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យបាោះយនប ត ឬមិនម្មនទឹកយមយ យៅលម្មមដដ” បានយធឝើយ ើងយោយពលរដឌស្រស្ថីស្យ័លគចិតថយៅកបុងយខតថ៤ដនតំបន់ 
យោលយៅរបស់្ខុមហ្វ្រឝល និងករណីសិ្កាចំនួន២ ។ ជាចុងយលកាយ របាយការណ៍យនោះម្មនអនុសាស្ន៍ 
សំ្ខាន់ៗកបុងការយលើកកមភស់្ស្មភាពយយនឌរ ័ និងការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថីយៅកបុងលបយទស្ 
កមភុជា ។ 

 

ខុមហ្វ្រឝលស្ងឃមឹថា របាយការណ៍យនោះជាឯកសារដ៏សំ្ខាន់ និងម្មនលបយោជន៍ស្លម្មប់អបកអនុវតថន៍ 
ស្កមយភាព ជាពិយស្ស្ម្នថីរោឌ ភិបាល ស្ម្មជិកស្ភា គណបកសនយោបាយ បុគគលិកស្ម្មគម អងគការមិន
ហ្វមនរោឌ ភិបាល តំណាងរបស់្ដដគូអភិវឌណន៍ និងអបកស្រសាវលជាវ យដើមផជួីយយលើកស្ធួយស្រស្ថីចូលរមួកាន់ហ្វតយលចើន 
កបុងវស័ិ្យនយោបាយ និងថាប ក់ស្យលមចចិតថ ។ 

  
សូ្មហ្វថវងអំណរគុណជាពិយស្ស្ចំយ ោះលកុមការង្ហររបស់្ខុមហ្វ្រឝល ដូចជា យោកស្រសី្ សឺ្នយកត 

សិ្រលីកខណ៍ ជាអបកស្លមបស្លមួលកមយវធីិអប់រ ំ និងយយនឌ័រដនខុមហ្វ្រឝលហ្វដលជាអបកស្រយស្ររបាយការណ៍ 
យនោះ ។ យោកស្រសី្ក៏ជាអបកដឹកនំលកមុការង្ហរ ដូចជា កញ្ហដ  អីុម សីុ្វតទ  ជាម្នថីអប់រ ំ និងយយនឌ័រដនខុមហ្វ្រឝល 
និងពលរដឌស្រស្ថសី្យ័លគចិតថហ្វដលបានខិតខំអនុវតថតមហ្វផនការស្កមយភាព យដើមផីលបមូលទិនបន័យ  បកហ្វលបពីភាសា 
ហ្វខយរយៅអង់យគវស្ និងរចនរបាយការណ៍យនោះ យោយម្មនការោំលទ  យលខាធិការយខតថខុមហ្វ្រឝល ។ យយើងខញុំ 
សូ្មហ្វថវងអំណរគុណ     ចំយ ោះ យោក គល់ បញ្ហដ  និងយោក គីម ឈន ហ្វដលបានផថល់មតិោំលទយធឝើឲ្រ 
របាយការណ៍យនោះកាន់ហ្វតម្មនភាពលអលបយស្ើរហ្វថមយទៀត ។ ខញុំសូ្មអរគុណជាអយនកបផការចំយ ោះយោក យខវនី 
នូយអន (Kevin Nauen) ហ្វដលបានជួយហ្វកស្លមួលភាសាអង់យគវស្កបុងរបាយការណ៍យនោះ ។ 
 

 

                រាជធានីភបំយពញ                 តថិក                  .  ២៥៦២      
                           ដថងទី៣០ ហ្វខវចិឆិកា នប ំ២០១៨ 

 

                 នាយក្បតបិតតិែមុខស្ររែល                                     
 

                   គល ់បញ្ញា
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AIPA  ASEAN Inter-Parlimentary Assembly 

APA  American Psychological Association 

BCC  Ballot Counting Commission 

BSDP  Beehive Social Democratic Party 

CCIM  Cambodian Center for Independent Media 

CCHR  Cambodian Center for Human Rights 

CEC  Commune Election Commission 

CEDAC  Cambodian Center for Study and Development in Agriculture 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

CIPDP  Cambodian Indigenous People’s Democracy Party 

CNP   Cambodian Nationality Party 

CNRP  Cambodian National Resuse Party 

COMFREL  Committee for Free and Fair Elections in Cambodia 

CPP  Cambodian People’s Party 

CYP  Cambodian Youth Party 

DP   Dharmacracy Party 

EBA   Everything But Arms 

FUNCINPEC/FCP National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative Cambodia 

GDP  Grassroots Democracy Party 

ICAPP  International Conference of Asian Political Parties 

IPU   Inter-Parlimentary Union 

KAPP  Khmer Anit-Poverty Party 

KEDP  Khmer Economic Development Party 

KNUP  Khmer National United Party 

KRP  Khmer Rise Party  

KRP  Khmer Republican Party 

KUP  Khmer United Party 

KWP  Khmer Will Party 
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LDP  League for Democracy Party 

LEMCC  Law on Elections of Members of Commune Council 

LEMNA  Law on Elctions of Members of National Assembly 

MP   Member of Parliament 

NA    National Assembly  

NEC  National Election Committee  

NGOs  Non-Governmental Organizations 

NICFEC  Neutral and Impartial Committee for Free and Fair Elections in Cambodia 

NLP  New Light Party 

OMP  Our Motherland Party 

PEC  Capital/Provincial Election Commission 

PSC  Polling Station Commission 

PSO  Polling Station Official 

RDP  Republican Democratic Party 

RFI   Radio France International 

RGC  Royal Government of Cambodia  

RKP  Reaksmey Khemara Party 

SDGs   Sustainable Development Goals 

TI   Transparency International Cambodia 

UN   United Nations 

WMC  Women’s Media Center of Cambodia 

YRDP  Youth Resource Development Program 
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ជាលទនផលដនការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នប ំ២០១៨ ស្កមយជន និងអបកនយោបាយស្រស្ថី 
ដនគណបកសលបនំងសំ្ខាន់ (គណបកសស្យ្ង្ហគ ោះជាតិ) លតូវបានយគមិនផថល់អំណាច និងរារាងំមិនឲ្រចូលរមួកបុង 
ដំយណើ រការនយោបាយ និងការយបាោះយនប ត យោយសារហ្វតការរោំយគណបកសលបនំងគណបកសស្យ្ង្ហគ ោះ ជាតិ 
និងការហាមលបាមអបកនយោបាយស្រស្ថីរបស់្គណបកសលបនំងចូលរមួកបុងការយបាោះយនប តជាតិ នប ំ២០១៨ បរោិ 
កាស្ដនការភ័យខាវ ច និងការរតិតផិតយស្រភីាពដនការបយញចញមតិ ។ លទនផលដនការយបាោះយនប តយលជើស្តំង 
តំណាងរាស្រស្ថ នប ំ២០១៨ បានកត់ស្ម្មគ ល់ពីជំហានថយយលកាយមួយស្លម្មប់លទនិលបជាធិបយតយរយៅកមភុជា 
ពីពរុបកសនយោបាយមកគណបកសកាន់អំណាចហ្វតមួយ (គណបកសលបជាជនកមភុជា) លតួតលតយលើដំយណើ រការ 
យបាោះយនប ត និងលទនផលយបាោះយនប ត ។ អបករាយការណ៍ពិយស្ស្ដនអងគការស្រលបជាជាតិ ស្ថីពី សិ្ទនិមនុស្ស 
យៅកមភុជាបានយចទជាសំ្ណួរថា «ភាពពិតលបាកដ»ដនការយបាោះយនប តទូយៅយៅហ្វខកកកោ នប ំ២០១៨ ហ្វដល 
គណបកសកាន់អំណាចគណបកសលបជាជនកមភុជា បានឈបោះអាស្នៈស្ភាទំងអស់្យៅកបុងការយបាោះយនប ត ។ 
ជំហានថយយលកាយយោយោយ នពរុបកសនយោបាយ បានជោះឥទនិពលអវជិជម្មនយៅយលើគុណភាពដនស្រស្ថីជាប់ 
យនប ត និងការចូលរមួរបស់្ស្រស្ថី ។ ពរុបកសនយោបាយដនយយនឌ័រ គឺជាកតថ សំ្ខាន់កបុងការធានឲ្រម្មនការ 
លតតួពិនិតរ និងម្មនតុលរភាពយយនឌ័រហ្វផបកនយោបាយ ។ 

 

បញ្ហា វសិ្មភាពដនតំណាងជាប់យនប តជាស្រស្ថី និងបុរស្យៅហ្វតបនថកបុងលបយទស្កមភុជា ។ ជាក់ហ្វស្ថង ស្រស្ថី 
ជាប់យនប តភាវ មម្មនចំនួនហ្វត ១៩នក់ យស្យើនឹង ១៥,២០% ខណៈហ្វដលបុរស្ជាប់យនប តម្មនចំនួនយលចើនយលើស្ 
លុប ១០៦ នក់ យស្យើនឹង ៨៤,៨០% ដនអាស្នៈស្របុ ១២៥យៅកបុងរដឌស្ភាស្លម្មប់នីតិកាលទី៦ដនការយបាោះ 
យនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នប ំ២០១៨ ។ បញ្ហា វសិ្មភាពយនោះ គឺយោយសារកងឝោះឆនធៈនយោបាយរបស់្ 
គណបកសហ្វដលម្មនស្កាថ នុពល និងខឝោះនូវយោលនយោបាយជាក់ោក់ជាោយលកខណ៍អកសរ រមួទំងមិន 
ម្មនហ្វចងជាក់ោក់កបុងម្មលតមួយចំនួនដនចាប់យបាោះយនប ត យដើមផីោំលទ និងផថល់ឱកាស្ឲ្រស្រស្ថីចូលរមួយោយ 
យស្យើោប នឹងបុរស្កបុងវស័ិ្យនយោបាយ ជាពិយស្ស្ការឈរយ យ្ ោះជាយបកខជនយដើមផីម្មនលទនភាពជាប់យនប ត ។ 
បហ្វនទមយលើយនោះយទៀត ស្រស្ថីបានលបឈមនឹងឧបស្គគជាយលចើនកបុងស្កមយភាពនយោបាយរបស់្ខវួនដូចជា៖ តលមូវ 
ការថវកិារបស់្គណបកសទក់ទិននឹងការហ្វតងតំងយបកខជនឈរយ យ្ ោះយបាោះយនប ត ស្លម្មប់យលបើលបាស់្កបុងយុទន- 
នការយោស្ន ការយរ ើស្យអើងលបនំងនឹងស្រស្ថីកបុងដំយណើ រការយបាោះយនប តយលជើស្យរ ើស្យបកខជនយៅកបុងគណបកស 
ការវនិិចឆ័យទុកជាមុនរបស់្គណបកសថា នឹងមិនសូ្វទក់ទញអបកយបាោះយនប តលបសិ្នយបើោក់យបកខជនស្រស្ថីឈរ 
យ យ្ ោះយលចើន និងយៅយលខយរៀងខាងយលើ  ការោក់យបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយៅមណឍ លហ្វដលគណបកសខវួនពំុ 
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    2  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

សូ្វម្មនលបជាលបិយ ឬមិនស្ងឈឹមថាឈបោះយនប ត  និងបុគគលកំពុងកាន់តួនទីជាបុរស្យនោះមិនលពមចុោះយចញពី 
តំហ្វណង ។ល។ 

 

 ក់ព័នននឹងបញ្ហា ថវកិា ស្រភាពអនថរស្ភា (IPU) បានយធឝើការស្ធង់មតិមួយយៅនប ំ២០០៨ បានអោះ 
អាងថា ការផថល់ថវកិាស្លម្មប់យុទននការគឺជាឧបស្គគដ៏ធំបំផុតមួយហ្វដលស្រស្ថីបានលបឈម ។ ឧបស្គគយនោះ 
លតូវបានបញ្ហជ ក់យៅយពលយលកាយយទៀតកបុងការស្រសាវលជាវរបស់្អងគការស្រលបជាជាតិហ្វផបកស្រស្ថី (UN Women) 
យៅនប ំ២០១៣ ហ្វដលកបុងយនោះអបកយឆវើយតបជាង៨០%បានកំណត់លទនភាពទទួលបានថវកិាជាឧបស្គគចំបង 
មួយកបុងការចូលលប ូកកបុងនកនយោបាយ1 ។ 

 

យៅកមភុជា ស្រស្ថីបានចូលរមួកាន់ហ្វតយលចើនយៅកបុងកិចចការនយោបាយ យរើយស្រស្ថីក៏បានចូលរមួកបុងការ 
យបាោះយនប តោ ងស្កមយស្ស្រសាក់ស្ស្រសាំខាវ ំងយៅទស្សវតសរចុ៍ងយលកាយយនោះ ទំងបរមិ្មណ ស្យមវង និង 
ស្កមយភាព ។ ផធុយយៅវញិ ឱកាស្ហ្វដលស្រស្ថីទទួលបានម្មនតិចតួចកបុងការឈរយ យ្ ោះជាយបកខជន និងបាន 
ជាប់យនប តជាអបកដឹកនំ ។ ម្មនការថយចុោះចំនួនស្រស្ថីជាប់យនប តជាបនថបនធ ប់រាប់ចប់ពីនីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ 
ររូតមកដល់នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨យនោះ ។ ចំហ្វណកឯយបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយបាោះយនប តយៅហ្វតម្មនចំនួនតិច 
យបើយទោះបីម្មនការយកើនយ ើងស្លម្មប់នីតិកាលទី៦យនោះក៏យោយ ។ 

 

 

យោងតមលទនផលផវូវការដនការចុោះបញជ ីគណបកសនយោបាយឈរយ យ្ ោះ និងបញជ ីយបកខជនឈរ 
យ យ្ ោះរបស់្គណៈកម្មយ ធិការជាតិយរៀបចំការយបាោះយនប ត (គជប) កាលពីដថងទី១៤ ហ្វខមិថុន នប ំ២០១៨ ស្លម្មប់ 
ការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦យនោះ  យបកខជនស្រស្ថីយពញសិ្ទនិម្មនចំនួន ៤៩៨នក់ យស្យើនឹង 
២៥,២៥%ដនចំនួនយបកខជនស្រសី្-លបុស្ស្របុ ១ ៩៧២នក់មកពីគណបកសនយោបាយចំនួន២០ ។ តួយលខយនោះ 
ម្មនការយកើន ៦,២៩% យធៀបនឹងនប ំ២០១៣យបកខជនស្រស្ថីយពញសិ្ទនិម្មនចំនួនហ្វត ១៦៨នក់ (១៨,៩៦%) ។ 
ផធុយយៅវញិ ចំនួនយបកខជនស្រស្ថីមកពីគណបកសលបជាជនកមភុជាហ្វដលជាគណបកសម្មនស្កាថ នុពលជាងយគហ្វបរ 
ជាចំនួនយបកខជនស្រស្ថីម្មនការធាវ ក់ចុោះ និងម្មនចំនួនតិចយៅវញិ ថឝីយបើគណបកសមួយយនោះជាអបកកំពុងដឹកនំ 
រោឌ ភិបាល និងម្មនកាតពឝកិចចកបុងការជលមុញ និងអនុវតថយលើអនុស្ញ្ហដ មួយចំនួនទក់ទងនឹងការផថល់ឱកាស្ 
   យលើកទឹកចិតថស្រស្ថីចូលរមួឲ្របានយស្យើភាពជាមួយនឹងបុរស្ក៏យោយ ។ ជាក់ហ្វស្ថង យបកខជនស្រស្ថីយពញសិ្ទនិមក 
ពីគណបកសលបជាជនកមភុជាម្មនចំនួនហ្វត១៩នក់យស្យើនឹង ១៥,២០% ស្លម្មប់នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨ គឺ 
ថយចុោះ ១,០៦% យបើយធៀបនឹងនីតិកាលទី៥  នប ំ២០១៣ ម្មនចំនួន២០នក់ (១៦,២៦%) ខណៈហ្វដលគណបកស 
លបកួតលបហ្វជងយផសងមួយចំនួនយទៀតបានោក់យបកខជនស្រស្ថីយលចើនជាង៣០%          ៥០% ។ ចំហ្វណកឯ 

                                                      
1
 UN Women undertook an assessment of parliamentarians and activists during the 57

th
 Session of the Commission on the Status of 

Women in New York in March 2013, and with members of the iKNOW Politics network, http://www.iknowpolitics.org.  
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    3  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

យបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយៅយលែយរៀងទី១ ម្មនចំនួនស្របុ ៦២នក់ យស្យើនឹង ១៧,៨១% គឺ យកើនយ ើងតិច 
តួច ១,៥៤% យធៀបនឹងនប ំ២០១៣ ម្មនចំនួន ១៦,២៧%។ 

 

រឯីស្រស្ថីជាប់យនប តជាតំណាងរាស្រស្ថស្លម្មប់នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨យនោះម្មនចំនួនហ្វត១៩របូ (១៥,២០%) 
[ជាប់យនប តភាវ ម]2 គឺ ថយចុោះ ៥,១២% (៦របូ) យបើយធៀបនឹងនីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ ម្មនចំនួន ២៥របូ 
(២០,៣២%) ។ ប ុហ្វនថបនធ ប់ពីយរៀបចំរោឌ ភិបាលថយី ស្រស្ថីជាតំណាងរាស្រស្ថ ម្មនចំនួន ២៥នក់ យស្យើនឹង ២០% 
យរើយ ម្មនហ្វតគណបកសលបជាជនកមភុជាហ្វតមួយគត់ហ្វដលបានទទួលស្យមវងយនប តោំលទពីអបកយបាោះយនប ត និង 
ម្មនអាស្នៈទំង១២៥យៅកបុងរដឌស្ភា ។ តួយលខដ៏តិចតួចរបស់្ស្រស្ថីជាប់យនប តយនោះបង្ហា ញថា កមភុជានឹងមិន 
អាចស្យលមចបាននូវយោលយៅអភិវឌណន៍លបកបយោយចីរភាព(SDG) ហ្វដលបានកំណត់ថា យៅនប ំ២០៣០ «យធឝើ 
ឲ្រស្យលមចស្មភាពយយនឌ័រ និងផថល់អំណាចដល់ស្រស្ថី និងកុម្មរ ី ទំងអស់្កបុងយោក» យៅលគប់ថាប ក់ 
ស្យលមចចិតថ។ យទោះបីោ ងណាក៏យោយ ការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦យនោះ ម្មនការរោិះ 
គន់ោ ងខាវ ំងពីអងគការស្ងគមសីុ្វលិឯករាជរ អបកវភិាគឯករាជរ គណបកសលបនំង លបពលរដឌហ្វដលោំលទ 
គណបកសលបនំង និងស្រគមន៍អនថរជាតិថា ការយបាោះយនប តមិនម្មនភាពយស្រ ី និងយុតថិធម៌យ ើយ ។ យលើស្ពី 
យនោះយៅយទៀត ម្មនការលពមយលពងងរមួោប រវាងអបក ក់ព័ននទំងយនោះថា ការវាយលបហារជាលបព័ននមកយលើយស្រភីាព 
ជាមូលោឌ ននឹងម្មនផលប ោះ ល់យូរអហ្វងឝងយលើស្ពីវដថដនការយបាោះយនប តយនោះ យរើយវាជាការចំបាច់កបុងការ 
ោក់ស្ម្មភ ធមកយលើរបបលកងុភបំយពញបចចុបផនប ដូចជាការគំរាមកំហ្វរងបយណថ ញយចញពីស្រភាពអឺរ  បុនូវកមយវធីិ 
Everything But Arms (EBA)3 ។ 

 

ម្មនការយកចិតថទុកោក់ពីគណបកសនយោបាយភាគយលចើនទក់ទងនឹងការយោោះស្រសាយបញ្ហា ស្រស្ថី និង 
កុម្មរកបុងកមយវធីិនយោបាយថាប ក់ជាតិរបស់្ខវួនស្លម្មប់នីតិកាលទី៦ដនរដឌស្ភា ។ គណបកសភាគយលចើនបាន 
គិតគូរយៅយលើបញ្ហា ស្រស្ថី និងកុម្មរដូចជា៖ អនុវតថតមលកបខណឍ យោលនយោបាយជាតិោំ រស្ងគម យោយ 
ឧបតទមមជាថវកិា និងផថល់យស្វាហ្វថទំសុ្ខភាពយោយឥតគិតដថវដល់ពលរដឌលកីលក ស្រស្ថីម្មនដផធយ ោះ យកយងកំល  
ចស់្ជរា និងជនពិការ ។ ធានពលងឹងគុណភាព និងយលើកកមភស់្ការអប់រ ំ យោយបយងកើតសាោយរៀនឲ្របាន 
យលចើនចប់ពីថាប ក់បឋមសិ្ការរូតដល់ថាប ក់ឧតថមសិ្កា លពមទំងផថល់ជាអាហារបូករណ៍ដល់សិ្ស្ស និង 
និស្សិតលកីលក យរើយពួកយគក៏អាចខចីថវកិាជាតិយដើមផីយកយៅបនថការសិ្ការបស់្ពួកយគយោយពំុម្មនបង់ការ 
លបាក់យ ើយ ។ បយងកើតឱកាស្ការង្ហរឲ្របានយលចើន និងផថល់លបាក់ហ្វខស្មរមរដល់យុវជន យុវនរយីលកាយបញច ប់ 
ការសិ្កា និងជំនញវជិាជ ជីវៈរបស់្ខវួន ។ ជាងយនោះយៅយទៀត ម្មនការយលើកទឹកចិតថចំយ ោះស្រស្ថីជាអាទិភាពកបុង 
ការបយលមើការង្ហរស្ងគមជាតិសំ្ខាន់ៗកបុងសាទ ប័នរដឌលគប់លំោប់ថាប ក់ ។ យលើកតយមកើងការយោរពសិ្ទនិមនុស្ស  
                                                      
