
 

 

ទស
នៈវិស័យ ៖ េដើ មបឱីយករេបះេឆនតមនអតថន័យ ែដល្របកបេ

យលកខណ
ៈ្របជធិ បេតយយ។ 
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ocratic elections are prom
oted and qualified to bring benefits to people. 

 

 
 

 
 

 

 

ខុមែ្រ
និងកំ

របយ
ភពេ
កិចច្រប
គណ

េ ក
ខំ្របឹង
េលើក
កមពុជ
ភពប
េឡើង ិ
េតយយ

ករបំ
កនុងឆន ំ
ខណ្ឌ
្របជ

របយ
ទ្រមង
មមណ៍
ពិភក

ទី ន

P.O. Box 1

  

្រហ្វល មនកិ
ែណទ្រមងេ់ន

យករណ៍កល
នកនុង្របេទស
បជធិបេតយយ
បក កនអ់ំ

ក គល់ បញញ
ងែ្របងខ្លះែដល
កមពស់អំ

ជ ្រតូវករក
បេញចញមត ិ
វញិនូវលំហរ
យទងំអស់។ 

េពញមុខងរ
ឆ២ំ០១០ អនក
សនទស នៃ៍ន
ធិបេតយយ និ

យករណ៍េនះ 
ងក់រេបះេឆន
អំពីអភបិល
ក កែំណទ្រម

គណៈកគណៈកគណៈក

ក់ករក ្ត ល ៖ 
Central O

1145, Phone :  (855
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ត្តិយសសូមេ
នកមពុជ។ ស

លពីឆន មំុន ស្តី
សកមពុជ ទក
យ េហើយកប៏
ច ែដលប

ញ នយក្របតិ
ល ចចូលរមួ
ច្រស្តីកនុងវស័ិ
រផ្ល ស់ប្តូរដ្៏រប
ព្រងីកលទធភ
្របជធិបេតយ
 

របស់រ ្ឋ ភបិ
កចូលរមួកនុងេ
េគលនេយ
ងកំែណទ្រម

េផ្ត តេលើក
ឆត ករវភិគម
កិចច្របជធបិ
មងក់រេបះេឆន

កមម ធិករេដើកមម ធិករេដើមកមម ធិករេដើម

ផទះេលខ ១៣៨ ផ្លូ
Office :  #138,  S
5)  23  884  150  Fa
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េសចក្ត្ីរប

ចញផ យរប
សូមរកេមើលឯ

សពី កំែណទ្រម
កទ់ងនឹង្របជ
បនពិពណ៌ន
បនេធ្វើឱយចុះថ

តបិត្តៃិនគណៈ
មចំែណកឱយម

សយនេយបយ
បកដ្របជជ
ភពេនកនុង្រប
យយ និងក្រមិ

បល មេគល
េវទិករបស់ខ
បយបំេពញ
ងអ់ភបិលកិ

ករ្រ វ្រជវរ
មយួៃនេសរភី
បេតយយេនកមព
ឆន ត អនុ ស

មបកីរេបះេមបកីរេបះេមបកីរេបះេ

ផ្លូវ ១២២ សងក ត់ 
Street.  122,  Teu
ax:  (855)  23 885 
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្របកសព័ត

បយករណ៍ 
ក រែដលប

មង្់របជធិបេ
ជធិបេតយយ 
ននូវសកមមភ
ថយនូវមខុងរ

ៈកមម ធកិរ ខុ
មនករផ្ល ស់
យ និងករ
ជេ្រចើនេទៀត 
ពន័ធផ ព្វផ យ
មតិៃនទី ន

លនេយបយ
ខុមែ្រហ្វល្របម
បនតិចតួច 
ចចមនសនទុះយ

របស់ខុមែ្រហ្វ
ភពមូល ្ឋ នទ
មពុជ និងទស
សនច៍ំបងៗជ

េឆន តេ យេេឆន តេ យេេឆន តេ យេ

ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌ  
uk  Laak  I,  Tuol 
745   E‐mail :  co
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ត៌មន   

ឆន ២ំ០១០ ស
បនភជ បម់កជ

េតយយ ខុមែ្រហ
និងករេបះេ
ពជេ្រចើនឈ
រដសំ៏ខនៃ់ន្រ

ខុមែ្រហ្វល ប
សប្តូរតិចតួចៃន
រ្របយុទធ្របឆំ
េដើមបធីនភ

យ និងចតវ់ធិ
ន្របកួត្របែជង

យបនធ្ល កចុ់ះ
មណ ៦២ 
ឬបនលមម។
យតឺ។  

ហ្វល លទធផល
ទងំបីរបស់រដ
ស នៈវស័ិយថ
ជេ្រចើន្រតូវប

េសរ ីេសរ ីេសរ ី និងយុតនិងយុត្តិនិងយុត្តិ

ទួលេគក ជធ
 Kork,  Phnom  

omfrel@online.c
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          ៃថងពធុ

ស្តីពី ្របជធបិ
ជមយួ ឬេគហ

្រហ្វល បនពនិិ
េឆន ត េសរភី

ឈុត ដកឹនេំ
្របជធិបេតយ

បនមន្រប
នករចុះេឈម
ងនឹងអំពីពុក
ភព្រតឹម្រតូវៃ
ធនករណ៍ជ
ងស្រមបអ់នក

ះេបើ មកររ ំ
ភគរយ យ

។ ករេធ្វើឱយ្រប

ល និងអនុ
ដ្ឋ នងិលំហរ្រ
ថមពលអន្តរ

បន្របែម្របមូ

ត្តិធម៌ត្តិធម៌ត្តិធម៌ េនកមពេនកមពេនកមព

នីភនំេពញ ្រពះ ជ
Penh,  CAMBOD
com.kh  Website
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ធ ទី ៩ ែខមីន

