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I-

េសចក�េី ផ�ម
ី

េន្របេទសកម� �ស�ីចូលរួមចំែនកយា៉ងសំខ និងេមីលេឃញ
ី េនក�ុងករអភិវឌ្ឍនេយាបាយ េសដ�កិច

សង�ម។ កររួមចំែកទំងេនះឺជាករចូលរួមយា៉ងសំខន់
ស្រមាប់សុខមាលភាព្រគ�សរ  និ
គ

េសសក�ុងកអភិវឌ្្របេសជាតិទំងមូល ។ េនក�ុង្រភាគេ្រចីន�ស�ីគអ�កទទួលខុស្រត�វេល ែផ�ក

អហរូបត�ម� ករអប់រំ កករពរសុខភាពរបស់សមាជិក្រក�រ និងសហគមន៏ទំងមល  ។ ប៉ុែន�
�ស�ីែតងែតទទួលបានូវកអប់រំ ករែថរក្ស ោសុខ ភាព រងរ  និ្របកអជីវកមតិចតួចេបីេធៀប
េទនឹងបុរ 1។ ជា្របៃពណ �ស�ម
ី ានតួនាតិចជាងបុរេនក�ុងឆនេយបាយ ែដលេន ជាករ ររំ
0

ក�ុងករចូលរួេអបាសកម�េនក�ុកសេ្រមចចត�ែដលពក់ព័ន�ដល់សុខមាលភ និងក រស់េនរបស ពួកេគ ។
មាមនុស្ជេ្រចី ែដលមានគំនិតស ុទិដ�ិនិយមអំពីករេកីនេឡ នូវករចូលរួមរបស់�ស�ី េ្រពបាគិតថ
មាន�ស�ីតំណាេនក�ុងវិស័យនេយា

នឹងកន់ែតនាំមកនូវករអភិវឌ្ឍេនក�ុងសហគមន៏ េគ

អ�កដឹកនាជា�ស�មាករេប�ជា�ចិត�ខ�ស់ និងចូលរួមេនក�ុងសហគមន៏សកម�ជាងបុរស �ស�ីមានភាពជ

2
នាំខ�សក�ុងកទំនាកទំនងជាមួយ្របជាពលរដ�េនក�ុងសហគមន៏ទំងក�ុងកិច�ករសង េសដ�កច
ិ � ។ ក
1

ចូលរួម និងករដឹកនរបស់�ស�ី អចជួយដល់ករងរេលីកកម�ស់កំរិតជពរបស់្របជាជនែខ�រទំងមូល 
សេ្រមចបនូវេគាលេដអភិវសហសវត្របស់កម�ុជា ែដលក�ុងេនាះេគា ទ៣
រេលីកកម�ស
ី ស�ព
ី ៈ ក
ី

សមភាពេយនឌ័រ និងករផ�ល់អំដល់�ស�ី ។

ករជ្រមេអយមករចូលរួរបស់�ស�េី នក�ុងកេធ�េី សចក�ស
ី េ្រមចចិត

េនែតជាប��្របឈមែដល្

េដ្រសយ ដូចជា  ជំេនឿ ែដលចត់ទុកថា�ស មិនសក�ិសមនឹងតំែណងធំៗ ឫចូលរួមេនក�ុងេសចក�
សេ្រមចចិត�។ �ស�ី្រតទទួលបន�ុកបែន�ម
ែដលទំងេនះេនែ

ប��ចំបង

នឹងបង�ញពីកត�មួយចំន

ជាអ�កេមីលែថទំ និងទទួលខុស្រត�វករងរផ�ះស

ែដលររ�ស�ី

ែដលជ

ក�ុងកចូលរួមក�ុងឆាកនេយយ  ។

កង�ះខតបទពិេសធ

េនក�ុងវិស័យនេយាបាយ និង មុ សធ ណៈ 3 ។

ក�ុងភាពអ�កដឹកនាំ និង្រគប់្

2

Lara Grisffith (2010), Strengthening Democracy and Electoral Process in Cambodia. UNDP Cambodia
Kim & Ojendal (2012) ‘A Gendered Analysis Of Decentralization Reform in Cambodia’ CDRI, Phnom Penh
3
Ministry of Women's Affairs 2009. Neary Rattanak III, Five Year Strategic Plan 2009-2013.
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ឯកសរេន

II-

សរៈសំខន់ៃនកំែណទ្រម ង់វិមជ េដីម្បីេលីកកម�ស ករចូលរួមរបស់�ស� េនក�ុងនេយា

កំែណទ្រមង់វិមជ្ឈ ផ្សោរភា�ប ងជិតស�ិទិេ� ទនឹងនេយាបាយ េហីយែដលអំណាចេនក�ុ ្រត�បា

េរៀបចំេឡងវិញ 
េដយផា�ស់ប�ូរពីករេធ�ីែផនករ និងករអនុវត�ស
ី
េ ចក�ីសេ្រមចចិត� និងេសវពថា�ក់េល

ចុះមកថា�កេ្រក និងពីថា�ក់េ្រកមេទថា�ក់េលីវិញ ែដលស�ត់ធ�ន់អំព
ង
ីក អំណាចដល់រល់ករសច

ចិត�ែដលពកព័ន�នឹងជីវភារបស់ពក
ួ េគ  ។ តមរយៈកំែណទ្រមង់េនះ �ស�ីអចបេ��ញនូវមតិ និងទស
របស់ខ�ួន

េហដ�រចនាសម�័
ករផ�ល់េស

ក�ុងកជែជកែវកែញកអំពីប��េនក�ុងសហគមន៏របស់ខ�ួន ែដជួយជំរុញេអ
កន់ែត្របេសីរេឡីង យល់ដពី្របជាធិបេតយ្យេអយកសុីជេ្រម និងេលីកស�

កំែណទ្រមង

េនះក៏បង�អំពីសមភាេយនឌ័រេនក�ុងវិស័យនេយាបាយ និងេលីកកម�
និង�ស�ី 4។

ភាពេស�ីគា�េនក�ុងករេធ�ីេសចក�ីសេនថា�ក់មូលដរវងបុរ

3

េ្រកកផា�ស់ប�ូទំេនះ 

ករអនុវត េផ្សង ែដលទក់ទងនឹអភិបាលកិច� និងវប្បធម៌ ក៏អចជាប��ែដលចក់ឬសេ្រជ 
លំបាក�ុងករផា�ស់ប�ូរ េ្រពះ្រត�នឹងកត ្របៃពណ

ទំេនៀមទមា�ប់ និងករេរៀបចំខ� េដីម្បី្របឡ

ក�ុងឆានេយបាយ ។ េទះបីជា�ស�ីេនថា�ដ�មាសកមភ
� ាពខ�ំងក�េនកច
ិ �ករេសដកិច�
ែដលមាទំហំតូច និងេនក�ុង្រគ�សរក៏េដយ ក៏ទស្សយល់ថ
តួនាទីែផ�កនេយាបាយសក�ិសមស្រមាប់ែតបុរសេនាបន�រហូត 5 ។
4

េនក�ុងករេលីកេឡីងរបស់ េសចក�ី្របកសទូទំងសកលេលIULA (International Union
of Local Authority) ស�ីពី�ស�ីេនក�ុងរដ�បមូលដ�ន

រដ�បាថា�កេ្រកជាតិមតួនាទីពិេសសមួយក�ុងកររួមចំែនកក�ករខិតខំ្របឹងែ្ជាសកេដម
ី ្ប
សមភាេយនឌ័រ 

និងេធ�េី អយមានករផា�ស់ប�ូរមួយចេំ ពះស�នភាពរបស់�ស

និងសមភាពេយនឌ័េនក�ុងពិភពេលក
ក�ុងសមត�ភាពែដលស�តក�ុងតំែណង្រគប់្រែដលមានទំនាក់ទំនងយា៉ងជិស
ត �បំផុតជាមួ
្របពលរដ� 6។
5

ភាពេជាគជ័យរបស់វិមជ្ឈករ្របជាធ អចនឹង្រត�វបានេមីលេឃីញត ករចូលរួមពីពីអ�កែដ
ពក់ព័ន�ទអស់េនក�ុងករសេចចិត� និងក�ុងឆាកនេយាបាយ ែដលចតថ វត�មារបស់�ស�ី គឺជភា

ចបាចេនក�ុងដំេណីរករទំងេ ។ េយាងេទតមរបាយករណ៏ស�២០១០ របស់  UNDP បា
Kim and Ojendal (2012)
Frieson 2001, cited in Kim and Ojendal (2012)
6
Byrne and Spencer 2005, cited in Kim and Ojendal (2012)
4
5

2

េអយដឹថ រដ�បាថា�កេ្រកមជ គឺជឆានេយាបដ៏សំខន់បំផុតរបស់្របជាជន្រកី្រ ែដល
េនក�ុងតំបន់ និមាតួនាទយា៉ងសំខន់ែដរ ក�ុងកជ្រមញករចូលរួមរបស់�ស�ីក�ុងែផ�កនេយាបាយ
ប៉ុែន� វិមជ្ឈករមិនបាេអកចូលរួមរបស់�ស�េី កន
ី េឡង
ី េដស�័យ្របវត�ិេនាះេទ េនមានប�

េកីតមានយូរមកេហយ
ី ែដល្រត�េដ្រស្របសិេបី�ស�ី្រត�វចូលរួម និមានសេម�ង្របកបេដយ្របសិ
េនក�ុងកេធ�េី សចក�ស
ី េ្រមចចិតេនថា�មូលដ�ន 

III- បទពិេសធន៏ពីប
ណា�្របេទសនានាទក់ទងនឹងករេលីកកម�ស់�ស�ីក�ុងវិស័យនេយាបាយ
ទ្រមង វិមជ្ឈក

