជាតិ តិចជាងភាគរយរបស់អ្ក
ន តំណាងរាស្រសត
បរសននគណបកសរបស់ខួនដែលបានច
ា
ុះគបសកកម្ម គឺ ភាគរយស្រសតីគសមើនឹង ៤២,៨៦%

(៣នក់ កនងចំ គណាម្៧នក់) និ ង

ភាគរយបរសមានចំ នួន ៨៥,៤២% (៤១នក់ កងចំ
ន
គណាម្៤៨នក់) ។
សកម្មភាពននការចុះសំគណុះសំណាលសួរសខទកខ

ដចកអ្ំ គណាយ

និ ងសគមាព សម្ិ ទិផ្
ធ លននគៅដតជា

សកម្មភាពអាទិភាព និងសកម្ម ខណៈដែលការចុះអ្នតរាគម្ន៍ និងគដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ននជូន្បជាពលរែាគៅដតមានភាព
ម្ិនសូវសកម្មែដែល ។
របាយការណ៍សគងខបសកម្មភាពការង្កររបស់្កុម្សភាជាតិកម្ពជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសតី (កសកនស) កនង ននំ
២០១៦ភាគគ្ចើ នម្ិនបានបង្កាញអ្ំពីលទធផ្លននកិ ច្ច បជំ ឬក៍គសចកតីសគ្ម្ចណាម្ួ យទក់ ទងនឹងការចូលរួម្គដ្ឋុះស្រស្ថយ

បញ្ហ
ា ស្រសតី និងកមាររបស់កសកនសគឡើយ និងពំ បានបង្កាញឲ្យគឃើញអ្ំពីស្ថម្គគីភាពគៅកនង្កុម្ស្រសតី និ ងអ្ំ ពីការ្បឈម្
អ្វីខាុះកនងគពល្បតិ បតតិការការង្ករដែរ ។
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ននំ២០១៦គឺជាននគ
ំ ួរឲ្យភា្ក់គផ្អើល

នែ ាំ២០១៦

ដែលមាចស់គននតបានផ្តលព
់ ិនរោំ
ទ ្ទខពសប
់ ំផ្តទក់ទងនឹងការបំគពញកម្មវ ិ ី

នគោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសតីពីគោលនគោបាយព្ងឹងស្ថានភាព និងតួនទី របស់ស្រសតីកងសងគ
ន
ម្ និងគលើកសទួយសីល

ម្៌ និងតនម្ារបស់ស្រសតីដខមរ និ ងគោលនគោបាយឲ្យកមារទទួ លបានពិ ត្បាកែនូ វសិទិ ជា
ធ ម្ូ លដ្ឋាន ។ គបើ គ្បៀបគ ៀបនឹងននំ

២០១៥ មានការគកើនគឡើងខ្លាង
ំ ្បមាណជាង៨០% គឺ មាចស់គននតគពញចិតគត សទើរដតទំងស្រសុង ឬគពញចិតទ
ត ង
ំ ស្រសុងដែលមាន
ចំ នួនចគនាុះពី ៨០% គៅ ១០០%ននំ២០១៦ ដែលខសោនដ្ឋច់ ស្រសឡុះពីននំ២០១៥ដែលជាភាគរយទបបំផ្ត៨,១៤%
ខណៈដែលមាចស់គននតម្ិនគពញចិតទ
ត ល់ដតគស្ថុះ ឬគពញចិតត
ត ិចតួចក៏មានការធាាក់ចុះដែរ ពី ២៧,៦៣%ននំ២០១៥ ម្ក
្តឹម្ ចគនាុះពី ០% គៅ ២០%ននំ២០១៦ ។
ការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦គនុះ នីតិវ ិ ី មានភាពង្កយស្រសួល មានសវតាិភាពលអ មានសនតិសខ មានបូ លីស
និ ងសម្តាកិចចការពារ្តឹម្្តូវ ។ រ ីឯ្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់ ក៏មានការយកចិតទ
ត កដ្ឋក់ ជាម្ួ យ្បជាពលរែាដែរ រាល់គពល
មានបញ្ហ
ា មានកិ ចអ្
ច នតរាគម្ន៍ ទន់ គពលភាាម្ៗ ។
៣៨%ននស្រសតីដែលជាម្ន្រនតី្កុម្ចុះគ្មុះគបាុះគននតភាគគ្ចើ នបានទទួ លតួ នទី្តឹ ម្ដតជាការ ីកុាំេយទ័
ូ រ

