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ទស្សនៈវិស្័យ ៖ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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ថ្ថៃទី៣ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១២ 
 

ស្រ្តចីូលរមួនយោបាយក្នងុការយបាោះយនន ត 
(ពីការប ោះបឆ្ន តបររើសបរ ើសររុមរបឹរាឃុាំ សង្កា តឆ់្ន ាំ២០១២ បឆ្ព ោះបៅការប ោះបឆ្ន តបររើសតាំងតាំណាងរាស្រសតឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ស្រសតីខដលចូលរមួរនុងនបោ យសរាបក់ារប ោះបឆ្ន តបររើសបរ ើសររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តឆ់្ន ាំ២០១២ រនលងមរ
រតូវ នររបឃើញថា បៅខតានភាពរបឈមរាបច់ាបព់កីារចូលរមួការប ោះបឆ្ន ត ឱកាសរនុងការឈរប ម្ ោះជាបបរខរន
ប ោះបឆ្ន ត និងឱកាស្នបៅមុែរនុងរីវតិនបោ យរបស់ស្រសតីជាបប់ឆ្ន ត។ តាំងពីការប ោះបឆ្ន តបររើសតាំងររុម
របឹរាឃុាំ-សង្កា ត២់០០២ ានការបរើនប ើងចាំនួនស្រសតីជាបប់ឆ្ន តជាររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តជ់ាបនតបន្ទទ ប ់ ជាពិបសសស្រសតី
រនុងរិចចការនបោ យ និងការសបរមចចិតតបៅថាន រម់ូលដ្ឋា ន។ 

រាបច់ាបព់ីឆ្ន ាំ២០០២ ថ្នការចាបប់ផតើមអនុវតតនបោ យវមិរឈការរបស់របបទសរមពុជាតមរយៈការប ោះបឆ្ន ត 
ស្រសតីចូលរមួរនុងនបោ យ និងស្រសតីជាបប់ឆ្ន តបៅខតានការបរើនប ើងតិចតចួបបើគិតរតឹមពាររ់ណាត លឆ្ន ាំ២០១២។ 
សរាបក់ារប ោះបឆ្ន តបររើសបរ ើសររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តអ់ាណតតិទ១ី (ឆ្ន ាំ២០០២-២០០៧) រនុងចាំបណាមអាសនៈររុម
របឹរាឃុាំ-សង្កា តស់របុ ១១,២៦១អាសនៈ(១៦២១ឃុាំ-សង្កា ត)់ ស្រសតីបៅចុងអាណតតាិនសរបុ ៨.៧២% ប ើយបៅ
ចុងអាណតតទិី២(ឆ្ន ាំ២០០៧-២០១២)  ចាំននួស្រសតីជាបប់ឆ្ន តជាររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តប់រើនដល់ ១៦.០៨%ថ្នអាសនៈ
សរបុ ១១,៣៥៣អាសនៈ។ តមលទធផលប ោះបឆ្ន តបររើសបរ ើសររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តអ់ាណតតទិី៣ (ឆ្ន ាំ២០១២-
២០១៧) ខដល នរបកាសជាផលូវការបដ្ឋយ គណៈរាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបឆ្ន ត(គ.រ.ប) កាលពីថ្ថៃទ២ី៤ ខែ
មថុិន្ទ ឆ្ន ាំ២០១២ ានស្រសតីរបាណ២,០៣៨ ន្ទរ ់(បសមើនឹង ១៧.៧៨%)  នជាបប់ឆ្ន តជាររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តស់្រសតី
អាណតតិទ៣ី រនុងចាំបណាមមស្រនតីជាបប់ឆ្ន តទាំងបុរស-ស្រសតីសរបុ ១១, ៤៥៩ន្ទរ ់ (១៦៣៣ឃុាំ-សង្កា ត)់ ។ តួបលែបនោះ
បង្កា ញថា រមពុជាានការរបឈមរនុងការបធវើឱយ នសបរមចតមបោលបៅអភវិឌ្ឍនស៍ សសវតសររ៍មពុជា(CMDG) 
ខដលរមពុជា នរាំណតថ់ា បៅឆ្ន ាំ២០១៥ មស្រនតជីាបប់ឆ្ន តជាស្រសតីបៅថាន រឃុ់ាំ-សង្កា តោ់៉ា ងតិច ២៥%។  