េយង
ី សេង�តេឃញ
ី ថា េនក�ុងតំបន់អ-បា៉ស ុីហ�ិចេនះ �ស�ីែដលេធ�ីករេនថា�ក់ជាតិ ក�ុងតំបន់េទ

ដល់កំរិតខ�ស់ៃនភាពជាអដឹកនាំ ប៉ុែន េនមានកិករជាេ្រេទៀត ែដល្រត�វេធ� េដីម្បីជ្រម�ញតំជា�ស�
េនក�ុងតួនាសេ្រមចិត�េនថា�កេ្រកមជាតិ ។ ឧទហរណ៏ គិតឆា�២០១០ ចំនួន�ស�ជ
ី ាតំណេនក�ុ
តំ ែណងសំខន់ េនក�ុងរដ�បាថា�ក់េ្រកមជាតិ ថា�ក់ ថា�ក់តំបន 7 (រូបភា១) មាន្រតឹម ៣៧%
6

េន ្របេទសឥ
ណ ា៣០%្របេទអហហ�នីស ២៩.៤%្របេទសញូសឺេឡន២៧.៨% ្រ េទសអូ�ស�លី
និង ២៣.៨%្របេទេវៀតណាម ។ េក្រមិរដ�បាលទបជាងេនះ តួេលខ�ស�ីក៏មានចំនួនទបែដ១៥%
្របេទអហហ�នីស�១៩.៨%្របេទហ�ល
១៦%្របេទញូ សេឺ ឡន8 (េមល
ី ព
ី ន និង
ី
ី ឧបសម�័ន� រូប ភា២)។
7

លទ�ផលែដលទទួលបានពីវិមជករក�ុងករផ�ល់អំណាចដល់�បានមកពីបរិយាកសនេយាបាយរបស
ស និងទំនាក់ទំនងរវងអ�កពក់ព័ន�នានាេនថា�ក់មូលដក�ុង្របេទសកម�ុជា េទះបីជាករច

របស់�ស�ម
េអយកត់សមា�ល់េន្រគប់កំរិត ស�ប័រដ�ភិបាល រួមទំង្រពឹទ�សភា រ
ី ាកេកន
ី េឡងគួរ
ី
ថា�ក់រជធានី េខត� ្រ ក�ង ្រស�ក ខណ� និង្រក�ម្របឹក្សោឃ និង្រក�ម្របឹក្សោភិបាលក៏េដយ 
ជា�ស�ីេនក�ែផ�ក្របបត
ត �ិរបស់រដ�ភិប េនមានកំរិតទបេនេឡ េនឆា២០០៨ សេម�ចនាយករដ�ម�ន�

បានផ�ួចេផ�ីមនូេគាលនេបាសកម�ភា េដីម្បីែតងតំង�ស� អភិបាលេខត�រងេន្រគប់េខត� និង្រ ស�
បច�ុប្បន�េនះ េយីមិនទនមា�ស�ជ
ី អភិបាលេខត�េនេឡីយេទ ប៉ុែេយង
ី មា២០% ៃនអភិបាលេខត�រង
និង ២៩% ៃនអភិបា្រស�រងគឺជ �ស�ី 9។
8

UNDP Women in Local government in Asia Pacific Status Report (2010)
Ibid.
9
Ministry of Women’s Affairs, July 2012, Women’s Political Participation in Cambodia : Policy/mechanism, Progress and
lesson learnt
7
8
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ចំនួន�ស�ែដល
េនក�ុងឃុំ ែដលជាថា�ក់ទបបំផុតរបស់អជា�ធរថា�ក់េ្រកមជាតិមានករេកីនសរុប
ី

េនែតមាកំរិតទបេនេឡីយ ។ េនក�ុងអណត�ិដំបូងៃនករេបាះេ-សង�ត់េនឆ២០០២ ភាគរយ�ស�
េនក�ុ្រក�ម្របឹឃុំមានចំនួ៩.៤% និង១៥.១%េនអណ�ិ
ត ២ ។ ករេធ�សមាហរកម�េគាលនេយា
កម�ុជ ស�ីពីកអភិវឌ្ឍ្របជាធិបេតយ្យថា�ក់េ្រ កមជាចូលរួមករពិនិត្យេមីលេឡីងវ នូវ្រគបរូបភា

ៃនក្រគប់្រ

10
ថា�កេ្រកជាិ េធ�ីេអយចំនួន
�ស�ីមានករេកនេឡី
១៧.៧%េនក�ុងអណ�ិ
ត
ី
ត ៣
9

(រូបភា៣) ។ េទះជាយណក៏េដយ េយងគួរ
ចងចំ មិនមានតំណាង្រ្រគប់្រគ េនក�ុងតំែណ
ី
េធ�ីករសេ្រមចចិត�ថា�ក់ខ�ស់ក�ុងថា�កជាតិ និងេនក�ុងរដ�បាលថា�ក់េ ខត� និង្រ 11 ។ េទះបីជាករ
10

រួមរបស់�ស�ីេនក�ុង្រគប់កំរិតៃនករសេ្រមចចិត�មានករេកីនេឡីង ក៏េដយ ក៏ភាពជេនកម�ុជេនែត

ជបុរស ។ េនែតមានចម�ល់ជាេ្រចីនទក់ទងនឹងករចូលរួមរបស់�ស�ីេនថា�ក់េ្រកមជាតិ ដេនក�ុង

អំណានេយាបាយអចេធ�អ�ីបានខ�ះេដីម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៏មូលដ�នេអយ្រប
េសីរេឡេលប
ី
ី ���ស�ី
និងកុមារ េតី�ស�ីែដលកន់អំណាចជួបប��អ�ីខែដលេធ�ីេអយប៉ះពល់ដល់ករងររបស់គាត់? និងេតីអ
ែដលគួរេធ�េី ដម
ី ្បីេលីកកម�ស់តួនាទីរបស់ពួកេ
IV-

្រកបខណ�ច្បោប់ និងេគាលន

រជរដ�ភិបាលកម�ុជា បានកំណត់ករផ�ល់អំណាចដល់្រសី�ជាទិ េន្រគប់កំរិតេនទូទំង្រ
ជាពិេស តតំបន់ជនបទ  េដីម្បីេលីកកម�សជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជន និងជ�ស�េី អចូលរួមេធ�ី

កសេ្រម ចិត�េអយបានេ្រចីន។ ច្បោប់ជាេ្រចីបេង�ត
ី េឡង
ី និងអនុម័ត  េដីម្បីសេ្រមចេបានូវ
សមភាេយនឌ័រ  ផ�ល់ សិទ�ិអំណាចដល់�ស�ី និងេធ�ីេអយ្រថា សិទ�ិ េសរីភាព និងសុខមា
របស់ពក
ួ េគ្រត�បាករព

សមភា និងករយកចិត�ទុកដក់ដល់ប��េយនឌ័រ ្រត�វបានដក់ប��ូលេទក�ុងច្បោប់េយបាយ
រួមមាន
-

រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�១៩៩៣ បានែចងថ “បុរស និង�ស�ីមានសិទ�ិេស�ីគា� រ

ប��ូលទំងសិទ�ិមនុស្ស និងរទិដ�ភាៃនេសដ�កច
ិ �សង�ម វប្បធម៌
និងករចូលរួមដ៏សកម�េនក�ជីវភានេយាបាយរបស់្របជាជនក” ។

-

យុទ�ស�ស�ចតុេកណស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរបស់រជរ ដ�ភិបាល ក រ ផ�ល់អំណាច 
្របសិទ�ភាព ដំណាក់ក២ (២០០៩-២០១៣) បានកំនត់ថ “�ស�ី គឺជាឆ�ឹងខ�ងៃនេសដ�កិច�

NEC Updated, 2012
Ministry of Women’s Affairs (2012), Women’s Political Participation in Cambodia: Policy/mechanism, Progress and
lesson learnt
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និងសង�ម” និងទទួលស�ល់នូវករភា�ប់ទំនាក់ទំនងរវងសមភាពេយនឌ័រ តួនាទីរបស់កត
បន�យភាព្រកី្រក និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�មរបស់្រប ។ ្រជ�ងអទិភាពទីបួន គ

បេង�ីនសមត�ភាព និងករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។ ្រជ�ងអទិភាពេនះ បានែចកេ

អភិវឌ្ឍនែដលរួមមាន ករឆ�ុះប��ំងអំពីជំហររបស់រជរដ�ភិបាលេលីសមភាពេយនឌ័រ

ផ�ល់អំណាដល់�ស�ី េល្រគប់វិស័យដូចជា ករព
្រងឹងគុណភាពអប់រំ េសវសុខភាព ក
ី
េគានេយាបេយនឌ័រ និងករអនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិ 12 ។
11

-

ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជ២០០៦-២០១០) និងកេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពស្រមាប (២០០៩២០១៣)។

ប���បេយនឌ័រ

ែផនកេនះសង�ត់ធ�ន់ពស
ី រៈសំខន់ក�ុងករវត�េគាលនេយាបាយ និ
។

បែន�មពីេលីករផ�ល់េអយនូវឱកសករងរ េលីកកម�ស់ករ

និងករបណ�ុះប
ណា�លជំ ដល់�ស� និង
កករពរសិទរបស់�ស�េី នក�ុងករ ករងរចំ
ី

របស់រជរដ�ភិបាលកម

គឺករព្រងឹងតួនាទី និងសមត�ភាព

ករសេ្រមចចិត� េដយបេង�ីនអនុបា

និងេធ�ីករតស៊ូមតេន្រគប់ក្រមិតទូទំង្រ 13 ។

េនក�ុងនេយាបាយ 

របស់�ស�េី ន្រគលំដប់ថា�ៃនរដ�ភិបា

12

-

ែផនករយុទ��ស�រយៈេពល៥ឆា�ំ២០០៩-២០១៣) ែដលេធ�ីេដយ្រកសួងកិច�ក រនារី 
ថា នារតនៈ៣ ។ ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ េផ សំខន េទេលីចំនុ ជាយុទ ស�ស ចំនួន០៥

