ៃថងទី០១
០ ែខកញញ ឆនំ២០១១

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.

េសចក្តី្របកសព័
្រប
តម
ត៌
៌ ន
ស្តព
ី ី

លទធផលស
ល ក
ិ ខ

េ

សេម្លងមចសេឆ
ស់ ន តឃុប
ំ រខំ ្រសុកអូរយ៉ វ េខត្តរតនៈគ
គរី ី

យ
យមនករគំ
្រទពី
្រ
គណៈកម
មមធិករខុមែ្រហ្វល សហ
ហករជមួយនឹងសមគម

សិកខ

សេម្លងមស់
មច
េឆនតមួយស្ត
យ ីពីករកំណត់
ណ ត្រមូវកររជ

េធ្វើេឡើងេនឃុំបរខំ ្រសុ
្រ កអូរយ៉

ទិភពកន
កនុងឃុំ សងកត់
ត

វ េខត្តរតនៈគីរ ី កលពីៃថងទី២២ ែខសី

ដហុក បនេរៀបចំ
ប
ច់្រសយ
យល ែដល

ឆនំ២០១១។ មនអនកមនសិ
ក
ទិធ

េបះេឆនត្របមណ៥៣
ត
៣ នក់ (១៦%
% ជ្រស្តី១០០%
០
ជជនជតិច ៉ យ) មកពី្រគប់ភូ
ភូមិកុងឃុ
ន
ំែដល
លរួមមន
តំ

ងស
សហគមន៍ តំ

ងគណបក នេយប
បយ្របចំឃុំ សមជិក្រក
កុម្របឹក ឃុំ

មូល ្ឋ ន និង្របជពល
លរដ្ឋេនកនុងឃ
ឃុំបនចូលរួមពិ
ម ភក េន
នកនុងសិកខ
លចូលរួមសិកខ
្របជពលរដ្ឋែដល

ឃុំ
េនកនុងឃំ



ងសង់ផវ
ូ្ល

យ

និង/ឬគណបក នេេយបយ

ទិភព
ភ ទំង ៥ កនង
ខំ ្រសុកអ ូរយ
យ៉
ុ ឃុំបរខំ

វ េខត្ត
ត្តរតន រី

សុំផូវថម
្ល ី្រកល្រ្រគួស្រកហមមួ
មួយែខ ្របែវវង ១២គីឡូែម៉
ែ ្រត ទទឹង ៧ែម៉្រត ពីភូ
ភូមិកុក្រចយ េទដល់
សុំ

ងសង់ឲយរួ
ឲ ចមុនែខមិ
មថុន ឆនំ២០១
១២។

ព ន ៣កែន្ល
ន្លង ទី១ េនអូ
អូរគន ្របែវង ១៥ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត

