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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ   សាសនា   ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

 គណៈរម្មា ធិការជាតរិរៀបចំការរ ះរនោ ត 

 

ព្បសាសន៍ ឯរឧតតម្ ឌុច សនុ សម្មជរិ គ.ជ.ប 
និងជាព្បធានដឹរនារំិចចព្បជុំផ្សរវផ្ាយជាម្ួយភាគីពារ់រ័នធ 

ថ្ងៃសុក្រ ១ករើត ខែរតតិរ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្តីស័រ ព.ស.២៥៦៥ 
ក្តូវនឹងថ្ងៃទី០៥ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ កវលាក ៉ោង ១០:០០ក្ពឹរ 

 

- ជាបឋមែ្ុាំសូមកោរពគណៈអធិបតី ជាទីកោរព ! 
- សូមកោរព និងស្វា គមន៍ ឯរឧតតម កលារជាំទាវ អស់កលារ កលារស្សី អនរនាង រញ្ញា  តាំណាង
ក្រុមក្បឹរាធមមនុញ្ា ក្ពឹទធសភា រដ្ឋសភា ក្រសួងមហាថ្ទៃ (អគគនាយរដ្ឋឋ នអតតសញ្ញា ណរមម) 
អគគសនងការដ្ឋឋ ននគរបាលជាតិ និងក្រសួងព័ត៌ ន 

- តាំណាងស្វា នទូតជប៉ោុន 

- តាំណាងទីភាន រ់ JICA 

- តាំណាងគណបរយនកោបាយ 

- តាំណាងស គម អងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាលជាតិ និងអនតរជាតិ 

- មន្តនតី គ.ជ.ប ខដ្លពារ់ព័នធ 
- ក្បព័នធទសពាទាយព័ត៌ នជាតិ និងអនតរជាតិ។ 

 

ថ្ងៃកនេះែ្ុាំ នរិតតិយសដ៏្ឧតតុងគឧតតម  និង នបីតិកស្វមនសសសបាយររីរាយជាទីបាំទុត
កដ្ឋយបានចូ្លរមួដឹ្រនាាំ រិច្ចក្បជុាំទសពាទាយពារ់ព័នធនឹងការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះ
កបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១ នាកវលាក្ពឹរកនេះ។ តាងនាមឱ្យ គ.ជ.ប និងរនុងនាមែលួនែ្ុាំផ្ទៃ ល់ ែ្ុាំសូមខងលង
អាំណរគុណ និងសូមស្វា គមន៍ច្ាំកពាេះវតត នរបស់ឯរឧតតម កលារជាំទាវ អស់កលារ កលារស្សី 
អនរនាង រញ្ញា  ខដ្លបានច្ាំណាយកពលកវលាដ៏្ នតថ្មលអកញ្ជ ើញចូ្លរមួរនុងរិច្ចក្បជុាំនាកវលាក្ពឹរ
កនេះ។ ច្ាំកពាេះក្បធានបទខដ្លនឹងកលើរយរមរទសពាទាយនាកពលកនេះ ន ៣ សាំខាន់ៗ គឺ៖ 

 

I. សភារការណ៍ទូរៅជុំវិញដំរណើ រការននការរិនិតយបញ្ជ រី ា្ ះ និងការចុះរ ា្ ះ
រ ះរនោ តតាម្ឃុ ំសង្កា ត់ 

II. លទធផ្លបរណាត ះអាសនោននការរិនិតយបញ្ជ រី ា្ ះ និងការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត 
III. បញ្ហា ព្បឈម្រោងុដំរណើ រការននការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត  
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មុននឹង្នចូ្លដ្ល់ក្បធានបទខាងកលើ ែ្ុាំសូមអនុញ្ញា តរ ាំលឹរជូនបនតិច្នូវ កោលកៅ 
និងរិច្ចដ្ាំកណើ រការងារែលេះៗរបស់ គណៈរ ម ធិការជាតិករៀបច្ាំការកបាេះកឆ្ន ត ខដ្លទារ់ទងនឹងការ 
កធាើបច្ចុបបននភាពបញ្ជ ីក ម្ េះ ឆ្ន ាំ២០២១កនេះ ។  

 

១. រោលរៅននការរិនិតយបញ្ជ រី ា្ ះ និងការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត 
ការពិនិត្យបញ្ជ ីឈ ម្ ោះ និងការច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ នោ ាំ២០២១ មានឈោលឈៅសាំខាន់ ឈ ើម្បីឈ្វើ 

បចច បបនោភាពបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត្ ឈោយ ៖ 

ក. ច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ចាំឈ ោះ ៖ 

- អ្ោកដ លឈ ើបគ្រប់អាយ  ១៨នោ ាំ រិត្ ល់ថ្ងៃឈ ោះឈនោ ត្ឈគ្រើសឈរ ើសគ្កុម្គ្បឹកាឃ ាំ សង្កា ត់្ 
ថ្ងៃ ី៥ ដែមិ្ង នា នោ ាំ២០២២ (ឈកើត្ម្ ន ឬគ្តឹ្ម្ថ្ងៃ ី០៦ ដែមិ្ង នា នោ ាំ២០០៤) 

- អ្ោកដ លមិ្នទាន់ នច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ពីម្ ន និង 

- អ្ោកដ ល នផ្លា ស់លាំឈៅឋាន ឬ ីសាំណាក់ចូលកោ ងឃ ាំ សង្កា ត់្ងមី ។ 

ែ. ដកត្គ្ម្វូឈ ម្ ោះ ឬ/និង ិនោន័យកោ ងបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត្ តាម្សាំឈ ើ របស់សាមី្ែាួន ។ 

