ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

គណៈរម្មាធិការជាតិររៀបចំការរ

ះរនោត

ិ គ.ជ.ប
ព្បសាសន៍ ឯរឧតតម្ ឌុច សុន សម្មជរ

និងជាព្បធានដឹរនា ំរិចចព្បជុំផ្សរវផ្ាយជាម្ួយភាគីពារ់រ័នធ
ថ្ងៃសុក្រ ១ករើត ខែរតតិរ ឆ្នាំឆ្ូវល ក្តី ស័រ ព.ស.២៥៦៥

ក្តូវនឹ ងថ្ងៃទី០៥ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កវលាក ៉ោ ង ១០:០០ក្ពឹរ

- ជាបឋមែ្ាំុសម
ូ កោរពគណៈអធិបតី ជាទីកោរព !
- សូមកោរព និងស្វាគមន៍ ឯរឧតតម កលារជាំទាវ អស់កលារ កលារស្សី អនរនាង រញ្ញា តាំណាង
ក្រុមក្បឹ រាធមមនុញ្ា ក្ពឹ ទធសភា រដ្ឋសភា ក្រសួងមហាថ្ទៃ (អគគនា យរដ្ឋឋនអតតសញ្ញាណរមម)
អគគសនងការដ្ឋឋននគរបាលជាតិ និងក្រសួងព័ត៌

- តាំណាងស្វានទូតជប៉ោុន

ន

- តាំណាងទីភានរ់ JICA

- តាំណាងគណបរយនកោបាយ
- តាំណាងស

គម អងគការមិនខមនរដ្ឋឋភិបាលជាតិ និងអនតរជាតិ

- មន្តនតី គ.ជ.ប ខដ្លពារ់ព័នធ
- ក្បព័នទ
ធ សពាទាយព័ត៌
ថ្ងៃ កនេះែ្ាំុ

នជាតិ និងអនតរជាតិ។

នរិ តតិ យ សដ្៏ ឧតតុ ងគ ឧ តត ម និ ង

នបី តិកស្វមនសសសបាយររ
ី រាយជាទី បាំទុត

កដ្ឋយបានច្ូលរួមដ្ឹរនាាំ រិច្ចក្បជុាំទសពាទាយពារ់ព័នធនឹងការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះ

កបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១ នាកវលាក្ពឹរកនេះ។ តាងនាមឱ្យ គ.ជ.ប និ ងរនុងនាមែលួនែ្ាំុផ្ទៃល់ ែ្ាំុសូមខងលង
អាំ ណរគុ ណ និ ងសូ មស្វាគមន៍ ច្ាំកពាេះវតត នរបស់ ឯរឧតតម កលារជាំ ទាវ អស់ កលារ កលារស្សី
អនរនាង រញ្ញា ខដ្លបានច្ាំ ណាយកពលកវលាដ្៏

នតថ្មលអកញ្ជើញច្ូលរួមរនុងរិ ច្ចក្បជុាំ នាកវលាក្ពឹ រ

កនេះ។ ច្ាំកពាេះក្បធានបទខដ្លនឹងកលើរយរមរទសពាទាយនាកពលកនេះ
I.

ន ៣ សាំខាន់ៗ គឺ៖

សភារការណ៍ទូរៅជុំវិញដំរណើរការននការរិនិតយបញ្ជ រី ្ាះ និងការចុះរ្ាះ
រ

ះរនោតតាម្ឃុំ សង្កាត់

II. លទធផ្លបរណា
ត ះអាសនោននការរិនិតយបញ្ជ រី ្ាះ និងការចុះរ្ាះរ
ំរណើរការននការចុះរ្ាះរ
III. បញ្ហ
ា ព្បឈម្រោងដ
ុ

1

ះរនោត

ះរនោត

មុ ន នឹ ង ្នច្ូ ល ដ្ល់ ក្បធានបទខាងកលើ ែ្ាំុ សូ ម អនុ ញ្ញាតរ ល
ាំ ឹ រ ជូ ន បនតិ ច្ នូ វ កោលកៅ
និងរិច្ដ្
ច ាំកណើរការងារែលេះៗរបស់ គណៈរ ម ធិការជាតិករៀបច្ាំការកបាេះកឆ្នត ខដ្លទារ់ទងនឹងការ
កធាើបច្ចុបបននភាពបញ្ជីក្មេះ ឆ្នាំ២០២១កនេះ ។

១. រោលរៅននការរិនិតយបញ្ជ រី ្ាះ និងការចុះរ្ាះរ
ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចោះឈ្មោះឈ
បចចបបនោភាពបញ្ជីឈ

ះរនោត

ោះឈនោត្ នោាំ២០២១ មានឈោលឈៅសាំខាន់ ឈ ើម្បីឈ្វើ

ោះឈនោត្ ឈោយ ៖

ក. ចោះឈ្មោះឈ

ោះឈនោត្ចាំឈ

ោះ ៖

- អ្ោកដ លឈ ើ បគ្រប់អាយ ១៨នោាំ រិត្ ល់ថ្ងៃឈ

ោះឈនោត្ឈគ្រើសឈរ ើសគ្កុម្គ្បឹកាឃាំ សង្កាត្់

ថ្ងៃ ី ៥ ដែម្ិងនា នោាំ២០២២ (ឈកើត្ម្ន ឬគ្ត្ឹម្ថ្ងៃ ី ០៦ ដែម្ិងនា នោាំ២០០៤)
- អ្ោកដ លម្ិ នទាន់
- អ្ោកដ ល

