


រូបភពគំរបមុខ

េ ក្រសី េទព ្រពហមមុនី (៥៥ឆន )ំេ ក្រសី េទព ្រពហមមុនី (៥៥ឆន )ំ បនក្ល យជេចសងក ត់នេដីមឆន ២ំ០១៤ និងបន ង 
េករ ្ដ ិ៍េឈម ះយ៉ងល្អកនុងសហគមន៍េនះ ។ គត់បនចូលបេ្រមីករជម្រន្តី ជករ ងំពី 
ឆន ១ំ៩៨៦ ។
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បរិបទេគាលនេយាបាយ
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេប្តជញ ចិត្តខពស់ កនុងករេលីកកមពស់តួនទី្រស្តកីនុងករេធ្វេីសចក្តី 

សេ្រមចេន្រគប់ក្រមិតេ យបនឆ្លុះបញច ងំកនុងេគលនេយបយជេ្រចីនដូចជ៖

• យុទ្ឋ ្រស្តចតុេកណ «េដីមបកំីេណីន ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភពេនកមពុជ» 
ដំ ក់កលទី ២ និងទី ៣

• ែផនករយុទ្ឋ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម (២០០៩-២០១៣) និង (២០១៤-
២០១៨)

• ែផនករយុទ្ឋ ្រស្តនររីតនៈ ទី៣ (២០០៩-២០១៣) និងទី ៤ (២០១៤-
២០១៨)

• ែផនករយុទ្ឋ ្រស្ត៥ឆន  ំរបស់្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី (២០១០-២០១៤)

• កមមវធីិជតិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ 
២០១០-២០១៩ (គ.ជ.អ.ប)

្រស្តីកនុងករេធ្វេសចក្តីសេ្រមច កនុងវស័ិយ ធរណៈ
និង វស័ិយនេយបយ

ជំពូកទី ៨ 

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
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កមពុជេនកនុងករ ស់ែវងវសិមភពេយនឌរ័សកល 

• កមពុជទទួលបនចំ ត់ថន ក់ទី៩៦ កនុងចំេ ម្របេទសចំនួន១៤៨ 
េលីសូចនករវសិមភពេយនឌ័រឆន ២ំ០១២ កនុងពិនទុ ០,៤៧៣។

• ែផ្អកេលីសូចនករ ៃនគម្ល តេយនឌ័រសកល ្របេទសកមពុជទទួលបន 
ពិនទុ ០.៦៥២ និង្រតូវបនចត់កនុងចំ ត់ថន ក់ទី១០៨ កនុងចំេ ម 
្របេទស១៤២ (េវទកិេសដ្ឋកិចចពិភពេ កឆន ២ំ០១៤) ។

• ែផ្អកេលីសនទស ររ៍ង ៃនឯក រស្តីពី គម្ល តេយនឌ័រសកល ពក់ព័នធ 
នឹងករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកនេយបយ ្របេទសកមពុជ្រតូវបនចត់
កនុងចំ ត់ថន ក់ទី១១០ ែដលមនពិនទុ ០.២១៤ ទបជងពិនទុមធយម 
េនកនុងតំបន់។ 

ចំនួន្រស្ដីមនករ
េកីនេឡងីេន
កនុងតួនទីេធ្វី
េសចក្ដីសេ្រមច
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របកគំេហើញ 

ករបេងកនករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងវស័ិយ ធរណៈ្រតូវបនចតទុ់កថជធតុ
មយួ ៃនធតុគន្លះឹសំខន់ៗ កនុងដំេណ រករៃនកិចចអភវិឌ ន ៍និងលទធ្ិរបជធិបេតយយ៖

• ្រស្តែីដលមនតួនទីេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចេនកមពុជមនតំ ងតិច េនកនុងវស័ិយ 
នេយបយ វស័ិយ ធរណៈ និង ថ ប័នតុ ករ។

• េទះបី្រស្ត ីនិងបុរសមន ថ នភពេសមីគន េនចំេពះ មុខចបប់ ក៏បុ៉ែន្តជក់ែស្តង្រស្ត ី
េនែត្របឈមេទនឹងបញ្ហ េរសីេអីងេ យផទ ល់ និងេ យ្របេយល េ យ រផនត់
គំនិតសងគមែដលបនចក់បញសយ៉ងេ្រជេនកនុងសងគម ។

• បុរសេនែតបន្តមនចំនួនេ្រចីនេលីសលុប កនុងតួនទីេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ទងំេនកនុង 
ថ នប័ននីតិ្របតិបត្តិ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ និង ថ ប័នតុ ករ។

• ករេធ្វីឱយសេ្រមចបននូវសមភពេយនឌ័រ កនុងថន ក់េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចេនែតជករ 
ទទួលខុស្រតូវ ដ៏ធំេធងរបស់្រស្តី ែដលជករទទួលខុស្រតូវរបស់បុរសផងែដរ។ 

ជកែ់ស្តង តំ ង្រស្តីកនុងថន កេ់ធ្វេសចក្តីសេ្រមចមនករេកនេឡងជលំ ប ់
ែដល លទ្ឋផលជវជិជមនបនបង្ហ ញជភស្តុ ងដូចខងេ្រកម៖

• េដីមបេីឆព ះេទសេ្រមចេគលេ សមភពេយនឌ័រ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់ 
េចញ នូវវធិនករជក់ ក់មួយចំនួនកនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និង បេងកនី
តួនទី្រស្តីកនុងករេធ្វេីសចក្តសីេ្រមច រមួទងំករបញចូ លេទកនុងចបប់េគលនេយបយ
បទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងកមមវធីិេផ ងៗ។

• វធិនករពិេសសមួយចំនួនបន និងកំពុងអនុវត្ត ែដលភស្តុ ងជវជិជមន គឺមន 
ករ េកីនេឡងីនូវសមម្រត្រស្តីជថន ក់ដឹកន ំទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។

• ឧបសគគកនុងករ ក់បញចូ ល្រស្តកីនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច្រតូវបនចង្រកងយ៉ងល្អ 
និងមនដំេ ះ្រ យ រមួពី្រគប់ភគីពក់ព័ន្ឋ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
ករែស្វងរកករគ្ំរទមតិ និងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តរមួេនមិនទន់មនភពរលូន 
េនេឡយី។
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• េដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ េនះ ត្រមូវឱយមនយុទធ ្រស្តរមួមួយែដលមន 
ករចូល រមួពី្រគប់ ថ ប័នពក់ព័នធ រមួទងំ ជរ ្ឋ ភិបល សងគមសីុវលិ គណបក  
នេយបយ បញញវន័្ត ធរណៈជន និង ្របព័នធផ ព្វផ យ។

ចំនួន្រស្តីកនុងករេធ្វេសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណៈបនេកនេឡង ែតេទះ 
ជយ៉ងេនះក្តី បុរសេនែតមនចំនួនេ្រចនកនុងតួនទីេធ្វេសចក្តីសេ្រមចេន្រគប ់
ក្រមតិ។ ករេកនេឡងតំ ង្រស្តីេនមនក្រមតិ។ តំ ង្រស្តី កនុង ថ បន័្រពឹទធ
សភមនិមនករផ្ល ស់ប្តូរ គិតចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៩ និង េនែតមនអ្រ េ្រកម 
១៥ ភគរយ។

• កនុងឆន ២ំ០១២ េន្រពទឹធសភ ្រស្តទីទួលបន សនៈចំនួន ១៤.៧៥ ភគរយ 
(្រស្ត៩ីរូប កនុង ចំេ ម៦១រូប) ចំនួនេនះមិនមនករែ្រប្របួលេទ េបីេ្របៀបេធៀប 
េទនឹង ណត្តិទី១ ៃន្រពឹទធសភឆន ១ំ៩៩៩ (្រស្តី៩រូប កនុង ចំេ ម៦១រូប)�។

