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ទស
នៈវិស័យ ៖ េដើ មបឱីយករេបះេឆនតមនអតថន័យ ែដល្របកបេ

យលកខណ
ៈ្របជធិ បេតយយ។ 

V
ision

	:		A
	dem

ocratic	society	that	dem
ocratization	in	particular	dem

ocratic	elections	are	prom
oted	and	qualified	to	bring	benefits	to	people. 

 

 

   ៃថងទី ២៥ ែខតុ  ឆន ំ២០១១ 

េសចក្តី្របកសព័តម៌ន 
ស្តីព ី

លទធផលសកិខ សេម្លងមច សេ់ឆន តឃុផំ រែដក ្រសុកពញឮ េខត្តក ្ត ល 
េ យមនករគំ្រទពីគណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល សហករជមួយនឹង សមគមន៍ ដហុក អងគករ

្រកុម្របឹក យុវជនកមពុជ សមគមន៍ឥ្រនទេទវ ីបនេរៀបចំសិកខ សេម្លងមច ស់េឆន តមួយស្តីពីករកំណត់
ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយល ែដលេធ្វើេឡើងេនឃំុ ឃំុផ រែដក ្រសុកពញឮ េខត្ត
ក ្ត ល កលពីៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ំ២០១១។ មនអនកមនសិទធិេបះេឆន ត្របមណ ៦៣នក់ (២៩% ជ
្រស្តី) ពី្រគប់ភូមិកនុងឃំុ ែដលរមួមន តំ ងសហគមន៍ តំ ងគណបក នេយបយ្របចំឃំុ សមជិក
្រកុម្របឹក ឃំុ ជញ ធរភូមិ អងគករមូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋេនកនុងឃំុបនចូលរមួពិភក េនកនុងសិកខ

េនះ។ 
្របជពលរដ្ឋែដលចូលរមួសិកខ េសទើរែត ១០០% បនេបះេឆន តគំ្រទត្រមូវករជ ទិភពទំង៥ 

េនកនុងឃំុ ែដលេសនើឱយ្រកុម្របឹក ឃំុបចចុបបននយកចិត្តទុក ក់េ ះ្រ យ និង/ឬ គណបក នេយបយ
ទទួលយកេដើមបី ក់បញចូ លេទកនុង កមមវធីិនេយបយរបស់ខ្លួនកនុងករេបះេឆន តឃំុ-សងក ត់ខងមុខ។ 

ត្រមូវករជ ទិភពទំង៥ កនុងឃុំផ រែដក ្រសុកពញឮ េខត្តក ្ត ល 
១-ករជសួជលុផ្លវូ នងិជសួជលុទ្វ រទកឹ 

 េសនើសំុឲយជួសជុលផ្លូវ េនទូទំងឃំុផ រែដក ែដលមន៧ែខ   និងជួសជុលទ្វ រទឹក ែដលបនរង 
េ្រគះេ យ របញ្ហ ទឹកជំនន់ ដូចជៈ  
 ទី១  ផ្លូវលំពីភូមិបដិមករ េទទល់និង្រពំ្របទល់ ភូមិទួលអងគុញ ែដលមន្របែវងសរបុចំនួន 
      ១០៧០ែម៉្រត េ យ្រកល្រគួស្រកហម ។ 
 ទី២ ផ្លូវលំពីភូមិទួលអងគុញ េទទល់និង្រពំ្របទល់ភូមិចំបក់មស ែដលមន្របែវងសរបុ 

       ១៧០០ែម៉្រត េ យ្រកល្រគួស្រកហម ។ 
 ទី៣ ផ្លូវលំពីភូមិចំបក់មស េទទល់និង្រពំ្របទល់ឃំុវ ិ រលួង ្រសុកពញឮ េខត្តក ្ត ល 

ែដលមន្របែវងសរបុ១០៣០ែម៉្រត េ យ្រកលេកសូ៊ ។ 
 ទី៤ ពីភូមិទួលអងគុញ េទទល់ និង្រពំ្របទល់ឃំុជ័យឧត្តម ែដលមន្របែវងសរបុ១៥០០ែម៉្រត 

េ យ្រកល្រគួស្រកហម ។ 

	

