
របៀបដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុង
សំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤



តើជា "ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី"  មានន័យ 
យ៉ាងណា?

	 ដើមបណ្តងឹរដ្ឋប្បវេណី	គឺជាជនរងគេះ	ដេល
ចូលរួមក្នុងនាមជាភាគីមួយនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការ	
នីតិវិធីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញក្នុង	
តុលាការកម្ពជុា	(ហៅកាត់ថា	អ.វ.ត.ក	ឬ	សាលាក្តី	
ខ្មេរកេហម)។	ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទទួលបាន	
សិទ្ធិទូលំទូលាយសេដៀងគ្នាទៅនឹងសិទ្ធិរបស	់
សហពេះរាជអាជា្ញា	និងកេុមចុងចោទដេរ	ហើយ	
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអាចស្នើសុំសំណងផ្លូវចិត្ត	
និងសំណងសមូហភាព។

	 ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមានសិទ្ធិមានអ្នក	
តំណាងមា្នាក់ជាមេធាវីជនជាតិខ្មេរ	ឬមេធាវ	ី
អន្តរជាតិ។	នៅក្នុងដំណាក់កាលសុើបអង្កេត	ដើម
បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអាចស្នើសហចៅកេមសុើប	
អង្កេតឲ្យសា្តាប់ចម្លើយរបស់ខ្លួន	សាកសួរសាក្សី	
ចុះទៅទីតាំងឧកេិដ្ឋកម្ម	ឬបេមូលភ័ស្តុតាងផ្សេង	
ទៀត	តាងនាមឲ្យខ្លួន។

	 ការដាក់ពាក្យសុំជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណ	ី
គឺមិនចំណាយបេក់ឡើយ	ហើយការមានមេធាវ	ី
មា្នាក់ជាអ្នកតំណាងឲ្យខ្លួនក៏មិនចំណាយបេក	់
ដេរ។

	 បេសិនបើរឿងក្តីតេូវបញ្ជូនទៅជំនុំជមេះ	
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់នឹងបង្កើតជាកេុម
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរួមមួយ។

តើនរណាខ្លះអាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជា 
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី?

	 ជនរងគេះដោយសារឧកេិដ្ឋកម្មដេលចោទ
នៅក្នុងសំណុំរឿង	០០៣	និង	០០៤	អាចដាក់ពាក្យ	
សុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។	អ្នកមាន	
សិទ្ធិកា្លាយជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី	បេសិនបើអ្នក	
ឬសមាជិកគេួសារជិតស្និទ្ធណាមា្នាក់	បានទទួលរង	
ព្យសនកម្ម/របួសផ្នេករាងកាយ	ផ្នេកសមា្ភារៈ	ឬផ្លវូចិត្ត	

ដោយសារលទ្ធផលផ្ទាល់ពីឧកេិដ្ឋកម្មយ៉ាងហោច
ណាស់មួយក្នុងចំណោមឧកេិដ្ឋកម្មដេលកំពុងតេ	
ស្ថិតនៅកេមការសុើបអង្កេត	(សូមមើលបញ្ជ	ី
ខាងកេមស្តីអំពីទីតាំងឧកេិដ្ឋកម្មដេលកំពុងតេ
សុើបអង្កេត)។

តើអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើម 
បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយមិនចំណាយបេក់ 
បានតាមរបៀបណា?