ែម៉
ម្រត ទទឹង ៥ែែម៉្រត

ព នទី២ េន
នអូរ

ព នទី
ទី៣ េនអូរជញ
ញ់ ្របែវង ១៥
៥ែម៉្រត េធ្វើពីេឈើ
េ
ែដល

វ ភូមិកុក្រច
ចយ េទភូមិកុ
កកពនង សូម
ផ្លូវពី



ះ្រ

ព ន និងល ូ

ភូមិ
មកុកពនង សូម



ក់េ

ទិភពទំ
ភ
ង៥

ក់បញ
ប ូច លេទកនុងកមម
ង
វ ិធីនេយ
យបយរបស់ខ្លួនកនុងករេប
បះេឆនតឃុំ-សង
ស ក ត់ខងម
មុខ។

ត្រមូវករជ
ក
១.ករ

េនះ។

េសទើរែត១០០% បនេបះេឆ
ប
ន តគំ
ត ្រទត្រមូវករជ
ក

ែដលេសន
សនើឱយ្រកុម្របឹក ឃុំបចចុបបននយកចិត្តទុក

ទទួលយកេដើមបី

ជញធរភូមិ
មិ អងគករ

ព ន ្របែវង
្រប
១៥

ព នទំងបីសថ
សិត
ថ េនេលើ

ងសង់ឲយរួរចមុនែខមិថុន ឆនំ២០១២
២។

សុំផូវថម
្ល ីមួយែខ ្របែវង ១២គី
គីឡូែម៉្រត ទទ
ទឹង ៧ែម៉្រត ពីឃុំបរខំ េទឃុំប៉េត េ

យ

ក់លូ
លូ២កែន្លង

េន
នអូរញីក និងអូ
ង រព្វិ ែដល
លលូនីមួយៗម
មនកំពស់ ១ែម៉
១ ្រត ទទឹងកត់ ៧ែម៉្រត
្រត សូមចប់េផ្ត
េ ើម
ស េនែខកុមៈភ ឆនំ២០១២ និងបញចប់្រតមែខកកក
សង់
តឹ

ទី

ន ក់ករក

ឆនំ២០១២ ។

្ត ល ៖ ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សងកត់ ទឹ កល្អក់ ១ ខណ្ឌ ទួ លេគក

ជធនី ភំ េន ពញ ្រពះ ជ
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ង



សុំ

ក់លូ ៤កែន្លង េនអូរៃ្រក អូេចះ អូរ្រចប និងអូរកូន ែដលលូនីមួយៗមនកំពស់ ១ែម៉្រត ទទឹង

កត់ ៥ែម៉្រត សូមចប់េផ្តើមអនុវត្តេនែខធនូ ឆនំ២០១១ និងឲយេហើយ្រតឹមែខមិថុន ឆនំ២០១២ ។
២.ករ


ងសង់បស
៉ុ ស
្តិ៍ ខ
ុ ភពបងគន់ និងអណូ្ត ង

សុំប៉ុសិ៍ស
្ត ុខភពចំនួន ៦ ខនង ស្រមប់ ៦ភូមិ ភូមិ

កុកពនង ភូមិ

កុក្រចយ ភូមិ្រពិល ភូមិប្លរ

ែដលមួយខនងៗមនទំហំ ៦ែម៉្រត គុណ ៧ែម៉្រត មន ២បនទប់ េធ្វើពីេបតុង

ភូមិទុង និងភូមិេដះ

្របក់េកប ង មនសមភរៈ ថនំេពទយ្រគប់្រគន់ និង្រគូេពទយ្របចំករប៉ុសិ៍ស
្ត ុខភពទំង ៦ ចំនួន១២
នក់ មួយប៉ុសិ៍្ត ៗ២នក់ ្របុស ១នក់ ្រសី ១នក់ សូមឲយបនមុនឆនំ២០១៣។


សុំបងគន់អនម័យចំនួន ១៨០ ស្រមប់ ៦ ភូមិភូមិ
ភូមិទុង និងភូមិេដះេ

កុក្រចយ ភូមិ្រពិល ភូមិប្លរ

យកនុង ១ភូមិៗ ៣០ បងគន់ ជ្របេភទបងគន់ចក់ទឹក ែដលមនទំហំ ៣ែម៉្រត

បួន្រជុង េធ្វើពីេបតុង ្របក់សងក័សីមន


កុកពនង ភូមិ

ងទឹក សូម

ងសង់ឲយរួច ល់េនែខមិថុន ឆនំ២០១២។

សុំអណូ្ត ងលូ ចំនួន ៣អណូ្ត ង ស្រមប់ភូមិទុង ែដលមនជេ្រម ១៥ ែម៉្រត ចក់

បជុំវ ិញ ៣ែម៉្រត

ចប់េផ្តើមេធ្វើេនែខធនូ ឆនំ២០១១ សូមឲយេហើយេនែខឧសភ ឆនំ២០១២។



សុំអណូ្ត ងសនប់ ចំនួន ២៤អណូ្ត ង ស្រមប់ ៦ភូមិ េ

ចក់

បេបតុងជុំវ ិញ

៣ែម៉្រត

យមួយភូមិៗ ៤អណូ្ត ង មនជេ្រម ៣០ែម៉្រត

ចប់េផ្តើមេធ្វើេនែខេម

ឆនំ២០១២

ឲយេហើយ្រតឹមែខមិថុន

ឆនំ២០១២។


សុំជួសជុលអណូ្ត ងសនប់ចំនួន ៣អណូ្ត ង ែដលខូច េនកនុងភូមិ្រពិល និងភូមិប្លរ សូមឲយេហើយ្រតឹម

