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រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃព្េហស្បតិ៍ ៦ពរាច ខែពជស្ឋ ឆ្ន ំជូត ពោស័្ក េ.ស្. ២៥៦៤ 

  ព្តវូនឹង ថ្ងៃទី១១ ខែមិងុនា ឆ្ន ំ២០២០ 
 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
 

លទ្ធផលននការេសកេតសោយេសកេរ េតពីី ការឃ្ល ាំស ើលសយនឌ័រផ្ផែក្នសោបាយ៖  

េភា និកតាំណាករាស្តេតស្តេត ីនិកការផតលអ់ាំណាចឱ្យស្តេតបី្ក្ុ ប្រឹក្ាឃ ាំ េង្កេ ត់ 

ក្ែ កការរាំសពញក្ិចចការសៅថ្នែ ក្់ ូលោា ន 

 
 

បញ្ហា វសិ្មភាេថ្នតំណាងជាប់ពឆ្ន តជាអ្នកដឹកនំាជាស្រស្តី និងបុរស្ពៅខតបនតពៅកនុងព្បពទស្កមពុជា ។
ជាក់ខស្តង ស្រស្តីកនុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនំា គឺមានចំនួនតិចតួចោំងថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ពព្ោមជាតិ ែណៈខដលបុរស្
មានចំនួនពព្ចើនពលើស្លុបកនុងរចនាស្មព័នធថ្នោរដឹកនំា ។ បញ្ហា វសិ្មភាេពេនឌ័រពនេះ គឺពោេសារ៖ (១) ែវេះនូវ
ពោលនពោបាេជាក់លាក់មួេចំនួន និងែវេះោរអ្នុវតតចាប់ និងេនតោរខដលមានស្រសាប់មួេចំនួនឲ្យបាន
តឹងរុងឹ និងព្បសិ្ទធភាេពដើមបីោំព្ទ និងផ្តល់ឱោស្ឲ្យស្រស្តីចូលរមួពោេពស្មើភាេ ពេញពលញកនុងកិចចោរសាធា     
រណៈ និងវស័ិ្េនពោបាេ ។ (២) បនតោរពរ ើស្ពអ្ើងមកពលើស្រស្តីកនុងតួនាទីដឹកនំា និងកិចចោរនពោបាេ ។ (៣) 
រាជរោឋ ភិ្បាលកមពុជា ែកខានោរអ្នុវតតោតេវកិចចជារដឋភាគីថ្នអ្នុស្ញ្ហា អ្នតរជាតិ ស្តីេី « ោរលុបបំបាត់រាល់
ទព្មង់ថ្នោរពរ ើស្ពអ្ើងព្បឆំ្ងនឹងនារពីភ្ទ » (សីុ្-ដរ/CEDAW)ខដលកមពុជាជារដឋហពតេពលែីតំងេីឆ្ន ំ១៩៩២ ។ 
(៤) អ្នកដឹកនំាជាបុរស្ពៅខតចង់រកាអំ្ណាចនពោបាេ និងមិនចង់ចុេះពចញេីតំខណង។ កនុងនាមជារដឋភាគីថ្ន
អ្នុស្ញ្ហា សីុ្-ដរ រាជរោឋ ភិ្បាលកមពុជាបានរលឹំកថ្ន ោរពរ ើស្ពអ្ើងព្បឆំ្ងនឹងស្រស្តី គឺរពំលាភ្ពលើពោលោរណ៍ពស្មើ
ភាេោន ថ្នោរពោរេ និងពស្ចកតីថ្ងៃងនូររបស់្មនុស្ស វាគឺជាឧបស្គគចំព េះោរចូលរមួរបស់្ស្រស្តីពស្មើភាេនឹងបុរស្
កនុងជីវតិនពោបាេ ស្ងគម ពស្ដឋកិចច និងវបបធម៌ ។ ោរពរ ើស្ពអ្ើងព្បឆំ្ងនឹងស្រស្តីបានរារាងំោររកីចពព្មើនរងុពរឿង
ថ្នស្ងគម និងព្គួសារ ពហើេពធវើឲ្យមានោរលំបាកោន់ខតខាៃ ំងចំព េះោរអ្ភិ្វឌឍន៍ពេញពលញថ្នស្ោត នុេល
របស់្ស្រស្តី ។ 

  

