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សនុ្ទរកថា 

ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្ររធាន្ គ.ជ្.រ ថ្លែងកនងុកិចចប្ររជ្ុុំជាមយួភាគីពាក់ព័ន្ធ  
ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ វេលាវ ៉ោង ១០:០០នាទីក្រឹរ 

3  
- ឯកឧត្តម លោកជ្ុំទាវ លោក លោកប្រស ីត្ុំណាងភាគីពាក់ព័ន្ធទា ុំងអស ់ថ្ែលមាន្

វត្តមាន្កនងុកិចចប្ររជ្ុុំ នាឱកាសលន្េះ ជាទីរារ់អាន្! 
 

  ថ្ងៃវ េះ គណៈរ ា ធិការជាតិវរៀបចាំការវ េះវឆ្ន ត វរៀបចាំរិចចក្បជុាំជាមួយភាគីពារ់រ័ ធ រនុង
វោលបាំណងក្បកាសរីការចាប់វ្តើមដាំវណើ រការថ្  “ការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត 
ឆ្ន ាំ២០២១” វដើមបីរសាង   ូេបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន ត្លូេការ សក្ ប់ការវ េះវឆ្ន តវក្ជើសវរ ើសក្រមុក្បឹរា
ឃុាំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ ឆ្ន ាំ២០២២ ខាងមុែវ េះ។  
 ការង្កររិ ិតយបញ្ជ ី វ ា្ េះ   ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន តវ េះ  ក្តូេ  វរៀបចាំ វ ើង  វោយ
អ ុវលាមតាមជាំរូរទី៥  ិងជាំរូរទី៦ ថ្ ចាប់វ េះវឆ្ន តវក្ជើសតាាំងតាំណាងរាស្រសត វដើមបីធានាឱ្យ
  បញ្ជ ីវ េះវឆ្ន តសក្ ប់ការយិាល័យវ េះវឆ្ន ត ីមួយៗ ខដលបវងាើតវ ើងតាមបទបបញ្ាតតិ ដូច  
ខចងរនុង ក្តា៣៨  ិង ក្តា៣៩ ថ្ ចាប់វ េះវឆ្ន តវក្ជើសតាាំងតាំណាងរាស្រសត។ វោលវៅ  ិងក្បរ័ ធ
ថ្ ការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត គឺវដើមបីឱ្យការវរៀបចាំបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន ត  ភារ
វរញវលញ ភារក្តឹមក្តេូ  ិង  បចចុបប នភារ ក្បរបវោយសុេតថិភារ  ិងវដើមបឱី្យក្បជារលរដឋខែារ 
ខដលបាំវរញលរខែណឌ  ស្សបតាម ក្តា៤៦  ិង ក្តា៥១ ថ្ ចាប់វ េះវឆ្ន តវក្ជើសតាាំងតាំណាងរាស្រសត 
  ចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត  ិង  វ ា្ េះរនុងបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន ត។  

ឯកឧត្តម លោកជ្ុំទាវ លោក លោកប្រស ី! 
 
 រនុងរិចចក្បជុាំនាថ្ងៃវ េះ គ.ជ.ប  ឹងវធវើការ្សរវ្ាយក្បធា បទចាំ ួ  ៥ រមួ  ៖  
១-  ការក្បកាស្សរវ្ ាយក្បតិទិ ថ្ ការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១ 
    អ ុវលាមតាម ក្តា១៣ ថ្ ចាប់សតីរីការវ េះវឆ្ន តវក្ជើសវរ ើសក្រុមក្បឹរាឃុាំ សង្កា ត់ គ.ជ.ប 
ក្តូេ្តល់សុរលភារ  ិងក្បកាស្ាយបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន ត្លូេការ ៩០ (វៅសិប) ថ្ងៃយា៉ោងតិច មុ ថ្ងៃ
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វ េះវឆ្ន ត។ រាជរោឋ ភិ លរមពុជា   វចញវសចរតីសវក្មច សតីរីការរាំណត់កាលបរវិចេទថ្ ការ
វ េះវឆ្ន តវក្ជើសវរ ើសក្រមុក្បឹរាឃុាំ សង្កា ត់ អាណតតិទី៥ គឺវៅថ្ងៃអាទិតយ ទី៥ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២។  
វដើមបីវក្តៀមវរៀបចាំ  ិងអ ុេតតការង្ករតាមដាំណារ់កាល  វជាគជ័យ គ.ជ.ប   វរៀបចាំខ្ ការវម 
 ិងក្បតិទិ សក្ ប់ការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១ រនុងវនាេះការរិ ិតយ
បញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត ចាប់វ្តើមរីថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែេចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១។ 
ឯរឧតតម វលារជាំទាេ វលារ វលារស្សី អាចវមើល ឬទាញយរក្បតិទិ ថ្ ការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ
វ េះវឆ្ន ត  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត តាមរយៈវគហទាំរ័ររបស់ គ.ជ.ប។ 
 
