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ៃថងទី២៥  ែខមិថុន ឆន ំ២០១៣ 

េសចក្តី្របកសព័ត៌មន 
ស្តីពី 

លទធផលករអេងកត និងករផ្តល់ពិនទុេលើករអនុវត្តកមមវិធីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលដឹកនេំ យគណបក ្របជជនកមពុជ  
 គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលេនៃថងេនះ េចញផ យរបយករណ៍លទធផលករអេងកតករអនុវត្តកមមវធិី
នេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលដឹកនេំ យគណបក ្របជជនកមពុជ និងករ យតៃម្ល មរយៈករផ្តល់ពិនទុ
េទេលើករបំេពញបនៃនកមមវធិីនេយបយ (នីតិកលទី៤៖២០០៨-២០១៣)។ 
 គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលបនសិក េទេលើកមមវធិីនេយបយ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិកលទី៤ 
ដឹកនេំ យគណបក ្របជជនកមពុជ េទេលើកមមវធិីនេយបយែដលមន៤៨ចំនុច (វស័ិយ សំខន់ៗ រមួមន 
វស័ិយនេយបយ វស័ិយេសដ្ឋកិចច ករអភវិឌ ធនធនមនុស  សងគមកិចច នងិវបបធម)៌  ែដល កនុងេនះបនរក 
េឃើញថ ករសនយមនសូចនករចបស់ ស់ឬកក៍រសនយ ែដលមនលទធផលរពំឹងទុកចបស់ ស់មន 
ចំនួន១០ ែដល្រសងេ់ចញពីកមមវធិីនេយបយ្របមំយួចំណុច។  
  ករអេងកតរកេឃើញថ ជរ ្ឋ ភបិលបនសំេរចករសនយមនសូចនករចបស់ ស់ទងំ្រសុងែត៥ 
(៥០%) ប៉ុេ ្ណ ះគិតមក្រតឹមចុងឆន ២ំ០១២េនះដូចជ ករបេងកើនផលិតផលសរុបស្រមបម់នុស មន កឲ់យេកើន 
េឡើងដល់ចំនួន្របមណ ៨៧០ដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន  ំ ២០១៣ ករកតប់នថយភព្រកី្រករបស់្របជជនឲយ
បនជមធយមេលើសពី១%កនុងមយួឆន  ំ ករដំេឡើង្របកេ់បៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករ នងិកងកំ ំង្រប ប់ វុធ
យ៉ងតិច ២០%កនុងមយួឆន  ំករបេងកើនៃផទដេី ះមនីរចួឲយដល់ ៤៥,០០០ ហិក េនឆន  ំ២០១០ និងករផគត់
ផគងទ់ឹក ្អ តដល់្របជជនេនជនបទបនពី៤០% េទ ៤៥% េនឆន ២ំ០១២។ 
  សូចនករចបស់ ស់ មនិ្រតូវបនបំេពញទងំ្រសុងមនដូចជ កររក កំេណើ នេសដចកិចច្របចឆំន ជំ
មធយម ៧% កររក កំេណើ នេភញ វេទសចរបរេទសឲយបន២០%ជេរៀង ល់ឆន  ំ ករជំរុញឲយកុមរទូេទ
បញចបក់រសិក ថន កប់ឋមសិក េនឆន ២ំ០១០ ករជំរុញឲយកុមរទូេទបញចបក់រសិក ក្រមតិមូល ្ឋ ន៩ឆន ំ
េនឆន ២ំ០១៥ ករេរៀបចំបេងកើត្របពន័ធសន្តិសុខសងគមស្រមបម់្រន្តី ជករ កងកំ ំង្រប ប់ វុធ កមមករ 
និេយជិត ។ល។ 
 ចំែណកករ យតៃម្លេលើកមមវធិីនេយបយែដលមនិមនសូចនករចបស់ ស់ ខុមែ្រហ្វលបនយកេទ 
ឲយ្របជពលរដ្ឋេដើមបផី្តល់ពិនទុេលើករបំេពញរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

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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 កនុងចំេ ម ៣៤ ចនុំច ៃន ៤៨ ចនុំច របស់កមមវធិីនេយបយែដលមនិមនសូចនករ ចបស់ ស់ 
េដើមបី ស់ែវងបន ប៉ុែន្តមនេគលបំណងចបស់ មច ស់េឆន តភគេ្រចើន នងិអនកចូលរមួេនកនុងេវទិករស្តី ពីករ 
ផ្តល់ពិនទុេទេលើករបំេពញ/អនុវត្តកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល (េធ្វើេឡើងេនស ្ឋ គរ អុីមេផើេរៀល 
គ ដិន និងវ ី េនៃថងទី ២៤ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣) យតៃម្លេ យឲយពិនទុគិតជមធយម ៦៥% (េសមើនឹង 

២២ចំនុច) មនិបនបំេពញទល់ែតេ ះ ឬបនបំេពញ តិចតួច។ ២៦% (េសមើនឹង៩ចំនុច) ៃនចំនុចទងំអស់ 
្រតូវបនមច ស់េឆន ត យតៃម្លថបនបំេពញខ្លះ។ ៦%(េសមើនងឹ២ចំនុច) ៃនចំនុចទងំអស់្រតូវបនមច ស់េឆន ត
ភគេ្រចើន យតៃម្លថ បនបំេពញមធយម ឬបនបំេពញពកក់ ្ត ល។ ៣%(េសមើនឹង១ចំនុច)ៃនចនុំច 
ទងំអស់្រតូវបនមច ស់េឆន តភគេ្រចើន យតៃម្លថបនបំេពញេ្រចើន។  

  
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម, សូមទនំកទ់ងំ៖ 
កញញ  គង ់ ៉ វនី អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល 
ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៦៥៤ ៩៥០  អុីេមល៉៖ ravine@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។ 


