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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ   សាសនា   ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

 

គណៈរម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ះរនោ ត 

 
សនុ្ទររថា 

ឯរឧតដម្ ន្ុត សខុុម្ អន្ុព្បធាន្គណៈរម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ះរនោ ត 

រោងុរិធីរបើរសន្ោិ តបូរសរបុការងារ 
រ ះរនោ តរព្រើសររ ើសព្រុម្ព្បឹរា អាណតតិទ៣ី នោ ២ំ០១៩ ន្ិង 

ការរិន្ិតយបញ្ជ រី ា្ ះ ន្ិងការចុះរ ា្ ះរ ះរនោ ត នោ ២ំ០១៩ 

(ខេត្តបាត់្ដំបង ថ្ងៃទី២-៣ ខេកកកដា ឆ្ន ំ២០១៩) 
− សមូ្រោររគណៈអធិបត ីជាទីរោររ 
− ឯរឧតដម្ព្បធាន្ព្រុម្ព្បរឹារខតត ត់ដំបង ជាទីរាប់អាន្ 
− ឯរឧតដម្អភិ លនន្គណៈអភិ លរខតត តដ់ំបង អភិ លនន្គណៈអភិ លព្រងុ 
ព្សុរ ជាទីរាប់អាន្ 

− ឯរឧតដម្តំណាងរលខាធិការដ្ឋា ន្នន្គណៈបញ្ជជ ការសន្តិសខុអចិន្ន្តយ ៍ជាទីរាប់អាន្ 
− ឯរឧតដម្ រោររំទាវ រភញៀវរិតតិយសជាតិ ន្ិងអន្តរជាតិ ជាទីរាប់អាន្ 
− ឯរឧតដម្ រោររំទាវ រោរ រោរព្ស ី តំណាងព្រសងួ សាា ប័ន្ ជារិរសសតំណាង
គណបរសន្រោ យ ន្ិងសម្មគម្ អងគការម្ិន្មម្ន្រដ្ឋា ភិ ល 

− ឯរឧតដម្ រោររំទាវ រោរ រោរព្សសីម្មរិរ សម្មរិកានន្អងគសន្ោិ តទាងំម្លូ 
ជាទីរោរររាប់អាន្! 

ថ្ងៃខ េះ េ្ញំមា ខេចកដីខោម េសរកីរាយជាអខ កបបការ ខដាយបា ចូលរមួជាមួយឯកឧត្ដម 
ខោកជំទាវ អេ់ខោក ខោកស្េី កនញងពិធីខបើក “េ និបាត្បូកេរញបការងារខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេខរ ើេ
្កមុ្បឹកា អាណត្តិទី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩  ិងការពិ ិត្យបញ្ជ ីខ ម្ េះ  ិងការចញេះខ ម្ េះខបាេះខឆ្ន ត្ 
ឆ្ន ២ំ០១៩” នាខពលខ េះ។ កនញងនាមគណៈកមាម ធិការជាតិ្ខរៀបចំការខបាេះខឆ្ន ត្  ិងឯកឧត្ដម្បធា  
េ្ញំេូមេខមដង ូវការោា គម ៍យ៉ាងកក់ខដដ បំផញត្  ិងអំណរគញណខដាយខេចកដីខោរព ចំខ េះ
ឯកឧត្ដម ខោកជំទាវ ខោក ខោកស្េី ទំាងអេ់ ខដលបា ខ្លៀត្ឱកាេអខញ្ជ ើញចូលរមួកនញង
េ និបាត្នាថ្ងៃខ េះ  ិងបា ញញ ងំឱយអងគពិធី្ប្ពឹត្តខៅយ៉ាងអធិកអធម។ 

ឯរឧតដម្ រោររំទាវ រោរ រោរព្ស ី! 