និងជាំនយ
ួ

ការប្បធានបគណាណុះ ។ ចំ ដណកឯ ៤៦,៦៦%ជាស្រសតី្កុម្្បឹកាឃំ សង្កាត់្បចំការកនងអ្ំ ឡងគពលចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី
គនុះគៅកនង១០ឃំ សង្កាត់ ដែលជាតំបន់គោលគៅរបស់ខម្ដន្រហវល ។
ស្រសតបា
ី នចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦កនងបញ្ជីគបាុះគននតផ្ាូវការ

ចំ នួន ៤ ២១០ ៩១៤នាក់ មសមន
ើ ឹង

៥៣,៥៣% ននចំនួន្បុស-ស្រសីដែលបានចុះគ្មុះសរប ៧ ៨៦៥ ០៣៣នក់ ។
ម្ិនមានការរារាំងស្រសតអ្
ី ក
ន សគងាតការណ៍

និងភានក់ង្ករគណបកសនគោបាយជាស្រសតីដែលចូ លរួម្សគងាតការណ៍កនង

ែំ គណើរការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី ននំ២០១៦គនុះគទ ។
មានការខកខានមប្បើប្បាស់សទ
ិ ធិរបស់ខនកន
លួ
ងការចុះគ្មុះគបាុះគននត ែូចជា ចស់ជរា ស្រសតីគទើ បស្មាលកូ ន
ពិ រទធជន ដែលម្ិនមាន្កុម្ចល័តគៅចុះគ្មុះគបាុះគននតែល់ផ្ទុះ ឬទីកដនាងរបស់ពួកោត់ និ ងអ្នកផ្ទាស់បូរទី
ត លំគៅ ឬគៅ
តាម្បតី-្បពនធ

បតូរទី កដនាងគ ើ កា
វ រ

ជាពិ គសសកម្មករកម្មការ ិនីចំណាកស្រសុកគៅគ្ៅ្បគទសដែលម្ិ នមាននីតិវ ី ី ស្ម្ប

ស្ម្ួលណាម្ួ យ ឲ្យពួ កោត់ បានអ្នវតតសិទិ រធ បស់ខួនស្រសបនឹ
ា
ងរែា ម្មនញ្ា បានធានអ្ំពីសិទិគធ នុះ ។
១ដខែំបូងននការចុះគ្មុះគបាុះគននតថ្មី គ.ជ.បបានខិតខំគ ើ ស
វ កម្មភាពអ្ប់ រ ំផ្សពវ ផ្ាយែល់្បជាពលរែាអ្ំពីការចុះ
គ្មុះគបាុះគននតោងផ្លផ្ស និងទូ លំទូោយគដ្ឋយគ្បើ ្បាស់ឯកស្ថរជាគ្ចើន្បគភទ និងវ ិ ី ស្ថស្រសតគផ្សងៗោនគៅទូ
ទំង្បគទស ខណៈដែល២ដខចងគ្កាយ សកម្មភាពអ្ប់ រ ំផ្សពវផ្ាយទំងគនុះពំសូវមានភាពសកម្ម និងមានការថ្យចុះខ្លាង
ំ
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នែ ាំ២០១៦

ទំងគ.ជ.បខាួនឯង ទំងអ្ងគការសងគម្សីវ ិល ទំងគណបកសនគោបាយ ។ ជាម្ួ យោនគនុះដែរ មានការរារាំងខាុះៗពី
សំណាក់ អាជា្ រដែនែីចំគពាុះគណបកសនគោបាយ និ ង្កុម្យវជនដែលគ ើ ស
វ កម្មភាពអ្ប់ រ ំ ផ្សពវផ្ាយអ្ំពីការចុះគ្មុះ
គបាុះគននតែល់្បជាពលរែាតាម្ម្ូ លដ្ឋាន ។
គ.ជ.ប បានសហការោងជិតសនទ
ិ ជា
ធ ម្ួយអ្ងគការសងគម្សីវ ិល និងខិតខំអ្នតរាគម្ន៍ជាម្ួយអាជា្ រដែនែី ្ពម្ទំង
បានផ្គត់ផ្ង
គ ់ឯកស្ថរអ្ប់ រ ំម្ួយចំ នួនែល់្កុម្យវជនស្មាប់ គ ើ យ
វ ទធនការពិ គសសអ្ប់ រ ំ