រួមមាកេលីកកម�ស់�ស�ីេនក�ុងភាពជាអ�កដឹកនាំ និងករសេ្រមចចិត� ្ នឹងកម�វិធី
ប���បេយនឌ័រស្រមាេគានេយាបាយជាតិ កម�វិធីកំែណទ្រ មង់ និងវេសវ

និងក

េធ�ីអន�រគមនេលីប��ែដលពក់ព័ននា ។
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា គឺជា្របេទសហត�េលខីេលីអនុស�� និងកិច�្រពមេ្រពៀងអន�រជាិជាេ្
ត

េ្រពៀទំងេនះជ្រម ដល់រជរដ�ភិបាលក�ុងករេលីស់សម ភាពេយនឌ័ េន្រគប់វិស ទំងអស់។
អទិភាព្រត�ផ�ល់េអយភាពខុសគា�ក�ុងករទទួលបានករ

ករករតផ�ូវច្បោប់ និងេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចិត� 14 ។ ទំងេនាះរួមម

អប់រំ សុខភាព េស

13

-

អនុស��ស�ីពីករលុបបំបាត់ក រេរីសេ្រគប់ទ្រម្របឆានឹង�ស�ីេលី្រគប់រូបភាពCEDAW)

-

េវទិកសកម�ភាពទី្រក�ងេប៉កBPFA) ឆា�១៩៩៥

ឆា�១៩៩០

Ministry of Women's Affairs (2009). Neary Rattanak III, Five Year Strategic Plan 2009-2013.
Ministry of Women's Affairs (2009). Neary Rattanak III, Five Year Strategic Plan 2009-2013.
14
Ministry of Women’s Affairs (2008). Cambodia Gender Assessment: “A Fair Share For Women”, chapter 7: “Gender
disparities in politics and Public decision making”
12
13

5

-

-

េសចក�ីែថ�ងករណ៏ ស�ីពីករលុបបំបាត់អំេពីហិង្សោេទេលី�ស�ីេនក�ុងតំបន់អ២០០៤
េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សកមCMDGs)។ េគាលេដេនះជ្រម�ញេអយរជរដ
លុបបំបាតេអយបានវវិសមភាពេយនឌ័រក�ុងវិស័យករងរេនក�ុង្រគប់ជាន
បេង�ីនករចូលរួរបស់�ស�ក
� ករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត� នក�ុងរដ�បាលសធ:
ី ុង
និងលុបបំបាតអំេពីហិង្្រគប់ទ្រមេទេលី�ស� 15 ។
14

V-

ករេលីកកមស់តួនាទីរបស់�ស�ីតមរច្បោប់វិមជ្

តមរយៈច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងរដ�-សង�ត់ឆា២០០១
បេង�ីតមូលដ�នកំរិតឃុ

រជរដ�ភិបាលកម

បា

េ្រពេនះជាចំនុចសំខន់ក�ុងករអភិវឌ្ឍ្របជាធិបេតយ្យ ។ ច្បោប់

េឡង
កុមារ  ។ ្រក�ម្របឹក្ី ្បីផ�ល់ឱកសេសមជិក្រក�្របឹកជ�ស�ី េធ�ក
ី េដម
ី ងេលប
ី ���ស� និង
ី
សង�ត់្រត�វេ្រជីសេ�ស�ីេដម
ី ្បីេធ�ី្របធាន នអនុ្របធានភូ

។ ្រកបខ័ណ�យុទ�ស�ស�ស្រម ាប់វិមជ

និងសហវិម្ឈករឆ២០០៥ បង�ញពីករអនុវ ដំណាក់កល២ៃនកំែណទ្រមងវិមជ្ឈករ និងសហវិមជ្
ែដល្រត�វបានអនុវេឡងតមរយៈ
ច្បេរៀបចំអងក
� រឆា២០០៨
ី
អសកលឬមិនផា�ល់

ែដលផ�ល់េអនូវកេបាះេឆ ា

ចំេពះថា�ក់្រស�ក/ខណ� េខត�/្រក�ង ។ ្រកបខ័

យុទ�ស�សេនះបង�

ពីសរៈសំខន់ៃនករយកចិត�ទុកដក់េលីប��េយន េ្រពបាកំនត់ថា “កំែណទ្រមងេនះនឹងបេង�ីតេឡង
ី នូវ
្របព័ន� និងនីិវិធី េដីម្បីេធ�ីេ
្របាថ្របជារដ�ទំងអស់ ជាពិេសស�ស�ី ្រក� រងេ្រគាះ និង
ត
ជាតភាគតិច មឱកចូលរួមក�ុងកសេ្រមចចតេ� នថា�ក់រជធានី/េ ខត� ្រក�ង/្រស�ក/ខណ� និងឃសង�ត” 16

។

មាមា្មួយចំនួនេនក�ុងច្បោប់េរៀអង�កែដលទក់ងនឹងប��េយនឌ័រ និងបង�

យា៉ងច្បពីេគាលករណ៏ៃនសមភាពេយនឌ័រ និងសិទ

និងកផ�ល់អំណាដល់�ស�ី

។

ច្បោប់េនះ

ជាមូលដក�ុងករេលីកម�ស់តួនាទី ករចូលរួម នភាតំណាជ�ស�េី នក�ុនេយាបាយ និងេសចក
សេ្រមចចិត�េនថារជធា/េខត�/្រក�ង្រស�/ខណ� និងឃុំ/សង�ត 17 ។
16

បែន�មពីេលីេនះេទៀត  រជរដ�ភិបាលកម�ុជាបានបេង�ី តកម�វិធីជាតិ១០ឆា�ំ ស្រមាប់ករអភ្រប

ធិបេតយ្ថា�ក់េ្រកម(២០១០-២០១៩) េដីម្បីព្រងឹងតួនាទី�ស�ី និងសមភាពេយនឌ័រ ក់េ្រកមជា
េដបាកំនត់ថា  ករអភិវឌ្ឍ្របជាធិបេតយ្យថា�ក់េ្រកមជាតិ  និងមានចីរភាពលុះ្

ែតប��េយនឌ័រ្រត�បានេដះ្រសយ។ ទំងកម�វិធីជាតិ និងែផនករអនុវត�រយៈេពលបីឆា�ំដ��ូល

យុទ�ស�សេយនឌ័រជាមួនឹងេគាលេដរ គឺកទទួលបានូវរដ�បាថា�កេ្រកមជ ែដលយកចិត�ទុកដក
Ministry of Planning (2005) ‘Achieving the Cambodia Millennium Development Goals Update; Royal Government of
Cambodia.
16
National Program for Sub-National Democratic Development (NP-SNDD) 2010-2019
17
National Program for NSDD 2010-2019, Annex 2, Gender Mainstreaming for Sub-national Administrations
15

6

ពប
កកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ និងករផ�ល់អ
ី ��េយនឌ័រ  ក៏ដូចជករអភិវឌ្ឍថា�ក់េជាិែដលេលី
ត

ដល់�ស�ក
� រលរូបភាេនក�ុដំេណីរករអភិវឌ្ឍ្របជាធិបេតយ្យថា�ក់េ 18។
ី ុង
17

េយង
ី អចនិយបានថា ករប���បេយនឌ័រជាដំេណីរករៃនករវយតៃម�ពីករអនុវត�សបុរស
និង�ស�ក
� ករចូលរួមេរៀបចំែផនករសកម�ភាពណាមួយ ដូចតក់ែតងច្ប េគាលនេយាបាយ កម�វិ
ី ុង
េន្រគប់វិស័យ និង្រគប់កំរិត

និងករ្រព

េនះក៏ជាយុទ�ស�ស�មួយស្រករដក់ប� លគា�នូវបទពិេសធ

បារម�របស់បុរនិង�ស�េី ដីម្បេអយករេរៀបចំ ករអនុវត� ករតមដន និង

ៃនេគាលនេយា

និងកម�វិធីនានាទកនឹងកិចក
� នេយាបាយ េសដ�កិច� និងសង�

មានលក�ណៈ្រគប់្រគា

ករេធ�

ែបបេនះនឹងបង�លក�ណៈេអយ�ស�

និង

បុរសទទួលបននូវផល្របេយាជន៍េស�ីគា� េហីយវិសក៏នឹង្រត� កត់បន�យេទតមេនាះែ ជារួម
េគាលេធំបំផុតៃនករប���បេយនឌ័រ គឺេដីម្បីសេ្រមចបានន ភាពេយនឌ័ 19 ។
18

េន ថា�ក់េ្រកមជាតិ មន�ីរកិច�ករនាគឺជាតំណាងេអយគណៈកមា�ធិករអភិវឌ្ឍន៍ជនបទេខត� ជ
គណៈកមា�ធិក្របតិបត� ែដលមានភារកិច�ផ�ល់ករគាំ្រទដល់ករប���ប េនក�ុងេខត�របស ខ�ួន ។
ជនបេង�ែផ�កេយនឌ័រ្រ�វបានបេង�ីតេឡីងេនតមមន�ីរ
ត
េខ 20
19

។

គណៈកមាធិកពេិ ្រគាះេយា

េលីប���ស�ី និង កុមារ្រត�វបានបេង�ីតេឡីងជាយន�ករថា�ក់េ្រកេដីម្បីជួយជ្រម�ញេលីកកម�ស់

សមភាពេយនឌ័រ  និងផ�ល អំណាចដល់�ស�ីនិងកុមារ គណៈកមា�ធិករពិេ្រគាះេ េលប
ី ���ស�ី
និងកុមារ  អនុវត�តួនា

