គណៈកម
្តិ ្តិធម៌ម៌ េនកមព
គណៈកមម ម ធធក
រេដើ មប
រេបះេឆន ន តេ
តេ យេសរ
យេសរី ី ននង
យុតតធ
េនកមពុជ
ិ ិករេដ
ីក
ិ ិងយុ
ើ មបក
ី រេបះេឆ
ុជ
CCoom
mm
miitttteeee ffoorr FFrreeee aanndd FFaaiirr EElleeccttiioonnss iinn CCaam
mbbooddiiaa

ទស នៈវិ ស័យ ៖ េដើមបឱ
ី យករេបះេឆនតមនអតថន័យ ែដល្របកបេ យលកខណៈ្របជធិបេតយយ។

Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

េសចក្តី្របកសព័ត៌មន

ភនំេពញ,ៃថងទី១៨ ែខ សី

ឆនំ ២០១១

ស្តព
ី ី

លទធផល យតៃម្លរបស់មចស់េឆនតេទេលើករអនុវត្តន៏លកខខណ្ឌសនទស ន៏ៃនវ ិស័យ

ទិភព

កនុងេខត្ត្រពះសីហនុ

តំ

មចស់េឆនតេនេខត្ត្រពះសីហនុ្របមណ ៩៥នក់ កនុងេនះមន្រស្តី៣៣នក់ (៣៥%) ែដល
ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

ជីវករ/ពណិជជករ សិស និស ិត ែដលមកពី្រសុកេផ ងៗគន

និង្រកុងកនុងេខត្ត្រពះសីហនុបន យតៃម្លករអនុវត្តរបស់ម្រន្តីជប់ េឆនតេទេលើលកខខណ្ឌសនទស ន៍

ទំង១០េ

យលកខខណ្ឌសនទស ន៍ភគេ្រចើនមចស់េឆនត យតៃម្លថបនេធ្វើពក់ ក

្ត ល ឬមធយម។

លកខខណ្ឌសនទស ន៍ែដលមចស់េឆនតចូលរួមភគេ្រចើន យតៃម្លថ មិនបនេធ្វើទល់ែតេ
ឬបនេធ្វើតិចតួចមនែតករ
្របក់ចុះបញជីពកយបណឹ្ត ង
្របជពលរដ្ឋដឹងេនមុខតុ

ក់

ងកំនត់តៃម្លៃនករផ្តល់េស រដ្ឋបលឲយបនជក់

្របថប់កី…
្ត
ករេឡើយ។

េ

ះ

ក់ដូចជ

យបចចុបបននពុំទន់មនករបិទផ យតៃម្លេនះឲយ

សនទស ន៍ែដលមចស់េឆនតភគេ្រចើន យតៃម្លថបនេធ្វើខ្លះៗ (២១% េទ៤០%) មនដូចជ
ករបេងកើត និងអនុ ម័តចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយ និងករបិទផ យជ
រយៈេពលទទួលេស

ដូចជ (េសៀវេភ្រគួ

ធរណៈពី តៃម្លេស

រ អត្តសញញណប័ណ្ណ េសៀវេភ

តៃម្លរបស់្របជពលរដ្ឋេទេលើចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយ

បនអនុម័ត ប៉ុែន្តករអនុវត្តវ ិញេនមិនទន់មនភពចបស់

ថបនេធ្វើខ្លះ

េ

និ ង

ន ក់េន…)។ ករ យ
យ

រចបប់េនះ្រតូវ

ស់េនេឡើយ។

ចំេពះលកខខណ្ឌសនទស ន៍ែដលមចស់េឆនតបន យតៃម្លថ

បនេធ្វើមធយម

ឬពក់ ក

មនចំនួនេ្រចើន ែដលមនដូចជករត្របព័នធអគគីសនី ផ្តល់ដីសមបទនសងគមកិចចដល់្រគួ
ករ យតៃម្លពីផលប៉ះពល់មុននឹងផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចដល់អនកវ ិនិេយគ

