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សេចក្តជីូនដំណឹង 

េតពី ី
ការសរជើេសរ ើេអ្នក្េសងេតការណ៍េមរ័រចិតត និងឯក្រាជយ  

 
ដ ើមបឲី្យមានការចូលរមួកានត់ែដ្ចើនក្នុងការដ ោះដនន ែដ្រើសដរ ើស្ក្មុ្បកឹ្ាឃុុំ សង្កា ែ ់អាណែតទិ៣ី ត ល

នឹង្ប្ពឹែតដៅដៅថ្ងៃទ០ី៣ តែមងុិនា នន ុំ២០១២ នាដពលខាងមុែ គណៈក្មាា ធិការដ ើមបកីារដ ោះដនន ែដោយដសរ ី
និងយុែតិធមដ៌ៅក្មពុជា ដៅកាែថ់ា ែុមតែ្វល សូមអុំពាវនាវ ល់អងគការមនិតមនរោា ភ ិលជាែិ អងគការអនតរជាែិ 
សមាគម ស្រពី និងអនក្សា្ គចិែតឯក្រារយនានា ចូលរមួ ុំដណើ រការដ ោះដនន ែ ជាពិដសសអុំឡុងដពលដ ោះដនន ែ 
និងរាបស់នលឹក្ដនន ែ ក្នុងនាមជាអនក្សដងាែការណ៍សា័្គចែិត និងឯក្រារយ ។  

 
ជាអងគការត លមានបទពិដោធនគ៍ួរជាទីដមាទនៈ ក្នុងការស្មបស្មួលអនក្សដងាែការណ៍សា័្គចិែតជាង

១០០០នាក្ ់មក្ពីអងគការជាែិ អងគការអនតរជាែិ សមាគម និងបណ្តត អងគការត លមានមូលោា នតាមស្គមនដ៍ៅ
ក្នុងការដ ោះដនន ែដ្រើសដរ ើសែុំណ្តងរាែសតនីែិកាលទ៤ី ក្នលងដៅ ែុមតែ្វលមានភាពដរឿជាក្ ់ និងដបតជាា សដ្មច 
ឱ្យ ននូវដបសក្មា ស៏ុំខានម់យួដទៀែ ក្នុងការព្ងឹង ុំដណើ រការ្បជាធិបដែយយតាមរយៈការសដងាែការដ ោះដនន ែ
រមួគ្នន ជាងាីមតងដទៀែ ជាមយួអងគការ សមាគម បុគគលឯក្រារយ... ត លមានចុំណ្តបអ់ារមាណ៍ដលើការសដងាែការណ៍
ដ ោះដនន ែ ដៅនន ុំ ២០១២ដនោះ។  

 
ដ ើមបសីដ្មចដគ្នលបុំណងដនោះ ែុមតែ្វលនឹងផតល់រូនក្ិចចស្្បែិបែតិការ និងការស្មបស្មួលដលើ

ដបសក្ក្មាសដងាែការណ៍ដ ោះដនន ែដោយសា័្គចិែតដនោះ ស្មាបអ់ងគការ សមាគម អនក្សា្ គចិែតឯក្រារយ តាមរយៈ
ក្ិចចរួយ ដសនើសុុំកាែសដងាែការណ៍ដ ោះដនន ែពគីណៈក្មាា ធកិារជាែិដរៀបចុំការដ ោះដនន ែ និងរួយ ដរៀបចុំវគគបណតុ ោះ  
បណ្តត លរុំនាញ សតីពកីារសដងាែការណ៍ដ ោះដនន ែ ការដធវើ និងបញ្ជូ នរ យការណ៍ និងដសៀវដៅតណនាុំអនក្សដងាែ
ការណ៍ដ ោះដនន ែ។  

 
ក្នុងនយ័ដនោះ ែុមតែ្វលសូមដគ្នរពអដញ្ជ ើញ្បធាន ឬែុំណ្តងអងគការជាែិ អនតរជាែ ិ អងគការមានមូលោា ន

