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PREAMBLE

The Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL) serves to promote democracy and
citizen’s participation in the spirit of building capacity for nationwide networking and cooperation with
its member organizations and partners. Democracy is not just about elections, but free and fair elections
as they are a necessary condition of democracy.
The report on “The Empowerment of Women in Politics and the 5th legislature National Assembly
Elections 2013” is an analysis of the data and views of Cambodian women’s participation in politics,
especially the process of the 5th legislature National Assembly (NA) Elections 2013.
This report looks in particular at the women’s political empowerment and elections; number of women
candidates, number of elected women, policies of political parties for promoting women’s political
participation, political party platforms on women’s and children’s issues, problems and challenges facing
women both as voters and candidates, women’s opinions on electoral progress, and activities related to
promoting women’s participation in politics. It also provides an overview of a rapid survey on “Voters
who did not go to vote or have no indelible ink on their finger” conducted by COMFREL throughout the
country a day after the election and three case studies. In addition, COMFREL’s monitoring report on
women’s political participation in election through the deployed 60 female long-short term observers in
five provinces in order to monitor and observe women’s participation in politics and the national
election. The report closes with a set of recommendations to improve gender equality and women’s
political empowerment in Cambodia.
COMFREL hope that this report is of importance and useful for many stakeholders in the fields of
women’s affairs and politics, especially government officials, political parties, staff of associations and
non-governmental organizations, representatives of development partners, researchers and academics
among others, to help with their work promoting women to become involved in politics and decisionmaking level.

On behalf of COMFREL, we would like to express our special gratitude and pay tribute to partners and
donors including Norwegian People’s Aid (NPA), Oxfam Novib/Netherlands, Forum Syd/Sweden, EU
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This report prepared and produced by COMFREL in cooperation with the Committee to Promote Women
in Politics (CPWP). Assisted in the English translation, and printed and supported by International
Foundation for Electoral System (IFES) through CPWP.
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(European Union), DAN CHURCH AID, HEINRICH BOLL STFTUNG (HBS), Embassy of the United States of
America especially IFES.
Special acknowledgement goes to the COMFREL team, namely Mrs. Sonket Sereyleak who is the author
of this report; She also supervise her team, Mr. Neang Sovann, Mrs. Sorn Somary and all female
observers with support of COMFREL core team who implemented the action plan regarding the
collection of data, designed and decorated the report; to the staff of the General Secretariat of CPWP
for their interviews with female representatives from political parties. We would also like to thank the
Steering Committee of CPWP, especially Mrs. Thida Khus and Mr. Koul Panha for their helpful
comments which further improved the quality of this report. Last but not least, we would like to give
credits to the English-Khmer translation team and we would also like to thank Mr. William de Ferranti
who helped edit the English version.
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Phnom Penh, 27 November 2013
Koul Panha
Executive Director of COMFREL
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I. Introduction

The Constitutions of the Kingdom of Cambodia guarantees a number of basic individual freedoms. Many
reports confirm that the guarantee provided by the Constitutions faces the challenges of weak law
enforcement, the trend of increasing imbalance between the executive power, the legislative power and
the judicial power due to the lack of clear separation between the three powers caused by the exercise
of power by one leader and/or a small group of leaders. The executive branch (government) continued
to control the policy-making process in 2012, dominated the legislative (parliament) and judicial
branches and continued to lack transparency, responsiveness and accountability to the people, although
some progress has been made in regard to the later. The legislative and judiciary powers remain limited
by a lack of independence and effective means to check and balance the power of the executive 1. In
addition to the lack of independence, the judicial institutions have committed corruptions that have led
to biased legal interpretation causing injustice in the society.
Cambodia continues a pronounced inequality of representation between the rights of men and women.
The main part of this issue stems from a lack of specific written policies and special mechanisms for
supporting and providing opportunities as a temporary measures for women to participate at all levels.
This lack is a result of failure to achieve the goals set by the national development plans and failure to
fulfill the national obligations in accord with the International Convention on Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women (CEDAW), of which Cambodia has been a signatory since 1992. The
government has failed to solve this issue by resisting the conservatism and culture that is marked by the
lower value it place on women than men across society as a whole. Furthermore, poverty, discrimination
and the lack of encouragement are obstacles to women gaining equality and benefiting from
participation in political and social affairs.

1
2
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Cambodia has not yet achieved equality of gender political empowerment, especially the representation
of voters and elected officials. Although a female voter registration rate of 52.52% of all registered
voters; there are only 25 female elected parliamentarians, equaling 20.33% of the total 123 members of
the 5th legislature national assembly. Cambodia has made little progress on gender equality and is the
lowest-ranked country in the region. According to the World Economic Forum’s (WEF) 2013 Gender Gap
Index2, Cambodia ranks 104 (out of 136 countries) in terms of gender equality or gender gap, which is
one of the lowest rankings among Asian countries such as India and South Korea; Cambodia’s overall
equality score has slightly improved from 0.646 in 2012 to 0.651 in 2013.
COMFREL’s 2012 Annual Report on Democracy, Elections and Reform in Cambodia, page 9
The World Economic Forum’s (WEF) 2013 Gender Gap Index
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Although, the newly elected Royal Government of the 5th legislature was controversially established,
there has been another new progress by appointing at least one secretary of state and one
undersecretary of state in all ministries and institutions (27 ministries and one secretariat). From the
ranks of deputy prime minister to undersecretary of state, there are 75 women, equaling 16.67% out of
a total of 450 people. There is one woman (11.11%) among the 9 deputy prime ministers, 3 women
(11.11%) among the 27 ministers, 27 women (15.08%) among the 179 secretaries of state of all
ministries and 44 women (18.72%) among the 235 undersecretaries of state. However, no woman has
been appointed as a senior minister or a minister attached to the prime minister. As at the sub-national
level, the new Royal Government has not shown its commitment to appointing any female capital and
provincial governor; as a matter of fact, there are none at the present. Although number of women
increased 5.70% (26 people) in the new Royal Government compared to a total of 49 women or 10.98%
in the Royal Government of the 4th legislature, there remains the lack of commitment from the elected
representatives at the national level and the Royal Government in establishing adequate legal
frameworks to promote women’s political participation. In contrast, Cambodia has failed to achieve the
Cambodian Millennium Development Goals (CMDGs) because the appointed officials and
parliamentarians have the tendency to push forward the Government’s implementation in accord with
their political party line.
Cambodia implemented its National Assembly (NA) elections by implementing the law on “NA elections
and law on law Amendment on NA Elections”. For the 5th legislature NA election 2013, COMFREL was
found that women faced the challenges of shortage of funds to do politics. Political party and the
government has no written policy to promote women’s political participation, the barrier of female
voters and the lack of the opportunity to stand as a candidate, voting participation as well as the
opportunity for elected women to advance their political career.

The official result NEC of the registration of political parties and list of candidates released on May 27,
2013 for the 5th legislature NA elections, there were 168 (18.96%) titular female candidates out of a total
of 886 candidates and only 63 (12.20%) at the top of the party list from 1 st to 3rd ranking out of a total of
516 from eight political parties. This number increased slightly, by 4.16% from 14.80% (4th legislature NA
election 2008) to 18.96% (5th legislature NA election 2013), but it is still low.

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP
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From the 1th legislature NA elections 1993 to the 4th legislature NA elections 2008, number of elected
female parliamentarians kept increasing and women were actively involved in the election process. In
the contrast, there is a decrease in the number of elected female parliamentarians for the 5 th polling
despite the efforts from some political parties, the Royal Government, civil society organizations,
development partners (donors) and the international community to develop the capacity of and to
support women. These groups have promoted less discrimination against women due to the behavioral
changes; to help improve the mindset of the Cambodian people. The leaders of the two most popular
political parties-Cambodian People’s Party (CPP) and Cambodian National Rescue Party (CNRP) all lacked
attention of party leaders to the candidacy of women in the 5 th legislature NA Elections 2013. (Please
refer to Appendix 1 on Statistics for women involved in Cambodian politics at the national level from the
first to the fifth legislatures NA elections)
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The number of elected females as members of parliament (MP) for this 5th legislature has a slight
decreased of 0.82% (1%) to 25 (20.33%) out of a total of 123 elected candidates compared to the end of
the 4th legislature with 26 (21.14%). Only two political parties namely CPP and CNRP won seats in the
National Assembly (NA): CPP won a total of 68 seats, 18 (26.47%) of which are taken up by women,
whereas CNRP won a total of 55 seats, 7 (12.72%) of which are to be taken up by women.

2013

The report below is drawn from COMFREL’s female election observers and secondary data. This report is
to look at issues or challenges and numbers related to the selection of female candidates, registration of
female candidates, political party platforms related to women’s and children’s issues, female elected
officials and female voters.

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP
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II. Women’s Political Participation in the 5 th legislature
National Assembly Elections 2013

1. Selection of Female Candidates and Registration of Candidates of Political Parties
Political activities are still in the narrow and there are challenges for women having an opportunity to
stand as a candidate in the 2013 NA election for 5th legislature. Some political parties contesting in this
election raised concerns about the financial needs of the parties regarding candidate nomination. The
parties that took part in this election mentioned need of fund for nomination of candidates. This fund
need was for the election campaign. Therefore, the political parties required their members to
contribute money dependent on their ranking in the party list. The contribution was made dependent
on the candidates’ ranking from 1st to 3rd: around USD 40,000 to USD 10,000 for each candidate from
CNRP, while USD 60,000 to USD 30,000 for each candidate from CPP. Candidates from FUNCINPEC paid
from USD 60,000 to USD 20,000. This amount varied in different capital-province constituencies big or
small or place, according to the party’s popularity. Moreover, women or men have the opportunity to
stand as a candidate along with showing that they have the ability, popularity, level of commitment and
established political background.
Some parties did not fulfill the goal or set percentage for women, whereas some other parties raised the
question of quantity or ability. It was also brought up by some other parties that listing women among
their 1st rank candidates and alternative candidates was difficult as they did not see females’ ability.

Prior to the 5th legislature NA elections and the registration of political parties and list of candidates
running in the elections, civil society groups working to promote women such as CPWP, which comprises
of eight core NGOs such as COMFREL, CWPD, DPA, GADC, NICFEC, PADEK, SILAKA and WMC and Women
for All group, under its own leadership and coordination and some development partners have
augmented campaign via seminars, round-table discussions, dialogues, and released subsequent joint
statements to lobby political parties and NEC to place female candidates at the top of their candidate
lists at least 30% to ensure that women can be elected and set the quota system in election law.

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP
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The funding need, requirements and entire problem by the political parties as well as all parties have no
mechanisms in supporting and providing opportunities that is temporary affirmative action to promote
women’s participation in politics, such as having no clear written policy in party and election law are a
huge barrier for women candidates aiming to stand for this 5 th legislature.

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

Table 1 shows that there are a total of 886 titular candidates, of which 168 (18.96%) were female
candidates) for the 5th legislature NA election from eight political parties, and 46 (27.38%) of them were
young women. The number of female candidate has slightly increased of 4.16% from 14.80% (from 11
political parties in the 4th legislature of 2008) to 18.96% (5th legislature of 2013). However, the political
parties that hold seats in the NA and the most popular parties included fewer female candidates than
the smaller parties. The ruling party (CPP) had only 20 (16.26%), same as during 4th legislature of 2008.
The CNRP, a newly formed opposition party combining Sam Rainsy Party (SRP) and Human Rights Party
(HRP), had the fewest female candidates at 12 (9.75%), a decreased of 11 candidates compared to the
4th legislature of 2008. There were 23 female candidates from the two parties combined [17 (13.82%)
from SRP and 6 (4.87%) from HRP]. This number is far from what the civil society organizations asked of
the parties, which is to place women candidates in at least 30% for the 5th legislature NA elections.
Smaller parties tended to field more female candidates. The highest proportion of female candidates
was field by the Khmer Economic Development Party (KEDP) [44.44%], the Republican Democracy Party
(RDP) [35.57%] and the Khmer Anti-Poverty Party (KAPP) [25.40%].

Table 1: Number of Female Candidates Fielded by the 8 Political Parties for
the 5 th legislature NA Elections
The official result of the registration of political parties and list of candidates released
by NEC on May 27, 2013

No.

Parties

Total
number of
candidates

Titular Female Candidates
Total

%

1st
rank

%

2nd
rank

%

3rd
rank

%

1

CNP

123

21

17.07%

1

4.16%

6

25%

1

4.16%

2

FUNCINPEC

123

12

9.75%

3

12.50%

1

4.16%

2

8.33%

3

RDP

104

37

35.57%

8

36.36%

5

22.72%

3

13.63%

4

CPP

123

20

16.26%

2

8.33%

4

16.66%

3

12.50%

5

KEDP

45

20

44.44%

4

57.14%

0

0

2

28.57%

6

KAPP

122

31

25.40%

3

13.04%

2

8.69%

2

8.69%

7

CNRP

123

12

9.75%

4

16.66

0

0

1

4.16%

8

LDP

123

15

12.19%

3

12.50%

1

4.16%

3

12.50%

8 parties

886

168

18.96%

28

16.27%

19

11.04%

17

9.88%
2013

Total
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Table 1 also revealed that there were the fewest female candidates at 1st rank was the 28 (16.27%) of
the total 172 male-female candidates at the 1st rank and female candidates from 1st to 3rd ranking
amount 63 (12.20%) out of a total of 516. The CPP’s female candidates from 1st to 3rd rank was a slight
increase of 2.23% from 10.27% in the 4th legislature 2008 to 12.50% in the 5th legislature 2013, the CNRP
had only 6.94% in the 5th legislature, the lowest number among the 8 political parties.
It should be noted that ten provinces saw a higher percentage of female candidates: 33.33% in
Mondulkiri, 29.54% in Kandal, 28.57% in Koh Kong, 28.57% in Ratanakiri, 25.71% in Svay Rieng, 25% in
Phnom Penh, 23.21% in BattamBang, 21.87% in Pursat, and Kampong Chhnang and 20.85% in Kampong
Thom. (Please refer to Appendix 2 on number of female candidates by capital-provinces)
Although, the number of female candidates has gradually increased over mandates, number are still
low, especially women placed as top ranking candidates of their party lists; compared to the total of 886
candidates (male and female ) for the 5th legislature NA elections. This number shows that Cambodia still
has the problem of imbalance in terms exercising of rights and political powers among men and women.
Some female candidates and political parties reporting to observers that discrimination against women
occurred largely during the candidate selection process and nominee elections in the parties. The most
important factor is that women do not have sufficient funds to compete with their male counterparts in
order to become a candidate and/or to stand at the top of the party lists, no matter how qualified they
are. This is because women are generally less wealthy than their male counterparts and most of them
hold positions lower than their male counterparts, which is why their income is generally lower. Women
are more tight-fisted than their male counterparts in spending for political affairs due to factors of
family, financial arrangement, and long-term consideration for the livelihood of their family as a priority.
Another factor found is the resistance for a female to run for the top of the candidate lists, when this
would mean excluding their male counterparts. It is almost like a tradition and culture that the party
leaders and members have always excessively focused on the appointment and nomination of male
candidates without taking in consideration the participation of women. Therefore, the presence of
women candidates at the top list lead to the loss of opportunities for some male candidates, and
thereby causing discontent among the men for they have to share the power with their female
counterparts.

Some women refused to stand as a candidate while some other did so but were not elected because
some parties asked female candidates to stand at constituencies which were not target areas; where
they were not expected to win. For instance, a female candidate from CNRP explained that she was
nominated by the party to stand as a candidate in Mondulkiri province which was not the target area of
the party in contesting the election, so she eventually rejected the nomination.

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP
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Some parties made prejudice or have stereotype that placing many female candidates at the top of the
list would alienate many voters, citing prejudices common in Cambodian culture. Those political parties
were of the opinion that efforts to increase their popularity and to promote their political platform
would be enough.
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The CPP’s process of selecting candidates is to nominate candidates by a party member survey in each
Commune/Sangkat, District/Khan, Capital/Province level, but the candidacy as a result of the survey was
not approved at the provincial level. The candidacy from the survey was examined and approved to
select male and female candidates into the candidate list of the party by a national committee after it
had held thou rough discussion and many rounds of debate as well as compared the current positions of
the selected candidates with the expected outcome of their candidacy to determine which one would be
better. The CNRP’s process of selecting candidates is in accord with the principle of internal democratic,
party members at Commune/Sangkat, District/Khan and capita-provincial level vote their preferred
candidates to contest NA election the principle of internal democratic, party members at
Commune/Sangkat, District/Khan and Capital-Provincial levels vote their preferred candidates to contest
NA elections; some candidates were directly selected at national level. The adaptation of this internal
democratic principle is causing challenges for female candidates, with many party members lacking
confidence in their potential female candidates. This could have been because most of the party
members from the Commune/Sangkat, District/Khan and Capital-Provincial levels were men who would
not vote for a female candidate. Consequently, the CNRP have the fewest female candidates only 9.75%
(12 candidates), which the same to FUNCINPEC, -the lowest number among the eight political parties.

Graphic 1: Total candidates of each party
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Graphic 2: Total number of titular male and female candidates of each party
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Graphic 3: Total number of titular women candidates; 1 st , 2 nd and 3 rd rank
in each party
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Graphic 4: The number of titular women candidate from 1 st -3 st rank and 4 th to
bottom rank in each party
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Below are views of female candidates and representatives of political parties on women’s
candidacy in the 5th legislature NA election:

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

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

CAMBODIAN NATIONAL RESCUE PARTY

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP
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FUNCINPEC
Lok Chumteav Prak Chantha, 16th candidate in Kampong Cham
constituency from FUNCINPEC Party, said that FUNCINPEC would place a
female candidate at the top of the list if she had the quality and ability to
help the nation when elected. Those at the bottom were there because
they were not as qualified as those at the top. When choosing a top
candidate, the party would look at criteria such as honesty, popularity
within the party, experience and wealth. FUNCINPEC also had the policy to
promote women; there was no discrimination; a female candidate could
become a top candidate if she was qualified and capable of contributing to
Lok Chumteav
the party financially. Therefore the biggest challenge for women was
Prak Chantha
money. She recommended that the party or the women movement of the
party obtain sufficient funds to support women in their nomination and
candidacy to promote women’s political participation and to have more female candidates at the top of
the party list from 1st to 3rd rank in the future elections.

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

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

CPP

# of Elected
Women
18

CNRP

7

Total

25

5th legislature Elected Women
Percentage Province/Capital Constituency
(%)
13 capital-provinces:
26.47%
Banteay Meanchey,
BattamBang, Kampong Cham,
12.72%
Kampong Chhnang, Kampot,
Kandal, Kratie, Phnom Penh,
Pursat, Siem Reap, Svay Rieng,
Takeo and Pailin
20.33%
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68
55

123
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Table 2 shows the result of the 5th legislature NA elections 2013, that there are only 25 elected female
candidates as MPs, equaling 20.33% of the total 123 elected candidates. Two political parties won the
seats in the National Assembly with elected female candidates. CPP won 68 seats, 18 seats will go to
women (26.47%); this is apparently higher than CNRP which has only 7 elected females (12.73%) out of
the 55 seats they won. Further election results reveal that among the 13 capital-province constituencies
where were elected female , Phnom Penh and Kandal province have four seats and three seats in Svay
Rieng province that have more elected females than the rest of the country. However, the province with
the highest percentage of elected female is Pailin province with 100%. This is followed by Kratie province
with 66.66%, Svay Rieng province with 60%, Kandal province with 36.36%, and Phnom Penh and Siem
Reap both with 33.33%, whereas Kampong Cham province has the lowest percentage with 5.55%.
(Please refer to Appendix 3 on number and percentage of elected female by capital-province
constituencies)
Comparing with the 4th legislature, the number of elected female has a slight decreased by 0.81% (1%)
from 26 (21.14%) at the end of the 4th legislature, to the current 25 (20.33%). This figure reveals the lack
of political commitment among party leaders and the past government in increasing the proportion of
female leaders at national level in accord with the CMDGs. However, over the next two years (20142015) the Royal Government of Cambodia (RGC) and the elected political parties can work towards
reaching the CMDGs target. The RGC and the leading parties that hold seats in NA could enhance the
number of women in a number of ways. One effective, yet simply approach of implementing a gender
quota system would be placing women as candidates for positions left vacant by men or women who
have resigned etc. All efforts must also be made in conjunction with a concerted effort on the part of the
government to ensure that while increasing the proportion of female candidates that close attention is
paid to enabling women’s participation in decision-making and work implementation without
discrimination from their male colleagues.

Graphic 5: The number of seats that each party receives nationwide
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Graphic 6: Parliament of political parties as a percentage (%)
MP 123 of the 5th legislature
7
(6%)

50
(41%)

48
18
(14%)

(39%)

CPP *Female: 18 (14%)+
CPP *Male: 50 ( 41%)+
CNRP [Female: 7 ( 6%)]
CNRP [Male: 48 (39%)]

Case study 1
Lok Chumteav Ly Kimlieng, born in 1948, the 5th rank candidate and elected
in BattamBang constituency from CPP, said that “The factor that motivated
me to do politics is my activeness in helping women, men and children
without discrimination, and the party sees potentials in me, and the people
they love me; I got into politics unknowingly”.

Lok Chumteav
Ly Kimlieng

She added that there was a women movement group in CPP because this party paid attention to
women, and that the party saw her as an honest person who did not discriminate, who was humble, and
who was always helping everyone both men and women. Another point about her, she said, was that
she was happy for and admired women who could work because it was the same as helping themselves.
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Back in the days of People’s Republic of Kampuchea, there were not many
political parties so she joined CPP in 1979. She later became the president
of a union in charge of helping women; anyone with a problem could come
to her for help. From 1981 to 1982, she was the tourism head in
BattamBang province.
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She continued that it was great for a party to place a female candidate at the top of their list because
women could help women better; sometimes they could not talk to men over some certain issues, they
had to tell their fellows. She said that as a woman, she would advise other women who were employed
in a village or a commune that women from the city had outrun them so that they would have to
develop their capacity to catch up with those in the city. She revealed that she liked to guide other
women so they could improve themselves; for women who liked to stay at home, she would convince
them to go to school because the society valued women.
She told us that the party was very open when it came to candidate selection. The party would mainly
look at the ability, popularity, working background, humbleness and education. She had no problem or
challenge within the party because everyone was happy for her.
She added that during the election campaign, I did everything in accord with the political platform of the
party. At my workplace which was my hometown, I was very well-known because I had helped people,
especially women with their baby delivery. Furthermore, if people wanted to learn farming techniques
to increase their family income, I would go and do research in the agricultural sector, and tried planting
crops because I knew that there were many poor people in my place, that was why I wanted them to
have a job and income. I thought that was a way to attract voters.
She concluded that in this mandate she would follow the political party platform which included training
for women on women’s wellbeing, explanation on hygiene for women and children, and sending every
child to school.
Please note that Lok Chumteav Ly Kimlieng is a widow with four daughters (one of them is dead). She
was a kindergarten teacher in Botum Reachea back in the socialist regime. She was also the 1st rank
widowed candidate in the second mandate. She now lives in BattamBang province.

Case study 2
Lok Chumteav Mu Sochua is the 1st rank candidate and elected in
Battambang constituency and is one of the founders of CNRP. Based on her
biographical data provided in the 4th legislature (2008-2013) by COMFREL in
2009, she has the following working experience before becoming a
parliamentarian:
- 2004-2007
Lok Chumteav
Mu Sochua

- 2004-2006
- 1998-2004

Secretary-General to Sam Rainsy Party (SRP)
Chairwoman of the board of Institute for Peace
and Development
Member of the Board of Director of SRP
Minister of Ministry of Women’s Affairs and
Veterans

Lok Chumteav Mu Sochua said that “I became a candidate for SRP in 1998; I was the 4th rank candidate
back then. I was the 3rd rank candidate in 2003, the 1st rank candidate in 2008 and the same in 2013 in
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- 2006-2007
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Battambang constituency. I am in charge of the entire province to deal with problems of the local people,
especially women”.
According to her, the obstacles or challenges for women that remained were: (1) women having to
compete with other men. Women could also be discriminated against as they are considered weak or
hindered by cultural and traditional values and by their family (husband) from getting involved in
politics.
She added that during the election campaign, she raised up seven major points of the political platform
of her party: (1) senior citizens will get a monthly salary of 10 US dollars; (2) female workers will receive
150 UD dollars in wage per month; (3) female teachers and civil servants in particular will get a monthly
salary of one million riels; (4) on agriculture because 50% of our farmers are women, we need to find the
markets for their produces; (5) free medical care because it is very important for women; (6) we promise
to offer scholarship to girls and loan program for education; (7) on money, the interest rate will not
exceed 1% a month because most of the people who need loan are women.
After she was elected as a parliamentarian in Battambang constituency in this 5 th legislature, the activity
she had done first and foremost was to visit the flood victims, especially women and children in Tayong
commune, Thma Kaul district on October 30, 2013. She also posted her activities on her Facebook
account on the internet.

In conclusion, she told us that “What I am doing now and will continue to do is to seek justice and
equality for women”. Miss. Nev Im, Secretary to Lok Chumteav revealed that her boss had many
accomplishments and here are some of the important ones:
1. Appointed as President of Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) in 2009.
2. Submitted to Hillary Clinton a petition of residents of Borei Keila and Boeung Kak areas after over
10 female victims were arrested and detained by the police and police military (PM) for their
demand for proper compensation from Phanimex Co., Ltd. which had evicted them from their
homes.
3. Intervened and prevented companies recruiting domestic workers to Malaysia and South Africa
because the companies ignored the difficulties of our workers who were in serious troubles
abroad. Most importantly, the companies falsified documents to recruit under aged workers;
these actions were completely illegal.
4. In early September, October and November 2013, she visited around four thousand families of
victims of flooding in 8 districts/town such as Thma Kaul, Kamrieng , Seng Ke, Ek Phnom , Koas
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She provided recommendation that a solution to have more female candidates at the top of the party
list from 1st to 3rd rank in the future elections: as a primary mechanism, women should learn from now
on and then have the courage to participate in politics if they wanted to join the party . Moreover, she
would like to have outstanding female candidates from civil society; she would motivate them and make
them the 1st or 2nd rank candidates. She stressed that there was a need for knowledgeable women who
could compete for victory and who had long-time working experience, especially women known by the
society. She said there were many of them who were working at NGOs. She went on that there had been
women in the women movement but the party could not nominate them as candidates randomly as
they had to be brave and active in going on field trips every single day to be seen by the people in order
to show them their work and thereby attract their votes for the party’s victory.
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Krolor, Banan, Rokhakiri and BattamBang town, BattamBang province, and distributed
humanitarian aids from Cambodian compatriots and expartriats in order to alleviate their
difficulties at the mercy of the natural disaster.
Please note that Lok Chumteav Mu Sochua was born in 1954 in Phnom Penh. She is married and has
three children. She earned her degree in psychology from 1976 to 1979 at the University of San
Francisco, California, USA before completing to master program in social affairs from 1979 to 1981 in
Berkley, California, USA.

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

Mrs. Ky Sopheap

She admired SRP for encouraging women and providing opportunities for women to learn and attend
training sessions with various NGOs and thereby further increased their political knowledge. She also
said “I used to stand as a 2nd rank candidate in the previous mandate for SRP, but for this 5th mandate, I
am the 3rd rank candidate because of the coalition between SRP and Human Rights Party (HRP) to form
CNRP; as a compromise, I gave away my place (2nd rank) to a male candidate.” “The party motivated me
to stand at the top candidate list and I rejected the opportunity because I did not think I was qualified
enough for the 1st rank so I asked to stand at the 3rd rank candidate instead.” She said to stand at the top
or the bottom depended on one’s qualification, ability, and time for the tasks but survey among the
party members through voting at commune-district-provincial level was also carried out. Moreover, the
party would motivate outstanding candidates (qualified, brave and wealthy) to stand as its top candidate
lists without voting. She added that I was happy to learn from the local people in the commune that they
knew and admired me as “a women who has faith and works better than men, cares about the people
regardless of their political affiliation.”
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Mrs. Sopheap went on that she first participated the women movement group of Kampong Tralach
district in SRP. She supported the 10-point political platform of the party which also included women
and children promotion, ways to improve living conditions of people, reasonable wages for civil servants
and workers etc.
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According to her concluding remark, Mrs. Ky Sopheap wishes to get involved in promoting women’s
political empowerment and to work to get more female candidates competing in the future elections
and to have more female candidates at district level. She said she would look for qualified women and
she would motivate them to have the courage to participate in politics because women always paid all
of their attention on the task at hand and that they could always do things better than their male
counterparts. She was thinking of training the women the way she was trained by the party. It was her
hope that there would be more female candidates in the next election, and that CNRP will to win all
three seats in Kampong Chhnang constituency.
Although Mrs. Ky Sopheap was not elected in this 5th mandate, she said she still had the motivation to
do politics and to continue to her local people in terms of public services such as helping pregnant
women and women going into labor at night, they could contact her at any time so she could arrange
transportation for them to the health center.
Please note that Mrs. Ky Sopheap is a widow with four children, three daughters and one son. She used
to be a grocer back in 1992. She finished Bac I (grade 9-10) at Preah Yukanthor High School. She was sent
to school by her parents who thought girls deserved to be educated like boys.
These three case studies unveil that opportunities and support from political parties are needed for
women’s participation in politics. Political parties shall have specific policies in written in order to
promote their participation and shall have a capacity development plan on political affairs and skills via
the inspiring of women to take part in short training courses and workshops. In addition, women shall be
friendly, patient, committed, courageous and self-confident.

