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Vision :  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
 

 
   ៃថ�ទី ១៨ ែខ�រស ឆា �២០១១ 

េសច �ប័យ្សសះេ័សយ

ស�បបយ

នទ�ផនសវ្ ក �សសេម�ងេ សសេបា ះ�តឃ�យ�រា័យ័ស� ័តឃ  សយេខះ�តត ៈយ

េដមានក�គទំីរ គណៈកមា �ធនកខរខែមែ�ហ សែនករខាាយនរ សមគខា៍អដែរក ាធន

សែគខាសអភធ�វឌាសកសធកខាអូក� បាេកៀបច�សធន �សសេខ�នមា ស់េឆា �ខារ ស�ីំីរ នកក�ណ�់

�គខម�នករអទធិំការន រុ�រសង �់ដច់�សយហរែដហេ��េឡនេន រុ�អូក� �ស�កគរ�កក់ េខ��រែក� 

នហំីៃថ�ទី ១៣ ែខ�រស  ឆា �២០១១។រ មាអាកមាសធទ�ធេបាេឆា �គបមណរ ៥៦ នក់ (២២% រាស�ី) 

ំីគគប់ភូខធការន រុ�រ ែដហកាខមារ ��ណនសែគខា៍រ ��ណនគណបក្ាេយបគបប� រុ� សមាធកគក�ខ

គបយកក រុ�រអរជ �កភូខធរអន�នកខូហដ ារាធនគបរំហកដេនការន រុ�បាចូហកាខ ធំិកកេនការនសធន �ស

េាា។ 

គបរំហកដែដហចូហកាខសធន �សេសកែ� ១០០% បាេបាេឆា ��គទ�គខម�នករអទធិំទ�ន៥ 

េនការន រុ� ែដហេសាឱ្គក�ខគបយកក រុ�បចារបបាាកចធ��ទរកដក់េដា��រ ាធន/ឬរ គណបក្ាេយប

ទទាហកេដខបីដក់បបាូ ហេេការនរកខា� ធ�ីាេយបកបស់ខ�ាាការននកេបាេឆា � រុ�-សង �់់នខរខ។ 

ត្រម�វការជាអាទ�ភាទ៥ទក�ុាទឃុភតកូ់រា័ទទ្រសក្រភកកកទ់ តខរ�ក�ទ

១-វកជរួជលុផ��ូទ

• សរ�ាាសារហផ�ូ� គនហគគ�សគកែខ ច�ាាា ៨ែខ្ ៖ ែខ្ទី១ មាបេណ� គបែ�ន ២១០០ែខ់គ� 

ាធនទទយន៥ែខ់គ� បប់ំីភូខធគ�ព�នភ�ូ េេ ភូខធដ�ណក់ខ�រន ែខ្ទី២ មាគបែ�ន បេណ�  ១៥០០ 

ែខ់គ� ាធនទទយន៥ែខ់គ� ំីភូខធសយន េេ ភូខធគ�ព�នដនទយក ែខ្ទី៣ មាគបែ�ន បេណ�  ១២០០ 

ែខ់គ� ាធន ទទយន៥ែខ់គ� ំីភូខធគ�ព�នដនទយក  េេភូខធគ�ព�នេខា  ែខ្ទី៤ គបែ�ន បេណ�  

៣៥០០ែខ់គ� ាធន ទទយន៦ែខ់គ� ំីភូខធគ�ព�ន�ារន ន�់ ភូខធគ�ព�នគកសំ់ ាធនភូខធច�នកេសៀន 

ែខ្ទី៥ គបែ�ន បេណ� ១៤០០ែខ់គ� ាធនទទយន៤ែខ់គ� ំីភូខធបន ារ� េេភូខធបយន�ទន    ែខ្ទី៦  

គបែ�ន បេណ�  ២៥០០ែខ់គ� ាធនទទយន៤ែខ់គ� ំីនច់គា�នផា ែែខ អូា េេទ�ាប់ឡ ែខ្ទី៧ 

គបែ�ន បេណ�  ៣៧០០ ែខ់គ� ាធនទទយន៤ែខ់គ�   ំីភូខធឬស្ី ១គរខណ ដហ់ភូខធខណបករា ែខ្ទី៨ 

មាគបែ�ន បេណ�  ២៥០០ ែខ់គ� ាធនទទយន៥ែខ់គ� ំីផ�ូ�១៣០A េេភូខធទាហខ�រន។ សូខបប់

េផ�ខាាសារហំីឆា �២០១២ ាធនបបា ប់គ�យខឆា �២០១៣។  

 

