
 

ទស
នៈវិស័យ ៖េដើ មបឱីយករេបះេឆនតមនអតថន័យ ែដល្របកបេ

យលកខណ
ៈ្របជធិ បេតយយ។

V
ision

 :  A
 dem

ocratic society that dem
ocratization in particular dem

ocratic elections are prom
oted and qualified to bring benefits to people. 

 
 

 

 

េនះជ
(េលើកទី១ កន
ចុងែខវចិឆិក
និងពីរនក់េ
ពកយសំុេធ្វើក
សំភសន៍ផទ
 

អនកឃ្ល ំ
សេងកតឃ្ល េំ
្របឹក ឃំុ/ស
ផទ ល់សំ ប់
ទំនក់ទំនង
េផ ងេទៀតែ

 

ឆ្លង
លទធផលទទ

 

»ចំ តថ់ន
ឃំុបនទ យន
ផ្លូវ និងប័ណ្ណ
 

 
»ចំ តថ់ន
បរយ៉ខ 
អភិវឌ ន៍ឃំុ
 

»ចំ តថ់ន
គគីរេ ម 
ពីផ្លូវលិចទឹក

ទី ន

P.O. Box 1

េលើកទីពីរេហើយ
កនុងឆន ំ២០០៩)។

ក ឆន ំ២០១០។ ក
េទៀតបនទទួល
ករ្របកួត្របែជង
ផទ ល់ជមួយសម

ឃំេមើលមូល ្ឋ ន
េមើល្រកុម្របឹក
សងក ត់ ពួកេគ្រត
បឆន ំ២០០៩-២០
ងនំព័ត៌មនពី្រប
ែដលបំេរ ើឲយផល

មករខិតខំបំេព
ទួលបន ៖  

ថន ក់េលខ ១ ៖
នង ្រសុកមងគល
ណ្ណអនក្រកី្រកែដល

ថន ក់េលខ ២ 
្រសុកៃប៉លិន 

ឃុ។ 

ថន ក់េលខ ៣ 
្រសុក ្វ យទ
ក។ 

គណៈកគណៈកគណៈក
CCCooommmmmm

ក់ករក ្ត ល ៖ 
Central O

1145, Phone :  (855

ករផ្តលរ់ង្វ

យែដល ខុមែ្រហ
។ ដំេណើ រករៃនក
ករ យតៃម្លបន
លរង្វ ន់លួងចិត្ត។
ង។ ្រកុមករង
មជិក្រកុម្របឹក

ទំង ៥ របូ េន
មូល ្ឋ ន។ ពួ

្រតូវបន យតៃម្ល
១០។ េ្រកពីកិច
បជពលរដ្ឋេទ្រ
ល្របេយជន៍្របជ

ញករងរយ៉ង

៖ បនេទេលើេ
លបូរ ី េខត្តបនទ យ
លេកើតមនកនុងឃំ

៖ បនេទេលើ
េខត្តៃប៉លិន 

៖ បនេទេលើ
ប េខត្ត ្វ យេរ

កមម ធិករេដើកមម ធិករេដើមកមម ធិករេដើម
mmmiiitttttteeeeee    fffooorrr

ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូ
Office :  #138,  S
5)  23  884  150  Fa

េសចក្ត្ីរ
     

ង្វ ន់េលើកទឹក

ហ្វល បនេរៀប
ករងរេនះចំ
នរកេឃើញអនកឃ្ល
។ ពួកេគ្រតូវបន
ងរ យតៃម្លរប
ឃំុ និង្របជព

នះ គឺជប ្ត ញ
ពួកេគបនចូលរួ
ម្លឲយជប់ចំ ត់
ចចករខងេលើ ពួ
្រកមុ្របឹក ឃំុ/ស
ជពលរដ្ឋេនកនុង

សកមមរបស់្រកមុ

ក ងំ ប៊ុ
យមនជ័យ ែដល
ឃំុ េដើមបីឲយ្រកុម្រប

លើេ ក អ៊ុក
មន ន ៃដេលើ

េ ក េប ៉ សុ
រៀង ែដលមន

មបកីរេបះេមបកីរេបះេមបកីរេបះេ
rrr    FFFrrreeeeee    aaannnddd

ផ្លូវ ១២២ សងក ត់ 
Street.  122,  Teu
ax:  (855)  23 885 

្របកសព័តម៌
 ស្តពីី 
កចតិ្តដលអ់នក

 

បចំេធ្វើករ យតៃ
យរយៈេពលជ

ឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ
នេ្រជើសេរ ើសេចញ
ស់ខុមែ្រហ្វលមួ
លរដ្ឋេនកនុងមូល

ញរបស់ខុមែ្រហ្វ
រមួបេងកើតករទំន
ត់ថន ក់េឆនើម េលើ
ពួកេគក៏បនផ្តួច
សងក ត់ េហើយ
ងឃំុ/សងក ត់របស

មករងរ និងគ

បន៊េធឿន ជអនក
លមន ន ៃដអន្ត
្របឹក ឃំុជួយេ

សតូ ជអនកឃ្ល
លើករអប់រ្ំរបជព

សផុល ជអនកឃ្ល
ន ៃដចូលរមួកនុង

េឆន តេ យេេឆន តេ យេេឆន តេ យេ
ddd    FFFaaaiiirrr    EEEllleee

ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌ  
uk  Laak  I,  Tuol 
745   E‐mail :  co