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

2013

The main promises and political platforms outlined below were extracted from Radio Free Asia (RFA)
and documents produced by The Advocacy and Policy Institute (API) on “Policies of political parties
during their campaign for the 5th legislature NA elections”, the content of which is completely extracted
from the political platforms of the eight parties contesting the 5 th legislature. These political platforms
and promises are also extracted from the report of COMFREL on “Women’s political participation in the
5th legislature NA elections 2013 ” from 25 communes, five districts and five provinces including
Kampong Chhnang, Kampong Cham, Kampong Thom, Preah Vihear and Takeo.
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Table 3: National Political Platforms of Political Parties on Women’s
and Children’s Issues
The table below showed more attention should be paid by political parties related to solve women’s and
children’s issues in their political platforms.
No.

Political Platforms

Political parties

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

Support teachers and provide them reasonable salary. Food, clean water, RDP
study tools and adequate classrooms are made available for students at
primary schools. Students in primary and secondary schools were eating
their lunch at school, and stay at school until evening so their parents are
free to do their jobs.
2013

1

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

18

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

searched for supporting students to study abroad in order to expand their
knowledge and exchange of experience with those from different other
countries which have good relations with Cambodia.
8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

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

15
16

17

18

19

20
21

22

23

24

Increase learning opportunities for women and girls, particularly at high
school and higher education.
Expand access to quality health service for women and girls, especially in
rural areas.
Promote education program on social morality, women’s values and
values of Cambodian families with the aim of spreading the culture of
non-violence to build harmonious familes and communities.
Strengthen enforcement of the law on domestic violence and protection
of victims, the law on anti-human-trafficking and sexual exploitation. In
particular, implementation the national plans on prevention of violence
against women in order to eliminate the behavior to use violence against
women.
Continue to increase the proportion of women’s participation more at all
levels in all national institutions for women to participate more actively in
decision-making process, create development plans and governance both
at national and sub-national levels.
Prioritize to the development of better child welfare by pushing the media
and rigorous enforcement of the international convention on the child’s
rights, in particularly, to ensure that children are actually entitled to their
four basic rights: “the Right to survival; the Right to development; the
Right to Protection and the child’s right to participate”.
Continue the effort to achieve the CMDGs concerning children.
Strengthen the enforcement policy alternative care for children, child care
in families and communities; improve the management and quality of
child care at state centers and NGOs’ centers.
Strictly implement the international conventions and applicable laws in
order to find a good family in domestic and inter-country adoption for
children; preventing all forms of child exploitation.
Continue to promote education and vocational training, technical
scientific knowledge and life-skill training for youth, especially youth less
able, vulnerable youth, and youth with disabilities to have the ability and
opportunity to create a business or seek a job in the growing labor
market. Improve education, care and provision of quality health services
and equity for youth; expand art, sports activities and entertainments for
youth with the aim of strengthening the physicality and health as well as
solidarity among youth.
Allocate 25% of the national budget for education for all youth.
KAPP

25

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

26

Provide necessary quality education to children free of charge under the
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consideration of the wellbeing of children and the obligations to help
their families as well as the special needs of some children and to alleviate
the griefs of children in poor areas.
27

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

28

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

29

Create special jobs for people with disabilities.

30

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

31

Ensure that women receive proper health service.

32

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

33

Grant equal rights to economic benefits to women.

34

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

35

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

The purpose of this Debate was to provide representatives of political parties with the opportunity to
present and discuss their party’s political platform in relation to special measures to solve women’s and
children’s issues. Specifically to address the implementation of a quota system to increase the
representation of women in politics as well as to civil society and citizens as voters with the opportunity
to access information that demonstrates the need to vote in the 5 th legislature NA elections 2013 in
order to ensure various measures and policy change related to issues of women and children. While
some of the political parties put forward their party’s strategies to solve women’s and children’s issues,
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During the election campaign, civil society groups such as COMFREL, UN Women, CPWP, PYD, CCHR,
WfP and Women for All jointly organized a National Political Platform Debate entitled “Special Measures
to Solve Women’s and Children’s Issues in Cambodia” with participation as guest speakers from the
leaders and representatives of seven political parties including CNP, FUNCINPEC, RDP, CPP, KAPP, CNRP
and LDP, representatives from local and international NGOs, officials from foreign embassies, officials
from the Ministry of Women’s Affairs, officials from NEC, officials from the Ministry of Interior, female
commune councilors, youth representatives and community representatives, making a total of 270
participants at Sunway Hotel, Phnom Penh on July 3, 2013.
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others did not address these issues separately in response to the issues of women and children. Some of
the party representatives also failed to raise up the quota system settings to increase number of
women’s political representations and disappointingly there was no clear commitment to a reform of
electoral law. However, some of the parties did show their support for the proposed quota system to
increase the number of elected women at all levels or presented their mechanism for increasing the
proportion of women in politics.

Table 4: Support of political parties for settings the quota system to increase
the number of elected women’s political representatives for the 5 th
legislature
No.

Quota system settings to increase the number of elected
women’s political representatives

Political parties

CNP’s representative expressed clear support for minimum CNP
quota system 30% for female’s political representation.

2

Representative of FUNCINPEC also said that they have a FUNCINPEC
promotion strategy to increase promote women’s political
representation and think a target of just under 30% is fine.

3

RDP’s representative would not commit to a quota system RDP
settings but highlighted the 35.58% titular women candidates
(37) in their candidate list for RDP for the 5th legislature general
election.

4

Representative of CPP said that, whilst there was no quota CPP
system within the party itself, the goal to increase the
proportion of female in leadership in the government had been
set.

2013

1
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4. Women Members of NEC, PEC, CEC and PSC

There are very few women working in the position of controlling and
managing the 5th legislature NA elections 2013. There is only one
woman among the nine members of the NEC, decreased by one
compared to NA elections 2008 there were two women members. There
are also only 64 women, equaling 18.44%, out of 347 people working at
the office of NEC. The number of women are still low at the lower
election commissions: there are 124 women, equaling 13.38%, out of a
total of 927 people working at capital-Provincial Election Commissions
(PEC) despite of a 3% (2) increase compared to the 4th legislature NA
elections 2008 with only 122 women, equaling 10% of the total number
and 1,195 women, equaling 14.64%, out of a total of 8,165 people at
Commune Election Commissions (CEC). Surprisingly, there are more
women at the lowest levels: there are 47,913 women, equaling
42.01%, out of a total of 114,054 polling station officials (PSO) working
at the Polling Station Commission (PSC) and ballot counting
commission. This number is a moderate increase of 9.72% (18,362)
compared to the 4th legislature 2008 general election with only 29,552
women, equaling 32.29% of the total number.
The COMFREL report3 on “Women’s Political Participation in 2013 NA
elections” found that on the polling day, only 49 out of the 60 polling
stations had a female PSO, combining for a number of 113 women (31.39%) out of a total of 360 PSO,
and most of them held the position of secretary, first assistant and second assistant.

5. Female Observers

COMFREL deployed 60 female long and short term observers in 25 communes within five
provinces (Kampong Thom, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Takeo and Preah Vihear)
3

Handbook of NEC on the 5th legislature National Assembly elections published on September 5, 2013

4
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During the organization of the 5th legislature NA
elections, local and international NGOs, foreign
embassies in Cambodia and political parties
deployed their observers and representatives in
the communes and polling in the capital, city
and province in order to observe the election
process. The official figures released by NEC4 do
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not indicate the number of female observers and female representatives of political parties but
the total figures:
G

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

with only 31,261.
G

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

G

Representative of Political Parties

2013

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

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

Disfranchisement of Women voter in the voter list

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

25

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

Election Campaign
During the official election campaign period for the 5th legislature NA elections 2013, which lasted for 30
days from June 27 to July 26, 2013, all eight political parties’ actively campaigned to showcase their
political platforms in relation to capital and provinces development as well as the nation to voters. It is
worth pointing out that during the election campaign for the 5th legislature, people as voters of both
sexes, including those with and
without name on the voter list,
actively
and
voluntarily
participated in the campaign
parades of their favorite parties,
especially the opposition partyCNRP; this is unprecedented
with most of them being youth,
and an estimated of around 50%
of them were female youth
(young women). According to
the information from NGOs and
associations working with youth, there were five different types of youth who participated actively in
the election campaign: (1) Youth who wanted to find out the political platforms of political parties; (2)
Youth who wanted to enter politics and to become candidates; (3) Youth who wanted to see immediate
results; (4) Youth who wanted to see long-term results and (5) Youth who came along with their friends
just to have fun.
COMFREL’s monitoring report on women revealed women participated in the election campaign an
average of 30% to 50% of party supporters or participants in the five target provinces of COMFREL
(Kampong Thom, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Takeo and Preah Vihear).

Election Day
There were a total of 9,675,453 registered voters and voter revision on the official voter list of which
5,081,843 were women, accounting for 52.52%5of the total number, for the 5th legislature NA elections
2013.
Voter turnout was only 6,735,244, equaling 69.61% of the total voters
with more women voters than men voters going to vote on Sunday
July 28, 2013.

2013

2,940,209 eligible voters, accounting for 30.38% of the total number
did not turnout and/or did not vote. Of these a big number of women
voters reported various main obstructions of their right to vote on the
polling day such as (1) their names were missing and they could not
find their names on the voter list; (2) names and personal data on the
2012 report on registered voters by age and sex released by NEC on January 11, 2013

5
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voter list was incorrect; (3) they did not have identity documents; (4) they were busy with housework and
farm work and (5) they had migrated.
The monitoring report on women by COMFREL also found that more women than men, 11,579 women
(over 55%) out of the approximate total of 20,233 voters, going to
vote in all 59 out of 60 polling stations in the five target provinces of
COMFREL had irregularities on women voters. With women reporting
83 cases (except for Kampong Thom province) such as 23 cases of
wrong data (name or sex or date of birth), 22 cases of not finding their
name (missing name), 20 cases of being listed on the voter list but
being without identity documents, 6 cases of not having their name
on the voter list, 4 cases of not having their name on the voter list
despite the voters having voted in 2008 and/or 2012, 4 cases in which
the voters could not find their polling stations, 1 case of their name
having already been marked as had voted, 1 case in which the polling station was relocated but the
voter was never informed and 2 cases of irregularities which led to the loss of secrecy in voting. As a
matter of fact, at code of polling station 0388 in Kampong Cham province, a voter walked behind a
voting voter and peeked at the voting.
The nationwide rapid survey conducted by COMFREL on July 29, 2013, a day after the election day on
“Voters who did not go to vote or have no indelible ink on their finger” shows that 2,026 women,
equaling 52.4% of the total 4,103 interviewees. Among the women did not vote (those who did not have
the indelible ink on their finger), 49.3% of them said that they did go to the polling station, but met
obstacles preventing them from voting. 41.7% of the women who did not vote told us that they wanted
to go to vote but they could not make it. 9% of them said that they simply did not want to go to vote.

49.3% of the women did not vote said that they did go to the polling station, but
they did not vote due to the following obstacles:
Obstacle
They did not have identity documents for voting
They could not find their name on the voter list
They had enough documents but the data was wrong
Others
They did not have the voter information notice
They could not find the polling station
The polling station was a mess or they had to line up for a long time
The polling station officials did not help them to vote first
Someone was observing my voting
2013

Percentage
(%)
31.4%
27.7%
10.4%
10.5%
9.8%
4.7%
2.8%
2.1%
0.6%
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41.7% of the women did not vote said that they wanted to go to vote but they
could not make it because:
Percentage (%)
35.9%
13.6%
12.3%
10%
6.3%
3.5%
3.4%

6.5%

Obstacle
They had not registered their name on the voter list
They were sick
They lived far away from the voting location
They were busy with housework
They were not informed of the election
Taxi rates were higher
They did not receive the information notice
so they thought they did not have the right to vote
Their workplace did not permit them to go to vote
It would cost them a lot money to vote
Others

0.9%

They did not understand the voting procedure

2.4%
5.3%

9% of the women did not vote said that they simply did not want to go to vote
Because:
Obstacle
They thought it was not important
They were busy with their small business
They were busy with housework
They did not like the parties or candidates
There were threatened to not go to vote
There were told not to go to vote
Others
They were paid to not go to vote

2013

Percentage (%)
42.6%
26.9%
15.5%
4.4%
2.4%
2.7%
4.6%
0.9%
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III. Conclusion and summary

There was decrease number of elected female representatives due to the lack of political commitment
from the parties, especially the parties with the highest potential, namely CNRP and CPP.
In addition, the government has no special measures in increasing the proportion of female leaders at
national level especially for implementation in accord with the CEDAW for providing opportunities and
supporting women’s political participation which cause to Cambodia still faces challenges in achieving its
CMDG.
In Cambodia context, in order to get female candidates having the chance to be elected, the leaders of
the political parties have to place female candidates at the capital or province constituency where their
popularity is highest, to place them at target areas where the plan is to compete to win and placing
women candidates at the top of their party lists.
During election campaign period for the 5th legislature, people of both sexes, including those with and
without name on the voter list, actively and voluntarily participated in the campaign parades of their
favorite parties, especially the opposition party-CNRP; this is unprecedented with most of them being
youth.
More attention should be paid by political parties related to solve issues of women and children in their
political platforms. Some parties showed their support for a quota system to increase the number of
elected female’s political representation at all levels or have a mechanism to increase the proportion of
female leaders.
More women voters than men voters went to vote on Sunday, July 28, 2013.

Female voters did not turnout and/or did not vote because they faced a number of main irregularities
which affected their right to vote in cases where their names were missing and they could not find their
name on the voter list, their name and personal data on the voter list was incorrect, they did not have
identity documents, and a host of other reasons such as they were busy with housework and
framework, they were busy with small business, they did not think it was necessary, they did not register
to vote and they had migrated.
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Female voters faced more problems than their male counterparts. 62.80% of women out of about 1.25
million registered voters who had no data recorded on the official voter list for the national election
2013 (their name could not be found or had been changed entirely).
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IV. Recommendations

To improve gender equality and women’s political empowerment, some measures should be
implemented:

Quota system


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



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



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

Eliminate of all forms of discriminations against women


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

Strengthening of women’s abilities


2013



It is necessary to encourage female candidates and female elected through capacity
development that increase their confidence and effectiveness of work after being elected. In
particular, there should be training for potential female leaders and the next generation of
female political activists.
To provide opportunity to young women in their political parties structure to play an active role
in policy setting and monitoring of their party agenda.

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

30

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

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៤៖ ស្តសរជា
ី ប់លននតជាតំ្ងរាស្តសរតាម្ម្ណ្ឌលរាជធាន្ី លខតរ
(ចំន្ួន្លៅអីលោងតាម្លទធផលផលូវការរបស់គជប របកាសថ្ងៃទី០៨ ខខក្ញ្ញាននំ២០១៣)

ល.រ

រាជធានី បេតរ

គណបក្សប្បជាជនក្មពជា
ុ
#

គណបក្សសបស្ត្គោះជាតិ
#

ស្ត្រីជាប់កនោត នត
ាំ ០១៣
ី កា
ិ លទ៥
ី នោ២

កៅអី

#

%

ស្ត្រី

ក្មោះស្ត្រី

តាំណាងរាស្ត្រ

នោ ាំ
កាំក

ឈរ

ើត

ស្ត្រីជាប់កនោតនត
ាំ ០១៣
ី កា
ិ លទ៥
ី នោ២

កៅអី

#

ល.រ

ស្ត្រី

១

បន្ទាយមានជ័យ

៤

១នាក់

២៥%

នួម ្ុ ភ័

១៩៥៥

៥

២

០

២

បាត់ដាំបង

៥

១នាក់

២០%

លីគឹមកលៀង

១៩៤៨

៥

៣

១នាក់

៣

ក្ាំពង់ចាម

៨

១នាក់

១២.៥%

ចចម សាវវ ៉ៃ

១៩៥៤

១២

១០

០

៤

ក្ាំពង់ឆ្ន ាំង

២

១នាក់

៥០%

ចក ច័នទមុនី

១៩៥៩

៣

២

០

៥

ក្ាំពង់ស ឺ ព

៣

០

៣

០

៦

ក្ាំពង់ធាំ

៣

០

៣

០

៧

ក្ាំពត

៣

១នាក់

៣៣.៣៣%

អុន ្ុ គនាា

១៩៥៥

៦

៣

០

៨

ក្ណ្ត
រ ល

៥

២នាក់

៤០%

ឃួន ្ុ ដារ ី

១៩៥២

២

៦

២នាក់

ហូ

១៩៤៧

៤

៩

បកាោះក្ុង

១

០

១០

ប្ក្បចោះ

២

២នាក់

១១

មណឌលគិរ ី

១

០

១២

ភំាំនបពញ

៥

២នាក់

១០០%

៤០%

ូន

្ុ ន សាកភឿន

១៩៤២

៣

ត្តឹង ថាវ ី

១៩៥១

២

ត្គួច ្ាំ អាន

១៩៥៣

៩

កោក កខង

១៩៥៥

១០

%

០

០

១

០

០

០

៧

២នាក់

ក្មោះស្ត្រី

តាំណាងរាស្ត្រ

ប្ពោះវិហារ

១

០

០

០

១៤

ព្ប្ពវវង

៥

០

៦

០

កាំក

ឈរ

ើត

ល.រ

៣៣.៣៣%

មួរ ្ុ ខហួរ

១៩៥៤

១

៣៣.៣៣%

ពត កៅ

១៩៥៥

៥

ចត ច័នទមនី

១៩៥៧

៦

ជូឡុង ្ូ មូរា៉ៃ

១៩៥០

១

១៩៦៩

៦

២៨.៥៧%

លី ត្្ីវណា
ី

១៣

នោ ាំ

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

35

The report on “The Empowerment of Women in Politics and the 5th legislature National Assembly Elections 2013”
១៥

បោធិសាត់

៣

១នាក់

១៦

រតនគិរ ី

១

០

១៧

បសៀមរាប

៤

១នាក់

១៨

ប្ពោះសីហនុ

១

១៩

សាង
ឹ វប្តង

២០

សាវយបរៀង

១

០

០

០

២

១នាក់

០

០

០

១

០

០

០

៣

៣នាក់

២

០

៤

១នាក់

០

០

០

០

០

០

៥៥

៧

បៅអី

ន្ទក្់

២១

តាវក្វ

៤

១នាក់

២២

វក្ប

១

០

២៣

ព្ប៉ៃលន
ិ

១

១នាក់

២៤

ឧតររមានជ័យ

១

០

៦៨

១៨

បៅអី

ន្ទក្់

សរ ុប

៣៣.៣៣%
២៥%

១០០%

២៥%
១០០%

២៦.៤៧%

ឯម ប៉ៃុណា
ា
កៅ សាកវឿន

១៩៥៧
១៩៤៧

៤
៤

ចម៉ៃន ្ាំ អន

១៩៥៣

១

ឈុ ន សារម
ឹ

១៩៥០

២

ដួងវណា
ា

១៩៥៣

៣

និន សាផុន

១៩៤៨

២

បាន ត្្ីមុាំ

១៩៧៥

១

៥០%

ចក ្ុ វ

២៥%

កទព ្ុ ទាី

១២.៧២%

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

36

ា រតន៏

១៩៦២

១៩៧៣

១

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

37

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

38

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

39

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

40

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

41

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

42

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

43

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

44

2013

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

COMFREL/Education and Gender Unit in cooperation with CPWP

45

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

របាេការណ៍

ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និង
ការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត

ខែវច្ឆ
ឆ្ន២
ាំ ០១៣
ិ កា
ិ
ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

2013

នីតិកាលទី ៥ ននំ២០១៣

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

តំណាងរាស្រស្តទង
ំ ១៣ រារធានី យខតតកដលមានស្រស្តី បននីតិកាលទី៥ ននំ២០១៣

បន្ទទយមានរ័យ(១/៦ន)

កំពត

បាត់ដំបង(២/៨ន)

កំពង់ននំង

(១/៦ន)

កណា
ត ល
(៤/១១ន)

(២/៣ន)

(១/៤ន)

កំពង់ចាម(១/១៨ន)

រកយចោះ

ភនំយពញ

កំពង់ននំង(១/៤ន)
កំពត(១/៦ន)
កណា
ត ល(៤/១១ន)

(៤/១២ន)

កំពង់ចាម
(១/១៨ន)

យោធិ៍សាត់
(១/៤ន)

រកយចោះ(២/៣ន)
ភនំយពញ(៤/១២ន)
យោធិ៍សាត់(១/៤ន)

យស្ៀមរាប
បាត់ដំបង
(២/៨ន)

យស្ៀមរាប(២/៦ន)
សាវយយរៀង(៣/៥ន)
តកកវ(២/៥ន)
បប៉ៃលិន(១/១ន)

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

(២/៦ន)

បប៉ៃលិន
បន្ទទយមានរ័យ (១/១ន)
(១/៦ន)

សាវយយរៀង

តកកវ
(២/៥ន)

(៣/៥ន)

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

មាត្ិកា
បុ ពក
វ ថា

............................................................................................................................................................. i

ពាកយកាត់ ........................................................................................................................................................... iii

I . សេចកតីសផតើម ........................................................................................................................................................... 1
II. ការចូលរួមរបេ់ស្តេតក
ី ងវ
ន តសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នន២
ាំ ០១៣ ................. 4
ុន ិេ័យនសោបាយកនងការសបាោះសន
ុ
១- ការសរជើេសរ ើេសបកខជនស្តេតី និងការចុោះបញ្ជីសបកខជនគណបកសនសោបាយ ........................................ 4
តរាងទី ១៖ ចាំនួនសបកខជនស្តេតីឈរស្មោះសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំ ណាងរាស្តេត

នីតិកាលទី៥ទាំង៨គណបកស ........................................................................................... 6

រកាហ្វិក ទី ១៖ ចាំនួនសបកខជនឈរស្មោះសពញេិទិេ
ធ រុបកនុងគណបកសនីមួយៗ ............ 8
រកាហ្វិក ទី ២៖ ចាំ នួនសបកខជនបុ រេ និ ងស្តេតីឈរស្មោះសពញេិទិ េ
ធ រុប

កនុងគណបកសនីមួយៗ .......................................................................................................... 9
រកាហ្វិក ទី ៣៖ ចាំនួនសបកខជនស្តេតី សពញេិទិ ឈ
ធ រស្មោះល.រ ទី ១ ទី២ ទី៣ េរុប
កនុងគណបកសនីមួយៗ (សបកខជនស្តេតីេរុបគិ តជាចាំ នួនតមគណបកស ) ........................... 9
រកាហ្វិក ទី ៤៖ ចាំនួនសបកខជនស្តេតីសពញេិទិ ធ ឈរស្មោះល.រ ទី ១-៣ និ ង ទី៤សៅ

េរុប កនុងគណបកសនីមួយៗ ........................................................................................... 10

២- ស្តេតជា
ី ប់សននត

................................................................................................................................... 12

តរាងទី ២: ចាំ នួនស្តេតីជាប់សននតជាតាំណាងរាស្តេតេរាប់ នីតិកាលទី ៥ .......................... 13
រកាហ្វិក ទី ៥៖ ចាំនួនអាេនៈរួមដដលគណបកសនីមួយៗទទួ លបានទូ ទាំងរបសទេ ..... 14
រកាហ្វិក ទី ៦៖ ចាំនួនតាំណាងរាស្តេតននគណបកសនសោបាយដដលទទួ លបាន

គិ តជាភាគរយ(%) ............................................................................................................. 15

ករណីេិកា ទី១ សោកជាំទវ លី គឹមសលៀង .................................................................. 15
ករណីេិកា ទី ២ សោកជាំទវ មួ រ េុខហ្ួរ .................................................................... 17
ករណីេិកា ទី៣ សោកស្េី គី េុភាព

........................................................................ 19

៣- កមមវ ិធីនសោបាយថានក់ជាតិរបេ់គណបកស អាំពី បញ្ហ
ា ស្តេតី និងកុារ ............................................... 20
តរាងទី ៣: កមមវ ិធីនសោបាយថានក់ ជាតិ របេ់គណបកសសដើមបីស

ោះស្ាយ

តរាងទី ៤: ការគាំរទរបេ់គណបកសសៅសលើការកាំ ណត់ របព័នធកូតសដើមបីបសងកើនចាំនួន

ស្តេតីជាប់ សននតជាតាំណាងគណបកសនសោបាយេរាប់ នីតិកាលទី ៥ ............................. 26

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

2013

បញ្ហ
ា ស្តេតី និ ងកុ ារ ............................................................................................................. 21

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

៤- េាជិកស្តេតីរបេ់ គ.ជ.ប គធ/ខប គឃ/េប និងមន្រនតីការ ិោល័យសបាោះសននត និង

រាប់េនលឹកសននត..................................................................................................................................... 27

៥- អនកេសងកតការណ៍ជាស្តេតី ...................................................................................................................... 28
អនកេសងកតការណ៍ជាតិ ..................................................................................................... 29
អនកេសងកតការណ៍អនតរជាតិ ............................................................................................... 29

តាំ ណាងគណបកសនសោបាយ ........................................................................................... 29

៦- អនកសបាោះសននតស្តេតី.................................................................................................................................. 30
ការពិ និតយបញ្ជីស្មោះ និ ងចុ ោះស្មោះសបាោះសននត ................................................................. 30
ការបាត់ បង់ េិទិ រធ បេ់អក
ន សបាោះសននតស្តេតីសៅកនុងបញ្ជីអក
ន សបាោះសននត................................. 31
យុទធនាការសោេនាសបាោះសននត ......................................................................................... 31
នថងសបាោះសននត ....................................................................................................................... 32

III. សេចកតីេននិ ា ន និងេសងខប ............................................................................................................................... 35
IV. អនុាេន៍ ......................................................................................................................................................... 36
របព័ នក
ធ ូ ត........................................................................................................................... 36

លុបបាំ បាត់ រាល់ទរមង់ននការសរ ើេសអើ ងរបនាំងនឹងស្តេតី ....................................................... 36
ការពរងឹ ងេមតថភាពស្តេតី .................................................................................................... 36
ដចករ ាំដលកព័ត៌ានតមរបព័ នផ
ធ សពវផាយ ......................................................................... 37
ពរងឹ ងការអនុ វតតន៍ចាប់ ...................................................................................................... 37

2013

ឧបេមព័នធ

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

បុពវកថា
គណៈកាមធិការសដើមបីការសបាោះសននតស
សដើមបីសលើកកមពេ់លទធិរបជាធិ បសតយយ

យសេរ ី និងយុតិធ
ត ម៌ សៅកមពជា
សៅកាត់ថា “ខុមដន្រហ្វល” សធវើការ
ុ
និងការចូ លរួមរបេ់របជាពលរដាតមសគលការណ៍កាងេមតថភាព

របេ់បណា
ត ញទូ ទាំងរបសទេ និ ងេហ្របតិ បតតិការជាមួ យអងគការជាេាជិក និ ងជានដគូ ។ របជាធិបសតយយមិន
ដមនរតឹមដតការសបាោះសននតបុ សណាណោះសទ ក៏បុ ដនតជាការសបាោះសននតស

យសេរ ី និងយុតិ តធម៌ ជាលកខខណឌចាំបាត់ នន

លទធិរបជាធិបសតយយ ។
របាយការណ៍េតីពី “ការផតលអ
់ ាំណាចនសោបាយដល់ស្តេតី និងការសបាោះសននតសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិ

កាលទី៥ នន២
ាំ ០១៣”

គឺជាទាំ រង់ននការវ ិភាគសៅសលើទិនន
ន ័ យ និ ងមតិសោបល់របេ់ស្តេតីកមពុជាចូ លរួមកនុងកិ ចចការ

នសោបាយ ជាពិ សេេកនុងដាំសណើរការសបាោះសននតសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣ កនលងសៅ
សនោះ។

របាយការណ៍សនោះ បង្ហាញការវាយតនមលសលើការផតល់អាំណាចនសោបាយដល់ស្តេតី និ ងការសបាោះសននត អាំពី
ចាំ នួនសបកខជនស្តេតី

ស្តេតីជាប់ សននត

សគលនសោបាយរបេ់គណបកសកនុងការសលើកេទយស្តេត
ីចូលរួមកនុងវ ិេ័យ
ួ

នសោបាយ កមមវ ិធីនសោបាយរបេ់គណបកសអាំ ពីបញ្ហ
ា ស្តេតី និងកុ ារ បញ្ហ
ា និ ងការរបឈមរបេ់ស្តេតីទាំងអនក
សបាោះសននត និ ងសបកខជន

មតិ ស្តេតីសៅកនុងកិ ចចការសបាោះសននត និងេកមមភាពនានាដដលទក់ទងសៅនឹងការសលើក

េទយស្តេត
ីឲ្យចូ លរួមកនុងវ ិេ័យនសោបាយជាសដើ ម ។ មយងសទៀត របាយការណ៍សនោះ ក៏ ផតល់នូវលទធផលននការេទង់
ួ
មតិរហ្័េរបេ់ខុមដន្រហ្វលទូ ទាំងរបសទេបនាទប់ពីនថងសបាោះសននត សៅសលើ”អនកមិនបានសៅសបាោះសននត ឬមិនានទឹក

សមមសៅរាមនដ” និងករណីេិកា៣ ។ បដនថមសលើសនោះសទៀត របាយការណ៍សនោះក៏ បានបង្ហាញផងដដរ អាំ ពី របាយ
ការណ៍េសងកតការណ៍ស្តេតីរបេ់ខុមដន្រហ្វលតមរយៈការ
សខតតចាំនួន៥សដើមបីតម
ចុ ងសរកាយ

