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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 ២៤ ែខតុល ឆា �២០១១ 

េសច �ប័យ្សសះេ័សយ

ស�បបយ

នទ�ផនសវ្ ក �សសេម�ងេ សសេបា ះ�តឃយ ្យ័សស យេៈៀងយេខះ�័ រៈវិយយ

េដមានក�គទំីរ គណៈកមា �ធនកខុខែមែ�ហ សែនករខាាយនរ សមគខាន៍អែុក អន�នក

គំពំុទទសសនេអដខមីអ ធីភិវា្ ាធនសមគខាន៍ារតធេអដខគតធគកា បាេកៀបគ�សធន សលសេខ�ន

មា ស់េឆា តខា ស�ីំីរនកក�ណត់តគខមភនករ៍ទធំកាុនុុ�រសង ត់ដគ់�សយហរែអហេ��ដេឡដនេនុុ�កក្រ

�ស�កកេភៀន េខត�គំពភ ធិ ករ  នហំីៃថ�ទី ១៧ ែខតុល  ឆា �២០១១។រមាអាកមាសធទ�ធេបពេឆា តគបមណ 

៦០ នក់ (៣៥% រាស�ី ៦៤% រ៍ារតធកា ំ័ក) ំីគគប់ីូខធកាុនុុ�រ ែអហកាខមារ ត�ណនសែគខានត�

ណនគណបក្ាេយបគបប�ុុ� សម ធ៍កគក�ខគបយក្ុុ�រ ៍រជ �កីូខធរ អន�នកខូហដទ ារ ាធនគបរំហ

កអទេនកាុនុុ�បាគូហកាខ ធំក្េនកាុនសធន សលេាព។ 

គបរំហកអទែអហគូហកាខសធន សលេសដកែត ១០០% បាេបពេឆា ត�គទតគខមភនករ៍ទធំទ�ន៥ 

េនកាុនុុ� ែអហេសាដឱ្គក�ខគបយក្ុុ�បគាុបមាាកគធត�ទុកដក់េដព�សរ ាធន/ឬរ គណបក្ាេយប

ទទាហកេអដខមីដក់ប�ាូ ហេទកាុនរកខាភ ធ�ីាេយបកបស់ខ�ាាកាុននកេបពេឆា តុុ�-សង ត់់នខុខ។ 

ត្រម�វការជាអាទ�ភាទ៥ទក�ុាទឃុភកក�ទទ្រសកកេ�ៀាទេខត�្ ាពះ�កទ

១.វករារាសផ�ូ�ទលទូនាារា នទ

• សុ�សនសន់សស ាខាកែា�នេ��ដអ�ំីេ ដី ែអហមាេបបតុនេគនខបេណ� ៣០ែខ៉គត ទទយន៤ែខ៉គត 

ែអហស�ធតេនីូខធ�សេឡេ�សន  កែូតអហ់ីូខធក �េដព សូខបប់េេ�ដខសនសន់េនឆា �២០១២ ាធន

ប�ា ប់េនគុនឆា �២០១៣។ 

• សុ�សនសន់េ�ូភថាីគ�ាូា ៧ែខ្ រគបេីទ េ�ូភហ�គនហគគ្សគកែខ ាធនមាដក់ហូេដកែា�ន 

កាខមា ៖ 

- ែខ្ទី១ គបែភន ៧៥០០ែខ៉គត ទទយន ៨ែខ៉គតបប់ំី ីូខធ�សេឡេ�សន កែូតអហ់ ីូខធក �េដព 

កាុនេនពមាេគបដហូគ�ាាា ៤កែា�ន កាុនខាកែា�នេគបដ ហូគ�ាាា ៦កន់ សូខបប់េេ�ដខសនសន់

ំីេអដខឆា �២០១២ ាធនប�ា ប់េនគុនឆា �២០១៤។ 

- ែខ្ទី២ គបែភន ៣០០០ែខ៉គត ទទយន ៥ែខ៉គត បប់ំីីូខធក �េដព កែូតអហ់ីូខធគរហ កាុនេនព មា

េគបដហូគ�ាាា ១កែា�ន មាគ�ាាា ៦កន់។ 

- ែខ្ទី៣ គបែភន ៣០០០ែខ៉គត ទទយន ៥ែខ៉គត ស�ធតេនកាុនីូខធអូាម៉ កាុនេនពមាេគបដហូគ�ាាា ៣

 

