
 

 

 

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

េងគមេ វីិលេមូអពំាវនាវឲ្យត លាការទម្លែ ក្់ការសោទប្រកាន់ទងំឡាយ 

ប្រឆងំនឹងអនក្សារពត័៌ម្លន 

ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
យ ងីែ្ញ ាំខែលជាសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាន្កម្ពញជា អ្ងគការសារព័ត៌មាន្ ន្ិងអ្ងគការម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា ភិបាលជាត ិ

ន្ិងអ្ន្តរជាតិែូចខែលមាន្រា នាម្ខាងយរកាម្ យសនសីញាំឱ្យតញលាការទមាា ក់យោលបទយោទយៅយលីអ្តីតអ្នកសារ
ព័ត៌មាន្វទិយញអាសញីយសរពីីរនាក់គឺយលាក អ្ ៊ួន្ ឈនិ្ ន្ិង យលាក យាង សញធារនិ្ទ (យៅយាង សញជាយម្ត្តត )។ យ ងីែ្ញ ាំក៏
យសនយីៅរាជរដ្ឋា ភបិាលឱ្យោត់វធិាន្ការជាក់លាក់យែមី្បបីញ្ច ប់ជាបនាទ ន់្នូ្វការយា  ី ការឃញាំែា៊ួន្ ការគរមាម្កាំខែង 
បាំភិតបាំភ័  ន្ងិការយរសីយអ្ងីយលអី្នកសារព័ត៌មាន្ឯករាជយផងខែរ។  

អ្តតីអ្នកសារព័ត៌មាន្អាសញីយសរគីឺ យលាក អ្ ៊ួន្ ឈនិ្ ន្ងិយលាក យាង សញធារនិ្ទ រតូវបាន្សាលាែាំបូងរាជ
ធាន្ីភនាំយពញយោទរបកាន់្ពីបទ «របគល់ឱ្យរែាបរយទសនូ្វព័ត៌មាន្ជាអាទិ៍ ខែលអាចយធ្វឱី្យអ្ន្តរា ការការពារ
ជាតិ» ត្តម្មារត្ត ៤៤៥ ថ្ន្រកម្រពែមទណ្ឌ ថ្ន្រពះរាជាណាចរកកម្ពញជា ន្ងិ យរកា ម្ករតូវបាន្យោទរបកាន់្
បខន្ែម្យទៀតពីបទ «ផលតិ ន្ងិកាន់្កាប់របូភាពអាសអាភាស» ត្តម្មារត្ត ៣៩ ថ្ន្ចាប់សដីព ីការបង្ក្រា បអ្ាំយពី
ជ៊ួញែូរម្ន្ញសសន្ងិអ្ាំយពីយធ្វអីាជវីកម្មផាូវយភទ។ អ្នកទាំងពីររតូវបាន្ោប់ែា៊ួន្យៅថ្ងៃទី១៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ ន្ិង
ឃញាំែា៊ួន្បយណាដ ះអាសន្នអ្ស់រ ៈយពលជាងរបាាំប៊ួន្ខែ។ ព៊ួកយគរតូវបាន្យដ្ឋះខលងឱ្យយៅយរៅឃញាំបយណាដ ះអាសន្ន 
ន្ិងដ្ឋក់ឱ្យសែិតយៅយរកាម្ការរតួតពិន្តិយរបស់តញលាការកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

យយាងត្តម្បទដ្ឋា ន្បន្ទញកថ្ន្ការបរា ញភសតញត្តងែូចមាន្ខចងយៅកនញងមារត្ត៣៨ ថ្ន្រែាធ្ម្មន្ញញ្ញថ្ន្រពះ
រាជាណាចរកកម្ពញជា ការរបកាសសាលរកម្ោត់រយបៀបកាលពីថ្ងៃទី៣ ខែតញលា ឆ្ន ាំ២០១៩ បរា ញឱ្យយឃញីថា
តញលាការគ្មម ន្ភសតញត្តងរគប់រគ្មន់្កនញងការដ្ឋក់បន្ទញកយ  ី។ ែូយចនះ ែាំយណី្រការយលីករណី្របស់អ្នកទាំងពីរកន្ាងម្ក 
បាន្យធ្វឱី្យប ះពាល់យា ងខាា ាំងែល់សទិធទិទ៊ួលបាន្ការជាំន្ញាំជរម្ះយដ្ឋ  ញតតិធ្ម៌្ខែលមាន្ខចងកនញងចាប់ជាតិ ន្ងិ 
អ្ន្តរជាតរិបស់អ្នកទាំងពីរ។  

