
 

 

 

 

 

        

 

 

                                ៧ សីហា ២០១៤ 

សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន 
ននួ ជា និង ស ៀវ េំផន ប្តវូបានផនី្ទា សោេដាកព់នធន្ទគារអេម់យួជីវិត 

ពីបទឧប្ិដ្ឋកមមប្រឆាំងនឹងមនេុសជាតិ 
 

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំេុំជម្រះសាលាដំបូង្ថ្េអង្គជំេុំជម្រះ ិ សាសារ្ញក្នុង្តុលាការក្រពុជា (អ .ិ.ត.ក្) បាេរក្ន ើញ   េេួ ជា 

េិង្ ន ៀិ សំផេ មាេពិរុទ្ធ ពីបទ្ឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំាង្េឹង្រេុសសជាតិដដលបាេម្បម្ពឹតត នៅចនលោ ះថ្ងៃទ្ី ១៧ ដ  នរសា 

ឆាន ំ១៩៧៥ ដល់ ដ  ធ្នូ ឆាន ំ១៩៧៧ េិង្ បាេសនម្រចផតលា នោសពួក្គាត់ដាក់្ពេធលគារអស់រួយជីិសាត។ 

 

េេួ ជា គឺជាអេុនលខាបក្សកុ្រមុយេីសត ក្រពុជា  េិង្ជាសមាជិក្គណៈក្មាម ធិ្ការរជឈិរ េិង្គណៈក្មាម ធិ្អចិថ្្េតយ៍។    

េេួ ជា ជារួយេឹង្ ប៉ុល  ពត មាេអំណាចក្នុង្ការនធ្វើនសចក្តីសនម្រចចុង្នម្កាយរបស់បក្ស។  េេួ ជា 

បាេកាេ់តួលទ្ីជាលយក្រដឋរ្េតីសត ីទ្ីជាផោូិការថ្េរបបក្រពុជាម្បជាធិ្បនតយយ ជានម្ចើេដង្ ពីដ  ក្ញ្ញញ  ឆាន ំ១៩៧៦ 

រហូតដល់ ប៉ុល ពត ចូលរក្បេតកាេ់តំដណង្នេះន ើង្ិសាញនៅឆាន ំ១៩៧៧។ 

នដាយសារដតគាត់មាេរុ តំដណង្ជាេ់ ពស់នៅក្នុង្ជួរថ្នន ក់្ដឹក្លរំបស់បក្សកុ្រមុេីសត ក្រពុជា េេួ ជា 

មាេសិទ្ធិម្តួតពិេិតយនលើរាល់សក្រមភាពោំង្អស់របស់បក្ស នលើសពីតួលទ្ី េិង្ ការទ្ទ្ួល ុសម្តូិរបស់គាត់ 

ដដលម្តូិបាេម្បគល់ឲ្យជាផោូិការ នៅក្នុង្អំ ុង្នពលថ្េរបស់ក្រពុជាម្បជាធិ្បនតយយ។ ន ៀិ សំផេ 

បាេចូលជាសមាជិក្បំរុង្ថ្េគណៈក្មាម ធិ្ការរជឈិរបក្សថ្េបក្សកុ្រមុយេីសត ក្រពុជា នៅក្នុង្ឆាន ំ ១៩៧១ េិង្ 

ជាសមាជិក្នពញសិទ្ធនៅក្នុង្ឆាន ំ ១៩៧៦ ។ គាត់គឺជារេុសសមាន ក់្ក្នុង្ចំនណាររេុសសពីរលក់្របស់រេាីរ ៨៧០ 

ដដលម្តួតពិេិតយនរើលការអេុិតតនសចក្តីសនម្រចរបស់គណៈក្មាម ធិ្ការអចិថ្្េតយ៍ថ្េបក្សកុ្រមុយេីសត ក្រពុជា  ។ 

ក្នុង្ឋាេៈជាសមាជិក្មាន ក់្ថ្េរេាីរ ៨៧០ គាត់បាេទ្ទ្ួល ុសម្តូិនលើដផនក្ពាណិជជក្រម េិង្ 

គាត់មាេតួលទ្ីសំខាេ់នៅក្នុង្បញ្ញា នសដឋកិ្ចច េិង្ពាណិជជ-ក្រមបរនទ្ស នៅក្នុង្របបក្រពុជាម្បជាធិ្បនតយយ។ នៅដ  

