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.

ៃថងទី១០ ែខសី

ឆនំ២០១១
១

េសចក្តី្របកសព័
្រប
តម
ត៌
៌ ន
ស្តព
ី ី

លទធផលស
ល ក
ិ ខ

េ

ស ងមចស់េឆនតឃុញ
សេម្ល
ំ ៉ ង ្រសុ
្រ កអណ្តូងម
មស េខត្តរតនៈៈគរី ី

យមន
នករគំ្រទពីគណៈកម
គ
ម ធិករខុ
ក មែ្រហ្វល

សហកររជមួយនឹង

សេម្លងម
ង ច ស់េឆនតមួ
មួយស្តីពី កររកំណត់ត្រមូវករជ
វ

សមគម

ទិភពកន
ភ ុងឃុ-ំ សង
ស ក ត់

ឃំំញ៉ង ្រសុកអណ
ឃុ
ក
ស េខត្តរតនៈគីរ ី កលពីៃថងទី២៥ ែខ
ខកកក
ូ្ត ងមស

ដហុក

បនេរៀបចំសិកខ

ច់្រសយល
ស
ែដល
លេធ្វើេឡើងេន
ន

ឆនំ២០១១។
២
ម
មនអន
កមនសិ
សិទិេធ បះេឆនត

្រប
បមណ ៦៥
៥ នក់ (៤៦%
% ជ្រស្តី ១០០%
១
ជជនជតិច ៉ យ) មកពី្រគប់
្រ
ភូមិកុងឃ
ន ឃុំ ែដលរួមមន
ម តំ
ស
សហគមន៍
តំ

ងគណប
បក នេយប
បយ្របចំឃុំ សមជិក្រកុម្របឹ
ម ក ឃុំ

ពលរដ្ឋេនកនុងឃុ
ង ំ បនចូលរួ
ល មពិភក េនកនុងសិកខ
្របជពលររដ្ឋែដលចូលរួម
ួ សិកខ

ឃំំ
ឃុ

ង

ជញធរភូមិ អងគករមូល ្ឋ ននិង្របជ
ជ

េនះ។

េសទើរែត ១០០%
១
បនេេបះេឆនតគំ្រទត្រមូវករជ
ជ

ែដលេសន
សនើឱយ្រកុម្របឹក ឃុំបចចុបបននយកចិត្តទុក

ក់េ

ះ្រ

យ

ទិភពទ
ទំង៥ េនកនុង

និង/ឬ
ឬគណបក នេេយបយទទួ
ទួលយកេដើមបី

ក់បញូច លេទ
ទកនុងកមមវ ិធីនេយបយរប
ន
បស់ខួនកន
្ល ុងក
ករេបះេឆនតឃ
ឃុំ-សងកត់ខងមុ
ខ
ខ។
ត្រមូវករជ
១.ករ


ងស
សង់ផូវ
្ល និង

ពន

ទិភពទំ
ព ង៥ កនុងឃុ
ង ំញ៉ង ្រសុ
្រសកអណូ្ត ងមស េខត្តរតនៈ
រ
រី

សុំេធ្វើផូ្លវថមីមួយែខ ្រកល្រគួ
្រក
ស្រក
កហម្របែវង

ភូមិ

ល ទទឹង ៧ែម
ម៉្រត និង

េទៀត េនចំ នុចអូរេ

ង
ងសង់

១៥គីទបូែម៉្រត

ពីទីរម
ួ ្រសុ
្រ កអណូ្ដ ងម
មស

េទភូ
ភមិបរខំកត់

ព ន ២កែន្លង ១កែន្លង េនចំនុចអូរេ្រក ត ្របែវង
្រ
១៥ែម៉
ម្រត ១កែន្លង

ត ្របែវង ១៥ែម៉្រត េធ្វ
ធពី
ើ េបតុង ទទឹ
ទឹង ៧ែម៉្រត សូ
សមអនុវត្តចប់ពីឆនំ២០១២
២ នឹងបញចប់

