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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 
គណៈរម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ះរនោ ត 

 

ខ្លឹម្សារព្បជុំផ្សរវផ្ាយជាម្ួយភាគីពារ់រ័ន្ធ 
ថ្ងៃសពុ្រ ទី ១៧ ខខ្វិចឆិកា នោ ២ំ០១៧ រវលារម្ម៉ោ ង ១០:០០ ព្រឹរ 

 
 

ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពគណៈអធិបតី និងសូមគោរពឯកឧតតមអស់ គោក គោកស្សី 
តុំណាងក្កសួង ស្ថា ប័ន គណបកសនគោបាយ អងគការសងគមសញីវលិ និងក្បព័នធផ្សពវផ្ាយ 
ព័ត៌មានទុំងអស់ដែលបានអគ ជ្ ើញចូលរមួកនញងកិចចក្បជញុំនាគពលគនេះ។ 

ខ្ញុំសូមជក្មាបជូនឯកឧតតម អស់គោក គោកស្សី អុំពីខលឹមស្ថរមួយចុំនួនែូចខាងគក្កាម ៖ 
 

I. ដំរណើ រការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ តរៅតាម្ឃុ ំសង្កា ត់ 
ការគធវើបចចញបបននភាពប ជ្ ីគបាេះគនន ត និងការចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត នន ុំ២០១៧ គៅតាមឃញុំ 

សង្កា ត់ទូទុំងក្បគទស ក្តូវបានប ច្ ប់គៅថ្ងៃទី ០៩ ដខ វចិឆិកា នន ុំ២០១៧ កនលងគៅ។ 
ជាទូគៅការគធវើបចចញបបននភាពប ជ្ ីគបាេះគនន ត និងការចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត នន ុំ២០១៧ 

បានក្បក្ពឹតតគៅោ៉ាងលអក្បគសើរ ក្បកបគោយសញវតាិភាពនិងទទួលបានលទធផ្លលអ។ លទធផ្ល 
ដែលទទួលបានគនេះគឺអាស្ស័យគោយស្ថរ ៖ 

- មានក្កបខណឌ ចាប់ ប.ន.ប.ច ដផ្នការគម ក្បតិទិនការង្ករ 
- គគក្មាងងវកិា 
- ការគក្តៀមសមាា រ បរកិាា រ និងកមមវធីិកញុំពយូទ័រ 
- ការគក្ជើសគរ ើសមន្រនតី និងការបណតញ េះបណាត ល 
- ការអប់រ ុំស្ថធារណជន និងការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន 
- ការចូលរមួរបស់ភាគីពាក់ព័នធ ជាពិគសសក្បជាពលរែឋ 
- ការផ្តល់កិចចការពារសនតិសញខពីគណៈកមាម ធិការអចិថ្ន្រនតយ៍សនតិសញខ  
- ការឧបតាមាោុំក្ទពីក្បគទសផ្តល់ជុំនួយ ។ 

ទនទឹមនឹងគនេះ ក៏មានចុំណញ ចខវេះខាតនិងការលុំបាកមួយចុំនួនែូចជា ៖ 
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- កងវេះធនធានមនញសស 
- ការអនញវតតការង្កររបស់មន្រនតីក.ច.បមួយចុំនួនមានកុំហញសឆ្គងគៅដផ្នកខលេះៗ 
- អាជ្ាធរឃញុំ សង្កា ត់ខលេះ អនញវតតមិនបានគពញគលញ និងក្តឹមក្តូវកនញងគចញឯកស្ថរ 
បញ្ជជ ក់អតតសញ្ជា ណបគក្មើឱ្យការចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត (ឯ.អ) 

- ដបបបទថ្នការគសនើសញុំ និងការគចញលិខិតបញ្ជជ ក់ទីលុំគៅសក្មាប់គោលគៅថ្នការ 
ចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត មានលកាណៈតឹងដតងជាងមញន 

- សមាា រ បរកិាា រចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន តមួយចុំនួនខូច ឬ/និងរអាក់រអួល 
- ក្បព័នធអញីនធឺណិតគខាយ គៅតុំបន់ខលេះ 
- ពយញេះគ្លៀងញឹកញាប់ និងជុំនន់គៅតុំបន់ខលេះ ។ 

 

