KN³kmµa Fik aredIm ,Ik are)aHeqña teday esrI nig y ut þiF m’enAkm<úC a ¬K>b>s>y ¦
Committee For Free And Fair Elections In Cambodia (COMFREL)

TIsñak;karkNþal pÞHelx 138 pøÚv 122 sgáat;Twkl¥k; 1 x½NÐTYleKak raCFanIP ñMeBj RBHraCaNacRkkm<úCa

xum E®h Vl COMFREL

Central Office: #138, St. 122, Teuk Laak I, Tuol Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.
P.O. Box 1145, Tel: (855) 23 884 150/12 942 019, Fax: (855) 23 883 750 E-mail: comfrel@online.com.kh,
comfrel@comfrel.org or comfreladmin@online.com.kh, Site : www.comfrel.org

KN³kmµa Fik arnay k
BOARD OF DIRECTORS

1.

elak Fn saray

ស.្រ.ក.ព/េលខ ១១/១០ គ.ប.ស.យ/អ.ក

េសចក�ី្របកស ព័ត៌

Mr. THUN Saray

RbFanKN³kmµaFikarnayk
nigCaRbFan ADHOC

2.

elak suk sMeGOn

Mr. SOK Sam Oeun

ស�ីពី
លទ�ផលវយតៃម�របស់មា�ស់េឆា�តេទេលករអនុវត�ន៍លក�ខណ�សន ៃនវិសយ
័ អទិភ
ក�ុងេខត�ឧត�រមានជ័

GnuRbFanKN³kmµaFikarnayk
nigCanayk CDP
elak y wm b:U
Mr. YIM Po GKÁehrBaØik
nigCanayk CCPCR
3.

GñkRsI s‘un can;Esn
Mrs. SUN Chansen smaCik a
nigCaRbFan KYA

4.

elak y g; Kim eGg
Mr. YONG Kim Eng smaCik
nigCanayk PDP-Center
5.

elak muM sarin
Mr. MOM Sarin smaCik a
nigCanayk HRCDO
6.

GñkRsI TIv saraey t
Ms. TIV Sarayet smaCik a
nigCashnayika WMC
7.

8.

kBaØa sy sara v DÆnI

Miss. SAY Sara Vathany

smaCika
nigCanayika CWCC

elak Kwm suv NÑ
Mr. KIM Sovann smaCik
nigCanayk VIGILANCE
10. nayk LAC (NA)
11. nayk KKKHRO (NA)
9.

GñkRsI Bwg y k;eh ob
Ms. PEUNG Yok Hiep smaCik a
Ca\sSrCn Dignitary
12.

elak sWn Est
Mr. SEN Set smaCik
Ca\sSrCn Dignitary
13.

ភ�ំេពញ,ៃថ�ទី ១៣ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១០

មា�ស់េឆា�តេនេខត�ឧត�រមានជ័យ៧៨នាក់ ក�ុងេនាះមាន�១៧%

ែដល

តំ ណាសហគមន៍ អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលនានា អ/ពណិជ�ករ ម�ន�ីរជករ សិ
ែដលមកពី �ស�កេផ្សងៗគា� និង្រក�ងក�ុងេខត�ឧត�រមានជ័យ បានវយតៃម�លក�ខណ�ស
នី មួយៗ ថាម ិនបានធ �
េ ទល់ែតេសះ ឬបានេធ�តិចតួចប៉ុេណ

សន�ស្សន៍ែដលមា�ស់េឆា�តវយតៃម�ថា មិនបានេធ�ទល់ែតេសះ ឬបានេធ�
ដូ ចជាករសុំឲ្យរដ�ភិបាលជួយរកវិនិេយាគិនេធ�េរងច្រកស�រស និងេម្សៅមី និងសុំឲ្យ
ដី េខត�ចុះប��ីដីធី ដ
� ល់្របជាពលរ

េបេទះបីជាបច�ុប្បន�មន�ីរកំពុងអនុវត�េនតំបន់មួយចំ

េដយក�ុងឆា�២០១០ ករចុះប��ីមានចំនួ១៥០០ក្បោលដីប៉ុែន�េធ�ែតដីលំេនដ� នប៉ុេ
េហយក�ុងឆា�ំ២០១៥ នឹ ងេធ�េអយរួចរល់ជាស�
លក�ខណ�សន�ស្សន៍ែដលមា�ស់េឆា�តវយត

