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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 
 

 
 

ខ្លឹម្សារផ្សរវផ្ាយរបសឯ់រឧតតម្ ឯម្ សផូាត សមាជិរ គ.ជ.ប  
រនងុរិចចព្បជុុំជាម្ួយភាគីពារ់រ័ន្ធសតរីី 

ការផ្តលស់រុលភារ ន្ិងការព្បកាសផ្ាយបញ្ជ បី ះបនន តផ្លូវការ 
នន ុំ២០២១ សព្មាប់ការប ះបនន តបព្ជើសបរ ើសព្រុម្ព្បឹរា 

ឃុុំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃសៅរ ៍១១ស ើត ខែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តីស័  ព.ស. ២៥៦៥ 

ត្តូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ សវលាសមា៉ោង ១០:០០នាទីត្ពឹ  
 

   
ជាបឋម្ែ្ុាំសូម្សោរពគណៈអធិបតី និងសូម្សោរពឯ ឧតតម្ សលា ជាំទាវ 

អស់សលា  សលា ស្សី តាំណាងត្ សួង ស្ថា ប័ន តាំណាងគណប សនសោបាយ 
អងគការមិ្នខម្នរដ្ឋា ភិបាល និងត្បព័នធផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានខែលបានអស ជ្ ើញ
ចូលរមួ្ នុង ិចចត្បជុាំនាសពលសនេះ។ 

 

សដ្ឋយទទួលបានភារ ិចចពី គ.ជ.ប ែ្ុាំសូម្ជត្មាបជូនឯ ឧតតម្ សលា -
ជាំទាវ អស់សលា  សលា ស្សី អាំពីែលឹម្ស្ថរសាំខាន់មួ្យចាំនួនទា ់ទងនឹងការ 
ផ្តល់សុពលភាព និងការត្បកាសផ្ាយប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ឆ្ន ាំ២០២១ 
សត្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តសត្ជើសសរ ើសត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ ឆ្ន ាំ
២០២២ ែូចខាងសត្កាម្ ៖  

គណៈរមាា ធិការជាតិបរៀបចុំការប ះបនន ត 
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I. ការបិទផ្ាយបញ្ជ បី ះបនន តដុំបូង ន្ិងបញ្ជ បី ា្ ះអ្នរដដល
ន្ឹងព្តូវលបុបចញរីបញ្ជ បី ះបនន ត នន ុំ២០២១ 
១- បញ្ជ ីប ោះបនោ តដំបូង នោ ២ំ០២១ 
បនាា ប់ពីបានសធវើបចចុបបននភាពទិននន័យអន សបាេះសឆ្ន ត នុងត្បព័នធ ុាំពយូទ័រ 

និងបនាា ប់ពីបានអនុវតតរាល់សសច តីសសត្ម្ចស្ថា ពររបស់  បឃ.ស ឬ គ.ជ.ប 
ឬត្ ុម្ត្បឹ ាធម្មនុ ញ្ សដ្ឋេះស្ស្ថយសលើពា យបណតឹ ងសៅែាំណា ់ការថ្នការ
ចុេះស ម្ េះសបាេះសឆ្ន តរចួរាល់ស ើយ នាយ ដ្ឋា ន គ.ទ.ប បានសរៀបចាំ និងដ្ឋ ់
ជូន គ.ជ.ប ពិនិតយសសត្ម្ចជាប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូង ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

ប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូង ឆ្ន ាំ២០២១ រមួ្មាន ៖ 
- ចាំនួនស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២០      8,831,971 នាក់ 
- អន ចុេះស ម្ េះសបាេះសឆ្ន តងមី ឆ្ន ាំ២០២១            450,524 នាក់ 
- ចំនួនអ្នកផ្ទេរចូល ឆ្ន ំ២០២១          148,150 នាក់ 
- ចាំនួនអន ខ តត្ម្ូវស ម្ េះនិងទិននន័យឆ្ន ាំ២០២១        187,556 នាក់  
- ចាំនួនការោិល័យសបាេះសឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១                 23,602 ការ.ិ 
- ចាំនួនស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូង ឆ្ន ាំ២០២១  9,205,675 នាក់ 
សសមើនឹង 87.94% សលើចាំនួនត្បជាពលរែាអាយុ ១៨ឆ្ន ាំស ើង 

