ៃថ�ទី ២៤ ែខតុល ឆា�២០១១

ទស្សនៈវ ិស័យ៖េដម្ី
ប ឱ្យករេបាះេឆ�តមនអត�ន័យ ែដល្រ�កបេដយលក�ណៈ្រ�

Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

េសចក�ី្រ�កសពត៌
័
ស�ីពី

លទ�ផលសិក �សសេម�ងម�ស់េឆ�តរក
ឃ ្ ្រស�រេវៀង េខត�្រពះវិហ

េដមានករគាំ្រ គណៈកមា�ធិករខុមែ�ហ សហករជាមួយនឹ សមាគមន៍អដហ អង�ក
្រពះពុទសនាេដម្បីអភិវឌ្

និងសមាគមន៍ជនជាតិេដមភាគតិច

បាេរៀបចំសិក�សសេម�ង

មាស់េឆា�មួយ ស�ីពី ករកំណតត្រម�វកអទិភាពក�ុងឃុំងត់ដច�សយល ែដលេធ�េឡងេនឃុរំ ក្ស
�ស�ករេវៀង េខត�្រពះវិហ កពីៃថ�ទី ១៧ ែខតុល ឆា�២០១១។ មានអ�មាសិទិេ� បាះេឆា្របម
៦០ នាក (៣៥% ជា�ស� ៦៤% ជជនជាតកួយ ព័រ) ពី្រគបភូមិកុងឃុ
�
ំ  ែដលរួមមាន តំណាសហគមន៍តំ

ណាគណបក្នេយាប្របចំឃ សមាជិ្រក�្របឹកឃុំ អជា�ភូមិ  អង�កមូលដ�ន និង្របពល
រដ�េនកុងឃុ
�
ំបានចូលរួពិភាកេនកុងសិក
�
 សេនះ។

្របជាពលរដ�ែដលចូលរួមសិក�សលេស ១០០% បានេបាះេឆា�តគាំ្រទត្ជអទិភទំ៥

េនក�ុឃុំ ែដលេស�ឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោឃុំបច�ុប្បន�យកចិត�ទុកដក់េដ/ឬ គណបក្សនេយា
ទទួលយកេដម្បដកប�ូ� លេទក�ុង កម�វិធីេយាបរបស់ខួន
� កុងកេបាះេឆា�តឃ-សង
�
 �ត់ខងមុ
ត្រម�វការជាអាទ�ភាព៥ ក�ង ឃុ
រំ ក� ្រស�រេវៀង េខត�្រពះ�ហ
ុ

១.ការសាងសផវ
ូ� ល ូ ន�ងសា�
•

សុំសងសង់ស�នមួយកែន�ងេធ�អំពីេ ែដលមានេបតុងេ្រកមបេណ៣០ែម៉្រ ទទឹង៤ែម៉្រ

ែដលស�ិតេនភូម�សេឡេ�ស

រហូតដល់ភូមិរំេដ សូមចប់េផ�សងសង់េឆា�២០១២ និង

ប��ប់េនចុងឆា�២០១៣។
•

សុំសងសង់ផ�ូវថ�ីចំនន ៧ែខ្ ជា្របេ ផ�ូវលំ្រកល្រគ�ស្ និងមានដក់លូេដយកែ
រួមមា ៖
-

ែខ្ទី១ ្របែវ ៧៥០០ែម៉្រ ទទឹង ៨ែម៉្រតចប់ ភូមិ�សេឡេ�ស រហូតដល់ ភូមិរំេដ
ក�ុងេនាះមានេ្របលូចំ ៤កែន�ង កុងមួយកែន�
�
ងេ្រប លូចំនួន ៦កង់ សូមចបេផ�មសសង់
ពីេដមឆា�២០១២ និងប��ប់េនចុងឆា២០១៤។

-

ែខ្ទី២ ្រែវង ៣០០០ែម៉្រ ទទឹង ៥ែម៉្រ ចបពីភូមិរំេដ រហូតដល់ភូមិ្រព កុងេនា
�
មា
េ្របលូចំនួន ១កែន�ង មានចំនួ ៦កង់។

-

ែខ្ទី៣ ្របែវ ៣០០០ែម៉្រ ទទឹង ៥ែម៉្រ ស�ិតេនក�ុភូមិដូនមា ក�ុងេនាះមានេ្របលូចំ ៣

ទីស�ក់ករកណ ៖ ផ�ះេលខ ១៣៨ ផ�ូវ ១២២ សង�ត ទឹកល�ក់ ១ ខណ� ទួលេគាក រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច

Central Office : #138, Street. 122, TeukLaak I, TuolKork, Phnom Penh, CAMBODIA.