	 នរណាមា្នាក់ដេលជឿថាអាចមានលក្ខណៈ	
គេប់គេន់ជាជនរងគេះ	អាចដាក់ពាក្យសុ	ំ
តាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយមិន	
ចំណាយបេក់	គឺគេន់តេបំពេញទមេង់ព័ត៌មាន	
ជនរងគេះតេប៉ុណោ្ណោះ។	ទមេង់ព័ត៌មានជន	
រងគេះនេះមានភា្ជាប់ជូន	ឬអាចស្នើសុំព	ី
អង្គភាពគំពារជនរងគេះ	ហើយកេយព	ី
បំពេញរួច	តេូវបញ្ជូនទៅ៖	

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ

អង្គជំនំុជមេះវិសាមញ្ញក្នងុតុលាការកម្ពជុា
ផ្លូវជាតិលេខ	៤	សង្កាត់ចោមចៅ	
ខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ	
បេអប់សំបុតេលេខ	៧១	ភ្នំពេញ	
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទការិយល័យ៖	០២៣	៨៦១	៨៩៥
ទូរស័ព្ទសមេប់បេឹក្សា៖	០៩៧	៧៤២	៤២១៨
ការិយល័យបើកធ្វើការពីថ្ងេច័ន្ទ	ដល់ថ្ងេ		
សុកេ(ម៉ាង	៩:០០	ពេឹក	ដល់	៤:៣០	
	រសៀល)	លើកលេងថ្ងេបុណ្យ	និងថ្ងេ	
ឈប់សមេក។
អុីម៉េល៖	ហង្ស	វណ្ណៈ	
vss@eccc.gov.kh	

វាមានសារសំខាន់ណាស់ដេលអ្នកតេូវ
បំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ចូលទៅក្នុងទមេង	់
ព័ត៌មានជនរងគេះ	ដោយបញ្ចូលព័ត៌មាន	
ដូចខាងកេម៖

•	 ឈ្មោះ

•	 បេសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជា	
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី	ដោយសារតេ	
ឧកេិដ្ឋកម្មតេូវបានបេពេឹត្តឡើងទៅលើ
សមាជិកគេួសារជិតស្និទ្ធណាមា្នាក់	អ្នក
តេូវបញ្ចូលឈ្មោះសមាជិកគេួសារនោះ		
ហើយបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងជាអ្វីជាមួយ
គត់។

•	 អាស័យដា្ឋាននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា

•	 ហត្ថលេខា	ឬសា្នាមមេដេ

•	 ព័ត៌មានទាំងអស់ទាក់ទងនឹងឧកេិដ្ឋកម្ម
ណាមួយ	ឬឧកេិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដេលធ្វើឲ្យ
អ្នកកា្លាយជាជនរងគេះ

•	 បញ្ជាក់ថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជា	
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុ	ំ
រឿង	០០៣	ឬសំណុំរឿង	០០៤	ឬក	៏
សំណុំរឿងទាំងពីរ

•	 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងមួយច្បាប់	
(ចាំបាច់)	ឬប័ណ្ណសមា្គាល់ខ្លួនផ្សេង	
ទៀត	(បេសិនបើមាន)

•	 ឯកសារណាដេលគំទេព័ត៌មានដេល	
អ្នកបានផ្តល់ជូននៅក្នុងទមេង់ព័ត៌មាន	
ជនរងគេះ	ដូចជារូបថតជនរងគេះ	
មួយសន្លឹក(បេសិនបើមាន)

លោកអ្នកក៏អាចស្វេងរកជំនួយក្នុងការ	
បំពេញសំណុំបេបបទជនរងគេះ	ដោយ	
ទាក់ទងជាលក្ខណៈបុគ្គល		នៅ៖

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា  
(DC-Cam)
ផ្ទះលេខ	៦៦	មហាវិថីពេះសីហនុ
បេអប់សំបុតេ	១១១០	ភ្នំពេញ	
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖	+៨៥៥	២៣	២១១	៨៧៥
ទូរសារ៖	+៨៥៥	២៣	២១០	៣៥៨



តើអ្នកអាចរកមេធាវីដើម្បីតំណាងអ្នកបាន
ដោយរបៀបណា?