នរសា ឆាន ំ១៩៧៦ ន ៀិ សំផេ ម្តូិបាេដតង្តាងំ្ជាម្បធាេថ្េ គណៈម្បធាេរដឋ 

ដដលជាតួលទ្ីេិរិតតរូបដ៍ធំ្ដដលគាម េអំណាចម្បតិបតតិ។ ប៉ុដេត 

គាត់បាេមាេជំនេឿទ្ុក្ចិតតពីសមាជិក្ដថ្ទ្នទ្ៀតជានម្ចើេរបស់រជឈឹរបក្ស េិង្ 

បាេចូលរួរក្នុង្កិ្ចចម្បជុំរបស់គណៈក្មាម ធិ្ការរជឈិរ េិង្គណៈក្មាម ធិ្ការ          អចិថ្្េតយ៍ជានម្ចើេ។      



 

អង្គជំេំុជម្រះបាេរក្ន ើញថ្ន ជារួយគាន េឹង្សមាជិក្ជានម្ចើេថ្េគណៈក្មាម ធិ្ការរជឈិរ េិង្   គណៈ

ក្មាម ធិ្ការអចិថ្្េតយ៍   រដឋរ្េតីថ្េរដាឋ ភិបាល េិង្ នលខាភូរិភាគជានម្ចើេ ោំង្ េេួ ជា ោងំ្ ន ៀិ សំផេ 

បាេចូលរួរក្នុង្ការម្បម្ពឹតតសហឧម្កិ្ដឋក្រមរួរ នដើរបីសនម្រចនគាលបំណង្រួរ 

ក្នុង្ការអេុិតតបដិិតតេ៍សង្គរេិយរដ៍ឆាប់រហ័សរួយ តាររយៈ“រហានលាតនលោ ះ រហាអសាច រយ” 

តារម្គប់រនធ្ោបាយចាំបាច់។ អង្គជំេុំជម្រះបាេរក្ន ើញថ្ន នៅក្នុង្ចំនណាររនធ្ោបាយនផសង្ៗ  នគាលបំណង្រួរនេះ 

ម្តូិបាេអេុិតត តាររយៈនគាលេនោបាយលោ ស់ទ្ីលំនៅម្បជាជេនចញពីន តត-ម្កុ្ង្ េិង្ពីតំបេ់ជេបទ្រួយ 

នៅកាេតំ់បេ់ជេបទ្រួយនទ្ៀត។នៅក្នុង្អំ ុង្នពលលោ ស់ទ្ីលំនៅម្បជាជេនដាយបង្ខំដំណាក់្កាលទ្ី១   ជាលទ្ធផល 

ក្ង្ទ្័ពដ មរម្ក្ហរបាេបង្ខំឲ្យម្បជាជេោ៉ង្តិច ២ លាេ់លក់្ លោ ស់ទ្ីលំនៅនចញពីទ្ីម្កុ្ង្ភនំនពញ នៅក្នុង្ដ នរសា ឆាន ំ 

១៩៧៥ នដាយនម្បើនលសកុ្ហក់្ េិង្គំរារកំ្ដហង្  នដាយភជង់្កានំភោើង្ នដាយនសា ើរដតគាម េម្បាប់ដំណឹង្ជារុេអវីន ើយ េិង្ 

នដាយបំភិតបំភ័យ េិង្នដាយអំនពើហិង្ា។ នៅនពលដដលបនណត ញនចញនលះ  ម្បជាជេទ្ីម្កុ្ង្ភនំនពញ 

មាេភាពន ាយោ៉ង្ខាោ ងំ្ នដាយសារដតការហ៊ំព័ទ្ធ នដាយការ វះនសបៀង្អាហារ។ នៅក្នុង្សាា េភាពចុះន ាយនេះ 

ម្បជាជេម្តូិបាេបង្ខំឲ្យនដើរនៅតំបេ់ដាច់ម្សោល ក្នុង្អំ ុង្នពលដដលជានពលនិលានតត បំផុតថ្េឆាន ំ េិង្ 

គាម េរាូបអាហារ ទ្ឹក្ ថ្នន ំនពទ្យ ទ្ីជម្រក្ ឬ ការដឹក្ជ ជ្ូេ។ ម្បជាជេោងំ្អស់ដដលរស់នៅក្នុង្ទ្ីក្ម្កុ្ង្ភនំនពញ 