្រកហ្វកិទី ១៖ តំ ង្រស្តីេនកនុង្រពឹទធសភ ឆន  ំ១៩៩៩-២០១២ (ជភគរយ)
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តំ ង្រស្តីេន ថ បន័រដ្ឋសភមនករេកនេឡងេ្រចនជង៣ដងកនុងរយៈេពល២
ទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ1

• ជរមួ តំ ង្រស្តេីន ថ ប័នរដ្ឋសភបនេកីនេឡងីេ្រចីនជង៣ដងកនុងរយៈេពល 
២ទសវត រេ៍នះគឺពី ៦ភគរយេនកនុងឆន ១ំ៩៩៣ េទ២០.៣៣ភគរយកនុង 
ឆន ២ំ០១៣ េ យមនករេកីនេឡងី ជមធយម ៦.៨៤ភគរយ ស្រមប់នីតិកល 
នីមួយៗៃនរដ្ឋសភ។

• កនុងករេបះេឆន តេ្រជសី ងំតំ ង ្រស្ត  ឆន ២ំ០១៣ មនេបកខនរ១ី៨.៩៦ភគរយ 
(១៦៨រូប  កនុងចំេ មេបកខជន េបកខនរសីរុប ៨៨៦រូប) េ យេបកខនរមីនករ
េកីនេឡងី៤.១៦ភគរយ េធៀបេទ នឹងឆន ២ំ០០៨ ែដលមនចំនួនែត ១៤,៨០% 
(១៧២រូប កនុងចំេ មេបកខជន េបកខនរសីរុប១១៦២រូប)។

• ចំនួន សនៈ្រស្តេីនរដ្ឋសភមនករថយចុះបន្តិច ០,៨១%  ពី២១ភគរយ 
កនុងឆន ២ំ០០៨ (្រស្ត២ី៦ សនៈកនុងចំេ ម ១២៣ សនៈ) មក ២០.៣៣ 
ភគរយកនុងឆន ២ំ០១៣ (្រស្តី២៥ សនៈកនុងចំេ ម ១២៣ សនៈ)។

្រកហ្វកិទី ២៖ តំ ង្រស្តីេនកនុងរដ្ឋសភ ឆន  ំ១៩៩៣-២០១៣ (ជភគរយ)
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1  បញជ ីរ យនមតំ ង ្រស្តនីតិកលទី ៥ េលខ ៤២០ រ.ស រដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
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ចំនួន្រស្តីកនុងមុខតំែណងជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ 
និងអនុរដ្ឋេលខធិករមនករេកនេឡងកនុងឆន ២ំ០១៣2

• មនឧបនយករដ្ឋម្រន្ត្ីរស្ត០ី១រូប កនុងចំេ មឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ី
ចំនួន ៩រូប (១១.១១ភគរយ) បុ៉ែន្តមិន មន្រស្តកីនុងមុខតំែណងជ 
េទសរដ្ឋម្រន្តី (សូនយកនុងចំេ មេទសរដ្ឋម្រន្តីចំនួន១៥រូប)។

• កនុងឆន ២ំ០១៣ ្រស្តមីនមុខតំែណងជរដ្ឋម្រន្ត ីមនចំនួន១០.៧១ 
ភគរយ (មន៣រូបកនងុចំេ ម២៨រូប) ែដលេកីនេឡងីពី៧.៤០ ភគរយ 
េបីេ្របៀបេធៀបេទកនុងឆន ២ំ០០៨ (មន ២រូប កនុងចំេ ម ២៧រូប)។ 

• សមម្រត្រស្តជីរដ្ឋេលខធិករែដលបនែតង ងំមនករេកីនេឡងី
ពី ៨.០៨ ភគរយ កនុងឆន ២ំ០០៨ (្រស្តី១៦រូប កនុងចំេ ម១៩៨រូប) 

2 ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ៃថងទី ២៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៣ ស្ដីពីករែតង ងំ ជរ ្ឋ ភិបល 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ

ចំនួន្រស្ដីចូលរមួ
កនុងរដ្ឋសភមន
ករេកីនេឡងី
េទ្វគុណជបី
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េទ២០.៥៤ភគរយកនុងឆន ២ំ០១៣ (្រស្ត៣ី៨រូប កនុងចំេ ម១៨៥រូប) មនករ 
េកីនេឡងី១២.៥៤ភគរយ។ ចំនួនអនុរដ្ឋេលខធិករជ្រស្ត ីមនករេកីនេឡងី 
្របមណ២ភគរយ ពី១៦ភគរយ (្រស្ត៣ី៣រូប កនុងចំេ ម២០៥រូប) កនុង 
ឆន ២ំ០០៨ េទ១៧.៦០ភគរយ (្រស្ត៤ី៨រូប កនុងចំេ ម ២៧៣រូប) េន 
ឆន ២ំ០១៣។

ងទី ១៖ តំ ង្រស្តីេនកនុង ជរ ្ឋ ភិបល ឆន  ំ២០០៨-២០១៣ (ជភគរយ)

តំែណង ២០០៨ ២០១៣

រដ្ឋម្រន្តី ៧,៤% ១០,៧%

រដ្ឋេលខធិករ ៨.០៨% ២០,៥៤%

អនុរដ្ឋេលខធិករ ១៦% ១៧,៦០%

សមម្រត្រស្តីកនុង ថ បន័តុ ករមនករេកនេឡងចបពី់ឆន ២ំ០០៨ ប៉ុែន្ត 
តំ ង ្រស្តីមនតិចកនុង្រគបក់្រមតិៃន ថ បន័តុ ករ3

• កនុងរយៈេពល៥ឆន ចុំងេ្រកយេនះ ចំនួន្រស្តមីនករេកីនេឡងី បុ៉ែន្តបុរសេនមន 
ចំនួន េ្រចីនកនុងតួនទីេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចកនុង ថ ប័នតុ ករ។

• កនុងឆន ២ំ០១៣ េន ថ ប័នតុ ករ មនេច្រកមជ្រស្ត ី១៣.៩ភគរយ ែដលជ 
ករេកីនេឡងីបន្តិចបន្តួចពី ១៣.២ភគរយកនុងឆន ២ំ០១០។

• ្រពះ ជ ជញ ជ្រស្តមីន១០.២ភគរយ (្រស្ត១ី៥រូបកនុងចំេ ម១៤៧រូប)។ 
ដូចេនះ ចំនួន្រពះ ជ ជញ ជ ្រស្តបីនេកីនេឡងី៨ភគរយ ចប់ពីឆន ២ំ០១០មក។ 
្របេទសកមពុជកំពុងឈនេទជិតសេ្រមចបននូវេគលេ ែផនករយុទ្ឋ ្រស្ត 
នររីតនៈទី៣ ែដលបនកំណត់ថ មនេច្រកមជ្រស្តចំីនួន ១៥ភគរយ កនុង 
ឆន ២ំ០១៣។

3 ងសថិតិម្រន្តី ជករសីុវលិែដលមនមុខតំែណងចប់ពីថន ក់អគគនយករហូតដល់ថន ក់ករយិល័យ ម្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ  
និងថន ក់េសមី ឆន  ំ២០១៣, ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ, ៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន  ំ២០១៤



TMB½r 8 ៨.្រស្តីក្នុងការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យនេយោបាយ

• មិនទន់មនតំ ង្រស្តីជ្របធនតុ ករ។

• កនុងចំេ មសមជិក្រកុម្របឹក គណៈេមធវ ីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សរុប 
ចំនួន២៧រូប ( ណត្តិទី៧ ឆន ២ំ០១២-២០១៥) មន្រស្ត្ីរតមឹែត ៤រូបបុ៉េ ្ណ ះ 
(១៤.៨ភគរយ)។

• កនុងរយៈេពល៣ឆន កំន្លងេទអ្រ ្រស្តែីដល្របកបវជិជ ជីវៈេមធវមីនករថយចុះពី 
១៨ភគរយ (្រស្តី៩៨រូប កនុងចំនួនសរុប៥៥១) េនឆន ២ំ០១០ េទ១៧.៦ភគរយ 
(្រស្តី១២៦រូប ៃនចំនួនសរុប៧១៦) េនឆន ២ំ០១៣។ 

