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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. 

  
 

ៃថងទី០១ ែខេម  ឆន ំ២០១១ 

េសចក្តី្របកសព័តម៌ន 
ស្តីព ី

លទធផលសកិខ សេម្លងមច សេ់ឆន ត កនងុករកំណត់ត្រមូវករជ ទិភព េនឃុ ំសងក ត់ ច់្រសយល 
 

េ យមនករគំ្រទចត់ែចងពីគណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល រមួសហករជមួយ សមគម ដហុក 
ប ្ត ញអងគករសីលក សហគមន៍េលើកសទួយសិទធិដីធ្លី និងធនធនធមមជតិ និងអងគករៃដគូរអភិវឌ ន៍ 
សិកខ សេម្លងមច ស់េឆន តមួយស្តីពី ករកំណត់ត្រមូវករជ ទិភព េនកនុងឃំុែ្រសចរ ្រសុកសនលួ 
េខត្ត្រកេចះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងកលពីៃថងទី ២៩ ែខមីន ឆន ំ២០១១។  
 

មនអនកមនសិទធិេបះេឆន ត្របមណ ៥៥ នក់ (៤៥.៤៥% ជ្រស្តី) និងមន្របមណ (៥០% ជជន 
ជតិេសទ ង) មកពី្រគប់ភូមិកនុងឃំុ ែដលរមួមន តំ ងសហគមន៍ ប ្ត ញអងគករសងគមសីុវលិ តំ ង 
គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ ជញ ធរភូមិ អងគករមូល ្ឋ ន និង្របជ 
ពលរដ្ឋេនកនុងឃំុបនចូលរមួពិភក េនកនុងសិកខ េនះ។ 

 
្របជពលរដ្ឋែដលចូលរមួសិកខ េសទើរែត ១០០% បនេបះេឆន តគំ្រទត្រមូវករជ ទិភពទំង 

៥ េនកនុងឃំុ ែដលេសនើឱយ្រកុម្របឹក ឃំុបចនុបបនន យកចិត្តទុក ក់េ ះ្រ យ និង/ឬគណបក នេយបយ
ទទួលយកេដើមបី ក់បញចូ លេទកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់ខ្លួនកនុងករេបះេឆន តឃំុ សងក ត់ខងមុខ។ 

 

ត្រមូវករជ ទិភព ទំង ៥ កនុង ឃុំែ្រសចរ ្រសុកសនលួ េខត្ត្រកេចះ 
 

១.មណ្ឌ លសខុភព និងេពទយឆមប 
o េសនើសំុមណ្ឌ លសុខភព េពទយឆមប ស្រមប់ឃំុែ្រសចរ និងសំុពេន្ល នករេឆ្លើយតប និងអនុវត្ត 

េ យបនឆប់ចប់ពីេពលេនះតេទ 
េ្រពះឃំុមនទី ំងស្រមប់ ងសង់មណ្ឌ លសុខភពេហើយ។

 

២. ដីធ្ល ី
o សំុជួយេ ះ្រ យដីចំករសហគមន៍ជនជតិភគតិចេសទ ង េនភូមិមនជ័យ និងភូមិ្រកបីចូល

 

ទី ន ក់ករក ្ត ល ៖ ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សងក ត់ ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌ  ទួលេគក ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌ េនកមពុជេនកមពុជេនកមពុជ   
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រងូ ចំនួន១១០ (មួយរយដប់) ្រគួ រ ៃផទដីចំនួន ១០០០ (មួយពន់) ហិច  ចប់ពីេពលេនះ
តេទ។ 

 

៣. ផ្លូវ 
o សំុជួសជុលផ្លូវមួយែខ ្រកល្រគួស្រកហម្របែវង ៤០០ (បួនរយ) ែម៉្រត ទទឹង ៥ (្របំ) ែម៉្រត 

េនភូមិ កបល្រ ច េ យ ក់លូ ២ កែន្លង (មួយកែន្លងេនេដើមផ្លូវជប់ផ្លូវជតិេលខ ៧ 
េ្របើលូមុខកត់ ៥ តិច និងលូចំនួន ៥ កង់ មួយកែន្លងេនចុងផ្លូវេ យេ្របើលូមុខកត់មួយែម៉្រត 
និងលូចំនួន ១០កង់)។ 

o សំុផ្លូវមួយែខ ្រកល្រគួស្រកហម ពីភូមិ ្អ ត េទភូមិ្រកបីរងូ ្របែវង៦៥០០ (្របំមួយពន់្របំរយ 
ែម៉្រត ) និង ទទឹង៥ (្របំ)ែម៉្រត ។

 

៤. េរៀន និង្រគូ 
o េសនើសំុជួសជុល េរៀនបឋមសិក មួយខនងមន ៥ បនទប់េនភូមិមនជ័យ និងសំុបែនថម្រគូ 

