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សម្តេ�េចប្រ��ុខរដ្ឋឋសេ�ទី�ទីទីួលជួ�ួឯកអគ្គគរដ្ឋឋទីូតតួកគ្គ�

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃព្រឹ�ហស្បបតិ៍ ៍ទីី១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេេលា

វេ�ោ ង៩:០០នាទីី ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនាភកេី សាយ ឈុំុ� ព្រឹបុ�ុ�

រដ្ឋឋស្បេីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា បា�អ�ុញ្ញាា តិ៍ឱ្យយវេលាក-

ជំ�ទាេ UIKU Kocaefe ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍េសិា�ញ្ញា  �ិងវេ�ញ-

ស្ប�តិ៍ថភា� ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋតិ៍ួកគី្គ ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក-

ក�ុុជា ចូលជំួបុស្បខែ�េងការគួ្គរស្ប� វេ�េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

កំុងព្រឹ�ះបុរ�នា�ព្រឹ�ះករុណាព្រឹ�ះបាទីស្បវេ�េចព្រឹ�ះបុរ�-

នា� នម្តេ�តេ� ស�ហ�ុន� ព្រឹ�ះ�ហាកសព្រឹតិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណា-

ចព្រឹកក�ុុជា �ិងកំុងនា�ស្បវេ�េចផ្ទាា ល់ ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនា-

ភកេី សាយ ឈុំុ� បា�ស្បខែ�េងអ�ណរសាទីរសាា គ្គ��ច៍�វេ�ះ

វេលាកជំ�ទាេ UIKU Kocaefe ខែដ្ឋលព្រឹតូិ៍េបា�ខែតិ៍ងតាំ�ងជាឯក-

អគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍េសិា�ញ្ញា  �ិងវេ�ញស្ប�តិ៍ថភា� ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋ-

តួិ៍កគី្គព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា។ តាំ�រយៈៈវេបុស្បក-

ក�មការទូីតិ៍របុស់្បវេលាកជំ�ទាេ ស្បវេ�េច��ជំ�វេ�ឿវេជំឿជាកថ់ា

វេលាកជំ�ទាេ�ឹង�ិតិ៍��បុ�េ�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីក�ូេទី�នាកទ់ី��ង �ិង

កិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េកិាររវាងព្រឹបុជាជំ� �ិងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរឱ្យយ

កា�ខ់ែតិ៍លអព្រឹបុវេស្បើរខែ��វេទីៀតិ៍ វេដ្ឋើ�បជីាគុ្គណព្រឹបុវេ�ជំ�ដ៍្ឋធ៏ំ�-

វេធំងទា�ងវេ�លបុចចុបុប�ំ �ិងវេ�លអនាគ្គតិ៍។

វេ�កំុងឱ្យកាស្បវេនាះ វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍បា�

ស្បខែ�េង�ូេការវេ�ញចិតិ៍េ �ិងវាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះទី�នាកទ់ី��ង

�ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េកិារដ្ឋល៏អព្រឹបុថ្ងៃ�រវាងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ វេលើ

េស័ិ្បយៈ�វេ�បាយៈ �ណិជំជក�ម ការេ�ិិវេ�គ្គ �ិងេស័ិ្បយៈ

អបុរ់ �។ 

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ បា�ជំព្រឹ�បុជូំ�ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�

រដ្ឋឋស្បេីទីពី្រឹជាបុថា ស្បភាតិ៍ួកគី្គបា�បុវេងើើតិ៍ព្រឹកុ��តិិ៍េភា�ជា�យួៈ

�ឹងស្បភា ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា។ វេលាកជំ�ទាេ��

វេលាកជំ�ទាេ UIKU Kocaefe �ិងស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនាភកេី សាយៈ ឈុុំ�

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិធីំចូលជូំ�សារតាំ�ង
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ជំ�វេ�ឿថា �ឹង��ការផ្ទាៃ ស់្បបុេូរគ្គណៈព្រឹបុតិិ៍ភូកព្រឹ�តិិ៍�ុស់្បរវាង

ស្បភា ថ្ងៃ�ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ វេដ្ឋើ�បជីំ�រុញការយៈល់ដ្ឋឹងរ�ួគំ្នា �ិង

បុវេងើើ��ូេទី�នាកទ់ី��ង �ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េកិាររវាងព្រឹបុវេទីស្ប

