ភនពំ ពញ, ថ្ថៃទ២
ំ ០១៥
ី ៥ ខែឧសភា ឆ្ន២

ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្យការដ
ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណៈប្រជាធិបដតយយ។
ី

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

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
េតព
ី ី
«ការចចក្ផ្សាយសេៀវសៅរបាយការណ៍ររេ់ខុមច្វែល»
គណៈកម្មាធកា
ើ បកា
ិ រព ម
ី រព

ោះពឆ្នតពោយពសរ ី នង
តិ ម៌ពៅកមពុជា ពៅកាត់ថា ែុមខ្រែល ម្មនកត
តិ ស
ិ យុតធ
ិ យ

សូ មជម្រម្មបជូន ល់អ្នកសារព័តម្ម
៌ នជាតិ និងអ្នតរជាតិឱ្យ

នម្រជាបថា ែុមខ្រែលនឹងពធែើសននិសីទសារព័តម្ម
៌ ន សតីពី «

ការបង្ហាញលទធផលពសៀវពៅរ យការណ៍ខ ល នព ោះពុមព ការខចកផាយរ យការណ៍ នង
ិ ខផនការខ លម្រតវូ បនតពៅ
ខាងមុែ»។ ពសៀវពៅរ

យការណ៍ខ ល

នព

ោះពុមព ម្មន ូចជា ពសៀវពៅម្របវតតិរូបតំណាងរា្សត ពសៀវពៅរ

ការណ៍អ្ពងេតរ ឋសភា និងតំណាងរា្សត ពសៀវពៅរ
ការពម្របម្រើ

យការណ៍អ្ពងេតរោឋភិ ល ពសៀវពៅរ

ស់ធនធានរ ម
ឋ ន
ិ ម្រតម
ឹ ម្រតូវ នង
ិ ពុករលួ យទាក់ទងនង
ឹ នពោ

ខផនកនពោ

យ ពសៀវពៅរ

យ

យការណ៍អ្ពងេត សតីពី

យការណ៍ឃ្លពំ មល
ើ ពយនឌ័រ

យ សតីពស
ន
ពពញកច
ី ភា នង
ិ តំណាងរា្សត្សតី នង
ិ ការផតល់អ្ំណាចឲ្យ្សតីម្រកុមម្របក
ឹ ាឃុំសង្ហេត់កុ ងការបំ
ិ ច

ការពៅថានក់មូលោឋន នង
លី សតីពី «កំខណទម្រមង់ការព
ិ ការបង្ហាញវពី អ្ូែៗ

ោះពឆ្នត»។

អាម្រស័យ ូចពនោះ ពយើងែ្ុំសូមពោរពអ្ព្ជ ើ ញពោក ពោកម្រសី អ្នកនាង កញ្ញា អ្នកសារព័តម្ម
៌ នជាតិ និងអ្នតរ

ជាតិទាង
ំ អ្ស់ពមត្តតចូលរួមយកព័តម្ម
៌ នឲ្យ

នម្រគប់ៗោនេពោយកិចចសរការ។

ពេលពេលាៈ ថ្ថៃម្រពរសបតិ៍ ទី២៨ ខែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៥ ចាប់ពីពម្ម៉ោង ០៩:៣០ម្រពឹក ល់ពម្ម៉ោង ១0:៣០ម្រពឹក។
ទីកន្លែងាៈ

ទីសានក់ការកណា
ត លអ្ងគការែុមខ្រែល ភនពំ ពញ។

ព័តម្ម
៌ នបខនែម សូ មទំនាក់ទន
ំ ង

១ .រ ឋ លអ្ងគការែុមខ្រែល ០២៣ ៨៨៤ ១៥០

២ ពោក .កន សាវាងស ម្នតីជាន់ែពស់ថ្នកមាវធ
ិ ី ០១១ ៨៨៤ ៨៤០

Missions: To help to create an informed and favorable climate 1)- for free and fair elections through lobbying and advocacy for a suitable legal framework,
education to inform voters of their rights and monitoring activities that both discourage irregularities and provide comprehensive monitoring data to enable an
objective, non-partisan assessment of the election process, and 2)- for meaningfulness of post elections through education and public forums to encourage
citizens to participate in politics and decision-making, advocacy/lobby for electoral reforms that increase accountability of elected officials and provide
comprehensive monitoring data to enable an objective, non-partisan assessment of the fulfillment of political platform and performance of elected officials.

ទីស្នាក់ការកណ្ត
ា ល ៖ ផ្ទះលលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ខណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភ្ំលា េញ ព្េះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជា

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
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