ៃថងទី០៦
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

េ

សេម្លងមចស់េឆ
េ ន តឃុំ ែវង
ងេលើ ្រសុក ែវង
ែ េខត្តរតនៈគរី ី

យ
យមនករគំ
្រទពី
្រ
គណៈក
កមមធិករខុមែ្រហ្វល សហ
ហករជមួយនឹង សមគម
មន៍

សហគមន៍របស់អងគករេស
ក
កនុងឃុំ សងកត់
ត
ទិភពក

២៣ ែខស
សី

ច់្រសយ
យល ែដលេធ្វើេឡើ
េ ងេនឃុំ

េនះ។
។

កនុងសិកខ

ងសហគ
គមន៍ តំ

ទទួលយកេដើមបី

ងគណបក នេយបយ្រ្របចំឃុំ

េសទើរែត ១០០% បនេបះេឆ
ប
ន តគំ្រទត្រមូវករជ

ឃុំ ែដលេសនើឱយ្រកុ
ឱ
ម្របឹក ឃុំបចចុបបននយកចិ
យ
ត្តទុក
េនកនុងឃំ

ក់េ

ះ្រ

ទិភពទំ
ភ
ង៥

យ និង/ឬ គណបក នេេយបយ

ក់បញ
ប ូច លេទកនុង កមមវ ិធីនេយ
យបយរបស់
សខ្លួនកនុងករេបះេឆនតឃុំ-សង
ក ត់ខងម
មុខ។

ត្រមូវកររជ
ងសង់ផវ
ូ្ល និង

ទិភព ទំង ៥ កង
កនុ ឃុំ

ែវង
ងេលី ្រសុក

ែវង េខត្តរតន រី

ពន

ព នថមីមួយ េនអូរជឺល (ទី
ងសង់េនែខមក

ច េផ្តើម
ចប់


ែវង េខត្ត
ត្តរតនៈគីរ ី កលពី
ក
ៃថងទី

ជញធរភូ
ភមិ អងគករមូ
មូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋ
ង
ដ្ឋេនកនុងឃុំបនចូ
ប
លរួមពិភក
ភ
េន

លចូលរួមសិកខ
្របជពលរដ្ឋែដល

សុំ

ែវងេលើ ្រសុ
សុក

ឆនំ២០១១។
០
មនអ
អនកមនសិទិធេបះេឆនត្រប
បមណ ៤៤ន
នក់ (៥៧% ជ្រស្តី ៩០% ជជន

សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ
ឃំំ



្ត ញ

សេម្លងមចស់េឆនតមួយស្តីពីករកំ
ក ណត់ត្រមូ
្រ វករជ

ក បនេរៀបចំ
ប
សិកខ

ជតិេ្រព)) ពី្រគប់ភូមិកនុងឃុំ ែដល
លរួមមន តំ

១.ករ

ដហុក ប

សុំជួសជុលផ្លូវពីទីរម
ួ ្រសុក

ំង

ព នេយល) ្របែែវង ៨០ ែម៉្រត
្រ ទទឹង ៨ែម៉
ម៉្រត េធ្វើពីេបតុ
ប ង សូម

ឆនំ២០១២ ឲយេហើយ្រតឹ
្រ មែខធនូ ឆនំ ២០១២។

មិប៉ងគិត
េទដល់ភូមិ

ែ
ែដលកត់

ម មិ
មភូ

ែវង

ភូមិភឺត
្ល ូច

ភូមិសញ

ិ
ភូមិ
មគិគួង ភូមិភ្ល
ភឺធ
្ល ំ ភូមិេរៀងវ ិញ
្របែវង ៦គីឡូែម៉្រត ទទឹង ១០ែម៉
ម៉្រត ្រកល្រ្រគួស្រកហម ចប់េផ្តើម
ជួសជុលេនែខ
ខ មក


