រាជធានីភ្ំលន េញ ថ្ងៃទី ២៦ សខកញ្ញា ឆ្នំ ២០១៨

សេចក្តប្ី រកាេព័ត៌មាន
អង្គជំនំជប្រះសាលាដំរូង្នន អ.វ.ត.ក្ ក្ំណត់យក្នងៃទី១៦ ខែវិចឆកា
ិ ឆ្ន ំ ២០១៨
សដើរបីប្រកាេសាលាប្ក្រេំណំស ឿង្ ០០២/០២ ពាក្់ព័នធនឹង្ជនជារ់សោទ នួន ជា និង្សែៀវ េំផន
លៅថ្ងៃលនេះ អង្គជំនុំជប្មេះសាលាដំរូង្ថ្នអង្គជំនុំជប្មេះ វសាសាមញាកនុង្តុលាការកមពជា
ុ
(អ.វ.ត.ក.) បានលេញដីកា
កំណ្ត់កាេររសាលេេទប្រកាសសាេប្កមលៅកនុង្សំណ្ំលុ រឿង្

០០២/០២

លោយបានជូនដំណ្ឹង្ដេ់ភាេីនានាថា

អនុ

លលាមតាមវសាធាន ១០២ (១) ថ្នវសាធានថ្ផ្ទកនុង្ អង្គជំនុំជប្មេះសាលាដំរូង្នឹង្ប្រកាសលសេកតីសំអាង្លហតុ និង្សផ្នកថ្ន លសេ
កតីសលប្មេថ្នសាេប្កមកនុង្សំណ្ំលុ រឿង្ ០០២/០២ ោក់េ័នន
ធ ឹង្ជនជារ់លោទ នួន ជា និង្លខៀវ សំផ្ន លៅថ្ងៃ សុប្ក ទី១៦

សខវសាេកា
ិ េ ឆ្នំ ២០១៨ លៅកនុង្សាេសវនាការធំថ្នអវតក ោរ់េលី ៉ោ ង្ ០៩:៣០ នាទីប្េឹក។
សវនាការលដញលោេេិនិតយភ្័សតា
តុ ង្សំណ្ំលុ រឿង្

០០២/០២

បានោរ់លផ្តើមលោយការលធវើលសេកតីសននិោានលោទ

ប្រកាន់លៅថ្ងៃទី១៧ សខ តុលា ឆ្នំ ២០១៤ និង្បានរញច រ់លៅថ្ងៃទី ១១ សខ មករា ឆ្នំ ២០១៧។ ការជំនុំជប្មេះ រួមទំង្ការ
សាតរ់លសេកតីសននិោានរិទរញច រ់កិេចេិភាកាលដញលោេផ្ង្

នរយៈលេេសរុរេំនួន ២៨៣ ថ្ងៃ។ កនុង្អំឡុង្លេេសវនា

ការលនេះ អង្គជំនុំជប្មេះសាលាដំរូង្បានសាតរ់សកខីកមមេរ
ី ុេគេសរុរេំនួន ១៨៥ នាក់ កនុង្លនាេះ

នសាកសីរញ្ញាក់អង្គលហតុ

េំនួន ១១៤ នាក់ លដើមរណ្តឹង្រដារបលវណ្ីេំនួន ៦៣ នាក់ និង្អនកជំនាញេំនួន ៨ នាក់។ សវនាការលនេះ
អារមមណ្៍យ៉ោង្ខ្លង្
ំ េីសាធារណ្ជន លោយ