ដ៏សំខនក�ុង

ករផ�ល់ជាសំណូមពរ និងអនុសសន៍េផ្សងៗដល់្រក�ម្របឹ

គណៈអភិបាលេខត� អភិបាល និងគណៈក ធិករេផ្សងៗេត េលប
ី ��ែដលពក់ព័ន�នឹងសមភាពេយនឌ័
និងប���ស�ី និងកុមាែដលស�ិតក�ុងែដនសមត�កិច� មុខងរ និងតួនាទីរបស់្រក�ម្រ 21 ។
20

ករប���បេយនឌ័េនក�ុងកំែណទ្រមង់វិមជ្ឈករ និងវិសហមជ្ឈករេកីតេឡី ករអនុវត�តមកម �វិ
សីឡេនថា�ក់ឃុ-សង�ត់ និ េខត� 22 ដូចខងេ្រក
21

- កច
ិ �សហករជាមួយ្រកសួងពក់ព័ន� េដីម្បីប���បេយនឌ័រេទក�ុង ែណនាំ និងេគា េយាប

អភិវឌ្ឍនមូលដ�ន 

th

Information obtained through interview with NCDD advisor Ms. Henny Anderson and Mary Sok, 14 December 2012
United Nation Economic and Social Council (ECOSOC), 1997. Available at:
http://www1.aucegypt.edu/src/engendering/definitions.html#Gender%20Mainstreaming
20
National Program for NSDD 2010-2019, Annex 2, Gender Mainstreaming for Sub-national Administrations
21
Ministry of Women’s Affairs, July 2012, Women’s Political Participation in Cambodia : Policy/mechanism, Progress
and lesson learnt
18
19

7

-កច
ិ �សហករ  និងករតស៊ូមតិជាមួយនឹងថា�ក់រជធាន ្រស�ក និងឃុំ េដីម្បីប���បេយនឌ
េនក�ុ េសចក�ីែណនា និងេគាលនេយាបនា 

- ករព្រងឹងសមត�ភាពដល់មន�ីរេខត�ទំងអស់េដីម្បីអនុវត� តមដន និងវយតៃម�ករប���

-ករបេង�ីតេអយមានបណា�ញេយនឌ័រជាមួយនឹងស�ប័ននានាេនតមមូលដ�នពី

គណបក្សនេយាបាយនានា និង្រកសួងមហៃផ� េដីម្បីបេង�ីនមុខតំ ក៏ដូចច អភិបាលរ
អភិបាលខ័ណ� េចសង�ត់ និងេមឃុំជា�ស�ី េអយបា មានចំនួនេ្រចីននិងទូលំទូល

- ករេរៀបចំេអយមានេបក�នារីឈរេឈ�ះស្រមាប់ករេប-សង�ត់ ឆា�២០០៧ ។
- កិច�សហកជាមួយភា�ក់ងរស្រមបស្រម�លកមេនក�ុងកម�វិធីបណ�ុះប
ណា�លៃនសមាជិកថ�ីជា ។

ភាពេជាគជ័យៃនកំែណទ្រម ង់វិមជ្ឈករេដីម្បេលី
ី
ស�ួយតួនាទី
ក
�
ស �ីេនក�ុ

VI-

េទះបីជាមានទស្សនៈពីបុពីតួនាទីរបស់�ស�ី និករចូលរួមក�ុងឆនេយាបាយក៏េដយ កភស�ុត

បង�ថាវប្បធម៌មិនែមនេនែតដែដល មិនផាស់ប�ូរេនាះ
�
ជំនួយអន�រជាត េគលករណ៍្របជាធិបេត
និងកផា�ស់ប�ូរនានាេ្រកយសម័យសនឹងេធ�ីេអយមានករផា�ស់ប�ូរទស្សនៈ និងទមា�ប់បុ 23 ។
22

24
េលក Stivens យល់េឃញ
ី ថា “ទំេនប
ី ភាវូបនីយកម�េនអសុីគឺដំេណីរករេយ” ។ ភាពជាតំ

នេយបាយ និក�ុងតួនាទីេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�ស្រមាប់ និងសមភាពេយនឌ័រ្រត

បានេលីកជ្រម

េដយអង�កទទួលជំនួយអន�រជាិ ក៏ដូចជាអង�ក
រេ្រ ករដ�ភិបាលនានាេនក�ុងអំឡុងសម័យ
ត
ជាពិេសេនតជនបទ ។ ករជ្រម�ញេនះបានបេងេអយមានបរិយនេយាបែដលមានភបត់
ែបនកន់ែត្របេសីរេឡីង ប៉ុែក

អភិវឌ្ន៍ទមទឲ្�ស�្រ
ី ត�វេដីរតួនាទីជាគន�ឹះនាំេអ ”ត្រម�វក

និងឱកស្រមាប់�ស�ីេនក�ុងមុខតំ ដឹកនាំកន់ែតេកីនេឡ” 25 ។

ករចូលរួមរបស់�ស�ីេន្រគប់កំរិតបានេកនេ
មពេី មឃុំ និង្របធាន្រក�ម្របឹកែដលជាបេឆា�
ី េហយបែន�
ី

េនាះ បច�ុប្បន�េនះ �សចូលរួមយា៉ងសកមេនក�ុរដ�ភិប និងជាជនបេង�លស្រមាប់េមភូមិ និងអនុ្របធភូមិ

ជាេដី 26 ។ �ស�្រ
ក
ី ត�វបានេគេមីលេឃីញថាមានករយល់ដឹង និងភាពេជឿជ ក�ុងករេលីកេឡីពត្រម�
ី
25

និងកង�ល់នានា

Kim and Ojendal (2012)
Stivens (2010), cited in Ojendal and Kim (2012)
25
Kim and Ojendal (2012)
26
Ibid.
23
24
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�ស�េី នក�ុងឆាកនេយាបាយ និងក�ុងមុខតំែណងដឹកនាំេនថា�ក់មូលដ�ន ្រត�តេឃញ
ី ថាមាន

េប�ជា ចិត�ខ�ស់កុងក
�
រេដះ្ប��េសដ�កិច្រគ�សរ និងកិច�ករសង�មរបស់សហគមន៍បានល�ជាងបុ
�
�ស�ម
ី ិនសូវមានភាពលេម��ងរវង្របជាជនែដលមកពីគណបក្ស និងមានតមា�ភាពជ ជាងេនេទេទៀត
វិមជ្ឈកបានផ�ល់ឱកសដល់�ស�ីេអយកនល់ដឹងពីសិទ�ិរបស់ពក
ួ គាត់

និងករចូលរួមេនក�ុងកម �វិធីអភិវន៍ និងករកសសមត�ភាពនាន ករងរទំងអស់គឺេឆា �ះេទក

បេង�ីតនូវតំរូវករស្រមាប់សម និងសកមភ
� ាជំនាេនក�ុងកិច�ករសង�ម និងនេយា អង�កេ្រ
រដ�ភិបាល និង្របព័ន�ផ្សពនា្រត�វបានេគយល់េឃីញថាជា្រចកេចញដ៏សំខន់ ក�េទទិ

េដៃនកព្រងឹចំេណះដឹងទក់ទនឹង េយនឌ័រ  ។ ចលករទំងេន គឺបានជួយរុញ្រ្រក�ម្របឹក្សទំឡា
និង្របជាជនមូលដ�នេអយប ដឹងអំពី សិទ�ិនានាទក់ទងេយនឌ័រមានដូចជា សមភាព�ស�ីេន

សកម�ភា េនក�ុងជិវិត និងេនក�ុងវិស េផ្សងៗ  េនះប��ក់េអេឃញ
ី ទស្សនពបុ
ី រកន់ែសរល
បន�ិចម�ងៗ និងជួយដល់�ស�ីេអយកន់ែ រឹងមាំ មានករអប់រ ំ េហីយមានករេប�ជា ្រពមទំងទំនាក
ទំនងយា៉ងមាន្របសិទជាមួយប
ណា�អង� និងរដ ភិបា 27 ។
26

VII-

ឧបសគ�ចំបងែដលររំង�ស�ីក�ុងករចូលរួមយា៉ងេពញេលញេនក�ុងឧបសគ�ធំៗែដលរងំ
ស�ះដល់ករចូលរួមរបស់�ស�ីក�ុងឆាកនេយ

េទះបីជាមានស�ិតិបង�ញថា ភាពជាតំណាងៃន�ស�ីេនតមមុខតំែណងនានាក�ុងស� និងនីតិ្របតិបត�

មានករេកីនេឡីងតមរយៈករេប ាះេយផា�ល់ និមិនផា�លកេ៏ ដ 28 ករចូលរួមរបស់�ស�ីេក�ុងឆា
27

នេយបាេនែតមានកំរិតេនេឡីយ េហីយដំេណីរករៃនករសចិត�េនែតជា្របឈមយា៉ងធ�នក�ុងដំេណីរ
ក្របធិបេតយ្ មានន័យថា�ស�ីនឹងមិនបាេដីរតួនាទីជាតំបាន្រគប់្រេនក�ុដំេណីរ ករៃនករេធ

ករសេ្រមចចិត�េនា ។ មានកត�ជាេ្រចីនែដលរំងស�ះដល់ករចូលរួម និងឥទ�ិពលរបស់�ស�ីេន
នេយបា ។

១- អទិភាពរបស់គណបក្សនេ
េទះបីជា�ស�ី្រត�វបាន្របគល់ភារកិច�ជាបន និងទទួលបានករេគារពផ�ល់តៃមក�ុងគណបក្សេផ្ស

យា៉ ណក៏េដយ ក៏្របន�ៃនករេបាះេឆា�តេនថា�-សង�តេនកម�ុជា្រត�វបានេធ�ីតមរយៈ ប��ីេប
ៃនគណបក្នីមួយៗ។