ទីសា ក់នកកណ� ហ ៖រេពេហខរ១៣៨រេ�ូភ ១២២រសង ត់ ទយកហ�ក់រ១រខណ� រទាហេករ ៍ាីីា�េំំរគំព រណគគកកខសុរ 
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កែា�ន កាុនខាកែា�នេគបដហូគ�ាាា ៦កន់ សូខបប់េេ�ដខំីេអដខឆា �២០១២ ប�ា ប់េនឆា �២០១៣។ 

- ែខ្ទី៤ គបែភន ៣០០០ែខ៉គត ទទយន ៥ែខ៉គត បប់ំីីូខធក �េដព េទីូខធកក់េរា កាុនេនព មាេគបដ

ហូគ�ាាា ២កែា�ន កាុនខាកែា�នេគបដហូគ�ាាា ៦កន់ ។ 

- ែខ្ទី៥ គបែភន ៣០០០ែខ៉គត ទទយន ៦ែខ៉គត ស�ធតេនកាុនីូខធំហកខា េទគ�ណុគេ�ូភក្ហេ 

កាុនេនពមាេគបដហូគ�ាាា ១០កែា�ន កាុនខាកែា�នេគបដហូគ�ាាា ៦កន់។ 

- ែខ្ទី៦ គបែភន ៣០០០ែខ៉គត ទទយន ៦ែខ៉គត បប់ំីីូខធំហកខា េទីូខធសា�ុន៍័ កាុនេនព 

មាេគបដហូគ�ាាា ២កែា�ន កាុនខាកែា�នដក់ហូ គ�ាាា ៦កន់ េែដកាុនេនពសុ�សនសន់សស ា

ថាីគ�ាាា១ កែា�នគបែភន៦០ែខ៉គត ទទយន៤ែខ៉គត។ 

- ែខ្ទី៧ គបែភន២០០ែខ៉គត ទទយន៤ែខ៉គត ំីីូខធំហកខា បប់ំីសលេកៀា បឋខសធក្ំហកខា 

កែូតខកគុនីូខធំហកខា។ សូខឲ្បប់េេ�ដខសនសន់ំីេអដខឆា �២០១២ ាធនប�ា ប់េនគុន

ឆា �២០១៣។ 

២.វករារាសរាលាររាក�ទនាា្រមលេ្ារនទ

• សុ�សនសន់សលបឋខសធក្ថាី គ�ាាា១ខាន មា៥បាប់ េ��ដអ�ំីថាគបកេកមបន ស�ធតេនីូខធកក់ 

េរា ាធនសុ�គគមបេគនរា បឋខសធក្គ�ាាា៥នក់ កគខធតបឋខសធក្ ំីថា ក់ទី១ អហ់ថា ក់ទី៥ 

េនីូខធេរា សូខបប់េេ�ដខសនសន់ំីេអដខឆា �២០១២ ាធនប�ា ប់េនឆា � ២០១៣។ 

• សុ�សនសន់សលបឋខសធក្ថាីគ�ាាា១ខាន មា៥បាប់ េ��ដអ�ំីថាគបកេកមបន ស�ធតេនីូខធំហកខា 

ាធនសុ�គគមបេគនរាបឋខសធក្ គ�ាាា៥នក់ មា �៍នំកគខធតបឋខសធក្ ំីថា ក់ទី១ អហ់ថា ក់ទី៥

េន ីូខធំហកខា សូខបប់េេ�ដខសនសន់ំីេអដខឆា �២០១២ ាធនប�ា ប់េនឆា � ២០១៣។ 

• សុ�សនសន់សលបឋខសធក្ថាីគ�ាាាខាខាន មា៥បាប់ េ��ដអ�ំីថាគបកេកមបនស�ធត េនីូខធអូាម៉ 