ផ្សពវផ្ាយអ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះ

គននតែល់្បជាពលរែាដែលម្កកំ ស្ថនតគៅភនំគពញកនងអ្ំ ឡងគពល្ពុះរាជពិ ីបណយអ្ំទូក បដណតត្បទីប អ្កអ្ំ បក និងសំ
ពុះ្ពុះដខរយៈគពល៣នថ្ៃ ។ បដនតគួរឲ្យគស្ថកស្ថតយបំ ផ្ត គឺ គ.ជ.បម្ិនអាចការពារយទធនការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយជាម្ួយការ
គ្បើ្បាស់ឧបករណ៍បំពងសគម្ាងដែលជាម្គ ាបាយែ៏ មាន្បសិទធភាពបំ ផ្ត

គបើគទុះបី មានលិខិតអ្នញ្ហាតរបស់ស្ថោ

រាជធានី ភំគន ពញក៏ គដ្ឋយ ។

អនុសាសន៍
១. អាជា្ រ្គប់លដ្ឋ
ំ ប់ថានក់ទូទង
ំ ្បគទស ្តូវផ្តល់កិចចសហការឲ្យបានទូ លំទូោយជាម្ួ យ គ.ជ.ប អ្ងគការសងគម្សីវ ិល
និងគណបកសនគោបាយ កនងការជ្ម្ុញយទធនការអ្ប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយផ្តល់ព័ត៌មានអ្ំពីការចុះគ្មុះគបាុះគននត ព័ត៌មានជំ
វ ិញការគបាុះគននតតាម្រយៈការគ្បើ្បាស់ឧបករណ៍បំពងសគម្ាង

្បគោជន៍ គលើកទឹកចិតត្បជាពលរែាគៅចុះគ្មុះគបាុះ

គននត និ ងគៅគបាុះគននតឲ្យបានគ្ចើ នជាអ្តិ បរមា។
២. បគងាើត្កុម្ចុះគ្មុះចល័តគៅចុះគ្មុះគបាុះគននតែល់ផ្ទុះ ឬទី កដនាងរបស់ពួកោត់ គែើ ម្បីផ្តល់ឳកាសែល់ចស់ជរា ស្រសតី
គទើបស្មាលកូន ពិរទធជនបានចុះគ្មុះគបាុះគននត និ ង្តូវមាននី តិវ ិ ីចុះគ្មុះគបាុះគននតពិគសសស្មាប់ កម្មករកម្មការ ិ
នី ចំណាកស្រសុកគៅគ្ៅ្បគទស

គែើម្បីឲ្យពួកគគបានអ្នវតតសិទិរធ បស់ខួនកន
ា
ងការចុះគ្មុះគបាុះគននតស្រសបនឹងរែា ម្មនញ្ា

ដែលបានធានអ្ំ ពីសិទិ គធ នុះ ។
៣. ្កុម្សភាជាតិកម្ពជាននអ្នកនគោបាយសភាស្រសតី (កសកនស) គួរដតបង្កាញអ្ំ ពីលទធផ្លការង្ករដែលបានគ ើ វ និ ងការ
ចូ លរួម្គដ្ឋុះស្រស្ថយបញ្ហ
ា ស្រសតី

និ ងកមារកនងរយៈគពលម្ួ យននំកងរបាយការណ
ន
៍ សកម្មភាពការង្កររបស់ខួន
ា

រួម្ទំងការ

្បឈម្កនងគពលអ្នវតតការង្ករផ្ងដែរ ។
៤. តំណាងរាស្រសតទង
ំ ស្រសតី ទំងបរសគួរដតបង្កាញអ្ំពីលទធផ្លននការចុះគបសកកម្មតាម្ម្ូ លដ្ឋានរបស់ខួនែល់
ា
ស្ថធារណ
ជនទូ គៅឲ្យបានែឹង ឮទូលំទូោយ ។
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នែ ាំ២០១៦

