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ៃថងទី១៩  ែខឩសភ ឆន ំ២០១១ 

េសចក្តី្របកសព័ត៌មន 
ស្តីពី 

លទធផលករអេងកត និងករ យតៃម្លេលើករអនុវត្តកមមវិធីនេយបយែដលមនសូចនករចបស់ ស់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
និងម្រន្តីជប់េឆន តនីតិកលទី៤ (របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០០៩-២០១០) 

 គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វេនៃថងេនះ បនេចញផ យរបយករណ៍លទធផលករអេងកត និងករ យតៃម្ល
េលើករអនុវត្តកមមវធិនីេយបយែដលមនសូចនករចបស់ ស់របស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងម្រន្តីជបេ់ឆន តនតី ិ
កលទី៤ (របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០០៩-២០១០)។ 
 េ ក គល់ បញញ  នយក្របតិបត្តខុិមែ្រហ្វល មន្រប សនថ៍ “របយករណ៍នឹងេលើកទឹកចិត្តឲយ
មច ស់េឆន តឃ្ល េំមើល និង យតៃម្លករអនុវត្តករសនយរបស់ម្រន្តីជបេ់ឆន ត។ របយករណ៍កផ៏្តល់ពត័ម៌ន្រត
ឡប ់និងមតិរបស់មច ស់េឆន តេទ ជរ ្ឋ ភបិល នងិម្រន្តីជបេ់ឆន ត។ 
 ទកទ់ិនករអេងកត គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលបនសិក េទេលើកមមវធិីនេយបយ ជរ ្ឋ ភបិលនតីិ
កលទី៤ ែដលករសនយមនសូចនករចបស់ ស់ចំនួន១០។  
 របយករណ៍អេងកតរកេឃើញថ ជរ ្ឋ ភបិលបនសំេរចករសនយរបស់ខ្លួនទងំ្រសុងែត៣ (៣០%) 
ប៉ុេ ្ណ ះ គតិមក្រតឹមចុងឆន ២ំ០១០េនះដូចជ ករដំេឡើង្របកេ់បៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករ និងកងកំ ំង្រប ប់
វុធយ៉ងតិច ២០%កនុងមយួឆន  ំករបេងកើនៃផទដីេ ះមនីរចួឲយដល់ ៤៥,០០០ ហិក េនឆន  ំ២០១០ និងករ

ផគតផ់គងទ់ឹក ្អ តដល់្របជជនេនជនបទបន្របមណ៤០% េនកនុងឆន ២ំ០១០។ 
  ៧០% ៃនករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ មនិ្រតូវបនបំេពញទងំ្រសុងមនដូចជ កររក
កំេណើ នេសដចកិចច្របចឆំន ជំមធយម ៧% កររក កំេណើ នេភញ វេទសចរបរេទសឲយបន២០%ជេរៀង ល់ឆន  ំ
ករេរៀបចំបេងកើត្របពន័ធសន្តិសុខសងគមស្រមបម់្រន្តី ជករ កងកំ ំង្រប ប់ វុធ កមមករ និេយជិត ។ល។ 
 ចំែណកករ យតៃម្លេលើកមមវធិីនេយបយែដលមនិមនសូចនករចបស់ ស់ ខុមែ្រហ្វលបនយកេទ
ពិភក ជមយួ្របជពលរដ្ឋទងំ២៤មណ្ឌ ល ( ជធនី/េខត្ត) េដើមបកីំណតល់កខខណ្ឌ សនទស ន ៍ (សូចនករ) 
ែដលចង្អុលបង្ហ ញេ យយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី២។ េនឆន ២ំ០១០ ខុមែ្រហ្វលបនយក
លកខណ្ឌ សនទស នទ៍ងំេនះ្រតឡបេ់ទឲយ្របជពលរដ្ឋេន មមណ្ឌ លេខត្តេន មមណ្ឌ ល កំពងស់ពឺ កំពងឆ់ន ងំ 
កំពត រតនៈគីរ ី េសៀម ប ឧត្តរមនជយ័ ៃ្រពែវង និងៃបលិ៉ន (៨ មណ្ឌ ល) េដើមបផី្តល់ពិនទុេលើករបេំពញរបស់