ទី ន ក់ករក ្ត ល ៖ ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សងក ត់ ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌ  ទួលេគក ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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 ទី៥ ផ្លូវលំពីភូមិ្រសះេពធិ៍ េទទល់និងចំណុចចំករកួច មន្របែវងសរបុ២៥០០ែម៉្រតេ យ 
្រកល្រគួស្រកហម ។ 

 ទី៦ ផ្លូវចស់ពីបុ ណ១ែខ  មន្របែវង១០៨០ែម៉្រត សថិតេនភូមិម្លូមឺុនលិច មផ្លូវជតិេលខ 
៥១ េទទល់និងរបង បឋមសិក េទព្របណម េ យ្រកល្រគួស្រកហម ។ 

 ទី៧ ផ្លូវលំ១ែខ  ចប់ពីចំណុច្រកហមករ សថិតកនុងភូមិផ រែដកេ្រកម េទទល់ និងផ្លូវជតិ 
េលខ០៥ ែដលមន្របែវងសរបុ២០២២ែម៉្រត េ យចក់េកសូ៊ ។ 

 េសនើសំុជួសជុលទ្វ រទឹក១១កែន្លង េនទូទំងឃំុេដើមបីជួយេ្រ ច្រសពែ្រស ចំកររបស់្របជ 
ពលរដ្ឋែដលមនដូចជៈ 
 ទី១ េនចំណុចបឹងសំរតិែដលមនលូទឹក៣កែន្លង  
 ទី២ លូឆ្លងកត់ផ្លូវកនុងភូមិបដិមករ មន៣កែន្លង   
 ទី៣ លូកនុងភូមិទួលអងគុញ មន២កែន្លង   
 ទី៤ លូកនុងភូមិចំបក់មស មន២កែន្លង និង  
 ទី៥ លូកនុងភូមិជ័យឧត្តម ១កែន្លង  

           េ យចប់េផ្តើមេធ្វើករជួសជុលទំងពីរ្រសបគន  គឺសូមចប់េផ្តើមអនុវត្តន៍ពីឆន ២ំ០១២ រហូតដល់ 
ឆន ១ំ០១៧ ៕ 

២- ករ ងសងម់ណ្ឌ លសខុភព  និងទឹក ្អ ត  
 េសនើសំុមណ្ឌ លសុខភព១ខនង េ យមនេពទយជំនញទូេទ េន្របចំៃថង ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ 

ទូទំងឃំុផ រែដក ែដល ងសង់េឡើងេនចំណុចភូមិផ រែដកេ្រកម   ្របេភទេបតុង្របក់េកប ង 
្រកលអិដ្ឋករ ៉្ូរសប មស្តង់ រដ្ឋ  េ យសូមចប់េផ្តើមេធ្វើពីេដើម ឆន ំ២០១២ ឲយេ្រសចជ ថ ពរ 
េនឆន ំ២០១៣ ។ 

 េសនើសំុឲយមន្របព័នធទឹក ្អ តតចូលេទដល់្រគប់្រគួ រទូទំងឃំុផ រែដក ស្រមប់ឲយ្របជពលរដ្ឋ 
ទូទំងឃំុេ្របើ្របស់ េ យចប់េផ្តើមអនុវត្តន៍ពីេដើម ឆន ំ២០១២ ឲយេ្រសចជ ថ ពរ េនឆន ំ២០១៣ ។ 

៣- ករទប់ ក ត់ នងិផ ព្វផ យ ពបីញ្ហ បរ ិ ថ ន 
 េសនើសំុឲយមនករទប់ ក ត់ ករេ្របើ្របស់នូវឧបករណ៍េន ទខុសចបប់េផ ងៗ និង្រតូវមន

វធិនករតឹងរងឹ មផ្លួវចបប់ចំេពះជនែដលបនេលមើសចបប់ េ យសូមចប់េផ្តើមពីេដើមឆន ំ២០១២ 
រហូតតេទ េហើយសូមឲយេ កេមឃំុ និងបូ៉លីសបុ៉ស្តិ៍ ជួយអន្ត គមន៍ទប់ ក ត់ ។ 

 េសនើសំុឲយមនករផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋស្តីពីករ ំពូជេឈើ្របណិត និងទប់ ក ត់ករកប់ 

