ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្
ី យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណៈប្រជាធិបដតយយ។

Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

ដស្ចកតជ
ី ូនែំណឹង

គណៈកមាាធកា
ិ រ ខុម្ដ្រែល មានកិត្ិតយសសូមជរមាបជូនដំណឹងដល់លោក លោកស្សី នាងកញ្ញា ត្ំណាង

សារព័ត្៌មាន វ ិទ្យុ ទ្ូរទ្សសន៍ ជាត្ិ អនតរជាត្ិ រពមទំងអងគការជាត្ិ និងអនតរជាត្ិទំងអស់ លមត្តតរជាបថា
លោយមានការឧបត្ថមម
ភ ូលនិធិពីសហភាពអឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA និង Forum Syd គណៈកមាម

ធិការខុមហ្វ្ហវល នឹងលរៀបចំសិកាាសាោសលមលងមាាស់លននត្សតីពី “ការកំណត្់ត្រមូវការជាអាទ្ិភាពលៅឃុ-ំ
សង្កាត្់ោច់ស្សយាល” ចំនួន១១ លៅត្តមទ្ីកហ្វនលងលោយហ្វឡកៗពីគ្នន។
សិកាាសាោលនេះមានលគ្នលបំណង បលងាើនការយល់ដឹងដល់មាាស់លននត្អំពី សិទ្ិធ ត្ួនាទ្ី និងកាត្ពវ
កិចរា បស់មាាស់លននត្ កនុងការអភិវឌ្ឍន៍លៅមូលោាន និងបលងាើនឱកាសឱយមាាស់លននត្ ចូលរួមកនុងការពិភាកា

លដើមបីកំណត្់ ត្រមូវការអាទ្ិភាពកនុងឃុំ-សង្កាត្់របស់ខួន
ល លហើយត្រមូវការជាអាទ្ិភាពទំងលនេះ នឹងរត្ូវបាន
ចងរកងជារបាយការណ៍ហ្វដលអាចឱយសិកាាកាមង្កយចងចំលដើមបីចូលរួមត្តមោន និងជរមុញការអនុវត្តន៍
របស់រកុមរបឹកាឃុំ-សង្កាត្់់ និងការោក់បញ្ូា លត្រមូវការកនុងកមមវ ិធីនលយាបាយរបស់គណបកសកនុងឃុំ។
ខុមហ្វ្ហវល

នឹងអលញ្ជើញវាគមិនជារកុមរបឹកាឃុំ-សង្កាត្់

ត្ំណាងគណបកសនលយាបាយកនុងឃុំ-សង្កាត្់

និងត្ំណាងអងគការសងគមសុីវ ិល ឬរបធានសហគមន៍លដើមីបចប់អារមមណ៍លៅលលើត្រមូវការជាអាទ្ិភាពកនុងឃុំ
សង្កាត្់ហ្វដលបានលលើកលឡើងលោយផ្ទទល់ពីរបជាពលរដាលៅកនុងឃុំសរមាប់ផតល់ជូនគណបកសនលយាបាយ
និងម្នតីជាប់លននត្បំលពញ។

លសចកតីជូនដំណឹងលនេះ ចត្់ទ្ុកជាការអលញ្ជើញដល់លោក លោកស្សី នាងកញ្ញា ត្ំណាងសារព័ត្៌មាន

វ ិទ្យុ ទ្ូរទ្សសន៍ជាត្ិ អនតរជាត្ិ រពមទំងអងគការជាត្ិ និងអនតរជាត្ិទំងអស់ចូលរួមយកព័ត្៌មានត្តមការគួរ។

