
កា រពិនិត្្យបញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០
លេខ ១ ចេញផ   យថ្ង េទី០១ ខេមិថុនា  ឆា  ំ២០២០

គ.ជ.ប

 ឹត្ត ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប
NEC BULLETINNEC BULLETIN

គ.ជ.ប ស   ចពន  រពលដំណើរកា រនកា រពិនិត្យបញ្ជ ី   ះ
 និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

- គ.ជ.ប ស   ចពន  រពលដំណើរកា រនកា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០ .................១

- អគ្គ លខា ធិកា រដា  ន គ.ជ.ប ប   ក់   ប់  ូបងា  ត់ថា  គ.ជ.ប អនុវត្ត សមត្ថ កិច្ច របស់ខ្ល ួន  យអព  ក ឹត ...............២

- កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០ គឺជា លើកទី៤ កា រអនុវត្ត កា រងា រ.............................៣

- កា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ បា៉ ន់សា  នអ្ន កចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០ ..............................................................៤

- លធ.ខប ទា ំង ២៥ រា ជធា នី ខត្ត  រៀបចំវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លជូនអា ជា  ធរឃុំ សងា្ក  ត់ ស្ត ីពីកា រ  ង់ស្ថ ិតិ....................៧

- គ.ជ.ប  កា សតងតា ំង  ធា ន និងអនុ  ធា ន លធ.ខប ថ្ម ី ចំនួន ៣៦ រូប ..........................................................៨

មា តិកា ៖ ទំព័រ

 អនុ  មតា មច  ប់ស្ត ីពីកា រ  ះ   ត  ើសតា ំង 
តំណា ងរា ្ត   គណៈកមា  ធិកា រជា តិរៀបចំកា រ  ះ   ត (គ.ជ.ប) 
បា នចញសចក្ត ីស   ចមួយលខ ០៤៤ គ.ជ.ប.ស.ស.រ 
ចុះថ្ង ទី០៧ ខមសា  ឆា  ំ២០២០ ស   ចពន  រពលដំណើរ
កា រនកា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត និងកា រ 

ផ្ត ល់សុពលភា ពលើបញ្ជ ី  ះ   ត ឆា  ំ២០២០  យ  ូវរៀបចំ 
អនុវត្ត ចា ប់ពីថ្ង ទី០១ ខតុលា  ដល់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០២០។ 
 កា រស   ចពន  រពលនះ  យសា រត គ.ជ.ប បា ន 
ពិនិត ឃើញថា   សា  នកា រណ៍បច្ច ុប ន្ន នកា ររីករា លដា លជា  
សកលម  គកូរូណា  ឬកូវីដ ១៩  តជា ក្ត ីបា រម្ភ ស   ប់  ជា  
ជា តិទូទា ំងពិភព  ក ជា ពិសសដើម ីចូលរួមទប់សា្ក  ត់ និង 
បងា្ក  រកា រចម្ល ងម  គកូរូណា  ឬកូវីដ ១៩  ក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា ។
 សូមជ   បជូនថា   ជា ពលរដ្ឋ ខ្ម រទា ងំពីរភទដលមា ន 
អា យុចា ប់ពី ១៨ ឆា  ំឡើង   និងមា នឯកសា រ  ប់   ន់  ប
តា មច  ប់កំណត់មា នសិទ្ធ ិចុះ   ះ  ះ   ត។ ស   ប់កា រ 
ពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០ នះ 

 ជា ពលរដ្ឋ ខ្ម រ  ប់អា យុ ១៨ឆា  ំ  ូវគិតដល់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ 
ឆា  ២ំ០២០ គឺកើតមុន ឬកើត  មឹថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ២ំ០០៣៕

ឯកឧត្ត ម សិុក បុ៊នហុក  ធា ន គ.ជ.បឯកឧត្ត ម សិុក បុ៊នហុក  ធា ន គ.ជ.ប
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 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

២/១៦

 គ.ជ.ប អនុវត្ត សមត្ថ កិច្ច របស់ខ្ល ួន  យអព  ក ឹត 
ដូចនះម ្ត  ី  ះ   តទា ំងអស់  ូវលើកកម្ព ស់កា រទទួលខុស

 ូវខ្ព ស់ និងអនុវត្ត ភា រកិច្ច របស់ខ្ល ួនឱ បា ន  ឹម  ូវតា មច  ប់ 
 ះ   ត បទប    និងនីតិវិធី ក មសីលធម៌របស់ម ្ត  ី  ះ   ត 

ដើម ីធា នា ឱ កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត 
ឆា  ំ២០២០នះ ស   ចបា ន  គជ័យ។ នះជា កា រថ្ល ងរបស់ 
ឯកឧត្ត ម ទព នីថា ទព នីថា  អគ្គ លខា ធិកា រ គ.ជ.ប ក្ន ុងពិធីបិទវគ្គ  
បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ូបងា  ត់ និងម ្ត  ី គ.ជ.ប ស្ត ីពីកា រពិនិត បញ្ជ ី 

  ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០ នា រសៀល 
ថ្ង ទី២៨ ខកុម្ភ ៈ ឆា  ំ២០២០  ទីស្ត ីកា រ គ.ជ.ប។ 
 ឯកឧត្ត មបា នបន្ថ មថា  កា រចុះ   ះ  ះ   តមា ន 
តួនា ទីសំខា ន់ណា ស់ក្ន ងុកា ររៀបចំកា រ  ះ   ត ដល  ើ   ស់ 
បញ្ជ ី  ះ   ត។ កា រចុះ   ះ  ះ   ត គឺជា ត  វូកា រជា មុនន 
កា រ  ះ   ត  យសរី និងយុត្ត ិធម៌។ សិទ្ធ ិរបស់  ជា ពលរដ្ឋ  
ពិសសយុវជន យុវនា រី ដើម ីចូលរួមក្ន ុងកិច្ច កា រនកា រ  ប់  ង
របស់ខ្ល ួន គឺជា  ឹះមួយនលទ្ធ ិ  ជា ធិបតយ ។ រូបភា ពសំខា ន់ 
មួយនកា រចូលរួម  ះ គឺជា សិទ្ធ ិ  ះ   ត  យសរី  ឹម  ូវ 
និងយុត្ត ិធម៌។ កា រចុះ   ះ  ះ   តជា ផ្ន កមួយដ៏ចម ងន
កា ររៀបចំកា រ  ះ   ត។  ទសកម្ព ុជា អនុវត្ត  ព័ន្ធ បញ្ជ ី  ះ

  តអចិ ្ត   យ៍ និងធ្វ ើកា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ 
 ះ   ត ឬថា កា រធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ពបញ្ជ ី  ះ   តជា រៀងរា ល់ឆា  ។ំ

 ឯកឧត្ត មក៏បា នណនា ំដល់អង្គ ភា ពជំនា ញ និងម ្ត  ី 
គ.ជ.ប ពិសស  បូងា  ត់ដលមា នភា រកិច្ច ជា អ្ន កបណ្ដ ះុបណា្ដ  ល
បន្ត  តា មរា ជធា នី ខត្ត  ដូចខា ងក  ម៖

-  ូវសិក  ស្វ ងយល់បន្ថ មឱ កា ន់តសីុជ    លើ 
លិខិតបទដា  នរបស់ គ.ជ.ប ទា ក់ទងនឹងកា រពិនិត  
បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ពិសសកា រ
អនុវត្ត កម្ម វិធីចុះ   ះ  ះ   ត តា ម  ព័ន្ធ កំុព ូទ័រ

-  ៀមរៀបចំសមា  រឧបទ្ទ ស និង  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់ 
កា រធ្វ ើបទបងា  ញ និងវិធីសា ្ត   ក្ន ងុកា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល 

 កប  យ  សិទ្ធ ភា ព ជូនដល់ម ្ត  ី លធ.ខប ។
-  ូវ  ៀមរៀបចំវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លបន្ត ជូនដល់ 
លធ.ខប តំណា ងគណបក ន  បា យ តំណា ង 
អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ថា  ក់ 
គ.ជ.ប តា មផនកា រ និង  តិទិនដលបា នកំណត់

- ណនា ំដល់ លធ.ខប អំពីកា រងា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល 
បន្ត  ថា  ក់រា ជធា នី ខត្ត  និងកា រងា រផ ព្វ ផ  យអប់រ 
ដល់  ជា ពលរដ្ឋ  និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ  អំពីកា រងា រពិនិត  
បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត តា ម  ល 
កា រណ៍ណនា ំរបស់ គ.ជ.ប និងសហកា រជា មួយ 
លធ.ខប ដើម ីតា មដា នលើកា រងា រនះ។

 សូមជ   បជូនថា  កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ

អ្ន ករា ជកា រ គ.ជ.ប និង  ូបងា  ត់ ចូលរួមក្ន ុងពិធីបិទវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លអ្ន ករា ជកា រ គ.ជ.ប និង  ូបងា  ត់ ចូលរួមក្ន ុងពិធីបិទវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល

អគ្គ លខា ធិកា រដា  ន គ.ជ.ប ប   ក់   ប់  ូបងា  ត់ថា  គ.ជ.ប អនុវត្ត 
សមត្ថ កិច្ច របស់ខ្ល ួន  យអព  ក ឹត

ឯកឧត្ត ម ទព នីថា  អគ្គ លខា ធិកា រ គ.ជ.បឯកឧត្ត ម ទព នីថា  អគ្គ លខា ធិកា រ គ.ជ.ប
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 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

៣/១៦

  ះ  ះ   ត  ចា ំឆា  ំ គឺជា ដំណើរកា រធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពបញ្ជ ី
 ះ   ត ដើម ីធា នា ឱ បា នបញ្ជ ី  ះ   តមួយ ដលមា ន 

គុណភា ព មា នភា ពពញលញ ភា ព  ឹម  ូវ និងមា ន 
បច្ច ុប ន្ន ភា ព។ ឆា  ំ២០២០នះ គឺជា លើកទី៤ហើយ ស   ប់

កា រពិនិត្យបញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០ គឺជា លើកទី៤
កា រអនុវត្ត កា រងា រធ្វ ើបច្ច ុប្បន្ន ភា ពបញ្ជ ី  ះ   តតា ម  ព័ន្ធ កំុព្ូយទ័រ

 អនុ  មតា មច  ប់ស្ត ពីីកា រ  ះ   ត  ើសតា ងំតំណា ង 
រា  ្ត  គណៈកមា  ធិកា រជា តិរៀបចំកា រ  ះ   ត (គ.ជ.ប)  ូវ 
រៀបចំបញ្ជ ី  ះ   តក្ន ុងឃំុ សងា្ក  ត់ តា មរយៈកា រពិនិត បញ្ជ ី 

  ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត  ចា ំឆា  ំ ដលដំណើរកា រ
នះ  ូវធា នា សិទ្ធ ិ  ះ   តរបស់  ជា ពលរដ្ឋ ខ្ម រ  ប់រូប ដល
បា នបំពញតា មលក្ខ ខណ នច  ប់  ះ   ត និងដើម ីឱ បញ្ជ ី

 ះ   តមា នគុណភា ព ដលធា នា បា ននូវភា ពពញលញ 
ភា ព  ឹម  ូវ និងបច្ច ុប ន្ន ភា ព។ បនា  ប់ពីកា ររៀបចំបញ្ជ ី  ះ

  តថ្ម ី ឆា  ំ២០១៦ កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ
  ត  ឆា  ំ២០២០នះ គឺជា កា រអនុវត្ត កា រងា រធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ព

បញ្ជ ី  ះ   តតា ម  ព័ន្ធ កំុព ូទ័រ ហើយកា រងា រនះ  ូវបា ន 
អនុវត្ត ចំនួន ៤លើកហើយ រួមទា ងំឆា  នំះ។ នះជា កា រគូសប   ក់ 
របស់ឯកឧត្ត ម  ម សូរីដា  ម សូរីដា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប ក្ន ុងពិធី
បើកវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  ល  បូងា  ត់ និងម ្ត   ីគ.ជ.ប ស្ត ពីីកា រពិនិត  
បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ២ំ០២០ នា  កឹថ្ង ទី២៤ អ្ន ករា ជកា រ គ.ជ.ប ចូលរួមក្ន ុងពិធីបើកវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លអ្ន ករា ជកា រ គ.ជ.ប ចូលរួមក្ន ុងពិធីបើកវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល

ឯកឧត្ត ម  ម សូរីដា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.បឯកឧត្ត ម  ម សូរីដា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប

ខកុម្ភ ៈ ឆា  ំ២០២០  ទីស្ត ីកា រ គ.ជ.ប ។ 
 ឯកឧត្ត មបា នបន្ថ មថា  វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លនះ រៀបចំ 
ឡើងក្ន ុង  លបំណងរលឹក និងផ្ត ល់ជូនបន្ថ មនូវកា រយល់ដឹង
ឱ កា ន់តច  ស់លា ស់ អំពីនីតិវិធីនកា រអនុវត្ត កា រពិនិត បញ្ជ ី

  ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត  ចា ំឆា  ំ ពិសសគឺកា រធ្វ ើ 
បច្ច ុប ន្ន ភា ពបញ្ជ ី  ះ   តតា ម  ព័ន្ធ កំុព ូទ័រ។ 
 ក្ន ុងវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លនះ  លកា រណ៍សំខា ន់ៗន 
បទប    និងនីតិវិធីស   ប់អនុវត្ត កា រងា រមួយចំនួន នឹង  ូវធ្វ ើ
បទបងា  ញ  យថា  ក់ដឹកនា អំគ្គ លខា ធិកា រដា  ន និងម ្ត  ជំីនា ញ 
របស់ គ.ជ.ប ដល   តសំខា ន់លើ  ធា នបទ ដូចខា ងក  ម៖

- បទប ញ្ញ ត្ត ិទូ  ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ 
និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត

- តួនា ទីភា រកិច្ច  និងកា រទទួលខុស  ូវរបស់ លធ.ខប 
ក ុម  ឹក  ឃុំ សងា្ក  ត់ និងក ុមចុះ   ះ  ះ   ត 

- ដំណើរ   ឹត្ត  នកា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រ

កា រអនុវត្ត កា រងា រចុះ   ះ  ះ   ត និងកា រធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ព 
បញ្ជ ី  ះ   ត តា ម  ព័ន្ធ កំុព ូទ័របើគិតចា ប់ពីកា ររៀបចំបញ្ជ ី

 ះ   តថ្ម ី ឆា  ំ២០១៦៕
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 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

៤/១៦

ចុះ   ះ  ះ   ត  ចា ំឆា  ំ
- នីតិវិធីនកា រស្ន ើសុំ និងកា រចញឯកសា រប   ក់ 
អត្ត ស   ណប  ើឱ កា រចុះ   ះ  ះ   ត និង 
លិខិតប   ក់ទីលំ  

- កា រ  ើ   ស់កម្ម វិធី និងនីតិវិធីអនុវត្ត កា រចុះ   ះ
 ះ   ត និងកា របញ្ជ នូទិន្ន ន័យអ្ន កសំុចុះ   ះ  ះ 

  ត តា ម  ព័ន្ធ កំុព ូទ័រ
- នីតិវិធីនកា រដា ក់ កា រទទួល និងកា រ  ះ   យ 
ពា ក បណ្ដ ឹង ក្ន ុងដំណើរកា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និង 

កា រចុះ   ះ  ះ   ត។
 វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លនះ   ឹត្ត  រយៈពល ៥ ថ្ង  
ចា ប់ផ្ត ើមពីថ្ង ទី២៤ ដល់ថ្ង ទី២៨ ខកុម្ភ ៈ ឆា  ំ២០២០  យ 
មា នអ្ន កចូលរួមជា  បូងា  ត់ និងម ្ត   ីគ.ជ.ប សរុបចំនួន ៨០នា ក់។
 សូមជ   បជូនថា  គ.ជ.ប ក៏នឹងរៀបចំវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  ល 
ដូចគា  នះ ស   ប់ម ្ត   ីលធ.ខប តំណា ងគណបក ន  បា យ 
និងតំណា ងអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល រយៈពល ៣ថ្ង  ចា ប់ពី 
ថ្ង ទី០២ ដល់ថ្ង ទី០៤ ខមីនា  ឆា  ២ំ០២០ ខា ងមុខនះផងដរ៕

 ូបងា  ត់ ចូលរួមក្ន ុងពិធីបើកវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ូបងា  ត់ ចូលរួមក្ន ុងពិធីបើកវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល

កា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ ប៉ា ន់សា  នអ្ន កចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

 កា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ បា៉ ន់សា  នអ្ន កចុះ   ះ
 ះ   ត គឺជា កា រអនុវត្ត កា រងា ររៀបចំ  ៀមប  ើឱ កា រពិនិត  

បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត  ចា ំឆា  ំ ដល គ.ជ.ប 
តងតធ្វ ើជា ទៀងទា ត់  យមា នកិច្ច សហកា រអនុវត្ត ផា  ល់ពី

អា ជា  ធរឃំុ សងា្ក  ត់ និងកា រស  បស  ួលពីអា ជា  ធររា ជធា នី 
ខត្ត  ក ងុ  កុ ខណ ។ នះជា កា រថ្ល ងរបស់ឯកឧត្ត ម ទព នីថា  ទព នីថា  
អគ្គ លខា ធិកា រ គ.ជ.ប កា លពីថ្ង ទី២៨ ខមករា  ឆា  ំ២០២០ 
ក្ន ងុពលបិទកម្ម វិធីបណ្ដ ះុបណា្ដ  ល  ធា ន និងអនុ  ធា នលខា   ធា ន អនុ  ធា ន លធ.ខប ចូលរួមក្ន ុងវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ធា ន អនុ  ធា ន លធ.ខប ចូលរួមក្ន ុងវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល
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 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

៥/១៦

ឯកឧត្ត ម ទព នីថា  អគ្គ លខា ធិកា រ គ.ជ.បឯកឧត្ត ម ទព នីថា  អគ្គ លខា ធិកា រ គ.ជ.ប

ធិកា រដា  នរា ជធា នី ខត្ត រៀបចំកា រ  ះ   ត (លធ.ខប) ស្ត ីពី
កា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ បា៉ ន់សា  នអ្ន កចុះ   ះ  ះ   ត 
ឆា  ំ២០២០   ទីស្ត ីកា រ គ.ជ.ប។
 ឯកឧត្ត មអគ្គ លខា ធិកា របា នបន្ថ មថា  វគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  ល 
នះ រៀបចំឡើងក្ន ុង  លបំណងធ្វ ើឱ កា ន់ត  សើរឡើងក្ន ុង
កា រងា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ តា មឃំុ សងា្ក  ត់ ស   ប់ប  ើឱ

 ល  នកា រអនុវត្ត ផនកា រចុះ   ះ  ះ   ត  ចា ឆំា  រំបស់ 
គ.ជ.ប  បតា មច  ប់ស្ត ីពីកា រ  ះ   ត  ើសតា ំងតំណា ង 
រា  ្ត  និងបទប    និងនីតិវិធីរបស់ គ.ជ.ប ។ ឯកឧត្ត មបា ន 
គូសប   ក់បន្ថ មថា  កា រងា ររៀបចំ  ៀមនះ គឺជា មុខងា រជា  
ភា  ក់ងា ររបស់ឃុំ សងា្ក  ត់ ដលឃំុ សងា្ក  ត់មា នតួនា ទី  ូវអនុវត្ត 
តា មច  ប់ស្ត ពីីកា រ  ះ   ត បទប    និងនីតិវិធី សចក្ត ណីនា ំ 
រួមរវា ង គ.ជ.ប និងក សួងមហា ផ្ទ  និងលិខិតបទដា  នគតិយុត្ត  
ដើម ផី្ត ល់កា រគា ំ  ដល់ គ.ជ.ប ក្ន ងុកា រងា ររៀបចំបញ្ជ ី  ះ   ត 
ដលធា នា បា ននូវភា ព  មឹ  វូ ពញលញ និងមា នបច្ច បុ ន្ន ភា ព។ 
ដើម ីស   ចបា នកា រងា រនះ ឯកឧត្ត មធ្វ ើកា រណនា ំ ដល់  

 ធា ន អនុ  ធា ន លធ.ខប ចូលរួមក្ន ុងវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ធា ន អនុ  ធា ន លធ.ខប ចូលរួមក្ន ុងវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល

 សិកា្ខ  កា មទា ងំអស់អំពីកា រងា រមួយចំនួនដូចខា ងក  ម៖
១.  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់អនុវត្ត ឱ  ឹម  ូវតា មសចក្ត ី 

ណនា លំខ ០០១ របស់ គ.ជ.ប ចុះថ្ង ទី១៤ ខមករា  
ឆា  ២ំ០២០ ស្ត ពីីកា រ  ង់ស្ថ តិិ  ជា ពលរដ្ឋ ប៉ា ន់សា  ន 
អ្ន កចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០ សចក្ត ីណនា ំ 
រួមលខ ០១១ រវា ងក សួងមហា ផ្ទ  និង គ.ជ.ប 
ចុះថ្ង ទី១២ ខកក្ក ដា  ឆា  ំ២០០៥ ស្ត ីពីកា ររៀបចំ 

