គណៈកម
្តិ ្តិធម៌ម៌ េនកមព
គណៈកមម ម ធធក
រេដើ មប
រេបះេឆន ន តេ
តេ យេសរ
យេសរី ី ននង
យុតតធ
េនកមពុជ
ិ ិករេដ
ីក
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ើ មបក
ី រេបះេឆ
ុជ
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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.

ៃថងទី ២៣ ែខមិថុន ឆនំ២០១១

េសចក្ត្រី បកសព័តម
៌ ន
ស្តព
ី ី

លទធផលសក
ិ ខ

សេម្លងមចស់េឆនត ឃុេំ កះ្រស

គណៈកមមធិករខុមែ្រហ្វល បនេរៀបចំសិកខ
ទិភព កនុងឃុំ សង្តត់

យ ្រសុកេសៀមបូក េខត្តសង
ទឹ ែ្រតង

សេម្លងមចស់េឆនតមួយស្តីពី ករកំណត់ត្រមូវករជ

ច់្រសយល ែដលេធ្វើេឡើងេន ឃុំេកះ្រស

យ ្រសុកេសៀមបូក េខត្តសង
ឹទ ែ្រតង

កលពីៃថងទី១៧ ែខ មិថុន ឆនំ២០១១។ មនអនកមនសិទិេធ បះេឆនត្របមណ ៥០ នក់ (៣២% ជ្រស្តី)
មកពី្រគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ំ

ែដលរួមមនតំ

សមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ
កនុងសិកខ

ងសហគមន៍

តំ

្របជពលរដ្ឋែដលចូលរួមសិកខ

េសទើរែត១០០% បនេបះេឆនតគំ្រទត្រមូវករជ

េនកនុងឃុំ ែដលេសនើឱយ្រកុម្របឹក ឃុំបចចុបបនន យកចិត្តទុក

-

ទិភព ទំង ៥ កនង
ុ ឃុំេកះ្រស

ងសង់ផវ
ូ្ល

សុំផូវលំ
្ល
្រកល្រគួស្រកហមកត់បេ

ភូមិ

ក់េ

ះ្រ

ទិភពទំង ៥

យ និង/ឬគណបក នេយបយ

ក់បញូច លេទកនុងកមមវ ិធីនេយបយរបស់ខួនកន
្ល ុងករេបះេឆនតឃុំ-សងកត់ខងមុខ។

ត្រមូវករជ

១ - ករ

និងជ

ជញធរភូមិ អងគករមូល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋេនកនុងឃុំបនចូលរួមពិភក េន

េនះ។

ទទួលយកេដើមបី

ងគណបក នេយបយ្របចំឃុំ

យ ្រសុកេសៀមប ូក េខត្តសឹង
ទ ែ្រតង

្ត យេកះឆ្លងកត់ទំង

៤

ភូមិ

គឺភូមិ

ម េកះ និងភូមិភល
ជ ់ ែដលមនទទឹងផ្លូវ ៨ែម៉្រត និងចំងយ ១៤គីឡួែម៉្រត េ

្វ យ

ភូមិកង
ំ ែដក

យ

ក់លូកត់ផូវ្ល

ចំនួន ៣០ កែន្លង េហើយមួយកែន្លង្រតូវេ្របើ្របស់ លូមុខកត់ ១ ែម៉្រត ចំនួន ៩ កង់ េ

យចប់េផើ្តម

អនុវត្តពីឆនំ២០១២ បញចប់េនឆនំ២០១៥។
២ - ករ
-

ងសង់

សុំ

ងសង់

ពន
ព ន៥កែន្លង េនភូមិ

្វ យ ៣កែន្លង ្របែវង ៤៥ ែម៉្រត ២៥ ែម៉្រត ២៥ ែម៉្រត ភូមិ

កំងែដក ្របែវង ៤៥ែម៉្រត និងេនភូមិភល
ជ ់ ១កែន្លង ្របែវង៣៥ែម៉្រត េ
ទី

ន ក់ករក

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

យចប់េផ្តើម អនុវត្តពីឆនំ

ជធនី ភំ េន ពញ ្រពះ ជ

Central Office : #138, Street. 122, Teuk Laak I, Tuol Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.