បោងតមរ យការណ៍ UNDP’s Human Development Index 2011-Gender Inequality Index 

(GII)1 រមពុជាបៅខតានការបនថយវសិមភាពបយនឌ្រ័របបសើរប ើងពី ០.៦០ បៅឆ្ន ាំ២០០០ មរដល់ឆ្ន ាំ២០១១ បៅ
រតឹម ០.៥០ ប៉ាុខនតររមតិទបថ្នសមធមប៌យនឌ្រ័គឺបៅរតឹមបលែ ៩៩ (រនុងចាំបណាមបលែអនប់ាំផុត១៤៦) រនុងចាំបណាម
របបទសខដលានចាំណាតថ់ាន រទ់បជាងបគបៅអាសីុអាបគនយ ៍ ដូចោន នឹង របបទសភូា របបទសឡាវ និងរបបទសឥណឌូ
បនសីុខដរ។ 
ការបរើនប ើងចាំនួនស្រសតីរនុងរចិចការនបោ យបនោះ បដ្ឋយសារានការែិតែាំរមួចាំខណរពីគណបរសនបោ យ 

រាររដ្ឋា ភ ិល អងគការសងគមសីុវលិ និងាច ស់រាំនួយ ស គមនអ៍នតរជាត ិរនុងការបបងាើនសមតថភាព និងោាំរទស្រសតី។  

                                                      
1
 UNDP: Human Development Index 2011-Gender Inequality Index (GII), www.undp.org.kh 
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ម៉ាាងបទៀត សងគមរមពុជារា៏នការខរខរបឥរោិបថែលោះរនុងការមនិបរ ើសបអើងរបឆ្ាំងនឹងស្រសតី។ មុនការប ោះបឆ្ន តបររើសបរ ើស
ររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តអ់ាណតតិទី៣ នងិមុនការចុោះបញ្ជ ីបបរខរនឈរប ម្ ោះប ោះបឆ្ន ត បោរន្ទយររដាមស្រនតី រពមទាំងមស្រនតី
ជានែ់ពស់ថ្នរាររដ្ឋា ភ ិលរមពុជា  នអាំពាវន្ទវបៅគណបរសនបោ យដ្ឋរស់្រសតីឈរប ម្ ោះប ោះបឆ្ន តបៅបលែបរៀងខាង
បលើ។ ប៉ាុខនតការរបឈមរបស់ស្រសតីរប៏នតបៅានរនុងការចូលរមួប ោះបឆ្ន ត និងរិចចការនបោ យ។ 

បោងតមលទធផលផលូវការថ្នការចុោះបញ្ជ ីបបរខរនថ្នគណបរសនបោ យកាលពីថ្ថៃទី២៣ ខែបមសា ឆ្ន ាំ២០១២ 
សរាបក់ារប ោះបឆ្ន តបររើសបរ ើសររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តអ់ាណតតទិី៣បនោះ ានបបរខរនរបរួតរបខរងសរបុចាំនួន១១១០៥៦
ន្ទរ ់(បបរខរនបពញសិទធិ) រនុងបន្ទោះ បបរខរនស្រសតីានចាំនួន ២៨ ៤៨១ន្ទរ ់(២៥,៦៤%) មរពីគណបរសនបោ យចាំនួន
១០ នងិានខតគណបរសរបជារនរមពុជាខតមយួគតខ់ដល នបរៀបចាំបញ្ជ ីបបរខរនឈរប ម្ ោះបៅទូទាំងរបបទស ១៦៣៣
ឃុាំ-សង្កា ត។់ ចាំនួនបបរខន្ទរឈីរប ម្ ោះប ោះបឆ្ន តបររើសបរ ើសររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តអ់ាណតតិទ៣ី ានការបរើនប ើងព ី
១៦% រនុងឆ្ន ាំ២០០២ (សរបុរនុងចាំបណាម ៨គណបរសនបោ យ) បៅ ២១,៣៦% រនុងឆ្ន ាំ២០០៧ (សរបុរនុងចាំបណាម 
១២គណបរសនបោ យ) ប ើយបនតបរើនដល់ ២៥,៦៤% រនុងឆ្ន ាំ២០១២ (រនុងចាំបណាម ១០គណបរសនបោ យ)។ តួ
បលែបនោះ ានការបរើនប ើងចាំនួន ៤,២៨% ពី ២១,៣៦% (អាណតតិទី២ ឆ្ន ាំ២០០៧) បៅ ២៥,៦៤% (អាណតតទិ៣ី ឆ្ន ាំ
២០១២)។ លទធផលប ោះបឆ្ន ត នបង្កា ញថា បែតតថ្ប៉ាលិន និងរារធាន ី ានចាំនួនស្រសតីជាបប់ឆ្ន តបរចើន បដ្ឋយខ របែតត
 តដ់ាំបង និងបែតតឧតតរានរយ័ រ ៏នចាំនួនភាគរយររុមរបឹរាស្រសតីរិតដល់បោលបៅអភវិឌ្ឍនស៍ សសវតសររ៍មពុជាខដរ។  

