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ៃថងទី១៣  ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ 

េសចក្តី្របកសព័ត៌មន 
ស្តីពី 

សកមមភពខុមែ្រហ្វល សេងកតបរយិកសេបះេឆន តកនុងអំឡុងេពល 
ពិនិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន ត 

គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលបន និងកំពុងេធ្វើសកមមភពសេងកតពីបរយិកសសន្តិសុខ និងសិទធិ
នេយបយៃនដំេណើ រករពនិិតយបញជ ីេឈម ះ និងចុះេឈម ះេបះេឆន តស្រមបេ់្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ/
សងក តឆ់ន ២ំ០១២។ 

ខុមែ្រហ្វលកប៏ន និងកំពុងសេងកត នងិអបរ់អំនកេបះេឆន តពដីំេណើ រករចុះេឈម ះេបះេឆន ត និង
ពនិិតយបញជ ីេបះេឆន ត ករសេងកត្រ វ្រជវករចុះេឈម ះេបះេឆន ត នងិសវនកមមបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តឆន  ំ
២០១១ ករសេងកតេលើ្របពន័ធផ ព្វផ យ និងករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋេនទូទងំ ជធន-ីេខត្ត។ 

េ ក គល់ បញញ  នយក្របតបិត្តិៃនគណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលបនមន្រប សនថ៍”លទធផលៃន
ករសេងកតទងំេនះេនមុនដំ កក់លេបះេឆន តឆន ២ំ០១២ នងិកនុងអឡុំងេពលចុះេឈម ះឆន េំនះនងឹ
ជួយ រមួចំែណកកនុងករទមទរឲយមនករេបះេឆន តដយុ៏ត្តធិម ៌ និងសុចរតិភពែថមេទៀត ជពេិសស
ស្រមបក់រេបះេឆន តឆន  ំ២០១២ នងិករេបះេឆន តខងមុខៗេទៀត។” 

 វធិី ្រស្តៃនសកមមភពនីមយួៗ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េហើយអនកសេងកតករណ៍្រតូវបនបណ្តុ ះ  
ប ្ត លបែនថមេដើមបឲីយករងរសេងកតករណ៍មន្របសិទធិភព។ 

ស្រមបក់រងរអេងកតករចុះេឈម ះ និងពនិិតយបញជ ីេឈម ះ ខុមែ្រហ្វល កអ់នកសេងកតករណ៍ចល័ត
ចំនួន៧៣រូបេនទូទងំ ជធន-ីេខត្ត។ ជមយួគន េនះ ខុមែ្រហ្វល កក៏ំពុងេធ្វើករអបរ់អំនកេបះេឆន ត ម
រយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យេរៀង ល់ៃថងចន័ទ និងអងគ រ ពេីម៉ង៧:៣០ នទី ដល់េម៉ង ៨:៣០នទី្រពកឹ មរយៈ
វទិយុ FM 105 MHz នងិ មរយៈករេផញើ រ មទូរស័ពទៃដ (SMS)។ 

េនកនុងអឡុំងេនះែដរ អនកសេងកតករណ៍២៦០នកព់បី ្ត ញខុមែ្រហ្វល និងអងគករៃដគូរ
េផ ងៗេទៀត នឹង្រតូវ កព់្រងយេដើមបេីធ្វើករសទងម់តអិនកមនសិទធិេបះេឆន ត នងិេធ្វើសវនកមមបញជ ីេបះ
េឆន តឆន ២ំ០១១ ែដលមនសំ កករយិល័យេបះេឆន តចំនួន៨៥០ េធ្វើករសមភ សអនកមនសិទធិេបះ
េឆន តចំនួន្របមណ ៨៧០០ នក ់េន្រគប់ ជធនី-េខត្តទូទងំ្របេទស។ 

ខុមែ្រហ្វល កម៏នអនកសេងកតករណ៍ចំនួន៩រូប េដើមបសីេងកតេទេលើ្របពន័ធផ ព្វផ យេអឡិច្រតូនិច
ចំនួន ១០ ផងែដរ ពីករផ ព្វផ យតអួងគនេយបយែដល្រតូវ្របកួត្របែជងកនុងករេបះេឆន តខងមុខ។ 

ទស
នៈវិស័យ ៖ េដើ មបឱីយករេបះេឆនតមនអតថនយ័ ែដល្របកបេ

យលកខណ
ៈ្របជធិបេតយយ។ 

V
ision

	:		A
	dem

ocratic	society	that	dem
ocratization	in	particular	dem

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

គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌និងយុត្តធិម៌និងយុត្តធិម៌ េនកមពជុេនកមពជុេនកមពជុ   
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្របពន័ធផ ព្វផ យទងំេនះរមួមន្របពន័ធផ ព្វផ យរដ្ឋ និងឯកជនដូចជ ទូរទស នជ៍តិកមពុជ (ទទក) 
ទូរទស ន ៍សីុធីអនិ (CTN) ទូរទស នប៍យន័ពត័ម៌ន វទិយុជតិ AM 918 KHz វទិយុជត ិFM 96 MHz វទិយុ 
FM 105  MHz វទិយុ FM 106.5 MHz វទិយុ សីុេសរភី ែខមរ វទិយុសេម្លងសហរដ្ឋ េមរកិភ ែខមរ នងិ
វទិយុប ងំអន្តរជតិភ ែខមរ។ 

ខុមែ្រហ្វល កន៏ឹងសេងកតករេ្របើ្របស់ធនធនរដ្ឋស្រមបប់ំេរ ើឲយគណបក នេយបយផងែដរ។ 

 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ងៈ 

េ ក សុខ ពិទូរយ, អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល, ០៨៩ ៥២៥ ៤៤៦, អុីេមល៉៖ pitour@comfrel.org  
 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជួយបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនព័ត៌មន្រគប់្រគន ់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរ
ករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម ៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តស៊ូមត ិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខណ័្ឌ ចបបស់មរមយ, ករអប់រេំដីមបី
ផ្ដល់ព័តម៌នដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របសពួ់កេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំ
ផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលដំីេណីរករេបះេឆន តមយួែដលមិនលំ
េអៀង និងមិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដមីបឱីយមនអតថនយ័ៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអបរ់ ំ និងេវទិក ធរ
ណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតស៊ូមតិ/បញចុ ះ
បញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកនីនូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របសម់្រន្ដីជបេ់ឆន ត ្រពម
ទងំផ្ដលនូ់វរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆបរ់ហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក
ពកួេទេលីករបំេពញកមមវធិនីេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ ករងររបសម់្រន្ដីជបេ់ឆន ត។ 