ម្តូិបាេជនរោៀសនចញ នសា ើរដតគាម េការនលើក្ដលង្ រួរោងំ្ ម្ពះសង្ស ជេចាស់ជរា េិង្កុ្មារ ដដលមាេជំងឺ្ 

េិង្មាេរបួស ឲ្យនចញពីរេាីរនពទ្យ  ្សត ីមាេថ្ផានពាះ េិង្ ្សត ីដដលនទ្ើបបាេសម្មាលកូ្េរួច។ 

ពួក្ដ មរម្ក្ហរបាេបាញ់សមាោ ប់ េិង្សមាោ ប់ម្បជាជេសុីិសាលម្សស់ៗោ៉ង្នម្ចើេ នៅក្នុង្អំ ុង្នពលថ្េជនរោៀសនលះ 

 ណៈដដលម្បជាជេជានម្ចើេនទ្ៀត បាេសាោ ប់នដាយសារភាពនហិហត់អស់ក្មាោ ំង្ខាោ ងំ្ អត់អាហារ ឬ ជំងឺ្។ 

 

នៅក្នុង្អំ ុង្នពលថ្េការលោ ស់ទ្ីលំនៅម្បជាជេនដាយបង្ខំដំណាក់្កាលទ្ី២ នៅចនលោ ះដ ក្ញ្ញញ  ឆាន ំ១៩៧៥ ដល់ដ  ធ្នូ 

ឆាន ំ១៩៧៧ មាេម្បជាជេោ៉ង្តិច ៣៣០.០០០ នៅ ៤៣០.០០០ លក់្ 

ម្តូិបាេបង្ខំឲ្យលោ ស់ទ្ីលំនៅនៅតាងំ្ទ្ីលំនៅក្ដេោង្នផសង្ៗ នៅទ្ូោងំ្ម្បនទ្សក្រពុជា។ 

ម្បជាជេភាគនម្ចើេម្តូិបាេនគបញ្ញជ ឲ្យចាក្នចញពីទ្ីលំនៅរបស់ ោួេ េិង្ 

ប ជ្ូេនចញនដាយមាេក្ង្ទ្័ពដ មរម្ក្ហរោរការជាប់ជាេិចច។ ម្បជាជេណាដដលបដិនសធ្រិេម្ពរចាក្នចញ ឬ 

ប៉ុេប៉ង្នគច ោួេ ម្តូិបាេចាប់ ោួេ   ុំ ោួេ ឬ បង្ខំឲ្យចាក្នចញបដេារនទ្ៀត។ 

ម្បជាេជេម្តូិបាេនធ្វើដំនណើរតាររនធ្ោបាយនផសង្ៗ រួរមាេ ឡាេ កាណូត រនទ្ះនគា ឬ នងមើរនជើង្។ 

ម្បជាជេោងំ្នលះម្តូិបាេនគឃ្លោ នំរើលជាេិចច គាម េទ្ឹក្ េិង្គាម េរាូបអាហារម្គប់ម្គាេ់ 

េិង្រិេម្តូិបាេអេុញ្ញញ តឲ្យយក្របស់របរអវីជាប់េឹង្ ោួេ    ន ើយ។ 

ក្ង្ទ្័ពដ មរម្ក្ហរបាេោរការជាប់ជាេិចចចំនពាះអនក្ដដលនធ្វើដំនណើរតាររងយេត នហើយេិង្បាេបាញ់សមាោ ប់នចាល 



 

ចំនពាះអនក្ដដលពោោររត់នគច។ ម្បជាជាេ ោះបាេសាោ ប់ នដាយសារដតភាពនហិហត់អស់ក្មាោ ំង្ខាោ ងំ្ អត់អាហារ ឬ 

ជំងឺ្។ 

 

អង្គជំេុំជម្រះក៍្បាេរក្ន ើញផង្ដដរថ្ន េេួ ជា េិង្ ន ៀិ សំផេ បាេអេុិតតនគាលបំណង្រួរ 

តាររយៈនគាលេនោបាយកំ្ណត់នគាលនៅនៅនលើអតីតរ្េតីរដឋការថ្េរបបសាធារណៈរដឋដ មរ។ 

ជាលទ្ធផលថ្េនគាលេនោបាយនេះ អនក្រដឋការថ្េរបប លេ់ េល់ ោ៉ង្តិច ២៥០ លក់្ 

ដដលបាេដឹក្នចញពីនពាធ៍្សាត់នៅទ្ួលនពាថ្ម្ជ ម្តូិបាេសមាោ ប់នចាល ភាោ រៗ នម្កាយថ្ងៃទ្ី ១៧ ដ  នរសា ឆាន ំ ១៩៧៥។ 

