
 1 

 

ទស  

៖ េដើ ម្បឱី្យក
រេបា

ះេឆ�តម
នអត�ន័យ

 ែដល
្រ�កបេដ

យ
ល

ក�ណ
ៈ្រ�ជា

ធិ បេតយ
្យ។

 

Vision :  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
 

 
 

េសចក�ជីូនដំណឹង 
  គណៈកម� ធិករ ខុមែ�ហ�ល មនកិតតិយសសូមជ្មបជូនដំណឹងដល់់ទក ់ទក�សី នងក��  តំណាង

សរពកតាមន ិទិឱុ ទូរទស្នឍជតិ អនតរជតិ ្ពមទំងអង�ករជតិ និងអនតរជតិទំងអស់ ់មមត ្ជបថា 

គណៈកម� ធិករ ខុមែ�ហពល នឹង់រំបចំសិក សទស់ម�ងម� ស់់េឆ តសតីពី “ករកំណត់ត្មមិ ករជទិ

ិព់៍កំុ សង� ត់ដច់�សយល” ចំនួន ១១ ់៍មមទីកែន�ង់ដយែឡកៗពី ឆ្ ។ 

សិក សទ់នន មន់្លបំណង ប់ង�នករយល់ដឹងដល់ម� ស់់េឆ តអំពីសិទ�ិ តួនទី និងកតពព

កិច�របស់ម� ស់់េឆ តកឆុងករអអិិវឌនឍ់៍មូលដ ន និងប់ង�នឱកសឱឱម� ស់់េឆ តចូលរមួកឆុងករពិិកា 

់ដម្កំីណត់ត្មមិករទិិពកឆុងកំុ សង� ត់របស់ខ�ួន ់ហយត្មមិ ករជទិិពទំង់នន នឹង្តមិ វន

ចង្កងជរវយករណឍ ែដលចឱឱសិក កម ងយចងចំ់ដម្ចូីលរមួមមដន និងជ្មម�ករអនុិតតនឍ

របស់្កមម្បឹកាកំុ សង� ត់់  និងករដក់ប��ូ លត្មមិករកឆុងកម�ិធីិន់យវយរបស់គណបក្កឆុងកំុ។  

  ខុមែ�ហពល នឹងអ់�� �គ�ិនជ្កមម្បឹកាកំុ សង� ត់ តំណាងគណបក្ន់យវយកឆុងកំុ សង� ត់ 

និងតំណាងអង�ករសង�មសីុិលិ ឬ្បធនសហគមនឍ់ដមី្ចប់រម�ណឍ ់ព់លត្មមិករជទិិពកឆុង

កំុ សង� ត់ែដលវន់លក់ឡង់ដយផា� ល់ពី្បជពលរដ់ ៍កឆុងកំុ  ស្មប់ផតល់ជូនគណបក្ន់យ-

វយ និងម�នតីជប់់េឆ តបំ់ព�។  

់សចកតីជូនដំណឹង់នន ចត់ទុកជករអ់�� �ដល់់ទក ់ទក�សី នងក�� តំណាងសរពកតាមន 

ិទិឱុ ទូរទស្នឍជតិ អនតរជតិ ្ពមទំងអង�ករជតិ និងអនតរជតិទំងអស់ចូលរមួយកពកតាមនមមករគួរ។ 

 

ទីកែន�ង និងកលបរេិច�ទ សិក� សលសេម�ងម� ស់េឆ� ត 

 

ល.រ ថ�ែខេឆ ំ់រំបចំ កំុ/សង� ត់ ្កមង/�សមក/ខណ�  អជធនី/់ខតត ់ឈ� នទំនក់ទំនង ទូរសព�ក 

១ ១២/០៨/២០១១ ែ�សហុយ 
់កនែ�យក មណ� លគិរ ី

 

អ�ក្រស� ែកវ ឌ�េរ៉ 

 

០១២ ៥០៧ ៦១៩ 
២ ២៤/០៨/២០១១ រយយ 

៣ /០៨/២០១១ 

មិនចកំណត់ 

វន់្ពនទឹកជំនន់ 

 

់កន្ពន ់សំមបួក ស�ឹងែ្តង េលាក សខុ សងុ ០៩២ ៥៩០ ៦៨៦ 

៤ ១៥/០៨/២០១១ កំពង់�ស់ឡ១ ែឆប ្ពនិហិរ អ�ក្រស� លន ់សុ�ថាន ់ ០១២ ៨៩១ ៦២៧ 

CCCooommmmmmiiitttttteeeeee   fffooorrr   FFFrrreeeeee   aaannnddd   FFFaaaiiirrr   EEEllleeeccctttiiiooonnnsss   iiinnn   CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   

 

