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KN³kmμaFikarnayk 
BOARD OF DIRECTORS 

 
 

1.elak Fn saray 
Mr. THUN SARAY 

RbFanKN³km μaFikarnayk 
 nigCaRbFan ADHOC 

2.elak suk sMeGOn 
Mr. SOK Sam Oeun 

GnuRbFanKN³kmμaFikarnayk 
nigCanayk CDP 

3.elak ywm b:U 
Mr. YIM Po GKÁehrBaØik  
nig Canayk CCPCR 

4.kBaØa s‘un can;Esn 
Miss. SUN Chansen 

RbFan KYA  

5.elak muM sarin 
Mr. MOM Sarin 

nayk HRCDO 

6.elakRsI Bwg yk;ehob 
Ms. PEUNG Yok Hiep 

7.elakRsI TIv saraeyt 
Ms. TIV Sarayet 

 shnayika WMC 
8.nayika  CWCC (NA) 

9.elak Kwm suvNÑ 
Mr. KIM Sovann 

nayk VIGILANCE 

10.elak yg; KimeGg 
Mr. YONG Kim Eng 

nayk PDP-Center 

11.elak sWn Est 
Mr. SEN Set  

 

12.nayk LAC (NA) 
 

 
 

 
 

ស.្រប.ក.ព/េលខ ០១/១១ គ.ប.ស.យ/អ.ក 
េសចក្តី្របកសព័តម៌ន 

ស្តពី ី
វិធី ្រស្តៃនករសេងកតសភ និងតំ ង ្រស្ត 

 
ភនំេពញ,ៃថងទី ១១ ែខ មក  ឆន ំ ២០១១ 

ខុមែ្រហ្វលសូមសំែដងករ ្វ គមន៍ និង យតំៃលខពស់ចំេពះករចប់ រមមណ៍េលើលទធ
ផលករងររបស់ខុមែ្រហ្វល  េ យែឡកេលើចំនួនៃនករចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង ្រស្ដែដល 
ជព័ត៌មន្រតឡប់ ឬេយបល់ េដើមបីែកលំអររបយករណ៍ខុមែ្រហ្វលស្តីពីឃ្ល ំេមើលសភ និង
តំ ង ្រស្ត។ 

 

េ ក គល់ បញញ  នយក្របតិបត្តិគណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលមន្រប សន៍ថ “កមមវធីិ 
របស់ខុមែ្រហ្វលស្តីពីករសេងកតសភ និងតំ ង ្រស្តគឺផ្តល់របយករណ៍ែដលបនមកពីករ 
វភិគ និងករ យតំៃលមិនលំេអៀង យ៉ង្រតឹម្រតូវ និងធនតុលយភពព័ត៌មន”។ 

 

ករ្របមូលព័ត៌មនទក់ទិនតំ ង ្រស្តចុះមូល ្ឋ ន្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបី្របមូលឲយ
បនេ្រចើន មែដល ចេទបនពី្របភពសំខន់ដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ពីករយិល័យតំ ង ្រស្ត ម ជធនី/េខត្តនីមួយៗ 
ខ. ពី ន ក់ករគណបក ជប់េឆន តេន ម ជធនី/េខត្តនីមួយៗ 
គ. មរយៈករចុះេទសេងកតផទ ល់របស់អនកសេងកតករណ៍ខុមែ្រហ្វលេនេពលតំ ង ្រស្ត
ចុះមូល ្ឋ ន និង 
ឃ. ្របព័នធផ ព្វផ យរមួមន ទូរទស ន៍ វទិយុ រព័ត៌មន និងេវប៉ យ។  
 

ខុមែ្រហ្វលសូមរក នូវសំណូមពរឲយមនករព្រងឹងករយិល័យតំ ង ្រស្ត ម
មណ្ឌ ល ជធនី/េខត្ត ែដលជទីកែន្លងដ៏សំខន់ស្រមប់ករទំនក់ទំនងរ ងមច ស់េឆន ត និង
តំ ង ្រស្ត េហើយក៏ជ្របភពព័ត៌មនដ៏សំខន់ៃនករងររបស់តំ ង ្រស្តដល់្របជពល    
រដ្ឋ។ មរយៈករយិល័យតំ ង ្រស្ត ខុមែ្រហ្វល ចទទួលបនព័ត៌មនឲយសុ្រកឹតែថមេទៀត។ 

