គណៈកម្មាធិការដ ើម្បីការដ

ោះដនោតដោយដេរី និងយុត្តិធម្៌ដៅកម្ពុជា (គ.ប.េ.យ)

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)
ទីស្នាក់ការកណ្ត
ា ល ផ្ទះលលខ ១៣៨ ផ្លូវ១២២ សង្កាត់ទឹកលអក់១ ខណ្ឌទួលលោក រាជធានីភ្លាំ េញ កម្ពុជា

Central Office : #138, Street 122, Teuk Laak I, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
P.O. Box 1145, Tel : (855)23-884-150 / 12-942-019, Fax : (855)23-883-750,
Email : comfrel@online.com.kh, comfrel@comfrel.org website : www.comfrel.org
ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា ឆ្ា២
ំ ០១៣

គណៈកម្មាធិការនាយក

BOARD OF DIRECTORS

1.

ដេចក្តិជ ូន ំណឹង

elak Fn saray

Mr. THUN Saray

RbFanKN³kmµaFikarnayk
nigCaRbFan ADHOC
2.elak suk

sMeGOn

Mr. SOK Sam Oeun

GnuRbFanKN³kmµaFikarnayk

nigCanaykRbtibtþi CDP
3. elak yg;

KimeGg

Mr. YONG Kim Eng

GKÁehrBaØwk-naykRbtibtþi
PDP-Center
4. elak ywm

b:U
Mr. YIM Po naykrg
CPDEW
5.elakRsI s‘un

can;Esn

គណ្ៈកម្មាធកា
ា ស សូ ម្ជម្រម្មបជូនដំណ្ឹង នង
ិ រ ខុម្ខ្រែល ម្មនកត
ិ ិយ
ិ លោរេអល្ជ ើ ញលោក

លោកម្រសី អាកនាង កញ្ញា អាកស្នរេ័តម្ម
៌ នវទយ
ា អងគការ
ិ ុ ទូ រទសសន៍ ជាតិ អនារជាតិ ម្រេម្ទំងបណ្ត

ជាតិ និងអនារជាតិ អងគទូតទំងអស់ លម្ត្តាម្រជាបថា ខុម្ខ្រែល នឹងលរៀបចំសនាិសីទស្នរេ័តម្ម
៌ ន

ម្ួយសាីេី «ការវាយតថ្ម្លអេ
ំ ដ
ើ ត្តំងតំណ្តងរា្សានត
ី ំលណ្ើរការទំងម្ូល ថ្នការល ះលឆ្ាតលម្រជស
ី កា
ិ ល
ទ៥
ំ ០១៣»។
ី ឆ្ា២

សនាស
៌ ន
ិ ីទស្នរេ័តម្ម

ការវាយតថ្ម្លអំេដ
ី លំ ណ្ើរការទំងម្ូល ថ្នការល

កាលបរលចេ
ិ ទ

ថ្ងៃទ០
ំ ០១៣ (ចាប់េលី ម្ម៉ោង ០៩:៣០ ម្រេក
ី ៦ ខខកញ្ញា ឆ្ា២
ឹ )

Ms. SUN Chansen

\sSrCn-Dignitary
6.

elak m:ak cMerIn

Mr. MAK Chamroeun
RbFan KYA
7. elakRsI b:uk

ទក
ី ខនលង

តំណ្តងរា្សានត
ំ ០១៣
ី កា
ិ លទ៥
ី ឆ្ា២

ះលឆ្ាតលម្រជស
ើ ត្តំង

ទីស្នាក់ការកណ្ត
ា លខុម្ខ្រែល (ផ្ទះលលខ១៣៨ ផ្លូវលលខ១២២
សង្កាត់ទឹកលអក១
់ ខណ្ឌទួលលោក រាជធានីភ្លាំ េញ)

bBaØaviciRt

Ms. POK Panhavichetr
nayikaRbtibtþi CWCC
8.elak muM

sarin

Mr. MOM Sarin
naykRbtibtþi HRCDO
9.elak Kwm

suvNÑ

Mr. KIM Sovann
naykRbtibtþi VIGILANCE
10.elak sWn

អាម្រស័យដូច

នជម្រម្មបជូនខាងលលើ គណ្ៈកម្មាធកា
ិ រខុម្ខ្រែល សូ ម្លោរេអល្ជ ើ ញ លោក

លោកម្រសី អាកនាង កញ្ញា អាកស្នរេ័តម្ម
៌ នវទយ
ា អងគការ
ិ ុ ទូរទសសន៍ ជាតិ អនារជាតិ ម្រេម្ទំងបណ្ត
ជាតិ និងអនារជាតិ អងគទូតទំងអស់ លម្ត្តាម្រជាប និងចូលរួម្ម្កេ័តម្ម
៌ នកុំបីខាន។

រាជធានីភ្លាំ េញ ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា ឆ្ា២
ំ ០១៣

Est

Mr. SEN Set, Dignitary
11.elak Cag

ការយាល័
យេ័តម្ម
៌ ន (ខុម្ខ្រែល)
ិ

suxa

Mr. CHEANG Sokha
naykRbtibtþi YRDP

សម្រម្មប់េត
័ ៌ម្មនបខនែម្ សូ ម្ទក់ទង ៖

ទូរស័េទ ៖ ០១២ ៦៥៤ ៩៥០

