
១២១២ ២០២០ ធ្ន ូធ្ន ូ

- កា រប្ដ ឹងតវា៉  ឬកា រប្ត ឹងជំទា ស់ និងកា រ  ះ   យបណ្ណ ឹងលើបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង.................២
- កា រដា ក់ កា រទទួល និងកា រ  ះ   យពា ក្យ បណ្ណ ឹងក្ន ុងដំណា ក់កា លចុះ   ះ......................៥
- បណា  ល័យរូបភា ព ៈ សកម្ម ភា ពពិនិត្យ  ផ្ទ ៀងផា  ត់ទិន្ន ន័យក្ន ុងបញ្ជ ី   ះ  ះ   ត........................៨
- ចំនួនភា  ក់ងា រគណបក្ស ន  បា យចូលរួមពិនិត្យ មើលដំណើរកា រចុះ   ះ  ះ   ត............១០
- អ្ន កសង្ក តកា រណ៍ជា តិ និងអន្ត រជា តិចូលរួមពិនិត្យ មើលដំណើរកា រចុះ   ះ  ះ   ត.............១១
- លខា ធិកា រដា  នខត្ត រៀបចំកា រ  ះ   តជំរុញឱ្យ ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ជួយផ្ស ព្វ ផ   យអំពីកា របិទផ   យ..១២

មា តិកា 

ឯកឧត្ត ម ហុីង ធីឫទ្ធ ិ សមា ជិក គ.ជ.បឯកឧត្ត ម ហុីង ធីឫទ្ធ ិ សមា ជិក គ.ជ.ប



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប២

 កា របិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង  ថ្ង ទី០៣ 
ខមករា  ឆា  ំ២០១៧  ល  នកា របិទផ   យនះ គឺ
ឱ្យ  ជា ពលរដ្ឋ ដលបា នចុះ   ះ  ះ   តរួចធ្វ ើ 
កា រផ្ទ ៀងផា  ត់ទិន្ន ន័យ   ះ ថ្ង ខឆា  ំកំណើតរបស់ 
គា ត់ថា  តើ  ឹម  ូវ ឬយ៉ា ងណា  បើ   ះរបស់គា ត់ 
មា នកា រខុស ឬមិន  ឹម  ូវតា ម  កា រណា មួយ គា ត់ 
មា នសិទ្ធ ិប្ត ឹងតវា៉ ដើម្ប ីឱ្យ មា នកា រកត  ូវ   ះ និង 

ទិន្ន ន័យផ្ស ងៗទៀតរបស់គា ត់ឱ្យ បា ន  ឹម  ូវ តា មឯក 
សា រដលគា ត់យកមក  ើ   ស់ក្ន ុងកា រចុះ   ះ ។ 
សា រៈសំខា ន់មួយទៀតដរគឺថា  ដើម្ប ីឱ្យ  ជា ពលរដ្ឋ 
ដលមា នសិទ្ធ ិប្ត ឹងជំទា ស់  លើអ្ន កដលពុំមា នសិទ្ធ ិ 

 ប់   ន់ក្ន ុងកា រមា ន   ះក្ន ុងបញ្ជ ី  ះ   ត បរជា 
អ្ន ក  ះមា ន   ះក្ន ងុបញ្ជ ី  ះ   ត ដូច្ន ះ  ជា ពលរដ្ឋ  
មា នសិទ្ធ ិប្ត ឹងជំទា ស់ ។ 

កា រប្ត ឹងតវា៉  ឬកា រប្ត ឹងជំទា ស់ និងកា រ  ះ   យ 
បណ្ណ ឹងលើបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង

ឯកឧត្ត ម ហុីង ធីឫទ្ធ ិ សមា ជិក គ.ជ.បឯកឧត្ត ម ហុីង ធីឫទ្ធ ិ សមា ជិក គ.ជ.ប



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប ៣

 ដើម្ប ីឱ្យ សា ធា រណជនបា នយល់ដឹងអំពីសា រៈ
សំខា ន់នកា របិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូងនិង នីតិវិធី 
នកា រប្ត ឹងតវា៉  ឬប្ត ឹងជំទា ស់យ៉ា ងណា  ះ ឯកឧត្ត ម 
ហុីង ធីឫទ្ធ ិហុីង ធីឫទ្ធ ិ សមា ជិក គ.ជ.ប បា នមា ន  សា សន៍ 
ដូចត   ៖
 បនា  ប់ពីបិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូងអា ចមា ន 
បណ្ណ ឹង ០២  ភទកើតឡើង ៖

- បណ្ណ ឹងតវា៉  ឬប្ត ឹងតវា៉ 
- បណ្ណ ឹងជំទា ស់ ឬប្ត ឹងជំទា ស់

 កា រប្ត ឹងតវា៉  គឺប្ត ឹងទា មទា រសិទ្ធ ិដល  ូវបា ន 
បា ត់បង់ ឬទា មទា រឲ្យ កត  ូវអ្វ ីមួយបណា្ខ  លមកពីកា រី
កុំព្យ ូទ័រសរសរខុស ។

- កា របា ត់   ះ  យហតុថា ខ្ល ួនបា នមកចុះ
  ះរួចហើយ មា នបងា្ក  ន់ដរួចហើយ

- កា រសរសរ   ះ អា យុមិន  មឹ  វូ តា មអត្ត - 
ស ្ញ  ណប័ណ្ណ 

- ខសុទីលំ  កំណើត
- សា មីខ្ល ួនបា នចុះ   ះ  កា រិយា ល័យ "ក" 
រួចហើយ តបរជា មា ន   ះ  កា រិយា ល័យ  
"ខ"

 កា រប្ត ងឹជំទា ស់  នឹងបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង អា ច 
ធ្វ ើឡើងចំ  ះបុគ្គ លណា មា  ក់ ឬ  ើននា ក់ដលមា ន 

  ះក្ន ុងបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង ហើយដលខ្ល ួនយល់
ថា អ្ន កមា ន   ះក្ន ុងបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង  ះពុំមា ន
លក្ខ ខណ  ប់   ន់ដូចបា នកំណត់ក្ន ុងច   ប់ដូចជា  ៖