ទា�ង�ីរឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍ខ្លាំៃ �ងកាៃ ខែ��វេទីៀតិ៍។ ជា�យួៈគំ្នាវេនាះ វេលាក

ជំ�ទាេបា�វាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះសារៈស្ប�ខ្លាំ�រ់បុស់្បព្រឹបុវេទីស្ប

ក�ុុជាវេ�កំុងតិ៍�បុ�អ់ាសីុ្ប។

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍បា�ស្បខែ�េង�ូេការអបុអរសាទីរ

ច�វេ�ះព្រឹបុវេទីស្បក�ុុជាកំុងតិ៍ួនាទីីជាព្រឹបុធា�អាសាា �បុេូរវេេ� 

ខែដ្ឋលជាដ្ឋ�ណាកក់ាលដ្ឋល៏�បាកកំុងការវេ�ះព្រឹសាយៈបុញ្ញាា

កំុងតិ៍�បុ� ់�ិងវេលើស្បកលវេលាក។ វេទាះបុីជា�ោ ងវេ�ះកេី ក៏

ព្រឹបុវេទីស្បក�ុុជាបា�វេដ្ឋើរតិ៍ួនាទីី�ោ ងស្ប�ខ្លាំ� ់�ិងទីទីួលបា�

លទីធផលព្រឹបុកបុវេ�យៈវេជាគ្គជំយ័ៈ។

ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីីបា�រ �លឹកអ��ីទី�នាកទ់ី��ងការទូីតិ៍

រវាងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ ខែដ្ឋលព្រឹតិ៍ូេបា�បុវេងើើតិ៍វេ�ើងតាំ�ង�ីឆំ្នាំ�

១៩៥៩ �ិងការវេបុើកស្បវេ�ុធំជាផៃូេការសាថ �ទូីតិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកក�ុុជាព្រឹបុចាំ�វេ�សាធារណរដ្ឋឋតិ៍ួកគី្គ កាល�ីខែ�កុ�ៈៈ

ឆំ្នាំ�២០២២ ក�ៃងវេ�។ តាំ�រយៈៈទី�នាកទ់ី��ងការទូីតិ៍ថ្ងៃ�

ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ ស្បវេ�េចបា�ស្បខែ�េង�ូេវេស្បចកេីវេ�ញចិតិ៍េ �ិង

វាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះច�ណង�តិិ៍េភា� �ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េ-ិ

ការដ្ឋល៏អរវាងព្រឹបុជាជំ� �ិងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ ខែដ្ឋល��ការ

រកីចវេព្រឹ�ើ�ឥតិ៍ឈុំបុឈ់ុំរ។ 

កំុងនា�ព្រឹបុជាជំ�ក�ុុជា �ិងកំុងនា�ស្បវេ�េចផ្ទាា ល់ ស្បវេ�េច

បា�ខែ�ៃងអ�ណរគុ្គណច�វេ�ះរ�ឋ ភបិាលតិ៍ួកគ្គីបា�រ�ួច�ខែណក

ដ្ឋថ៏្ងៃ�ៃថាៃ ជំួយៈអភេិឌ្ឍឍវេលើព្រឹគ្គបុេ់ស័ិ្បយៈ ខែដ្ឋលវេធំាើឱ្យយព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកក�ុុជា��ការរកីចវេព្រឹ�ើ�ខ្លាំងស្បងគ� វេស្បដ្ឋឋកិចច

ដូ្ឋចវេ�លបុចចុបុប�ំ។ ជា�យួៈគំ្នាវេនាះ ស្បវេ�េចបា�ខែ�ៃងអ�ណរ-

គុ្គណច�វេ�ះរ�ឋ ភបិាលតិ៍ួកគី្គខែដ្ឋលបា�គ្នា�ព្រឹទីក�ុុជាកំុង

តួិ៍នាទីីជាព្រឹបុធា�អាសាា �បុេូរវេេ� �ិងបា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកិចច-

ព្រឹបុជុំ�ព្រឹតីិ៍ភាគ្គី (ក�ុុជា-តួិ៍កគី្គ �ិងវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �អាសាា �)

អាសាា �-តិ៍ួកគី្គវេលើកទីី៤ វេ�រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ កំុងឱ្យកាស្បកិចច-

ព្រឹបុជុំ�រដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េីការបុរវេទីស្បអាសាា �វេលើកទីី៥៥ �ិងកិចចព្រឹបុជុំ�

�ក�់�័ធកាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី៣ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២

