
ទស
្សនៈវស

ស័
យ៖េដ ម្បី ឱ្

យេ
រេបាះេ

សះតសស័
យតដន

័យ ែេល
័
ន
 កប

ន័យយ
លវ ែេះ័

ឱ�
យ

Vision :  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
 

 
   ៃថ�ទី២៧ ែខតុល ឆា �២០១១ 

េសច �ប័យ្សសះេ័សយ

ស�បបយ

នទ�ផនសវ្ ក �សសេម�ងេ សសេបា ះ�តឃរ ឃងទវនយ័សស  េប� �ងយេខះ�េពល័�ះសយ

េដមាកគ�្ទពី គណៈកមា ធិកខុមែ�ហ�ល សហកជមមាឹង សមគមាន៍អហុក  

អង�កវជីីែឡា បាេៀបច�សិក សលសេម�ងមា ស់េឆា តមមស�ីពី កក�ណត់ត្មមវកជ៍ទិិពកាុងឃុ� 

សង ត់ដច់�សយល ែអលេធ�េឡងេនឃុ�រ�ងទិល �ស�កកេណ� �ង េខត�េពធធសត់  កលពីៃថ�ទី២០  

ែខតុល ឆា �២០១១។ មាអាកមាសិទ�ិេបាេឆា ត្បមណ ៦០ នក់ (៤៥% ជាស�ី ) ពី្គប់ភូមិកាុងឃុ� 

ែអលមមមា ត�ណងសហគមាន ត�ណងគណបក្ាេយប្បប�ឃុ� សមជិក្ក�ម្បឹកកឃុ� ៍ជជ ធ

ភូមិ អង�កមូលដ ា ាិង្បជពលអេនកាុងឃុ�បាចូលមមពិិកកេនកាុងសិក សលេាា។ 

្បជពលអែអលចូលមមសិក សលេសសែត ១០០% បាេបាេឆា តគ�្ទត្មមវកជ៍ទិិពទ�ង៥ 

េនកាុងឃុ� ែអលេសាឱ្្ក�ម្បឹកកឃុ�បចាុប្ាាកចិត�ទុកដក់េដា�ស ាិង/ឬ គណបក្ាេយប

ទទមលកេអម្ីដក់ប�ាូ លេទកាុង កមាវធីិាេយបបស់ខ�មាកាុងកេបាេឆា តឃុ�-សង ត់ខងមុខ។ 

ត្រម�វការជាអាទ�ភាទ៥ទក�ុាទឃុភរភាជា�ទទ្រសកកេណ� �ាទេខត�េពាាសតតទ

១.វកេរ��រុភស� ក្រ�ឡទ

• ស ្បបេចញពីឃុ�រ�ងទិល ហូតេទអល់ឃុ�ែ�សសកុែអលមាទទឹងមត់េល ៦ែម៉្ត  

បតេ្កម៤ែម៉្ត ្បែវងច�ង១៦គីឡូែម៉្ត សូមបប់េផ�មេនឆា �២០១៣ បពា ប់េនឆា �២០១៥។ 

• ស ្បបបស់ពីវត�រ�ងទិល េទផ�ូវមត់ទេា�មត់េល ៦ែម៉្ត បតេ្កម៤ែម៉្ត ែអលមា

្បែវង២គីឡូែម៉្ត សូមបប់េផមេធ�េនឆា �២០១២ បពា ប់េនឆា � ២០១៣។ 

• ស ្បបបស់ពីទមលរ�ងទិល េទអល់េពធីនៃ្ជ ែអលមាបេណ ១៦គីឡូែម៉្ត មត់េល 

៦ែម៉្ត បតេ្កម៤ែម៉្ត សូមបប់េផ�មពីឆា �២០១២ បពា ប់េនឆា �២០១៣។ 

២.វកេរ��រុភេប�ក�គ�បណ�ុ ះបណ� �ទ

• សុ�េ៍មាកេបកវគ�បណុ ាបណ លស�ីអ�ពី អ�េពហិងកកាុង្គគស កជមញអូមាុស្ កាុងភូមិ

រ�ងទិល ភូមិែ្ពក ភូមិបាុ ភូមិេកាែកវ ភូមិេកាែក�ក សូមបប់េផ�មេនឆា �២០១២ បពា ប់េនឆា � 

២០១៣។ 

 

ទីសា ក់កកណ� ល ៖ ផសាេលខ ១៣៨ ផ�ូវ ១២២ សង ត់ ទឹកល�ក់ ១ ខណ�  ទមលេគក រជាីភា�េពញ ្ពារជណច្កកមណុជ 
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៣.ទវកសារាតសាេកេរទ

• េសាសុ�កសងសលេៀាបែណ តទឹកេធ�ថាីមមខាង បេណ� ្បែវង១៨ែម៉្ត ទទឹង៨ែម៉្ត ្បក់ 

សង័សី សូមបប់េផ�មេធ�េនឆា �២០១៤ បពា ប់េនឆា �២០១៧។ 

៤.ទវករ ជរររុសផ��ទ

• ជមសជុលផ�ូវមមែខ្្បែវង១៦០០០ែម៉្ត ទទឹង៧ែម៉្ត ្កល្គគស្កហមបប់ពីឃុ�រ�ងទិល អល់

ែ�សសុក សូមបប់េផ�មេធ�េអមឆា �២០១២ បពា ប់េនឆា �២០១៥។ 

៥.ទវកសារាត្ ាះរពកទរាាសាលរតទ

• សុ�សលឆា់មមខាងមាបណ ៥០ែម៉្ត ទទឹង២៥ែម៉្ត េធ�ពីថាែអលមាទីត�ងេនកណ ល

ភូមិរ�ងទិល សូមបប់េផ�មឆា �២០១៣ បពា ប់េនឆា �២០១៤។ 

• េសាសុ�ជមកសងបេងត្ពាវហិវត�មុាាីសគ េហវត�រ�ងទិល ែអលស�ិតេនឃុ�រ�ងទិលែអល

ក�ពុងែតខ�ាខតថវកិ្បែហល ១២mWunអុល�  សូមជមេធ�េនឆា �២០១៣ បពា ប់េនឆា �២០១៧។ 

 