រ.  ស្សង់ឈ ម្ ោះអ្ោកឈ ោះឈនោ ត្ដ លនឹងគ្ត្ូវល បឈចញពីបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត្ ឈោយដអែកតាម្  

ឯកសារសាំអាងគ្តឹ្ម្គ្ត្វូ និងចាស់លាស់ ចាំឈ ោះ ៖ 

- អ្ោកដ ល  ួលម្រ ភាព 

- អ្ោកដ លគ្ត្ូវ ន កហូត្ជាបឈណាត ោះអាសនោនូវសិ ធិឈ ោះឈនោ ត្ 

- អ្ោកដ លផ្លា ស់លាំឈៅឋាន ឬ ីសាំណាក់ឈៅឃ ាំ សង្កា ត់្ឈអេង។ 

 

២. ដំរណើ រការននការរនិិតយបញ្ជ រី ា្ ះ និងការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត 
ការករៀបច្ាំការក្គប់ក្គង និងការក្បក្ពឹតតកៅថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត 

និងការទតល់សុពលភាពបញ្ជ ីកបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១ ក្តូវអនុវតតកដ្ឋយអនុកលាមកៅតាមបទបញ្ញជ  និង
នីតិវធីិសក្ ប់ការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តក្បចាំឆ្ន ាំនិងក្បតិទិនថ្នការពិនិតយ 
បញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១។  

ការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តរនុងឃុាំ សងាា ត់នីមួយៗ  នរយៈកពល 
៥០ថ្ងៃ ចប់កទតើមពីថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ដ្ល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ និងក្តូវខបងខច្រកពលកវលា 
ដូ្ច្ខាងកក្កាម ៖ 

- រយៈកពល ១៥ថ្ងៃ ដ្ាំបូងចប់ពីថ្ងៃទី១២ ដ្ល់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ ការោិល័យ
ចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តក្តូវកបើរដ្ាំកណើ រការកៅតាមស្វលាឃុាំ សងាា ត់ 

- រយៈកពល ២៥ថ្ងៃបនាៃ ប់ គឺចប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែតុលាដ្ល់ថ្ងៃទី២០ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ការោិល័យចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត ក្តូវច្ល័តតាមភូមិមួយច្ាំនួនរនុងឃុាំ សងាា ត់នីមួយ  ៗ

-  រយៈកពល ១០ថ្ងៃចុ្ងកក្កាយ គឺចប់ពីថ្ងៃទី២១ ដ្ល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ការោិល័យចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត ក្តូវក្តឡប់មរកបើរបកក្មើការកៅតាមស្វលាឃុាំ 
សងាា ត់វញិ។ 
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៣. ការរធវើបចចុបបនោភារបញ្ជ រី ះរនោ តតាម្ព្បរ័នធរុំរយទូ័រ 
 

ការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១ តាមក្បព័នធរុាំពយូទ័រកនេះ 
ជាកលើរទី៦ ក ើយ  កបើគិតចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦មរ។ 

រមមវធីិកនេះទទួលបានត ល ភាព ក្បសិទធភាព និង នទលវជិជ នដូ្ច្ខាងកក្កាម ៖ 
- ការធានានូវការកៅស គ ល់អតតសញ្ញា ណរបស់អនរកបាេះកឆ្ន ត ខដ្ល នខតមួយគត់
រនុងបញ្ជ ីកបាេះកឆ្ន តតាមរយៈការររាទុរកចច ថ្ដ្ រូបងត កលែអតតសញ្ញា ណប័ណណ-
សញ្ញជ តិខែមរ និងអតតកលែរបស់ស្វមីែលួនរនុងក្បព័នធរុាំពយូទ័រ និងបញ្ជ ីកបាេះកឆ្ន ត 

-  ធានាថា អនរកបាេះកឆ្ន ត ន រ់ៗ នក ម្ េះខតមួយគត់កៅរនុងបញ្ជ ីកបាេះកឆ្ន ត 
- ធានាថា គុណភាពថ្នបញ្ជ ីកបាេះកឆ្ន ត នភាពកពញកលញ ក្តឹមក្តូវ និងបច្ចុបបននភាព 
- ងាយស្សួលរនុងការខសាងររក ម្ េះ ទិននន័យ និងទីតាាំងការោិល័យរបស់អនរកបាេះ-
កឆ្ន តតាមក្បព័នធរុាំពយូទ័រ កគ ទាំព័រ គ.ជ.ប ឬទូរស័ពៃថ្ដ្ (Mobile App) 

-  កធាើឱ្យកាន់ខត នជាំកនឿទុរចិ្តតកលើក្បព័នធកបាេះកឆ្ន ត និងកលើ គ.ជ.ប។ 
 

I. សភារការណ៍ទូរៅជុំវិញដំរណើ រការននការរិនិតយបញ្ជ ីរ ា្ ះ និងការចុះរ ា្ ះ
រ ះរនោ តតាម្ឃុ ំសង្កា ត់ 

 