ក�ៃងវេ�។

ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីីបា�បុញ្ញាជ កថ់ា ព្រឹ�ទឹីធស្បភា រដ្ឋឋស្បភា

រាជំរ�ឋ ភបិាល ព្រឹកសួ្បង សាថ បុ�័ជាតិិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក-

ក�ុុជាវេព្រឹតិ៍ៀ��ៃួ�ជា�ិចច វេដ្ឋើ�បវីេធំាើកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការដ្ឋជ៏ំិតិ៍-

ស្បំិទីធជា�យួៈ�ឹងវេលាកជំ�ទាេ កដូ៏្ឋចជាសាថ �ទូីតិ៍តិ៍ួកគី្គ វេដ្ឋើ�បី

រ�ួច�ខែណក�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីកច�ណង�តិិ៍េភា� �ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍-

បុតិ៍េិការ វេដ្ឋើ�បនីា��ក�ូេផលព្រឹបុវេ�ជំ�វ៍េ�េញិវេ��កជូំ�

ព្រឹបុជាជំ� �ិងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ។

តាំ�រយៈៈវេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋ

ស្បេីទីីបា���នា��ូេព្រឹ�ះរាជំបុណាេ �សួ្បរសុ្ប�ទុីកខ វេស្បចកេី�ឹករលឹក

�ីព្រឹ�ះករុណាព្រឹ�ះបាទីស្បវេ�េចព្រឹ�ះបុរ�នា� នម្តេ�តេ�

ស�ហ�ុន� ព្រឹ�ះ�ហាកសព្រឹតិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា �ិង

ស្បវេ�េចព្រឹ�ះ�ហាកសព្រឹតីិ៍ នម្តេ�តេ� �ុនិនាថ ស�ហនុ �ិង

ថំាកដ់្ឋឹកនា�ក��ូលជាតិ៍ិ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា ជូំ�ច�វេ�ះ

ឯកឧតិ៍េ�ព្រឹបុធានាធិំបុតីិ៍ ថំាកដ់្ឋឹកនា�ក��ូលព្រឹគ្គបុល់��បុថំ់ាក ់

ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋតិ៍ួកគី្គ។

ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីីបា�ព្រឹបុសិ្បទីធ�រជូំ�វេលាកជំ�ទាេ

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ សូ្ប���សុ្ប�ភា�លអ �ិងទីទីួលបា�វេជាគ្គ-

ជំយ័ៈកំុងវេបុស្បកក�មការទូីតិ៍ដ្ឋឧ៏តិ៍េុងគឧតិ៍េ�៕

(អតិ៍ថបុទី៖ �ុតិ៍ ស្បចចៈ រូបុភា�៖ គ្គង ់�ោ រ�ី)

ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីី �តិ៍រូបុអ�ុស្បាេរយីៈជា�យួៈវេលាកជំ�ទាេ UIKU Kocaefe 
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សម្តេ�េចប្រ��ុខរដ្ឋឋសេ�ទី�អនុញ្ញាា តឱ្យយឯកអគ្គគរដ្ឋឋទីូតអាលឺ��៉ង់់
ចូលជួូនសារតាំ�ង់ និង់សម្តែ�េង់ការគួ្គរស�

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃ�ុធំ ទីី៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេេលាវេ�ោ ង

៩:០០នាទីី ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនាភកេី សាយ ឈុំុ� ព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋ

ស្បេីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា បា�អ�ុញ្ញាា តិ៍ឱ្យយឯកឧតិ៍ដ� 

Stenfan Anton Messerer ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ខែតិ៍ងតាំ�ង�ម ីថ្ងៃ�

សាធារណរដ្ឋឋស្បហ��័ធអាលៃ��ោង ់ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក-

ក�ុុជា ចូលជំួបុជូំ�សារតាំ�ង �ិងស្បខែ�េងការគ្គួរស្ប� វេ�

េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

កំុងព្រឹ�ះបុរ�នា�ព្រឹ�ះករុណាព្រឹ�ះបាទីស្បវេ�េចព្រឹ�ះបុរ�-

នា� នម្តេ�តេ� ស�ហ�ុន� ព្រឹ�ះ�ហាកសព្រឹតិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណា-

ចព្រឹកក�ុុជា �ិងកំុងនា�ស្បវេ�េចផ្ទាា ល់ ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនា-