ច្រកកមពុជ
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២០១២ និងបញចប់ឆនំ២០១៣។
៣ - ករ
-

ងសង់មណ្ឌលសុខភព

សុំមណ្ឌលសុខភព ១ ខនង មន ៥បនទប់េនភូមិកង
ំ ែដក ដំបូល្របក់េកប ង ្រពមទំងមនបុគគលិក
េពទយចំនួន ៦នក់ែដលមនជំនញ ជមឺងកុមរ ២នក់ េពទយឆមប ២នក់ និងជមងឺទូេទ ២នក់
េហើយមនបំពក់សំភរៈបរ ិកខេពទយ ្រតូវចប់េផើ្តមអនុវត្តពីឆន ំ២០១២ និងបញចប់ឆនំ២០១៥។

៤ - ម៉សុីនេ ្លង
-

សុំម៉សុីនេភើ្លងចំនូន
ឌី

៤េ្រគ ងស្រមប់

ម៉ូេភើ្លង ១៥ គីឡូ ៉ ត់ និងភជប់ប

៤ភូមិ

េ

្ត ញចូល

យមួយេ្រគ ងមនកមំ្លងម៉ សុីនែដល
ម្រគួ

រេ

ចអូស

យេផើ្តមអនុវត្តពីេដើមឆនំ២០១២ និង

បញចប់ េនចុ ងឆនំ២០១៣។
៥-

ងស្តកទឹ
ក
ុ
សុំ

ងស្តុកទឹកចំនួន ៤០០ សំ ប់ ៤០០្រគួ

រេ

យ

ងនិមួយៗ េ្របើ ្របស់លូ ៤ កង់ ចប់េផ្តើម

អនុវត្តពីែខកុមភៈ ដល់ចុងឆនំ ២០១២។

មុនេពលបពចប់សិកខ

មនកមមវ ិធី្របគល់របយករណ៍

គណបក នេយបយ្របចំឃុំ និង្រកុម្របឹក ឃុំ។ េ
និងជតំ

ងគណបក ្របជជន្របចំឃុំ មន្រប

្របជពលរដ្ឋបនជែជក
ត្រមូវករជ
ត្រមូវករ

និងេលើកត្រមូវកររបស់ខួ្លន

ទិភពដល់អនកដឹកនំ

ក្រសី ជ ណម ្របធន្រកុម្របឹក ឃុេំ កះ្រស
សន៍ថ “សិកខ

ៃថងេនះមន

រៈសំខន់

និងបនដឹងពីែផនកររបស់ឃុំ។

េ

ទិភពែដលបនេលើកេឡើងកនុងៃថងមួយចំនួនមនកនុងកមមវ ិធីវ ិនិេយគឃុំរច
ួ េហើយ។

ទិភព

ែដលថមី

នឹង

ពពយលក់បន្តេទៀត ែ្រកងមនករចប់
សិកខ

ពីត្រមូវករជ

ក់បញូជ លកនុងែផនករអភិវឌ ឃុំខងមុខេទៀត

រមមណ៍ពីៃដគូអភិវឌ ន៍ ឬពីមនទីវ ិស័យនន ។

េនះ មនេគលបំណង ឱយមចស់េឆនតេនតំបន់

១. ករយល់ដឹងអំពីសិទិធ

តួនទី

២. ផ្តល់ឱកសឱយមចស់េឆនតចូលរួម ជែជកពិភក
របស់ខួន។
្ល

ស់

ក្រសីបន្តថ
ចំេពះ

និងយកគេ្រមងេទ

ច់្រសយលទទួលបន៖

និងកតព្វកិចចរបស់មចស់េឆនត

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។

យ

កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ

ទិភពកនុងឃុំ សងកត់
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៣. ត្រមូវករជ

ទិភពកនុងឃុំ សងកត់

ច់្រសយល នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល

ឱយសិកខកមងយចងចំេដើមបីចូលរួម
ករ

ម

ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក

ច

ឃុំ សងកត់ និង

ក់បញូច លត្រមូវករកនុងកមមវ ិធីនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆនតឃុំ សងកត់ ឆនំ

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

1
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