	 អង្គភាពគំពារជនរងគេះនេ	អ.វ.ត.ក	អាច	
ជួយអ្នកក្នុងការស្វេងរកមេធាវីដេលនឹងតំណាង	
អ្នក	ដោយមិនចំណាយបេក់។	ព័ត៌មានពិសា្តារ	
សមេប់ទាក់ទងអង្គភាពគំពារជនរងគេះ	មាន	
នៅទំព័រមុន។

	 អ្នកក៏អាចទាក់ទងអង្គការណាមួយខាងកេម	
នេះ	បេសិនបើអ្នកតេូវការជំនួយក្នុងការស្វេងរក	
មេធាវីដោយមិនចំណាយបេក់។

តើបេភេទសំណងអ្វដីេលដើមបណ្តងឹរដ្ឋប្បវេណី 
អាចស្នើសុំបាន?

	 បេសិនបើជនណាមា្នាក់ដេលតេូវបានចោទ
បេកាន់អំពីបទឧកេិដ្ឋណាមួយនៅ	អ.វ.ត.ក	
តេូវបានរកឃើញថាមានទោសនោះ	ដើមបណ្តឹង	
រដ្ឋប្បវេណីអាចស្នើសុំ	អ.វ.ត.ក	ផ្តល់សំណង។	
សំណងជាថវិកាសមេប់បុគ្គលនីមួយៗ	គឺមិនមាន	
អនុវត្តទេនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់		
អ.វ.ត.ក។	ចៅកេមអាចមានអំណាចផ្តល់សំណង	
ដេលហៅថា	“សំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាព”។

	 នៅក្នុងបរិបទនេះ	“សំណងសមូហភាព”	
មានន័យថា	តុលាការតេឹមតេអាចចេញដីកាបង្គាប	់
ឲ្យមានសំណងដេលផ្តល់បេយោជន៍ដល់ដើម	
បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីជាកេុម	ឬដល់កេុមជនរងគេះ	
ឬសង្គមជាតិកម្ពុជាតេប៉ុណោ្ណោះ។

	 ពាក្យថា	“សំណងផ្លូវចិត្ត”	នៅក្នុងបរិបទនេះ	
សំដៅទៅលើបេភេទសំណងជាក់លាក់ដេល	
តុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យមាន។	សំណង	“ផ្លូវចិត្ត”
គឺជាសំណងដេលគេន់តេជានិមិត្តរូប	ប៉ុន្តេពុំមេន	
ជាសមា្ភារៈ	ឬជាបេយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឡើយ។

	 ឧទាហរណ៍អំពី	“សំណងផ្លវូចិត្តនិងសមូហភាព”
	អាចមានដូចជា៖	ដីកាបង្គាប់ឲ្យបោះពុម្ពផ្សាយ
សាលកេមរបស់តុលាការ	នៅក្នុងបេព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ	
ដោយជនដេលតេូវបានកាត់ទោសទទួលបន្ទុក	
ចំណាយ	និងដីកាបង្គាប់ឲ្យផ្តល់មូលនិធិដល់
សេវាផ្សេងៗដេលមិនរកបេក់ចំណេញ	ឬសកម្មភាព	
ផ្សេងទៀតដេលមានបំណងផ្តល់បេយោជន៍ដល	់
ជនរងគេះ	ឬជាអ្វីដេលជាការរំឭកដល់ជនរង
គេះជាដើម។

	 នៅពេលដេលបំពេញទមេង់ព័ត៌មានជនរង	
គេះ	អ្នកអាចស្នើសុំបេភេទសំណងផ្លូវចិត្តនិង	
សមូហភាពដេលអ្នកចង់ឲ្យតុលាការផ្តល់ជូន។

អង្គការ	AVOCATS	SANS	FRONTIERES	
FRANCE	(ASF	FRANCE)
ទូរស័ព្ទ៖	+៨៥៥	៩២	៨០៧	៧១៨	
អុីម៉េល៖		officecambo@avocatssans-
frontieres-france.org
ឬ	projetcetc@avocatssansfrontieres-
france.org