 

តាររយៈការចូលរួរក្នុង្សហឧម្កិ្ដឋក្រមរួរនេះ  េួេ ជា េិង្ ន ៀិ សំផេ ម្តូិបាេរក្ន ើញថ្ន 

បាេម្បម្ពឹតតឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំាង្េឹង្រេុសសជាតិ ដដលក្នុង្នលះមាេ ការនធ្វើរេុសសឃ្លត 

ការនធ្វើទ្ុក្បុក្នរនញនដាយរូលនហតុេនោបាយ េិង្អំនពើអរេុសសធ្រ៌នផសង្ៗនទ្ៀត )រួរមាេ ការលោ ស់ទ្ីលំនៅនដាយបង្ខំ 

េិង្ការនធ្វើឲ្យប៉ះពាលដល់នសចក្តីថ្ងោងនូររបស់រេុសស( ក្នុង្អំ ុង្នពលលោ ស់ទ្ីលំនៅម្បជាជេ)ដំណាក់្កាលទ្ី១( ។ 

ការនធ្វើទ្ុក្បុក្នរនញនដាយរូលនហតុេនោបាយ េិង្អំនពើអរេុសសធ្រ៌នផសង្ៗនទ្ៀត )រួរមាេ ការលោ ស់ទ្ីលំនៅនដាយបង្ខំ 

េិង្ការនធ្វើឲ្យប៉ះពាលដល់នសចក្តីថ្ងោងនូររបស់រេុសស( ក្នុង្អំ ុង្នពលលោ ស់ទ្ីលំនៅម្បជាជេ)ដំណាក់្កាលទ្ី២( េិង្ 

ការនធ្វើរេុសសឃ្លត ការសមាោ ប់រង្គគ ល តាររយៈការសមាោ ប់អនក្រដឋការថ្េរបបសាធារណៈរដឋដ មរនៅទ្ួលនពាធ៍្ថ្ម្ជ  ។ 

អង្គជំេុំជម្រះក៍្បាេរក្ន ើញផង្ដដរថ្ន េួេ ជា េិង្ ន ៀិ សំផេ បាេនរៀបចំដផេការ បាេញុះញង់្ បាេជួយេិង្ជំរុញ 

ចំនពាះឧម្កិ្ដឋថ្េការសមាោ ប់រង្គគ ល )នៅក្នុង្អំ ុង្នពលលោ ស់ទ្ីលំនៅម្បជាជេ)ដំណាក់្កាលទ្ី១ េិង្ទ្ី២((     

អំនពើអរេុសសធ្រ៌នផសង្ៗនទ្ៀត )រួរមាេ ការនធ្វើឲ្យបាត់ ោួេនដាយបង្ខំ( 

)នៅក្នុង្អំ ុង្នពលលោ ស់ទ្ីលំនៅម្បជាជេ)ដំណាក់្កាលទ្ី២(( 

េិង្ការនធ្វើទ្ុក្បុក្នរនញនដាយរូលនហតុេនោបាយ)នៅទ្ួលនពាថ្ម្ជ(។ បដេារពីនលើនេះនទ្ៀត េួេ ជា 

ម្តូិបាេរក្ន ើញថ្ន បាេបញ្ញជ ចំនពាះឧម្កិ្ដឋក្រមោងំ្នេះ។ 

អង្គជំេុំជម្រះបាេរក្ន ើញដត េេួ ជា 

ដដលទ្ទ្ួល ុសម្តូិក្នុង្លរជាថ្នន ក់្នលើចំនពាះឧម្កិ្ដឋក្រមោងំ្អស់ដដលបាេម្បម្ពឹតតន ើង្នៅក្នង្អំ ុង្នពលថ្េការលោ ស់ទ្ី

លំនៅម្បជាជេ េិង្ នៅទ្ួលនពាថ្ម្ជ ដដលក្តាត នេះម្តូិបាេយក្រក្ពិចារណានៅនពលផតលា នោស។ 

 

នៅក្នុង្ការសនម្រចអំពីការផតលា នោស អង្គជំេុំជម្រះបាេពិចារណានៅនលើភាពធ្ៃេ់ធ្ៃរថ្េបទ្ឧម្កិ្ដឋ រួរោងំ្ 