២-  ការ្សរវ្ ាយសថតិិក្បជារលរដឋ  ិងចាំ ួ ការយិាល័យវ េះវឆ្ន ត ៉ោ  ់សាា   
  វដើមបធីានា   ូេក្បសិទធភារថ្ ការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន តជូ ក្បជារលរដឋ ខដលវទើបក្គប់អាយុ
វ េះវឆ្ន ត  ិងអនរខដលរុាំទា ់  ចុេះវ ា្ េះរនុងបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន តរ លងមរ វលខាធិការោឋ  រាជធា ី 
វែតតវរៀបចាំការវ េះវឆ្ន ត   សហការជាមួយអាជាា ធររាជធា ី វែតត ក្រុង ស្សរុ ែណឌ  ឃុាំ សង្កា ត់ 
 ិងវមភូមិ វធវើការក្បមូលទិ ន ័យក្បជារលរដឋរមួរនុងឃុាំ សង្កា ត់ អនរ  សិទធិវ េះវឆ្ន ត វដើមបីរាំណត់
ចាំ ួ អនរខដលក្តូេចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត ចាំ ួ អនរខដលក្តូេលុបវ ា្ េះវចញរីបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន ត ចាំ ួ  
 ិងវ ា្ េះទីតាាំងការយិាល័យវ េះវឆ្ន ត វដើមបីអ ុេតតខ្ ការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះ
វ េះវឆ្ន ត។ ជាលទធ្ល គ.ជ.ប ទទួល   ូេទិ ន ័យ ៉ោ  ់សាា   ដូចខាងវក្កាម៖ 
   - ក្បជារលរដឋ  អាយុ ១៨ឆ្ន ាំវ ើង   ចាំ ួ  ១០.៤៦៧.៩៦១នារ់ រនុងវនាេះស្រសតី  ចាំ ួ  

៥.៤៥៩.២៤១នារ់ 
 - ក្បជារលរដឋ  វ ា្ េះរនុងបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន តឆ្ន ាំ២០២០   ចាំ ួ  ៨.៨៣១.៩៧១នារ់ 

o អនរោា  អតតសញ្ញា ណប័ណណក្បវភទងាី   ចាំ ួ  ២២០.៩៦៤នារ់ 
o ក្បជារលរដឋផ្លល ស់ចូលងាីរនុងឃុាំ សង្កា ត់   ចាំ ួ  ៨២.១៧៤នារ់ 
o អនរក្តូេលុបវចញរីបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន ត   ចាំ ួ  ៨៣.០៤៣នារ់ 

 - ចាំ ួ  ៉ោ  ់សាា  ការយិាល័យវ េះវឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១   ចាំ ួ  ២៣.៦១១ការយិាល័យ  ិង 
  - ចាំ ួ  ៉ោ  ់សាា  ក្បជារលរដឋខដលក្តូេចុេះវ ា្ េះងាី    ១.៦៣៥.៩៩០នារ់។ 