របាយការណ៍ឃ្
ល មាំ ល
ើ មយនឌ័រផ្នែកនមោបាយ

ខុម្ផ្្វវល៖ ក្កុម្តំណាងរា្សត្សតប
ី កសក្រឆំងចុោះម្ ូលដ្ឋាន្សកម្មជាងបកសក្រជាជន្
ដោយ រាជ វិញ្ញូ (R F A )

2017-04-27
មន្ត្រស
ី ម្មបសម្មួលកមមវ ិធីអប់រ ំ ្ិងយេ្ឌ័រន្អងគការខុមហ្វន្តរែល (COMFREL)
អនកស្សី សឺន្ឈកត សិរីលកខណ ៍ (កណ្ដ
ា ល) កនុងស្និសីទសារព័ត៌មា្សាី

ពីរបាេការណ៍ឃ្លយំ មើលយេ្ឌ័រហ្វននក្យោបាេ យៅនងៃទ២
ី ៧ ហ្វខយមសា ឆ្នំ
២០១៧។
គណៈកម្មាធិការដ ើមាបីការដ

ោះដ្នាតដោយដេរី

និងយុតតិធម៌ដៅ

កមពុជា ដៅកាត់ថា ខុមហ្វ្រែល (C OMF R E L ) រកដ
្ន២
ាាំ ០១៦

ើញថា ដៅ

ក្កុមតាំណាងរា្េត្េតីរបេ់គណបកាសក្បជាជនកមពជា
ុ

នចុោះដៅមូលោឋានដក្ចើនជាងតាំណាងរា្េត្េតីមកពីគណបកាសេ
ដ្គ្ាោះជាតិ។ ដ

ោះជាយាងដនោះកដី ការចុោះមូលោឋានរបេ់តាំណាងរា

្េត្េតប
ី កាសក្ប្ាំង ហ្វបរជាម្នភាពេកមមជាងតាំណាងរា្េត្េតីមកពីគណបកាសកាន់អាំណាច។
អងគការខុមហ្វ្រែល

នរកដ

ើញថា កនុងចាំដណាមតាំណាងរា្េតេរុប ១២៣នាក់ គឺម្នហ្វត ៩៨នាក់ហ្វ លមកពីគណបកាសក្បជាជនកមពុជា

ម្នចាំនួន ៥៤នាក់ ម្ន្េតី ១៧នាក់ និងមកពីគណបកាសេដ្គ្ាោះជាតិ ម្នចាំនួន ៤៤នាក់ ម្ន្េតី ៣នាក់
្ន២
ាាំ ០១៦។ ការចុោះមូលោឋានកនុង្ន២
ាាំ ០១៦ ដនោះ
ចាំដ

ោះគណបកាសកាន់អាំណាចវិញ ចុោះមូលោឋាន

មូលោឋាន

នដកើនដ

នចុោះមូលោឋានចាំនួន ១.៦៦៥ដលើកកនុង

ើងចាំនួន ៥៥៨ដលើក ដបើដក្បៀបដធៀបកាលពី្២
នាាំ ០១៥។ អងគការ ហ្វ លដនោះបគហាញថា

នចាំនួន ៥៦៤ដលើកដេមក្ើ បម្ណ ៣៣% (៣៣,៨៧%) គឺតិចជាងតាំណាងរា្េតបកាសក្ប្ាំងហ្វ លចុោះ

នចាំនួនររូត ១.១០១ដលើក ដេមើក្បម្ណ ៦១% (៦១,១៣%)។
អងគការខុមហ្វ្រែលបនតថា ថ្ែីតាបិតហ្វតគណបកាសកាន់អាំណាចម្នតាំណាងរា្េតជា្េតីររូតដៅ ល់ ១៧នាក់

នចុោះដៅមូលោឋាន និងគណ

បកាសក្ប្ាំងហ្វត ៣នាក់ហ្វ លចុោះដៅមូលោឋានកដី បុហ្វនតការចុោះមូលោឋានរបេ់តាំណាងរា្េត្េតីរបេ់បកាសក្ប្ាំង គឺម្នភាពេកមមជាង ដក្
មធាយម តាំណាងរា្េត្េតីមកពីបកាសក្ប្ាំងម្នាក់

ោះដបើគិតជា

នចុោះដៅមូលោឋានចាំនួន ៤០ដលើក គឺដក្ចើនជាងតាំណាងរា្េត្េតប
ី កាសកាន់អាំណាចម្នាក់ ហ្វ ល

