ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្យការដ
ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណៈប្រជាធិបដតយយ។
ី

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

ដស្ចកតជ
ី ូនែំណឹង

គណៈកមាាធកា
ត សសូមជរមាបជូ នដំ ណឹងដល់លោក លោកស្សី នាងកញ្ញា ត្ំ ណាង
ិ រខុម្ដ្រែល មានកិ ត្ិ យ

សារព័ ត្៌មាន វ ិទ្យុ ទ្ូ រទ្សសន៍ជាត្ិ អនតរជាត្ិ រពមទំងអងគការជាត្ិ និងអនតរជាត្ិទំងអស់ លមត្តតរជាបថា

លោយមានការឧបត្ថមម
ភ ូ លនិធិពីសហភាពអឺ រប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA និ ង Forum Syd គណៈកមាមធិ ការខុ មហ្វ្ហវល

នឹ ងលរៀបចំសិកាាសាោសលមលងមាាស់លននត្សតីពី

“ការកំណត្់ត្រមូវការជាអាទ្ិភាពលៅឃុ-ំ

សង្កាត្់ោច់ស្សយាល” ចំ នួន១២ លៅត្តមទ្ីកហ្វនលងលោយហ្វឡកៗពីគ្នន។
សិកាាសាោលនេះមានលគ្នលបំ ណង បលងាើនការយល់ដឹងដល់មាាស់លននត្អំពី សិទ្ិ ធ ត្ួនាទ្ី និ ងកាត្ពវ
កិ ចរា បស់មាាស់លននត្ កនុងការអភិវឌ្ឍន៍លៅមូ លោាន និ ងបលងាើនឱកាសឱយមាាស់លននត្ ចូ លរួមកនុងការពិ ភាកា

លដើមបីកំណត្់ត្រមូវការអាទ្ិភាពកនុងឃុំ-សង្កាត្់របស់ខួន
ល លហើយត្រមូវការជាអាទ្ិ ភាពទំងលនេះ នឹ ងរត្ូវបាន

ចងរកងជារបាយការណ៍ហ្វដលអាចឱយសិកាាកាមង្កយចងចំលដើមបីចូលរួមត្តមោន និ ងជរមុញការអនុ វត្តន៍
របស់រកុមរបឹកាឃុំ-សង្កាត្់់ និ ងការោក់បញ្ូា លត្រមូវការកនុងកមមវ ិធីនលយាបាយរបស់គណបកសកនុងឃុំ។
ខុ មហ្វ្ហវល

នឹ ងអលញ្ជើញវាគមិនជារកុមរបឹកាឃុំ-សង្កាត្់

ត្ំ ណាងគណបកសនលយាបាយកនុងឃុំ-សង្កាត្់

និ ងត្ំ ណាងអងគការសងគមសុីវ ិល ឬរបធានសហគមន៍លដើ មីបចប់អារមមណ៍លៅលលើត្រមូវការជាអាទ្ិ ភាពកនុងឃុំ
-សង្កាត្់ ហ្វដលបានលលើកលឡើងលោយផ្ទទល់ពីរបជាពលរដាលៅកនុងឃុំសរមាប់ផល
ត ់ជូនគណបកសនលយាបាយ
និ ងម្នតីជាប់ លននត្បំ លពញ។

លសចកតីជូនដំ ណឹងលនេះ ចត្់ទ្ុកជាការអលញ្ជើញដល់លោក លោកស្សី នាងកញ្ញា ត្ំ ណាងសារព័ ត្៌មាន

វ ិទ្យុ ទ្ូ រទ្សសន៍ជាត្ិ អនតរជាត្ិ រពមទំងអងគការជាត្ិ និ ងអនតរជាត្ិ ទំងអស់ចូលរួមយកព័ត្៌មានត្តមការគួ រ។