បានេធ�ខ�ះមានដូចជាករតបណា

អគ�ីសនី េអយបាន្រគប់�ស�ក ករេដះ�សយដីសមុ្បទនសង�មកិច�ដល់្របជា ក
សុំបេង�តមជ្ឈមណ�លសំរប់បណ�ុះបណា�លបេច�កេទសកសិកម� ករផ�ល់ពូជ និងបេច�កេទស
ជី ធម�ជាតិ។
ម�ន�ីតំណាងមន�ីរកសិកម�បានេលកេឡងថា មជ្ឈមណលបណ�ុះបណា�លបេច
�

កសិកម�មា១កែន�ងេនសង�ត់កូនេ្រក�ល ចំែណកឯករផ�ល់ពូជផលិតផលដូចជា �ស �វ គឺ
កសិកម�សហករជាមួយអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលបានេធ�ករែចកពូជ�ស�វបានខ�ះេ
ពូ ជ�ស�វ�សល ប៉ុែន�ករផ�ល់ជូនេនាះគឺពុំបានកំណត់ពី�ស�កេគាលេដេទ។ ម�ន�ីតំណ
ពណិជ�កម�បានេអយដឹងថា ករ្របកសតៃម�ផលិតផល មន�ីរពណិជ�កម�បានេធ�
េដយ្របកសតម្របព័ន�សរេអឡិ ច(ទូ រស័ព)� ែតេទះបីយា៉ងណា វេ
អង់េគ�សប៉ុេណា�ះ
ករជួសជុលផ�ូវ និងករតេម�ង្របាក់េបៀវត្សដល់្រគ�បេ្រង�ន្រត�វបានមា�ស់េឆ
បានេធ�មធ្យម ឬពក់កណា�ល។ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោេខត�បានេលកេឡងពីករជួសជុ
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ពី អូរស�ច់ ្រក�ងសំេរង េទ�ស�ក្រកឡាញ់ េខត�េស ៀមរបគឺកំពុងែតជួសជុល េហយផ�ូវពី្រក�
�ស�កថ�ពួក េខត�បនា�យមានជ័យគឺស�ិតេនក�ុងគំេរងែដលចប់េផ�មេ២០១១សងសង់រួចរល់
ឆា�ំ២០១២ ។
ឯកឧត�ម យឹម ធិន ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោេខត�បានមាន្របសសន៍ទក់ទងនឹងករអភិវឌ
ែដលបច�ុប្បន�កំពុងែតេធ�ករចរចរជាមួយែផ�កឯកជន េដម្បីផល្របេយាជន៍របស់្របជាពលរ
ឧត�មសន្យោថា នឹងខិតខំរកអ�កវិនិេយាគេដម្បីអភិវឌ្ឍន៍ក�ុ
េ ឡង
ឯកឧត�ម ឡុង វណ�ី និង ឯកឧត�ម នុត សុផុន សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោេខត�បានេលក
ពក់ព័ន�ដីសម្បទនសង�មកិច� ែដលឥឡូវបានបេង�តគណៈកមា�ករសំរប់េធ�ករេដះ�សយ
សំខន់គឺអ�កចំណូលថ�ីែដលពុំមានឯកសរ្រគប់្រគាន់ េហយបានេស�ឲ្យ្របជាពលរដ�គួរេធ�
េដ ម្បីេអយ្រក�ម្របឹក្សោេខត� និងសលេខត�ច
េលកជំទ ឯក សុវណ�ភារៈ

អភិបាលរងេខត�ឧត�រមានជ័យបានេលកេឡងថា អ�ីែដ

ពលរដ�េលកេឡងមិនអចេធ�អ�ីតមេសចក�ី្រត�វករទំង�ស�ងេទ ប៉ុែន�នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងេធ�ជា
ករវយតៃម�េនះ មា�ស់េឆា�តេធ�ករផ�ល់ពិន�ុេទេលក/សេ្រមចបានេទេលចំនុចនីម
ែដលមា�ស់េឆា�តបានេធ�ករទមទរ តុលឆា២០០៩ េដយេអយពិន�ុ“ពិន�ុ ១ សំរប់ករម

