
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១៧ 

 

សេចក្តីប្រកាេពត័៌មាន 

អង្គជំន ំជប្រះសាលាដំរូង្កាត់រនថយវិសាលភាពននេំណ ំស ឿង្ ០០២ 

 

ពៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្ម្ះសាលាដំបូង្បានកាត់បនថយវិសាលភាេថ្នសំណុំព ឿង្ ០០២ 

ម្បឆំ្ង្ ពែៀវ សំផន និង្ នួន ជា ពោយដកពេញនូវអង្គពេតុទងំ្ឡាយណាខដលមានពៅកនុង្ដីកាដំពណាះម្សាយ ពេើយ

ខដលម្ិនម្តូវបានបញ្ចូលពៅកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២/០១ ឬ សំណុំព ឿង្ ០០២/០២។ អង្គជំនុំជម្ម្ះសាលាដំបូង្បានបញ្ចប់

កិេចដំពណើ កា នីតិវិធីពាក់េ័នធនឹង្អង្គពេតុទងំ្ពនះ អនុពលាម្តាម្វិធាន ៨៩ សទួនបី ថ្នវិធានថ្ផទកនុង្។ 

  

ពៅថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ អង្គជំនុំជម្ម្ះសាលាដំបូង្ បានបង្គគ ប់ឲ្យបំខបកកិេចដំពណើ កា នីតិវិធីសវនា-

កា ពៅកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២ ពៅជាសំណុំព ឿង្េី  ឬពម្េើន។ ពសេកតីសពម្ម្េនាពេលពម្កាយម្កពទៀត  បស់អង្គជំនុំ-

ជម្ម្ះសាលាដំបូង្ខដលសពម្ម្េបំខបកសំណុំព ឿង្ ០០២/០១ ម្តូវបានអង្គជំនុំជម្ម្ះតុលាកា កំេូលសពម្ម្េតម្កល់ពៅថ្ងៃ

ទី ២៣ ខែ កកកោ ឆ្ន ំ ២០១៣។ ពសេកតីសពម្ម្េបខនថម្ពទៀត បស់អង្គជំនុំជម្ម្ះសាលាដំបូង្ខដលសពម្ម្េបំខបកសំណុំ

ព ឿង្ ០០២/០២ ម្តូវបានអង្គជំនុំជម្ម្ះតុលាកា កំេូលសពម្ម្េតម្កល់ ពៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ កកកោ ឆ្ន ំ ២០១៤។ ពៅកនុង្  

ពសេកតីសពម្ម្េថ្ងៃទី ២៩ ខែ កកកោ ឆ្ន ំ ២០១៤ អង្គជំនុំជម្ម្ះតុលាកា កំេូលបានម្បកាសផ្អា កបពណាត ះអាសននេំពពាះ

បទពោទនានាខដលសថិតពៅពម្ៅេី វិសាលភាេថ្នសំណុពំ ឿង្ ០០២/០១ និង្សំណុពំ ឿង្ ០០២/០២ ពោយ ង់្ោកំា 

សពម្ម្េពសេកតីសម្ម្សប បសអ់ង្គជំនុំជម្ម្ះសាលាដំបូង្។ បទពោទម្បកាន់ម្បឆំ្ង្ ពែៀវ សំផន និង្ នួន ជា ពាក់េ័នធ

ពៅនឹង្អង្គពេតុនានាពៅកនុង្ វិសាលភាេថ្នសំណុពំ ឿង្ ០០២/០១ ម្តូវបានជំនុំជម្ម្ះ ួេរាល់ជាសាថ េ  ពោយអង្គជំនុំ-

ជម្ម្ះតុលាកា កំេូលបានពេញសាលដីកាពៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ  វិេិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦។ ពលើសេីពនះពទៀត សវនាកា េិនិតយ     

ភ័្សតតុាង្ពៅកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២/០២ បានបញ្ចប់ពៅថ្ងៃទី ១១ ខែ ម្ករា ឆ្ន ំ ២០១៧។  

 

ពៅថ្ងៃទី ១១ ខែ ម្ករា ឆ្ន ំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្ម្ះសាលាដំបូង្បានសាត ប់ពសេកតីសននិោា នផ្អទ ល់មាត់េីភាគីនានាថ្ន

សំណុំព ឿង្ ០០២ អំេីសាថ នភាេថ្នអង្គពេតុទងំ្ឡាយខដលម្ិនម្តូវបានបញ្ចូលពៅកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២/០១ ឬ សណំុំព ឿង្ 

០០២/០២។ អង្គជំនុំជម្ម្ះសាលាដំបូង្យល់ព ើញថា អង្គពេតុនានាខដលបានយកម្កជំនុំជម្ម្ះ ឬខដលនឹង្ម្តូវយកម្ក



 
 