2
 លទនផលយបាោះយនប តផវូវការរបស់្គណៈកម្មយ ធិការជាតិយរៀបចំការយបាោះយនប ត(គ.ជ.ប)កាលពីដថងទី១៥ ហ្វខសី្ហា នប ំ២០១៨ 

3
 The European Union officially notified Cambodia that the procedure for the withdrawal of its preferential trade 

treatment under the ‘Everything But Arms’ (EBA) scheme had already “been launched” by October 6, 2018 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    4  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

សិ្ទនិរស់្យៅ សិ្ទនិកបុងការបយញចញមតិ សិ្ទនិស្រស្ថី សិ្ទនិការង្ហរ ប្ញ្ហជ បការយល់ដឹងអំពីយយនឌ័រ និងម្មន 
យស្រភីាពយពញយលញកបុងការចូលរមួកបុងជីវភាពនយោបាយ ។ លុបបំបាត់អំយពើយកងលបវញ័ជ  ពុករលួយ ការជួញ 
ដូរផវូវយភទយលើស្រស្ថី និងកុម្មរ លពមទំងទប់សាក ត់អំយពើរិងាកបុងលគួសារ យកយងទំយនើង និងការយស្ពយលគឿងយញងន 
ជាយដើម។   

 របាយការណ៍ខាងយលកាមយនោះ បានពីការោវ ំយមើលរបស់្ម្នថីខុមហ្វ្រឝល លបជាពលរដឌស្រស្ថីស្យ័លគចិតថ និង 
ទិនបន័យយផសងៗយៅកបុងដំយណើ រការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នប ំ២០១៨ ។ របាយការណ៍យនោះ គឺយផ្លថ ត 
យៅយលើបញ្ហា  ឬការលបឈម ការយោោះស្រសាយ ឬវធិានការ និងរយបៀបយលជើស្យរ ើស្ស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះ ជាយបកខជន 
ចំនួនយបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយៅកបុងបញជ ីគណបកសនយោបាយ កមយវធីិនយោបាយរបស់្គណបកសស្ថីពី បញ្ហា  
ស្រស្ថី និងកុម្មរ ម្នថីយបាោះយនប តជាស្រស្ថីលគប់លំោប់ថាប ក់ អបកយបាោះយនប តស្រស្ថី និងលទនផលដនតំណាងស្រស្ថីជាប់ 
យនប តមកពីគណបកសលបជាជនកមភុជាហ្វតមួយលគបដណថ ប់យៅកបុងដំយណើ រការយបាោះយនប ត និងលទនផល ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    5  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

 
 

  

 
 

 
ការចូលរមួនយោបាយរបស់្ស្រស្ថីស្លម្មប់ការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦  

នប ំ២០១៨  កនវងមកលតវូបានរកយឃើញថា យៅហ្វតបនថការលបឈមរាប់ចប់ពីការទទួលបានឱកាស្កបុងការឈរ
យ យ្ ោះជាយបកខជន ការចូលរមួយបាោះយនប ត និងឱកាស្្នយៅមុខកបុងជីវតិនយោបាយរបស់្ស្រស្ថីជាប់យនប ត ។ 

 

 

១. ការយ្រើ្យរ ើ្ យបកខរនស្រ្ត ីនិងការចុោះបញ្ជ យីបកខរនគណបកសនយោបាយ 
 

ស្កមយភាពនយោបាយរបស់្ស្រស្ថីយៅហ្វតស្ទិតកបុងសាទ នភាពតូចចយងអងត និងលបឈមកបុងការទទួលបាន  
ឱកាស្ចូលរមួលបកួតលបហ្វជងឈរយ យ្ ោះជាយបកខជនស្លម្មប់ការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាល
ទី៦ នប ំ២០១៨ ។ គណបកសនយោបាយមួយចំនួនហ្វដលចូលរមួលបកួតលបហ្វជងកបុងការយបាោះយនប តយនោះ បានយលើក 
យ ើង អំពីតលមូវការថវកិាទក់ទិននឹងការហ្វតងតំងយបកខជនឈរយ យ្ ោះ និងលកខខណឍ មួយចំនួនកបុងការឈរ 
យ យ្ ោះជាយបកខជន ដូចជា ស្មតទភាព លបជាលបិយភាព ឆនធៈយម្មោះមុត និងម្មនលបវតថិនយោបាយយូរ។ តលមូវការ 
ថវកិាយនោះគឺស្លម្មប់ចំណាយយលើយុទននការយោស្នយបាោះនប ត ។ ដូយចបោះ គណបកសខវោះម្មនការកំណត់ចំនួន 
ថវកិាស្លម្មប់ការឈរយ យ្ ោះ  ជាពិយស្ស្ឈរយ យ្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយលើ ។ រឯីគណបកសខវោះយទៀតបានយស្បើ 
ស្ម្មជិកបកសបរចិច គថវកិាយោយស្យ័លគចិតថ ឬតមលទនភាពរបស់្ខវួនយោយមិនម្មនការកំណត់ចំនួនថវកិាជាក់ 
ោក់ស្លម្មប់ការឈរយ យ្ ោះយ ើយ ។ ជាក់ហ្វស្ថង គណបកសសំ្បុកឃយុំស្ងគមលបជាធិបយតយរ យបកខជនម្មប ក់ៗ 
អាចចំណាយធនធានថវកិាយៅតមលទនភាពរបស់្ខវួន ជាមធរមម្មនចយនវ ោះពី ៤០០ដុោវ រអាយមរកិ  យៅ       
៥ ០០០ដុោវ រអាយមរកិ ។ កបុងការយលជើស្យរ ើស្យបកខជនឈរយ យ្ ោះគណបកសសំ្បុកឃយុំស្ងគមលបជាធិបយតយរ 
ម្មនយោលការណ៍បយងកើនចំនួនស្រស្ថីជាតំណាងរាស្រស្ថឲ្របានយលចើន (យលចើននក់ និងយលចើនយខតថ) តមរយៈការ 
យលើកទឹកចិតថ  ការបណថុ ោះបណាថ លពីលបធានគណបកស ការជំរញុសាយ រតីស្រស្ថីឲ្រចូលរមួកបុងវស័ិ្យនយោបាយ 
យោយោយ នការយរ ើស្យអើង ប ុហ្វនថពំុទន់ម្មនលកខខ័ណឍ ជាក់ោក់កបុងការោក់ចំនួនស្រស្ថីយៅយលខយរៀងខាងយលើយទ 
លោន់ហ្វតទមទរឲ្រយបកខជនម្មនការតស្ ូ និងម្មនភាពយសាយ ោះលតង់នឹងបកស និងលបជាពលរដឌ ។ ជាលទនផល 
គណបកសសំ្បុកឃយុំស្ងគមលបជាធិបយតយរ បានោក់ស្រស្ថីយៅយលខយរៀងទី១ម្មនចំនួន១៤មណឍ លយលចើនជាង  
បុរស្ហ្វដលម្មនហ្វត១១មណឍ ល និងម្មនយបកខជនស្រស្ថីដល់យៅ៥១,២០%។ ចំហ្វណកឯគណបកសធម្មយ ធិបយតយរ   
ស្រស្យដៀងនឹងគណបកសសំ្បុកឃយុំស្ងគមលបជាធិបយតយរហ្វដរ យបកខជនម្មប ក់ៗមិនតលមូវឲ្រម្មនការចំណាយថវកិា 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    6  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

យលចើនយនោះយទ គឺយធឝើយៅតមលទនភាពរបស់្ខវួន ។ គណបកសធម្មយ ធិបយតយរម្មនយោលការណ៍កបុងការយលើក 
កមភស់្ស្រស្ថី និងបយងកើនចំនួនស្រស្ថីយលើលគប់វស័ិ្យ ជាពិយស្ស្វស័ិ្យនយោបាយ ដូយចបោះគណបកសយនោះសាឝ គមន៍ 
រាល់ស្រស្ថីហ្វដលម្មនបំណងចូលលប ូកកបុងវស័ិ្យនយោបាយ យទោះបីជាោយ នបទពិយសាធន៍ោ ងណាក៏យោយ  
គឺគណបកសយធឝើការពលងឹងស្មតទភាពបហ្វនទមតមរយៈការបណថុ ោះបណាថ លដល់ស្រស្ថីទំងយនោះ យរើយលបធាន 
គណបកសជាអបកយលជើស្យរ ើស្យបកខជនឈរយ យ្ ោះយោយផ្លធ ល់ ។  ជាលទនផល គណបកសធម្មយ ធិបយតយរម្មន 
យបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយលចើនជាងយគគឺ ៥៣,៥៧%។  

  

រឯី គណបកសលបជាធិបយតយរមូលោឌ ន ម្មនមូលនិធិយដើមផលីបមូលថវកិាជាលបចំយៅកបុងគណបកស ។ 
ស្ម្មជិកគណបកសអាចបង់ថវកិាយៅតមលទនភាពផ្លធ ល់ខវួន យរើយការឈរយ យ្ ោះជាយបកខជនយៅយលខយរៀង 
ខាងយលើគឺមិនលតូវចំណាយថវកិាយទ ប ុហ្វនថហ្វផអកយៅតមស្មតទភាព និងឆនធៈរបស់្យបកខជននីមួយៗ ។ ដំយណើ រ 
ការយលជើស្យរ ើស្យបកខជនឈរយ យ្ ោះរបស់្គណបកសលបជាធិបយតយរមូលោឌ ន គឺយធឝើយ ើងតមរយៈការយធឝើស្ម្មជ 
យោយយបាោះយនប តយៅតមស្មតទភាពរបស់្យបកខជន ។ ចំយ ោះយបកខជនស្រស្ថីហ្វដលមិនបានជាប់កបុងតរាងយបកខភាព 
ខាងយលើ គណបកសនឹងរញុស្រស្ថីមួយចំនួនឈរយ យ្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយលើពីយលខយរៀងទី១ ដល់ទី៣ ។ យោយ 
យរតុ    គណបកសលបជាធិបយតយរមូលោឌ នមិនម្មនយោលការណ៍ចាស់្ោស់្កបុងការកំណត់ចំនួនយបកខជន 
ស្រស្ថី រមួនឹងការយលជើស្យរ ើស្យោយហ្វផអកយលើស្មតទភាពហ្វដលចំណុចទំងយនោះជាការលបឈមបំផុតចំយ ោះស្រស្ថីកបុង 
ការឈរយ យ្ ោះជាយបកខជន ។ ជាលទនផល គណបកសលបជាធិបយតយរមូលោឌ នម្មនយបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះហ្វត 
១៧,៦០%ប ុយណាត ោះ ។4 

 

យោយហ្វ ក5 គណបកសលបជាជនកមភុជាហ្វដលជាគណបកសម្មនស្កាថ នុពលលគប់ហ្វបបោ ងកបុងការយធឝើ 
ស្កមយភាពនយោបាយ គឺបានអនុវតថយោលការណ៍មិនខុស្ពីនីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣យ ើយ ទំងថវកិា និង 
ការយលជើស្យរ ើស្យបកខជន ។ យបកខជនលតូវបរចិច គថវកិាតមលំោប់យលខយរៀងឈរយ យ្ ោះគឺពីយលខយរៀងទី១ ដល់ 
ទី៣ លបម្មណពី ៦០ ០០០ដុោវ រអាយមរកិ មក ៣០ ០០០ដុោវ រអាយមរកិ ។ គណបកសលបជាជនកមភុជា 
ម្មនដំយណើ រការយលជើស្យរ ើស្យបកខភាពស្លម្មប់បញជ ីយបកខជន ដនគណបកសតមយោលការណ៍ស្ធង់មតិស្ម្មជិក 
គណបកសខវួនយៅតម ឃំុ/ស្ង្ហក ត់ ស្រស្កុ/ខណឍ  រាជធានី យខតថនីមួយៗ  ប ុហ្វនថលទនផលយបកខជនជាប់ពីការស្ធង់ 
មតិលតូវបានពិនិតរ និងស្យលមច     យរ ើស្យបកខជន និងយបកខនរោីក់កបុងបញជ ីយបកខជនដនគណបកសយោយ 
គណៈកមយការយៅកលមិតថាប ក់ជាតិ ។ 

  

                                                      
4
 កិចចស្ម្មម ស្ន៍របស់្ខុមហ្វ្រឝលជាមួយតំណាងគណបកសសំ្បុកឃយុំស្ងគមលបជាធិបយតយរ  គណបកសលបជាធិបយតយរមូលោឌ ន 
និងគណបកសធម្មយ ធិបយតយរ ស្ថីពី ការយលជើស្យរ ើស្យបកខជនឈរយ យ្ ោះស្លម្មប់ការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ 

5
 របាយការណ៍ខុមហ្វ្រឝល ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថី និងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៥ 
នប ំ២០១៣» 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    7  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

ការយលបើលបាស់្យោលការណ៍ស្ធង់មតិដផធកបុងគណបកស បានបយងកើតការលបឈមមួយស្លម្មប់យបកខភាព 
នរហី្វដលស្ម្មជិកបកសមិនបានទុកចិតថោំលទយបកខភាពនរ ី រមួនឹងការចំណាយថវកិាដ៏យលចើនស្លម្មប់ការឈរ 
យ យ្ ោះជាយបកខជនហ្វដលស្រស្ថីលតូវលបកួតលបហ្វជងជាមួយបុរស្ភាគយលចើនម្មនលទនភាពថវកិាខភស់្ជាង គឺជាការ 
លបឈម និងឧបស្គគមួយដ៏ធំស្លម្មប់យបកខនរហី្វដលម្មនបំណងឈរយ យ្ ោះយដើមផឲី្រយគយបាោះយនប តកបុងនីតិកាល
ទី៦យនោះ ។ ជាក់ហ្វស្ថង យបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះដនគណបកសលបជាជនកមភុជាម្មនចំនួនហ្វត ១៥,២០% គឺលបហាក់ 
លបហ្វរលនឹងនីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ ។ 

 

មយ ងវញិយទៀត ការយរ ើស្យអើងលបនំងនឹងយបកខជនស្រស្ថីកបុងដំយណើ រការហ្វតងតំងយបកខជន និងការយបាោះ 
យនប តយលជើស្យរ ើស្យបកខជនយៅកបុងគណបកសយៅហ្វតបនថ ។ កតថ សំ្ខាន់បំផុតគឺថា ស្រស្ថីពំុម្មនថវកិាលគប់លោន់កបុង 
ការលបកួតលបហ្វជងជាមួយបុរស្យដើមផីបានឈរយ យ្ ោះជាយបកខជន និង/ឬបានឈរយ យ្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយលើ 
យបើយទោះបីស្រស្ថីទំងយនោះម្មនលកខណៈស្មផតថិលគប់លោន់យរើយក៏យោយ ពីយល ោះស្រស្ថីម្មនជីវភាពមិនសូ្វធូរធារ 
ដូចបុរស្ ចំហ្វណកការង្ហរស្រស្ថីភាគយលចើនម្មនឋានៈទបជាងបុរស្ហ្វដលជាយរតុម្មនចំណូលតិច ។ ការ 
ចំណាយថវកិារបស់្ស្រស្ថីស្លម្មប់កិចចការនយោបាយម្មនភាពតផតិយតផងតជាងបុរស្ យោយសារកតថ លគសួារ 
ការទុកោក់លុយកាក់ និងម្មនការគិតគូរហ្វវងនង យអំពីជីវភាពលគួសារជាសំ្ខាន់ ។ កតថ យផសងយទៀតលតវូបានរក 
យឃើញថា ការយលជើស្យបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយលើដនបញជ ីយបកខជន គឺជាការលបនំងយៅនឹង 
យបកខភាពបុរស្ គឺយោយសារកនវងមកការហ្វតងតំង ឬការឈរយ យ្ ោះជាយបកខជនបានយផ្លថ តភាគយលចើនយលើស្ 
លុបយៅយលើបុរស្ហ្វដលជាទំោប់របស់្អបកដឹកនំគណបកស និងស្ម្មជិកបកស យោយពំុបានគិតគូរអំពីការចូល 
រមួរបស់្ស្រស្ថី ។ ដូយចបោះ យៅយពលម្មនយបកខភាពស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយៅយលខយរៀងខាងយលើបណាថ លឲ្រយបកខភាពបុរស្ 
មួយចំនួនលតវូបាត់បង់ឱកាស្របស់្ខវួន ជាយរតុយធឝើឲ្រពួកយគមិនស្បាយចិតថ អាចនិោយបានថា គឺជាការ 
ហ្វចកអំណាចឲ្រស្រស្ថី ។ 

 

យបើយទោះបីគណបកសខវោះម្មនយោលការណ៍យលើកស្ធួយស្រស្ថី និងបានផថល់លទនភាពដល់យបកខជនកបុងការ 
បរចិច គថវកិាយោយស្យ័លគចិតថោ ងណាក៏យោយក៏យបកខជនស្រស្ថីយៅហ្វតម្មនចំនួនតិចតួច ពីយល ោះគណបកសទំង 
យនោះគឺសុ្ទនសឹ្ងជាគណបកសហ្វដលពំុសូ្វម្មនលបជាលបិយភាព និង/ឬគណបកសយទើបបយងកើតថយី និងមិនស្ងណមឹថា 
ឈបោះយនប ត ខណៈហ្វដលគណបកសម្មនស្កាថ នុពលជាងយគពំុសូ្វបានគិតគូរកបុងការយលើកកមភស់្ និងផថល់ឱកាស្ 
ដល់ស្រស្ថីបានឈរយ យ្ ោះជាយបកខជន និងចូលរមួយោយយពញយលញកបុងកិចចការនយោបាយ ។ 

 

ខុស្ហ្វបវកពីការយបាោះយនប តមុនៗ ការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦យនោះស្កមយភាព 
ការង្ហររបស់្អងគការស្ងគមសីុ្វលិហ្វដលយធឝើការយលើកស្ធយួស្រស្ថីយៅកបុងវស័ិ្យនយោបាយ មិនម្មនការជួបលបជំុ 
ជាមួយនឹងគណបកសនយោបាយសំ្ខាន់ៗយដើមផបីញចុ ោះបញចូ ល ឬយស្បើឲ្រោក់យបកខជនស្រស្ថីនវ ស់្ោប នឹងយបកខជន 
បុរស្យទ យោយសារហ្វតម្មនការរតិតផិតស្កមយភាពរបស់្អងគការ ស្ម្មគមមិនហ្វមនរោឌ ភិបាលឯករាជរពី 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    8  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

សំ្ណាក់គណបកសកាន់អំណាច និងអាជាញ ធរលគប់លំោប់ថាប ក់ ទំងការជួបលបជំុ យស្រភីាពកបុងបយញចញមតិ 
។ល។ និង។ល។ យទោះជាោ ងណា អងគការស្ងគមសីុ្វលិឯករាជរមួយចំនួនដូចជា អងគការខុមហ្វ្រឝល 
(COMFREL) មជឈមណឍ លសិ្ទនិមនុស្សកមភុជា (CCHR) មណឍ លព័ត៌ម្មនស្រស្ថីកមភុជា(WMC) មជណមណឍ ល 
កមភុជាយដើមផ ី លបព័ននផសពឝផាយឯករាជរ (CCIM) និងកមយវធីិអភិវឌណន៍ធនធានយុវជន (YRDP) យៅបនថកមយវធីិ 
វទិរុរបស់្ខវួន ប ុហ្វនថម្មនការនិោយយោយលបយ័តបលបហ្វយងបំផុត ។ យោយហ្វ ក  ខុមហ្វ្រឝលបានយធឝើ 
ស្កមយភាពតស្ ូមតិ និងបញចុ ោះបញចូ លតមរយៈកមយវធីិវទិរុរបស់្ខវួន យោយយស្បើយៅគណបកសនយោបាយទំង 
អស់្ោក់យបកខជនស្រស្ថី    យបកខជនបុរស្នវ ស់្ោប ពីយលខយរៀងខាងយលើររូតដល់យលកាមយៅកបុងបញជ ីយបកខជនឈរ 
យ យ្ ោះរបស់្គណបកសនីមួយៗ លពមទំងយស្បើយៅរដឌស្ភា និងរោឌ ភិបាលយដើមផីយធឝើវយិសាធនកមយយលើម្មលតមួយ 
ចំនួនដនចាប់យបាោះយនប ត លបយោជន៍ម្មនស្មភាពយយនឌ័រជាតំណាងជាប់យនប តស្រស្បតមយោលយៅអភិវឌណន៍ 
លបកបយោយចីរភាព ។ 

 

តរាងទី១៖    ចំនួនយបកខជនស្រស្ថឈីរយ យ្ ោះយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦  
                     ទំង២០ គណបកសនយោបាយ 
 