ក់ ពរង្ហយអនកេសងកតការណ៍ស្តេតីចាំនួន ៦០នាក់ សៅកនុង

ន និ ងោលាំសមើ លការចូ លរួមរបេ់ស្តេតីកុងកិ
ន
ចចការនសោបាយ និ ងការសបាោះសននតជាតិ ។ ជា

របាយការណ៍សនោះានអនុ ាេន៍ េាំខាន់ ៗកនុងការសលើកកមពេ់េមភាពសយនឌ័ រ

និ ងការផតល់

អាំ ណាចនសោបាយដល់ស្តេតីសៅកនុងរបសទេកមពុជា ។
ខុមដន្រហ្វល

េងឃឹមថារបាយការណ៍វ ិភាគសនោះ

ជាឯការដ៏ េាំខាន់

និងានរបសោជន៍ េរាប់

អនកអនុវតតន៍េកមមភាព ជាពិ សេេមន្រនតីរ ា ភិ បាល គណបកសនសោបាយ បុ គគលិកេាគម អងគការមិ នដមន
រ ា ភិ បាល តាំណាងរបេ់នដគូ អភិ វឌឍន៍ អនកស្ាវរជាវ សដើមបីជួយសលើកេទយស្តេត
ីចូលរួមកាន់ដតសរចើនកនុងវ ិេ័យ
ួ
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នសោបាយ និ ងថានក់ េសរមចចិ តត ។
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

របាយការណ៍សនោះសរៀបសរៀង

និ ងផលិតស

យខុមដន្រហ្វលេហ្ការជាមួ យគណៈកាមធិ ការសលើកេទួយស្តេតី

កនុងវ ិេ័យនសោបាយ(គ.េ.ន) ។ ជាំនួយការបកដរបជាភាាអង់ សគលេ
ស យមូ លនិធិអនតរជាតិ េរាប់ របព័នធសបាោះសននត(IFES)តមរយៈគ.េ.ន។
តាំងនាមឲ្យខុ មដន្រហ្វល

និ ងសបាោះពុមពសរកាមការឧបតថមថ
ភ វ ិកា

សយើងខ្ាំុេូមដថលងអាំ ណរគុណោងរជាលសរៅចាំ សពាោះាចេ់ជាំនួយដូ ចជា៖

Norwegian People’s Aid (NPA), Oxfam Novib/Netherlands, Forum Syd/Sweden, EU (European Union) , DAN
CHURCH AID, HEINRICH BOLL STFTUNG (HBS), Embassy of the United States of America especially International
Foundation for Electoral System (IFES) ។
ជាពិ យស្ស្ ស្ូមកថលងអំណរគុ ណចំ យោោះរកុមការង្កររបស្់ខុមកែ្វល ដូចជា យោកស្ស្ី ស្ឺនយកត ស្ិរ ី
លកខណ៍ កដលជាអនកស្រយស្ររបាយការណ៍វ ិភាគយនោះ ។ យោកស្ស្ីក៏ជាអនកដឹកន្ទំរកុមការង្ករ

ដូចជា យោក

ន្ទង ស្ុវណណ យោកស្ស្ី ស្ន ស្ុមា៉ៃរ ី និ ងអនកស្យងាតការណ៍ស្រស្តី ោំរទយោយរកុមការង្ករស្នលរបស្់
ខុមកែ្វលកដល
ូ
ខិ តខំ អនុ វតតតមកផនការស្កមមភាពយដើ មបីរបមូ លទិននន័យ
ចំ យោោះបុគល
គ ិករបស្់អគគយលខាធិការោានបនគ.ស្.ន

និងរចន្ទបថរបាយការណ៍យនោះ

។

អរគុណផងកដរ

កដលបានយធវើបទស្មាាស្ន៍ ជាមួ យស្រស្តីតំណាងគណបកស

នយោបាយ ។ យយើងខ្ំុស្ូមកថលងអំ ណរគុ ណចំ យោោះគណៈកមាមធិការដឹកន្ទំបនគ.ស្.ន ជាពិយស្ស្ យោកស្ស្ី ធីោ
ឃឹោះ និងយោក គល់ បញ្ញាកដលបានផតល់មតិ យោបល់លៗ
អ យធវើឲ្យរបាយការណ៍យនោះកាន់ កតមានភាពលអរបយស្ើរកថម

យទៀត ។ ជាចុងយរកាយ ស្ូមអរគុ ណចំ យោោះរកុមការង្ករបកករបពី ភាសាកខមរយៅអង់យគលស្ និងស្ូមអរគុណចំ យោោះ
យោក William de Ferranti កដលបានរួ យស្ំរល
ួ ភាសាអង់យគលស្កនុងរបាយការណ៍យនោះ។

រារធានីភំ យន ពញ បថងទី២៧ កខវ ិចឆិកា ននំ២០១៣
នាេករបត្ិបត្តិខុមហ្វ្រវ ល

2013
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ា
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API
CALD
CCHR
CEC
CEDAW
CMDGs
CNRP
CNP
COMFREL
CPWP
CPP
CWCC
CWPD
DPA
DRP
FUNCINPEC/FCP
GADC
HRP
IFES
KAPP
KEDP
LDP
NA
NEC
NGOs
NICFEC
NPA
PADEK
PEC
PSC
PSO
PYD
RDP
RFA
RGC
SILAKA
SRP
UN Women
USA
WEF
WfP
WMC

the Advocacy and Policy Institute
Council of Asian Liberals and Democrats
Cambodian Center for Human Rights
Commune Election Commission
Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
Cambodian Millennium Development Goals
Cambodian National Rescue Party
Cambodian Nationality Party
Committee for Free and Fair Elections in Cambodia
Committee to Promote Women in Politics
Cambodian People’s Party
Cambodian Women’s Crisis Centre
Cambodia Women for Peace and Development
Development and Partnership in Action
Democratic Republic Party
National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative Cambodia
Gender and Development for Cambodia
Human Right Party
International Foundation for Electoral Systems
Khmer Anti-Poverty Party
Khmer Economic Development Party
League for Democracy Party
National Assembly
National Election Committee
Non-Governmental Organizations
Neutral and Impartial Committee for Free and Fair Elections in Cambodia
Norwegian People’s Aid
Partnership for Development in Kampuchea
Provincial Election Commission
Polling Station Commission
Polling Station Official
Peace and Development
the Republican Democracy Party
Radio Free Asia
Royal Government of Cambodia
SILAKA
Sam Rainsy Party
United Nation Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
United States of America
the World Economic Forum
Women for Prosperity
Women Media Center

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

iii

2013

ោកយកាត់ ( ACRONYMS )

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

I. យស្ចកតី យផតើ ម

រដាធមមនុញ្ញននរពោះរាជាណាចរកកមពុជាធានាចាំ សពាោះសេរ ីភាពបុគគលជាមូ ល ា នមួយចាំ នួន។ របាយការណ៍

ជាសរចើនបញ្ហ
ជ ក់ ថា ការធានារបេ់រដាធមមនុញ្ញរតូវបានរបឈមស
រកអតុ លយភាពដដលសកើ នស
ពី កងវោះការដញកឲ្យ

យការអនុ វតតចាប់ សៅសខាយ និ នានការសនពោះសៅ

ើងរវាងអាំ ណាចនីតិរបតិបតតិ អាំ ណាចនីតិបញ្ញ តិ ត និងអាំណាចតុ ោការ ដដលសកើ តសចញ

ច់ គននូ វអាំ ណាចទាំងបី សនោះ គឺ ស

យារការសរបើ របាេ់អាំណាចរបេ់អនកដឹ កនាាំានក់ និ ង/ឬ

អនកដឹ កនាាំមួយរកុមតូច ។ នី តិរបតិ បតតិ (រ ា ភិ បាល)បនតសកាតបកាតប់ សលើដាំសណើរការបសងកើតសគលនសោបាយសៅននាំ
២០១២ រគបេងកត់សលើនីតិបញ្ញតិ ត (រដាេភា) និងតុោការ និ ងបនតដាំសណើរការស

យគមនតាលភាព ខវោះការសឆលើយ

តប រពមទាំងខវោះនូវគណសនយយភាពជាមួ យនឹងរបជាពលរដា ថវីសបើ សគសឃើញជារូបភាពានការរ ីកចាំ សរ ើនខលោះក៏ស
អាំ ណាចរបេ់នីតិបញ្ញតិ ត និ ងអាំ ណាចរបេ់តុោការសៅានករមិតស
បាយរបកបស

យ។

យខវោះនូវឯករាជយភាព រពមទាំងខវោះមសធយ

យរបេិទភា
ធ ពកនុងការរតួតពិ និតយតុលយភាពអាំណាចននអងគនីតិរបតិបតតិ1 ។

សរៅពីខវោះនូ វឯករាជយភាព

ាថប័ នតុ ោការបានរបរពឹតិ អ
ត ាំសពើពុករលួយសធវើឲ្យការបកស្ាយចាប់ សៅានភាពលាំសអៀង បណា
ត លឲ្យសកើតាន
អាំ សពើ អយុតិ ធ
ត ម៌កុងេងគ
ន
ម ។
ស

កមពុជាបនតបញ្ហ
ា វ ិេមភាពននតាំណាង និងការអនុ វតតេិទិ រធ វាងបុ រេ និ ងស្តេតី ។ ដផនកចាំបងននបញ្ហ
ា សនោះ គឺ
យារខវោះសគលនសោបាយជាក់ ោក់ជាោយលកខណ៍អកសរ ខវោះយនតការពិ សេេសដើមបីគាំរទ និងផតល់ឱកាេ

ដដលជាវ ិធានការបសណា
ត ោះអាេននេរាប់ស្តេតីចូលរួមសលើរគប់ វ ិេ័យ
អភិវឌឍន៍ ជាតិមិនបានេសរមចតមសគលសៅដូ ចបានកាំ ណត់

។

ការខវោះខាតសនោះបណា
ត លឲ្យដផនការ

ដថមទាំងខកខានការអនុ វតតកាតពវកិចរច ដាជាភាគី

ស្េបតមអនុ េញ្ហញអនតរជាតិេុី-ដ (CEDAW)ដដលកមពុជាជាហ្តថសលខី តាំងពីននាំ១៩៩២មកសមលោះ ។ ភាគី រដាក៏បាន
អាកខានស ោះស្ាយបញ្ហ
ា សនោះ ស យទប់ទល់ជាមួ យការអនុវតតទាំសនៀមទាលប់អភិ រកសនិ យម និ ងវបបធម៌ ដដលរតូវ
បានេនមត់ និ ងកាំ ណត់ តនមលស្តេតីទបជាងបុ រេសៅរគប់ វ ិេ័យសៅកនុងេងគម ។ ជាងសនោះសៅសទៀត ភាពរកីរក ការ
សរ ើេសអើង ខវោះការសលើកទឹកចិ តត

គឺ ជាបចច័យដដលកាលយជាឧបេគគេរាប់ ស្តេតីកុងការទទួ
ន
លបាននូ វេមភាព និង

ផលចាំ សណញពី ការចូ លរួមកនុងវ ិេ័យនសោបាយ និងកិ ចចការេងគម ។

1

2013

កមពុជាមិ នទន់ ានេមភាពសយនឌ័ រននការផតល់អាំណាចខាងនសោបាយ ជាពិ សេេភាពជាតាំ ណាងអនក
សបាោះសននត ជាប់ សននតសៅស ើយ ថវីសបើ អក
ន ចុ ោះស្មោះសបាោះសននតជាស្តេតីានចាំនួនដល់ ៥២,៥២%ក៏ ស យ គឺស្តេតីជាប់
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1

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

សននតជាតាំណាងរាស្តេតានចាំ នួនដត២៥នាក់ សេមើនឹង ២០,៣៣%ននចាំ នួនេរុប១២៣នាក់ េរាប់នីតិកាលទី ៥នន
េភាជាតិ ។ កមពុជាបានសធវើឲ្យានភាពរ ីកចាំសរ ើនតិចតួ ចសលើេមភាពសយនឌ័ រ និ ងជារបសទេដដលានចាំណាត់
ថានក់ ទបជាងសគសៅថានក់តាំបន់ ។ សោងតមរបាយការណ៍ the World Economic Forum’s (WEF) 2013 Gender
Gap Index2 (របាយការណ៍អាំ ពីគាលតសយនឌ័ រេកលរបេ់សវទិ កាសេដាកិចចពិភពសោក ននាំ២០១៣)
វ ិេមភាពសយនឌ័ រ ឬគាលតសយនឌ័ រស

កមពុជាាន
យទទួ លបានចាំណាត់ ថានក់ទី១០៤ (កនុងចាំសណាម១៣៦របសទេ) សៅកនុង

ចាំ សណាមរបសទេដដលានចាំណាត់ ថានក់ ទបជាងសគសៅអាេុីដូចគននឹ ងរបសទេឥណា
ឌ របសទេកូ សរខាងតបូង និង
ានពិនុេមភាពជារួ
ទ
មរបសេើរបនតិចពី ០,៦៤៦ សៅននាំ២០១២ សៅ០,៦៥១ សៅននាំ២០១៣ ។
ថវីសបើ រាជរ ា ភិ បាលជាប់ សននតថមី អាណតតិទី៥ រតូវបានបសងកើតស

ើងស

យភាពចាំរង
ូ ចាំ រាេ់ក៏ស

យ ាន

ភាពបង្ហាញពី ភាពសជឿនសលឿនថមីមួយសទៀត គឺ ការដតងតាំងស្តេតីកុនងតាំ ដណងរដាសលខាធិ ការោងតិចចាំ នួន ១នាក់

និ ងអនុរដាសលខាធិ ការោងតិចចាំនួន ១នាក់ សៅរគប់ រកេួង ាថប័ននីមួយៗ (២៧រកេួង និង១រដាសលខាធិ ការ
ា ន) ។ រាប់ ចប់ពីតាំដណងជាឧបនាយករដាមន្រនតីរហ្ូតដល់អនុ រដាសលខាធិការ ស្តេតីានចាំនួន៧៥នាក់ សេមន
ើ ឹង
១៦,៦៧%ននចាំនួនេរុប ៤៥០នាក់ កនុងសនាោះឧបនាយករដាមន្រនតីស្តេតីចាំនួន១នាក់(១១,១១%)កនុងចាំ សណាម៩នាក់ រដា
មន្រនតីស្តេតីចាំនួន៣នាក់ (១១,១១%)កនុងចាំ សណាម២៧នាក់ រដាសលខាធិ ការស្តេតីរគប់ រកេួងចាំ នួន២៧នាក់ (១៥,០៨%)
ននចាំនួនេរុប១៧៩នាក់ និងកនុងចាំ សណាមអនុ រដាសលខាធិ ការទាំង២៣៥នាក់ ានស្តេតីចាំនួន៤៤នាក់ (១៨,៧២%) ។

ផទុយសៅវ ិញ ពុាំសឃើញានស្តេតីណាានក់ បានដតងតាំងកនុងតាំ ដណងជាសទេរដាមន្រនតី និងរដាមន្រនតីរបតិ ភូអមនាយករដា
មន្រនតីស ើយ ។ ស យដ កសៅថានក់រដាបាលថានក់ សរកាមជាតិ រាជរ ា ភិ បាលថមីសនោះពុាំ ទន់ បង្ហាញពី ការសបតជា្ចិតត
របេ់ខួនកន
ល ុងការដតងតាំងស្តេតីជាអភិ បាលសខតត រាជធានី សៅស

ើយ ថវីសបើបចចុបបននសនោះពុាំ ទន់ សឃើញានស្តេតីសាោះ ។

សបើ សទោះបី ចាំនួនស្តេតីកុងរាជរ
ន
ា ភិ បាលថមីសកើន៥,៧០% (២៦នាក់)សបើសធៀបនឹ ងរាជរ ា ភិ បាលអាណតតិទី៤ ានចាំនួន
ស្តេតីេរុបដត ៤៩នាក់ សេមើនឹង១០,៩៨%ក៏ស

យ សៅានកងវោះខាតការសបតជា្ចិ តព
ត ី តាំណាងអនកជាប់សននតសៅថានក់

ជាតិ និ ងរាជរ ា ភិ បាលកនុងការបសងកើតឲ្យានរកបខណឌចាប់ រគប់ រគន់ សដើមបីសលើកេទយការចូ
លរួមរបេ់ស្តេតីកុង
ន
ួ
វ ិេ័យនសោបាយសៅស

ើយ

។

េហ្េសវតសរ ៍កមពុជា (CMGD)ស

ផទុយមកវ ិញ កមពុជាបានបរាជ័ យកនុងការេាំសរចបានតមសគលសៅអភិវឌឍន៍
យទាំងមន្រនតីដតងតាំង និ ងតាំណាងរាស្តេតាននិ នានការជាំ រញ
ុ សៅមុខននការអនុវតត

របេ់រាជរ ា ភិ បាលស្េបសៅតមដខសបនាទត់ គណបកសនសោបាយរបេ់ខួន
ល ។
កមពុជាបានអនុ វតតការសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំ ណាងរាស្តេត

សរជើ េតាំងតាំណាងរាស្តេត

និងចាប់ េីព
ត ី វ ិសាធនកមមចាប់

ដដលគាំរទស

យចាប់ េីព
ត ី

"ការសបាោះសននត

េតីពីការសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំ ណាងរាស្តេត”

។

េរាប់ ការសបាោះសននតសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣ ខុមដន្រហ្វលបានរកសឃើញថា ស្តេតីាន
ការរបឈមនឹ ងកងវោះថវ ិកាកនុងការសធវើនសោបាយ

និងគណបកសនសោបាយ

និ ងរាជរ ា ភិ បាលមិ នានសគល

នសោបាយសលើកេទយស្តេត
ីចូលរួមកនុងវ ិេ័យនសោបាយជាោយលកខណ៍អកសរ ឧបេគគរបេ់អក
ន សបាោះសននតស្តេតី
ួ
ជី វ ិតនសោបាយរបេ់ស្តេតីជាប់ សននត ។

2

ការចូ លរួមសបាោះសននត

និ ងឱកាេ្នសៅមុ ខកនុង

2013

និ ងខវោះឱកាេកនុងការឈរស្មោះជាសបកខជនតាំ ណាងរាស្តេត

The World Economic Forum’s (WEF) 2013 Gender Gap Index
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2

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

ចប់ តាំងពី ការសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំ ណាងរាស្តេត នី តិកាលទី១ ននាំ១៩៩៣ រហ្ូតមកដល់នីតិកាលទី៤

ននាំ២០០៨ ចាំ នួនស្តេតីជាប់ សននតជាតាំណាងរាស្តេតានការសកើនស

ើងជាបនតបនាទប់ សហ្ើយស្តេតីក៏បានចូ លរួមកនុងការ

សបាោះសននតោងេស្ាក់េស្ាាំផងដដរ ។ ផទុយសៅវ ិញចាំ នួនស្តេតីជាប់ សននតជាតាំ ណាងរាស្តេតេរាប់នីតិកាលទី ៥
សនោះដបរជាានការថយចុ ោះសៅវ ិញ សបើ សទោះបី ានការខិ តខាំ រម
ួ ចាំដណកពីគណបកសនសោបាយមួ យចាំនួន រាជរ ា

ភិ បាល អងគការេងគមេុីវ ិល និ ងនដគូ អភិ វឌឍ (ាចេ់ជាំនួយ) េហ្គមន៍ អនតរជាតិ កុងការអភិ
ន
វឌឍន៍ េមតថភាព និ ង
គាំរទស្តេតី

ោងណាក៏ ស

េសន្រង្ហគោះជាតិ

រួមទាំងផនត់គាំនិតរបជាពលរដាកមពុជាានការដកដរបឥរ ិោបថខលោះកនុងការមិនសរ ើេសអើ ងរបនាំងនឹ ងស្តេតី
យ

។ គណបកសធាំពីរដដលានរបជារបិ យខាលាំង គឺ គណបកសរបជាជនកមពុជា និងគណបកស
កងវោះភាពសអើ សពើរបេ់អក
ន ដឹកនាាំគណបកសចាំសពាោះការឈរស្មោះជាសបកខជនរបេ់ស្តេតីកុងការសបាោះ
ន

សននតសរជើ េតាំងតាំណាងរាស្តេត នី តិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣សនោះ ។ (េូមសមើ លឧបេមព័ន១
ធ េតីពីតួសលខស្តេតីចូលរួមកនុង

វ ិេ័យនសោបាយសៅកមពុជាពី នីតិកាលទី១ ដល់នីតិកាលទី ៥ សៅថានក់ ជាតិ )

សោងតមលទធផលផលូវការននការចុ ោះបញ្ជីគណបកសនសោបាយឈរស្មោះ និងបញ្ជីសបកខជនរបេ់គណៈ

កាមធិ ការជាតិ សរៀបចាំ ការសបាោះសននត(គជប) កាលពី នថងទី២៧ ដខឧេភា ននាំ២០១៣េរាប់ ការសបាោះសននតសរជើ េ
តាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី ៥សនោះ

សបកខជនស្តេតីសពញេិទិ ា
ធ នចាំនួន ១៦៨នាក់(១៨,៩៦%)ននចាំ នួនសបកខជន

របុេ-ស្េីេរុប ៨៨៦នាក់ និងសបកខជនស្តេតីឈរស្មោះពី សលខសរៀងទី១ ដល់ទី៣ចាំ នួន ៦៣នាក់ (១២,២០%)នន
ចាំ នួនសបកខជនពីសលខសរៀងទី ១-ទី ៣េរុប

៥១៦នាក់មកពី៨គណបកសនសោបាយ

។

តួសលខសនោះានការសកើន

៤,១៦% ពី ១៤,៨០% (នីតិកាលទី៤ ននាំ២០០៨)សៅ ១៨,៩៦% (នី តិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣) បុ ដនតវាសៅដតជាចាំ នួន
តិ ចតួ ចសៅស

ើយ ។

ចាំ នួនស្តេតីជាប់ សននតជាតាំណាងរាស្តេតេរាប់ នីតិកាលទី ៥សនោះានការថយចុោះបនតិច

០,៨១%

(១%)សបើ

សធៀបនឹងចុ ងនីតិកាលទី ៤សេមើនឹង ២៦នាក់ (២១,១៤%) មករតឹម ២៥នាក់ (២០,៣៣%)សៅនីតិកាលទី ៥ ននាំ
២០១៣ននអនកជាប់ សននតេរុប ១២៣នាក់

។ គណបកសពីរ គឺ គណបកសរបជាជនកមពុជា និងគណបកសេសន្រង្ហគោះ

ជាតិ បានទទួ លេសមលងសននតគាំរទពីអនកសបាោះសននត និងានអាេនៈសៅកនុងរដាេភា ។ គណបកសរបជាជនកមពុជា
ចាំ នួន៦៨អាេនៈ កនុងសនាោះ ១៨អាេនៈ (២៦,៤៧%)ជាស្តេតី និ ងគណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិចាំនួន៥៥អាេនៈ កនុង
សនាោះស្តេតីាន ៧អាេនៈ(១២,៧២%) ។

របាយការណ៍ខាងសរកាមសនោះ គឺ បានពី អក
ន េសងកតការណ៍សបាោះសននតស្តេតីខុមដន្រហ្វល និ ងទិននន័យសផសងៗ ។

របាយការណ៍សនោះគឺ សតតតសៅសលើបញ្ហ
ា

ឬការរបឈម

និងចាំ នួនទក់ទងនឹ ងការសរជើ េសរ ើេស្តេតីឈរស្មោះជា

សបកខជន ការចុ ោះបញ្ជីសបកខជនស្តេតី កមមវ ិធី នសោបាយរបេ់គណបកសទក់ ទងនឹ ងបញ្ហ
ា ស្តេតី និ ងកុ ារ មន្រនតីជាប់

2013

សននតជាស្តេតី និ ងអនកសបាោះសននតស្តេតី ។

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

ិ ័ យ នយោបាយកនុ ងការយបាោះយនន តយររើ ស្
II. ការចូ ល រួ ម របស្់ ស្រស្តី កុន ងវ ស្
តំ ង តំ ណា ងរាស្រស្ត ននំ ២ ០១៣

១.ការយររើ សយរ ើសយបកខរ ន្សតី និ ង ការចុុះបញ្ជ ីយបកខរ នគណបកសនយោបាេ

ស្តេតីានេកមមភាពនសោបាយសៅដតេថិតសៅកនុងាថនភាពតូចចសងអៀត

និងរបឈមកនុងការទទួ លបាន

ឱកាេចូ លរួមរបកួតរបដជងឈរស្មោះជាសបកខជនកនុងការសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំ ណាងរាស្តេត នី តិកាលទី៥ ននាំ
២០១៣ ។ គណបកសនសោបាយមួ យចាំនួនដដលចូលរួមរបកួតរបដជងកនុងការសបាោះសននតសនោះ បានសលើកស

ើងអាំពី

តរមូវការថវ ិកាទក់ទិននឹងការដតងតាំងសបកខជនឈរស្មោះ ។ តរមូវការថវ ិកាសនោះគឺ េរាប់ចាំណាយសលើយុទធនា
ការសោេនាសបាោះននត ។ ដូ សចនោះគណបកសបានសេនើេាជិ កបកសបរ ិចចគថវ ិកាស

យដផអកសលើសលខសរៀងរបេ់សបកខ

ជនស្តេតី ឬបុរេឈរស្មោះសៅកនុងបញ្ជីរបេ់គណបកសនសោបាយ ។ ការបរ ិចចគថវ ិកាតមលាំ

ប់សលខសរៀងឈរ

ស្មោះគឺពីសលខសរៀងទី១ ដល់ ទី៣ របាណពី ៤០ ០០០ដុោលរអាសមរ ិក មក ១០ ០០០ដុ ោលរអាសមរ ិកេរាប់
សបកខជននីមួយៗរបេ់គណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ ខណៈដដល ៦០ ០០០ដុ ោលរអាសមរ ិក មក ៣០ ០០០ដុ ោលរអាសម
រ ិកេរាប់ សបកខជននីមួយៗរបេ់គណបកសរបជាជនកមពុជា ។ ចាំ ដណកគណបកសហ្្នេុ
ិនបុិ ចពី ៦០ ០០០ដុ ោលរ
ុវ

អាសមរ ិក មក ២០ ០០០ដុ ោលរអាសមរ ិក ។ ចាំនួនទាំងសនោះានការខុ េគនសៅតមមណឌលរាជធានី សខតតធាំ ឬតូច ឬ
ទី កដនលងដដលគណបកសានរបជារបិ យជាង ។ បដនថមសលើសនោះសទៀត ស្តេតី ឬបុរេានឱកាេបានឈរស្មោះជា
សបកខជន រតូវរួមបញ្ូច លជាមួ យលកខខណឌមួយចាំ នួនដូចជា េមតថភាព របជារបិយភាព ឆនទៈមុ ោះមុត និងានរបវតតិ
នសោបាយយូរ ។

គណបកសខលោះមិ នចង់គិត ឬកាំ ណត់ ភាគរយស្តេតីសទ ។ គណបកសខលោះសទៀតបានសចទជាេាំណួរថា សតើគិតដត
អាំ ពីចាំនួន ឬរតូវគិ តអាំពីេមតថភាព? ។ គណបកសខលោះសទៀតបានសលើកស
សលខសរៀងទី ១ និងនលេ់គនគឺជាសរឿងលាំបាកស

ើងថា ការ

ើងទាំងសនោះ រពមទាំងរគប់

និងផតល់ឱកាេដដលជាវ ិធានការបសណា
ត ោះអាេននេរាប់ សលើកេទយស្តេត
ី
ួ

ដូ ចជាគមនសគលនសោបាយជាក់ ោក់ ជាោយលកខណ៍អកសរសៅកនុងគណបកស

និ ងសៅកនុងចាប់ សបាោះសននត គឺ ជាការរបឈម និ ងឧបេគគមួយដ៏ ធាំេរាប់ សបកខនារ ីដដលានបាំ ណងឈរស្មោះ
សដើមបីឲ្យសគសបាោះសននតកនុងនីតិកាលទី៥សនោះ ។

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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2013

ចូ លរួមកនុងវ ិេ័យនសោបាយ

ប់

យារគណបកសពុាំ ទន់ សមើ លសឃើញពី េមតថភាពរបេ់ស្តេតី ។

តរមូវការថវ ិកា លកខខណឌ និ ងការតអូញដតអររបេ់គណបកសដដលបានសលើកស

គណបកសមិនានយនតការសដើមបីគាំរទ

ក់ ស្តេតីឈរស្មោះសៅលាំ

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

មុ នការសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី ៥ និងមុនការចុ ោះបញ្ជីគណបកសនសោបាយឈរ
ស្មោះ និ ងបញ្ជីសបកខជន

រកុមអងគការេងគមេុីវ ិលដដលសធវើការង្ហរសលើកេទយស្តេត
ីដូចជា គណៈកាមធិការសលើក
ួ

េទយស្តេត
ីកុងវ
ន ិេ័យនសោបាយ (គ.េ.ន/CPWP) ដដលានេាជិ កេនលចាំ
នួន ៨អងគការ
ដូចជា អងគការ
ួ
ូ
ខុ មដន្រហ្វល (COMFREL) េាគមនារ ីកមពុជាសដើមបីេនតិភាព និ ងអភិវឌឍន៍ (CWPD) អងគការអភិ វឌឍន៍ និងភាពជា

នដគូ កុងេកមម
ន
ភាព (DPA) អងគការសយនឌ័រ និងអភិវឌឍន៍ សដើមបីកមពុជា (GADC) អងគការនិកហ្វិច (NICFEC) អងគ
ការេហ្របតិ បតតិការសដើមបីអភិវឌឍន៍ សៅកមពុជា (Padek) អងគការេីលការ