II. លទធផ្លបរណាត ះអាសន្ោថ្ន្ការរធវើបចចុបបន្ោភារបញ្ជ រី ះរនោ តន្ិងចុះរ ា្ ះ
រ ះរនោ តនោ ២ំ០១៧គិតព្តឹម្ថ្ងៃទី០៩ខខ្វិចឆិកានោ ២ំ០១៧ រវលារម្ម៉ោ ង ៦:០០ 
នាទីលាៃ ច 
- ចុំនួនអនកមានគ ម្ េះកនញងប ជ្ ីគបាេះគនន តនន ុំ២០១៦  ៧.៨៦៥.០៣៣ នាក់ 
- ចុំនួនអនកចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន តងមី នន ុំ២០១៧   ៥៣៦.៦៧៤ នាក់ 
- ចុំនួនគ ម្ េះអនកគបាេះគនន តដែលនឹងក្តូវលញបគចញពីប ជ្ ីគបាេះគនន ត ២១.៦៧១ នាក់ 
- ចុំនួនអនកគបាេះគនន តដែលបានដកតក្មូវគ ម្ េះ និងទិននន័យ ៥.៥៧២ នាក់ 
- ចុំនួនអនកគបាេះគនន តគផ្ទរចូល     ៧២.០៤៧ នាក់ 
- ចុំនួនអនកគបាេះគនន តផ្លល ស់គចញ    ៧១.៨៤៣ នាក់  
- សរញបចុំនួនអនកមានគ ម្ េះកនញងប ជ្ ីគបាេះគនន តនន ុំ២០១៧ ៨.៣៨០.២៤០ នាក់ 
គិតជាភាគរយ ៨៤,៨០% គបើគក្បៀបគៅនឹងចុំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នអនកមានអាយញចាប់ពី 
១៨នន ុំគ ើង ចុំនួន ៩.៨៨២.៧៤៦ នាក់ 

- កនញងគនាេះអនកមានគ ម្ េះកនញងប ជ្ ីគបាេះគនន តនន ុំ២០១៧ ជាស្សី ៤.៤៧០.៨៨២ នាក់       
គិតជាភាគរយ ៥៣,៣៥% 
 

តួគលខលទធផ្លគនេះ គឺជាលទធផ្លបគណាត េះអាសននគៅមិនទន់ឆ្លងកាត់ការក្តួតពិនិតយ 
និងគផ្ទៀងផ្លទ ត់រចួរាល់គៅគ ើយ ។ 

លទធផ្លគនេះមានអក្តាខពស់លអបងគួរ គបើគក្បៀបគៅនឹងបណាត ក្បគទសជាគក្ចើនគលើពិ្ព 
គោកដែលគក្បើក្បព័នធចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន តែូចោន  ។ 
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មូលគហតញដែលការគធវើបចចញបបននភាពប ជ្ ីគបាេះគនន តនិងការចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត នន ុំ២០១៧ 
ទទួលបានមិនក្គប់តាមចុំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នសាិតិក្បជាពលរែឋមានសិទធិគបាេះគនន ត អាចបណាត ល 
មកពី ៖ 

១- ក្បជាពលរែឋជាគក្ចើនមានលុំគៅឋាន ឬទីសុំណាក់គក្ចើនជាងមួយកដនលង ដែល 
អាជ្ាធរឃញុំ សង្កា ត់បានស្សង់សាិតិសទួនោន ។ 

២- ក្បជាពលរែឋចុំណាកស្សុកគក្ចើនបងគួរ ទុំងចុំណាកស្សុកកនញងក្បគទស ទុំងចុំណាក 
ស្សុកគក្ៅក្បគទសដែលពញុំបានចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត ។ 

៣- ក្បជាពលរែឋមួយចុំនួនគទៀត ក៏មិនអាចអគ ជ្ ើញគៅចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន តបានដែរ 
ែូចជា ៖ 

- អនកកុំពញងសាិតកនញងស្ថា នភាពជាប់ពនធនាោរ 
- អនកកុំពញងសក្មាកពាបាលជមៃឺគៅតាមមនទីរគពទយ 
- ជនចាស់ជរា និងជនមានពិការភាពជាគែើម 