បទោះបីជា ចាំនួនស្រសតីឈរប ម្ ោះានការបរើនប ើងពីអាណតតិមយួបៅអាណតតិមយួរប៏ដ្ឋយរត៏ួបលែបនោះបៅខតជា
ចាំនួនតិចតួច ពិបសសស្រសតីឈរប ម្ ោះបៅបលែបរៀងខាងបលើថ្នបញ្ជ ីបបរខរនរបស់គណបរសនបោ យ  បបើបធៀបនឹងចាំនួន
បបរខរនសរបុ (បុរស និងស្រសតី) ១១១០៥៦ន្ទរ ់សរាបក់ារប ោះបឆ្ន តបររើសបរ ើសររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តអ់ាណតតទិី៣បនោះ។ 
បទោះបីជាានការររមុញ ការបណតុ ោះបណាត លបបងាើនសមតថភាពស្រសតីរាបឆ់្ន ាំ និងានការអាំពាវន្ទវោ៉ា ងណារប៏ដ្ឋយរប៏បរខ-
រនស្រសតីឈរប ម្ ោះបៅបលែបរៀងទី១ ានចាំនួនតិចតួចបាំផុតគ ឺ៥០១ន្ទរ ់(០,៤៥%)ថ្នបបរខរនទាំងអស់។ ការប ោះបឆ្ន ត
ឆ្ន ាំ២០១២បនោះ ស្រសតីជាបប់ឆ្ន តជាបមឃុាំស្រសតីានចាំនួន ៩៥ន្ទរ ់ (៥.៨១% ថ្នបមឃុាំ-បៅសង្កា តស់របុ ១៦៣៣ឃុាំ-សង្កា ត)់ 
រនុងបន្ទោះ បមឃុាំស្រសតីបៅឃុាំដ្ឋចរ់សោលានចាំននួ ១៦ន្ទរ(់១៦,៨៤%ថ្នបមឃុាំស្រសតី) ស្រសតីបមឃុាំថមីជាស្រសតីវយ័បរមងាន ៨ន្ទរ ់
(៨,៤២%ថ្នបមឃុាំស្រសតី) ប ើយបមឃុាំស្រសតីជារនជាតិបដើមភាគតិចាន ៥ន្ទរ ់(៥,២៦%ថ្នបមឃុាំស្រសតី)។ 