 ៀមប  ើឱ កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ 
 ះ   ត  ចា ឆំា   ំនិងសចក្ត ណីនា រួំមលខ ០២៧ 

រវា ងក សួងមហា ផ្ទ  និង គ.ជ.ប ចុះថ្ង ទី០៣ ខក    
ឆា  ២ំ០១០ ស្ត ពីីកា រព  ងឹកា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និង 
កា រចុះ   ះ  ះ   ត  ចា ំឆា  ំ ក្ន ុង  ះ  ូវ   ត
លើកា រងា រសំខា ន់ៗដូចជា ៖
- សហកា រឱ បា នជិតស្ន ិទ្ធ ជា មួយអា ជា  ធររា ជធា នី 
ខត្ត  ក ងុ  កុ ខណ  ដើម អីនុវត្ត កា រងា រ  ង់ស្ថ តិិ 

 ជា ពលរដ្ឋ តា មឃំុ សងា្ក  ត់ ឱ កា ន់តល្អ  សើរ។
- សហកា រ ស  បស  ួល និងណនា ំជា  ចា ំដល់ 
ក ុម  ឹក   ស្ម ៀនឃំុ សងា្ក  ត់ នគរបា លបុ៉ស្ត ិ៍  
រដ្ឋ បា ល និងមភូមិ អំពី  លបំណង និងដំណើរ 
កា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ   មទា ំងកា របំពញ
តា រា ង  ង់ស្ថ តិិនា នា ដលផ្ត ល់  យ គ.ជ.ប ។

- ណនា រំលឹកដល់ក ុម  ឹក  ឃុំ សងា្ក  ត់ ដើម ី 
ព  ឹងកា រងា រនះ ពិសសកា រ  ង់   ះអ្ន ក 

 ះ   ត ដើម លុីបចញពីបញ្ជ ី  ះ   ត  យ 
ឈរលើសា  រតី អព  ក ឹត និងផ្អ កលើឯកសា រ 
សំអា ង  ឹម  ូវច  ស់លា ស់ តា ម  លកា រណ៍ 
ណនា ំរបស់ គ.ជ.ប និង ក សួងមហា ផ្ទ ។

២. ផ ព្វ ផ  យឱ បា នទូលំទូលា យដល់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ 
ទា ងំអស់ក្ន ងុរា ជធា នី ខត្ត របស់ខ្ល នួអំពីកា រងា រ  ង់ 
ស្ថ ិតិ ពិសស  ជា ពលរដ្ឋ  តា មភូមិ ឃុំ សងា្ក  ត់ 
ដើម ឱី ពួកគា ត់ចូលរួមសហកា រ តា មតួនា ទីជា មួយ 
អា ជា  ធរឃំុ សងា្ក  ត់។
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៦/១៦

ឯកឧត្ត ម មុ៉ក ដា រ៉ា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.បឯកឧត្ត ម មុ៉ក ដា រ៉ា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប

៣. អនុវត្ត តា ម  តិទិនកា រងា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ 
តា មឃំុ សងា្ក  ត់ ដលនា យកដា  ន  តិបត្ត ិកា របា ន
កំណត់ និងបងចកជូនតា មរា ជធា នី ខត្ត ។

៤. ពិនិត ផ្ទ ៀងផា  ត់ និងបូកសរុបស្ថ តិិ  ជា ពលរដ្ឋ តា ម 
ឃំុ សងា្ក  ត់របស់ខ្ល នួ ដលរួមមា នចំនួន  ជា ពលរដ្ឋ  
អា យុ ១៨ឆា  ឡំើង ចំនួនអ្ន ក  ះ   តដលនឹង  វូ 
លុបចញពីបញ្ជ ី  ះ   ត ចំនួន  ជា ពលរដ្ឋ ដល 

 វូចុះ   ះ  ះ   តថ្ម  ីចំនួន និងទីតា ងំកា រិយា ល័យ 
 ះ   តជា ដើម។ល។ឱ បា ន  ឹម  ូវ និងច  ស់ 

លា ស់ ដើម ីបញ្ជ ូនមក គ.ជ.ប តា មពលវលា  
កំណត់។

 ទន្ទ ឹមនឹងកា រងា រ  ង់ស្ថ ិតិនះ លធ.ខប មា នភា រកិច្ច  
មួយទៀត គឺកា រចកលិខិតអ ្ជ ើញអ្ន ក  ះ   តដល  ើ   ស់ 
ទិន្ន ន័យអត្ត ស   ណប័ណ្ណ ស   តិខ្ម រ  ភទចា ស់ (ហួស 
សុពលភា ព) និងឯកសា រប   ក់អត្ត ស   ណប  ើកា រចុះ   ះ 

 ះ   ត ឱ មកធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពទិន្ន ន័យក្ន ុងបញ្ជ ី  ះ   តជា 
មួយក មុចុះ   ះ  ះ   ត និងកា រចកលិខិតអ ្ជ ើញជូនអ្ន ក 
មា ន   ះក្ន ុងបញ្ជ ី  ះ   តទូ  អំពីទិន្ន ន័យផ ងៗក្ន ុងបញ្ជ ី

 ះ   ត ដើម ីឱ  ជា ពលរដ្ឋ ទា ំង  ះងា យ  ួលក្ន ុងកា រ 
ពិនិត ផ្ទ ៀងផា  ត់ និងស្ន ើសំុកត  ូវក្ន ុងករណីមា នកំហុសឆ្គ ង 
ដលកា រងា រនះក៏  ូវមា នកា រចូលរួមសហកា រអនុវត្ត ផា  ល់ 

 យមភូមិ និងអា ជា  ធរឃំុ សងា្ក  ត់។

 ធា ន អនុ  ធា ន លធ.ខប ចូលរួមក្ន ុងវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ធា ន អនុ  ធា ន លធ.ខប ចូលរួមក្ន ុងវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល

 ឯកឧត្ត ម មុ៉ក ដា រ៉ា មុ៉ក ដា រ៉ា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប បា នមា ន 
 សា សន៍ក្ន ុងពលបើកកម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ  លថា  អនុ  ម 

តា មច  ប់  ះ   ត បទប    និងនីតិវិធី ស   ប់កា រពិនិត  
បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត  ចា ំឆា  ំ និង  តិទិនន
កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០ 
កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត  តា មឃុំ 
សងា្ក  ត់ទូទា ំង  ទស  ូវអនុវត្ត តា មកា រកំណត់។
 កា រកំណត់អា យុ ១៨ឆា  ំ  ូវគិតដល់ថ្ង ដល គ.ជ.ប 
ផ្ត ល់សុពលភា ពលើបញ្ជ ី  ះ   តតា ម  តិទិនកំណត់។
 ក្ន ងុរយៈពលនកា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ 

 ះ   តនះ ក ុម  ឹក  ឃុំ សងា្ក  ត់  ូវបិទកា រិយា ល័យចុះ
  ះ  ះ   ត ១ថ្ង  ដើម ីបើកកិច្ច  ជុំជា មួយ ក.ច.ប  ួត

ពិនិត កា រអនុវត្ត កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ 
  ត។

 នា យកដា  ន  ប់  ងទិន្ន ន័យអ្ន ក  ះ   ត និងបញ្ជ ី 
 ះ   ត  ូវចា ត់ចងផលិតបញ្ជ ី  ះ   តផ្ល ូវកា រឆា  ំ២០១៩ 

(បញ្ជ ី  ះ   តចុងក  យ) ចំនួន ៣ច  ប់ ផ្ត ល់ជូនក ុម  ឹក   
ឃំុ សងា្ក  ត់ ស   ប់បិទផ  យ  តា មសា លា ឃំុ សងា្ក  ត់ និងទី  ជំុជន 
ណា មួយក្ន ុងឃំុ សងា្ក  ត់  មទា ំងរក  ទុក ១ច  ប់ ដើម ីប  ើឱ  
កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត។
 កា រផ្ត ល់លិខិតអ ្ជ ើញជូន  ជា ពលរដ្ឋ  ដលមា ន   ះ 
ក្ន ុងបញ្ជ ី  ះ   តផ្ល ូវកា រ ឆា  ំ២០១៩ ពិសសអ្ន កដលបា ន  ើ
អត្ត ស   ណប័ណ្ណ  ភទចា ស់ (បច្ច ុប ន្ន ហួសសុពលភា ព) 
និងលិខិតប   ក់អត្ត ស   ណ ក្ន ងុកា រចុះ   ះកន្ល ងមក ដើម ី 
ពិនិត ផ្ទ ៀងផា  ត់ និងមកធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពទិន្ន ន័យក្ន ុងបញ្ជ ី  ះ

  ត តា មអត្ត ស   ណប័ណ្ណ ស   តិខ្ម រ  ភទថ្ម ី ជា មួយក ុម 
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៧/១៦

ចុះ   ះ  ះ   តក្ន ងុអំឡុងពលពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ 
  ះ  ះ   ត។ រយៈពលជា ក់ស្ត ងនកា រផ្ត ល់លិខិតអ ្ជ ើញ 

ជូន  ជា ពលរដ្ឋ  តា មឃំុ សងា្ក  ត់ គឺក្ន ងុរយៈពលមួួយខមុនថ្ង   
បើកកា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត។

 សូមជ   បជូនថា  កម្ម វិធីបណ្ដ ះុបណា្ដ  លនះ បា ន   តឹ្ត  
 រយៈពលមួយ  ឹក  យមា នកា រចូលរួមពី  ធា ន និងអនុ 
 ធា ន លធ.ខប ទា ងំ ២៥ រា ជធា នី ខត្ត សរុបចំនួន ៧២នា ក់៕

លធ.ខប ទា ំង ២៥ រា ជធា នី ខត្ត  រៀបចំវគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លជូនអា ជា  ធរឃំុ 
សងា្ក  ត់ ស្ត ីពីកា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ ប៉ា ន់សា  នអ្ន កចុះ   ះ  ះ   ត

 ដើម ីឱ កា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ បា៉ ន់សា  នអ្ន កចុះ
  ះ  ះ   ត កា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ព និងមា នភា ព  ឹម  ូវ 

ស   ប់កា ររៀបចំបញ្ជ ី  ះ   ត ឆា  ំ២០២០ ឱ មា នភា ព 
ពញលញ  មឹ  វូ និងមា នបច្ច បុ ន្ន ភា ពល្អ  សើរ លខា ធិកា រ 
ដា  នរា ជធា នី ខត្ត រៀបចំកា រ  ះ   ត (លធ.ខប) ទា ំង ២៥ 
បា នរៀបចំវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  លជូនក មុ  កឹ  ឃំុ សងា្ក  ត់ ស្ម ៀនឃំុ 
សងា្ក  ត់ និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ស្ដ ីពីកា រ  ង់ស្ថ ិតិបា៉ ន់សា  នអ្ន កចុះ

  ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០  តា មទីតា ំង  មូលផ្ត ុំ តា មក ុង 
 ុក ខណ  និង  តា មរា ជធា នី ខត្ត  រៀងៗខ្ល ួន ច   ះពី 

ថ្ង ទី២៩ ដល់ថ្ង ទី៣១ ខមករា  ឆា  ំ២០២០។
 វគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  លនះ បា ន   តឹ្ត  បនា  ប់ពីថា  ក់ដឹកនា ំ 
លធ.ខប ទា ំងអស់បា នចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លដូចគា  នះ  
ថា  ក់ជា តិ(ទីស្ត ីកា រ គ.ជ.ប) និងទទួលបា នកា រណនា ំ  យ
ផា  ល់ពីអគ្គ លខា ធិកា រដា  ន គ.ជ.ប កា លពីថ្ង ទី២៨ ខមករា  
ឆា  ំ២០២០ ទា ក់ទងនឹងតួនា ទីភា រកិច្ច របស់អា ជា  ធរ ក៏ដូចជា  
តួនា ទីភា រកិច្ច របស់ លធ.ខប ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ  ង់ស្ថ ិតិ 

 ជា ពលរដ្ឋ បា៉ ន់សា  នអ្ន កចុះ   ះ  ះ   ត។ 
  ធា នបទចំនួន ២ ដល  ូវបា ន លធ.ខប ទា ំងអស់
លើកយក  បណ្ដ ុះបណា្ដ  លរួមមា ន៖

- ផនកា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ បា៉ ន់សា  នអ្ន កចុះ
  ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

- នីតិវិធីនកា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ បា៉ ន់សា  នអ្ន ក
ចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

 ជា រួមអា ជា  ធររា ជធា នី ខត្ត  ក ុង  ុក ខណ  ទា ំងអស់ 
ស  បស  លួបា នយ៉ា ងល្អ ជា មួយ លធ.ខប ហើយបា នណនា ំ 
ឱ  ក  ក  ីមភូមិ មឃំុ  សងា្ក  ត់ ស្ម ៀន នា យបុ៉ស្ដ ិ៍  
នគរបា លរដ្ឋ បា លឃំុ សងា្ក  ត់  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់  និង  ូវមា ន 
កិច្ច សហកា រជា មួយ លធ.ខប ដើម ី  ង់ស្ថ តិិ  ជា ពលរដ្ឋ ប៉ា ន់
សា  ន អ្ន កចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០ ឱ មា នសុក ឹតភា ព 
និង ទា ន់ពលវលា ។ អា ជា  ធររា ជធា នី ខត្ត  ក ុង  ុក ខណ  
ទា ំងអស់បា នអះអា ង  ហា ក់  ហលគា  ថា  បនា  ប់ពីឆ្ល ងកា ត់ 
វគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  លនះ នឹងខិតខំធ្វ ើឱ កា រ  ង់ស្ថ តិិ  ជា ពលរដ្ឋ  
ប៉ា ន់សា  នអ្ន កចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ២ំ០២០ ទទួលបា នលទ្ធ ផល 
ល្អ  សើរ និងបា នប   ក់ថា   តបន្ត ផ្ដ ល់កិច្ច សហកា រ និង 
ស  បស  ួលជា មួយលខា ធិកា រដា  នរា ជធា នី ខត្ត រៀបចំកា រ 

 ះ   តបន្ត ទៀត។
 ស   ប់ខត្ត បា ត់ដំបង ឯកឧត្ត ម យឹម សៀបយឹម សៀប អភិបា ល 
រងនគណៈអភិបា លខត្ត បា ត់ដំបង   តំណា ងដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ឯកឧត្ត ម 
ងួន រតនៈ  ងួន រតនៈ  អភិបា លនគណៈអភិបា លខត្ត បា ត់ដំបង មា ន 

 សា សន៍  ក្ន ុងពិធីបិទវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លថា  កា រ  ង់ស្ថ ិតិ 
 ជា ពលរដ្ឋ នះ គឺជា កា រងា រអា ទិភា ពរបស់មភូមិ អា ជា  ធរឃំុ 

សងា្ក  ត់ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដទទៀត ស   ប់ប  ើកា រពិនិត បញ្ជ ី
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៨/១៦

គ.ជ.ប  កា សតងតា ំង  ធា ន និងអនុ  ធា ន លធ.ខប ថ្ម ីចំនួន ៣៦ រូប

  ច   ះពីឆា  ១ំ៩៩៨ ដល់ឆា  ២ំ០១៥ ម ្ត  នីសា  ប័ន 

គណៈកមា  ធិកា រជា តិរៀបចំកា រ  ះ   ត  កា ត់ថា  "គ.ជ.ប" 

ជា ម ្ត  ជីា ប់កិច្ច សន  ។ អនុ  មតា មច  ប់ស្ត ពីីកា ររៀបចំ និង 

កា រ   តឹ្ត  ន គ.ជ.ប  ះរា ជក តឹ  ស្ត ពីីលក្ខ ន្ត កិៈ  យឡក 

នក បខ័ណ ម ្ត  ីរា ជកា រន គ.ជ.ប ចា ប់ពីថ្ង ទី០១ ខមករា  

ឆា  ២ំ០១៦មក ម ្ត  ជីា ប់កិច្ច សន  ទា ងំអស់  វូបា នសមា ហរណ 

កម្ម បញ្ច ូលក បខ័ណ នលក្ខ ន្ត ិកៈ  យឡកបា នកា  យ  ជា  

អ្ន ករា ជកា រនគណៈកមា  ធិកា រជា តិរៀបចំកា រ  ះ   ត   

រូបកណា្ខ  ល ឯកឧត្ត ម យឹម សៀប រូបកណា្ខ  ល ឯកឧត្ត ម យឹម សៀប 
អភិបា លរងនគណៈអភិបា លខត្ត  បា ត់ដំបងអភិបា លរងនគណៈអភិបា លខត្ត  បា ត់ដំបង

  ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ដើម ីរៀបចំបញ្ជ ី  ះ   ត 
មួយដលមា នភា ព  ឹម  ូវ ពញលញ  និងមា នបច្ច ុប ន្ន ភា ព។ 
ឯកឧត្ត មបា នណនា ំដល់  កមឃំុ   សងា្ក  ត់ សហកា រ 
ជា មួយមភូមិ ដើម ីចកលិខិតអ ្ជ ើញអ្ន ក  ះ   ត ដល 

 ើ   ស់ទិន្ន ន័យអត្ត ស   ណប័ណ្ណ ស   តិខ្ម រ  ភទចា ស់ 
(ហួសសុពលភា ព) និងឯកសា រប   ក់អត្ត ស   ណប  ើឱ
កា រចុះ   ះ  ះ   ត ដើម ឱី ពួកគា ត់បា នមកធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ព 
ទិន្ន ន័យក្ន ុងបញ្ជ ី  ះ   តជា មួយក ុមចុះ   ះ  ះ   ត 
និងបា នសំណូមពរឱ  ប់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់បន្ត សហកា រ
ជា មួយលខា ធិកា រដា  នរៀបចំកា រ  ះ   តខត្ត  ដើម ីស   ច 
តា មផនកា ររបស់ គ.ជ.ប។
 ក្ន ុងវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លតា មរា ជធា នី ខត្ត រៀងៗខ្ល ួន 

 ធា ន លធ.ខប ទា ងំអស់បា នស្ន ើឱ មភូមិ ក មុ  កឹ  ឃំុ សងា្ក  ត់ 
នា យបុ៉ស្ត ិ៍ នគរបា លរដ្ឋ បា លឃំុ សងា្ក  ត់ និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ ទា ងំអស់ 

 ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់លើ ៖
- កា រ  មូលទិន្ន ន័យ  ជា ពលរដ្ឋ រួម (អ្ន កមា នអា យុ 
១៨ឆា  ំ ឡើង   និងអ្ន កមិនទា ន់មា នអត្ត ស   ណ
ប័ណ្ណ ស   តិខ្ម រគំរូថ្ម ី)

- កា របា៉ ន់សា  នចំនួន  ជា ពលរដ្ឋ ដល  ូវចុះ   ះ
 ះ   ត និងធ្វ ើផនកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ 

២០២០
- កា រប៉ា ន់សា  នចំនួនកា រិយា ល័យចុះ   ះ  ះ   ត 
និងកា រិយា ល័យ  ះ   ត

 សូមជ   បជូនថា  កា រ  ង់ស្ថ តិិ  ជា ពលរដ្ឋ ប៉ា ន់សា  ន 
អ្ន កចុះ   ះ  ះ   ត គឺជា កា រអនុវត្ត កា រងា ររៀបចំ  ៀមប  ើ 
ឱ កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត  ចា ំឆា  ំ 
ដល គ.ជ.ប តងតធ្វ ើជា ទៀងទា ត់  យមា នកិច្ច សហកា រ 
អនុវត្ត ផា  ល់ពីអា ជា  ធរឃុំ សងា្ក  ត់ និងកា រស  បស  ួលពី 
អា ជា  ធររា ជធា នី ខត្ត  ក ុង  ុក ខណ ៕

ក ុម  ឹក  ឃំុ សងា្ក  ត់ ស្ម ៀនឃំុ សងា្ក  ត់ និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ចូលរួមក្ន ុងវគ្គ បណ្ណ ុះក ុម  ឹក  ឃំុ សងា្ក  ត់ ស្ម ៀនឃំុ សងា្ក  ត់ និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ចូលរួមក្ន ុងវគ្គ បណ្ណ ុះ
បណា្ខ  លកា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ ប៉ា ន់សា  នអ្ន កចុះ   ះ  ះ   តបណា្ខ  លកា រ  ង់ស្ថ ិតិ  ជា ពលរដ្ឋ ប៉ា ន់សា  នអ្ន កចុះ   ះ  ះ   ត
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៩/១៦

កា ត់ថា  "អ.គ.ជ.ប"។ អនុវត្ត តា ម  ះរា ជក ឹត ស្ត ីពីលក្ខ ន្ត ិកៈ
 យឡកនក បខ័ណ ម ្ត  ីរា ជកា រនគណៈកមា  ធិកា រជា តិ 