ឆនំ២០១២ ឲយរួច្រតឹ
្រ មែខេម

ឆនំ២០១២។
។

សុំផូវថម
្ល ីបន្តពីភូមិប៉ងគិត េទដល់ភូមិចន់
ច
ែដលក
កត់

មភូមិ

បូក និងភូមិជួយ ្របែែវង ២០

គីឡូែម៉្រត ទទឹ
ទង១០ែម៉្រត ្រកល្រគួស្រកហម
្រ
ចប់
បេផ្តើមេធ្វើេនែខ
ខមក

ឆនំ២០១២
២
ឲយរួច ល់្រតឹម

ឆនំ២០១៣។
ឆំ

ទី

ន ក់ករក

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

ជធនី ភំ េន ពញ ្រពះ ជ

Central Office : #138, Street. 122, Te
eukLaak I, TuolKork, Phnom Penh,
P
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២.ករេ


ះ្រ

យទំនស់ដីធី្ល

សុំជួយេ

ះ្រ

យដីធី្ល

ជដីកសិកមម

្រកុមហ៊ុន្រទីភព ្រកុមហ៊ុន




ែដលពក់ព័នធនឹង្រកុមហ៊ុនធំៗ

នម៉ រឌី កនុងឃុំ

សុំ ជរ ្ឋ ភិបល ជួយទប់

ជីវកមម ែដលេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់

ែវងេលើទំងមូលសូមឲយបនមុនឆនំ២០១៣។

សុំទមទរដីែ្រស ដីចំករ សហគមន៍េនភូមិចន់ ទំហំ ១០០ហិក

្រកុមហ៊ុន្រកុងប៊ុក ឈូសយក សូមឲយបនមកវ ិញមុនែខមីន ឆនំ២០១២។



្រកុមហ៊ុន្រកុងប៊ុក

ែវងេលើទំងមូល ឲយបនរួច ល់មុនឆនំ២០១៣។

ក ត់ករលក់ទិញដីៃ្រព ស្រមប់េធ្វើ

ៃ្រពចំករវ ិលជុំ និងៃ្រពអភិរក កនុងឃុំ

ដូចជ

សុំទមទរដីែ្រស ដីចំករ សហគមន៍េនភូមិ

ែវង ទំហំ ១០០ហិក

េនចំនុច អូរជឺល ែដល
េនខងតបូង អូរជឺល

ែដល្រកុមហ៊ុន្រកុងប៊ុក ឈូសយក សូមឲយបនមកវ ិញមុនែខមីន ឆនំ២០១២។


សុំទមទរដីែ្រស ដីចំករ សហគមន៍េនភូមិជួយ ទំហំ ៨ហិក

េនែកបរ លរែនទងែរ ៉ល ែដល

្រកុមហ៊ុន្រកុងប៊ុក ឈូសយក សូមឲយបនមកវ ិញមុនែខមីន ឆនំ២០១២។
៣.ករ


ង់សង់បស
៉ុ ស
្តិ៍ ខ
ុ ភព និងឥណទនជនបទ

សុំប៉ុសិ៍ស
្ត ុខភពឃុំមួយខនង មន ៣បនទប់ បេ

្ត យ ៩ ែម៉្រត ទទឹង ៧ ែម៉្រត េធ្វើពីេបតុង ្របក់េកប ង

និងមនសមភរៈ និងថនំេពទយ្រគប់្រគន់ ្រពមទំងបែនថម្រគូេពទយ ចំនួន ៣នក់ េន្របចំករ សូមឲយ
បនមុនឆនំ២០១៣។