ប�រក់េដេគគបនសង ក យខ ាធនសុ�គគម បេគនរាបឋខសធក្គ�ាាា៥នក់ កគខធតបឋខសធក្ ំីថា ក់ទី

១ អហ់ថា ក់ទី៥ េនសលបឋខសធក្ីូខធអូាម៉ សូខេេ�ដខំីេអដខឆា �២០១២ ាធនប�ា ប់េនគុនឆា �

២០១៣។   

• សុ�គគមបេគនរាបឋខសធក្គ�ាាា២នក់បែា�ខេទៀត កគខធតបឋខសធក្ េនសលបឋខសធក្អូា

ម៉បស់ េដសកមានកខ�ពគគមបេគនរាកាុនឆា �សធក្២០១១/២០១២េាព មាសធស្េគគដា ន

កសលគតមភបេគនរា �៍ាាសគគមែអហខ�ពគ�ាាា២នក់ សូខអាុភត�េនេអដខឆា �២០១២េាពតេទ។ 

• សុ�សនសន់សលបឋខសធក្ថាី គ�ាាា១ខានមា៥បាប់េ��ដអ�ំីថាគបកេកមបន ស�ធតេនីូខធក �េដព  

សុ�គគមបេគនរាបឋខសធក្គ�ាាា៥នក់ មា �៍នំកគខធតបឋខសធក្ ំីថា ក់ទី១ អហ់ថា ក់ទី៥ 

េនីូខធក �េដព សូខេេ�ដខំីេអដខឆា �២០១២ ាធនប�ា ប់េនគុនឆា �២០១៣។ ។ 

៣.វករារាសល៉រុ�រិខុអាទ្រមេាជទទអណ�ូ ាទនាាលា�នសអនរម័ ទទ

• សុ�សនសន់បុ៉ស��សុខំគ�ាាា១កែា�នសគមប់ីូខធំហកខា ីូខធសា�ន់៍័ ាធនីូខធ�សេឡ 

េ�សន ទ�ែ�៩ែខ៉គតរទទយន៥ែខ៉គត គគមេំទ្គ�ាាា៥នក់រមា �៍នំអូគរ េំទ្ឆាប២នក់ េំទ្ �៍



នឺទូេទ ១នក់ េំទ្ែីាក ១នក់រាធនេំទ្េ�ាំ ១នក់ សូខបប់េេ�ដខេអដខឆា �២០១២រប�ា ប់គតយខ

ឆា �២០១៣។ 

• សុ�សនសន់អណ�ូ នសាប់គ�ាាា ៨០អណ�ូ ន ែអហមា ៨ីូខធ កាុនេនពមារ ីូខធ�សេឡេ�សន 

១០អណ�ូ នរ ីូខធអូាម៉ ១០អណ�ូ នរ ីូខធក �េដព ១០អណ�ូ នរ ីូខធគរហ ១០អណ�ូ ន ីូខធស�េ ន ១០

អណ�ូ នរីូខធកក់េរា ១០អណ�ូ នរីូខធំហកខា ១០អណ�ូ នរាធនីូខធសា�ុន៍័ ១០អណ�ូ នរសូខបប់

េេ�ដខសនសន់ំីេអដខឆា �២០១២ ាធនប�ា ប់នកសនសន់េនគុនឆា �២០១៣។ 

• សុ�សនសន់បន�ា់អនខ័គ�ាាា៨០បន�ា់រកាុនេនពមា៨ីូខធ គឺីូខធ�សេឡេ�សន១០បន�ា់រ រីូខធ

អូាម៉១០បន�ា់រីូខធក �េដព១០បន�ា់រីូខធគរហ១០បន�ា់រីូខធស�េ ន១០បន�ា់រីូខធកក់េរា១០បន�ា់រ