នចោះឈ្មោះឈ

ោះឈនោត្ពីម្ន និង

នផ្លាស់លាំឈៅឋាន ឬ ី សាំណាក់ ចូលកោងឃាំ សង្កាត្់ងី ម ។

ែ. ដកត្គ្ម្ូវឈ្មោះ ឬ/និង ិនន
ោ ័យកោងបញ្ជីឈ
រ. ស្សង់ ឈ្មោះអ្ោក ឈ

ោះឈនោត្ តាម្សាំឈ

ោះឈនោត្ដ លនឹ ង គ្ត្ូ វ លបឈចញពី ប ញ្ជីឈ

ឯកសារសាំអាងគ្ត្ឹម្គ្ត្ូវ និងចាស់លាស់ ចាំឈ
- អ្ោកដ ល

ួលម្រ

- អ្ោកដ លគ្ត្ូវ

ើ របស់សាម្ីែន
ួា ។
ោះឈនោត្

ឈោយដអែក តាម្

ោះ ៖

ភាព

ន កហូត្ជាបឈណា
ត ោះអាសនោនូវសិ ិធឈ

ោះឈនោត្

- អ្ោកដ លផ្លាស់លាំឈៅឋាន ឬ ី សាំណាក់ ឈៅឃាំ សង្កាត្់ ឈអេង។

២. ដំរណើរការននការរិនិតយបញ្ជ រី ្ាះ និងការចុះរ្ាះរ

ះរនោត

ការករៀបច្ាំការក្គប់ក្គង និ ងការក្បក្ពឹតតកៅថ្នការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត

និងការទតល់សុពលភាពបញ្ជីកបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១ ក្តូវអនុវតតកដ្ឋយអនុ កលាមកៅតាមបទបញ្ញ
ជ និ ង
នីតិវ ិធីសក្

ប់ការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតក្បចាំឆ្នាំនិងក្បតិទិនថ្នការពិនិតយ

បញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១។

ការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតរនុងឃុាំ សងាាត់ នីមួយៗ

នរយៈកពល

៥០ថ្ងៃ ចប់កទតើមពីថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ដ្ល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ និងក្តូវខបងខច្រកពលកវលា
ដ្ូច្ខាងកក្កាម ៖

- រយៈកពល ១៥ថ្ងៃ ដ្ាំបូងចប់ពីថ្ងៃទី១២ ដ្ល់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ការ ិោល័យ
ច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតក្តូវកបើរដ្ាំកណើរការកៅតាមស្វលាឃុាំ សងាាត់

- រយៈកពល ២៥ថ្ងៃបនាៃប់ គឺចប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែតុលាដ្ល់ថ្ងៃទី២០ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ការោ
ិ ល័យ ច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត ក្តូវច្ល័តតាមភូមិមួយច្ាំនួនរនុងឃុាំ សងាាត់ នីមួយៗ

ិ ិ កា
- រយៈកពល ១០ថ្ងៃច្ុងកក្កាយ គឺ ចប់ ពីថ្ងៃទី២១ ដ្ល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវច្
ឆ
ឆ្នាំ២០២១
ការ ោ
ិ ល័ យ ច្ុេះ ក្មេះកបាេះកឆ្ន ត ក្តូ វ ក្តឡប់ ម រកបើ រ បកក្មើ កា រកៅតាមស្វលាឃុាំ
សងាា ត់ វ ិញ។
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៣. ការរធវើបចចបបនោ
ភារបញ្ជ រី
ុ

ះរនោតតាម្ព្បរ័នធរំរ
ុ យទ័
ូ រ

ការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១ តាមក្បព័នធរុាំពយូទ័រកនេះ

ជាកលើរទី៦ ក

ើយ កបើគិតចប់តាាំងពីឆ្នាំ២០១៦មរ។

រមមវ ិធីកនេះទទួលបានត ល ភាព ក្បសិទភា
ធ ព និ ង

នទលវ ិជជ

នដ្ូ ច្ខាងកក្កាម ៖

- ការធានានូវការកៅស គ ល់អតតសញ្ញាណរបស់អរ
ន កបាេះកឆ្នត ខដ្ល

នខតមួយគត់

រនុ ងបញ្ជី កបាេះកឆ្ន តតាមរយៈការររាទុ រ កចច ថ្ដ្ រូប ងត កលែអតត ស ញ្ញាណប័ ណណ សញ្ញ
ជ តិខែមរ និ ងអតតកលែរបស់ស្វមី ែួនរន
ល ុងក្បព័នធរុាំពយូទ័រ និ ងបញ្ជីកបាេះកឆ្នត

- ធានាថា អនរកបាេះកឆ្នត ន រ់ ៗ

នក្មេះខតមួយគត់ កៅរនុងបញ្ជីកបាេះកឆ្នត

- ធានាថា គុ ណភាពថ្នបញ្ជីកបាេះកឆ្នត

នភាពកពញកលញ ក្តឹ មក្តូវ និ ងបច្ចុបបននភាព

- ងាយស្សួលរនុងការខសាងររក្មេះ ទិ ននន័យ និ ងទី តាាំងការោ
ិ ល័យរបស់អនរកបាេះកឆ្នតតាមក្បព័នធរុាំពយូទ័ រ កគ

- កធាើឱ្យកាន់ខត

ទាំព័រ គ.ជ.ប ឬទូរស័ពៃថ្ដ្ (Mobile App)

នជាំកនឿទុរច្ិតតកលើក្បព័នធកបាេះកឆ្នត និងកលើ គ.ជ.ប។

I. សភារការណ៍ ទូ រៅជុំ វិ ញ ដំ រណើ រការននការរិ និ តយបញ្ជ ី រ្ាះ និ ង ការចុះ រ្ាះ
រ

ះរនោតតាម្ឃុំ សង្កាត់

ងារច្ូលមរដ្ល់ក្បធានបទកយើងវ ិញ រនុងអាំ ឡុងកពលការក្បក្ពឹតកត ៅថ្នរិច្ចដ្ាំកណើរការពិនិតយ
បញ្ជីក្មេះ និ ងការច្ុ េះក្មេះកបាេះកឆ្នត ជិ ត មួ យ ខែរនល ងមរកនេះ រនុងបរប
ិ ទងមីខដ្លក្តូ វរស់ កៅ
ជាមួយជាំងឺរូវ ីដ្-១៩ និងច្ុ ងរដ្ូវវសាខដ្ល