នការោរ់

នសាធារណ្ជនេូេរួមសាតរ់ និង្តាមោនសវនាការលនេះលោយផ្ទទេ់ សរុរ

េំនួន ៨២ ៧៨០ នាក់។
ជនជារ់លោទសដេប្តូវជំនុំជប្មេះកនុង្សំណ្លំុ រឿង្ ០០២/០២

ន នួន ជា សដេជាអនុលេខ្រកសកុមយ
មុ នីសក
ត មពុ

ជា និង្ លខៀវ សំផ្ន ជាប្រមុខរដាថ្នរររកមពជា
ុ ប្រជាធិរលតយយ។ រទលោទលៅកនុង្សំណ្លំុ រឿង្ ០០២/០២ េឺឧប្កិដក
ា មម
ប្រឆ្ំង្នឹង្មនុសសជាតិ អំលេើប្រេ័យេូជសាសន៍ និង្ការរំោររំោនយ៉ោង្ធៃនធ
់ រៃ លៅលេើអនុសញ្ញាទីប្កុង្ហសឺសណ្វ ោក់
េ័នលធ ៅនឹង្ទីតាង្
ំ ឧប្កិដក
ា មម និង្ការលោទប្រកាន់លេើអង្គលហតុដូេតលៅ ៖ ការោានការង្ករ និង្សហ- ករណ្៍ (សហករ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់លោមលៅ ខណ្ឌលោធិ៍សសនជ័យ ប្រអរ់សរ
ំ ុប្ត ៧១ ភ្នំលេញ កមពជា
ុ ទូរស័េទ (៨៥៥) ០២៣ ៨៦១ ៥០០ ទូរសារ (៨៥៥) ០២៣ ៨៦១៥៥៥ លេហទំេរ័
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ណ្៍ប្តាំកក់ ការោានទំនរ់ប្តោំង្ងម ការោានទំនរ់ ១ មករា និង្ការោានសាង្សង្់ប្េលានយនតល

េះកំេង្់ឆ្នំង្) មនទីរសនតិ

សុខ និង្ទីតាង្
ំ ស ល រ់មនុសស (មនទីរសនតិសុខ ស-២១ មនទីរសនតិសុខប្កាំង្តាោន់ មនទីរសនតិសុខអូរកសនសង្ និង្មនទីរសនតិ
សុខភ្នំលប្កាេ) អំលេើប្រេ័យេូជសាសន៍លៅលេើប្រជាជនោម និង្លវៀតណាម ការប្រប្េឹតិេ
ត ំលោេះេុទធសាសនិកជន និង្
អតីតមន្រនតីរដាការថ្នរររសាធារណ្រដាសខមរ និង្ការលរៀរអាោហ៍េិោហ៍លៅទូទង្
ំ ប្រលទស។ អង្គជំនុំជប្មេះក៏បានលរើកសវ
នាការលដញលោេេិនិតយភ្័សតា
តុ ង្លេើការលោទប្រកាន់អំេីេកខណ្ៈថ្នជល ល េះប្រោរ់អាវុធរវាង្កមពជា
ុ ប្រជាធិរលតយយនិង្
សាធារណ្រដាសង្គមនិយមលវៀតណាម តួនាទីររស់ជនជារ់លោទលៅកនុង្រោាភ្ិបាេ រួមទំង្ភ្័សតា
តុ ង្សតីេីរេនាសមព័នរធ ដា
បាេ និង្ប្រេ័នទ
ធ ំនាក់ទំនង្លៅកនុង្រររកមពជា
ុ ប្រជាធិរលតយយ៕

សប្

រ់េ័ត៌

នរសនែម សូមទក់ទង្៖

លលាក លនប្ត ភ្ន្រកាត
ប្រធានសផ្នកកិេចការសាធារណ្ៈ និង្មន្រនតីនាោ
ំ កយសាលាកតីសខមរប្កហម
ទូរសេទថ្ដ៖ +៨៥៥ (០)១២ ៤៨៨ ១៥៦
អុីសមេ៖ neth.pheaktra@eccc.gov.kh

ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់លោមលៅ ខណ្ឌលោធិ៍សសនជ័យ ប្រអរ់សរ
ំ ុប្ត ៧១ ភ្នំលេញ កមពជា
ុ ទូរស័េទ (៨៥៥) ០២៣ ៨៦១ ៥០០ ទូរសារ (៨៥៥) ០២៣ ៨៦១៥៥៥ លេហទំេរ័
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