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Vision: A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.
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និង ភាគីពាក់ពន
័ ធទង
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ី ន។

Media Advisory
Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL) would like to invite and inform
reporters of media outlet, representative of national and international non-governmental organizations,
donors and concern stakeholders that COMFREL is to host Press Conference on “Observation Result
of Voter Registration Monitoring and Voter List Audit in 2020”
Speakers:
1. Mr. Kim Chhorn
2. Mr. Sam Kuntheamy
3. Mr. Korn Savang

Executive Director of COMFREL
Executive Director of NICFEC
Coordinator of Monitoring and Advocacy Unit of COMFREL

Date and Time:

February 23, 2021 at 10:00 am

Place:

COMFREL head office, #138, St. 122, Teuk Laak I, Tuol Kork, Phnom Penh
We are looking forward to your present in the event, thanks!
គ្ែគើ ៅរាជធានភ
ី គនំ ពញ នងៃទ្១
ី ៨ មខកុមភៈ ឆ្ន ំ ២០២១

សំ រាប់ពត្
័ មា
៌ នលំ អិត្សូ មទ្ំនាក់ទ្ំនង

For More information, pls contact
គលខទ្ូរស័ពទ/Tel: 087 717 007/ 099 717 007

Phnom Penh, February 18,2021

ការ ិយាល័យព័ត៌មាៃអង្គការខុមហ្រ្វែល

Information Office of COMFREL

ទីស្នាក់ការកណ្ត
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Central Office : #138, Street. 122, TeukLaak I, TuolKork, Phnom Penh, CAMBODIA.
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