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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.
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១.ករ


ងស
សង់ផវ
ូ្ល

ទិភព
ភ ទំង ៥ កនង
៉ ូ ្រសុកអ ូរជុំ េខត្តរតន
នៈ រី
ុ ឃុំបយ

សុំផូវេកស៊
្ល
ស៊ូ ១ែខ ្របែវវង ៤៩ គីទបូែម៉្រត ែដលម
មនទទឹង ៨ែែម៉្រត ពី្រសុក

ែវង េទ្រ្រសុកអូរជុំ េ

យឆ្លងកត់

ឃុប
ំ ៉ូយ សូមឲយចប់
ម
េផ្តើមអនុ
ម
វត្តពីឆនំ២០១៤
២
និងបញ
ប ច ប់្រតឹមចុងឆ
ង ន ំ ២០១៥។
។


សុំជួសជុលផ្ល
ល ូវ្រកល្រគួស្រកហម មួយែខ ្របែវង
ង ១៥គីទបូែម៉
ម្រត ទទឹង ៧ែម៉
៧ ្រត ពីផូវធំ
្ល ធំចូលេទភូមិ

្វ យ សូម

ឲយចប់េផ្តើមអនុ
ម
វត្តពីឆនំ២០១១
២
និងបញ
ប ច ប់្រតឹមចុងឆ
ង ន ំ ២០១២។
។


សុំជួសជុលផ្ល
ល ូវ្រកល្រគួស្រកហមពី

េរៀនភូ
ភូមិប៉ូយ េទភូ
ភូមិែខមង ្របែវង
ង ៣គីទបូែម៉្រត
្រ ទទឹង ៧ែម
ម៉្រត សូមឲយ

ចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆនំ២០១១
០
និងបញ
ញចប់្រតឹមចុងឆនំ ២០១២។




មួយែខ ្របែវវង ២០គីទបូែម៉្រត ទទឹង ៧ែម៉
៧ ្រត និង
សុំេធ្វើផូវថម
្ល ីមួ

ក់លូេនកែែន្លងែដលទឹក្រតូ
ក វហូរ កុំេ
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២.ករ


ងសង់បស
៉ុ ស
្តិ៍ ខ
ុ ភព

សុំប៉ុសិ៍ស
្ដ ុខភពចំនួន៨ សំ ប់ ៨ភូមិ េនភូមិែខនង ភូមិប៉ូយ ភូមិម៉ស ភូមិ

្វ យ ភូមិ

ង៉ ច ភូមិេ្រកះ ភូមិកុយ

ងសង់ពីេបតុង្របក់េកប ង មនទំហំ ៧ x ៨ែម៉្រត កនុងមួយប៉ុសិ៍្ដ ែដលមនបងគន់១ បនទប់ទឹក ១

ភូមិក

និងមនសំភរៈបរ ិកខរេពទយ្រគប់្រគន់ មន្រគូេពទយ្របចំករមួយប៉ុសិ៍្ដ ២នក់ ្រសី ១នក់ ្របុស ១នក់ េនេពល

អនកជំងឺេទពយបល មិន្រតូវបង់្របក់ សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆនំ២០១២ និងបញចប់្រតឹមចុងឆនំ ២០១៣។



សុំផទះសំ លកូន សថិតេនកនុងបរ ិេវណប៉ុសិ៍ស
្ត ុខភព ១ខនង មន ៣បនទប់ មនទំហំ ៧គុណ៩ែម៉្រតេនឃុប
ំ ៉ូយ

ន
េធ្វើពីេបតុង្របកេកប ង េហើយមន្រគូេពទយធមបចំនួន ៣នក់ កនុងករសំ លកូន និងមនសំភរៈ្រគប់្រគន់កុងករ



សំ លកូន និងមនថនំសងកូវ្រគប់្រគន់េ

សុំេពទយសត្វ្របចំករចំនួន ៨នក់ ចំនួន៨ភូមិ ភូមិែខនង ភូមិប៉ូយ ភូមិម៉ស ភូមិ

ភូមិកុយ ភូមិក

៣.ករ


យបនេនឆនំ២០១២-២០១៣។

មនថនំករពរសត្វ្រគប់្របេភទ េនេពលសត្វឈឺ េ

យបនេនឆនំ២០១២-២០១៣។

ងសង់អណូ្ត ងទឹក

ង៉ ច ភូមិេ្រកះ ភូមិកុយ ភូមិក

មនជំេ ពី ៦០េទ៨០ែម៉្រត និងចក់

៤ែម៉្រត សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆនំ២០១២ និងបញចប់្រតឹមចុងឆនំ ២០១៣។
សុំអណូ្ដ ងជីកចំនួន ៨ កនុង ៨ភូមិ

