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

esckþICUndMNwg
sþIBI
េវទិកមចស់េឆនត
កនុងករ យតៃម្លលទធផលៃនករបំេពញ/អនុវត្តលកខខណ្ឌសនទស ន៍កុងេខត្ត
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្របព័នធផ ព្វផ យជតិ
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(KKKHRO)
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អងគករជតិ្រ

(ADHOC),

វ្រជវជតិកមពុជ

កនុងេខត្ត្រពះសីហនុ
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ែដលមចស់េឆនតបន

កំណត់កលពីឆនំ ២០០៩ ។
កនុងេវទិកេនះ
្រកុម្របឹក េខត្ត តំ
េ

នឹងមនអនកចូលរួម្របមណ

១០០

ងគណៈអភិ បលេខត្ត និងតំ

យមនករចូលរួមពីមចស់េឆនតជ

នក់

និងមន គមិនជសមជិក

ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុងេខត្ត
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េវទិកមចស់េឆនតេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងជសកមមភពបន្ត

និងពិ និតយេមើល

លទធផល ៃនករសេ្រមចបនលកខខណ្ឌសនទស ន៍កុងមណ
ន
្ឌ លនីមួយៗ ែដលមចស់េឆនតបន

កំណត់េនកនុងសិកខ

កនុងមណ្ឌលរបស់ខួនកលពី
្ល
ឆនំ ២០០៩ ។

េវទិកេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងកនុងេគលបំណងដូចតេទៈ

-

ឲយ្របជពលរដ្ឋចូលរួមកនុងសកមមភព
ម្រន្តីជប់េឆនតទំងថនក់ជតិ

-

របស់ខួន
្ល

មរយៈករផ្តល់ពិនុទ ។

ម

ន និង យតែម្លពីសមិ ទធផលករងររបស់

និងថនក់់េខត្តេទេលើលកខខណ្ឌសនទស ន៍កុងមណ
ន
្ឌ ល

បន្តផ ព្វផ យពីលទធផលៃនលកខខណ្ឌសនទស ន៍ៃនវ ិស័យ

ទិភពដល់មចស់េឆនតេន

មណ្ឌលែដលមនេរៀបចំេវទិក ។
-

ផ្តល់របយករណ៍ស្តីពីកររ ីកចំេរ ើនករអនុវត្តលកខខណ្ឌសនទស ន៍េនមណ្ឌលនីមួយៗ
ដល់

ធរណៈជន

ជញធរេខត្ត និងម្រន្តីជប់េឆនត ។

សូមអរគុ ណ! ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទំនក់ទំនង ០១២ ៦៥ ៤៩ ៥០
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