ភកេី សាយ ឈុំុ� បា�ស្បខែ�េងអ�ណរសាទីរសាា គ្គ��ច៍�វេ�ះ

ឯកឧតិ៍ដ� Stenfan Anton Messerer ព្រឹតិ៍ូេបា�ឯកឧតិ៍េ�

ព្រឹបុធានាធំិបុតីិ៍ ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋស្បហ��័ធអាលៃ��ោង ់ខែតិ៍ងតាំ�ង

ជាឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍េសិា�ញ្ញា  �ិងវេ�ញស្ប�តិ៍ថភា� ថ្ងៃ�សាធា-

រណរដ្ឋឋស្បហ��័ធអាលៃ��ោង ់ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា។ 

វេ�កំុងឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េ� Stenfan Anton Messerer

បា�ស្បខែ�េង�ូេការវេ�ញចិតិ៍េ �ិងវាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះទី�នាក-់

ទី��ង �ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការដ្ឋល៏អព្រឹបុថ្ងៃ�រវាងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង

�ីរ។ ជា�យួៈគំ្នាវេនាះ ឯកឧតិ៍េ�កប៏ា�វាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះ

ការរកីចវេព្រឹ�ើ��ោ ងឆ្នាំបុរ់ហ័ស្បរបុស់្បព្រឹបុវេទីស្បក�ុុជាផងខែដ្ឋរ។

ឯកឧតិ៍េ�ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍បា�បុញ្ញាជ កថ់ា តាំ�រយៈៈវេបុស្បក-

ក�មការទូីតិ៍របុស់្បឯកឧតិ៍េ�វេ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា 

ឯកឧតិ៍េ��ឹង�ិតិ៍��រ�ួច�ខែណក�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីកទី�នាកទ់ី��ង�តិិ៍េ-

ភា� �ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការដ្ឋល៏អព្រឹបុថ្ងៃ�រវាងរ�ឋ ភបិាល

ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនាភកេី សាយៈ ឈុុំ� ទីទីួលសារតាំ�ង�ីឯកឧតិ៍ដ� Stenfan Anton Messerer

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិធីំចូលជូំ�សារតាំ�ង
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ព្រឹបុជាជំ� �ិងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍លអព្រឹបុវេស្បើរខែ��

វេទីៀតិ៍។

ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីីបា�កតិ៍ស់្ប�គ ល់វេ�យៈវេស្បចកេីរកី-

រាយៈច�វេ�ះទី�នាកទ់ី��ងច�ណង�តិិ៍េភា� �ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍-

បុតិ៍េកិារដ្ឋល៏អរវាងព្រឹបុជាជំ� �ិងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ ខែដ្ឋល��

ការរកីចវេព្រឹ�ើ�ជាបុ�េបុនាា បុ។់ ស្បវេ�េច��ជំ�វេ�ឿវេជំឿជាកថ់ា 

កំុងឋា�ៈឯកឧតិ៍េ�ជាឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋស្បហ-

��័ធអាលៃ��ោង ់ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា ឯកឧតិ៍េ��ឹង

បុ�េ�ិតិ៍��ខែ�រកាព្រឹបុថ្ងៃ�ណីដ្ឋល៏អ ថ្ងៃ�ច�ណង�តិិ៍េភា� �ិងកិចច-

ស្បហព្រឹបុតិ៍ិបុតិ៍េិការរវាងព្រឹបុជាជំ� �ិងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ ខែដ្ឋល

��ទី�នាកទ់ី��ងជាយូៈរលងណ់ាស់្ប�កវេហើយៈឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍លអ

ព្រឹបុវេស្បើរវេ�ើងខែ��វេទីៀតិ៍។

កំុងនា�ព្រឹបុជាជំ�ក�ុុជា �ិងកំុងនា�ស្បវេ�េចផ្ទាា ល់ ស្បវេ�េច

បា�ខែ�ៃងអ�ណរគុ្គណច�វេ�ះរ�ឋ ភបិាលស្បហ��័ធអាលៃ��ោង់

ខែដ្ឋលបា�ផេល់ជំ��ួយៈអភេិឌ្ឍឍដ្ឋល់ក�ុុជាវេលើេស័ិ្បយៈអបុរ់ � 

សុ្បខ្លាំភបិាល ការវេបាស្បស្ប�អ តិ៍��ី សាលាកេីខែ�មរព្រឹកហ� អភ-ិ

បាលកិចច �ិងអភេិឌ្ឍឍ�េ៍ស័ិ្បយៈថា��លវេ�ជំ�បុទី។

ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីីបា�បុញ្ញាជ កថ់ា ព្រឹ�ឹទីធស្បភា រដ្ឋឋស្បភា