�ស�ីគួរែត្រត�វបានដក់េលខេរៀងេនខតរ េដីម្បីទក់ទញសន�ឹកេ េដីម្ប

ភា�បស�នភាព និងករេលីកតេម�ីង�េទនឹងដំេណីរករបស់គណបក្សនេយាបា

27
28

Ibid.
Ibid.
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ករេបជា�ចិត�របស់គណបក្ស គឺជាបល័ក�ខ័ណ� ែដលសំខន់ជាងេគបំផុតេដីម្បីេអយ�ស�ីេដីរតដ៏សកម�
េនក�ុនេយាបាយ កិច�ករេនះអសេ្រមចេទបានតម រយៈេពលៃនករបំេរីគណបក្ស ភាពសំ
េនក�ុងបរិបទ ៃន្របព័ន�េរៀបចំប� �ីគណបក្ស ែដលអនុ��តិេអយ�ស�ី្រត�ក់ ជាេបក�ជនអទិភាព 

ជគន�ឹះក�ុងករេលី កម�ស់នេយាប 29 េហយ
ី ក៏ដូចជចំេព ្រគប់េបក�ភាពទំងអស់ែដរ អៃនក
28

សេ្រមចចិត�េន ក�ុងគណប អចអ្រស័យេទេលីករេប�ជា និង្របជា្របិយភាេពពីសំណាក់្រ
ដូេច�ះ

េបក�នារែដលបេ្រមករង

េដីម្បទទួលបាននូទំនុកចិត� និងបណា �ញែដលមាន្របសិទ�

ជត្រម�វករេនក�ុង មរបស់គាត់ ែដលមានករេលីកតេម�ីងឆាប់តមរយៈ្របព័នគណបក្ស  វជា
សំខនែដលគណបក្

នេយាប

មានភាពសកម�ជាក�ុងករអនុវតេគានេយបា

េយនឌ័រនាេពលអនាគតេដីមេអ�ស�ីមា តួនាទ កន់ែតរឹងមា េទះបីជាយា៉ងណាក៏េដយ 

នេយាបាយទំងអចមទស្សនថពក
ួ គាត់ម ករលំបាកក�ុងករែរកេបក�ភាជា�ស�ែដលមាសមត�ភា
េដីម្បីឈរេឈ េនេលខេរៀងដំបូៃនប�� ីឈរ េឈ �ះ ។ �ស�ីែដលមានចំេនះដឹងខ�ស់ មានសមត�
័
និងមនវយេក�ង អចនឹងមិនចង់េធ�ីកនូវថ
ា�កមូលដ� េនាះេទ 
២- កត�សង�ម និងកង�ះខតករគ
ឥទ�ព
ិ ល្របៃពណ

និងផ�ត់គំនិតរបស់�ស�ី

រួមផ្សំនឹងនិនា�េយាបាយេនកមផងេនាជះឥទ�ព
ិ លដល់ក

ចូលរួមរបស់�ស�េី នក�ុងជីវិតនេយាបា េន្របេទសកម�ុជា អ និងនេយាបាយផ្សោរភាយា៉ងរឹ

មាេទនឹងចរិតលក�ណៈរបស់បុរសេហយតមរយៈករយល់េឃីញេនះ វ
ក�ជាករពិចរេលក
ី
ី 

កំណត់បុគ�លិកលក�ណៈរបស់�ស�ីផងែដរ ។ �ស�ី្រត�វបាន សេងេឃញ
� រផ�ះ 
ី ថរួមចំែណកខន នឹងកិចក

�ស�ីជាេ្រចីនេមេខត�គឺ ្របកន់ ប់េទនឹេគាលករ វប្បធម៌ ្របៃពណ ទំេនៀមទមា�បកំណត់េដ
ច្បោប់្រសី  ែដលទូនា�នអំពីតួនាទីរបសែដល្រត�្របិប
និងកិចក
�  ផ�ះសំែបង ។ េនះមានន័យថា�ស
ត ិ�ស�
ត
ែដលអ្របឡូកក�ុងនេយាប នឹង្រត�វទទួបន�ុកេទ�រដង គឺពក
ួ គាត់មិន្រត ែត្រត�វទទួលខុស្រតេលី
ករងរករិយាលយមុខេនាះេទ ែតែថមទំង្រត�វរ៉នូវកច
� រផ�ះផងែដរ
ិ ក

ករយល ្រចលំអចនឹង

ែតបន�មានែដលថា�ស�ីមិនអចេធ�ីករដូចបុរស េខ្សោយជាងបុរស េដះ្រសយនឹង

សន�ិសុខ

េនក�ុសហគមន៍ពក
ួ គាត់ េហីយេនែមិនអចទទួលរ
៉កងេផ្សេទៀតដូចបុរសបានេ 30 ។ ករយល
ត
29

ខុសទំងេនះ្រត�វ ែតផា�ស់ប�ូរ្របសិនេបី�ស�ីនឹងេដីរតួនាទីដ៏េពញេលេនក�ុជីវិតនេយាបេនថា�ក
មូលដ�នេនាះ

29
30

Kim and Ojendal (2012)
Ibid.
10

ជាេរឿយ ែតងែតមានកង�ះខតនូវករគចំេព�ស�ីកុងក
�
រចូលរួមក�ុងឆនេយាបាយ េនះគឺបំពក់បំប៉
ផង ែដរដល់�ស�ីេអយក�យជាអ�កែដលស�ហប់ស្រមាប់�ស�ីែដល ខ�ះនូវជំេនឿេជឿជាក់ នេដីម្បបំ

េពញករងក�ុងតួនាទីសំខន់ៗដូចជាថា�ក់ដឹកនាំ មូលដ�ន ែដលជួយព្រងឹងនូវដំេណាះ្រេលី
ប��ែដលេកីតមានពីដំបូង ទក់ទិននឹងករកង�ះករគាំ្រ ជាកសំខន់ែដលស�មី និងសច់ញាជ

បុរសចូល រួមយា៉ងសកម�ផងែដរេនក�ុងដំេណីរករេលក ស�ួយទំនាក់ទំនងេយ
ី
។ ថា�ក់ដឹកនជា�ស�អ

នឹងមិន្រត�វបាន េកតសេសីរពីមិត�រួមក ប�្រក�ម្របឹក្សជាបុរស បក�ុងគណបក្របស់គាត់  ថា�កដឹកនា

ជា�ស�ីមិន្រតឹមែតម មនករគាំ្រទ្្រគាន់ពីបុរសេនាះេទ ប៉ុែន�េពលពីសំណាក់�ស�ីគា�ឯងផងែ 31 ។
30

េបីេយាងតមកិច�សមា� ជាមួយនឹងគណកមា�ធិករជាតិ ស្រអភិវឌ្្របជាធិបេតយ្យថា�ក់ជាត
្របធានបទេយនឌ័រមិន្រ ថា្រត�វបាន ស�គមន៍េនក�ុពិភាកជាមួយបុរសេនាះេ ជធម�តម�ន�ី

រជកជាបុរស មានទស្សនៈអវិជ� ក�ុងករេលីកយក្របធាទក់ទនឹងកេលក
ី តេមង
ី� �ស�ជ
ី រេបៀប
វរៃនកិច�ពិភាក 32។ េទះជាយណាក េដេពលខ�ះចរន�េនះគឺកំពុងែតមានកផា�ស់ប�ូរ
31

�ស�ីេក�ងៗជ

េ្រចីេន ្របេទសកម�ុជាេធ�ីដំេណីរយៗេដម
ួ គាត់មឯករជភា
ី ្ប សក
ិ ្ និង្របកេធ�ក
ី េនះ េធ�ីេអពក
និងអចកសង នុកចិត�េ្រកពីប្រមាម្ ។

៣- ករអប់រ
េដីម្បីបំេពញតួនាទី្របកបេដយ្របសិទ�ភាព �ស�ីក៏្រត�វករក្រមិតចំេនះដឹងដ៏សម្រមួយ គួបផ្ស
េទនឹងបទពិេសធន៍ផងែដរ

ក�ុងកជ្រម�សមភាពេយនឌ័

អក�រកម� និងចំេនះដឹងទកទងនឹងករអនុវត�កិច�កររដ�បាល គឺជាកត�ស
និងេធី�េអយសមាក្រក�ម្របឹក្សោឃុំជ្រជាបេអកន់ែតច្បពីប��

ទំងឡាយ ដូចជាករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុ ករេរៀបចំែផនករ និងថវិក ែដលជាគនឹះក
�
�ុងករ
ថា�ក់មូលដន្របកេដ្របសិទ�ភ ។ កង�ះខតករយល់ដ គឺជាកត�មួយក�ចំេណាកត�សំខនជ

េ្រចីនែដលពន្យល់ ប��ក់ពីអតុល្យភាពៃនទំនាក់ទំនងេយនឌ័រេនក�ុង្របេទស កត�េនមិន្រតឹែត
ជះឥទ�ព
�
របំេពករង
ិ លដល់ករង ្របចំៃថ�របស់�ស�ីប៉ុេណា�ះេទ ែតែថមទំងប៉ដល់ទំនុកចិត�កុងក
របស់ពក
ួ គាត់ផងែដរ

េទះបីជាមានភ័ស�បង�ពីកេកីនេឡង
ី នូវកប��ូនេក�ង្រសីេអយចូលេរ

ក៏េដយ ក៏អ្ៃនកេបាះបង់ ករសិក្សោពក
ួ េគក្រមិតក�ុងអនវិទ្ល័យ្រត�វបចត់ទុកថាជា ្របឈ
ដ៏ធំមួយ ជាពិេសេនតតំបន់ជនបទ និងតំបន់ដច់្រសយាល ។ េបីេយាងតមវិទ្យោស�ន 33
32