 
ល.រ 

 
គណបកសនយោបាយ 

 

 

យបកខរនឈរយ ម្ ោះយពញ្ទិធ ិ
 

យបកខរនឈរយ ម្ ោះប្មុង 
 

ចំនួន 
មណឌ ល យបកខរន 

្របុ 
(្្-ី
្បុ្) 

ស្រ្ត ី យបកខរន 
្របុ 
(្្-ី
្បុ្) 

ស្រ្ត ី
ចំនួន % ចំនួន % 

១ ហ្វខយររបួរមួជាតិ ១២៥ ១៨ ១៤,៤០% ១៤១ ១៩ ១៣,៤៧% ២៥ 
២ ម្មតុភូមិយយើង ៥៣ ២១ ៣៩,៦២% ៥៣ ២២ ៤១,៥០% ៦ 
៣ ពនវឺថយី ៩៩ ២៨ ២៨,២៨% ៩៩ ៤៨ ៤៨,៤៨% ១៣ 
៤ ស្ញ្ហជ តិកមភុជា ១២៥ ១៥ ១២% ១៤១ ៤៣ ៣០,៤៩% ២៥ 
៥ ហ្វខយរយលកាក ៤៨ ២០ ៤១,៦៦% ៤៨ ២៥ ៥២,០៨% ៦ 
៦ សំ្បុកឃយុំស្ងគមលបជាធិប

យតយរ 
១២៥ ៦៤ ៥១,២០% ១៤១ ៩១ ៦៤,៥៣% ២៥ 

៧ លបជាធិបយតយរមូលោឌ ន ១២៥ ២២ ១៧,៦០% ១៥០ ២៥ ១៦,៦៦% ២៥ 
៨ សាធារណរដឌលបជាធិប  

យតយរ 
៨៤ ២៤ ២៨,៥៧% ៩០ ៣៣ ៣៦,៦៦% ១៦ 

៩ រស្យីយខមរា ៥៩ ១៨ ៣០,៥០% ៥៩ ៣៤ ៥៧,៦២% ៦ 
១០ ស្មភ័ននយដើមផលីបជាធិប    

យតយរ 
១២៥ ១៩ ១៥,២០% ១៤៣ ៥ ៣,៤៩% ២៥ 

១១ ហ្វខយរសាធារណរដឌ ៦១ ១៨ ២៩,៥១% ៦៥ ២៣ ៣៥,៣៨% ១០ 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    9  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

១២ ហ្វខយរឈប់លក ១២៥ ៤៥ ៣៦% ១៤១ ៥៥ ៣៩% ២៥ 
១៣ រ ឝុនសិុ្នបិុច ១២៥ ៩ ៧,២០% ១៤១ ១៤ ៩,៩២% ២៥ 
១៤ ហ្វខយរអភិវឌណន៍យស្ដឌកិចច ៨៦ ៣៣ ៣៨,៣៧% ៨៦ ៤៣ ៥០% ១២ 
១៥ យុវជនកមភុជា ១១៧ ១៩ ១៦,២៣% ១១៧ ៤៩ ៤១,៨៨% ១៧ 
១៦ ធម្មយ ធិបយតយរ ៨៤ ៤៥ ៥៣,៥៧% ៨៤ ៥៣ ៦៣,០៩% ១០ 
១៧ ឆនធៈហ្វខយរ ១២៥ ៣៣ ២៦,៤០% ១៤១ ៧៤ ៥២,៤៨% ២៥ 
១៨ ជនជាតិយដើមលបជាធិប   

យតយរកមភុជា 
៤២ ២ ៤,៧៦% ៥៤ ១៤ ២៥,៩២% ១១ 

១៩ ហ្វខយរហ្វតមួយ ១១៤ ២៦ ២២,៨០% ១១៤ ៣៤ ២៩,៨២% ១៦ 
២០ លបជាជនកមភុជា ១២៥ ១៩ ១៥,២០% ១៤៦ ២៨ ១៩,១៧% ២៥ 
                                

    ស្របុ 
 
១៩៧២ 
 

 
៤៩៨ 

 
២៥,២៥% 
 

 
២១៥៤ 
 

 
៧៣២ 
 

 
៣៣,៩៨% 
 

 

 

យោងតមលទនផលផវូវការដនការចុោះបញជ ីគណបកសនយោបាយ និងបញជ ីយបកខជនឈរយ យ្ ោះរបស់្ 
គណៈកម្មយ ធិការជាតិយរៀបចំការយបាោះយនប ត (គជប) កាលពីដថងទី១៤ ហ្វខមិថុន នប ំ២០១៨ស្លម្មប់ការយបាោះយនប ត 
យលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦យនោះ  យបកខជនស្រស្ថីយពញសិ្ទនិម្មនចំនួន ៤៩៨នក់ យស្យើនឹង ២៥,២៥%ដន 
ចំនួនយបកខជនស្រសី្-លបុស្ស្របុ ១ ៩៧២ នក់មកពីគណបកសនយោបាយចំនួន២០ ។ តួយលខយនោះ ម្មនការ 
យកើន ៦,២៩% យធៀបនឹងនប ំ២០១៣យបកខជនស្រស្ថីយពញសិ្ទនិម្មនចំនួនហ្វត ១៦៨នក់ (១៨,៩៦%) ។ យទោះបីោ ង 
ណាក៏យោយ យបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយបាោះយនប តយៅហ្វតម្មនចំនួនតិចតួច ខណៈហ្វដលចំនួនយបកខជនបុរស្យៅ 
ហ្វតម្មនចំនួនយលចើនយលើស្លុប ។ 

 

គួរកត់ស្ម្មគ ល់ ចំនួនយបកខជនស្រស្ថីមកពីគណបកសលបជាជនកមភុជាហ្វដលជាគណបកសម្មនស្កាថ នុពល 
ជាងយគ ហ្វបរជាម្មនការធាវ ក់ចុោះ និងម្មនចំនួនតិចយៅវញិ ថឝីយបើគណបកសមួយយនោះជាអបកកំពុងដឹកនំរោឌ ភិបាល 
និងម្មនកាតពឝកិចចកបុងការជលមុញ និងអនុវតថយលើអនុស្ញ្ហដ មួយចំនួនទក់ទងនឹងការផថល់ឱកាស្ និងយលើកទឹក 
ចិតថស្រស្ថីចូលរមួឲ្របានយស្យើភាពជាមួយនឹងបុរស្ក៏យោយ ។ ជាក់ហ្វស្ថង យបកខជនស្រស្ថីយពញសិ្ទនិមកពីគណបកស 
លបជាជនកមភុជាម្មនចំនួនហ្វត១៩នក់ យស្យើនឹង ១៥,២០% ស្លម្មប់នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨ គឺថយចុោះ ១,០៦% 
យបើយធៀបនឹងនីតិកាលទី៥  នប ំ២០១៣ ម្មនចំនួន២០នក់ (១៦,២៦%) ខណៈហ្វដលគណបកសលបកួតលបហ្វជង 
យផសងមួយចំនួនយទៀត បានោក់យបកខជនស្រស្ថីយលចើនររូតដល់ ជាង៥០%, ជាង៤០%  និងជាង៣០% ។ 

 

មណឍ លយខតថ រាជធានីហ្វដលម្មនភាគរយយបកខជនស្រស្ថីខភស់្ជាងយគ ដូចជា យខតថដប លិនចំនួន៣៦,៣៦% 
យខតថលកយចោះចំនួន៣៥,៨៩% យខតថកំពង់ចមចំនួន៣២,១០%  យខតថមណឍ លគីរចំីនួន៣០%  និងរាជធានី 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    10  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

ភបំយពញចំនួន ២៩,៨២% ។ (សូ្មយមើលឧបស្មភ័នន១ស្ថីពី ចំនួន        យបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះតម     
យខតថ រាជធានី) 

 

តរាងទី២៖ ចំនួនយបកខជនស្រស្ថឈីរយ យ្ ោះពីយលខយរៀងទី១ ដល់ ទី៣ ស្របុកបុងគណបកសនីមួយៗ  
 
ល.រ 

 

 
គណបកស 
នយោបាយ 

 

 

 

យបកខរនស្រ្តឈីរយ ម្ ោះយពញ្ទិធិពីយលែយរៀងទី១ ទ២ី និងទ៣ី 
 

ចំនួនមណឌ ល 
ឈរយ ម្ ោះ 

 

 ល.រ ទី១ 
 

ល.រ ទី២ 
 

ល.រ ទី៣ 

# % #  # % 
១ ហ្វខយររបួរមួជាតិ ២៥ ២ ៨% ០ % ៣ ១២% 
២ ម្មតុភូមិយយើង ៦ ១ ១៦,៦៦% ០ % ៣ ៥០% 
៣ ពនវឺថយី ១៣ ២ ១៥,៣៨% ០ % ៥ ៣៨,៤៦% 
៤ ស្ញ្ហជ តិកមភុជា ២៥ ៥ ២០% ០ % ១ ៤% 
៥ ហ្វខយរយលកាក ៦ ២ ៣៣,៣៣% ១ ១៦,៦៦% ៤ ៦៦,៦៦% 
៦ សំ្បុកឃយុំស្ងគម 

លបជាធិបយតយរ 
២៥ ១៤ ៥៦% ៩ ៣៦% ៥ ២០% 

៧ លបជាធិបយតយរ 
មូលោឌ ន 

២៥ ១ ៤% ៤ ១៦% ១១ ៤៤% 

៨ សាធារណរដឌ 
លបជាធិបយតយរ 

១៦ ២ ១២,៥០% ៤ ២៥% ៤ ២៥% 

៩ រស្យីយខមរា ៦ ០ ០% ២ ៣៣,៣៣% ៤ ៦៦,៦៦% 
១០ ស្មភ័ននយដើមផ ី

លបជាធិបយតយរ 
២៥ ៤ ១៦% ៥ ២០% ២ ៨% 

១១ ហ្វខយរសាធារណរដឌ ១០ ២ ២០% ១ ១០% ១ ១០% 
១២ ហ្វខយរឈប់លក ២៥ ៤ ១៦% ៨ ៣២% ៧ ២៨% 
១៣ រ ឝុនសិុ្នបិុច ២៥ ២ ៨% ២ ៨% ១ ៤% 
១៤ ហ្វខយរអភិវឌណន៍ 

យស្ដឌកិចច 
១២ ៤ ៣៣,៣៣% ៥ ៤១,៦៦% ៣ ២៥% 

១៥ យុវជនកមភុជា ១៧ ១ ៥,៨៨% ១ ៥,៨៨% ២ ១១,៧៦% 
១៦ ធម្មយ ធិបយតយរ ១០ ៥ ៥០% ៥ ៥០% ៥ ៥០% 
១៧ ឆនធៈហ្វខយរ ២៥ ៨ ៣២% ៣ ១២% ៣ ១២% 
១៨ ជនជាតិយដើមលបជា 

ធិបយតយរកមភុជា 
១១ ០ ០% ០ ០% ០ ០% 

១៩ ហ្វខយរហ្វតមួយ ១៦ ១ ៦,២៥% ១ ៦,២៥% ៣ ១៨,៧៥% 
២០ លបជាជនកមភុជា ២៥ ២ ៨% ៤ ១៦% ១ ៤% 
ស្របុ ២០ គណបកស  ៦២ ១៧,៨១% ៥៥ ១៥,៨០% ៦៨ ១៩,៥៤% 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    11  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

តរាងទី២បានបង្ហា ញឲ្រយឃើញថា យបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយៅយលែយរៀងទី១ម្មនចំនួនស្របុ ៦២នក់ 
យស្យើនឹង ១៧,៨១%ស្លម្មប់នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨ គឺ យកើនយ ើងតិចតួច ១,៥៤% យធៀបនឹង នប ំ២០១៣ 
ម្មនចំនួន ១៦,២៧%។ រឯីយបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះពីយលខយរៀងទី១ដល់ទី៣ ម្មនចំនួន១៨៥នក់ (១៧,៧២%) 
ដនចំនួនយបកខជនស្រស្ថី-បុរស្ពីយលខយរៀងទី១-ទី៣ស្របុ ១ ០៤៤នក់ គឺយកើនយ ើង ៥,៥២% (១២២នាក់) 
យបើយធៀបនឹងនីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ ម្មនចំនួនហ្វត ៦៣នក់ (១២,២០%) ។ ចំហ្វណកឯយបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះ 
ពីយលខយរៀងទី១ដល់ទី៣ដនគណបកសលបជាជនកមភុជាហ្វបរជាម្មនការថយចោុះ ៣,១៧% យៅវញិ គឺពី ១២,៥០% 
នីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ មកលតឹម ៩,៣៣% នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨យនោះ ។ 
 

២- ស្រ្តជីាប់យនោ ត 
 
តរាងទី៣៖  ចំនួនស្រស្ថីជាប់យនប តជាតំណាងរាស្រស្ថស្លម្មប់នីតិកាលទី៦ 
 

គណបក្ស ស្ត្រជីាបឆ់្នោ តនតីិកាលទ៦ី អា្នៈ 
ទទលួបាន 
(ស្ត្រ-ី

បរុ្ជាបឆ់្នោ ត) 

ចំនួនស្រស្ថីជាប់យនប ត 
ស្របុ ភាគរយ 

(%) 
មណឍ លយខតថ/រាជធានី 

លបជាជនកមភុជា ១៩នក់ 
(          ) 

១៥,២០% ១៥រាជធានីយខតថ៖ បាត់ដំបង 
កំពង់ចម កំពង់នប ំង កំពង់ធំ 
កំពត កណាថ ល លកយចោះ ភបំយពញ 
ដលពហ្វវង យ ធិសាត់ យស្ៀមរាប 
សាឝ យយរៀង តហ្វកវ ដប លិន 
និងឧតថរម្មនជ័យ ។ 

១២៥ 

២៥នក់ 
(យលកាយ      រោឌ ភិបាលថយី) 

២០% 

 

តរាងទី៤៖ ចំនួនស្រស្ថជីាប់យនប តយធៀបនឹងបុរស្ជាប់យនប តជាតំណាងរាស្រស្ថគិតជាភាគរយ 
 
 
 

ចំនួនស្រ្ត-ីបុរ្ជាប់យនោ តជាតំណាងរាស្រ្តទងំ ១២៥នាក់ ននគណបកស្បជារនកមពុជា 
ស្រ្ត ី ភាគរយ (%) បុរ្ ភាគរយ (%) 
ជាប់យនប តភាវ ម  
១៩នក់ ១៥,២០% ១០៦នក់ ៨៤,៨០% 
យលកាយ      ចំរោឌ ភិបាលថយី  
២៥នក់ ២០% ១០០នក់ ៨០% 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    12  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

តរាងទី៣ និងទី៤ បង្ហា ញលទនផលយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨ ថា
ស្រស្ថីជាប់យនប តជាតំណាងរាស្រស្ថម្មនចំនួនហ្វត ១៥,២០% យស្យើនឹង១៩នក់ (ជាប់យនប តភាវ ម)ដនចំនួនអបកជាប់ 
យនប តស្របុ១២៥នក់ និងតិចជាងចំនួនបុរស្ជាប់យនប តហ្វដលម្មនយលចើនយលើស្លុប ៨៤,៨០% យស្យើនឹង 
១០៦នក់ ។ គណបកសហ្វតមួយគត់ហ្វដលបានឈបោះយនប តម្មនអាស្នៈទំង១២៥យៅកបុងរដឌស្ភា និងម្មនស្រស្ថី 
ជាប់យនប តជាតំណាងរាស្រស្ថ គឺគណបកសលបជាជនកមភុជា ។ ប ុហ្វនថចំនួនតំណាងរាស្រស្ថស្រស្ថីបានយ ើងដល់ ២៥នក់ 
(២០%)ស្លម្មប់នីតិកាលទី៦យនោះបនធ ប់ពីម្មនការោហ្វលងរបស់្យបកខជនជាប់យនប តមួយចំនួន ហ្វដលភាគយលចើន 
ជាបុរស្ដនគណបកសលបជាជនកមភុជាយលកាយពីបា       រោឌ ភិបាលថយី ។ 

  

កបុងចំយណាម១៥រាជធានី យខតថហ្វដលម្មនស្រស្ថីជាប់យនប តជាតំណាងរាស្រស្ថស្លម្មប់នីតិកាលទី៦យនោះ គឺ      
រាជធានីភបំយពញ និងយខតថសាឝ យយរៀងម្មនតំណាងរាស្រស្ថស្រស្ថីចំនួន៤នក់ និងយខតថកំពង់ចមម្មនតំណាងរាស្រស្ថ 
ស្រស្ថីចំនួន៣នក់ហ្វដលជាចំនួនយលចើនជាងបណាថ យខតថយផសងៗ។ ផធុយយៅវញិយខតថហ្វដលម្មនភាគរយស្រស្ថីជាប់យនប ត 
ខភស់្បំផុតគឺ យខតថដប លិន ១០០%  និងយខតថសាឝ យយរៀង ៨០% និងរាជធានី យខតថហ្វដលម្មនភាគរយស្រស្ថី 
ខភស់្បនធ ប់ដូចជា យខតថលកយចោះ ៦៦,៦៦% យខតថកំពង់នប ំង ៥០%  រាជធានីភបំយពញ ៣៣,៣៣% និង 
យខតថកំពង់ចម ៣០% ។ យោយហ្វ ក យខតថហ្វដលម្មនភាគរយទបជាងយគបំផុតវញិគឺ យខតថដលពហ្វវង និង 
យខតថកណាថ ល ៩,០៩%  ។ (សូ្មយមើលឧបស្មភ័នន២ ស្ថីពី ចំនួន និងភាគរយស្រស្ថីជាប់យនប ត តមមណឍ ល 
រាជធានី យខតថ) 

 

យបើយលបងបយធៀបនឹងនីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ ចំនួនស្រស្ថីជាប់យនប តយៅហ្វតម្មនចំនួនតិចតួច និងបាន 
ថយចោុះ ៥,១២% (៦នាក់)ស្លម្មប់ការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦យនោះ គឺ ពី ២៥នក់
(២០,៣២%) យៅនីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ មកលតឹមហ្វត១៩នក់ (១៥,២០%) យៅនីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨ 
ដនអបកជាប់យនប តស្រសី្-លបុស្ស្របុ ១២៥នក់ (ជាប់យនប តភាវ ម)  ។ ប ុហ្វនថយលកាយពីបាន      រោឌ ភិបាលថយី ចំនួន 
តំណាងរាស្រស្ថស្រស្ថីបានយ ើងដល់ ២៥នក់ (២០%) លបហាក់លបហ្វរលនឹងចំនួនស្រស្ថីជាប់យនប តយៅនីតិកាលទី៥ 
នប ំ២០១៣  

 

យោងតមតួយលខខាងយលើ  យបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយបាោះយនប តយៅហ្វតម្មនចំនួនតិចតួច និងចំនួនស្រស្ថ ី
ជាប់យនប តម្មនការថយចុោះជាបនតបនាា ប់ រាប់ចប់តំងពីនីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ ររូតមកដល់ នីតិកាលទី៦ 
នប ំ២០១៨យនោះ ។ ការថយចុោះ និងចំនួនតិចតួចយនោះ យោយសារ៖ (១) កងឝោះឆនធៈនយោបាយរបស់្គណបកស 
នយោបាយ ជាពិយស្ស្គណបកសហ្វដលម្មនស្កាថ នុពលជាងយគដូចជាគណបកសលបជាជនកមភុជា ។ (២)បនថការ 
យរ ើស្យអើងមកយលើស្រស្ថីកបុងដំយណើ រការយបាោះយនប តយលជើស្យរ ើស្យបកខជនយៅកបុងគណបកសនយោបាយ ។ (៣)ខឝោះនូវ 
យោលនយោបាយជាក់ោក់ជាោយលកខណ៍អកសរមួយចំនួន រមួទំងមិនម្មនហ្វចងជាក់ោក់យលើម្មលតមួយ 
ចំនួនដនចាប់យបាោះយនប ត យដើមផីោំលទ និងផថល់ឱកាស្ឲ្រស្រស្ថី-បុរស្ចូលរមួយស្យើោប កបុ ងវស័ិ្យនយោបាយ 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    13  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