មនជំេ

និងមន្របេទបះបង្ហូរទឹកេចញ មិនេ

្រតឹមចុងឆនំ ២០១២។

៤.ករ


សុំ

ងសង់

្វ យ ភូមិ

េកអី ក្ដរេខៀន ទូ

៣០ែម៉្រត

ក់ទរ និងចក់

្វ យ

បជុំវ ិញមត់អណូ្ដ ងចំងយ

បជុំវ ិញមត់អណូ្ដ ងចំងយ ៤ែម៉្រត

យដក់េនែកបមត់អណូ្ដ ង សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆនំ២០១១ និងបញចប់

ផទះស្រមប់្រគូ និងបែនថម្រគូ

គរសិក ស្រមប់បឋមសិក

ភូមិែខមង ភូមិ

សុំ្រគូបេ្រង នបឋមសិក

ចំនួន ៨ខនង ចំនួន ៨ភូមិគឺ ភូមិេ្រកះ ភូមិម៉ស ភូមិ្រកទប ភូមិកន់េឈើង

ទុក ភូមិ

ក់ឯក

២០១៣។


ង៉ ច ភូមិេ្រកះ

សុំអណូ្ដ ងសនប់ ចំនួន ៨ កនុងមួយ ភូមិចំនួន ១អណូ្ដ ង ចំនួន ៨ភូមិ ភូមិែខនង ភូមិប៉ូយ ភូមិម៉ស ភូមិ

ភូមិ


្វ យ ភូមិ

ង៉ ច ែដល

គរនីមួយៗ មន ៦បនទប់

មស្ដង់

និងមនសំភរៈ តុ

រ កនុងមួយបនទប់ សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆនំ២០១២ និងបញចប់្រតឹមចុងឆនំ

ចំនួន ៤នក់ សំ ប់ ២ភូមិគឺ ភូមិេ្រកះ ភូមិ

ទុក មួយភូមិ ២នក់ សូមឲយបនេនឆនំ

២០១១-២០១២។



សុំផទះសំ ប់្រគូ

ន ក់េន ចំនួន ២ខនង

ងសង់េនបរ ិេវណ

ភូមិេ្រកះ មួយខនង និងភូមិ

ទុកមួយខនង

េទៀត ែដលមនទទឹង ៥គុណ ៤ែម៉្រត េធ្វើពីេឈើ ្របកស័ងកសី សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆនំ២០១១ និងបញចប់្រតឹ ម
ចុងឆនំ ២០១២។