បានេធ�ទល់ែតេសះ ឬបានេធ�តិច(េ្រចនបំផុត្រតឹ២០%)” “ពិន�ុ ២ សំរប់ ករបានេធ�ខ(២១%

-

េ្រចន(៦១% - ៨០%)” និង "ពិន�ុ ៥ សំរប់ករបានេធ�េស�រែតទំង�ស�ង ឬបានេធ�ទំ(៨១%

-

៤០%)” “ពិន�ុ ៣ សំរប់ករបានេធ�មធ្យម ឬបានេធ�ពក(៤១% - ៦០%)” “ពិន�ុ ៤សំរប់ករបានេ

១០០%)។

ជាលទ�ផល មា�ស់េឆា�តបានផ�ល់ពិន�ុេទេលករសេ្រមចបានរបស់ម�ន�ីជាប់េឆា� ត
នី មួយៗ ែដលមា�ស់េឆា�តបានកំណត់កលព២០០៩ ដូ ចខងេ្រក
លទ�ផលៃនករវយតៃម�របស់មា�ស់េឆា�តេទេលករសេ្រមចបានរបស់ម�ន�ីជាប់េឆា�តេទេលចំ
លក�ខណ�សន�ស្សន៍ៃនវិស័យអទិភ ាពទំងដប់េនក�ុងេខត�ឧត�រ

លក�ខណ�សន�ស្សន៍ៃនវិស័យអទិ

លទផ
� លៃនករផ�ល់ពិន�ុេដយមា�ស់េ

១/ សុំេអយរដ�ភិបាលជួយតបណា�ញអគ�ីសន
បាន្រគប់�ស�កក�ុងេខត�ឧត�រមានជ័យជូនដល់
ពលរដ�កុង
� េខត� េដយចប់េផ�មេរៀបចំ េអយប

ឆា�២០១២។ សុំេអយដក់េទសដល់្រ�កមហ៊ុ

ទទួ លយករូបិ យប័ណ�ែខ�រ និងសុំេអយកំណត់តៃម�
គ�ីសនី ៥០០េរៀល ក�ុងមួ យ គី ឡូវ៉ត់េមា៉ងចប់ពី

២០១០តេទ ។សុំប�� ុះតៃម�េសវ  តេភ�ងចូលផ�ះ

យបាន៥០%ៃនតៃម�បច�ុប្បន�េអយបានចប់ពី
២០១០ តេទ ។
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២/ សុំរជរដ�ភិបាលជួយ្រកលេកស៊ូេលផ�ូវ៣

ែខ្សៈ ែខ្ស១ពី សង�ត់ អូរស�ច់ ្រក�ងសំេរង េទ
្រកឡាញ់ ក�ុងេខត�េសៀមរប និងពី្រក�ងសំេរង 

បនា�យឆា�រ �ស�កថ�ពួក េខត�បនា�យមា១៧៥គម
ែខ្សទ២ ពី ្រក�ងសំេរង េទភូមិេជងភ�ំ ក�ុងសង
ន្សោយរក់ ្រក�ងសំេរង មាន៤០គម និងែខ្សទ៣
ចប់ពី�ស�កអន�ង់ែវង ដល់�ស�កសំេរង មាន្រប
៨២គម េដយេផ�មកសងក�ុងឆ២០១០ និងបព�ប
ក�ុងឆា�២០១២។

៣/ សុំបេង�តមជ្ឈមណ�លសំរប់បណ�ុះបណ

បេច�កេទសកសិកម� និង

ផ�ល់ពូជផលិតផលដូ ចជា

�ស�វ �ស�វ�សល េពត ដំឡូង ដំ ណាំ េផ… និងផ�
ល់បេច�កេទសេធ�ជី

ធម�ជាតិេអយបានមួយកែ

ក�ុងមួ យ�ស�ក ដល់កសិករ

ទូ ទំងេខត� ចប់ពីឆ

២០១០ ដល់ឆា�២០១១។

៤/ សុំេអយរជរដ�ភិបាលជួយរកវិនិេយាគិនម
េរងច្រកស�រ(យា៉ងេហ១កែន�ង) េន្រក�ងសំេ
េអយបានេន២០១០ េហយមានឈ�ួញ ឬអ�កវិន
េយាគទិញអំេពតមតៃម�ទីផ្សោរ ឬមានកិច
ទិ ញ