៤- ការចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត និងការគបាេះគនន តគៅក្ពេះរាជាណាចក្កកមពញជា ដផ្អកគលើ 
គោលការណ៍សម័ក្គចិតត គោយគហតញគនេះ ក្បជាពលរែឋមានសិទធិគបាេះគនន តមួយចុំនួន ពញុំសូវ 
យកចិតតទញកោក់កនញងការចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត គបើគទេះជាមានការជុំរញញ និងបងាលកាណៈង្កយ 
ស្សួលសពវដបបោ៉ាងក៏គោយ ។ 

៥- ការចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន តគធវើគ ើងគៅរែូវវសា មានគ្លៀងធាល ក់ខាល ុំងញឹកញាប់ បងាជា 
ជុំនន់ទឹកគ្លៀងគៅតុំបន់មួយចុំនួន។ 

 
III. ការដារ់ ការទទួល ន្ិងការរដាះព្សាយបណតឹ ងរោងុដំណារ់កាលចុះរ ា្ ះរ ះ 
រនោ ត គិតព្តឹម្ថ្ងៃទី ០៩ ខខ្ វិចឆិកា នោ ២ំ០១៧ រវលារម្ម៉ោ ង ៥:៣០ នាទីលាៃ ច 
១- ការោក់ការទទួលនិងការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងគៅ កបឃ.ស 
កបឃ.ស បានទទួលនិងគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងសរញបចុំនួន ០១ បណតឹ ង។ 
ក- បណតឹ ងតវ៉ាគៅនឹងការបែិគសធការសញុំចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត ៖ ោម ន  
ខ- បណតឹ ងសញុំឱ្យផ្លកពិន័យ ០១ បណតឹ ង 

- គោេះស្ស្ថយចប់  ចុំនួន ០១ បណតឹ ង (ផ្សេះផ្ាមិនសេះជា ប៉ាញដនតគែើម 
បណតឹ ងមិនបតឹងបនត) 

២- ការោក់ការទទួលនិងការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងគៅ គ.ជ.ប 
គ.ជ.បបានទទួលនិងគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងសរញបចុំនួន ០១ បណតឹ ង។ 
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ក- បណតឹ ងតវ៉ាគៅនឹងការបែិគសធការសញុំចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត ៖ ោម ន  
ខ- បណតឹ ងសញុំឱ្យផ្លកពិន័យ ០១ បណតឹ ង 

- កុំពញងគោេះស្ស្ថយ ចុំនួន ០១ បណតឹ ង 
៣- ការោក់ការទទួលនិងការគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងគៅក្កុមក្បឹកាធមមនញ ា្ ៖ ោម នបណតឹ ង 

 

IV. ការររៀបចំ ន្ិងការបិទផ្ាយបញ្ជ រី ះរនោ តដំបូង នោ ២ំ០១៧ 
១- ការគរៀបចុំប ជ្ គីបាេះគនន តែុំបូង នន ុំ២០១៧ 
ការគរៀបចុំប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូង នន ុំ២០១៧ មានលកាណៈស្សគែៀងោន នឹងការគរៀបចុំ 

ប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូង នន ុំ២០១៦ដែរ ប៉ាញដនតមានបដនាមការង្ករមួយចុំនួនគទៀត គែើមបីគឆ្លើយតបគៅ 
នឹងការគធវើបចចញបបននភាពប ជ្ ីគបាេះគនន ត និងចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត។ 

ការគរៀបចុំប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូង នន ុំ២០១៧ គឺក្តូវគធវើគៅ គ.ជ.ប គោយដផ្អកគលើ 
ទិននន័យអនកចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត ដែល ក.ច.ប តាមឃញុំ សង្កា ត់ បានគធវើបចចញបបននភាពប ជ្ ីគបាេះ 
គនន ត និងចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន តតាមកមមវធីិកញុំពយូទ័រ និងបានប ជ្ូ នទិននន័យអនកគបាេះគនន តចាស់ 
នន ុំ២០១៦ ដែលក្តូវរកាទញក ឬក្តូវលញបគចញពីប ជ្ ីគបាេះគនន ត ទិននន័យអនកចញេះគ ម្ េះគបាេះ 
គនន តងមី នន ុំ២០១៧ និងអនកគបាេះគនន តដែលបានដកតក្មូវគ ម្ េះ និងទិននន័យ មក គ.ជ.ប តាម 
រយៈក្បព័នធអញីនធឺណិត។ 