ែខមីន ឆនំ២០១២ ។
៣.ករេសនីសំច
ុ ក់ ៉ ក់


ំងសត្វព ូជសត្វ និងតប

្ត ញអ គសនី

សុំថនំចក់បងករជមងឺ ស្រមប់សត្វេគ ្រកបី ្រជូក មន់ ទ ឲយបន្រគប់្រគន់ភូមិ េនេពលមនេកើត
ជមងឺឆ្លង តតបតេទេលើសត្វ ចប់េផ្តើមពីែខកញញ ឆនំ២០១១ េទ ។



សុំ្រជូកពូជចំនួន ១២០ កបល ស្រមប់ ៦ភូមិ មួយភូមិ ២០កបល ចប់េផ្តើមពីែខកញញ ឆនំ ២០១១
េទ ។



សុំតប
កត់

្ត ញអគគិសនី ពីផូវជតិ
្ល
េលខ ៧៨ េទដល់ភូមិកុកពនង មនចមងយ ២០គី ឡូែម៉្រត េ

មភូមិេដះ ភូមិទុង ភូមិប្ល ភូមិ្រពិល ភូមិកុក្រចយ េ

យ

យកំណត់ៃថ្លេ្របើ្របស់ ១គីឡូ ៉ ត់េម៉ ង

៦៧០ េរៀលសូមចប់េផ្តើមអនុវត្តពីែខកញញ ឆនំ២០១១្រពមទំងឲយរួច ល់ែខធនូ ឆនំ២០១២។

៤.ករេ


ះ្រ

យទំនស់ដីធី្ល និងករ

សុំ

ឃុំ ១ខនង

ងសង់

ងសង់

មស្តង់

ឃុំ

្រកសួងម

ៃផទ េនខងលិចប៉ុសិ៍ស
្ត ុខភព សថិតេន កនុង

ភូមិ្រពិល ែដលមនទំហំ ៨ែម៉្រត គុណនិង៧ែម៉្រត មនបួនបនទប់ ដំបូល្របក់េកប ង ឱយបនមុ ន
ឆនំ២០១៣។


សុំេ

ះ្រ

យទំនស់្រពំ្របទល់រ ងភូមិេដះ ឃុំបរខំ ជមួយភូមិែចត ឃុំេសុើង ឱយបនចបស់

ឲយបនមុនែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១១។


សុំទប់

ក ត់កុំឲយមនករលក់ទិញដីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច ដីៃ្រពបន្តេទៀតេទឱយអនកមកពី

ខងេ្រកេ


៥.ករ


យខុសចបប់ ឲយបនមុនែខតុ

សុំឲយមនករដកហូតដីរ ំេ
មក

ស់

ឆនំ២០១១។

ភយកខុសចបប់ មនដីចំករវ ិលជុំ ដីៃ្រព

ក់ជសមបត្តិរដ្ឋវ ិញ ឱយបនមុនឆនំ២០១៣។

ងសង់

ប់ពន់ហិក

កនុងឃុំបរខំ

េរៀន និង្រគូបេ្រង ន

សុំ្រគូបេ្រង នថនក់ទី១ និង ថនក់ទី២ ៨នក់ ស្រមប់ភូមិេដះ ២នក់ ្របុស១នក់ ្រសី១នក់
ភូមិកុកភនង ២នក់ ្របុស១នក់ ្រសី១នក់ ភូមិប្លរ ២នក់ ្របុស១នក់ ្រសី១នក់ និងភូមិកុក្រចយ
២នក់ ្របុស១នក់ ្រសី១នក់ សូមឲយបនមុខែខចូលេរៀន ឆនំ២០១២ ។



សុំ

េរៀន ២ខនង ១ខនងស្រមប់ភូមិេដះ និង១ខនងេទៀតស្រមប់ភូមិ កុកពនង ែដល១ខនងៗមន

៤បនទប់ បេ
ចប់េផ្តើម

្ត យ២៤ ែម៉្រត និងទទឹង ៥ែម៉្រត េធ្វើពីេបតុង្របក់េកប ង មនសមភរៈ្រគប់្រគន់ េ
ងសង់េនែខតុ