យ ងីែ្ញ ាំសងឃមឹ្ថា ទាំងសវនាការថ្ងៃទ២ី៣ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ យែីម្បជីាំន្ញាំជរម្ះពីបទ «ផលិត ន្ិង កាន់្កាប់របូ
ភាពអាសអាភាស» ទាំងសវនាការថ្ងៃទ២ី០ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ របស់សាលាឧទធរណ៍្យែមី្បជីាំន្ញាំជរម្ះពបីទ «របគល់
ឱ្យរែាបរយទសនូ្វព័ត៌មាន្ជាអាទិ៍ ខែលអាចយធ្វីឱ្យអ្ន្តរា ការការពារជាតិ» ន្ឹងផដល់ ញតដិធ្ម៌្ែល់អ្នកទាំងពីរ 
យែ ីបទយោទរបឆ្ាំងន្ឹងព៊ួកយគន្ឹងរតូវទមាា ក់យោល។ គ៊ួរកត់សាំគ្មល់ថាយយាងត្តម្ែកីាយកាះ អ្ងគយែតញថ្ន្យរឿង
កដីន្ឹងរតូវជាំន្ញាំជរម្ះយលកីែាំបូងយៅសាលាឧទធរណ៍្ខែលមាន្លកខណ្ៈម្និ្របរកតពីាក់ព័ន្ធយៅន្ឹងន្តីិវធិ្ី។ ករណី្
របឆ្ាំងន្ឹងអ្នកយលាក អ្ ៊ួន្ ឈនិ្ ន្ងិយលាក យាង សញធារនិ្ រគ្មន់្ខតជាករណី្ម្៊ួ កនញងចាំយណាម្ករណី្ជាយរចនី្
ខែលបទយលមីលរពែមទណ្ឌ រតូវបាន្យរបីរបាស់យែីម្បបីាំបទិសាំយ ងឯករាជយ ន្ិងសាំយ ងរះិគន់្។   

បខន្ែម្យលីយន្ះ យ ងីែ្ញ ាំក៏យសនឱី្យទមាា ក់បទយោទរបឆ្ាំងអ្តីតអ្នកសារព័ត៌មាន្ ឌឹ យែម្បូឌា យែលី គឺយលាក 
អូ្ន្ ភាព ន្ងិ យលាក Peter Zsombor ផងខែរ។ កាលពីយៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ ព៊ួកយគរតូវបាន្យោទ
ពីបទ «ញញ ះញង់ឱ្យរបរពតឹតបទឧរកិែាជាអាទិ៍» ត្តម្មារត្ត៤៩៤ ន្ិង៤៩៥ ថ្ន្រកម្រពែមទណ្ឌ ថ្ន្រពះរាជាណា
ចរកកម្ពញជា  យដ្ឋ សារអ្នកទាំងពីរបាន្ចញះសមាា សន៍្ពលរែាកនញងឃញាំបា យត រសុកអូ្រយា ដ្ឋវ យែតតរតន្គិរ ី អ្ាំពីការ
យបាះយឆ្ន តរកមុ្របឹកាឃញាំ-សរា ត់ ែណ្ៈព៊ួកគ្មត់កាំពញងបយរម្កីារររយៅកាខសត ឌឹ យែម្បូឌា យែលី ម្ញន្យពល



 

 

កាខសតយន្ះរតូវបងខាំចិតតបទិទវ រយដ្ឋ សារបញ្ហា ពន្ធដ្ឋរ។ យ ងីែ្ញ ាំ ល់ថា ការយកាះយៅអ្នកទាំងពីរឱ្យចូលសវនា
ការយៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូខាងម្ញែជាការគាំរាម្កាំខែង ន្ិងបាំភិតបាំភ័ បខន្ែម្យទៀតែល់អ្នកសារព័ត៌មាន្ឯករាជយយផសង
យទៀត។  