ងារចូ្លមរដ្ល់ក្បធានបទកយើងវញិ រនុងអាំឡុងកពលការក្បក្ពឹតតកៅថ្នរិច្ចដ្ាំកណើ រការពិនិតយ
បញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត ជិតមួយខែរនលងមរកនេះ រនុងបរបិទងមីខដ្លក្តូវរស់កៅ
ជាមួយជាំងឺរូវដី្-១៩ និងចុ្ងរដូ្វវសាខដ្ល នកភលៀងធាល រ់កជារជាាំក្គប់ទីរខនលង បងាជាទឹរជាំនន់ 
កៅតាមឃុាំ សងាា ត់មួយច្ាំនួន ក្ពមទាាំងស្វា នភាព ខដ្លស ា រ បរកិាា ររុាំពយូទ័រ សក្ ប់បកក្មើឱ្យការ
ចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត នសភាពចស់ទងកនាេះ គ.ជ.ប រត់ស គ ល់នូវសភាពការណ៍មួយច្ាំនួន និង
សូមកលើរយរមរជក្ បជូន ឯរឧតតម កលារជាំទាវ អស់កលារ កលារស្សី អនរនាង រញ្ញា  ក្បជា-
ពលរដ្ឋទាាំងអស់ឱ្យបានក្ជាប ដូ្ច្តកៅ៖ 

     
១. អំរីសាា នភារការឆ្លងរាលដាលជំងឺរវូដី-១៩ 

 

 ូចដ លឯកឧត្តម្ ឈលាករាំទាវ ឈលាក ឈលាកស្សី អ្ោកនាង កញ្ញា   នគ្ជាបឈហើយថា  ាំឈ ើ រ
ការពិនិត្យបញ្ជ ីឈ ម្ ោះ និងការច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្នោ ាំ២០២១  នគ្បគ្ពឹត្តឈៅកោ ងបរបិ  ថ្នការឆ្ាង
រកីរាលោលថ្នរាំងឺកូវ ី-១៩ ឈហើយកនាងម្កភូមិ្សាស្រសតមួ្យចាំនួនឈៅតាម្រារធានី ឈែត្តនានា
គ្ត្ូវ នរ ឋ លមូ្លោឋ នសឈគ្ម្ចបិ ែទប់ ឈ ើម្បបីង្កា រ និងកាត់្ផ្លត ច់ការចម្ាងវរី សកូវ ី-១៩ រមួ្អេាំនឹង
ករ ីដ លម្ន្រនតីឈ ោះឈនោ ត្ ទាាំងឈៅថាោ ក់ជាតិ្ រហូត្ ល់គ្កុម្ច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្  នរកឈឃើញថា
មានវរិជមានរាំងឺកូវ ី-១៩ ជាបនតបនាទ ប់ ពិត្ជា នឈ្វើឱ្យប ោះ ល់ ល់ ាំឈ ើ រការច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ 
ប  ដនតតាម្រយៈការយកចិត្ត  កោក់ែពស់ពីថាោ ក់ ឹកនាាំ រ.រ.ប  នចាត់្វធិានការឈោោះស្សាយ 
ឈោយឈ្វើការដត្ងតាាំងផ្លា ស់បតូរសមាសភាពគ្កុម្ច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ និងឈរៀបចាំការប ត ោះបណាត ល
ពួកោត់្ភាា ម្ៗឈ ើម្បីឱ្យបនតការង្ករច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ ឈៅតាម្ការយិាល័យច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្
កោ ងឃ ាំ សង្កា ត់្ ឱ្យគ្បគ្ពឹត្តឈៅជាគ្បគ្កតី្ តាម្គ្បតិ្ ិន និងដអនការដ ល នកាំ ត់្។      
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២. អំរីសាា នភារទឹរជំនន់  
ឈោយសារការពិនិត្យបញ្ជ ីឈ ម្ ោះ និងការច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ នោ ាំ២០២១ គ្បគ្ពឹត្តឈៅកោ ង

រ ូវវសា ដ លមានឈភាៀងធាា ក់ឈសទើរឈរៀងរាល់ថ្ងៃ  នបងាឱ្យមានការរន់លិចឈៅត្ាំបន់មួ្យចាំនួន  

កោ ងរារធានី ឈែត្ត ដ លត្គ្ម្ូវឱ្យគ្កុម្ច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ គ្ត្ូវចល័ត្ការយិាល័យច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះ ឈនោ ត្
ឈៅ ីតាាំងដ លមានស វត្ថិភាព ឈហើយសាថ នភាព ឹករាំនន់ឈនោះក៏ នបងាការលាំ ក ល់គ្បជាពលរ ឋ
កោ ងត្ាំបន់ឈនាោះកោ ងការអ្ឈញ្ជ ើញឈៅច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្អងដ រ។ 

៣. អំរីសាា នភារសម្មា រ បរកិាា រ បរព្ម្ើឱ្យការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត 
 ស្វា នភាពស ា រ បរកិាា ររុាំពយូទ័រ  នដ្ាំកណើ រការរអារ់រអួលបណាត លមរពីស ា រទាាំងកនាេះ 
 នសភាពចស់ កក្ពាេះបានកក្បើក្បាស់យូរឆ្ន ាំ ជាក តុនាាំឱ្យក្រុមចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត នការលាំបារ
រនុងការក្បតិបតតិការងារ  នជាអាទិ៍៖  

- ស ា រ បរកិាា រចុ្េះក ម្ េះកៅតាមឃុាំ សងាា ត់មួយច្ាំនួន នសភាពចស់ គុណភាពកក្បើក្បាស់ 
 នការងយចុ្េះ ជាក តុនាាំឱ្យស ា រ បរកិាា ររុាំពយូទ័រមួយច្ាំនួន ែូច្ខលងដ្ាំកណើ រការជា ូរខ  

- ស ា រែលេះ ដ្ាំកណើ រការរអារ់រអួល ភាជ ប់ឧបររណ៍មតងស្វគ ល់ មតងមិនស្វគ ល់ តក្មូវឱ្យកធាើការ 
Restart រុាំពយូទ័រជាកក្ច្ើនកលើរកក្ច្ើនស្វ កទើបអាច្ដ្ាំកណើ រការកឡើងវញិបាន។  

