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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ   សាសនា   ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

 គណៈរម្មា ធិការជាតរិរៀបចំការរ ះរនោ ត 

 

ខ្លឹម្សារព្បជុំផ្សរវផ្ាយជាម្ួយភាគីពារ់រ័ន្ធ 

១- ការរិន្ិតយបញ្ជ រី ា្ ះ ន្ិងការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត នោ ២ំ០២១ 

 ការពិនិត្យបញ្ជ ីឈ ម្ ោះ និងការច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ មានរយៈឈពល ៥០ថ្ងៃ គឺចាប់ពី
ថ្ងៃទី១២ ខែត្ លា នោ ាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវចិឆិកា នោ ាំ២០២១ ឈរៀងរាល់ថ្ងៃរមួទាំងថ្ងៃឈៅរ ៍
និងថ្ងៃអាទិត្យ ខដលឈពលព្ពឹកចាប់ពីឈមា៉ោ ង ៧:០០នាទី ដល់ឈមា៉ោ ង ១១:៣០នាទី និង
ឈពលរឈ ៀលចាប់ពីឈមា៉ោង ២:០០នាទី ដល់ឈមា៉ោង ៥:៣០នាទី ឈៅតាមសាលាឃ ាំ  ង្កា ត់្ និង
ទីតាាំងមួយចាំនួនកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់្។ 

 កោ ងរយៈឈពលថ្នការពិនិត្យបញ្ជ ីឈ ម្ ោះ និងការច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ឈនោះ ព្កុមព្បឹកាឃ ាំ 
 ង្កា ត់្ព្ត្ូវបិទការយិាល័យច ោះឈ ម្ ោះឈរៀងរាល់ ១៥ថ្ងៃមតង ឈដើមបីព្បជ ាំជាមួយព្កុមច ោះឈ ម្ ោះ
ពិភាកាឈលើការង្ករអន វត្តកនលងមក និងឈរៀបចាំការង្ករខដលព្ត្ូវឈ្វើបនតឈៅឈទៀត្។ តាម
ព្បតិ្ទិនការង្ករការបិទការយិាល័យឈនោះ ព្ត្ូវឈ្វើឈៅថ្ងៃទី២៦ ខែត្ លា នោ ាំ២០២១, ថ្ងៃទី១០ 
ខែវចិឆិកា នោ ាំ២០២១  និងថ្ងៃទី២៥ ខែវចិឆិកា នោ ាំ២០២១។ 

 កោ ងករណីមានការខព្បព្បួលព្បតិ្ទិនការង្ករ ព្កុមព្បឹកាឃ ាំ  ង្កា ត់្ និងព្កុមច ោះឈ ម្ ោះ
ឈ ោះឈនោ ត្ ព្ត្ូវជព្មាបជូនដាំណឹងឈៅព្គប់ភាគីពាក់ព័នធទាំងអ ់ រួមទាំងព្បជាពលរដឋ
ផងខដរ។ 
២- ន្ីតិវិធសីព្ម្មប់ការចុះរ ា្ ះ 

ក. ព្បជាពលរដឋខែមររ ់ឈៅកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់្ ខដលមានអាយ យា៉ោងតិ្ច ១៨នោ ាំ គិត្ដល់
ថ្ងៃឈ ោះឈនោ ត្ឈព្ជើ ឈរ ើ ព្កុមព្បឹកាឃ ាំ  ង្កា ត់្ (ថ្ងៃទី៥ ខែមិង នា នោ ាំ២០២២) គឺ
ឈកើត្ម ន ឬព្តឹ្មថ្ងៃទី៦ ខែមិង នា នោ ាំ២០០៤ ឈ ើយខដលមិនទន់មានឈ ម្ ោះកោ ង
បញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត្ថ្នឃ ាំ  ង្កា ត់្ ខដលែលួនកាំព ងរ ់ឈៅទាំងអ ់ អាច  ាំច ោះឈ ម្ ោះ
ឈ ោះឈនោ ត្ ន។ 
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ែ. ឈដើមបីច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ ព្បជាពលរដឋខែមរព្ត្ូវឈៅជួបឈោយផ្ទា ល់ជាមួយព្កុម
ច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ ឈោយយកអត្ត ញ្ញា ណប័ណណ ញ្ញជ តិ្ខែមរឈៅបង្កា ញដល់
ព្បធានព្កុមច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្៖ 
- ឈបើអា យោឋ នកោ ងអត្ត ញ្ញា ណប័ណណ ញ្ញជ តិ្ខែមរ ថិត្ឈៅកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់្ 
ខដលព្បជាពលរដឋកាំព ងរ ់ឈៅ និង  ាំច ោះ ម្ ោះព្ត្ូវគ្នោ  ឈនាោះព្កុមច ោះឈ ម្ ោះ
ឈ ោះឈនោ ត្នឹងឈរៀបចាំច ោះឈ ម្ ោះជូនតាមនីតិ្វ ិ្ ីរប ់ គ.ជ.ប 

- ឈបើអា យោឋ នកោ ងអត្ត ញ្ញា ណប័ណណ ញ្ញជ តិ្ខែមរែ  ពីឃ ាំ  ង្កា ត់្ ខដល
ព្បជាពលរដឋ  ាំច ោះឈ ម្ ោះ ឈនាោះព្បជាពលរដឋព្ត្ូវយកបខនថមនូវឈ ៀវឈៅព្គួសារ 
ឬឈ ៀវឈៅសាោ ក់ឈៅ ឬលិែិត្បញ្ញជ ក់ទីលាំឈៅកោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់្ ខដលឈ ោើ  ាំ
ច ោះឈ ម្ ោះ 