ពព្ៅេីោរបនតបញ្ហា វសិ្មភាេថ្នតំណាង និងោរអ្នុវតតសិ្ទធិរវាងស្រស្តី និងបុរស្ពៅកមពុជាពៅព្គប់លំោប់
ថ្នន ក់   ោរស្ពងេត តមោន និងោរេិនិតយពមើលពលើសាេ នភាេោរងាររបស់្តំណាងជាប់ពឆ្ន តស្រស្តីោំងថ្នន ក់ជាតិ 
និងថ្នន ក់មូលោឋ ន គឺជារពបៀបវារៈសំ្ខាន់បំផុ្តខដលព្តូវខស្វងេល់ និងឃ្ៃ ំពមើលពោេេកចិតតទុកោក់េីព្គប់
ភាគី ក់េ័នធ ព្បពោជន៍ពលើកស្ទួេ ោរ រោរចូលរមួពធវើពស្ចកតីស្ពព្មចខាងនពោបាេ និងោរដឹកនំា រមួ
ោំងោរបំពេញ និងទទួលបាននូវតួនាទី ភារកិចច និងសិ្ទធិអំ្ណាចពេញពលញរបស់្ស្រស្តីផ្ងខដរ ។ 

 

 របាេោរណ៍ឃ្ៃ ំពមើលពេនឌ័រខផ្នកនពោបាេរបស់្ែុមខ្ហវលព្បចំឆ្ន ំ២០១៩ពនេះ ព្តវូបានពធវើព ើង
តមវធីិសាស្រស្តស្ពងេតោរណ៍ពោេផ្ទទ ល់ តមោន ឃ្ៃ ំពមើល ោរស្មាា ស្ន៍តមខបបសំ្ពណេះសំ្ណាល (Semi-

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ស្ង្គមប្រជាធិ បតេយយមយួ  ដែលការត ោះតនោេប្រកបតោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បតេយយ  ប្េូវ នតលើ កកមពស្  ់និ ង្មានគុណ

ស្មបេតិ ប្គប់ប្ាន់តែើ មបនីាំប្រតោ
ជន៍ែល់ប្រជាជន ។ 
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Interview) ោរស្មាា ស្ន៍ផ្ទទ ល់ (Interview) និងោរេិនិតយពមើលពលើសាេ នភាេ និងោរងាររបស់្តំណាងស្រស្តីជាប់
ពឆ្ន តោំងថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់មូលោឋ ន ព្េមោំងអ្នកនពោបាេស្រស្តីផ្ងខដរ។ 

  
អែក្តាំណាករាស្តេតស្តេតសី ើករសចចញ តិក្ែ កក្ចិចប្រជ ាំសពញអកគរដ្ាេភា 
 

 

ស្ព្មាប់ឆ្ន ំទី១ នីតិោលទី៦ថ្នរដឋស្ភា ឆ្ន ំ២០១៩ កនុងរេៈពេលចប់េីខែកញ្ហា  ឆ្ន ំ២០១៨ រហូតដល់ 
ខែសី្ហា ឆ្ន ំ២០១៩ គណបកសព្បជាជនកមពុជាខតមួេគត់ខដលបានឈ្នេះពឆ្ន តមានអាស្នៈស្ភាោំងអ្ស់្ និង
មានតំណាងរាស្រស្តស្រស្តីពៅកនុងរដឋស្ភាជាតិ ។ 

  

 តំណាងរាស្រស្តស្រស្តីខដលបានព ើងបពចចញមតិកនុងកិចចព្បជំុស្ភាពេញអ្ងគស្ព្មាប់ឆ្ន ំទី១ នីតិោលទី៦
ពនេះមានចំនួន ១នាក់ ពស្មើនឹង ៣,៨៤% ថ្នតំណាងរាស្រស្តស្រស្តីស្របុ២៦នាក់ ែណៈខដលតំណាងរាស្រស្តបុរស្មាន
ចំនួន ១១នាក់ ពស្មើនឹង ១១,១១% ថ្នតំណាងរាស្រស្តបុរស្ស្របុ ៩៩នាក់ ។ ចំនួនថ្នោរព ើងបពចចញមតិរបស់្
អ្នកតំណាងរាស្រស្តោំងស្រស្តី និងបុរស្ គឺមានកព្មិតោបបំផុ្ត ៩,៦០% ពបើពធៀបនឹងចំនួនអ្នកតំណាងរាស្រស្តស្របុ 
១២៥នាក់ ចំខណកឯោរបពចចញមតិ គឺ មានខតោរោំព្ទចាប់ និងពោតស្រពស្ើរស្មទធិផ្ល និងោរដឹកនំារបស់្
រាជរោឋ ភិ្បាល ប ុខនត មិនសូ្វព ើញតំណាងរាស្រស្តណាមាន ក់ជំោស់្ រេិះគន់ និងសួ្រពដញពោលពោេសីុ្ជពព្ៅ   
ព ើេ។ 

 
 