មន 

កឃ្ល េំមើលមលូ

ៃម្ល េដើមបផី្តល់រ
ជងមួយែខ គឺច
នចំនួន ០៥ របូ
ញពីេបកខជនចំនួ
យ្រកមុ បនច
ល ្ឋ នឃំុរបស់ព

លេនថន ក់មូល
នក់ទំនង ឬេវ
លករបំេពញកិចចក
ចេផ្តើមគំនិតជួយេ
ពី្រកុម្របឹក ឃំុ/
ស់ខ្លួន។ 

គណៈកមមករ យ

កឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ
ន្ត គមន៍េលើបញ្ហ
ះ្រ យ។ 

ឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ ន
ពលរដ្ឋចូលរមួេធ្វើ

ឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ ន
ងករ ក់លូបេ

េសរ ីេសរ ីេសរ ី និងយុតនិងយុត្តិនិងយុត្តិ
eeccctttiiiooonnnsss    iiinnn    

ទួលេគក ជធ
 Kork,  Phnom  

omfrel@online.c

ល ្ឋ ន 

ភនំេពញ ៃថងទី០

រង្វ ន់សំ ប់អនកឃ
ចប់េផ្តើមពីពក់ក
ប ជប់ចំ ត់ថន
នួន ២៩ របូ មកពី
ចុះេធ្វើករងរេន
ពួកេគ។ 

ល ្ឋ នែដលបនច
វទិកពិភក រ
ករមូល ្ឋ នេន
េធ្វើអន្ត គមន៍ េ
/សងក ត់េទ្របជ

យតៃម្លេលើករបំ

្ឋ នមកពី
ញទំនស់

នមកពីឃំុ        
ធ្វើែផនករ

នមកពីឃំុ
្ត ះទឹក

ត្តិធម៌ត្តិធម៌ត្តិធម៌ េនកមពេនកមពេនកមព
   CCCaaammmbbbooodddiii

នីភនំេពញ ្រពះ ជ
Penh,  CAMBOD
com.kh  Website

 

០៥ ែខឧសភ

ឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ
ក ្ត លែខតុ
ថន ក់ពី េលខ១ ដ
ពី ១៣ េខត្ត ែដ
ះដល់មូល ្ឋ ន

ចូលរមួសម័្រគចិត្ត
ង្របជពលរដ្ឋ

នកនុងឃំុ/សងក ត់រ
េធ្វើរបយករណ៍
ជពលរដ្ឋវញិ

បេពញកិចចករមូល

មពុជមពុជមពុជ   

iiaaa   

ជ ច្រកកមពុជ
DIA. 
e: www.comfrel
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ឆន ២ំ០១១ 
 

នរបស់ខ្លួន 
 រហូតដល់

ដល់េលខ៣ 
លបន ក់
េដើមបេីធ្វើករ

ត្តកនុងករងរ
ជមួយ្រកុម
របស់ពួកេគ
 និងជអនក
និងកិចចករ

ល ្ឋ ន ជ

l.org 
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»រង្វ ន់លងួចតិ្ត បនេទេលើេ ក្រសី ងំ ពុទធ ិ ជអនកឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ នមកពីឃំុកំពង់គរ ្រសុកែ្រពក្របសព្វ េខត្ត្រកេចះ។ 
េ ក្រសីបនចូលរមួេគៀងគរ្របជពលរដ្ឋឲយចូលរមួ្របជំុេនផទះរបស់គត់ េដើមបីេលើកសំេណើ  បញ្ហ  កង្វល់ ត្រមូវករ ក់ជូន្រកមុ
្របឹក ឃំុឲយបនដឹង និងរកដំេ ះ្រ យ។ 

 

»រង្វ ន់លងួចតិ្តមួយេទៀតបនេទេលើេ ក ខ្លឹម េមើល ជអនកឃ្ល ំេមើលមូល ្ឋ នមកពីឃំុសុខដុម ្រសុកែសនមេនរមយ េខត្ត
មណ្ឌ លគិរ ីេ កបនចូលរមួេលើកសំេណើ េទ្របធនភូមិ េដើមប្ីរបជំុ្រកុម្របឹក ឃំុ េលើបញ្ហ ដីកប់េខម ចជនជតិេនមូល ្ឋ ន។ 

 

កមមវធីិផ្តល់រង្វ ន់េនះបន្រប្រពឹត្តេទៃថងទី០៨ ែខេម  ឆន ំ២០១១ េវ េម៉ង ៣.៤៥ នទី េនទី ន ក់ករក ្ត លខុមែ្រហ្វល 
ែដល មនករអេញជ ើញចូលរមួពីេ ក គល ់បញញ  នយក្របតិបត្តិ គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ គណៈកមម ករ យតៃម្ល និងេលខេខត្ត
ខុមែ្រហ្វលទំង ២៣ ផងែដរ។ 

 

េសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ចត់ទុកជព័ត៌មនដល់ ធរណៈជនបន្រជប៕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជួយបេងកីតបរយិកសគួរជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដមីបឱីយមនដំេណីរករេបះេឆន តេ យេសរ ីនងិយុត្តធិម៌ 
មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទួលបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍

របស់ពួកេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករេបះ
េឆន តមួយែដលមិនលំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពួក ទី២/ េដមីបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគល
បំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ដំេណីរករេបះ
េឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព(ករទទួលខុស្រតូវ)របស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័សេដីមបី ចឱយមនករ
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