ឧម្កិ្ដឋក្រមោងំ្អស់ដដលម្តូិបាេម្បម្ពឹតតន ើង្ នៅទ្ូោងំ្ម្បនទ្ស នៅក្នុង្អំ ុង្នពលជាង្ ២ ឆាន ំក្េោះ 

ម្បឆំាង្េឹង្ជេរង្នម្គាះោ៉ង្នម្ចើេដដលសា ិតក្នុង្ចំនណារជេរង្នម្គាះដ៍នម្ចើេបំផុតថ្េនរឿង្ក្តីម្ពហមទ្ណឌ ដដលធាោ ប់ម្តូិបាេ

សនម្រច ោក់្ទ្ង្េឹង្ឧម្កិ្ដឋក្រមអេតរជាតិ។ ភាពធ្ៃេ់ធ្ៃរថ្េបទ្ឧម្កិ្ដឋនេះគឺម្តូិបាេបង្គា ញឲ្យន ើញ 



 

តាររយៈលក្ខ ណឌ លលថ្េការលោ ស់ទ្ីលំនៅម្បជាជេនដាយបង្ខំ ដដលមាេភាពធ្ៃេ់ធ្ៃរ គាម េការអេុនម្គាះ 

េិង្អរេុសសធ្រ៌។ នលើសពីនេះនទ្ៀត ឧម្កិ្ដឋក្រមោងំ្នេះមាេផលិសាបាក្ធ្ៃេ់ធ្ៃរ េិង្ជាប់ជាេិចចនៅនលើជេរង្នម្គាះ 

េិង្សាច់ញាត់របស់ពួក្នគ េិង្ម្បនទ្សក្រពុជា ជាទ្ូនៅ។ អង្គជំេុំជម្រះក៍្បាេរក្ន ើញេូិសាា េទ្រៃេ់នោសជានម្ចើេៈ 

)េួេ ជា េិង្ ន ៀិ សំផេ គឺជាអនក្បាេទ្ទ្ួលការអប់រំ ពង់្ ពស់ េិង្បាេដឹង្អំពីបចច័យថ្េអំនពើរបស់ ោួេ  

ឧម្កិ្ដឋក្រមម្តូិបាេម្បម្ពឹតតនដាយការរំនលាភរុ តំដណង្ថ្េអំណាច េិង្ឥទ្ធិពលរបស់ពួក្នគ 

នហើយជេរង្នម្គាះជានម្ចើេគឺជាជេង្គយរង្នម្គាះ េិង្គាម េការការពារ េិង្មាេសាា េសម្មាលតិចតួចបំផុត។ អង្គ-

ជំេុំជម្រះបាេសនម្រចចលា នោស េួេ ជា េិង្ ន ៀិ សំផេ ោំង្ពីរលក់្ដាក់្ពេធលគារអស់រួយជីិសាត 

នដាយក្ត់សមាគ ល់ថ្ន ពិរុទ្ធជេមាន ក់្ៗមាេសិទ្ធិបតឹង្សាទ្ុក្ខចំនពាះការផតលា នោសនេះ។ 

អង្គជំេុំជម្រះសាលាដំបូង្រក្ន ើញថ្ន នដើរបណត ឹង្រដឋបបនិណី េិង្ ជេរង្នម្គាះដ៍នម្ចើេ បាេទ្ទ្ួលរង្េូិការឈឺចាប់ 

ដដលរិេអាចវាស់ដិង្បាេ រួរោងំ្ការឈឹចាប់ជារូបិ័េត ការបាត់បង់្នសដឋកិ្ចច ការបាត់បង់្នសចក្តីថ្ងោងនូរ ជំងឺ្ផោូិចិតត 

េិង្ទ្ុក្ខនសាក្នដាយសារការបាត់បង់្សមាជិក្ម្គួសារ េិង្ អនក្រាប់អាេជិតសន ិទ្របស់ពួក្នគ 

ដដលជាបចច័យថ្េឧម្កិ្ដឋក្រមដដល េេួ ជា េិង្ ន ៀិ សំផេ ម្តូិបាេផតលា នោសនេះ  ។ នហតុដូនចនះ 

អង្គជំេំុជម្រះគាមំ្ទ្នលើការអេុិតតគំនរាង្សំណង្ជំងឺ្ចិតតចំេួេ ១១ ដដលបាេនរៀបចំន ើង្ សរម្សប 