នកភលៀងធាលរ់ កជារជាាំក្គប់ ទីរខនលង បងាជាទឹ រជាំ នន់

កៅតាមឃុាំ សងាាត់មួយច្ាំនួន ក្ពមទាាំងស្វានភាព ខដ្លស ា រ បរ ិកាាររុាំ ពយូទ័ រ សក្
ច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត

សូមកលើរយរមរជក្

ប់ បកក្មើ ឱ្យការ

នសភាពចស់ទងកនាេះ គ.ជ.ប រត់ស គ ល់នូវសភាពការណ៍មួយច្ាំនួន និង
បជូន ឯរឧតតម កលារជាំទាវ អស់កលារ កលារស្សី អនរនាង រញ្ញា ក្បជា-

ពលរដ្ឋទាាំងអស់ឱ្យបានក្ជាប ដ្ូច្តកៅ៖

១. អំរីសាានភារការឆ្លងរាលដាលជំងឺរវ
ូ ដ
ី -១៩
ូចដ លឯកឧត្តម្ ឈលាករាំទាវ ឈលាក ឈលាកស្សី អ្ោកនាង កញ្ញា
ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចោះឈ្មោះឈ

ោះឈនោត្នោាំ២០២១

នគ្ជាបឈហើយថា ាំឈ

នគ្បគ្ពឹត្តឈៅកោងបរ ិប

ើរ

ថ្នការឆ្ាង

រក
ី រាលោលថ្នរាំ ងឺ កូ វ ី -១៩ ឈហើ យ កនា ង ម្កភូ ម្ិ សាស្រសត ម្ួ យ ចាំ នួ ន ឈៅតាម្រារធានី ឈែត្ត នា នា
គ្ត្ូវ
ករ

នរ ឋ

លម្ូលោឋនសឈគ្ម្ចបិ ែទប់ ឈ ើម្បីបង្ការ និងកាត្់ផ្លតច់ ការចម្ាងវ ីរសកូវ ី -១៩ រួម្អេាំនឹង

ី ដ លម្ន្រនតីឈ

ោះឈនោត្ ទាាំងឈៅថាោក់ជាត្ិ រហូត្ ល់គ្កុម្ចោះឈ្មោះឈ

មានវ ិរជមានរាំងឺកូវ ី -១៩ ជាបនតបនាទប់ ពិត្ជា

នឈ្វើឱ្យបោះ

ល់ ល់ ាំឈ

ប ដនត តា ម្រយៈការយកចិ ត្ត កោក់ ែព ស់ ពី ថាោ ក់ ឹ ក នាាំ រ.រ.ប
ឈោយឈ្វើការដត្ងតាាំងផ្លាស់បូរសមាសភាពគ្កុ
ត
ម្ចោះឈ្មោះឈ
ពួ កោត្់ ភាាម្ៗឈ ើ ម្បីឱ្យបនតការង្ករចោះឈ្មោះឈ

ោះឈនោត្

នរកឈឃើញថា

ើ រការចោះឈ្មោះឈ

ិ នការឈោោះស្សាយ
នចាត្់ វ ធា

ោះឈនោត្ និ ងឈរៀបចាំ ការប

ត ោះបណា
ត ល

ោះឈនោត្ ឈៅតាម្ការយា
ិ ល័យចោះឈ្មោះឈ

កោងឃាំ សង្កាត្់ ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តឈៅជាគ្បគ្កត្ី តាម្គ្បត្ិ ិន និងដអនការដ ល
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ោះឈនោត្

នកាំ

ត្់ ។

ោះឈនោត្

២. អំរីសាានភារទឹរជំនន់
ឈោយសារការពិ និ ត្យបញ្ជី ឈ្មោះ និ ង ការចោះឈ្មោះឈ
រ ូ វវសា ដ លមានឈភាៀងធាាក់ ឈសទើរឈរៀងរាល់ ថ្ងៃ
កោងរារធានី ឈែត្ត ដ លត្គ្ម្ូវឱ្យគ្កុម្ចោះឈ្មោះឈ

ោះឈនោ ត្ នោាំ ២ ០២១ គ្បគ្ពឹ ត្ត ឈៅកោ ង

នបងាឱ្យមានការរន់ លិច ឈៅត្ាំ ប ន់ ម្ួយ ចាំ នួន

ោះឈនោត្ គ្ត្ូវចល័ត្ការ ិយាល័យចោះឈ្មោះឈ

ឈៅ ីតាាំងដ លមានសវត្ថិភាព ឈហើយសាថនភាព ឹករាំនន់ឈនោះក៏
កោងត្ាំបន់ឈនាោះកោងការអ្ឈញ្ជើញឈៅចោះឈ្មោះឈ

នបងាការលាំ

តុនាាំឱ្យក្រុមច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត

រនុងការក្បតិបតតិការងារ នជាអាទិ៍៖
- ស ា រ បរ ិកាារច្ុេះក្មេះកៅតាមឃុាំ សងាាត់មួយច្ាំនួន
-

ះរនោត

នដ្ាំកណើរការរអារ់រអួលបណា
ត លមរពីស ា រទាាំងកនាេះ

នសភាពចស់ កក្ពាេះបានកក្បើក្បាស់យូរឆ្នាំ ជាក

នការងយច្ុេះ ជាក

ក ល់គ្បជាពលរ ឋ

ោះឈនោត្អងដ រ។

៣. អំរីសាានភារសម្មារ បរ ិកាារ បរព្ម្ើឱ្យការចុះរ្ាះរ
ស្វានភាពស ា រ បរ ិកាាររុាំពយូទ័ រ