1. ពុំមា នស   តិខ្ម រ
2. មិនទា ន់  ប់អា យុចុះ   ះ  ះ   តតា មច   ប់ 

កំណត់ (គឺ ១៨ឆា  ំ គិត  ឹមថ្ង  ះ   ត)
3. គា  នលំ  ឋា ន ឬទីសំណា ក់ក្ន ុងឃំុ សងា្ក  ត់ 

ដលសា មីខ្ល ួន  ូវ  ះ   ត
4. ស្ថ ិតក្ន ុងសា  នភា ពជា ប់ពន្ធ នា គា រ
5. ឬ  ូវបា នដកសិទ្ធ ិ  ះ   ត
6. ឬវិកលចរិត
7. ឬស្ថ តិក  មអា ណា ព   បា លទូ   យមា ន 

លិខិតប   ក់ពីក សួងសា  ប័នមា នសមត្ថ កិច្ច  ។
8. ឬមា ន   ះក្ន ងុបញ្ជ ី  ះ   ត  ើនកន្ល ង ។

 ជនណា ក៏  យមា នសិទ្ធ ិប្ត ឹងតវា៉  ឬ/និងប្ត ឹង 
ជំទា ស់ជា លា យលក្ខ ណ៍អក្ស រតា ម ទ.១២០២ (ទ  ង់) 
ទា ក់ទងនឹងបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង   កបឃ.ស (ក ុម 

 ឹក   ឃំុ សងា្ក  ត់) ក្ន ុងរយៈពល ១០ (ដប់) ថ្ង យ៉ា ង
យូរបនា  ប់ពីថ្ង បិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង ។
  ជា ពលរដ្ឋ អា ចប្ត ឹង  ក ុម  ឹក   ឃុំ សងា្ក  ត់ 
ចា ប់ពីថ្ង ទី០៤ ដល់ថ្ង ទី១៤ ខមករា  ឆា  ំ២០១៧ ។ 
ហើយក ុម  ឹក   ឃំុ សងា្ក  ត់  ូវ  ជុំស   ចក្ន ុងរយៈ 
ពល ០៣(បី) ថ្ង យ៉ា ងយូរ បនា  ប់ពីថ្ង បា នទទួលពា ក្យ     
បណ្ណ ឹង ។
 អ្ន កប្ត ឹង  ូវបំពញ ទ.១២០២ (ទ  ង់) ។ ក្ន ុង 
ករណីដលអ្ន កប្ត ងឹមកប្ត ងឹតវ៉ា  ឬប្ត ងឹជំទា ស់  យផា  ល់ 
មា ត់ ឬជា លា យលក្ខ ណ៍អក្ស រតា មលិខិតផ្ស ងៗក  ពី 
ទ.១២០២ (ទ  ង់) ក ុម  ឹក   ឃំុ សងា្ក  ត់  ូវណនា ំ 
អ្ន កប្ត ឹងឱ្យ បំពញ ទ.១២០២ (ទ  ង់) ចំនួន ០៣ (បី) 
ច   ប់ (ករណីប្ត ឹងតវា៉ ) និង ០៤ (បួន) ច   ប់ (ករណីប្ត ឹង 
ជំទា ស់) ។
 ករណីដលពា ក្យ បណ្ណ ងឹទា ក់ទងនឹងកា របិទផ   យ 
បញ្ជ ី  ះ   តដំបូង និងពា ក្យ បណ្ណ ងឹ  មឹ  វូតា មពល 
វលា កំណត់របស់ច   ប់ កបឃ.ស (ក មុ  កឹ   ឃំុ សងា្ក  ត់) 

 ូវធ្វ ើកា រ  ជុំស   ចជា សា ធា រណៈ  យផ្អ កលើ 
មូលដា  នច   ប់ និងលិខិតបទដា  នគតិយុត្ត ផ្ស ងទៀត



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប៤

ដល  ជា ធរមា ន និង  យសម្ល ងភា គ  ើនដា ច់ខា ត 
នសមា ជិក កបឃ.ស (ក មុ  កឹ   ឃំុ សងា្ក  ត់) ទា ងំមូល 
ក្ន ុងរយៈពល ០៣ ថ្ង យា៉ ងយូរ បនា  ប់ពីថ្ង បា នទទួល 
ពា ក្យ បណ្ណ ឹង ។
 ពលក មុ  កឹ   ឃំុ សងា្ក  ត់ បដិសធលើបណ្ណ ងឹ 
អ្ន កប្ត ឹងមា នសិទ្ធ ិប្ត ឹង   គ.ជ.ប ក្ន ុងរយៈពល ០៥ថ្ង  
បនា  ប់ពីថ្ង បា នទទួលស  ង់សចក្ត ីស   ចបដិសធ 
របស់ក ុម  ឹក   ឃំុ សងា្ក  ត់ ហើយ គ.ជ.ប  ូវបើក 
សវនា កា រក្ន ុងរយៈពល ០៥(   ំ) ថ្ង យ៉ា ងយូរ បនា  ប់ 
ពីថ្ង បា នទទួលពា ក្យ បណ្ណ ឹង ។
 អ្ន កប្ត ឹងតវា៉  អ្ន កប្ត ឹងជំទា ស់ ឬអ្ន ក  ូវគប្ត ឹង 
ជំទា ស់ ឬតំណា ងដលមិនសុខចិត្ត នឹងសចក្ត ីស   ច
របស់ក មុ  កឹ   ឃំុ សងា្ក  ត់ មា នសិទ្ធ បិ្ត ងឹ   គ.ជ.ប ក្ន ងុ 
រយៈពល ០៥(   ំ) ថ្ង យ៉ា ងយូរ បនា  ប់ពីថ្ង បា នទទួល 
ទ.១២០៣ (ទ  ង់) ។ អ្ន កប្ត ឹង  ូវបំពញ ទ.១២០២ 
(ទ  ង់) ចំនួន ០៣(បី)  ច   ប់ (ករណីប្ត ងឹតវ៉ា ) ឬចំនួន 
០៤ (បួន) ច   ប់ (ករណីប្ត ឹងជំទា ស់) ។
 គ.ជ.ប បា នស   ចលើពា ក្យ បណ្ណ ឹងរយៈពល 
០៥(   )ំ ថ្ង យ៉ា ងយូរ បនា  ប់ពីថ្ង ទទួលពា ក្យ បណ្ណ ងឹ ។ 
ហើយក្ន ងុករណីដល គ.ជ.ប  ជំុស   ចបដិសធមិន 
ទទួលពា ក្យ បណ្ណ ឹង គ.ជ.ប  ូវធ្វ ើលិខិតជូនដំណឹង 
បដិសធ  យប   ក់ពីមូលហតុដលមិនអា ចទទួល 
យកមក  ះ   យបា ន  ដើមបណ្ណ ងឹ ហើយ  គល់ 
ជូនអ្ន កប្ត ឹង ០១ (មួយ) ច   ប់ និងរក   ទុកជា ឯកសា រ 
០១ (មួយ) ច   ប់ ។
 អ្ន កប្ត ឹង ឬតំណា ងដលមិនសុខចិត្ត នឹងសចក្ត ី