រៀបចំកា រ  ះ   ត អ.គ.ជ.ប  ូវបា នដា ក់ឱ ចូលនិវត្ត ន៍  
អា យុ ៦០ឆា  ំ។ ក្ន ុងន័យនះហើយ គ.ជ.ប ចា ំបា ច់  ូវតមា ន 
អ្ន កបន្ត វន ដើម ីបន្ត និរន្ត រភា ពកា រងា រ នសា  ប័ន គ.ជ.ប ។
 អនុវត្ត តា មសចក្ដ សី   ច លខ ៤៦៨ គ.ជ.ប .ស.ស.រ 
ចុះថ្ង ទី០៤ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩ គ.ជ.ប បា នស   ចតងតា ំង 

 ធា ន និងអនុ  ធា នលខា ធិកា រដា  នរា ជធា នី ខត្ត រៀបចំកា រ 
 ះ   ត ដល  កា ត់ថា  លធ.ខប ចំនួន ៣៦រូប ដើម ីឱ  

ចូលកា ន់តំណងថ្ម ីជំនួស  ធា ន និងអនុ  ធា ន ដល  ូវបា ន 
បញ្ច ប់មុខតំណង  តា មបណា្ដ  រា ជធា នី ខត្ត  ចំនួន ២០។ 
ទន្ទ ឹមគា  នះដរ គ.ជ.ប បា នស   ចតងតា ំង  ធា ន និងអនុ 

 ធា ន លធ.ខប ដល  ូវបា នបញ្ច ប់មុខតំណងឱ ធ្វ ើជា  
ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំកា រ  តា ម លធ.ខប ទា ំង  ះ។
 ពិធី  កា សតងតា ំង  ធា ន និងអនុ  ធា ន លធ.ខប 
ទា ងំ  ះ  វូបា ន   តឹ្ត   ច   ះពីថ្ង ទី០៩ ដល់ថ្ង ទី១៣ 
ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩  យ គ.ជ.ប បា នចា ត់តា ំងថា  ក់ដឹកនា ំដល
ជា តំណា ងដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់របស់ ឯកឧត្ត ម សុិក ប៊ុនហុកសុិក ប៊ុនហុក  ធា ន 
គ.ជ.ប អ ្ជ ើញឱ ធ្វ ើជា អធិបតី  តា មបណា្ដ  រា ជធា នី ខត្ត  
ទា ំង  ះ។
 កា លពីថ្ង ទី០៩ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩ ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម នុត សុខុម 
អនុ  ធា ន គ.ជ.ប បា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធី  កា សតង
តា ងំ  ក ជា  ពំុជា  ពំុ ជា  ធា ន និង  ក ជា  សុភឿនជា  សុភឿន ជា អនុ  ធា ន 

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម អនុ  ធា ន គ.ជ.ប (រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម អនុ  ធា ន គ.ជ.ប 
 គល់សចក្ត ីស   ចតងតា ំង  ក ជា  ពំុ ជា  ធា ន លខប កំពង់ធំ គល់សចក្ត ីស   ចតងតា ំង  ក ជា  ពំុ ជា  ធា ន លខប កំពង់ធំ 

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម អនុ  ធា ន គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម អនុ  ធា ន គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក ជា  សុភឿន ជា អនុ  ធា ន លខប កំពង់ធំតងតា ំង  ក ជា  សុភឿន ជា អនុ  ធា ន លខប កំពង់ធំ 

លខប កំពង់ធំ  ក   ង សា វុធ  ង សា វុធ និង  ក តូ គឹមហ៊តតូ គឹមហ៊ត 
ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត កំពង់ធំ។
  ថ្ង ទី១១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩ ឯកឧត្ត មអនុ  ធា ន 

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម អនុ  ធា ន គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម អនុ  ធា ន គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក  ី   ន់ សួគ៌ា  ជា  ធា ន លខប ឧត្ត រមា នជ័យតងតា ំង  ក  ី   ន់ សួគ៌ា  ជា  ធា ន លខប ឧត្ត រមា នជ័យ 

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម អនុ  ធា ន គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម អនុ  ធា ន គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក បុ៊ន ធឿន ជា អនុ  ធា ន លខប ឧត្ត រមា នជ័យតងតា ំង  ក បុ៊ន ធឿន ជា អនុ  ធា ន លខប ឧត្ត រមា នជ័យ



Website: www.nec.gov.kh, voterlist.nec.gov.kh, Facebook/Youtube: National Election Committee

 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

១០/១៦

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម អនុ  ធា ន គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម នុត សុខុម អនុ  ធា ន គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក សីុម ដូនី ជា  ធា ន លធប រា ជធា នីភ្ន ំពញតងតា ំង  ក សីុម ដូនី ជា  ធា ន លធប រា ជធា នីភ្ន ំពញ

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌុច សុន  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌុច សុន  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក តង វណ្ណ ឌី ជា  ធា ន លខប  ះសីហនុតងតា ំង  ក តង វណ្ណ ឌី ជា  ធា ន លខប  ះសីហនុ

បា នបន្ត ដំណើរ  ខត្ត ឧត្ត រមា នជ័យ ដើម ីធ្វ ើជា អធិបតីភា ព 

ក្ន ុងពិធី  កា សតងតា ំង  ក  ី   ន់ សួគា៌   ន់ សួគា៌  ជា  ធា ន 

និង  ក បុ៊ន ធឿនបុ៊ន ធឿន ជា អនុ  ធា ន លខប ឧត្ត រមា នជ័យ និង 

 ក ជិញ សំភួជិញ សំភួ ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ខំត្ត ឧត្ត រមា នជ័យ។

  រា ជធា នីភ្ន ពំញ ថ្ង ទី១៣ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៩ ឯកឧត្ត ម 

អនុ  ធា ន ក្ន ងុនា មជា តំណា ងដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ឯកឧត្ត ម សិុក បុ៊នហុក សិុក បុ៊នហុក 

 ធា ន គ.ជ.ប បា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ងុពិធី  កា សតងតា ងំ 

 ក សីុម ដូនីសីុម ដូនី ជា  ធា ន និង  ក សម សា រុមសម សា រុម ជា អនុ  ធា ន 

លធប រា ជធា នីភ្ន ំពញ  ក លុន ឆងកលុន ឆងក ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប 

 ចា រំា ជធា នីភ្ន ពំញ។ ឯកឧត្ត មអនុ  ធា ន គ.ជ.ប បា នណនា ំ 

ឱ  ធា ន និងអនុ  ធា នដលទើបតចូលកា ន់តំណង 

ជា អា ទិ៍ ថា  "សូមថា  ក់ដឹកនា ំថ្ម ី បន្ត យកចិត្ត ទុកដា ក់ព  ឹង "សូមថា  ក់ដឹកនា ំថ្ម ី បន្ត យកចិត្ត ទុកដា ក់ព  ឹង 
កិច្ច សហកា រ  ត្ត ិបត្ត ិកា រឱ កា ន់ត  សើរជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ  កិច្ច សហកា រ  ត្ត ិបត្ត ិកា រឱ កា ន់ត  សើរជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ  
ទា ំងអស់ ជា ពិសសជា មួយគណបក ន  បា យ និងអង្គ កា រ ទា ំងអស់ ជា ពិសសជា មួយគណបក ន  បា យ និងអង្គ កា រ 
សង្គ មសីុវិល។ ឯកភា ពផ្ទ ក្ន ុង ឯកភា ពនះសំខា ន់ណា ស់ បើសង្គ មសីុវិល។ ឯកភា ពផ្ទ ក្ន ុង ឯកភា ពនះសំខា ន់ណា ស់ បើ
យើងរកករកា កក្ន ុងក បខ័ណ លខា ធិកា រដា  ន ពិតពិបា ករហូត យើងរកករកា កក្ន ុងក បខ័ណ លខា ធិកា រដា  ន ពិតពិបា ករហូត 
ដល់  ឃំុ សងា្ក  ត់ ដល់  កា រិយា ល័យ  ះ   ត  ើនណា ស់ ដល់  ឃំុ សងា្ក  ត់ ដល់  កា រិយា ល័យ  ះ   ត  ើនណា ស់ 
ហើយម ្ត  កិីច្ច សន  ខ្ល ថីម  ទៀត បុ៉ន្ត យ៉ា ងណា ក្ន ងុក បខ័ណ  ហើយម ្ត  កិីច្ច សន  ខ្ល ថីម  ទៀត បុ៉ន្ត យ៉ា ងណា ក្ន ងុក បខ័ណ  
លខា ធិកា រដា  ន តកា លណា យើងរកករកា ក មិនសូវ  ួល លខា ធិកា រដា  ន តកា លណា យើងរកករកា ក មិនសូវ  ួល 
ធ្វ ើម៉ច សា ធា រណៈមតិគជឿកា ររៀបចំ  ះ   ត ដូច្ន ះហើយ ធ្វ ើម៉ច សា ធា រណៈមតិគជឿកា ររៀបចំ  ះ   ត ដូច្ន ះហើយ 
ប   នះមា នសា រៈសំខា ន់ ឯកភា ពផ្ទ ក្ន ងុ។ សូមព  ងឹកា រផ្ត ល់ ប   នះមា នសា រៈសំខា ន់ ឯកភា ពផ្ទ ក្ន ងុ។ សូមព  ងឹកា រផ្ត ល់ 

សវា ចុះ   ះ  ះ   ត សវា  ះ   ត។ រា ជរដា  ភិបា ល  ក សវា ចុះ   ះ  ះ   ត សវា  ះ   ត។ រា ជរដា  ភិបា ល  ក 
កំពុងតរកិល សវា សា ធា រណៈកៀក   ជា ពលរដ្ឋ ។ យើង កំពុងតរកិល សវា សា ធា រណៈកៀក   ជា ពលរដ្ឋ ។ យើង 
ចុះ   ះក៏យើងផ្ត ល់សវា ដរ ធ្វ ើម៉ចឱ  ជា ពលរដ្ឋ  ១៨ឆា  ំ ចុះ   ះក៏យើងផ្ត ល់សវា ដរ ធ្វ ើម៉ចឱ  ជា ពលរដ្ឋ  ១៨ឆា  ំ 
មា ន   ះក្ន ងុបញ្ជ ី  ះ   ត។ យើងខិតខំធ្វ ើកា រងា រធំស្ន លូរបស់ មា ន   ះក្ន ងុបញ្ជ ី  ះ   ត។ យើងខិតខំធ្វ ើកា រងា រធំស្ន លូរបស់ 
យើងមា ន ២ កា រងា រចុះ   ះ  ះ   ត និងកា រងា រ  ះ   ត"យើងមា ន ២ កា រងា រចុះ   ះ  ះ   ត និងកា រងា រ  ះ   ត"។
  ខត្ត  ះសីហនុ កា លពីថ្ង ទី០៩ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩ 