្រកហ្វកិទី ៣៖ តំ ង្រស្តីេនកនុង ថ ប័នតុ ករ ២០១០-២០១៣ (ជភគរយ)
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េចៅរកម រពះរាជអាជាញ េមធាវី

បុរស មនចំនួនេ្រចនកនុងតួនទីេធ្វេសចក្តីសេ្រមចេន ម ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ 4

• បចចុបបននេនះ មិនទន់មន្រស្តីជអភិបល ជធនី េខត្ត េនេឡយី។

• អភិបលរង ជធនី េខត្ត ជ្រស្តមីនករេកីនេឡងី ២០ភគរយ (្រស្ត២ី៤រូប 
កនុងចំេ ម១១៩រូប) ែដលសេ្រមចបនេលីសពី សូចនករេគលេ ទី៣ 
ៃនេគល េ អភិវឌ ន៍សហសវត រក៍មពុជ (CMDG3) ែដលក្រមិត្រតឹម ១៥ ភគរយ

• ្រស្តីជអភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  មន១.០២ភគរយ (្រស្តី២រូប កនុងចំេ ម១៩៧) 

4 ងសថិតិម្រន្តី ជករសីុវលិែដលមនមុខតំែណងចប់ពីថន ក់អគគនយករហូតដល់ថន ក់ករយិល័យ ម្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ  
និងថន ក់េសមី ឆន  ំ២០១៣, ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ, ៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន  ំ២០១៤
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• ្រស្តីមន ២៩ភគរយ ជអភិបលរង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  (្រសី្ត ១៨៦រូប ៃនចំនួនសរុប 
៦៣៥) កនុងឆន ២ំ០១៣

ងទី២៖ តំ ង្រស្តី និងបុរសកនុងតួនទីថន ក់ដឹកនំ ជធនី េខត្ត និង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
ឆន  ំ២០១៤

តួនទី
២០១៤

្រស្តី បុរស
អភិបល ជធនីេខត្ត ០% ១០០%

អភិបលរង ជធនីេខត្ត ២០% ៨០%

អភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ១,០២% ៩៨,៩៨%

អភិបលរង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ២៩% ៧១%

• ្រស្តីជសមជិក្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត មនករេកីនេឡងីពី ១០ភគរយ (េសមីនឹង 
៣៨រូប កនុងចំេ មសរុប៣៧៤រូប កនុងឆន ២ំ០០៩) ដល់ ១៣,២៣ភគរយ 
(េសមីនឹង ៥២រូបកនុងចំេ មសរុប ៣៩៣រូប កនុងឆន ២ំ០១៤)។ ចំែណក្រស្តជី 
សមជិក្រកុម្របឹក  ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  មនករេកីនេឡងីពី ១២.៦៨ភគរយ 
(្រស្តី៣៦៣រូប កនុងចំេ ម ២.៨៦១រូប  កនុងឆន  ំ២០០៩) ដល់ ១៣,៨៥ភគរយ 
(េសមីនឹង ៤០៦រូប កនុងចំេ មសរុប ២៩៣១រូប កនុងឆន ២ំ០១៤)។

្រកហ្វកិទី ៤៖ ្រស្តីជសមជិក្រកុម្របឹក  ជធនី េខត្ត និង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឆន  ំ២០០៩-
២០១៤ (ជភគរយ) 
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អ្រ ្រស្តីជសមជកិ្រកុម្របឹក ឃំុ សងក តេ់កនេឡងពី១៥.១០ភគរយ 
កនុងឆន ២ំ០០៧ ដល់១៧.៧៨ភគរយ កនុងឆន ២ំ០១២ ែតបុរសមន 
មុខតំែណងសំខន់ៗ   កនុងតួនទីេធ្វេសចក្តសីេ្រមចេនថន កឃុ់ ំសងក ត5់

• ករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ នែខមិថុន ឆន ២ំ០១២ មន 
េបកខនរេី្រចីនជងមួយភគបួន (២៥.៦៥ភគរយ) េ យបនេកីន 
េឡងី ៤.២៩ភគរយ េ្របៀបេ្រធៀបេទនឹងករេបះេឆន តឆន  ំ២០០៧។

• ្រស្តជីសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ មនករេកីនេឡងីពី៩.៤០ 
ភគរយ ឆន ២ំ០០២ េទ ១៥,១០ ភគរយេនឆន ២ំ០០៧ និង 
១៧.៧៨ភគរយ កនុងឆន ២ំ០១២។ 

• កនុងឆន ២ំ០១២ ្រស្តេីនែតមនតំ ងតិចកនុងមុខតំែណងេធ្វីេសចក្តី
សេ្រមចសំខន់ៗ ដូចជេមឃុ ំ េចសងក ត់ មន៤,២២ភគរយ 

5 លទធផលផ្លូវករៃនករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ ឆន  ំ២០១២ អណត្តិទី ៣, គណៈកមម ធិករ 
េរៀបចំករេបះេឆន ត ៃថងទី ២៤ ែខមិថុន ឆន  ំ២០១២ ភនំេពញ កមពុជ

វធិនករៃន
សកមមភពវជិជមន
នននឹងបេងកីន
ចំនួន្រស្ដីកនុងតួនទី
េធ្វីេសចក្ដីសេ្រមច
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(៦៩រូប) ្រស្តជី ជំទប់ទី១ មន១១.៥៧ភគរយ (១៨៩រូប)  និង ជំទប់ទី២ 
មន៩.២៤ភគរយ (១៥១រូប)។

ងទី៣៖ តំ ង្រស្តី និងបុរសកនុងតួនទីថន ក់ដឹកនឃុំ ំសងក ត់ ឆន  ំ២០១២

តួនទី
២០១២

្រស្តី បុរស
េមឃុ ំេចសងក ត់ ៤,២២% ៩៥,៧៨%
ជំទប់ទី ១ ១១,៥៧% ៨៨,៤៣%
ជំទប់ទី ២ ៩,២៤% ៩០,៧៦%

្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័្ឋ ៧៤ភគរយបន យករណ៍ថ ្រស្តីជម្រន្តី ជករមនករ 
េកនេឡង ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៨មក6

• សមម្រត្រស្តជីម្រន្តី ជករេកីនេឡងីពី៣២ភគរយ កនុងឆន ២ំ០០៧ េទ៣៧ភគរយ 
កនុងឆន ២ំ០១៣

• ្រកសួង ថ ប័នចំនួន២០ កនុងចំេ ម្រកសួង ថ ប័នទងំ២៧ បន យករណ៍ថ 
មនករេកីនេឡងីនូវចំនួនម្រន្តី ជករជ្រស្ត ីពី០.២៧ភគរយ កនុងឆន ២ំ០០៨ 
េទ៧.៩ភគរយ កនុងឆន ២ំ០១៣។

្រកហ្វកិទី ៥៖ តំ ងម្រន្តី ជករសីុវលិេនកមពុជ ឆន  ំ២០០៧-២០១៣ (ជភគរយ)
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6  ងសថិតិម្រន្តី ជករសីុវលិសរុប េន ម្រកសួង- ថ ប័ននន, ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ, ៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន  ំ២០១៤
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្រស្តីមនចំនួនតិចេនកនុងមុខតំែណង្រគប្់រគងកនុងវស័ិយ ធរណៈ7

• ្រស្តមីនចំនួនេ្រចីនកនុងមុខតំែណងទបេនកនងុវស័ិយ ធរណៈ។ ចំែណកឯកនងុមុខ 
តំែណង្រគប់្រគង ្រស្តីភគេ្រចីនជអនុ្របធន ។

• មន្រស្តីជអគគនយក ១១ភគរយ អគគនយករង ១២ភគរយ ្របធននយក ្ឋ ន 
១០ភគរយ អនុ្របធននយក ្ឋ ន ១៨ភគរយ ្របធនករយិល័យ ២០ភគរយ 
និងអនុ្របធនករយិល័យ ២៧ភគរយ (ឆន  ំ២០១៣) ។ 