ស្ត្រីវ  ឆ្ក្ ង 
៨  

ជាពិយស្ស្ការឈរយ យ្ ោះជាយបកខជនយដើមផីម្មនលទនភាពជាប់យនប ត និង(៤) ខកខានការអនុវតថកាតពឝកិចចរដឌ 
ជាភាគីស្រស្បតមអនុស្ញ្ហដ អនថរជាតិ ស្ថីពី «ការលុបបំបាត់រាល់ទលមង់ដនការយរ ើស្យអើងលបនំងនឹងស្រស្ថី» (សីុ្-ដរ/ 
CEDAW)ហ្វដលកមភុជាជារតទយលខីតំងពីនប ំ១៩៩២ ។ បហ្វនទមយលើយនោះយទៀត ការថយចុោះ និងចំនួនតិ តួចយនោះ 
គឺលតូវបានរកយឃើញថា យោយសារហ្វតគណបកសហ្វដលម្មនលបជាលបិយភាព២គឺ គណបកសលបនំង និងគណបកស 
កាន់អំណាចបានយលបើសារនយោបាយរោិះគន់ និងឌឺដងោក់ោប យៅវញិយៅមកយដើមផីទប់ទល់យលើ ស្កមយភាព 
នយោបាយរបស់្ខវួន និងទញយកលបជាលបិយភាពហ្វតយរៀងៗខវួន លពមទំងយដើមផីរកាអំណាចរបស់្ខវួនកបុង 
អំ ុងយពលដំយណើ រការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នប ំ២០១៨យនោះ យបើយទោះបីគណបកសលបនំងលតូវ 
បានរោំយ និងមិនម្មនឱកាស្ចូលរមួលបកួតលបហ្វជងយបាោះយនប តក៏យោយ ។ ការណ៍យនោះ ជាយរតុយធឝើឲ្រ 
គណបកសហ្វដលម្មនលបជាលបិយភាពយភវច និងខឝោះការគិតគូរយកចិតថទុកោក់កបុងការយលើកស្ធួយស្រស្ថីចូលរមួកបុង 
វស័ិ្យនយោបាយស្រស្បនឹងសាយ រតីអនុស្ញ្ហដ សីុ្-ដរ និងយោលយៅអភិវឌណន៍លបកបយោយចីរភាពហ្វដលកមភុជា 
បានស្នយ និងបញ្ហជ ក់កាន់ហ្វតចាស់្ផងហ្វដរថា អំយពើរិងា        ស្រស្ថីកបុងវស័ិ្យនយោបាយ          
                 ។ 

 

ក្រកាហ្វកិ្ទ៥ី៖   ស្ត្រីជាបឆ់្នោ តវ  ឆ្ក្ ង និងចណំា្ ់
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
(               ៣                                               ) 
 
 

ស្ត្រីវ  ចំណា្ ់៩២% 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    14  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

២   

៨   

ក្រកាហ្វកិ្ទ៦ី៖   តំណាងរាស្ត្រស្ត្រថី ី នងិចា្រ់ប្គ់ណបក្សក្រុជាជនក្ម្ពុជា 

  ្ក្រាបន់ីតិកាលទី៦ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

(               ៣                                               ) 
 

្ការែកិទ៧ី៖    តំណាងរាស្រ្តស្រ្ត-ីបុរ្ទងំ ១២៥នាក់ ននគណបកស្បជារនកមពុជា          
    យ្កាយបយងកើតរដ្ឋា ភបិាលថម ី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
     តំណាងរាស្ត្រស្ត្រី 

    តំណាងរាស្ត្របរុ្ 

 

      
    

  
 

      
      

 

ចាេ ់  
(ជាបស់រចីនអាណតត)ិ 

 

ថមី  
(សទើបតតជាបស់នោ តថមី នន ាំ២០១៨) 

 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    15  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

 រណីសិ ាទ ី  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

យោកស្រសី្ ្បរុក វានោ ី ជាយបកខជនយលខយរៀងទី២មកពីគណបកសលបជាធិបយតយរមូលោឌ នឈរយ យ្ ោះ 
យបាោះយនប តយៅមណឍ លយខតថកំពង់ចមហ្វដលម្មនអាស្នៈស្របុចំនួន១០ ស្លម្មប់ការយបាោះយនប តយលជើស្តំង 
តំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨យនោះ ។ 

  

យោកស្រសី្យកើតយៅនប ំ១៩៥២ ម្មនអាយុ៦៦នប ំ ។ យោកស្រសី្ជាយបកខនរមី្មប ក់ហ្វដលម្មនកលមិត     
វបផធម៌ខភស់្ និងបទពិយសាធន៍ជាយលចើនជាមួយការង្ហរស្ងគម និងបានចូលរមួបយងកើតយោលនយោបាយកបុងការ 
យលើកកមភស់្ស្រស្ថីជាយលចើន។ 

 

យោកស្រសី្ម្មនកលមិតវបផធម៌ ការបណថុ ោះបណាថ ល និងបទពិយសាធន៍ការង្ហរជាយលចើនមុនយពលកាវ យជា 
អបកនយោបាយ៖ 

   ចប់មធរមសិ្កាភាគ២ (បាក់ឌុប) 
 នប ំ១៩៧៣ ដល់នប ំ១៩៧៥  លបលងយធឝើជាសាស្រសាថ ចររហ្វផបកគណិតវទិយ (បានបញច ប់យៅនប ំ១៩៨០     

និងចូលយធឝើលគូគណិតវទិយយៅវទិយល័យបាក់ទូក រាជធានីភបំយពញ) 
 នប ំ១៩៩១   បញច ប់ឧតថមសិ្កា ហ្វផបកគណិតវទិយ 
 នប ំ២០០២ ដល់នប ំ២០០៤ អនុបណឍិ តវទិយសាស្រស្ថនយោបាយ និងទំនក់ទំនងអនថរជាតិ 
 ចូលរមួកបុងវគគលគូបណថុ ោះបណាថ លយផសងៗទំងកបុងលបយទស្ និងយលៅលបយទស្ និងម្មនបទពិយសាធន៍ 

ការង្ហរដូចជា៖ 
 
 
 

 

កតថ ហ្វដលជលមញុឲ្រយោកស្រសី្ ្បរកុ វានោ ី ចូលរមួកបុង 
វស័ិ្យនយោបាយ គឺយោយសារយោកស្រសី្យមើលយឃើញថា ស្រស្ថីយៅមិនទន់ 
ម្មនភាពកាវ ហានលគប់លោន់ ។  មយ ងយទៀត យោយសារហ្វតយោកស្រសី្ 
ម្មនបំណងយធឝើជាស្កមយជនស្រស្ថមី្មប ក់ហ្វដលជាគំរសូ្លម្មប់ស្រស្ថ ី និងជលមញុ 
ឲ្រពួកយគកាវ ហាន ។ 

 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    16  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

កតថ ហ្វដលនំឲ្រយោកស្រសី្ចូលរមួកបុងវស័ិ្យនយោបាយយោយសារយមើលយឃើញថា «ស្រស្ថីយៅមិនទន់ 
ម្មនភាពកាវ ហានលគប់លោន់ ។  មយ ងយទៀត យោយសារហ្វតយោកស្រសី្ គឺជាអបកជំរញុស្រស្ថីឲ្រកាវ ហាន ឲ្រហា ន 
យធឝើជាគំរ ូ ចុោះយរតុអឝីយោកស្រសី្មិនកាវ ហាន មិនយធឝើជាគំរ»ូ  ។ យោកស្រសី្ក៏បានយរៀបរាប់ពីគណបកសលបជាធិប- 
យតយរមូលោឌ នថា ជាគណបកសហ្វដលយទើបហ្វតបយងកើត និងយរៀបចំយោយសារជាគំនិតផថួចយផថើមរបស់្យោកបណឍិ ត 
ហ្វកម  ី យោយយោកយល់ថា គណបកសហ្វដលម្មនរចួយរើយហាក់ដូចជាោយ នគណបកសណាហ្វដលយរៀបចំ 
យុទនសាស្រស្ថឲ្របានលតឹមលតវូ ស្រយស្រយោលនយោបាយឲ្របានលអយៅយ ើយ ឬចុោះយៅយករបាយការណ៍ពី 
លបជាពលរដឌ និងព័ត៌ម្មនពីលបជាពលរដឌ ។ យោកស្រសី្បានបង្ហា ញពីមូលយរតុយទៀតថា យៅយពលហ្វដលជួបជំុោប  
អត់ម្មនស្រស្ថី យបើយទោះបីបានអយញជ ើញស្រស្ថីរចួយរើយក៏ោយ ក៏យៅហ្វតោយ នវតថម្មនស្រស្ថី ។ ដូយចបោះ យោកស្រសី្លតវូបាន 
អយញជ ើញឲ្រចូលរមួយោយសារយោកបណឍិ ត ហ្វកម  ី និងយោកស្រសី្ធាវ ប់យធឝើជាលកុមលបឹកាភិបាលអងគការមួយ 
ចំនួនជាមួយោប  ។ យៅនប ំ២០១៤ យោកស្រសី្បានចូលរមួសាថ ប់កបុងកិចចលបជំុរបស់្គណបកស ប ុហ្វនថ យោកស្រសី្ពំុ 
ទន់ម្មនចំណាប់អារមយណ៍កបុងការយធឝើនយោបាយយៅយ ើយ ។ អំ ុងនប ំ២០១៧ យោកស្រសី្បានយដើរជាមួយ 
អស់្យោកហ្វដលជាស្ម្មជិកគណបកសលបជាធិបយតយរមូលោឌ ន ចូលរមួជួយផថល់យោបល់ដល់ស្រស្ថីយៅតម 
ភូមិ ឃំុនន ថាយតើស្រស្ថីអាចចូលរមួកបុងស្ងគមោ ងដូចយមថចបាន? យោកស្រសី្យលើកយ ើងថា «ស្រស្ថីអាចយធឝើ 
នយោបាយបាន ស្រស្ថីអាចយធឝើជានយករដឌម្នថីបាន» ។ យោកស្រសី្បានយលើកទឹកចិតថស្រស្ថីឲ្រឈរយ យ្ ោះជា 
យបកខជនលកុមលបឹកាឃំុ ស្ង្ហក ត់ និងបានជួយហ្វណនំយៅយពលយបាោះយនប តយលជើស្យរ ើស្លកមុលបឹកាឃំុ ស្ង្ហក ត់ 
នប ំ២០១៧ អំពីរយបៀបដនការយោស្នយបាោះយនប ត យដើរហ្វចកខិតថិប័ណត ។ យោយម្មនការយស្បើឲ្រយោកស្រសី្ឈរ 
យ យ្ ោះពីអស់្យោកលកមុលបឹកាឃំុ ស្ង្ហក ត់ ស្ម្មជិកគណបកស និងស្រស្ថីជាយលចើនជាបនថបនធ ប់ ដូយចបោះយោកស្រសី្ 
ក៏បានឈរយ យ្ ោះ និងជាប់យនប តជាលបធានគណៈកមយការយោោះស្រសាយវវិាទ និងវន័ីយកបុងគណបកស 
លបជាធិបយតយរមូលោឌ ន និងលតូវបានស្ម្មជិកកបុងគណបកសយបាោះយនប តោំលទឈរយ យ្ ោះយៅយលខយរៀងទី២យៅ 

 ជាមជឈនថិកីរនីិកបុងកិចចពិភាកា 
កមយវធីិនយោបាយរបស់្គណបកសកបុងអំ
 ុងយពលយុទននការយោស្នយបាោះ
យនប តថាប ក់ឃំុ និងថាប ក់ជាតិកបុងនប  ំ
២០០២ និងនប ំ២០០៨ 

 យរៀនអំពីភាពជាអបកដឹងនំ ការនិោយ 
ជាសាធារណៈ ការយោោះស្រសាយទំនស់្ 
និងការកសាងស្នថិភាព ។ល។ 

 

 យធឝើការយៅអងគការអាយមរកិ (PACT) 
ជាម្នថីហ្វផបកគំយរាង 

 ការស្ធង់មតិ(survey)តមភូមិ 
 បំយរ ើការយៅអងគការអនថរជាតិ 

UNIFEM 
 យរៀនអំពី យយនឌ័រ, PRA 
 យរៀនពីរយបៀបយលបើយុទនសាស្រស្ថ 
 ស្រយស្រសំ្យណើ រសំុ្ និងស្រយស្រ   

គំយរាង 
  

 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    17  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

មណឍ លយខតថកំពង់ចមស្លម្មប់ការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថនីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨ ។ យរើយ 
យោកស្រសី្បានចូលតវា យស្បើោក់យបកខជនឈរយ យ្ ោះជាតំណាងរាស្រស្ថលំោប់យលខអន់បំផុត គឺលតឹមយលខយរៀង 
ទី៣សំ្រាប់ស្រស្ថី  ។ 

  
យោកស្រសី្ ្បរុក វានោី បានយរៀបរាប់ពីការលបឈមរបស់្យោកស្រសី្កបុងអំ ុងយពលយោស្នយបាោះយនប ត 

ម្មនដូចជា ទទួលការរោិះគន់យផសងៗពីបណាថ ញស្ងគមFacebook និងម្មន ករសំ្ដីខវោះយធឝើឲ្រប ោះ ល់ដល់ 
ផវូវចិតថជាខាវ ំង ។ ការលបឈមយផសងយទៀតយនោះ គឺគណបកសយោកស្រសី្គឺជាគណបកសហ្វដលមិនសូ្វម្មនធនធាន 
ម្មនថវកិាតិច ប ុហ្វនថលតូវចំណាយយលចើន ដូចជា ការយបាោះពុមភខិតថិប័ណត និងមនុស្សយដើរយោស្នជាយដើម ។ 
បហ្វនទមយទៀតយនោះ យពលយោកស្រសី្ចុោះយៅកបុងស្រគមន៍យធឝើការយោស្ន លបជាពលរដឌមួយចំនួនហាក់ម្មន 
ភាពភ័យខាវ ច មិនចង់ទទួលការពនរល់ និងពយោមយគចយវស្ ។ លបជាពលរដឌខវោះយទៀត ជាពិយស្ស្យុវជន 
និងយុវតីក៏មិនសូ្វចប់អារមយណ៍ចង់ដឹងឮពីបញ្ហា លបយទស្ជាតិផងហ្វដរ ។ 

 

ចំហ្វណកឯការោំលទពីលកមុលគួសារដនការឈរយ យ្ ោះយបាោះយនប តរបស់្យោកស្រសី្  «ដំបូងយ ើយលកមុ 
លគសួារ ក៏មិនសូ្វចង់ឲ្រខញុ ំយធឝើហ្វដរ ប ុហ្វនថយោយសារដឹងថាខញុ ំបានយធឝើអឝីៗគឺស្លម្មប់ជាតិ យរើយយបើសិ្នជាខញុ ំមិនយធឝើ 
យតើអបកណាយធឝើ? យរើយយបើសិ្នយៅគិតខាវ ចយនោះខាវ ចយនោះចឹងលគប់ោប  យតើអបកណា្នមុខយគ? ដូយចបោះ 
ក៏គិតថាដថងណាដថងយនោះយៅ ។ អបកខវោះឲ្រជាគំនិត និងអបកខវោះឲ្រជាថវកិាជាយដើម ។ ចំហ្វណកឯអបកជិតខាង ឬ 
មិតថភកថិរបស់្ខញុ ំក៏ម្មនការោំលទហ្វដរ ។ 

  

វធីិសាស្រស្ថហ្វដលអាចទក់ទញចិតថលបជាពលរដឌមកវញិ យោកស្រសី្បានម្មនលបសាស្ន៍ថា «លកមុការង្ហរ 
របស់្ខញុ ំយធឝើការង្ហរចុោះយៅជហ្វជកជាមួយលបជាពលរដឌយោយផ្លធ ល់ រកវធីិយដើមផយីធឝើឲ្រលបជាពលរដឌយោកម្មន 
ចំយណោះដឹង ម្មនភាពរងឹមំ្មយល់ដឹងពីសាទ នភាពនយោបាយ សាទ នភាពលបយទស្ជាតិ និងយចោះយលបើសិ្ទនិរបស់្ 
ខវួនជាលបជាពលរដឌថាយតើលតវូយធឝើអឝី ពនរល់លបជាពលរដឌឲ្រយល់ថាគណបកសរបស់្ខញុ ំលអ ពួកយគនឹងសំុ្ 
ចូលរមួជាមួយពួកយយើង»។ 

 

ជាមួយនឹងការស្នយពិយស្ស្ យោកស្រសី្ ្បរុក វានោីបានយលើកពីការយោោះស្រសាយបញ្ហា ស្រស្ថី និងកុម្មរ 
កបុងការយោស្នយបាោះយនប ត យោកស្រសី្បានម្មនលបសាស្ន៍ថា «លបសិ្នយបើគណបកសខញុ ំឈបោះយនប ត  ស្រស្ថ ី
លតវូបានយលើកកមភស់្ពលងឹងឲ្រម្មនការយល់ដឹង និងយស្យើភាពជាមួយនឹងបុរស្ ។ ខញុ ំ (យោកស្រសី្)នឹងយរៀបចំ 
វគគបណថុ ោះបណាថ លយផសងៗបហ្វនទមស្លម្មប់ទំងស្រស្ថ ី និងបុរស្យដើមផឲី្រពួកោត់យល់ដឹងថា រាល់អំយពើរិងា 
យៅយលើស្រស្ថគឺីលតវូហ្វតកាត់បនទយទំងកបុងលគសួារ ទំងកបុងស្ងគម ។ បហ្វនទមយលើយនោះយទៀត អបកតំណាងរាស្រស្ថរបស់្ 
គណបកសលបជាធិបយតយរមូលោឌ ន មិនថាលបសុ្ ឬស្រសី្គឺលតវូហ្វតយៅមូលោឌ ន លតវូដឹងពីសុ្ខទុកខមូលោឌ ន 
លបជាពលរដឌយៅមូលោឌ នលតវូការអីអាចមករកអបកតំណាងរាស្រស្ថយយើងបាន តំណាងរាស្រស្ថរបស់្គណបកស 
លបជាធិបយតយរមូលោឌ នអត់ម្មនអបកមកយៅទីលកងុយទ ។ ដូចយនោះ ស្រស្ថីអាចមករកលគប់យពលយវោបាន» ។ 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    18  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

 

 រណីសិ ាទ២ី  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

យោកស្រសី្ វារ  ្ភុី ជាយបកខជនយៅយលខយរៀងទី១មកពីគណបកសសំ្បុកឃយុំស្ងគមលបជាធិបយតយរ 
ឈរយ យ្ ោះយបាោះយនប តយៅមណឍ លយខតថលកយចោះ ហ្វដលម្មនអាស្នៈស្របុចំនួន៣ស្លម្មប់ការយបាោះយនប តយលជើស្ 
តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨យនោះ ។ 

  

យោកស្រសី្ យកើតយៅនប ំ១៩៦៤ អាយុ៥៤នប ំ ម្មនស្រស្កុកំយណើ តយៅយខតថដលពហ្វវង ប ុហ្វនថយោកស្រសី្លតូវបាន 
លបធានគណបកសយស្បើឲ្រមកឈរយ យ្ ោះយៅមណឍ លយខតថលកយចោះវញិ ។ យោកស្រសី្ម្មនកលមិតវបផធម៌ និង 
បទពិយសាធន៍ការង្ហរដូចតយៅ៖ 
• បញច ប់ការសិ្កាលតឹមថាប ក់ទី៧   
• ចូលរមួកបុងវគគបណថុ ោះបណាថ លរបស់្អងគការ CEDAC អំពីបយចចកយទស្កបុងការោំដំណំាកសិ្កមយយផសងៗ 
• យដើរបយលងងនដល់លបជាពលរដឌយៅកបុងស្រគមន៍របស់្យោកស្រសី្ 
 

យោកស្រសី្ វារ  ្ភុី មិនយបាោះបង់បំណងចូលលប ូកកបុងវស័ិ្យនយោបាយយ ើយ  ថឝីតផតិយោកស្រសី្ 
មិនម្មនបទពិយសាធន៍យលចើនកបុងវស័ិ្យនយោបាយក៏យោយ  ។ យោកស្រសី្យមើលយឃើញថា «យៅលបយទស្កមភុជាពំុ 
សូ្វម្មនចំនួនស្រស្ថីយលចើនឈរយ យ្ ោះជាយបកខជនកបុងគណបកសនយោបាយ ឬជាតំណាងរាស្រស្ថយទ ។ យោកស្រសី្ 
ចង់ឲ្រចំនួនស្រស្ថកីបុងវស័ិ្យនយោបាយម្មនការយកើនយ ើង ជាពិយស្ស្ ចង់ឲ្រម្មនស្មភាពយយនឌ័រកបុងថាប ក់ 
ស្យលមចចិតថ និងយលើកកមភស់្ស្រស្ថឲី្រម្មនសិ្ទនិដូចបុរស្» ។  ដូយចបោះ យទើបយោកស្រសី្យបថជាញ ចិតថោច់ខាតលតវូឈរ 
យ យ្ ោះជាយបកខជនកបុងគណបកសនយោបាយ។ 

 
 

មូលយរតុហ្វដលបណាថ លឲ្រយោកស្រសី្ វារ  ្ភុ ី ស្យលមចចិតថចូលលប ូកកបុង    
វស័ិ្យនយោបាយគឺយោយសារ៖ (១). យៅលបយទស្កមភុជាពំុសូ្វម្មនចំនួនស្រស្ថីយលចើន 
ឈរយ យ្ ោះជាយបកខជនយបាោះយនប ត ឬជាតំណាងរាស្រស្ថ ។ យោកស្រសី្ចង់ឲ្រចំនួន 
ស្រស្ថីយកើនយ ើង ជាពិយស្ស្ចង់ឲ្រម្មនស្មភាពយយនឌ័រកបុងវស័ិ្យនយោបាយ និង 
ថាប ក់ស្យលមចចិតថ។ (ទី២). យោកស្រសី្ម្មនការធុញថប់កបុងការរស់្យៅកបុងជីវភាពជា 
លបជាពលរដឌលកីលកហ្វដលោយ នអបកណាយអើយពើ ោយ នអបកណាជួយ ម្មនហ្វតយគយមើលង្ហយ 
និង(ទី៣). យោកស្រសី្យមើលយឃើញពីការកាប់បំផ្លវ ញដលពយឈើខុស្ចាប់ពីសំ្ណាក់ 
អបកម្មនអំណាច  លពមទំងអំយពើអយុតថិធម៌យៅកបុងស្ងគម និងបញ្ហា អស្នថិសុ្ខជា 
យលចើនយទៀត។ 