ឯកឧត្ត ម ឌុច សុនឌុច សុន សមា ជិក គ.ជ.ប បា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុង 

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌុច សុន  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌុច សុន  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក គង់ បុ៊នសៀង ជា  ធា ន លខប កំពង់ស្ព ឺតងតា ំង  ក គង់ បុ៊នសៀង ជា  ធា ន លខប កំពង់ស្ព ឺ

ពិធី  កា សតងតា ំង  ក តង វណ្ណ ឌីតង វណ្ណ ឌី ជា  ធា ន លខប 

 ះសីហនុ  ក ហួត ផុនហួត ផុន ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត  

 ះសីហនុ។

  ថ្ង ទី១១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩ ឯកឧត្ត ម ឌុច សុន ឌុច សុន 
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 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

១១/១៦

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌុច សុន  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌុច សុន  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក ផា ន់ ឫទ្ធ ិពល ជា  ធា ន លខប កណា្ខ  លតងតា ំង  ក ផា ន់ ឫទ្ធ ិពល ជា  ធា ន លខប កណា្ខ  ល

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌុច សុន  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌុច សុន  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក  ំ គីមធួន ជា អនុ  ធា ន លខប កំពង់ស្ព ឺតងតា ំង  ក  ំ គីមធួន ជា អនុ  ធា ន លខប កំពង់ស្ព ឺ

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម មា ន សទិ  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម មា ន សទិ  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក យ៉ង់ សក្ត ិ ជា  ធា ន លខប បនា  យមា នជ័យតងតា ំង  ក យ៉ង់ សក្ត ិ ជា  ធា ន លខប បនា  យមា នជ័យ

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម មា ន សទិ  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម មា ន សទិ  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក រិទ្ធ  រដា   ជា អនុ  ធា ន លខប បនា  យមា នជ័យតងតា ំង  ក រិទ្ធ  រដា   ជា អនុ  ធា ន លខប បនា  យមា នជ័យ

សមា ជិក គ.ជ.ប បា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធី  កា សតង 

តា ំង  ក គង់ បុ៊នសៀងគង់ បុ៊នសៀង ជា  ធា ន និង  ក  ំ គីមធួន ំ គីមធួន 

ជា អនុ  ធា ន លខប កំពង់ស្ព ឺ  ក  ំ គីមថ  ំ គីមថ និង  ក 

ធម្ម  គីមធម្ម  គីម ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត កំពង់ស្ព ឺ។

  ថ្ង ទី១៣ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩ ឯកឧត្ត ម ឌុច សុនឌុច សុន 

សមា ជិក គ.ជ.ប និងជា តំណា ងដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ឯកឧត្ត ម សិុក បុ៊នហុក សិុក បុ៊នហុក 

 ធា ន គ.ជ.ប បា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធី  កា សតង 

តា ំង  ធា ន និងអនុ  ធា ន លខប កណា្ដ  ល  យបា ន  គល់

សចក្ត ីស   ចតងតា ំង  ក ផា ន់ ឫទិ្ធ ពលផា ន់ ឫទិ្ធ ពល ជា  ធា ន លខប 

កណា្ដ  ល  ក គឹម ហុងគឹម ហុង ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត  

កណា្ដ  ល។ 

  ក្ន ុងកា រ  កា សតងតា ំង  ះ ឯកឧត្ត ម ឌុច សុន ឌុច សុន 

បា នសង្ក ត់ធ្ង ន់ថា  "ក  យកា របញ្ច ប់ភា រកិច្ច ជា  ធា ន អនុ  ធា ន "ក  យកា របញ្ច ប់ភា រកិច្ច ជា  ធា ន អនុ  ធា ន 
លធ.ខប គ.ជ.ប មិន  ះបង់  ក  ធា ន អនុ  ធា ន ចា ស់ទ លធ.ខប គ.ជ.ប មិន  ះបង់  ក  ធា ន អនុ  ធា ន ចា ស់ទ 

 យហតុ  កមា នបទពិ  ធន៍កា រងា រ  ះ   តជា  ើន យហតុ  កមា នបទពិ  ធន៍កា រងា រ  ះ   តជា  ើន
ឆា  ។ំ ពី   ះជំនា ញកា រងា រ  ះ   តនះ ពំុមា នមហា វិទ  ល័យ ឆា  ។ំ ពី   ះជំនា ញកា រងា រ  ះ   តនះ ពំុមា នមហា វិទ  ល័យ 
ណា មួយប  ៀនទ ហតុដូច្ន ះហើយចា ំបា ច់ជា ទីបំផុត  ូវកា រណា មួយប  ៀនទ ហតុដូច្ន ះហើយចា ំបា ច់ជា ទីបំផុត  ូវកា រ
អ្ន កដលមា នបទពិ  ធន៍កា រងា រ ដើម ីជួយផ្ត ល់ជា  បល់ អ្ន កដលមា នបទពិ  ធន៍កា រងា រ ដើម ីជួយផ្ត ល់ជា  បល់ 
ជូន  ធា ន អនុ  ធា ន លធ.ខប ខត្ត ថ្ម ី"ជូន  ធា ន អនុ  ធា ន លធ.ខប ខត្ត ថ្ម ី"។
 ងា កមកខត្ត បនា  យមា នជ័យវិញ កា លពីថ្ង ០៩ ខធ្ន ូ 

ឆា  ំ២០១៩ ឯកឧត្ត ម មា ន សទមា ន សទិ សមា ជិក គ.ជ.ប បា នអ ្ជ ើញ

ជា អធិបតីក្ន ុងពិធី  កា សតងតា ំង  ក យ៉ង់ សក្ដ ិយ៉ង់ សក្ដ ិ ជា  ធា ន 

និង  ក រិទ្ធ  រដា  រិទ្ធ  រដា   ជា អនុ  ធា ន លខប បនា  យមា នជ័យ 

 ក ហី គិមសងហី គិមសង និង  ក ជិប ហុងជិប ហុង ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប 

 ចា ំខត្ត បនា  យមា នជ័យ។
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 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

១២/១៦

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម មា ន សទិ  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម មា ន សទិ  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក កង សុជន ជា អនុ  ធា ន លខប បា ត់ដំបងតងតា ំង  ក កង សុជន ជា អនុ  ធា ន លខប បា ត់ដំបង

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌឹម សុវណា  រំុ សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប (រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌឹម សុវណា  រំុ សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប 
 គល់   តងតា ំង  ក  ី អ៊ា ង សា រិ ជា  ធា ន លខប ក ចះ គល់   តងតា ំង  ក  ី អ៊ា ង សា រិ ជា  ធា ន លខប ក ចះ

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌឹម សុវណា  រំុ សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប (រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌឹម សុវណា  រំុ សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប 
 គល់សចក្ត សី   ចតងតា ងំ  ក យឺន យា ន ជា អនុ  ធា ន លខប ក ចះ គល់សចក្ត សី   ចតងតា ងំ  ក យឺន យា ន ជា អនុ  ធា ន លខប ក ចះ

 នា ថ្ង ទី១១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩  ខត្ត បា ត់ដំបង 

ឯកឧត្ត ម បា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ងុពិធី  កា សតងតា ងំ  ក 

សុខ ហីុងសុខ ហីុង ជា  ធា ន និង  ក កង សុជនកង សុជន ជា អនុ  ធា ន លខប 

បា ត់ដំបង  ក វន ពនវន ពន និង  ក ហម សិលា ហម សិលា  ជា ជំនួយកា រ 

គ.ជ.ប  ចា ខំត្ត បា ត់ដំបង។  ក្ន ងុពិធីតងតា ងំ  ះ ឯកឧត្ត ម 

បា នណនា ំថា  "  ធា ន អនុ  ធា ន និងសមា ជិក លខប ហើយ "  ធា ន អនុ  ធា ន និងសមា ជិក លខប ហើយ 
និងជំនួយកា រ គ.ជ.ប ដល  ចា ំកា រ  តា មបណា្ដ  រា ជធា នី និងជំនួយកា រ គ.ជ.ប ដល  ចា ំកា រ  តា មបណា្ដ  រា ជធា នី 
ខត្ត   វូសហកា រផ្ត ល់  បល់គា   វិញ  មក  បតា មភា រកិច្ច  ខត្ត   វូសហកា រផ្ត ល់  បល់គា   វិញ  មក  បតា មភា រកិច្ច  

តួនា ទីរៀងៗខ្ល ួន ដើម ីអនុវត្ត កា រងា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព និង តួនា ទីរៀងៗខ្ល ួន ដើម ីអនុវត្ត កា រងា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព និង 

 គជ័យ ដើម អីភិវឌ  ទសជា តិឱ រីកច  ើនជា អា រ  ទស  គជ័យ ដើម អីភិវឌ  ទសជា តិឱ រីកច  ើនជា អា រ  ទស 

លើឆា កអន្ត រជា តិ"លើឆា កអន្ត រជា តិ"។

  យឡកឯកឧត្ត ម ឌឹម សុវណា  រុឌឹម សុវណា  រុ សមា ជិក និងជា  

អ្ន កនា ពំា ក  គ.ជ.ប កា លពីថ្ង ទី០៩ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៩ បា នអ ្ជ ើញ

ជា អធិបតីក្ន ុងពិធី  កា សតងតា ងំ  ធា ន និងអនុ  ធា ន លខប 

ក ចះ ហើយបា នគូសប   ក់ថា  "គ.ជ.ប បា នស  ិតស   ំង "គ.ជ.ប បា នស  ិតស   ំង 

សមា សភា ពម ្ត  ី ដលមា នសមត្ថ ភា ព ទព  សល  និង សមា សភា ពម ្ត  ី ដលមា នសមត្ថ ភា ព ទព  សល  និង 

គុណវុឌ ិ  ប់   ន់  យមិន  កា ន់បក ពួក ឬឆ្ល ងតា មរយៈ គុណវុឌ ិ  ប់   ន់  យមិន  កា ន់បក ពួក ឬឆ្ល ងតា មរយៈ 

កា ររត់កា រឆ្វ កឆា  ច  ះទ  លគឺបើជនណា  បុគ្គ លណា  កា ររត់កា រឆ្វ កឆា  ច  ះទ  លគឺបើជនណា  បុគ្គ លណា  

មា នសមត្ថ ភា ព និងគុណធម៌  ូវបា នលើកទឹកចិត្ត  និង  ូវ មា នសមត្ថ ភា ព និងគុណធម៌  ូវបា នលើកទឹកចិត្ត  និង  ូវ 