-  នុងចាំនួនស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូង ឆ្ន ាំ២០២១ មានស្រសតីចាំនួន   
4,904,825 នា ់ ។ 
 

២- បញ្ជ ីប ម្ ោះអ្ោកដដលនឹងត្តូវលុបបេញពីបញ្ជ ីប ោះបនោ ត នោ ២ំ០២១ 
ប ជ្ ីស ម្ េះអន ខែលនឹងត្តូវលុបសចញពីប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១

តាម្ឃុាំ សង្កា ត់នីមួ្យៗ គឺជាប ជ្ ីស ម្ េះខែលត្តូវបាន គ.ជ.ប សសត្ម្ចឱ្យ
លុបស ម្ េះសចញពីប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តសដ្ឋយស្ថរមូ្លស តុែូចជា ស្ថល ប់ ែ សិទធិ 
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សបាេះសឆ្ន តជាបសណាត េះអាសនន ផ្លល ស់ទីលាំសៅសចញពីឃុាំ សង្កា ត់ មានស ម្ េះ
សាួន ឬ/និងែវេះល ខែណឌ ចាប់។  នុងឆ្ន ាំ២០២១ សនេះ ចាំនួនស ម្ េះអន សបាេះ
សឆ្ន តខែលនឹងត្តូវលុបសចញពីប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តតាម្ឃុាំសង្កា ត់ទូទាាំងត្បសទស 
សរបុមាន 224,970 នា ់ ។ 

 

៣- ការបិទផ្សាយ និងការផ្សសពវផ្សាយបញ្ជ ីទងំពីរ 
សៅសត្កាយសពល គ.ជ.ប ពិនិតយសសត្ម្ចសលើប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូង 

និងប ជ្ ីស ម្ េះអន ខែលនឹងត្តូវលុបសចញពីប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន ត នាយ ដ្ឋា ន 
គ.ទ.ប បានសបាេះពុម្ពប ជ្ ីទាាំងពីរសនេះ សត្មាប់  បឃ.ស បិទផ្ាយ ១ចាប់ 
សៅស្ថលាឃុាំ សង្កា ត់ ១ចាប់ សៅទីតាាំងណាមួ្យ នុងឃុាំ សង្កា ត់ និងជូន
ត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ សង្កា ត់ ១ចាប់ សត្មាប់សត្បើត្បាស់តាម្ការចាំបាច់ និងតាម្ 
ការ ាំណត់របស់ គ.ជ.ប ។  

ប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូង ឆ្ន ាំ២០២១ រមួ្នឹងប ជ្ ីស ម្ េះអន ខែលនឹងត្តូវ
លុបសចញពីប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តតាម្ឃុាំ សង្កា ត់នីមួ្យៗ ត្តូវបាន  បឃ.ស បិទ
ផ្ាយកាលពីថ្ងៃទី៣ ដខ្ម្ររា នន ុំ២០២២ ។ ការបិទផ្ាយប ជ្ ីទាាំងពីរ
ខាងសលើសនេះ ត្ពម្ទាាំងការបសង្កហ េះសៅសលើសគ ទាំព័រផ្លូវការរបស់ គ.ជ.ប 
www.voterlist.nec.gov.kh  និងការដ្ឋ ់ឱ្យសត្បើត្បាស់ Application ខែល
មានស ម្ េះ NEC KH សដ្ឋយសត្បើទូរស័ពាថ្ែ គឺសែើម្បីឱ្យត្បជាពលរែាពិនិតយ
សម្ើលស ម្ េះែលួន ឱ្យត្បា ែថា ត្តឹម្ត្តូវ ត្ពម្ទាាំងអាចបតឹងតវ៉ោចាំសពាេះការបាត់
ស ម្ េះ ឬែុសស ម្ េះនិងទិននន័យ ឬត្តូវបានលុបស ម្ េះមិ្នត្តឹម្ត្តូវ និង
អាចបតឹងជាំទាស់សុាំឱ្យលុបស ម្ េះចាំសពាេះការមានស ម្ េះ  នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន ត
ែាំបូង ប៉ោុខនតមិ្នបានបាំសពញត្គប់ត្ោន់តាម្ល ខែណឌ ចាប់ ឬការមានស ម្ េះ
 នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូងសត្ចើនជាងមួ្យ ខនលង (ស ម្ េះសាួន) ។ ការបតឹងតវ៉ោ 