មុនេពលបពចប់សិកខ

យ

ឆនំ២០១១ ឲយរួច ល់េនែខឧសភ ឆនំ២០១២។

មនកមមវ ិធី្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ

ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃុំ និង្រកុម្របឹក ឃុំ។
េ

ក េអៀម េអឿន តំ

កររកេឃើញនូវត្រមូវករជ

ងគណបក សមរង ី្របចំេខត្តមន្រប

សន៍ថ «ខញំុមនករេពញចិតច
្ត ំេពះ

ទិភពទំង៥ របស់្របជពលរដ្ឋ េហើយគណបក សមរង ុ ី ក៏សូមចូលរួមចំែណក

េដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រក ឈនេទរកភពរ ីកចំេរ ើនផងែដរ»។
េ

ក រម៉ ម េខក តំ

ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃុំបរខំ បនេលើកេឡើង

ថ «ខញំុមនេសចក្តីរ ីក យ ចំេពះ ល់អីៗ
្វ ែដល្របជពលរដ្ឋរកេឃើញនូវត្រមូវករទំង៥

សំខន់

ទិភព គឺមន

ស់េហើយខញំុទទួលយកទំងអស់»។

សិកខ

េនះមនេគលបំណងឱយមចស់េឆនតេនតំបន់

ច់្រសយលទទួលបន៖

រៈ

១. ករយល់ដឹងអំពីសិទិត
ធ ួនទី

និងកតព្វកិចចរបស់មចស់េឆនតកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។

២. ផ្តល់ឱកសឱយមចស់េឆនតចូលរួម
របស់ខួន។
្ល

៣. ត្រមូវករជ

ជែជកពិភក

ទិភពកនុងឃុំ សងកត់

ឱយសិកខកមងយចងចំេដើមបីចូលរួម
ករ

េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ

ទិភពកនុងឃុំសងកត់

ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល
ម

ទិ

នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃុំសងកត់

ច
និង

ក់បញូច លត្រមូវករកនុង កមមវ ិធីនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆនតឃុំសងកត់ ឆនំ

២០១២។
សិកខ

េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA និង

Forum Syd
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖

1

១-េ

ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប

្ត ញនិងេវទិក)

ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អនក្រសី េហង សុគនធ (ជំនួយករែផនកប

្ត ញនិងេវទិក)

ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គជ
ួ បេងកីតបរយកសគួ
រជទេី ពញចត
ឺ យ
ិ
ិ ្ដ នង
ិ មនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទ១
ី /េដីមបឱ
ី យមនដេំ ណីរករ
េបះេឆនតេ យេសរ ី នង
្តិ ម៌
ិ យុតធ

មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តស៊ូមតិ េដីមបទ
ី ទួលបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រ ំេដីមបផ
ី ្ដល់ពត៌

មនដល់អនកេបះេឆនត អំពស
ួ េគ ែដល ច
ី ទ
ិ ធិ នង
ិ សកមមភពចូលរួមសេងកតករណ៍របស់ពក
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ

ំងនូវភពមន
ិ ្រប្រកតី ្រពមទំងផ្ដល់នូវ

យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆនតមួយែដលមិនលំេអៀង និង

មន
័ ៃនដំ
ិ ្របកន់បក ពួក ទ២
ី / េដីមបឱ
ី យមនអតថនយ

ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆនត

មរយៈករអប់រ ំ នង
ិ េវទក
ិ

ធរណៈកនុងេគល

បំណងជំរុញេលក
ី ទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរួមកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសេំ រចនន ករតស៊ូមតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱ
ី យ

មនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆនតែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទួលខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដជ
ី ប់េឆនត ្រពមទំងផ្ដល់នូវរបយ
ករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ

យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយ
ួ ែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពួក េទេលក
ី រ

បំេពញកមមវ ិធន
៍ រងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆនត។
ី េយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដនក
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