ងទី៤៖ តំ ង្រស្ត ី និងបុរសកនុងតួនទីថន ក់ដឹកនំវស័ិយ ធរណៈថន ក់ជតិ 
ឆន ២ំ០១៣ (ជភគរយ)

តួនទី ២០១៣
្រស្តី បុរស

អគគនយក ១១% ៨៩%

អគគនយករង ១២% ៨៨%

្របធននយក ្ឋ ន ១០% ៩០%

អនុ្របធននយក ្ឋ ន ១៨% ៨២%

្របធនករយិល័យ ២០% ៨០%

អនុ្របធនករយិល័យ ២៧% ៧៣%

• េនថន ក់េ្រកមជតិ្រស្តីជ្របធនមនទីរមន ៨.៦៩ភគរយ (្រស្តី ៤៥រូបកនុងចំេ ម 
សរុប ៥១៨រូប) អនុ្របធនមនទីរ ១៤.៥០ភគរយ (្រស្តី ២១៩រូប កនុងចំេ មសរុប 
១៥១០រូប) ្របធនករយិល័យ ១៩ភគរយ (្រស្ត ី៤៦៦រូបកនុងចំេ មសរុប 
២៤៥៩រូប)។ ្រស្តីជ្របធនករយិល័យ្រសុកមន ១៤.៥២ភគរយ (៣៣០រូបកនុង 
ចំេ មសរុប ២២៧២រូប)។

7 ងសថិតិម្រន្តី ជករសីុវលិែដលមនមុខតំែណងចប់ពីថន ក់អគគនយករហូតដល់ថន ក់ករយិល័យ ម្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ  
និងថន ក់េសមី ឆន  ំ២០១៣, ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ, ៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន  ំ២០១៤
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ងទី៥៖ តំ ង្រស្ត ីនិងបុរសកនុងតួនទីថន ក់ដឹកនវំស័ិយ ធរណៈថន ក់េ្រកមជតិ 
ឆន  ំ២០១៣ (ជភគរយ)

តួនទី
២០១៣

្រស្តី បុរស
្របធនមនទីរ ៨,៦៩% ៩១,៣១%

អនុ្របធនមនទីរ ១៤,៥% ៨៥,៥%

្របធនករយិល័យ ១៩% ៨១%

្របធនករយិល័យ្រសុក ១៤,៥២% ៨៥,៤៨%

ជទូេទ ្រស្តីចូលេរៀនេន ភូមនិទរដ្ឋបលមនករេកនេឡង ជពិេសសកនុង 
កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លដំបូង8 

• កនុងក្រមិតឧត្តមៃនកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លដំបូង សិស ្រសីេកីនេឡងីពី២៤ភគរយ  
កនុងឆន ២ំ០១០ ដល់៣៣ភគរយ កនុងឆន ២ំ០១៤។ ស្រមប់ក្រមិតមធយម ឬក្រមិត 
្រកមករ សិស ្រសេីកីនេឡងីពី ២១ភគរយ កនុងឆន ២ំ០១០ ដល់៣៨ភគរយ កនុង 
ឆន ២ំ០១៣។ 

• ចំែណកឯកនុងកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លបន្តវញិ កមមសិក ករ ី(ម្រន្តី ជករ) ជនរកីនុង 
ក្រមិតជន់ខពស់មនករេកីនេឡងីពី១០ភគរយ កនុងឆន ២ំ០១១ ដល់១១.៥ភគរយ 
កនុងឆន  ំ២០១៤ បុ៉ែន្ត កនុងក្រមិតមធយម អ្រ េនះមនករថយចុះបន្តិច ពី២៣ភគរយ 
កនុងឆន ២ំ០១១ មក្រតឹម២២ភគរយកនុងឆន ២ំ០១៤។

8  បញជ ីរ យនមសិស  និស តិ ្របចឆំន  ំ២០១០-២០១៤, ភូមិនទរដ្ឋបល ឆន  ំ២០១៤ ភនំេពញ កមពុជ
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ប ្របឈម
ក ្ត វបបធមស៌ងគមក ្ត វបបធមស៌ងគម

តួនទី និងផនតគំ់និតអវជិជមនេលេយនឌរ័ បនក្រមតិនូវករចូលរមួ របស់្រស្តី៖
• ឥរយិបទ វបបធម៌ ្របៃពណី និងករផ្ដល់តៃម្ល ចជឧបសគគដ៏ធងន់កនុងករសេ្រមច 

បននូវសមភពេយនឌ័រ។

• ផនត់គំនិតសងគម និងករផ្តល់តៃម្លេលីតួនទីបុរស្រស្តីខុសៗគន ជឧបសគគប ្ដ លឱយ
មនករេរសីេអីងេលី្រស្ត ី ្រពមទងំបនទុចបង្អ ក់ដល់ករសេ្រមចបននូវសមភពរ ង
បុរសនិង្រស្តេីនកនុងសងគមកមពុជ។ េសចក្តីសននិ ្ឋ នចុងេ្រកយ ៃនអនុសញញ  ស្តីពី 
ករ លុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីង្របឆងំនរេីភទ (CEDAW) េសនីឱយមន 
ករអនុវត្ត អនុ សន៍របស់គណៈកមម ធិករ CEDAW (តុ ឆន  ំ២០១៣)។

• កតព្វកិចចករងរផទះ និងវជិជ ជីវៈ ្រពមទងំឧបសគគែផនកធនធនេសដ្ឋកិចច បនេធ្វីឱយ
្រស្តីមនករចូលរមួតិចកនុងវស័ិយ ធរណៈ និង នេយបយ។

• ្របព័នធសងគម និងវបបធម៌នេយបយបិ ធិបេតយយ គឺជបរបិទែដល ងំដល់ 
បំណង ្របថន របស់្រស្តកីនុងករក្ល យជៃដគូេសមីភពេនកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច 
ធរណៈ។ ផនត់គំនិតសងគមេនបន្តចត់ទុក្រស្តីជមនុស បនទ ប់បន ែំដលមិន ច

ចូលរមួកនុងវស័ិយ នេយបយ និង ទទួលបនមុខតំែណងកនុងករេធ្វីេសចក្តី 
សេ្រមចនន។

• េនកនុងទិដ្ឋភពនេយបយ េបកខជនមន ក់ៗ េដីមបកី្ល យជសកមមជន ត្រមូវឱយមន 
ក ្ត រមួផ ជំេ្រចីន ដូចជប ្ត ញទំនក់ទំនង បទពិេ ធន៍ ែដលទក់ទងេទនឹង 
ករងរសងគម ចំេណះដឹង ្របជ្របិយភព និងធនធនហរិញញវតថុ ជពិេសស 
ករទទួលបន គ្ំរទពីៃផទកនុងរបស់គណបក នេយបយនីមួយៗ។ ក ្ត ខងេលីេនះ 
ជចំែណកមួយដ៏សំខន់ េដីមបពួីកគត់បនជប់េឆន ត ក្ល យជអនកនេយបយ និង 
្រតូវបនដំេឡងី នៈតួនទី។ េបីេ្របៀបេធៀបជមួយបុរស ក ្ត ខងេលីេនះ ្រស្តេីន
ែត្របឈមនឹងឧបសគគចមបងៗជេ្រចីនស្រមប់ចូលរមួកនុងវស័ិយនេយបយ។
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ក ្ត ថ បន័ក ្ត ថ បន័

េទះបីជ្រកបខណ្ឌ សមភពេយនឌរ័បនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងករផ្តួចេផ្តមេគល 
នេយបយជតិ ស្តីពីសមភពេយនឌរ័ និង្រកបខណ្ឌ ចបបន់នមនភពរងឹមំ
យ៉ង កេ៍ យកេ៍នែតមនបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖

• ករេរសីេអីងបនេធ្វីឱយប៉ះពល់ដល់លទធភពរបស់្រស្ត ីកនុងករទទួលបន ករែតង 
ងំកនុងមុខតំែណងនន។ គម្ល តេយនឌ័រជក់ ក់មួយចំនួនេនកនុងចបប់ជតិ 

រមួទងំ ករមិនមននិយមន័យចបស់ ស់ស្តីពី «ករេរសីេអីងែផនកេយនឌ័រ» 
ប ្ត ល ឱយមនបញ្ហ ្របឈមកនុងករេ ះ្រ យករេរសីេអីងេលី្រស្ត ីរមួទងំមុខ 
តំែណងែដលបន មរយៈករេបះេឆន ត និង ករែតង ងំកនុងវស័ិយ ធរណៈ។ 
េនកនងុេសចក្តសីននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករ CEDAW ឆន ២ំ០១៣ បនេសនីឱយមន 
ករអនុម័ត ចបប់ស្តីពីសមភពេយនឌ័រ ែដលមនលកខណៈចបស់ ស់និង្រគប់ 
្រជុងេ្រជយ។ 

• ដំេណីរករ និង្របព័នធៃនករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចកនុង ថ ប័ន ក៏ជរបងំ ក់បនទុកបែនថម 
េទៀតមកេលី្រស្តែីដលកំពុងជួប្របទះកនុងករចួលរមួកនុងវស័ិយ ធរណៈ និង 
នេយបយផងែដរ។  ្រស្តមីនេ្រចីនេនកនុងវស័ិយែដលមនលកខណៈជ្របៃពណី 
ពក់ព័នធនឹង្រស្តី និងមុខតំែណងក្រមិតទប។ ឧបសគគបែនថមេទៀត គឺ ្រស្តីមនឱកស 
តិចតួច កនុងករចូលរមួកនុងដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចេលីវស័ិយរូបវន័្តមួយចំនួន 
ដូចជ េសដ្ឋកិចច ឧស ហកមម ថមពល ែរ ៉នគរូបនីយកមម និង ករដកឹជញជូ នជេដីម ។

• ដូចគន េនថន ក់ជតិែដរ ្រស្តេីនថន ក់េ្រកមជតិ ជួប្របទះបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីនកនុង
ករចូលរមួកនុងករ េធ្វីេសចក្តីសេ្រមច កនុងវស័ិយ ធរណៈ និង នេយបយ 
ជពិេសស ករេរសីេអីងេនកែន្លងេធ្វីករ។ ទស នៈសងគម ែដលគិតថ្រស្តីជេភទទន់ 
េខ យ មនករអប់រទំប ខ្វះករគ្ំរទពី្រគួ រកនុងករេធ្វីនេយបយ និងមន្របក់ 
ែខទប កន់ែតេធ្វីឱយបុរសមនឥរយិបថេរសីេអីងដល់្រស្តី។ 
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ក ្ត នេយបយក ្ត នេយបយ

កង្វះវធិនករបេ ្ត ះ សនន េដមប ី «ពេន្ល ន» ករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងតួនទីេធ្វ 
េសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ ដូចជករបេងកត្របពន័ធ 
កំណត ់ក្រមតិចំនួនស្រមប្់រស្តីជេដម បនេធ្វឱយភពរកីចេ្រមនមនករយតឺយ៉វ។

• េនកមពុជ មនវធិនករបេ ្ត ះ សននមួយចំនួនរចួេហយី និង ្រតូវបនេ្របី្របស់ 
រមួមន
ក.  កនុងចំេ មថន ក់ដឹកនភូំមិ ៣នក់្រតូវមន្រស្តីមន ក់យ៉ងតិច
ខ.  មន្រស្តីមន ក់យ៉ងតិចជអភិបលរង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។
គ.  កនុងករេ្រជីសេរសី្រកបខណ្ឌ ម្រន្តី ជករថមី ្រតូវមន្រស្តយ៉ីងតិចពី២០ េទ៥០ 
ភគរយ។

ឃ. ករពនយរ យុចូលនិវត្តន៍របស់ម្រន្ដី ជករជ្រស្តីដល់ យុ ៦០ឆន ។ំ

• រេបៀបរបបជផ្លូវករៃនករចូលរមួកនុងវស័ិយនេយបយ រមួមនសិទធកិនុងករេ្រជសីេរសី 
ថន ក់ដឹកននំេយបយ សិទធិចូលរមួជអនកដឹកននំេយបយ សិទធិកនុងករឈរេឈម ះ
ជេបកខជនេបះេឆន ត និង លទធភពកនុងករេធ្វីឱយមនឥទិធពលកនុងដំេណីរករនេយ
បយេ្រកយេពលជប់េឆន ត។

• កនុងវស័ិយនេយបយភគេ្រចីន បុរសេនែតជអនកបេងកីតបទបញជ ៃផទកនុងរបស់គ
ណៈបក នេយបយ និង ករកំណត់ក្រមិត (ស្តង់ រ) ស្រមប់ករ យតៃម្ល។

គណបក នេយបយមនតួនទីសំខនក់នុងករជំរុញឱយមនតំ ង្រស្តីកនុងករ
េធ្វេសចក្តីសេ្រមច ទងំថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ។

• េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរមួ (ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣) របស់គណៈកមម ធិករអនុសញញ  
ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីង្របឆងំនឹងនរេីភទ (CEDAW) បន
ជំរុញកមពុជធនឱយមនករបេងកីត និងអនុវត្តយុទធ ្រស្តដ៏មន្របសិទធភព រមួទងំ
វធិនករពិេសសបេ ្ត ះ សនន  េដីមបបីេងកីនតំ ង្រស្តីេនកនុងមុខតំែណងេធ្វីេស
ចក្តីសេ្រមច ជពិេសសេនកនុងវស័ិយនេយបយ ្របព័នធតុ ករ កិចចករបរេទស 
និងករទូត។
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• ្របព័នធេបះេឆន ត បនេធ្វីឱយប៉ះពល់ដល់ឱកសរបស់្រស្តកីនុងករចូលរមួេធ្វីេសចក្ដី 
សេ្រមច មែបបេ្រចីនយ៉ង ដូចជករេ្រជីសេរសីេបកខជន ករ ក់្រស្តីេនេលខេរៀង 
េលីៃនបញជ ីគណបក  និងករមិនមនករកំណត់ក្រមិតចំនួនស្រមប់្រស្តីជេដីម ។

• ករ ក្់រស្តីេនេលខេរៀងខងេលកីនុងបញជ ីេបកខជនេបះេឆន ត គឺជករជយួ្រស្តីឱយមន 
លទធភពជប់េឆន ត។ ដូេចនះករេធ្វីឱយ្របេសរីេឡងីនូវលំ ប់េលខេរៀងរបស់្រស្តកីនុងបញជ ី
គណបក  គឺជសិទធសិេ្រមចរបស់គណបក នេយបយនីមួយៗ ែដលជក ្ត ដ៏សំខន់
កនុងករបេងកីនតំ ង្រស្តេីនកនុងរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ និង្រកុម្របឹក ជធនី 
េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃុ ំសងក ត់ ។
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អនុសាសន៍ស្រមាប់េគាលនេយាបាយ
 ករបេងកតនូវយុទធ ្រស្ត្របកបេ យ្របសិទធភព គឺជករចបំច ់េដមបេីធ្វឱយអនក 
ពកព់ន័ធទងំអស់ចូលរមួេលកកមពស់្រស្តីកនងុតួនទីេធ្វេសចក្តសីេ្រមចជ ធរណៈ។

ថ បន័នីតិបបញញត្តិ
េរៀបចំ និងធនឱយមនយុទធនករេឃសនែស្វងរកករគ្ំរទែដលមន្របសិទធភព និង 
និរន្តរភព េដមបឱីយមនករចូលរមួពីអនក កែ់តងចបបជ់តិ កនុងករបេងកតឱយមនចបប ់
និងេគលនេយបយែដលេឆ្លយតបនឹងេយនឌរ័ និងបេងកនតំ ង្រស្តកីនុង ថ បន័ 
នីតិបបញញត្តិ