ស   ចរបស់ គ.ជ.ប មា នសិទ្ធ ិប្ត ឹងតវា៉  ឬប្ត ឹងជំទា ស់  
ក មុ  កឹ   ធម្ម នុញ្ញ ក្ន ងុរយៈពល ០៥ (   )ំ ថ្ង  យ៉ា ងយូរ 
បនា  ប់ពីថ្ង បា នទទួលស  ង់សចក្ត សី   ច (ទ.១២០៣) 
(ទ  ង់) ។ នីតិវិធីនកា រដា ក់ កា រទទួលបណ្ណ ឹង  ូវ 
អនុវត្ត តា មនីតិវិធីរបស់ក ុម  ឹក   ធម្ម នុញ្ញ  ។
 ក មុ  កឹ   ធម្ម នុញ្ញ  វូស   ចលើពា ក្យ បណ្ណ ងឹ 
តវា៉  ឬពា ក្យ បណ្ណ ឹងជំទា ស់  យបើកសវនា កា រជា  
សា ធា រណៈក្ន ងុរយៈពល ១០ (ដប់) ថ្ង យ៉ា ងយូរ បនា  ប់ 
ពីថ្ង បា នទទួលពា ក្យ បណ្ណ ងឹ ហើយកា រស   ចជា ឆនា  នុ 
សិទ្ធ ិរបស់ក ុម  ឹក   ធម្ម នុញ្ញ  ។ សចក្ត ីស   ចរបស់
ក មុ  កឹ   ធម្ម នុញ្ញ  ជា សចក្ត សី   ចសា  ពរបិទផ្ល វូតវ៉ា  ។

 ពល  ះ   យបណ្ណ ងឹទា ក់ទងនឹងបញ្ជ ី  ះ   ត 
ដំបូងរួចរា ល់ គ.ជ.ប  វូកស  លួបញ្ជ ី  ះ   តតា ម 
សចក្ត ីស   ច ៈ

- បើសចក្ត សី   ចឱ្យ លុប   ះ  វូលុប   ះ
- បើសចក្ត ីស   ចឱ្យ ចុះ   ះ  ូវចុះ   ះ 
ឱ្យ គវិញ ហើយផ្ត ល់សុពលភា ពឱ្យ  ជា បញ្ជ ី 

 ះ   តផ្ល ូវកា រ ។
សូម  ជា ពលរដ្ឋ ដលមា នអា យុ ១៨ឆា  ំ ឡើងអ ្ជ ើញ

  ះ   ត  យបា ន  ប់គា   ។ បើឃើញមា នអ្វ ី 
កើតឡើងមិន  ក តី ពលបិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង 
សូម  ើសិទ្ធ ិប្ត ឹង  ក ុម  ឹក   ឃំុ សងា្ក  ត់ ហើយបើមិន
សុខចិត្ត នឹងសចក្ត ីស   ចរបស់ក ុម  ឹក   ឃំុ សងា្ក  ត់  

 វូប្ត ងឹ   គ.ជ.ប និងក មុ  កឹ   ធម្ម នុញ្ញ តា មដំណា ក់ 
កា លដូចបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ ជៀសវា ងកុំ  ើហឹង   
នា ំឲ្យ ប៉ះពា ល់ដល់ក ម  ហ្ម ទណ ជា ធរមា ន ៕



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប ៥

 ពីថ្ង ទី០១ ខក ្ញ   ដល់ថ្ង ទី៣០ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ 
២០១៦ កា រដា ក់ កា រទទួល និងកា រ  ះ   យ ពា ក្យ  
បណ្ណ ឹង ក្ន ុងដំណា ក់កា លនកា រចុះ   ះ  ះ   ត
មា នពា ក្យ បណ្ណ ឹងសរុបចំនួន ៩៧ បណ្ណ ឹង បា នដា ក់មក 
ក ុម  ឹក   ឃំុ សងា្ក  ត់ (កបឃ.ស) និងគណៈកមា  ធិកា រ 
ជា តិរៀបចំកា រ  ះ   ត (គ.ជ.ប) ។ ក្ន ុង  ះ   
កបឃ.ស មា នចំនួន ៥២ បណ្ណ ឹង និង   គ.ជ.ប មា ន 
ចំនួន ៤៥ បណ្ណ ឹង ។
 ឯកឧត្ត ម កវ ផលា  កវ ផលា   ទី  កឹ    គ.ជ.ប និងជា  ធា ន 

នា យកដា  នសវា កម្ម ច   ប់ និងវិវា ទកម្ម បា នមា ន 
 សា សន៍ថា    កបឃ.ស បា នទទួលពា ក្យ បណ្ណ ឹង 

សរុបចំនួន ៥២ បណ្ណ ឹង (គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា  
០៧ បណ្ណ ឹង, គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ ៣៨ បណ្ណ ឹង, 
គណបក្ស  សម រង្ស ីុ ០២ បណ្ណ ឹង, អា ជា  ធរ ០១ បណ្ណ ឹង, 