បេតយយ ករេ
ហទពំរ័ ខុមែ្រ

នតិយេមើលេទ
ភពសំខន់ៗ  

យរ ្ឋ ភបិ
យយ។  

សនថ៍ «ម
ះអនកេបះេឆន

ករលួយ ខណ
ៃនករេបះេឆន
ជបនទ នេ់ដើមបី
ក្របយុទធេដើមបី

ពឹងទុករបស់
ល់ថ ករកំណ
្របេសើរេឡើងកនុ

សនស៍្រម
្របជធិបេតយ
រជតិ។ ែផនក
លពីភគីពក់

មពុជមពុជមពុជ   

ជ ច្រកកមពុជ
DIA. 
e: www.comfrel

iiaaa   
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ឆន ២ំ០១១  

េបះេឆន ត 
្រហ្វល។ 

ទេលើ ថ ន
អភបិល

បល និង

មនកិចចខិត 
ឆត ករ
ណៈែដល
ឆន ត េសរ ី
បជីួសជុល
ប្ីរបជធិប

ពលរដ្ឋ។ 
ណតល់កខ
កនុង ថ បន័

មបក់ំែណ
យយ ក្តីបរ-
កស្តីពីកិចច
កព់នធ ័

l.org 
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ដៃទេទៀតេដើមបេីលើកសទួយករេបះេឆន តេ យ្រតឹម្រតូវ និង ម នកិចចខំ្របឹងែ្របងេដើមបសីេ្រមចបន នូវសិទធិ
េបះេឆន តជសកល។ បែនថមពីេនះ ែផនកេផ ងេទៀត បនពិនតិយទិដ្ឋភពវជិជមន និងភព្របឈមមយួចំនួន 
ចំេពះករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងវស័ិយនេយបយ។ ែផនកស្តីពី េសរភីព និងលំហរ្របជធិបេតយយ បនេធ្វើ
បចចុបបននកមមេលើ ថ នភព និងករណីសំខន់ៗ  ែដលបះ៉ពល់ដល់ដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ។ ែផនកស្តីពី អភិ
បលកិចច្របជធិបេតយយ ផ្តល់នូវកររកេឃើញសំខន់ៗ  ពីករឃ្ល េំមើលរ ្ឋ ភបិល និងឃ្ល េំមើលសភ ករវភិគ
េទេលើអងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយ និងពិភក ពីតួនទីៃនម្រន្តី ជករ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធកនុងៃសេវៀន
នេយបយ។ ែផនកចុងេ្រកយ ពិនិតយេលើថមពលអន្តរជតិ និងឥទធិពលរបស់ពួកេគេនកនុងនេយបយកមពុជ។  

 

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទំនកទ់នំង ៖ 

េ ក គល់ បញញ  (នយក្របតិបត្តិ អងគករខុមែ្រហ្វល) 

ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥)-១២-៩៤២-០១៧ 

 

េបសកមម ៖ េបសកកមមរបស់ខុមែ្រហ្វល គឺជយួបេងកីតបរយិកសគរួជទីេពញចិត្ដ និងមនពត៌មន្រគប់្រគន់ ទី១/េដីមបឱីយមនដំេណីរ 
ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តធិម៌ មរយៈករបញចុ ះបញចូ ល តសូ៊មតិ េដីមបទីទលួបននូវ្រកបខ័ណចបប់សមរមយ, ករអប់រេំដីមបផី្ដល់
ពត៌មនដល់អនកេបះេឆន ត អំពីសិទធិ និងសកមមភពចូលរមួសេងកតករណ៍របស់ពកួេគ ែដល ច ងំនូវភពមិន្រប្រកតី ្រពមទងំផ្ដល់នូវ
របយករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឲយមនករ យតៃម្លេលីដំេណីរករ េបះេឆន តមយួែដលមិនលំេអៀង និង
មិន្របកន់បក ពកួ ទី២/ េដីមបឱីយមនអតថន័យៃនដំ ក់កលេ្រកយេពលេបះេឆន ត មរយៈករអប់រ ំ និងេវទិក ធរណៈកនុងេគល
បំណងជំរុញេលីកទឹកចិត្ដ្របជពលរដ្ឋឱយចូលរមួកនុងកិចចករនេយបយ និងករេធ្វីេសចក្ដីសំេរចនន ករតសូ៊មតិ/បញចុ ះបញចូ លេដីមបឱីយ
មនករែកទ្រមង់ ដំេណីរករេបះេឆន តែដលបេងកីននូវគណេនយយភព (ករទទលួខុស្រតូវ) របស់ម្រន្ដជីប់េឆន ត ្រពមទងំផ្ដល់នូវរបយ
ករណ៍អេងកតយ៉ងទូលំទូ យ និងឆប់រហ័ស េដីមបី ចឱយមនករ យតៃម្លមយួែដលមិនលំេអៀង និង្របកន់បក ពកួេទេលីករ
បំេពញកមមវធីិនេយបយ និងដំេណីរករអនុវត្ដន៍ករងររបស់ម្រន្ដីជប់េឆន ត។ 