បនាទ ប់ពីបានទទួលទិននន័យជាក្បចាុំ នាយកោឋ នក្គប់ក្គងទិននន័យអនកគបាេះគនន ត 
និងប ជ្ ីគបាេះគនន ត ក្តូវក្តួតពិនិតយនិងគផ្ទៀងផ្លទ ត់ទិននន័យអនកចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន តជា ៤ជុំហាន៖ 

ជុំហានទី១- គៅគពលទទួលបានទិននន័យពីឃញុំ សង្កា ត់ ទិននន័យអនកចញេះគ ម្ េះគបាេះ 
គនន តនឹងក្តូវឆ្លងកាត់ការគផ្ទៀងផ្លទ ត់ជាសវ័យក្បវតតិគោយក្បព័នធកញុំពយូទ័រ ជាមួយនឹងទិននន័យអតត 
សញ្ជា ណប័ណណសញ្ជជ តិដខមរ (អ.ខ) ដែលទទួលបានពីក្កសួងមហាថ្ផ្ទ។ ជាលទធផ្លក្បសិនគបើ 
ទិននន័យក្តូវោន  ទិននន័យទុំងគនាេះក្តូវគផ្ទរគៅកនញងក្បព័នធក្គប់ក្គងទិននន័យក្តឹមក្តូវ ប៉ាញដនតក្បសិន 
គបើមានខញសោន  ក្បព័នធកញុំពយូទ័រនឹងក្ចានទិននន័យគនាេះ សក្មាប់ឱ្យការកី្តួតពិនិតយគផ្ទៀងផ្លទ ត់បនត។ 

ជុំហានទី២- កនញងករណីក្បព័នធកញុំពយូទ័រក្ចានគចញទិននន័យដែលពញុំមាន ឬខញសពី 
ទិននន័យ អ.ខ ដែលទទួលបានពីក្កសួងមហាថ្ផ្ទ ការកី្តូវក្តួតពិនិតយគផ្ទៀងផ្លទ ត់ទិននន័យតាម 
រយៈការពិនិតយគមើលគោយដ្នក គោយដផ្អកគលើទិននន័យកនញង អ.ខ ឬឯកស្ថរបញ្ជជ ក់អតតសញ្ជា ណ 
បគក្មើឱ្យការចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត (ឯ.អ) របស់ស្ថមីខលួន និងឯកស្ថរគោងគផ្សងគទៀតដែល 
មានគែើមបីរកឱ្យគឃើញថា ជាទិននន័យក្តឹមក្តូវ ឬទិននន័យមិនក្តឹមក្តូវ។ 
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ជុំហានទី៣- ចុំគពាេះគ ម្ េះអនកគបាេះគនន តដែល ក.ច.ប បានលញបគចញពីប ជ្ ីគបាេះ 
គនន ត គោយមូលគហតញ ស្ថល ប់ ែកសិទធិ ផ្លល ស់ទីលុំគៅគចញពីឃញុំ សង្កា ត់ ឬការគផ្ទរគ ម្ េះគៅ 
ឃញុំ សង្កា ត់ងមី នាយកោឋ ន គ.ទ.ប ក្តូវក្តួតពិនិតយគផ្ទៀងផ្លទ ត់ជាមួយឯកស្ថរសុំអាងកនញងទិននន័យ 
ប ជ្ូ នមកតាមអញីនធឺណិត និងគរៀបចុំជាប ជ្ ីគ ម្ េះដែលនឹងក្តូវលញបគចញពីប ជ្ ីគបាេះគនន ត 
រចួោក់ជូន គ.ជ.ប ពិនិតយសគក្មច ។ 

ជុំហានទី៤- នាយកោឋ ន គ.ទ.ប ក្តូវដសវងរកគ ម្ េះអនកគបាេះគនន តគលើសពីមួយ 
កដនលង (គ ម្ េះសទួន) តាមរយៈកមមវធីិគផ្ទៀងផ្លទ ត់ស្ថន មគចច ក្មាមថ្ែ Automated Fingerprint 
Identification System (AFIS) និងតាមរគបៀបគផ្សងគទៀតែូចជាគលខ អ.ខ គ ម្ េះ ថ្ងៃដខនន ុំ 
កុំគណើ តជាគែើម គែើមបីឱ្យក្បាកែថា ទិននន័យអនកចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន តកនញងក្បព័នធកញុំពយូទ័រពញុំមាន 
គ ម្ េះគលើសពីមួយកដនលង ។ កនញងករណី រកគឃើញមានគ ម្ េះគលើសពីមួយកដនលង នាយកោឋ ន 
គ.ទ.ប ក្តូវគបាេះពញមពប ជ្ ីគ ម្ េះសទួនគនាេះោក់ជូន គ.ជ.ប ពិនិតយសគក្មច។ 