នដើរបីទ្ទ្ួលសាគ ល់េូិការឈឺចាប់របស់នដើរបណត ឹង្រដឋបបនិណី 

ដដលបណាត លរក្ពីការម្បម្ពឹតតឧម្កិ្ដឋក្រមដដលបាេជំេុំជម្រះនេះ េិង្នដើរបី 

ផតល់ជាម្បនោជេ៍ដល់នដើរបណត ឹង្រដឋបបនិណី ដដលជាការបញ្ញជ ក់្អំពីការឈឺចាប់នេះ។ 

គំនរាង្ខាង្នម្ការម្តូិបាេគាមំ្ទ្ៈ ការបនង្កើតឲ្យមាេទ្ិវាជាតិថ្េការចង្ចាំ 

ការសាង្សង់្សតូ បនៅភនំនពញសម្មាប់ររោឹក្ដល់ជេរង្នម្គាះនដាយសារការជនរោៀសនដាយបង្ខំ 

 ិ សាធី្ពោបាលតាររនបៀបការចង្ម្ក្ង្ជាសក្ខីក្រម ម្កុ្រជួយ ោួេងង្ ការតាងំ្ពិពណ៌ជា     អចិថ្្េតយ៍ 

ការតាងំ្ពិពណ៌ចល័ត េិង្គនម្មាង្អប់រំ ការប ច្ូលជំពូក្សត ីពីការជនរោៀសម្បជាជេនដាយបង្ខំ េិង្     

ទ្ីតាងំ្សមាោ ប់រេុសសនៅទ្ួលនពាធ៍្ថ្ម្ជ នៅក្នុង្ក្រមិសាធី្សិក្ារបសស់ាលានរៀេនៅក្រពុជា ការសាង្សង់្រជឈរណឌ ល

សិក្ាសេតិភាព គនម្មាង្នបាះពុរពកូ្េនសៀិនៅអំពីអង្គនហតុដដលម្តូិបាេសនម្រចនសចក្តី 

េិង្ការចូលរួររបស់នដើរបណត ឹង្រដឋបបនិណីនៅ អ.ិ.ត.ក្ ការនបាះពុរពពីរថ្េសាលម្ក្រសំណុំនរឿង្ ០០២/០១ 

េិង្គនម្មាង្ផាយនមម ះនដើរបណត ឹង្រដឋបបនិណីនៅក្នុង្នគហទ្ំព័ររបស់ អ.ិ.ត.ក្។  

សិលការនលើអង្គនសចក្តី នៅក្នុង្ការជំេុំជម្រះនេះ បាេចាប់នផតើរនៅថ្ងៃទ្ី ២១ ដ  ិសាចឆិកា ឆាន ំ ២០១១ 

េិង្បាេបិទ្ប ច្ប់នៅថ្ងៃទ្ី ៣១ ដ  តុលា ឆាន ំ ២០១៣ ។ នៅក្នុង្រយៈនពល ២២២ ថ្ងៃថ្េថ្ងៃជំេុំជម្រះនេះ 

អង្គជំេុំជម្រះបាេសាត ប់សក្ខីក្រមរបស់បុគគលចំេួេ ៩២ លក់្ ដដលរួរមាេ   សាក្សីអង្គនហតុចំេួេ ៥៣ លក់្ សាក្សី



 

អតតចរសាតចំេួេ ៥ លក់្ នដើរបណត ឹង្រដឋបបនិណីចំេួេ ៣១ លក់្ េិង្អនក្ជំលញចំេួេ ៣ លក់្។ មាេម្បជាជេចំេួេ 

១០៣.៧២៤ លក់្ ដដលរិេធាោ ប់មាេពីរុេរក្ បាេចូលរួរតារដាេការជំេុំជម្រះនេះ។ 

 

 

 

សម្មាប់ព័ត៌មាេបដេារសូរោក់្ទ្ង្: 

 

Mr. Lars Olsen 

Legal Officer 

Mobile: +855 (0)12 488 023 

Land line: +855 (0)23 861 669 

Email: olsenl@un.org 

 

 

 

Mr. Neth Pheaktra 

Press Officer 

Mobile phone: +855 (0)12 488 156 

Land line: +855 (0)23 861 564 

Email: neth.pheaktra@eccc.gov.kh  

 

mailto:olsenl@un.org