ោះ ឈនោត្

នការលាំបារ

នសភាពចស់ គុណភាពកក្បើក្បាស់

តុនាាំឱ្យស ា រ បរ ិកាាររុាំ ពយូទ័ រមួយច្ាំនួន ែូ ច្ខលងដ្ាំកណើរការជា

ូរខ

ស ា រែលេះ ដ្ាំកណើរការរអារ់រអួល ភាជប់ឧបររណ៍មតងស្វគល់ មតងមិនស្វគល់ តក្មូ វឱ្យកធាើការ
Restart រុាំ ពយូទ័ រជាកក្ច្ើ នកលើរកក្ច្ើ នស្វ កទើ បអាច្ដ្ាំ កណើរការកឡើងវ ិញបាន។

៤. អំរីសភារការណ៍សនតិសខ
ុ សុវតាិភារ និងសណា
ត ប់ធាោប់សាធារណៈ

សភាពការណ៍សនតិសុែ សុវតាិភាព និងសណា
ា ប់ធានប់ ស្វធារណៈ រនុងដ្ាំ កណើរការពិនិតយបញ្ជី-

ក្មេះ និងច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតទូទាាំងក្បកទស ក្បក្ពឹតតកៅបានលអក្បកសើរ និ ងបានអនុ វតតនូវវ ិធានការ
សុខាភិបាលនានា កដ្ើមបីក្បយុទធ និងទប់ស្វាត់ការឆ្លងរាលដ្ឋលពីជាំងឺរូវ ីដ្-១៩ ជាពិកសសក្បកាន់
ខាជប់នូវវ ិធានការ ៣រុាំ ៣ការពារ ជាប់ជានិច្ច។
អាំកពើ

ជាទូកៅសភាពការណ៍សនតិសុែ និងសណា
ត ប់ធានប់ស្វធារណៈ
ិងា និងោមនការគាំរាមរាំខ

ង គឺពុាំ

៥. អំរីភាោរ់ង្ករគណបរសនរោ

នក

នសភាពសៃប់ស្វៃត់ ោមន

តុការណ៍អាីករើតកឡើងគួរឱ្យរត់ស គ ល់កនាេះកទ។

យ និងអោរសរងាតការណ៍ជាតិ និងអនតរជាតិ

(គិតព្តឹម្នងៃទី៤ ខខវិចឆិកា នោ ំ២០២១)
បនាៃ ប់ ពី បា នទទួ ល របាយការណ៍ ពី កលខាធិ កា រដ្ឋឋ នរាជធានី កែតត ករៀបច្ាំ កា រកបាេះកឆ្ន ត

ទាាំង២៥ នាយរដ្ឋឋនកសវារមមច្ាប់ និ ងវ ិវាទរមម បានបូ រសរុបច្ាំ នួនភានរ់ងារគណបរសនកោបាយ
ជាបកណា
ត េះអាសនន ច្ូ លរួមសកងាតការណ៍រនុងដ្ាំ កណើរការថ្នការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះ
កបាេះកឆ្នតតាមឃុាំ សងាាត់ នាឆ្នាំ២០២១ ខដ្លក្រុមក្បឹ រាឃុាំ សងាាត់ ទទួ លបានសរុប
៥,០៥៥នារ់ (ស្សី ច្ាំនួន ១,២៦០ នារ់ ) ខដ្លអកញ្ជើញមរពីគណបរស ច្ាំនួន ៨ រួម

ន ច្ាំនួន

ន គណបរស

ក្បជាជនរមពុជា គណបរសខែមររួបរួមជាតិ គណបរសខែមរស្សឡាញ់ជាតិ គណបរសសាំបុរឃមាំុសងគម
ក្បជាធិបកតយយ គណបរសខែមរខតមួយ គណបរសយុវជនរមពុជា គណបរស ្ុនសុ
ា
ិនបុិច្ និងគណបរស
ក្បជាធិបកតយយមូលដ្ឋឋន។ កក្ៅពីកនេះ គ.ជ.ប សកក្មច្ទទួលស្វគល់ជាទលូវការ អនរសកងាតការណ៍ជាតិ
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សរុបច្ាំនួន ៣,៨៦០ នារ់ (ស្សីច្ាំនួន ១,៣៦៨ នារ់) ច្ូ លរួមសកងាតការណ៍ទងខដ្រ មរពី ១៤ ស គម
និងអងគការ។

៦. អោរសាររ័ត៌ម្មនជាតិ
គិតក្តឹមថ្ងៃទី៤ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ គ.ជ.ប បានកច្ញប័ ណណស គ ល់ែួនជូ
ល នអនរស្វរព័ត៌ ន
ជាតិ សរុបច្ាំ នួន ១៥២ នារ់ (ស្សី ច្ាំ នួន ១៧ នារ់ ) មរពី ២៦ អងគភាព ខដ្លបានដ្ឋរ់ ពារយសុាំ
ច្ុេះក្មេះអនរស្វរព័ ត៌

ន សក្

ច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១។
-

ប់ យរព័ ត៌

នអាំ ពីដ្ាំកណើរការថ្នការពិ និតយបញ្ជីក្មេះ និ ងការ

សូមបញ្ញ
ជ រ់ថា ការទទួលពារយសុាំច្ុេះក្មេះជាអនរស្វរព័ត៌

នជាតិ ចប់ពីថ្ងៃទី១២

ខែរញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដ្ល់ថ្ងៃទី២ ខែរុមាៈ ឆ្នាំ២០២២
-

ការទទួ លពារយសុាំច្ុេះក្មេះជាអនរស្វរព័ ត៌
ឆ្នាំ២០២១ ដ្ល់ថ្ងៃទី៩ ខែរុមាៈ ឆ្នាំ២០២២។

នអនតរជាតិ ចប់ ពីថ្ងៃទី ១២ ខែរញ្ញា

ំរណើរការននការរិនិតយ
៧. អំរីការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្សាយបណដឹងរោងដ
ុ
បញ្ជ រី ្ាះ និងការចុះរ្ាះរ

ះរនោត

គិតក្តឹមថ្ងៃទី៤ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កៅថានរ់ ក្រុមក្បឹរាឃុាំ សងាាត់ និងថានរ់ គ.ជ.ប ពុាំទទួល