 

កនុងរបយករណ៍របស់ខុមែ្រហ្វល ែតងែតបញជ ក់ថ ចំនួនចុះមូល ្ឋ នរបស់អនកតំ ង
្រស្តគឺជចំនួន “យ៉ងតិច”។ ចំែណកករវភិគេទេលើចំនួនចុះមូល ្ឋ ន គឺខុមែ្រហ្វលេធ្វើករ 
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វភិគចំនួនចុះមូល ្ឋ នសរបុរបស់អនកតំ ង ្រស្តមន ក់ៗ េហើយផ្តុំព័ត៌មន/ចំនួនចុះមូល ្ឋ នទំងេនះ
ក់ មគណបក  និងគណនជមធយមកនុងតំ ង ្រស្តមន ក់ៗរបស់គណបក ខ្លួន។ ឧទហរណ៍ គណ

បក  “ក” មនសមជិកសភ ១០០ របូ ចុះមូល ្ឋ នបន ៩០០ គណបក  “ខ” មនតំ ង ្រស្ត ១០ របូ 
ចុះមូល ្ឋ នបន ១០០ េលើក។ េបើេទះបីចំនួនចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក  “ក” េ្រចើនជង
ចំនួនចុះមូល ្ឋ នរបស់តំ ង ្រស្តគណបក  “ខ”  បុ៉ែន្តករវភិគរបស់េយើងក៏បង្ហ ញែដរថ ជមធយម
តំ ង ្រស្តមួយរបូៃនគណបក  “ក” (មួយឯក ) ចុះមូល ្ឋ នបន ៩ េលើក តិចជងតំ ង ្រស្តមួយ
របូៃនគណបក  “ខ” ចុះមូល ្ឋ នបន ១០ េលើក។ កនុងន័យករវភិគេនះគម នបំណងលំេអៀងេទគណបក

មួយេទ។ 
 

ជមួយគន េនះ ខុមែ្រហ្វលរកី យនឹងផ្តល់បទបង្ហ ញពីវធីិ ្រស្តសេងកតសភ និងតំ ង ្រស្ត
របស់ខ្លួនពិ ្ត រេទកន់អនកពក់ព័នធនន ដូចជតំ ង ្រស្ត ឬក៏ជំនួយកររបស់អនកតំ ង ្រស្ត ម
ករេសនើសំុ។ គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលនឹងខិតខំព្រងឹងវធីិ ្រស្តៃនករេធ្វើរបយករណ៍េនះឲយបនកន់
ែតល្អែថមេទៀត េហើយសងឃឹមថនឹងទទួលបនករសហករកន់ែតល្អពីអនកពក់ពនធ័ទំងអស់ ជពិេសស
ពីអនកតំ ង ្រស្ត។ 
 

គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល បនដំេណើ រករកមមវធីិ “ករសេងកតសភ និងតំ ង ្រស្ត” ំងពីនីតិ
កលទី ៣ េ យេធ្វើករសេងកតករពិភក របស់អនកតំ ង ្រស្តកនុងសម័យ្របជំុសភ ករចុះមូល ្ឋ ន
របស់អនកតំ ង ្រស្ត និងករវវិត្តន៍ននរបស់ ថ ប័នសភ និងអនកតំ ង ្រស្ត។ េហើយកមមវធីិេនះ ក៏
បនចង្រកង និងេចញរបយករណ៍្របចំឆន ំ និង្របចំ្រតីមស ឬ្របចំែខ េដើមបីជូនព័ត៌មនដល់មច ស់
េឆន តឲយដឹងអំពីសកមមភពតំ ងរបស់ខ្លួន។ របយករណ៍ទំងេនះ ចរកបន មយៈេវប៉ យរបស់
ខុមែ្រហ្វល៖ www.comfrel.org, http://www.comfrel.org/newcomfrel/index.php?option=com_

mypublications&catid=116&view=list&Itemid=1088  

 
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងៈ 
េ ក សខុ ពិទូរយ អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល    ទូរស័ពទៈ ០៨៩ ៥២៥៤៤៦ 
 