្ត ល

រគមនដី

ករបំបត់ករយក

លុយេពល្របលងឌីបួ្លម បក់ឌុប និ ងបេ្រង នគួ រកនុងេម៉ ងរដ្ឋ ។ ករផ្តល់ដីសមបទនសងគមកិចចដល់

្រគួ

រគមនដី គឺបចចុបបនន

ជញធរេខត្តមនដី្របមណ ៥០០០ ហិក

ពិភក កនុងករសំេរច ។

ទី

ន ក់ករក

ប៉ុែន្តដីេនះកំពុងសថិតកនុងករ

្ត ល ៖ ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សងកត់ ទឹ កល្អក់ ១ ខណ្ឌ ទួ លេគក

ជធនី ភំ េន ពញ ្រពះ ជ
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Central Office : #138, Street. 122, Teuk Laak I, Tuol Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.

ច្រកកមពុជ

P.O. Box 1145, Phone : (855) 23 884 150 Fax: (855) 23 885 745 E‐mail : comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.or

មចស់េឆនតក៏បនផ្តល់ពិនុេទេលើ
ទ
លកខខណ្ឌសនទស ន៍មួយចំ នួនថ

បនេធ្វើេ្រចើនដូ ចជ

ករ

ជួសជុលផ្លូវលំ និងផ្លូវជតិ និងេស ពយបលជំងឺមិន្រតូវយក្របក់ពី្របជពលរដ្ឋេនមនទីរេពទយរដ្ឋ

និងករេបើកវគគបណុ្ត ះប

្ត លែផនកបេចចកេទសកសិកមម។ ចប់ពីឆនំ ២០១០ មក

ជញធរេខត្ត បន

ជួសជុលផ្លូវលំ និងផ្លូវជតិចក់េបតុងបនេ្រចើ នែដរ ប៉ុែន្តមិនបនទំង្រសុងេទ ដូចជឆនំ២០១០ ជួស
ជុលផ្លូវែខ ទី១ ពី

ៃន ភូមិេជើងេគ កត់ភូមិៃ្រព្រកញ់ ឃុំ

្របែវង១៩,០០០ែម៉្រត

និងែខ ទី២

ពីភូមិ្របសិទិធ

មគគី ្រសុកៃ្រពនប់ មកផ្លូវជតិេលខ ៣

ឃុំអូរបក់រេទះ

្រសុកកំពង់ សិ

្របែវង

៦,២០០ែម៉្រត។
ចំែណកេនឆនំ ២០១១ ជួសជុលផ្លូវេន្រសុកៃ្រពនប់មន ៣ ែខ ្របែវង ៧,០០០ែម៉្រត និងេន

្រសុកកំពង់សិ

មន ៤ ែខ ្របែវង ១២,០០០ែម៉្រត…។ រ ីឯករមិនយក្របក់សំ ប់ េស ពយបល

ជំងឺក៏បនអនុវត្តែដរចំេពះ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក េ
មួយចំនួន។ ករេបើកវគគបណុ្ត ះប

យមនសហករជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

្ត លែផនកបេចចកេទសកសិកមមេនកនុងេខត្ត្រពះសីហនុបនផ្តល់ដល់

្របជពលរដ្ឋបនេ្រចើនកនុងមួយឆនំៗ ។

ករ យតៃម្លេនះ មចស់េឆនតេធ្វើករផ្តល់ពិនុេទេលើ
ទ
ករបំេពញ/សេ្រមចបនេទេលើចំនុច

មួយៗែដលមចស់េឆនតបនេធ្វើករទមទរកលពីែខសី
សំ ប់ករមិនបនេធ្វើទល់ែតេ

ឆនំ២០០៩ េ

យេ

នី

យពិនុទ

“ពិនុទ ១

្ត ល

(៤១% -

ះ ឬបនេធ្វើតិចតួច(េ្រចើ នបំផុត្រតឹ ម ២០%)” “ពិនុទ ២ សំ ប់ ករ

បនេធ្វើខ្លះ (២១% - ៤០%)” “ពិនុទ ៣ សំ ប់ ករបនេធ្វើមធយម ឬបនេធ្វើពក់ក

៦០%)” “ពិនុទ ៤សំ ប់ករបនេធ្វើេ្រចើន (៦១% - ៨០%)” "ពិនុទ ៥ សំ ប់ករបនេធ្វើេសទើរែតទំង្រសុង ឬ
បនេធ្វើទំង្រសុង (៨១% - ១០០%)។
ជលទធផល