ស   ច  ក្ន ុងចំ  មបក្ខ ជនដលល្អ ៗ "ស   ច  ក្ន ុងចំ  មបក្ខ ជនដលល្អ ៗ "។

 ឯកឧត្ត មបា នបន្ត ដំណើរ  ខត្ត ស្ទ ឹង   ង ដល   

ទី  ះនា ថ្ង ទី១១ ខធ្ន  ូ ឆា  ២ំ០១៩ ឯកឧត្ត មបា នអ ្ជ ើញជា  

អធិបតីក្ន ុងពិធី  កា សតងតា ំង  ក ហង់ កុងហង់ កុង ជា  ធា ន 

 ក កវ វណា   កវ វណា   ជា អនុ  ធា ន លខប ស្ទ ឹង   ង និង  ក 

ពុយ ចា ន់ថា ឡា ក់ ពុយ ចា ន់ថា ឡា ក់ ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត ស្ទ ឹង   ង។

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម មា ន សទិ  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម មា ន សទិ  សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក សុខ ហីុង ជា  ធា ន លខប បា ត់ដំបងតងតា ំង  ក សុខ ហីុង ជា  ធា ន លខប បា ត់ដំបង
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 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

១៣/១៦

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌឹម សុវណា  រំុ សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប (រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌឹម សុវណា  រំុ សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប 
 គល់សចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក ហង់ កុង ជា  ធា ន លខប ស្ទ ឹង   ង គល់សចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក ហង់ កុង ជា  ធា ន លខប ស្ទ ឹង   ង

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌឹម សុវណា  រំុ សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប (រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឌឹម សុវណា  រំុ សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប 
 គល់សចក្ត សី   ចតងតា ងំ  ក កវ វណា   ជា អនុ  ធា ន លខប ស្ទ ងឹ   ង គល់សចក្ត សី   ចតងតា ងំ  ក កវ វណា   ជា អនុ  ធា ន លខប ស្ទ ងឹ   ង

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឯម សូផា ត សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឯម សូផា ត សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក សុខ សា គុន ជា  ធា ន លខប សា  យរៀងតងតា ំង  ក សុខ សា គុន ជា  ធា ន លខប សា  យរៀង

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឯម សូផា ត សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ឯម សូផា ត សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក មំុ ពណ្ណ រា យ ជា អនុ  ធា ន លខប សា  យរៀងតងតា ំង  ក មំុ ពណ្ណ រា យ ជា អនុ  ធា ន លខប សា  យរៀង

 ឯកឧត្ត ម ឯម សូផា តឯម សូផា ត សមា ជិក គ.ជ.ប  ថ្ង ទី១១ 

ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៩ ឯកឧត្ត មបា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ងុពិធី  កា ស 

តងតា ំង  ធា ន និងអនុ  ធា ន លខប សា  យរៀង។ ឯកឧត្ត ម

បា ន  គល់សចក្ត សី   ចតងតា ងំ  ក សុខ សា គុន សុខ សា គុន ជា  ធា ន 

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហីុង ធីឫទ្ធ  ិសមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហីុង ធីឫទ្ធ  ិសមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក ប៉ា វ សុខមា ន ជា  ធា ន លខប ប៉លិនតងតា ំង  ក ប៉ា វ សុខមា ន ជា  ធា ន លខប ប៉លិន

និង  ក មំុ ពណ្ណ រា យមំុ ពណ្ណ រា យ ជា អនុ  ធា ន លខប សា  យរៀង  ក 

ឯម សុតឯម សុត ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត សា  យរៀង។ នា ពល

 ះឯកឧត្ត មបា នប   ក់ជា រួមថា  "  ធា ន និងអនុ  ធា ន លខប "  ធា ន និងអនុ  ធា ន លខប 

ដលតងតា ំងថ្ម ី  ូវខិតខំ  ឹង   ងអនុវត្ត តួនា ទី ភា រកិច្ច របស់ ដលតងតា ំងថ្ម ី  ូវខិតខំ  ឹង   ងអនុវត្ត តួនា ទី ភា រកិច្ច របស់ 

ខ្ល ួន ក្ន ុងកា រដឹកនា ំ  ប់  ង និងចា ត់ចងកា រងា រទទួលខុស  ូវខ្ល ួន ក្ន ុងកា រដឹកនា ំ  ប់  ង និងចា ត់ចងកា រងា រទទួលខុស  ូវ

របស់ លខប  ប  តា មច  ប់ បទប   ផ្ទ ក្ន ុងរបស់ គ.ជ.ប របស់ លខប  ប  តា មច  ប់ បទប   ផ្ទ ក្ន ុងរបស់ គ.ជ.ប 

បទប    និងនីតិវិធី លិខិតបទដា  នគតិយុត្ត      និងរា ល់សចក្ត ី បទប    និងនីតិវិធី លិខិតបទដា  នគតិយុត្ត      និងរា ល់សចក្ត ី 

ណនា ំរបស់ គ.ជ.ប "ណនា ំរបស់ គ.ជ.ប "។

  ឯខត្ត ប៉លិនឯ  ះវិញ កា លពីថ្ង ទី១១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ 

២០១៩ ឯកឧត្ត ម ហុីង ធីឫទ្ធ ិហុីង ធីឫទ្ធ ិ សមា ជិក គ.ជ.ប បា នអ ្ជ ើញ

ជា អធិបតីក្ន ុងពិធី  កា សតងតា ំង  ក បា៉ វ សុខមា នបា៉ វ សុខមា ន ជា  

 ធា ន និង  ក ផង សីុនផង សីុន ជា អនុ  ធា ន លខប ប៉លិន 
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 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

១៤/១៦

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហល សា រ៉ា ត់ សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហល សា រ៉ា ត់ សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក  ី ហម ប ្ញ   ជា  ធា ន លខប តា កវតងតា ំង  ក  ី ហម ប ្ញ   ជា  ធា ន លខប តា កវ

(រូបខា ងកណា្ខ  ល) ឯកឧត្ត ម ហល សា រ៉ា ត់ សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់   (រូបខា ងកណា្ខ  ល) ឯកឧត្ត ម ហល សា រ៉ា ត់ សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់   
តងតា ំង  ក អុ៊ង វិសា ល ជា  ធា ន លខប កំពតតងតា ំង  ក អុ៊ង វិសា ល ជា  ធា ន លខប កំពត

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហល សា រ៉ា ត់ សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់   (រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហល សា រ៉ា ត់ សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់   
តងតា ំង  ក ជា  សំបូរ ជា  ធា ន លខប កបតងតា ំង  ក ជា  សំបូរ ជា  ធា ន លខប កប

(រូបខា ងកណា្ខ  ល) ឯកឧត្ត ម ហល សា រ៉ា ត់ សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត ី(រូបខា ងកណា្ខ  ល) ឯកឧត្ត ម ហល សា រ៉ា ត់ សមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត ី
ស   ចតងតា ំង  ក ហង រ័ត្ន សតា   ជា អនុ  ធា ន លខប កំពតស   ចតងតា ំង  ក ហង រ័ត្ន សតា   ជា អនុ  ធា ន លខប កំពត

 ក  ី បុ៊ន សូភបុ៊ន សូភី ី ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត ប៉លិន។

  ខត្ត តា កវ កា លពីថ្ង ទី០៩ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៩ ឯកឧត្ត ម 

ហ៊ល សា រ៉ា ត់ហ៊ល សា រ៉ា ត់ សមា ជិក គ.ជ.ប បា នអ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធី

 កា សតងតា ំង  ក  ី ហម ប   ហម ប    ជា  ធា ន និង  ក 

នួន សុវណ្ណ ឌិច នួន សុវណ្ណ ឌិច ជា អនុ  ធា ន លខប តា កវ  ក នួន សា រននួន សា រន 

និង  ក គឹម បុ៊នណា ងគឹម បុ៊នណា ង ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត  

តា កវ។

 ឯកឧត្ត ម ហ៊ល សា រ៉ា ត់ហ៊ល សា រ៉ា ត់ សមា ជិក គ.ជ.ប បា នបន្ត  

ដំណើរ  ខត្ត កំពត និងខត្ត កប  ថ្ង ទី១១ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៩ 

ដើម ីធ្វ ើជា អធិបតីភា ពក្ន ុងពិធី  កា សតងតា ំង លខប កំពត 

និង លខប កប រួមមា ន៖

 ខត្ត កំពត   ឹកថ្ង ទី១១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩៖

- តងតា ំង  ក អុ៊ង វិសា លអុ៊ង វិសា ល ជា  ធា ន និង  ក 

ហង រ័ត្ន សតាហង រ័ត្ន សតា   ជា អនុ  ធា ន លខប កំពត

-  ក ត ជិនណា រិទ្ធ ត ជិនណា រិទ្ធ  ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំ 

ខត្ត កំពត។

 ខត្ត កប  រសៀលថ្ង ទី១១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩៖

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហីុង ធីឫទ្ធ  ិសមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហីុង ធីឫទ្ធ  ិសមា ជិក គ.ជ.ប  គល់សចក្ត សី   ច
តងតា ំង  ក ផង សីុន ជា អនុ  ធា ន លខប ប៉លិនតងតា ំង  ក ផង សីុន ជា អនុ  ធា ន លខប ប៉លិន



Website: www.nec.gov.kh, voterlist.nec.gov.kh, Facebook/Youtube: National Election Committee

 ឹត្ដ ិប  ព័ត៌មា ន គ.ជ.ប កា រពិនិត បញ្ជ ី   ះ និងកា រចុះ   ះ  ះ   ត ឆា  ំ២០២០

១៥/១៦

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហង្ស ពុទា   សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប  គល់(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហង្ស ពុទា   សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប  គល់
សចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក ហ៊ា ង សុផល ជា  ធា ន លខប ត្បូងឃ្ម ុំសចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក ហ៊ា ង សុផល ជា  ធា ន លខប ត្ូបងឃ្ម ុំ

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហង្ស ពុទា   សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប  គល់(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហង្ស ពុទា   សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប  គល់
សចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក ឈីម ចា ន់ធឿន ជា  ធា ន លខប កំពង់ចា មសចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក ឈីម ចា ន់ធឿន ជា  ធា ន លខប កំពង់ចា ម

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហង្ស ពុទា   សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប  គល់(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម ហង្ស ពុទា   សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ពំា ក្យ គ.ជ.ប  គល់
សចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក គឹម សុខនី ជា អនុ  ធា ន លខប ត្បូងឃ្ម ុំសចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក គឹម សុខនី ជា អនុ  ធា ន លខប ត្ូបងឃ្ម ុំ