http://www.voterlist.nec.gov.kh/
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និងការបតឹងជាំទាស់សៅនឹងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូង ត្តូវសធវើសៅត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ 
សង្កា ត់ ខែលជាសម្តា ិចចសដ្ឋេះស្ស្ថយបណតឹ ងថាន  ់ែាំបូង នុងរយៈសពល ១០ថ្ងៃ 
ោ៉ោងយូរបនាា ប់ពីថ្ងៃបិទផ្ាយប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូង និងប ជ្ ីស ម្ េះអន ខែល 
នឹងត្តូវលុបសចញពីប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន ត ។  នុង រណីអន បតឹងមិ្នសុែចិតតនឹង 
សសច តីសសត្ម្ចរបស់ត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ សង្កា ត់ ោត់អាចបតឹងបនតតាម្ឋានានុត្ ម្ 
សៅ គ.ជ.ប និងត្ ុម្ត្បឹ ាធម្មនុ ញ្តាម្ ាំណត់ចាប់ ។ 

 

II. ការដារ់ ការទទួល ន្ិងការបដាះព្សាយពារយបណតឹ ងរនងុ
ដុំណារ់កាលថ្ន្ការបិទផ្ាយបញ្ជ បី ះបនន តដុំបូង នន ុំ២០២១ 
១- ការដាក់ ការទទួល និងការបដាោះត្ាយពាកយបណ្តឹ ងបៅត្កុមត្រឹកាឃុំ សង្កា ត់  
ពា យបណតឹ ងខែលត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ សង្កា ត់ បានទទួលសរបុចាំនួន 

៣៧បណតឹ ង  នុងសនាេះបណតឹ ងតវ៉ោ ៣៧បណតឹ ង បណតឹ ងជាំទាស់ោម ន ។ 
ជារមួ្បណតឹ ងទាាំង ៣៧បណតឹ ង ត្តូវបាន  បឃ.ស ពា ់ព័នធ សធវើការ

សដ្ឋេះស្ស្ថយត្តឹម្ត្តូវតាម្ផ្លូវចាប់ែូចខាងសត្កាម្ ៖ 
  . សសត្ម្ចយល់ត្ពម្តាម្ពា យបណតឹ ង ចាំនួន ៣០បណតឹ ង  
 ែ. សសត្ម្ចបែិសសធពា យបណតឹ ង ចាំនួន ៥បណតឹ ង 
 គ. សែើម្បណតឹ ងែ ពា យបណតឹ ង ចាំនួន ២បណតឹ ង ។ 
  

២- ការដាក់ ការទទួល និងការបដាោះត្ាយពាកយបណ្តឹ ងបៅ គ.ជ.ប  
ពា យបណតឹ ងខែល គ.ជ.ប បានទទួលមានចាំនួន ១បណតឹ ង គឺពា យ

បណតឹ ងតវ៉ោនឹងសសច តីសសត្ម្ចរបស់ត្ ុម្ត្បឹ ាសង្កា ត់ផ្ារចស់ រាជធានី
ភនាំសពញ ។ 

គ.ជ.ប បានសធវើការសដ្ឋេះស្ស្ថយសដ្ឋយសសត្ម្ចបែិសសធពា យបណតឹ ង 
តវ៉ោខាងសលើ ត្តឹម្ត្តូវតាម្ផ្លូវចាប់ ។ 
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៣- ការដាក់ ការទទួល និងការបដាោះត្ាយពាកយបណ្តឹ ងបៅត្កុមត្រឹកាធមមនុញ្ញ 
ពា យបណតឹ ងខែលត្ ុម្ត្បឹ ាធម្មនុ ញ្  បានទទួលមានចាំនួន ១ 

បណតឹ ង គឺពា យបណតឹ ងតវ៉ោនឹងសសច តីសសត្ម្ចរបស់ គ.ជ.ប ។  
ត្ ុម្ត្បឹ ាធម្មនុ ញ្ បានសសត្ម្ចត្ចនសចលពា យបណតឹ ងតវ៉ោខាង

