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Vision :  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
  

 
ថ�ទី ២៦ រខ ររូ  ឆា �២០១១ 

េសចក�ី្រ�កសព័តម៌ន 

ស�ីពី 

លទ�ផលសកិ� សលសេម�ងម� សេ់ឆ� ត ឃុេំឈើតំុ ្រស�ក្រកគរ េខត�េពាធិសត់ 

 

 េូរមនកគ �្្ទពីកណៈរម� ធកគ ខុ្រ�ហពយ សហកគក្ួរនដឹ អឹ�កគម ធជីរឡន វនេគំរ �ិ

សធក ិទសេ្�ឹ មច សេឆា ត្ួរស�ីពី កគរ�ណតត្្រមកគកអទធិព រាុឹពុ� សង� តូ ិ់សសយ 

រ់យេពេឡឹេន ពុ�េឈតុ� ់សមរ ្រកគ េខត�េពធិត កយពីថ�ទី ១៨ រខ ររូ ឆា �២០១១។ មនអារ

មនសធទ�ធេវះេឆា ត្រមណ ៦៦ នរ (១៥%ក�ស�ី) ្រពី្ករអ៍ ធ្រាុឹពុ� រ់យគួ្ មនត�ណាឹសហក្នឍ 

រណា� �អឹ�កគសឹ�្សីុម ធយ ត�ណាឹកណររ្នេសវរ្រង�ពុ� នធឹកសមជធរ្រម្្រដរកពុ� 

អក� គអ៍ ធ្ អឹ�កគ្៍យ លូ ន នធឹ្រកពយគ់លេនរាុឹពុ�វនិ៍យគួ្ ពធិរកេនរាុឹសធក ិទេនះ។ 

្រកពយគ់លរ់យិ៍យគួ្ សធក ិទេស�គរត ១០០% វនេវះេឆា ត �្្ទត្្រមកគកអទធិពរ�ឹ 

៥ េនរាុឹពុ� រ់យេសាឱឱ្រម្្រដរកពុ�រិចុរ្នា ររ ធិត�ទុរូរេូះ់ិរ នធឹ/ឬកណររ្នេសវរ

ទទួយររេ ់្្ីូររ�ច៍ យេពរាុឹរ្�ម ធីនេសវរគរសខ�ួនរាុឹកគេវះេឆា តពុ�-សង តខឹ្ុខ។ 

 

ស្រម�វការជាអាទធភាព ទំាង ៥ ក�ុង ឃុំេឈ�សុ ំ្រស�ក្រកគរ េខស�េពាធ�សា 

១ - ការ�ងសងា នធងជសុជលួផ�វូ �� ន នធងដាកាល ូ

• សុ�ជួសជុយផ�៍មយ�្កយ្ក�ស្រហ្ ១រខ្្ររមឹ ២០០០ រ យ្្ត ទទដឹ ៧ រ យ្្ត រ�ពស ០.៧០ រ យ្្ត 

ខាឹេយ ៥.៧០ រ យ្្តងរពីអ៍ ធ្ រវយស េព់យអ៍ ធ្ េទំនរ្ព ស៍្ិឹស ឹឲឱគួិ ដយេនឆា � ២០១៣។ 

• សុ�ិឹស ឹផ�៍មយ�់ីសថ�ី្ររមឹ ២០០០ រ យ្្ត វតេ្ក្ ៧ រ យ្្ត ខាឹ េយ ៥,៤០ រ យ្្ត រ�ពស ០.៧០ 

រ យ្្ត ងរពី �ិណុិ យអ�ច �េព់យទដរេិ�រាុឹអ៍ ធ្ េទំន្ព ស៍្ឲឱគួិ ដយេនឆា � ២០១២។ 

• សុ�ជួសជុយផ�៍មយ�្កយ្ក�ស្រហ្ ្ររមឹ ១០ កីឡ៍រ យ្្ត ទទដឹ ៩ រ យ្្ត ពីអ៍ ធ្ រវយស  ផកគរ�ណរ) 

េពអ៍ ធ្រហន េូរឆ�ឹ កតអ៍ ធ្ �ិនួន ៦ នធឹូរយ៍២ ររន�ឹ យ៍្ួរររន�ឹេន �ិណុិ្ិរអា�ខុស 

ទ�ហ� ្ុខកត ១ រ យ្្ត នធឹ យ៍្ួរររន�ឹេទំតេន �ិណុិរ់សមស� ្ុខកត ០.៨០ រ យ្្ត

ស៍្ងរិឹស ឹពីឆា �២០១៣ នធឹរពច រេនឆា �២០១៥។ 

 