 ជា ពលរដ្ឋ  ០៣ បណ្ណ ឹង,  ធា ន ក.ច.ប ០១ បណ្ណ ឹង) 
 យក្ន ុង  ះ ៖

  ខត្ត បា ត់ដំបង មា នចំនួន ០៣ បណ្ណ ឹង 
(គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ  ០៣ បណ្ណ ឹង)

កា រដា ក់ កា រទទួល និងកា រ  ះ   យពា ក្យ បណ្ណ ឹងក្ន ុងដំណា ក់កា ល 

ចុះ   ះ  ះ   ត ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម ី ឆា  ំ២០១៦

ឯកឧត្ត ម កវ ផលា   ទី  ឹក    គ.ជ.ប និងជា  ធា ននា យកដា  នសវា កម្ម ច   ប់ និងវិវា ទកម្ម ឯកឧត្ត ម កវ ផលា   ទី  ឹក    គ.ជ.ប និងជា  ធា ននា យកដា  នសវា កម្ម ច   ប់ និងវិវា ទកម្ម 



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប៦

សកម្ម ភា ពនកា រដា ក់ និងកា រទទួលពា ក្យ បណ្ណ ឹង   គ.ជ.បសកម្ម ភា ពនកា រដា ក់ និងកា រទទួលពា ក្យ បណ្ណ ឹង   គ.ជ.ប

 - លិខិតជូនដំណឹង      ០៣ បណ្ណ ឹង
  ខត្ត កំពត មា នចំនួន   ០៣ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា   ០១ បណ្ណ ឹង, 
គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ  ០២ បណ្ណ ឹង)

 - ផ្ស ះផ   សះជា        ០១ បណ្ណ ឹង
 - ដើមបណ្ណ ឹងដកពា ក្យ បណ្ណ ឹង ០១ បណ្ណ ឹង
 - ចា របដិសធ       ០១ បណ្ណ ឹង
  ខត្ត កណា្ខ  ល មា នចំនួន ០៣ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា   ០១ បណ្ណ ឹង, 
គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ  ០១ បណ្ណ ងឹ, គណបក្ស  
សម រង្ស ីុ ០១ បណ្ណ ឹង)

 - លិខិតជូនដំណឹង        ០១ បណ្ណ ឹង
 - ផ្ស ះផ   សះជា        ០២  បណ្ណ ឹង
  រា ជធា នីភ្ន ំពញ មា នចំនួន ២០ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ ១៦ បណ្ណ ឹង, 
គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា  ០២ បណ្ណ ឹង, 

 ជា ពលរដ្ឋ  ០១  បណ្ណ ឹង,  ធា ន ក.ច.ប 
០១ បណ្ណ ឹង)

 - លិខិតជូនដំណឹង       ០៦ បណ្ណ ឹង
 - ផ្ស ះផ   សះជា        ០៩ បណ្ណ ឹង
 - ផ្ស ះផ   មិនសះជា        ០៣ បណ្ណ ឹង
 - ចា របដិសធ       ០២ បណ្ណ ឹង 
  ខត្ត  ះសីហនុ មា នចំនួន ០១ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ ០១ បណ្ណ ឹង)
 - ផ្ស ះផ   សះជា        ០១ បណ្ណ ឹង
  ខត្ត សៀមរា ប មា នចំនួន ២០ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា  ០៣ បណ្ណ ឹង, 
គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ ១៣ បណ្ណ ងឹ, អា ជា  ធរ 
០១ បណ្ណ ងឹ, គណបក្ស  សម រង្ស ីុ ០១ បណ្ណ ងឹ, 

 ជា ពលរដ្ឋ  ០២ បណ្ណ ងឹ)
 - ដើមបណ្ណ ឹងដកពា ក្យ បណ្ណ ឹង ០២ បណ្ណ ឹង
 - លិខិតជូនដំណឹង       ០២ បណ្ណ ឹង 
 - ផ្ស ះផ   សះជា        ១១ បណ្ណ ឹង
 - ផ្ស ះផ   មិនសះជា        ០៥ បណ្ណ ឹង
  ខត្ត កំពង់ឆា  ំង មា នចំនួន ០២ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ ០២ បណ្ណ ឹង)
 - លិខិតជូនដំណឹង       ០១ បណ្ណ ឹង
 - ផ្ស ះផ   សះជា        ០១ បណ្ណ ឹង

 ឯកឧត្ត ម បា នបន្ថ មទៀតថា  រីឯ   គ.ជ.ប 
បា នទទួលពា ក្យ បណ្ណ ងឹសរុបចំនួន ៤៥ បណ្ណ ងឹ (គណបក្ស  

 ជា ជនកម្ព ុជា  ០៥ បណ្ណ ឹង, គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ 
២៣ បណ្ណ ងឹ, គណបក្ស  សម រង្ស ីុ ០៦ បណ្ណ ងឹ, គណបក្ស  
សិទ្ធ ិមនុស្ស  ០១ បណ្ណ ឹង, អា ជា  ធរ ០១ បណ្ណ ឹង, 



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប ៧

សកម្ម ភា ពនកា រដា ក់ និងកា រទទួលពា ក្យ បណ្ណ ឹង   គ.ជ.បសកម្ម ភា ពនកា រដា ក់ និងកា រទទួលពា ក្យ បណ្ណ ឹង   គ.ជ.ប

 ជា ពលរដ្ឋ  ០៨ បណ្ណ ឹង, មធា វី ០១ បណ្ណ ឹង)  យ 
ក្ន ុង  ះ ៖

  ខត្ត បា ត់ដំបង មា នចំនួន ០២ បណ្ណ ឹង 
(គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ ០២ បណ្ណ ឹង)

 - លិខិតជូនដំណឹង       ០២ បណ្ណ ឹង
  ខត្ត កណា្ខ  ល មា នចំនួន ០១ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ ០១ បណ្ណ ឹង)
 - ដើម្ប ីបណ្ណ ឹងដកពា ក្យ បណ្ណ ឹង ០១ បណ្ណ ឹង
  រា ជធា នីភ្ន ំពញ មា នចំនួន ២៤ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា  ០៥ បណ្ណ ឹង, 
គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ ១០ បណ្ណ ងឹ, គណបក្ស  
សម រង្ស ីុ ០៥ បណ្ណ ងឹ,   ជា ពលរដ្ឋ  ០៤ បណ្ណ ងឹ)