នចុោះ

ដៅមូលោឋានហ្វត ១៣ដលើក។
ដ

ោះជាយាងណា កនុងចាំដណាមននការចុោះមូលោឋានរបេ់ក្កុមតាំណាងរា្េតជា្េតី ដ ើមាបីដៅអនតរាគមន៍ និងដោោះក្ាយបញ្ហានានាជូនក្បជា

ពលរ ឋ ម្នហ្វតចាំនួន ១៣ដលើក ដេមើនឹងជិត ៤% (៣,៨៣%) បុដណា្ាោះ រីឯការចុោះដៅេាំដណោះេាំណាល ការហ្វចកអាំដណាយ និងការេដម្ពាធេមិទ្ធផល
ដផាសងៗម្នចាំនួន ២២១ដលើក ដេមើនឹង ៦៥% (៦៥,១៩%)។
ម្នតីេក្មបេក្មួលកមមវិធីអប់រំ និងដយនឌ័រននអងគការខុមហ្វ្រែល អនកក្េី េឺនដកត េិរីលកខណ៍ ហ្វថ្ែងថា ថ្ែីតាបិតហ្វតភាគរយននការចុោះមូល
ោឋានរបេ់ក្កុមតាំណាងរា្េត្េតម្
ី នដក្ចើនជាងភាគរយននតាំណាងរា្េតបុរេ ដរើយចាំនួន្េតីម្នការដកើនដ
រួមរបេ់្េតីកនុង្កនដយ
ចាាប់ ឬដគ្លនដយ

យ ដៅហ្វតមិន

ន់ផដល់ឱកាេឲាយដេមើភាពគ្នជា
ា មួយបុរេដៅដ

យដ ើមាបីគ្ាំក្ទ្ឲាយ្េតីក្ប

ូកកនុង្កនដយ

ើងកនុង្កនដយ

យកដី បុហ្វនតការចូល

ើយ។ អនកក្េីបនតថា បញ្ហដា នោះដោយារពុាំ

ន់ម្ន

យ៖ «ចង់ឲ្យមា្ការឆ្លស់គ្ននកនុងការឈរយ្មោះរវាងបុរស ្ិងស្តសរីឲ្យបា្យម្ចើ្ យម្រោះយធែហ្វើ បប

យ្ោះ ្ឹងយធែើឲ្យមា្យមដឹកនំយៅថ្ននក់ជាតិ ្ិងថ្ននក់មូលដ្ឋា្ហ្វដលជាស្តសរី-បុរសមា្ភាពយសមើគ្នន»។
ការដលើកដ

ើងដនោះ ដធែើដ

និងក្កុមពិដេេចូលរួមកនុងការចុោះដ

March 2017

ើងដៅកនុងេននិេីទ្ារព័ត៌ម្នេដីពីរ
មាោះដ

យការណ៍ឃ្ាាំដមើលដយនឌ័រហ្វផនកនដយ

យ៖ េភា និងតាំណាងរា្េត្េតី

ោះដ្នាតថ្ម្
ី ២
នាាំ ០១៦ និងការោក់ពក្គយអនកេដងេតការណ៍្េតី ដៅនថ្ៃទ្២
ី ៧ ដមា។
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យការណ៍របេ់អងគការខុមហ្វ្រែល បញ្ជាកដ់ ទ្ៀតថា ្េតហ្វី ល

នចុោះដ

មាោះដ ើមាបីដ

ោះដ្នាតដក្ជើេដរីេក្កុមក្បឹកាា

មិថ្ុនា ខាងមុខដនោះម្នចាំនួនជាង ៤លាននាក់ (៤.២១៣.៤២៧នាក់) ដេមន
ើ ឹង ៥៣% ននចាំនួនអនកចុោះដ

មាោះដ

ុាំ-េគកាត់ដៅនថ្ៃទ្៤
ី

ោះដ្នាត្េតី-បុរេ

ាំងអេ់ជាង ៧

លាននាក់ (៧.៨៧៣.១៩៤នាក់)។ ជាមួយគ្នាដនោះ អងគការខុមហ្វ្រែលហ្វ លេរការគ្នាជាមួយក្កុម្េតគ
ី យរងដក្គ្ោះ ីធែី ្េតីជនពិការ និងអងគការ
ដលើកកមពេ់្េតីមួយចាំនួនដទ្ៀត នឹងោក់អនកេដងេតការណ៍្េតីចន
ាំ ួន ៣០០នាក់ ដ ើមាបីតាមោន និងេដងេតការណ៍ដឃេនាដ