៥.ករេសនីសំព
ុ ូជ្រកបី ព ូជក ូនេឈី និងទប់


សុំ្រកបីែដលជកំ

ក ត់បទេលមីសៃ្រពេឈី ជ្រមុញករចុះបញជ ីដីធី្ល

ំងអូសទញ ចំនួន ៣២កបល េនចំនួន ៨ភូមិ េ

យមួយភូមិចំនួន ៤កបល ជសមបត្តិរម
ួ
2

ភូមិនីមួយៗ េឈមល ២កបល ញី ២កបល កនុងមួយភូមិ េនេពល្របជពលរដ្ឋ្រតូវករ

ចខចីេទអូសទញបន

េ្រកយពីអូសទញរួចយកមកទុកវ ិញ សូមផ្តល់ឲយបនេនឆនំ២០១២ និងចប់្រតឹមឆនំ២០១៣។




សុំកូនដំ

ំ ហូបែផ្ល្រគប់មុខមន ដូង

្វ យ ធូេរ ៉ន កំពីង ជ មកក់ េមៀន ខនុរ

េដើម េនកនុងឃុប
ំ ៉ូយ ទំងមូល ចំនួន ៥៨២្រគួ
សុំទប់

ក ត់បទេលមើសៃ្រពេឈើ េនកនុងឃុប
ំ ៉ូយ ពីសំ

សុំជ្រមុញករចុះបញជីដីធីេ្ល

រចំនួន ២០

រ សូមឲយបនេនចុងឆនំ២០១២។

ក់ឈួមញ សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆនំ២០១២ និងបញចប់

្រតឹមចុងឆនំ ២០១៣។



វម៉ វ កនុងមួយ្រគួ

យបន្រគប់ភូមិទំង ៨ ភូមិេនកនុងឃុប
ំ ៉ូយ សូមឲយចប់េផ្តើមអនុវត្ត ពីឆនំ២០១២

និងបញចប់្រតឹមចុងឆនំ ២០១៣។
មុនេពលបពចប់សិកខ

មនកមមវ ិធី្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ

ទិភពដល់អនកដឹកនំគណបក

នេយបយ្របចំឃុំ និង្រកុម្របឹក ឃុំ។
េ

ក េអៀម េអឿន តំ

្រតូវែស្វងយល់េ

ងគណបក សមរង ី្របចំេខត្ដ មន្រប

យបនចបស់ទំងអស់គន

េបើគណបក េ

នឹងេគរពកិចចសនយែដលមចស់េឆនតបនរកេឃើញ និងេ
បក េ

ះ្រ

សន៍ថ« ្របជពលរដ្ឋែដលជមចស់េឆនត

កជប់េឆនតជសមជិក្រកុម្របឹក ឃុំេនទីេនះេ
យសំនូមពររបស់មចស់េឆនតេ្រពះ

ក

ណត្ដិេនះ គណ

កមិនជប់េឆនតេនទីេនះ»។
េ

ក ដួង កបិល តំ

រកេឃើញ មន

រៈសំខន់

ងគណបក ្របជជន និងជជំទប់ទី១ មន្រប
ស់ ចំនួន ៥

នឹងខិតខំពយយមអភិវឌ ន៍បន្ដេនកនុង

ទិភពេនះ េ

សន៍ថ « ល់អីៗ
្វ ែដល្របជពលរដ្ឋ

កនឹងទទួលយកទំងអស់នូវអ្វីែដលមចស់េឆនតរកេឃើញ

ណត្តិេនះទំងសមជិក្រកុម្របឹក ឃុំទំងអស់

ែដលជមចស់េឆនតចូលរួមទំងអស់គន េហើយេ

និងសុំេ

យ្របជពលរដ្ឋ

កនឹងជ្រមបជូន្របធន្រកុម្របឹក ឲយដឹង និងសំេណើសុំថវ ិកេទ

រ ្ឋ ភិបលបែនថមេលើករអភិវឌ ន៍ភូមិឃុំបន្ដេទៀត»។
សិកខ

េនះ មនេគលបំណង ឱយមចស់េឆនតេនតំបន់

ច់្រសយលទទួលបន៖

១. ករយល់ដឹងអំពីសិទិធ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មចស់េឆនត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ
ករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។

២. ផ្តល់ឱកសឱយមចស់េឆនតចូលរួម ជែជកពិភក
៣. ត្រមូវករជ

ទិភពកនុងឃុំ សងកត់

សិកខកមងយចងចំេដើមបីចូលរួម

េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ

ទិភពកនុង

ទិភពកនុងឃុំ សងកត់របស់ខួន។
្ល

ច់្រសយល នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល
ម

ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក

ឃុំ សងកត់ និងករ

បញូច លត្រមូវករកនុងកមមវ ិធីនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆនតឃុំ សងកត់ ឆនំ២០១២។

ចឱយ
ក់

3

ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA
េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិ ធិពីសហភពអឺរប

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
ួ បេងកត
រជទេី ពញចត
ី បរយកសគួ
ឺ យ
ិ
ិ ្ដ នង
ិ មនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទ១
ី /េដីមបឱ
ី យមនដេំ ណីរករេបះេឆនត
េ យេសរ ី នង
្តិ ម៌
ិ យុតធ

មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តស៊ូមតិ េដីមបទ
្ដ ់ពត៌មនដល់អនកេបះ
ី ទួលបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រ ំេដីមបផ
ី ល

េឆនត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរួមសេងកតករណ៍របស់ពក
ួ េគ ែដល ច
ទូ

ំងនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទំងផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំ

យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆនតមួយែដលមន
ិ លំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពួក ទី២/ េដីមបឱ
ី យមន

អតថនយ
័ ៃនដំ

ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆនត

កនុងកច
ិ ចករនេយបយ

ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរញ
ុ េលីកទឹកចិត្រ្ដ បជពលរដ្ឋឱយចូលរួម
ករតស៊ូមត/ិ បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱ
ី យមនករែកទ្រមង់ ដេំ ណីរករេបះេឆនតែដលបេងកីននូវ

មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក

នង
ិ ករេធ្វេី សចក្ដស
ី េំ រចនន

គណេនយយភព (ករទទួលខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆនត ្រពមទំងផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ

យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមន

ករ យតៃម្លមយ
ួ ែដលមន
ិ លំេអៀង នង
ិ ្របកន់បក ពួក េទេលក
ី របំេពញកមមវ ិធន
ី េយបយ នង
ិ ដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដជ
ី ប់េឆនត។
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