៣- ការខចរលិែិតអវញ្ជ ើញក្បជារលរដឋវដើមបរិី ិតយ  ិងខរតក្មេូទិ ន ័យរនុងបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន ត 
  ក្បធា បទទី៣វ េះ   វោលវៅសាំខា ់ គឺជាការជូ ដាំណឹងដល់បងបអូ ក្បជារលរដឋ អាំរី 
ដាំវណើ រការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត  ិងជាការអវញ្ជ ើញរួរោត់ឱ្យចូលរួម
សហការជាមួយក្រមុចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត  ិងអាជាា ធរមូលោឋ   វលើការង្ករចាាំ ច់មួយចាំ ួ  បវក្មើ
ដល់ការង្កវធវើបចចុបប នភារទិ ន ័យរនុងបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន ត។  
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 រ លងមរវ េះ គ.ជ.ប រ៏  វចញ ូេវសចរតីខណនាាំសតីរីការ្តល់លិែិតអវញ្ជ ើញដល់ក្គប់អនរ
  វ ា្ េះរនុងបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន ត្លូេការ ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលដាំវណើ រការថ្ ការខចរលិែិតអវញ្ជ ើញវ េះ ឹង 
ក្បក្រឹតតវៅតាមឃុាំ សង្កា ត់ ចាប់រីថ្ងៃទី១២ ខែរញ្ញា  ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១។ វលខាធិការ-
ោឋ  រាជធា ី វែតតវរៀបចាំការវ េះវឆ្ន ត ក្តូេបាំវរញការង្ករ វោយសហការជាមួយអាជាា ធរមូលោឋ  
ពារ់រ័ ធ វដើមបីចុេះខចរលិែិតអវញ្ជ ើញ ខដល គ.ជ.ប   វធវើការ្លិតរចួវហើយ។ 

 ៤- ការចុេះវ ា្ េះអនរសវងាតការណ៍ជាតិ ភាន រ់ង្ករគណបរស វយា យ  ិងអនរសាររ័ត៌  ជាតិ 
រ. អនរសវងាតការណ៍ជាតិ 
ស គម ឬអងគការមិ ខម រោឋ ភិ ល អាចបញ្ជូ  តាំណាងរបស់ែលួ មរចូលរមួសវងាតការណ៍ 

វមើលការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១ វោយក្តូេបាំវរញខបបបទ តាម
លរខែណឌ រាំណត់វោយ គ.ជ.ប ដូច  ខចងរនុងបទបញ្ញជ   ិង ីតិេធីិសក្ ប់ការរិ ិតយ  ិងការចុេះ-
វ ា្ េះវ េះវឆ្ន តក្បចាាំឆ្ន ាំ។ គ.ជ.ប ក្តូេរិ ិតយ  ិងសវក្មចវលើលរខណសមបតតិ  ិងលរខែណឌ របស់
អនរសវងាតការណ៍ជាតិខដលក្តូេ  វសនើសុាំ។ ពារយវសនើសុាំចុេះវ ា្ េះក្តូេទាញវចញរីវគហទាំរ័ររបស់ 
គ.ជ.ប ឬមរយររីនាយរោឋ  វសវារមាចាប់  ិងេវិាទរមា វៅទីសតីការ គ.ជ.ប វហើយក្តេូោរ់ពារយ
វសនើសុាំរបស់ែលួ វៅ គ.ជ.ប។ គ.ជ.ប  ឹងចាប់វ្តើមទទួលពារយវសនើសុាំចុេះវ ា្ េះអនរសវងាតការណ៍-
ជាតិ ចាប់រីថ្ងៃទី១២ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២។ 
 
ែ. ភាន រ់ង្ករគណបរស វយា យ 
ការចុេះវ ា្ េះភាន រ់ង្ករគណបរស វយា យ  ឹងក្តូេចាប់វ្តើមរីថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 

ដល់ថ្ងៃទី២ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២។ 
គណបរស វយា យ  សិទធិចាត់តាាំងភាន រ់ង្កររបស់ែលួ មួយចាំ ួ តាមការចាាំ ច់ វដើមបី

សវងាតវមើលការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត វៅតាមសាលាឃុាំ សង្កា ត់  ិងតាម
ការយិាល័យចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន តខដលរាំណត់វោយ គ.ជ.ប។ ពារយសុាំចុេះវ ា្ េះភាន រ់ង្ករគណបរស
 វយា យក្តូេ  ្តល់ជូ វោយឥតគិតថ្ងល ឬទាញយររីវគហទាំរ័ររបស់ គ.ជ.ប។ 