ទន្ទឹម្ន្ងឹយន្ះ កាលពីថ្ងៃទ១ី៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ សាលាែាំបូងយែតតម្ណ្ឌ លគិរបីាន្យចញែីកាយកាះ
យៅអ្នកសារព័ត៌មាន្មាន ក់យ ម្ ះ សាត ោន់្បញរត ភាន ក់ររកាខសតរសមកីម្ពញជា ន្ងិទូរទសសន៍្អ្បសរារបោាំយែតតយន្ះ
ឱ្យចូលបាំភាឺយៅថ្ងៃទ២ី ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ យរកាម្បទយោទ «បរហិារយករ ត ិ៍ជាសាធារណ្ៈ ន្ងិញញ ះញង់ឱ្យរបរពតឹតបទ
ឧរកិែាជាអាទិ៍»។ ែីកាយកាះយន្ះយធ្វីយ ងីត្តម្បណ្ដឹ ងរបស់ម្ង្ក្ន្តីយយាធាមាន ក់យ ម្ ះ សញផាត សិរវីញទធី មាន្ឋាន្ន្តរស័កតិ
ពាក់ស័កិត ៥ ជានា ទហាន្យៅយែតតម្ណ្ឌ លគិរ។ី យ ងីែ្ញ ាំក៏យសនីសូម្ឱ្យបញ្ឈប់ការយា តី្តម្ខផនកតញលាការែល់
យលាក សាត ោន់្បញរត។  

យរៅពីករណី្ខាងយល ីបទយោទរបឆ្ាំងអ្នកបកខរបឱ្យសារព័ត៌មាន្រញសសញ ីគឺយលាក រា ត់ រតនម្ញន្ី អ្នកបកខរប
ឱ្យសារព័ត៌មាន្រញសសញ ី ន្ិង  ខែលជាអ្តីតយម្ែឹកនាាំសែជពីម្៊ួ រូប  ក៏បងាការគាំរាម្កាំខែងែល់យសរភីាពសារ
ព័ត៌មាន្ កនញងការបាំយពញការរររា ការណ៍្ព័ត៌មាន្ពិតជូន្សាធារណ្ជន្ផងខែរ យដ្ឋ សារខតយលាកបាន្ជ៊ួ 
អ្នកសារព័ត៌មាន្បរយទសកនញងការផលិតវយីែអូ្ឯកសារសដពីកីារជ៊ួញែូរផាូវយភទយៅកម្ពញជា។ យលាក រា ត់ រតនម្ញន្ ី រតូវ
បាន្សាលាែាំបូងរាជធាន្ីភនាំយពញយោទពីបទ«ញញ ះញង់ឱ្យមាន្ការយរសីយអ្ីង» យែ ីយរកា ម្កផដនាទ យទសឱ្យជាប់
ពន្ធនាគ្មររ ៈយពល ២ឆ្ន ាំ ន្ងិបង់សាំណ្ងែល់យែីម្បណ្ដឹ ងរែាបបយវណី្ចាំន្៊ួន្៧០លាន្យរៀល យសមីន្ងឹជិត ២ម្ញនឺ្
ែញលាា រអាយម្រកិ។ កាលពីខែវចិឆិកា សាលាឧទធរណ៍្បាន្សយរម្ចតម្ាល់សាលរកម្ផដនាទ យទសយន្ះទញកជាបាន្ការ
ែខែល បនាទ ប់ពីយបីកសវនាការយដ្ឋ គ្មម ន្វតតមាន្យែីម្បណ្ដឹ ង ន្ិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយផសងយទៀត ខែលយធ្វីឱ្យប ះពាល់
ែល់ភាពរសបចាប់ថ្ន្ែាំយណី្រន្ីតិវធិ្ី។  

