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េសចកី្តែថ្លងករណរ៍មួ 
ស្តីពី 

ករ្រពួយបរមភអំពីទឹកេខម ្រជលក្់រមមៃដ និងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត 
ភនេំពញ, ៃថងទ២ី៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ 

 
 សមពន័ធអងគករសងគមសីុវលិែដល ម ន នងិសេងកតករណ៍ដំេណើ រករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង
្រស្តនីតិកលទី៥ ឆន ២ំ០១៣ មនករ្រពួយបរមភអំពីទឹកេខម ្រជលក្់រមមៃដ ្រពមទងំបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត    

ែដលនឹងេ្របើ្របស់សំ បក់រេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តេនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ខងមុខេនះ។  
 េ្រកយពីខុមែ្រហ្វលបន កលបងលុបជ្រមះទឹកេខម ្រជលក្់រមមៃដ ែដលគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំ
ករេបះេឆន ត(គ.ជ.ប) នឹងយកេទស្រមបេ់្របើ្របស់្រជលក្់រមមៃដអនកេបះេឆន តស្រមបក់រេបះេឆន តេ្រជើស 
ងំតំ ង ្រស្តដខ៏្លីខងមុខេនះ េយើងសេងកតេឃើញថ ទឹកេខម ្រជលក្់រមមៃដែដល្រជលកេ់នទី ន កក់រ       

គ.ជ.ប ចលុបេចញបនទងំ្រសុង។ ខុមែ្រហ្វលបន កលបងេធ្វើករលុបេ យចំ យេពលែត២េទ៣នទី
ប៉ុេ ្ណ ះ កប៏នជ្រមះទកឹេខម េនះបនទងំ្រសុង ែដលបនទ បព់កីរ្រជលក្់របែហល២ឬ៣េម៉ង។ 
 បែនថមពីេនះ ករ្របកសរបស់គ.ជ.ប េនកនុងសននសីិទ រពត័ម៌នេនៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ 
េ យបនេលើកេឡើងថបញជ ីេឈម ះេបះេឆន តនឹងមនិ្រតូវបនអនុញញ តឲយអនកសេងកតករណ៍ និងភន កង់រគណ
បក នេយបយេធ្វើករេផទ ងផទ តេ់ន មបរេិវណ និងករយិល័យេបះេឆន តបនេឡើយ។  ករណ៍េនះ្រសបេពល
ែដល ថ បន័ខ្លះ នងិគណបក នេយបយមនបំណងេធ្វើករេផទ ងផទ តប់ញជ ីេបះេឆន តេន មករយិល័យេបះ
េឆន ត។ 
 បែនថមជមយួជ្រមៈទឹកេខម ករ មរបស់គ.ជ.បេទេលើករេផទ ងផទ តប់ញជ ីេបះេឆន តខ្វះតម្ល ភពែបបេនះ 
ចេធ្វើឲយមនករមនទិលសង យ័ែដលងយ្រសួល ចមនករបន្លំស្រមបក់រេបះេឆន តនេពលខងមុខេនះ។ 

 បនទប់ ថ នករណ៍ៃនសមពន័ធអេងកតករសងគមសីុវលិសូមអំពវនវដល់គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះ
េឆន ត(គ.ជ.ប) េធ្វើយ៉ង ពិភក ជមយួគណបក នេយបយែដលចូលរមួករ្របកួត្របែជងអំពីវធិនករណ៍
េ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ  ែដលបនេលើកេឡើងដូចខងេលើ។ មយ៉ងវញិេទៀត គ.ជ.ប ្រតូវែតេបើកចំហរឲយ ថ បន័
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មយួចំនួន ជពិេសសភន កង់រគណបក នេយបយ និងអនកសេងកតករណ៍ ចយកបញជ ីេបះេឆន តេទេផទ ងផទ ត់
េនបរេិវណ ឬខងកនុងករយិល័យេបះេឆន តបន េហើយែថមទងំផ្តល់បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន តែដលបនេ្របើ
្របស់េនករយិល័យេបះេឆន តេ យម្រន្តីករយិល័យេបះេឆន ត េបើកចំហរេនេ្រកយៃថងេបះេឆន តេដើមបី
បង្ហ ញពីតម្ល ភព។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះ ទឹកេខម ្រជលក្់រមមៃដគួរែត្រតូវបនេធ្វើករ កលបងេនករយិល័យេបះ
េឆន ត េដើមប្ីរបកដអំពីគុណភពៃនទឹកេខម ្រជលក្់រមមៃដ។  
 
 
សំ បព់ត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ង 
១. េ ក ធន យ         ្របធនគណៈកមម ធិករនយកខុមែ្រហ្វល           ០១៦ ៤៤ ០០ ៤៤ 
២. េ ក សុក សំេអឿន       ្របធនស្រមបស្រមួលៃនគណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តកមម(CHRAC)០១២ ៩០ ១១ ៩៩ 
៣. េ ក គល់ បញញ         នយក្របតិបត្តិអងគករខុមែ្រហ្វល             ០១២ ៩៤២ ០១៧ 
៤. េ ក ហង  ពុទធ         នយក្របតិបត្តិអងគករនិកហ្វិច         ០១២ ៩៥៩ ៦៦៦ 