(SILAKA) និ ងមណឌលព័ត៌ានស្តេតី

កមពុជា (WMC) និ ងរកុមស្តេតីសដើ មបីទាំងអេ់គន (Women for All) ដឹ កនាាំ និ ងេរមបេរមួលស យ CPWP រពម
ទាំងនដគូអភិវឌឍន៍មួយចាំនួន បានបសងកើនយុទធនាការតមរយៈសធើ វេិកាខាោ កិ ចព
ច ិ ភាកាតុ មូល កិចចេនទនា និ ង
បានសចញនូ វសេចកតីដថលងការណ៍រួមជាបនតបនាទប់ បញ្ុច ោះបញ្ូច លគណបកសនសោបាយ និ ងគ.ជ.បកនុងការ ក់ សបកខ
ភាពស្តេតីឈរស្មោះសបាោះសននតសៅសលខសរៀងខាងសលើោងសោច៣០% សធើ វោងណាផតល់ឱកាេឲ្យស្តេតីានលទធ
ភាពជាប់ សននត និ ង

ក់ របព័ នក
ធ ូ តសៅកនុងចាប់ សបាោះសននត ។

តរាងទី ១បង្ហាញថា ចាំនួនសបកខជនស្តេតី (សពញេិទិ )ធ ឈរស្មោះសបាោះសននតសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នី តិ
កាលទី ៥សនោះានចាំនួនដត

១៦៨នាក់(១៨,៩៦%)ននចាំ នួនសបកខជនរបុេ-ស្េីេរុប៨៨៦នាក់មកពី៨គណបកស

នសោបាយ កនុងសនាោះសបកខជនស្តេតីវ ័យសកមងានចាំនួន៤៦នាក់ (២៧,៣៨%) ននចាំ នួនសបកខជនស្តេតីេរុប ។ តួ សលខ
សនោះានការសកើន៤,១៦% ពី ១៤,៨០% (នីតិកាលទី៤ ននាំ២០០៨មកពី១១គណបកសនសោបាយ)សៅ ១៨,៩៦%
(នីតិកាលទី៥ ននាំ២០១៣) ។ សទោះបីោងណាក៏ស
ដដលានរបជារបិ យជាងសគ

បាន

យ គណបកសដដលានអាេនៈកនុងេភា និ ងជាគណបកស
ក់ សបកខជនស្តេតីឈរស្មោះតិចជាងគណបកសដដលពុាំ េូវានរបជារបិ យ

ដូ ចជាគណបកសកាន់អាំណាច (គណបកសរបជាជនកមពុជា) បាន ក់សបកខជនស្តេតីចាំនួនដត ២០នាក់(១៦,២៦%)
ដូ ចគននឹ ងនីតិកាលទី៤ ននាំ២០០៨ ។ ចាំដណកឯគណបកសរបនាំងគឺគណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ ដដលជាគណបកស
សទើបបសងកើតថមីស

យានការរួមបញ្ូច លគនរវាងគណបកសេមរងសុី និងគណបកសេិទិ ម
ធ នុ េស បាន

តិ ចតួ ចបាំផុតចាំនួនដត១២នាក់

(៩,៧៥%)

និងានការថយចុ ោះចាំ នួន

ក់ សបកខជនស្តេតី

១១នាក់ សបើសរបៀបសធៀបនឹងនីតិកាលទី ៤

ននាំ២០០៨ គណបកសទាំងពី រសនោះបូកបញ្ូច លគនសបកខជនស្តេតីានចាំនួន ២៣នាក់ [គណបកសេមរងសុី ១៧នាក់
(១៣,៨២%) និងគណបកសេិទិ ម
ធ នុ េស ៦នាក់ (៤,៨៧%)] សហ្ើយចាំ នួនសនោះោលតនងយពីអី ដវ ដលេងគមេុីវ ិលសេនើ
ឲ្យ

ក់ សបកខជនស្តេតីឈរស្មោះោងសោច ៣០%េរាប់ ការសបាោះសននតជាតិ នី តិកាលទី ៥សនោះ ។ ចាំដណកឯ

គណបកសដដលពុាំ េូវានរបជារបិ យបានខិ តខាំ

ក់សបកខជនស្តេតីឈរស្មោះសរចើន ជាក់ ដេតង គណបកសដខមរឈប់

រកានសបកខជនស្តេតីចាំនួន ២៥,៤០% គណបកសាធារណរដារបជាធិ បសតយយានសបកខជនស្តេតីចាំនួន ៣៥,៥៧ និង

2013

គណបកសដខមរអភិ វឌឍន៍ សេដាកិចចានសបកខជនស្តេតីចាំនួន ៤៤,៤៤% ។

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

តរាង ទី១៖

ចាំនួនសបកខជនស្តេតឈ
ី រស្មោះសបាោះសននតសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី៥ ទាំង៨គណបកស
លទធផលផលូវការននការចុ ោះបញ្ជីគណបកសនសោបាយឈរស្មោះ និងបញ្ជីសបកខជនរបេ់គ.ជ.ប
កាលពី នថងទី២៧ ដខឧេភា ននាំ២០១៣
សរុប

ល.រ

ឈ្មោះ
គណបក្ស

ឈបក្ខជនស្តសរីឈរឈ្មោះ (ឈេញសិទ្ិ)ធ

ឈបក្ខ
ជន
ប្រុស

ចាំនួន

%

េរុប

ស្តសរី
១
២
៣

ឈរ

%

ឈរ

%

ឈរ

ស្មោះ

ស្មោះ

ស្មោះ

ល.រ

ល.រ

ល.រ

ទី១

ទី២

ទី៣

%

េញ្ហ
ជ តិកមពុជា

១២៣

២១

១៧,០៧%

១

៤,១៦%

៦

២៥%

១

៤,១៦%

១២៣

១២

៩,៧៥%

៣

១២,៥០%

១

៤,១៦%

២

៨,៣៣%

ាធារណរដា

១០៤

៣៧

៣៥,៥៧%

៨

៣៦,៣៦%

៥

២២,៧២%

៣

១៣,៦៣%

១២៣

២០

១៦,២៦%

២

៨,៣៣%

៤

១៦,៦៦%

៣

១២,៥០%

៤៥

២០

៤៤,៤៤%

៤

៥៧,១៤%

០

០

២

២៨,៥៧%

ហ្្ុនេុ
វ
ិនបុិច

របជាធិបសតយយ
៤
៥

របជាជនកមពុជា
ដខមរអភិវឌឍន៍
សេដាកិចច

៦

ដខមរឈប់រក

១២២

៣១

២៥,៤០%

៣

១៣,០៤%

២

៨,៦៩%

២

៨,៦៩%

៧

េសន្រង្ហគោះជាតិ

១២៣

១២

៩,៧៥%

៤

១៦,៦៦%

០

០

១

៤,១៦%

៨

េមពន័ធសដើមបីរបជា

១២៣

១៥

១២,១៩%

៣

១២,៥០%

១

៤,១៦%

៣

១២,៥០%

១១,០៤%

១៧

ធិបសតយយ
េរុប

៨ គណបកស

៨៨៦

១៦៨

១៨,៩៦%

២៨

១៦,២៧%

១៩

៩,៨៨%

តរាងទី ១ បានបង្ហាញផងដដរថា សបកខជនស្តេតីឈរស្មោះសៅសលខសរៀងទី ១ានចាំនួនតិចតួច គឺ ២៨នាក់
(១៦,២៧%)ននចាំនួនសបកខជនបុរេ-ស្តេតីសៅសលខសរៀងទី ១ េរុប ១៧២នាក់ និ ងសបកខជនស្តេតីឈរស្មោះពី សលខ
សរៀងទី១ដល់ទី៣ ានចាំ នួន ៦៣នាក់ (១២,២០%)ននចាំ នួនសបកខជនបុរេ-ស្តេតីពីសលខសរៀងទី ១-៣ េរុប ៥១៦នាក់
កនុងសនាោះសបកខជនស្តេតីឈរស្មោះពី សលខសរៀងទី១ ដល់ទី៣ននគណបកសរបជាជនកមពុជា ានការសកើនស ើងបនតិច
បនតួច ២,២៣% ពី ១០,២៧% សៅនី តិកាលទី ៤ ននាំ២០០៨ សៅ ១២,៥០% សៅនី តិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣ និ ង
គណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ បាន

ក់ សបកខជនស្តេតីឈរស្មោះពី សលខសរៀងទី១ដល់ទី៣ានចាំនួន

៦,៩៤%ដដលជា

គួ រកត់ េាគល់ថា ចាំ នួនសបកខជនស្តេតីដដលានភាគរយសរចើនជាងសគសៅតមបណា
ត សខតតចាំនួន ១០ ដូចជា
សខតតមណឌលគិ រ ី ៣៣,៣៣% សខតតកណា
ត ល ២៩,៥៤% សខតតសកាោះកុង ២៨,៥៧% សខតតរតនគិរ ី ២៨,៥៧%
ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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2013

ចាំ នួនតិចជាងសគបាំផុតកនុងចាំ សណាម ៨គណបកសនសោបាយ ។

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

សខតតាវយសរៀង ២៥,៧១% រកុងភនាំសពញ ២៥% សខតតបាត់ដាំបង ២៣,២១% សខតតសពាធិ ាត់

២១,៨៧%

សខតតកាំពង់ ននាំង ២១,៨៧% និងសខតតកាំពង់ធាំ ២០,៨៣% ។ (េូមសមើលឧបេមព័ន២
ធ េតីពីចាំនួនសបកខជនស្តេតីឈរស្មោះ

តមសខតត រកុង)
សទោះបី ចាំនួនសបកខជនស្តេតីឈរស្មោះានការសកើនស

ើងពីនីតិកាលមួ យ

សៅនី តិកាលមួ យក៏ ស

យក៏តួ

សលខ សនោះសៅដតជាចាំនួនតិចតួ ច ពិ សេេស្តេតីឈរស្មោះសៅសលខសរៀងខាងសលើននបញ្ជីសបកខជនគណបកសនសោបាយ

សបើ សរបៀបសធៀបនឹ ងចាំ នួនសបកខជនេរុប (បុ រេ-ស្តេតី) ៨៨៦នាក់ េរាប់ ការសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំ ណាងរាស្តេតនីតិ
កាលទី ៥សនោះ

។

តួ សលខសនោះបង្ហាញឲ្យសឃើញថា

អាំ ណាចនសោបាយរវាងបុរេ និងស្តេតី ។
មានយបកខរនស្រស្តី

កមពុជាសៅដតានបញ្ហ
ា អតុ លយភាពននការអនុវតតេិទិ ធ

និងគណបកសនយោបាយមួ យចំនួនបានឲ្យអនកស្យងាតការណ៍ដឹ ងថា

របនំងនឹងយបកខរនស្រស្តីកដលពួ កយគរួ បរបទោះ

គឺកុងដំ
ន
យណើរការកតងតំងយបកខរន

និង

ការយរ ើស្យអើង

និ ងការយបាោះយននតយររើស្យរ ើស្

យបកខរនយៅកនុងគណបកស ។ កតតស្ំខាន់ បំផុត គឺ ថា ស្រស្តីពុំមានថវ ិការគប់ រោន់កុងការរបកួ
ន
តរបករងជាមួយបុ រស្
យដើមបីបានឈរយ្មោះជាយបកខរន

និ ង/ឬបានឈរយ្មោះយៅយលខយរៀងខាងយលើយបើ យទោះបី ស្រស្តីទំងយន្ទោះមាន

លកខណៈស្មបតតិរគប់ រោន់យ្ើយក៏ យោយ

ពី យរោោះស្រស្តីមានរី វភាពមិ នស្ូវធូ រធារដូ ចបុ រស្

ចំ កណកការង្ករស្រស្តី

ភាគយរចើ នមានឋានៈទបជាងបុ រស្កដលជាយ្តុ មានចំ ណូលតិច ។ ការចំណាយថវ ិការបស្់ស្រស្តីស្រមាប់ កិចចការ
នយោបាយមានភាពតបិតយតបៀតជាងបុ រស្ យោយសារកតតរគួសារ ការទុកោក់លុយកាក់ និងមានការគិតគូ រកវង
នងយអំ ពីរីវភាពរគួសារជាស្ំខាន់ ។ កតតយផសងយទៀតរតូវបានរកយឃើញថា ការយររើ ស្យបកខរនស្រស្តីឈរយ្មោះយៅ
យលខយរៀងខាងយលើបនបញ្ជីយបកខរន គឺ ជាការរបនំងយៅនឹ ងយបកខភាពបុ រស្ គឺ យោយសារកនលងមក ការកតងតំង ឬ
ការឈរយ្មោះជាយបកខរនបានយតតតភាគយរចើ នយលើស្លុបយៅយលើបុរស្កដលជាទំោប់ របស្់អក
ន ដឹកន្ទំ គណបកស និ ង

ស្មារិ កបកស យោយពុំ បានគិតគូរអំពីការចូ លរួមរបស្់ស្រស្តី ។ ដូ យចនោះយៅយពលមានយបកខភាពស្រស្តីឈរយ្មោះយៅ
យលខយរៀងខាងយលើបណា
ត លឲ្យយបកខភាពបុ រស្មួ យចំនួនរតូវបាត់បង់ ឱកាេរបេ់ខួន
ល

ជាសហ្តុសធវើឲ្យពួ កសគមិ ន

េបាយចិ តត អាចនិ ោយបានថា គឺ ជាកាដចកអាំណាចឲ្យស្តេតី ។

គណបកសខលោះ បានវ ិនិច័ យ
ឆ ជាមុ នថា ការោក់ យបកខរនស្រស្តីឈរយ្មោះយរចើ ន និងយៅយលខយរៀងខាងយលើគឺពុំ
ស្ូវទក់ ទញអនកយបាោះយននត យរោោះអាចមិ នកមនជាទំ ោប់រយរមើ ស្របស្់របជាពលរដាកខមរយទ ។ គណបកសទំង
យន្ទោះយល់យទៀតថា ឲ្យកតខិ តខំ បយងាើនរបជារបិ យភាពរបស្់គណបកសខលួនឲ្យខាលំង រួមជាមួ យនឹ ងកមមវ ិធីនយោបាយ
លអ និ ងមានភាពទក់ ទញគឺ រគប់ រោន់ យ្ើយ ។

ស្រស្តីខលោះបដិ យស្ធកនុងការឈរយ្មោះជាយបកខរន និងស្រស្តីខលោះឈរយ្មោះជាយបកខរនយ្ើយមិនបានជាប់ យននត

គឺ យោយសារគណបកសខលោះ មណឌលកដលមិនកមនជាតំបន់យោលយររបស្់គណបកសខលួនកនុងការខិតខំរបកួតរបករង
ឧទ្រណ៍

កបរជាយស្នើយបកខរនស្រស្តីយៅឈរយ្មោះយៅមណឌលយន្ទោះយៅវ ិញ

យបកខរនស្រស្តីមានក់ របស្់គណបកសស្យែង្កគោះជាតិ បានពនយល់ថា

។

ោត់ រតូវបានគណបកសយស្នើយៅឈរ

យ្មោះយៅមណឌលយខតតមណឌលគិ រ ីកដលមិ នកមនជាតំ បន់ យោលយររបស្់គណបកសខលួនកនុងការរបកួ តរបករងយក
ឈនោះ យ្ើយរតូវបានោត់ បដិ យស្ធកនុងការឈរយ្មោះជាយបកខរន ។
ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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និ ងមិ នស្ងឃឹមថានឹងអាចយករ័ យរំ នោះបាន

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

គណបកសនយោបាយខលោះ ដូ ចជា គណបកសរបជារនកមពុជា មានដំ យណើរការយររើស្យរ ើស្យបកខភាពស្រមាប់
បញ្ជីយបកខរនបនគណបកសតមយោលការណ៍ស្ទង់មតិស្មារិ កគណបកសខលួនយៅតមឃុំ/ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/ខណឌ រារ

ធានី យខតតនីមួយៗ ប៉ៃុ កនតលទធផលយបកខរនជាប់ពីការស្ទង់មតិ យន្ទោះមិ នរតូវបានស្យរមចយៅថានក់ យខតតយទ ។ លទធផល
យបកខរនជាប់ពីការស្ទង់មតិរតូវបានពិ និតយ

និងស្យរមចយរ ើស្យបកខរន

និងយបកខន្ទរ ីោក់កុងបញ្
ន
ជ ីយបកខរនបន

គណបកសយោយគណៈកមមការយៅករមិតថានក់ ជាតិ បន្ទទប់ ពីគណៈកមមការយនោះយធើកា
វ រពិ ភាកាោនលអិតលអន់
យ្តុ ផលជាយរចើ ន

ស្ួរន្ទំ

រពមទំងយធើ វការយរបៀបយធៀបរវាងតួ ន្ទទីបចចុបបននរបស្់យបកខរនជាប់យន្ទោះជាមួ យនឹ ងការឈរ

យ្មោះជាយបកខរនតំណាងរាស្រស្ត

ថាយតើ មួយណាលអជាងមួ យណា

។

ចំ កណកឯគណបកសស្យែង្កគោះជាតិ

មាន

ដំ យណើរការយររើ ស្យរ ើស្យបកខភាពស្រមាប់បញ្ជីយបកខរនបនគណបកសតមយោលការណ៍របជាធិ បយតយយបផទកុង
ន កដល

ស្មារិ កគណបកសតំងពីថានក់ ឃុំ/ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/ខណឌ រារធានី យខតតជាអនកយបាោះយននតទុកចិ តយត បកខភាពទំងយន្ទោះ
ស្រមាប់ បញ្ជីយបកខរនគណបកសរបស្់ខួន
ល រួមទំងការយមើ លយឃើញយបកខរនយចញពី កុងបកសយៅថា
ន
ន ក់ ជាតិ ផងកដរ ។
ការយរបើរបាស្់យោលការណ៍របជាធិ បយតយយបផទកុងគណបកស
ន

ក៏ បានបយងាើតការរបឈមមួ យស្រមាប់យបកខភាពន្ទរ ី

កដលស្មារិកបកសមិនបានទុកចិតតយបាោះយននតរូ នយបកខភាពន្ទរ ី ។ វាអាចភាគយរចើនបនស្មារិកគណបកសតំងពី
ថានក់ ឃុំ/ស្ង្កាត់ ស្ស្ុក/ខណឌ រារធានី យខតតគឺជាបុ រស្ជាយ្តុ ពួកយគមិនបានទុ កចិ តយត បាោះយននតឲ្យយបកខរនស្រស្តី ។
យ្តុ ដូចយនោះ គណបកសស្យែង្កគោះជាតិ មានយបកខរនស្រស្តីឈរយ្មោះកត ៩,៧៥% (១២ន្ទក់ )ដូចោននឹងគណបកស
ហ្្នេុ
ិនបុិ ច ដដលជាចាំ នួនតិចជាងសគកនុងចាំ សណាម៨គណបកសនសោបាយ ។
ុវ
រកាហ្វក
ិ ទី១៖ ចាំនួនសបកខជនឈរស្មោះសពញេិទិេ
ធ រុប កនងគណបកសនី
មួយៗ
ុ
140
123
120

123

123

122

104

គណបកស ល.រ ២

80

40

123
គណបកស ល.រ ១

100

60

123

គណបកស ល.រ ៣
45

គណបកស ល.រ ៤
គណបកស ល.រ ៥
គណបកស ល.រ ៦
គណបកស ល.រ ៧

0

គណបកស ល.រ ៨

2013
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

រកាហ្វក
ិ ទី២៖ ចាំនួនសបកខជនបុរេ និងស្តេតឈ
ី រស្មោះសពញេិទិេ
ធ រុប កនុងគណបកសនីមួយៗ
140
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21

12

20

100

15

111

108

37

80
60

12
31

102

111

40

103

91
20

67

20

25

0
ចំនួនស្រស្តីឈរយ្មោះ
ចំនួនបុរស្ឈរយ្មោះ

រកាហ្វក
ិ ទី៣៖ ចាំនួនសបកខជនស្តេតី សពញេិទិឈ
ធ រស្មោះល.រ ទី១ ទី២ ទី៣ េរុប កនងគណបកសនី
មួយៗ
ុ
(សបកខជនស្តេតេ
ី រុបគិតជាចាំនួនតមគណបកស )

16
14
8

12
10
8

2

1

6
4

5
6

1

2

3

4

3

4

1

2
0

3
3

3

0
2

2

4

2

0
1

1
2
ស្រស្តីឈរល.រ ទី១
ស្រស្តីឈរល.រ ទី៣
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ស្រស្តីឈរល.រ ទី២

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

រកាហ្វក
ិ ទី៤៖ ចាំនួនសបកខជនស្តេតីសពញេិទិ ធ ឈរស្មោះល.រ ទី ១-៣ និង ទី៤សៅ េរុប កនុងគណបកសនីមួយៗ

40
35
16

30

7

25
20

8

9

15
10

13

5

6
6

6
24

21
11

14

7
5
7

9

0
ស្រស្តីឈរល.រ ទី១-៣
ស្រស្តីឈរល.រ ទី៤យៅ

ខាងយរកាមយនុះជាមត្ិរបស់យបកខរន្សតឈ
ី រយ្មុះ និង
ត្ំណាងគណបកសនយោបាេទាក់ទងនឹងការឈរយ្មុះជាយបកខរន្សតស
ី រមាប់
ការយបាុះយនែត្យររើសំ ំងត្ំណាងស្្សត នីត្ិកាលទី៥
គណបក្សប្រជាជនក្ម្ពជា
ុ
យោករំ ទវ រូ បុនយអង រដាយលខាធិ ការបនរកស្ួងមហាបផទ ទទួ លបនទុកការ

របនំងនឹងការរួ ញដូ រមនុស្ស (មិនកមនជាយបកខរនឈរយ្មោះយបាោះយននត ) មកពី

គណបកសរបជារនកមពុជាបានមានរបសាស្ន៍ ថា
គណបកសរបជារនកមពុជាមិន
មានការោក់ស្រស្តីយៅយលខយរៀងខាងយលើយទ គឺ យគតំយរៀបតមលំោប់ អកសររកមយោយ
មានការស្ទង់មតិ ពីស្មារិកគណបកសរបស្់ខួន
ល
។ យោករំ ទវបានផតល់យោបល់

យោករំ ទវ រូ បុនយអង

កតមានការោក់បញ្ូច លស្រស្តីយៅយលខយរៀងខាងយលើ យដើមបីឲ្យោត់ មានឱកាស្នឹងរតូវ
បានយគយររើ ស្យរ ើស្ ។ យបកខរនអាចឈរយ្មោះបានរតូវយោរពតមលកខខណឌស្ស្ប
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ថា យបើ គណបកសណាកដលមានការោក់យលខយរៀងស្រស្តីយលើ ឬយៅខាងយរកាម យគគួរ

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

តមចាប់យបាោះយននត និងមានរបជារបិ យភាព ស្មតថភាព មានទំ ន្ទក់ទំនងលអជាមួ យរបជាពលរដា ។ គណបកស
របជារនកមពុជាមានយោលនយោបាយយលើកស្ទួយស្រស្តី
កាលពីមុនគឺ មានដល់យៅ៤០%
កដលជាយោល
នយោបាយបកស ប៉ៃុកនតយោយសារកតតមួ យចំនួនដូចជា ការទទួ លខុ ស្រតូវយរចើន ការយនឿយ្ត់ យពលយវោមិ ន
រគប់ រោន់ ទំងយនោះយធវើឲ្យស្រស្តីយបាោះបង់ ឱកាស្មិ នចង់របឡូកកនុងការង្ករនយោបាយ ។ យោករំ ទវបានបនតថា
មានការយរ ើស្យអើងមកយលើយបកខរនស្រស្តីកដរ កតមិ នយរចើនយទ ។ គណបកសមិ នយរ ើស្យអើ ងស្រស្តីយទ យរោោះអនកដឹកន្ទំោត់

យកចិតតទុកោក់ អំពីយយនឌ័ រ ប៉ៃុកនតគឺទស្សនៈយយនឌ័ ររបស្់អក
ន នយោបាយមួ យចំ នួនប៉ៃុយណាណោះកដលរចលំថាជាការ
របកួ តរបករង និងយធវើឲ្យបាត់ របយោរន៍របស្់យគ ដូ ចយនោះគឺ មានកតវ ិធី ពនយល់អំពីយយនឌ័ រ ប៉ៃុ យណាណោះ ។ ទក់ទងនឹង
ការផតល់ឱកាស្

និងយលើកទឹកចិតតស្រស្តីឈរយ្មោះយៅយលខយរៀងខាងយលើ

វាមិ នកមនជាការចាប់បងខំយដើមបីោក់ឲ្យ

រគប់ យៅតមយោលការណ៍យោយមិ នគិតអំពីបុគគលិកលកខណៈរគប់រោន់

និ ងមិ នទន់ បានវាស្់ស្ង
ទ ់អំពីការោំរទ

ដល់ស្រស្តីយន្ទោះយទ ។ ឧបស្គគ ឫបញ្ញ
ា របឈមរបស្់ស្រស្តី គឺ បនទុកការង្ករយរចើន ការចុ ោះ
មូ លោាន បញ្ញ
ា យពលយវោ
(រគួសារ ការង្ករ នយោបាយ) ។ យោករំ ទវបានផតល់អនុ សាស្ន៍ និ ងដំ យណាោះស្សាយកនុងការោក់ចំនួនយបកខរន
ស្រស្តីឲ្យកាន់ កតយរចើ នយៅនីតិកាលយរកាយៗយទៀត យៅលំោប់ យលខយរៀងទី១-៣ ថា
យោយមិនរបថុយរបថានោក់ពួកោត់ ឲ្យ

រតូវបនតពរងឹងស្មតថភាពស្រស្តី

យធវើការយោយមិនបានពនយល់ឲ្យចាស្់ពីតួន្ទទីនយោបាយយឡើយ

។

អនក

នយោបាយស្រស្តីមិនគួ រចាត់ទុកអនកនយោបាយស្រស្តីយផសងយទៀតជាស្រតូវយទ យយើងគួ រយធវើការជាមួ យោន ។
គណបក្សសឈស្ត្គោះជាតិ
យោករំ ទវ មួរ ស្ុខ្ួរ យបកខរនឈរយ្មោះយលខយរៀងទី១ យៅមណឌល
យខតតបាត់ដំបង

មកពីគណបកសស្យែង្កគោះជាតិ

បានមានរបសាស្ន៍ ថា

ចំ យោោះ

គណបកសនយោបាយ កដលោក់ ស្រស្តីឈរយ្មោះយៅយលខយរៀងខាងយលើវាជាការលអ
យរោោះវាជាការទក់ទញស្ំយលងស្រស្តី

និងយធវើឲ្យស្រស្តីោំរទស្រស្តីយដើ មបីចូលរួមកនុងវ ិស្័យ

នយោបាយ ។ ផទុយយៅវ ិញ គណបកសកដលោក់ ស្រស្តីឈរយ្មោះយៅយលខយរៀងខាង

យរកាម គឺគណបកសចង់ បានយបកខរនកដលអាចយធវើឲ្យគណបកសជាប់ យននត ។
ចំ យោោះយបកខរនស្រស្តីយៅយលខយរៀងខាងយរកាម

អាចយោយសារពួកោត់មិន

ទន់ បានបំ យពញ ឬខវោះលកខណៈស្មបតតិកដលគណបកសចង់ បានមាន ៥ចំ ណុច ទី១)

យោករំ ទវ មួរ ស្ុខ្ួរ

យបកខរនស្រស្តីរតូវមានរំ ្ររ ឹងមាំ ទី ២)ជាស្កមមរនកដលស្កមមយៅកនុងបកស និងមាន

ឯកយទស្ចាស្់ោស្់ ទី៣)រតូវមានយ្មោះលបីលាញ រពមទំងមានរបជារបិយភាពអាចទក់ ទញរបជាពលរដា
យបាោះយននតឲ្យ

ទី៤)រតូវមានយពលយវោរគប់ រោន់ស្ំរាប់បកស

និ ងចំ ណុចពិយស្ស្ទី ៥)រតូវមានថវ ិការួយបកសពី

គណបកសស្យែង្កគោះជាតិក៏មានយោលនយោបាយយលើកស្ទួយស្រស្តីកដរ ប៉ៃុ កនតគណបកសឲ្យស្រស្តីឈរយ្មោះរបស្ិនមាន
ការយស្នើយឡើងពី រកុមការង្ករយៅថានក់ មូលោាន (ឃុំ ស្ស្ុក យខតត) ឬការយមើ លយឃើញយបកខរនយចញពីកុងបកសយៅថា
ន
ន ក់
ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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៥ ០០០$ យៅ ១០ ០០០$ យដើមបីរួយឧបតថមក
ា ុងយុ
ន
ទធន្ទការយោស្ន្ទយបាោះយននត ។ យោយសារកតខ្ំុបានបំ យពញ
តមលកខខណឌទំងយនោះ យទើបខ្ំុបានឈរយ្មោះយៅយលខយរៀងទី ១ ។ ទក់ទងនឹងយោលនយោបាយយលើកស្ទយស្រស្ត
ី
ួ

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

ជាតិ ។ មយ៉ៃ ងយទៀតយបកខរនស្រស្តីគឺរតូវរបកួតរបករងជាមួ យយបកខរនដបទយទៀតយៅកនុងបកសពិយស្ស្យបកខរនបុរស្ ។