មុាេពលបពា ប់សិក សលមាកមាវធីិ្បគល់បកណន ពីត្មមវកជ៍ទិិពអល់អាកអឹកន�

គណបក្ាេយប្បប�ឃុ� ាិង្ក�ម្បឹកកឃុ�។ 

អាក�សី េសៀង បា់ៃថ ត�ណងគណបក្្បជជាកមណុជ  បាមា្បសសានថ « គត់ល់្ពមាូវ

ត្មមវកទ�ងអស់ែអល្បជពលអែអលបាមូលមតិគា  េហខជុ�ាឹងកកេសាសុ�េនាេឡងេទថា ក់

េលេទៀត»។ 

 

សិក សលេាាមាេគលប�ណងឲ្មា ស់េឆា តេនត�បា់ដច់�សយលទទមលបា៖ 

១. កល់អឹងអ�ពីសិទ�ិតមនទី ាិងកតព�កិចាបស់មា ស់េឆា តកាុងកែស�ងល់ពីត្មមវកជ៍ទិ

ិពកាុងកអភិវឌ្ានាូវមូលដ ា។ 

២. ផ�ល់ឱកសឱ្មា ស់េឆា តចូលមម ជែជកពិិកក េអម្ីក�ណត់ត្មមវក៍ទិិពកាុងឃុ�-សង ត់

បស់ខ�មា។ 

៣. ត្មមវកជ៍ទិិពកាុងឃុ�-សង ត់ ដច់�សយលាឹង្តមវបាចង្កងជបកណន ែអល៍ច

ឱ្សិក កមងចងប�េអម្ីចូលមមតមដាជ្ម�ញកអាុវត�ានបស់្ក�ម្បឹកកឃុ�-សង ត់ ាិង

កដក់ប�ាូ លត្មមវកកាុងកមាវធីិាេយបបស់គណបក្ស្មប់កេបាេឆា តឃុ�-សង ត់ឆា �

២០១២។ 
 



សិក សលេាាកនបាទទមលកឧបត�ម�មូលាិធិពីសហិពអអបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  

ាិង  Forum Syd 

0

1ស័េែសសះ័េសែតសតមស�មទឃម សទឃសង៖ 

១-េលក រផាទេបឿតទ(ម�ា�ីែផាកបណ� ញ ាិងេវទិក)    

ទូស័ពសេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អាក�សី េហាទរគុនា  (ជ�ាមកែផាកបណ� ញ ាិងេវទិក)   

ទូស័ពសេលខ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

 
េបសកម� ៖ េបសកកម�របស់ខុមែ�ហ�ល គឺជយួបេង�ីតបរយិាសគរួជាីេេពញិតត  ិងង េតពង មគប់មរ ់ ាី១/េដីម្ីី ឱង 

ដំេណីរារេបាេឆា តេេយេសរ ី  ិងយុតិុ�មពតមរយៈារប��ុ ាប��ូ ល តសូ៊មតិ េដីម្ាីាលួប  ូនមកបខកណញ័ប់សមរមឱស ារ្ប់រ ំ
េដីម្ផីតល់េតពង ដល់ ា្កេបាេឆា ត ្ំេីសិា�ិ  ិងសកម�ភេញូលរមួសេង�តារណរ របស់េកួេគ ែដលដញអអងំ ូនភេមិ មបមកតី មេម
ទងំផតល់ ូនរបយារណរ ្េង�តយយ ងាូលំាូលយ  ិងឆប់រហកស េដីម្ដីញឲឱង ារយតមតេលីដំេណីរារ េបាេឆា តមយួែដលមិ 
លំេ្ៀង  ិងមិ មបា ់បក្េកួ ាី២/ េដីម្ីី ឱង ្តន កយ ដំណក់ាលេមាយេេលេបាេឆា ត តមរយៈារ្ប់រ ំ  ិងេនាិាស
ធរណៈកាុងេរលបំណងជំរុពេលីកាឹកញិតតមបជេលរដរីឱញូលរមួកាុងកិញ�ារ េយបយ  ិងារេ��ីេសញកតីសំេរញនន ារតសូ៊មតិ/
ប��ុ ាប��ូ លេដីម្ីី ឱង ារែកាមមង់ ដំេណីរារេបាេឆា តែដលបេង�ី  ូនគណេ យឱភេ  ារាាលួខុសមត្នត របស់ម� តីជប់េឆា ត 
មេមទងំផតល់ ូនរបយារណរ ្េង�តយយ ងាូលំាូលយ  ិងឆប់រហកស េដីម្ដីញីឱង ារយតមតមយួែដលមិ លំេ្ៀង  ិងមបា ់
បក្េកួេទេលីារបំេេពកម�ន�ីិ េយបយ  ិងដំេណីរារ្ ុនតត រារររបស់ម� តីជប់េឆា ត� 
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