ករេបាះបង់ករសរបស់េក�ង្រស េនអយ៧-១១ គឺខ�ស់ជាងេក�ង្រប�ស

Prak and Schuette (2007), Gender and Women Politics in Cambodia, Heinrich Boll Stifung, Cambodia.
th
Information obtained through interview with Ms. Henny Anderson and Ms. Mary Sok, 14 December 2012
33
National Institute of Statistics, Education Statistics Database, 2009-2010, MoEYS, Cambodia
31
32
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៤- ភាពឯករជ្េសដ�កច
ិ �
កង�ះខតភាពឯករជេសដ�កច
ិ � គឺជាឧបសគ�ដ៏ចំបងផងែដរក�ុងករអភិវឌ្ឍសមភាព និងទំនាក
េស�ីភាគា�វងបុរសនិង�ស�ី  �ស�ីេនតមេខត ជាេរឿយ្រត�វបានបដិេនូវលទ�ភាពក�ុងករទទួលបាន

ធនធាែដល ពក
ួ េគ្រត�កេដម
ី ្បបំេពញតួនាទីេអយបានេពញេលញេនក�ុងឆាកន េយាបាយេន
តទីជនបទ ែដលទស្សនចំេពះករចូលរួមរបស់�ស�ីេនក�ុងនេយាបាយមិន្រត�វបានស�ទួលស�ល

េពញេលញេនាះេទ  ឯករជ្យខេសដ�កិច្រ
� ត�វែតចប់េផ�ីមកច
ិ �ករផ�ះ និងេនក�ុងរង�ងគណបក្សេយាប

្របសិ�ស�ីមាន បំណងបំេពតួនាទី្របេសីរជាង ។ កង�ះខតធនធានហិរ��វត�ុ មានន េនេពល
ែដល្រសី�បង�ញពី អទិភាពរបស់ខ�ួន គឺមិនមាន្រភាពេនាះេទ េបីគា�នករគាំ្រទជាដុំកំភកេ្រ
រដ�ភិបាល និងមូលនិធិ ឃ-សង�ត់ ឫពីអជា�ធរថា�ក់ ឬគា�ន្របសិទ�ភាពេគា�នករ្រែផ�កសមា�រ

34
ពអង
ី �ករេ្រករដ�ថវិក ឃុំ-សង�ត់ ប�ពីរដ�ភិបាលថា�ក់ ។
33

៥- ករអនុវត�េគាលនបា
េទះបច្បោ

និងេគាលនេយាបាយជាេែដលេលីកកមស
� ់សមភាពេយនឌ័រ

 េហីយជាក់ែស�ងេទះ

កម�ុជ មាន្បខ័ណ�ែដលបានចង្រកងជាឯកសរបាន្រតឹម្រត�វ និ ងទូលំទប��តិជ
� ាិ និ
អនុ
ត

ស��អន�រជាតិនានាសំេដដេលីកកម�ស់សិទ�ិ និងតួនាទី�ស�ីយា៉ងណាក៏េ

ក៏ករអនុវត�និងកព្រងឹ

កអនុវត�ច្បោេនមានលក�ណៈយឺតយាេនេឡីយ  ជាទេទ េគាលនេយាបាយ នប��តិ�ទក់ទ
នឹងប��េយនឌ័រ  មិន្រ�ត បានេគែស�ងយល់ច្បោស់លស់េនេឡីយេទ េហីយករ ជ្រម�ញ និងេលប��

េយនឌ័រជាសធា
េនាះែដរ

ក៏មិនបានេធ�ីេឡីងេដយអនុេលមតប��តិ និងេគាលនេយយែដលមា

ករកំនត់តួនាទីេអយបានជាក់លក់ និងករតភ ទំនាក់ទំនេអយបាន្របេសី

មុនរវថា�ក់ឃុំគណបក្សនេយាបាយ បុគ�ល អចជួយដល់ករស្រម�លដល់ករអនេគាលនេយា"35 ។
ជាជករអនុវត�តមាគា៌ែណថា�ក់ជាតិ ករអនុវត�ន៍អនឹង្របតិបតិ�តេគាលនេយា

របស់ 

គណបក្នេយាប ។ ករអនុវត�េពញេលញអចជាប��ៃនករខធនធានេនថា�ក់មូលដ�នក�
េដ ្រសនូវប��េអយបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេនក�ុ ដូចជាអំេពីហឹង្សោក�ុង្រគ�សរ ្រកី្រ
។ សរុបមក មានវត�មានៃនេគាលនេយាបាយ ប្រត�វបានររំងេដយប��ៃនករអនុវត� េផល
ប៉ះពល់ ែដលែតងែតេកីតមានៃនបទដ�នសង កង�ះខតករគាំ្រទែផ�កហិរ��វត�ុឆន�ៈនេយាបាយេដីម
ជ្រម�ញេអ បានេពញទំហឹតមរយេគានេយាបាយទំងឡា 36 ។
35

Kim and Ojendal (2012)
Ibid.
36
Ibid.
34
35
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៦- ករបេ� �ញទស្សនៈក�ុងេចញេសចក�ស
� ា�ក់មលដ�
ី េ្រមចិតថ
វត�មាន�ស�េនក�ុងតំែណងែតមួយមុខគត់គឺមន្រគប់្រគាន់េនាះេទ សេម�ងរបស់គាត់ ្រតករទទួ
ដឹងលឺ  េហយ
ី �ស�្រ
ី ត�វែតអចបំេពញករ ងរ និងផល្របេយាជន៍របស់្រត�វបែស�ងយល់ និងយកចិត�

ទុកដក់ក�ុង កិច�ពិភាក្សោេដញេដល ។ តមរយៈេនះ ឆន�ៈដ៏េមាះតក�ុងកបំេពញករង

េលប
ួ គាត
ី ��សំខន់ៗរបស សហគមន៍អចបេង�ីន្របជា្របិយភាព្រក�ម្របឹក្សោ ែដលអចេអពក

កន់ែតទទួលបាននូវករ ចិត�ពីសំណាក់គណបក្សរបស់ខ�ួនបែន�មេទៀត ដំេណាះ្រសយ្របក
្របសិទ�ភចំេពះប��េមូលដ� ផ�ល់ដល់�ស�នូវ
ី ភាព្រម្រត�វតមផ�ូវច្បោប់េនក�ុងសហគមន៍ ប៉ុែន��

្របឈនឹងហនិភ័យ្របសិនជាពួកគ េធ�ីករេនតំបន់ែមាឥទ�ិពល្របៃពណីខ�ំង ប��ទេនាះម
ដូចជាអំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សែថទំកូនេច សុខុមាលភាពសង�ម និងករងរផ�ះស ករែែ្រនូវ

ទមា�ប់ទំងអស់េនឹងក�យេទជាគន�ឹះេដម្ប
ី ីេធ�ី មានភាព្ច្បោបរួមេលីករបេ� �សេម�ងរបស់
�ស�េី នថា�មូលដ�ន  ជារួ ករទទួលបាន្របជា្រប ពស
ី ំណាក់្របជាជន ករបំេពញ្រកប

េដតមា�ភាព នមានករេប�ជា�ចិត� ចំេពះសហគឺជាកត�គន�ឹះ ែដលេលីកស�ួយសេងនេយាប
របស់�ស�េី នថា�ក់មូលដ� ដូេច�ះ  សមត�ភាពពិត្របាកដរបស់�ស�ីែដ បេ�� ញ និងបង�ក�ុងេពល

បំេពញភារកិច�របស់គាត់្របកប ្របសិទ�ភាពេនាះ គឺអចទទួលបាន ទំនុកចិត�និងកិច�សហក

ែដលពួកគាត់ទទួលបានពីករេ្រជា ពបុរ
ួ គាតកនែតមា
ី សែដលជួយេអយរបេ�� ញមតិរបស់ ពក

្របសិទិ�ភ និងទទួលបានឥទ�ិពេនក�ុងេវទិនា 37 ។ វត�មានរបស់�ស�ីេនក�ុងតួន ដឹកនាគឺជាេរឿ
36

ក្រមមួយ  ជាេរឿយៗ េគសេង�តេឃញ
ី ថា េនេពលែដល�ស�ី្រត�វបានេ្រជីសេរីសេអយ កិច�ករនេ

បាមូលដ�ន ពួកគាត់ទទួលបាតំែណងេនថា�ក់ទបប៉ុេណា�ះ ។ ជាក់ែស�ង ែដលពួក គាត់ប
េពញករងរេនក�ុង្រក�ម្របឹក្សោឃុំែតងែតេដីរតួនាទីជាអ�កគាំ្រទ ជាជាេ
ង ដីរតួនាទីេពញ
38
េធ�ក
ី រសេ្រមចចិ ។
37

ជារួម កត�គន�ឹះេផ្

មូលដ� គឺ

ែដលអចេអយ�ស�ីបេ ��ញមតិរបស់ពួកគាត់យា៉ងេពញេលញេន

- ករទទួលបនូវធនធានហិរ��វត�ុ និងសិទ�ិេធ�ីករសេ្រមចចិតផ�ូវច្បោ
-ករទទួលបានករគាំ្ងទំនុកចិត�ពគណប
ក្សរបស់ពួកគាគឺជាជំនួេនេពលែដពក
ួ គាតមា
ី
ទំនាកទំនងរយៈេពលយូរជាមួយគណបក្ស

Ibid.
th
Information obtained through interview with NCDD advisor Ms. Henny Anderson and Ms. Mary Sok, 14 December
2012
37
38
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-កំរិតៃនករអប់រំ និងបទពិេសធន៏្រគបន់ ្រពមទំងករបេង�ីនសមតក�ុងភាពជាអ�កដឹកនាំ 
ក្រគប់្រហិរ��វត�ុ ។ល។