 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    19  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

មូលយរតុយផសងយទៀតហ្វដលបណាថ លឲ្រយោកស្រសី្ វារ  ្ភុី ស្យលមចចិតថចូលលប ូកកបុងវស័ិ្យ 
នយោបាយគឺយោយសារ៖ (ទី១)យោកស្រសី្ម្មនការធុញថប់កបុងការរស់្យៅកបុងជីវភាពជាលបជាពលរដឌលកីលក 
ហ្វដលោយ នអបកណាយអើយពើ ោយ នអបកណាជួយ ម្មនហ្វតយគយមើលង្ហយ និង(ទី២) យោកស្រសី្យមើលយឃើញពីការកាប់ 
បំផ្លវ ញដលពយឈើខុស្ចាប់ពីសំ្ណាក់អបកម្មនអំណាច លពមទំងអំយពើអយុតថិធម៌យៅកបុងស្ងគម និងបញ្ហា  
អស្នថិសុ្ខជាយលចើនយទៀត ។ ដូយចបោះ យដើមផីអាចយងើបយចញ និងយោោះស្រសាយបញ្ហា ទំងអស់្យនោះ គឺយោកស្រសី្បាន 
គិតថាម្មនហ្វតការចូលលប ូកកបុងវស័ិ្យនយោបាយ យោយយោកស្រសី្បានចូលរមួកបុងគណបកសសំ្បុកឃយុំ 
ស្ងគមលបជាធិបយតយរយនោះហ្វតមថង យល ោះគណបកសយនោះម្មនយោលនយោបាយលអ និងការយលើកទឹកចិតថដល់ការ 
ចូលរមួនយោបាយរបស់្ស្រសី្ថ ។ យោកស្រសី្បានបនថយទៀតថា «ការោំលទពីសំ្ណាក់លកមុលគួសារក៏ជាកតថ យលើក 
ទឹកចិតថយោកស្រសី្កាន់ហ្វតខាវ ំងយ ើងកបុងការបំយពញការង្ហរនយោបាយយនោះ  និងទទួលបានការោំលទ យោរព 
ស្រស្ោញ់ពីសំ្ណាក់យបកខជនបុរស្ដដទយទៀតយៅកបុងបកសផងហ្វដរ »។ 

  

 យោយសារ យោកស្រសី្ វារ  ្ភុី ជាយបកខជនហ្វដលម្មនភាពស្កមយ មិនហ្វដលខកខាន មិនរញួរាកបុងការ 
បំយពញការង្ហរ លពមទំងម្មនឆនធៈខភស់្ និងម្មនជំរររងឹមំ្មមិនង្ហកយរយៅតមការបញចុ ោះបញចូ លពីអបកដដទ  
កតថ ទំងអស់្យនោះយរើយយធឝើឲ្រយោកស្រសី្ម្មនភាពយលចយធាវ ជាងយបកខជនដដទយទៀត យរើយក៏លតូវបានជាប់យនប ត 
ជាយបកខជនឈរយ យ្ ោះយៅយលខយរៀងទី១កបុងគណបកសសំ្បុកឃយុំស្ងគមលបជាធិបយតយរ ។ 
   

«ខញុ ំបានលបឈមមុខនឹងការយរ ើស្យអើងពីសំ្ណាក់លបជាពលរដឌមួយចំនួនហ្វដលមិនយពញចិតថនឹងខញុ ំ យោយ 
យមើលង្ហយថា ខញុ ំជាមនុស្សស្រសី្យធឝើនយោបាយចឹងមិនលអយទ លពមទំងម្មនការគំរាមកំហ្វរងមិនឲ្រខញុ ំយធឝើការ 
យោស្នអឝី ឬយធឝើនយោបាយឲ្រលជលុលជសុ្យពកយទ» យនោះគឺជាសំ្ដីផ្លធ ល់របស់្យោកស្រសី្ វារ  ្ភុ ី ។ យទោះជា 
ោ ងយនោះកថី យោកស្រសី្លតវូបានការោំលទពីសំ្ណាក់សាច់ញាតិ  និងលកមុលគសួារហ្វដលជាកម្មវ ំងយលើកទឹកចិតថ 
យោកស្រសី្កបុងការបនថការង្ហរកបុងវស័ិ្យនយោបាយយនោះ។ 

 

វធីិសាស្រស្ថកបុងការទក់ទញការោំលទពីសំ្ណាក់លបជាពលរដឌ គឺយោកស្រសី្បានចុោះយៅជួយលបជា 
ពលរដឌជាបនធ ន់យោយយោោះស្រសាយបញ្ហា ហ្វដលកំពុងយកើតម្មនដូចជា បញ្ហា ជំយោោះដីធវី បញ្ហា យលោោះធមយជាតិ 
ហ្វដលយធឝើឲ្ររលំផធោះ  យភវើងយឆោះផធោះ ហ្វថមទំងជួយជីកអណថូ ងទឹក លបាយយទឹកជូនលបជាពលរដឌជាយដើម ។ កតថ  
ទំងអស់្យនោះយរើយយទើបយោកស្រសី្ទទួលបានការោំលទពីលបជាពលរដឌកាន់ហ្វតយលចើនយ ើង ។ មុនឈរយ យ្ ោះជា 
យបកខជន យោកស្រសី្បានបំយពញការង្ហរជាគណៈអចិដ្នថយ៍យៅកបុងគណបកសសំ្បុកឃយុំស្ងគមលបជាធិបយតយរ។   
   

 ម្មនការយបថជាញ ចិតថខភស់្ពីយោកស្រសី្វារ  ្ភុី យបើសិ្នបានជាប់យនប តជាតំណាងរាស្រស្ថ កបុងនីតិកាលទី៦ 
នប ំ២០១៨យនោះ យោយស្នយថា «ខញុ ំនឹងជួយដល់ស្រស្ថី កុម្មរ ចស់្ជរា និងជនពិការ យោយពយនវឿនកបុងការយោោះ 
ស្រសាយបញ្ហា ហ្វដលពួកោត់កំពុងជួបលបទោះ ។ ជាងយនោះយៅយទៀត នឹងម្មនការជលមញុយលើកទឹកចិតថដល់ស្រស្ថ ី



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    20  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

យផសងយទៀតឲ្រចូលរមួកបុងវស័ិ្យនយោបាយឲ្របានយលចើន  ម្មនស្រស្ថីយលចើនកបុងថាប ក់ដឹកនំ បញ្ហា ស្រស្ថ ី និងកុម្មរលតវូ 
បានយោោះស្រសាយជាបនថបនធ ប់» ។     

 យោកស្រសី្ម្មនជាសំ្ណូមពរទី១. សូ្មអំ វនវដល់បងបអូនស្រស្ថីយៅកបុងលបយទស្កមភុជាយយើងកាវ ហាន 
ចូលរមួឲ្របានយលចើនកបុងវស័ិ្យនយោបាយ មិនហ្វមនហ្វតយៅកបុងគណបកសនយោបាយយទគឺលគប់វស័ិ្យយៅកបុង 
ស្ងគម ជាពិយស្ស្យៅកបុងសាទ ប័នធំៗ  យងើបឈរការ រទឹកដី  លពមទំងយរៀនសូ្លតឲ្របានយលចើន យដើមផយីធឝើជាគំរ ូ
លអៗ ដល់បអូនៗជំនន់យលកាយយទៀតឲ្របានយល់ចាស់្ពីបញ្ហា យៅកបុងស្ងគមជាតិ និងចូលរមួយោោះស្រសាយទំង 
អស់្ោប  ។ សំ្ណូមពរទី២. សូ្មស្រស្ថីជួយយបាោះយនប តោំលទស្រស្ថីដូចោប យដើមផបីយងកើនការចូលរមួរបស់្ស្រស្ថីកបុងវស័ិ្យ 
នយោបាយ្នយៅរកស្មភាពយយនឌ័រ យល ោះថាយបើម្មនតំណាងស្រស្ថីយលចើន យនោះបញ្ហា ហ្វដលយកើតម្មនកបុង 
ស្ងគមនឹងម្មនដំយណាោះស្រសាយយោយស្នថិវធីិ លបយស្ើរជាងបុរស្មួយចំនួនហ្វដលយលបើកម្មវ ំងបាយមកយោោះ 
ស្រសាយបញ្ហា  យរើយយពលយនោះសាទ នភាពស្រស្ថី និងកុម្មរក៏ម្មនភាពលបយស្ើរយ ើងហ្វដរ។  
 

៣-  កមមវិធនីយោបាយថ្នោ ក់ជាតិរប្គ់ណបកស អពំី បញ្ញា ស្រ្ត ីនងិកមុារ  
 
 
 

កបុងដំយណើ រការយុទននការយោស្នយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨ 
ហ្វដលម្មនរយៈយពល២១ដថង ចប់ពី ដថងទី០៧ ហ្វខកកកោ ដល់ដថងទី២៧ ហ្វខកកកោ នប ំ២០១៨ គណបកស 
នយោបាយទំង២០បានយធឝើស្កមយភាពយោស្ន យដើមផីបង្ហា ញដល់អបកយបាោះយនប តនូវកមយវធីិនយោបាយរបស់្ 
ខវួនកបុងការដឹកនំ និងអភិវឌណរាជធានី យខតថ និងលបយទស្ជាតិ កបុងយនោះក៏បានបង្ហា ញនូវកមយវធីិនយោបាយ 
ទក់ទងនឹងបញ្ហា ស្រស្ថី និងកុម្មរ យដើមផីយោោះស្រសាយកបុងនីតិកាលទី៦យនោះផងហ្វដរ។  
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    21  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

កមយវធីិនយោបាយ និងការស្នយសំ្ខាន់ខាងយលកាមយនោះ លតូវបានដកស្រស្ង់យចញពីលពឹតថិបលតរបស់្ 
គ.ជ.បហ្វដលបានយចញផាយយៅដថងទី១៣ ហ្វខកកកោ នប ំ២០១៨ យលខ០៣ ស្ថីពី «យោលនយោបាយគណបកស 
កបុងការយោស្នយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦» និងបានដកស្រស្ង់យចញពីយោល 
នយោបាយរបស់្គណបកសលបជាធិបយតយរមូលោឌ ន(គ.ប.ម) កមយវធីិនយោបាយរបស់្គណបកសយុវជនកមភុជា 
ស្លម្មប់នប ំយបាោះយនប ត២០១៧-២០១៨ និងយស្ចកឋីហ្វថវងការណ៍របស់្ស្យមថចមហាយស្នបតីយតយជា រ នុ ហ្វស្ន 
កបុងឱកាស្យបើកយុទននការយោស្នយបាោះយនប តដថងទី០៧ ហ្វខកកកោ នប ំ២០១៨  លពមទំងបានដកស្រស្ង់យចញពី 
របាយការណ៍ស្យងកតការណ៍របស់្ពលរដឌស្រស្ថីស្យ័លគចិតថរបស់្ខុមហ្វ្រឝលស្ថីពី «ការចូលរមួនយោបាយរបស់្ស្រស្ថី 
កបុងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨» និងស្រស្ង់ព័ត៌ម្មនពីយបកខជនស្រស្ថី និង 
យបកខជនបុរស្កបុងតំបន់យោលយៅរបស់្ខុមហ្វ្រឝលចំនួន ២០ឃំុ ស្ង្ហក ត់ ១០ស្រស្ុក ខណឍ  និង៥យខតថ គឺ 
យខតថកំពង់ធំ យខតថកំពង់ចម យខតថកំពង់នប ំង យខតថតហ្វកវ និងយខតថលពោះវហិារ។ 

 

តរាងទី៨៖ កមយវធីិនយោបាយថាប ក់ជាតិរបស់្គណបកសយដើមផយីោោះស្រសាយបញ្ហា ស្រស្ថ ីនិងកុម្មរ 
 

តរាងខាងយលកាមយនោះ បង្ហា ញពីការយកចិតថទុកោក់របស់្គណបកសនយោបាយទក់ទងនឹងការយោោះ 
ស្រសាយបញ្ហា ស្រស្ថី និងកុម្មរយៅកបុងកមយវធីិនយោបាយរបស់្ខវួន ។ 

 

្គំាល៖់ គណបកសចំនួន៧ ហ្វដលមិនម្មនយោលនយោបាយទក់ទងនឹងការយោោះស្រសាយបញ្ហា ស្រស្ថី និងកុម្មរ 
រមួម្មន៖ គណបកសឆនធៈហ្វខយរ គណបកសស្ញ្ហជ តិកមភុជា គណបកសធម្មយ ធិបយតយរ គណបកសស្មភ័ននយដើមផី 
លបជាធិបយតយរ គណបកសម្មតុភូមិយយើង  គណបកសហ្វខយរយលកាក និងគណបកសជនជាតិយដើមលបជាធិបយតយរ 
កមភុជា។ 
 

ល.រ ក្ម្ វិធនីឆ្ោបា  គណបក្សនឆ្ោបា  
១ អភិវឌណ និងពលងឹងលបព័ននោំ រស្ងគមលបកបយោយលបសិ្ទនភាព និងចរភីាព 

ហ្វដលជួយោំ រលបជាជនលគប់របូពីហានិភ័យនន យោយមិនទុកឲ្រលបជាជន 
ណាម្មប ក់ស្ទិតយៅយលៅលបព័ននោំ រស្ងគមយ ើយ ។ បនថជំរញុអនុវតថយោយឥត 
ង្ហកយរនូវ «លកបខណឍ យោលនយោបាយជាតិោំ រស្ងគម នប ំ២០១៦- 
២០២៥» យរៀបចំោក់ឲ្រអនុវតថចប់ពី ក់កណាឋ លនប ំ២០១៩យៅ នូវកមយវធីិ 
ឧបតទមមស្រស្ថីម្មនដផធយ ោះ និងកុម្មរអាយុយលកាម២នប ំដនលគួសារលកីលក ហ្វដលការ 
ឧបតទមមយនោះនឹងយធឝើយ ើងជា៣ដំណាក់កាល គឺ៖ ដំណាក់កាលទី១: ឧបតទមម 
៤យលើក កបុងមួយយលើក៤មឺុនយរៀលយៅយពលស្រស្ថីម្មនដផធយ ោះយៅទទួលយក 

គណបក្ស 
ក្រុជាជនក្ម្ពុជា 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    22  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

យស្វាពិនិតរដផធយ ោះយៅមូលោឌ នសុ្ខាភិបាលរបស់្រដឌ ។ ដំណាក់កាលទី២: 
ឧបតទមម២០មឺុនយរៀលយៅយពលស្រស្ថីស្លម្មលកូនយៅមូលោឌ នសុ្ខាភិបាលរបស់្ 
រដឌ ។ ដំណាក់កាលទី៣: ឧបតទមម ១០យលើក កបុង១យលើក៤មឺុនយរៀលយៅយពល 
ស្រស្ថីជាម្មថ យនំទរកយៅទទួលថាប ំបង្ហក រ ឬយស្វាោំ រររូតដល់កុម្មរម្មន 
អាយុ២នប ំ ។ 
បយងកើនឱកាស្ការង្ហរឲ្របានយលចើនដល់ស្រស្ថី និងបយងកើនលបាក់យបៀវតសរឲ៍្របាន 
ស្មរមរ។   
កាត់បនទយ និងលុបបំបាត់អំយពើយកងលបវញ័ច  ការជួញដូរផវូវយភទយលើស្រស្ថី និង 
កុម្មរ និងប្ញ្ហជ បការយល់ដឹងអំពីសិ្ទនិយយនឌ័រ។ 

២ ផថល់យស្វាហ្វផបកសុ្ខភាព យោយបយងកើតកមយវធីិសិ្កាហ្វថរកាសុ្ខភាពម្មថ យស្រស្ថី 
ម្មនដផធយ ោះWIC  បយងកើតមនធីរស្មមពលគប់ភូមិឃំុ និងផថល់ធានរា ប់រងសុ្ខភាព    

គណបក្ស 
ខ្ម រឈបក់្រក្ 

តយមថើង និងពលងឹងគុណភាពដនការអប់រ ំ យោយផថល់ោនជំនិោះសំ្រាប់សិ្ស្សកបុង 
ការយធឝើដំយណើ រយៅសាោ បថូរលបព័ននអប់រតំមហ្វបបស្ររដឌអាយមរកិផថល់ការ 
ង្ហរដល់និស្សិតលកីលក ជនពិការ សិ្ស្សពូហ្វកយៅបនថការសិ្កាយៅបរយទស្ ជា 
ពិយស្ស្យៅស្ររដឌអាយមរកិ និងបយងកើតកមយវធីិបថូរសិ្ស្សយៅសិ្កាយៅបរយទស្ 
(Students Exchange Program)។ 

៣ ទប់សាក ត់ លុបបំបាត់អំយពើរិងាកបុងលគួសារ យកយងទំយនើង ការជួញដូរ និង 
យស្ពយលគឿងយញងន តមរយៈការផសពឝផាយ ការប្ង្ហក បជាលបចំពីស្មតទកិចច 
 ក់ព័នន ឬអនថរាគមន៍ជាបនធ ន់របស់្អាជាញ ធរហ្វដនដីយដើមផីសុ្វតទិភាព ភូមិ ឃំុ។ 

គណបក្ស 
ខ្ម ររបួរមួ្ជាតិ 

ការ រ និងយលើកតយមើកនការយោរពសិ្ទនិលគប់ោ ងរបស់្លបជាពលរដឌដូចជា 
សិ្ទនិមនុស្ស សិ្ទនិរស់្យៅ សិ្ទនិបយញចញមតិ សិ្ទនិស្រស្ថី សិ្ទនិការង្ហរ 
យស្រភីាពយពញយលញយស្យើភាពកបុងការចូលរមួជីវភាពនយោបាយលបកបយោយ
ការលបកួតលបហ្វជង យពញយលញ យស្យើភាពចំយ ោះមុខចាប់។ 

៤ 
 
 
 

យធឝើការយលើកទឹកចិតថដល់យុវជន យុវនរហី្វខយរលគប់ៗរបូហ្វដលបានបញច ប់ឧតថម 
សិ្កា យរើយម្មនយទពយកាស្លរស្រសាវលជាវពលងីកស្មតទភាពនូវមុខជំនញយធឝើ 
គយលម្មងបយងកើតអាជីវកមយ និងស្រលោស្ខាប ត់តូច រាជរោឌ ភិបាលហ្វដលនឹងដឹក 
នំយោយគណបកសយុវជនកមភុជានឹងផថល់លបាក់កមចីយោយមិនយកការលបាក់ ។ 

គណបក្ស 
 វុជនក្ម្ពុជា 

ពលងឹងវស័ិ្យអប់រយំៅតមបណាថ លគឹោះសាទ នសិ្កាអប់រជំាតិ និងឯកជនចប់ 
តំងពីថាប ក់បឋមររូតដល់យលកាយឧតឋមសិ្កា។ ជលមុញយលើកចាប់ថវកិាជាតិ 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    23  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

លបចំនប ំសំ្រាប់ការអភិវឌណន៍កវឹបកុម្មរ កវឹបយុវជន និងបណាត ល័យយៅតម 
សាោយរៀនចប់តំងពីថាប ក់បឋមសិ្កា មធរមសិ្កា និងយលកាយឧតឋម 
សិ្កា។ 
ការពយបាលជមងឺលគប់លបយភទជូនដល់លបជាពលរដឌហ្វខយរហ្វដលលកីលក ជនចស់្ជរា 
កុម្មរកំល រ ស្រស្ថីយមម្ម យ ជនឥតម្មនការង្ហរយធឝើ និងម្នថីរាជការទូទំង 
លពោះរាជាណាចលកកមភុជា យោយចាប់តលមូវឲ្រមនធីរយពទររដឌ រមួទំងមណឍ ល 
សុ្ខភាពរដឌពយបាលមិនយកកដលមយ ើយ។ 
ពិនិតរយ ើងវញិនូវយនថការជាតិលបនំងអំយពើពុករលួយជាលបព័នន ដូចជាការ 
រយំោភយកដីធវី ហ្វលផងសីុ្ស្ងលគប់លបយភទ ការយលៀងលុយកខឝក់ ការជួញ 
ដូរយលគឿងយញងន និងការជួញដូរស្រស្ថី និងកុម្មរជាយដើម។ 

យលើកទឹកចិតថចំយ ោះស្រស្ថីជាអាទិភាពយៅកបុងការង្ហរបំយរ ើស្ងគមជាតិសំ្ខាន់ៗ 
តមរយៈយោលការណ៍ជាតិ និងចាប់កំណត់សំ្រាប់ការយលជើស្ោក់បញចូ លស្រស្ថី 
យៅកបុងសាទ ប័នរដឌលគប់លំោប់ថាប ក់ និងកំណត់សំ្រាប់យបកខភាពតំណាងរាស្រស្ថ 
ជាស្រស្ថីឲ្រម្មនស្មភាពោប  ឬលបហាក់លបហ្វរល ៥០%ហ្វដលយធៀបយៅនឹងចំនួន  
យបកខភាពជាបុរស្។ 