ែុមខស្រ វល  នបធវើការសិរារសាវរជាវបលឿនមយួបរកាយពីការប ោះបឆ្ន តមយួថ្ថៃ(បៅថ្ថៃទ៤ីខែមថុិន្ទឆ្ន ាំ២០១២) 
ចាំបពាោះអនរខដលមនិ នបៅប ោះបឆ្ន ត និងពីមូលប តុខដលមនិ នបៅប ោះបឆ្ន ត។ រនុងបន្ទោះការសិរារសាវរជាវររ
បឃើញថា ានស្រសតីអត ់នប ោះបឆ្ន តរបាណ ៥១,២% នបៅប ោះបឆ្ន ត ប៉ាុខនត នរួបឧបសគគខដលរនុងបន្ទោះភាគបរចើនគឺ
ររប ម្ ោះរនុងបញ្ជ ីប ោះបឆ្ន តមនិបឃើញ និងោម នឯរសារបញ្ជជ រអ់តតសញ្ជា ណសរាបប់បរមើឱយការប ោះបឆ្ន ត។ បបើបរបៀប
បធៀបជាមយួបុរស ស្រសតីរួបឧបសគគជាងបរពាោះរនុងចាំបណាមស្រសតីខដលមនិ នបៅប ោះបឆ្ន តាន ៣៧%  នបលើរប ើងថា 
ចងប់ៅប ោះបឆ្ន តខតមនិ នបៅប ោះបឆ្ន តបដ្ឋយភាគបរចើនមនិ នចុោះប ម្ ោះប ោះបឆ្ន ត។ ាន១១,៨% រនុងចាំបណាមស្រសតី
ខដលមនិ នបៅប ោះបឆ្ន ត ននិោយថា ពួរបគមនិចងប់ៅប ោះបឆ្ន តខដលភាគបរចើនជាបរ់វល់រិចចការផទោះ និងមលូប តុ
បផសងៗ។ 



 
 3 

បោងតមរ យការណ៍វាយតថ្មលរបស់ែុមខស្រ វលសតីពកីារប ោះបឆ្ន តបររើសបរ ើសររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា តឆ់្ន ាំ២០១២ 
របជាពលរដា ជាពិបសសស្រសតីបៅខតភយ័ខាល ចរនុងការភាជ បែ់លួនជាមយួនឹងគណបរសរបឆ្ាំងបរកាយានអាំពី ិងាែលោះ នបរើត
ប ើងរបឆ្ាំងនឹងរសីតខដលរាំទស់នឹងរដ្ឋា ភ ិល។ ានបបរខរនស្រសតី និងគណបរសនបោ យជាបរចើន នឱយអនរសបងាត
ការណ៍ដឹងថា ការបរ ើសបអើងរបឆ្ាំងនឹងបបរខរនស្រសតីខដលពួរបគរួបរបទោះ គរឺនុងបពលដាំបណើ រការខតងតាំងបបរខរន នងិការ
ប ោះបឆ្ន តបររើសបរ ើសបបរខរនបៅរនុងគណបរស។ ជាងបនោះបៅបទៀត បរោិកាសនបោ យរនុងអាំ ុងបពលថ្នដាំបណើ រការ
ប ោះបឆ្ន តមតងៗ បគសបងាតបឃើញានការគាំរាមរាំខ ង នងិបញ្ជា ជាបរចើនបទៀតខដលបធវើឱយានឥទធិពលជាអវរិជានដល់ស្រសតី 
និងបធវើឱយពួរបគរាខរររនុងការចូលរមួរនុងរចិចការនបោ យ។ 