ទស
នៈវិស័យ ៖ េដើ មបឱីយករេបះេឆនតមនអតថន័យ ែដល្របកបេ

យលកខណ
ៈ្របជធិបេតយយ។ 

V
ision

	:		A
	dem

ocratic	society	that	dem
ocratization	in	particular	dem

ocratic	elections	are	prom
oted	and	qualified	to	bring	benefits	to	people.	

គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ  ីនិងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌ េនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជ   
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ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភបិល និងម្រន្តីជបេ់ឆន ត។ ជលទធផល េវទិកចំនួន៨ែដលឲយមច ស់េឆន តផ្តល់ពិនទុ (សរុបមន 
៨០សនទស ន៖៍ (១០ សនទស នៃ៍នមណ្ឌ លនីមយួ x ៨ មណ្ឌ ល)។ 
 េបើគិតជមធយមវញិ មនែត២.៥% (េសមើនឹង២សនទស ន/៍ចនុំច) ៃនសនទស នទ៍ងំអស់ ែដល្រតូវបន
មច ស់េឆន តភគេ្រចើន យតៃម្លថ បនសេ្រមច ឬបំេពញបនភគេ្រចើន ឬេសទើរែតទងំ្រសុង។ ១.២៥% (េសមើ
នឹង១សនទស ន/៍ចំនុច) ៃនសនទស នទ៍ងំអស់្រតូវបនមច ស់េឆន ត យតៃម្លថ បនេធ្វើេ្រចើន។  

 ១៨.៧៥% (េសមើនឹង ១៥សនទស ន/៍ចនុំច) ៃនសនទស នទ៍ងំអស់្រតូវបនមច ស់េឆន តភគេ្រចើន យតៃម្ល
ថ បនេធ្វើមធយម ឬបនេធ្វើពកក់ ្ត ល។  
 ៧៧.៥% (េសមើនឹង ៦២សនទស ន)៍ ៃនសនទស នទ៍ងំអស់្រតូវបនមច ស់េឆន តភគេ្រចើន យតៃម្លថ បន 
េធ្វើខ្លះ (៤២.៥%) និងមនិបនេធ្វើទល់ែតេ ះ ឬបនេធ្វើតិចតចួ (៣៥%)។ 
 ជសរុប េនះគឺជសញញ វជិជមនែដល ជរ ្ឋ ភបិលបនបំេពញសនទស នច៍បស់ ស់ៃនកមមវធិីនេយ 
បយ ខណៈែដល ជរ ្ឋ ភបិលេនមនរយៈេពល ៣ឆន បំន្តេទៀត។ ប៉ុែន្ត មច ស់េឆន តេន មមណ្ឌ លមនិទន់
េពញចិត្តករបំេពញរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលចំេពះករែកលំអរ េគលនេយបយេលើបញ្ហ ដីធ្លី តៃម្លេស ពយបល 
(េពទយ) តៃម្លអគគីសនី កំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌និងរដ្ឋបល ធរណៈ។ 
 របយករណ៍ពិ ្ត រៃនលទធផលអេងកតេនះ ចរកបនេនេគហទំពរ័ខុមែ្រហ្វល៖www.comfrel.org ។ 
 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម, សូមទនំកទ់ងំ៖ 
េ ក សុខ ពទូិរយ អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល 
ទូរស័ពទ៖ ០៨៩ ៥២៥ ៤៤៦  អុីេមល៉៖ pitour@comfrel.org 

េបសកកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរ
ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់
ព័ត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និង
មិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគល
បំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយ
មនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួ េទេលី
ករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 