យយើងអាចនិ ោយពី កបបបទបនការយររើ ស្យរ ើស្បាន ទី ១)កតតខលួនឯង ទី ២)រតូវមានស្កមមភាពយលចយធាល ទី ៣)រកុម
ពួ កោត់ រំរញ
ុ ពីយរកាមរ្ូតយៅដល់ថានក់ យលើ
យរ ើស្យអើងមកយលើយបកខរនស្រស្តីយទ

។

យោករំ ទវបានបនតថា

តមការយល់យឃើញរបស្់ខំុោ
្ ម នការ

ប៉ៃុ កនតការយរ ើស្យអើ ងអាចយកើតយឡើងយោយសារកតតស្ងគមពួកោត់មិនហានចូ លរួម

កនុងនយោបាយ ។ យ្ើយមួ យយទៀតពួកោត់ រតូវការរបកួ តរបករងជាមួ យបុរស្ យ្ើយស្រស្តី និ ងបុ រស្តរមូវឲ្យ
បំ យពញលកខខណឌ៥ោ៉ៃ ងដូចោន ។ យបើនិោយពីឧបស្គគ ឬបញ្ញ
ា របឈមគឺយៅកតមាន ទី ១)យយើងរតូវរបកួ ត
របករងជាមួ យយបកខរនដបទយទៀតជាបុ រស្ ប៉ៃុកនតក៏អាចជាការយរ ើស្យអើងយភទគឺ យគចាត់ ទុក ស្រស្តីជាយភទទន់ យខាយ ឬ
កតតវបបធម៌ទំយនៀមទំ ោប់ រពមទំងកតតរគួសារ(សាវមី )មិនោំរទឲ្យចូ លរបឡូកកនុងនយោបាយ ។ យោករំ ទវ
បានផតល់អនុសាស្ន៍

និ ងដំ យណាោះស្សាយកនុងការោក់ ចំនួនយបកខរនស្រស្តីឲ្យកាន់ កតយរចើ នយៅនីតិកាលយរកាយៗ

យទៀតយៅលំោប់ យលខយរៀងទី ១-៣ថា ជាយនតការដំ បូង ស្រស្តីរតូវយរៀនស្ូរតចាប់ពីឥឡូវយនោះស្ិន បន្ទទប់មកស្រស្តីរតូវ
ហានចូ លរួមរបឡកកន
ូ
ុងវ ិស្័យនយោបាយ យបើ ស្ិនពួ កោត់ ចង់ចូលរួមជាមួ យយយើង ។
គណបក្សហ៊្នសុ
ន
ិ បុច
ិ
ុវ
យោករំ ទវរបាក់ ចន្ទថ យបកខរនឈរយ្មោះយលខយរៀងទី១៦ យៅមណឌល
កំ ពង់ ចាម

មកពី គណបកស្នស្ុ
ិនបុិច
ុវ

យោករំ ទវបានមានរបសាស្ន៍ ថា

ចំ យោោះគណបកស្នស្ុ
ិនបុិ ចកដលោក់ ស្រស្តីយៅយលខយរៀងខាងយលើ
ុវ

គឺ ស្រស្តីយន្ទោះរតូវ

មានគុ ណភាព ស្មតថភាព យដើ មបីរួយជាតិ យៅយពលជាប់ យននត ។ ស្រស្តីយន្ទោះមាន
លុយកនុងការរួ យោំរទ និងពរងឹងបកស ស្រស្តីយន្ទោះអាចឈរយ្មោះយៅយលខយរៀងខាង

យលើបាន ។ ចំ កណកអនកឈរយ្មោះយៅយលខយរៀងខាងយរកាមយោយសារមិនមាន
យោករំ ទវរបាក់ ចន្ទថ

លកខខណឌរគប់ រោន់ ដូចអនកឈរយ្មោះយៅយលខយរៀងខាងយលើយៅយឡើយ ។ មុ ននឹ ង
គណបកសោក់ យបកខរនឈរយ្មោះយៅយលខយរៀងខាងយលើ

មានលកខខ័ណឌយររើ ស្យរ ើស្ដូ ចជា មានភាពយសាមោះរតង់

ថវ ិកា

របជារបិ យភាពកនុងបកស

គណបកសនយោបាយ

បទពិ យសាធន៍ ការង្ករ និងមាន

។ ទក់ទងនឹងយោលនយោបាយយលើកស្ទយស្រស្ត
ី គណបកស្នស្ុ
ិនបុិចក៏ មានយោលនយោបាយយលើក
ួ
ុវ
ស្ទយស្រស្ត
ីកដរ ោមនការយរ ើស្យអើងស្រស្តីយទឲ្យកតមានស្មតថភាព និ ងមានលទធភាពកនុងការចូ លរួម មានថវ ិកាកនុងបកសគឺ
ួ
អាចឈរបានយៅយលខយរៀងខាងយលើយ្ើយ ។ ដូ យចនោះ ការរបឈមជាចំ បងរបស្់ស្រស្តី គឺ ថវ ិកា ។ យោករំទវបាន

មានអនុ សាស្ន៍ ថា យដើមបីយលើកស្ទយស្រស្ត
ីកុងវ
ន ិស្័យនយោបាយ និ ងោក់ ចំនួនយបកខរនស្រស្តីឲ្យកាន់ កតយរចើ នយៅនី តិ
ួ
កាលយរកាយៗយទៀតយៅលំោប់ យលខយរៀងទី ១ដល់ទី៣ គឺ គណបកស ឬចលន្ទស្រស្តីរបស្់គណបកសរតូវមានលុយ

2013

ស្រមាប់ រួយស្រស្តីកុងយពលឈរយ្
ន
ម ោះ ។

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

២.្សតជា
ី ប់យនែត្

លទធផលសបាោះសននតបសណា
ត ោះអាេននរបេ់គណៈកាមធិការជាតិ សរៀបចាំ ការសបាោះសននត (គ.ជ.ប)កាលពីនថងទី

១២ ដខេីោ ននាំ២០១៣ ចាំ នួនស្តេតីជាប់ សននតានការថយចុ ោះ១,៦៣% (២នាក់) ពី ១៨នាក់(១៤,៦៣%) សៅនី តិ
កាលទី ៤ ននាំ២០០៨ (ជាប់ សននតភាលម) មក ១៦នាក់(១៣%)សៅនីតិកាលទី៥ ននាំ២០១៣ ននអនកជាប់ សននតេរុប
១២៣នាក់ ។ បុ ដនត សោងតមលទធផលសបាោះសននតផលូវការរបេ់គ.ជ.បសៅនថងទី៨ ដខកញ្ហញ ននាំ២០១៣បានបង្ហាញ
ថា សបកខជនស្តេតីជាប់ សននតានចាំនួនស

ើងដល់ ២៥នាក់ (២០,៣៣%) ជាតាំណាងរាស្តេតេរាប់ នីតិកាលទី ៥សនោះ

បនាទប់ពីានការោដលងរបេ់សបកខជនជាប់ សននតមួយចាំ នួន ដដលភាគសរចើនជាបុ រេននគណបកសរបជាជនកមពុជា
មុ នការរបកាេលទធផលសបាោះសននតផលូវការរបេ់គ.ជ.ប ។ តួសលខសនោះានការសកើនចាំនួន ៥,៧០%(៧នាក់) សបើ
សរបៀបសធៀបនឹ ងការរបកាេលទធផលសបាោះសននតផលូវការនននី តិកាលទី ៤

ននាំ២០០៨

បុ ដនតថយចុ ោះបនតិច ០,៨១%

(១%)វ ិញសបើសធៀបនឹ ងចុងនីតិកាលទី៤ សេមើនឹង ២៦នាក់ (២១,១៤%) ។ ការដរបរបួលតួសលខភាលមៗសនោះគឺ ស

យ

ារានការគិតគូ រខលោះពី អក
ន ដឹកនាាំរបេ់គណបកសរបជាជនកមពុជា និងានការជូ នជាសោបល់របេ់CPWP and
Women for All តមរយៈការសចញសេចកតីដថលងការណ៍រួមេតីពី “សយើងរតូវការតាំ ណាងរាស្តេតស្តេតីោងតិច ៣០%
េរាប់ នីតិកាលទី៥” និ ងានកិចព
ច ិ ភាកាជាសរចើនតមវ ិទយុមួ យចាំ នួនអាំពីលទធភាពកនុងការបសងកើនចាំនួនតាំ ណាង
រាស្តេតស្តេតី

។ សទោះបី ជាោងសនោះកតី

កមពុជាសៅដតរបឈមកនុងការសធវើឲ្យបានេសរមចតមសគលសៅអភិ វឌឍន៍
េហ្េសវតសរ ៍កមពុជា (CMDG) ដដលបានកាំ ណត់ ថា សៅននាំ២០១៥ មន្រនតីជាប់សននតជាស្តេតីសៅថានក់ ជាតិោងតិច
៣០% ។
តរាងទី២៖

ចាំនួនស្តេតីជាប់សននតជាតាំណាងរាស្តេតេរាប់នីតិកាលទី៥

គណបក្ស

ស្តសរីជាប់ឈនោតនីតិកាលទ្ី៥

អាសនៈ
ទ្ទ្ ួលបាន

ចាំនួនស្តេតីជាប់សននត

ភាគរយ (%)

មណឌលសខតត/រកុង

របជាជនកមពជា
ុ
េសន្រង្ហគោះជាតិ

១៨

២៦,៤៧%

៧

១២,៧២%

ជ័ យ បាត់ ដាំបង កាំពង់ចម កាំពង់

សរុប

២៥

២០,៣៣%

ភនាំសពញ

១៣រាជធានីសខតត៖
ននាំង

កាំ ពត

បនាទយាន

កណា
ត ល

សពាធិ ាត់

រកសចោះ

សេៀមរាប

ាវយសរៀង តដកវ និងនបលិន

៦៨
៥៥
១២៣

តរាងទី ២បង្ហាញលទធផលសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំណាងរាស្តេត នី តិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣ថា សបកខជនស្តេតី
ជាប់ សននតជាតាំ ណាងរាស្តេតានចាំនួនដត ២៥នាក់ សេមន
ើ ឹង ២០,៣៣% ននចាំ នួនអនកជាប់ សននតេរុប ១២៣នាក់

។

គណបកសចាំនួន ២ដដលបានឈនោះសននតានអាេនៈសៅកនុងរដាេភា និងានស្តេតីជាប់ សននតជាតាំណាងរាស្តេត គឺ

៥៥ ។ លទធផលសបាោះសននតបានបង្ហាញសទៀតថា កនុងចាំ សណាម ១៣រាជធានី សខតតដដលានស្តេតីជាប់សននតជា
តាំ ណាងរាស្តេត គឺ រាជធានីភាំ សន ពញ និងសខតតកណា
ត លានតាំណាងរាស្តេតស្តេតីចាំនួន៤នាក់ និ ងសខតតាវយសរៀងាន
ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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2013

គណបកសរបជាជនកមពុជា ទទួ លបាន ៦៨អាេនៈ កនុងសនាោះាន ១៨អាេនៈជាស្តេតីសេមើនឹង ២៦,៤៧%ជាភាគ
រយខពេ់ជាងគណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ ដដលានស្តេតីជាប់ សននតដត ៧នាក់ (១២,៧៣%)ននអាេនៈ ដដលទទួលបាន

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

តាំ ណាងរាស្តេតស្តេតីចាំនួន៣នាក់ដដលជាចាំនួនសរចើនជាងបណា
ត សខតតសផសងៗ ។ ផទុយសៅវ ិញ សខតតដដលានភាគរយ
ស្តេតីជាប់ សននតខពេ់បាំផុតគឺ សខតតនបលិន ១០០% និងរាជធានី សខតតដដលានភាគរយស្តេតីខពេ់បនាទប់ ដូ ចជា សខតត
រកសចោះ ៦៦,៦៦% សខតតាវយសរៀង ៦០% សខតតកណា
ត ល ៣៦,៣៦% រាជធានីភាំ សន ពញ និងសខតតសេៀមរាបានភាគ
រយដូ ចគនគឺ ៣៣,៣៣% ។ ស

យដ

កសខតតដដលានភាគរយទបជាងសគបាំផុតវ ិញគឺ សខតតកាំពង់ ចម ៥,៥៥%

។ (េូមសមើ លបេមព័ន៣
ធ េតីពី ចាំនួន និ ងភាគរយស្តេតីជាប់ សននតតមមណឌលរាជធានី សខតត)
សបើ សរបៀបសធៀបនឹ ងនី តិកាលទី ៤ ចាំ នួនស្តេតីជាប់ សននតានការថយចុ ោះបនតិច ០,៨១% (១%) ពី ២៦នាក់សេមើ
នឹ ង ២១,១៤% សៅចុ ងនីតិកាលទី៤ មក ២៥នាក់ សេមើនឹង ២០,៣៣% នី តិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣ ។ តួសលខសនោះ
បង្ហាញពីកងវោះឆនទៈនសោបាយរបេ់អក
ន ដឹ កនាាំគណបកស និងរ ា ភិ បាលកនលងមកកនុងការបសងកើនេាារតស្តេតីជា
ថានក់ ដឹកនាាំសៅថានក់ ជាតិ ស្េបតមCMDG ។ សទោះជាោងសនោះកតី រាជរ ា ភិបាលកមពុជា និ ងគណបកសឈនោះសននត

ានអាេនៈសៅកនុងេភាសៅេល់សពលសវោចុងសរកាយ
(ននាំ២០១៤-២០១៥)កនុងការខិ តខាំ សធវើឲ្យេសរមចបាន
តមCMDGសនោះ ។ រាជរ ា ភិ បាល និងគណបកសានអាេនៈសៅកនុងេភាអាចខិតខាំរបឹងដរបងបសងកើនចាំ នួនស្តេតី
តមមសធយបាយសផសងៗតមដដលអាចសធវើសៅបាន ដូចជា អនុ វតតនូវរបព័នធកូតសយនឌ័ រ

ក់ ស្តេតីជាំនួេបុ រេដដល

ោដលងពី តាំដណង

ក់ ស្តេតីជាំនួេស្តេតីដដលបានោដលងពីតាំដណង។ល។ និង។ល ។ សរៅពីខិតខាំ របឹងដរបង

បសងកើនេាារតស្តេតី

ការយកចិតទ
ត ុក

ក់ សលើគុណភាពននការចូ លរួមរបេ់ស្តេតីក៏ជាសរឿងេាំខាន់ណាេ់ដដរ សធវើ

ោងណាឲ្យស្តេតីានេសមលងកនុងការេសរមចចិតត និ ងបាំ សពញការង្ហរស

យគមនការសរ ើេសអើ ងពី េាំណាក់បុរេដដល

ជាេហ្ការ ី ។

រកាហ្វក
ិ ទី៥៖ ចាំនួនអាេនៈរួមដដលគណបកសនីមួយៗទទួលបានទូទង
ាំ របសទេ

70

68
គណបកស ល.រ ទី១

60
55

50

គណបកស ល.រ ទី២
គណបកស ល.រ ទី៣
គណបកស ល.រ ទី៤

40

គណបកស ល.រ ទី៥

30

គណបកស ល.រ ទី៦

20

គណបកស ល.រ ទី៧

10

គណបកស ល.រ ទី៨

0

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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អាស្នៈកដលគណបកសនីមួយៗទទួ លបាន
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

រកាន្រហ្វក
ិ ទី៦៖ ចាំនួនតាំណាងរាស្តេតននគណបកសនសោបាយដដលទទួលបាន គិតជាភាគរយ(%)

តំណាងរាស្រស្តទង
ំ ១២៣រូប បននីតិកាលទី៥ ននំ២០១៣
7
(6%)
50
(41%)

48
(39%)
18
(14%)

គ.របជារនកមពុជា (ស្រស្តី ១៨ រូប = ១៤%)
គ.របជារនកមពុជា (បុរស្ ៥០ រូប = ៤១%)
គ.ស្យែង្កគោះជាតិ (ស្រស្តី ៧ រូប =៦%)
គ.ស្យែង្កគោះជាតិ (បុរស្ ៤៨ រូប = ៣៩%)

ករណីសក
ិ ាទី១
សោកជាំ ទវ លី គឹមយលៀង សកើតននាំ១៩៤៨ ជាសបកខជនសលខសរៀងទី៥ និង
បានជាប់ សននតសៅមណឌលបាត់ ដាំបងមកពីគណបកសរបជាជន បានានរបាេន៍
ថា

“កតតដដលជាំ រញ
ុ ចិ តខ
ត ុ ាំ ឲ្
្ យចូ លរួមកនុងនសោបាយស

យារសគសមើ លសឃើញពី

ភាពេកមមននការង្ហររបេ់ខុ ាំ ្ គឺ សចោះជួ យស្តេតី បុ រេ កុ ារមិនសរ ើេសអើង សហ្ើយ

គណបកសក៏ សមើ លសឃើញខ្ុាំ របជាពលរដាក៏សចោះដតស្េោញ់ខុ ាំ ្ ដដលជាសហ្តុសធវើឲ្យខ្ុាំ
ចូ លរួមកនុងនសោបាយស

យមិ នដឹ ងខលួន” ។

សៅេម័ យរដាកមពុជាមិនេូវានគណបកសសរចើនសទ

រួមកនុងគណបកសរបជាជនកមពុជាតាំងពី ននាំ១៩៧៩រហ្ូតមក

សទើបសោកជាំ ទវចូ ល
។

បនាទប់មកសោក

ជាំ ទវក៏ ានតួ នាទី ជារបធានេហ្ជីពកាន់ ខាងការង្ហរជួ យស្តេតី

សបើអក
ន ណាាន

បញ្ហ
ា អវីានទុ កខលាំបាកអវីអាចមករកគត់ឲ្យជួ យស

យោករំ ទវលី គឹមយលៀង

ោះស្ាយ ។ ននាំ១៩៨១-ននាំ១៩៨២ សោកជាំ ទវ ានតួ នាទី

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

2013

ជារបធានសទេចរណ៍សៅសខតតបាត់ ដាំបង ។
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

ទុ ក

សោកជាំ ទវបនតថា សៅកនុងគណបកសរបជាជនកមពុជាគឺ ានរកុមចលនាស្តេតី សរពាោះគណបកសសនោះយកចិតត
ក់ ស្តេតីណាេ់ ជាពិ សេេគណបកសសមើ លសឃើញខ្ាំុជាមនុ េសសាមោះរតង់ មិ នសចោះសរ ើេសអើ ង មិ នសចោះវាយឫក

គឺ សចោះជួ យទុ កធ
ខ ុ រ:ដល់មនុេសរគប់ គនមិនថាបុរេ ឬស្តេតី ។ ចាំ ណុចមួ យសទៀតខ្ាំុអបអរ និ ងេរសេើរចាំ សពាោះស្តេតីទាំង
អេ់ដដលសចោះសធវើការង្ហរ គឺបានជួ យខលួនឯង ។
សោកជាំ ទវបនតថា ចាំ សពាោះគណបកស
ជួ យស្តេតីគនឯងបានសរចើ ន

ក់ សបកខភាពស្តេតីសៅជួ រខាងសលើគឺជាសរឿងលអណាេ់ សរពាោះស្តេតីអាច

ជួ នកាលសរឿងរាវខលោះគត់មិនអាចនិោយជាមួ យបុ រេបានសទ

គត់ រតូវនិ ោយរបាប់

សយើងជាស្តេតីដូចគន សហ្ើយសយើងជាស្តេតីរតូវផតល់ការដណនាាំពួកគត់ ជាស្តេតីដដលានការង្ហរសធវើសៅកនុងភូមិ កនុងឃុាំ
ថា ការង្ហរស្តេតីសៅទី រកុងសគសធវើសចោះអេ់សហ្ើយ ដូសចនោះសយើងរតូវសធវើតមសគសដើមបីកាងេមតថភាពខលួនឯង គឺ ខាំុស្ ចោះ
ដតបង្ហាត់បង្ហាញគត់ សដើមបីឲ្យស្តេតីានការរ ីកចាំសរ ើន ។ ស
ដតពនយល់ឲ្យសៅសរៀន សរពាោះេងគមឥ

យដ

កចាំ សពាោះកូនស្េីៗដដលចូ លចិ តតសៅផទោះ សយើងរតូវ

ូវសគសលើកតាំសកើងស្តេតីណាេ់ ។

សោកជាំ ទវបានបនតសទៀតថា

គណបកសបានសបើកទូ ោយណាេ់ទក់ទងនឹ ងការសរជើ េសរ ើេសបកខជន

េាំខាន់ រតូវការសមើ លសៅសលើេមតថភាព របជារបិយភាព របវតតិការង្ហរ និងជាមនុេសមិនវាយឫក ចាំ សពាោះកាំ រ ិតវបបធម៌ ក៏

រតូវការផងដដរ ។ ចាំសពាោះខលួនខ្ាំុតទល់គមនបញ្ហ
ា ឬការរបឈមអវីសទសៅកនុងគណបកស គឺ ានដតសគេបាយចិ តអ
ត ប
អរាទរជាមួ យសយើង ។

សោកជាំ ទវបានបដនថមថា កនុងអាំ ុងសពលសធវើការសោេនាសបាោះសននត គឺ ខាំុស្ ធវើអី សវ ៅតមកមមវ ិធី នសោបាយ
របេ់គណបកសបុ សណាណោះ បុ ដនតសៅកដនលងខ្ាំុសធវើការគឺចង់ និោយថាសៅកនុងស្េុកខ្ាំុតទល់ សគាគល់ខាំុច
្ ាេ់ណាេ់អី វ
ដដលខ្ាំុធាលប់ជួយទុកខធុរ:ដល់របជាពលរដា ជាពិ សេេស្តេតីឈឺសពាោះឆលងទសនល(េាំរាលកូន)ជាសដើម ។ មួ យវ ិញសទៀត
សបើ របជាពលរដាគត់ ចង់ដឹងបសចចកសទេកនុងការ ាំដុោះ
សធវើសមចចង់ឲ្យចាំ សរ ើនផលានចាំ ណូលលុយកាក់ចូលកនុង
រគួារ ខ្ាំុសចោះដតជួ យសៅ សហ្ើយសយើងសចោះដតសដើរស្ាវរជាវទក់ទងខាងកេិកមម

ាំសនោះ

ាំសនាោះ សរពាោះដបកខាងខ្ាំុ

ភាគសរចើ នរកីរក អញ្ចឹងសហ្ើយសយើងរតូវគិ តគូ រឲ្យពួ កគត់ ានមុ ខរបរ ានរបាក់ ចាំណូល ខ្ាំុគិតថាសនោះជាវ ិធី ាស្តេត
មួ យទក់ ទញេនលឹកសននតផងដដរ ។

ជាចុ ងសរកាយសោកជាំ ទវបញ្ហ
ជ ក់ ថា សៅកនុងអាណតតិសនោះគត់នឹងសធវើអី ឲ្
វ យស្េបសៅតមកមមវ ិធីនសោបាយ
គណបកស ដដលានដូចជាការបណុត ោះបណា
ត លស្តេតី អាំ ពីេុខុាលភាពស្តេតី ការពនយល់ពីអនាម័ យស្តេតី កុារ និ ង
បាំ ផុេឲ្យកុ ារសៅសរៀនឲ្យបានរគប់ គន ។

គួរបញ្ហ
ជ ក់ផងដដរថាសោកជាំ ទវ លី គឹមសលៀង ជាស្តេតីសមាយានក់ ានកូនស្េី៤នាក់ បុ ដនតាលប់១នាក់
ានតួ នាទី ជារគូមសតតយយេិកាសៅបទុ មរាជាពី េងគមចេ់

។

សោកជាំ ទវក៏ ធាលប់ ជាស្តេតីានក់ ឈរស្មោះសបាោះ

2013

សននតសៅសលខសរៀងទី១ដដរ តាំងពី អាណតតិទី២មកសមលោះ ។ េពវនថងសោកជាំ ទវរេ់សៅសខតតបាត់ដាំបង ។

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

ករណីសក
ិ ាទី២
សោកកជាំ ទវ មួរ សុខរួរ ជាសបកខជនសលខសរៀងទី ១ និងបានជាប់ សននត
សៅមណឌលបាត់ ដាំបងនិងជាាថបនិករបេ់គណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ (CNRP) ។
ដផអកតមរបវតតិរប
ូ េសងខបតាំណាងរាស្តេតនីតិកាលទី ៤
សចញស

(ននាំ២០០៨-២០១៣)

យ អងគការខុ មដន្រហ្វលននាំ២០០៩ បានបង្ហាញពីបទពិ សាធន៏ ការង្ហរេាំខាន់ៗ

របេ់សោកជាំ ទវមុនសពលជាប់ ជាតាំណាងរាស្តេត៖
- ននាំ២០០៦ ដល់ននាំ២០០៧
- ននាំ២០០៤ ដល់ននាំ២០០៧

យោករំ ទវមួរ ស្ុខ្ួរ

អគគសលខាធិ ការគណបកសេមរងសុី

របធានគណ:អភិ បាលនាយកវ ិទយាថន
េនតិភាព និ ងអភិ វឌឍន៍

- ននាំ២០០៤ ដល់ននាំ២០០៦

េាជិកគណ:កាមធិការនាយកគណបកស

- ននាំ១៩៩៨ ដល់ននាំ២០០៤

េមរងសុី
រដាមន្រនតីរកេួងកិ ចចការនារ ី និ ងអតីតយុទធជន

សោកជាំ ទវ មួ រ េុខហ្ួរបានានរបាេន៍ ថា “ខ្ុាំឈរស្មោះជាតាំ ណាងរាស្តេតសៅកនុងគណបកសេមរងសុី

តាំងពី ននាំ១៩៩៨ គឺ ឈរស្មោះសៅសលខសរៀងទី ៤ ។ សៅននាំ២០០៣ឈរស្មោះសៅសលខសរៀងទី៣ ននាំ២០០៨ឈរ
ស្មោះសៅសលខសរៀងទី១ និងននាំ២០១៣ឈរស្មោះសៅសលខសរៀងទី១កាន់ សៅមណឌលបាត់ ដាំបង ចាំសពាោះសខតតសនោះគឺ
ខ្ុាំសមើ លការខុ េរតូវទូ ទាំងសខតតសដើមបីស

ោះស្ាយបញ្ហ
ា ជូ នរបជាពលរដាសៅមូ ល ា ន ជាពិសេេបញ្ហ
ា ស្តេតី”។

សបើនិោយពីឧបេគគ ឬបញ្ហ
ា របឈមរបេ់ស្តេតីគឺសៅដតាន ទី ១)ស្តេតីរតូវរបកួតរបដជងជាមួ យសបកខជន
ដនទសទៀតជាបុ រេ

បុ ដនតក៏អាចជាការសរ ើេសអើ ងសភទគឺ សគចត់ទុកស្តេតីជាសភទទន់ សខាយ

ទាំ ោប់ រពមទាំងកតតរគួារ(ាវមី )មិនគាំរទឲ្យចូលរប

ឬកតតវបបធម៌ទាំសនៀម

ូកកនុងនសោបាយជាសដើ ម ។

កនុងអាំ ុងសពលសោេនាសបាោះសននតសោកជាំ ទវបានសលើកស ើងនូ វកមមវ ិធីនសោ
បាយចាំ នួន ៧ចាំ ណុចធាំៗ ដូ ចជា៖ ទី១) អ្ាំ ចេ់ៗទទួ លបានរបាក់ ដខកនុង១ដខចាំ នួន១០ដុ ោលរ ទី ២) កមមការ ិនី គឺ
សោកជាំ ទវបដនថមថា

ទទួ លបានរបាក់ ដខកនុង១ដខចាំនួន១៥០ដុ ោលរ ទី៣) ជាពិ សេេអនករគូ មន្រនតីរាជការជាស្តេតីគឺទទួ លបាន ១ដខចាំនួន
១ោនសរៀល ទី ៤) គឺ ខាងកេិកមម សរពាោះ៥០%ននកេិករសយើងជាស្តេតី រកទីផារជូនពួកគត់ ផលិតផលរបេ់គត់
ទី ៥) សេវាេុខភាពស

យឥតគិ តនថលសរពាោះវាេាំខាន់ ណាេ់េាំរាប់ស្តេតី ទី ៦) គឹ េនយផតល់ជូននូ វអាោរូបករណ៍

សៅដល់យុវនារ ី សហ្ើយនិងកមមវ ិធី កមចីេាំរាប់ ការេិកា ទី ៧) អាំពីថវ ិកា ការរបាក់ កមចីកុាំឲ្យសលើេពី ១%កនុងមួ យដខ
សរពាោះអនកដដលខចីលុយភាគសរចើនគឺ ជាស្តេតី ។

េកមមភាព

ដដលគត់ បាន និងកាំ ពុងសធវើមុនសគសនាោះគឺ សៅនថងទី៣០ ដខតុ ោ ននាំ២០១៣ សៅស្េុកថមសគល ឃុាំតយុង សខតតបាត់
ដាំ បង គត់ បានចុ ោះសៅមូល ា នសមើ លរបជាពលរដា ជាពិ សេេស្តេតី កុ ាររងសរគោះស
ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

យទឹកជាំ នន់ ។ កនុងសនាោះ
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បនាទប់ពីសោកជាំទវជាប់ សននតជាតាំណាងរាស្តេតសៅមណឌលបាត់ ដាំបងេរាប់នីតិកាលទី ៥សនោះ