សលើ សដ្ឋយអន បតឹងផ្លា ល់មិ្នចូលរមួ្ នុងសវនាការរបស់ត្ ុម្ត្បឹ ាជាំនុាំជត្ម្េះ 
ថ្នត្ ុម្ត្បឹ ាធម្មនុ ញ្ ។ 

សសច តីសសត្ម្ចរបស់ត្ ុម្ត្បឹ ាធម្មនុ ញ្ ជាសសច តីសសត្ម្ចស្ថា ពរ 
បិទផ្លូវតវ៉ោ ស ើយមានអានុភាពអនុវតតសៅសលើអាំណាចទាាំងអស់ខែលមាន
ខចង នុងរែាធម្មនុ ញ្ និងត្តូវបានចុេះផ្ាយ នុងរាជ ិចច ។ 

 
III. ការរិន្ិតយ បផ្ទៀងផាទ ត់ ន្ិងការដរតព្ម្ូវទិន្នន្័យប ើងវិញ 
បព្កាយបញ្ចប់ការបដាះព្សាយពារយបណតឹ ង រនងុដុំណារ់កាល
បិទផ្ាយបញ្ជ បី ះបនន តដុំបូង នន ុំ២០២១ 
បនាា ប់ពីប ច្ ប់ការសដ្ឋេះស្ស្ថយពា យបណតឹ ង  នុងែាំណា ់កាលបិទ

ផ្ាយប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូង ឆ្ន ាំ២០២១ រចួរាល់ស ើយ នាយ ដ្ឋា ន គ.ទ.ប 
បានសធវើការត្តួតពិនិតយ សផ្ាៀងផ្លា ត់ និងខ តត្ម្ូវទិននន័យស ើងវញិ តាម្សសច តី
សសត្ម្ចស្ថា ពររបស់  បឃ.ស ឬ គ.ជ.ប ឬ/និង ត្ ុម្ត្បឹ ាធម្មនុ ញ្សលើ      
បណតឹ ងទា ់ទងនឹងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តែាំបូង មុ្ននឹងសរៀបចាំដ្ឋ ់ជូន គ.ជ.ប 
ពិនិតយសសត្ម្ចផ្តល់សុពលភាពជាប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ឆ្ន ាំ២០២១ សត្មាប់
ការសបាេះសឆ្ន តសត្ជើសសរ ើសត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២  ។ 

 

IV. ការផ្តលស់រុលភារ ន្ិងការព្បកាសផ្ាយបញ្ជ បី ះបនន តផ្លូវ
ការ នន ុំ២០២១ សព្មាប់ការប ះបនន តបព្ជើសបរ ើសព្រុម្ព្បឹរាឃុុំ 
សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ នន ុំ២០២២ 
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ប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ឆ្ន ាំ២០២១ ត្តូវបានផ្តល់សុពលភាព និង
ត្បកាសផ្ាយជូនត្បជាពលរែាជាស្ថធារណៈសដ្ឋយ គ.ជ.ប សៅថ្ងៃទី ១២ 
ដខ្រមុ្ភៈ នន ុំ២០២២ និងត្តូវបានរ ាទុ សដ្ឋយសុវតាិភាពបាំផុ្ត សៅ
នាយ ដ្ឋា ន គ.ទ.ប ត្ពម្ទាាំងបានចត់ខចងងតចម្លងជា ថាសទន់ ឬសបាេះ
ពុម្ព និងប ជ្ូ នប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការសនេះសៅ ៖ 

- លធ.ែប ចាំនួន ១ចាប់ (ជា PDF File) 
- ស្ថលាឃុាំ សង្កា ត់ ចាំនួន ១ចាប់ សែើម្បីរ ាទុ ជាឯ ស្ថរផ្លូវការ 
និងសត្បើត្បាស់សត្មាប់បញ្ជជ  ់អាំពីការមានស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន ត
ជូនត្បជាពលរែាសែើម្បីបាំសពញល ខែណឌ ឈរស ម្ េះជាសប ខជន ឬ
ជាភាន  ់ង្ករគណប សនសោបាយសត្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តសត្ជើសសរ ើស
ត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ សង្កា ត់ និងសត្មាប់ពិនិតយនិងសសត្ម្ចផ្តល់សុពលភាព 
សលើឯ ស្ថរបញ្ជជ  ់អតតសញ្ជញ ណបសត្ម្ើឱ្យការសបាេះសឆ្ន ត (ឯ.អ) ។ 