បនាទ ប់ពីបានអនញវតតជុំហានទុំង ៤ ខាងគលើ និងបនាទ ប់ពីបានអនញវតតរាល់គសចកតី 
សគក្មចស្ថា ពររបស់ កបឃ.ស ឬ គ.ជ.ប ឬ ក្កុមក្បឹកាធមមនញ ា្  គោេះស្ស្ថយគលើពាកយបណតឹ ង 
តវ៉ាគៅនឹងការបែិគសធការសញុំចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត នាយកោឋ ន គ.ទ.ប ក្តូវគរៀបចុំនិងោក់ជូន 
គ.ជ.ប ពិនិតយសគក្មចជាប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូង និងប ជ្ ីគ ម្ េះអនកដែលនឹងក្តូវលញបគចញពី 
ប ជ្ ីគបាេះគនន ត ។ 

គៅគក្កាយគពល គ.ជ.ប ពិនិតយសគក្មចគលើប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូងនិងប ជ្ ីគ ម្ េះអនក 
ដែលនឹងក្តូវលញបគចញពីប ជ្ ីគបាេះគនន ត នាយកោឋ ន គ.ទ.ប ក្តូវគបាេះពញមពប ជ្ ីទុំងពីរគនេះ 
សក្មាប់បគក្មើការបិទផ្ាយគៅឃញុំ សង្កា ត់ និងជូន កបឃ.ស សក្មាប់គក្បើតាមការចាុំបាច់។ 

 

២- ទិននន័យគៅគលើប ជ្ គីបាេះគនន តែុំបូង នន ុំ២០១៧ 
ប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូងនន ុំ២០១៧ មានទក្មង់ជាក្កោស A4 ប្ឈរ និងមានទិននន័យ៖ 
- គ ម្ េះ និងគលខកូែរាជធានីគខតត 
- គ ម្ េះ និងគលខកូែឃញុំសង្កា ត់ 
- គ ម្ េះទីតាុំង និងគលខកូែការោិល័យគបាេះគនន ត 
- កូនក្បអប់ និងគលខគរៀងថ្នគ ម្ េះកនញងប ជ្ ីគបាេះគនន ត 
- អតតគលខអនកគបាេះគនន ត 
- គលខ អ.ខ ឬ ឯ.អ គក្បើគពលចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត 
- របូងតអនកគបាេះគនន ត 
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- នាមក្តកូល និងនាមខលួនដែលគរៀបចុំតាមលុំោប់អការក្កមដខមរ 
- គ្ទ 
- ថ្ងៃដខនន ុំកុំគណើ ត 
- លុំគៅឋាន ឬទីសុំណាក់កនញងឃញុំ សង្កា ត់ថ្នអនកចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត 
សរញបមក អវីដែលដបលកពីមញនគៅក្តង់មានបដនាមគលខ អ.ខ ឬគលខ ឯ.អ និងរបូងត 

ស្ថមីអនកចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត។ 
៣- ទិននន័យគៅគលើប ជ្ គី ម្ េះអនកដែលនឹងក្តូវលញបគចញពីប ជ្ គីបាេះគនន ត នន ុំ២០១៧ 
ប ជ្ ីគ ម្ េះអនកដែលនឹងក្តូវលញបគចញពីប ជ្ ីគបាេះគនន តតាមឃញុំ សង្កា ត់នីមួយៗ គឺ 

ជាប ជ្ ីគ ម្ េះដែលក្តូវបាន គ.ជ.ប សគក្មចឱ្យលញបគចញពីប ជ្ ីគបាេះគនន ត គោយស្ថរ 
មូលគហតញ ៖ 

- ស្ថល ប់ 
- ែកសិទធិគបាេះគនន តជាបគណាត េះអាសនន 
- ផ្លល ស់ទីលុំគៅគចញពីឃញុំ សង្កា ត់ ឬគផ្ទរគ ម្ េះគៅឃញុំ សង្កា ត់ងមី 
- មានគ ម្ េះសទួន 
ប ជ្ ីគ ម្ េះអនកដែលនឹងក្តូវលញបគចញពីប ជ្ ីគបាេះគនន តតាមឃញុំ សង្កា ត់នីមួយៗ 