ខបបបទ  ិង ីតិេធីិ ថ្ ការោរ់ ការទទួលពារយសុាំចុេះវ ា្ េះភាន រ់ង្ករគណបរស វយា យ  
 ិងលរខែណឌ វ្សងវទៀត ក្តូេ  រាំណត់ ដូច  ខចងរនុងបទបញ្ញជ   ិង ីតិេធីិសក្ ប់ការរិ ិតយ
បញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន តក្បចាាំឆ្ន ាំ។ 

 
គ. អនរសាររ័ត៌  ជាតិ 
អនរសាររ័ត៌  ជាតិ ខដល  បាំណងចូលរមួយររ័ត៌  រនុងដាំវណើ រការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ 

 ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត   សិទធិោរ់ពារយសុាំចុេះវ ា្ េះវោយផ្លា ល់វៅ គ.ជ.ប ចាប់រីថ្ងៃទី១២ 
ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២។ 
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លរខែណឌ   ិងឯរសារតក្មូេវ្សងៗ ក្តូេរាំណត់វោយ គ.ជ.ប ដូច  ខចងរនុងបទបញ្ញជ   ិង
 ីតិេធីិសក្ ប់ការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន តក្បចាាំឆ្ន ាំ។ ពារយវសនើសុាំចុេះវ ា្ េះ
អនរសាររ័ត៌  ជាតិ អាចទាញវចញរីវគហទាំរ័ររបស់ គ.ជ.ប ឬ  ការខចរជូ វោយឥតគិតថ្ងល
វៅនាយរោឋ  រ័ត៌    ិងទាំនារ់ទាំ ងសាធារណៈ វៅទីសតីការ គ.ជ.ប។ 

  
 ៥- ការចុេះវ ា្ េះអនរសវងាតការណ៍អ តរជាតិ  ិងអនរសាររ័ត៌  អ តរជាតិ 
អងគការមិ ខម រោឋ ភិ លអ តរជាតិ ខដល  បាំណងចូលរមួសវងាតវមើលការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ 

 ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត ក្តូេបាំវរញទក្មង់ខបបបទពារយវសនើសុាំ ចុេះវ ា្ េះអនរសវងាតការណ៍
អ តរជាតិខដលរាំណត់វោយ គ.ជ.ប  ិងក្តូេោរ់ពារយសុាំចុេះវ ា្ េះវៅ គ.ជ.ប ឬវ្ាើទក្មង់ពារយសុាំ
តាមរយៈអីុខម៉ោលមរ គ.ជ.ប ចាប់រីថ្ងៃទី១២ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 
គាំរទូក្មង់ពារយសុាំចុេះវ ា្ េះអនរសវងាតការណ៍អ តរជាតិ  រនុងវគហទាំរ័ររបស់ គ.ជ.ប។ 
 វោយខ រ អនរសាររ័ត៌  អ តរជាតិ អាចទាញយរពារយវសនើសុាំរីវគហទាំរ័ររបស់ គ.ជ.ប 
 ិងអាចោរ់ពារយវសនើសុាំវោយផ្លា ល់មរ គ.ជ.ប ឬវ្ាើពារយសុាំតាមរយៈអីុខម៉ោលមរ គ.ជ.ប ចាប់រី
ថ្ងៃទី១២ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២។ 
 
 សថិតរនុងឱ្កាសវ េះ្ងខដរ វដើមបីចូលរមួបង្កា រ  ិងទប់សាា ត់ការឆ្លងររីរាលោលថ្ ជាំងឺរូេដី-១៩ 
គ.ជ.ប   វធវើការខណនាាំដល់វលខាធិការោឋ  រាជធា ី វែតតវរៀបចាំការវ េះវឆ្ន ត មន្រ តី បុគគលិរ  ិង
ក្រុមចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន តទាាំងអស់ ឱ្យបវងាើ ការក្បុងក្បយ័តនែពស់វៅរនុងរាំ ុងវរលថ្ ដាំវណើ រការ
រិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត ជារិវសសក្តូេក្បកា ់ខាជ ប់  ិងអ ុេតតតាមេធិា ការ
សុខាភិ ល ខដល  រាំណត់វោយរាជរោឋ ភិ ល។ 
 