P.O. Box1145, Phone : (855) 23 884 150 Fax: (855) 23 885 745 E-mail : comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org

-

កែន�ង កុងមួយកែន�
�
ងេ្របលូចនួន ៦កង់ សូមចបេផ�មពីេដមឆា�២០១២ ប��ប់េនឆា�២០១៣។

ែខ្ទី៤ ្រែវង ៣០០០ែម៉្រ ទទឹង ៥ែម៉្រ ចបពីភូមិរំេដ េទភូមិកក់េព កុងេនា
�
មាេ្រប
លូចំនួន ២កែន�ង កុងមួយកែន�
�
ងេ្របលូចំនួ ៦កង់ ។

ែខ្ទី៥ ្របែវ ៣០០០ែម៉្រ ទទឹង ៦ែម៉្រ ស�ិតេនក�ុភូមិពលកម� េទចំណុផ�ូវក្បោល
កុងេនាមាេ្របលូ
�
ចំនួន ១០កែន�ង ក�ុងមួយកែន�ងេ្របលូចំនួ ៦កង់។
ែខ្ទី៦ ្របែវ ៣០០០ែម៉្រ ទទឹង ៦ែម៉្រ ចប់ពភូមិពលកម� េទភូមិសន�ុងជ័យ ក�ុងេនា
ស
ំ សង់ស�
មាេ្របលូចំនួ ២កែន�ង កុ�ងមួយកែន�ងដក់ល ចំនួន ៦កង់ េហយកុងេនាសុ
�
ថ�ីចំនួន១ កែន�ង្របែវ៦០ែម៉្រ ទទឹង៤ែម៉្រ។

-

ែខ្ទី៧ ្របែវ២០០ែម៉្រ ទទឹង៤ែម៉្រ ពីភូមិពលកម� ចប់ពសលេរ បឋមសក
ិ ្សោពលក
រហូតមកចុងភូមិពលកម�។

សូមឲ្ចប់េផ�សងសងពីេដមឆា�២០១២

និងប��ប់េនចុ

ឆា�២០១៣។
២.កាសាងសងសាលាបឋមស� ន�ង្រគ�បេ្រង
•

សុំសងសងសលបឋមសិក្ស ចំនួន១ខ�ង មា៥បន�ប់ េធ�អំពីថ�្របេក្ប� ស�ិតេនភូមិកក់
េព និងសុំ្រគ�បេ្រង បឋមសក
ិ ្សោចំន៥នាក ក្រមិតបឋមសិក ពីថា�ក់ទ១ ដល់ថា�ក់ទ៥
េនភូមិេព សូមចប់េផ�មសងសង់ពីេដមឆ២០១២ និងប��ប់េនឆា ២០១៣។

•

សុំសងសងសលបឋមសិក្សចំនួន១ខ�ង មា៥បន�ប់ េធ�អំពីថ�្របេក្ប� ស�ិតេនភូមិពលកម�
និងសុំ្រគ�បេ្រង�នបឋមសិ ចំនួន៥នាក មានជំនាញក្រមិតបឋមស ពីថា�ក់ទ១ ដល់ថា�កទី៥
េន ភូមិពលកម� សូមចប់េផ�មសងសង់ពីេដមឆ២០១២ និងប��ប់េនឆា ២០១៣។

•

សុំសងសងសលបឋមសិក្សោថ�ីចមួយខ�ង មា៥បន�ប់ េធ�អំពីថ�្របេក្ប�ងស�ិ េនភូមិដូនមា
បំពកេដេ្រគ�សងរឹម និងសុំ្រគ បេ្រង�នបឋមសិក្សោចំ៥នាក ក្រមិតបឋមសិក ពីថា�កទី
១ ដល់ថា�ក់ទ៥ េនសលបឋមសិភូមិដូនមា សូមេផ�មពីេដមឆា�២០១២ និងប��ប់េនចុងឆា�
២០១៣។

•

សុំ្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោច២នាក់បែន�មេទៀ ក្រមិតបឋមសិក េនសលបឋមសិក្ស
មាចស េដយសមានករខ�ះ្រគ�បេ្រង�នក�ុងឆា�២០១១/២០១២េនះ មានសិសេ្រច ន
យកសល្រតបេ្រង�ជំនួស្រគ�ែដលខ�ះចំនួ២នាក សូមអនុវត�េនេដមឆា�២០១២េនះតេទ។

•

សុំសងសងសលបឋមសិក្ស

ចំនួន១ខ�ងមា៥បន�ប់េធ�អំពីថ�្របេក្ប�

សុំ្រគ�បេ្រង�នបឋមសិក្សោច៥នាក

មានជំនាញក្រមិតបឋមស

ស�ិតេនភូមិរំេដ

ពីថា�ក់ទ១

ដល់ថា�ក់ទ៥

េនភូមិរំេដ សូមេផ�មពីេដមឆា�២០១២ និងប��ប់េនចុងឆា២០១៣។ ។
៣.កាសាងសងប៉ស
ុ ៍សុខភ
�ិ
្រគ�េពទ្អណូ� ង ន�ងបង�នអ
់ នាម័
•