ទី�ា ក់នកកណ� ហ ៖រផាេហខរ១៣៨រផ�ូ�រ១២២រសង �់ ទយកហ�ក់រ១រខណ� រទាហេករាាីភា�េំំរគំារណចគកកខណររ 

Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
P.O. Box1145, Phone :  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745   E-mail :  comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org 



២-ទវកជទក់ ស តកតរអខារ ុរលូដា អទ

• សរ�ស្អរជ �កាធន�� ប័ាពក់ំា�័មា� ធានកទប់� �់េកានទ�េាន បនកនកអរកឡរកការន ធំ�ី ក��ា�

េផ្នៗ ាធនទប់� �់អ�េ ំែធនកការនគគ��ក អ�េ ំេបកកខាេនរខភូខធ ការន រុ�អូក� េដបប់

េផ�ខអារ���ំ ីឆា �២០១១�េេ ។ 

៣-ទវក់ារាកទា�អកតនរម័ ទ

• សរ�ស�ិកៈសគមប់�នសន់បន�ា់អនខ័ច�ាាា១២០បន�ា់ េដការនខាភូខធ ច�ាាា ១០បន�ា់ 

សគមប់ ភូខធទ�ន១២ េនការន រុ�អូក�។ េដស�ិកៈទ�នេនាកាខមា៖ បាបន�ា់១,ហូ៦កន់  

ទរេយ១,៣�យកគបែ�ន៤ែខ់គ�  ឥដ១២០ដរ�  សរីខ់ន់៣ប់�  ខកច់២គីប សន័សី៤សា�យក ទទយន០,៥ែខ់គ� 

ាធនបេណ� ២ែខ់គ� េដបប់េផ�ខអារ���ំ ីឆា �២០១១ ាធនស្បាឆា �២០១២។ 

 ៤-វក់ារាកតណខូ ារ�ទកទ

• េសាសរ�អណ�ូ នសាប់ ១២០អណ�ូ ន េដការនខាភូខធច�ាាា ១០អណ�ូ ន សគមប់ភូខធទ�ន១២ េនការន

រុ�អូក� សូខបប់េផ�ខ�នសន់ំីឆា �២០១១ ស្បាកាចហ់គ�យខឆា �២០១២ ។ 

៥-វកា្ារកជភអទក 

• សរ�ំគនីកទ�ាប់ខណបគ�ែបក មាគបែ�ន បេណ�  ២៥០០ែខ់គ� ាធនទទយន១០ែខ់គ� បប់ំីគបឡា 

េនាែក�ក ដហ់ច�ារចឡាាេឆា ផ�ូ�េហខ៤១ សូខបប់េផ�ខអារ���ំ ីឆា �២០១២ ស្កាចហ់រ�� ំកគ�យខ 

ឆា �២០១៣ ។រ  

 