 

៤.  អំរីសភារការណ៍សនតិសខុ សវុតាិភារ និងសណាត ប់ធាោ ប់សាធារណៈ 
 

សភាពការណ៍សនតិសុែ សុវតាិភាព និងសណាា ប់ធាន ប់ស្វធារណៈ រនុងដ្ាំកណើ រការពិនិតយបញ្ជ ី- 
ក ម្ េះ និងចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តទូទាាំងក្បកទស ក្បក្ពឹតតកៅបានលអក្បកសើរ និងបានអនុវតតនូវវធិានការ
សុខាភិបាលនានា កដ្ើមបីក្បយុទធ និងទប់ស្វា ត់ការឆ្លងរាលដ្ឋលពីជាំងឺរូវដី្-១៩ ជាពិកសសក្បកាន់
ខាជ ប់នូវវធិានការ ៣រុាំ ៣ការពារ ជាប់ជានិច្ច។  

ជាទូកៅសភាពការណ៍សនតិសុែ និងសណាត ប់ធាន ប់ស្វធារណៈ  នសភាពសៃប់ស្វៃ ត់ ោម ន 
អាំកពើ ិងា និងោម នការគាំរាមរាំខ ង គឺពុាំ នក តុការណ៍អាីករើតកឡើងគួរឱ្យរត់ស គ ល់កនាេះកទ។  

  
៥. អំរីភាោ រ់ង្ករគណបរសនរោ យ និងអោរសរងាតការណ៍ជាតិ និងអនតរជាតិ 
(គិតព្តឹម្នងៃទី៤ ខខវចិឆិកា នោ ២ំ០២១) 

  

បនាៃ ប់ពីបានទទួលរបាយការណ៍ពីកលខាធិការដ្ឋឋ នរាជធានី កែតតករៀបច្ាំការកបាេះកឆ្ន ត
ទាាំង២៥ នាយរដ្ឋឋ នកសវារមមច្ាប់ និងវវិាទរមម បានបូរសរបុច្ាំនួនភាន រ់ងារគណបរសនកោបាយ 
ជាបកណាត េះអាសនន ចូ្លរមួសកងាតការណ៍រនុងដ្ាំកណើ រការថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះ
កបាេះកឆ្ន តតាមឃុាំ សងាា ត់ នាឆ្ន ាំ២០២១ ខដ្លក្រុមក្បឹរាឃុាំ សងាា ត់ ទទួលបានសរបុ ន ច្ាំនួន 
៥,០៥៥នារ់ (ស្សី ច្ាំនួន ១,២៦០ នារ់) ខដ្លអកញ្ជ ើញមរពីគណបរស ច្ាំនួន ៨ រមួ ន គណបរស
ក្បជាជនរមពុជា គណបរសខែមររួបរួមជាតិ គណបរសខែមរស្សឡាញ់ជាតិ គណបរសសាំបុរឃមុាំសងគម
ក្បជាធិបកតយយ គណបរសខែមរខតមួយ គណបរសយុវជនរមពុជា គណបរស ្ាុនសិុនបិុច្ និងគណបរស
ក្បជាធិបកតយយមូលដ្ឋឋ ន។ កក្ៅពីកនេះ គ.ជ.ប សកក្មច្ទទួលស្វគ ល់ជាទលូវការ អនរសកងាតការណ៍ជាតិ 
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សរបុច្ាំនួន ៣,៨៦០ នារ់ (ស្សីច្ាំនួន ១,៣៦៨ នារ់)  ចូ្លរមួសកងាតការណ៍ទងខដ្រ មរពី ១៤ ស គម 
និងអងគការ។ 

 

៦. អោរសាររ័ត៌ម្មនជាតិ  
 

គិតក្តឹមថ្ងៃទី៤ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ គ.ជ.ប បានកច្ញប័ណណស គ ល់ែលួនជូនអនរស្វរព័ត៌ ន
ជាតិ សរុបច្ាំនួន ១៥២ នារ់ (ស្សី ច្ាំនួន ១៧ នារ់) មរពី ២៦ អងគភាព ខដ្លបានដ្ឋរ់ពារយសុាំ
ចុ្េះក ម្ េះអនរស្វរព័ត៌ ន សក្ ប់យរព័ត៌ នអាំពីដ្ាំកណើ រការថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការ
ចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១។ 

- សូមបញ្ញជ រ់ថា ការទទួលពារយសុាំចុ្េះក ម្ េះជាអនរស្វរព័ត៌ នជាតិ ចប់ពីថ្ងៃទី១២ 
ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ដ្ល់ថ្ងៃទី២ ខែរុមាៈ ឆ្ន ាំ២០២២  

- ការទទួលពារយសុាំចុ្េះក ម្ េះជាអនរស្វរព័ត៌ នអនតរជាតិ ចប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែរញ្ញា  
ឆ្ន ាំ២០២១ ដ្ល់ថ្ងៃទី៩ ខែរុមាៈ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

 

៧. អំរីការដារ់ ការទទួល និងការរដាះព្សាយបណដឹ ងរោងុដំរណើ រការននការរិនិតយ
បញ្ជ រី ា្ ះ និងការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត 

 

គិតក្តឹមថ្ងៃទី៤ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ កៅថាន រ់ក្រុមក្បឹរាឃុាំ សងាា ត់ និងថាន រ់ គ.ជ.ប ពុាំទទួល
បានពារយបណាឹ ងណាមួយកឡើយ។ 
 