- គឃ.សប ចាំនួន ១ចាប់ សត្មាប់បិទផ្ាយជាស្ថធារណៈសៅទី 
ស្ថន  ់ការ គឃ.សប  នុងអាំ ុងសពល ៣០ថ្ងៃ មុ្នថ្ងៃសបាេះសឆ្ន ត និង
ខងរ ាទុ រ ូតែល់ថ្ងៃសបាេះសឆ្ន ត។ 

- គ. .ប ចាំនួន ២ចាប់  នុងសនាេះ ១ចាប់ សត្មាប់បិទផ្ាយសៅមុ្ែ
ការោិល័យសបាេះសឆ្ន តសៅមួ្យថ្ងៃមុ្នថ្ងៃសបាេះសឆ្ន ត និង១ចាប់សទៀត 
សត្មាប់សត្បើត្បាស់ នុងការោិល័យសបាេះសឆ្ន តសៅថ្ងៃសបាេះសឆ្ន ត។ 

- ទនាឹម្នឹងសនេះ គ.ជ.ប  ៏បានបសង្កហ េះប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ឆ្ន ាំ២០២១ 
សនេះ សៅសលើសគ ទាំព័រផ្លូវការរបស់ែលួន ខែលមានអាសយដ្ឋា ន 
www.voterlist.nec.gov.kh ស ើយ ត្ពម្ជាមួ្យោន សនេះ ត្បជាពលរែា
 ៏អាចចូលសៅខសវងរ ស ម្ េះរបស់ែលួនតាម្ Application ខែលមាន
ស ម្ េះ NEC KH សដ្ឋយសត្បើទូរស័ពាថ្ែ ៏បាន ។ 

http://www.voterlist.nec.gov.kh/


7 

 

- ប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តខាងសលើសនេះ  ៏ត្តូវបានផ្លិតជាប័ណណព័ត៌មានអន 
សបាេះសឆ្ន ត សត្មាប់ខច ជូនែល់អន មានស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន ត 
បានយល់ែឹងចាស់អាំពី សលែសរៀង ស ម្ េះ ទិននន័យពា ់ព័នធនឹង
ស្ថមី្ែលួន សលែ ូែ និងស ម្ េះទីតាាំងការោិល័យសបាេះសឆ្ន ត កាល
បរសិចេទ និងសពលសវលាថ្នការសបាេះសឆ្ន ត ត្ពម្ទាាំងត្បសភទឯ ស្ថរ
ខែលត្តូវសត្បើត្បាស់សត្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តសត្ជើសសរ ើសត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ 
សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ ថ្ងៃទី ៥ ដខ្ម្ិងុនា នន ុំ២០២២ ខាងមុ្ែ ។ 
ខាងសត្កាម្សនេះ គឺជាតួសលែសាំខាន់ៗ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ឆ្ន ាំ

២០២១ ៖ 
- ចាំនួនស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០២០    8,831,971 នាក់ 
- អន ចុេះស ម្ េះសបាេះសឆ្ន តងមី ឆ្ន ាំ២០២១                450,524 នាក់ 
- ចំនួនអ្នកផ្ទេរចូល ឆ្ន ំ២០២១      148,150 នាក់ 
- ចាំនួនអន ខ តត្ម្ូវស ម្ េះនិងទិននន័យឆ្ន ាំ២០២១    187,556 នាក់ 
- ចាំនួនអន សបាេះសឆ្ន តត្តូវបានលុប ឆ្ន ាំ២០២១        224,964 នា ់ 
- ចាំនួនការោិល័យសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំ២០២១              23,602ការ.ិ
ចាំណុេះឃុាំ សង្កា ត់ ១,៦៥២ ថ្នរាជធានី សែតតទាាំង ២៥ 