សុំសងសង់ប៉ុស�ិ៍សុខភាពចំ១កែន�ងស្រមាភូមិពលកម�

ភូមិសន�ង់ជ័យ

និងភូមិ�សេឡ

េ�ស ទំហំ៩ែម៉្រត ទទឹ៥ែម៉្រ ្រគ�េទ្ចំនួន៥នាក់ មានជំនាញដ េពទ្ឆ�ប២នាក េពទ្ជំ

ងឺទូេទ ១នាក េពទ្ែភ�ក ១នាក់ និងេទ្េធ�ញ ១នាក សូមចប់េផ�មេដមឆា២០១២ ប��ប់្រតឹ
ឆា�២០១៣។
•

សុំសសង់អណូ� ងស�ប់ចំនួន ៨០អណូ� ង ែដលមា ៨ភូមិ ក�ុងេនាះមា ភូមិ�សេឡេ�ស

១០អណូ� ង ភូមិដូនមា ១០អណូ� ង ភូមិរំេដ ១០អណូ� ង ភូមិ្រព ១០អណូ� ង ភូមិសំេរ ១០
អណូ� ង ភូមិកក់េព ១០អណូ� ង ភូមិពលកម� ១០អណូ� ង និងភូមិសន�ុងជ័យ ១០អណូ� ង សូមចប
េផ�មសសង់ពីេដមឆា�២០១២ និងប��ប់ករសងសង់េនចុង២០១៣។

•

សុំសងសង់បង�ន់អនាម័យចំន៨០បង�ន់ កុងេនាះម៨ភូ
�
មិ គឺភូមិ�សេឡេ�ស១០បង�ន់  ភូមិ

ដូនមា១០បង�ន់ ភូមិរំេដ១០បង�ន់ ភូមិ្រព១០បង�ន់ ភូមិសំេរ១០បង�ន់ ភូមិកក់េព១០បង�ន់
ភូមិពលកម�១០បង�ន់ និងភូមិសន�ុងជ័យ១០បង�ន់ សូមចប់េផ�មសងសង់ េដមឆា�២០១២ និង
ប��ប់កសងសង់េនចុងឆ២០១៣។

៤. ការេស��សុំបេ��
ង សហគមន៍េនសា
•

្របជាពលរដ�េនក�ុងឃុំ ែដលមានភូមិចំនួ៨ មានដូចជ ភូមិសំេរ ភូមិ្រព ភូមិរំេដ
ភូមិកក់េព

ភូមិដូនមា

ភូមិពលកម� ភូមិសន�ង់ជ័យ និងភូមិ�សេឡេ�ស ែដលស�ិតេន

កុង�ស�
�
ក រេវៀង េខត�្រពះវិហ បាេស�សុំឲ្យមានករបេង សហគមន៍េនសទេដយ�សបច្

្រពមទំងមានករទទួលស�ល់ពី គឺមន�ីរជលផលេខត� េដម្បង�ស�លកុងករ្របកបម
�
របរេនក�ុងភូម សូមចប់េផ�អនុវត�ពីេដមឆា�២០១២េនះ។

៥.ការេស��សុំវគ�បណ�ុះប
ណា
•

សុំវគ�បណុ� ះបណ
ា�ស�ី

អំពីច្បោប់ភូមិ

និងវគ�អប់រំអំេពហឹង្សោក�្រគ�ស

ឲ្យប៤ដង សូមអនុវត�ចប់ពីេដមឆា ២០១២ េនះតេទ

កុងមួយឆ
�
ា�

មុនេពលបព�ប់សិក�សលមានកម�វិធី្របគល់របាយករណ៍ពីត្រម�ដល់អក
� ដឹកនា
គណបក្នេយាបាយ្របច និង្រក�ម្របឹក្ស។
េល ែចក រួត តំណាងគណបក្ស្របជាជនក និងជជំទប់ទី១ មាន្របសថ «េលកមាន
ចប់អរម�

និងយកេទអនុវត�េនេពលខងម ្រពមទំងជ្រម�ញករងរអភិ ឲ្យ្របជាពលរដ�ពិន

និងែស�ងយល់បែន�មេទៀត»។
េល ជិន ខឹម តំណាងគបក្សសមរង្ និងជជំទប់ទី២ បានមាន្របស «ករចូរួមសិក
សលៃថ�េនះមានសរសំខន េធ�ឲ្្របជាលរដ�យល់កន់ែតច �សបេទតមរដបា ក�ុងកអ
ភិវឌ្ន៍