គណបរសនបោ យមយួចាំនួន  នបលើរប ើងអាំពីការរបឈមរនុងការររស្រសតីានសមតថភាពរនុងរិចចការនបោ-
 យ និងការង្ករប ោះបឆ្ន ត។ ប៉ាុខនតជារខ់សតង បបើបទោះបីជាស្រសតីជាបរចើនរតូវ នបណតុ ោះបណាត លអាំពភីាពជាអនរដរឹន្ទាំរនុងរិចច
ការនបោ យ និងការង្ករប ោះបឆ្ន តបដ្ឋយអងគការសងគមសីុវលិ។ គណបរសនបោ យ នទទួលយរស្រសតីទាំងបន្ទោះ បៅ
ឈរប ម្ ោះឱយ នជាបប់ឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត ់បន្ទោះ នខត ១/៣ ថ្នចាំនួនស្រសតី នទទួលការ វឹរ វឺន។ អងគការសងគមសីុវលិ ន
បញ្ជូ នបញ្ជ ីប ម្ ោះស្រសតីជាបរចើនន្ទរខ់ដលែលួន នបណតុ ោះបណាត ល និង វឹរហាតរ់ចួបៅគណបរសនបោ យខដលានអា-
សនៈបៅរនុងរដាសភាបដើមបឈីរប ម្ ោះជាបបរខរន ជារខ់សតង ែុមខស្រ វល នបញ្ជូ នបញ្ជ ីប ម្ ោះស្រសតីចាំននួ ៥៤០ន្ទរ ់ប៉ាុខនតជា
លទធផល គណបរស នឱយស្រសតីទាំងបន្ទោះឈរប ម្ ោះចាំនួនខត ១៤៨ន្ទរ ់ (២៧,៤០%)។ ដូចោន បនោះ អងគការអមរា រនុងឆ្ន ាំ
២០១២  នបណតុ ោះបណាត លសរមមរននបោ យស្រសតី ២០៧ន្ទរ ់ ខតាន ៩៦ន្ទរ(់៤៦.៣៧%)  នឈរប ម្ ោះ និង
ជាបប់ឆ្ន ត។ រតត បផសងបទៀតរតូវ នររបឃើញថា ការបររើសបរ ើសបបរខរនស្រសតីបៅរួរបលើថ្នបញ្ជ ីបបរខរនឈរប ម្ ោះគជឺាការ
របឆ្ាំងបៅនឹងបបរខភាពបុរស។  

គណបរសែលោះយល់ថា ការដ្ឋរប់បរខរនបមឃុាំ/បៅសង្កា តជ់ាស្រសតីគឺ ពុាំសូវទរទ់ញអនរប ោះបឆ្ន ត បរពាោះអាចមនិខមន
ជាទាល បរ់បរមើសរបស់របជាពលរដាខែមរបទ។ ការទុរចិតតបៅបលើស្រសតីជាបមឃុាំអាចបៅានររមតិរនុងការរគបរ់គងបញ្ជា សនតិ-
សុែ និងភាពជាអនរដឹរន្ទាំឃុាំ-សង្កា ត។់ គណបរសនបោ យែលោះដូចជា គណបរសសិទធិមនុសស នបលើរប ើងអាំពកីារ
បររើសបរ ើសបបរខរនឬបបរខន្ទរ ី សរាបប់ញ្ជ ីបបរខរនថ្នគណបរសតមបោលការណ៍របជាធិបបតយយថ្ផទរនុង ខដលសារិរ
គណបរសតមមណឌ លឃុាំ-សង្កា តន់ីមយួៗ ជាអនរប ោះបឆ្ន តទុរចិតតបបរខរនភាពទាំងបន្ទោះសរាបប់ញ្ជ ីបបរខរនថ្នគណ-
បរសរបស់ែលួន។ ការបរបើរ ស់បោលការណ៍របជាធិបបតយយថ្ផទរនុងគណបរសរ ៏នបបងាើតការរបឈមមយួសរាបប់បរខ-
ភាពន្ទរខីដលសារិរបរសមនិ នទុរចិតតប ោះរូនបបរខភាពន្ទរ។ី ប តុដូចបនោះ គណបរសសិទធិមនុសសានបបរខន្ទរជីាប់
បឆ្ន តបៅបញ្ជ ីខាងបលើគឺតិចបាំផុត(១.៥០%)។ គណបរសរបជារនរមពុជា រា៏នដាំបណើ រការបររើសបរ ើសបបរខភាពសរាប់
បញ្ជ ីបបរខរនថ្នគណបរស តមបោលការណ៍ការប ោះបឆ្ន តពីសារិរែលួនបៅមណឌ លឃុាំ-សង្កា តន់ិមយួៗ ប៉ាុខនតលទធផលថ្ន
ការប ោះបឆ្ន តបន្ទោះមនិ នបង្កា ញបៅឃុាំ-សង្កា តឱ់យសារិរជាអនរប ោះបឆ្ន តបនោះ នដឹងបទ។ លទធផលថ្នការប ោះបឆ្ន ត
រតូវ នពិនិតយ ប ើយសបរមចបរ ើសបបរខរន និងបបរខន្ទរដី្ឋររ់នុងបញ្ជ ីបបរខរនថ្នគណបរសបៅគណបរសថាន រប់លើោ៉ា ង
បហាចណាស់បៅររមតិរសុរ/ែណឌ ។ ចាំខណរគណបរសសមរងសុ ីនផតល់ការសបរមចរនុងការបររើសបរ ើសបបរខភាពបៅគណ
បរសថាន រម់ូលដ្ឋា ន ប៉ាុខនតានអនតរាគមនព៍ីថាន រដ់រឹន្ទាំចលន្ទស្រសតីចាំបពាោះការបររើសបរ ើសបបរខរន-បបរខន្ទរសីរាបប់ញ្ជ ីបបរខ-
រនថ្នគណបរស។ នីតិវធិបីដ្ឋយានអនតរាគមនព៍ីរចន្ទសម័ពនធគណបរសថាន រប់លើ រមួទាំងបោលនបោ យ រអ៏ាចបបងាើន
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ចាំនួនបបរខន្ទរ ីខដលអាចជាបប់ឆ្ន ត នបរចើន ដូចជា គណបរសរបជារនរមពុជា និងគណបរសសមរងសុ។ី ជារខ់សតង បោរ
រាំទវ មរូ សុែ ួរ តាំណាងរាស្រសតគណបរសសមរងសុ ី នពនយល់ពីររណីបមឃុាំស្រសតីជាបប់ឆ្ន តថមី រញ្ជា  តរឹ នមី ថា គណបរស
សមរងសុ ីគឺានបចតន្ទផតល់ឱកាសដល់ រញ្ជា  តរឹ នមី ជាបបរខភាពបលែបរៀងទីមយួថ្នបញ្ជ ីបបរខរន។ រញ្ជា  តឹរ នមី  ន
ជាបប់ឆ្ន តជាបមឃុាំស្រសតីវយ័បរមងបៅឃុាំខដលានទាំន្ទស់ដីធលីបរចើន (ឃុាំអមោាំង រសុរថពង បែតតរាំពងស់ពឺ) បបើបទោះបជីា រញ្ជា  
តឹរ នីម ោម នបទពិបសាធនរ៍នុងរិចចការនបោ យ និងមនុសសរបុសបៅទីបន្ទោះានពិបសាធនខ៍ាងនបោ យបធវើរប៏ដ្ឋយ។ 
(បនោះបបើបោងតមរិចចពិភារាតុមូលសតីពីភាពបជាគរយ័ និងការរបឈមរបស់ស្រសតីចាំបពាោះលទធផលប ោះបឆ្ន តបៅឃុាំ-សង្កា ត់
កាលពីថ្ថៃទ១ី១ ខែររាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១២)។ 