៥ យលើកតយមវើងនូវការយោរពសិ្ទនិមនុស្ស ម្មតធិបយតយរ និងឲ្រតដមវយៅយលើ        
វស័ិ្យអប់រឲំ្របានខភស់្បំផុត។ 

គណបក្សពនលឺថ ី 

លបនំងការជួញដូរយលគឿងយញងន ជួញដូរមនុស្ស និងអំយពើពុករលួយ។ 

៦ 
 

បយងកើតការង្ហរ ទទួលខុស្លតូវដល់យុវជន-យុវនរ ី ម្មនការង្ហរយធឝើយលកាយពី 
បានបញច ប់ការសិ្កា និងជំនញវជិាជ ជីវៈរបស់្ខវួន។ 
 

គណបក្ស 
ខ្ម រខ្តម្ ួ 

 

៧ ផថល់យស្វាហ្វថទំ និងពយបាលជំងឺយោយឥតគិតដថវស្លម្មប់ពលរដឌលកីលក យកយង 
កំល  និងចស់្ជរា និងម្មនយោលនយោបាយយោោះស្រសាយបញ្ហា ស្រស្ថី និងកុម្មរ 

គណបក្ស 
សាធារណរដ្ឋ       
ក្រុជាធិបឆ្ត យ 

៨ យលើកកមភស់្ និងយលើកទឹកចិតថចំយ ោះស្រស្ថីជាអាទិភាពកបុងការបយលមើស្ងគមជាតិ 
កបុងហ្វផបកសំ្ខាន់ៗដនសាទ ប័នរដឌលគប់លំោប់ថាប ក់ និងរមួទំងការោក់កំណត់ 
ចំនួនយបកខភាពតំណាងរាស្រស្ថជាស្រស្ថីឲ្រម្មនស្មភាពោប  ៥០%យធៀបយៅនឹង 
ចំនួនយបកខភាពជាបុរស្។  

គណបក្ស 
្ំបកុ្ឃ ុំ្ងគម្  
ក្រុជាធិបឆ្ត យ 

ពលងឹងវស័ិ្យអប់រ ំ និងយុវជនយៅតមបណាថ លគឹោះសាទ នសិ្កាជាតិ និងឯកជន 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    24  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

ចប់ពីថាប ក់បឋមសិ្ការរូតដល់យលកាយឧតថមសិ្កា យោយអនុញ្ហដ តផថល់ឲ្រ 
សិ្ស្ស និងនិស្សតិលកីលកខចីថវកិាជាតិស្លម្មប់យកយៅបនថការសិ្ការបស់្ពួក 
យគយោយរដឌពំុតលមូវឲ្របង់ការលបាក់យ ើយ។ ជាពិយស្ស្ ជលមុញឲ្រម្មនខធង់ 
ថវកិាជាតិស្លម្មប់ការអភិវឌណកវឹមកុម្មរ កវឹបយុវជន និងបណាត ល័យយៅតម 
សាោយរៀន ចប់តំងពីថាប ក់បឋមសិ្ការរូតដល់មធរមសិ្កា និងយលកាយ 
ឧតថមសិ្កា។ 

៩ យុវជន យុវនរ ី បយងកើតស្រលោស្យោយខវួនឯងនឹងទទួលបានទុនជាចំណង 
ដដ៥ោនយរៀល។   

គណបក្សក្រុជា      
ធិបឆ្ត យម្លូដ្ឋឋ ន 

យរៀបចំឲ្រម្មនមនធីយពទរគននបុបាព យៅលគប់ស្រសុ្ក-ខ័ណឍ  តមរាជធានីយខតថ-លកងុ 
និងយលើកស្ធយួស្មតទភាព លពមទំងគុណតដមវរបស់្លគូយពទរ។ 
ស្រស្ថីស្លម្មលកូន ១ដង ទទួលបានការឧបតទមមពីរដឌ៥ហ្វស្នយរៀល។ កមយករ 
កមយការនីិយៅយពលអត់ការង្ហរយធឝើនឹងទទួលបានការឧបតទមមពីរដឌ៥០%ដនលបាក់ 
ហ្វខកបុងរយៈយពល៥ហ្វខ។ 

ឧបតទមមដល់យុវជន យុវនរនូីវលបាក់កមចីចំនួន៥ោនយរៀលកបុងមួយនប ំ រយៈ 
យពល៥នប ំ ស្លម្មប់យកយៅបនថការសិ្កាលគប់ជំនញ និងលគប់កលមិត។ យរៀបចំ 
ឲ្រម្មនសាោមយតថយរលអ ោ ងតិច ១០.០០០(មួយមឺុន) ភូមិ ។ យរៀបចំសាោ 
រដឌឲ្រម្មនស្ថង់ោរអប់រលំតឹមស្ថង់ោរអាសា នចប់ពីមយតថយរដល់សាកលវទិយ
ល័យតមរយៈការយលើកស្ធយួស្មតទភាព និងគុណតដមវលគូបយលងងនកបុងការ 
បណថុ ោះកូនហ្វខយរ។ 

១០ អភិវឌណន៍ធនធានមនុស្សយោយផថល់ការសិ្កាយស្យើភាពោប  ម្មនអាហារសំ្រាប់ 
សាោបឋមសិ្កាដថងលតង់ សិ្កាយពញយម្ម ង។ 

គណបក្ស 
អភិឌ្ឍនឆ៏្្ដ្ឋកិចច 

១១ យកចិតថទុកោក់កបុងសាងស្ង់សាោយរៀនឲ្របានយលចើន ផថល់អាហាររបូករណ៍ 
ដល់សិ្ស្ានុសិ្ស្ស លពមទំងផថល់ឱកាស្ការង្ហរឲ្របានយលចើន និងលបាក់ហ្វខ 
ស្មរមរដល់លបជាពលរដឌ ជាពិយស្ស្ស្រស្ថី។ 
 

គណបក្ស 
ហ្្វនុ្ុិនបុិច 

១២ បំបាត់ោច់ខាតនូវអំយពើអយុតថិធម៌ ការយកងលបវញ័ច  អំយពើពុករលួយ ការបំផ្លវ ញ 
ធនធានធមយជាតិ ម្មនហ្វរ   ដលពយឈើ មចឆ ជាតិ ការរត់ពននខុស្ចាប់ ការជួញដូរ 
យលគឿងយញងន ការជួញដូរស្រស្ថីយភទ និងកុម្មរ។  
 

គណបក្ស 
រ្ ីឆ្មម្រា 

ធានបយងកើនឱកាស្ការង្ហរឲ្របានយលចើនដល់ស្រស្ថី និងបយងកើនលបាក់យបៀវតសរឲ៍្រ 
បានស្មរមរផងហ្វដរ ។ 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    25  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

១៣ ផថល់យស្វាហ្វថទំ និងការពយបាលជំងឺយោយឥតគិតដថវ ស្លម្មប់លបជាពលរដឌ 
លកីលក យកយងកំល  និងចស់្ជរា និងការយលើកទឹកចិតថពួកោត់ ។ 

គណបក្ស 
ខ្ម រសាធារណរដ្ឋ 

 
តរាងទី៩៖ ការស្នយយោយហ្វ ករបស់្យបកខជនស្រស្ថ-ីបុរស្យៅតមមណឍ លយបាោះយនប តទក់ទង 
នឹងការយោោះស្រសាយបញ្ហា ស្រស្ថី និងកុម្មរ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ល.រ ការ្នាបខនែមរប្យ់បកខរនស្រ្ត-ី

បុរ្យៅតមមណឌ លយែតត 
យបកខរន យ ម្ ោះគណបកស 

នយោបាយ 

១ នឹងជួយទំនក់ទំនងជាមួយលគូយពទរកូយរ   យដើមផីមកពយ 
បាលជំងឺជូនលបជាពលរដឌ ជាពិយស្ស្ ស្រស្ថី និងកុម្មរ។ 

យោក ម្មស្ សុ្ភា    
យភទលបុស្  អាយុ ៦៥នប ំ 
               ១ 
                

គណបកស 
្បជារនកមពុជា 

២ នឹងជំរញុស្រស្ថីឲ្រចូលរមួកបុងការង្ហរស្ងគមឲ្របានយលចើន 
លពមទំងផថល់ភាពង្ហយស្រសួ្លដល់ស្រស្ថីម្មនដផធយ ោះកបុង
ការស្លម្មល និងពិនិតរដផធយ ោះឲ្របានញឹកញាប់។ 
 

យោកស្រសី្ ខូយ ប ុនថាន 
យភទស្រសី្ អាយុ៥០នប ំ 
                   
      ៦          
        

គណបកស 
្បជារនកមពុជា 

 

 

កបុងអំ ុងយពលដនការយោស្នយបាោះយនប ត ម្មន 
យបកខជនស្រស្ថី-បុរស្ឈរយ យ្ ោះបានយធឝើការយោស្នតម 
កមយវធីិនយោបាយថាប ក់ជាតិ បង្ហា ញពីស្មិទនិផលហ្វដល 
បានកសាងទំងអស់្យៅតម មណឍ លយបាោះយនប តរបស់្ 
ខវួនកបុងរយៈយពល៥នប ំកនវងមក និងបានយធឝើការស្នយ 
បហ្វនទមយៅតមតលមវូការកបុងមណឍ លយខតថទក់ទងនឹងស្រស្ថី 
បញ្ហា  និងកុម្មរ ។     
 

 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    26  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

៤-   ្មារកិស្រ្តរីប្ ់គ.រ.ប គធ/ែប គឃ/្ប មស្រនតកីារោិលយ័យបាោះយនោ ត        
       និងរាប់្នលកឹយនោ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       
 

មិនម្មនស្រស្ថីយសាោះកបុងចំយណាមស្ម្មជិកគណៈកម្មយ ធិការជាតិយរៀបចំការយបាោះយនប ត (គ.ជ.ប) ៩នក់ 
ប ុហ្វនថ ម្មនស្រស្ថីចំនួន ១១៩នក់ យស្យើនឹង ២៣,៤៧%ដនចំនួនស្របុ ៥០៧នក់ហ្វដលជាបុគគលិកបំយរ ើ 
ការង្ហរយៅទីស្ថីការគ.ជ.ប ។ ចំនួនយនោះបានយកើនយ ើង៥,០៣% (៥៥នក់) យបើយធៀបនឹង នីតិកាលទី៥ 
នប ំ២០១៣ ស្រស្ថីម្មនចំនួនហ្វត ៦៤នក់ យស្យើនឹង ១៨,៤៤% ។ 
 

           
   

យោយហ្វ ក ស្រស្ថីយៅហ្វតម្មនចំនួនតិចតួចយៅគណៈកមយការយរៀបចំការយបាោះយនប តថាប ក់យលកាមៗ ដូចជា 
គណៈកមយការរាជធានី/យខតថយរៀបចំការយបាោះយនប ត  (គធ/ខប) ម្មនចំនួន ១២១នក់ យស្យើនឹង ១២,៣៨% 
ដនចំនួនស្របុ ៩៧៧នក់ ។ ចំនួនយនោះបាន ថយចុោះបនតិច១% (៣នក់) យបើយធៀបនឹងការយបាោះយនប តជាតិ 
នីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ ស្រស្ថីម្មនចំនួន ១២៤នក់ យស្យើនឹង ១៣,៣៨% ។  

 

 

យៅហ្វតម្មនចំនួនតិចតួចយៅកបុងតួនទីជាអបកលគប់លគង 
និងចត់ហ្វចងការយបាោះយនប ត ស្លម្មប់ការយបាោះយនប ត 
យលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨យនោះ 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    27  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

រឯីគណៈកមយការ ឃំុ/ស្ង្ហក ត់យរៀបចំការយបាោះយនប ត (គឃ/ស្ប) ម្មនស្រស្ថីចំនួន ១ ២៨៧នក់ យស្យើនឹង 
១៥,៤៣% ដនចំនួនស្របុ ៨ ៣៣៨នក់  បានយកើនភាគរយតចិតចួ ០,៧៩% (៩២នក់) យធៀបនឹង 
នីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ ម្មនស្រស្ថីចំនួន ១ ១៩៥នក់ យស្យើនឹង ១៤,៦៤% ។ 
 

                               
 

                 ចំនួនស្រស្ថីយ្ចើនយៅថាប ក់ទប ដូចជា គណៈកមយការការោិល័យយបាោះយនប ត 
(គកប) និងរាប់ស្នវឹកយនប ត (គករ) ម្មនចំនួនស្រស្ថី ៦៣ ៩៦៨នក់ យស្យើនឹង ៤៣,៣២% ដនចំនួនស្របុ ១៤៧ 
៦៣៣នក់ ។ ចំនួនយនោះម្មនភាគរយយកើនយ ើងបនតិច ១,៣១% (១៦ ០៥៥) យបើយធៀបនឹងនីតិកាលទី៥ 
នប ំ២០១៣ ស្រស្ថីម្មនចំនួនហ្វត ៤៧ ៩១៣នក់ យស្យើនឹង ៤២,០១% ។ គួរ កត់ស្ម្មគ ល់ថា ចំនួនស្រស្ថីបំយរ ើការយៅ 
គកប និងគករ បានយកើនយ ើងជាបនថបនធ ប់រាប់ចប់តំងពីនីតិកាល ទី៤ នប ំ២០០៨ស្រស្ថីចំនួន៣២,២៩% 
នីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ស្រស្ថីចំនួន៤២,០១% និងនីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨ ស្រស្ថីចំនួន ៤៣,៣២% ។ 

 
 

៥- អោក្យងកតការណ៍ នងិភាោ ក់ងារគណបកសនយោបាយជាស្រ្ត ី
 
  ការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨យនោះ  អងគការជាតិ បណាថ សាទ នទូត 
មួយចំនួនហ្វដលបានលបកាស្យោយគណៈកម្មយ ធិការជាតិយរៀបចំការយបាោះយនប ត (គ.ជ.ប) និងគណបកស 
នយោបាយ បានោក់ពលង្ហយអបកស្យងកតការណ៍ និងតំណាងរបស់្ខវួនតមការោិល័យយបាោះយនប តកបុងឃំុ 
ស្ង្ហក ត់ដនរាជធានី យខតថ លកុងនីមួយៗ យដើមផីចូលរមួស្យងកត ោវ ំយមើលដំយណើ រការយរៀបចំការយបាោះយនប ត  ប ុហ្វនថ 
យលើកហ្វលងហ្វតអងគការមិនហ្វមនរោឌ ភិបាលឯករាជរហ្វដលជាអងកការោវ ំយមើលការយបាោះយនប តសំ្ខាន់ៗ ដូចជា 
អងគការខុមហ្វ្រឝល អងគការនិករឝិក និងអងគការតម្មវ ភាពកមភុជា បានបដិយស្ធកបុងការោក់ពលង្ហយអបក 
ស្យងកតការណ៍របស់្ខវួន  រឯីរោឌ ភិបាលជប ុន និងស្ម្មជិកដនស្រគមន៍អឺរ  បុមួយចំនួន តមតួយលខផវូវការ 
របស់្គ.ជ.ប បានបង្ហា ញនូវចំនួនអបកស្យងកតការណ៍ជាតិ អនថរជាតិ និងភាប ក់ង្ហរគណបកសនយោបាយដូច 
ខាងយលកាម6៖ 
 
 
 
 

                                                      
6
 យស្ចកថីលបកាស្ព័ត៌ម្មនរបស់្គ.ជ.ប ស្ថីពី អបកស្យងកតការណ៍ជាតិ និងអនថរជាតិ យៅដថងទី២៦ ហ្វខកកកោ នប ំ២០១៨ 
និងលទនផលផវូវការចំនួនភាប ក់ង្ហរគណបកសនយោបាយស្លម្មប់ការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨ 
យៅដថងទី១៨ ហ្វខកកកោ នប ំ២០១៨ 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    28  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

 អ្ោក្្បងកតការណ៍ជាតិជាស្ត្រី 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 អ្ោក្្បងកតការណ៍អ្នររជាតិជាស្ត្រី  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ក់ព័នននឹងការស្យងកតការណ៍យបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨យនោះ 
អងគការតម្មវ ភាពកមភុជា បានលបកាស្ថា នឹងមិនោក់ពលង្ហយអបកស្យងកតការណ៍ ចូលរមួការយបាោះយនប ត
យលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថយលើកយនោះយទ យោយសារបរោិកាស្ និងលកខខណឍ នយោបាយកបុងអំ ុងយពលប ុនយ ន

                                                      
7
 ការផាយរបស់្វទិរុអាសីុ្យស្រ ី(RFA) យៅដថងទី២០ ហ្វខមិថុន នប ំ២០១៨ 

 

 

 គ.ជ.ប បានស្យលមចទទួលសាគ ល់ជាផវូវការអបក 
ស្យងកតការណ៍ជាតិដនស្ម្មគម អងគការមិនហ្វមនរោឌ ភិបាល 
ស្របុ ៧៩ ៦១២នក់ មកពី ១១២សាទ ប័ន យដើមផចូីលរមួ 
ស្យងកតការណ៍ យបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាល 
ទី៦ ហ្វដលនឹងលបលពឹតថយៅយៅដថងអាទិតរ ទី២៩ នប ំ២០១៨ ។ 
តួយលខស្របុអបកស្យងកតការណ៍ ជាតិយនោះ ម្មនការយកើនយ ើង 
ចំនួន ៣៩ ៤៧០នក់ (៩៨,៣២%) យធៀបនឹងនីតិកាលទី៥ 
នប ំ២០១៣ ម្មនចំនួនហ្វត ៤០ ១៤២នក់ ។ ប ុហ្វនថគួរឲ្រសាថ យ 
តួយលខយនោះពំុម្មនបង្ហា ញអំពីតួយលខស្រស្ថីជាអបកស្យងកតការណ៍ 
ជាតិយ ើយ ។ 
 

ចំយ ោះការទទួលចុោះយ យ្ ោះអបកស្យងកតការណ៍
យបាោះយនប តអនថរជាតិហ្វដលគ.ជ.ប បានទទួលសាគ ល់ជា 
ផវូវការម្មនចំនួន៣២២នក់ មកពីលបយទស្ សាទ ប័ន 
និងសាទ នទូតចំនួន៤២ កបុងយនោះរមួម្មនAIPA-APA-
ICAPP-CDI-EUROPEAN COUNCIL TOURISM និង 
TRADE-EURPEAN COUNCIL ON INTERNATIONAL 
RELATIONS ។ តួយលខយនោះ ពំុម្មនបង្ហា ញតួយលខ 
ស្រស្ថីជាអបកស្យងកតការណ៍អនថរជាតិយ ើយ ។ 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    29  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

ហ្វខកនវងមកយនោះ ហ្វដលជាយរតុយធឝើឲ្រអងគការមួយយនោះពំុអាចលបមូលបានធនធានមនុស្សលគប់លោន់ យដើមផចូីលរមួ
កបុងការយបាោះយនប តខាងមុខយនោះ លបកបយោយអតទន័យយនោះយ ើយ។ 

 

អងគការធំៗពីររមួម្មនគណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ី និងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា យៅ
កាត់ថាខុមហ្វ្រឝល (COMFREL) និងអងគការនិករឝិច ក៏បានលបកាស្មិនចូលរមួស្យងកតការណ៍ការយបាោះយនប ត
យៅដថងទី២៩ ហ្វខកកកោខាងមុខយនោះហ្វដរ យោយម្មនយរតុផលដូចោប យនោះ។ ម្នថីអងគការខុមហ្វ្រឝលបានលបាប់
អាសីុ្យស្រថីា មូលយរតុហ្វដលមិនចូលរមួការយបាោះយនប ត យោយសារស្មតទកិចចបានបិទបនធប់សាទ នការណ៍
(Situation Room) ហ្វដលជាបណឋុំ អងគការ និងស្ម្មគម ជាង ៤០សាទ ប័ន កាលពីនប ំ២០១៧ យោយបានយចទ 
លបកាន់អងគការខុមហ្វ្រឝលថាចូលរមួផសពឝផាយចលនបដិវតថន៍ពណ៌។ 

 

អបកនំ ករគណៈកម្មយ ធិការជាតិយរៀបចំការយបាោះយនប ត (គ.ជ.ប) យោកបណឌិ ត រងស ពទុធ  បាន
លបាប់វទិរុបារាងំ កាលពីដថងទី២០ ហ្វខមិថុន ថា អវតថម្មនអបកស្យងកតការណ៍របស់្អងគការស្ម្មគមណាមួយ នឹង
មិនប ោះ ល់ដល់ភាពលតឹមលតូវដនការយបាោះយនប តយនោះយទ ។ 

 

គណបកសតូចៗក៏បានស្ហ្វមឋងការលពួយបារមម យរឿងោយ នអបកជួយស្យងកតការណ៍យបាោះយនប តយនោះហ្វដរ យល ោះ
អងគការស្ងគមសីុ្វលិធំៗហ្វដលោវ ំយមើលការយបាោះយនប ត បានដកខវួនយចញពីការស្យងកតការណ៍យនោះអស់្យៅ
យរើយ យោយសារហ្វតការរតឹតផិតសិ្ទនិយស្រភីាពដល់អងគការស្ងគមសីុ្វលិ យរើយពលរដឌខាវ ចរងការយចទលបកាន់
ថា ពួកយគចូលរមួយធឝើបដិវតថន៍ពណ៌។ 
 

 ភាោ ក់្ងារគណបក្សនបោ យជាស្ត្រី  
 

 