- ចាំនួនស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ឆ្ន ាំ២០២១ 9,205,681 នាក់ 
សសមើនឹង 87.94% សលើចាំនួនត្បជាពលរែាអាយុ ១៨ឆ្ន ាំស ើង 

-  នុងចាំនួនស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ឆ្ន ាំ២០២១ មាន ៖ 
+ អន សបាេះសឆ្ន តជាស្រសតី    4,904,832 នាក់ 
+ អន សបាេះសឆ្ន តអាយុ ១៨ឆ្ន ាំ         36,995 នាក់ 
+ អន សបាេះសឆ្ន តអាយុ ១៩ឆ្ន ាំ         84,647 នាក់ 
+ អន សបាេះសឆ្ន តពីអាយុ ១៨ឆ្ន ាំ ែល់ ៣០ឆ្ន ាំ  2,442,941 នាក់ 
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+ អន សបាេះសឆ្ន តពីអាយុ ៣១ឆ្ន ាំ ែល់ ៤៥ឆ្ន ាំ  3,540,255 នាក់ 
+ អន សបាេះសឆ្ន តពីអាយុ ៤៦ឆ្ន ាំ ែល់ ៦៥ឆ្ន ាំ   2,418,813 នាក់ 
+ អន សបាេះសឆ្ន តពីអាយុ ៦៦ឆ្ន ាំស ើង     803,672 នាក់ 

 

គណប សនសោបាយ ខែលបានចុេះប ជ្ ីស្សបចាប់សតីពីគណប ស
នសោបាយ មានសិទធិសសនើសុាំជាវប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ឆ្ន ាំ២០២១ សត្មាប់
ការសបាេះសឆ្ន តសត្ជើសសរ ើសត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២ 
ចាប់ងតចម្លង ឬ/និងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការតាម្ទត្ម្ង់ PDF File បាន
សដ្ឋយបង់ថ្ងលតាម្តថ្ម្លផ្លិត ។ 
សឆ្លៀត នុងឱ្កាសសនេះខែរ សដ្ឋយស្ថរមានម្តិែលេះបានសលើ ស ើងថា 

ការចុេះស ម្ េះសបាេះសឆ្ន តឆ្ន ាំសនេះ ទទួលបានលទធផ្លទាប ែ្ុាំសូម្បង្កហ ញពី 
ចាំនួនស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ចប់ពីឆ្ន ាំ២០១៦ ែល់ ឆ្ន ាំ២០២១ 
សធៀបសៅនឹងចាំនួនត្បជាពលរែាអាយុ ១៨ឆ្ន ាំស ើង ែូចខាងសត្កាម្ ៖   

- ឆ្ន ាំ២០១៦ ៖ 7,865,033 នា ់ សសមើនឹង 81.38%  
- ឆ្ន ាំ២០១៧ ៖ 8,380,217 នា ់ សសមើនឹង 84.80%  
- ឆ្ន ាំ២០១៨ ៖ 8,544,885 នា ់    សសមើនឹង 86.24%  
- ឆ្ន ាំ២០១៩ ៖ 8,629,357 នា ់    សសមើនឹង 84.78%  
- ឆ្ន ាំ២០២០ ៖ 8,831,971 នា ់    សសមើនឹង 85.06%  
- ឆ្ន ាំ២០២១ ៖ 9,205,681 នាក់ សសមើនឹង 87.94% 

 

សដ្ឋយសត្បៀបសធៀបចាំនួនស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ចប់តាាំងពី
ឆ្ន ាំ២០១៦ រ ូតែល់ឆ្ន ាំ២០២១ ខាងសលើសនេះ បានបង្កហ ញឱ្យសឃើញថា អន 
មានស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ បានស ើនស ើងជាបនតបនាា ប់សៅសឹង
រាល់ឆ្ន ាំ សធៀបសៅនឹងចាំនួនត្បជាពលរែាអាយុ ១៨ឆ្ន ាំស ើង ។ 



9 

 