ការខរៀបចំេ និបាត្នាខពលខ េះ ខដើមបីខធាើការបូកេរញប  ិងវាយត្ថ្មលខលើលទធផលការងារ
របេ់គណៈកមាម ធិការជាតិ្ខរៀបចំការខបាេះខឆ្ន ត្ចំ ួ  ២ (ពីរ) គឺទី១ ការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេខរ ើេ
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្កុម្បឹការាជធា ី ្កមុ្បឹកាខេត្ត ្កុម្បឹកា្កុង ្កុម្បឹកាស្េកុ ្កុម្បឹកាេណឌ  
អាណត្តិទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ ខដលបា បញ្ច ប់ខៅងមី ខៗ េះ  ិងទី២ ការពិ ិត្យបញ្ជ ីខ ម្ េះ  ិងការចញេះ
ខ ម្ េះខបាេះខឆ្ន ត្ ឆ្ន ំ២០១៩ ខដើមបីកំណត់្អំពីបញ្ហា ្បឈម  ិងរេិះរកដំខ េះស្ោយេមស្េប 
ខដើមបីខកលមអការងារឱយកា ់ខត្មា ភាព្បខេើរ  ិង្គប់្ជុងខ្ជាយេ្មាប់ឆ្ន ំប តបនាា ប់។ 

កនញងឱកាេខ េះ េ្ញំេូមអ ញញ្ហា ត្ជ្មាបជូ អងគេ និបាត្ខមត្តត ្ជាបថា ការខបាេះខឆ្ន ត្
ខ្ជើេខរ ើេ្កមុ្បឹកាខ េះ ជាការខបាេះខឆ្ន ត្អេកល ខដលមា លកខណៈេញេខបលកពីការខបាេះខឆ្ន ត្
ខផសងៗខទៀត្ ខដាយអនកខបាេះខឆ្ន ត្ ជាេមាជិក្កុម្បឹកាឃញំ េងាក ត់្កនញងមញេតំ្ខណង  ិងត្្មូវ
ឱយអនកខបាេះខឆ្ន ត្មាន ក់ៗខបាេះខឆ្ន ត្ ២ (ពីរ) ដង កនញងខពលខត្មួយ គឺខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេខរ ើេ
្កុម្បឹកា្កុង ្កុម្បឹកាស្េកុ ្កុម្បឹកាេណឌ  បនាា ប់មកខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេខរ ើេ្កុម្បឹកា
រាជធា ី ្កុម្បឹកាខេត្ត។ 

េ្មាប់ការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេខរ ើេ្កុម្បឹកា អាណត្តិទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ ខ េះ មា គណបកស
 ខយបាយចំ ួ  ៧ (្បំាពីរ) បា ចូលរមួ្បកួត្្បខជង ខដើមបដីខណដើ មយកអាេ ៈ្កុម្បឹកា
រាជធា ី ្កមុ្បឹកាខេត្ត េរញបចំ ួ  ៥៥៩ (្បំារយហាេិប្បំាបួ )  ិងអាេ ៈ្កមុ្បឹកា្កុង 
្កុម្បឹកាស្េកុ ្កុម្បឹកាេណឌ  េរញបចំ ួ  ៣.៥៥៥ (បី  ់ ្បំារយហាេិប្បំា) ខ ើយមា 
អនកខបាេះខឆ្ន ត្េរញបចំ ួ  ១១.៥៦៥ (ដប់មួយ  ់ ្បំារយ ញកេិប្បំា) នាក់ ខេមើ ឹង ៩៩,៩៤ 
ភាគរយ ថ្ ចំ ួ អនកខដលមា ខ ម្ េះកនញងបញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្ចំ ួ  ១១.៥៧២ (ដប់មួយ  ់ 
្បំារយចិត្េិបពីរ) នាក់។ ការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេខរ ើេ្កុម្បឹកា អាណត្តិទី៣ ឆ្ន ំ២០១៩ បា 
្ប្ពឹត្តខៅខដាយខេរ ី្តឹ្ម្ត្ូវ យញត្តិធម៌ មា េ តិេញេេ ដ ប់ធាន ប់លអ  ិងោម  អំខពើ ិងា។  