បំផ្ល ញៃ្រពេឈើេនកនុងតំបន់ឧទយនជតិេលើភនំ្រពះ ជ្រទពយដល់្របជពលរដ្ឋឲយបន្រគប់ភូមិទូទំង 
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ឃំុផ រែដក េ យករផ ព្វផ យ្រតូវេធ្វើេឡើងជេរៀង ល់ឆន ំ និងសូមអនុវត្តន៍ចប់ពីឆន ំ២០១២ 
រហូតតេទ ។ 

៤- ករផ ព្វផ យពី ករជញួដរូផ្លូវេភទ និងអំេពីហិង កនុង្រគួ រ 

េសនើសំុឲយមនករផ ព្វផ យពីចបប់ ែដលទក់ទងនឹងករជួញដូរផ្លូវេភទ ជួញដូរកំ ំងពលកមម  
អំេពើហិង កនុង្រគួ រ  និងបញឃប់កំុឲយមនករេរ ើសេអើងេទេលើ្រស្តីេភទ ដល់្របជពលរដ្ឋឲយបន
្រគប់ភូមិទូទំងឃំុផ រែដក េ យ្រតូវេធ្វើករផ ព្វផ យជេរៀង ល់ឆន ំ និងសូមេផ្តើមអនុវត្តន៍ចប់ពី 
េដើមឆន ំ២០១២ េនះរហូតតេទ  ។ 

៥- ករេសនើសុសំភំរៈស្រមប់្របជករពរ 
 េសនើសំុឲយមន្របប់ឧបតថមភ និងផ្តល់ជសំភរៈសន្តិសុខឲយបន្រគប់្រគន់ ដូចជ េខ វ វទិយុទំនក់

ទំនង ដំបងឆក់...... ដល់្របជករពរ មភូមិទូទំងឃំុផ រែដក េដើមបីករពរសន្តិសុខ ជូន្របជ
ពលរដ្ឋឲយបនទន់េពលេវ  េ យសូមេផ្តើមអនុវត្តន៍ចប់ពីចុងែខតុ  ឆន ំ២០១១ ឲយបន
សេ្រមចេនេដើមឆន ំ២០១២ សូមឲយេ កេមឃំុជួយេ ះ្រ យ។

 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។  
េ ក ញឹប ចន់ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ្របចំឃំុ បនមន

្រប សន៍ថ «កនុងនមជំនួសឲយ្រកុម្របឹក ឃំុ និងសមជិកៃនអងគសិកខ ទំងមូល េយើងខញុំនឹងខិត
ខំយកកិចចករទំងអស់េនះ េដើមបី ក់េទកនុងបញ្ហ ជ ទិភពរបស់្រកុម្របឹក ឃំុ ស្រមប់កិចចករឆន ំបន្ត
បនទ ប់េទមុខេទៀត ្រសបេទ មេគលករណ៍រ ្ឋ ភិបល ជពិេសសតំរវូករមូល ្ឋ នរបស់្របជពលរដ្ឋកនុង
ភូមិឃំុេយើងេនះ»។ 

េ ក ឌុក េសឿន តំ ងគណបក សមរង ុ ី និងជជំទប់ទី២ បនមន្រប សន៍ «ថ ល់សំេណើ
របស់បងប្អូនែដលបនេសនើេនះ ខញុំទទួល គ ល់ថសព្វៃថង ពិតជមនករលំបកពិត្របកដែមន ែតខងខញុំ្រគន់
ែតជជំទប់ទី២ មិន ចមនលទធភពេទ តួនទីេនះជរបស់្រកុម្របឹក ឃំុែដលគត់្រតូវ សហករណ៍ជមួយ
្របជពលរដ្ឋេដើមបីេ ះ្រ យ» ។ 

សិកខ េនះមនេគលបំណងឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន តកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ ទិ

ភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
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២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុសងក ត់
របស់ខ្លួន។ 

៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល ច
ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និង
ករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ
២០១២។ 

 

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

 

1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)    
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

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

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរករ
េបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់
ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និង
មិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគល
បំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយ
មនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដជីប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយ
ករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួេទេលីករ
បំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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