ពលាកជំោវ សោក្ សេក អ្នកតំណាងរាស្រស្តស្រស្តីពៅមណឌ លរាជធានីភ្នំពេញ បានព ើងបពចចញមតិចំនួន
១ដងកនុងន័េវជិជមាន ពោេពផ្ទត តពៅពលើោរេិភាកា និងអ្នុម័តពស្ចកតីព្ ងចាប់ស្តីេី ហិរចាវតេុស្ព្មាប់ោរ
ព្គប់ព្គងឆ្ន ំ២០១៩ និងបានបងាា ញេីោរោំព្ទចាប់ពនេះខដលបាននំាផ្លព្បពោជន៍ជូនព្បជាេលរដឋ និងពធវើឲ្យ
ពស្ដឋកិចចកមពុជាមានោររកីចពព្មើនពៅមុែោ ងពលឿន ព្េមោំងោំព្ទស្មិទធផ្ល កិចចែិតែំព្បឹងខព្បង ក់េ័នធ
នឹងោរកសាង និងោរជួេឧបតេមាពផ្សងៗដល់ព្បជាេលរដឋ។ 

 

កនុងឆ្ន ំទី១ នីតិោលទី៦ថ្នស្ភាឯកបកសពនេះ បញ្ហា ស្រស្តី និងកុមារ មិនព្តូវបានពលើកេកមកោក់កនុង
រពបៀបវារៈថ្នកិចចព្បជំុស្ភាពេញអ្ងគពទ ពហើេរាល់កិចចេិភាកាេំុបានឆៃុេះបញ្ហច ងំេីផ្លព្បពោជន៍ និងផ្លប េះ
 ល់ដល់ស្រស្តី និងកុមារព ើេ ។ 

 

អែក្តាំណាករាស្តេតស្តេតចី ុះ ូលោា ន 
 

 

ស្កមមភាេចុេះមូលោឋ នរបស់្អ្នកតំណាងរាស្រស្ត កនុងរេៈពេលចប់េីខែកញ្ហា  ឆ្ន ំ២០១៨ រហូតដល់ ខែ
សី្ហា ឆ្ន ំ២០១៩ មានតំណាងរាស្រស្តចំនួន៦៤នាក់ កនុងពនាេះមានស្រស្តី១៤នាក់កនុងចំពណាមតំណាងរាស្រស្តស្របុ
១២៥នាក់បានចុេះមូលោឋ នស្របុចំនួន១១៥៦ពលើក ។ ចំនួនពនេះបានងេចុេះចំនួន ៥០៩ពលើក េី ១៦៦៥ពលើក  
នីតិោលទី៥ ឆ្ន ំ២០១៦1  មកព្តឹម ១១៦៥ពលើក នីតិោលទី៦ កនុងឆ្ន ំទី១ ។ 

 

ភាគរេស្របុរបស់្អ្នកតំណាងរាស្រស្តស្រស្តីបានចុេះពបស្កកមម ប្រហាក្់ប្រផ្ែលនឹកភាគរេស្របុរបស់្
អ្នកតំណាងរាស្រស្តបុរស្ខដលបានចុេះពបស្កកមម គឺ ៥៣,៨៤% ពស្មើនឹងចំនួនតំណាងរាស្រស្តស្រស្តី១៤នាក់កនុង
ចំពណាមស្មាជិកស្ភាស្រស្តី២៦នាក់ ពព្ចើនជាងបនតិចភាគរេរបស់្អ្នកតំណាងរាស្រស្តបុរស្ចំនួន ៥០,៥០% ពស្មើ
នឹង៥០នាក់កនុងចំពណាមស្មាជិកស្ភាបុរស្៩៩នាក់ ។ ពបើពព្បៀបពធៀបនឹងនីតិោលទី៥ខដលគណបកសចំនួន
េីរមានអាស្នៈពៅកនុងរដឋស្ភា  ភាគរេអ្នកតំណាងរាស្រស្តស្រស្តីចុេះពបស្កកមមមានោរងេចុេះខាៃ ងំេី ៨៣,៣៣% 
នីតិោលទី៥ ឆ្ន ំ២០១៦ មកព្តឹម៥៣,៨៤% នីតិោលទី៦ ឆ្ន ំ២០១៩  ែណៈខដលភាគរេអ្នកតំណាងរាស្រស្ត

                                                      
1  របាេោរណ៍ែុមខ្ហវល ឃ្ៃ ំពមើលពេនឌ័រខផ្នកនពោបាេ៖ ស្ភា និងតំណាងរាស្រស្តស្រស្តី និងស្រស្តីកនុងដំពណើ រោរចុេះព ម្ េះពបាេះពឆ្ន ត
ងមី ឆ្ន ំ២០១៦ ពចញផ្ាេពៅខែមីនា     ឆ្ន ំ២០១៧ (COMFREL’s Website: www.comfrel.org) 
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បុរស្ចុេះពបស្កកមមក៏មានោរងេចុេះខាៃ ងំខដរ គឺេី ៧៨,៧៩% នីតិោលទី៥ ឆ្ន ំ២០១៦ មកព្តឹម ៥០,៥០%   នីតិ
ោលទី៦ ឆ្ន ំ២០១៩។ 