ទី ាិ រកគរណា� យ ៖ ផ�ះេយខ ១៣៨ ផ�៍ម ១២២ សង ត ទដរយ�រ ១ ខណ�  ទួយេ្រ ដជធនីអា�េព� ្ពះដកណាិ្ររ្�ុក 

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 

CCCooommmmmmiiitttttteeeeee   fffooorrr   FFFrrreeeeee   aaannnddd   FFFaaaiiirrr   EEEllleeeccctttiiiooonnnsss   iiinnn   CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   

គណៈកម� ធិករេដើម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ីគណៈកម� ធិករេដើម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ីគណៈកម� ធិករេដើម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ី  និងយុត�ិធម៌និងយុត�ិធម៌និងយុត�ិធម៌   េនកម�ុជាេនកម�ុជាេនកម�ុជា   
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• សុ�ិឹស ឹ �ិ នថ�ី �ិនួន៦ររន�ឹ  េូរងរេរតុឹ 

o �ិ នទី១ �ិណុិ្ុនផ�ះញុា�ឹ ្ររមឹ ៨ រ យ្្ត ទទដឹ ៤ រ យ្្ត 

o �ិ នទី២ អារមេមយ ្ររមឹ ២១ រ យ្្ត ទទដឹ ៤ រ យ្្ត 

o �ិ នទី៣ អន� ឹា ឹ ្ររមឹ ៨ រ យ្្ត ទទដឹ ៤ រ យ្្ត 

o �ិ នទី៤ ្រឡារ់ស យ្ ្ររមឹ ៧ រ យ្្ត ទទដឹ ៤ រ យ្្ត 

o �ិ នទី៥ អ៍គថ� ្ររមឹ ១២ រ យ្្ត ទទដឹ ៤ រ យ្្ត 

o �ិ នទី៦ ស�ុម ធយ ្ររមឹ ១៨ រ យ្្ត ទទដឹ ៤ រ យ្្ត 

េសាគសុ�ងរេពពីឆា �២០១៣រពច រឆា �២០១៥។ 

• សុ�ផ�៍មយ�់ីសថ�ី្ួររខ្្ររមឹ ១០០០ រ យ្្ត ទទដឹ ៥ រ យ្្ត េិ�ពីអ៍ ធ្ ង្ថ�ី ្រ់យអ៍ ធ្ រ�ណរ

េូរឆ�ឹកត អ៍ ធ្ ង្ងសនធឹអ៍ ធ្ ់េឹ��រក� ្  នធឹ សុ�ិឹស ឹ �ិ នថ�ី �ិ ន្ួរររន�ឹ ្ររមឹ ១៨ 

រ យ្្ត េនអ៍ ធ្ ង្ថ�ី នធឹ សុ�ូរយ៍គ �េូះ ទដរ៣ រខ្ ÷ 

o េន �ិណុិអ៍ ធ្ ង្ងស ទ�ហ�្ុខកត ០.៦០ រ យ្្ត 

o េន �ិណុិអ៍ ធ្ ់េឹ��រកច ្ ទ�ហ�្ុខកត ០.៦០ រ យ្្ត 

o េន �ិណុិរ់សមអុន ទ�ហ�្ុខកត ០.៦០ រ យ្្ត ស៍្ឱឱេហរេនឆា � ២០១២។ 

២ - ការ�ងសងាបង�នាអនាមយ័ នធងអណ�ូ ងទ�ក  

• សុ�រឹ�នអន ក្រ ្ួរ ស្មរ្ួរ ្ក�ិ គ េន ៣២៧៥ ្ក�ិគទទ៍យរ�ឹ១១ អ៍ ធ្ ទ�ហ� ១,២ រ យ្្ត  

ស៍្ងរេផ�្ិឹស ឹពីឆា � ២០១១ គហ៍ត់យឆា �២០១៣។ 

• សុ�អណច៍ ឹទដរ �ិ ត �ិនួន ៥០ អណច៍ ឹ េនរាុឹ្ួរអ៍ ធ្  ទ៍រ�ឹពុ�  ស៍្ឲឱវនគួិ ដយិុឹឆា �២០១២។ 

៣ - ការ�ងសងាទំនបា នធង្រ�ឡាយទ�ក 

• សុ�ទ�នររេឹ��គទដរងរេរតុឹ្ររមឹ ១០រ យ្្ត ទទដឹ ២ រ យ្្ត ្ួររខ្ ពី �ិណុិទ�នរ្ព�េសះអ៍គវររឹ 

េនរាុឹពុ�េទំន្ព ស៍្ឲឱវនគួិ ដយេនឆា � ២០១២។ 

• សុ� ចិ គ្រឡារងស១រខ្្ររមឹ ២០០០ រ យ្្ត ទទដឹ២ រ យ្្ត ជ�េរ១.៥០ រ យ្្ត ពីអ៍ ធ្េឈរទព េពផ�ះ

