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សហការររៀបចំរោយ៖  

 

លទ្ធផលនៃការសង្កេតង្េក្ខជៃស្រសតឈីរង្ ម្ ោះសម្រាេ់ការង្ ោះង្នោ តង្ម្រជើសង្រ ើស 

ម្រក្ុមម្រេឹក្ាឃ ុំ សង្កេ ត់ អាណតតទិ្៥ី នោ ុំ២០២២ 

ង្សចក្តីថ្លែកការណ៍រមួ 

• ង្េក្ខជៃស្រសត ី

 

រោងតាម លទធផលផលូវការនៃការច ុះបញ្ជ ីរបក្ខជៃនៃគណបក្សៃរោបាយសម្រាប់ឈររ ម្ ុះរបាុះរនោ ត
រម្រជើសររ ើសម្រក្ុមម្របឹក្ាឃ ំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ំ២០២២ ដែលបាៃម្របកាសរោយគណៈក្ាម ធិការជាតិររៀបចំការ
របាុះរនោ ត (គ.ជ.ប) កាលពីនងៃទី២៩ ដែរមសា នោ ំ២០២២ ៃិងលទធផលផលូវការនៃការរបាុះរនោ តរម្រជើសររ ើសម្រក្ុម
ម្របឹក្ាឃ ំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នោ ំ២០២២ ដែលម្របកាសរោយគ.ជ.ប កាលពីនងៃទី២៦ ដែមិង នា នោ ំ២០២២ក្ៃលង
មក្រៃុះ ម្រក្ុមស្តសតីនៃអងគការសងគមស ីវលិ សូមសដមតងការរកាតសររសើរែល់គណបក្សៃរោបាយទំង១៧ ដែល
បាៃោក់្របក្ខភាពស្តសតីឈររ ម្ ុះជារបក្ខជៃរបាុះរនោ ត បដៃែមរលើរៃុះរទៀត រយើងែ្ ំសូមចូលរួមអបអរសាទរ
ចំរ ុះគណបក្សៃរោបាយទំងអស់ដែលបាៃោក់្របក្ខជៃស្តសតឈីររ ម្ ុះរម្រចើៃរៅ រលែររៀងទី១ ជាពិរសស
ចលនាស្តសតីរបស់គណបក្សដែលបាៃ ែិតែំម្របឹងដម្របងជម្រមុញការោក់្របក្ខភាពស្តសតីឈររៅលំោប់រលែររៀងដែល
ជាប់ ។  

របក្ខជៃស្តសតីឈររ ម្ ុះរក្ើៃរ ើងគួរឱ្យក្ត់សាគ ល់ ដែលាៃចំៃួៃសរ ប ២៧.៨១៣នាក់្រសមើៃឹង ៣២,៣%
នៃរបក្ខជៃស្តសតី-ប រសសរ ប ៨៦.០៩២នាក់្ គឺ រក្ើៃ ចំៃួៃ ៥% រធៀបៃឹងអាណតតិទី៤   នោ ំ២០១៧ ាៃចំៃួៃដត 
២៧,២% ប  រ ណ្ ុះ ។ ចំដណក្ឯ របក្ខជៃស្តសតឈីររ ម្ ុះរៅរលែររៀងទី១ ាៃចំៃួៃ ៥៩៩នាក់្ (១០,៨%) គឺរក្ើៃ 
ចំៃួៃ ៣% (១១៨នាក់្) រធៀបៃឹងនោ ំ២០១៧ាៃចំៃួៃ ៧,៨% (៤៨១នាក់្) ។  