ប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ឆ្ន ាំ២០២១ សនេះ គឺជាប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ 
សត្មាប់ការសបាេះសឆ្ន តសត្ជើសសរ ើសត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ ថ្ងៃទី 
៥ ដខ្ម្ិងុនា នន ុំ២០២២ ។ ស តុែូសចនេះ ត្បជាពលរែាណាខែលមាន 
ស ម្ េះ នុងប ជ្ ីសបាេះសឆ្ន តផ្លូវការ ឆ្ន ាំ២០២១ សទើបអាចសបាេះសឆ្ន តសត្ជើសសរ ើស 
ត្ ុម្ត្បឹ ាឃុាំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២ ខាងមុ្ែសនេះបាន ។ អន សបាេះ
សឆ្ន ត ត្តូវសៅសបាេះសឆ្ន តសៅការោិល័យសបាេះសឆ្ន តថ្នឃុាំ សង្កា ត់របស់ែលួន 
សដ្ឋយយ សៅជាមួ្យនូវអតតសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជជ តិខែមរ (អ.ែ) ខែលមាន 
សុពលភាព ។  នុង រណី អ.ែ បាត់ ឬែូច ោត់ត្តូវសៅជួបត្បធានគណៈ 
 ម្មការឃុាំ សង្កា ត់សរៀបចាំការសបាេះសឆ្ន ត (គឃ.សប) សសនើសុាំឯ ស្ថរបញ្ជជ  ់
អតតសញ្ជញ ណបសត្ម្ើឱ្យការសបាេះសឆ្ន ត (ឯ.អ) និងសៅជួបសម្ឃុាំ សៅសង្កា ត់ 
សែើម្បីផ្តល់សុពលភាព ឯ.អ  នុងរយៈសពល ៣០ថ្ងៃ មុ្នថ្ងៃសបាេះសឆ្ន ត និងត្តូវ 
ប្ឈប់ត្តឹម្ ១ថ្ងៃ មុ្នថ្ងៃសបាេះសឆ្ន ត សវលាសមា៉ោង ៥:៣០នាទីលាៃ ច ។  
ខបបបទ និងនីតិវធីិលម្អិតថ្នការសសនើសុាំ និងការសចញ ឯ.អ ត្តូវអនុវតត

តាម្សសច តីខណនាាំរមួ្សលែ ០៣៤ ស.ណ.ន ចុេះថ្ងៃទី ៥ ខែសីហា ឆ្ន ាំ
២០២១ រវងត្ សួងម្ហាថ្ផ្ា និង គ.ជ.ប សតីពីនីតិវធីិថ្នការសសនើសុាំ និងការ
សចញឯ ស្ថរបញ្ជជ  ់អតតសញ្ជញ ណបសត្ម្ើឱ្យការចុេះស ម្ េះសបាេះសឆ្ន ត និងការ
សបាេះសឆ្ន ត ។ 
ែ្ុាំសូម្ប ច្ ប់ែលឹម្ស្ថរត្តឹម្សនេះ និងសូម្អស ជ្ ើញឯ ឧតតម្ សលា ជាំទាវ 

អស់សលា  សលា ស្សី សលើ សាំណួរទា ់ទងនឹងត្បធានបទ ។ 
សាំណួររបស់អន ចូលរមួ្ 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 
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ែ្ុាំសូម្ខងលងអាំណរគុណចាំសពាេះឯ ឧតតម្ សលា ជាំទាវ អស់សលា  
សលា ស្សី តាំណាងត្ សួង ស្ថា ប័ន តាំណាងគណប សនសោបាយ អងគការ
មិ្នខម្នរដ្ឋា ភិបាល និងត្បព័នធផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន ខែលបានចូលរមួ្ នុង ិចច
ត្បជុាំសនេះ ។ 
ជាទីប ច្ ប់សនេះ ែ្ុាំសូម្ត្បសិទធិពរជ័យ បវរម្ហាត្បសសើរ ជូនចាំសពាេះ 

ឯ ឧតតម្ សលា ជាំទាវ អស់សលា  សលា ស្សី និងសូម្បានត្ប បសដ្ឋយ
ពុទធពរទាាំងបួនត្បការគឺ អាយុ វណណៈ សុែៈ ពលៈ  ុាំបីសឃលៀងឃ្លល តស ើយ ។ 
ែ្ុាំសូម្ត្បកាសបិទអងគត្បជុាំ ។ សូម្អរគុណ ! 
 

រាជធានីភនាំសពញថ្ងៃទី១២ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 