េិរ ស៍្ងរេផ�្អនុមត�ពីឆា � ២០១២ នធឹរ�ច រ្តដ្ឆា � ២០១៣។ 
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• សុ� �ិ នីរ៏រ៍រទដរពីស�ដឹេដឹ �់គ ី ្រអ៍ ធ្រ�ណរ អ៍ ធ្រវយស អ៍ ធ្ង្ងស នធឹសុ�ឲឱជីរ្រឡារថ�ី 

្ររមឹ ២កីឡ៍រ យ្្ត ទទដឹមតេយ ២ រ យ្្ត វតេ្ក្ ៨ តដរ ស្មរន�ទដរពី �ិ នីរ៏្រិ៍យអ៍ ធ្ 

៣ខឹេយ ស៍្ឲឱេហរេនឆា � ២០១២។ 

៤ - ការេស��សុវំគ�បណ�ុ ះបណា� ល នធង�ងសងា�លាេរៀន 

• សុ�េររមក�រណ�ុ ះរណាច យេពជីរ�រយុស�ិ៍ ៦ មក� រាុឹ១ឆា � ស៍្ងរេផ�្អនុត�ពីឆា �២០១២ខឹ្ុខេនះតេព។ 

• សុ�ិឹស ឹិទរឋ្សធរកស�ធតេនរាុឹអ៍ ធ្រ័យរហន �ិនួន ១ ខាឹមន ៥ រន�រ រ់យមន 

រឹ�ន២ ិឹស ឹពីថ� ្ររេរ្�ឹ ស៍្ឲឱវនេនឆា �២០១២ខឹ្ុខ។ 

• សុ�មក�រណ�ុ ះរណាច យរផាររេិចរេទសរសធរ្� នធឹកគ �ូព៍ជ់សរម ១00ថ� ឱឱវន៦មក� រាុឹ ១ ឆា � 

េនទ៍រ�ឹពុ� ស៍្ងរេផ�្ពីឆា � ២០១២ ខឹ្ុខេនះតេព។ 

• សុ�ផចយមក�ផ្ពពផករសចីពី អន ក្រសុខិព េនទទ៍រ�ឹពុ� �ិនួន៦មក� រាុឹ១ឆា �  ស៍្ងរេផ�្ពីឆា � 

២០១១េនះតេព។ 

៥- ការសបណា� ញអ��សន�ថ�� 

• សុ�តរណាច �អក�ធសនីថ�ី ឲឱវន្ករ១១អ៍ ធ្ រាុឹពុ�េឈតុ� រាុឹត្�ពី ៨០០ េគំយ េព១០០០េគំយ 

រាុឹ្ួរកីឡ៍យតេមយឹ ស៍្ងរេផ�្អនុមត�ពីឆា � ២០១១ នធឹរ�ច រ្តដ្ិុឹឆា � ២០១២។ 
 

្ុនេពយរពច រសធក ិទ មនរ្�ម ធី្រកយគវរកគណឍ  ពីត្្រមកគកអទធិព់យអារ ដ់រន� 

កណររ្នេសវរ្រង�ពុ� នធឹ្រម្ ្រដរកពុ�។ 

េទរ ដ្ យឹុរ ត�ណាឹកណររ្្រកជនរ្�ុក នធឹក្រធន្រម្ ្រដរកពុ� វនមន្រិសនឍថា« 

រ�� តររណា� �អកី�សនីថ�ីខ�ុ�សេឹតេព�ថាពធតកមនកគយ�វរ ពីេ្ពះ្តរមកគថម ធកេ្ ិន ់៍េងា ះ 

ខ�ុ�វន្រជុ�ពធិរក ក្ួរ្រម្ ហុ៊នអកី�សនីរន�ឹ េពថ�ីៗេនះ នធឹមនកគផា� សរ�៍គពីរណា� �អកី�សនីេព