ជាក់្ដសតង គណបក្សម្របជាជៃក្មព ជាបាៃោក់្របក្ខជៃស្តសតីរៅរលែររៀងទី១ ចំៃួៃ ១៦៣នាក់្ រសមើៃឹង 
៩,៨% គឺបាៃរក្ើៃចំៃួៃ ៣២នាក់្ (ឬរក្ើៃ ១,៩%)រធៀបៃឹងនោ ំ២០១៧ ាៃចំៃួៃដត ១៣១នាក់្ (៧,៩%) ។ ចំដណក្
ឯ       គណបក្សរ្លើងរទៀៃ (គណបក្សសម រងស ីពីម ៃ)ក៏្បាៃោក់្របក្ខជៃស្តសតីរម្រចើៃដែររៅរលែររៀងទី១ ដែលាៃ
ចំៃួៃ ១៣៦នាក់្ រសមើៃឹង ៨,៣% គឺរក្ើៃចំៃួៃ ១២នាក់្ (ឬរក្ើៃ ០,៧%) រធៀបៃឹងអាណតតិទី៣ នោ ំ២០១២ ាៃចំៃួៃ
ដត ១២៤នាក់្ (៧,៦ %) ។ រឯីគណបក្ស១៥រផសងរទៀត ក៏្បាៃោក់្របក្ខជៃស្តសតីរម្រចើៃរៅរលែររៀងទី១ ផងដែរ ។  
របើរម្របៀបរធៀបៃឹងអាណតតិទី៤ នោ ំ២០១៧ របក្ខជៃស្តសតីឈររ ម្ ុះរៅរលែររៀងទី១ ែល់ ទី៣ បាៃរក្ើៃចំៃួៃ  
២៩០នាក់្ (៣,៤%) ពី ២.៧៣៨នាក់្ (១៤,៩%) នោ ំ២០១៧ ែល់ ៣.០៣៤នាក់្ (១៨,៣%) នោ ំ២០២២ ។ 
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• ស្រសតជីាេ់ង្នោ ត 

 

រោងតាម ចំៃួៃស្តសតីជារមឃ ណំ រៅសង្កា ត់ាៃចំៃួៃ  ១៧៣នាក់្ ( ១០,៥%)រៅក្ោ ងអាណតតិទី៥ ដែល
ាៃចំៃួៃរក្ើៃរ ើង ៣២នាក់្ (២%) របើរម្របៀបរធៀបៃឹងអាណតតិទី៤ នោ ំ២០១៧ ាៃចំៃួៃ១៤១នាក់្ រសមើៃឹង ៨,៥% 
(ច ងអាណតតិ)។ ស្តសតីជាប់រនោ តជាម្រក្ុមម្របឹក្ាឃ ំ សង្កា ត់ ាៃចំៃួៃ ២.៥៦២នាក់្ រសមើៃឹង ២២% នៃចំៃួៃម្រក្មុម្របឹក្ា
ឃ ំ សង្កា ត់សរ ប ១១.៦២២នាក់្ ។  

របើរម្របៀបរធៀបៃឹងអាណតតិទី៤ នោ ំ២០១៧ ស្តសតីជាប់រនោ តាៃភាគរយម្របហាក់្ម្របដហលគ្នោ  គឺ ២១,៨% 
(២.៥២២នាក់្) ច ងអាណតតិទី៤ ៃិង ២២% (២.៥៦២នាក់្) អាណតតិទី៥  នោ ំ២០២២ ។ ចំដណក្ឯ ភាគរយសរ បនៃ
ស្តសតី ៃិងប រសជាប់រនោ ត មិៃរសមើគ្នោ ខ្ល ំងរវាងរ្ទ (ាៃគាល តរយៃឌ័រែ៏ធំ) គឺស្តសតីជាប់រនោ ត ២២% ៃិង                  
ប រសជាប់រនោ ត ៧៨% ។  