  

តំណាងរាស្រស្តស្រស្តីចំនួន១៤នាក់បានពធវើស្កមមភាេពៅមូលោឋ នស្របុចំនួន ២២៩ពលើក ។ ចំនួន
ស្កមមភាេពនេះ បានងេចុេះ ១១០ពលើក េី ៣៣៩ពលើក នីតិោលទី៥ ឆ្ន ំ២០១៦ មកព្តឹម  ២២៩ពលើក នីតិោល
ទី៦ កនុងឆ្ន ំ២០១៩ ។ ពបើពព្បៀបពធៀប េីពោលបំណងមួេពៅពោលបំណងមួេថ្នោរចុេះពបស្កកមមរបស់្អ្នក
តំណាងរាស្រស្តស្រស្តី បងាា ញឲ្យព ើញថ្ន មានោរែុស្ោន ឆ្ៃ េរវាងតួពលែថ្នោរចុេះសំ្ពណេះសំ្ណាលសួ្រសុ្ែ
ទុកខ ខចកអំ្ពណាេ និងស្ពមាព ធស្មិទធិផ្លនានាខដលមានចំនួន១៧៣ពលើក (៧៥,៥៤%) ជាមួេនឹងោរចុេះ
អ្នតរាគមន៍ និងពោេះស្រសាេបញ្ហា នានារបស់្ព្បជាេលរដឋមានចំនួន០ពលើក (០%)។ ោរចុេះេព្ងឹងថ្ផ្ទកនុ ង និង      ប
ណាត ញគណបកសចំនួន ៣៥ពលើក។ ោរចុេះអ្មដំពណើ រជាព្កមុ ឬអ្មដំពណើ រថ្នន ក់ដឹកនំាមានចំនួន២១ពលើក ។  តួ
ពលែពនេះ ពៅខតបងាា ញោ ងចាស់្ថ្ន ស្កមមភាេថ្នោរចុេះសំ្ពណេះ   សំ្ណាលសួ្រសុ្ែទុកខ ខចកអំ្ពណាេ និង
ស្ពមាព ធស្មិទធិផ្លនានាពៅខតជាស្កមមភាេអាទិភាេ និងស្កមមដខដល  ែណៈខដលោរចុេះេព្ងឹងថ្ផ្ទកនុង និងប
ណាត ញគណបកសក៏ជាស្កមមភាេអាទិភាេផ្ងខដរ  ។ 

 

តំណាងរាស្រស្តស្រស្តីខដលបានចុេះពបស្កកមមពព្ចើនជាងពគបំផុ្ត ពៅកនុងឆ្ន ំទី១ នីតិោលទី៦ពនេះ គឺ ពលាក
ជំោវ ផ្ ៉ែន េាំអន តំណាងរាស្រស្តមណឌ លពែតតសាវ េពរៀងមានចំនួន ៥៨ពលើក គឺមានោរពកើនព ើងជិត៤ដង ពបើ
ពធៀបនឹងនីតិោលទី៥ ឆ្ន ំ២០១៦ មានចំនួនខត ១៥ពលើក ។ អ្នកខដលពព្ចើនបនាទ ប់ គឺ ពលាកជំោវ បាន ប្េ ី ាំ 
តំណាងរាស្រស្តមណឌ លពែតតថ្ប លិន មានចំនួន ៥២ពលើក គឺបានពកើនព ើងខាៃ ងំ ១៣ដង ពបើពធៀបនឹងនីតិោលទី៥ 
ឆ្ន ំ២០១៤ មានចំនួនខត ៤ពលើក ។ អ្នកតំណាងរាស្រស្តស្រស្តីខដលបានចុេះមូលោឋ នពព្ចើនបងគួ រ គឺ ពលាកជំោវ សោក្ 
សេក តំណាងរាស្រស្តមណឌ លរាជធានីភ្នំពេញ មានចំនួន ៣៨ពលើក គឺព្បហាក់ព្បខហលនឹងនីតិោលទី៥               ឆ្ន ំ
២០១៦ មានចំនួន ៣៤ពលើក ។   

ស្ថា នភាពអែក្នសោបាយស្តេតកី្ ព ជា 
 

 