អង្គការកេមុអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធកិម្ពជុា	(CDP)
អាស័យដា្ឋាន៖	ផ្ទះលេខ១	ផ្លូវ៤៥០	
សង្កាត់ទួលទំពូង២	ខណ្ឌដូនពេញ	
រាជធានីភ្នំពេញ
គេហទំព័រ៖	www.cdpcambodia.org
អុីម៉េលរួម៖	cdp@cdpcambodia.org	

សំណុំរឿង ០០៣

	 អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹង
រដ្ឋប្បវេណីបេសិនបើអ្នកជាជនរងគេះដោយសារ	
ឧកេិដ្ឋកម្មដេលតេូវបានចោទបេកាន់ថាបានកើត	
ឡើងនៅទីតាំងខាងកេមនេះ	ចនោ្លាះថ្ងេទី១៧	
ខេមេសា	ឆ្នា១ំ៩៧៥	ដល់ថ្ងេទី៦	ខេមករា	ឆ្នា១ំ៩៧៩៖	

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	ស-	២១		នៅភ្នំពេញ

•	 ទីតាំងសមា្លាប់	ស្ទឹងតូច		នៅសេុកពញាកេក	
ខេត្តកំពង់ចាម

•	 ការដា្ឋានសាងសង់ពេលានយន្តហោះកំពង	់
ឆ្នាំង		នៅឃុំកេំងលាវ	សេុករលាប្អៀរ	
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

•	 មន្ទីរសន្តិសុខកងពល	៨០១		នៅសេុក	
វីនសេ	ខេត្តរតនគិរី

•	 ការដា្ឋានវាយថ្មស្ទឹងហាវ		នៅខេត្តកំពង់សោម

•	 មន្ទីរសន្តិសុខនិងទីតាំងសមា្លាប់	វត្តឥន្ទញាណ	
(ហៅ	វត្តកេម)		នៅខេត្តកំពង់សោម

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	ស-២២		នៅខ័ណ្ឌមានជ័យ	
រាជធានីភ្នំពេញ

•	 ចំការធុរេន	នៅភូមិរាម	សង្កាត់រាម	
ខ័ណ្ឌពេនប់	ខេត្តកំពង់សោម

•	 ការដា្ឋានបិតតេំង		នៅសង្កាត់បិតតេំង		
ខ័ណ្ឌពេនប់	ខេត្តកំពង់សោម



សំណុំរឿង ០០៤

	 អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹង
រដ្ឋប្បវេណីបេសិនបើអ្នកជាជនរងគេះដោយសារ
អំពើឧកេិដ្ឋកម្មខាងកេមនេះ	៖
	
•	 អំពើបេឆំងនឹងបេជាជនចាម	នៅក្នុងខេត្ត	

កំពង់ចាម	

•	 អំពើបេឆំងនឹងបេជាជនខ្មេរកេមនៅខេត្ត
តាកេវនិងខេត្តពោធិ៍សាត់	

•	 ការបោសសមា្អាតភូមិភាគកណា្តាល	(ខេត្ត	
កំពង់ចាមនិងកំពង់ធំ)	

•	 ការបោសសមា្អាតភូមិភាគពាយ័ព្យ	(ខេត្ត	
ពោធិ៍សាត់	បាត់ដំបង	និងបនា្ទាយមានជ័យ)

	 អ្នកក៏អាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើម	
បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានដេរ	បេសិនបើអ្នកជាជន	
រងគេះដោយសារឧកេិដ្ឋកម្មដេលតេូវបានចោទ
បេកាន់ថាបានកើតឡើងនៅទីតាំងខាងកេមនេះ	
ចនោ្លាះថ្ងេទី១៧	ខេមេសា	ឆ្នាំ១៩៧៥	ដល់ថ្ងេទី៦	
ខេមករា	ឆ្នាំ១៩៧៩	៖

ក)	ខេត្តកំពង់ចាម	(ភូមិភាគកណា្តាល)