ទីកដនែង និងកាលបរដិ ចេទ ស្កា
ិ ខ សាលាស្ដម្ែងមាាស្់ដនោត

ល.រ

ថ្ងៃខែឆ្នរាំ រៀបចាំ

ឃ/ាំ សង្កាត់

ក្រុង/ក្សុរ/ែណ្ឌ

១

១៥/១១/២០១១

ពាមជីឡំង

២

១៤/១១/២០១១

លំទ្ង

ត្បូងឃុំ

៣

១៥/១១/២០១១

៤

រាជធាន/ី រែតត

រ្មោះទាំនារ់ទន
ាំ ង

ទូរសព្ទ័

កំពង់ចម

លោក ញឹក សុភី

០១២ ៦៧៣ ៨៥៧

អនលង់ហ្វវង

ឧត្តមានជ័យ

លោក លៅ វុទីធ

០១២ ៥៦៣ ៥៩៨

លគ្នករលមៀត្

ថ្មពួក

បនាទយមានជ័យ

លោក យុត ថងឌី

០១២ ៧៦៥ ៣០៥

១៥/១១/២០១១

រមនា

ហ្វសនមលនារមយ

មណឌលគិរ ី

អ្នកស្សី កកវ ឌឺលរ ៉េ

០១២ ៥០៧ ៦១៩

៥

១៨/១១/២០១១

លពាធិ

ហ្វត្បងមានជ័យ

៦

២៥/១១/២០១១

រពីងធំ

ជាំកានត

រពេះវ ិហារ

អ្នកស្សី លន់ សុីថាន់

០១២ ៨៩១ ៦២៧

ទ្ីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទេះលលខ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត្់ ទ្ឹកលអក់ ១ ខណឌ ទ្ួ លលគ្នក រាជធានី ភំ លន ពញ រពេះរាជាណាចរកកមពុជា
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៧

១៩/១១/២០១១

នីលពជ

កំពង់សាវយ

កំពង់ធំ

អ្នកស្សី ករន
៉េ ម៉េឌីណា

០៩៧ ៧ ២៧៧ ៣២៣

៨

២០/១១/២០១១

ហ្វស្សសំបូរ

លសៀមបា៉ា ង

សទឹងហ្វរត្ង

លោក សុខ សុង

០៩២ ៥៩០ ៦៨៦

៩

២០/១១/២០១១

លុងខុង

កិេះចុង

រត្នៈគិរ ី

លោក ជ ូន ភិនដារ៉េ

១០

២១/១១/២០១១

ពីរធនូ

សនូល

រកលចេះ

អ្នកស្សី អ្ុុំម ម៉េនី

០៩២ ៥៨២ ៦៧៨

១១

២៣/១១/២០១១

ហ្វត្បង

បនាទយស្សី

លសៀមរាប

លោក ផល បន
ុ គី

០៩២ ៦៧៦ ៩៨១

០១២ ៥៨៧ ០១២

សូមរកាសិទ្ិហ្វធ កហ្វរបកនុងករណីចំបាច់ !

លធវើលៅរាជធានីភំនលពញ ថ្ថ្ៃទ្ី៤ ហ្វខ វ ិចឆិកា ននំ ២០១១
ព័ត្៌មានបហ្វនថមសូមទ្ំនាក់ទ្ំនង ៖
១-លោក ុលង លបឿត
ទ្ូរស័ពទលលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-កញ្ញា លោគ ស្សីលពស្ជ
ទ្ូរស័ពទលលខ ៖ (០៨៩ ៨១៨ ១៧៦)
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ ន្
ើ បឱ្
ិ
ិ មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ម្
ើ យមាន បំ
បោយបសរ ើ ន្
តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល ននូវរកបខ័
ពើសិទធិ ន្
ិ សកម្មភាពចូលរួម្សប្កតការ

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
់ ត៌មាន ល់អោកប
ើ ដលព

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ផដលន
់ ូវរ

នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប

ើ រការប ោះបនោត

យការ

ោះបនោត អំ

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្

ំ
ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ម្
័ ម្ន ណា
ក់
ើ បឱ្
ើ យមានអតថនយ

ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលក
្ រនបយា យ
ើ ទក
ឹ ចត
ិ រដ បជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កច
ិ កា
ន្
ើ បឱ្
ិ ការបធវបើ សចកដស
ើ ំបរចនានា ការតសូម្ត/ិ បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ម្
ើ យមានការហ្វកទរម្្់ បំ ើ រការប ោះបនោតហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុស
កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ ន្
ិ បវទកា
ិ សាធារ
រតូវ) របស់ម្្នដជា
ើ ប់បនោត រពម្ទំ្ផដល់នូវរ

យការ

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ ន្
ើ បអា
ិ នប់ររ័ស ប ម្
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ន
ិ លំបអៀ្

និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវ ិធន
ើ បយា យ និ្ ំប

ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