ភាោ ក់ងារគណបកសនយោបាយយពញ្ទិធ ិ
  

សរុប ស្សី-ស្បសុ ស្សី 
ចនំនួ ភាគរយ 

៥១ ៥៧៥នាក់ ១១ ២៤១នាក់ ២១,៧៩% 
 
៦. អោកយបាោះយនោ តស្រ្ត ី  
 

អបកម្មនសិ្ទនិយបាោះយនប តជាស្រស្ថីយៅកបុងបញជ ីយបាោះយនប តផវូវការ នប ំ២០១៧ ម្មនចំនួន ៤ ៤៧០ ៨៦៤នាក់ 
យ្មើនឹង ៥៣,៣៥% ដនចំនួនអបកម្មនសិ្ទនិយបាោះយនប តលបុស្-ស្រសី្ស្របុ ៨ ៣៨០ ២១៧នក់ ស្លម្មប់ការ 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    30  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

យបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦យនោះ។   ម្មនអបកយបាោះយនប តចំនួន ៦ ៩៥៦ ៩០០នាក ់
យស្យើនឹង ៨៣,០២%  កបុងយនោះតមការបា ន់សាយ ន អបកយបាោះយនប តស្រស្ថីយលចើនជាងបុរស្បានយបាោះយនប តយៅដថង 
យបាោះយនប ត នដថងអាទិតរ ទី២៩ ហ្វខកកកោ នប ំ២០១៨8 ។  
 
 
 
 
 
 
 
 

បានយដើរលបាប់លបជាពលរដឌកបុងភូមិឲ្រយៅយបាោះយនប តជូនគណបកសលបជាជន និងបានបយលងងនលបជាពលរដឌឲ្រ 
គូស្ស្នវឹកយនប តចំយលខយរៀងទី២០។ ករណីយផសងយទៀត ស្រស្ថីម្មនការគំរាមកំហ្វរងពីសាឝ មីមិនឲ្រោំលទគណបកស 
ហ្វដលខវួនយពញចិតថគឺលតូវោំលទគណបកសហ្វដលបថីយពញចិតថ  ម្មនការបងខិតបងខំពីសំ្ណាក់យមភូមិគណបកសលបជា- 
ជនកមភុជាឲ្រលបជាពលរដឌមកជួបជំុោប យដើមផីបយលងងនពីរយបៀបគូស្ស្នវឹកយនប ត និងគូស្ឲ្រចំយលខយរៀងទី២០ ។ 
របាយការណ៍បានរកយឃើញយទៀតថា កបុងចំយណាមស្រស្ថីចំនួន ៦៥នក់ហ្វដលបានស្ម្មម ស្ន៍ ម្មន៤៦,១៥% 
មិនបានយៅយបាោះយនប ត និង៥៣,៨៤%បានយៅយបាោះយនប ត យោយម្មនមូលយរតុ និងកថីបារមមដូចខាងយលកាម៖ 
 

៤៦,១៥% ដនអបកយបាោះយនប តស្រស្ថីហ្វដលមិនបានយៅយបាោះយនប ត  បានយលើកយ ើងថា 
ពួកោត់មិនបានយៅយបាោះយនប ត យោយមូលយរតុ និងកថីបារមម៖ 
បាត់អតថស្ញ្ហដ ណប័ណតស្ញ្ហជ តិហ្វខយរ   
ពួកោត់ម្មនការលពួយបារមមយៅដថងយលកាយយល ោះមិនម្មនថាប ំលបាយក់ចងអុលដដបញ្ហជ ក់ថាពួ
កោត់មិនបានយៅយបាោះយនប ត 
ោយ នគណបកសហ្វដលពួកោត់យពញចិតថ  
ោយ នឯកសារលគប់លោន់ 
យៅរកសីុ្ចំណាកស្រសុ្កនង យពិបាកលត ប់មកស្រសុ្កវញិ 
មិនបានមកចុោះយ យ្ ោះយបាោះយនប តយល ោះយធឝើការយៅស្រស្កុនង យ 
                                                      
8
 លទនផលផវូវការដនចំនួនអបកបានយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ ដថងអាទិតរ ទី២៩ ហ្វខកកកោ នប ំ២០១៨ 
យោយគ.ជ.ប យៅដថងទី១៥ ហ្វខសី្ហា នប ំ២០១៨ 

យោងតមរបាយការណ៍ពលរដឌស្រស្ថីស្យ័លគចិតថ 
របស់្ខុមហ្វ្រឝលកបុងយខតថយោលយៅចំនួន៤ ដូចជា យខតថ 
កំពង់ចម យខតថកំពង់នប ំង យខតថកំពង់ធំ និងយខតថតហ្វកវ 
បានរកយឃើញថា កបុងដំយណើ រការយបាោះយនប តយៅអំ ុង 
យពលយុទននការយោស្នយបាោះយនប ត និងយៅដថងស្ម្មន 
ភាពមិនលបលកតីខវោះហ្វដលបានយកើតយ ើងចំយ ោះស្រស្ថី 
ដូចជាយមភូមិរបស់្គណបកសលបជាជនកមភុជា 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    31  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

ការយបាោះយនប តមិនយុតថិធម៌យោយសារោយ នវតថម្មនគណបកសស្យ្ង្ហគ ោះជាតិ 
លតូវបានអាជាញ ធរយរ ើស្យអើង មិនឲ្រចូលគណបកសលបជាជនកមភុជា 
មិនហ្វចកលុយឲ្រដូចលបជាពលរដឌដដទ 
គិតថាមិនយៅយបាោះយនប តក៏គណបកសលបជាជនកមភុជាឈបោះហ្វដរ 
យៅយបាោះយនប តមិនទន់យពលយវោ  
មិនោំលទនឹងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ អាណតថិទី៦យនោះ ។ 
 
 
 

៥៣,៨៤ % ដនអបកយបាោះយនប តស្រស្ថីហ្វដលបានយៅយបាោះយនប ត  បានយលើកយ ើងថា  
ពួកោត់បានយៅយបាោះយនប ត យោយមូលយរតុ៖ 
ការមកយបាោះយនប តយនោះយោយមិនម្មនការយពញចិតថយទ ហ្វតក៏មិនម្មនបុគគលណាមកបងខិត 
បងខំហ្វដរ គឺោត់មកយបាោះយនប តយោយសារយនោះជាភារកិចចរបស់្ោត់ហ្វតប ុយណាត ោះ   
ចង់ឲ្រម្មនការផ្លវ ស់្បថូរ ម្មនការអភិវឌណលបយទស្ជាតិ 
ខាវ ចម្មនស្្ង្ហគ ម យោយសារពួកោត់ធាវ ប់ឆវងកាត់ការលំបាក 
យដើមផីបំយពញកាតពឝកិចចជាពលរដឌលអ 
ម្មនការទិញទឹកចិតថ ដូចជាផថល់អំយណាយដល់លបជាពលរដឌ ផថល់ជាថវកិាចំនួន២០ 
០០០យរៀល-៣០ ០០០យរៀល និងឲ្រពួកោត់យៅជួបជំុរូបអាហារសាមគគី  
យដើមផីឲ្រម្មនសាប មទឹកយមយ ជាប់ដដ យល ោះយៅកហ្វនវងយធឝើការទមទរ 
យចោះហ្វតយៅយបាោះយនប តឲ្រយគយឃើញមុខ យល ោះយមភូមិតមោវ ំយមើល 
និងចំកត់យ យ្ ោះអបកយៅយបាោះយនប តយៅកហ្វនវងយបាោះយនប ត 
ចង់យបាោះយនប តយដើមផីយលជើស្យរ ើស្យមដឹកនំហ្វដលខវួនយពញចិតថ 
យដើមផីកំុឲ្រយគយចទលបកាន់ថាជាបកសលបនំង 
ជាម្នថីរាជការយគតលមវូឲ្រយៅយបាោះយនប តជាោច់ខាត 
យបើមិនដូយចបោះយទយគោក់ស្ម្មភ ធការង្ហរជាមិនខាន 
យល ោះជាទំោប់ហ្វដលលតូវយៅយបាោះយនប តលគប់អាណតថិ ។ 
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    32  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

 
 
 

 
 

យបកខជនស្រស្ថីឈរយ យ្ ោះយបាោះយនប តយៅហ្វតម្មនចំនួនតិចតួច និងចំនួនស្រស្ថជីាប់យនប តម្មនការថយចុោះ 
ជាបនតបនាា បរ់ាប់ចប់តំងពីនីតិកាលទី៥ នប ំ២០១៣ ររូតមកដល់ នីតិកាលទី៦ នប ំ២០១៨យនោះ ។ ការថយ 
ចុោះ និងចំនួនតិចតួចយនោះយោយសារហ្វត កងឝោះឆនធៈនយោបាយរបស់្គណបកសនយោបាយ ជាពិយស្ស្គណបកស 
ហ្វដលម្មនស្កាថ នុពលជាងយគដូចជាគណបកសលបជាជនកមភុជា ។ បនថការយរ ើស្យអើងមកយលើស្រស្ថីកបុ ងដំយណើ រការ 
យបាោះយនប តយលជើស្យរ ើស្យបកខជនយៅកបុងគណបកសនយោបាយ និងខឝោះនូវយោលនយោបាយជាក់ោក់ជាោយ 
លកខណ៍អកសរមួយចំនួន រមួទំងមិនម្មនហ្វចងជាក់ោក់នូវម្មលតមួយចំនួនដនចាប់យបាោះយនប ត យដើមផីោំលទ និង 
ផថល់ឱកាស្ឲ្រស្រស្ថី-បុរស្ចូលរមួយស្យើោប កបុ ងវស័ិ្យនយោបាយ ជាពិយស្ស្ការឈរយ យ្ ោះជាយបកខជនយដើមផីម្មន 
លទនភាពជាប់យនប ត ។ បហ្វនទមយលើយនោះយទៀត គណបកសហ្វដលម្មនលបជាលបិយភាព២ គឺគណបកសលបនំង និង 
គណបកសកាន់អំណាចបានយលបើសារនយោបាយរោិះគន់ និងឌឺដងោក់ោប យៅវញិយៅមក យដើមផីទប់ទល់យលើ 
ស្កមយភាពនយោបាយរបស់្ខវួន និងទញយកលបជាលបិយភាពហ្វតយរៀងៗខវួន លពមទំងយដើមផីរកាអំណាចរបស់្ 
ខវួនកបុងអំ ុងយពលដំយណើ រការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នប ំ២០១៨យនោះ ។ ការណ៍យនោះជាយរតុយធឝើឲ្រ 
គណបកសហ្វដលម្មនលបជាលបិយភាពយភវច និងខឝោះការគិតគូរយកចិតថទុកោក់កបុងការយលើកស្ធួយស្រស្ថីចូលរមួកបុង 
វស័ិ្យនយោបាយស្រស្បនឹងសាយ រតីអនុស្ញ្ហដ សីុ្-ដរ និងយោលយៅអភិវឌណន៍លបកបយោយចីរភាពហ្វដលកមភុជា 
បានស្នយ និងបញ្ហជ ក់កាន់ហ្វតចាស់្ផងហ្វដរថា កមភុជាកំពុងលបលពឹតថនូវអំយពើរិងាមកយលើស្រស្ថីកបុងវស័ិ្យ 
នយោបាយ ។ 
 

ម្មនការយកចិតថទុកោក់ពីគណបកសនយោបាយភាគយលចើន ទក់ទងនឹងការយោោះស្រសាយបញ្ហា ស្រស្ថី និង 
កុម្មរយៅកបុងកមយវធីិនយោបាយថាប ក់ជាតិរបស់្ខវួន ស្លម្មប់នីតិកាលទី៦ដនរដឌស្ភា  ។ 

 

អបកយបាោះយនប តស្រស្ថីយលចើនជាងបុរស្បានយបាោះយនប តយៅដថងយបាោះយនប ត នដថងអាទិតរ ទី២៩ ហ្វខកកកោ 
នប ំ២០១៨ ។ កបុងចំយណាមស្រស្ថីចំនួន៦៥នក់ហ្វដលបានស្ម្មម ស្ន៍ ម្មន៤៦,១៥%មិនបានយៅយបាោះយនប ត និង 
៥៣,៨៤%បានយៅយបាោះយនប ត យោយម្មនមូលយរតុ និងកថីបារមម ។ ៤៦,១៥%មិនបានយៅយបាោះយនប ត ឬមិនបាន 
យបាោះយនប តយោយសារមូលយរតុ និងកថីបារមមដូចជា៖ បាត់អតថស្ញ្ហដ ណប័ណតស្ញ្ហជ តិហ្វខយរ ោយ នគណបកសហ្វដល 
ខវួនយពញចិតថ ោយ នឯកសារលគប់លោន់ យៅរកសីុ្ចំណាកស្រសុ្កនង យពិបាកលត ប់មកស្រសុ្កវញិ មិនបានមក 
ចុោះយ យ្ ោះយបាោះយនប តយល ោះយធឝើការយៅស្រស្កុនង យ ការយបាោះយនប តមិនយុតថិធម៌ យោយសារោយ នវតថម្មនគណបកស 
ស្យ្ង្ហគ ោះជាតិ លតវូបានអាជាញ ធរយរ ើស្យអើងមិនឲ្រចូលបកសលបជាជនមិនហ្វចកលុយឲ្រដូចលបជាពលរដឌដដទ គិតថា 
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    33  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

មិនយៅយបាោះយនប តក៏គណបកសលបជាជនកមភុជាឈបោះហ្វដរ និងមិនោំលទនឹងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាង- 
រាស្រស្ថ អាណតថិទី៦យនោះ ។ ៥៣,៨៤% បានយៅយបាោះយនប តយោយសារមូលយរតុដូចជា៖ បំយពញកាតពឝកិចចជា 
ពលរដឌលអយៅកបុងស្ងគម ចង់ឲ្រម្មនការផ្លវ ស់្បថូរម្មនការអភិវឌណលបយទស្ជាតិ ខាវ ចម្មនស្្ង្ហគ មយោយសារ 
ពួកោត់ធាវ ប់ឆវងកាត់ការលំបាក ម្មនការទិញទឹកចិតថយោយផថល់ថវកិាដល់លបជាពលរដឌចំនួន ២០ ០០០យរៀល 
យៅ ៣០ ០០០យរៀល និងឲ្រពួកោត់យៅជួបជំុរូបអាហារសាមគគី យដើមផឲី្រម្មនសាប មទឹកយមយ ជាប់ដដយល ោះយៅ 
កហ្វនវងយធឝើការទមទរ យចោះហ្វតយៅយបាោះយនប តឲ្រយគយឃើញមុខយល ោះយមភូមិតមោវ យំមើល និងចំកត់យ យ្ ោះអបកយៅ 
យបាោះយនប តយៅកហ្វនវងយបាោះយនប ត យដើមផកំុីឲ្រយគយចទលបកាន់ថាជាបកសលបនំង ជាម្នថីរាជការយគតលមវូឲ្រយៅ 
យបាោះយនប តជាោច់ខាត យបើមិនដូយចបោះយទយគនឹងោក់ស្ម្មភ ធការង្ហរជាមិនខាន ។ 
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    34  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

 
 
 

 
 

យដើមផីយលើកកមភស់្ស្មភាពយយនឌ័រ និងផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថី វធិានការមួយចំនួនគួរយោោះ 
ស្រសាយ៖ 

 

១- ការកំណតវ់ិធានការពិយ្្យៅកោងុចាប់យបាោះយនោ ត 
 

 

“វធិានការពិយស្ស្បយណាថ ោះអាស្នថ” ជាមយធយបាយដ៏ម្មនលបសិ្ទនភាពមួយហ្វដលអាចយលើកទឹកចិតថលគប់ 
គណបកសនយោបាយោក់យបកខភាពស្រស្ថីកបុងបញជ ីយបកខជនរបស់្គណបកស ។ ការយលើកទឹកចិតថយដើមផអីនុវតថរបស់្ 
គណបកសនយោបាយយនោះ គឺលតូវបយងកើតកបុងលកបខណឍ ចាប់ គឺនិោយដល់ការយធឝើវយិសាធនកមយចាប់ស្លម្មប់ 
ការយបាោះយនប ត ។ វយិសាធកមយចាប់យនោះហ្វកលមអបហ្វនទមលកខណៈដនការោក់ ករចុោះយ យ្ ោះបញជ ីយបកខជនដន 
គណបកសនយោបាយ ហ្វដលតលមវូឲ្រោក់នល ្គ់ាោ រវាងយបកខជនស្រស្ថី និងបុរស្តមលំោប់យលខយរៀងពីយលើដល់ 
យលកាមយៅកបុងបញជ ីយបកខជនឈរយ យ្ ោះរបស់្គណបកសនយោបាយ ។ ការយធឝើវយិសាធនកមយចាប់ ស្ថីពី ការយបាោះ 
យនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ ជំពូកទី៤ ម្មលត៣៧ថយី «បញ្ជ យីបកខរនឈរយ ម្ ោះតម មណឌ លនីមួយៗ ្តូវ 
មានយបកខរនស្រ្ត ី និងយបកខរនបុរ្នល ្គ់ាោ តមលដំ្ឋប់យលែយរៀងពីយលើដលយ់្កាម» និងចាប់ស្ថីពីការយបាោះ 
យនប តយលជើស្យរ ើស្លកមុលបឹកាឃំុ ស្ង្ហក ត់ ជំពូកទី៧ ម្មលត៤៩ថយី «បញ្ជ យីបកខរនននគណបកសនយោបាយ 
នីមួយៗ្តូវមានយ ម្ ោះយបកខរនតមលដំ្ឋប់យលែយរៀង និងនល ្គ់ាោ រវាងស្រ្ត ី និងបុរ្ពីយលើដលយ់្កាម»   
កបុងយោលបំណងធានថា យបកខភាពស្រស្ថីលតូវបានឈរយ យ្ ោះកបុងបញជ ីយបកខជនឈរយ យ្ ោះយបាោះយនប តរបស់្ 
គណបកសនយោបាយយោយោក់នវ ស់្ោប រវាងស្រស្ថី និងបុរស្តមលំោប់យលខយរៀងពីយលើដល់យលកាមហ្វដលជា 
វធិានការស្មស្រស្ប និងម្មនលបសិ្ទនភាពបំផុតកបុងការយធឝើឲ្រម្មនស្មភាពយយនឌ័រពិតលបាកដ ។ 

 
 

 

២- លបុបំបាត់រាលទ់្មង់ននការយរ ើ្ យអើង្បនងំនឹងស្រ្ត ី
 

 

លតូវផថល់ឱកាស្ចំយ ោះស្រស្ថី និងលុបបំបាត់រាល់ទលមង់ដនការយរ ើស្យអើងទំងាយយ យដើមផីយលើកតយមកើង 
និងយលើកកមភស់្ការចូលរមួរបស់្ស្រស្ថីកបុងកិចចការនយោបាយ យធឝើោ ងណាឲ្រម្មនស្មភាពដនតំណាងអបកជាប់ 
យនប តរវាងស្រស្ថី និងបុរស្ រមួទំងទទួលបាននូវអំណាចនយោបាយយស្យើោប តំងពីថាប ក់មូលោឌ ន ររូតដល់ 
ថាប ក់ជាតិ។ 

 
 
 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    35  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

៣- ការអភិវឌ្ឍន៍្មតែភាពស្រ្ត ី
 

ចំបាច់លតវូហ្វតផថល់វគគរឝឹករឝឺនខវីៗយដើមផីអភិវឌណន៍ស្មតទភាពដល់យបកខជនស្រស្ថី និងស្រស្ថីជាប់យនប តយដើមផ ី
បយងកើនភាពយជឿជាក់ និងលបសិ្ទនភាពការង្ហរយលកាយយពលជាប់យនប ត។ ជាងយនោះយៅយទៀត លតូវម្មនការយរៀបចំ 
និងបណថុ ោះបណាថ លដល់អបកដឹកនំជាស្រស្ថីហ្វដលម្មនស្កាថ នុពល និងស្កមយជនស្រស្ថីនយោបាយជំនន់យលកាយ 
យទៀត។  

 

៤- បរោិកា្នយោបាយលអ 
 
 

បយងកើតបរោិកាស្លអស្លម្មប់ស្រស្ថី និងធាននូវសុ្វតទិភាពស្លម្មប់យបកខនរ ី ។ រាជរោឌ ភិបាលអាជាញ ធរ 
លគប់លំោប់ថាប ក់ និងគ.ជ.បបនថអនុវតថន៍ឲ្របានតឹងរុងឹនូវវធិានការពិយស្ស្ និងអនថរាគមន៍កបុងការបញឈប់រាល់ 
ស្កមយភាពគំរាមកំហ្វរង បំភិតបំភ័យ និងអំយពើរិងាយលើអបកយបាោះយនប ត យបកខនរ ី និងស្កមយជនស្រស្ថី 
នយោបាយ។ 

 
 

៥- ខចករខំលកព័ត៌មានតម្បព័នធផសពែផាយ 
 

 

