
ទី ន ក់ករក ្ត ល ៖ ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សងក ត់ ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌ  ទួលេគក ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
Central Office :  #138,  Street.  122,  Teuk  Laak  I,  Tuol  Kork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 

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

 

 
 

 
ៃថងទី០៧  ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 

េសចក្តី្របកសព័ត៌មន 
ស្តីពី 

លទធផល យតៃម្លរបស់មច ស់េឆន តេទេលើករអនុវត្តលកខខណ្ឌ សនទស នៃ៏នវិស័យ ទិភពកនុងេខត្ត ែកវ 
 មច ស់េឆន តេនេខត្ត ែកវ្របមណ៩០នក់ កនុងេនះមន្រស្តី៣១% ែដលតំ ងអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល ជីវករ/ពណិជជករ កសិករ សិស  និស ិត ែដលមកពី្រសុកេផ ងៗគន  និង
្រកុងកនុងេខត្ត ែកវបនផ្តល់ពិនទុទប ដល់ករសេ្រមចបនរបស់ម្រន្តីជប់េឆន តកនុងករបំេពញ
លកខខណ្ឌ សនទស ន៍ទំង១០ ែដលមច ស់េឆន តបនទមទរកលពីឆន ំ២០០៩។  
 េ ក គល់ បញញ  នយក្របតិបត្តិគណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលបនមន្រប សន៍ថ 
“េវទិកេនះគឺមនេគលបំណងឲយមច ស់េឆន តេចះេធ្វើករ ម នករសនយ និង យតៃម្លពីករអនុ
វត្តរបស់ម្រន្តីជប់ពីថន ក់ជតិដល់ថន ក់េខត្ត េដើមបីឲយម្រន្តីជប់េឆន តមនករទទួលខុស្រតូវែថម
េទៀតចំេពះមច ស់េឆន ត។ េហើយរបយករណ៍ៃនលទធផលេនះនឹង្រតូវបញជូ នដល់ម្រន្តីជប់េឆន ត”។ 

មច ស់េឆន តភគេ្រចើនែដលបនចូលរមួបនផ្តល់ពិនទុខពស់បំផុត្រតឹមែតករអនុវត្ត ឬសេ្រមច
បន្រតឹមមធយមមន៤ចំណុចបុ៉េ ្ណ ះែដលមនដូចជ ករមនកមមវធីិចុះចក់ថន ំបងក រដល់សត្វ
េគ ្រកបី មន់ ទ ្រជូក… ករបេងកើតវគគបេ្រង នខ្លីៗអំពីបេចចកវទិយព័ត័មនេន មវទិយល័យ និង
ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈែផនកចបប់ និងជំនញដល់កងកំ ំង្រប ប់ វធុក៏បនេធ្វើខ្លះែដរ។ 

ចំែណក៦០% (៦ចំណុច) េទៀត្រតូវបនមច ស់េឆន តភគេ្រចើនផ្តល់ពិនទុថ មិនបនេធ្វើទល់
ែតេ ះ និងបនេធ្វើខ្លះៗ (ពី០% ដល់៤០%) មនដូចជ ករបេងកើតសកលវទិយល័យរដ្ឋមួយេន
េខត្ត ែកវ ករបញចុ ះតៃម្លេ្របើ្របស់ទឹក ្អ ត ករស្រមួលអ្រ ករ្របក់កមចីទប។ល។ 

េទះបីចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយ្រតូវសភអនុម័ត ែតមច ស់េឆន តភគេ្រចើនបន យតៃម្ល
ថ បំេពញបនខ្លះៗបុ៉េ ្ណ ះ េ យមច ស់េឆន តបនែចករែំលកថ អំេពើពុករលួយេទេលើករ
បញជ ក់ឯក រ និងលិខិត ន មេផ ងៗេនែតមន ដូចជករយកលុយេពលេធ្វើសំបុ្រត ពហ៍
ពិពហ៍ជេដើម។ 

 ករ យតៃម្លេនះ មច ស់េឆន តេធ្វើករផ្តល់ពិនទុេទេលើករបំេពញ/សេ្រមចបនេទេលើចំនុច 
នីមួយៗែដលមច ស់េឆន តបនេធ្វើករទមទរកលពីែខកកក  ឆន ំ២០០៩ េ យេ យពិនទុ  “ពិនទុ១ 
សំ ប់ករមិនបនេធ្វើទល់ែតេ ះ ឬបនេធ្វើតិចតួច (េ្រចើនបំផុត្រតឹម២០%)” “ពិនទុ២ សំ ប់ករ
បនេធ្វើខ្លះ (២១%-៤០%)” “ពិនទុ៣ សំ ប់ករបនេធ្វើមធយម ឬបនេធ្វើពក់ក ្ត ល (៤១% - ៦០%)” 