 ព្រងឹងបរយិកស ែដលអំេ យផលដល់្រស្តកីនុងថន ក់
េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ 
េន្រគប់ក្រមិត និង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល េ យែផ្អកេលី
អនុ សន៍ែដលបនេលីកេឡងីេនកនុង ករប៉ន់្របមណ 
េយនឌ័រេនកមពុជ ឆន ២ំ០០៨ ជពិេសសវធីិ ្រស្តែដល 
ែផ្អកេលីបរបិទ្របេទសកមពុជ ស្តីពីវធិនករវជិជមន និង 
វធិន ករជយុទ្ឋ ្រស្តជក់ ក់មួយចំនួនបែនថមេទៀត 
ស្រមប់ពេន្ល នករេលកី កមពស់សមភពេយនឌ័រ កនុង ថន ក់ 
េធ្វេីសចក្តសីេ្រមចទងំវស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ។ 

្រកសួងកិចចករនរ ី
្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
គណបក នេយបយ 
ៃដគូអភិវឌ ន៍ និង 
សងគមសីុវលិ

 ែស្វងរកករគ្ំរទមតិជមួយសភជតិ និងគណបក  
នេយបយ េដីមបបីេងកីនចំនួនេបកខនរែីដល ចជប់ 
េឆន ត េនថន ក់ជតិ និងេ្រកមជតិ។

្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដមីបី
្រស្តី ្រកសួងកិចចករនរ ី
គណៈកមម ធិករជតិេរៀប
ចំករេបះេឆន ត ្រកសួង 
ថ ប័នពក់ព័នធ 

សងគមសីុវលិ 
គណបក នេយបយ
និង តំ ង ្រស្ត
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 េលីកទឹកចិត្តឱយគណបក នេយបយ េរៀបចំេគល 
នេយបយ និងអនុវត្តជក់ែស្តងនូវនីតិវធីិេលីកកកមពស់
សមភពេយនឌ័រ ជពិេសសករបេងកីនចំនួន្រស្ត ីកនុង 
រចនសមពន័ធ និងបញជ ីេបកខជន របស់គណបក នេយបយ។ 
រចនសមព័នធេនកនុងគណបក នេយបយភគេ្រចីនដឹក
នេំ យបុរស ដូេចនះពួកេគជៃដគូដ៏សំខន់ស្រមប់ករ
អនុវត្តកិចចករេនះ្របកបេ យ្របសិទធភព និងករែស្វង 
រកករគ្ំរទមតិ េដីមបបីេងកីនតំ ង្រស្តកីនុងករេធ្វី 
េសចក្តីសេ្រមច។

្រកុម្របឹក ជតិកមពុជ 
េដីមប្ីរស្តី 
្រកសួងកិចចករនរ ី
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
គណបក នេយបយ 
ៃដគូអភិវឌ ន៍ និង 
សងគមសីុវលិ

 បេងកីត និង គ្ំរទករ្របជំុ្រកុម្រស្តេីនសភ េដីមបេីធ្វីករ
ជមួយ្រគប់ប ្ត ញគណបក នេយបយ មរយៈ 
ករេរៀប ចំរេបៀប រៈសមភពេយនឌ័រទូេទមួយ។

រដ្ឋសភ គណបក  
នេយបយ ្រកុម្របឹក ជ
តិកមពុជេដីមប្ីរស្តី ្រកសួង 
កិចចករនរ ីៃដគូអភិវឌ ន៍
និងសងគមសីុវលិ

ថ បន័នីតិ្របតិបត្តិ
ព្រងីកបរយិកសគ្ំរទឱយកនែ់ត្របេសរស្រមប្់រស្តីេន ថ បន័នីតិ្របតិបត្តិ

 បញចុ ះបញចូ ល និងែស្វងរកករគ្ំរទមតិ េដីមបឱីយមនករ
អនុម័តចបប់ស្តីពីសមភពេយនឌ័រ ែដលមនលកខណៈ 
ទូលំទូ យ េ យបញចូ លទងំករកំណត់និយមន័យៃន
ករេរសីេអីង្របឆងំនឹងនរេីភទ ទងំករេរសីេអីងេ យ 
ផទ ល់ និង ្របេយល្រសបនឹង ម្រ ១ ៃនអនុសញញ ស្តីពី
ករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីង ្របឆងំនឹងនរ ី
េភទ និងអនុ សន៍ឆន ២ំ០១៣ របស់គណៈកមម ធិករ 
ៃនអនុសញញ  CEDAW (ករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃន 
ករេរសីេអីង្របឆងំនឹងនរេីភទ)។

្រកសួងយុត្តិធម៌ 
្រកុម្របឹក  ជតិ 
កមពុជេដីមប្ីរស្តី  
្រកសួងកិចចករនរ ី 
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
និង សងគមសីុវលិ
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 ក់បញចូ ល យុទធនករថន ក់ជតិេដីមបេី ះ្រ យផនត់ 
គំនិតសងគម េទកនុងែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤ 
ែដលជយុទធ ្រស្តទូលំទូ យ និង មន្របសិទធភព 
សំេ ឈនេទផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ និងផនត់គំនិតសងគម 
ែដលេរសីេអីងេលី្រស្តកីនុងករចូលរមួកនុងវស័ិយ ធរណៈ 
និងនេយបយ្រសប មអនុ សន៍ឆន ២ំ០១៣ ចំណុច 
ទី១៨(ខ) របស់គណៈកមម ធិករ CEDAW។

្រកសួងកិចចករនរ ី  
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
សងគមសីុវលិ និង 
្របព័នធផ ព្វផ យ

 គួរេរៀបចំយន្តករកនុងបេងកីត និងអនុវត្តវធិនករពិេសស
ជវជិជមន កនុងករជំរុញ និងផ ព្វផ យ ដល់គណបក  
នេយបយ  េដីមបឱីយមនែផនករសកមមភព ជក់ ក់
កនុងករកំណត់ចំណុចេ សមភពេយនឌ័រ និងេគលេ  
ែដល ចសេ្រមច កនុងេពលេវ ជក់ ក់ រមួទងំបេងកីត 
្រកមសីលធម៌ ែដលត្រមូវឱយមនករចូលរមួរបស់្រស្តី និង
េគលករណ៍សមភពេយនឌ័រកនុងគណបក នេយបយ។

្រកសួងកិចចករនរ ី
្រកុម្របឹក ជតិកមពុជ
េដីមប្ីរស្តី និង 
គណបក នេយបយ

 បន្តជំរុញ និងេលីកទឹកចិត្ត កនុងករ ក់េបកខភព្រស្តេីន
កនុងបញជ ីគណបក  មរយៈកមមវធីិែស្វងរកករ គ្ំរទមតិ 
ជមួយនឹងគណបក នេយបយ េដីមបបីេងកីនចំនួនេបកខ
ភព្រស្តកីនុងបញជ ីេបកខភពរបស់គណបក  និងករេរៀបចំ
បញជ ីេបកខភព មេលខេរៀងឆ្ល ស់ (Zipper System Pla-
ceme nt) កនុងករ ក់េបកខភពនរកីនុងបញជ ីេបះេឆន ត។

្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដមីបី
្រស្តី ្រកសួងកិចចករនរ ី
គណៈកមម ធិករជតិ
េរៀបចំករេបះេឆន ត  
គណបក  នេយបយ 
សងគមសីុវលិ។

 េរៀបចំ ចង្រកង និងផ ព្វផ យេដីមបបីង្ហ ញពីភពជ 
គំរូរបស់អនកដឹកនជំ្រស្ត ី មរយៈែផនករយុទធ ្រស្ត 
នររីតនៈទី៤ េដីមបបីង្ហ ញភពជគំរូរបស់អនកដឹកនជំ 
្រស្តី ជពិេសសកនុងចំេ មយុវជន និង មរយៈប ្ត ញ 
ទំនក់ទំនងសងគម។