II. លទធផ្លបរណាត ះអាសនោននការរិនិតយបញ្ជ រី ា្ ះ និងការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត 
(គិតព្តឹម្នងៃទី៤ ខខវិចឆិកា នោ ២ំ០២១ ព្តឹម្រម្ម៉ោ ង ១៨:០០) 

 

 ខទអរតាមសាិតិក្បជាពលរដ្ឋបា៉ោ ន់ស្វម ន និងការរាំណត់ច្ាំនួន និងទីតាាំងការោិល័យកបាេះកឆ្ន ត 
សក្ ប់អនុវតតខទនការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១ ខដ្ល គ.ជ.ប បាន
ទទួលពីក្គប់ឃុាំ សងាា ត់ទូទាាំងក្បកទស តាមរយៈកលខាធិការដ្ឋឋ នរាជធានី កែតតករៀបច្ាំ ការកបាេះកឆ្ន ត
ទាាំង២៥ កឃើញថា ៖   

-  ក្បជាពលរដ្ឋ នអាយុ ១៨ឆ្ន ាំកឡើង  នច្ាំនួន ១០,៤៦៧,៩៦១ នារ់ រនុងកនាេះស្សី នច្ាំនួន 
៥,៤៥៩,២៤១ នារ់ 

-  ការោិល័យកបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១  នច្ាំនួន ២៣,៦១១ ការោិល័យ និង 
-  សាិតិក្បជាពលរដ្ឋបា៉ោ ន់ស្វម ន ខដ្លក្តូវចុ្េះក ម្ េះងមី  នច្ាំនួន ១,៦៣៥,៩៩០ នារ់ 
រនុងដ្ាំកណើ រការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តតាមឃុាំ សងាា ត់ ចប់ពីថ្ងៃទី១២  

ខែតុលា ដ្ល់ថ្ងៃទី៤ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ កនេះ ទទួលបានលទធទលបកណាត េះអាសនន ដូ្ច្ខាងកក្កាម ៖ 
- ក្បជាពលរដ្ឋខដ្លបានអកញ្ជ ើញមរចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តងមីសរបុ  នច្ាំនួន ២៦២,៥៨៥ នារ់  
- អនរខដ្លនឹងក្តវូលុបក ម្ េះកច្ញពីបញ្ជ ីកបាេះកឆ្ន តសរបុ  នច្ាំនួន ១២៩,១៩៨ នារ់   
- អនរខដ្លបានខរតក្មូវទិននន័យសរបុ  នច្ាំនួន ៩១,៨៩៣ នារ់ 
- អនរខដ្លបានកទៃរទីលាំកៅចូ្លរនុងឃុាំ សងាា ត់ងមីសរបុ  នច្ាំនួន ៧៨,១៥៩ នារ់ 
- សរបុអនរ នក ម្ េះបកណាត េះអាសននរនុងបញ្ជ ីកបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១  នច្ាំនួន 
៩,០៤៣,៥១៧ នារ់ (ស្សី នច្ាំនួន ៤,៨២២,៦៥០ នារ់់) កសមើនឹង ៨៦.៣៩ ភាគរយ។ 
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III. បញ្ហា ព្បឈម្រោងុដំរណើ រការននការរិនិតយបញ្ជ រី ា្ ះ និងការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត 
១. បញ្ហា ព្បឈម្ 

   ដ្ាំកណើ រការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ  និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តឆ្ន ាំ២០២១ កនេះ គឺជាឆ្ន ាំទី៦ ក ើយ 
ខដ្ល គ.ជ.ប កធាើការជាមួយក្បព័នធបកច្ចរវទិា ក ើយដ្ាំកណើ រការកនេះ រ៏ក្បក្ពឹតតកៅរនុងរដូ្វវសា និង
អាំឡុងកពល នជាំងឺរូវដី្-១៩ ទងខដ្រ។ កយើងសកងាតកឃើញថា  នបញ្ញា មួយច្ាំនួន ករើត នកឡើង 
 នដូ្ច្ជា៖     

- ឃុាំ សងាា ត់មួយច្ាំនួន ទទួលនូវជាំនន់ទឹរកភលៀង និងភូមិមួយច្ាំនួនធាំ នកភលៀងធាល រ់ខាល ាំង 
និងមធយមកៅតាមតាំបន់ 

- ច្ាំកពាេះកែតតខដ្លកៅតាមដ្ងទកនល ជួបនូវបញ្ញា កក្ោេះទឹរជាំនន់ នាាំឱ្យភូមិ ឃុាំមួយច្ាំនួន
ក្បជាពលរដ្ឋជាប់រវល់ច្ល័តខសាងររទីទួលសុវតាិភាព 

- ច្ាំខណរឯទីជនបទែលេះកទៀតទលូវរអិល ទឹរលិច្ទលូវ ទឹរទកនល សមុក្ទរលរធាំៗ ជាក តុ 
នាាំឱ្យក្បជាពលរដ្ឋ នការលាំបាររនុងការកធាើដ្ាំកណើ រមរពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការ
ចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត  

- កែតតែលេះកទៀតកៅតាមក្ពាំខដ្នរមពុជា-ថ្ង ស្វា នការណ៍ជាំងឺរូវដី្-១៩  នសភាពធៃន់ធៃរ 
និងរងទលប៉ោេះពាល់កដ្ឋយទឹរកភលៀង រ ូតដ្ល់ជន់លិច្ភូមិ ឃុាំែលេះទងខដ្រ  