ទីកដនែង និងកាលបរដចេ
ិ ទ ស្ិកាខសាលាស្ដម្ែងមាាស្់ដនោត

ល.រ

ថ្ងៃខែឆ្នរាំ រៀបចាំ

ឃ/ាំ សង្កាត់

ក្រុង/ក្សុរ/ែណ្ឌ

រាជធាន/ី រែតត

រ្មោះទាំនារ់ទាំនង

រលែទូរសព្ទ័

១

០៣/០២/២០១២

រមយទ្ុំ

រលវៀង

២

១៧/០២/២០១២

រពេះហ្វកលង

ហ្វត្បងមានជ័យ

រពេះវ ិហារ

អ្នកស្រី លន់ រថា
ី ន់

០១២ ៨៩១ ៦២៧

៣

០៦/០១/២០១២

ទ្ឹកវ ិល

សាាង

កណា
ត ល

៤

១៥/០២/២០១២

លកាេះកាពិ

លកាេះកុង

លកាេះកុង

កញ្ញ
ា ជា រវណា
ា លីន

០១៧ ៩១៥ ៥៩៣

៥

១៦/០២/២០១២

ត្ឺន

កូនមុំ

៦

១៨/០២/២០១២

យា៉ា ទ្ុង

អូយា៉ាោវ

រត្នៈគិរ ី

ឡោក ជ ួន ភិនដារ៉ា

០១២ ៥៨៧ ០១២

៧

២១/០២/២០១២

ពូជ្រជ

លពរជោ

មណឌលគិរ ី

អ្នកស្រី កកវ ឌឺឡរ

០១២ ៥០៧ ៦១៩

៨

២២/០២/២០១២

កាលដំរ ី

សំបូរ

រកលចេះ

អ្នកស្រី អ្៊ឹម ម៉ានី

០៩២ ៥៨២ ៦៧៨

កញ្ញ
ា ឡេង ចាន់ណាវី

០៨៩ ៩៦៤ ៣៤៥

ទ្ីសានក់ការកណា
ត ល ៖ ផទេះលលខ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត្់ ទ្ឹកលាក់ ១ ខណឌ ទ្ួលលគ្នក រាជធានីភំលន ពញ រពេះរាជាណាចរកកមពុជា

Central Office : #138, Street. 122, TeukLaak I, TuolKork, Phnom Penh, CAMBODIA.

P.O. Box1145, Phone : (855) 23 884 150 Fax: (855) 23 885 745 E-mail : comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org

៩

២២/០២/២០១២

ត្តល

េះ

១០

២៥/០២/២០១២

រពេះរ ំកិល

១១

២៧/០២/២០១២

ត្តលសៀម

១២

២៧/០២/២០១២

ភកតី

លមា៉ា ងឬសសី

បាត្់ដំបង

កញ្ញ
ា យម រខឡខន

០៨៩ ៩៥១ ២៩៨

សទឹងហ្វរត្ង

ឡោក រខ រង

០៩២ ៥៩០ ៦៨៦

សាវយលលើ

លសៀមរាប

ឡោក ផល បនគី

០៩២ ៦៧៦ ៩៨១

បរលសដា

កំពង់សឺព

ឡោក ឡេង ពទ្ឋី

០១២ ៣៣១ ៦៤០

ថា

បរ ិវា៉ា ត្់

សូមរកាសិទ្ិហ្វធ កហ្វរបកនុងករណីចំបាច់ !

លធវើលៅរាជធានីភំ លន ពញ ជ្ងៃទ្ី៣១ ហ្វខមករា ននំ ២០១២
ព័ត្៌មានបហ្វនថមសូមទ្ំនាក់ទ្ំនង ៖
១- លោក ប្លង ឡបឿត (ម្នតីហ្វផនកបណា
ត ញ និងលវទ្ិ កា)
ទ្ូ រស័ពលទ លខ ៖ (០១២ ៤៧១ ៣២៦)
២- កញ្ញា ឡោគ ស្រីឡពស្ជ (ជំ នួយការហ្វផនកបណា
ត ញ និ ងលវទ្ិ កា)
ទ្ូ រស័ពលទ លខ ៖ (០៨៩ ៨១៨ ១៧៦)
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជយ
ួ បប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បឱ្
ិ
ើ យមាន ំប
បោយបសរ ើ ន្
ិ យុតតិធម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ើ ទួល
អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរួម្សប្កតការ

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌មាន ល់អោកប

៍ របស់ពក
ួ បគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ផដល់នូវរ

នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប

ើ រការប ោះបនោត

យការ

ោះបនោត

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្

ំ
ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បឱ្
័ ម្ន ណា
ក់
ើ យមានអតថនយ

ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលក
ើ ទក
ឹ ចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរួម្កោុ្កច
ិ ្ការនបយា យ
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
់ ូវ រ
ើ ប់បនោត រពម្ទំ្ផដលន

យការ

ន្
ិ របកាន់បកសពួកបៅបលកា
ើ របំបពញកម្មវ ិធើនបយា

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បអា
ួ ហ្វ លម្ន
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យ
ិ លំបអៀ្

យ ន្
ិ ំប

៍ រងាររបស់ម្្នដជា
ើ រការអនុវតដនកា
ើ ប់បនោត។