អ្នកសារព័ត៌មាន្ក៏ទទ៊ួលរងការយា តី្តម្ទរម្ង់យផសងយទៀតផងខែរ។ អ្នកសារព័ត៌មាន្ឯករាជយម្៊ួ 
ចាំន្៊ួន្យៅខតបន្តរបឈម្ន្ងឹការយរសីយអ្ីងត្តម្រ ៈការម្ិន្ទទ៊ួលបាន្ប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មាន្ជាយែីម្។ ជាម្៊ួ គ្មន
យន្ះ មាន្អ្នកសារព័ត៌មាន្ែាះយទៀតយៅខតទទ៊ួលរងនូ្វការយធ្វទីញកខបញកយម្នញពសីាែ ប័ន្របស់ព៊ួកយគ យដ្ឋ សារខតការ
ពាយាម្យគ្មរពយគ្មលការណ៍្ឯករាជយភាពសារព័ត៌មាន្។  

យ ងីែ្ញ ាំកត់សមាគ ល់យឃញីថា មាន្ជាំហាន្វជិជមាន្ម្៊ួ ចាំន្៊ួន្ខែលរាជរដ្ឋា ភបិាលបាន្យធ្វីនាយពលងមីៗយន្ះ 
ែូចជាការផដល់អាជ្ាប័ណ្ណែល់វទិយញសាំយ ងសែរែាអាយម្រកិ ន្ិងការអ្ន្ញញ្ហញ តឱ្យសាែ ប័ន្យន្ះអាចជ៊ួលយមា ងផា 
ពីវទិយញកនញងរសុកចាំន្៊ួន្ពីរយែមី្បផីា បន្តកម្មវធិ្ីព័ត៌មាន្របស់ែា៊ួន្ ជាំន្៊ួបពភិាការវាងរែាម្ង្ក្ន្តីរកស៊ួងព័ត៌មាន្ជាម្៊ួ 
តាំណាងវទិយញអាសញីយសរ ី រពម្ទាំងការសយរម្ចផដល់អាជ្ាប័ណ្ណកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ែល់សម្ព័ន្ធអ្នក
សារព័ត៌មាន្កម្ពញជា «យែម្បូោ» ខែលជាបណាដ ញអ្នកសារព័ត៌មាន្ឯករាជយ។ យទះបជីាមាន្ជាំហាន្វជិជមាន្ទាំង
យន្ះក៏យដ្ឋ  អ្នកសារព័ត៌មាន្យៅខតរបឈម្ន្ឹងឧបសគគកនញងការបាំយពញវជិាជ ជីវៈ ន្ិងអ្ន្ញតតយសរភីាពបយញ្ចញម្តិ
របស់ព៊ួកយគ។  

យលាក ថ្ម្  ទិតយថារា  នា ករបតិបតតិថ្ន្យែម្បូោ បាន្ខងាងថា «យែីម្បីយធ្វីឱ្យសាែ ន្ភាពយសរភីាពសារព័ត៌
មាន្្ន្យៅរកភាពលអរបយសីរយ ីងវញិ ពាកយបណ្តឹ ងទាំងឡា  និ្ងសកម្មភាពយធ្វីទញកខបញកយម្នញយលីអ្នកសារ
ព័ត៌មាន្គ៊ួររតូវបាន្បញ្ឈប់ជាបនាទ ន់្។ ករណី្របឆ្ាំងនឹ្ងយលាក យាង សញធារនិ្ទ និ្ងយលាក អ្ ៊ួន្ ឈិន្ យលាក អូ្ន្ 
ភាព និ្ងករណី្ខែលយទីបរតូវបាន្ដ្ឋក់បតឹងរបឆ្ាំងអ្នកសារព័ត៌មាន្ងមីៗយន្ះ គ៊ួរខតរតូវបាន្ទមាា ក់យោល។ អាជ្ា   
ប័ណ្ណវទិយញ ខែលរតូវបាន្ែក គ៊ួរខតរតូវបាន្របគល់ជូន្ម្ករកុម្ែ ញន្វទិយញទាំងយនាះយ ីងវញិ»។  

ជាម្៊ួ គ្មន យន្ះខែរ អ្នករសី ចក់ សញភាព នា កិារបតិបតតិថ្ន្ម្ជឈម្ណ្ឌ លសិទធមិ្ន្ញសសកម្ពញជា (“ម្.ស.ម្
.ក”) បាន្មាន្របសាសន៍្ថា «ករណី្ទាំងយន្ះជាគាំរូថ្ន្ការដ្ឋក់យទសយៅយលីសាំយ ងរះិគន់្រ៊ួម្មាន្ទាំងអ្នក