 - ដើមបណ្ណ ឹងដកពា ក្យ បណ្ណ ឹង ០១ បណ្ណ ឹង
 - ចា របដិសធ       ០៣ បណ្ណ ឹង
 - លិខិតជូនដំណឹង       ២០ បណ្ណ ឹង
  ខត្ត  ះវិហា រ មា នចំនួន ០៤ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស  សម រង្ស ីុ ០១ បណ្ណ ឹង, គណបក្ស  
ស ្គ   ះជា តិ  ០១ បណ្ណ ឹង,  ជា ពលរដ្ឋ  ០១ 

បណ្ណ ឹង, មធា វី ០១ បណ្ណ ឹង)
 - លិខិតជូនដំណឹង       ០៤ បណ្ណ ឹង
  ខត្ត   វង មា នចំនួន ០១ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស សិទិ្ធ មនុស្ស  ០១ បណ្ណ ឹង)
 - លិខិតជូនដំណឹង       ០១ បណ្ណ ឹង
  ខត្ត សៀមរា បមា នចំនួន ១១ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ  ០៨ បណ្ណ ងឹ, អា ជា  ធរ 
០១ បណ្ណ ឹង,  ជា ពលរដ្ឋ  ០២ បណ្ណ ឹង)

 - លិខិតជូនដំណឹង       ១០ បណ្ណ ឹង
 - ចា របដិសធ       ០១ បណ្ណ ឹង
  ខត្ត  ះសីហនុ មា នចំនួន ០១ បណ្ណ ឹង 

(  ជា ពលរដ្ឋ  ០១ បណ្ណ ឹង)
 - លិខិតជូនដំណឹង       ០១ បណ្ណ ឹង
  ខត្ត កំពង់ឆា  ំង មា នចំនួន ០១ បណ្ណ ឹង 

(គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ ០១ បណ្ណ ឹង)
 - លិខិតជូនដំណឹង       ០១ បណ្ណ ឹង

 ជា កា រកត់សមា្គ  ល់ ឃើញថា ក្ន ុងដំណា ក់កា ល
នកា រចុះ   ះ  ះ   តកន្ល ងមក មិនមា នពា ក្យ បណ្ណ ងឹ 
ដលប្ត ងឹតវ៉ា  អំពីកា របដិសធកា រសំុចុះ   ះ  ះ   ត 

 ះទ ។ ពា ក្យ បណ្ណ ឹងដលបា នទទួលភា គ  ើន គឺ
ជា  ភទពា ក្យ បណ្ណ ឹងដលសុំឱ្យ មា នកា រផ្ត នា   ស 
ហើយ  ភទនអំពើល្ម ើសនពា ក្យ បណ្ណ ឹងទា ំង ៩៧ 
បណ្ណ ឹង  ះ ភា គ  ើនគឺបទបង្ក កា រអុកឡុក ឬរា រា ំង 
កា រចុះ   ះ  ះ   ត និងពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រចញលិខិត 
ប   ក់ទីលំ   ៕



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប៨ ៀ ៀ ិៀ ៀ ិ

សកម្ម ភា ពពិនិត្យ  ផ្ទ ៀងផា  ត់ទិន្ន ន័យក្ន ុងបញ្ជ ី   ះ  ះ   ត  នា យកដា  ន  ប់  ងទិន្ន ន័យអ្ន ក  ះ   ត និងបញ្ជ ី  ះ   ត



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប ៩ៀ ៀៀ ៀ ៩

សកម្ម ភា ព  ះពុម្ព បញ្ជ ី  ះ   តដំបូង  នា យកដា  ន  ប់  ងទិន្ន ន័យអ្ន ក  ះ   ត និងបញ្ជ ី  ះ   ត



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប១០

គិតពីថ្ង ទី០១ ខក ្ញ   ដល់ថ្ង ទី៣០ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ មា នភា  ក់ងា រគណបក្ស ន  បា យចំនួន 
១៣,៦៥៤នា ក់  វូបា ន គ.ជ.ប អនុ ្ញ  តឱ្យ ចូលរួមសង្ក តមើលដំណើរកា រចុះ   ះ  ះ   ត ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី 

 ះ   តថ្ម ី ឆា  ំ២០១៦  តា មសា លា ឃំុ សងា្ក  ត់ ចំនួន ១៦៣៣ ទូទា ំង  ទស ។
ចំនួនភា  ក់ងា រខា ងលើនះមកពី គណបក្ស ន  បា យ ចំនួន ១០ រួមមា ន ៖

ចំនួនភា  ក់ងា រគណបក្ស ន  បា យចូលរួម
ពិនិត្យ មើលដំណើរកា រចុះ   ះ  ះ   ត

សកម្ម ភា ពភា  ក់ងា រគណបក្ស ន  បា យសង្ក តមើលដំណើរកា រចុះ   ះ  ះ   ត ដលមា នពា ក់ប័ណ្ណ ពណ៌លឿងសកម្ម ភា ពភា  ក់ងា រគណបក្ស ន  បា យសង្ក តមើលដំណើរកា រចុះ   ះ  ះ   ត ដលមា នពា ក់ប័ណ្ណ ពណ៌លឿង