បានពារយបណឹ ា ងណាមួយកឡើយ។

II. លទធផ្លបរណា
ត ះអាសនោននការរិនិតយបញ្ជ រី ្ាះ និងការចុះរ្ាះរ
(គិតព្តឹម្នងៃទី៤ ខខវិចឆិកា នោ ំ២០២១ ព្តឹម្រម្ម៉ោង ១៨:០០)

ះរនោត

ខទអរតាមសាិតិក្បជាពលរដ្ឋបា៉ោន់ស្វមន និងការរាំណត់ច្ាំនួន និងទីតាាំងការ ិោល័យកបាេះកឆ្នត

សក្

ប់អនុវតតខទនការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១ ខដ្ល គ.ជ.ប បាន

ទទួលពីក្គប់ឃុាំ សងាាត់ទូទាាំងក្បកទស តាមរយៈកលខាធិការដ្ឋឋនរាជធានី កែតតករៀបច្ាំ ការកបាេះកឆ្នត
ទាាំង២៥ កឃើញថា ៖

- ក្បជាពលរដ្ឋ

នអាយុ ១៨ឆ្នាំកឡើង

៥,៤៥៩,២៤១ នារ់

- ការ ិោល័យកបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១

នច្ាំនួន ១០,៤៦៧,៩៦១ នារ់ រនុងកនាេះស្សី

នច្ាំនួន

នច្ាំនួន ២៣,៦១១ ការ ិោល័យ និង

- សាិតិក្បជាពលរដ្ឋបា៉ោន់ស្វមន ខដ្លក្តូវច្ុេះក្មេះងមី

នច្ាំនួន ១,៦៣៥,៩៩០ នារ់

រនុងដ្ាំ កណើរការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និ ងការច្ុ េះក្មេះកបាេះកឆ្នតតាមឃុាំ សងាាត់ ចប់ពីថ្ងៃទី១២
ខែតុលា ដ្ល់ថ្ងៃទី៤ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កនេះ ទទួលបានលទធទលបកណា
ត េះអាសនន ដ្ូច្ខាងកក្កាម ៖
-

ក្បជាពលរដ្ឋខដ្លបានអកញ្ជើញមរច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតងមីសរុប
អនរខដ្លនឹងក្តូវលុបក្មេះកច្ញពីបញ្ជីកបាេះកឆ្នតសរុប
អនរខដ្លបានខរតក្មូវទិននន័យសរុប

នច្ាំនួន ១២៩,១៩៨ នារ់

នច្ាំនួន ៩១,៨៩៣ នារ់

អនរខដ្លបានកទៃរទីលាំកៅច្ូលរនុងឃុាំ សងាាត់ ងីស
ម រុប
សរុបអនរ

នច្ាំនួន ២៦២,៥៨៥ នារ់

នច្ាំនួន ៧៨,១៥៩ នារ់

នក្មេះបកណា
ត េះអាសននរុងបញ្
ន
ជ ីកបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១

៩,០៤៣,៥១៧ នារ់ (ស្សី

នច្ាំ នួ ន

នច្ាំនួន ៤,៨២២,៦៥០ នារ់់) កសមើនឹង ៨៦.៣៩ ភាគរយ។
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ំរណើរការននការរិនិតយបញ្ជ រី ្ាះ និងការចុះរ្ាះរ
III. បញ្ហ
ា ព្បឈម្រោងដ
ុ
១. បញ្ហ
ា ព្បឈម្

ះរនោត

ដ្ាំកណើរការពិ និតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតឆ្នាំ២០២១ កនេះ គឺជាឆ្នាំទី៦ ក

ខដ្ល គ.ជ.ប កធាើការជាមួយក្បព័ នប
ធ កច្ចរវ ិទា ក
អាំឡុងកពល

នដ្ូច្ជា៖
-

ើយដ្ាំ កណើរការកនេះ រ៏ ក្បក្ពឹ តតកៅរនុងរដ្ូវវសា និង

នជាំងឺរូវ ីដ្-១៩ ទងខដ្រ។ កយើងសកងាតកឃើញថា

នបញ្ញ
ា មួយច្ាំនួន ករើត

ឃុាំ សងាាត់មួយច្ាំនួន ទទួលនូវជាំនន់ទឹរកភលៀង និងភូមិមួយច្ាំនួនធាំ
និងមធយមកៅតាមតាំបន់

-

ើយ

នកឡើង

នកភលៀងធាលរ់ខាលាំង

ច្ាំកពាេះកែតតខដ្លកៅតាមដ្ងទកនល ជួបនូវបញ្ញ
ា កក្ោេះទឹរជាំនន់ នាាំឱ្យភូមិ ឃុាំមួយច្ាំនួន
ក្បជាពលរដ្ឋជាប់រវល់ច្ល័តខសាងររទី ទួលសុវតាិភាព

-

ច្ាំ ខណរឯទី ជនបទែលេះកទៀតទលូវរអិ ល ទឹ រលិច្ទលូវ ទឹរទកនល សមុក្ទរលរធាំៗ ជាក
នាាំឱ្យក្បជាពលរដ្ឋ

ច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត
-

នការលាំបាររនុងការកធាើដ្ាំកណើរមរពិ និតយបញ្ជីក្មេះ និ ងការ

កែតតែលេះកទៀតកៅតាមក្ពាំខដ្នរមពុជា-ថ្ង ស្វានការណ៍ជាំងឺរូវ ីដ្-១៩
និងរងទលប៉ោេះពាល់កដ្ឋយទឹរកភលៀង រ