២
េនឆនំ២០១៣។



សុំផូវថម
្ល ីមួយែខ ្របែវវង ៤គីទបូែម៉្រត
្រ ទទឹង ៨ែែម៉្រត ្រកល្រ្រគួស្រកហមពីភូមិ

ំងជីក ដល់ភូមិ

លេលើ សូម

ចុងឆនំ២០១២
២ បញចប់យ៉ងយូ
ង រឆនំ២០១៣។
ចប់េផ្តើមអនុវត្តេនច
២.ករេ


ះ្រ

យទំនស់
សដីធី្ល ករេស
សនីសំដ
ុ ីសមបបទនសងគមកិចច
ម
និងករផ្ត
ក លព
់ ូជក
ក ូនេឈី
ូ

សុំជួយេធ្វ
យ ើករសិក ពីផលប៉ះពល់េលើដីែ្រស
ស ដីចំករ ដីៃ្រពេ្រ
ចំនួន២ភូមិ គឺភូមិ

ល និងភូមិបរខំ ជមួយ្រកុ
យ មហ៊ុនសមបទនេសដ្ឋ
ស
ដ្ឋកិចច
ច ងលី សូមអនុវត្តចប់
ច ពីចុងឆនំ

២០១១ និងឲយចប់ជ
ទី

ន ក់ករក
ក

ងឱ
ឱយបន្រតឹម្រតូ
តូវ ជូនដល់្របជពលរដ្ឋ
្រ

ថ ពរេនចុ
ចុងឆនំ២០១២។

្ត ល ៖ ផទះេល
លខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២
២ សងកត់ ទឹ កល្អក់
ក ១ ខណ្ឌ ទួ លេគ
គក

ជធនី ភំ េន ពញ ្រពះ ជ

Central Office
e : #138, Streett. 122, TeukLaaak I, TuolKork, Phnom Penh, CAMBODIA.

ច្រកកមពុជ
ច

P.O. Box1145, Phone
P
: (855) 23 884 150 Fax: (85
55) 23 885 745 E‐‐mail : comfrel@
@online.com.kh
h Website: www
w.comfrel.org
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សុំជួយេ

ះ្រ

រដ្ឋេនភូមិ


យកររ ំេ

ភយកដីធីព
្ល ីសំ

លេលើ និងភូមិេកត េ

ក់្រកុមហ៊ុនឯកជនមួយ ែដលកំពុងប៉ះពល់េលើដី្របជពល

យចប់េផ្តើមេ

ះ្រ

យេនឆនំ២០១១ និងឲយបនេនឆនំ២០១២។

្វ យ……..)ចំនួន១២ភូមិ

សុំកូនេឈើ ហូបែផ្ល្រគប់មុខ(ដូង

េ

ចេន្លះពីឆនំ២០១២-២០១៣។


សុំថនំចក់ ៉ ក់

ំងេគ្រកបីមន់ទ្រជូកទំង១២ភូមិ និងេសនើសុំេពទយសត្វចំនួន១២នក់

សូមផ្តល់

្របចំភូមិមួយភូមិ

យមនថនំ្រគប់្រគន់មួយឆនំចក់ករពរសត្វ២ដង សូមចប់េផ្តើមពីចុងឆនំ២០១១េនះតេទ។

មនក់ េ


យកនុងមួយភូមិចំនួន២០០េដើម

សុំដីសមបទនសងគមកិចច េដើមបីផ្តល់ជូន្របជពលរដ្ឋ ៥០្រគួ

រ កំពុងរស់េន យគនកនុងភូមិទំង១២ ជ

្របេភទដីែ្រសចំករ និងដីលំេន ្ឋ ន សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆនំ២០១២ និងឲយបនេនឆនំ២០១៣។


សុំេ

យបញឈប់ករហុំព័ទ្ឋ

២០ហិ
៣.ករ


និងដីៃ្រពេឈើ េនភូ មិ

េរៀន ប៉ស
ុ រ្តិ៍ ដ្ឋបល ផទះស្រមប់្រគូ និងវគគបណុ្ត ះប

ងសង់

គឺ ភូមិ

ភយកដីែ្រសចំករ

លចំនុច លែលងទំហំ

ពី ្រកុមហ៊ុនឯកជនមួយ សូមអនុវត្តេនឆនំ២០១២ នឹងបញចប់ឆនំ២០១៣។

ងសង់
សុំ

រ ំេ

េរៀនចំនួន៤ខនង ែដលមួយខនងមន ២បនទប់

លេលើ ភូមិ

ំងជិ ភូមិកជូត ភូមិ

្ត លកសិកមម

មស្ដង់

េធ្វើពីេបតុង េនេនកនុង ៤ភូមិ

ង៉ មនសំភរៈ តុ្រគូ តុសិស ក្ដេខៀន សូមចប់េផ្តើម

ងសង់

េនឆនំ២០១៣ នឹងបញចប់ឆនំ២០១៤។


សុំវគគបណុ្ដ ះប

ហឹង ្រគួ



្ដ លចំនួន១២ភូមិ កនុងមួយភូមិ១វគគ កនុងមួយឆនំ សំ ប់្រស្ដី និងជនបេងគលេយនឌ័រ អំេពើ

រ និងចបប់េផ ងៗសូមចប់េផ្តើមេនចុងឆនំ២០១១េនះតេទ។

សុំប៉ុសិ៍រ្ដ ដ្ឋបលសន្ដិសុខមួយខនង េធ្វើពីេឈើ ្របកសងក័សី ទទឹង ៦ែម៉្រត គុណនឹង ៨ែម៉្រត េនចំនុចភូមិញ៉ង
សូមឲយបនេនឆនំ២០១២។