មានទក្មង់ជាក្កោស A4 គផ្តក និងមានទិននន័យែូចោន នឹងប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូងដែរ ខញសោន  
ក្តង់ប ជ្ ីគនេះ មានបដនាមមូលគហតញថ្នការលញបគ ម្ េះ និងគុំនូសសញ្ជា ដខវងពណ៌ក្កហមគៅ 
ក្គប់សនលឹក។ 

 

៤- ការបិទផ្ាយប ជ្ គីបាេះគនន តែុំបូង នន ុំ២០១៧ និងប ជ្ គី ម្ េះអនកដែលនឹងក្តូវលញប 
គចញពីប ជ្ ីគបាេះគនន ត 
ប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូង នន ុំ២០១៧ ថ្នការោិល័យគបាេះគនន តទុំងអស់កនញងឃញុំសង្កា ត់ 

និងប ជ្ ីគ ម្ េះអនកដែលនឹងក្តូវលញបគចញពីប ជ្ ីគបាេះគនន តតាមឃញុំ សង្កា ត់នីមួយៗ ក្តូវបិទ 
ផ្ាយក្ពមៗោន  គៅថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ គៅតាមស្ថោឃញុំ សង្កា ត់ មួយ (១) ចាប់ 
និងគៅទីតាុំងណាមួយកនញងឃញុំ សង្កា ត់ មួយ (១) ចាប់ ។ 

ប ជ្ ីទុំងពីរគនេះ ដែលមានដតទិននន័យសុំខាន់ៗែូចជា គ ម្ េះ គលខកូែរាជធានី 
គខតត ឃញុំ សង្កា ត់ គ ម្ េះទីតាុំង និងគលខកូែការោិល័យគបាេះគនន ត អតតគលខ នាមក្តកូល 
និងនាមខលួន គ្ទ និងថ្ងៃដខនន ុំកុំគណើ ត ក៏ក្តូវបានបគង្កហ េះគៅគលើគគហទុំព័ររបស់ គ.ជ.ប 
www.voterlist.org.kh ផ្ងដែរ។ 

 

http://www.voterlist.org.kh/
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V. សណូំម្ររ 
គែើមបីធានាឱ្យប ជ្ ីគបាេះគនន តផ្លូវការ នន ុំ២០១៧ កាន់ដតមានភាពក្តឹមក្តូវសក្មាប់គក្បើ 

កនញងការគបាេះគនន តគក្ជើសតាុំងតុំណាងរាស្រសត នន ុំ២០១៨ ខាងមញខគនេះ កនញងនាម គ.ជ.ប ខ្ញុំសូម 
អុំពាវនាវចុំគពាេះក្បជាពលរែឋក្គប់របូ សូមអគ ជ្ ើញគៅពិនិតយគមើលគ ម្ េះ និងទិននន័យពាក់ព័នធ 
របស់ខលួនគៅគលើប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូង និងប ជ្ ីគ ម្ េះអនកដែលនឹងក្តូវលញបគចញពីប ជ្ ីគបាេះ 
គនន ត ដែលក្តូវបិទផ្ាយគៅស្ថោឃញុំ សង្កា ត់ និងគៅទីតាុំងណាមួយកនញងឃញុំ សង្កា ត់ ចាប់ពី 
ថ្ងៃទី ១៤ ដលថ់្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ គែើមបីឱ្យក្បាកែថា ចាស់ោស់ និងក្តឹមក្តូវ។ 

កនញងករណីរកគឃើញថា ប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូងមានភាពមិនក្តឹមក្តូវ ក្បជាពលរែឋមាន 
សិទធិបតឹងតវ៉ា ឬបតឹងជុំទស់គៅ កបឃ.ស ដែលជាសមតាកិចចគោេះស្ស្ថយបណតឹ ងថាន ក់ែុំបូង 
កនញងរយៈគពល ែប់ (១០) ថ្ងៃ ោ៉ាងយូរ បនាទ ប់ពីថ្ងៃបិទផ្ាយប ជ្ ីគបាេះគនន តែុំបូង គឺអាចបតឹង 
រហូតែល់ ថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ជាថ្ងៃចញងគក្កាយគៅតាមករណីែូចខាងគក្កាម៖  