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម  ម សូរីដា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប  គល់(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម  ម សូរីដា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប  គល់
សចក្ត ីស   ចតងតា ំង  ក គី ចា ន់សុផល ជា  ធា ន លខប  ធិ៍ សា ត់សចក្ត ីស   ចតងតា ំង  ក គី ចា ន់សុផល ជា  ធា ន លខប  ធិ៍ សា ត់

- តងតា ំង  ក ជា  សំបូរជា  សំបូរ ជា  ធា ន និង  ក 

គី វុទ្ធ ីគី វុទ្ធ ី ជា អនុ  ធា ន លខប កប

-  ក មុ៉ក សនមុ៉ក សន ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំ 

ខត្ត កប ។

  ខត្ត ត ូងឃ្ម ំុ កា លពីថ្ង ទី០៩ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩ 

ឯកឧត្ត ម ហង  ពុទា  ហង  ពុទា   សមា ជិក និងជា អ្ន កនា ំពា ក  គ.ជ.ប បា ន

អ ្ជ ើញជា អធិបតីក្ន ុងពិធី  កា សតងតា ំង  ក ហា៊ ង សុផលហា៊ ង សុផល 

ជា  ធា ន និង  ក គឹម សុខនីគឹម សុខនី ជា អនុ  ធា នលខា ធិកា រដា  ន

រៀបចំកា រ  ះ   តខត្ត ត ូងឃ្ម ុំ  ក សុខ ឈិន សុខ ឈិន និង  ក 

ទូច សុខា ល់ទូច សុខា ល់ ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត ត ូងឃ្ម ុំ។

 ឯកឧត្ត មបា នបន្ត ដំណើរ  ខត្ត កំពង់ចា ម  ថ្ង ទី១១ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៩ ដើម ធី្វ ើជា អធិបតីភា ពក្ន ងុពិធី  កា សតងតា ងំ 

 ក ឈីម ចា ន់ធឿនឈីម ចា ន់ធឿន ជា  ធា ន លខប កំពង់ចា ម  ក 

មា ង ម៉ងហ៊ួន មា ង ម៉ងហួ៊ន ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត កំពង់ចា ម។    

ក្ន ុងឱកា ស  ះ ឯកឧត្ត ម ហង  ពុទាហង  ពុទា   បា នមា ន  សា សន៍ថា  

"ខ្ញ ុំសងឃឹមថា  ជំនួយកា រ គ.ជ.ប ដល  ូវបា ន គ.ជ.ប តងតា ំង "ខ្ញ ុំសងឃឹមថា  ជំនួយកា រ គ.ជ.ប ដល  ូវបា ន គ.ជ.ប តងតា ំង 
ថ្ម ី  កនឹងបន្ត  ើ   ស់ចំណះដឹង និងបទពិ  ធន៍កា រងា រ ថ្ម ី  កនឹងបន្ត  ើ   ស់ចំណះដឹង និងបទពិ  ធន៍កា រងា រ 

 ះ   តតា មកា រណនា រំបស់ គ.ជ.ប ដើម ជួីយដល់កា រអនុវត្ត   ះ   តតា មកា រណនា រំបស់ គ.ជ.ប ដើម ជួីយដល់កា រអនុវត្ត  
កា រងា រ  ះ   តនា ពលអនា គត ឱ ទទួលបា នលទ្ធ ផលល្អ  កា រងា រ  ះ   តនា ពលអនា គត ឱ ទទួលបា នលទ្ធ ផលល្អ  

 សើរ និងកា ន់តមា នទំនុកចិត្ត ពី  ប់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ " សើរ និងកា ន់តមា នទំនុកចិត្ត ពី  ប់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ "។
  ខត្ត  ធិ៍ សា ត់ កា លពីថ្ង ទី០៩ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩ 



ទីស្ត ីកា រ គ.ជ.ប វិថីរដ្ឋ សភា  សងា្ក  ត់ទន្ល បា សា ក់ ខណ ចំកា រមន រា ជធា នីភ្ន ំពញ
ទូរស័ព្ទ  (Tel) ៈ (+855)12 855 018 
E-mailៈ info@nec.gov.kh
Website: nec.gov.kh, voterlist.nec.gov.kh
Facebook/Youtube: National Election Committee

រៀបរៀង និង  ះពុម្ភ ផ   យ  យ
គណៈកមា  ធិកា រជា តិរៀបចំកា រ  ះ   ត

ឯកឧត្ត ម  ម សូរីដា  ម សូរីដា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប បា នអ ្ជ ើញ

ជា អធិបតីក្ន ុងពិធី  កា សតងតា ំង  ក គី ចា ន់សុផលគី ចា ន់សុផល ជា  

 ធា ន និង  ក ប៊ន ចា ន់រ៉ា ប៊ន ចា ន់រ៉ា  ជា អនុ  ធា ន លខប  ធិ៍ សា ត់ 

 ក ផា ន់ វណ្ណ សិទ្ធ ិ ផា ន់ វណ្ណ សិទ្ធ ិ និង  ក ឯម ភូរីបុទ្ធ ិឯម ភូរីបុទ្ធ ិ ជា ជំនួយកា រ 

គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត  ធិ៍ សា ត់។

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម  ម សូរីដា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប  គល់(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម  ម សូរីដា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប  គល់
សចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក ឈឹម ច័ន្ទ ធន ជា  ធា ន លខប កំពង់ឆា  ំងសចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក ឈឹម ច័ន្ទ ធន ជា  ធា ន លខប កំពង់ឆា  ំង

 កា លពីថ្ង ទី១១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩ ឯកឧត្ត មអគ្គ លខា  

ធិកា ររង គ.ជ.ប បា នបន្ត ដំណើរ  ខត្ត កំពង់ឆា  ំងដើម ីធ្វ ើជា  

អធិបតីភា ពក្ន ុងពិធី  កា សតងតា ំង  ក ឈឹម ច័ន្ទ ធនឈឹម ច័ន្ទ ធន ជា  

 ធា ន និង  ក មន ប   មន ប    ជា អនុ  ធា ន លខប កំពង់ឆា  ំង 

 ក  ី នួន ចា ន់នីនួន ចា ន់នី និង  ក សំ សឿនសំ សឿន ជា ជំនួយកា រ គ.ជ.ប 

 ចា ំខត្ត កំពង់ឆា  ំង។

 ចំ  ះខត្ត សៀមរា ប គ.ជ.ប បា នស   ចតងតា ំង 

 ក អា៊ ម សីុណា អា៊ ម សីុណា  ជា អនុ  ធា ន លខប សៀមរា បជំនួស  ក 

  សា ខន  សា ខន ហើយ  ក   សា ខន  សា ខន  ូវបា នតងតា ំងជា  

ជំនួយកា រ គ.ជ.ប  ចា ំខត្ត សៀមរា ប។

 ឯកឧត្ត ម សិុក បុ៊នហុកសិុក បុ៊នហុក  ធា ន គ.ជ.ប ធា  ប់បា ន 

ប   ក់ថា  រឿងដា ក់ម ្ត  ីឱ ចូលនិវត្ត ន៍ និងកា រតងតា ំងម ្ត  ីថ្ម ី

(រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម  ម សូរីដា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប  គល់ (រូបខា ងឆ្វ ង) ឯកឧត្ត ម  ម សូរីដា  អគ្គ លខា ធិកា ររង គ.ជ.ប  គល់ 
សចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក ប៊ន ចា ន់រ៉ា  ជា អនុ  ធា ន លខប  ធិ៍ សា ត់សចក្ត សី   ចតងតា ំង  ក ប៊ន ចា ន់រ៉ា  ជា អនុ  ធា ន លខប  ធិ៍ សា ត់

មកបន្ត វន "នះគឺជា រឿងកា រអនុវត្ត ច  ប់សុទ្ធ សា ធ គា  នអីក  "នះគឺជា រឿងកា រអនុវត្ត ច  ប់សុទ្ធ សា ធ គា  នអីក  
ពីកា រអនុវត្ត ច  ប់  ះទ វា ជា ច  ប់ និងត  ូវឱ យើង ពីកា រអនុវត្ត ច  ប់  ះទ វា ជា ច  ប់ និងត  ូវឱ យើង 
Retraite មិនតិចទ ទា ងំ  ខត្ត  និង  ថា  ក់កណា្ដ  ល  ៉ ះហើយ Retraite មិនតិចទ ទា ងំ  ខត្ត  និង  ថា  ក់កណា្ដ  ល  ៉ ះហើយ 
យកសុទ្ធ តមនុស ធ្វ ើកា រងា រ  រពបច្ច កទស ហើយនិងច  ប់ យកសុទ្ធ តមនុស ធ្វ ើកា រងា រ  រពបច្ច កទស ហើយនិងច  ប់ 
សុទ្ធ សា ធ"សុទ្ធ សា ធ"។
 នះជា កា រកទ  ង់ដ៏ធំលើកទី១ ហើយ ដល គ.ជ.ប 

បា នធ្វ ើកា រផា  ស់ប្ត រូ  ធា ន និងអនុ  ធា នលខា ធិកា រដា  នរា ជធា នី 

ខត្ត រៀបចំកា រ  ះ   ត បនា  ប់ពីរៀបចំកា រ  ះ   ត  យខ្ល នួ 

ឯងតា ំងពីឆា  ំ១៩៩៨មក។ គ.ជ.ប បា នពិនិត យា៉ ងហ្ម ត់ចត់ 

ចំ  ះកា រ  ើសរីសអ្ន កបន្ត វន ដើម បីន្ត ភា រកិច្ច រៀបចំកា រ  ះ 

  ត កា រធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពបញ្ជ ី  ះ   ត ដលជា ភា រកិច្ច ស្ន ូល

ក្ន ុងបំណងដ៏ពិសិដ្ឋ របស់  ជា ពលរដ្ឋ ខ្ម រ ដល  ើសរីសផ្ល ូវ 

 ជា ធិបតយ  សរីពហុបក  គឺជា កា រ  ើសរីសមដឹកនា ំ 

របស់ខ្ល នួតា មរយៈកា រ  ះ   ត  យសរី  មឹ  វូ និងយុត្ត ធិម៌ 

គឺដើម ីអនា គតមនុស ជំនា ន់ក  យៗទៀត ពិតមនហើយ 

មនុស មិនអមតៈទ ប៉ុន្ត សា  ប័នគណៈកមា  ធិកា រជា តិរៀបចំ 

កា រ  ះ   ត  ូវតរឹងមា ំជា អមតៈ៕