រណា� �គអីកី�សនីេនេពយខឹ្ុខេនះេហរស�ណ ឹេនះនធឹងរេផ�្ �់េណ គកគេ ់្ឆា �២០១២េនះតេពខ�ុ�

នដឹររត្្រមកគរ់យ្រកពយគ់លេសាសុ�ខឹេយរ�ច៍ នេពថាា រេយេទំត»។ 

េទរ រហយ ថឺ ត�ណាឹកណររ្ស្គឹ្ ីនធឹកជ�ទរទី្ួរ វនមន្រិសន៏ថា     «ត្្រមកគ 

រ�ឹ៥រ់យវន្រពីកគេសាសុ�គរស្រកពយគ់លខឹេយ ខ�ុ�ស៍្ឯរិព នដឹខធតខ�្រដឹរ្រឹជួរអអធមវឌន៏ 

អ៍ ធ្ពុ� ឲឱកនរតគរីិេ្ ្ន»។ 

សធក ិទេនះ មនេ្យរ�ណឹ ឱឱមច សេឆា តេនត�រនូ ិ់សសយទទួយវន៖  

១. កគរយ ដ់ឹអ�ពីសធទ�ធ តួនទី នធឹកតពពរធិចគរសមច សេឆា ត រាុឹកគរសពឹ រយពីត្្រមកគក

អទធិពរាុឹកគអអធមវឌនឍន៍ម្៍យ លូ ន។ 
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២. ផ�យឱកសឱឱមច សេឆា តិ៍យគួ្  ជរជរពធិរក េ ់្្ីរ�ណតត្្រមកគអទធិពរាុឹពុ� សង ត

គរសខ�ួន។ 

៣. ត្្រមកគកអទធិពរាុឹពុ� សង ត ូ ិ់សសយ នដឹ្តរមវនិឹ្រឹក គវរកគណឍ រ់យអិ

ឱឱសធក ក្ងរិឹង�េ ់្្ីិ៍យគួ្ ម្ូន ជ្្ម�កគអនុមត�នឍគរស្រម្្រដរក ពុ� សង ត នធឹ

កគូររ�ច៍ យត្្រមកគរាុឹរ្�ម ធីនេសវរគរសកណររ្ស្មរកគេវះេឆា តពុ� សង ត ឆា �

២០១២។ 
 

សធក ិទេនះរ៏វនទទួយកគឧរត�្�្ ៍យនធធពីសហិពអឺគរុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  

នធឹ  Forum Syd។ 
 

1ស្រមប់ពត័៌មនបែន�មសូមទនំាកទ់ំនង ៖ 

១-េទរ ��ង េបឿស (្�ន�ីរផាររណា� � នធឹេមទធក)    

ទ៍គសកព�េយខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អារ់សី េហង សគុនា�  (ជ�នួរកគរផាររណា� � នធឹេមទធក)   

ទ៍គសកព�េយខ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

 

េរសរ្� ៖ េរសររ្�គរសខុ្រ�ហពយ កឺជួររេឹតរគ ធសកសកួគកទីេព� ធិតច នធឹមនពតាមន្ករ្្ន ទី១/េ ់្្ឱីឱមន �់េណ គកគេវះ

េឆា តេូរេសគ ី នធឹរុត�ធ ា្ ម្គរៈកគរ�ចុ ះរ�ច៍ យ តស៍៊្តធ េ ់្្ីទទួយវនន៍ម្ររខកណិ័រស្គ្ឱ, កគអរគ �េ ់្្ីផចយពតាមន់យអារ

េវះេឆា ត អ�ពីសធទ�ធ នធឹសរ្�ិ ពិ៍យគួ្ សេឹតកគណឍ គរសពួរេក រ់យអិដដ�ឹ ន៍មិព ធ្ន្រ្រតី ្ព្រ�ឹផចយន៍មគវរ

កគណឍ អេឹតសយឹទ៍យ�ទ៍ទរ នធឹឆរគហកស េ ់្្ីអិឲឱមនកគរត្�េយ �់េណ គកគេវះេឆា ត្ួររ់យ ធ្នយ�េអំឹ នធឹ ធ្ន្រកនររ្ពួរ 

ទី២/ េ ់្្ឱីឱមនអត�នករន �់ណារកយេ្ករេពយេវះេឆា ត ម្គរៈកគអរគ � នធឹេមទធកិធគណៈរាុឹេ្យរ�ណឹ

ជ�គ�ុេយរទដរ ធិតច្រកពយគ់លឱឱិ៍យគួ្ រាុឹរធិចកគនេសវរ នធឹកគេពេសិរចីស�េគិនន កគតស៍៊្តធ/រ�ចុ ះរ�ច៍ យេ ់្្ីឱឱមនកគររទ្្ ឹ 

�់េណ គកគេវះេឆា តរ់យរេឹនន៍មកណេនរឱិព  កគទទួយខុស្តរម) គរស្�នចីករេឆា ត ្ព្រ�ឹផចយន៍មគវរកគណឍ អេឹតសយឹទ៍យ�ទ៍ទរ 

នធឹឆរគហកស េ ់្្ីអិឱឱមនកគរត្�្ ួររ់យ ធ្នយ�េអំឹ នធឹ្រកនររ្ពួរ េពេយកគរ�េព�រ្�ម ធីនេសវរ នធឹ

�់េណ គកគអនុមតចនឍកគងគគរស្�នចីករេឆា ត។
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