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តអូរតេកួន	នៅឃុំពាមជីកង	
សេុកកងមាស	

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តបាធាយ		នៅឃុំបាធាយ	
សេុកបាធាយ	

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	មិត្តសុប	(គរ)	នៅឃុំគរ	
សេុកពេឈរ	

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តភ្នំបេុស	នៅឃុំកេឡា	
និងអំពិល	សេុកកំពង់សៀម

•	 ទីតាំងសមា្លាប់	គោកពេីង	នៅឃុំវិហារធំ	
សេុកកំពង់សៀម	

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	ចមា្ការសា្វាយចន្ទី	
នៅឃុំសា្វាយទាប	សេុកចំការលើ

•	 ការដា្ឋានពលកម្មដោយបង្ខំ	ទំនប់អន្លង់ជេ	
នៅសេុកពេឈរ

•	 “ទីតាំងសមា្លាប់	ថ្នល់បេក”		នៅឃុំសា្វាយទាប	
សេុកចមា្ការលើ	ខេត្តកំពង់ចាម	(ទាក់ទងនឹង	
មន្ទីរសន្តិសុខវត្តបារាយណ៍ជាន់ដេក)

ខ)	ខេត្តកំពង់ធំ	(ភូមិភាគកណា្តាល)
	
•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តសេងេ	នៅឃុំត្បេង	

សេុកកំពង់សា្វាយ

•	 គុកនិងទីតាំងសមា្លាប់	ទួលតាផ្លុង	នៅឃុំ	
កំពង់ចិនជើង	សេុងសោ្ទាង

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តកណា្តាល	នៅឃុំចេនៀង	
សេុកបារាយណ៍

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តបារាយណ៍ជាន់ដេក	នៅឃុំ	
បល្ល័ង្ក	សេុកបារាយណ៍

•	 គុកសម័យអាណានិគម	នៅកេុងកំពង់ធ	ំ
ខេត្តកំពង់ធំ	(ការបោសមា្អាតភូមិភាគកណា្តាល)

គ)	ខេត្តពោធិ៍សាត់	(ភូមិភាគពាយ័ព្យ)

•	 គុកលេខ	៨	នៅឃុំស្យា	សេុកកណ្តៀង

•	 ទីតាំងសមា្លាប់	ទួលពោធិ៍ជេ	នៅឃុំសេស្តុក	
សេុកកណ្តៀង

•	 រណ្តាទួលសេះញ៉ូវ		និងវាលពិឃាត	
ពេកេបៅ	នៅឃុំរំលេចនិងឃុំខា្នារទទឹង	
សេុកបាកាន	ខេត្តពោធិ៍សាត់

•	 គុកភូមិវាល	នៅឃុំតាលោ	សេុកបាកាន	
ខេត្តពោធិ៍សាត់

•	 គុកសា្វាយជេុំ	ហៅ	គុកភូមិថ្គាល	និងគុក	
បឹងបាតកណា្តាល	ហៅគុកតេចកេល	
នៅឃុំបឹងបាតកណា្តាល	សេុកបាកាន	
ខេត្តពោធិ៍សាត់

•	 ទីតាំងសមា្លាប់ច័ន្ទរង្សី-រណ្តាសាកសពរួម	
និងអណ្តូងសាកសពរួមភូមិកូនត្នាត	
ឬភូមិចាម	នៅឃុំរំលេច	សេុកបាកាន	
ខេត្តពោធិ៍សាត់

•	 ទីតាំងសមា្លាប់	វាលបាក់ចិញ្ចៀន	នៅឃុ	ំ
សេស្តុក	សេុកកណ្តៀង	ខេត្តពោធិ៍សាត់

ឃ)	ខេត្តបាត់ដំបង(តំបន់ពាយ័ព្យ)

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តគិរីរម្យ	នៅឃុំភ្នំសំពៅ	
សេុកបាណន់

