
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
សហគម

ទិភពក
២៤ ែខសី
មកពី្រគប់
្រកុម្របឹក

េន
្របជ

េនកនុងឃំ
ទទួលយ

 

១.ករ ង
 សំុ

៤០
បញច

 សំុ
ចប

 សំុ
ចប

 សំុ
េផ្ដើម
ទី ន

P.O. Box1

  

លទធផល
យមនករគំ្រ
ន៍របស់អងគក
កនុងឃំុ សងក ត

សី  ឆន ំ២០១
បភូមិកនុងឃំុ 

ឃំុ ជញ ធ
នះ។ 
ពលរដ្ឋែដល

ឃំុ ែដលេសនើឱ
កេដើមបី ក់ប

ត្រមូវករជ
ងសងផ់្លូវ 

ងសង់ផ្លូវ្រ
៨០ ែម៉្រត 

ញច ប់្រតឹមឆន ំ២០
ងសង់ផ្លូវពី

ប់េផ្ដើម ងស
ងសង់ផ្លូវពី

ប់េផ្ដើម ងស
ងសង់ផ្លូវពី

ម ងសង់ពី
ក់ករក ្ត ល ៖ 

Central
1145, Phone :  (855

 

  

លសកិខ
្រទពី គណៈក
ករេស ក ប
ត់ ច់្រសយ
១១។ មនអនក
ែដលរមួមន
ធរភូមិ អងគក

លចូលរមួសិកខ
ឱយ្រកុម្របឹក
បញចូ លេទកនុង

ជ ទិភព

្រកល្រគួស្រក
ទទឹង ៥ែម៉្រត
០១៣ ។ 
ពីភូមិេមមំុ េឆព
សង់ពីឆន ំ២០១
ពីភូមិពមរយ៉
សង់ពីឆន ំ២០១
ពីភូមិេមមំុ េទ
ពីឆន ំ២០១២ ន
ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូ
 Office :  #138,  
5)  23  884  150  Fa

 

 

េសចក្តី្រប

សេម្លងមច សេ់
កមម ធិករខុម
បនេរៀបចំសិ

យល ែដលេធ្វើេ
កមនសិទធិេប
 តំ ងស

ករមូល ្ឋ ន 

ក េសទើរ
ឃំុបចចុបបននយ
ង កមមវធីិនេយ

ពទំង ៥ កនងុ

្រកហមពីភូមិរ
្រត កមពស់ ៣

ឆព ះេទភូមិរ
១២ និងបញច ប់
យ៉េទភូមិែ្រស
១២ និងបញច ប់
ទរយ៉េលើ ែដ
និងបញច ប់្រតឹម
ផ្លូវ ១២២ សងក ត់ 
Street.  122,  Te
ax:  (855)  23 885 

 

្របកសព័ត៌
ស្តីព ី

េឆន តឃុរំយ ៉្រស
ែ្រហ្វល សហ
កខ ស
េឡើងេនឃំុរ
បះេឆន ត្របម
សហគមន៍ តំ
និង្របជពល

ែត ១០០% ប
យកចិត្តទុក
យបយរបស់

ង ឃុំរយ ៉្រស

យ៉េលើ េទទ
៣ែម៉្រត សូមច

ក់ ែដលមន
ប់្រតឹមឆន ំ២០១
ៃ្រជ ែដលម
ប់្រតឹមឆន ំ២០១
ដលមនបេ ្ដ
មឆន ំ២០១៤។
ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌ  
eukLaak  I,  Tuol
745   E‐mail :  co

 

តម៌ន 

សុកេកះែញក៉
ហករជមួយ
េម្លងមច ស់េឆន
យ៉ ្រសុកេកះ

មណ ៨៣នក
ងគណប

លរដ្ឋេនកនុងឃ

បនេបះេឆន
ក់េ ះ្រ

សខ្លួនកនុងករេ

សុកេកះែញ៉

ទល់នឹងផ្លូវជ
ចប់េផ្ដើម

នប ្ដ យ ១
១៣ ។ 
នបេ ្ដ យ
១៣ ។ 
្ដ យ ៤០០

។ 
ទួលេគក ជធ
Kork,  Phnom  P
omfrel@online.c

  

ៃថងទី០

ក េខត្តមណ្ឌ ល
នឹង សមគម
ឆន តមួយស្តីពីក
ះែញ៉ក េខត្តម
ក់ (៤៥% ជ្រ
បក នេយប
ឃំុបនចូលរមួ

តគំ្រទត្រមូវ
យ និង/ឬ 
បះេឆន តឃំុ-

ក េខត្តមណ្ឌ

តិេលខ ៧៦
ងសង់ពីែខម

៥០០០ែម៉្រត

៧០០០ែម៉្រត

០ែម៉្រត ទទឹង

នីភនំេពញ ្រពះ ជ
Penh,  CAMBOD
com.kh Website

 

២ ែខកញញ  ឆន

លគរី ី
មន៍ ដហុក
ករកំណត់ត្រ
មណ្ឌ លគីរ ីក
្រស្តី៩៥% ជន
យ្របចំឃំុ
មពិភក េន

ករជ ទិភ
គណបក នេ
-សងក ត់ខងម

ណ្ឌ ល រី 

 ែដលមនប
ក  ឆន ំ២០១

ត ទទឹង ៥ែម៉

ត ទទឹង ៥ែម៉

ង ៥ែម៉្រត ស

ជ ច្រកកមពុជ
IA. 
e: www.comfrel

 