ទីសឆ ក់ករកណាត ល ៖ ផ�ន់លខ ១៣៨ ផ�ូិ ១២២ សង� ត់ ទឹកល�ក់ ១ ខណ�  ទួល់្ក អជធនីអឆំ់ព� ្ពនអជណាច្កកម�ុជ 

Central Office :  #138,  Street.  122,  Teuk  Laak  I,  Tuol  Kork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
P.O. Box 1145, Phone :  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745   E-mail :  comfrel@online.com.kh  Website: www.comfrel.org 

គណៈកម� ធិករេដើម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ីគណៈកម� ធិករេដើម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ីគណៈកម� ធិករេដើម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ី  និងយុត�ិធម៌និងយុត�ិធម៌និងយុត�ិធម៌   េនកម�ុជាេនកម�ុជាេនកម�ុជា   
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៥ ១៧/០៨/២០១១ អូរ់សម លែិង ់ពធិសត់ អ�ក្រស� ប�ន ប�ុ� ជា� ០៩៧ ៦៨៤៤ ៤៦៨ 

៦ /០៨/២០១១ 

មិនចកំណត់វន 
្កសំង ចុងកល់ ឧតតមនជកយ េលាក េ� វទុ�� ០១២ ៥៦៣ ៥៩៨ 

៧ ១៩/០៨/២០១១ ់ជងគួង សំ់អង មែកិ អ�ក្រស� េសង សទុា� រ� ០១២ ៨៩២ ៤៨៦ 

៨ ១៥/០៨/២០១១ វយ ់ត 
អូរយយដិ 

រតនៈគិរ ី េលាក ជនួ �ន ដារ៉ា ០១២ ៥៨៧ ០១២ ៩ ២០/០៨/២០១១ បរខំ 

១០ ២៣/០៨/២០១១ មែិង់ល មែិង 

១១ ២៣/០៨/២០១១ ថ�ី ចិ្តបុរ ី ្ក់ចន អ�ក្រស� អុ�ម ម៉ាន� ០៩២ ៥៨២ ៦៧៨ 

សូមរកាសិទ�ិែកែ្បកឆុងករណីចំវច់ ! 

 

់ធព់៍អជធនីអឆំ់ព� ថ�ទី ១០ ែខ សីហ េឆ ំ ២០១១ 

 

ពកតាមនបែន�មសូមទំនក់ទំនង ៖ ់ទក�សី ៖ េហង សគុនា�  (០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩) 
 

់បសកម� ៖ ់បសកកម�របស់ខុមែ�ហពល គឺជួយប់ង�តបរយិកសគួរជទី់ព�ចិតច និងមនពតាមន្គប់្្ន់ ទី១/់ដម្ឱីឱមនដំ់ណ រ 

ករ់វន់េឆ ត់ដយ់សរ ី និងយុតតិធមា មមរយៈករប��ុ នប��ូ ល តសូ៊មតិ ់ដម្ីទទួលវននូិ្កបខកណច័ប់សមរមឱស ករអប់រ ំ់ ដម្ីផចល់ពតាមនដល់

អឆក់វន់េឆ ត អំពីសិទ�ិ និងសកម�ិពចូលរមួស់ង�តករណឍ របស់ពួក់គ ែដលចអអងំនូិិពមិន្ប្កតី ្ពមទំងផចល់នូិរវយ

ករណឍ អ់ង�តយយងទូលំទូទយ និងេប់រហកស ់ដម្ីចឲឱមនករយតម�់លដំ់ណ រករ ់វន់េឆ តមួយែដលមិនលំ់អំង និងមិន្បកន់បក្ពួក 

ទី២/ ់ដម្ឱីឱមនអត�នកយនដំណាក់កល់្កយ់ពល់វន់េឆ ត មមរយៈករអប់រ ំ និង់ិទិកសធរណៈកឆុង់្លបំណង

ជំរ�ុ់លកទឹកចិតច្បជពលរដឱឱចូលរមួកឆុងកិច�ករន់យវយ និងករ់ធព់សចកចីសំ់រចនន ករតសូ៊មតិ/ប��ុ នប��ូ ល់ដម្ីឱឱមនករែកទ្មង់ 

ដំ់ណ រករ់វន់េឆ តែដលប់ង�ននូិគណ់នយឱិព  ករទទួលខុស្តមិ វ របស់ម�នចីជប់់េឆ ត ្ពមទំងផចល់នូិរវយករណឍ អ់ង�តយយងទូលំទូទយ 

និងេប់រហកស ់ដម្ីចឱឱមនករយតម�មួយែដលមិនលំ់អំង និង្បកន់បក្ពួក ់ព់លករបំ់ព�កម�ិធីិន់យវយ និងដំ់ណ រករអនុិតចនឍ 

ករងររបស់ម�នចីជប់់េឆ ត។ 

 
 
 
 