មចស់េឆនតបនផ្តល់ពិនុេទេលើ
ទ
ករសេ្រមចបនរបស់ម្រន្តីជប់េឆនតេទេលើ

ចំនុចនីមួយៗ ែដលមចស់េឆនតបនកំណត់កលពីឆនំ២០០៩ ដូចខងេ្រកម៖

លទធផលៃនករ យតៃម្លរបស់មចស់េឆនតេទេលើករសេ្រមចបនរបស់ម្រន្តីជប់ េឆនតេទេលើចំនុច
នីមួយៗៃនលកខខណ្ឌសនទស ន៏ៃនវ ិស័យ

លកខខណ្ឌសនទស ន៏ៃនវ ិស័យ

ទិភព

ទិភពទំងដប់េនកនុងេខត្ត្រពះសីហនុ
លទធផលៃនករផ្តល់ពិនុទេ

យមចស់េឆនត
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១/ សុំឲយបេងកើត និងអនុម័តចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយឲយ
បនេនឆនំ ២០១០ ។

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៩៩ នក់។
២/ សុំជួសជុលផ្លូវលំ និងផ្លូវជតិេ

យេធ្វើពីេបតុង ឬ េកស៊ូ

ឲយបនទូទំងេខត្ត្រពះសីហនុចប់ពីឆនំ ២០១០ ឲយេហើយ
រួច ល់េនឆនំ ២០១២ ។

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៩៩ នក់។
៣/ សុំត្របព័នធអគគីសនីឲយបនទូទំងេខត្ត្រពះសីហនុ ចប់
ពីឆនំ ២០១០ ដល់ឆនំ ២០១២ េ

យមនតៃម្លចេន្លះពី

៥០០េរៀល េទ៧០០េរៀល កនុង១គីឡូ ៉ ត់/េម៉ ង េហើយមន
េភ្លើងអគគិសនីេ្របើ្របស់្រគប់ ២៤េម៉ ង ។

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៩៩ នក់។
៤/

សុំដីសមបទនសងគមកិចចដល់្រគប់្រគួ

រគមនដីេនទូ

ទំងេខត្ត្រពះសីហនុ ឲយបនចប់ពីឆនំ២០១០ ដល់ ២០១២
ឲយបន្រគប់្រគួ

រេ

យកនុង១្រគួ

រឲយបន១ហិក

។

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៩៧ នក់។

៥/

រ ្ឋ ភិបលមុននឹងផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចដល់អក
ន វ ិនិ

េយគ ្រតូវអនុវត្តេលើករសិក ពីទី

ំងផ្តល់ដីឲយបនចបស់

ស់ និង យតៃម្លពីផលប៉ះពល់ែផនកបរ ិ
ករផ ព្វផ យពីគំេ ង្រតូវអភិវឌ ន៍
ករណ៍ស្តីពីផលប៉ះពល់ឲយដល់តំបន់
មុនេពលអនុវត្តគំេ ង
ទូរទស ន៍ សិកខ

មរយៈ
្របជុំេ

ថ ន្រពមទំងេធ្វើ

និងផ ព្វផ យរបយ
ែដល្រតូវអភិវឌ ន៍
រព័ត៌មន

វ ិទយុ

យអនុវត្តចប់ពីឆនំ ២០១០

តេទ ។

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៩៨ នក់។
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៦/ េស ពយបលជំងឺ (ជំងឺ្រគុនឈម ្រគុនេពះេរៀន វះ
កត់េពលឆ្លងទេន្ល)

