
 

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. 

 
 

 

 េ យ
អងគករៃដ
ឃំុៃ្រពកេ
មនអនកម
សហគម
្របឹក ឃំុ 
េនះ។ 

្របជ
៥ េនកនុង
ទទួលយ

 

១-ករេន
· សំុឱយទប់
កនុងឃំុៃ្រព
ទក់ទង និ
២- បណចុ
· សំុបញចុ ះ
មក្រតឹម ២
· សំុផ្តល់ពូ
និងរកទីផ

ទី ន

P.O. Box 1

លទធផលសិ

យមនករគំ្រ
ដគូអភិវឌ ន៍ 
ណ្ត ង ្រសុក
មនសិទធិេបះ
ន៍ ប ្ត ញ

ជញ ធរភូមិ

ពលរដ្ឋែដល
ងឃំុ ែដលេសនើ
កេដើមបី ក់ប

ត្រមូវករជ
ទ 

ប ក ត់ករេន
កេណ្ត ង និង
និងករេន
ះតំៃលជី េ្រប
តៃម្លជីមក្រតឹ
២៥០០េរៀលកន
ពូជ្រសូវែដលម

រសំ ប់្របជ

គណៈកគណៈកគណៈក
CCCooommmmmm

ក់ករក ្ត ល ៖ 
Central O

1145, Phone :  (855

សកិខ សេ

្រទពីគណៈកម
សិកខ

កពមរក៏ េខ
ះេឆន ត្របមណ
ញអងគករសងគ

 អងគករមូល

លចូលរមួសិកខ
សនើឱយ្រកុម្របឹក
បញចូ លេទកនុង

ជ ទិភព 

ទខុសចប
ងសំុឱយ ជញ ធ
ទខុសចបប់ 

្របង ំង ម៉
ម ៧ មឹុនេរៀល
កនុង១លី្រត ច
មនទិននផល
ជកសិករលក

កមម ធិករេដើកមម ធិករេដើមកមម ធិករេដើម
mmmiiitttttteeeeee    fffooorrr

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

េសចក្តី្រប

េម្លងមច សេ់ឆន ត

មម ធិករ ខុ
សេម្លងមច ស

ខត្ត ៃ្រពែវង
ណ  ៥៦ នក់
មសីុវលិ តំ

ល ្ឋ ន និង្របជ

ក េសទើរ
ក ឃំុបចនុបបនន
ងកមមវធីិនេយ

ទំង ៥ កនុង

បប់េ យេ្របើ
ធរមនសមតថ
ចប់ពីែខ េម

មស៊តូ និងផ្ត
លកនុង១បវ េ
ចប់ពីែខ េម
ខពស់ដល់កសិ
ក់ផលិតផល

មបកីរេបះេមបកីរេបះេមបកីរេបះេ
rrr    FFFrrreeeeee    aaannnddd

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

្របកសព័ត៌
ស្តីព ី

ត េនឃុ ំៃ្រពក
 

មែ្រហ្វល និ
ស់េឆន តមួយស
្រតូវបនេរៀ

ក (១០% ជ្រ
ត ងគណប
ជពលរដ្ឋេន

ែត ១០០% 
នន យកចិត្តទុក
យបយរបស់

ង ឃុំៃ្រពកេណ

បឧបករណ៍ឆក
តថកិចចចត់ករ

 ឆន ំ២០១
ផ្តលព់ជូ្រសូវ
េ្របង ំងមក

 ឆន ំ២០១១
សិករេនឃំុៃ្រព
កសិកមម(្រសូ

េឆន តេ យេេឆន តេ យេេឆន តេ យេ
ddd    FFFaaaiiirrr    EEEllleee

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

តម៌ន 

កេណ្ត ង ្រសុក

និងសហករជ
ស្តីពី ករកំណ
បចំ កលពី
្រស្តី)  មកពី្រគ
បក នេយប

នកនុងឃំុបនចូ

បនេបះេឆន
ក ក់េ ះ្រ
ខ្លួនកនុងករេប

ណ្ត ង ្រសុក

ក់្រតី ក់ៃស
មផ្លូវចបប់

១ តេទ។  
វ 
ក្រតឹម ៣០០
 តេទ។ 

្រពកេណ្ត ង ស
វ) មនតំៃល

េសរ ីេសរ ីេសរ ី និងយុតនិងយុត្តិនិងយុត្តិ
eeccctttiiiooonnnsss    iiinnn    

ទួលេគក ជធ
 Kork,  Phnom  

omfrel@online.c

ៃថងទី ១០

កពមរក ៏េខត្តៃ

ជមួយ ស
ណត់ត្រមូវក
ពីៃថងទី២៦ ែខ
គប់ភូមិកនុងឃំុ
បយ្របចំឃំុ 
ចូលរមួពិភក

ឆន តគំ្រទត្រមូ
យ និង/ឬ

បះេឆន តឃំុ-ស

កពមរក ៏េខ

សប ចប់កូនស
 េ យកំុឱយម

០ េរៀលកនុង១

សំ ប់រដូវ
ខពស់ផងចប់

ត្តិធម៌ត្តិធម៌ត្តិធម៌ េនកមពេនកមពេនកមព
   CCCaaammmbbbooodddiii

នីភនំេពញ ្រពះ ជ
Penh,  CAMBOD
com.kh  Website

០ ែខឧសភ ឆន

ៃ្រពែវង 

មគម ដហ
រជ ទិភព
ខេម  ឆន ំ

ឃ ែដលរមួមន
និងជសម
េនកនុងសិកខ

មូវករជ ទិ
គណបក នេ
សងក ត់ខងម

ខត្តៃ្រពែវង

សត្វឱយអស់ទំ
មនអំេពើពុករ

១លី្រត េ្របង

បេ្រពះ ខង
ពីឆន ំ២០១១

មពុជមពុជមពុជ   

iiaaa   

ជ ច្រកកមពុជ
DIA. 
e: www.comfrel

1 

ឆន ំ២០១១ 

ហុក និង
េនកនុង 

២០១១។ 
នតំ ង
មជិក្រកុម
កខ

ទភពទំង 
េយបយ
មុខ។ 

ង ៧ភូមិ 
រលួយ 

ម៉សូ៊ត

មុខេនះ 
តេទ។

l.org 



2 

 