- ឃុាំ សងាា ត់ែលេះែាេះខាតអគគិសនីសក្ ប់កក្បើក្បាស់  
- តាំបន់មួយច្ាំនួន ពុាំ នកសវាអីុនកធើណិតកក្បើក្បាស់ក្គប់ក្ោន់រនុងការបញ្ជូ នទិននន័យ
មរ គ.ជ.ប  

- ឃុាំ សងាា ត់មួយច្ាំនួន មិនសូវ នក្បជាពលរដ្ឋអកញ្ជ ើញមរចុ្េះក ម្ េះ កដ្ឋយស្វររវល់ 
បាំកពញការងារជាមួយនឹងកភលៀងធាល រ់កក្ច្ើន ទលូវពិបារកធាើដ្ាំកណើ រ និងសាិតកៅតាំបន់ថ្ក្ពភនាំ
ជាកដ្ើម  

- ក្បជាពលរដ្ឋែលេះ ក្តវូសក្ រពាបាលជាំងឺរូវដី្-១៩ និងែលេះកទៀតជាប់ច្តាត ឡីស័រ 
- ក្បជាពលរដ្ឋមិនហ្ានអកញ្ជ ើញកៅពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត  
កដ្ឋយស្វរការររីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺរូវដី្-១៩ 

- ការរុីាំពយូទ័រកៅឃុាំ  សងាា ត់មួយច្ាំនួន ជាការងីមី  ដូ្ច្កនេះការយល់ដឹ្ងអាំ ពីនីតិវធីិ
កក្បើ ក្បាស់រមមវធីិចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តកៅ នរក្មិត ជាក តុកធាើឱ្យ នរាំ ុស
បកច្ចរកទសមួយច្ាំនួន រនុងដ្ាំកណើ រការថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះ
កបាេះកឆ្ន តឆ្ន ាំ២០២១កនេះ 

- ក្រុមចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តពិបាររនុងការច្ល័តការោិល័យចុ្េះក ម្ េះតាមភូមិ កដ្ឋយ-
ស្វរ នកភលៀងធាល រ់កក្ច្ើន និងទលូវពិបារកធាើដ្ាំកណើ រ ជាពិកសសកៅតាំបន់ដ្ឋច់្ស្សោល 
ទលូវឆ្ៃ យ នការែូច្ខាតកក្ច្ើន  និងោម នកសវាអីុកធើណិតក្គប់ក្ោន់ រនុងការបញ្ជូ ន 
ទិននន័យមរ គ.ជ.ប   
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- ឃុាំ សងាា ត់ែលេះកទៀត  ៉ោ សីុនរុាំពយូទ័រ ស ា រ បរកិាា រកអឡិច្ក្តនិូរ និងឧបររណ៍បកច្ចរ- 
កទស មួយច្ាំនួន នសភាពចស់ មិនកាន់កភលើង ែលេះែូច្នាាំឱ្យ នការបញ្ញា ដ្ល់ដ្ាំកណើ រ
ការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត  

- កែតតមួយច្ាំនួនក្តូវបានរដ្ឋបាលកែតតកធាើការរាាំងែៃប់ភូមិ ឃុាំ សងាា ត់ ខដ្លជាតាំបន់
 នការររីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺរូវដី្-១៩ ជាក តុកធាើឱ្យក្បជាពលរដ្ឋមួយច្ាំនួន នការ 
ស្វៃ រ់កសៃើររនុងការកច្ញកៅពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តកដ្ឋយ 
ខាល ច្ឆ្លងជាំងឺរូវដី្-១៩។ 

  

  កទាេះជាោ៉ោងណា កបើកទាេះបីជា នបញ្ញា អាកាសធាតុ និងបញ្ញា ក្បឈមមួយច្ាំនួន 
កទៀត ដូ្ច្បានកលើរកឡើងខាងកលើរ៏ពិតខមន ប៉ោុខនតដ្ាំកណើ រការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះ 
កបាេះកឆ្ន តឆ្ន ាំ២០២១ បានក្បក្ពឹតតកៅជាធមមតា កដ្ឋយ នការស ការោ៉ោងសអិតរមួត រវាងអនរ 
បកច្ចរកទសថាន រ់ជាតិ កលខាធិការដ្ឋឋ នរាជធានី  កែតតករៀបច្ាំការកបាេះកឆ្ន ត   ក្រុមក្បឹរាឃុាំ  សងាា ត់ 
និងក្រុមចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត កដ្ើមបីកដ្ឋេះស្ស្វយបញ្ញា បកច្ចរកទសកទសងៗបានទាន់កពលកវលាដូ្ច្ 
ខាងកក្កាម ៖   

 

២. ដំរណាះព្សាយ  
២.១. ការរិនិតយរ ា្ ះ និងទិនោន័យ តាម្ព្បរ័នធបរចចរវិទារអឡចិព្តូនិរ 

 