ល.រ
  ះភា  ក់ងា រ 

គណបក្ស ន  បា យ
 ពញសិទ្ធ ិ ប  ុង

សរុបពញសិទ្ធ ិ 
និងប  ុង

សរុប  ី សុរប  ី សរុប  ី

១ គណបក្ស  ជា ជនកម្ព ុជា ២,៣០៣ ២៥៤ ២,២៨២ ៣៨៦ ៤,៥៨៥ ៦៤០

២ គណបក្ស ស ្គ   ះជា តិ ៣,១២៣ ២៨៧ ៣,៧០៤ ៤៦២ ៦,៨២៧ ៧៤៩

៣ គណបក្ស ហ៊្វ ុនសិុនបិុច ៥០៨ ៤៥ ៤៤៥ ៧២ ៩៥៣ ១១៧

៤ គណបក្ស ខ្ម ររួបរួមជា តិ ៥៩៥ ៦៤ ៥១៦ ១១០ ១១១១ ១៧៤

៥ គណបក្ស អំណា ចពលរដ្ឋ ខ្ម រ ១៧ ០៣ ១៧ ០៧ ៣៤ ១០

៦ គណបក្ស   សម រង្ស ីុ ០១ ០១ ០២

៧ គណបក្ស  ជា ធិបតយ្យ មូលដា  ន ០១ ០១ ០២

៨ គណបក្ស សម្ព ័ន្ធ ដើម្ប ី  ជា ធិបតយ្យ ៦៨ ១២ ៦៧ ១៣ ១៣៥ ២៥

៩ គណបក្ស សំបុកឃ្ម ុំសង្គ ម  ជា ធិបតយ្យ ០២ ០២ ០៤

១០ គណបក្ស សា ធា រណរដ្ឋ  ជា ធិបតយ្យ ០១ ០១

សរុបសរុប ៦,៦១៩៦,៦១៩ ៦៦៥៦៦៥ ៧,០៣៥៧,០៣៥ ១,០៥០១,០៥០ ១៣,៦៥៤១៣,៦៥៤ ១,៧១៥១,៧១៥



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប ១១

អ្ន កសង្ក តកា រណ៍ជា តិ និងអន្ត រជា តិចូលរួមពិនិត្យ មើល ដំណើរកា រចុះ 
  ះ  ះ   ត ពីថ្ង ទី០១ ខក ្ញ   ដល់ថ្ង ទី៣០ ខវិច្ឆ កិា  ឆា  ២ំ០១៦

អ្ន កសង្ក តកា រណ៍ជា តិ និងអន្ត រជា តិសរុប ចំនួន ២,៨៦៤ នា ក់  ូវបា ន គ.ជ.ប អនុ ្ញ  តឱ្យ ចូលរួម  
សង្ក តមើលដំណើរកា រចុះ   ះ  ះ   ត ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម ី ឆា  ំ២០១៦  តា មសា លា ឃំុ សងា្ក  ត់ 
ចំនួន ១៦៣៣ ទូទា ំង  ទស ។



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប១២

លខា ធិកា រដា  នខត្ត រៀបចំកា រ  ះ   តជំរុញឱ្យ ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  

ជួយផ្ស ព្វ ផ   យអំពីកា របិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង

 បនា  ប់ពីកា រចុះ   ះ  ះ   តដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី 
 ះ   តថ្ម ឆីា  ២ំ០១៦ ជិតបញ្ច ប់ម ្ត  ព័ីត៌មា នបា នចុះយក 

ព័ត៌មា នពា ក់ព័ន្ធ នឹងដំណើរកា រចុះ   ះ  ះ   ត និង 
កា រផ្ស ព្វ ផ   យអំពីកា របិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង

 ក្ន ងុខត្ត ចំនួន ០៤ ក្ន ងុភូមិភា គឦសា ន គឺខត្ត រតនគិរី  
ខត្ត ស្ទ ឹង   ង ខត្ត មណ លគិរី និងខត្ត ក ចះ កា ល 
ពីថ្ង ទី២៧ រហូតដល់ ថ្ង ទី២៩ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ។
 តា មរយៈរបា យកា រណ៍លទ្ធ ផលប ្ខ  ះអា សន្ន  
នកា រចុះ   ះ  ះ   តរបស់ខត្ត ទា ងំនះបា នបងា  ញ 
ថា ទទួលបា នលទ្ធ ផលល្អ  សើរ ។ ខត្ត នីមួយៗក៏បា ន

 ៀមខ្ល ួនរួចជា   ច ដើម្ប ីធ្វ ើកា រផ្ស ព្វ ផ   យជំរុញឱ្យ 
 ជា ពលរដ្ឋ មកពិនិត្យ  និងផ្ទ ៀងផា  ត់ទិន្ន ន័យរបស់ 

ពួកគ  ថ្ង បិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូងដលនឹង
  ឹត្ត   ថ្ង ទី០៣ ខមករា  ឆា  ំ២០១៧ ។

  ធា នលខា ធិកា រដា  នរៀបចំកា រ  ះ   តខត្ត 
រតនគិរី  ក ប៉ន ឈុនឌីប៉ន ឈុនឌី បា នឱ្យ ដឹងថា  ក្ន ងុខត្ត របស់ 

 កមា នអ្ន កមកចុះ   ះ  ះ   តជិត ៩០% 
ហើយដំណើរកា រនកា រចុះ   ះ  ះ   ត បា ន 

 ទ  ឹត្ត  យា៉ ងរលូន  កប  យសន្ត ិសុខ និង 
សុវត្ថ ិភា ពផងដរ ។
  កបា នអះអា ងថា កា របិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   ត 
ដំបូងពិតជា មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ ដើម្ប ីឱ្យ  ជា ពលរដ្ឋ  
មកពិនិត្យ  និងផ្ទ ៀងផា  ត់ទិន្ន ន័យរបស់ខ្ល នួ និងអា ចមា ន 
សិទ្ធ កិ្ន ងុកា រប្ត ងឹតវ៉ា  និងប្ត ងឹជំទា ស់  ពលដលឃើញ 
ថា ទិន្ន ន័យមិន  ឹម  ូវ ។  ម៉   ងទៀតលខា ធិកា រដា  ន
ខត្ត រៀបចំកា រ  ះ   តក៏បា នរៀបចំជា មួយភា គីពា ក់
ព័ន្ធ ដើម្ប ីរួមសហកា រគា  តា មតួនា ទី  ៀមផ្ស ព្វ ផ   យ ក ប៉ន ឈុនឌី  ធា ន ល.ខ.ប រតនគិរី ក ប៉ន ឈុនឌី  ធា ន ល.ខ.ប រតនគិរី