ខដាយខែកចំខ េះការពិ ិត្យបញ្ជ ីខ ម្ េះ  ិងការចញេះខ ម្ េះខបាេះខឆ្ន ត្ ឆ្ន ំ២០១៩ ខបើខទាេះ
បីជាមិ ទា ់បញ្ច ប់ក៏ខដាយ ជាលទធផល គឺមា ្បជាពលរដឋខេមរ ចំ ួ  ១០៨.២៧២ (មួយរយ
្បំាបី  ់ ពីររយចិត្េិបពីរ) នាក់ កនញងខនាេះស្តេតីចំ ួ  ៥៦.៤៨៦ (ហាេិប្បំាមួយ  ់ បួ រយ
ខប៉ាត្េិប្បំាមួយ) នាក់ បា ចញេះខ ម្ េះខបាេះខឆ្ន ត្ងមី ខ ើយ្បជាពលរដឋចំ ួ  ៨.៦២៩.៣៥៦ 
(្ បំាបីោ  ្ បំាមួយរយថ្មៃ្បំាបួ   ់ បីរយហាេិប្បំាមួយ) នាក់ មា ខ ម្ េះកនញងបញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្
ដំបូង ឆ្ន ំ២០១៩។ បញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្ដំបូង  ិងបញ្ជ ីខ ម្ េះអនកខដល ឹង្ត្ូវលញបខចញពីបញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្
កំពញង្ត្វូបា បិទផាយជាោធារណៈខៅត្តមោោឃញំ េងាក ត់្ ខដើមបឱីយ្បជាពលរដឋបដឹងត្វា៉ា 
ឬ/ ិងបដឹងជំទាេ់។ ចំខ េះបញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្ផលូវការ  ឹង្ត្ូវ្បកាេផាយខៅថ្ងៃទី៣១ ខេកកកដា 
ឆ្ន ំ២០១៩។  
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យ៉ាង ក៏ខដាយលទធផលដូចេ្ញំបា គូេបញ្ហជ ក់ជូ ខាងខលើខ េះ គឺជាខមាទ ភាពថ្ 
ការេិត្េំ្បឹងខ្បងរមួោន  ជាខជាគជ័យេ្មាប់ឆ្ន ំ២០១៩ ខដលខយើងបា ខធាើការងារពីរកនញងខពល
ខត្មួយ គឺការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេខរ ើេ្កុម្បឹកា  ិងការពិ ិត្យបញ្ជ ីខ ម្ េះ  ិងការចញេះខ ម្ េះ
ខបាេះខឆ្ន ត្្បចំឆ្ន ំ ។ 

ឯរឧតដម្ រោររំទាវ រោរ រោរព្ស ីជាទីរោររ ! 

ខបើខទាេះបីជាខយើងបា យកចិត្តទញកដាក់ េិត្េំ្បឹងខ្បងរមួោន  េខ្មចបា លទធផល
ជាវជិជមា  ជាទីខមាទ ៈយ៉ាង កដី ក៏ខៅមា ចំណញ ចេាេះខាត្ ខដលខយើងទំាងអេ់ោន ្ត្ូវប ត
ចូលរួមខដាេះស្ោយ ខដាយការទទួលេញេ្ត្ូវេពេ់ខដើមបីជាឧត្ដម្បខយជ ៍ជូ ជាតិ្  ិង្បជា
ពលរដឋ។  

កនញង ័យខ េះ េ្ញំេូមេំណូមពរខដាយខេចកដីខោរព ចំខ េះ ឯកឧត្ដម ខោកជំទាវ ខោក 
ខោកស្េីទំាងអេ់ ខមត្តត ចូលរមួឱយបា ខពញខលញេ្មាប់រយៈខពល ២ (ពីរ) ថ្ងៃខ េះ ខដើមបី
ពិភាកា ផដល់ជាខយបល់ ឬខលើកជាេំណូមពរ ឬអ ញោេ ៍ខលើចំណញ ចជាក់ខេដងឱយបា  
ផញលផញេ ខដាយោម រតី្ទទួលេញេ្ត្ូវេពេ់ ខលើ្បធា បទទំាង ២ (ពីរ) ជាពិខេេការងារពិ ិត្យ
បញ្ជ ីខ ម្ េះ  ិងការចញេះខ ម្ េះខបាេះខឆ្ន ត្ ខដើមបីខធាើយ៉ាង ឱយកា ់ខត្្បខេើរ េមស្េប 
ជាក់ខេដង  ិងខជាគជ័យេ្មាប់ឆ្ន ំខាងមញេ។  

វធីិោស្តេដកនញងការពិភាកាខ េះ  ិងមា ការខណនំាខដាយ ឯកឧត្ដម អគគខលខាធិការ 
ខៅខ្កាយខពលេ្មាកពិោអាហារេ្ម ់នា្ពឹកខ េះរចួ ។ 