ឯកឧត្តម លោកជ្ុំទាវ លោក លោកប្រស!ី 
 

  អវីខដលែាុាំ  ជក្ បជូ ខាងវលើ គឺជាក្បធា បទសក្ ប់រិចចក្បជុាំនាថ្ងៃវ េះ  ិងជាភាររិចច
រនុងជាំហា ដាំបូង ខដល  រាំណត់រនុងក្បតិទិ ថ្ ការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត 
ឆ្ន ាំ២០២១។ វយើង ឹង  រិចចក្បជុាំរវាង គ.ជ.ប  ិងភាគីពារ់រ័ ធ ជាប តបនាា ប់ វលើក្បធា បទ
ពារ់រ័ ធ ឹងការរិ ិតយបញ្ជ ីវ ា្ េះ  ិងការចុេះវ ា្ េះវ េះវឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០២១។ តាមរមាេធីិខដល  
វក្ោងទុរ វយើង ឹង  រិចចក្បជុាំចាំ ួ  ៦វទៀត រហូតដល់កាលបរវិចេទចុងវក្កាយ គឺការ្ តល់សុរលភារ 
 ិងក្បកាស្ាយបញ្ជ ីវ េះវឆ្ន ត្លូេការវោយ គ.ជ.ប វៅថ្ងៃទី១២ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២២។ គ.ជ.ប 
 ឹងវធវើវសចរតីជូ ដាំណឹងវៅវរលវក្កាយ។ 
 វយើងែាុាំសងឃឹមវជឿជារ់ ក្បរបវោយសុទិដឋិ ិយមថា ឯរឧតតម វលារជាំទាេ វលារ វលារស្សី 
ខដលជាភាគីពារ់រ័ ធទាាំងអស់  ឹងចូលរមួសហការជាមួយ គ.ជ.ប ស្សបតាមចាប់វ េះវឆ្ន ត បទបញ្ញជ  
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 ិង ីតិេធីិ ក្រមសីលធម៌  ិងវសចរតី ខណនាាំវ្សងៗវដើមបីវធវើយា៉ោ ងណាធានាឱ្យដាំវណើ រការវ េះ
ក្បក្រឹតតវៅវោយរលូ   ិងទទួល  វជាគជ័យ។ 
 ជាងាីមតងវទៀត ែាុាំសូមវាយតថ្មលែពស់ចាំវពាេះេតត  អវញ្ជ ើញចូលរមួរនុងរិចចក្បជុាំវ េះ។ សូមអរគុណ 
ដ៏ក្ជាលវក្ៅចាំវពាេះការយរចិតតទុរោរ់សាត ប់របស់ឯរឧតតម វលារជាំទាេ វលារ វលារស្សីទាាំងអស់ 
 ិងសូមទុរវរលវេលា សក្ ប់ការបវញ្ចញមតិវយាបល់ ឬការវលើរវ ើងជាសាំណួរវ្សងៗ។  
………………………………………………(សាំណួររបស់អនរចូលរមួ)………………………………………………. 
  ជារិចចបញ្ច ប់វ េះ រនុងនាម គ.ជ.ប ែាុាំសូមខងលងអាំណរគុណចាំវពាេះឯរឧតតម វលារជាំទាេ វលារ 
វលារស្សី ខដល  ចូលរួមរនុងរិចចក្បជុាំថ្ងៃវ េះ។ សូមក្បសិទធររបេរមហាក្បវសើរជូ ឯរឧតតម 
វលារជាំទាេ វលារ វលារស្សី ជួបក្បទេះខត ឹងរុទធររទាាំង ៤ក្បការ គឺ អាយុ េណណៈ សុែៈ រលៈ  ិង
សូមក្បកាសបិទរិចចក្បជុាំ្សរវ្ាយវ េះ ចាប់រីវរលវ េះតវៅ៕ 

    សមូអរគុណ! 