ីូខធំហកខា១០បន�ា់រ ាធនីូខធសា�ុន៍័១០បន�ា់រ សូខបប់េេ�ដខសនសន់ំី េអដខឆា �២០១២រ ាធន

ប�ា ប់នកសនសន់េនគុនឆា �២០១៣។ 

៤.ទវកេរ��រុភលេាង�តរហររនេ៍នរជទ

• គបរំហកអទេនកាុនុុ�កក្ ែអហមាីូខធគ�ាាា៨ មាអូគរ៖ ីូខធស�េ ន ីូខធគរហ ីូខធក �េដព  

ីូខធកក់េរា  ីូខធអូាម៉  ីូខធំហកខា ីូខធសា�ន់៍័ ាធនីូខធ�សេឡេ�សន ែអហស�ធតេន 

កាុន�ស�ក កេភៀន េខត�គំពភ ធិ ក បាេសាដសុ�ឲ្មានកបេនដត សែគខានេាសទេដ�សបគ្ប់ 

គំខទ�នមានកទទាហស� ហ់ំី៍រជ �ក គឺខាីក៍ហេហេខត� េអដខមីង�ស្ហកាុននកគបកបខុខ 

កបកេនកាុនីូខធ សូខបប់េេ�ដខអាុភត�ំីេអដខឆា �២០១២េាព។ 

៥.វកេរ��រុភ�រ�លណ�ុ ពលប� លទ

• សុ�ភគ�បណ�ុ ពបណ� ហស�ី អ�ំីគ្ប់ីូខធបហ ាធនភគ�អប់ក �អ�េ ដំែយន្កាុនគគ្សក កាុនខាឆា � 

ឲ្បា៤អន សូខអាុភត�បប់ំីេអដខឆា � ២០១២ េាពតេទ។ទ

ខុាេំហបរា ប់សធន សលមាកខាភ ធ�ីគបគហ់កបនកណន ំីតគខមភនករ៍ទធំអហ់អាកអយកន�

គណបក្ាេយបគបប�ុុ� ាធនគក�ខគបយក្ុុ�។ 

េលក  ែគក កាត  ត�ណនគណបក្គបរ៍ាកខសុរ ាធនរ �៍ទប់ទី១ មាគបសសានថ «េលកមានក 

បប់៍កខាណន  ាធនកេទអាុភត�េនេំហ់នខុខ គំខទ�ន៍គខ�ំនកងកអ ធីភិវាន ឲ្គបរំហកអទ ធំាធត្ 

ាធនែស�នហ់បែា�ខេទៀត»។ 

េលក ធ៍ា ខយខ ត�ណនគណបក្សខកន្ី ាធនរ �៍ទប់ទី២ បាមាគបសសានថ «នកគូហកាខសធន

សលៃថ�េាពមាសកស�់ា់ណស់ េ��ដឲ្គបរហកអទហ់នា់ែតគ្ស់ �សបេទខកដទ ធីបហ កាុននកអ

ធីភិវាន អូគេាពតគខមភនក៍ទធំទ�ន៥គ�ាុគេាពរតគខមភនកប�បគ់កបស់គបរំហកអទ ែអហក�ំុនគន់បា 

ាធនដក់ប�ាូ ហកាុនកខាភ ធ�ីាេយបគណបក្សគមប់នកេបពេឆា តឆា �២០១២»។ 



េលក សុខ ស�៍ ត ត�ណនគណបក្ែប�ុាសុធាបបធគ បាមាគបសសានថ «ត់ស� គខានគ�េរព 

តគខមភនកទ�ន៥គ�ាុគេាព ំីេគរព�សបេំហែអហគបរំហកអទក�ំុនែតគន់បា េែដខជុ�សូខ�គទយ៉ន �់ �ន 

េនែអក»។ 

សធន សលេាពមាេហប�ណនឲ្មា ស់េឆា តេនត�បា់ដគ់�សយ៉ហទទាហបា៖ 

១. នកហ់អយនអ�ំីសធទ�ធតានទី ាធននតំ�កធគាកបស់មា ស់េឆា តកាុននកែស�នហ់ំីតគខមភនករ៍ទធ

ំកាុននកអ ធីភិវានាូភខូហដទ ា។ 

២. េ�ហ់ឱនសឱ្មា ស់េឆា តគូហកាខ ៍ែ៍ក ធំក្ េអដខមីក�ណត់តគខមភនក៍ទធំកាុនុុ�-សង ត់