ចពនាៃ េះេីពដើមឆ្ន ំ ដល់ ក់កណាត លឆ្ន ំ២០១៩ អ្នកនពោបាេស្រស្តីខដលពព្បើព្បាស់្សិ្ទធិនពោបាេរបស់្
ែៃូន និងសិ្ទធិស្រស្តីពដើមបចូីលរមួកនុងដំពណើ រោរព្បជាធិបពតេយពៅព្បពទស្កមពុជាព្តូវបានព្បឈ្មោរពចទព្បោន់
តមផ្ៃូវតុលាោរ ោរពរ ើស្ពអ្ើង ោរោេី ោរគំរាមកំខហង និងោររតិតបិតេីសំ្ណាក់អាជាា ធរ សូ្មបីខតោរជួប
ព្បជំុោន  ោរេិភាកាោន អំ្េីពរឿងនពោបាេរបស់្ស្រស្តីក៏ព្តូវបានរខំាន ដូចជា សារព្េមានរបស់្ពលាកនាេករដឋ     
ម្នតី ែ  ន ផ្េនចំព េះព្កមុស្រស្តីជួបព្បជំុោន េិភាកាពរឿងនពោបាេ ។   អ្តីតពៅស្ងាេ ត់អូ្ចរ ពែតតបាត់ដំបង 
ព្តូវបានតុលាោរពោេះពៅជាបនតបនាទ ប់ ។ ោរជួបជំុទទួលោនអាហាររមួោន របស់្អ្តីតស្មាជិក និងម្នតីបកស         
ស្ព្ងាគ េះជាតិព្តូវបានអាជាា ធររខំាន មិនអ្នុញ្ហា ត ។ ព្កមុស្រស្តីជាប់ពឆ្ន តជាពម ំុ ស្មាជិកព្កុមព្បឹកាពែតត និង
ស្រសុ្កថ្នអ្តីតគណបកសស្ព្ងាគ េះជាតិកនុងពែតតកំេង់ស្ពឺ ចំនួន ៦របូព្តូវបងខំចិតតរត់ពភ្ៀស្ែៃួន ពដើមបីសុ្វតេិភាេពចៀស្
េីោរពធវើទុកខបុកពមនញេីអាជាា ធររបបព្កងុភ្នំពេញ ។ 

 

ស្កមមភាេរបស់្រោឋ ភិ្បាល និងទពងវើរបស់្អាជាា ធរ ជាោរព្បព្េឹតតិផ្ទុេនឹងអ្នុស្ញ្ហា សីុ្-ដរ មាព្ត៣ខចង
ថ្ន « កនុងព្គប់វស័ិ្េ ជាេិពស្ស្វស័ិ្េ នពោបាេ ស្ងគមកិចច ពស្ដឋកិចច និងវបបធម៌ រដឋព្តវូចត់វធិានោរស្ម
ស្រស្បោំងអ្ស់្ រមួមានោរពធវើចាប់ផ្ង ពដើមបីធានាោរអ្ភិ្វឌឍន៍ និងោររកីចំពរ ើនពេញពលញរបស់្ស្រស្តី ពដើមបី
ធានាឲ្យស្រស្តីពព្បើព្បាស់្ និងអាស្រស័្េផ្លសិ្ទធិមនុស្ស និងពស្រភីាេមូលោឋ នពោេស្មភាេជាមួេបុរស្ »។ និង
មាព្ត៧ បានខចងថ្ន « រដឋភាគី ព្តវូព្បោន់េកវធិានោរស្មស្រស្ប ពដើមបីលុបបំបាត់ពចលោរពរ ើស្ពអ្ើងព្បឆំ្ង
នឹងស្រស្តីកនុងជីវភាេនពោបាេ និងសាធារណៈរបស់្ព្បពទស្ ។… » ។ ទពងវើោំងពនេះ ក៏ជាោររពំលាភ្បំ នមក
ពលើរដឋធមមនុចាថ្នព្េេះរាជាណាចព្កកមពុជា ខដលបានោរ រសិ្ទធិពស្រភីាេបពចចញមតិ និងោរជួបព្បជំុខដល
មានខចងកនុងមាព្ត៤១ « ព្បជាេលរដឋខែមរ មានពស្រភីាេខាងោរបពចចញមតិរបស់្ែៃួន ពស្រភីាេខាងសារ
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េ័ត៌មាន ពស្រភីាេខាងោរពបាេះេុមពផ្ាេ ពស្រភីាេខាងោរព្បជំុ ។…» និងបានរពំលាភ្បំ នោ ងខាៃ ំងចំព េះ
កតិោស្ញ្ហា អ្នតរជាតិស្តីេី សិ្ទធិេលរដឋ និងសិ្ទធិនពោបាេ មាព្ត១៩ កថ្នែណឌ ២ ខចងថ្ន « ជនព្គប់របូមាន
សិ្ទធិពស្រភីាេកនុងោរបពចចញមតិ ។…» ។ 
 

 

ការសរ ើេសអើក នកិការចលូរ ួស្វើសេចក្តេីសប្ ចសៅថ្នែ ក្ឃ់ ាំ េង្កេ ត ់
 

 