ឆន ំ២០១១ 

ប ្ត ញ 
្រមូវករជ

កលពីៃថងទី
នជតិពនង) 
សមជិក

នកនុងសិកខ

ភពទំង៥ 
េយបយ
មុខ។ 

ប ្ដ យ 
១២ និង 

្រត សូម

្រត សូម

សូមចប់

.org 



២.ករ ងសង់ ព ន 
 សំុ ងសង់ ព នចំនួន៣កែន្លង គឺ ព នអូររយ៉ ែដលមនបេ ្ដ យ ៦០ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត 

ព នអូររ ក់ មនបេ ្ដ យ ៧០ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត ព នភូមិេមមំុ មនបេ ្ដ យ ៧០ែម៉្រត ទទឹង 
៥ែម៉្រត សង់ពីែដក សូមចប់េផ្ដើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់្រតឹមឆន ំ២០១៣។ 

៣.ករ ងសង់ េរៀន 
 សំុ ងសង់ បឋមសិក េនភូមិមជូរង៉ ១ខនង មន ៥បនទប់ ែដលមនបេ ្ដ យ ៤០ែម៉្រត 

ទទឹង ៩ែម៉្រត េធ្វើអំពីថម្របក់េកប ង និងេនភូមិរយ៉េ្រកម ្រតង់ពមរយ៉ ១ខនង មន ៥បនទប់ ែដលមន
បេ ្ដ យ ៤០ែម៉្រត ទទឹង ៩ែម៉្រត េធ្វើអំពីថម្របក់េកប ង សូមចប់េផ្ដើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២ និង
បញច ប់ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ២០១៣ ។ 

៤.ករ ងសង់ ឃុំ 
 សំុ ឃំុ ១ខនង កនុងភូមិរយ៉េ្រកម ែដលមនបេ ្ដ យ ១០ែម៉្រត ទទឹង ៥ែម៉្រត េធ្វើអំពីថម្របក់

េកប ងសូមចប់េផ្ដើម ងសង់ពីឆន ំ២០១២ និងបញច ប់ករ ងសង់្រតឹមឆន ំ២០១៤។ 
៥.ករេសនីសុំ្រគូបឋមសិក  និងមេត្តយយ

 សំុបែនថម្រគូមេត្ដយយចំនួន ៣នក់  េ យ ២នក់េនភូមិរយ៉េ្រកម  និង ១នក់ េនភូមិមជូង៉ និងសំុ
បែនថម្រគូបឋមសិក ចំនួន ១០នក់ េន មជូង៉ ចំនួន ៥នក់ រយ៉េ្រកម ចំនួន ៣នក់ 
និង េមមំុ ចំនួន ២នក់ សូមឲយបន្រតឹម ឆន ំ២០១៣ ។ 
មុនេពលបពច ប់សិកខ មនកមមវធីិ្របគល់របយករណ៍ពីត្រមូវករជ ទិភពដល់អនកដឹកនំ

គណបក នេយបយ្របចំឃំុ និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ 
េ ក លឹម សួ តំ ងគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុបន មន្រប សន៍ ថ 

«ខញុំ ្វ គមន៍បញ្ហ  និងត្រមូវករែដល្របជពលរដ្ឋេសនើត្រមូវករ ទិភពទំង៥ េហើយេយើងខញុំនឹង ក់បញចូ ល
កនុងែផនករឃំុ។ 

េ ក ផ្លុង ទឹ តំ ងគណបក ហ្វ៊ុនសិុនបិុច ្របចំឃំុមន្រប សន៍ថ «ខញុំសូមអគុណដល់អងគករ
ខុមែ្រហ្វល អងគករៃដគូរ និងសហគមន៍ែដលបនផ្ដល់ឱកសឲយគណបក នេយបយសំែដងមតិឲយ្របជពល
រដ្ឋបនយល់្រជបពីកិចចកររបស់គណបក នេយបយនីមួយៗ និង្រកមុ្របឹក ចូលរមួពិភក ជមួយគន »។ 

សិកខ េនះមនេគលបំណងឲយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖ 
១. ករយល់ដឹងអំពីសិទធិតួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន តកនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ ទិ

ភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២. ផ្តល់ឱកសឱយមច ស់េឆន តចូលរមួ ជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុសងក ត់

របស់ខ្លួន។ 



៣. ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយលនឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល ច
ឱយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម នជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត់ និង
ករ ក់បញចូ លត្រមូវករកនុង កមមវធីិនេយបយរបស់គណបក ស្រមប់ករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ
២០១២។ 

សិកខ េនះក៏បនទទួលករឧបតថមភមូលនិធិពីសហភពអឺរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  និង  
Forum Syd 

1ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញនិងេវទិក / ទូរស័ពទេលខ៖០១២ ៤៧១ ៣២៦) 
 

២-អនក្រសី េហង សគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញនិងេវទិក  /ទូរស័ពទេលខ៖០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩) 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរករ
េបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់
ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពម
ទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិន
លំេអៀង និងមិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក
ធរណៈកនុងេគលបំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/
បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយមនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត 
្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់
បក ពកួ េទេលីករបំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 
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