១េតនអំេព េស�២០ដុល�រអេ មរិក

៥/ សុំ្របឡាយទឹ១ែខ្ស មាន្របែ២០០០ម គុណ
២ម (ៃផ�បាតេល) គុណ ១,៥០ម (ៃផ�បាតេ្រ) េន
សង�ត់  បន្សោយរក់ ្រក�ងសំេរង េដយច
េនឆា២០១០

បព�ប់ក�ុងឆា២០១១។

ទំព័រ

3 ៃន 5

៦/ សុំេអយសភាពណិជ�កម� ្របកសតៃម�ផ
ដូ ចជា េពត �ស�វ សែណ�ក ដំឡ…៣ដងក�ុងមួ យឆា�ំ
និងបេង�នតៃម�េអយបា២០%ៃនតៃម� ផលិតផល

បច�ុប្បន� េអយបានចប់ពី២០០៩តេទ 

៧/ សុំេអយរជរដ�ភិបាលជួយរកវិនិេយាគិនេធ
ច្រកេម្សៅ(យា៉ងេហ១កែន�ង) េន្រក�ងសំេរង
យបានេនឆ២០១០ និងមានឈ�ួញ ឬវិនិេយាគ
ទិញដំ ឡូងមី �សស់ ៤០០េរៀលក�ុង ១គី ឡូ្រកម ន

ស�ត
ួ ៨០០េរៀល ក�ុងមួ យគី ឡូ្រក

៨/ សុំមន�ីរសុរិេយាដីេខត�ចុះប��ីដីធ�ីដល់្របជា
(្របព័ន) បព្ឈប់ករយកតៃម�េសវេដយចប់អន
ៃថ�ទី ០១ ែខមករ ឆា២០១០តេទ

៩/ សុំជួយេដះ�សយដីសម្បទនសង�មកិច�ជូនដល
្របជាពលរដ�្រកី្រក គា�នដី្របែហ១៥០០
្រគ�សរ   ទូទំងេខត�ឧត�រមានជ័យយា៉ង
េអយបាន
មេនឆា២០១០

២ហិកត ក�ុ១្រគ�សរេដយចប់
បព�ប់េនក�ុងឆ២០១១។

១០/ សុំេអយរដ�ភិបាលតេម�ង្របាក់េបៀវត្ស
បេ្រង�នជាអប្បបរមា េអយបាន៤០០,០០០
េរៀលក�ុងមួ យែខ និងបែន�ម ២០%ៃន្របាក់ែខ ចប

ឆា�២០១០តេទ
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១១/ េតអ�កេពញចិត�ករអនុវត�របស់ម�ន�ីជាប់េឆា�
េល លក�ខណ�សន�ស្សន៍ទ១០ក្រម ិត?

ជាសរុបករវយតៃម�មា�ស់េឆា�ត បានេពញចិត� និងេលកទឹកចិត�ឲ្យរដ�ភិបាល និងអជា
អនុវត�លក�ខណ�សន�ស្សន៍ 
ករវយតៃម�េនះ ្រត�វបានេធ�េឡងេដយមា�ស់េឆា�តែដលេរៀបចំេដយគណៈកមា�ធិករ
េនៃថ�ទី២៥ ែខ វិច�ិក ឆា�២០១០ េនេខត�ឧត�រមានជ័យ េដយម ានកិច�សហករជាមួយសម
សិទ�ិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍េនកម (ADHOC), អង�ករម�ប់ៃបត (GREENWAY), អង�ករពុទ�ស

េដ ម្បីអភិវឌ្ឍន(BFD) , សម�័ន�សិទ�ិមនុស្ស និងសុខភាពកម�ុ(CHHRA) ។

ស្រមាប់ព័ ត៌មានបែន�មសូមទក
េលកសុខ ពិទូរ្ អ�កស្រមបស្រម�លែផ�កអេង�តខុមែ�ហ�ល   ទូរស័ព�០៨៩ ៥២៥ ៤៤៦
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