អាកបបកិរោិពរ ើស្ពអ្ើងចំព េះស្រស្តីព្កមុព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់មានោរងេចុេះខាៃ ងំ ែណៈខដលមានោរោំព្ទ 
និងពលើកកមពស់្ស្រស្តីខាៃ ំងេីបុរស្ព្កុមព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់ និងពមភូ្មិ ពោេបុរស្ោំងពនាេះមានោរផ្ទៃ ស់្បតូអាកបប
កិរោិឲ្យតថ្មៃស្រស្តី បានេល់ដឹងេីពេនឌ័រ ពោរេសិ្ទធិស្រស្តី និងបានស្ហោរលអជាមួេស្រស្តីកនុងោរពធវើោរងារ ោរ
ពោេះស្រសាេបញ្ហា  និងោរអ្ភិ្វឌឍន៍ ំុ ស្ងាេ ត់របស់្ែៃួន។ ពោេះបីោ ងណាក៏ពោេ ោរពរ ើស្ពអ្ើងចំព េះស្រស្តីព្កុម
ព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់មួេចំនួនពៅខតបនតមានពៅព ើេ ពោេបុរស្ព្កមុព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់ែៃេះមិនចង់ស្ហោរ និង
មានោររេិះគន់ចំព េះស្រស្តី ។ ពបើពព្បៀបពធៀបនឹងអាណតតិទី៣ ឆ្ន ំ២០១៥ ោរោំព្ទស្រស្តី ោរពលើកទឹកចិតតស្រស្តី ោរឲ្យ
តថ្មៃស្រស្តី និងោរស្ហោរជាមួេស្រស្តីមានោរពកើនព ើង េី ៨២,៩២% ពៅឆ្ន ំ២០១៥ (អាណតតិទី៣) ព ើងដល់ 
៩៧,២២% ពៅឆ្ន ំ២០១៩ (អាណតតិទី៤) ែណៈខដលោរពរ ើស្ពអ្ើងមានោរងេចុេះ គឺេី ១២,១៩%    ឆ្ន ំ២០១៥ 
មកព្តឹម ២,៧៧% ពៅឆ្ន ំ២០១៩។ 

 

 

ចំខណកឯោរពរ ើស្ពអ្ើងោក់ទងនឹងោរព្បគល់តួនាទី ភារកិចចរបស់្ព្បធានព្កមុព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់ពៅ
ស្មាជិកស្រស្តីស្រស្បតមតួនាទីរបស់្ែៃួនពនាេះ របាេោរណ៍ែុមខ្ហវលរកព ើញថ្ន ព្បធានព្កុមព្បឹកាបាន
ព្បគល់តួនាទី ភារកិចចជូនស្រស្តីព្កុមព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់ភាគពព្ចើនដូចមានខចងកនុងចាប់ ែណៈខដលស្រស្តីព្កមុព្បឹកា
 ំុភាគតិចមិនព្តវូបានព្បធានព្កមុព្បឹកា ំុព្បគល់តួនាទី ភារកិចចឲ្យែៃួនោល់ខតពសាេះ ។ ពបើពព្បៀបពធៀបនឹងឆ្ន ំ
២០១៥ ោរពរ ើស្ពអ្ើងមិនព្បគល់ភារកិចចជូនដល់ស្មាជិកស្រស្តីព្កមុព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់ មានោរងេចុេះ េី ៩,៧៥% 
ឆ្ន ំ២០១៥ (អាណតតិទី៣) មកព្តឹម ២,៧៧% ឆ្ន ំ២០១៩ (អាណតតិទី៤) ។ ពបើពោេះបីតួពលែពរ ើស្ពអ្ើងពនេះមានោរ
ងេចុេះក៏ពោេ ក៏ពៅខតបងាា ញនូវោរពរ ើស្ពអ្ើងោន់ខតខាៃ ំងខងមពទៀតមិនធាៃ ប់បានឮេីមុន ខដលជាបញ្ហា បនាទ ន់
ព្តូវេកចិតតទុកោក់ពោេះស្រសាេជាចំបាច់ចំព េះស្មាជិកព្កមុព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់ណាខដលមិនបានទទួល       តួ
នាទី ភារកិចចរបស់្ែៃួនពសាេះ ឬទទួលមិនបានពេញពលញពដើមបអី្នុវតតោរងារស្រស្បតមចាប់ ស្តីេី « ោរព្គប់ 
ព្គងរដឋបាល ំុ ស្ងាេ ត់ » ខដលបានធានាដល់ស្មាជិកព្កមុព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់ោំងអ្ស់្ ព្តូវខតមានភារកិចចពៅ
តមតួនាទីពរៀងៗែៃួន ។    