ទស
នៈវិស័យ ៖ េដើ មបឱីយករេបះេឆនតមនអតថនយ័ ែដល្របកបេ

យលកខណ
ៈ្របជធបិេតយយ។ 

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  ីនិងយុត្តធិម៌និងយុត្តធិម៌និងយុត្តធិម៌ េនកមពជុេនកមពជុេនកមពជុ   
CCCooommmmmmiiitttttteeeeee 			fffooorrr 			FFFrrreeeeee aaannnddd FFFaaaiiirrr EEEllleeeccctttiiiooonnnsss iiinnn CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   
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“ពិនទុ៤ សំ ប់ករបនេធ្វើេ្រចើន (៦១%-៨០%)” និង “ពិនទុ៥ សំ ប់ករបនេធ្វើេសទើរែតទំង្រសុង ឬ
បនេធ្វើទំង្រសុង (៨១%-១០០%)”។ 

 ជលទធផល មច ស់េឆន តបនផ្តល់ពិនទុេទេលើករសេ្រមចបនរបស់ម្រន្តីជប់េឆន តេទេលើចំ
នុចនីមួយៗ ែដលមច ស់េឆន តបនកំណត់កលពីឆន ំ២០០៩ ដូចខងេ្រកមៈ 
លទធផលៃនករ យតៃម្លរបស់មច ស់េឆន ត េទេលើករសេ្រមចបនរបស់ម្រន្តីជប់េឆន តេទេលើចំនុច

នីមួយៗៃនលកខខណ្ឌ សនទស ន៏ៃនវស័ិយ ទិភពទំងដប់េនកនុងេខត្ត ែកវ 
លកខខណ្ឌ សនទស ន៏ៃនវស័ិយ ទិភព លទធផលៃនករផ្តល់ពិនទុេ យមច ស់េឆន ត 

១/ សំុឲយ ជរ ្ឋ ភិបលស្រមួលអ្រ ករ្របក់ឥណទន
ទបេដើមបីេ យ្របជពលរដ្ឋខចី្របក់យកមកេ្របើ្របស់ កនុង
វស័ិយកសិកមមឲយមនករ្របក់មកេន្រតឹម១,៥%កនុង១ែខ 
ែដលបចចុបបននករ្របក់មនដល់៣% េនកនុងទូទំងេខត្ត 
ចប់ពីែខ សី  ឆន ំ ២០០៩ េនះតេទ ។ 
 

២/ សំុឲយ ជរ ្ឋ ភិបល និងមនទីរកសិកមមេខត្តជួយបណ្តុ ះ
ប ្ត លវធីិេធ្វើជីកំបុ៉សទឹក និងកំបុ៉សេគកដល់កសិករ្រគប់
្រសុកេនទូទំងេខត្ត ែកវឲយបនមួយដងកនុងមួយឆន ំ ចប់
ពីឆន ំ ២០០៩ តេទ ។ និងជីស្រមប់បងកបេងកើនផលមន
ដូចជ ជីគីមី និងជីសរ ី ងគ សំុឲយបញចុ ះតៃម្ល ៣០% ៃនតៃម្ល
បចចុបបនន និងមនគុណភពល្អទូទំង១០្រសុកកនុងេខត្ត

ែកវ ចប់ពីែខ កកក  ឆន ំ ២០០៩ ។ 
 
៣/ សំុឲយ ្ត រ្រប យទឹក្របែវង១៥គីឡូែម៉្រត កនុងភូមិ
យឹង ឃំុដូងខពស់ ្រសុកបូរជីល រ ចប់េធ្វើពីថមស ដល់ 
្រប យេលខ០១ និងេធ្វើឲយរចួេនឆន ំ២០១១ និងសំុឲយជីក
្រប យទឹកេនឃំុ្រកំង វ ្រសុកបទី ែដលមន ្របែវង 
៣គីឡូែម៉្រត និងមុខកត់មន្របែវង៤ែម៉្រត សូមេធ្វើឲយរចូ
ល់េនែខ មិថុន ឆន ំ ២០១០ ។  

 
៤/ សំុឲយរដ្ឋសភអនុម័តចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយកនុងឆន ំ 
២០១០ ឲយបន ។  
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៥/ សំុជួយបេងកើនតៃម្លផលិតផលកសិកមម្រសូវឲយបនមួយ
ភគបីៃនតៃម្លេ្របង ំងកនុងមួយលី្រត កនុង្រសូវ១ គីឡូ្រកម 
េនកនុងេខត្ត ែកវ ចប់ពីែខសី  ឆន ំ ២០០៩ ។  
 