សកម្ម ភា ពចុះ   ះ  ះ   ត ខត្ត រតនគិរីសកម្ម ភា ពចុះ   ះ  ះ   ត ខត្ត រតនគិរី



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប ១៣

តា មមក  ូនិងចកចា យសចក្ត ជូីនដំណឹងផ្ស ងៗដើម្ប ី 
ជំរុញឱ្យ  ជា ពលរដ្ឋ មកចូលរួមពិនិត្យ និងផ្ទ ៀងផា  ត់ 
ទិន្ន ន័យរបស់ខ្ល នួ  ថ្ង បិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង ។
  ដៀងគា  នះដរ  ធា នលខា ធិកា រដា  នរៀបចំ 
កា រ  ះ   តខត្ត ស្ទ ឹង   ង  ក ពុយ ចា ន់ថា ឡា ក់ពុយ ចា ន់ថា ឡា ក់
មា ន  សា សន៍ថា ប   មួយចំនួនដលខត្ត របស់  ក 
ជួប  ទះគឺមិនខុសគា  ជា មួយនឹងខត្ត រតនគិរីប៉ុនា  ន

 ះទខត្ត របស់  កមា នចំនួនអ្ន កមកចុះ   ះ
 ះ   ត ៨៧% ។  កបន្ត ថា ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ដល 

រួមមា នគណបក្ស ន  បា យ អង្គ កា រសង្គ មសុីវិលបា ន
សហកា រយា៉ ងសកម្ម ជា មួយនឹង ល.ខ.ប ដើម្ប ី  ះ

  យប   មួយចំនួន  ក្ន ុងខត្ត ជា ពិសសភា គីទា ំង
អស់បា នសន   ថា នឹងជំរុញឱ្យ  ជា ពលរដ្ឋ មកពិនិត្យ 
ផ្ទ ៀងផា  ត់ទិន្ន ន័យរបស់ខ្ល នួ  ថ្ង បិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   ត 

 ក អ៊ុង សុីយឿន  ធា ន ល.ខ.ប ក ចះ ក អ៊ុង សុីយឿន  ធា ន ល.ខ.ប ក ចះ

សកម្ម ភា ពចុះ   ះ  ះ   ត ខត្ត ក ចះសកម្ម ភា ពចុះ   ះ  ះ   ត ខត្ត ក ចះ

 ក ពុយ ចា ន់ថា ឡា ក់  ធា ន ល.ខ.ប ស្ទ ឹង   ង ក ពុយ ចា ន់ថា ឡា ក់  ធា ន ល.ខ.ប ស្ទ ឹង   ង

សកម្ម ភា ពចុះ   ះ  ះ   ត ខត្ត ស្ទ ឹង   ងសកម្ម ភា ពចុះ   ះ  ះ   ត ខត្ត ស្ទ ឹង   ង



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប១៤

ដំបូងដល  ពឹត្ត   ថ្ង ទី០៣ ខមករា  ឆា  ២ំ០១៧ ។
  ក អុ៊ង សុីយឿនអុ៊ង សុីយឿន  ធា នលខា ធិកា រដា  ន 
រៀបចំកា រ  ះ   ត ខត្ត ក ចះបា នប   ក់ថា    
ក្ន ុងខត្ត របស់  កមា នអ្ន កមកចុះ   ះ  ះ   ត 
ជិត ៧៦% ហើយ  កមា ន  សា សន៍បន្ត ថា ចំនួននះ 
មិនបា ន  ប់ ១០០% គឺ  យសា រមា នហតុផលមួយ 
ចំនួនដូចជា  តួលខដលធ្វ ើកា រប៉ា ន់សា  នអា ចខុសជា មួយ 
ចំនួន  ជា ពលរដ្ឋ ដលមា នទីលំ  ជា ក់ស្ត ង និង 
ពលករចំណា ក  ុក  ប  ើកា រងា រ  ក   ទស 
និង  រា ជធា នីភ្ន ំពញ និងកា រមិនចា ប់អា រម្ម ណ៍របស់

 ជា ពលរដ្ឋ មួយចំនួនចំ  ះកា រចុះ   ះ  ះ   ត ។ 
 កបា នប   ក់   ប់អ្ន កយកព័ត៌មា ន គ.ជ.ប ថា  

ដើម្ប ីធា នា ពី  សិទ្ធ ភិា ពដើម្ប ីឱ្យ  ជា ពលរដ្ឋ មកពិនិត្យ  
មើលបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង គឺមា នតអា ជា  ធរឃំុ សងា្ក  ត់ទ 
ដលជា អ្ន កអា ចជំរុញឱ្យ ពួកគា ត់មកពិនិត្យ  និងផ្ទ ៀង
ផា  ត់បញ្ជ ី  ះ   តដំបូង ដូចនះហើយខត្ត របស់  ក 
បា នសហកា រយ៉ា ងសកម្ម ជា មួយនឹងអា ជា  ធរមូលដា  ន
ដើម្ប ីជំរុញកា រងា រនះឱ្យ បា ន  គជ័យ ។
 ឯ  ក គិន ជា នគិន ជា ន  ធា នលខា ធិកា រដា  ន 
រៀបចំកា រ  ះ   តខត្ត មណ លគិរីក៏បា នឱ្យ ដឹងថា  
ខត្ត របស់  កមា នអ្ន កមកចុះ   ះ  ះ   ត ៨៨% 

 ក គិន ជា ន  ធា ន ល.ខ.ប មណ លគិរី ក គិន ជា ន  ធា ន ល.ខ.ប មណ លគិរី

សកម្ម ភា ពចុះ   ះ  ះ   ត ខត្ត មណ លគិរីសកម្ម ភា ពចុះ   ះ  ះ   ត ខត្ត មណ លគិរី

ហើយខត្ត របស់  កមា ន  ៀមរួចជា   ចក្ន ុងកា រ
ផ្ស ព្វ ផ   យជំរុញឱ្យ  ជា ពលរដ្ឋ មកពិនិត្យ មើលបញ្ជ ី