មានភាេព្បពស្ើរកនុងោរចូលរមួបពចចញមតិ ពោបល់ និងោរចូលរមួពធវើពស្ចកដីស្ពព្មចចិតតរបស់្ស្រស្តី
ព្កមុព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់ដូចបុរស្ខដរ ពបើពោេះបីចំនួនបុរស្មានពព្ចើនជាងស្រស្តីក៏ពោេ។ ស្រស្តីបានបងាា ញេីស្ោត នុ
េលរបស់្ែៃួន ភាេពជឿជាក់ពលើែៃួនឯង និងបានពព្បើព្បាស់្សិ្ទធិកនុងោរព ើងបពចចញមតិពោបល់កនុងពេលពធវើ
ោរងារ និងកនុងកិចចព្បជំុខដលភាគពព្ចើនពផ្ទត តពលើបញ្ហា ស្រស្តី កុមារ និងចស់្ជរា រមួោំងកិចចអ្ភិ្វឌឍន៍ផ្ងខដរ ។ 

 

 

ថវិកាេប្មារ់ក្ិចចការស្តេត ីនកិក្ មារសៅថ្នែ ក្ឃ់ ាំ េង្កេ ត ់
 

 ំុ ស្ងាេ ត់ភាគពព្ចើនមានភាេងាេស្រសួ្លកនុងោរដកងវោិមកពព្បើព្បាស់្ពលើកិចចោរស្រស្តី និងកុមារ ប ុខនត
ងវោិពៅមានចំនួនតិច រឯី ំុមួេចំនួនតូចមានោរេិបាកកនុងោរដកងវោិ និងតមាៃ ភាេងវោិពៅមានកព្មិត
កនុង ំុ ស្ងាេ ត់មួេចំនួនផ្ងខដរ ។ 

 

កនុងចំពណាម ១៩ ំុ ស្ងាេ ត់  មាន១៦ ំុ មានភាេងាេស្រសួ្លកនុងោរដកងវោិមកពព្បើព្បាស់្ពលើកិចចោរ
ស្រស្តី និងកុមារ ។ រឯី ៣ ំុពទៀតមានោរេិបាកកនុងោរដកងវោិេីរតនាោរ ពស្មៀនជាអ្នកចត់ខចងងវោិ និងេំុមាន
ខបងខចកកចច ប់ងវោិចាស់្លាស់្ពៅតមខផ្នកនីមួេៗ ។  ំុខដលមានោរេិបាកដកងវោិគឺ  ំុអ្ញ្ហច ញរងូ និង
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តបស្កកមម៖ ែុមខ្ហវល ជាអ្ងគោរពព្ៅរោឋ ភិ្បាល អ្េាព្កឹតយខដលផ្តល់សិ្ទធិអំ្ណាចដល់ព្បជាជនកមពុជា ពដើមបីអ្នុវតតសិ្ទធិរបស់្េួកពគពៅកនុង
នពោបាេ និងោរពធវើពស្ចកតីស្ពព្មចចិតត តមរេៈោរអ្ប់រេំលរដឋ និងោរចូលរមួព្បកបពោេោរសាេ បនាជាមួេរោឋ ភិ្បាល និងម្នតីជាប់ពឆ្ន ត 
ស្ព្មាប់ោរខកទព្មង់ពោលនពោបាេ ោរពបាេះពឆ្ន តពោេពស្រ ីនិងេុតតិធម៌ និងោរបពងេើនោរទំនួលែុស្ព្តូវកនុងោរផ្តល់ពស្វាសាធារណៈ។ 
MISSION: COMFREL, as a neutral non-governmental organization, empowers Cambodian citizens to exercise their rights in politics 
and decision-making, through civic education, and constructive engagement with government and elected officials, for policy 
reforms, free and fair elections, and increased accountabilities in service delivery. 

 
 

 ំុេពេល (ស្រស្កុបរបូិណ៌ ពែតតកំេង់ឆ្ន ំង) និង  ំុព្ោំងសាគ រ (ស្រស្កុទឹកផុ្ស្ ពែតតកំេង់ឆ្ន ំង) ។ ពោេខ កមាន
មតិផ្ទុេោន ពៅកនុង  ំុព្ោំងសាគ រ ស្រស្ុកទឹកផុ្ស្ ពែតតកំេង់ឆ្ន ំង មាន ក់ថ្នងាេស្រសួ្លដក មាន ក់ពទៀតថ្នេិបាកដក។ 

 

អន ស្ថេន ៍
 

១.  តំណាងរាស្រស្តស្រស្តី និងតំណាងរាស្រស្តបុរស្ព្តូវបពងេើនោរេកចិតតទុកោក់កនុងោរចុេះអ្នតរាគមន៍ និងពោេះ
ស្រសាេបញ្ហា នានារបស់្មាច ស់្ពឆ្ន ត។  