រនុងបរបិទរូវដី្-១៩ កនេះ  និងកដ្ើមបីទតល់ភាពងាយស្សលួដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋ រុាំឱ្យពិបាររនុង 
ការកធាើដ្ាំកណើ រកៅពិនិតយក ម្ េះ កៅតាមឃុាំ សងាា ត់ គ.ជ.ប បានបកងាើតកឡើងនូវ កគ ទាំព័រ គ.ជ.ប 
ខដ្ល នក ម្ េះ www.voterlist.nec.gov.kh និងAPP ទូរស័ពៃថ្ដ្ ខដ្ល នក ម្ េះ Voterlist KH។ 
ក តុដូ្ច្កនេះ ក្បជាពលរដ្ឋអាច្ពិនិតយ ពីច្ ៃ យ កដ្ឋយក្ោន់ខតចូ្លកគ ទាំព័រ ឬ កដ្ឋនឡូត APP 
ខដ្ល នទាាំងរនុង IOS និង Android ជាការកស្សច្។ កលើសពីកនេះ គ.ជ.ប រ៏បានគិតដ្ល់ក្បជា 
ពលរដ្ឋ ខដ្លមិនទាន់កច្េះកក្បើបកច្ចរវទិាទាំកនើបកនេះ កដ្ឋយ គ.ជ.ប បានស ការណ៍ជាមួយ កមឃុាំ 
កៅសងាា ត់រនុងការខច្រជូនលិែិតអកញ្ជ ើញអនរចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត  កដ្ឋយ នលិែិតអកញ្ជ ើញកនេះ 
ក្បជាពលរដ្ឋអាច្ដឹ្ងថាក ម្ េះ ឬទិននន័យរបស់ពួរោត់ក្តឹមក្តូវ ឬមិនក្តឹមក្តូវ និងដឹ្ងកាល- 
បរកិច្ឆទ អាំពីដ្ាំកណើ រការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត។    

 

២.២. ការខចរលខិិតអរញ្ជ ើញអោរចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត 
 

រនលងមរ  គ.ជ.ប  បានអនុវតតការខច្រលិែិតអកញ្ជ ើញអនរចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តជូនក្បជាពល
រដ្ឋខដ្ល នក ម្ េះរនុងបញ្ជ ីកបាេះកឆ្ន តទលូវការ ឆ្ន ាំ២០២០ ច្ាំនួន ៨,៨៣១,៩៧១នារ់ រនុងច្ាំកណាម 
១៦៤៦ឃុាំ សងាា ត់ បានច្ាំនួន ៨,១២៩,៨២២ សនលឹរ គិតជាភាគរយកសមើនឹង ៩២.០៥% គិតចប់តាាំង
ពីថ្ងៃទី១២ ខែរញ្ញា  ដ្ល់ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១។ រនុងររណីខដ្លក្បជាពលរដ្ឋមិនទាន់បាន
ទទួលនូវលិែិតអកញ្ជ ើញ កដ្ើមបីកៅពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត កលារអាច្កៅយរ 
កដ្ឋយផ្ទៃ ល់កៅស្វលាឃុាំ សងាា ត់ ខដ្លបានររាទុរកៅទីកនាេះរ ូតដ្ល់ថ្ងៃបញ្ច ប់ថ្នការចុ្េះក ម្ េះ
កបាេះកឆ្ន ត គឺរ ូតដ្ល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១។ ការខច្រលិែិតអកញ្ជ ើញកនេះរនុងកោលបាំណង
ទតល់ព័ត៌ នដ្ល់អនរកបាេះកឆ្ន ត ខដ្លបានកក្បើក្បាស់អតតសញ្ញា ណប័ណណសញ្ញជ តិខែមរក្បកភទចស់ 
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(អនរខដ្លោម នអតតសញ្ញា ណប័ណណក្បកភទងមី នច្ាំនួន ២២០,៩៦៤ នារ់) និងអនរកក្បើក្បាស់លិែិត
បញ្ញជ រ់អតតសញ្ញា ណរនុងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តរនលងមរ កដ្ើមបីមរពិនិតយកទៃៀងផ្ទៃ ត់ និងមរកធាើ
បច្ចុបបននភាពទិននន័យរនុងបញ្ជ ីកបាេះកឆ្ន ត តាមអតតសញ្ញា ណប័ណណសញ្ញជ តិខែមរក្បកភទងមី ជាមួយក្រុម
ចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តរនុងអាំឡុងកពលថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត។  
 រនុងអាំឡុងកពលររាលិែិតអកញ្ជ ើញអនរចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តកៅឃុាំ សងាា ត់ រ ូតមរដ្ល់
ថ្ងៃទី៤ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១ ក្បជាពលរដ្ឋបានអកញ្ជ ើញកៅយរលិែិតអកញ្ជ ើញ ខដ្លខច្រកៅស្វលា
ឃុាំ សងាា ត់ កនាេះ សរបុ នច្ាំនួន ៧៥,៩១០ សនលឹរ។ ដូ្កច្នេះ ច្ាំនួនលិែិតអកញ្ជ ើញខច្រ សរបុ ន
ច្ាំនួន ៨,២០៥,៧៣២ សនលឹរ គិតជាភាគរយកសមើនឹង ៩២.៩១%។ 

 

២.៣. ដំរណាះព្សាយរផ្សងៗ 
គ.ជ.ប បានបាូរការោិល័យចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត កដ្ឋយស្វរទឹរជាំនន់ ក ើយការោិល័យ 

ចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តងមីកនាេះ កយើងកៅខតបងាលរាណៈងាយស្សលួជូនដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋអកញ្ជ ើញកៅ
ចុ្េះក ម្ េះ ក ើយកយើងរ៏បានច្ល័តការោិល័យតាមលទធភាព និងស្វា នភាពជារ់ខសាង កដ្ើមបី
កដ្ឋេះស្ស្វយការលាំបាររបស់ក្បជាពលរដ្ឋរនុងការអកញ្ជ ើញកៅចុ្េះក ម្ េះ។ 

គ.ជ.ប បានកដ្ឋេះស្ស្វយទាន់កពលកវលា ច្ាំកពាេះការបតូរក្រុមចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត កៅកពល 
ខដ្លពួរោត់ឆ្លងជាំងឺរូវដី្-១៩។ ដ្ាំកណាេះស្ស្វយទាាំងកនេះក្បរបកៅបាន រ៏កដ្ឋយស្វរកយើងបាន
កក្តៀម និងគិតទុរជាមុនតាាំងពីដ្ាំបូង។ គ.ជ.ប បានចូ្លរួមសរមមខាល ាំងកាល រនុងការបងាា រ និងកក្រើន
រ ាំលឹរអាំពីបញ្ញា ជាំងឺរូវដី្-១៩ ជាអាទិភាព។  

  ពិនិតយជារមួដ្ាំកណើ រការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១ រយៈកពល
ជាង ២០ថ្ងៃរនលងកៅ កៅតាមឃុាំ សងាា ត់ទូទាាំងក្បកទស បានក្បក្ពឹតតកៅកដ្ឋយរលូនលអរនុងបរោិ-
កាសសៃប់ស្វៃ ត់ ោម នអាំកពើ ិងា និងោម នការគាំរាមរាំខ ងណាមួយករើតកឡើងកទ។ 
  ែ្ុាំសូមបញ្ច ប់ក្បធានបទអាំពីសភាពការណ៍ទូកៅ ជុាំវញិដ្ាំកណើ រការថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ 
និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន តលទធទលបកណាា េះអាសនន ថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះ 
និងបញ្ញា ក្បឈមក្តឹមប៉ោុកណណេះ ទុរឱ្កាសជូនអងគក្បជុាំកបើ នច្មៃល់អាីសូមកមតាត កលើរកឡើង។ 
 

.................................................(សាំណូររបស់ភាគីពារ់ព័នធ)...................................................... 
 

  តាងនាម គ.ជ.ប ែ្ុាំសូមអាំពាវនាវដ្ល់ភាគីពារ់ពនធទាាំងអស់រមួ ន គណបរសនកោបាយ 
ស គម អងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល អងគភាពស្វរព័ត៌ ននានា និងអាជ្ាធរក្គប់លាំដ្ឋប់ថាន រ់ 
កមតាត ជួយទសពាទាយ ែលឹមស្វរថ្នកសច្រាីអាំពាវនាវកនេះ ជូនក្បជាពលរដ្ឋខែមរ ឱ្យបានក្ជួតក្ជាប និង
ជួយជក្មញុឱ្យក្បជាពលរដ្ឋកៅពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត ឱ្យបានក្គប់ៗោន  និង
ទាន់កពលកវលា។ 
  កដ្ើមបីធានាឱ្យដ្ាំកណើ រការថ្នការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះកបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១ កនេះ 
ក្បក្ពឹតតកៅលអក្បរបកដ្ឋយសនតិសុែ សុវតាិភាព និងកជៀសទុតពីជាំងឺរូវដី្-១៩ សូមបងបអូនក្បជា-
ពលរដ្ឋ ភាគីពារ់ព័នធ និងមន្តនតីកបាេះកឆ្ន តក្គប់លាំដ្ឋប់ថាន រ់ខដ្លចូ្លរួមរនុងដ្ាំកណើ រការកនេះ យរ
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ចិ្តតទុរដ្ឋរ់អនុវតតឱ្យបានមឺុង ៉ោ ត់ តាមវធិានការរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និងក្រសួងសុខាភិបាលរនុង
ការងារ បងាា រទប់ស្វា ត់ និងក្បយុទធក្បឆ្ាំងជាំងឺរូវដី្-១៩។ 
  គណៈរ ម ធិការជាតិករៀបច្ាំការកបាេះកឆ្ន ត សងឃមឹកជឿជារ់ោ៉ោងមុត ាំថា បងបអូនក្បជាពល-
រដ្ឋខែមរ និងភាគីពារ់ព័នធទាាំងអស់នឹងចូ្លរមួស ការ តាមការអាំពាវនាវកនេះរនុងស្វម រតីទទួលែុស
ក្តូវែពស់កដ្ឋយកោរពតាមច្ាប់ជាធរ ន កដ្ើមបឱី្យដ្ាំកណើ រការពិនិតយបញ្ជ ីក ម្ េះ និងការចុ្េះក ម្ េះ
កបាេះកឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១ ក្បក្ពឹតតកៅកដ្ឋយរលូន និងធានាបាននូវសិទធិកបាេះកឆ្ន តរបស់ក្បជាពលរដ្ឋ
ក្គប់ៗោន ។ 
  ជាងមីមតងកទៀត  ែ្ុាំសូមខងលងអាំណរគុណោ៉ោងក្ជាលកក្ៅ  ច្ាំកពាេះការយរចិ្តតទុរដ្ឋរ់ស្វត ប់
របស់ ឯរឧតតម កលារជាំទាវ អស់កលារ កលារស្សី អនរនាង រញ្ញា  រនុងរិច្ចក្បជុាំទសពាទាយនា
កពលកនេះ។ 
  ែ្ុាំសូមក្បសិទធពរជ័យ បវរសួសតី សិរមីងគល វបុិលសុែ មហាក្បកសើរ ចូ្ល នដ្ល់ ឯរឧតតម 
កលារជាំទាវ អស់កលារ កលារស្សី អនរនាង រញ្ញា  ទាាំងអស់ ក្គប់ទិវារាក្តី រុាំបីអារ់ខានកឡើយ 
ជាពិកសសសូមឱ្យកជៀសទុតពីការឆ្លងជាំងឺរូវដី្-១៩ ដ៏្កាច្ស្វហាវក្គប់ៗោន ៕  
 

សូមអរគុណ! 