-

ឃុាំ សងាាត់ែលេះែាេះខាតអគគិសនីសក្
តាំបន់មួយច្ាំនួន ពុាំ
មរ គ.ជ.ប

-

តុ

នសភាពធៃន់ធរៃ

ូតដ្ល់ជន់លិច្ភូមិ ឃុាំែលេះទងខដ្រ

ប់កក្បើក្បាស់

នកសវាអុីនកធើ ណិតកក្បើក្បាស់ក្គប់ ក្ោន់ រុងការបញ្
ន
ូជ នទិ ននន័យ

ឃុាំ សងាាត់មួយច្ាំនួន មិនសូវ

នក្បជាពលរដ្ឋអកញ្ជើញមរច្ុេះក្មេះ កដ្ឋយស្វររវល់

បាំកពញការងារជាមួយនឹងកភលៀងធាលរ់កក្ច្ើន ទលូវពិបារកធាើដ្ាំកណើរ និងសាិតកៅតាំបន់ ថ្ក្ពភនាំ
ជាកដ្ើម
-

ក្បជាពលរដ្ឋែលេះ ក្តូវសក្

រពាបាលជាំ ងឺរូវ ីដ្-១៩ និងែលេះកទៀតជាប់ច្តាតឡីស័រ

ក្បជាពលរដ្ឋមិនហា្នអកញ្ជើញកៅពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត
កដ្ឋយស្វរការរ ីររាលដ្ឋលថ្នជាំងឺរូវ ីដ្-១៩

-

ិ ី
ការ រ
ី ុាំ ពយូ ទ័ រ កៅឃុាំ សងាា ត់ មួ យ ច្ាំ នួ ន ជាការ ង
ី ីម ដ្ូ ច្ កនេះការយល់ ដ្ឹ ងអាំ ពី នី តិ វ ធ
ិ ី ច្ុេះ ក្មេះកបាេះកឆ្ន តកៅ
កក្បើ ក្បាស់ រ មម វ ធ

នរក្មិ ត ជាក

តុ កធាើ ឱ្យ

នរាំ

ុស

បកច្ចរ កទសមួ យ ច្ាំ នួ ន រនុ ងដ្ាំ កណើរការថ្នការពិ និ តយបញ្ជី ក្មេះ និ ង ការច្ុេះ ក្មេះ
កបាេះកឆ្នតឆ្នាំ២០២១កនេះ
-

ក្រុមច្ុ េះក្មេះកបាេះកឆ្នតពិ បាររនុងការច្ល័តការ ិោល័យច្ុេះក្មេះតាមភូមិ កដ្ឋយស្វរ

នកភលៀងធាលរ់កក្ច្ើន និ ងទលូវពិ បារកធាើដ្ាំកណើរ ជាពិ កសសកៅតាំបន់ ដ្ឋច្់ស្សោល

ទលូវឆ្ៃយ នការែូ ច្ខាតកក្ច្ើ ន និ ង ោមនកសវាអុី កធើ ណិតក្គប់ ក្ោន់ រនុងការបញ្ូជ ន
ទិននន័យមរ គ.ជ.ប
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-

ឃុាំ សងាាត់ែលេះកទៀត
កទស មួយច្ាំនួន

៉ោ សុីនរុាំពយូទ័រ ស ា រ បរ ិកាារកអឡិច្ក្តូនិរ និងឧបររណ៍បកច្ចរ-

នសភាពចស់ មិនកាន់កភលើង ែលេះែូច្នាាំឱ្យ

នការបញ្ញ
ា ដ្ល់ដ្ាំកណើរ

ការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត
-

កែតតមួយច្ាំនួនក្តូវបានរដ្ឋបាលកែតតកធាើការរាាំងែៃប់ភូមិ ឃុាំ សងាាត់ ខដ្លជាតាំបន់
នការរ ីររាលដ្ឋលថ្នជាំងឺរូវ ីដ្-១៩ ជាក

តុ កធាើឱ្យក្បជាពលរដ្ឋ មួយ ច្ាំ នួន

ស្វៃរ់ កសៃើរ រនុងការកច្ញកៅពិ និតយបញ្ជី ក្មេះ
ខាលច្ឆ្លងជាំងឺរូវ ីដ្-១៩។

កទាេះជាោ៉ោ ងណា កបើកទាេះបីជា

នការ

និ ងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតកដ្ឋយ

នបញ្ញ
ា អាកាសធាតុ និងបញ្ញ
ា ក្បឈមមួយច្ាំនួន

កទៀត ដ្ូច្បានកលើរកឡើងខាងកលើ រ៏ពិតខមន ប៉ោុខនតដ្ាំកណើរការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះ
កបាេះកឆ្នតឆ្នាំ២០២១ បានក្បក្ពឹតតកៅជាធមមតា កដ្ឋយ

នការស

ការោ៉ោ ងសអិតរមួត រវាងអនរ

បកច្ចរកទសថានរ់ជាតិ កលខាធិ ការដ្ឋឋនរាជធានី កែតតករៀបច្ាំការកបាេះកឆ្នត ក្រុមក្បឹរាឃុាំ សងាាត់
និងក្រុមច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត
ខាងកក្កាម ៖

កដ្ើមបីកដ្ឋេះស្ស្វយបញ្ញ
ា បកច្ចរកទសកទសងៗបានទាន់ កពលកវលាដ្ូច្

២. ដំរណាះព្សាយ

២.១. ការរិនិតយរ្ាះ និងទិនោន័យ តាម្ព្បរ័នធបរចចរវិទារអឡិចព្តូនិរ

រនុងបរ ិបទរូវ ីដ្-១៩ កនេះ និ ងកដ្ើ មបីទតល់ភាពងាយស្សួលដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋ រុាំ ឱ្យពិ បាររនុង
ការកធាើដ្ាំកណើរកៅពិនិតយក្មេះ កៅតាមឃុាំ សងាាត់ គ.ជ.ប បានបកងាើត កឡើងនូវ កគ ទាំព័រ គ.ជ.ប
ខដ្ល
ក