ដូចេនះត្រម�វករអទិភា៥ចំនុចេនះជាត្រម�វករចំបាច់របស់្រប

និងដកប�ូ� លកុងកម�វិធី
�
នេយាបាយគណបក្សស្រមាប់ករេបាះ២០១២»។

ែដលកំពុងចង់បា

េល សុខ សំអ តំណាងគណបកហ៊�ុនសុិនប៊ិច បានមាន្របស «គាត់ស�គមន៍ចំេ

ត្រម�វករទ៥ចំនុចេនះ ពីេ្រពះវ�សបេពលែដល្របជាពលរដ�កំពុងែត េហយខំុស
� ូមគាំ្រទយា៉ងខ
ផងែដរ»។

សិក�សលមាេគាលបំណឲ្មា�ស់េឆា�តេនតំបន់ដច់ លទទួលបាន
១. ករយល់ដឹអំពីសិទិត
� ួនាទ

និងកព�កិច�របស់មា�ស់េឆ តកុងករែស�ងយល់ពីត្រម�វកអទ
�

ភាកុងករអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលដ
�

២. ផ�ល់ឱកសឱមា�ស់េឆា�តចូលរ

ជែជកពិភាក

េដម្បីកំណត់ត្រម�វករអទិភាពក�-សង�ត

របស់ខួន
� ។

៣. ត្រម�វករជាអទិភាពក�-សង�ត ដច់�សយ លនឹង្រត�វបានចង្រកងជារបា ែដលអ
ឱ្សិក�កងយចងចេដម្បីចូលរួមតមដនជ្រម�ញករអនុរបស់្រក�ម្របឹក្ស-សង�ត់ និ
កដកប�ូ� លត្រម�វករក�ុងកម�វិធីនេយាបាយរបស់គណបក្សស្រមាប់កឃុំ-សង�ត់ឆា
២០១២។

សិក�សលេនះក៏បានទទឧបត�ម�មូលនិធិពីសហភាពអឺរុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA
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ស្រមប់ព័ត៌មនបែន�មសូមទំនាក់៖
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១-េល ��ង េបឿត (ម�ន�ីែផ�កបណ
ា� និងេវទិក)
ទូរស័ព�េលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អ�ក�សី េហង សុគនា (ជំនួយករែផ�កបណា និងេវទិក)
ទូរស័ព�េលខ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
េបសកម� ៖ េបសកកម�របស់ខុមែ�ហ�ល គជ
ឺ ួយបេង�ីតបរយាកសគួរ
ិ
ជាទីេពញចិ ត� និងមានពត៌មាន្រគប់្១/េដីម្ី
ប ឱ្យដេំ ណីរក

េបាេឆា�តេដយេសរី និងយុ�
ត ិធតរយៈកប��ុ ះប��ូ ល តស៊ូមតិ េដីម្បីទទួលបាននូវ្រកបខ័ណច្បោប់សមរម្យ, កេដីម្ផ
ប �ល់ពត៌មាដល់អ�ក

េបាេឆា�ត អំពីសិទ�ិ និងសកម�ភាពចូលរួមសេង�តករណ៍របស់ពួកេគ ែដលអចររភាមន
់ ូវរបាករណ អេង�តយា៉ទូលំទូ
ិ ្រប្រកតី ្ទំផ�លន

លយ និឆាប់រហ័ស េដីម្អឲ្មានករវយតៃម�េលីដំេករ េបាះេឆា�តែដលមិនលំេអៀង នង
ប ឱ្យមានអត�
ិ មិន្របកបក្ពួក ទី២/ េដីម្ី

ំ
ៃនដណ
ាក់កលេ្រកយេពលេបា តមរយៈករអប់រំ នេវទក
�
ណងជំរញ
ុ េលីកទឹកចិត�្របជាពលរដ�ឱ្យចូលរួមកកិចក
�
ិ សធារណកុ ងេគាបំ

នេយបាយ និកេធ�េី សចកីស
� ំេរចនានា ករតស៊ូមប��ុ ះប��ូ លេដីម្ឱ្
ប មាករែកទ្រមង់ ដំេណករេបាះេឆា�តែដលបេង�ីននូវគណេភាព (ក

ទទួលខុស្រត�វ) របសម�ន�ជាប
េឆា�ត ្រទំផ�ល់នូវរបាករណ អេង�តយា៉ងទូលំទូលយ និងឆាប់រហ័ស េដអ
ឱ្មាករវយតៃម�មួយែមិន
ី
ី
លំេអៀង និង្របកបក្ពួកេទេលីរបំេពញកម�វ ិធន
ី េយបាយ និដំេណីរករអនុវត�ន៍ករងររបស់ម�ន�ីជាប់េ
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