 ៦/ សំុឲយេពទយសត្វមនកមមវធីិចុះចក់ថន ំបងក រឲយបន២ដង
កនុង១ឆន ំឲយបនេទៀងទត់េទ ម្របេភទសត្វមន េគ ្រកបី 
មន់ ទ ្រជកូ…េនទូទំង១០្រសុក កនុងេខត្ត ែកវ ចប់
ពីែខកកក  ឆន ំ២០០៩ តេទ ។  
 

៧/ សំុឲយតភជ ប់្របព័នធ រទូរគមនគមន៍ ICT និងបេងកើតវគគ
បេ្រង នខ្លីៗ អំពីបេចចកវទិយព័តមនេន មវទិយល័យ
ទូទំង១០ ្រសុកកនុងេខត្ត ែកវ ចប់ពីឆន ំ ២០១០ ។  
 

៨/ សំុឲយរ ្ឋ ភិបលបេងកើតសកលវទិយល័យរដ្ឋមួយេនេខត្ត
ែកវ េហើយផ្តល់ របូករណ៍យ៉ងេ ច ស់ ៧០% 

សិស ្របលងជប់ទី១២ កនុងេខត្តសំុឲយបនកនុងឆន ំ២០១១ ។  
 

៩/ សំុឲយមនករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈែផនកចបប់ និង
ជំនញ [ទក់ទងករងរ] ដល់កងកំ ំង្រប ប់ វធុ ចប់
ពីឆន ំ ២០១០ េនះតេទ ។ 
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១០/ សំុត្របព័នធទឹក ្អ ត និងបញចុ ះតៃម្លេ្របើ្របស់១០០០
េរៀល កនុង១ែម៉្រតគូប េន្រកុងដូនែកវ ចប់ពីឆន ំ២០០៩ ឲយ
េហើយេនឆន ំ២០១០ ។  
 

១១/ ចំនុចរមួៈ េតើអនកេពញចិត្តករអនុវត្តរបស់ម្រន្តីជប់
េឆន តេទេលើ លកខខណ្ឌ សនទស ន៏ទំង១០ក្រមិត ?  

 

អនកតំ ង ្រស្ត ជម ច័នទនី ែដលបនចូលរមួេវទិកេនះបនសនយនឹងជួយជ្រមុញករអនុវត្ត
លកខខណ្ឌ សនទស ន៍ទំងេនះបែនថមេទៀត និងបនជ្រមុញឲយមច ស់េឆន តបន្តករឃ្ល ំេមើលករអនុវត្ត
របស់ម្រន្តីជប់េឆន តែថមេទៀត។ ខុមែ្រហ្វលក៏បនអេញជ ើញតំ ង ្រស្តគណបក ្របជជនកមពុជ
ឯកឧត្តម ្របក់ ធុច ក៏បុ៉ែន្តមិន ចចូលរមួបនេ យ រជប់រវល់។ 

ករ យតៃម្លេនះបនេធ្វើេឡើងេ យមច ស់េឆន ត ែដលេរៀបចំេ យគណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល 
េនៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ េនេខត្ត ែកវ េ យមនកិចចសហករជមួយសមគមករពរ
សិទធិមនុស  និងអភិវឌ ន៏េនកមពុជ (ADHOC), សមគមយុវជនែខមរ (KYA), ្រកុម្របឹក យុវជនកមពុជ 
(YCC)។ 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈ 
េ ក សុខ ពិទូរយ, អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល, ០៨៩ ៥២៥ ៤៤៦, អីុេម៉ល៖ pitour@comfrel.org  
េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគួរជទីេពញចិត្ដ និងមនពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរ
ករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម ៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តស៊ូមត ិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខណ័្ឌ ចបបស់មរមយ, ករអប់រេំដីមបី
ផ្ដល់ព័តម៌នដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របសពួ់កេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំ
ផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករេបះេឆន តមយួែដលមិនលំ
េអៀង និងមិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដមីបឱីយមនអតថនយ័ៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអបរ់ ំ និងេវទិក ធរ
ណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតស៊ូមតិ/បញចុ ះ
បញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកនីនូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របសម់្រន្ដីជបេ់ឆន ត ្រពម
ទងំផ្ដលនូ់វរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក
ពកួេទេលីករបំេពញកមមវធិនីេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ ករងររបសម់្រន្ដីជបេ់ឆន ត។ 