បេ្រង ន យ៉ងតិច ១នក់ េនឆន ំ២០១២។ 
o សំុេ យមនទីរអប់រយុំវជន និងកី េខត្ត និងករយិល័យអប់រ្ំរសុក ចត់ម្រន្តីចុះ្រតួតពិនិតយ និង 

ព្រងឹងគុណភព និងវន័ិយរបស់្រគួបេ្រង នេ យបនេទៀងទត់ ល់មួយែខម្តង។ 
o េសនើសំុ ងសង់ េរៀនចំនួន ២ខនង ១០បនទប់ មួយខនងេនភូមិកបល្រ ច និងមួយខនងេទៀត 

េន ភូមិមឃក ្ត ល។ 
 

៥.ប ្ត ញអគគីសនី និងតៃម្ល 
o េសនើសំុេ យមនតប ្ត ញអគគីសនី មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ៧ ពី្រសុកសនួលដល់ ព ន្រជីវ 

្រពំ្របទល់ េខត្ត្រកេចះ ្របែវង ១៥គីឡូែម៉្រត កនុងតៃម្ល ៧០០េរៀលកនុងមួយគីឡូ ៉ត់េម៉ង។
  

េនេពលបពច ប់សិកខ  របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភព្រតូវបនទទួលយក េ យអនកដឹកនំ
មូល ្ឋ នរបស់គណៈបក នេយបយ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។  

 
េ ក ភន ឈន តំ ងគណបក ្របជជន្របចំឃំុ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុបនមន 

្រប សន៏ថ “ខញុំ ្វ គមន៍បញ្ហ  និងត្រមូវករែដល្របជជនសំុ ត្រមូវករ ទិភពែដលបងប្អូនបនេលើក 
េយើងនឹង ក់បញចូ លកនុងែផនករឃំុ។ េយើងខញុំសនយថនឹងេលើកយកត្រមូវករនីមួយៗ ែដលអងគសិកខ  
រកេឃើញ ក់កនុងករ្របជំុ្របចំែខេន្រសុក។ េ កបនសំែដងករអរគុណដល់អងគករខុមែ្រហ្វល សមគម

ដហុក និងអងគករ សមគមៃដគូរ ែដលបនគំ្រទករេរៀបចំសិកខ េនះេឡើង េដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋ 
បនយល់តួនទីជមច ស់េឆន ត និងជទុនមួយសំ ប់ឲយេយើងខញុំអនុវត្តបន្ត” ។ 
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េ ក វងឹ ឈុន តំ ងគណបក សម រង ុ ី និងជទំនប់ទី១ បនមន្រប សន៍ថ “ខញុំសូម 
អរគុណដល់អងគករខុមែ្រហ្វល អងគករៃដគូរ និងសហគមន៍ ែដលបនផ្តល់ឱកសឲយគណបក នេយបយ 
សំែដងមតិឲយ្របជពលរដ្ឋបនយល់្រជបពីកិចចករងររបស់គណបក នេយបយនីមួយៗ និង្រកុម្របឹក  
ឃំុ។ ត្រមូវករ ទិភពែដលបងប្អូនេលើកេឡើងមួយចំនួន គឺមនេនកនុងែផនករឃំុរចួេហើយ  បុ៉ែន្តខញុំចប់ 

រមមណ៍ែតេរឿងដីចំករសហគមន៍ជតិជតិភគតិចេសទ ង ១០០០ (មួយពន់)ហិច ។ ខញុំសនយបន្តេ ះ 
្រ យ ្របសិនេបើខញុំមនអំ ច”។ 

 
ចំែណកេ ក េឌឿ េរឿន តំ ងគណបក ជតិនិយម និងជជំទប់ទី២ បនមន្រប សន៍ថ 

“រេបៀបអនុវត្តេសរពីហុបក េនកមពុជ េយើងេធ្វើអ្វីក៏េ យ គឺេយើងអនុវត្តអភិបលកិចចល្អ សំ ប់ត្រមូវករ 
ទិភពែដលបងប្អូនបនេលើកេឡើង គឺមនេនកនុងែផនករឃំុខ្លះេហើយ។ េយើងនឹងបន្តករេ ះ្រ យជូន 

បងប្អូនជពិេសសដីចំករសហគមន៍ ១០០០ (មួយពន់ហិច )។ 
 

សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយ៉លទទួលបន៖  
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់

របស់ខ្លួន។ 
៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយ៉ល  នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល

ចឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  ឃំុ 
សងក ត់ និងករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន ត
ឃំុ ឆន ំ២០១២។ 

 

សិកខ េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺុរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  
និង  Forum Syd 

 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង ៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)    
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អនក្រសី េហង សគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)   
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩