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

សោកជាំ ទវក៏ បានបង្ហាញេកមមភាពរបេ់ខួនតមរយ:របព័
ល
នធអុិនសធើ សណត

សនាោះគឺ តមរយ:របព័នធផសពវផាយ

េងគមដូ ចជាFacebookផងដដរ ។

សោកជាំ ទវបានផតល់អនុាេន៍ ថា ដាំសណាោះស្ាយកនុងការ

កាលសរកាយៗសទៀតសៅលាំ

មកស្តេតីរតូវោ្នចូ លរួមរប

ក់ចាំនួនសបកខជនស្តេតីឲ្យកាន់ដតសរចើនសៅនីតិ

ប់ សលខសរៀងទី ១-៣ ជាយនតការដាំបូង ស្តេតីរតូវសរៀនេូរតចប់ពីឥ

ូវសនោះេិន បនាទប់
ូកកនុងវ ិេ័យនសោបាយ សបើ េិនពួកគត់ ចង់ ចូលរួមជាមួ យសយើង ។ មយងវ ិញសទៀត

សោកជាំ ទវក៏ ចង់ បានសបកខភាពស្តេតី ដដលានាននដសចញពីអងគការេងគមេុីវ ិលមកចូ លរួមឈរស្មោះជាសបកខជន
ផងដដរ គត់នឹងជាំ រញ
ុ ស្តេតីទាំងសនាោះ រពមទាំង

ក់ សៅសលខសរៀងទី១ ឬទី ២ជូ នពួ កគត់ ។ សោកជាំ ទវបានបញ្ហ
ជ ក់

ថាសយើងរតូវការស្តេតីានចាំ សណោះដឹ ង សយើងរតូវការអនកដដលមករបយុទធយកឈនោះ ានរបវតតិការង្ហរយូរ ពិសេេ
សយើងរតូវការអនកដដលេងគមសគាគល់ គឺសៅកនុងអងគការានស្តេតីទាំងសនាោះសរចើនណាេ់
សយើងានស្តេតីកុងចលនាស្តេត
ន
ីសហ្ើយ បុ ដនតមិនសចោះដត

។ សោកជាំ ទវបនតថា

ក់ ៗពួ កគត់ឲ្យឈរសលខសរៀងណាមួ យសនាោះសទ េាំខាន់ ស្តេតី

ទាំងសនាោះរតូវកាលោន និងេកមម គឺ ចុោះសៅមូ ល ា នតទល់រាល់នថងឲ្យរបជាពលរដាសគសមើ លសឃើញ សដើមបីបសញ្ចញ
ាននដ និងអូ េយកេនលឹកសននតឲ្យគណបកសជាប់ ។

ជាចុ ងសរកាយសោកជាំ ទវានរបាេន៍ ថា “អវីដដលខ្ុាំបានកាំ ពុងសធវើ និងបនតសធវើតសៅមុខសទៀត គឺ ទមទរ

រកយុតិធ
ត ម៌ រកេិទិ សធ េមើគនជូ នស្តេតី” ។ ជាមួ យគនសនោះដដរ កញ្ហញ ដណវ អុីមជាសលខាធិ ការរបេ់សោកជាំទវ បាន
បញ្ហ
ជ ក់ ថា

ាននដដដលជាលទធផលរបេ់សោកជាំ ទវបានសធវើគឺានសរចើ ន

េាំខាន់ ៗមួ យចាំនួនដូចជា៖

បុដនតគត់ បានសលើកយកចាំ ណុច

ទី ១)

-សោកជាំ ទវបានជាប់ ជារបធានស្តេតីរបជាធិ បសតយយសៅដបកអាេុី (CALD) Council of Asian

ទី ២)

-បាននាាំញតិជ
ត ូនសៅសោកស្េីហ្ុីលឡារ ីគលីនតុន

ទី ៣)

Liberals and Democrats សៅននាំ២០០៩ ។

បូ លីេ សបអឹមបានចប់ ស្តេតីរងសរគោះជាង ១០រូបសៅឃុាំោាំង ស

យាររពួកគត់ ទមទរសអាយ

ានេាំណងេមរមយជាមួយរកុមហ្្ុនតនអុីមុិច ដដលបានរ ាំសោភយកផទោះេដមបងពួកគត់ ។
-បានជួ យអនតរាគមន៍
របសទេាស

េុី

និ ងទប់ាកត់ចាំសពាោះរកុមហ្្ុនដដលនាាំពលករសៅបសរមើការង្ហរសមផទោះសៅ

របសទេអាន្រហ្វិកខាងតបូង

ពលករសពលជួបបញ្ហ
ា ធងន់ធងរសៅទី សនាោះ
ទី ៤)

អាំ ពីអក
ន បុរ ី និងបឹងកក់ ដដលរតូវរកុមអាជា្ធរ

រកុមហ្្ុនមិ នដដលខាវយខវល់ពីការលាំបាកចាំ សពាោះ

សហ្ើយជាពិ សេេពលករមិ នទន់រគប់ អាយុរតូវបាន

រកុមហ្្ុនដកលងឯការ ទសងវើទាំងសនោះជាទសងវើខុេចាប់ ទាំងស្េុង ។

-សៅសដើ មដខកញ្ហញ ដខតុោ និងដខវ ិចឆិកា ននាំ២០១៣សនោះ សោកជាំ ទវបានចុ ោះេួរេុខទុកខរបជា
ពលរដារងសរគោះស

យទឹ កជាំ នន់

និ ងបាននាាំអាំសណាយេបបុរេធម៌ ពីបងបអូនដខមរសៅសរៅស្េុក

និ ងកនុងស្េុក សដើមបីជួយេរាលនូ វទុ កខលាំបាករបេ់របជាពលរដាដដលកាំពុងរងសរគោះស

យសរគោះ

ធមមជាតិ របាណជាង៤ពាន់ រគួារ េថិតសៅស្េុកថមសគល ស្េុកកាំ សរៀង ស្េុកេដងក ស្េុកឯកភនាំ
ស្េុកគេ់រក

ស្េុកបាណន់ ស្េុករុកខគីរ ី និងរកុងបាត់ ដាំបង សខតតបាត់ ដាំបង ។

គួ របញ្ហ
ជ ក់ផងដដរថា សោកជាំ ទវមួ រ េុខហ្ួរ សកើតសៅននាំ១៩៥៤ សៅរាជធានីភាំ សន ពញ ានរគួារ និង

ញ េហ្រដាអាសមរ ិក ។ បនាទប់មកសៅននាំ១៩៧៩ ដល់ននាំ១៩៨១ អនុបណិ ឌ តដផនកកិចចការេងគម ប័ រគលី កាលីហ្័រវ
ញ េហ្រដាអាសមរ ិក ។

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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ានកូន៣នាក់ ។ ករមិតវបបធម៌ ពី ននាំ១៩៧៦ ដល់ននាំ១៩៧៩ បរ ិញ្ហញបរតចិតតវ ិទយ ាន់ន្រោវន់ េុីេូក រដាកាលីហ្័រវ

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

ករណីសក
ិ ាទី៣
សោកស្េី គី សុភាព សកើតននាំ១៩៦១ ជាសបកខជនមណឌលកាំ ពង់ ននាំង សលខ
សរៀងទី៣ មកពីគណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ

គត់ បានានរបាេន៍ អាំពីកតតដដល

ជាំ រញ
ុ ឲ្យគត់ េរ័ ម គចិ តច
ត ូ លរួមកនុងវ ិេ័យនសោបាយ គឺ សៅចុងននាំ១៩៩៨

។ គត់

បានសឃើញរបជាពលរដាសៅដកបរភូមិានបញ្ហ
ា ជាមួ យអាជា្ធរដដនដី ពី សរឿងការចប់
ឧបករណ៍សនាទរបជាពលរដា ដដលបានមកសនាទសៅដកបរចាំ ណុចកប់ សេោះ សៅ

យោកស្ស្ី គី ស្ុភាព
កនុងឃុាំឈក
ូ េ ស្េុកកាំពង់ រតឡាច ។ បនាទប់ មក គត់ បានសឃើញតាំ ណាងរាស្តេត
របេ់គណបកសេម រងសុម
ី កជួបរបជាពលរដាទាំងសនាោះគឺ សោកេម រងសុីតទល់ ។ សោកានការរពួយបារមភមួយ
ភូមិដតមតងមិ នដមនបុគល
គ មួយនាក់ពីរនាក់ សទ សហ្ើយគណបកសសនោះទប់ាកត់ បទសលមើេសនាទបោះពាល់ផលរបសោជន៍

របេ់អក
ន កនុងភូមិរបេ់គត់ ។ ចាំ ដណកអាជា្ធរ ដដលបានចប់ឧបករណ៍សនាទរបេ់របជាពលរដាសហ្ើយដបរសៅ
ជាភ័ យខលួនសៅវ ិញ សៅសពលសឃើញគណបកសេម រងសុច
ី ុ ោះមកអនតរាគមន៍អាំពីបទសលមើេសនោះ ។ ស យសមើលសឃើញ
ទសងវើលរអ បេ់គណបកសេមរងសុី ក៏ បណា
ត លឲ្យចិតតខាំុច
្ ប់ សផតើមចូ លរប ូកកនុងវ ិេ័យនសោបាយ ស យមិនដឹងខលួន
សហ្ើយខ្ាំុបានចូ លរួមកនុងគណបកសេមរងសុី ចាំនួន៣អាណតតិ តាំងពី ននាំ២០០៧មកសមលោះ ។
សោកស្េី េុភាពបាននិោយបនតថា ដាំបូងស

ើយគត់ បានចូ លរួមកនុងគណបកសេម រងសុីគឺគត់ បាន
ចប់ សផតើមចូ លសៅកនុងរកុមចលនាស្តេតីស្េុកកាំពង់រតឡាច ។ ស យបានសមើលសឃើញនូ វកមមវ ិធីនសោបាយរបេ់

គណបកសេម រងសុីានទាំងអេ់ ១០ចាំណុច សគលនសោបាយសនោះក៏បាននិោយអាំពីការសលើកេទួយស្តេតី និងកុ ារ

រពមទាំងសលើកស

ើងសធវើសមចឲ្យរបជាពលរដាានជី វភាពេមរមយ របាក់ ដខមន្រនតីរាជការេមរមយ កមមករសរាងចរកជា

សដើម ។
សោកស្េីក៏បានេរសេើរគណបកយេមរងសុី

សចោះសលើកទឹកចិតតស្តេតី

ចូ លរួមវគគបណុត ោះបណា
ត លជាមួ យអងគការសនោះអងគការសនាោះ
បាយសកើ នស

ើងមួ យកាំរ ិត

។

និងផតល់ឱកាេឲ្យស្តេតីបានសៅសរៀន

ដដលជាសហ្តុសធវើឲ្យចាំ សណោះដឹ ងគត់ ខាងដផនកនសោ

សោកស្េីបានបដនថមថា

“ខ្ាំុធាលប់ ឈរសៅសលខសរៀងទី ២កាលពី អាណតតិមុនកនង
ុ
គណបកសេមរងសុី បុដនតអាណតតិទី៥សនោះខ្ាំុឈរសៅសលខសរៀងទី ៣ មូ លសហ្តុដដលខ្ាំុឈរសលខសរៀងទី៣ស យារ
គណបកសេមរងសុី
រួមបញ្ូច លគនជាមួ យគណបកសេិទិ ម
ធ នុ េសសៅជាគណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ
សហ្ើយខ្ាំុបាន

េមបទនឲ្យសបកខជនសផសងឈរសៅសលខសរៀងទី ២ដដលជាបុ រេ ។ សោកស្េីបនតថា “គណបកសបានជាំ រញ
ុ ខ្ុាំឈរ

ស្មោះសៅសលខសរៀងខាងសលើដដរ

បុ ដនតរតូវបានខ្ុាំបដិ សេធសរពាោះខ្ុាំសមើ លសឃើញពី េមតថភាពខលួនមិនអាចឈរ

ស្មោះសៅសលខសរៀងទី១បាន សទើបខ្ុាំេុាំឈរសៅសលខសរៀងទី៣” ។ មយងវ ិញសទៀតសបើ និោយពី ការឈរស្មោះសៅ
សលខសរៀងខាងសលើ ឬខាងសរកាម អាស្េ័យសលើេមតថភាព លទធភាព សពលសវោរគប់ រគន់ កុងកិ
ន ចចការង្ហរសនោះ ។

យសបាោះសននតគាំរទតាំងពី ថានក់ ឃុាំ ថានក់ ស្េុក និ ងថានក់ សខតត ។ ជាងសនោះ

សៅសទៀតគណបកសក៏ ានការជាំ រញ
ុ សបកខជនណាដដលសលចសធាល (ានេមតថភាព
ភាព) ឲ្យឈរស្មោះសៅសលខសរៀងខាងសលើផងដដរស
ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

ានភាពកាលោន ានលទធ

យមិ នានការសបាោះសននតេទង់មតិ ស

ើយ ។ សោកស្េីបនត
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បុ ដនតក៏ានសធវើការេទង់មតិេាជិ កបកស ស

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

ថា សបើនិោយពី ាធារណជនវ ិញខ្ាំុានការសរតកអរសរពាោះបានឮេាំដីរបជាពលរដាស

យតទល់ថា របជាពលរដា

សៅកនុងឃុាំសឃើញខ្ាំុជាស្តេតីានក់ របឹងដរបងសធវើការង្ហរពួកគត់ គមនការសរ ើេសអើងដថមទាំងេរសេើរថា « ខ្ុាំជាស្តេតីសាោះ
សធវើការង្ហរបានលអជាងបុ រេ សចោះដឹ ងេុខទុកខរបជាពលរដាមិនរបកាន់ ថាគណបកសណា ឬគណបកសណា » ។
តមរបាេន៍ចុងសរកាយរបេ់សោកស្េី

គី

េុភាព

គត់ចង់ ចូលរួមសលើកេទយស្តេត
ីកុងវ
ន ិេ័យ
ួ

នសោបាយរពមទាំងជាំ រញ
ុ ការ

ក់ ចាំនួនសបកខជនស្តេតីឲ្យកាន់ដតសរចើ នសៅអាណតតិសរកាយសទៀត

ឲ្យានស្តេតីឈរ

ស្មោះបានសរចើ នសៅថានក់ ស្េុក

វាជាចាំ ណុចលអខាំុក
្ ៏េាំលឹងសមើ លស្តេតីណាដដលានេមតថភាព

សដើមបីឲ្យពួ កគត់

ានភាពកាលោនចូ លរួមសធវើកិចចការនសោបាយ

សរពាោះស្តេតីសបើ សធវើការង្ហរអវីគឺយកចិតត

ក់ ខាលាំង

សហ្ើយសបើស្តេតីសធវើអី វ

មួ យសហ្ើយបានលទធផលលអរបសេើរជាងបុ រេ ។ ខ្ាំុគិតថាខ្ាំុនឹងសធវើការបណុត ោះបណា
ត លពូកគត់ ដូចគណបកសធានប់
សធវើចាំសពាោះខ្ាំុអញ្ចឹង
សហ្ើយខ្ាំុេងឃឹមសទៀតថាអាណតតិសរកាយសបើ ានស្តេតីចូលរួមសរចើ នគណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ នឹង
ទទួ លបាន៣អាេនៈសៅមណឌលកាំពង់ ននាំងសនោះ ។

សបើ សទោះបី សោកស្េី គី េុភាព មិនបានជាប់ សននតសៅអាណតតិទី៥សនោះកី ត បុដនតទឹកចិ តតគត់ សៅដតចង់បនតសធវើ
នសោបាយ និ ងបនតជួយស្តេតីសៅមូ ល ា នរបេ់គត់ទក់ ទងនឹ ងសេវាាធារណ: ដូចជា ជួ យស្តេតីាននផទសពាោះសបើ
ឈឺសពាោះសពលយប់ េូមផតល់ដាំណឹងមកគត់ សដើមបីរករុម
ឺ កដឹកជូនសៅមណាលេុខភាព ។
គួ របញ្ហ
ជ ក់ ថា សោកស្េី គី េុភាព ជាស្តេតីសមាយ ានកូន៤នាក់ ស្េី៣នាក់ របុេ១នាក់ ។ កាលពីមុន
គត់ ជាអនកលក់ដូរឥវាន់ ចប់ ហ្ួយតិចតួចតាំងពី ននាំ១៩៩២

។ គត់ ធាលប់ បានសរៀនេូរតសៅថានក់ បាក់ I/បាក់ អង

(ទី៩-ទី១០) សៅវ ិទយល័យរពោះយុគនធរ សហ្តុផលដដលគត់ បានចូ លសរៀនស

យារាតយ ឪពុកគិ តថាកូ នស្េីរតូវ

ដតបានចូ លសរៀនេូរតដូចកូ នរបុេផងដដរ ។
ករណីេិកាទាំងបីសនោះ បង្ហាញឲ្យសឃើញថា កនុងការសធវើនសោបាយ ស្តេតីរតូវការការផតល់ឱកាេ និងគាំរទ
ពី គណបកសនសោបាយរបេ់ខួន
ល ។ គណបកសរតូវានសគលនសោបាយជាក់ោក់ ជាោយលកខណ៍អកសរ សដើមបី
សលើកេទយដល់
ការចូ លរួមរបេ់ស្តេតី
ួ

និងរតូវានដផនការអភិ វឌឍន៍ េមតថភាពស្តេតីអាំពីកិចចការនសោបាយ

និង

ជាំ នាញសផសងៗតមរយៈឲ្យស្តេតីចូលរួមកនុងវគគបណុត ោះបណា
ត លខលីៗ េិកាខាោ ។ល។ និង។ល។ បដនថមពីសលើសនោះ
ស្តេតីរតូវានភាពរួេរាយរាក់ ទក់ ានការតេ្ូ ានឆនទៈសាោះមុត និងកាលោន រពមទាំងានភាពសជឿជាក់សលើខួន
ល
ឯង ។

៣.កមមវិធីនយោបាេថាែក់ជាត្ិរបស់គណបកស អំពី បញ្ញ
ា ្សតី និងកុមារ

បានសធវើេកមមភាពសោេនាោងេកមមសដើ មបីបង្ហាញកមមវ ិធីនសោបាយរបេ់ខួនកន
ល ុងការអភិ វឌឍរាជធានី
និ ងរបសទេជាតិ ជូនដល់អក
ន សបាោះសននត ។ អាំ

សខតត

ុងសពលសនោះ សយើងសឃើញគណបកសពី របានសធវើេកមមភាពសោេនា

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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កនុងដាំ សណើរការយុទធនាការសោេនាសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣ ដដល
ានរយៈសពល ៣០នថង ចប់ ពីនថងទី២៧ ដខមិ ថុនា ដល់នថងទី២៦ ដខកកក ននាំ២០១៣ គណបកសនសោបាយទាំង៨

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

េកមមជាងសគ គឺ គណបកសរបនាំង (គណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ ) និ ងគណបកសកាន់ អាំណាច (គណបកសរបជាជនកមពុជា) ។
ជាមួ យគនសនោះ គណបកសមួ យចាំនួនក៏ បានបង្ហាញដល់អនកសបាោះសននតនូ វកមមវ ិធីនសោបាយទក់ ទិនបញ្ហ
ា ស្តេតី និ ង

កុ ារសដើ មបីស

ោះស្ាយកនុងនី តិកាលទី ៥សនោះផងដដរ ។

កមមវ ិធីនសោបាយ និងការេនយរបេ់គណបកសខាងសរកាមសនោះ រតូវបានដកស្េង់ សចញពី វ ិទយុអាេុីសេរ ី

និ ងឯការរបេ់វ ិទយាថនតេ្ូមតិ និ ងសគលនសោបាយ (API) េតីពី “សគលនសោបាយគណបកសកនុងការ
សោេនាសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី ៥” ដដលបានដកស្េង់ ទាំងស្េុងពី កមមវ ិធី នសោបាយ
របេ់គណបកសនសោបាយទាំង៨ េរាប់នីតិកាលទី ៥ ។ កមមវ ិធីនសោបាយ និងការេនយសនោះក៏ បានដកស្េង់

សចញពីរបាយការណ៍របេ់អងគការខុមដន្រហ្វល េតីពី “ការចូ លរួមនសោបាយរបេ់ស្តេតីកុងការសបាោះសន
ន
ន តសរជើ េតាំង
តាំ ណាងរាស្តេត នី តិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣” ចាំនួន ២៥ឃុាំ កនុងស្េុកចាំ នួន៥ និងសខតតចាំនួន៥ ដូចជាសខតតកាំពង់ ននាំង
សខតតកាំពង់ ចម សខតតកាំពង់ធាំ សខតតរពោះវ ិោរ និ ងសខតតតដកវ ។
តរាងទី៣៖

កមមវ ិធីនសោបាយថានក់ជាតិរបេ់គណបកសសដើមបីស

តរាងខាងសរកាមសនោះ
ស

បង្ហាញឲ្យសឃើញថា

គណបកសនសោបាយបានបសងកើនការយកចិតទ
ត ុក

ក់ទក់ទងនឹងការ

ោះស្ាយបញ្ហ
ា ស្តេតី និងកុារសៅកនងកមម
វ ិធីនសោបាយរបេ់ខន
ុ
ួល ។

ល.រ

១

ោះស្ាយបញ្ហ
ា ស្តេតី និងកុារ

គណបកស

កមមវធ
ិ ីនយោបាេ

នយោបាេ

បសងកើនការពរងឹងគុ ណភាព សេវាេុខាភិ បាល និងេងគមកិ ចច ស
រកមេីលធម៌ វ ិជាជជីវ:

យសលើកកមពេ់ គណបកស

ិ បុិច
និងានសគលនសោបាយផតល់របាក់ សលើកទឹកចិតច
ត ាំ សពាោះ រ្វុនសុន

រគូសពទយគាំរូ និងផតល់សេវាមិ នយកកាំនរចាំ សពាោះរបជារាស្តេតរកី រក ផតល់សេវាជូ នស្តេតី
ាននផទសពាោះឲ្យសៅពិនិតយនផទសពាោះសៅមនទីរសពទយរដាស

យឥតបង់របាក់ កាត់ បនថយ

អរតមរណភាពាត ទរក និងកុ ាររពមទាំងជរមុញឲ្យសពទយជួ យពយបាល
របជារាស្តេតដដលសរគោះថានក់ចរាចរស

យរដាជាអនកសចញនថលសេវាជូន ។

២

លុបបាំ បាត់ ការជួ ញដូ រមនុេស ស្តេតី និ ងកុ ារ និ ងលុបបាំ បាត់ ការផលិត ការចរាចរ

៣

ជរមុញការអនុ វតតចាប់ ឲ្យបានមុឺងាត់

ការដចកចយ និងការជួ ញដូ រសរគឿងសញៀនខុ េចាប់ រគប់របសភទ ។
ពិ សេេចាប់ របនាំងអាំ សពើ ពុករលួយ

ចាប់ េីព
ត ី ការបន្រង្ហកបអាំ សពើជួញដូ រមនុ េស និងអាំសពើសធវើអាជី វកមមផូវសភទ
ល
និងចាប់

៤

2013

េតីពីការរតួតពិនិតយសរគឿងសញៀន ។

សលើកកមពេ់ស្តេតីចូលរួមកនុងវ ិេ័យនសោបាយ និងចូលរួមដឹកនាាំរគប់ វ ិេ័យ និង

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

21

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

រគប់ លាំ

ប់ ថានក់ គឺសផតើមសចញពីនសោបាយាតធិបសតយយ និ ងជាពិ សេេរតូវ

សលើកទឹកចិ តឲ្
ត យកូ នស្េីបានចូ លសរៀនេូរតដូចកូនរបុេ ។

៥

ចត់ វ ិធានការរគប់ ដបបោង

៦

បសងកើនគុ ណភាព

សដើមបីរគប់ រគងការសធវើចាំណាកស្េុកឲ្យបានស្េប

ចាប់ និ ងានេុវតថិភាព ធានាការសគរពេិទិ ម
ធ នុ េស ស្េបតមចាប់ ការង្ហរ ។
និងេុវតថិភាពននការចិ ញ្ចឹមទរក

កុ ារកាំរពា

និងអនកកាំ ពុង

ទទួ លសេវាាតរយុវនីតិេមបទ
រ ា ភិ បាល ស

សៅកនុងមណឌលរដា
និងអងគការមិនដមន
យផតល់អាោរ ការានក់ សៅេមរមយ និងផតល់សេវាអប់រ ាំ រពម

ទាំងបណុត ោះបណា
ត លវ ិជាជជាំនាញតមតរមូវការទីផារការង្ហរ ។

៧

ឧបតថមសភ ោករគូ អនករគូ និងផតល់របាក់ សបៀវតសេមរមយ ។ សៅាោបឋមេិកា

គណបកស

រតូវានអាោរេាំរាប់ េិកានុ េិេស ទឹ កាអត ឧបករណ៍េិកា និ ងថានក់ សរៀន សាធារណរដ្ឋ

របជាធិយបត្េយ
រគប់ រគន់ ។ បឋមេិកា និ ងមធយមេិការតូវញ
ុ ាំអាោរនថងរតង់ សៅាោ

សរៀន ានក់ សៅាោដល់ោងចសទើ បរតលប់ មកផទោះសដើមបីទុកឲ្យាត បិ តរបកប

របរចិ ញ្ចឹមជី វ ិត ។ យុវជនដដលមិនបានបនតការេិការតូវបណុត ោះបណា
ត លវ ិជាជជី វ:

ជាំ នាញ ។ ផតល់អាោរូបតថមភដល់និេសិតរកី រក ដេវងរកអាោរូបករណ៏ ឧបតថមភ
និ េសិតសៅេិកាសៅបរសទេកនុងន័ យបសងកើនចាំសណោះដឹង និងតលេ់បូរបទពិ
ត
សាធ
ន៏ រវាងរបសទេសផសងៗដដលានទាំ នាក់ ទាំនងលអជាមួយរបសទេកមពុជា ។

៨

បសងកើតឲ្យាននាយក ា នេនតិេុខេងគម និងេុខុាលភាព សដើមបីសបើកឲ្យាន
ការចូ លរួមេហ្ការរវាងអនកាន

កនុងសគលបាំណងចូ លរួមបនថយភាពរកីរក
បាំ បាត់អាំសពើ ពុករលួយ និងបាំ បាត់ សចរកមមសផសងៗដដលធាលប់ ានសៅកនុងេងគមដខមរ

។ នាយក ា នសនោះឧបតថមដ
ភ ល់ ចេ់ជរា ជនពិ ការ កុ ារកាំរពា ស្តេតីសមាយ អនក
រកី រកគមនការង្ហរ គមនទីលាំសៅ និងដថបាំបនទរក កុ ារ ។

៩

អាំ សពើ ហ្ឹងាបានផតល់នូវការឈឺចប់ ទាំងផលូវកាយ ផលូវចិ តត និងផលូវសភទ ។ បុ គល
គ
ង្ហយរងសរគោះជាងសគស យារអាំ សពើ ហ្ឹងា គឺ ស្តេតី និងកុ ារដដលានភាពទន់
សខាយពុាំ ានកាំ ោង
ាំ រគប់ រគន់ កុងការតេ្
ន
ូនឹងអាំសពើហ្ឹងា ។ បុ ដនតស្តេតីសនោះសហ្ើយ

ដដលានតួ នាទី យកចាំ សណោះដឹ ងបានមកពី ការសរៀនេូរតតមរយ:ឯការ (អាំ ពី
ហ្ឹងាសៅសលើស្តេតីសភទនិងចាប់ )ផសពវផាយបនតសៅស្តេតីានក់ សទៀត ដដលជាស្តេតីសម
បានយល់ដឹងដដលសកើតានស

ដូ ចជា កនុងរគួារមួ យដដលសកើ តានស

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

ើងស

ើងសៅកនុងេហ្គមន៍ របេ់ខួន
ល

យារដតបតីវាយរបពនធ ឬបតីាន

2013

ផទោះដូចគនសនោះ
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ស្េីសរចើនមិ នទទួ លខុ េរតូវកនុងរគួារ ។

១០

ស្តេតីរតូវដតសចោះសរ ើបាំ រោះពី ការឈឺចប់ ទាំងផលូវកាយ

ផលូវចិតតមិនរតូវគិ តដតខាំ ខាាំាត់
េងកត់ចិតត សរពាោះខាលចខូចស្មោះ ឬអាស្េូវសករ ត តមចាប់ ស្តេតីសនាោះសទ ពី សរពាោះ
ចាប់ ស្តេតីសនោះសគបសងកើតស

ើងេាំរាប់ ឲ្យមនុ េសរបុេានអាំណាច សធវើបាបស្តេតី ដត

បុ សណាណោះ ។ សហ្តុ សនោះេាជិ ក េហ្គមន៍នីមួយៗជាពិ សេេស្តេតីយល់ឲ្យចាេ់
ពី តាំនលរបេ់ខួនសទោះបី
ល
កាំោាំងគត់ទន់ សខាយជាងបុ រេដមន ដតេតិ បញ្ហញរបេ់
ស្តេតីមិនទន់ សខាយសទ ។

១១

សយើងទាំងអេ់គនជារបជាពលរដារពួតនដ

ាមគគីគន

សហ្ើយេហ្ការជាមួយ

េហ្គន៍ ជាតិ េាគម អងគការជាតិ និ ងអងគការអនតរជាតិ រម
ួ គនយកចិ តទ
ត ុក

ក់

ជួ យឧបតថមន
ភ ូ វជី វភាពេុខភាព និ ងេុខុាលភាពដល់ចេ់ជរា ស្តេតីសមាយទី
ទល់រក ។ ជួ យបងកលកខណ:ឲ្យានអាជី ព និ ងកុារកាំ រពាឲ្យានការទីពឹងពាក់
អាស្េ័យបានចូ លសរៀនដូចកុ ារឯសទៀតៗសដើ មបីអភិ វឌឍន៏ធនធានមនុ េសឲ្យចក
ផុ តពី សេចកតីលង
ង ់ សមលសនោះជាទិ េសៅដ៏ពិេិដា ។