១- ការបតឹងតវ៉ាអាចគធវើគ ើងកនញងករណី ក្បជាពលរែឋដែលបានចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត និង 
មានបង្កា ន់ថ្ែបញ្ជជ ក់ការចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន តរចួគហើយ ដតមិនគឃើញគ ម្ េះកនញងប ជ្ ីគបាេះគនន ត 
ឬដបរជាមានគ ម្ េះកនញងប ជ្ ីគបាេះគនន តថ្នការោិល័យគផ្សង ឬក្តូវបាន គ.ជ.ប លញបគ ម្ េះមិន 
ក្តឹមក្តូវ ឬគឃើញគ ម្ េះដតខញសគ ម្ េះ គ្ទ ថ្ងៃដខនន ុំកុំគណើ ត និងទិននន័យពាក់ព័នធ ។ 

២- ការបតឹងជុំទស់អាចគធវើគ ើងកនញងករណី ជនណាមិនមានលកាខណឌ ក្គប់ក្ោន់កនញងការ 
ចញេះគ ម្ េះគបាេះគនន ត ដតដបរជាមានគ ម្ េះកនញងប ជ្ ីគបាេះគនន ត ឬជនណាមានគ ម្ េះគលើសពី 
មួយកដនលង (គ ម្ េះសទួន) ។ 

ចុំគពាេះបណតឹ ងតវ៉ា ឬបណតឹ ងជុំទស់ខាងគលើ កបឃ.ស ក្តូវគោេះស្ស្ថយកនញងរយៈគពល 
បី(៣)ថ្ងៃ បនាទ ប់ពីថ្ងៃទទួលពាកយបណតឹ ង។ 

ក្បសិនគបើអនកបតឹងមិនសញខចិតតគៅនឹងគសចកតីសគក្មចរបស់ កបឃ.ស អនកបតឹងមានសិទធិ 
បតឹងបនតគៅ គ.ជ.ប កនញងរយៈគពល ក្បាុំ(៥)ថ្ងៃ បនាទ ប់ពីថ្ងៃទទួលបានសក្មង់គសចកតីសគក្មច 
របស់ កបឃ.ស គហើយ គ.ជ.ប ក្តូវគោេះស្ស្ថយកនញងរយៈគពល ក្បាុំ(៥)ថ្ងៃ ោ៉ាងយូរបនាទ ប់ពីថ្ងៃ 
ទទួលពាកយបណតឹ ង ។ 

ក្បសិនគបើអនកបតឹងមិនសញខចិតតគៅនឹងគសចកតីសគក្មចរបស់ គ.ជ.ប អនកបតឹងមានសិទធិបតឹង 
បនតគៅក្កុមក្បឹកាធមមនញ ា្ កនញងរយៈគពល ក្បាុំ(៥)ថ្ងៃ បនាទ ប់ពីថ្ងៃទទួលបានសក្មង់គសចកតី 
សគក្មចរបស់ គ.ជ.ប គហើយក្កុមក្បឹកាធមមនញ ា្ ក្តូវគោេះស្ស្ថយកនញងរយៈគពល ែប់(១០)ថ្ងៃ 
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ោ៉ាងយូរបនាទ ប់ពីថ្ងៃទទួលពាកយបណតឹ ង។ គសចកតីសគក្មចរបស់ក្កុមក្បឹកាធមមនញ ា្ ជាគសចកតី 
សគក្មចស្ថា ពរបិទផ្លូវតវ៉ា ។ 

ខ្ញុំសូមប ច្ ប់ខលឹមស្ថរក្តឹមគនេះ និងសូមអគ ជ្ ើញឯកឧតតម គោកជុំទវ អស់គោក 
គោកស្សី គលើកសុំណួរទក់ទងនឹងក្បធានបទ ។ ..... 

ជាទីប ច្ ប់ខ្ញុំសូមក្បសិទធិពរជ័យ បវរមហាក្បគសើរជូនចុំគពាេះឯកឧតតម គោកជុំទវ 
គោក គោកស្សី និងសូមក្បកបគោយពញទធពរទុំងបួនក្បការគឺ អាយញ វណណៈ សញខៈ និងពលៈ 
កញុំបីគឃលៀងឃ្លល តគ ើយ ។ 

 
រាជធានី្នុំគពញ ថ្ងៃទី១៧ ដខវចិិឆកា នន ុំ២០១៧ 