នក្មេះ www.voterlist.nec.gov.kh និងAPP ទូរស័ពៃថ្ដ្ ខដ្ល

តុដ្ូច្កនេះ ក្បជាពលរដ្ឋអាច្ពិនិតយ ពីច្ ៃ យ កដ្ឋយក្ោន់ខតច្ូ លកគ

នក្មេះ Voterlist KH។

ទាំ ព័រ ឬ កដ្ឋនឡូត APP
ខដ្ល នទាាំងរនុង IOS និង Android ជាការកស្សច្។ កលើសពីកនេះ គ.ជ.ប រ៏បានគិតដ្ល់ក្បជា
ពលរដ្ឋ ខដ្លមិ នទាន់ កច្េះកក្បើ បកច្ចរវ ិទាទាំ កនើ បកនេះ កដ្ឋយ គ.ជ.ប បានស ការណ៍ជាមួយ កមឃុាំ
កៅសងាាត់រុងការខច្រជូ
ន
នលិែិតអកញ្ជើញអនរច្ុ េះក្មេះកបាេះកឆ្នត

កដ្ឋយ

នលិែិតអកញ្ជើញកនេះ

ក្បជាពលរដ្ឋអាច្ដ្ឹ ងថាក្មេះ ឬទិ ននន័យរបស់ ពួរោត់ ក្តឹ ម ក្តូវ ឬមិ នក្តឹ ម ក្តូវ និ ង ដ្ឹ ងកាលបរ ិកច្ឆទ អាំពីដ្ាំកណើរការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត។
២.២. ការខចរលិខិតអរញ្ជ ញ
ើ អោរចុះរ្ាះរ
រដ្ឋខដ្ល

ះរនោត

រនលងមរ គ.ជ.ប បានអនុវតតការខច្រលិែិតអកញ្ជើញអនរច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតជូនក្បជាពល

នក្មេះរនុងបញ្ជីកបាេះកឆ្នតទលូវការ ឆ្នាំ២០២០ ច្ាំនួន ៨,៨៣១,៩៧១នារ់ រនុងច្ាំកណាម
១៦៤៦ឃុាំ សងាាត់ បានច្ាំនួន ៨,១២៩,៨២២ សនលឹរ គិតជាភាគរយកសមើនឹង ៩២.០៥% គិតចប់ តាាំង
ពីថ្ងៃទី១២ ខែរញ្ញា ដ្ល់ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។ រនុងររណីខដ្លក្បជាពលរដ្ឋមិនទាន់បាន
ទទួលនូវលិែិតអកញ្ជើញ កដ្ើមបីកៅពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត កលារអាច្កៅយរ
កដ្ឋយផ្ទៃល់កៅស្វលាឃុាំ សងាាត់ ខដ្លបានររាទុរកៅទីកនាេះរ
កបាេះកឆ្នត គឺរ
ទតល់ព័ត៌

ូ តដ្ល់ថ្ងៃបញ្ចប់ថ្នការច្ុេះក្មេះ

ូតដ្ល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ការខច្រលិែិតអកញ្ជើញកនេះរនុងកោលបាំណង

នដ្ល់អនរកបាេះកឆ្នត ខដ្លបានកក្បើក្បាស់អតតសញ្ញាណប័ណណសញ្ញ
ជ តិ ខែមរក្បកភទចស់

7

(អនរខដ្លោមនអតតសញ្ញាណប័ណណក្បកភទងមី

នច្ាំនួន ២២០,៩៦៤ នារ់) និងអនរកក្បើ ក្បាស់លិែិត

បញ្ញ
ជ រ់ អតតសញ្ញាណរនុងការច្ុ េះក្មេះកបាេះកឆ្នតរនលងមរ កដ្ើ មបីមរពិ និតយកទៃៀងផ្ទៃត់ និ ងមរកធាើ

បច្ចុបបននភាពទិនន
ន ័ យរនុងបញ្ជីកបាេះកឆ្នត តាមអតតសញ្ញាណប័ណណសញ្ញ
ជ តិខែមរក្បកភទងមី ជាមួយក្រុម
ច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតរនុងអាំ ឡុងកពលថ្នការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និ ងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត។

រនុងអាំ ឡុងកពលររាលិ ែិត អកញ្ជើញ អនរ ច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតកៅឃុាំ សងាា ត់ រ ូ ត មរដ្ល់
ថ្ងៃទី៤ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ក្បជាពលរដ្ឋបានអកញ្ជើញកៅយរលិែិតអកញ្ជើញ ខដ្លខច្រកៅស្វលា
ឃុាំ សងាាត់ កនាេះ សរុប

នច្ាំនួន ៧៥,៩១០ សនលឹរ។ ដ្ូកច្នេះ ច្ាំនួនលិែិតអកញ្ជើញខច្រ សរុប

ច្ាំនួន ៨,២០៥,៧៣២ សនលឹរ គិតជាភាគរយកសមើនឹង ៩២.៩១%។

ន

២.៣. ដំរណាះព្សាយរផ្សងៗ

គ.ជ.ប បានបាូរការ ិោល័យច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត កដ្ឋយស្វរទឹរជាំនន់ ក ើយការ ិោល័យ
ច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតងមីកនាេះ កយើងកៅខតបងាលរាណៈងាយស្សួលជូនដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋអកញ្ជើញកៅ
ច្ុេះ ក្មេះ ក

ើ យ កយើ ង រ៏ បា នច្ល័ ត ការ ោ
ិ ល័ យ តាមលទធ ភា ព និ ង ស្វា នភាពជារ់ ខសា ង កដ្ើ មបី

កដ្ឋេះស្ស្វយការលាំបាររបស់ក្បជាពលរដ្ឋរុងការអកញ្
ន
ជ ើញកៅច្ុ េះក្មេះ។

គ.ជ.ប បានកដ្ឋេះស្ស្វយទាន់ កពលកវលា ច្ាំ កពាេះការបតូរក្រុមច្ុ េះក្មេះកបាេះកឆ្នត កៅកពល