កនញងនាម គ.ជ.ប េ្ញំមា េងឃឹម  ិងជំខ ឿយ៉ាងមញត្មំាថា រាល់មតិ្ខយបល់ ឬេំណូមពរ 
 ិងអ ញោេ ៍របេ់ ឯកឧត្ដម ខោកជំទាវ ខោក ខោកស្េី ខដលបា ខលើកខែើងកនញងកិចច
ពិភាកាខ េះ ពិត្ជាវភិាគទា ដ៏ថ្ងលថាល   ិងជួយដល់អងគេ និបាត្រយៈខពល ២ (ពីរ) ថ្ងៃខ េះ 
ទទួលបា លទធផលជាខផលផ្កក  ជាទីខមាទ ៈ ត្តមការខ្ោងទញក។ 

ជាទីបញ្ច ប់កនញងនាមគណៈកមាម ធិការជាតិ្ខរៀបចំការខបាេះខឆ្ន ត្ ឯកឧត្ដម្បធា   ិងេលួ 
េ្ញំផ្កា ល់ េ្ញំេូមខងលងអំណរគញណខដាយខេចកដីខោរព ខកាត្េរខេើរ ខដាយខោម េះ  ិងកត្ញ្ាញត្តធម៌ 
យ៉ាង្ជាលខ្ៅបំផញត្ចំខ េះ្គប់ភាគី ក់ព័ ធទំាងអេ់ ជាអាទិ៍៖ 

- ្កេួងមហាថ្ផា ្កេួងការ រជាតិ្ ខដលបា ជួយខផនកេ តិេញេេ ដ ប់ធាន ប់ 
- ្កេួងអប់រ ំយញវជ   ិងកីឡា ខដលបា ជួយទីតំ្តងការយិល័យខបាេះខឆ្ន ត្ ជាពិខេេ
មន្រ ដីជាប់កិចចេ ារយៈខពលេលីខៅថាន ក់មូលដាឋ   

- ្កេួងព័ត៌្មា  ខដលបា ជួយផដល់កមមវធីិផសពាផាយ ជាពិខេេទូរទេស ៍  ិងវទិយញជាតិ្ 
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- ្កេួងខេដឋកិចច  ិង ិរញ្ាវត្ថញ ខដលបា ជួយផដល់ជាងវកិាជាតិ្ ជួយេ្មួលទំាង
 ីតិ្វធីិថ្ ការខ្បើ្បាេ់បា ទា ់ខពលខវោ 

- អាជ្ាធរ្គប់លំដាប់ថាន ក់ខដលបា ជួយេ្មបេ្មួល 
- គណបកស ខយបាយ ខដលបា ចូលរមួផដល់កិចចេ ការ ទំាងខៅថាន ក់ជាតិ្ ទំាងថាន ក់
ខ្កាមជាតិ្ 

- េមាគម អងគការមិ ខម រដាឋ ភិបាល ខដលបា ចូលរមួជួយផដល់េកខីកមម 
- អរគញណ្បជាពលរដឋ ខដលខោកបា អ ញខ្ោេះ អធាស្េ័យ ចំខ េះការរខំា 
ជាយថាខ ត្ញ ជាពិខេេកនញងយញទធនាការខោេនាខបាេះខឆ្ន ត្ 

- អរគញណ ឯកឧត្ដម ខោកជំទាវ ខោក ខោកស្េី ខដលបា យកចិត្តទញកដាក់ោដ ប់
កនញង្ពឹកខ េះ 

- អរគញណអនកោរព័ត៌្មា  ខដលបា ចូលរមួ 
- អរគញណជាពិខេេចំខ េះគណៈកមមការចត់្ខចងកមមវធីិ  ិងអាជ្ាធរខេត្ត ខដលបា 
ជួយខរៀបចំ  ិងេ ការេ្មបេ្មួលញញ ងំឱយកមមវធីិ្ប្ពឹត្តខៅខដាយរលូ  អធិកអធម 
 ិងខជាគជ័យ។ 

េូមខោរពជូ ពរ បវរេួេដី ជ័យមងគល ចំខ េះ ឯកឧត្ដម ខោកជំទាវ ខោក ខោកស្េី 
េមាជិក េមាជិកា អងគេ និបាត្ទាំងមូល េូមជួប្បទេះ ូវពញទធពរទំាង ៥ ្បការ គឺ អាយញ 
វណណៈ េញេៈ ពលៈ  ិងបដិភាណៈ កញំបីខឃលៀងោល ត្ខែើយ ។ 

េ្ញំេូម្បកាេខបើកអងគេ និបាត្ ចប់ពីខពលខ េះត្ខៅ ។ 

សមូអរគណុ! 