កបស់ខ�ាា។ 

៣. តគខមភនករ៍ទធំកាុនុុ�-សង ត់ ដគ់�សយ៉ហាយនគតមភបាគនគកនរកបនកណន ែអហ៍គ

ឱ្សធន នខងគនប�េអដខមីគូហកាខខដា៍គខ�ំនកអាុភត�ានកបស់គក�ខគបយក្ុុ�-សង ត់រ ាធន

នកដក់ប�ាូ ហតគខមភនកកាុនកខាភ ធ�ីាេយបកបស់គណបក្សគមប់នកេបពេឆា តុុ�-សង ត់ឆា �

២០១២។ 
 

សធន សលេាពក្បាទទាហនកឧបត�ខ�ខូហាធ�ធំីសែំអឺកបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  

ាធន  Forum Syd 

0

1ស័េែសសះ័េសែតសតមស�មទឃម សទឃសង៖ 

១-េលក ��ាទេលឿតទ(ខមា�ីែេាកបណ� ំ ាធនេភទធន)    

ទូកស័ំេហខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អាក�សី េហាទររុនា  ( �៍ាានកែេាកបណ� ំ ាធនេភទធន)   

ទូកស័ំេហខ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

 
េបសកម� ៖ េបសកកម�របស់ខុមែ�ហ�ល គឺជួយបេង�ីតបរយិាសគួរួរីេទីេិតច តងិនតទតានតតគប់ត្ត់ រី១/េដមី្ីី ឱនតដេំណីរារ

េបាេឆា តេេយេសរ ី តងិយុតុ�ិមាតមរយៈារប��ុ ាប��ូ ល តសូ៊មតិ េដមី្រីរួលបតតូនតកបខកណេ័ប់សមរមឱស ារ្ប់រេំដីម្ផីចល់ទតានតដល់្ាក
េបាេឆា ត ្ំទីសិរទិ តិងសកម��ទេូលរមួសេង�តារណ របស់ទួកេគ ែដលែេលលងំតូន�ទមិតតបតកតី តទមទងំផចល់តូនរបយារណ ្េង�តយា ងរូលំរូ
លយ តិងឆប់រហកស េដីម្ែីេឲឱនតារយតមតេលីដំេណីរារ េបាេឆា តមួយែដលមិតលំេ្ៀង តងិមិតតបាត់បក្ទួក រី២/ េដមី្ីី ឱនត្តនតកយ
តដណំក់ាលេតាយេទលេបាេឆា ត តមរយៈារ្ប់រ ំ តិងេនរាិសធរណៈកាុងេ្លបំណងជំរុី េលីករឹកេិតចតបួទលរដរី ឱេូលរមួកាុងកិេ�ារ
តេយបយ តិងារេ��េីសេកចីសំេរេនន ារតសូ៊មតិ/ប��ុ ាប��ូ លេដមី្ីី ឱនតារែករតមង់ ដំេណីរារេបាេឆា តែដលបេង�ីតតូនគណេតយឱ�ទ  ារ
ររួលខុសតតតនវ របស់ម�តចីួ ប់េឆា ត តទមទងំផចល់តូនរបយារណ ្េង�តយា ងរូលំរូលយ តិងឆប់រហកស េដីម្ែីេីឱនតារយតមតមួយែដលមិត
លំេ្ៀង តិងតបាត់បក្ទួកេទេលីារបំេទីកម�ន�ិតីេយបយ តិងដំេណីរារ្តុនតចតារររបស់ម�តចីួ ប់េឆា តេ 
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