 

 

ការពារសិទធិម្ន្ញសស អ្នកសារព័ត៌មាន្ ថាន ក់ែឹកនាាំសែជីព តាំណាងសែគម្ន៍្ និ្ងអ្នកន្យយាបា        
ជាំទស់។ យ ីងែ្ញ ាំសូម្បញ្ហជ ក់ថាវជិាជ ជីវៈសារព័ត៌មាន្មិ្ន្ខម្ន្ជាបទយលមីសយទ យែី ក៏មិ្ន្គ៊ួរោត់ទញកថា
មាន្យទសខែរ។ ការយគ្មរពសិទធិយសរភីាពបយញ្ចញម្តិ និ្ងការធានានូ្វលាំែម្៊ួ ខែលអ្នកសារព័ត៌មាន្
អាចយធ្វីការរររបស់ព៊ួកយគបាន្យដ្ឋ យសរនិី្ងសញវតែិភាពយដ្ឋ មិ្ន្មាន្ការភ័ ខាា ចគឺជាជាំហាន្សាំខាន់្
យឆ្ព ះយៅរកការកសាងលទធិរបជាធិ្បយត យនិ្ងនី្តិរែាែរ៏ងឹមាាំ។» 

យ ងីែ្ញ ាំខែលជាអ្ងគការសារព័ត៌មាន្ ន្ងិអ្ងគការម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា ភិបាលជាតិ ន្ិងអ្ន្តរជាតិែូចខែលមាន្រា 
នាម្ខាងយរកាម្ក៏ទទូចយៅរាជរដ្ឋា ភិបាលឱ្យទទ៊ួល កសាំយណី្ខាងយល ីយែ ីដ្ឋក់យចញនូ្វចាំណាត់ការជាវជិជមាន្
ឱ្យបាន្ជាក់លាក់ យែមី្បធីានាលាំែថ្ន្យសរភីាពសារព័ត៌មាន្ លាំែយសរភីាពបយញ្ចញម្តិ ន្ងិ ការអ្ន្ញវតតការររ
យដ្ឋ យសររីបស់អ្នកសារព័ត៌មាន្៕ 

     ---ចប់---       
 
អ្ងគការ សាែ ប័ន្ ខែលគ្មាំរទយៅយលីយសចកតីខងាងការណ៍្រ៊ួម្យន្ះមាន្ែូចខាងយរកាម្៖ 

១. សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាន្កម្ពញជា (CamboJA)  
២. ម្ជឈម្ណ្ឌ លសិទធមិ្ន្ញសសកម្ពញជា (CCHR) 
៣. ម្ជឈម្ណ្ឌ លកម្ពញជាយែីម្បរីបព័ន្ធផសពវផា ឯករជយ (CCIM) 
៤. សែព័ន្ធសែជីពកម្មករចាំណី្អាហារ ន្ិងយសវាកម្មកម្ពញជា (CFSWF) 
៥. សមាគម្ការពារសទិធិម្ន្ញសស ន្ិងអ្ភិវឌឍន៍្យៅកម្ពញជា អាែែញក (ADHOC) 
៦. អ្ងគការការពារសិទធជិន្ជាតិភាគតចិ (MIRO) 
៧. អ្ងគការពន្ាកខែមរ (PKH)  
៨. អ្ងគការកម្មវធិ្ីអ្ភិវឌឍន៍្ធ្ន្ធាន្ ញវជន្ (YRDP) 
៩. អ្ងគការសម្ព័ន្ធគណ្យន្ យភាពសងគម្កម្ពញជា (ANSA) 
១០. ម្ជឈម្ណ្ឌ លអ្ប់រ ាំចាប់សរមាប់សែគម្ន៍្ (CLEC) 
១១. សមាគម្ខែមរកម្ពញជាយរកាម្យែីម្បសីទិធិម្ន្ញសស ន្ិងអ្ភិវឌឍន៍្ (KKKHRDA) 
១២. សមាគម្របជាធ្ិបយត យឯករាជយថ្ន្យសែាកិចចយរៅរបព័ន្ធ (IDEA) 
១៣. ម្ជឈម្ណ្ឌ លសម្ព័ន្ធភាពការររ ន្ិងសិទធិម្ន្ញសស (CENTRAL) 
១៤. សែព័ន្ធសែជពីកម្មករន្ិយយាជិតវស័ិ យទសចរណ៍្កម្ពញជា (CTWUF) 
១៥. អ្ងគការសម្ធ្ម៌្កម្ពញជា (EC) 
១៦. អ្ងគការយ ន្ឌ័រ ន្ិងអ្ភិវឌឍន៍្យៅកម្ពញជា (GADC) 
១៧. សមាគម្ធាងយត្តន ត (STT) 
១៨. សម្ព័ន្ធសែគម្ន៍្កសិករកម្ពញជា (CCFC) 
១៩. អ្ងគការអា ែវកិ (IFEX) 
២០. អ្ងគការមារត្ត ១៩ 
២១. អ្ងគការែវែី (FIDH) កនញងរកបែណ្ឌ ថ្ន្ការឃ្ា ាំយម្ីលសរមាប់ការការពារអ្នកការពារសទិធិម្ន្ញសស 
២២. អ្ងគការពិភពយលាករបឆ្ាំងន្ឹងទរញណ្កម្ម (OMCT) កនញងរកបែណ្ឌ ថ្ន្ការឃ្ា ាំយម្លីសរមាប់ការការពារអ្នក
ការពារសិទធិម្ន្ញសស 