 ះ   តដំបូងដូចជា  បា នស្ន ើ   ប់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  
ទា ំងអស់ធ្វ ើកា រផ្ស ព្វ ផ   យ ។ មិន  ឹមតប៉ុ   ះ 
ខត្ត របស់  កបា នផ្ញ ើលិខិតជូនដំណឹងស្ត ីពី កា របិទ
ផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូងនះ  កា ន់  បូណ្ណ ះុបណា្ខ  ល 
ទា ំងអស់ក្ន ុងខត្ត  ដើម្ប ីធ្វ ើកា របិទ  កា សផ   យ   
ដល់  ជា ពលរដ្ឋ  ហើយក៏បា នស្ន ើ  ដល់វិទ្យ ុ  ក្ន ុង 
ខត្ត ដើម្ប ីផ្ស ព្វ ផ   យ នូវកម្ម វិធីសំណួរចម្ល ើយ របស់ 
គណៈកមា  ធិកា រជា តិរៀបចំកា រ  ះ   ត ដើម្ប ីប    ប 
ព័ត៌មា ននះផងដរ ។ 
  ធា នក មុ  កឹ   សងា្ក  ត់ស្ទ ងឹ   ង ក ងុស្ទ ងឹ   ង 
ខត្ត ស្ទ ឹង   ង  ក ជា  វណ្ណ ជា  វណ្ណ   បា នអះអា ងថា  ក
បា នចូលរួម  ជុំជា មួយនឹង ល.ខ.ប ខត្ត ដើម្ប ីរៀបចំ



 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន  គ.ជ.ប កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ដើម្ប ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តថ្ម  ី ឆា  ំ២០១៦

រៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.បរៀបរៀង និង  ះពុម្ព ផ្ស ាយដោយ គ.ជ.ប ១៥

 ក ជា  វណ្ណ   ធា នក ុម  ឹក   សងា្ក  ត់ ក ុង ខត្ត  ស្ទ ឹង   ង ក ជា  វណ្ណ   ធា នក ុម  ឹក   សងា្ក  ត់ ក ុង ខត្ត  ស្ទ ឹង   ង  ក ឆុំ សា រី  ធា នក ុម  ឹក   សងា្ក  ត់ម  រម្យ  ក ុងសនម  រម្យ  មណ លគិរី ក ឆុំ សា រី  ធា នក ុម  ឹក   សងា្ក  ត់ម  រម្យ  ក ុងសនម  រម្យ  មណ លគិរី

ផនកា រមួយចំនួនក្ន ុងកា រផ្ស ព្វ ផ   យព័ត៌មា នឱ្យ  ជា 
ពលរដ្ឋ ដឹងអំពីព័ត៌មា ន និងកា លបរិច្ឆ ទនកា របិទផ   យ 
បញ្ជ ី  ះ   តដំបូង ។  កបា នបន្ត ថា ដើម្ប ីធា នា ឱ្យ 

 ជា ពលរដ្ឋ ទា ងំអស់ទទួលព័ត៌មា នអំពីកា របិទផ   យបញ្ជ ី
 ះ   តដំបូងអា ជា  ធរមូលដា  នស   ចរៀបចំផន

កា រសកម្ម ភា ពដូចជា មភូមិ  ូវជូនដំណឹងស្ត ីពីកា របិទ
ផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូងតា មលំ  ឋា ន ឬទីសំណា ក់ 
របស់  ជា ពលរដ្ឋ  និងផ្ស ព្វ ផ   យតា មមក ូឱ្យ បា ន 

 ប់ភូមិ ។
  ក ឆំុ សា រីឆំុ សា រី  ធា នក មុ  កឹ   សងា្ក  ត់ម  រម្យ  
ក ងុសនម  រម្យ ខត្ត មណ លគិរី  បា នបន្ថ មថា  ក 
បា នចូលរួម  ជុំជា មួយនឹង ល.ខ.ប ខត្ត ដើម្ប ីរៀបចំ
ផនកា រក្ន ុងកា រផ្ស ព្វ ផ   យព័ត៌មា នឱ្យ  ជា ពលរដ្ឋ ដឹង
ពីកា លបរិច្ឆ ទនកា របិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង 
ហើយនិងបើកឱ្យ មា នកា រចូលរួមផ្ស ព្វ ផ   យយ៉ា ងទូលា យ 
ពីសំណា ក់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ផ្ស ងទៀត  យឈរលើ  ល 
កា រណ៍ច   ប់ ។
 គួរប   ក់ថា  បនា  ប់ពីដំណើរកា រចុះ   ះ  ះ 

  ត  ូវបា នបញ្ច ប់គណៈកមា  ធិកា រជា តិរៀបចំកា រ
 ះ   តនឹងរៀបចំកា របិទផ   យបញ្ជ ី  ះ   តដំបូង 

រួមនឹងបញ្ជ ី   ះអ្ន កដល  ូវលុបចញពីបញ្ជ ី  ះ

  តតា មឃំុសងា្ក  ត់នីមួយៗ  ថ្ង ទី០៣ ខមករា  ឆា  ២ំ០១៧ 
 តា មសា លា ឃុំ សងា្ក  ត់ និងទីតា ំងណា មួយក្ន ុងឃុំ 

សងា្ក  ត់ទូទា ំង  ទស និងមា នប   ះ  លើគហទំព័រ 
របស់ គ.ជ.ប (www.voterlist.org.kh)  ៕

ក ុមរៀបចំ  ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.បគ.ជ.ប 

អ្ន ក  ប់  ង
លោក ម សា រី

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
  ក យឿន វណ្ណ ត

កំណអក្ខ រា វិរុទ្ធ 
 ក មា ស សុភ័ក 
 ក  ី រចនា  មុន្ន ី

អ្ន កថតរូប

 ក កូវ រក   

ក  ហ្វ ិកកំុព្យ ូទ័រ
   ក មា ស សុធា រ ា៉



សកម្ម ភា ពដឹងជញ្ជ នូកញ្ច ប់ (គ) ពីនា យកដា  ន  ប់  ងទិន្ន ន័យ 

អ្ន ក  ះ   ត និងបញ្ជ ី  ះ   ត  ដា ក់ឃា  ំង គ.ជ.ប

Website: www.necelect.org.kh, Facebook / Youtube: National Election CommitteeWebsite: www.necelect.org.kh, Facebook / Youtube: National Election Committee