• ការម្រេឈម 

រទុះបីជាចំៃួៃរបក្ខជៃស្តសតីាៃការរក្ើៃរ ើងក៏្រោយ ក៏្ម្រក្ុមស្តសតីនៃអងគការសងគមស ីវលិរៅដតាៃ ក្ងវល់ 
រោយសារចំៃួៃរៃុះរៅាៃគាល តនៃ យរវាងរបក្ខភាពស្តសតី ៃិងរបក្ខភាពប រស (របក្ខជៃស្តសតី ៣២,៣% ៃិងរបក្ខជៃ
ប រស ៦៧,៧%) ដែលវសិមភាពរយៃឌ័រក្ោ ងវស័ិយៃរោបាយរៅដតជាបញ្ហា  ម្រតូវបដៃែមការយក្ចិតតទ ក្ោក់្ពី
ម្រគប់ភាគី ក់្ព័ៃធ ។ បញ្ហា វសិមភាពរយៃឌ័ររៃុះ រៅបៃតរក្ើតាៃរ ើងរោយសារ ៖ ក្ងវុះឆៃទៈៃរោបាយរបស់
គណបក្សតាមរយៈការែវុះៃូវរគ្នលៃរោបាយសមភាពរយៃឌ័រ ជាក់្លាក់្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សររៅក្ោ ង      
គណបក្ស រួមទំងមិៃាៃដចងជាក់្លាក់្ក្ោ ងាម្រតាមួយចំៃួៃនៃចាប់របាុះរនោ ត រែើមបីគំ្នម្រទ ៃិងផតល់ឱ្កាសឲ្យស្តសតី
ចូលរួមរោយរសមើគ្នោ ៃឹងប រសក្ោ ងវស័ិយៃរោបាយ ជាពិរសសការឈររ ម្ ុះជារបក្ខជៃ រែើមបីាៃលទធភាពជាប់
រនោ ត ។ បដៃែមពីរៃុះរទៀត បទោា ៃវបបធម៌ ៃិងសងគមមួយចំៃួៃដែលាៃផោត់គំៃិតអវជិជាៃក្ោ ងការរលើក្ក្មពស់
ភាពជាអោក្ែឹក្នំារបស់ស្តសដី គឺជាឫសគល់បញ្ហា បងាជារនំាងរារាងំែល់ការចូលរួមរបស់អោក្ៃរោបាយស្តសតី
ម្របក្បរោយគ ណភាព ៃិងម្របសិទធភាព។ ក្ងវុះម្របពៃធ័គំ្នម្រទស្តសដីក្ោ ងការរលើក្ទឹក្ចិតតរអាយចូលរួមក្ោ ងការម្រប ូក្
ក្ោ ងនក្ៃរោបាយ។ 

បដៃែមរលើរៃុះរទៀត អោក្ៃរោបាយស្តសតីរៅដតម្របឈមរម្រចើៃទម្រមង់នៃការររ ើសរអើង ៃិងអំរពើហឹងាម្របនំង
ៃឹងពួក្រគក្ោ ងការចូលរួម ៃិងផលម្របរោជៃ៍ៃរោបាយរបស់ពួក្រគ ដែលបញ្ហា រៃុះរៅដតបៃដរក្ើតាៃ រទុះបីជា
សិទធិៃរោបាយ ៃិងការចូលរួមរបស់ស្តសតីម្រតូវបាៃធានាោ ងរពញរលញរោយរែាធមមៃ ញ្ញនៃម្រពុះរាជា្ចម្រក្ 
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ក្មព ជា ៃិងអៃ សញ្ហញ អៃតរជាតិសតីពីការល បបំបាត់រាល់ទម្រមង់នៃការររ ើសរអើងម្របនំងៃឹងស្តសតី (CEDAW/ស ី-ែរ) ក៏្
រោយ1 ។ 

ចំៃួៃរៃុះបង្កា ញពីការមិៃទៃ់រឆលើយតបម្រគប់ម្រគ្នៃ់ៃូវភាពជាតំ្ងរបស់ស្តសតី ដែលនំាឱ្យប ុះ ល់ែល់ (១) 
ដផៃការយ ទធសាស្តសតជាតិ ក៏្ែូចជារគ្នលរៅអ្ិវឌឍៃ៍ម្របក្បរោយចីរភាព ដែលមិៃអាចសរម្រមចបាៃៃូវរគ្នលរៅ
សមភាពរយៃឌ័រ  (២) ប ុះ ល់ែល់ស្តសតីដែលកំ្ព ង ៃិងរម្រតៀមៃឹងម្រប ូក្រៅក្ោ ងនក្ៃរោបាយ ជាពិរសសក្ម្រមិត
ឃ ំ សង្កា ត់ បងារឱ្យាៃការបាក់្ទឹក្ចិតត រោយសារចំៃួៃស្តសតីដែលជាគំរូភាពរៅដតាៃតិច (៣) បញ្ហា បរោិប័ៃ
សងគមរបស់ម្របជាពលរែា ជាពិរសសស្តសតី ៃិងក្ ាររៅថ្នោ ក់្មូលោា ៃមិៃម្រតូវបាៃរគយក្ចិតតទ ក្ោក់្ ៃិងរឆលើយតប
រោយម្របសិទធភាព រោយសារសរមលងស្តសតីជាម្រក្ុមម្របឹក្ាឃ ំ-សង្កា ត់ាៃចំៃួៃតិចរៅរ ើយ។ 