សុំ្រគូបេ្រង នបឋមសិក បែនថមចំនួន ៤៨នក់ កនុងឃុំ េ

េនចេន្លះឆនំ២០១១-២០១២។


សុំផទះស្រមប់្រគូបេ្រង នចំនួន ១២ខនង

យកនុងមួយភូមិ ៤នក់ ទំង១២ភូមិ សូមឲយបន

ងសង់េនបរ ិេវណ

៤បនទប់ មនទទឹង ៨ែម៉្រត គុណនឹង១២ែម៉្រត សូម

េរៀនទំង១២ភូមិ ១ខនង ែដលមន

ងសង់ចប់ពីឆនំ២០១១ និងបញចប់ឆនំ២០១៥។

៤.ករែថរក ធនធនធមមជ


សុំឲយ

ជញធរជួយទប់

២០១១េទ។



សុំ
េ

ក ត់បទេលមើសឧ្រកិដ្ឋកមមៃ្រពេឈើ ្រគប់្របេភទ េនកមុងឃុំទំងមូល េ

ជញធរ្របកសឲយ្របជពលរដ្ឋដឹងមុន ល់ករេបើកទំនប់ ៉ រ ីអគគិសនីយ៉លី

ច ៥ៃថង មុនករេបើកទំនប់េនះេដើមបីឲយ្របជពលរដ្ឋេយើងរស់េន

យបនចប់ពី

្របេទសេវៀត

មដងទេន្លេស

ម

យ៉ ង

ន ទប់ទល់នឹង

ភពរងេ្រគះទំងេនះបនសូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីឆនំ២០១១ តេទ។
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៥.ករ
សុំ