ខដ្លពួ រោត់ ឆ្លងជាំ ងឺរូវ ីដ្-១៩។ ដ្ាំ កណាេះស្ស្វយទាាំងកនេះក្បរបកៅបាន រ៏ កដ្ឋយស្វរកយើ ង បាន
កក្តៀម និ ងគិ តទុ រជាមុ នតាាំងពី ដ្ាំបូង។ គ.ជ.ប បានច្ូ លរួមសរមមខាលាំងកាលរនុងការបងាារ និ ងកក្រើ ន
រ ាំលឹរអាំពីបញ្ញ
ា ជាំងឺរូវ ីដ្-១៩ ជាអាទិភាព។

ពិនិតយជារួមដ្ាំកណើរការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១ រយៈកពល

ជាង ២០ថ្ងៃរនលងកៅ កៅតាមឃុាំ សងាាត់ទូទាាំងក្បកទស បានក្បក្ពឹ តតកៅកដ្ឋយរលូនលអរុងបរ
ន
ិោកាសសៃប់ស្វៃត់ ោមនអាំកពើ

ិងា និងោមនការគាំរាមរាំខ

ងណាមួយករើតកឡើងកទ។

ិ ដ្ាំ កណើរការថ្នការពិ និតយបញ្ជីក្មេះ
ែ្ាំុសូមបញ្ចប់ ក្បធានបទអាំ ពីសភាពការណ៍ទូ កៅ ជុាំ វញ
និ ងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នតលទធទលបកណា
ា េះអាសនន ថ្នការពិ និតយបញ្ជីក្មេះ និ ងការច្ុេះក្មេះ
និងបញ្ញ
ា ក្បឈមក្តឹមប៉ោុកណណ េះ ទុរឱ្កាសជូនអងគក្បជុាំ កបើ

នច្មៃល់អីស
ា ូមកមតាតកលើរកឡើង។

.................................................(សាំណូររបស់ភាគីពារ់ព័ន)ធ ......................................................
ស

តាងនាម គ.ជ.ប ែ្ាំុសូមអាំពាវនាវដ្ល់ភាគីពារ់ពនធទាាំងអស់រម
ួ
ន គណបរសនកោបាយ
គម អងគការមិ នខមនរដ្ឋឋភិ បាល អងគភាពស្វរព័ ត៌ ននានា និ ងអាជា្ធរក្គប់ លាំដ្ឋ ប់ ថាន រ់

កមតាតជួយទសពាទាយ ែលឹមស្វរថ្នកសច្រាីអាំពាវនាវកនេះ ជូនក្បជាពលរដ្ឋខែមរ ឱ្យបានក្ជួតក្ជាប និង

ជួយជក្មុញឱ្យក្បជាពលរដ្ឋកៅពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត ឱ្យបានក្គប់ៗោន និង
ទាន់កពលកវលា។

កដ្ើមបីធានាឱ្យដ្ាំកណើរការថ្នការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះកបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១ កនេះ

ី -១៩ សូ មបងបអូនក្បជាក្បក្ពឹ តតកៅលអក្បរបកដ្ឋយសនតិសុែ សុ វ តាិ ភាព និ ង កជៀសទុ តពី ជាំងឺរូវដ្

ពលរដ្ឋ ភាគី ពារ់ ព័នធ និ ងមន្តនតីកបាេះកឆ្នតក្គប់ លាំដ្ឋប់ ថានរ់ ខដ្លច្ូ លរួមរនុងដ្ាំ កណើរការកនេះ យរ
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ច្ិ តតទុរដ្ឋរ់ អនុ វតតឱ្យបានមុឺ ង ៉ោ ត់ តាមវ ិធានការរបស់រាជរដ្ឋឋភិបាល និ ងក្រសួងសុខាភិបាលរនុង
ការងារ បងាារទប់ ស្វាត់ និ ងក្បយុទធក្បឆ្ាំងជាំ ងឺរូវ ីដ្-១៩។

គណៈរ ម ធិ ការជាតិករៀបច្ាំការកបាេះកឆ្នត សងឃឹមកជឿជារ់ ោ៉ោងមុត

ាំថា បងបអូនក្បជាពលការ តាមការអាំពាវនាវកនេះរនុងស្វមរតី ទទួលែុស

រដ្ឋខែមរ និងភាគីពារ់ព័នទា
ធ ាំងអស់នឹងច្ូលរួមស
ក្តូវ ែពស់កដ្ឋយកោរពតាមច្ាប់ជាធរ

ន កដ្ើមបីឱ្យដ្ាំកណើរការពិនិតយបញ្ជីក្មេះ និងការច្ុេះក្មេះ

កបាេះកឆ្នត ឆ្នាំ២០២១ ក្បក្ពឹតតកៅកដ្ឋយរលូន និងធានាបាននូវសិទិធកបាេះកឆ្នតរបស់ក្បជាពលរដ្ឋ
ក្គប់ៗោន។

ជាងមីមតងកទៀត ែ្ាំុ សូមខងលងអាំ ណរគុ ណោ៉ោ ងក្ជាលកក្ៅ ច្ាំ កពាេះការយរច្ិ តតទុរដ្ឋរ់ ស្វតប់
របស់ ឯរឧតត ម កលារជាំ ទា វ អស់ កលារ កលារស្សី អន រ នាង រញ្ញា រនុងរិ ច្ច ក្បជុាំ ទសពា ទាយនា
កពលកនេះ។

ែ្ាំុសូមក្បសិទធពរជ័យ បវរសួសី ត សិរ ីមងគល វ ិបុ លសុែ មហាក្បកសើរ ច្ូល នដ្ល់ ឯរឧតតម
កលារជាំ ទា វ អស់ កលារ កលារស្សី អន រ នាង រញ្ញា ទាាំ ង អស់ ក្គប់ ទិ វា រាក្តី រុាំ បី អា រ់ ខា នកឡើ យ
ជាពិកសសសូមឱ្យកជៀសទុ តពីការឆ្លងជាំងឺរូវ ីដ្-១៩ ដ្៏កាច្ស្វហាវក្គប់ៗោន៕

សូមអរគុណ!
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