• អៃ សាសៃ៏ 

រែើមបីជម្រមុញឱ្យស្តសតីឈររ ម្ ុះជារបក្ខជៃ ជាប់រនោ ត ៃិងចូលរួមកាៃ់ដតរម្រចើៃក្ោ ងៃ័យរនព ុះរៅរក្សមភាព
រយៃឌ័ររវាងស្តសតី ៃិងប រសក្ោ ងវស័ិយៃរោបាយ ៃិងថ្នោ ក់្រធវើរសចក្តីសរម្រមច (ទំងសិទធិ ឱ្កាស ការទទួលែ សម្រតូវ 
ៃិងអំ្ច)  រយើងែ្ ំជាម្រក្ុមស្តសតីនៃអងគការសងគមស ីវលិសូមផតល់ៃូវអៃ សាសៃ៍ជូៃែូចខ្ងរម្រកាម ៖ 

១. រសោើវរិសាធៃក្មមចាប់ សតពីី ការរបាុះរនោ តរម្រជើសររ ើសម្រក្មុម្របឹក្ាឃ ំ សង្កា ត់ ម្រតង់ាម្រតា៣៩នៃជំពូក្ទី៦ 
ៃិងចាប់ សតីពី ការរបាុះរនោ តរម្រជើសតំាងតំ្ងរាស្តសដ ាម្រតា២៧ ៃិងាម្រតា២៨ នៃជំពូក្ទី៤ ការច ុះបញ្ជ រីបក្ខជៃ
នៃគណបក្សៃរោបាយសម្រាប់ឈររ ម្ ុះរបាុះរនោ ត ។ ការរធវើវរិសាធៃក្មមចាប់ទំងពីររៃុះ គឺក្ោ ងរគ្នលបំណង
ឱ្យាៃការធានាៃូវរបក្ខភាពស្តសតីម្រតូវបាៃឈររ ម្ ុះក្ោ ងៃ័យធានាៃូវសមភាពរវាងរបក្ខភាពស្តសតី ៃិងប រសក្ោ ងបញ្ជ ី
របក្ខជៃឈររ ម្ ុះរបាុះរនោ តរបស់គណបក្សៃរោបាយ រោយោក់្នល ស់គ្នោ រវាងស្តសតី ៃិងប រសតាមលំោប់រលែ
ររៀងពីរលើែល់រម្រកាម ។ ការអៃ វតតែូចរៃុះ ជាវធិាៃការសមស្សប ៃិងាៃម្របសិទធភាពលអម្របរសើរក្ោ ងការជម្រមុញឱ្យ
ស្តសតី ៃិងប រសអាចចូលរួមក្ោ ងវស័ិយៃរោបាយបាៃរពញរលញទំងរៅថ្នោ ក់្ជាតិ ៃិងថ្នោ ក់្រម្រកាមជាតិ ែូចាៃ
ដចងក្ោ ងរែាធមមៃ ញ្ញនៃម្រពុះរាជា្ចម្រក្ក្មព ជា អៃ សញ្ហញ ស ី-ែរ សតីពី ការល បបំបាត់រាល់ទម្រមង់នៃការររ ើសរអើង
ម្របនំងៃឹងស្តសតីរ្ទ ក៏្ែូចជាស្សបៃឹងរគ្នលរៅអ្ិវឌឍៃ៍ម្របក្បរោយចីរភាព ៃិងលិែិតបទោា ៃគតិយ តតនានា
របស់រាជរោា ្ិបាលក្ោ ងការរលើក្ក្មពស់សមភាពរយៃឌ័រ ៃិងការបរងាើៃភាពអង់អាចែល់ស្តសតី ។ 