្រកសួងកិចចករនរ ី 
្រកសួង អប់រ ំយុវជន និង 
កី   ្រកសួងព័ត៌មន 
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
្របព័នធផ ព្វ ផ យ និង 
សងគមសីុវលិ។ 
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 ែស្វងរកករគ្ំរទមតិ ជមួយនឹងគណបក នេយបយ 
កនុងករ ផ្តល់ករគ្ំរទថវកិជួយេបកខនរសី្រមប់េធ្វយុីទធន 
ករេបះេឆន ត េ យបេងកីតកញច ប់ថវកិ កនុងករជួយ 
េបកខនរ ីនិង េកៀរគរធនធនស្រមប់យុទធនករេឃសន 
េបះេឆន ត ្រពមទងំបន្តផ្តល់ករគ្ំរទចបស់ ស់ស្រមប់ 
េបកខនរ ី មរយៈវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងករេរៀបចំេវទិក 
ផ ព្វផ យ ទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។

្រកសួងកិចចករនរ ី
ៃដគូអភិវឌ ន៍ ្រកសួង 
ថ ប័នពក់ព័នធ 

សងគមសីុវលិ និង 
គណបក នេយបយ។

ថ បន័តុ ករ
បន្តករគ្ំរទកនុងករបេងកនតំ ង្រស្តីកនុង ថ បន័តុ ករ

 គួរេរៀបចំ និងដំេណីរករយុទធនករែស្វងរកករគ្ំរទ និង
បេងកីនករយល់ដឹង្របកបេ យ្របសិទធភព េដីមបឱីយមន 
ករែតង ងំ្រស្តីឱយកន់ែតេ្រចីន និងេលីកទឹកចិត្តេច្រកម 
្រពះ ជ ជញ  និងេមធវជី្រស្តីឱយចូលរមួកនុងែផនកតុ ករ។

្រកសួងយុត្តិធម៌ 
្រកសួងកិចចករនរ ី ៃដគូ 
អភិវឌ ន៍ និងឧត្តម្រកុម 
្របឹក ៃនអងគេច្រកម។

ថន កេ់្រកមជតិ

 បន្តែស្វងរកករគ្ំរទមតិ និងបេងកីនករយល់ដឹងដល់ 
្រកសួង ថ ប័ន និងៃដគូពក់ព័នធ េដីមបបីេងកីនចំនួន្រស្ត ី
កនុងតួនទីជអនកដឹកនេំនថន ក់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  ជពិេសសេន មវស័ិយ ្រពមទងំអនុវត្តយន្តករ 
កនុងករ្រតួតពិនិតយេលី្របសិទធភពករងររយៈេពលែវង 
និង មធយម ដូចជករ្រតួតពិនិតយ ម នទិននន័យ និង 
សវនកមមេយនឌ័រជេដីម។

្រកសួងម ៃផទ 
្រកសួងកិចចករនរ ី
្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 
វទិយ ថ នជតិសថិតិ 
សងគមសីុវលិ និង ្រកុម 
ករងរប្រញជ បេយនឌ័រ

 ព្រងឹងប ្ត ញថន ក់ដឹកន្ំរស្ត៖ី បន្តស្រមបស្រមួលកនុង 
ករេរៀបចំ និង ព្រងឹងប ្ត ញថន ក់ដឹកន្ំរស្ត ីេនថន ក់ 
េ្រកមជតិ េ យរមួបញចូ ល នូវករេ្របី្របស់បេចចកវទិយ
ទំនក់ទំនង និងប ្ត ញទំនក់ទំនងសងគម។

្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួង 
ម ៃផទ ្រកសួងមុខងរ 
ធរណៈ ្រកសួង 
ថ ប័នពក់ព័នធ និង 

សងគមសីុវលិ។
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 ស្រមបស្រមួល និងេរៀបចំកមមវធីិយុទធ ្រស្តអភិវឌ  

សមតថភព ស្រមប់្រស្តជីថន ក់ដឹកន ំែដលជប់េឆន ត 

និងែតង ងំេនថន ក់េ្រកមជតិ ្រសបជមួយនឹង ទិភព 

ជយុទធ ្រស្ត។ ចំណុចេនះគួររមួបញចូ លកមមវធីិភពជ 

អនកដឹកន ំករែស្វងរកករគ្ំរទមតិ សមតថភពកនុងករ 

និយយ ជ ធរណៈ និងករក ងសមតថភពែផនក 

្របព័នធផ ព្វផ យ។

្រកសួងម ៃផទ 

្រកសួងកិចចករនរ ី

្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 

ៃដគូអភិវឌ ន៍ 

សងគមសីុវលិ និង 

គណបក  នេយបយ។

េស ធរណៈត្រមូវឱយមនវធិនករពិេសសរមួគន  (ទងំបេ ្ត ះ សនន 
និងអចិៃ្រន្តយ)៍ កនុងករេ ះ្រ យវសិមភពេយនឌរ័ និងពេន្ល នកំេណ នករចូល 
រមួរបស់្រស្តីកនុងវស័ិយ ធរណៈ

 គួរមនកមមវធីិ កនុងករវភិគអំពីគម្ល តេយនឌ័រកនុង 

រដ្ឋបល ធរណៈ េដីមបកំីណត់ និង ែស្វងយល់អំពី 

គម្ល ត េយនឌ័រកនុងេស ធរណៈេនថន ក់ជតិ និង 

ថន ក់េ្រកមជតិ េ យរមួទងំករឆ្លុះបញច ងំេលីករ 

អនុវត្តេគលនេយបយ កមមវធីិ និងែផនករែដលមន 

្រ ប់ េ យែផ្អកេលីេយនឌ័រ។

្រកសួងកិចចករនរ ី 

្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 

្រកុមករងរប្រញជ បេយន

ឌ័រ ម្រកសួង ថ ប័ន និង 

ៃដគូអភិវឌ ន៍។

 ែស្វងរកករគ្ំរទមតិ េដីមបជំីរុញឱយមនករអនុវត្តន៍ និង 

្រតួត ពិនិតយេលីករបេងកីនចំនួន្រស្តកីនុងេស ធរណៈ 

េន្រគប់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ េ យេផ្ត តជពិេសស 

េលីករេលីកកមពស់ តួនទី របស់្រស្តីេនតំែណងខពស់ៗ។

្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 

្រកសួងកិចចករនរ ី្រកុម 

្របឹក  ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី 

និង ្រកុមករងរ

ប្រញជ បេយនឌ័រ ម 

្រកសួង ថ ប័ន។



TMB½r 23៨.្រស្តីក្នុងការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យនេយោបាយ

កំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ៖ 

 គ្ំរទដល់្រកសួងមុខងរ ធរណៈ កនុងករបេងកតីយន្តករ 

ម នេទៀងទត់ កនុងករេ្រជីសេរសី និងដំេឡងីតួនទី 

របស់្រស្ត ីនិងបុរសេនកនុងវស័ិយ ធរណៈទងំថន ក់ 

ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។ 

្រកសួងមុខងរ ធរណៈ  

្រកសួងកិចចករនរ ី

វទិយ ថ នជតិសថតិិ និង 

្រកុម ករងរប្រញជ ប 

េយនឌ័រ ម្រកសួង 

ថ ប័ន

 សហករជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ និង  

ភូមិនទរដ្ឋបលកនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្តវធិនករជក់ ក់ 