- មានករេជឿជាក់េលីខ�ួ

- ្របជា្របិយមានករគាំ្រទ និងទទួលបានទំនុកចិត�ពីស 39 ។
38

VIII- តួនាទសមាជិសភាក�ុងរព្រងឹងតួនា្រសី�ក�ុករអភិវឌតមែបប្របជាធិបេ
សភអេដីរតួនាទីយា៉ងសំខន់ក�ុេលីកកមស
� ់តួនាទី្រសី�ក�ុងនេយាបា

តមរយៈមុខងនីតិកម�

តំណាង និង្រត�តពិនិត្យ ។ សម្រពឹទសភា្របម៩៣% ្រត�វបេបាះេឆ ា�តេ្រជីសេ
េដយ្រក�ម្រប

ឃុំសង�ត់

េហយ
ី មុខងតំណារបស់សមាជិកស

ផ�ល់សមាជិក្រពឹទ�សភា

តួនទីយា៉ងសំខកុង
� ករកសសមត�ភាដល់្រក�ម្រក្សោឃសង�ត ។ េទះបីជាយា៉ងណាក៏េដ

សំខន់ែដសភាគួរយកចិត�ទុកដក់ស�ប់ និងេធី�ករេជិតស�ិទ�ជាមួ្របជាជនក�ុងសហគម
គឺមិន្រតឹមែតជាមួយ្រសី�េន

នេយាប 40
39

ក�ុងវិស័យករង
សធារ

។

េដីម្បយល់ដឹងឧបសគ�ែដលររំង្រសី�ក�ុេដីរតួនាទីេពញេលក�ុងឆា

្រសី�្រត�វកគាំ្ពស
ី ំណាក្រក�ម្រគ�សរ និងសហគមន៍ ក�ុងករចូលរួមច

េហយ
ី សភមាតួនាទស�បនូវប��របស់្របជាក�ុងសហគមន៍

េដីម្បីេដះ្រស ទំងឡទក់ទនឹងប��េយនឌ័រ 

។

អចេ្របី្រតួនាទរបស់ខ�ួនេដយទំនាក់ទំជាមួ្រសី�េនក�ុងមណ�លរបស់ខ�

និងចូលរួមេវទិក
សមាជិសភ

និងតរយៈេវទិក

សធារណ េដេលក
�
�
ី ទឹកចិត�្រសី�ឲ្យចូលរួមកិច�្របជ និងកបេ�� ញមតិ  ផ�ល់វគបណ
ុះបណា�

និង

ព័ត៌មាន និងជ្រម�ស�ីឲ្យកជាអ�កដឹកន ។ ជំហែដលបានេរៀបរខងេលី្រត�វករេពលេដីម្ប
សេ្រមចបានេដីម្បីឈនករចូលរួមដ៏ពិត្របាកដ

ករអនុវតច្បោ និងេគាលនេយាេនែតជាប�� េហីយសភាគួរែត្រ�
្
ត ពិនិ
ត
ត យ និងែកែ្របច្បោប់
េដីម្បេអយ្រសី�ទទួលបាននូវករយកចិកដក់ និងសិទិ�ដ៏ពិ្របាក ។

ឧទហរណ៍ ច្បស�ីពីក

េបាះេឆ ាេ្រជីេរស្រក�្របឹកឃុំ
-សង�ត អរួមប��ូលនូវសមាសភាពេយនឌ
ី

និងគួរែតមាករយល

Kim and Ojendal (2012)
Information obtained through interview with NCDD advisor Ms. Henny Anderson and Ms. Mary Sok, 14th
December 2012
39
40
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ដឹងពរី េបៀបេធ�ក
ី រងជ
41
េយនឌ័ររួចេហយ
។
ី

មួយ្រក�មបេចកេទសក�ុង្រកសួងេដីម្បីអនុវច្បោប់ែដលប��ូលសមាសភ

40

បែន�មពីេលីេនះ  សភាគួរសិកលម�ិតេទេលករែបងែចថវិកស្រមាកម�វិធីែដលទក់ទងនឹង�ស� និងថាេត
កផ�ល់ថវិកមានភ្រគប់្រគាន់ក�ុងករេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វកររបស់�ស�ីេនក�ុងថា�ក់មូលដ
សមាជិសភគួរែតេ្របីអំណាចរបស់ខ�ួនក�ុងករប ��ុះប��ូលអភិបាល

ក�ុងករអនុវត�រេលីកកម�ស់

ករយល់ដឹក កសសមត�ភាព និងករតស៊ូមត េដីម្បីេអយ្របាកដថាម�ន�ីថា�ក់ ករយល់ដឹ
េពញេលញមានករយល់ដឹងពីសកម�
របស់សភាគួរព្រង

និងកម�វិធីែដលទក់ទងនឹេយនឌ័រ 42។
41

ទំនាក់ទំនងជាមបណា�្រកសនាក�ុងជួររដ�ភិប

មួយចំនួនែដលមានកម�វិធ្រសេដៀគា េដម
ី ្បទទួលនូវព័ត៌មានថី�ៗ

គណៈកម�កជំនា

និងអង�ករេ្ររដ ភិបា

នូវប��ែដលទក់ទនឹងកប���ប

េយនឌ័រេនក�ុងថា�ក់ជាតិ ថា�កេ្រកមជាត
IX-

េសចកស
�ី និ�ដ�

េន្របេទសកម� ស�នភាព្រសី�មល�្របេសីរជាងម ប៉ុែន�ករផ�លសិទិ�ដល់្រសី�េអយេពញេលញ
ក�ុងឆានេយាបាយេនែតមានឧេនេឡី

។

ករេលីកមស
� ់ឋនៈរបស់្រសី�ក�ុងសង�េ្របៀបប

ដូចជាករផ�រូបភាពតូចៗ ែដចំបាច់្រត�វករចំែណកៃនរូបភាពទំងេនាះេអយសម្ រ សបជាមួ
បានរូបភាពេពញេមួយ  ។ រូបភាដំបូងគឺករអប់រំ្រសី�េទទួលបានូវចេំ ណះដឹង្រគប់្រគអំពតួនាទ
ី

និងសក�នុព របស់ខ�ួន ។ ចំែណករូបភាពទីពីរៃនករផ�ុំរូបភាពគឺ ករបេង�ីតអំណាចឆន�ៈនេយាបាយ
និង្រត�តពិនិត្យករអនុច្បោទក់ទងនឹេយនឌ័រ  ។ ករគាំ្រទពីបុរសក៏ជាែផ�កមួយសំខ ែដលពក
ួ គាត
្រត�ផា�ស់ផ�ូរករវិច�័យ របស់ខ�ួនចំេពះមិត�រួមករងរជាទំងេនផ និងកែន�ងកងរ  េដីម្បីជួយេល

កម�ស់្រសីឲ្ទទួលបាននូវតនាទ សំខន់ ក�ុងវិស័យនេយាយេអយបាន្របេសីរជា ។ ្រសី�ក៏្រត�វ
ភាពេជឿជាេលីខ�ួនឯងេដីម្បបេង�ីនសំេលងរបស់ខ�ួនេនក�ុងសង�
។
ភាេជាជ័យរបស់្រសី�ក�ុងឆ
នេយាបាយពឹងែផ�កេលីកត�មួយចំនួនដ

អទិភាពេនកគណបក្នេយាបាយ អត�ចរិកបុគ

្របវតិ�េនក�ុងសហគមន៍ នឥរិយាបរបស់បុគ�ល 43 ។ សរុបេសចក�ីមក �ស�ីែដលទទួលបាភាពេជាគជ
42

ក�ុងឆាកនេយាគឺេនេពែដលពក
ួ គាត់ទទួលបករគាំជសធារក�ុងសហគមន៍

ែដលជាកត

Information obtained through interview with Mr. The Chunkhank , Deputy General Director of Ministry of
Women’s Affairs, 12th December 2012
th
42
Information obtained through interview with Ms. Henny Anderson and Ms. Mary Sok, 14 December 2012
43
Kim and Ojendal (2012)
41
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ជ្រម�ញតួនារបស់ពក
ួ គាតេនក�ុងគណបក

។

កត េនះ្រត�វែតទទួលបាននូវករគពបទប�
�តិ�ច្បោប
ី

និងេគាលនេយាបាយសធារណៈ ែដលមានករអនុវត�បាន 44 ។
43F

X-

ចំនុចែដលគួរពិចរប��ស្រមាប់ពិចរណានាេពល
•

័
យុវវយគឺជាេគាលចម្បងក�ុងករប
� ��បសមភាពេយន
ពីថា�ក់ េ្រកមេទថា�ក

េហយ
ី ករប���បេនះគួរែតេធី�េឡី

។ ជំហនដំបូក�ុងករផ�ល់សិទិ�អំណាចដ្រសី�ឲ្យេដីរតួនេពញ

េលញេន្រគវិស័យៃនសង�ម គឺករបេងី�នលទ�ភាក�ុងករទទួលបករអប់រ និងបេង�ីនករអប់រដល់
សិស្ជានាពីដល់អនុវិទ្ល័យនិងថា�កបនា�ប់េទៀ ។ ្រកសួងកិច�ករន បានខិតខ អំពវនា
ឲ្យមាន