សុំជួយបេងកើតឥណទនជនបទ
ចំនួន្រគួ

៤.ករ


រសរុប ៤០៩ ្រគួ

ង់សង់
សុំ

ស្រមប់ផ្តល់្របក់កមចីសហគមន៍ទំង
រេ

េរៀន និង

េរៀនបឋមសិក

យចប់េផ្តើមពីែខ េម

៣ខនង ស្រមប់ ភូមិ

ឆនំ២០១២ េទ។

បូក ១ខនង ភូមិចន់ ១ខនង និងភូមិ

ែវង ១ខនង

្ត យ ៣៦ ែម៉្រត ទទឹង ៥ ែម៉្រត េធ្វើពីេបតុង ្របក់េកប ង ្រពម

ទំងមនសមភរៈសិក ្រគប់្រគន់ មនទី
សុំ

ែដលមនចំនួន

រ ួម្របជុំ

ែដលមួយខនងៗមន ៦បនទប់ បេ


១០ភូមិ

ំងេនក

្ត លភូមិ សូមឲយបនមុនឆនំ២០១៣។

គរសិក ស្រមប់វ ិទយល័យ ១ខនង មន ៥បនទប់ មនទី

ំងេនកនុងវ ិទយល័យទីរម
ួ ្រសុក

ែវង

្ត យ ៣០ ែម៉្រត ទទឹង ៥ ែម៉្រត មនសមភរៈសិក ្រគប់្រគន់ សូមឲយ

េធ្វើពីេបតុង ្របក់េកប ង បេ
បនមុនឆនំ ២០១៣។


សុំ្រគូបេ្រង នថនក់បឋមសិក

៦នក់ ្របុស ៣នក់ ្រសី ៣នក់ ស្រមប់ភូមិ

បូក ២នក់ ្របុស

១នក់ ្រសី ១នក់ ភូមិចន់ ២នក់្របុស ១នក់ ្រសី ១នក់ និង ភូមិ ជួយ ២នក់ ្របុស ១នក់ ្រសី
១នក់ ឲយបនមុនែខ តុ


ឆនំ ២០១១។

សុំ្រគូបេ្រង នថនក់វ ិទយល័យ្រគប់មុខវ ិជជ ១០នក់ បេ្រង នេនវ ិទយល័យ ទីរម
ួ ្រសុក

មុន ែខតុ

ឆនំ២០១១ ។

ែវង ឲយបន



សុំ

ល្របជុំរម
ួ ភូមិចំនួន ១០ ខនង ស្រមប់ភូមិទំង១០ កនុងមួយខនង មនបេ

្ត យ ៩ ែម៉្រត ទទឹង

៧ ែម៉្រត េធ្វើពីេឈើ ្របក់សងក័សី ឲយបនមុនឆនំ២០១៣។


សុំ

ល្របជុំរម
ួ ឃុំមួយខនង មនទី

ំងេនជប់នឹង

ឃុំ

ែវងេលើ ែដលមនបេ

្ត យ ២០

ែម៉្រត ទទឹង ១០ ែម៉្រត ្របក់េកប ង ឲយបនមុនែខ មិថុន ឆនំ២០១២។
៥.ករេសនីសំឧ
ុ បករណ៍េធ្វីកសិកមម និងវគគបណុ្ត ះប


សុំម៉សុីនកិន្រសូវខនតតូច ចំនួន១០ ស្រមប់ភូមិទំង១០ កនុងមួយភូមិម៉សុីនកិន្រសូវមួយ ែដល

ម៉ សុីនមួយេ្រគ ងៗ មនតៃម្ល ១៥០០ដុ


្ល ឲយបនមុនឆនំ២០១៣ ។

សុំេគយន្ត ចំនួន១០ េ្រគ ង ស្រមប់ភូមិទំង១០ កនុងមួយភូមិមួយេ្រគ ង ែដលេគយន្តមួយេ្រគ ងៗ

មនតៃម្ល ៣០០០ដុ


្ត ល

សុំ្រ

្ល ឲយបនមុនឆនំ២០១៣។

ក់ទ័រ មួយេ្រគ ង ស្រមប់េធ្វើកសិកមមេនកនុងឃុំ

ែវងេលើ ែដលមនតៃម្ល ២ មុឺនដុ

្ល ឲយបន

មុនែខមិថុន ឆនំ២០១២ ។


សុំវគគបណុ្ត ះប

្ត លែផនកកសិកមម កនុងករ

ំដុះដំ

ំ ្រគប់មុខ ចំនួន ២០ វគគ កនុងមួយឆនំ ស្រមប់

១០ ភូមិ មួយភូមិ ២វគគ កនុងមួយឆនំ ែដលមួយវគគៗ មនអនកភូមិចូលរួម ៥០នក់ ចប់េផ្តើមែខមក
ឆនំ២០១២ ។