តាមស្គមន ៍សមាគម សិសសនិសសែិ និងភាគីពាក្ព់ន័ធត លមានបុំណងចងចូ់លរមួសដងាែការណ៍ដ ោះដនន ែខាង
មុែ សូមអដញ្ជ ើញចុោះដ ា្ ោះ និងដផាើបញ្ជ ីដ ា្ ោះបុគគលិក្/ស្រីវកិ្ត លមានចុំណ្តបអ់ារមាណ៍ មក្កានទ់ីោន ក្ក់ាល 
ក្ណ្តត លែុមតែ្វល ឲ្យ នមុនថ្ងៃទ១ី៤ តែឧសភា នន ុំ២០១២ តាមរយៈ៖ 

 

1. ដោក្ ្សី សុភែ័ក្ត ទូរស័ពទៈ 012 998 364 ឬ អុីតម៉ែលៈ sopheaks@comfrel.org ចុំដពាោះអងគការ 
សមាគមនត៍ លមានទីោន ក្ក់ារដៅរារធានីភនុំដពញ 

2. អនក្្សី សន សុមា៉ែ រ ីទូរស័ពទៈ 092 973 174 ឬ អុីតម៉ែលៈ somary@comfrel.org  ចុំដពាោះ អងគការ 
សមាគមត លមានទោីន ក្ក់ារដៅតាមបណ្តត ដែែត 

3. ដោក្ មាស ដសរដីោភណ័ ទូរស័ពទៈ 016 866 898 ឬ អុីតម៉ែលៈ sereysophorn@comfrel.org 
ចុំដពាោះអងគការ សមាគមត លមានទីោន ក្ក់ារដៅតាមបណ្តត ដែែត 

KN³kmµaFikaredIm,Ikare)aHeqñatedayesrI  nigyutþiFm ’enAkm<úCa ¬K>b>s>y¦ 

CCOOMMMMIITTTTEEEE    FFOORR    FFRREEEE    AANNDD    FFAAIIRR    EELLEECCTTIIOONNSS    IINN    CCAAMMBBOODDIIAA    (COMFREL) 

TIsñak;karkNþalpÞHelx138  pøÚv122  sgáat;Twkl¥k;1  x½NÐTYleKak  raCFanIPñMeBj  RBHraCaNacRkkm<úCa 

Central Office:  #138,  St.  122,  Teuk  Laak  I,  Tuol  Kork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA.   

P.O.  Box  1145, Tel:  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745 

E-mail:  comfrel@online.com.kh  Website: http://www.comfrel.org    xumE®hVl COMFREL 
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4. ដោក្ អ នុ សុំណ្តង ទូរស័ពទៈ 089 899 897 ឬ អុីតម៉ែលៈ samnang@comfrel.org ចុំដពាោះដោក្ 
ដោក្្សី នាងក្ញ្ញា  ជានិសសែិ  

5. ដោក្ អ  ូឬទធ ីទូរស័ពទៈ 017 340 722 ឬ អុីតម៉ែលៈ ouritthy@comfrel.org  និង 
ដោក្ Bruno SMITH ទូរស័ពទ 088 807 1140 ឬអុតីម៉ែល brunosmithv@hotmail.com 
ចុំដពាោះដោក្ ដោក្្សី នាងក្ញ្ញា ជារនបរដទស (E-STO) 

 
េរាបព់័តា៌នបន្នែមេមូទំនាក្ទ់ំនង 

ដោក្ បលង ដបឿែ មែនតបីណ្តត ញែុមតែ្វល តាមរយៈដលែទូរស័ពទ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ ឬ 
តាមអុីតម៉ែល៖ boeurth@comfrel.org ឬ comfrel@online.com.kh 
 

    ដធវើដៅរារធានីភនុំដពញ, ថ្ងៃទី២៣ តែមនីា នន ុំ២០១២  
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