២.ធានាបរងាើតរគ្នលៃរោបាយសមភាពរយៃឌ័ររៅក្ោ ងគណបក្ស រោយគណបក្សៃរោបាយៃីមួយៗ 
រហើយរគ្នលៃរោបាយរៃុះម្រតូវអៃ វតតឱ្យបាៃលអ រែើមបីរលើក្ក្មពស់ការចូលរួមរបស់ស្តសតីរោយរសមើភាពរៅក្ោ ង
គណបក្សៃរោបាយ ែូចជា ស្តសតីក្ោ ងែំរណើ រការបរងាើតរគ្នលៃរោបាយ អោក្រធវើរសចក្តីសរម្រមចចិតត ៃិងតួនាទីជា
អោក្ែឹក្នំា ស្តសតីជារបក្ខជៃឈររ ម្ ុះរបាុះរនោ ត ៃិងតំ្ងស្តសតីជាប់រនោ ត ដែលជាការបង្កា ញពីការយក្ចិតត

 
1 យោងតាមរបាយការណ៍ស្ទងម់តិរបស់្ខមុហ្រ្វែល ឆ្នាំ២០២០ ស្តពីី « ការចូលរួមរបស់្ស្កមមជននយោបាយ្ស្តកីនុងវស័ិ្យនយោបាយយៅកមពជុា 
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ទ ក្ោក់្ក្ោ ងការរលើក្ក្មពស់សមភាពរយៃឌ័រ ៃិងបរងាើៃភាពអង់អាចែល់ស្តសតី រែើមបីរឆលើយតបរៅៃឹងតម្រមូវការជាក់្
ដសតងរបស់ម្របជាពលរែាជាាា ស់រនោ ត ។ 

៣. ល បបំបាត់រាល់ទម្រមង់នៃការររ ើសរអើងម្របនំងៃឹងស្តសតី រែើមបីផតល់ឱ្កាសចំរ ុះស្តសតី រលើក្ទឹក្ចិតត ៃិង    
គំ្នម្រទោ ងរពញរលញែល់ស្តសតីក្ោ ងការចូលរួមក្ោ ងកិ្ចាការៃរោបាយ បរងាើៃសមតែភាពឱ្យបាៃសមរមយែល់     
របក្ខភាពស្តសតីសម្រាប់ឈររ ម្ ុះរបាុះរនោ ត រធវើោ ង្ឲ្យាៃសមភាពនៃតំ្ងអោក្ជាប់រនោ តរវាងស្តសត ី ៃិង
ប រស រួមទំងទទួលបាៃៃូវអំ្ចៃរោបាយែូចគ្នោ តំាងពីថ្នោ ក់្មូលោា ៃ រហូតែល់ថ្នោ ក់្ជាតិ។ 

៤. បដៃែមការអប់រែំល់សាធារណជៃ ពីសំ្ក់្គណបក្សៃរោបាយ រាជរោា ្ិបាល ៃិងគណៈក្ាម       
ធិការជាតិររៀបចំការរបាុះរនោ ត រែើមបីយល់ែឹងពីសារៈសំខ្ៃ់ដែលម្រតូវការស្តសតីជាប់រនោ តជាម្រក្ុមម្របឹក្ាឃ ំ សង្កា ត់
របស់ែលួៃ រោយផារភាជ ប់រៅៃឹងការរឆលើយតបតម្រមូវការស្តសតី ក្ ារ ៃិងបរោិប័ៃសងគមរផសងៗរទៀត តាមរយៈការ
បរងាើតយៃតការជាក់្លាក់្ រែើមបីគំ្នម្រទស្តសតីឱ្យឈររ ម្ ុះរបាុះរនោ ត ៃិងជម្រមុញឱ្យស្តសតីាៃតួនាទីក្ោ ងការរធវើរសចក្តី
សរម្រមច ៃិងទទួលបាៃៃូវសិទធអំ្ច តួនាទីពិតម្របាក្ែក្ោ ងការអៃ វតតតួនាទី ៃិងភារកិ្ចារបស់ែលួៃ ។ 

   

ស្ម្រាប់ព័ត៌ានលមពិតស្ូមទាក់ទង៖ 

យោកម្រស្ ីយស្ង រាស្ ីនាយកិាននអងគការស្លីការកមពជុា (SILAKA Cambodia)                                     ០១៧ ៩៣៣ ៣៣៦ 
យោកម្រស្ី ស្នឺយកត ស្រិលីកខណ ៍អនកស្ម្រមបស្ម្រមលួកមមវធិអីបរ់ ំនងិយយនឌរ័ននខមុហ្រ្វែល (COMFREL)       ០១២ ៧៧៥ ៦៩៦ 
យោកម្រស្ ីយអង ចានឌ់ ីនាយកិាននអងគការយវគតស្ុ ី(GADC)                                 ០៩៥ ៧៩៧ ៩០៩ 
កញ្ញន យស្តើង ភារ ងុ នាយកិាននអងគការបនាទនយ្ស្ត ី(Bantey Srei)                                 ០៧៧ ៥១៤ ៤៧៤ 
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ចំៃួៃរបក្ខជៃស្តសតីឈររ ម្ ុះម្រក្មុម្របឹក្ា ឃ ំ សង្កា ត់ 

