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េយើងទងំអស់គន ជសមជិកៃនបនទប់ ថ នករណ៍ៃនអងគករសមគមនម៍និែមនរ ្ឋ ភបិល មនករខក
ចិត្តជខ្ល ងំ និងសូមេថក លេទសចំេពះទេង្វើរបស់ ជញ ធរែដនដីេនកនុង ជធនភីនេំពញែដលបងខំមច ស់េឆន តេ យ
ផ្តិតេមៃដេលើញត្តិគ្ំរទលទធផលេបះេឆន តបេ ្ត ះ សនន ែដលេនមនវ ិ ទេនេឡើយ។  

មនករ យករណ៍ពីសំ កម់ច ស់េឆន តថ បចចុបបននមនករគំ មកំែហង េនកនុងតំបនម់យួចំនួនដូចជ 
សងក តអ់ូរឬស  ីសងក ត្់រសះចក សងក តព់ងទឹក សងក តប់ឹងប៉យ៉ប សងក តទ់ួល ្វ យៃ្រព១ សងក តប់ឹងេកងកង
២ និងសងក តច់កអ់ែ្រងេលើ។  

ទេង្វើេនះគឺជករបំភតិបំភយ័ធងនធ់ងរថមីមយួេទៀត េ្រកយៃថងេបះេឆន តជកររេំ ភចបប ់ និង ជករ 
រេំ ភយ៉ងធងនធ់ងរ េទេលើេសរភីពបេញចញមតិរបស់មច ស់េឆន តេនកមពុជ។ េលើសពីេនះេទេទៀត ទេង្វើេនះបន
គំ មកំែហងដល់សិទធិរក ករសមង តរ់បស់មច ស់េឆន ត និងបេងកើននូវភព នតឹង និងករភយ័ខ្ល ចែដលកំពុងេកើត
មន។ 

ញត្តិទងំ យ ែដលេធ្វើេឡើងេ្រកមរូបភពបងខតិបងខំ នងឹពុំជយួ អ្វីដល់ភពទទួលយកបនៃនលទធផល
បេ ្ត ះ សននៃនករេបះេឆន តេនះេទ។ ទេង្វើរបស់ ជញ ធរែដនដីែបបេនះ កនែ់តេធ្វើេ យខូចដល់សុចចរតិ
ភពៃនកិចចដេំណើ រករេបះេឆន ត។ មនែតករេសុើបអេងកតេ យតម្ល ភព និងឯក ជយនូវភពមនិ្រប្រកតី
ទងំ យេនះេទ ែដលនឹង ្ត រេ យមនសុចចរតិភព។ 
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ពត័ម៌នបែនថមសូមទកទ់ង៖  
១. េ ក ធន យ      ្របធនគណៈកមម ធិករនយកខុមែ្រហ្វល    ទូរស័ពទេលខ  ០១៦ ៤៤ ០០ ៤៤  
២. េ ក សុក សំេអឿន   ្របធនស្រមបស្រមួលៃនCHRAC      ទូរស័ពទេលខ ០១២ ៩០ ១១ ៩៩  
៣. េ ក គល់ បញញ        នយក្របតិបត្តអិងគករខុមែ្រហ្វល    ទូរស័ពទេលខ: ០១២ ៩៤២ ០១៧  
៤. េ ក ហង  ពុទធ        នយក្របតិបត្តអិងគករនិកហ្វិក            ទូរស័ពទេលខ: ០១២ ៩៥៩ ៦៦៦ 
៥. េ ក ្រពប កុល       នយក្របតិបត្តអិងគករតម្ល ភពកមពុជ   ទូរស័ពទេលខ: 0១២៨៧៧៨៣៣ 
៦. េ ក ហឹម យន ់     អនកស្រមបស្រមួលអងគករ CISA               ទូរស័ពទេលខ: 0១២៩៤៧០២២ 
៧. េ ក្រសី រស់ សុភព     នយក្របតិបត្តអិងគករ GAD/C           ទូរស័ពទេលខ: 0១២ ៦២៧៨៥៧ 
៨. េ ក ឈតឹ សំ ត     នយក្របតិបត្តិ េវទិករៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល   ទូរស័ពទេលខ: 0១២ ៩២៨៥៨៥ 
៩. េ ក្រសី  លី ពីឡូច   នយិករ អងគករលីកដូ            ទូរស័ពទេលខ: ០១២ ៨០៣ ៦៥០ 
១០. េ ក េយង៉ វរី:     នយក្របតិបត្តមិជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍ទូរស័ពទេលខ: 0៦៦៧៧៧០០០ 
១១. េ ក សួន ប៊នុស័ក្ត ិ  េលខធិករ្របតិបត្តិ CHRAC   ទូរស័ពទេលខៈ ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 
  

 

 

 