ជវជិជមន េដីមប ីបេងកីនសមម្រតសិស  និង េបកខនរ ី

បន ចូលសិក េន ភូមិនទរដ្ឋបល ជពិេសសករ 

េរៀបចំលកខណៈវនិិចឆ័យ និងវធីិ ្រស្ត ែដលេឆ្លីយតបនឹង 

េយនឌ័រ កនុងករេ្រជីសេរសី។

្រកសួងកិចចករនរ ី

្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 

និង ភូមិនទរដ្ឋបល។

 ស្រមបស្រមួលវគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងកមមវធីិ្របកឹ  

េយបល់ ស្រមប់ម្រន្តី ជករសីុវលិជ្រស្តី េ យសហករ 

ជមួយ ភូមិនទរដ្ឋបល និង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ  

ដូចជឱកសទទួលបនករអប់រ ំនិងករផ្តល់្របកឹ ដល់

សិស ្រស្តីេទីបបញច ប់ករសិក  ។

ភូមិនទរដ្ឋបល 

្រកសួងមុខងរ ធរណៈ  

្រកសួងកិចចករនរ ីនិង 

្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ

 ធនករទទួលបននូវសមធម៌ កនងុកមមវធីិអភិវឌសមតថភព 

ដល់្រស្តីេនកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ េ យ 

ជំរុញឱយ េន្រគប់សកមមភពៃនករអភិវឌ ន៍សមតថភព 

្រតូវ យកចិត្តទុក ក់ជពិេសសដល់្រស្តី។

្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 

្រកសួងកិចចករនរ ី

្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 

និង សងគមសីុវលិ។
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យុទធ ្រស្តពហុភគី
ករែស្វងរកករគ្ំរទមតិ្របកបេ យ្របសិទ្ឋភពពីអនក កែ់តងចបប ់និងអនកេធ្វេសចក្តី
សេ្រមចកនុងករកំណតរ់េបៀប រៈេគលនេយបយ េដមបបីេងកនករគ្ំរទដល់្រស្តីកនុង 
ករេធ្វ េសចក្តសីេ្រមច ត្រមូវឱយមនយុទធ ្រស្តពហុភគី េ យរមួទងំករចូលរមួពីបុរស 
និងយុវជន

 ព្រងឹងប ្ត ញៃដគូពក់ព័នធ រមួទងំយន្តករ្រស្តេីនថន ក់
ជតិ និង ថន ក់េ្រកមជតិ គណបក នេយបយ 
សងគមសីុវលិ ប ្ត ញយុវជន ្រគឹះ ថ ន្រ វ្រជវ និង 
្របព័នធផ ព្វផ យនន មរយៈករព្រងីកកិចចពិភក  
ទូេទ េដមីបែីស្វងរកករគ្ំរទមតិ និងេលីកកមពស់ករចូលរមួ 
របស់្រស្តឱីយកន់ែតេ្រចីនេនកនុងវស័ិយ ធរណៈ និង 
នេយបយ ្រពមទងំព្រងីកឱកសឱយមនកិចច្របជំុ 
ប ្ត ញជេទៀងទត់ េដមីបផី្ល ស់ប្តូរពត៌័មន និងែចករែំលក 
បទពិេ ធន៍ េ យរមួទងំបេចចកវទិយទំនក់ទំនង ថមីៗ។

្រកសួងកិចចករនរ ី្រកុម 
្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី 
គណបក នេយបយ 
សងគមសីុវលិ ្រគឹះ ថ ន 
សិក ្រ វ្រជវ និង 
្របព័នធផ ព្វផ យ

 ករេ្របី្របស់បេចចកវទិយ និងប ្ត ញព័ត៌មនសងគម 
ជែផនកសំខន់មួយ ៃនយុទធ ្រស្តទងំមូលកនុងករែស្វង
រក យុទធ ្រស្តនន េដីមបេីលីកកមពស់្រស្តកីនុងករេធ្វី 
េសចក្តីសេ្រមច មរយៈករ ក់បញចូ លករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លអំពីប ្ត ញ ផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម េទកនុង
យុទធ ្រស្តអភិវឌ សមតថភពរបស់្រកសួងកិចចករនរ ី
ដូច ជភពជែដគូជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
ែដល មនជំនញែផនកព័ត៌មនសងគមជេដីម។

្រកសួងកិចចករនរ ី
្រកសួងព័ត៌មន 
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
សងគមសីុវលិ និង 
្របព័នធផ ព្វផ យ

 បេងកីត និងព្រងីកភពជៃដគូជមួយប ្ត ញយុវជន 
េដីមប ី េលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់្រស្ត ីកនុងករេធ្វីេសចក្តី
សេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងករបេងកីនសក្ត នុពល 
យុវជន និងយុវនរជីអនគតអនកដឹកន។ំ

្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួង 
អប់រ ំយុវជន និង កី  
ៃដគូអភិវឌ ន៍ 
សងគមសីុវលិ និង 
ប ្ត ញយុវជន
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ
ករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ្រតូវបនចង្រកងេឡីងេនេ្រកមករដឹកន ំ

និងស្រមប ស្រមួលេ យ្រកសួងកិចចករនរ ីេ យមនករគ្ំរទនិងរមួចំែណកពី្រកសួង 
ថ ប័ន ពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ។ ្រកសួងកិចចករនរសូីមែថ្លងអំណរគុណ 

ជូនចំេពះេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងករេរៀបចំ 
ឯក រេនះ ដូចតេទ៖  

្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ទទួលខុស្រតូវេលីដំេណីរករ 
េរៀប ចំឯក រទងំមូល េ្រកមករដឹកនរំបស់ េ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ី 
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ី ។ ្រកុមករងរមនេ កជំទវ ឃមឹ ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ 
ជ្របធន និងគ្ំរទ បេចចកេទសេ យផទ ល់ពីេ កជំទវ េកត សំ ត ទី្របកឹ ជន់ខពស់ 
្រកសួងកិចចករនរ ី េ កជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយិក ្រកសួងកិចចករនរ ី និង េ ក 
េថ ឈុន ក់ អគគនយករង្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  ្របធននយក ្ឋ ន 
សមភព េយនឌ័រ េ ក្រសី ែត វចួលីម ្របធននយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ និងសមជិក 
េផ ងៗ េទៀត មកពីនយក ្ឋ នបេចចកេទសននចំណុះ្រកសួងកិចចករនរ។ី ្រកុមករងរមន 
ករ គ្ំរទែផនកបេចចកេទសពីគេ្រមង ភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រ (PGEIII) ែដលមន 
េ ក្រសី Mia Hyun ជទី្របកឹ ជន់ខពស់្របច្ំរកសួងកិចចករនរ ីជអនកស្រមបស្រមួល 
ទូេទ គ្ំរទេ យ្រកុមអនកជំនញ មវស័ិយរបស់គេ្រមង រមួមន េ ក្រសី ឌី ម៉នី េ ក 
ែប៉ន បូរ ី េ ក្រសី េហង  សិលទិ េ ក ឈន ថវរទិធិ៍ និង េ ក គឹម សុពណ៌។ 
្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G) បនផ្តល់ជេវទិកដ៏សំខន់កនុងករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និង្រកុមអនកជួយែកស្រមួល (peer reviewers) ែដលជអនក 
ជំនញមកពី្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ បនជួយ 
ពិនិតយ េឡងីវញិេលីេសចក្តី្រពង មជំនញពក់ព័នធ។ បេចចកេទសទក់ទងនឹងរូបភព 
កររចន និងសមភ រៈ ស្រមប់ផ ព្វផ យផ្តល់េ យ Good Morning Beautiful ។

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៨៖ ្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៨៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យេ កជំទវ ឃមឹ 
ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ីនិង េ កជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយកិ្រកសួងកិចចករ 
នរ ីនិងចង្រកង្រពងេ យេ ក្រស ី Ingrid Quinn េ្រកមករឧបតថមភពីអងគករ Oxfam 
GB េ យមនធតុចូលបែនថមពីេ ក្រស ី ែត វូចលីម ្របធននយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ 
និងេ ក ឈន ថវរទិធិ៍ េ ក េថ ឈុន ក់ និង េ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  ។ 



្រកសួងកិចចករនរ ី
ផ្លូវ្រទុងមន់ ភូមិដំ ក់ធំ ៣ សងក ត់សទឹងមនជ័យ
្រកុងភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ទូរស័ពទ/ ្វ ក់ : (+៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៧៣៧
អីុេម៉ល : mwa@online.com.kh
េវប យ : www.mowa.gov.kh
េហ្វសបុ៊ក : www.facebook.com/mowa.gov.kh