២.  តំណាងរាស្រស្តស្រស្តី និងតំណាងរាស្រស្តបុរស្គួរខតបងាា ញអំ្េីលទធផ្លថ្នោរចុេះពបស្កកមមតមមូលោឋ ន 
របស់្ែៃួនដល់សាធារណជនទូពៅឲ្យបានដឹង។ 

៣. រាល់ោរេិភាកា និងអ្នុម័តកនុងកិចចព្បជំុពេញអ្ងគរបស់្ស្ភា ព្តូវោក់បចចូ លអំ្េីោរពឆៃើេតបនឹង      
ពេនឌ័រពៅកនុងចាប់ និងខផ្នោរេុទធសាស្រស្តអ្ភិ្វឌឍន៍ជាតិ។ 

៤.  រាជរោឋ បាលកមពុជាព្តវូពោរេនូវសិ្ទធិនពោបាេរបស់្ស្រស្តី និងធានាឲ្យបានកនុងោរអ្នុវតតសិ្ទធិពនេះ
ពោេបងេលកខណៈងាេស្រសួ្លដល់ស្រស្តីពធវើោរជួបជខជកោន អំ្េីកិចចោរនពោបាេ និងកិចចោរពផ្សងៗ 
ជាេិពស្ស្ស្ព្មាប់អ្នកនពោបាេស្រស្តីខដលមកេីគណបកសព្បឆំ្ង និងគណបកសពផ្សងពទៀត 
ព្បពោជន៍ោំព្ទ និងផ្តល់ឱោស្ឱយស្រស្តីចូលរមួោន់ខតពព្ចើនកនុងកិចចោរនពោបាេ និងថ្នន ក់ស្ពព្មចចិតត 
ស្រស្បតមអ្នុស្ញ្ហា សីុ្-ដរ និងពោលពៅអ្ភិ្វឌឍន៍ព្បកបពោេចីរភាេរបស់្កមពុជា ។ 

៥.  រាជរោឋ ភិ្បាលកមពុជាព្តូវេិនិតយពមើលព ើងវញិ និងេកចិតតទុកោក់បខនេមចំព េះអ្នកនពោបាេស្រស្តីពៅ
កនុងគណបកសខដលែៃួនកំេុងដឹកនំារោឋ ភិ្បាល ឬក៏អ្នកនពោបាេស្រស្តីពផ្សងៗខដលមានស្ពមៃង និង
ស្កមម ឬស្រស្តីខដលបំរងុនឹងចូលរមួកនុងវស័ិ្េនពោបាេ ពោេពលើកទឹកចិតត ោរ រ ផ្តល់ឱោស្ និង
ធានាឲ្យបាននូវោរចូលរមួពោេពេញពលញកនុងកិចចោរនពោបាេរបស់្ស្រស្តី ។ 

៦. ព្កសួ្ងមហាថ្ផ្ទ រមួោំងគណៈកមាម ធិោរជាតិស្ព្មាប់ោរអ្ភិ្វឌឍតមខបបព្បជាធិបពតេយពៅថ្នន ក់
ពព្ោមជាតិ (គជអ្ប) ព្តូវធានាចំព េះស្មាជិកព្កុមព្បឹកា ំុ ស្ងាេ ត់ោំងអ្ស់្ ជាេិពស្ស្ស្រស្តីទទួលបាន
នូវតួនាទី ភារកិចច និងសិ្ទធិអំ្ណាចពេញពលញស្រស្បតមចាប់ស្តីេី «ោរព្គប់ព្គងរដឋបាល ំុ ស្ងាេ ត់»។ 

៧. ព្តូវផ្តល់ោរោំព្ទព្គប់ខបបោ ងឲ្យស្រស្តីជាប់ពឆ្ន ត និងអ្នកដឹកនំាជាស្រស្តី ដូចជា ផ្តល់ងវោិស្រស្បជាមួេ
នឹងបញ្ហា ខដលស្រស្តីកំេុងពធវើ ផ្តល់នូវធនធានស្មាា រៈ ធនធានមនុស្ស និងមពធាបាេនានា ពដើមបបីងេ  
លកខណៈងាេស្រស្ួល និងបពងេើនព្បសិ្ទធភាេោរងាររបស់្ស្រស្តី ព្បពោជន៍ស្រស្តីចូលរមួពោេគុណភាេកនុង
តួនាទីជាតំណាង និងជាអ្នកដឹកនំា ។ 

 

ស្ព្មាប់េ័ត៌មានបខនេមសូ្មោក់ទង៖ 
 

១.ពលាក គី  ឈន   នាេកព្បតិបតតិែុមខ្ហវល   ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 
២.ពលាកស្រសី្ េនឺសក្ត េរិលីក្េណ៍ អ្នកស្ព្មបស្ព្មួលកមមវធីិអ្ប់រ ំនិងពេនឌ័រ ០១២ ៧៧ ៥៦ ៩៦ 
 
 

 
 