ជារខ់សតងាន ៧គណបរសខដល នទទួលអាសនៈ បដ្ឋយរនុងបន្ទោះចាំនួនអាសនៈភាគបរចើនខដល នឈនោះបដ្ឋយ
គណបរសរបជារនរមពុជា ២១,៤៨%  នបៅស្រសតីជាភាគរយែពស់បាំផុតថ្នតាំណាងស្រសតីរនុងចាំបណាមគណបរសទាំងអស់។ 
បបរខរនស្រសតីថ្នគណបរសរបឆ្ាំងធាំ គណបរសសមរងសុ ី  នជាបប់ឆ្ន តភាគរយទីពីរថ្នអាសនៈខដល នខបងខចរបៅដល់
គណបរសរបស់ែលួន ១១.០០% ។ គណបរស៣បផសងបទៀត ស្រសតីជាបប់ឆ្ន តានចាំនួនតចិតួច រាបប់ញ្ចូ លគណបរសនបរាតតម- 
រណឫទធិ  នទទួល៥.៧៧% គណបរស វវើនសិុនបុចិ ទទួល ន៣.៣១% ចាំខណរគណបរសសិទធមិនុសសជាគណបរស
របឆ្ាំងទីពីរ នដ្ឋរស់្រសតីឱយជាបប់ឆ្ន ត នខត ១.៥០% ឬចាំនួន ១២ន្ទរ ់ថ្នចាំនួនសរបុ ៨០០ររុមរបឹរាឃុាំ-សង្កា ត។់ ចុង
បរកាយ គណបរសពីរ មនិ នទទួលអាសនៈសរាបស់្រសតី ានដូចជា គណបរសសម័ពនធបដើមបរីបជាធិបបតយយ និងគណបរស
សញ្ជជ តិរមពុជា។  