ពីអាណតតិទី១ ែល់អាណតតិទី៥ 

០
២០០០០
៤០០០០
៦០០០០
៨០០០០

១០០០០០
១២០០០០

២០០២ ២០០៧ ២០១២ ២០១៧ ២០២២

១២៣៧៥ ២១៨៤០ ២៨៤៨១ ២៥៧៨៨ ២៧៨១៣

៦៣៦២៥
៨០៤២៦

៨២៥៧៥ ៦៨៨០៧ ៥៨២៧៩

ចំៃួៃរបក្ខជៃរពញសិទធិ ស្តសតី ប រស

០.០០%

៥.០០%

១០.០០%

១៥.០០%

២០.០០%

២៥.០០%

៣០.០០%

៣៥.០០%

២០០២ ២០០៧ ២០១២ ២០១៧ ២០២២

ក្ោ ងនោ ំ ២០០២  

ស្រ្តីមាន១៦.២៨%  

ក្ោ ងនោ ំ ២០០៧  

៨ គណបក្ស 
 

១២គណបក្ស 
 ស្រ្តីមាន២១.៣៦%  

ក្ោ ងនោ ំ ២០១២  

ក្ោ ងនោ ំ ២០១៧  

១០គណបក្ស 
 

១២គណបក្ស 
 ស្រ្តីមាន២៧.២៦%  

ស្រ្តីមាន២៥.៦៤%  

ក្ោ ងនោ ំ ២០២២  

១៧គណបក្ស 
 

ស្រ្តីមាន៣២.៣០%  
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អាណតតិទី៤ (នោ ំ២០១៧) គណបក្សចំៃួៃ ១២ ាៃរបក្ខជៃម្របកួ្ត
ម្របដជងចំៃួៃ ៩៤,៥៩៥នាក់្ ាៃស្តសតី ២៧,២៦% រសមើ ២៥,៧៨៨នាក់្  

របក្ខជៃស្តសតីសរ ប រក្ើៃចំៃួៃ ៥% 

 អាណតតិទី៥ នោ ំ២០២២ 

របក្ខជៃស្តសតី
២៧,២៦%

របក្ខជៃប រស
៧២,៧៤%

អាណតតិទី៤ នោ ំ២០១៧ 

អាណតតិទី៥ (នោ ំ២០២២) គណបក្សចំៃួៃ ១៧ ាៃរបក្ខជៃម្របកួ្ត
ម្របដជងចំៃួៃ ៨៦,០៩២នាក់្ ាៃស្តសតី ៣២,៣០% រសមើ ២៧,៨១៣នាក់្  

របក្ខជៃស្តសតី
៣២,៣០%

របក្ខជៃប រស
៦៧,៧០%

 អាណតតិទី៥ នោ ំ២០២២ 

របក្ខជៃស្តសតី
២៥,៦៤%

របក្ខជៃប រស
៧៤,៣៦%

អាណតតិទី៣ នោ ំ២០១២ 
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សហការររៀបចំរោយ៖  

 

  ចំៃួៃរបក្ខជៃស្តសតីឈររ ម្ ុះរបាុះរនោ តរម្រជើសររ ើសម្រក្ុមម្របឹក្ាឃ ំ សង្កា ត់ 

អាណតតិទី៥ នោ ំ២០២២ ទំង ១៧គណបក្ស 

រលែររៀងទី១
១៦៣របូ

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
៨១៦របូ

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
៦.២៨០របូ

របក្ខជៃគណបក្សម្របជាជៃក្មព ជា 
សរ ប ២៨,០០៨នាក់្  

ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ១,៦៥២ ឃ  ំសង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ២៥.៩២%  
រសមើៃឹង ៧,២៥៩នាក់្ 