យកចិត�ទុកដកបែន�មេទៀតក�ុងកេរៀបចក
ំ ម�វិធី

សិក្សោស្រមាប់្រសី� និង

ករេលីកស�ួយសិទិ� និសេម�ងរបស់្រសីក�ុងកម�វិធស
ី ក
ិ ្សោជាត
•

ករអប់រំក៏ជាគន�ឹះស្របុរសក�ុងករយល់ដឹងអំពីេសចក�្រត�វករបស់្រសី� និងប��េយនឌ័រ

 ។

ករគាំពបុរ
ី សគឺជាករចំបាច់ បច�ុប្បនេនះ បុរសក�ុងសង�ម និងជាអ�កកន់អំណ

ករយល់ដឹមិនបាេពញេលញអំពទ
ី ស្សនេយនឌ័រ និងវិធស
ី �សែដលអចេលីកកម�ស់តួនារបស់

្រសី�េក�ុងឆាកនេ បា ែដលេនះអចជាទិសេដៃនករមតិ ។
•

ជំហនបនា�គឺ ្រសី�្រត�វបេងី�នករចូលរួមក�ុងវគបណ
� បណា�លពីប��ែដលអចឲ្យ្េដីរតួនាទដ៏រឹង
មាកុង
� ឆាកនេយាប ែដលរួមមានីតិវិធីរដ�បាល អភិបាលកិច�មូលដ�ន និងចំេណះដឹងពីសិ និង
េគានេយបាសំខន់ ។ បច�ុប្បន ្រក�ម្របឹជា្រសី�បាន ញថ ពួកគាតមិនមានករយ
ដឹងច្បោលស់ព្របព័ននេយបា ែដលេនះជាកររំងគាត់មិបេ�� ញេយាបល់ ឫផ�ល់គំនិ
េទេលីករងរ ែដលពួកគាត់កំពុងែតប ។

•

ករអប់រំ និងសមត�ភគឺជាកត សំខន់ ប៉ុែន�េដីម្បីឲ្យ្រសី�មេជាគជ័ក�ុងកេដីរតួនាទ
នេយាបេនថា�ក់មូល ន

្រសី�្រត�វកេគារព អត់ធ�ត

និងេលចេធា�ក�ុនេយាបរបស់គណបក្ 45
44 F

។

និងចិត�សប្បុរស គា�នក រេរីសេ

ក�ុងករតស៊មតិេទេលីប�មួយចំនួនដូចជា

សុខភាព ករអប់រ ំ នដំេណាះ្រជំេលះ ្រសី�្របានសេងតេឃញ
ី ថាទទួលបានេជាគជ
និងមា្របសិទ�ភជាបុរស ។ ជាករសំខនល្រសី�មានភាពវ័យឆា�ត មានករអប់រ ំខ�ស់
44
45

Ibid.
Kim and Ojendal (2012)
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្របជា្របិយភាពេនក�ុងសហគមន៍ េឲ្យពួកគាត់អចេដះ្រសយជាស�នភាពម
្របេសីរ  េហីយេនមូលដ�នមាេបកភ
� ាពនាែដលបំេពញនូវកត�េនះពួកគាត់គួរែត្រត�វបាន
អទិភាពេដយគណបក្សនេលីប��ីេឈ � ។
•

ភពជាតំណាបស់្រសី�ក�ុនេយាបថា�កមូលដ�ពឹងែផ�កយា៉ងខ�ំងេលីអទរបស់គណបក្
នេយាបាយ 

កូតេនក�ុស�ប័នេយាបាយ និងរដ�

អជាជំហដ៏សម្រស

ក�ុងករបេងី�នភជាតំណាងរបស់្រសី� ប៉ុកត�េនគួរែតេដីរទន�ឹមគា ជាមួករ្រងងសមត�ភាព
និងសំេលងរបស់្រសី ផងែដរ ។
•

ឯករជ្យភាេសដ�កិច�របស់្រសី�ឺជ
ាកសំខន់ក�ុងករបេងី�នករចូលរួមរបស់្រសី�ក� នេយ
គ
បាយ ។ េស�រភហិរ��វត�ុ អចឲ្យ្រសី�េ្រជសេរីសនូវអ�ីែដលគាត់ចង់េ
ី
សមាជិក្រ

្របឹកឃុំ-សង�ត្រតវករមូលនិធិស្រមាប់គេ

ជាងេនះេទេទៀ

និងេសវែដលពក
ួ គាត់េសី�េឡី

ក�ុងកពេិ ្រគាះេយា ជាមួយសហគមន៍មូលដ�នក�ុងករបេង�ីនឥទ�ិពលនេយាបាយរបស ។
•

ករគាំពីបុរស និង្រក�ម្រគ�សរគឺជាកត�សំខេនះរួមប��ូលក�ុងករព្យេលីក
ទឹកចិត�្រសី�េអយចូលរួមកិច�្រប្រក�ម្របឹក្ស-សង�ត់ ្រពមទំងេលីកេនូវទស្នៈ និងមតិ
េយាបល់របស់ពួកគា ។

•

សភាអចេដីរតួនាទីយា៉ងសំខន់ក�ុងករព្រព័ត៌មានែដលម
សរៈសំខន់ស្រមាប់្រសី�េន េដីម្បីឲ្យពួកគមានករយល់ដឹងជាមុនអំពីសិទិ� ច និងេគា
នេយាបាយែដលក�ុងករគាំ្រទឆាកជ និងករចូលរួមរបស់ពួកគាត់ក�ុងសង�ម និងឆាក
បយ ។

•

ៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍គួែតបន�ផ�ល់ករគាំែផ�កបេច�កេទសដល់រជរដ�ភិក�ុងកអភិវឌ្យន�ក
ែដលមាន ្របសិទិ�ភាពក�ុងករប���បេយឌថាកេ់ ្រកមជ ។

•

យន�ករេដះបណឹ�ងគួរែតមានវត�មានជាបន�ក�ុងករបេង�ីនតមា�ភាព និងគណេនយ្យភាព 
របស់្រសីអច្រត�វបានេដះ្រសយ និងដឹងលឺបានទូលំទូលយ និងអច្រត�វបា
េដយ្របសិទិ�ភ។
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ឧបសម�័ន�ៈ ភាពជាតំណាងរបស់្រសី�ក�ុងឆាកនេយាបាយៈ ន៏្របេទសកម�ុជា និងអន�រជ
តរ

១:

ករេ្របៀបេធៀបភាពជាតំណាងក�ុងវិស័យនេយាបាយរបស់្រសី�រវងថា�ក់ជាតិ 

ក�ុងែខតុល ឆា២០១០
្របេទ

តំណាង្រសី�ថា�ក់ជ(%)

តំណាង្រសី�េនថា�ក់
ជាិសរុ
(%)
ត

អហ�នីស

២៧.៣

៣០

អូ�ស�ល

២៧.៣

២៨.១០

ឥណា

១០.៨

៣៧

ណូែវលេសឡង់

៣៣.៦

២៩.៤០

េវៀតណា

២៥.៨

២២.១៤

្របភពៈរបាយករណ៍រដ�ភិបាលមូលដ�នេនអសុីបា៉២០១០ ,UNDP

តរ២: ទិន�នយតំណាងជា្រសី�ែដលបានជាប់េឆា�តេន្រក�ម្របឹក្សោេនជនបទក
័
២០១០
តំណាង្រសី�ជាប់េ
្របេទ

្រសី�ជា្រ

ចំនួនតំណា

ចំនួនតំណា

ជាប់េឆ ា�តសរ,

ជាប់េឆ ា�តជា្រ ជាប់ឆ ា

រួមទំង្រប(#) (#)
អហ�នីស:

តំណាង្រស
(%)

ចំនួន្របធ

ចំនួន្រសី�

្រក�ម្របឹក

្របធាន្រក

(#)

្របឹក(#)

្រសី�ជា្រ
្រក�ម្របក
(%)

៤២០

១២៥

៣០

៣៤

៥

១៥

៩៩៩

២៩៤

២៩,៤

៨៥

១៤

១៦

NA

NA

NA

៨១

១៦

១៩,៨

េខត�
ណូែវលេសឡង់:
ភូមភ
ិ ា,

្រក�

និង្រក�ម្របឹក

សង�ត
ហ�ល
ី ីពីន

្របភពៈរបាយករណ៍រដ�ភិបាលមូលដសុប
ី ា ៉សុីហ�ិក២០១០ ,UNDP
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តរ៣: ករេបាះេឆា�តសង�ត់េន្របេទសកម
អ

សមាជិក្រក�ម្រប

្របធានឃសង�ត/

អនុ្របធាន១

អនុ្របធាន២

តិ�

សរុប

សរុប

សរុប

សរុប

និងឆា�
២០០

្រសី

្រសី

្រសី

្រសី

១១,២១

១,០៥៦

១៦២

៤២

១៦២

៧២

១៦២

៨៦(៥.៣%

៦

(៩.៤%)

១

(២.៦%

១

(៤.៤%)

១

)

២

)
២០០

១១,៣៥

១,៧១៧

១៦២

៦៧

១៦២

១៥១

១៦២

១៣១(៨%

៣

(១៥.១%

១

(៤.១%

១

(៩.៣%)

១

)

៧

)
២០១

)

១១,៤៥

២០៣៨

១៦៣

៩៦

១៦៣

១៨៩

១៦៣

១៥១

៩

(១៧.៧%

៣

(៥.៨%

៣

(១១.៦%

៣

(៩.២%)

២

)

)

)

្របភ: គណៈកម�ករជាតិេរៀបចំករេបាះេNEC, ២០១២
តរ ៤: ចំនួនជាភាគរយៃន្រសី�េនថា�ក ឃុំ និងសង�ត់ៃន្រក�ម្របឹក្សោរវង ១៩៩៩-២០០៤,
២០០៤-២០១១ និង ២០១១-២០១៦
១៩៩៩-២០០៤

២០០៤-២០១១

២០១១-២០១៦

ថា�ក់េខត

២២.៣៣%

២៣.៨០%

២៥.៧០%

ថា�ក់សង�

២០.១២%

២២.៩៤%

២៤.៦២%

ថា�ក់ឃុ

១៦.១០%

១៩.៥៣%

២៧.៧១%
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