១២

ពរងឹ ងាថនភាព និងតួនាទី ដ៏េាំខាន់ របេ់ស្តេតីកុងេងគ
ន
ម សលើកេទយេី
លធម៌
ួ
និ ងតនមលរបេ់ស្តេតីដខមរ

លុបបាំ បាត់ រាល់ទេសនៈសមើ លស្ាលតួ នាទីរបេ់ស្តេតី របជារនកមពុជា

េាំសៅសលើកកមពេ់ការចូ លរួមរបេ់ស្តេតីឱយកាន់ដតទូ លាំទូោយ

១៣

គណបកស

និ ងខាលាំងកាលដថម

សទៀតកនុងការកាង និ ងការពារាតុភូមិ ។
បនតសលើកកមពេ់េមធម៌ សយនឌ័ រ
ស

យជាំ រញ
ុ ការបណុត ោះ

ជាំ រញ
ុ ភាពអង់អាចរបេ់ស្តេតីសៅកនុងសេដាកិចច

បណា
ត លបាំ ពាក់បាំបនជាំ នាញបសចចកសទេ

កាោនុ វតតភាពដល់ស្តេតីកុងការពរងី
ន
កមុ ខរបរ

បសងកើនចាំ ណូល

និងផតល់

និ ងកាង

េហ្រគិ នភាព ។

១៤

បសងកើនឱកាេសរៀនេូរតេរាប់ ស្តេតី និ ងសកមងស្េី ជាពិ សេេសៅករមិតមធយម

១៥

ពរងី កលទធភាពកនុងការទទួលបានសេវាេុខាភិ បាលរបកបស

១៦

ជាំ រញ
ុ កមមវ ិធីអប់រ ាំេីលធម៌េងគម តនមលស្តេតី និ ងរគួារដខមរ េាំសៅពរងីកវបបធម៌

១៧

ពរងឹ ងការអនុ វតតចាប់ េីព
ត ីការទប់ាកត់អាំសពើ ហ្ិងាកនុងរគួារ

េិកាទុ តិយភូមិ និងឧតតមេិកា ។
យ

គុ ណភាព

េរាប់ ស្តេតី និ ងសកមងស្េី ជាពិ សេេសៅតមតាំបន់ជនបទ ។
អហ្ិងា ការកាងរគួារ និងេហ្គមន៍របកបស

យេុភមងគល ។
និងកិ ចចការពារ

សភទ

ជាពិ សេេការអនុវតតដផនការជាតិ

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

2013

ជនរងសរគោះ និងចាប់ េីព
ត ីការបន្រង្ហកបអាំសពើជួញដូរមនុេស និងការសធវើអាជីវកមមផូវល

េតីពីការទប់ ាកត់អាំសពើ ហ្ិងាសលើស្តេតី
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សដើមបីលុបបាំ បាត់ នូវឥរ ិោបថសរបើអាំសពើ ហ្ិងាសលើស្តេតី ។

១៨

បនតបសងកើនេាារតននការចូ លរួមរបេ់ស្តេតីឱយបានកាន់ ដតសរចើ នស
ាថប័ នជាតិ រគប់ ថានក់

ើង

សៅកនុង
សដើ មបីឱយស្តេតីបានចូ លរួមកាន់ ដតេកមមកុងការសធវ
ន
ើ សេចកតី

េសរមចនានា ការកាងដផនការអភិ វឌឍន៍ និងអភិបាលកិ ចច ទាំងសៅថានក់ ជាតិ
និ ងថានក់ សរកាមជាតិ ។

១៩

ផតល់អាទិ ភាពសលើការអភិវឌឍេុខុាលភាពកុ ារឱយបានលអរបសេើរ ស

យជាំ រញ
ុ

ការផសពវផាយ និងអនុ វតតោងមត់ចត់នូវអនុ េញ្ហញអនតរជាតិ េតីពីេិទិក
ធ ុ ារ ជា
ពិ សេេធានាឱយកុ ារបានទទួ លពិ តរបាកដនូវេិទិជា
ធ មូ ល ា នទាំងបួនរបេ់
កុ ារ គឺ ”េិទិ រធ េ់រានានជី វ ិត េិទិទ
ធ ទួ លបានការអភិ វឌឍ េិទិទ
ធ ទួ លបានការ

ការពារ និងេិទិច
ធ ូ លរួមរបេ់កុារ” ។

២០

បនតខិតខាំ េសរមចនូវសគលសៅអភិវឌឍន៍ េហ្េសវតសរ ៍របេ់កមពុជា ដដលពាក់ព័នធ

២១

ពរងឹ ងការអនុ វតតនសោបាយដថទាំជាំនួេចាំ សពាោះកុ ារ ការដថទាំកុារតមរគួារ

នឹ ងកុ ារ ។

និ ងេហ្គមន៍

បសងកើនការរគប់ រគង និងគុ ណភាពននការដថទាំកុារសៅតម

មណឌលទាំងមណឌលរដា និងមណឌលននអងគការមិនដមនរ ា ភិ បាល ។

២២

អនុវតតមុឹងាត់នូវអនុ េញ្ហញអនតរជាតិ

និ ងចាប់ជាធរាន

សដើមបីរករគួារលអ

េរាប់ កុារសៅកនុងរបសទេ និ ងអនតររបសទេ រាាំងាកត់ ការសធវើអាជី វកមមកុារ
តមរគប់ រប
ូ ភាព ។

២៣

បនតសលើកកមពេ់ការអប់ រ ាំ និងបណុត ោះបណា
ត លមុខជាំ នាញវ ិជាជជី វៈ ចាំសណោះដឹងវ ិទយ
ាស្តេតបសចចកសទេ និ ងកមមវ ិធី បាំណិនជី វ ិតដល់យុវជន ជាពិ សេេយុវជនពុាំ េូវ

ានលទធភាព យុវជនង្ហយរងសរគោះ និងយុវជនពិការឱយានេមតថភាព និងកា
ោនុ វតតភាពកនុងការបសងកើតមុ ខរបរ ឬដេវងរកការង្ហរសធវើកុងទី
ន
ផារពលកមមដដល
កាំ ពុងដតានការរ ីកចសរមើន ។ បសងកើនការអប់ រ ាំ ការដថទាំ និ ងការផតល់សេវាេុខ
ភាពរបកបស

យគុណភាព និងេមធម៌ ដល់យុវជន ពរងីកេកមមភាពេិលបៈ

កី ឡា ការកមានតេរាប់យុវជន េាំសៅពរងឹងកាយេមបទ េុខភាព និង
ាមគគីភាពកនុងជួ រយុវជន យុវនារ ី ។

២៤

បរមុងទុ ក២៥%ននថវ ិកាជាតិ េរាប់ ការេិកាអប់រ ាំរបេ់យុវជន និងយុវនារ ី គណបកស

២៥

ការសរបើកាលាំងពលកមមកុារសរកាមវ ័យគឺ ជាអាំ សពើ ខុេចាប់ដ៏អារកក់បាំផុត សហ្ើយ

ហ្វខមរឈប់រក

ទាំងអេ់ ។

ច់អហ្ង្ហករ ។

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

2013

រតូវដតសចញចាប់ ោមរបាមោង
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២៦

ផតល់ការេិកាអប់ រ ាំជាចាំបាច់ ដដលានគុ ណភាពខពេ់

ដល់កុារទូ សៅស

យ

ឥតគិ តនថលសរកាមការយល់ដឹងដល់េុខទុកខ និងភារកិចចជួយរគួាររបេ់កុារ ក៏
ដូ ចជាសេចកតីរតូវការពិ សេេរបេ់កុារមួ យចាំ នួន

រពមទាំងទុ កសខ ាករបេ់

កុ ារកនុងតាំ បន់ រកី រក ។

២៧

សោេនាអាំ ពាវនាវទូ ទាំងរបសទេ សដើ មបីទញចាំណាប់ អារមមណ៍សៅសលើបញ្ហ
ា ជិ ោះ
ជាន់ កាំោង
ាំ ពលកមមកុារ ។ ជាពិ សេេាតបិ ត និងនិសោជកទាំងឡាយរតូវ
ដតទទួ លការអប់ រ ាំឲ្យបានយល់ពីផលអវ ិជជាន េតីពីការសរបើកុារសរកាមវ ័យឲ្យសធវើ
ការ ។

២៨

ឧបតថមភគាំរទកមមករឧេាហ្កមម

ឲ្យានជាំ នួយនិ ងសេវាកមមដផនកមនទីររកាេុខ

ភាព មនទីរសមើ លកុ ារ ទី កដនលងានក់សៅ និងកដនលងសធវើការរបកបស

យអនាម័យ

និ ងានលកខណ:េមរមយ ។

២៩

បសងកើតការង្ហរពិសេេេរាប់ ជនពិ ការ

៣០

ធានាឲ្យស្តេតីានលទធភាពទទួ លបានការអប់ រ ាំសេមើបុរេស

៣១

ធានាឲ្យស្តេតីទទួ លនូ វសេវាេុខាភិ បាលបានរតឹ មរតូវ

៣២

ធានា

៣៣

ផតល់េិទិ សធ េមើគនដល់ស្តេតី កនុងលទធភាពទទួ លផលពី វ ិេ័យសេដាកិចច

៣៤

ផតល់ការធានាតាំដណង

៣៥

ធានាឲ្យានការចូ លរួមពី ស្តេតី កនុងការសធវើសេចកតីេសរមចទាំងឡាយ ។

យការផតល់តួនាទី និង

ការឧបតថមភពិសេេ ។

និ ងការពារស្តេតីជាជនជាតិ សដើ មកនុងការសរបើរបាេ់ដីេហ្គមន៍

គណបកស
សយ្្គុះជាត្ិ

និង

រគប់ រគងដី តមដបបរបនពណីរបេ់ខួន
ល ។

ចាេ់ោេ់ ។

និ ងតួ នាទីដល់ស្តេតីកុងការង្ហររដា
ន

ស

យានកូ ត

(CPWP) អងគការេនតិភាព និ ងអភិវឌឍន៍ (PYD) មជឍមណឌលេិទិម
ធ នុ េសកមពុជា (CCHR) អងគការចាំសរ ើនស្តេតី (WfP)
និ ងរកុមស្តេតីសដើមបីទាំងអេ់គន (Women for All) បានេហ្ការសរៀបចាំសវទិ កាពិ ភាកាគណបកសនសោបាយ

“វ ិធានការពិសេេសដើមបីស

ោះស្ាយញ្ហ
ា ស្តេតី និងកុារសៅកមពុជា” ស

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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កនុងអាំ ុងសពលយុទធនាការសោេនាសបាោះសននតសនោះដដរ
រកុមអងគការេងគមេុីវ ិលដូ ចជា
អងគការ
ខុ មដន្រហ្វល (COMFREL) យូអិនវូមិន (UN Women) គណៈកាមធិ ការសលើកេទយស្តេត
ីកុងវ
ន ិេ័យនសោបាយ
ួ

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

គណបកសនសោបាយចាំនួន

៧ជាវាគមិនកិតិ យ
ត េ

ដូ ចជា

គណបកសេញ្ហ
ជ តិ កមពុជា

គណបកសហ្្ុនេុ
វ
ិនបុិច

គណបកសាធារណរដារបជាធិ បសតយយ គណបកសរបជាជនកមពុជា គណបកសដខមរឈប់ រក គណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ

និ ងគណបកសេមពន័ធសដើ មបីរបជាធិបតយយ តាំ ណាងអងគការមិ នដមនរ ា ភិ បាលជាតិ និ ងអនតរជាតិ មន្រនតីាថនទូត
មន្រនតីរកេួងកិ ចចការនារ ី មន្រនតីគ.ជ.ប មន្រនតីរកេួងមោនផទ ស្តេតីជារកុមរបឹកាឃុាំ េង្ហកត់ តាំ ណាងយុវជន និ ងេហ្
គមន៍របជាពលរដាេរុបរបាណ ២៧០នាក់ សៅេណា
ា គរាន់ សវ រាជធានី ភាំសន ពញ កាលពី នថងទី០៣ ដខកកក
ននាំ២០១៣ ។
សវទិ កាពិ ភាកាគណបកសនសោបាយសនោះ

សរៀបចាំស

ើងកនុងសគលបាំ ណងសដើមបីជាឱកាេដល់គណបកស

នសោបាយបង្ហាញពីកមមវ ិធី នសោបាយរបេ់ខួនទក់
ល
ទងនឹ ងវ ិធានការពិ សេេស

ោះស្ាយបញ្ហ
ា ស្តេតី

និ ងការកាំ ណត់ ជាក់ោក់ននរបពនធ័កូតសដើមបីបសងកើនភាពជាតាំណាងនសោបាយរបេ់ស្តេតី
េុីវ ិល

និ ងរបជាពលរដាជាាចេ់សននតទទួ លបានព័ត៌ាន

និ ងកុ ារ

រពមទាំងផតល់ឲ្យេងគម

ដដលជាភាពចាំបាច់កុងការសបាោះសន
ន
ន តសរជើេតាំង

តាំ ណាងរាស្តេត នី តិកាលទី៥ ននាំ២០១៣ សដើមបីធានាឲ្យានការតលេ់បូរសគលនសោបាយ
ត
និងវ ិធានការនានា
ទក់ ទិននឹ ងបញ្ហ
ា ស្តេតី និងកុ ារ ។ ខណៈដដលគណបកសនសោបាយមួ យចាំនួនបានសលើកស

ើងនូ វយុទា
ធ ស្តេត

របេ់គណបកសខលួនសដើមបីស

ក់ សចញនូ វសគល

នសោបាយ

ច់ស

ខលោះក៏ មិនបានសលើកស

ោះស្ាយបញ្ហ
ា ស្តេតី និ ងកុ ារ ក៏ានគណបកសមួយចាំ នួនមិ នបាន

យដ

កកនុងការសឆលើយតបសៅនឹងបញ្ហ
ា ស្តេតី និ ងកុ ារផងដដរ ។ តាំ ណាងគណបកសនសោបាយ
ើងពីការកាំ ណត់របព័នក
ធ ូត
សដើមបីបសងកើនចាំ នួនភាពជាតាំ ណាងខាងនសោបាយរបេ់ស្តេតី

សហ្ើយក៏មិនានការសបតជា្អវីជាក់ ោក់សដើមបីកាំដណទរមង់ចាប់េីព
ត ី ការសបាោះសននតដដរ
ស

យ

។

សទោះជាោងណាក៏

គណបកសមួ យចាំនួនក៏ បានបង្ហាញការគាំរទឲ្យានរបព័នធកូតសដើមបីបសងកើនចាំ នួនស្តេតីជាប់ សននតជាតាំ ណាង

នសោបាយសៅរគប់ កាំរ ិត ឬក៏ ានយនតការបសងកើនេាារតស្តេតីផងដដរ ។

តរាងទី៤៖

ការគាំរទរបេ់គណបកសសៅសលើការកាំណត់របព័នក
ធ ូតសដើមបីបសងកើនចាំនួនស្តេតជា
ី ប់សននត
ជាតាំណាងគណបកសនសោបាយ េរាប់នីតិកាលទី៥

.

ល រ

1

ការកំណត្់របព័នធកំ
ូ
យដ្ើមប ីបយងកើនចំនួន្សតជា
ី ប់យនែត្

យ្មុះគណបកសនយោបាេ

ជាត្ំណាងនយោបាេ

តាំ ណាងគណបកសេញ្ហ
ជ តិកមពុជាបានគាំរទោងជាក់ោក់
កាំ ណត់ឲ្យានរបព័នក
ធ ូ តោងតិច៣០%

អាំពីការ គណបកស

ជ តិ កមពុជា
េរាប់ តាំណាងនសោ េញ្ហ

2013

បាយរបេ់ស្តេតី ។

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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2

តាំ ណាងគណបកសហ្្នេុ
ិនបុិចបានបង្ហាញដដរថា គណបកសខលួនាន គណបកស
ុវ
ិនបុិ ច
យុទធាស្តេតសលើកេទយ
សដើមបីបសងកើនភាពជាតាំណាងនសោបាយរបេ់ ហ្្នេុ
ុវ
ួ
ស្តេតី បុ ដនត កាំ ណត់ រតឹមដតសរកាម ៣០%គឺ លអ ។

3

តាំ ណាងគណបកសាធារណរដារបជាធិ បសតយយ
សៅសលើការកាំណត់ របព័ នក
ធ ូតសទ
គណបកសខលួនបាន
នាក់ )

មិ នានការសបតជា្ គណបកស

បុ ដនតបានបង្ហាញោងចាេ់ថា ាធារណរដារបជាធិបសតយយ

ក់ សបកខជនស្តេតីសពញេិទិច
ធ ាំនួន ៣៥,៥៨% (៣៧

កនុងបញ្ជីសបកខជនឈរស្មោះេរាប់ ការសបាោះសននតជាតិ

នីតិ

កាលទី ៥សនោះ ។

4

តាំ ណាងគណបកសរបជាជនកមពុជាបានានរបាេន៍ ថា

ខណៈ គណបកស

ដដលមិ នានរបព័នធកូតសៅកនុងគណបកសរបេ់ខួន
ល បុ ដនតបានកាំ ណត់
រួចសហ្ើយេរាប់ រ ា ភិ បាល

របជាជនកមពុជា

សដើមបីបសងកើនេាារតស្តេតីកុងភាពជា
ន

អនកដឹ កនាាំ ។
៤.សមារិក្សតរី បស់ គ.រ.ប គធ/ខប គឃ/សប និងម្នតីការ ិោល័េយបាុះយនែត្ និងស្ប់សនលឹកយនែត្

សៅដតានចាំនួនតិចតួចសៅកនុងតួនាទីជាអនករគប់រគង

សបាោះសននតេរាប់ការសបាោះសននតសរជើេតាំងតាំណាងរាស្តេត

និងចត់ដចងការ

នីតិកាលទី៥

ននាំ

២០១៣សនោះ ។ គឺ ានស្តេតីដត១នាក់ បុ សណាណោះកនុងចាំសណាមេាជិកគណៈកាម
ធិ ការជាតិសរៀបចាំ ការសបាោះសននត (គ.ជ.ប) ៩នាក់ ដដលចាំ នួនសនោះានការថយចុោះ

១នាក់សបើ សរបៀបសធៀបការសបាោះសននតជាតិ ននាំ២០០៨ ានចាំនួន ២រូប និ ងាន
ស្តេតីដត ៦៤នាក់ សេមើនឹង ១៨,៤៤% ននចាំ នួនេរុប ៣៤៧នាក់ ដដលជាបុគគលិក
បាំ សរ ើការង្ហរសៅទី េីកា
ត រគ.ជ.ប

។ ស្តេតីសៅ

ដតានចាំនួនតិចតួច ចាំ សពាោះគណៈកមមការ
សរៀបចាំ ការសបាោះសននតថានក់ សរកាមៗដូ ចជា
ការសបាោះសននត

គណៈកមមការរាជធានី/សខតតសរៀបចាំ

(គធ/ខប)ានចាំនួន ១២៤នាក់ សេមើនឹង ១៣,៣៨%ននចាំនួន

េរុប ៩២៧នាក់ ថវីសបើ ចាំនួនសនោះានការសកើនបនតិច៣% (២នាក់)សបើ សធៀបនឹង
2013

ការសបាោះសននតជាតិ នី តិកាលទី ៤ ននាំ២០០៨ស្តេតីានចាំ នួនដត ១២២នាក់ សេមើ
នឹ ង ១០% និងគណៈកមមការឃុាំ/េង្ហកត់ សរៀបចាំ ការសបាោះសននត (គឃ/េប)ាន
ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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ចាំ នួន១ ១៩៥នាក់ សេមើនឹង ១៤,៦៤%ននចាំ នួនេរុប៨ ១៦៥នាក់ ។ បុ ដនតដបរជាានចាំនួនសរចើ នសៅថានក់ ទបជាង
សនោះសៅវ ិញ ដូចជា គណៈកមមការការ ិោល័យសបាោះសននត (គកប) និ ងរាប់ េនលឹកសននត (គករ) ានចាំនួនស្តេតី ៤៧
៩១៣នាក់ សេមើនឹង ៤២,០១% ននចាំនួនេរុប ១១៤ ០៥៤នាក់ ។ ចាំនួនសនោះានការសកើ នស

ើងបងគួរ ៩,៧២% (១៨

៣៦២នាក់) សបើសធៀបនឹ ងការសបាោះសននតជាតិ នី តិកាលទី ៤ ននាំ២០០៨ ស្តេតីានចាំនួនដត ២៩ ៥៥២នាក់ សេមើនឹង
៣២,២៩% បុសណាណោះ ។

របាយការណ៍េសងកតការណ៍របេ់ខុមដន្រហ្វល3 េតីពី “ ការចូ លរួមនសោបាយរបេ់ស្តេតីកុ ងការសបាោះសន
ន
នត

សរជើ េតាំងតាំណាងរាស្តេត ននាំ២០១៣” បានរកសឃើញថា សៅនថងសបាោះសននតកនុងចាំ សណាម៦០ការ ិោល័យសបាោះសននត

ានការ ិោល័យសបាោះសននតចាំនួនដត ៤៩បុសណាណោះ ដដលានេាេភាពមន្រនតីការ ិោល័យសបាោះសននតជាស្តេតីចាំនួន
១១៣នាក់ (៣១,៣៩%)ននចាំនួនេរុប ៣៦០នាក់ ភាគសរចើ នពួកគត់ ានតួ នាទីជាសលខាធិ ការ ជាំនួយការទី ១ និ ង

ជាំ នួយការទី ២ ។
៥.អែកសយងកត្ការណ៍ជា្សតី

កនុងការសរៀបចាំ
ការសបាោះសននតសរជើ េតាំង
តាំ ណាងរាស្តេត អាណតតិ ទី៥សនោះ អងគការមិនដមនរ ា
ភិ បាលជាតិ អនតរជាតិ បណា
ត ាថនទូតនានា របចាំ
សៅកមពុជា
និ ងគណបកសនសោបាយ
បាន ក់
ពរង្ហយអនកេសងកតការណ៍
និងតាំណាងរបេ់ខួន
ល
តមឃុាំ

េង្ហកត់

និងតមការ ិោល័យសបាោះសននត

បណា
ត រាជធានី សខតត រកុងនីមួយៗ សដើ មបីចូលរួមេសងកតសមើ លដាំ សណើរការសរៀបចាំ ការសបាោះ
សននត

3

ើយ គឺ បង្ហាញដតតួ សលខេរុបបុ សណាណោះ ។

ខុមដន្រហ្វល

ក់ពរង្ហយអនកេសងកតការណ៍ស្តេតីរយៈសពលដវង និងខលីចាំនួន ៦០នាក់សៅកនុង២៥ឃុាំ ៥ស្េុក និង៥សខតត

(សខតតកាំពង់ធាំ កាំពង់ចម កាំពង់ ននាំង តដកវ និងសខតតរពោះវ ិោរ)
4

សេៀវសៅេរបេ់គ.ជ.បេតីពី ការសបាោះសននតសរជើេតាំងតាំ ណាងរាស្តេត នី តិកាលទី ៥ននរដាេភា នថងទី០៥ ដខកញ្ហញ ននាំ២០១៣
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ស

។ តមតួសលខផលូវការរបេ់គ.ជ.ប4 ពុាំានបង្ហាញតួសលខស្តេតីជាអនកេសងកតការណ៍ និ ងតាំ ណាងគណបកស

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

G

អែកសយងកត្ការណ៍ជាត្ិ

ដដលគ.ជ.ប បានអនុ ញ្ហញតិ ចាំនួន
៤០ ១៤២នាក់ មកពី េាគម អងគការ
មិ នដមនរ ា ភិ បាលចាំនួន

៣៥កនុង
សនាោះ តមព័ត៌ានតទល់ពី អងគការខុម
ដន្រហ្វល អនកេសងកតការណ៍ខុ មដន្រហ្វល
ានចាំនួនេរុប ១១ ៤៦៨នាក់ ដដល
ានស្តេតីចាំនួន

៤ ៤០៩នាក់ សេមន
ើ ឹង

៣៨,៤៤% ។ តួ សលខេរុបអនកេសងកតការណ៍ជាតិសនោះ ានការសកើនចាំនួន ៨ ៨៨០នាក់ (២៨,៤០%) សបើ
សធៀបនឹងនី តិកាលទី ៤ ននាំ២០០៨ ានចាំនួនដត ៣១ ២៦១នាក់ ។
G

អែកសយងកត្ការណ៍អនតរជាត្ិ

េរុបចាំនួន ២៩២នាក់ ។ ចាំនួនសនោះ
ានការថយចុ ោះ ៣០០នាក់ (៥០,៦៧%)
សបើ សធៀបនឹងនី តិកាលទី ៤
េសងកតការណ៍អនតរជាតិ ាន

ចាំនួនអនក
៥៩២នាក់

(៣២,៧៧%ជាស្តេតី) ។

G

ត្ំណាងគណបកសនយោបាេ

សៅតមការ ិោល័យសបាោះសននតេរាប់ ការសបាោះសននតជាតិ ននាំ២០១៣ គ.ជ.ប បានទទួ ល
ាគល់តាំណាងគណបកសនសោបាយចាំនួនេរុប ៩៩ ៤៨១នាក់ កនុងសនាោះតាំ ណាងមកពី
គណបកស
របជាជនកមពុជាចាំ នួន ១៩ ០០៩នាក់ និងតាំ ណាងបរមុងចាំ នួន១៩ ០១៣នាក់ ។ តាំណាងមកពី

គណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ ានចាំនួន ១៨ ០១២នាក់ និ ងតាំណាងបរមុងចាំនួន ១៧ ៥១៤នាក់ ។
តាំ ណាងមកពី គណបកសហ្្នេុ
ិនបុិ ចានចាំ នួន ១៤ ៨៣៩នាក់ និងតាំ ណាងបរមុងចាំ នួន ១០ ០៤៤
ុវ

2013

នាក់ ។
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

៦.អែកយបាុះយនែត្្សតី
ការពិនិត្យបញ្ជ យី ្មុះ និងចុុះយ្មុះយបាុះយនែត្

សោងតមករណីេិការបេ់ខុមដន្រហ្វលបានរកសឃើញថា កនុងអាំ

ុងសពលននការពិ និតយបញ្ជីស្មោះ និង

ការចុ ោះស្មោះសបាោះសននតក៏ានភាពមិ នរបរកតី ទក់ទិន សៅនឹ ងការមិនសគរពនី តិវ ិធី

ដូចជាការមិ នសគរពសពល

សវោសធវើការដដលានផលបោះពាល់ សៅសលើរបជាពលរដាជាស្តេតីមួយចាំនួន
។ ករណីសៅេង្ហកត់វាលវង់ រកុងកាំ ពង់ ចម ស្តេតីភាគសរចើ នជាអនកលក់ដូរ
ពួ កគត់ រវល់លក់ ដូរសៅផារមិ នេូវានសពលទាំសនរេាំរាក លុោះដល់ទាំសនរ
ពី ការលក់ដូរសៅ ៤:០០រសេៀល ដល់ ៥:០០ ោងច សទើ បពួ កគត់ បានសៅ
ពិ និតយបញ្ជីស្មោះ និងចុ ោះស្មោះសបាោះសននត ។ ក៏បុ ដនតសពលដដលពួកគត់
បានសៅដល់ការ ិោល័យចុ ោះស្មោះ និងពិនិតយបញ្ជីស្មោះ មន្រនតីបាំសរ ើការចុ ោះ
ស្មោះអនកសបាោះសននតសៅទីសនាោះ

បានបិទទវរេាំរាកពី ការង្ហរសៅសហ្ើយ

ដូ សចនោះពួកគត់ ពិបាកេួរព័ត៌ានទក់ទិននឹង

ននាំ២០១២

ការពិនិតយបញ្ជីស្មោះ និ ងអនកខលោះមិនបានចុ ោះស្មោះសបាោះសននតរបចាំ

សនោះជាមូ លសហ្តុ មួយរារាាំងស្តេតីមិនឲ្យចូលរួមកនុងការសបាោះសននតដដលជាការបោះពាល់េិទិន
ធ សោបាយ

របេ់ាចេ់សននត ។ ករណីេិកា និ ងរបាយការណ៍ េសងកតការណ៍អាំពីស្តេតីសៅកនុងអាំ

ងសពលននការពិ
និតយបញ្ជី
ុ

ស្មោះ និ ងការចុ ោះស្មោះសបាោះសននតបានរកសឃើញសទៀតថា ស្តេតីមួយចាំនួនសៅកនុងឃុាំ េង្ហកត់ ស្េុក រកុងចាំនួន ១០
ានដូចជា េង្ហកត់ បារាយណ៍ និង

េង្ហកត់ រកាកនុង (រកុងដូ នដកវ សខតតតដកវ) េង្ហកត់ កាំពង់របណាក និងេង្ហកត់

បាលោល (រកុងរពោះវ ិោរ សខតតរពោះវ ិោរ) ឃុាំកីដ
ត ូ ង (ស្េុកកាំ ពង់ ាវយ) និងេង្ហកត់ដាំរ ីជាន់ ខាល (រកុងេទឹងដេន
សខតតកាំពង់ធាំ) េង្ហកត់ វាលវង់ និងេង្ហកត់ េាំបូរាេ (រកុងកាំពង់ ចម សខតតកាំពង់ចម) េង្ហកត់សបអរ និ ងេង្ហកត់ ផា
ននាំង (រកុងកាំ ពង់ ននាំ សខតតកាំពង់ ននាំង) មិនេូវានសពលសវោរគប់រគន់កុងការទទួ
ន
លព័ ត៌ានឲ្យបានទូ លាំទូោយ
អាំ ពីការពិនិតយបញ្ជីស្មោះ និ ងការចុ ោះស្មោះសបាោះសននត ននាំ២០១២ ស