មក្ែល់នោ ំ២០២២ របក្ខជៃស្តសតីឈររ ម្ ុះពីរលែររៀងទី១ ែល់ ទី

៣៖ ៣,០៣៤នាក់្ រធៀបៃឹងអាណតតិទី៤ នោ ំ២០១៧ ាៃដត

ចំៃួៃ ២,៧៣៨នាក់្ ប  រ ណ្ ុះ។ រក្ើៃម្រតឹមដត ៣.៣៨% 

ពី១៤.៩៨% មក្ ១៨.៣៦% 
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សហការររៀបចំរោយ៖  

 

 

  

រលែររៀងទី១
៥៨រូប
រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣

៣០៩របូ

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
៣,៥៣២របូ

រលែររៀងទី១
១០១របូ

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
៣៥២របូ

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
៣,៥៩៤របូ

របក្ខជៃគណបក្សហ្វ ៃស ិៃប ិច 
សរ ប ៩,៩៥២នាក់្  

ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ៦៨០ ឃ  ំសង្កា ត់ 

ាៃស្តសតី ៣៩.១៨% 
រសមើៃឹង ៣,៨៩៩នាក់្ 

 

រលែររៀងទី១
១៣៦របូ

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
៤៣០របូ

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
៤,៩៩៨របូ

របក្ខជៃគណបក្សរ្លើងរទៀៃ 
សរ ប ២៣,៩៣៩ នាក់្  

ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ១,៦២៣ ឃ ំ សង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ២៣.២៤% 
រសមើៃឹង ៥,៥៦៤នាក់្ 

 

របក្ខជៃគណបក្សដែមររួបរួមជាតិ 
សរ ប ៨,៨១៥នាក់្  

ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ៥៩៦ ឃ  ំសង្កា ត់ 

ាៃស្តសតី ៤៥.៩១% 
រសមើៃឹង ៤,០៤៧នាក់្ 
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សហការររៀបចំរោយ៖  

 

 

  

រលែររៀងទី១
៣៩រូប

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
១៣៧របូ

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
១,៩៤៦របូ

រលែររៀងទី១
១៤រូប

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
៤៩រូប

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
៧៨៩របូ

រលែររៀងទី១
៦៦រូប

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
១៩៥របូ

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
១,៩២៤របូ

របក្ខជៃគណបក្សសញ្ហជ តិក្មព ជា 
សរ ប ៣,៩៥៦នាក់្  

ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ២៤៥ ឃ  ំសង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ៥៥.២៣% 
រសមើៃឹង ២,១៨៥នាក់្ 

 

របក្ខជៃគណបក្សដែមរស្សលាញ់ជាតិ
សរ ប ៥,០៥០នាក់្  

ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ៣១៥ ឃ ំ សង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ៤២.០២% 
រសមើៃឹង ២,១២២នាក់្ 

 

របក្ខជៃគណបក្សយ វជៃក្មព ជា 
សរ ប ១,៨២៤នាក់្  
ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ១១៤ ឃ  ំសង្កា ត់ 

ាៃស្តសតី ៤៦.៧១% 
រសមើៃឹង ៨៥២នាក់្ 
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សហការររៀបចំរោយ៖  

 

 

 

 

  

រលែររៀងទី១
៤រូប

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
៣០រូប

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
៣៣៩របូ

រលែររៀងទី១
៦រូប
រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣

៣៥រូប

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
៤៨៨របូ

របក្ខជៃគណបក្សក្មព ជាៃិយម 
សរ ប ៦៥៨នាក់្  
ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ៣៨ ឃ ំ សង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ៣៦.៧៨% 
រសមើៃឹង ២៤២នាក់្ 

 

រលែររៀងទី១
៤រូប

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
១៣រូប

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
២២៥រូប

របក្ខជៃគណបក្សឆៃទៈដែមរ 
សរ ប ១,០៥០នាក់្  

ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ៥៨ ឃ ំ សង្កា ត់ 

ាៃស្តសតី ៥០.៣៨% 
រសមើៃឹង ៥២៩នាក់្ 

 

របក្ខជៃគណបក្សដក្ទម្រមង់ក្មព ជា 
សរ ប ៩៧៨នាក់្  

ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ៥៩ ឃ  ំសង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ៣៨.១៤% 
រសមើៃឹង ៣៧៣នាក់្  
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សហការររៀបចំរោយ៖  