ោះដ្នាត នថ្ៃដ

ោះដ្នាត

និងនថ្ៃរាប់េនែឹកដ្នាតដៅកនុងដខតត-ក្កុងចាំនួន១១។
ដៅដពលខាងមុខ ខុមហ្វ្រែល នឹងបគហាញអាំពត
ី ួដលខ្េតីហ្វ លឈរដ

មាោះជាដបកខជនកនុងការដ

្េតីម្នបញ្ហា ីធដែី ៅតាំបន់បឹងកក់ កញ្ញា េុង ក្េីលាភ ហ្វថ្ែងថា ការចូលរួមេដងេតការណ៍ដ
ដ្នាតដធែើដ

ើងដោយយុតតិធម៌ និងដ ើមាបីកុាំឲាយអនកនដយ

យដ

ោះដ្នាតដក្ជើេដរីេក្កុមក្បឹកាា

-ុាំ េគកាត់។

ោះដ្នាតខាងមុខរបេ់កញ្ញា គឺដ ើមាបីឲាយការដ

ោះ

្ាោះក្បហ្វកកគ្នដា ក្កាយការក្បកាេលទ្ធផលដ្នាត៖ «មួេយទៀត គឺចង់ឲ្យម្បជាពលរដាដឹងថ្ន យតើ

ការយបាោះយឆ្នតម្កុមម្បឹកាឃុំ-សង្កាត់ ្ិងការយបាោះយឆ្នតថ្ននក់ជាតិមា្សារសំខា្់អខ
ី លោះ»។

ចាំហ្វណកអតីត្េតម្
ី នបញ្ហា ីធដែី ៅបុរីកីឡា និងជាដបកខនារីដលខដរៀងទ្ីមួយមកពីគណបកាសេដ្គ្ាោះជាតិដៅកនុងេគកាត់មិតតភាពខណឌ៧មករា
អនកក្េី រេ់ ដេងឃង ហ្វថ្ែងថា ក្បេិនដបើអនកក្េីជាប់ដ្នាតជាដៅេគកាត់ អែីហ្វ លអនកក្េីក្តូវដធែើ គឺជាំរុញឲាយអាជាញាធរដោោះក្ាយទ្ុកល
ខ ាំ

ករបេ់្េតី

និងកុម្រដោយយុតតិធម៌៖ «គឺម្បឹងហ្វម្បង យដើមបីជំរុញឲ្យថ្ននក់យលើជួេដល់ម្បជាពលរដា»។
ម្នតីេក្មបេក្មួលកមមវិធីអប់រំ និងដយនឌ័រននអងគការខុមហ្វ្រែល អនកក្េី េឺនដកត េិរីលកខណ៍ បញ្ជាកថា
់ ក្បេិនដបើ្េតក្ី តូវ
ដ្នាតឲាយដធែើជាដម
កុម្រ

ុាំ ឬដៅេគកត
ា ់ដក្ចើន ូចបុរេ ្េតីហ្វ លជាដម

នដក្ចើនជាងមុន។ អនកក្េីកេ
៏ ដងេតដ

ដពលជាប់ដ្នាតជាដម

March 2017

-ុាំ ដៅេគកាត់ ពួកដគ

ុាំ

នដគដ

ោះ

ាំងដនាោះ នឹងដ្ដាតេាំខាន់ដលើការដោោះក្ាយបញ្ហក្ា បឈមរបេ់្េតី ូចគ្នា និង

ើញថា រយៈដពលកនែងដៅ ្េតីម្នបញ្ហា ីធែី និងផទោះេហ្វមាបងមួយចាំនួនហ្វ លធ្្ាប់រងការឈឺចាប់ គឺដៅ
នបាំដពញការគរម្នក្បេិទ្ធភាពជាង្េតធ
ី មមតា៕
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Females in government make more provincial trips, according to Comfrel’s Gender Watch report
Despite Cambodia having only a handful of
female lawmakers, they are more likely to visit
local

communities

counterparts,

with

than

their

opposition

male
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,
Fri, 28 April 2017 (Phnom Penh Post)
while men averaged 13.
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.

March 2017
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