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Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.
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សុំេធ្វើផូវលំ
្ល
ថី១
ម ែខ ្របែវង ៣០០០ែម៉្រត និង

កែន្លងេផ ងៗគនកនុងភូមិ្រប

សុំជួសជុល
៥ភូមិ

២.


ទបី ចប់េផ្ដើមពីឆនំ២០១១ បញចប់េនឆនំ២០១៣។

ព នេបតុងមួយែខ ្របែវង ៣០ែម៉្រត ទទឹង ៤ែម៉្រត េនចំនុចភូមិយយេទព ែដល្របជពលរដ្ឋ

ចេ្របើ្របស់ ៖ ភូមិ

ឲយរួច ល់េនឆនំ២០១២។
ករ

ម៉ ភូមិេបង ភូមិយយេទព ភូមិទំនប់ថីម ភូមិរង ុ ី ចប់េផ្តើម

ទំនប់បេង្ហ រទឹកថមីមួយែខ ្របែវង ៣០ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត កំពស់ ២.៥ែម៉្រត េនចំនុចភូមិ

សុំ្រសះទឹកថមីមួយែដលមនទំហំ ៤០ែម៉្រត បេ
េនចុងឆនំ២០១១។



ងសង់ពី ឆនំ២០១១

ងសង់ទំនប់ ្រសះទឹក និងទ្វរទឹក

២០១១ ឲយេហើយេនឆនំ២០១២។



ក់លូចំនួន៧កង់ មុខកត់ ៦តឹក ្របែវង ១ែម៉្រត េនចំនុច ៧ ទី

្ត យ ៥០ែម៉្រត ជំេ

ម៉ គឺចប់េផ្តើម

៣.៥ែម៉្រត េនភូមិេគកកី សូមឲយេហើយ

សុំទំនប់បេង្ហ រទឹកមួយែខ មន្របែវង ៣២៥០ែម៉្រត កំពស់១ែម៉្រត េធ្វើពីមុខកត់១២ែម៉្រត ចំនួន៣ចំនុច េផ ង

គន ចំនុច៖

ព នទី១

ព នទី២ និងទី៣

ព នទី៣ េនចំនុចភូមិ

ម៉ ែដល

ចឲយ្របជពលរដ្ឋ ៧ភូមិ៖ ភូមិេបង

ម៉ ភូមិរង ុ ី ភូមិេពធិ៍ចស់ ភូមិេពធិ៍ថីម និងភូមិទំនប់ថីម េ្របើ្របស់ទឹកេធ្វើែ្រស និងចំករបន
សូមចប់េផ្តើមពីឆនំ២០១២ និងបញចប់េនឆនំ២០១៣។

ភូមិយយេទព ភូមិ
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ប់ លូទី១ ទ្វរបិទេបើកទឹក្របែវង ៤ែម៉្រត លូទី២

និងលូទី៣ ទ្វរបិទេបើកទឹក្របែវង ២ែម៉្រត េនចំនុចេគកចស់ សូមឲយរួច ល់េនឆនំ២០១៣។


សុំជួសជុលទំនប់ចស់ចំនួន២ែខ

ទំនប់ទី១ ្របែវង៦២០ែម៉្រត េនចំនុចភូមិទំនប់ចស់ និងទំនប់ទី២្របែវង

៣៥០ែម៉្រត កនុងភូមិកំប៉ុល សូមឲយរួច ល់ឆនំ២០១៣។

៣.ករ
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់ នម័យ និងប៉ស
ុ ស
្តិ៍ ខ
ុ ភព

សុំបងគន់អនម័យចំនួន ៣០បងគន់ កនុងមួយភូមិ ្រគប់ភូមិទូទំងឃុំេបង សូមចប់េផ្តើម

បញចប់េនឆនំ ២០១៣។


សុំ

ងសង់ប៉ុសិ៍ស
្ត ុខភព

មស្តង់

រ្រកសួងសុខភិបល ចំនួនមួយ េនទី

ងសង់ពីឆនំ ២០១២ និ ង

ំងេពធិ៍រ ិទធី សូមចប់េផ្តើម

ង

សង់ពីឆនំ២០១២ និងបញចប់េនឆនំ២០១៣។

៤.ករបណុ្ត ះប

្ត លបេចចកេទសកសិកមម

 សុំវគគបណុ្ត ះប ្ត លបេចចកេទសអំពីករែថរក ៃ្រពេឈើ សហគមន៍ចំនួន៦វគគ កនុង១ឆនំ ទូទំងឃុំេបង សូមចប់
ពី ឆនំ២០១១ ឲយចប់េនឆនំ ២០១៥។



សុំវគគបណុ្ត ះប

្ត លបេចចកេទសកសិកមមេធ្វើជីកំប៉ុស និងជីអុីអឹម ៣វគគកុង១ឆ
ន
ន ំ ទូទំងឃុំេបង សូមចប់េផ្តើម

ពីឆនំ ២០១១ និងបញចប់េន ឆនំ២០១២។
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៥.សន្តិសខ
ុ ស

្ត ប់ធនប់

សុំសំេលៀកបំពក់្របជករពរចំនួន ១០កំេប្ល ស្រមប់ ១០នក់ កនុងមួយភូមិ ទូទំងឃុំេបង សូមឲយបនេនឆនំ



២០១១។

មនកមមវ ិធី្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ

មុនេពលបពចប់សិកខ

ទិភពដល់អនកដឹកនំគណបក

នេយបយ្របចំឃុំ និង្រកុម្របឹក ឃុំ។
េ

ក ឆង

រុន តំ

ងគណបក ្របជជន និងជជំទប់ទី១ ្របចំឃុំេបង បនមន្រប

ខញំុមិនអួតេទកនុងករេឃសនទក់ទងករសនយ គឺមិនចង់
នឹង្របជពលរដ្ឋែដរេបើ្របជពលរដ្ឋ
េ
គឺ

ក ទឹម ប៉ុក តំ

មលទធភពែដលមន»។
េ

ក េលឿន តឹក តំ

សន៍ថ «គណបក

៊ នកិចចសនយ ក៏ប៉ុែន្តេបើេធ្វើគឺេធ្វើែតម្តង ករសនយគឺទក់ទង

៊ នគំ្រទ េយើងនឹងេប្តជញជួយគត់

មលទធភពែដលេយើងមន»។

ងគណបក ហ៊ុនសុ
្វ
ិនបុិច និងជជំទប់ទី២ បនមន្រប
ងគណបក សមរង ុ ី បនមន្រប

សន៍ថ« េ

សន៍ថ «ខញំុមិនសនយេនះេទ

កមិន

៊ នសនយេទ េ្រពះេយើងដឹង

េហើយពីតួនទី ករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកនេយបយ និងតួនទីរបស់អនកដឹកនំ្របេទសនីមួយៗ គឺមនតួនទី ភរកិចច
និងកតព្វកិចច ទទួលខុស្រតូវកនុងរដ្ឋេនះ »។
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។

សិកខ

ចឱយ
ក់

េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA 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)
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