ងសង់មណ្ឌលសុខភព អណូ្ត ងទឹក និងបងគនអ
់ នម័យ

ងសង់មណ្ឌលសុខភពចំនួន ១ខនង មន៤បនទប់េធ្វើពីេបតុង្របក់េកប ង ទទឹង ៧ែម៉្រត គុណនឹង៩

ែម៉្រត េនភូមិ

លេ្រកម ្រពមទំងមន្រគូេពទយ្របចំករចំនួន ៣នក់ ែដលមនជំនញចបស់

និងមនថនំសងកូវ្រគប់មុខែ្រគស្រមកពយបលចំនួន ១០ មនទទឹង ១ែម៉្រត បេ

េផ្តើម
ជំេ

្ត យ ២ែម៉ ្រត សូមចប់

ងសង់ពីឆនំ២០១២ និងបញចប់២០១៣។

សុំជីកអណូ្ដ ងទឹកចំនួន៥ កនុង៥ភូមិ ៖ ភូមិ



ស់

លេ្រកម ភូមិេកត ភូមិបរខំ ភូមិ

លេលើភូមិ

៣០ែម៉្រត ទទឹង ១ែម៉្រត និងចក់េបតុងជុំវ ិញមត់អណូ្ដ ងចមងយ ៣ែម៉្រត សូមចប់េផ្តើម

ំងេស មន
ងសង់ពីឆនំ

២០១៣ និងបញចប់២០១៤។

សុំបងគន់អនម័យចំនួន ១២០ កនុង ១២ភូមិ េ



ភូមិ

ភូមិ

ល ភូមិបរខំ ភូមិ

លេលើ ភូមិ

យមួយភូមិចំនួន ១០បងគន់ សិត
ថ កនុង ភូមិេកត ភូមិ

លេ្រកម ភូមិ

ំងជិក ភូមិចង ភូមិមួយ ភូមិចយ ភូមិែពង ភូមិ

យ ភូមិកចូត ភូមិញ៉ង មនទទឹង ២ែម៉្រត គុណនឹង៣ែម៉្រត េ

ចំនួន១ ែដលបង្ហូរទឹកេចញពី

ងធំចំនួន១ សូមចប់េផ្តើម

យកនុងបងគន់នីមួយៗ មន

ង៉

ងទឹ ក

ងសង់ពីឆនំ២០១៣ និងបញចប់២០១៤។

សុំអណូ្ដ ងសនប់ចំនួន ១២ភូមិ ែដលមួយភូមិចំនួន ២អណូ្ត ង ជំេ



ំងេស

៤០ែម៉្រត និងចក់េបតុងជុំវ ិញ ៤ែម៉្រត បួន

្រជុងសូមឲយបនេនចុងឆនំ២០១៣។

មនកមមវ ិធី្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ

មុនេពលបពចប់សិកខ

ទិភពដល់អនកដឹកនំគណបក

នេយបយ្របចំឃុំ និង្រកុម្របឹក ឃុំ។
េ

ក េអៀម េអឿន តំ

្រតូវែស្វងយល់េ
កិចស
ច នយេ
េ

ះ្រ

ងគណបក សមរង ុ ី ្របចំេខត្ត មន្រប

សន៍ថ«្របជពលរដ្ឋែដលជមចស់េឆនត

យបនចបស់ទំងអស់គន េបើ គណបក ខញំុជប់េឆនតជសមជិក្រកុម្របឹក ឃុំេនទីេនះ ខញំុនឹងេគរព
យេ

យបន ៩០ ភគរយ ែដលមចស់េឆនតបនរកេឃើញ េបើថវ ិករមន្រគប់្រគន់ នឹងេ

ះ្រ

យ

យបន ១០០ភគរយ»។
េ

ក្រសី េសវ យ៉ន
ុ តំ

ែដល្របជពលរដ្ឋរកេឃើញមន

ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជសមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ បនេលើកេទបើងថ« ល់អីៗ
្វ
រៈសំខន់

ស់ចំនួន ៥

រកេឃើញ»។
សិកខ

ទិភពេនះ ខញំុទទួលយកទំងអស់នូវអ្វីែដលមចស់េឆនត

េនះមនេគលបំណងឱយមចស់េឆនតេនតំបន់

ច់្រសយលទទួលបន៖

១. ករយល់ដឹងអំពីសិទិត
ធ ួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មចស់េឆនតកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ
អភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។

២. ផ្តល់ឱកសឱយមចស់េឆនតចូលរួម ជែជកពិភក

េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ

ទិភពកនុងករ

ទិភពកនុងឃុំសងកត់របស់ខួន។
្ល
3

៣. ត្រមូវករជ

ទិភពកនុងឃុំ សងកត់

កមងយចងចំេដើមបីចូលរួម

ម

ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល
នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃុំសងកត់

និងករ

ត្រមូវករកនុងកមមវ ិធីនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆនតឃុំសងកត់ឆនំ២០១២។
សិកខ

ចឱយសិកខ
ក់បញូច ល

េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិ ធិពីសហភពអឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA

និង

Forum Syd
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖

1

១-េ

កប្លងេបឿត(ម្រន្តីែផនកប

្ត ញនិងេវទិក)

ទូរស័ពទេលខ៖០១២៤៧១៣២៦
២-អនក្រសីេហងសុគនធ (ជំនួយករែផនកប

្ត ញនិងេវទិក)

ទូរស័ពទេលខ៖០១៧៥៨៣៨៦៩
េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយ
ួ បេងកីតបរយកសគួ
រជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱ
ិ
ី យមនដេំ ណីរករេបះេឆនត
េ យេសរ ី នង
្តិ ម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តស៊ូមតិ េដីមបទ
ិ យុតធ
ី ទួលបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រ ំេដីមបផ
ី ្ដល់ពត៌មនដល់អនកេបះេឆនត
អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរួមសេងកតករណ៍របស់ពក
ួ េគ ែដល

ច

ំងនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទំងផ្ដលន
់ ូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ

យ

នង
័ ៃន
ិ ឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលដ
ី ំេណីរករ េបះេឆនតមួយែដលមន
ិ លំេអៀង នង
ិ មន
ិ ្របកន់បក ពួក ទ២
ី / េដីមបឱ
ី យមនអតថនយ
ដំ

ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរួមកនុងកិចចករ
នេយបយ នង
ី នូវគណេនយយភព
ិ ករេធ្វេី សចក្ដស
ី ំេរចនន ករតស៊ូមត/ិ បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱ
ី យមនករែកទ្រមង់ ដេំ ណីរករេបះេឆនតែដលបេងកន
ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆនត

មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក

(ករទទួលខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆនត ្រពមទំងផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ

យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយ
ួ

ែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពួក េទេលក
ី របំេពញកមមវ ិធីនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆនត។
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