ការឈ្វើលិែិត្បញ្ញជ ក់ទីលាំឈៅ ព្ត្ូវឈ្វើ ឈៅឃ ាំ  ង្កា ត់្ ឈៅតាមព្បកា រប ់
ព្ក ួងមហាថ្ផា ខដលត្ព្មូវឱ្យមានអត្ត ញ្ញា ណប័ណណ ញ្ញជ តិ្ខែមរ និងលិែិត្អន ញ្ញា ត្ឱ្យ
សាោ ក់ឈៅបឈ ត្ ោះអា នោ (ក៩) និងសាកសី ០១នាក់ ខដលជាព្បជាពលរដឋមាន ិទធិ
ឈ ោះឈនោ ត្កោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់្ជាមួយគ្នោ ។ 

- កោ ងករណីព្បជាពលរដឋគ្នម នអត្ត ញ្ញា ណប័ណណ ញ្ញជ តិ្ខែមរ  ឈនាោះព្បជា-
ពលរដឋព្ត្ូវឈៅជួបឈមឃ ាំ ឈៅ ង្កា ត់្ ឈដើមបីឈ ោើ  ាំឯកសារបញ្ញជ ក់អត្ត-
 ញ្ញា ណបឈព្មើឱ្យការច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ ឈោយព្ត្ូវនាាំឈៅជាមួយនូវ 
 ាំប ព្ត្បញ្ញជ ក់កាំឈណើ ត្ ឬឯកសារបញ្ញជ ក់ពី ញ្ញជ តិ្ របូងត្ ៣x៤ ចាំនួន 
០២  នលឹក និងសាកសី ០២រូប ខដលមាន ិទធិឈ ោះឈនោ ត្កោ ងឃ ាំ  ង្កា ត់្
ជាមួយគ្នោ  (សាកសីព្ត្ូវខត្មិនខមនជា មាជិកព្កុមព្បឹកាឃ ាំ  ង្កា ត់្ (កបឃ. ) 
ឈមឃ ាំ ឈៅ ង្កា ត់្ ជាំទប់ ឈៅ ង្កា ត់្រង ឬឈ មៀនឃ ាំ  ង្កា ត់្)។ 

គ. ឈបើព្បជាពលរដឋមិន នបាំឈពញតាមលកខែណឌ ដូច នជព្មាបជូនខាងឈលើឈទ ឈនាោះ
ព្បធានព្កុមច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្នឹង ឈព្មចបដិឈ ្ការឈ ោើ  ាំច ោះឈ ម្ ោះ ឈោយ
ឈចញទព្មង់បដិឈ ្ ១០០៩ ឈ ើយព្បជាពលរដឋខដលព្ត្ូវ នបដិឈ ្អាច
បតឹងឈៅព្កុមព្បឹកាឃ ាំ  ង្កា ត់្ កោ ងរយៈឈពលយា៉ោងយូរ ៣ថ្ងៃ បនាា ប់ពីថ្ងៃ ន
ទទួលទព្មង់បដិឈ  ្១០០៩ ឈ ើយនីតិ្វ ិ្ ីព្ត្ូវឈ្វើបនតបនាា ប់តាមចាប់ឈ ោះឈនោ ត្
រ ូត្ដល់ព្កុមព្បឹកា្មមន ញ្ា។ 
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៣- ការបញ្ជូន្ទិន្ោន្័យ 

 ជាឈរៀងរាល់ថ្ងៃ ព្កុមច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ព្ត្ូវបញ្ជូ នទិនោ័យតាមព្បព័នធក ាំពយូទ័រមក
នាយកោឋ នព្គប់ព្គងទិនោន័យអោកឈ ោះឈនោ ត្ និងបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត្ ឈដើមបីឱ្យនាយកោឋ នព្ត្ួត្-
ពិនិត្យការង្ករជាព្បចាាំ។ 
  ូមបញ្ញជ ក់ថា កាលពីមិនទន់ឈព្បើព្បព័នធ Internet ព្កុមច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ព្ត្ូវ
បញ្ជូ នឯកសារច ោះឈ ម្ ោះទាំងអ ់មកនាយកោឋ នព្គប់ព្គងទិនោន័យអោកឈ ោះឈនោ ត្ និង
បញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត្ ឈៅឈពល នបញ្ច ប់ការង្ករថ្នការពិនិត្យបញ្ជ ីឈ ម្ ោះ និងការច ោះឈ ម្ ោះ
ឈ ោះឈនោ ត្ ឈ ើយការព្ត្ួត្ពិនិត្យឈៅនាយកោឋ នព្គប់ព្គងទិនោន័យ ក៏ព្ត្ូវឈ្វើឈព្កាយពី ន
ទទួលបញ្ជ ីទាំងអ ់ឈនាោះខដរ។ 
៤- លទធផ្លបរណាត ះអាសន្ោនន្ការចចរលខិ្ិតអរញ្ជ ើញអោរចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត 

 ការខចកលិែិត្អឈញ្ជ ើញអោកច ោះឈ ម្ ោះឈ ោះឈនោ ត្ ន ចាំនួន ៧.៩១៦.៧៤៥នាក់ ព្ត្ូវជា 
៨៩.៦៤%។ ការខចកលិែិត្អឈញ្ជ ើញព្ត្ូវ នបញ្ច ប់ឈៅថ្ងៃទី១១ ខែត្ លា នោ ាំ២០២១ 
ឈនោះឈ ើយ ខត្ព្បជាពលរដឋខដលមិនទន់ នទទួលលិែិត្អឈញ្ជ ើញ អាចឈៅឈ ោើ  ាំឈៅសាលា
ឃ ាំ   ង្កា ត់្ខដលព្បជាពលរដឋមានឈ ម្ ោះកោ ងបញ្ជ ីឈ ោះឈនោ ត្ថ្នឃ ាំ  ង្កា ត់្ឈនាោះ។ 