 

  រលែររៀងទី១
២របូ

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
១៤រូប

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
២៣២របូ

របក្ខជៃគណបក្សដែមរដតមួយ
សរ ប ៤៥៧នាក់្  
ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ៣០ ឃ ំ សង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ៥៤.២៧% 
រសមើៃឹង ២៤៨នាក់្ 

 

រលែររៀងទី១
១រូប

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
២៤របូ

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
១២៨របូ

របក្ខជៃគណបក្ស 
សំប ក្ឃម ំសងគមម្របជាធិបរតយយ 
សរ ប ៣៩២នាក់្  
ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ២៣ ឃ  ំសង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ៤៦.១៧% 
រសមើៃឹង ១៨១នាក់្ 

 
 

រលែររៀងទី១
៣រូប

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
១០រូប

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
១៦៨របូ

របក្ខជៃគណបក្សម្របជាធិបរតយយ 
មូលោា ៃ សរ ប ៤៨១នាក់្  

ក្ោ ង ៣២ ឃ  ំសង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ៣១.៨១%  
រសមើៃឹង១៥៣នាក់្ 

 
រសមើៃឹង ៥២៩នាក់្ 
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សហការររៀបចំរោយ៖  

 

 

  
រលែររៀងទី១

១របូ

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
៦រូប

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
៣៤រូប

របក្ខជៃគណបក្ស 
ជៃជាតិរែើមម្របជាធិបរតយយក្មព ជា 
សរ ប ២០២នាក់្  
ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ១៩ ឃ ំ សង្កា ត់ 

ាៃស្តសតី ២០.៣០% 
រសមើៃឹង ៤១នាក់្ 

 

រលែររៀងទី១
១រូប

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
៩រូប

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
៥៤រូប

របក្ខជៃសគណបក្សរសមីរែមរា 
សរ ប ៨៨នាក់្  
ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ៦ ឃ  ំសង្កា ត់ 

ាៃស្តសតី ៣៨.៦៤% 
រសមើៃឹង ៣៤នាក់្ 

 

រលែររៀងទី១
០រូប

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
៥រូប

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
២៩របូ

របក្ខជៃគណបក្សឯក្ភាពជាតិដែមរ 
សរ ប ១៧៨នាក់្  

ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ១៤ ឃ  ំសង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ៣៥.៩៦% 
រសមើៃឹង ៦៤នាក់្ 
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សហការររៀបចំរោយ៖  

 

 

  

ម្រប្ពឯក្សារ៖ គណៈក្ាម ធិការជាតិររៀបចំការរបាុះរនោ ត 

រលែររៀងទី១
០របូ

រលែររៀងទី២ ៃិងទី៣
១រូប

ចាប់ពីរលែររៀងទី៤រៅ
១៩រូប

របក្ខជៃគណបក្ស 
គណបក្សដែមរអ្ិវឌឍៃ៍រសែាកិ្ចា
សរ ប ៦៤នាក់្  
ឈររ ម្ ុះក្ោ ង ៤ ឃ  ំសង្កា ត់  

ាៃស្តសតី ៣១.២៥% 
រសមើៃឹង ២០នាក់្ 
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គណបក្សម្របជាជៃក្មព ជា
គណបក្សរ្លើងរទៀៃ

គណបក្សហវ្ ៃស ិៃប ិច
គណបក្សដែមររបួរមួជាតិ

គណបក្សដែមរស្សលាញ់ជាតិ
គណបក្សសញ្ហជ តិក្មព ជា
គណបក្សយ វជៃក្មព ជា

គណបក្សឆៃទៈដែមរ
គណបក្សដក្ទម្រមង់ក្មព ជា

គណបក្សក្មព ជាៃិយម
គណបក្សដែមរដតមួយ

គណបក្សម្របជាធិបរតយយមូលោា ៃ
គណបក្សសំប ក្ឃម ំសងគមម្របជាធិបរតយយ

គណបក្សជៃជាតិរែើមម្របជាធិបរតយយក្មព ជា
គណបក្សឯក្ភាពជាតិដែមរ

គណបក្សរសមីរែមរា
គណបក្សដែមរអ្ិវឌឍៃ៍រសែាកិ្ចា
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