ព័ត៌ម្មន លតូវហ្វតម្មនលកខណៈង្ហយស្រសួ្លកបុងការទទួលយកស្លម្មប់លបជាពលរដឌ តមរយៈលបព័នន 
ផសពឝផាយ និងលបព័ននផសពឝផាយស្ងគម ។ លបព័ននផសពឝផាយលតវូហ្វចករហំ្វលកព័ត៌ម្មន និងផសពឝផាយជា 
សាធារណៈ ពិយស្ស្ស្រគមន៍មូលោឌ ន អំពីសារៈសំ្ខាន់ និងតួនទីរបស់្ស្រស្ថីយៅកបុងវស័ិ្យនយោបាយ 
ការង្ហរយបាោះយនប ត ការបំយពញភារកិចច និងស្មិទនិផលហ្វដលពួកយគស្យលមចបានមុន និងកបុងយពលហ្វដលស្រស្ថីកំពុង 
បំយពញការង្ហរ ការស្យលមចចិតថ ការលគប់លគង និងការចត់ហ្វចងធនធានជាយដើម ។ យស្ចកថីលតូវការយផសងយទៀត 
គឺបយងកើនលបសិ្ទនភាពបញជូ នព័ត៌ម្មន និងយធឝើការអប់រលំបជាពលរដឌមូលោឌ នអំពីតួនទីរបស់្តំណាងរាស្រស្ថហ្វដល 
បានយបាោះយនប តយោយលបជាពលរដឌ ការទទួលខុស្លតូវ និងអាណតថិ (អំណាចចត់ហ្វចងការង្ហរហ្វដលចាប់ 
លបគល់ឲ្រ) របស់្ពួកយគ ។ យធឝើដូចយនោះ លបជាពលរដឌនឹងម្មនការយល់ដឹងកាន់ហ្វតចាស់្ អំពីឥទនិពលដន 
យបកខភាពស្រស្ថី (យបកខនរ ីនិងតំណាងរាស្រស្ថស្រស្ថី)។  

 

 

៦- ពក្រងឹងការអនវុតរនច៍ាប ់
 
 

ពលងឹងយលើអំណាចនីតិបញដតថិ និងការអនុវតថន៍ចាប់ លពមទំងលបព័ននតុោការឲ្រម្មនភាពឯករាជរ 
និងម្មនលកខណៈលអលបយស្ើរយ ើងកបុងការការ រស្រស្ថីពីអំយពើរិងាយោយហ្វផអកយលើយយនឌ័រលគប់ទលមង់ រមួទំង 
អំយពើរិងាហ្វផបកនយោបាយផងហ្វដរ យដើមផីលុបបំបាត់នូវវបផធម៌និទណឍ ភាពហ្វដលយកើតម្មនយ ើងយលើបទឧលកិដឌ 
ទំងយនោះ និងោក់យទស្ទណឍ ចំយ ោះជនទំងាយយណាហ្វដលរយំោភយលើតួនទី និងភារកិចចរបស់្ស្រស្ថី ។ 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    36  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

៧- ការឆ្ុរជាា ចិតរមព្ រ់ប្គ់ណបក្សនឆ្ោបា  
 
 

គណបកសនយោបាយ លតូវយបថជាញ ចិតថខភស់្យធឝើឲ្របានស្យលមចតមយោលយៅអភិវឌណន៍លបកបយោយ 
ចីរភាព ។ ទំងគណបកសកាន់អំណាច ទំងគណបកសលបនំងលតវូហ្វតម្មនការយបថជាញ ចិតថខភស់្កបុងការោំលទ និង 
ផថល់ឱកាស្ឲ្រស្រស្ថីបានឈរយ យ្ ោះជាយបកខជនយបាោះយនប ត និងជាប់យនប តបានយលចើនយស្យើនឹងចំនួនបុរស្ស្រស្បតម 
អនុញ្ហដ សីុ្-ដរ និងយោលយៅអភិវឌណន៍លបកបយោយចីរភាព យបើយទោះបីខវួនម្មនការហ្វខឝងគំនិតកបុងទស្សនៈ 
នយោបាយ និងខិតខំយធឝើស្កមយភាពលបកួតលបហ្វជងយដើមផីលបជាលបិយភាព យដើមផីទទួលបានអំណាច និងយដើមផី 
ឈបោះយនប តក៏យោយក៏មិនលតវូយភវចគិតគូរយលើកស្ធួយការចូលរមួយោយយស្យើភាពរបស់្ស្រស្ថីហ្វដរ ។ 

 
 
 
 

ចប់ 
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Appendix 1  
 
 

The Number and Percentage of Women Candidates by 

Capital-Province Constituencies 
 

 

N
o 

 

Provinces/Capital 

 

Candidates 

Women  

Political 

Parties 
Number Percentage 

(%) 

1 Banteay Meanchey 78 19 24.35% 13 

2 BattamBang 120 34 28.33% 15 

3 Kampong Cham 190 61 32.10% 19 

4 Kampong Chhnang 56 14 25% 14 

5 Kampong Speu 108 32 30.55% 18 

6 Kampong Thom 102 27 26.47% 17 

7 Kampot 96 28 29.16% 16 

8 Kandal 187 41 21.92% 17 

9 Koh Kong 9 1 11.11% 9 

10 Kratie 39 14 35.89% 13 

11 Mondolkiri 10 3 30% 10 

12 Phnom Penh 228 68 29.82% 19 

13 Preah Vihear 12 3 25% 12 

14 Prey Veng 165 33 20% 15 

15 Pursat 52 9 17.30% 13 

16 Ratanakiri 11 2 18.18% 11 

17 Siem Reap 108 19 17.59% 18 

18 Preah Shihanouk 42 11 26.19% 14 

19 Stung Treng 10 2 20% 10 

20 Svay Rieng 70 13 18.57% 14 

21 Takeo 144 32 22.22% 18 

22 Kep 9 2 22.22% 9 

23 Pailin 11 4 36.36% 11 

24 Oddor Meanchey 11 1 9.09% 11 

25 Tbong Khmum 104 25 24.03% 13 

 
Grand Total 

 
1972 

 
498 

 
25.25% 

 

 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    38  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

Appendix 2  
 
 

The Number and Percentage of Elected Female by 

Capital-Province Constituencies 
 

 

N
o 

 

Provinces/Capital 

 

Total 
Women 

Number Percentage (%) 

1 Banteay Meanchey 6 1 16.66% 

2 BattamBang 8 1 12.50% 

3 Kampong Cham 10 3 30% 

4 Kampong Chhnang 4 2 50% 

5 Kampong Speu 6 0 0% 

6 Kampong Thom 6 1 16.66% 

7 Kampot 6 1 16.66% 

8 Kandal 11 1 9.09% 

9 Koh Kong 1 0 0% 

10 Kratie 3 2 66.66% 

11 Mondolkiri 1 0 0% 

12 Phnom Penh 12 4 33.33% 

13 Preah Vihear 1 0 0% 

14 Prey Veng 11 1 9.09% 

15 Pursat 4 1 25% 

16 Ratanakiri 1 0 0% 

17 Siem Reap 6 1 16.66% 

18 Preah Shihanouk 3 0 0% 

19 Stung Treng 1 0 0% 

20 Svay Rieng 5 4 80% 

21 Takeo 8 1 12.50% 

22 Kep 1 0 0% 

23 Pailin 1 1 100% 

24 Oddor Meanchey 1 0 0% 

25 Tbong Khmum 8 0 0% 

 

Grand Total 

 

125 

 

25 

 

20% 

 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    39  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

 
ឧបស្មភ័នន៣ 

 

ចំនួន និងយ ម្ ោះស្រ្តជីាប់យនោ តតមមណឌ លយែតត រារធានី 
 

ល.រ គោរមងារ គោត្តនាម នាមខ្លួន ថ្ងៃ ខខ្ ឆ្ន ាំកាំគ ើ ត្ 
ម ឌ ល គខ្ត្ត-

រាជធានី 

 

វយ័ 

១ គោកជាំទាវ នួម សុភ័  ០៣ មករា ១៩៥៥ គខ្ត្តឧត្តរមានជ័យ វយ័ចាំណាស់ 

២ គោកជាំទាវ លី គឹមគលៀង ០១ មករា ១៩៤៨ គខ្ត្តបាត់្ដាំបង វយ័ចាំណាស់ 

៣ គោកជាំទាវ ស្សី គីមឆយ   គខ្ត្តកាំពង់ចាម  

៤ គោកជាំទាវ ខុ្ន ស ុនគអង   គខ្ត្តកាំពង់ចាម  

៥ គោកជាំទាវ កុល ធារនិ   គខ្ត្តកាំពង់ចាម  

៦ គោកជាំទាវ ខក ច័នទមុនី  ១៩៥៨ គខ្ត្តកាំពង់ឆ្ន ាំង វយ័ចាំណាស់ 

៧ គោកជាំទាវ កុប មា៉ា រយី៉ាស ១៥ មីនា ១៩៧១ គខ្ត្តកាំពង់ឆ្ន ាំង វយ័គកេង 

៨ គោកជាំទាវ លឹម ផោល    គខ្ត្តកាំពង់ធាំ  

៩ គោកជាំទាវ អ ុន សុគនាា  ១៥ មីនា ១៩៥៥ គខ្ត្តកាំពត្ វយ័ចាំណាស់ 

១០ គោកជាំទាវ ឃួន សុដារ ី ១៨ វចិឆិកា ១៩៥២ គខ្ត្តកណាត ល វយ័ចាំណាស់ 

១១ គោកជាំទាវ ស ុន សាគភឿន  ១៩៤២ គខ្ត្តក្កគចេះ វយ័ចាំណាស់ 

១២ គោកជាំទាវ ក្តឹ្ង ថាវ ី ០៤ គមសា ១៩៥១ គខ្ត្តក្កគចេះ វយ័ចាំណាស់ 

១៣ គោកជាំទាវ ម៉ាក់ វ ណសីុថា   រាជធានីភនាំគពញ  

១៤ គោកជាំទាវ ក្គចួ សាំអាន ២៦ ឧសភា ១៩៥៣ រាជធានីភនាំគពញ វយ័ចាំណាស់ 

១៥ គោកជាំទាវ គោក គខ្ង ២៥ មីនា ១៩៥៥ រាជធានីភនាំគពញ វយ័ចាំណាស់ 

១៦ គោកជាំទាវ មា៉ា  ណាវ ី   រាជធានីភនាំគពញ  



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    40  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

១៧ គោកជាំទាវ គង់ សាឡន ០៦ គមសា ១៩៥៨ គខ្ត្តថ្ក្ពខវង វយ័ចាំណាស់ 

១៨ គោកជាំទាវ ឯម ប៉ាុណាណ  ១៧ មិងុនា ១៩៥៧ គខ្ត្តគោធិ៍សាត់្ វយ័ចាំណាស់ 

១៩ គោកជាំទាវ គៅ សាគវឿន ១៣ កញ្ញា  ១៩៤៧ គខ្ត្តគសៀមរាប វយ័ចាំណាស់ 

២០ 
គោកជាំទាវកិត្តិ 
សងគហប ឌិ ត្ ខម៉ាន សាំអន ១៥ សីហា ១៩៥៣ គខ្ត្តសាា យគរៀង 

 
វយ័ចាំណាស់ 

២១ គោកជាំទាវ ដួង វណាណ  ០១ មករា ១៩៥៣ គខ្ត្តសាា យគរៀង វយ័ចាំណាស់ 

២២ គោកជាំទាវ ឈុន សារមឹ ១៧ កកកដា ១៩៥០ គខ្ត្តសាា យគរៀង វយ័ចាំណាស់ 

២៣ គោកជាំទាវ គៅ សុភាព ០៥ កកកដា ១៩៥៩ គខ្ត្តសាា យគរៀង វយ័ចាំណាស់ 

២៤ គោកជាំទាវ និន សាផុន ០៦ កកកដា ១៩៤៨ គខ្ត្តតាខកវ វយ័ចាំណាស់ 

២៥ គោកជាំទាវ បាន ស្សីមុាំ ១៥ សីហា ១៩៧៥ គខ្ត្តថ្ប៉ាលិន វយ័គកេង 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    41  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 
 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    42  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 
 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    43  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 
 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    44  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 
 



 

 

របាយការណ៍ ស្ថីពី «ការផថល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រស្ថ ីនិងការយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នប ២ំ០១៨»  
 

 

    
 

    45  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

យបកខភាពតំណាងរាស្រ្តនារខីដលឈរយ ម្ ោះលដំ្ឋបយ់លែយរៀងទី ១ 
 ពុធ, 6 មិថុន 2018 14:53 
 អតទបទ៖ សុ្ខ សុ្វតទិ 

គណបកសចំនួន ២០ នឹងចូលរមួយបាោះយនប តយលជើស្តំងតំណាងរាស្រស្ថ នីតិកាលទី៦ នដថងទី២៩ ហ្វខកកកោ 
នប ំ២០១៨។ គណបកសទំង២០ បានោក់យបកខជនឈរយ យ្ ោះ តមមណឍ លនន ហ្វដលកបុងយនោះក៏ម្មនយបកខជនជា
នរជីាយលចើនរបូផងហ្វដរ។ ខវីៗ សូ្មយលើកយកហ្វត យបកខជនជានរ ីហ្វដលឈរយ យ្ ោះលំោប់យលខយរៀងទី១ យៅតម
មណឍ លប ុយណាត ោះ។ សូ្មតមោនតមលំោប់យលខយរៀងគណបកសទំង ២០ ដូចខាងយលកាម៖ 
 ១. គណបកសហ្វខយររបួរមួជាតិ 

 អងគឌួង ណិមសូ្រឝនី (អាយុ ៦៣នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថលកយចោះ 
 ជា នន (អាយុ ៦៥នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថដប លិន 

២. គណបកសម្មតុភូមិយយើង 
 រឹុម សុ្គននី (អាយុ ៥៦នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លរាជធានីភបំយពញ 

៣. គណបកសពនវឺថយី 
 ហ្វកវ សុ្ផ្ល (អាយុ ៤០នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថបាត់ដំបង 
 ស្រ យសាភ័ណឍ  (អាយុ ៥៥នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថកំពង់ស្ភឺ 

៤. គណបកសស្ញ្ហជ តិកមភជុា 
 វនិ យសាភា (អាយុ ៣៣នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថបាត់ដំបង 
 រងស ភណតិ កា (អាយុ ៣១នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថភបំយពញ 
 វនិ សុ្ភាន (អាយុ ២៦នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថយ ធិ៍សាត់ 
 រ នុ យសាភា (អាយុ ៤៤នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថតហ្វកវ 
 រងស សុ្បញ្ហដ  (អាយុ ៣១នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថតផូងឃយុំ 

៥. គណបកសហ្វខយរយលកាក 
 ឈនុលី នររីត័ប (អាយុ ២៦នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថកណាឋ ល 
 លោន ណាហ្វរ  ន (អាយុ ២៨នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថលពោះសី្រនុ 

៦. គណបកសសំ្បុកឃយុសំ្ងគមលបជាធិបយតយរ 
 យជៀម សុ្លី (អាយុ ៥២នប ំ) ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថបនធ យម្មនជ័យ 
 ជា សុ្ខយអង (អាយុ ២៥នប ំ) ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថបាត់ដំបង 
 រួន ផ្លន់ណារ ី(អាយុ ៥៤នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថកំពង់ចម 
 អ ុយ ផលវ ី(អាយុ ៦២នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថកំពត 
 ឯ ផ្លត (អាយុ ៥៦នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថយកាោះកុង 
 វា  សុ្ភី (អាយុ ៥៤នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថលកយចោះ 
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    46  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

 ប ុន គឹមយរង (អាយុ ៦០នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថមណឍ លគិរ ី
 គង់ ស្រសី្តូច (អាយុ ២៥នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថលពោះវហិារ 
 យ ង គីមរុង (អាយុ ៥៣នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថរតនគិរ ី
 ផូ ចន់ថន (អាយុ ៣១នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថលពោះសី្រនុ 
 យឌឿក ចន់យរឿន (អាយុ ៥០នប ំ) ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថស្ធឹងហ្វលតង 
 ដម  សុ្ខា (អាយុ ៤១នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថហ្វកប 
 អ ុ ៊ុំ ដផ (អាយុ ៧១នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថដប លិន 
 បា ង វណាត  (អាយុ ៣៥នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថឧតថរម្មនជ័យ 

៧. គណបកសលបជាធិបយតយរមូលោឌ ន 
  ឹក រោឌ  (អាយុ ៤៥នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថយ ធិ៍សាត់ 

៨. គណបកសសាធារណរដឌលបជាធិបយតយរ 
 សួ្ន ម ុម (អាយុ ៣៨នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថកំពង់ស្ភឺ 
 និត ចន់ធា (អាយុ ៤២នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថយស្ៀមរាប 

៩. គណបកសរស្យយីខមរា 
មិនម្មនយបកខជនជានរ ីហ្វដលឈរយលខយរៀងទី១ យនោះយទ 
១០. គណបកសស្មភ័ននយដើមផលីបជាធិបយតយរ 

 យស្ង សុ្ខងីម (អាយុ ៣៣នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថកំពង់នប ំង 
 អីុ ស្ ជីូង (អាយុ ៣៣នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថកំពត 
 សុ្ទន សុ្ផ្លរ ី(អាយុ ២៥នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថលកយចោះ 
 សុ្ខ សុ្ជាត (អាយុ ៣២នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថលពោះវហិារ 

១១. គណបកសហ្វខយរសាធារណរដឌ 
 យួន សីុ្ថា (អាយុ ៣៩នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លរាជធានីភបំយពញ 
  ូង ចិនថ  (អាយុ ៣១នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថតហ្វកវ 

១២. គណបកសហ្វខយរឈប់លក 
 វា ន វាន (អាយុ ៣៧នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថលកយចោះ 
 កុយ សិុ្នយរង (អាយុ ៦២នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថមណឍ លគិរ ី
 ស្រសី្ វរលកខណ៍ (អាយុ ៤៤នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លរាជធានីភបំយពញ 
 នឹម សុ្ខយឃឿន (អាយុ ៣៩នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថស្ធឹងហ្វលតង 

១៣. គណបកសរឝ នុសិុ្នបិុច 
 ឃុន យខម (អាយុ ៥១នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថដប លិន 

១៤. គណបកសហ្វខយរអភិវឌណន៍យស្ដឌកិចច 
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    47  គណៈកម្មយ ធិការយដើមផកីារយបាោះយនប តយោយយស្រ ីនិងយុតថិធម៌ យៅកមភុជា ខុមហ្វ្រឝល/ហ្វផបកអប់រ ំនិងយយនឌ័រ 

 យភវងន ប ុនយីុន (អាយុ ៣៩នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថកំពង់ចម 
 ហ្វញ ត សុ្ន (អាយុ ៥៩នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថកំពង់ស្ភឺ 
 យថាង សុ្ភា (អាយុ ៤៤នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថយស្ៀមរាប 
 អូន ណាយរ  ត (អាយុ ២៦នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថតផូងឃយុ ំ

១៥. គណបកសយុវជនកមភជុា 
 ហ្វកវ ច័នធសុ្ផ្លរា  (អាយុ ២៦នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថសាឝ យយរៀង 

១៦. គណបកសធម្មយ ធិបយតយរ 
 សូ្រាជ សិ្រធិីត (អាយុ ៥៨នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថកំពង់ស្ភឺ 
 យី វបុិល (អាយុ ៦៧នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថកំពត 
 យ ធិតី សាវតទី (អាយុ ៦២នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លរាជធានីភបំយពញ 
 យៅ អូន (អាយុ ៥៨នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថដលពហ្វវង 
 ស្ ន សុ្ផលវ ី(អាយុ ៣៥នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថតហ្វកវ 

១៧. គណបកសឆនធៈហ្វខយរ 
 សាន មុទិត (អាយុ ៤៦នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថបនធ យម្មនជ័យ 
 វា  ស្រសី្នង (អាយុ ៤៤នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថកំពង់នប ំង 
 ផល សុ្ភា (អាយុ ៤០នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថមណឍ លគិរ ី
 អ ុក សុ្ផល (អាយុ ៣៨នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថលពោះវហិារ 
 ជា សារុ ំ(អាយុ ៥៥នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថរតនគិរ ី
 គង់ សុ្ភី (អាយុ ៥០នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថលពោះសី្រនុ 
 ម្ម  សុ្ខរា នីន (អាយុ ៥៨នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថតហ្វកវ 
 ផល សុ្ភាព (អាយុ ៥០នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថហ្វកប 

១៨. គណបកសជនជាតិយដើមលបជាធិបយតយរកមភុជា 
មិនម្មនយបកខជនជានរ ីហ្វដលឈរយលខយរៀងទី១ យនោះយទ 
១៩. គណបកសហ្វខយរហ្វតមួយ 

 ឃី យម ងលីន (អាយុ ៤៣នប ំ) ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី១ មណឍ លយខតថបាត់ដំបង 
២០. គណបកសលបជាជនកមភុជា 

 ហ្វម ន សំ្អន (អាយុ ៦៥នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថសាឝ យយរៀង 
 បាន ស្រសី្មំុ (អាយុ ៤៣នប ំ)៖ ឈរយ យ្ ោះយលខយរៀងទី ១ មណឍ លយខតថដប លិន 
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