ខរាេំហបពា ប់សធន �សមាកខា� ធ�ីគបគហ់កបនកណ៍ំី�គខម�នករអទធិំដហ់អាកដយកន�

គណបក្ាេយបគបប� រុ� ាធនគក�ខគបយកក រុ�។ 

•  េសក អរី វ់ា  ��ណនគណបក្គបរាាកខណររ  ាធនរគបាគក�ខគបយកក រុ�អូ�បាមា 

គប�សាសន «ខជរ�ខធាហ៊ាសា្យោេទហ់�គខម�នកទ�នគប�ច�ណរ ចេាា ប់រែា�ខជរ� ាយនំ្យោយខកខកបបាូ ហ

េនការន ែផានក រុ�េែកខកអារ���ាសេអបាហ�គបេសកេេៃថ�ខរខ» ។   

         • េសក េសឿន ន់ា ��ណនគណបក្សខកន រ្ ីរ រ គបប� រុ�អូ�រ បាមាគប�សាសនរ «ខជរ�ាយន 

េហកក�គខម�នកទ�នគប�ច�ណរ ចេាាខកាាាគខ�ំ ាធនខធ�ខ�គបយនែគបនកខកអារ���ាសេអបាហ�»។  

    • េសករ ែូ ឈាា  ��ណនគណបក្ែ៊�រាសរធាប៊ធច គបប� រុ�អូក� បាមាគប�សាសន 

«ខជរ�ឯកិំ�គទទ�ន�ស�នាូ��គខម�នកទ�នគប�ច�ណរ ចេាា» ។ 

 



សធន �សេាាមាេហប�ណនស្មា ស់េឆា �េន��បា់ដច់�សយ់ហទទាហបា៖ 

១- បេនានកហ់ដយនអ�ំីសធទ�ធ�ានទី ាធនន�ំ�កធចាកបស់មា ស់េឆា �ការននកែស�នហ់ំី�គខម�នករអទធ 

ិំការននកអភធ�វឌេនការនខូហដ ារ។ 

២- បេនាឱនសស្មា ស់េឆា �ចូហកាខការននក ធំិកក េដខបីក�ណ�់�គខម�នកអទធិំការន រុ�/សង �់

កបស់ខ�ាា។ 

៣- �គខម�នករអទធិំការន រុ�/សង �់ដច់�សយ់ហ ាយនគ�ម�បាចនគកនរកបនកណ៍ែដហអចស្

គបរំហកដងចនប�េដខបីចូហកាខរខដា ាធនាគខ�ំនកអារ���កបស់គក�ខគបយកក រុ�/សង �់ការននកសេគខច 

បាច�េពា�គខម�នកទ�នេាារ។ 

សធន �សេាាកសបាទទាហនកឧប��ខ�ខូហាធ�ធំីសែិំអអករប (EU), OXFAM NOVIB, NPA  

ាធន  Forum Syd 
 

0

1ស័េែសសះ័េសែតសតមស�មទឃម សទឃសង៖ 

១-េសករ��ាទ់ទឿតទ(ខមា�ីែផាកបណ� ំរាធនេ�ទធន)    

ទូកស័ំេហខរ៖រ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អាក�សីរ់ហាទរគុនា  (ា�ាានកែផាកបណ� ំរាធនេ�ទធន)   

ទូកស័ំេហខរ៖រ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

េបសកម� ៖ េបសកកម�របស់ខុមែ�ហ�ល គឺជយួបេង�ីតបរយិាសគរួជាីេេពញិតត  ិងង េតពង មគប់មរ ់ ាី១/េដីម្ដី់ង ដកេបីរារ
េលះេេ� តេដយេសរ ី  ិងយុត�ធិមពតមរយៈារប��ុ ះប��ូ ល តសូ៊មតិ េដីម្ាីាលួល  ូនមកបខកបញ័ប់សមរម់ស ារ្ប់រ កេដីម្ផីតល់
េតពង ដល់ �្កេលះេេ� ត ក្េីសិា�ិ  ិងសកម�ភេញូលរមួសេង�តារបរ របស់េកួេគ ែដលដញអអ កង ូនភេមិ មបមកតី មេមទកងផតល់ ូន
រលយារបរ ្េង�តយយ ងាូលកាូលយ  ិងេប់រហកស េដីម្ដីញឲ់ង ារយតមតេលីដកេបីរារ េលះេេ� តមយួែដលមិ លកេ្ៀង  ិង
មិ មបា ់បក្េកួ ាី២/ េដីម្ដី់ង ្ត� កយ ដកណាក់ាលេមាយេេលេលះេេ� ត តមរយៈារ្ប់រ ក  ិងេនាិាសធរបៈក�ុងេរល
បកបងជករុពេលីកាឹកញិតតមបជេលរដរដ់ញូលរមួក�ុងកិញ�ារ េយលយ  ិងារេធ�ីេសញកតីសកេរញនន ារតសូ៊មតិ/ប��ុ ះប��ូ លេដីម្ដី់
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