•	 ទីតាំងសមា្លាប់	បនា្ទាយអូរតាកេី	នៅឃុំតេង	
សេុករតនមណ្ឌល

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តធម្មយុត្តិ	នៅសេុក	
មងឫស្សី

•	 មន្ទរីសន្តសុិខ	វត្តកណា្តាល	ទីរួមខេត្តបាត់ដំបង

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តសម្តេច	នៅឃុំតាប៉ុន	
សេុកសង្កេ

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តពោធិ៍លង្ការ	នៅឃុ	ំ
កំពង់ពេៀង	សេុកសង្កេ

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	ធិបតី	និងទួលម្ទេស	
នៅឃុំធិបតី	សេុកគស់កេឡ	ខេត្តបាត់ដំបង

•	 ភ្នំតេជាក់ចិត្តនិងអន្លង់វិលបេង	នៅភូម	ិ
ឫស្សីពេះ	ឃុំឆ្នាល់មាន់	សេុកគស់កេឡ	
ខេត្តបាត់ដំបង

•	 មន្ទីរសន្តិសុខតំបន់១	និង	ទីតាំងសមា្លាប	់
ដំណាក់រាំង	នៅភូមិបាណន់	ឃុំកន្ទឺ	
សេុកបាណន់	ខេត្តបាត់ដំបង

ង)	ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ	(ភូមិភាគពាយ័ព្យ)

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	វត្តបនា្ទាយនាង	នៅឃុ	ំ
បនា្ទាយនាង	សេុកមង្គលបុរី

•	 ទីតាំងសមា្លាប់លា្អាងភ្នំគួយយំ	នៅឃុ	ំ
អូរបេសាទ	សេុកមង្គលបុរី

•	 ទីតាំងសមា្លាប់	វត្តចំការខ្នុរ	នៅឃុំអូរអំបិល	
សេុកសិរីសោភ័ណ

•	 ទីតាំងសមា្លាប់	ភ្នំតេយ៉ូង	នៅសេុក	
ពេះនេតេពេះ

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	ភូមិចកេី	នៅឃុំជប់	
សេុកពេះនេតេពេះ	

•	 វត្តពេះនេតេពេះ	និងចមា្ការតាឡឹង

•	 ទំបន់តេពាំងថ្ម	នៅឃុំបោ៉ាយចារ	សេុកភ្នំសេុក

•	 សា្ពានសេង	និងទំនប់ពេរនាម	
នៅសេុកពេះនេតេពេះ

ច)	ខេត្តតាកេវ	(ភូមិភាគនិរតី)

•	 មន្ទីរសន្តិសុខវត្តបេធាតុ	នៅឃុំគោកពេច	
សេុកគិរីវង់

•	 “កន្លេងសមា្លាប់ពេសុខុន”	និង	មន្ទីរឃុំឃាំង	
វត្តអង្គសេីមុនី	នៅភូមិសុីសា្លា	ឃុំធា្លាបេជុំ	
សេុកកោះអណ្តេត	ខេត្តតាកេវ

•	 ពេភូមិស្លេង	វត្តអង្គគន់	ទីតាំងសមា្លាប់	
ភូមិពេល	ទីតាំងសមា្លាប់ភូមិសោម	និង	
គុកវត្តសុបិន

•	 មន្ទីរសន្តិសុខ	កេំងតាចាន់	សេុកតេំកក់	
ខេត្តតាកេវ



អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)
ផ្លូវជាតិល្រខ ៤
សង្កាត់ចោមចៅ ខ័ណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ
ប្រអប់សំបុត្រល្រខ ៧១ រាជធានីភ្នំព្រញ

ទូរស័ព្ទៈ +៨៥៥ (០)២៣ ៨៦១ ៥០០
ទូរសារៈ +៨៥៥ (០)២៣ ៨៦១ ៥៥៥
សារអ្រឡិកត្រូនិកៈ info@eccc.gov.kh
គ្រហទំព័រៈ  www.eccc.gov.kh
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