៣- តប ្ត ញអ គសនី 
· សំុតប ្ត ញអគគីសនីពីថនល់ជតិ ចូលេទកនុងភូមិចំនួន ៣ ភូមិពៃន្ល ភូមិេ ្ត  ភូមិៃ្រពខ្ល  ្របែវង ២៥០០ ម 
និងបញចុ ះតៃម្លតភជ ប់្របព័នធកុងទ័រេភ្លើង ចូលកនុងផទះតៃម្ល្រតឹម១៦ មឹុនេរៀល និងសូមឱយចុះតៃម្ល េភ្លើងមក្រតឹម 
៨០០េរៀលកនុង១គីឡូ ៉ត់េម៉ង។ 
៤- េកមងទំេនីង 
· ទប់ ក ត់េកមងទំេនើងេន មភូមិ កនុងឃំុៃ្រពកេណ្ត ង េ យឱយ ជញ ធរមនសមតថកិចចអនុវត្ត មចបប់ 
កំុពុករលួយចប់ពីែខេម  ឆន ំ២០១១ តេទ។
៥- ផ្លូវ និង្របពន័ធល ូ
· សំុជួសជុលផ្លូវថនល់កនុងភូមិៃ្រពខ្ល  ្រកលខ ច់្របែវង ៣៦០០ម ទទឹង ៦ម ខនងេលើ ៤ម ឱយបនចប់
សព្វ្រគប់េនចុងឆន ំ ២០១១ សំុណូមពរដល់្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
· សំុែថទំផ្លូវ្របែវង ១២០ ម ចំណុចក ្ត លភូមិៃ្រពកំែពង 
· សំុេធ្វើផ្លូវថមី្របែវង ២៥០០ ម ចំណុចក ្ត លភូមិៃ្រពកំែពង ឱយេហើយេនឆន ំ ២០១២ 
· សំុ ក់លូកត់ផ្លូវ ៦កែន្លង េលើកំ ត់ផ្លូវ្របែវង ២៥០០ ម  

o លូទី១ េនខងមុខផទះេ ក ហ៊ង រស់ 

o លូទី២ េនខងមុខផទះេ ក ែញ៉ម ភឹម 

o លូទី៣ េនខងមុខផទះេ ក ស រន៉ 

o លូទី៤ េនខងមុខផទះេ ក អុ៊យ អីុម 

o លូទី៥ េនខងមុខផទះេ ក លន់ េសរ ី

o លូទី៦ េនខងមុខផទះេ ក ឈិន េបឿ 

  
មុនេពលបពច ប់សិកខ  មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

មូល ្ឋ នរបស់គណបក នេយបយ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ េ ក ំ ែឆម តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ 
និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុៃ្រពកេណ្ត ង បនសំែដងនូវករអរគុណដល់គណៈកមម ធិកខុមែ្រហ្វល អងគករ

ដហុក និងអងគករ្រស ញ់កមពុជ ែដលបនសហករេរៀបចំឪយមនសិកខ េនះេឡើង។ «េវទិកេនះ
ពិតជបនេធ្វើឪយ្របជពលរដ្ឋខញុំ យល់ដឹងពីសិទិធ តួនទីរបស់ខ្លួនផង និងតួនទីរបស់្រកុម្របឹក ឃំុផង»។ 
ចំេពះត្រមូវករ ទិភពទំង៥ ែដលបងប្អូនបនេលើកេឡើង គឺខ្លះបនសថិតកនុងែផនកររបស់ឃំុ រចួេហើយ 
េហើយខ្លះេទៀតេយើងខញុំកំពុងេធ្វើ  រឯីត្រមូវករេផ ងេទៀត គឺ ជករបង្ហ ញផ្លូវដល់េយើងខញុំេដើមបីអនុវត្តបន្ត។ 
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េ ក ណុប េសៀក តំ ងគណបក សមរង ុ ី « ខញុំមនេមទភពែដលអងគករបនេធ្វើសិកខ
េដើមបីជួយអភិវឌ ដល់ឃំុរបស់ខញុំ ជអ្វីែដលេយើងចង់បន ជទិសេ អភិវឌ ន៍របស់រដ្ឋបល េយើងខញុំនឹង 
ខិតខំ អនុវត្តតួនទីភរកិចចរបស់្រកុម្របឹក េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

 
សិកខ េនះ មនេគលបំណង ឱយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖  
១-ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ

ទិភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២-ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់របស់

ខ្លួន។ 
៣-ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយល  នឹង្រតូវបនចង្រកងជ របយករណ៍ែដល ច

ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តរបស់្រកុម្របឹក  ឃំុ សងក ត់ និងករ ក់
បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុ ឆន ំ២០១២។ 

 
សិកខ េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺរ ៉បុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  

និង  Forum Syd. 
1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង ៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)    
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អនក្រសី េហង សគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)   
ទូរស័ពទេលខ៖០១៧៥៨៣៨៦៩ 
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