 

 

២៣. អ្ងគការអ្ភិវឌឍន៍្សាំយលងសែគម្ន៍្ (BCV) 
២៤. គណ្ៈកមាម ធ្ិការយែមី្បកីារយបាះយឆ្ន តយដ្ឋ យសរ ីន្ងិ ញតតិធ្ម៍្យៅកម្ពញជា (COMFREL) 
២៥. សម្ព័ន្ធខែមរជាំយរឿន្ ន្ិងការពារសិទធិម្ន្ញសស លីកាែូ (LICADHO) 
២៦. សម្ព័ន្ធពភិពយលាកយែីម្បកីារចូលរ៊ួម្ពលរែា (CIVICUS) 
២៧. អ្ងគការរកុម្ការររយែីម្បយីដ្ឋះរសា ទាំនាស់ (ACT) 
២៨. សែព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាន្អ្ន្តរជាត ិ(IFJ) 
២៩. អ្ងគការអ្នកកាខសតគ្មម ន្រពាំខែន្ (RSF) 
៣០. គណ្ៈកម្មការរកុម្អ្នកចាប់អ្ន្តរជាតិ (ICJ) 
៣១.  អ្ងគការយវទកិាអាសញីយែមី្បសីិទធិម្ន្ញសសន្ងិការអ្ភិវឌឍ (FORUM-ASIA) 
៣២. សមាគម្រគូបយរងៀន្កម្ពញជាឯករាជយ (CITA) 

៣៣. អ្ងគការយលីកខលងយទសអ្ន្តរជាតិ (AI) 
៣៤. អ្ងគការសម័រគចិតតយែីម្បសីងគម្ (CVS) 
៣៥. សមាគម្ម្ង្ក្ន្តីរាជការឯករាជយកម្ពញជា (CICA)  
៣៦. សមាជកិសភាអាសា ន្យែីម្បសីិទធមិ្ន្ញសស (APHR) 

៣៧. បណាត ញ ញវជន្កម្ពញជា (CYN) 
 
សរមាប់ព័ត៌មាន្បខន្ែម្សូម្ទក់ទង៖ 
យលាក ថ្ម្  ទតិយថារា  នា ករបតិបតតិថ្ន្យែម្បូោ 
ទូរស័ពទ៖ ០១៧ ៥០០ ៥០៣   អ្ញីខម្ល៖ titthara.may@camboja.net  
អ្នករសី ចក់ សញភាព នា កិារបតិបតតិថ្ន្ម្ជឈម្ណ្ឌ លសទិធិម្ន្ញសសកម្ពញជា  
ទូរស័ពទ៖ ០១១ ៩៤៣ ២១៣  អ្ញីខម្ល៖ chaksopheap@cchrcambodia.org  
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