ជំនុំជម្ម្ះពៅកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២/០១ និង្ សំណុំព ឿង្ ០០២/០២ គឺជាតំណាង្សម្ម្សបេំពពាះ វិសាលភាេថ្នដីកា

ដំពណាះម្សាយ និង្បានឆ្ះុបញ្ញច ងំ្ដ៏សម្ម្សបថ្នអំពេើឧម្កិដា និង្កា ទទួលែុសម្តូវជាលកខណៈបុគគល បស់ជនជាប់ពោទ

ខដលម្តូវបានពោទម្បកានទ់ងំ្ម្ូល។ អង្គជំនុំជម្ម្ះសាលាដំបូង្បានសននិោា នថា កា បនតដំពណើ កា ជំនុំជម្ម្ះពលើសេីពនះ

បខនថម្ពទៀតពៅកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២ នឹង្ម្ិនផតល់ជាម្បពោជន៍ដល់ដំពណើ កា នីតិវិធីម្បកបពោយយុតតិធម្៌ មានអតថន័យ 

និង្ឆ្ប់ េ័សពនាះពទ ដូពេនះពេើយ អង្គជំនុំជម្ម្ះសពម្ម្េបញ្ចប់កិេចដំពណើ កា នីតិវិធីពាក់េ័នធនឹង្អង្គពេតុទងំ្ឡាយ

ណាខដលមានពៅកនុង្ដីកាដំពណាះម្សាយកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២ ពេើយខដលម្ិនម្តូវបានបញ្ចូលពៅកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២/

០១ ឬ សំណុំព ឿង្ ០០២/០២។ 

 

បនាទ ប់េីពសេកតីសពម្ម្េពនះ នឹង្ម្ិនមានកិេចដំពណើ កា នីតិវិធីបខនថម្ពទៀតពទពៅកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២ េំពពាះ 

កា ោា នខម្សអំបិល និង្ កា ោា នថ្ម្េស, ម្នទី សនតិសុែ សង់្ ម្នទី សនតិសុែ ពកាះែយង្ ម្នទី សនតិសុែ ថ្ម្េដំ ីម្សុត ម្នទី  

សនតិសុែ វតតគី  ី ម្យ ម្នទី សនតិសុែ ភូ្ម្ិភាគឧតត  ម្នទី សនតិសុែ វតតធក្ និង្ ម្នទី សនតិសុែ ពោកកតួេ, កខនង្្សម្ាប់

ម្នុសសកនុង្ម្សុក ១២ (ភូ្ម្ិភាគបសចឹម្) ទួលពពាធិថ្ម្ជ (អង្គជំនុំជម្ម្ះកត់សមាគ ល់ថា អង្គពេតុខដលទក់ទង្នឹង្ទីកខនង្្

ពនះម្តូវបានយកម្កជំនុំជម្ម្ះខផនកែ្ះកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២/០១) និង្ កខនង្្សម្ាប់ម្នុសសពៅសទឹង្តូេ, កា ផ្្អស់ទី

លំពៅម្បជាជនេីភូ្ម្ិភាគបូព៌ា (ដំណាក់កាលទី៣), កា ម្បម្េឹតតពលើេុទធសាសនិក (ទូទងំ្ម្បពទស), កា ម្បម្េឹតតពលើជន

ជាតិោម្ពៅម្នទី សនតិសុែ ម្កូេឆ្ា  និង្ ឧម្កិដាកម្ាម្បម្េឹតតពោយកង្ទ័េបដិវតតកម្ពជុា ពៅពលើទឹកដីពវៀតណាម្។ ពទះបី

ជាោ៉ា ង្ពនះកតី ភ័្សតតុាង្ខដលពាក់េ័នធពៅនឹង្អង្គពេតុខដលម្តូវបានដកពេញ អាេម្តូវបានពោង្កនុង្ក ណីខដលវិសាល

ភាេថ្នអង្គពេតុទងំ្ពនាះមានភាេពាក់េ័នធពៅនឹង្អង្គពេតុខដលមានពៅកនុង្សំណុំព ឿង្ ០០២/០២។ 

  
 

សម្មាប់េ័ត៌មានបខនថម្ សូម្ទំនាក់ទំនង្៖ 

 

 

ពលាកម្សី Hayat Abu Saleh 

ម្ន្រនតីេ័ត៌មានសាធា ណៈ 

ទូ សេទថ្ដពលែ៖ +855 (0) 12 488 936 

ទូ សេទពលើតុពលែ៖ +855 (0) 23 860 191 

អុីខម្ល៖  abusaleh@un.org  

 

ពលាក ពនម្ត ភ្ន្រកាត  

ម្ន្រនតីនាពំាកយសាលាកតីខែា ម្កេម្ 

ទូ សេទថ្ដពលែ៖ +855 (0)12 488 156 

ទូ សេទពលើតុពលែ៖ +855 (0)23 861 564 

អុីខម្ល៖  neth.phektra@eccc.gov.kh 
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