យារស្តេតីជាសមផទោះរវល់ដតនឹងកិចកា
ច រផទោះ និង

ស្តេតីមួយចាំនួនសទៀតរវល់ដតនឹងមុខរបរលក់ដូរ ។ ពួកគត់ ទាំងសនាោះានភាពមាញឹកកនុងការសមើ លដថទាំកូនសៅ និង

រគួារ រពមទាំងសចញសៅបាំ សពញការង្ហរតមតួ នាទី សរៀងៗខលួនស
ខលួនចូ លរួមកនុងដាំ សណើរការពិ និតយបញ្ជីស្មោះ

យពុាំ េូវបានគិ តគូ រ ឬរពួយបារមភអាំពីេិទិ រធ បេ់

និងការចុ ោះស្មោះសបាោះសននតដដលជាដាំណាក់ កាលមួ យដ៏ េាំខាន់

2013

សដើមបីឲ្យពួកគត់ ានេិទិ សធ ៅសបាោះសននតសៅនថងសបាោះសននត ។

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

ការបាត្់បង់សទ
ិ ធិរបស់អែកយបាុះយនែត្្សតយី ៅកែុងបញ្ជ អ
ី ែកយបាុះយនែត្

សោងតមលទធផល SVRA Plus របេ់ខុម
ដន្រហ្វលរកសឃើញថា
ភាព

បញ្ជីសបាោះសននតមិ នទន់ ានគុណ

និ ងការលុបស្មោះអនកសបាោះសននតានភាពមិន

របរកតីននការអនុ វតតនីតិវ ិធី

។

១៣,៥០%ននអនកចុ ោះ

ស្មោះសបាតសននត ដដលមិ នានទិនន
ន ័ យកនុងបញ្ជីសបាោះ
សននតផលូវការេរាប់ ការសបាោះសននតជាតិ
(ស្មោះរបេ់ពួកសគមិនអាចរកសឃើញ

ននាំ២០១៣

ឬស្មោះសនាោះ

តលេ់បូរទាំ
ត
ងស្េុង) របដហ្លជាង ១,២៥ោននាក់នន
អនកចុ ោះស្មោះសបាោះសននត
៦២,៨០% ។

កនុងសនាោះានស្តេតីរបាណ

េុទធនាការយោសនាយបាុះយនែត្

កនុងដាំ សណើរការយុទធនាការសោេនាសបាោះសននតសរជើ េតាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣ ដដល
ានរយៈសពល៣០នថង ចប់ ពីនថងទី២៧ ដខមិ ថុនា ដល់នថងទី២៦ ដខកកក
ននាំ២០១៣ គណបកសនសោបាយទាំង៨
បានសធវើេកមមភាពសោេនាោងេកមម

សដើមបីបង្ហាញកមមវ ិធីនសោបាយរបេ់ខួនកន
ល ុងការអភិ វឌឍរាជធានី សខតត
និ ង របសទេជាតិជូនដល់អនកសបាោះ

សននត ។ គួរកត់ េាគល់ថា កនុង
អាំ ុងសពលសោេនា សបាោះសននត

នី តិកាលទី ៥សនោះ របជាពលរដា ជា
ាចេ់សននតស្តេតី-បុ រេ ទាំងអនកាន
ស្មោះកនុងបញ្ជី សបាោះសននតកតី ទាំង
អនកមិ នានស្មោះ

កនុងបញ្ជីសបាោះ
សននតកតី បានចូ លរួមោងផុ េផុ ល
ជាមួ យគណបកសនសោបាយដដលខលួនសពញចិតត ជាពិ សេេចូ លរួមស
គណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ

និ ងេកមមកុងកប
ន
ួ នសោេនា

យេម័រគចិតតជាមួ យគណបកសរបនាំង គឺ

ដដលពុាំ ធាលប់ ានពីមុនមកដដលភាគសរចើ នជាយុវជន-យុវតី កុងសនាោះតមការបា
ន
ន់ ាមន

ចាំ នួនយុវតី របាណ ៥០% ។ សោងតម ការផតល់ព័ត៌ានពី អងគការ-េាគមកាំ ពុងសធវើកិចចការជាមួ យយុវជនបាន

ចង់សមើ លកមមវ ិធីនសោបាយរបេ់គណបកសនសោបាយ

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន

(២)យុវជនចង់ សធវើនសោបាយ និ ងចង់ឈរស្មោះសបាោះ
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2013

ឲ្យដឹ ងថា ការចូ លរួមោងេកមមរបេ់ យុវជន-យុវតី សនោះ គឺ ានការយល់សឃើញជា៥រកុមខុ េៗគន (១)យុវជន

របាយការណ៍ ស្តីពី “ការផតល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្តី និងការយបាោះយននតយររើស្តំងតំណាងរាស្រស្ត នី តិកាលទី ៥ ននំ២០១៣”

សននត

(៣)យុវជនចង់សឃើញលទធផលភាលមៗ

នសោបាយតមមិតតភកតិ និងចង់ េបាយ ។

(៤)យុវជនចង់សឃើញលទធផលយូរអដងវង

និង(៥)យុវជនចូ លរួម

សោងតមរបាយការណ៍េសងកតការណ៍ស្តេតីរបេ់ខុមដន្រហ្វលបានឲ្យដឹងថា ស្តេតីបានចូ លរួមកនុងេកមមភាព

សោេនាសបាោះសននតជាមួយគណបកសនសោបាយជាមធយមានចាំនួនពី ៣០% សៅ៥០%ននអនកគាំរទគណបកស
ឬអនកចូ លរួមកនុងយុទធនាការោេនាសៅកនុងសខតតសគលសៅទាំង៥របេ់ខុមដន្រហ្វលគឺ សខតតកាំពង់ ធាំ សខតតកាំពង់ ចម
សខតតកាំពង់ ននាំង សខតតតដកវ និ ងសខតតរពោះវ ិោរ ។
ថៃ្ងយបាុះយនែត្

ចាំ នួនរបជាពលរដា

ដដលបានចុ ោះស្មោះ

និងានស្មោះកនុងបញ្ជីស្មោះសបាោះសននតផលូវការ

េរុប

5

៩ ៦៧៥ ៤៥៣នាក់ កនុងសនាោះស្តេតីានចាំនួន ៥ ០៨១ ៨៤៣នាក់ សេមន
ើ ឹង ៥២,៥២% េរាប់ ការសបាោះសននតសរជើេ
តាំងតាំណាងរាស្តេត នីតិកាលទី ៥ ននាំ២០១៣សនោះ ។
ានអនកសបាោះសននតចាំនួនដត ៦ ៧៣៥ ២៤៤នាក់ សេមន
ើ ឹង ៦៩,៦១%
បុ សណាណោះ កនុងសនាោះតមការបាន់ ាមន អនកសបាោះសននតស្តេតីសរចើនជាងអនកសបាោះ
សននតបុរេបានសបាោះសននតសៅនថងអាទិតយ ទី ២៨ ដខកកក ននាំ២០១៣ ។
អនកានេិទិសធ បាោះសននតចាំនួន២ ៩៤០ ២០៩នាក់ សេមន
ើ ឹង ៣០,៣៨%
មិ នបានសៅសបាោះសននត និង/ឬមិ នបានសបាោះសននត ។ ការខកខានមិ នបានសៅ
សបាោះសននត និង/ឬមិ នបានសបាោះសននតសនោះ ក៏ អាចានស្តេតីមួយចាំនួនធាំផងដដរ
។ ពួ កសគពិ តជាជួបការលាំបាកកនុងការសៅសបាោះសននតសៅនថងសបាោះសននត ស

យារានភាពមិនរបរកតីចាំបងមួ យ

ចាំ នួនដដលបោះពាល់ដល់េិទិ អ
ធ ក
ន សបាោះសននត ជាពិ សេេអនកសបាោះសននតជាស្តេតី ដូចជា (១) បាត់ ស្មោះ និ ងរកស្មោះ

ពួ កសគមិ នសឃើញសៅកនុងបញ្ជីស្មោះអនកសបាោះសននត (២) ស្មោះ និងទិនន
ន ័ យមិ នរតឹមរតូវសៅកនុងបញ្ជីស្មោះអនក
សបាោះសននត

(៣) មិ នានឯការបញ្ហ
ជ ក់អាំពីអតតេញ្ហញណ (៤) រវល់សធវើកិចកា
ច រង្ហរផទោះ និងដស្េចាំ ការ និ ង (៥)

ចាំ ណាកស្េុក ។
របាយការណ៍េសងកតការណ៍ស្តេតីរបេ់ខុមដន្រហ្វល

សទៀតថា

បានរកសឃើញ

ចាំនួនស្តេតីបានសៅសបាោះសននតសរចើនជាងបុ រេសៅកនុង

៥៩ការ ិោ

ល័យសបាោះសននតកនុងចាំ សណាម ៦០ការ ិោល័យសបាោះសននតនន ៥សខតតសគល
សៅរបេ់ខុមដន្រហ្វល របាណ១១ ៥៧៩នាក់(សរចើនជាង៥៥%)ននចាំនួនេរុប
របាណ ២០ ២៣៣នាក់ ។ កនុង ៥៩ការ ិោល័យសបាោះសននត ានភាពមិ ន
របរកតីមួយចាំ នួនបានសកើតស ើងចាំសពាោះអនកសបាោះសននតស្តេតី ដដលានចាំ នួន

5

សខតតកាំពង់ធាំ) កនុងសនាោះ ២៣ករណីាន
2013

េរុប ៨៣ករណី (សលើកដលង

របាយការណ៍អនកចុោះយ្មោះយបាោះយននតតមចំ ណាត់ ថានក់អាយុ និងយភទ ស្រមាប់ ននំ២០១២ របស្់គ.រ.ប

យចញផាយយៅបថងទី១១ កខមករា ននំ២០១៣
ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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ការខុ េទិនន
ន ័ យ (ស្មោះ ឬសភទឬនថងដខននាំកាំសណើត) ២២ករណីរកស្មោះមិ នសឃើញ
ានស្មោះកនុងបញ្ជីសបាោះសននត

២០ករណី

បុ ដនតគមនឯការបញ្ហ
ជ ក់អតតេញ្ហញណ ៦ករណីគមនស្មោះកនុងបញ្ជីសបាោះសននត

៤ករណីគមនស្មោះកនុងបញ្ជីសបាោះសននតបុ ដនតធាលប់បានសបាោះសននតកនុងននាំ២០០៨
ការ ិោល័យសបាោះសននតមិនសឃើញ
រតូវបានតលេ់បូរទី
ត តាំង

(បាត់ស្មោះ)

ឬ/និ ងននាំ២០១២

៤ករណីរក

១ករណីស្មោះរបេ់ខូនរតូ
ល
វសគសបាោះសននតរួច ១ករណីការ ិោល័យសបាោះសននត

បុ ដនតាមុីខួនមិ
ល
នបានទទួ លព័ ត៌ាន

នាាំឲ្យបាត់ ភាពេាងត់ននការសបាោះសននត ។ ជាក់ ដេតងការ ិោល័យ

និ ង ២ករណីានភាពមិ នរបរកតី នានា ដដល
សលខ ០៣៨៨ ានករណីសកើតស

ើងគឺ អនក

សបាោះសននតសដើ រពី សរកាយអនកកាំ ពុងសបាោះសននតានក់ សទៀត និ ងសអើតសមើ លសគគូ េ សកើតានសៅសខតតកាំពង់ ចម ។
ការេទង់មតិ រហ្័េ(Rapid Survey) របេ់ខុមដន្រហ្វលទូ ទាំងរបសទេសៅនថងទី២៩ ដខកកក

បនាទប់ពីនថងសបាោះសននត សៅសលើ ”អនកមិនបានសៅសបាោះសននត ឬមិនានទឹកសមមសៅរាមនដ”

ននាំ២០១៣

បានរកសឃើញថា ស្តេតី

ចាំ នួន ២ ០២៦នាក់ សេមើនឹង ៥២,៤%ននអនកេាភេន៍ េរុប ៤ ១០៣នាក់ ។ កនុងចាំ សណាមស្តេតីដដលមិនបានសបាោះ
សននត (អនកដដលមិនានទឹកសមមសៅរាមនដ)ាន ៤៩,៣%ននស្តេតីមិនបានសបាោះសននតបានសលើកស ើងថា ពួកគត់
បានសៅដល់ការ ិោល័យសបាោះសននតដដរ បុ ដនតមិនបានសបាោះសននតស
បានសបាោះសននតបានសលើកស
សលើកស

យារដតជួ បឧបេគគ ។ ៤១,៧%ននស្តេតីមិន

ើងថា ពួកសគចង់ សៅសបាោះសននត បុ ដនតមិនបានសៅ ។ ៩%ននស្តេតីមិនបានសបាោះសននតបាន

ើងថា ពួកសគមិ នចង់ សៅសបាោះសននត ។

កនងចាំ
ី ិនបានសបាោះសននត បានសលើកស ើងថា ពួកគត់បានសៅដល់
ុ សណាម៤៩,៣%ននស្តេតម
ការ ិោល័យសបាោះសននតដដរ បុដនតមិនបានសបាោះសននត ស យារដតជួបឧេគគដូចជា៖
ភាគរេ (%)

ឧបសគគ

៣១,៤%

គមនឯការបញ្ហ
ជ ក់ អតតេញ្ហញណសរបើ កុងការសបាោះសន
ន
នត

២៧,៧
១០,៤%

រកស្មោះកនុងបញ្ជីសបាោះសននតមិនសឃើញ

ានឯការរគប់ រគន់ ដតខុ េទិននន័យ

១០,៥%

សផសងៗ

៩,៨ %

គមនប័ ណណព័ត៌ាន

៤,៧%

រកការ ិោល័យសបាោះសននតមិ នសឃើញ

២,៨%

ការ ិោល័យសបាោះសននតានភាពរសញរនញ ឬតាំ រង់ ជួរយូរសពក

២,១%

មិ នរតូវបានមន្រនតីការ ិោល័យសបាោះសននតជួ យេាំរល
ួ ឲ្យសបាោះសននតមុ នសគ

០,៦%

ានជនណាានក់ កាំពុងដតតម

2013

នសមើ លការសបាោះសននតរបេ់ខាំុ្
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៤១,៧%ននស្តេតម
ី ិនបានសបាោះសននត បានសលើកស
បុដនតមិនបានសៅ ស

ង
ើ ថា ពួកសគចង់សៅសបាោះសននត

យារ៖

ភាគរេ (%)

មូយលរត្ុ

៣៥,៩%

មិ នបានចុ ោះស្មោះសបាោះសននត

១៣,៦%

ានជាំងឺ

១២,៣%

សៅនងយពី ទីតាំងរតូវសបាោះសននត

១០%

ជាប់ រវល់កិចចការផទោះ

៦,៣%

មិ នបានទទួ លព័ ត៌ានពីការសបាោះសននត

៣,៥%

រថយនតឈួលស
ន

៣,៤%
២,៤%

ើងនថល

មិ នបានទទួ លប័ ណណព័ត៌ានគិតថាខលួនគមនេិទិ ធ
កដនលងសធវើការមិនអនុ ញ្ហញតឲ្យសបាោះសននត

៥,៣%

ចាំ ណាយថវ ិកាសរចើនសដើ មបីសបាោះសននត

៦,៥%

សផសងៗ

០,៩%

មិ នយល់ពីរសបៀបសបាោះសននត

៩%ននស្តេតម
ី ិនបានសបាោះសននតបានសលើកស

ង
ើ ថា ពួកសគមិនចង់សៅសបាោះសននត មូលសហ្តុ ៖
មូលយរត្ុ

៤២,៦%

មិ នានារៈេាំខាន់

២៦,៩%

ជាប់ រវល់រកេុី

១៥,៥%

ជាប់ រវល់កិចចការផទោះ

៤,៤%

មិ នចូ លចិតគ
ត ណបកស ឬសបកខជន

២,៤%

ានសគគាំរាមមិនឲ្យសៅសបាោះសននត

២,៧%

ានសគរបាប់មិនឲ្យសៅសបាោះសននត

៤,៦%

សផសងៗ

០,៩%

ានសគឲ្យលុយជាថនូរមិ នបាច់ សៅសបាោះសននត

2013

ភាគរេ (%)
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III. យស្ចកតី ស្ ននិ ោា ន និ ង ស្យងខ ប
ានការថយចុោះចាំនួនតាំណាងស្តេតជា
ី ប់សននត

ស

យារដតកងវោះឆនទៈនសោបាយរបេ់គណបកសជា

ពិ សេេគណបកសដដលានេកាតនុពលជាងសគដូ ចជា គណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ និងគណបកសរបជាជនកមពុជា ។
បដនថមសលើសនោះសទៀត រ ា ភិ បាលមិនានយនតការពិ សេេកនុងការបសងកើនេាារតស្តេតីជាថានក់ ដឹកនាាំសៅថានក់ ជាតិ
ជាពិ សេេអនុ វតតឲ្យស្េបតមអនុ េញ្ហញេុី-ដកនុងការផតល់ឱកាេ

និងគាំរទដល់ការចូ លរួមរបេ់ស្តេតីកុងកិ
ន
ចចការ

នសោបាយ ដដលជាបចច័យសធវើឲ្យកមពុជាសៅដតរបឈមកនុងការសធវើឲ្យបានេសរមចតមសគលសៅអភិ វឌឍន៍ េហ្េស
វតសរ ៍កមពុជា (CMDG) ។

កនុងបរ ិបទរបយទស្កមពុជា យដើមបីឲ្យយបកខរនស្រស្តីមានលទធភាពជាប់ យននតបាន គឺ អក
ន ដឹកន្ទំគណបកសនយោបាយ
រតូវោក់ ស្រស្តីឈរយ្មោះជាយបកខរនយៅមណឌលរារធានី
យខតតណាកដលគណបកសរបស្់ខួនមាន
ល
របជារបិយខាលំង

ជាតំ បន់ យោលយរកដលមានកផនការដយណើ ត មយកឈនោះ និ ងរតូវោក់ យបកខរនស្រស្តីយន្ទោះយៅយលខយរៀងខាងយលើ ។

កនុងអាំ ុងសពលសោេនាសបាោះសននត នីតិកាលទី៥សនោះ របជាពលរដាជាាចេ់សននតទាំងស្តេតី-បុ រេ ទាំងអនក
ានស្មោះកនុងបញ្ជីសបាោះសននតកតី ទាំងអនកមិ នានស្មោះកនុងបញ្ជីសបាោះសននតកតីបានចូ លរួមោងផុ េផុល និ ង
េកមមកុងកប
ន
ួ នសោេនាជាមួ យគណបកសនសោបាយដដលខលួនសពញចិតត

ជាពិ សេេចូលរួមស

យេម័រគចិតតជាមួយ

គណបកសរបនាំង គឺ គណបកសេសន្រង្ហគោះជាតិ ដដលពុាំ ធាលប់ ានពី មុនមកដដលភាគសរចើ នជាយុវជន-យុវតី ។
បសងកើនការយកចិ តទ
ត ុក

ក់ពីគណបកសនសោបាយទក់ ទងនឹងការ

ោះស្ាយបញ្ហ
ា ស្តេតី និងកុ ារសៅកនុង

កមមវ ិធីនសោបាយរបេ់ខួន
ល ។ គណបកសមួ យចាំនួនក៏ បានបង្ហាញការគាំរទឲ្យានរបព័នធកូត សដើ មបីបសងកើនចាំ នួន
ស្តេតីជាប់ សននតជាតាំណាងនសោបាយសៅរគប់កាំរ ិត ឬក៏ ានយនតការបសងកើនេាារតស្តេតីផងដដរ ។
ានអនកសបាោះសននតស្តេតីសរចើនជាងបុ រេបានសចញសៅសបាោះសននតសៅនថងអាទិតយ ទី ២៨ ដខកកក

ននាំ២០១៣ ។

អនកសបាោះសននតស្តេតីជួបបញ្ហ
ា សរចើនជាងអនកសបាោះសននតបុរេ ។ ស្តេតីរបាណ ៦២,៨០%ននចាំ នួនរបដហ្ល

ជាង ១,២៥ោននាក់ ននអនកចុ ោះស្មោះសបាោះសននតមិ នានទិននន័យកនុងបញ្ជីសបាោះសននតផលូវការេរាប់ ការសបាោះសននត
ជាតិ ននាំ២០១៣ (ស្មោះរបេ់ពួកសគមិ នអាចរកសឃើញ ឬស្មោះសនាោះតលេ់បូរទាំ
ត
ងស្េុង) ។
អនកសបាោះសននតស្តេតីខកខានមិ នបានសៅសបាោះសននត និង/ឬមិនបានសបាោះសននត ស

មិ នរបរកតី ចាំបងមួ យចាំ នួនដដលបោះពាល់ដល់េិទិសធ បាោះសននត

យារពួកសគជួបនូវភាព

ដូចជា បាត់ ស្មោះ និងរកស្មោះពួកសគមិនសឃើញ

សៅកនុងបញ្ជ ីស្មោះអនកសបាោះសននត ស្មោះ និងទិននន័យមិនរតឹមរតូវសៅកនុងបញ្ជ ីស្មោះអនកសបាោះសននត មិនានឯការ
បញ្ហ
ជ ក់អាំពីអតតេញ្ហញណ និ ងានមូ លសហ្តុមួយចាំនួនដូចជា រវល់សធវើកិចចការង្ហរផទោះ និងដស្េចាំ ការ យល់ថាការ

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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IV. អនុ សា ស្ន៍
សដើមបីសលើកកមពេ់េមភាពសយនឌ័រ និងផតល់អាំណាចនសោបាយដល់ស្តេតី វ ិធានការមួ យចាំនួនគួរដតអនុ វតត
ដូ ចជា៖
របព័នធកំ
ូ


រតូវចត់ វ ិធានការពិសេេបសណា
ត ោះអាេននជាបនាទន់ ស

យអនុ វតតនូវរបព័នក
ធ ូ តសយនឌ័ រ ដដលជាដាំ សណាោះ

ស្ាយដ៏ ានរបេិទធភាពមួ យសដើមបីបសងកើនចាំនួនស្តេតីសៅកនុងជួ ររ ា ភិ បាល

និងកនុងរដាេភាេរាប់នីតិ

កាលទី ៥សនោះ និងរតូវខិតខាំ សធវើឲ្យានេមភាពននតាំណាងអនកជាប់ សននតរវាងស្តេតី និ ងបុ រេ រួមទាំងទទួល
បាននូ វអាំណាចនសោបាយសេមើគនតាំងពី ថានក់ ជាតិរហ្ូតដល់ថានក់ មូល ា ននាសពលអនាគត
កូ តសយនឌរ ័សនោះរតូវបានសធវើវ ិសាធនកមមចាប់ េីព
ត ីការសបាោះសននត
ក់ ពាកយចុ ោះស្មោះបញ្ជីសបកខជនននគណបកសនសោបាយស
សបកខជនស្តេតីឈរស្មោះសៅសលខសរៀងខាងសលើ ឬ/និ ង


។

របព័នធ

ដដលដកលមអបដនថមលកខខណឌននការ

យតរមូវឲ្យានរបព័នក
ធ ូត

៤០%េរាប់

ក់ នលេ់េរាប់ សបកខជនស្តេតី និងបុរេ ។

បសងកើត និងអនុវតតរបព័ នក
ធ ូ តសយនឌ័ រកនុងបទបញ្ហ
ជ នផទកុងគណបកសនសោបាយ
ន
ដដលជាយនតការបនាទន់
សដើ មបីបសងកើនចាំ នួនសបកខជនស្តេតី និងចាំ នួនស្តេតីកុងគណៈអភិ
ន
បាលនផទកុងរបេ់
ន
គណបកសនសោបាយ

រពមទាំង

រចនាេមព័ននធ នការេសរមចចិ តរត បេ់គណបកសនសោបាយផងដដរ ។

 បសងកើតសគលនសោបាយមូលនិធិរដាដដលរតូវបានអនុម័តសចញពី ថវ ិកាជាតិ

សដើមបីផល
ត ់ឲ្យគណបកសនសោ

បាយេរាប់ សធវើការអភិវឌឍន៍ េមតថភាពសបកខជនស្តេតីអាំពីកិចចការនសោបាយ និ ងការសបាោះសននត ។
លុបបំបាត្់ស្ល់ទរមង់ថៃនការយរ ើសយអើងរបន ំងនឹង្សតី


រតូវផតល់ឱកាេចាំ សពាោះស្តេតី និ ងលុបបាំ បាត់រាល់ទរមង់ ននការសរ ើេសអើងទាំងឡាយ សដើមបីសលើកតសមកើង និង
សលើកកមពេ់ការចូ លរួមរបេ់ស្តេតីកុងកិ
ន ចចការនសោបាយ សធវើោងណាឲ្យានេមភាពននតាំ ណាងអនកជាប់
សននតរវាងស្តេតី និងបុ រេ ។

ការពរងឹងសមត្ថភាព្សតី

ចាំបាច់ រតូវផតល់វគគហ្ឹក
វ ហ្វឺនខលីៗពរងឹងេមតថភាពដល់សបកខជនស្តេតី និ ងស្តេតីជាប់ សននត សដើមបីបសងកើនភាពសជឿ
ជាក់ និងរបេិទធភាពការង្ហរសរកាយសពលជាប់ សននត ជាពិ សេេរតូវានការសរៀបចាំ និងបណុត ោះបណា
ត ល
ដល់អក
ន ដឹកនាាំជាស្តេតីដដលានេកាតនុពល និងេកមមជននសោបាយស្តេតីវ ័យសកមង ។

ខុមហ្វ្រវល/ហ្វផែកអប់រ ំ និងយេនឌ័រ សរការជាមួេគ.ស.ន
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ផតល់ឱកាេដល់ស្តេតីវ ័យសកមងសៅកនុងរចនាេម័ ពនធរបេ់គណបកស

នសោបាយ និ ងតម

សដើមបីសដើ រតួនាទី េកមមកុងការបសងក
ន
ើតសគល

នរតួតពិ និតយសលើរសបៀបវារៈរបេ់គណបកសខលួន ។

ហ្វចករ ំហ្វលកព័ត្៌មានំមរបព័នធផសពវផាេ


ព័ ត៌ានរតូវដតានលកខណៈង្ហយស្េួលកនុងការទទួ លបានេរាប់ របជាពលរដាទូទាំងរបសទេ តមរយៈ
របព័ នផ
ធ សពវផាយ និងបណា
ត ញផសពវផាយេងគម ដូ ចជា ទូ រទេសន៍ វ ិទយុ កាដេត សហ្វេបុក (Facebook)
បលុក (blog) ទវីតទ័ រ (Twitter) យូធូប (Youtupe) យូស្េុីម (Ustream) ាគយ (Skype)។ល ។ របព័នធ
ផសពវផាយ និង បណា
ត ញផសពវផាយេងគមរតូវដចករ ាំដលកព័ត៌ាន និងផសពវផាយជាាធារណៈពិ សេេ
េហ្គមន៍ មូល ា នអាំ ពីារៈេាំខាន់
ការបាំ សពញភារកិ ចច

និងតួ នាទី របេ់ស្តេតីសៅកនុងវ ិេ័យនសោបាយ

និងេមិ ទិផ
ធ លដដលពួកសគេសរមចបានមុ ន

ការង្ហរសបាោះសននត

និងកនុងសពលដដលស្តេតីកាំពុងបាំ សពញ

ការង្ហរ ការេសរមចចិតត ការរគប់ រគង និងការចត់ដចងធនធានជាសដើ ម ។ សេចកតីរតូវការសផសងសទៀត គឺ

បសងកើនរបេិទធភាពបញ្ូជ នព័ត៌ាន និងសធវើការអប់រ ាំរបជាពលរដា អាំ ពីតួនាទីរបេ់តាំណាងរាស្តេត ការទទួល

ខុ េរតូវ និ ងអាណតតិ(អាំណាចចត់ ដចងការង្ហរដដលចាប់ របគល់ឲ្យ)របេ់ពួកសគ ។ សធវើដូចសនោះ របជា
ពលរដានឹងានការយល់ដឹងកាន់ ដតចាេ់ អាំពីឥទធិពលននសបកខភាពស្តេតី (សបកខនារ ី និងតាំណាងរាស្តេតស្តេតី) ។
ពរងឹងការអនុវត្តន៍ចាប់


ពរងឹ ងសលើអាំណាចនី តិបញ្ញតិ ត
លកខណៈលអរបសេើរស

និ ងការអនុ វតតន៍ចាប់

និ ងរបព័ នត
ធ ុ ោការឲ្យានភាពឯករាជយ

ើងកនុងការការពារស្តេតីពីអាំសពើ ហ្ឹងាស

និងាន

យដផអកសលើសយនឌ័ ររគប់ ទាំរង់ដូចជា

បញ្ហ
ា

ចាំ ណាកស្េុក ការជួ ញដូ រ ការរ ាំសោភសេពេនទវៈ អាំ សពើហ្ឹងាកនុងរគួារ សដើមបីលុបបាំ បាត់នូវវបបធម៌
និ ទណឌភាពដដលសកើ តានស
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