េនមនទីរេពទយរដ្ឋជូន្របជពលរដ្ឋមិន

្រតូវយក្របក់ទូទំងេខត្ត្រពះសីហនុ

ចប់ពីឆនំ

២០១០

តេទ។

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៩៦នក់។
៧/ បំបត់ករយកលុយេពល្របលងឌីបួម
្ល បក់ឌុប និង ករ
បេ្រង នគួរកនុងេម៉ ងរដ្ឋ ចប់ពីឆនំ ២០១០ តេទ ។

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៩៥ នក់។

៨/

សុំឲយមនករ

ក់

ងកំណត់តៃម្លឲយបនជក់

សំ ប់្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវករេ
តុ

ះ្រ

យទំនស់

ក់
ផ្លូវ

ករ (្របថប់កី,្ត ្របក់ចុះបញជីពកយបណឹ្ត ង…) េនេខត្ត

្រពះសីហនុឲយបនេនឆនំ ២០១០ តេទ ។

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៩៨ នក់។

៩/

សុំវគគបណុ្ត ះប

្រសូវ ៃសព ផ ត
ិ

្ត លែផនកបេចចកេទសកសិកមមដំ

ំ

ដ និងសត្វពហនៈ ដូចជេគ ្រជូក

្រកបី កនុង ១ឆនំឲយបន២វគគ ដល់កសិករឲយបនទូទំងេខត្ត
្រពះសីហនុ ចប់ពីឆនំ ២០១០ តេទ។

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៩៩ នក់។

4

១០/ សុំឲយមនករបិទផ យជ
ដឹងពីតៃម្លេស

ធរណៈឲយ្របជពលរដ្ឋ

និងរយៈេពលែដល្រតូវទទួលេស

្របជពលរដ្ឋចង់បនដូចជ (េសៀវេភ្រគួ
ប័ណ្ណ េសៀវេភ

ែដល

រ អត្តសញញណ

ន ក់េន ករសរេសរពកយ បណឹ្ត ង ករសំរះ
ុ

សំរល
ួ ទំនស់..)េធ្វើេ

យបន្រគប់ឃុំចប់េផ្តើមពីឆនំ២០១០។

្រតូវមនករពិភក គនជមុន រ ង្របជពលរដ្ឋេ
្រគប់ឃុំែដលពក់ព័នធ

និង

យបន

ជញធរមូល ្ឋ នមុននឹងសំេរច

ចិត្តេបះបេងគល ឬផ្តល់ករវ ិនិេយគ ឬកំនត់តំបន់ករពរ
ឬករផ្តល់សមបទនេសដ្ឋកិចច

េ

យអនុវត្តចប់េផ្តើមពីឆនំ

២០១០ តេទ ។

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៩៨ នក់។
១១/ ចំនុចរួមៈ េតើអនកេពញចិត្តករអនុវត្តរបស់ម្រន្តីជប់
េឆនតេទេលើលកខខណ្ឌសនទស ន៍ទំង១០ក្រមិត

ចំនួនអនកផ្តល់ពិនុសរុ
ទ ប ៨៤ នក់។

ករ យតៃម្លេនះ

?

្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ

ខុមែ្រហ្វល េនៃថងទី ០៣ ែខ សី

យមចស់េឆនតែដលេរៀបចំេ

ឆនំ ២០១១ េនេខត្ត្រពះសីហនុ េ

យគណៈកមមធិករ

យមនកិចចសហករជមួយ

សមគមករពរសិទិម
ធ នុស និងអភិវឌ ន៍េនកមពុជ (ADHOC) , អងគករករពរសិទិម
ធ នុស ែខមរកមពុជ

េ្រកម (KKKHRO) , អងគករ្រ

វ្រជវជតិកមពុជ (CNRO)។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង៖
េ

ក សុខ ពិទូរយ អនកស្រមបស្រមួល ែផនកអេងកត ខុមែ្រហ្វល

ទូរស័ពទៈ ០៨៩ ៥២៥ ៤៤៦
អុីេម៉ល៖ pitour@comfrel.org
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