គណបរសនបោ យ ៥ ខដលចូលរមួរបរួតរបខរងរនុងឃុាំបោលបៅទាំង៥ រនុងរសុរបកាោះអខណត ត បែតតតខរវ គឺ
គណបរសរបជារនរមពុជា គណបរសសមរងសុ ីគណបរសសិទធិមនុសស គណបរស វវើនសិុនបុិច និងគណបរសនបរាតតមរណឫទធ ិ
 នដ្ឋរប់បរខន្ទរឈីរប ម្ ោះខត ១៨%(៧៣ន្ទរ)់ ថ្នបបរខរនឈរប ម្ ោះសរបុ ៤០៣ន្ទរ ់ រនុងបន្ទោះស្រសតីឈរប ម្ ោះបៅ
បលែបរៀងទ៣ី ចាំនួន ៤ន្ទរ ់ (៥,៤៧%) និងបលែបរៀងទី៤ ចាំនួន ៤ន្ទរ ់ (៥,៤៧%)។ ជាការពតិ បបើចាំនួនបបរខន្ទរាីន
បរចើនបៅបលែបរៀងខាងបលើថ្នបញ្ជ ីបបរខរនបន្ទោះបទើបានស្រសតីជាបប់ឆ្ន តបរចើន។ លទធផលសបងាត នបង្កា ញថា រនុងអាំ ុង
បពលបោសន្ទគណបរសនបោ យទាំង៥ សុទធខត នបលើរយរបញ្ជា ស្រសតី និងរុារបដើមបបីដ្ឋោះរសាយរនុងអាណតតិទី៣
បនោះ។ បោលនបោ យទរទ់ងនងឹស្រសតី នទទួលបដ្ឋយគណបរសនបោ យភាគបរចើន ខតមនិរតូវ នផសពវផាយញឹរ
ញាបជ់ាសាធារណៈ តមរយៈរបពន័ធផសពវផាយសងគម ែវោះសមភាពរនុងការបរបើរ ស់របពន័ធផសពវផាយ។  

គណបរសនបោ យជាបរចើនបៅខតចង ់នបបរខរនស្រសតីខដលានសមតថភាព និងទមទររាំន្ទញនបោ យ
បខនថមបទៀតសរាបស់្រសតីខដលរតូវឈរប ម្ ោះជាបបរខរន។ បខនថមបលើការពរងឹងសមតថភាព ររុមអងគការសងគមសីុវលិមយួ 
ានប ម្ ោះថា “ររុមការង្ករស្រសតីបដើមបទីាំងអស់ោន " យល់បឃើញថា ការង្ករបលើររមពស់សិទធិស្រសតីរនុងរិចចការនបោ យគណ
បរសនបោ យ រតូវានបោលនបោ យរនុងការបរៀបចាំបញ្ជ ីបបរខរនឈរប ម្ ោះឆ្ល ស់ោន រវាងបុរស និងស្រសតី ឬបៅបលែ
បរៀងខាងបលើចាំនួន៣០% បធវើោ៉ា ងណាផតល់ឱកាសឱយរសីតានលទធភាពជាបប់ឆ្ន ត រពមទាំង នបណតុ ោះបណាត លស្រសតីទាំង
បន្ទោះ ឱយានសមតថភាព និងបបងាើនភាពអងអ់ាចកាល ហានចូលរមួរបរួតរបខរងរនុងការប ោះបឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត។់  