មនកមមវ ិធី្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ

មុនេពលបពចប់សិកខ

ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃុំ និង្រកុម្របឹក ឃុំ។
េ

ក

៉ ន់

យ េលឿន តំ

ងគណបក សមរង ី ្របចំេខត្តរតនៈគីរ ី មន្រប

បក សមរង ី មនសេម្លងេឆនតេនកនុង ឃុំ
េនះ

ែវងេលើ ខញំុនឹងចូលរួមេធ្វើឲយសេ្រមចនូវត្រមូវករជ

េហើយសូមសំែដងនូវករេកតសរេសើរចំេពះករចូលរួមរបស់្របជពលរដ្ឋ

ករចំបច់កុងករអភិ
ន
វឌ ន៍ភូមិឃុំរបស់ខួន»។
្ល
េ

េទបើងថ

ក េ្រកះ បន តំ

«េ

សន៍ថ «េបើគណ

េដើមបីទមទរនូវេសចក្តី្រតូវ

ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃុំ

ែវងេលើបនេលើក

្វ ែដល្របជពលរដ្ឋ
កសូមឲយគណបក នេយបយទំងអស់មកចូលរួមេធ្វើឲយសេ្រមចនូវ ល់អីៗ

រកេឃើញចំនួន ៥

ទិភពេនះ កុំចំដល់មនសេម្លងេឆនត េទើបគំ្រទទទួលយកទំងអស់នូវអ្វីែដលមចស់េឆនត

រកេឃើញេនះ»។
សិកខ

ទិភពទំង

េនះមនេគលបំណងឱយមចស់េឆនតេនតំបន់

ច់្រសយលទទួលបន៖

១. ករយល់ដឹងអំពីសិទិត
ធ ួនទី

និងកតព្វកិចចរបស់មចស់េឆនតកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។

២. ផ្តល់ឱកសឱយមចស់េឆនតចូលរួម
របស់ខួន។
្ល

៣. ត្រមូវករជ

ជែជកពិភក

ទិភពកនុងឃុំ សងកត់

ឱយសិកខកមងយចងចំេដើមបីចូលរួម
ករ

េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ

ទិភពកនុងឃុំសងកត់

ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល
ម

នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃុំសងកត់

ច
និង

ក់បញូច លត្រមូវករកនុងកមមវ ិធីនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆនតឃុំសងកត់ឆនំ

២០១២។

េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិ ធិពីសហភពអឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA

សិកខ

និង Forum Syd
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖

1

១-េ

ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប

្ត ញ និងេវទិក)

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

្ត ញ និងេវទិក)

ទូរស័ពទេលខ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គជ
ួ បេងកីតបរយកសគួ
រជទេី ពញចត
ឺ យ
ិ
ិ ្ដ នង
ិ មនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទ១
ី /េដីមបឱ
ី យមនដេំ ណីរករ
េបះេឆនតេ យេសរ ី នង
្តិ ម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តស៊ូមតិ េដីមបទ
ិ យុតធ
ី ទួលបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រ ំេដីមបផ
ី ្ដល់
ពត៌មនដល់អនកេបះេឆនត

អំពស
ី ទ
ិ ធិ

នង
ួ េគ
ិ សកមមភពចូលរួមសេងកតករណ៍របស់ពក

ទំងផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ

ែដល ច

ំងនូវភពមន
ិ ្រប្រកតី

្រពម

យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆនតមួយែដលមិន

លំេអៀង នង
័ ៃនដំ
ិ មន
ិ ្របកន់បក ពួក ទ២
ី / េដីមបឱ
ី យមនអតថនយ

ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆនត

មរយៈករអប់រ ំ នង
ិ េវទក
ិ

ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរួមកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតស៊ូមតិ/
បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱ
ី យមនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆនតែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទួលខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆនត
្រពមទំងផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ

យ នង
ួ ែដលមន
ិ ឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយ
ិ លំេអៀង នង
ិ ្របកន់

បក ពួក េទេលក
ី របំេពញកមមវ ិធីនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆនត។
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