អនុសាសនម៍យួចាំនួនបដើមបបីលើររមពស់សមភាពបយនឌ្រ័ និងការផតល់អាំណាចនបោ យដល់ស្រសតី រនុងបន្ទោះរមួ
ាន ការរាំណតប់ោលនបោ យរបស់គណបរសនបោ យ សតីពីរបពន័ធរូត ការលុបបាំ តរ់ាល់ទរមងថ់្នការបរ ើសបអើង 
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ការពរងឹងសមតថភាពសរាបប់បរខរនស្រសតីនិងស្រសតីជាបប់ឆ្ន តបដើមបបីបងាើនភាពបរឿជារ ់ និងរបសិទធភាពរនុងការង្ករបរកាយ
បពលជាបប់ឆ្ន ត ការបបងាើតបរោិកាសនបោ យលអសរាបស់្រសតីនិងការខចររ ាំខលរពត័ា៌នពីសារៈសាំខានរ់បស់ស្រសតីរនុងវ-ិ
ស័យនបោ យ។  

“របពន័ធរូត” ជាដាំបណាោះរសាយដា៏នរបសិទធភាពមយួខដលអាចបលើរទឹរចតិតឱយរគបគ់ណបរសនបោ យដ្ឋរ់
បបរខរនស្រសតីរនុងបញ្ជ ីបបរខរនរបស់គណបរស។ ការបលើរទរឹចិតតបដើមបបីបងាើតរបពន័ធរូតរនុងគណបរសនបោ យរអ៏ាចរតូវ
 នបបងាើតរនុងររបែណឌ ចាបខ់ដរ និោយដល់ការបធវើវបិសាធនរមមចាបស់រាបក់ារប ោះបឆ្ន ត។ វបិសាធនរមមចាបប់នោះខរ
លមអបខនថមលរខណៈថ្នការដ្ឋរព់ារយចុោះប ម្ ោះបញ្ជ ីបបរខរនថ្នគណបរសនបោ យ ខដលតរមូវឱយានរបពន័ធរូត ៣០% 
និងដ្ឋរឆ់្ល ស់សរាបប់បរខរន បុរស ឬស្រសតី និងបបងាើតបោលនបោ យសរាបរ់ដាផតល់មូលនិធិដល់គណបរសនបោ យ
នបោ យណាខដលបោរព និងអនុវតតតមចាបប់នោះ។ មូលនិធរិបស់រដា រតូវ នអនុមត័បចញពីថវកិាជាតបិដើមបឱីយបៅ
គណបរសនបោ យសរាបប់ធវើការបណតុ ោះបណាត លដល់បបរខរន ពិបសសបបរខន្ទររីនុងរិចចការង្ករនបោ យ និងការប ោះ
បឆ្ន ត។  

បរៅពវីធិានការចាប ់ការបលើរទឹរចតិតដល់គណបរសនបោ យ និងវធិានការោាំរទដល់បបរខន្ទររីស៏ាំខានណ់ាស់
ខដរ និងការបរបើរ ស់របពន័ធផសពវផាយអាំពសីារៈសាំខានថ់្នការចូលរមួរបស់ស្រសតីរនុងការង្ករនបោ យ ការង្ករប ោះបឆ្ន ត 
និងការង្ករសបរមចចិតត។ អងគការសងគមសីុវលិរប៏នតការោល ាំបមើល និងអបងាតអាំពីសាថ នភាពសរមមរនស្រសតីនបោ យ និង
មស្រនតីជាបប់ឆ្ន តស្រសតី ថាបតើពួរបគ នបាំបពញតួន្ទទភីាររិចចរសបតមចាបឬ់បទ ? ថាបតើានការបរ ើសបអើង នងិអាំបពើ ិងា ការ
បាំភតិបាំភយ័ គរាមរាំខ ងដល់ពួរបគទាំងបន្ទោះឬបទ ?  

ជាសរបុ “ានភាពរបបសើរប ើងតិចតចួមនិទនដ់ល់បោលបៅអភវិឌ្ឍនស៍ សសវតសនរ៍មពុជាចាំបពាោះចាំនួនរាំបណើ ន
ស្រសតីចូលរមួរនុងរិចចការនបោ យនិងជាបប់ឆ្ន ត ប ើយរា៏នការធាល រចុ់ោះវសិមភាព នងិការបរ ើសបអើងបយនឌ្រ័”។ ានការ
របឈម និងបញ្ជា ជាបរចើនបទៀតខដលរតូវខរលមអ រមួទាំង គុណភាពថ្នការចូលរមួរបស់ស្រសតី។ បៅានឧបសគគខដលរារាាំង
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