រាជំរ�ឋ ភបិាល ព្រឹកសួ្បង សាថ បុ�័ជាតិិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក-

ក�ុុជាវេព្រឹតិ៍ៀ��ៃួ�ជា�ិចច វេដ្ឋើ�បវីេធំាើកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េកិារដ្ឋ៏

ជំិតិ៍ស្បំិទីធជា�យួៈ�ឹងឯកឧតិ៍េ� កដូ៏្ឋចជាសាថ �ទូីតិ៍ថ្ងៃ�ស្បហ��័ធ

អាលៃ��ោងព់្រឹបុចាំ�វេ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា វេដ្ឋើ�បរី�ួច�ខែណក

�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីកច�ណង�តិិ៍េភា� �ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េកិារ

នា��ក�ូេផលព្រឹបុវេ�ជំ�វ៍េ�េញិវេ��កជូំ�ព្រឹបុជាជំ� �ិង

ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ។

តាំ�រយៈៈឯកឧតិ៍េ�ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីី
បា���នា��ូេព្រឹ�ះរាជំបុណាេ �សួ្បរសុ្ប�ទុីកខ វេស្បចកេី�ឹករលឹក

�ីព្រឹ�ះករុណាព្រឹ�ះបាទីស្បវេ�េចព្រឹ�ះបុរ�នា� នម្តេ�តេ� 

ស�ហ�ុន� ព្រឹ�ះ�ហាកសព្រឹតិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា �ិង

ស្បវេ�េចព្រឹ�ះ�ហាកសព្រឹតីិ៍ នម្តេ�តេ� �ុនិនាថ ស�ហន ុ�ិង

ថំាកដឹ់្ឋកនា�ក��ូលជាតិ៍ិ  ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា ជូំ�ច�វេ�ះ

ឯកឧតិ៍េ�ព្រឹបុធានាធិំបុតីិ៍ �ិងថំាកដ់្ឋឹកនា�ក��ូលព្រឹគ្គបុល់��បុ់

ថំាក ់ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋស្បហ��័ធអាលៃ��ោង។់

ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីីបា�ព្រឹបុសិ្បទីធ�រជូំ�ឯកឧតិ៍េ�ឯក-

អគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ សូ្ប���សុ្ប�ភា�លអ �ិងទីទីួលបា�វេជាគ្គជំយ័ៈ

កំុងវេបុស្បកក�មការទូីតិ៍ដ្ឋឧ៏តិ៍េុងគឧតិ៍េ�៕

(អតិ៍ថបុទី៖ �ុតិ៍ ស្បចចៈ រូបុភា�៖ គ្គង ់�ោ រ�ី)

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិធីំជួំបុស្បខែ�ដងការគ្គួរស្ប�

ស្បវេ�េចព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីី �តិ៍រូបុអ�ុស្បាេរយីៈជា�យួៈឯកឧតិ៍ដ� Stenfan Anton Messerer  
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សម្តេ�េចប្រ��ុខរដ្ឋឋសេ�ទី�អនុញ្ញាា តឱ្យយឯកអគ្គគរដ្ឋឋទីូតកាា ម្តេតម៉៉ាឡា ចូលជួូនសារតាំ �ង់

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃអង្គាគ រ ទីី១៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេេលាវេ�ោ ង

៩:០០នាទីី ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនាភកេ ីសាយ ឈុំុ� ព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋ

ស្បេីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា បា�អ�ុញ្ញាា តិ៍ឱ្យយឯកឧតិ៍ដ� 

Carlos Humberto Jiménez Licona ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ខែតិ៍ងតាំ�ង

�មី ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋកាា វេតិ៍�ោ ឡា ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក-

ក�ុុជា ចូលជូំ�សារតាំ�ង វេ�េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

កំុងព្រឹ�ះបុរ�នា�ព្រឹ�ះករុណាព្រឹ�ះបាទីស្បវេ�េចព្រឹ�ះបុរ�-

នា� នម្តេ�តេ� ស�ហ�ុន� ព្រឹ�ះ�ហាកសព្រឹតិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណា-

ចព្រឹកក�ុុជា �ិងកំុងនា�ស្បវេ�េចផ្ទាា ល់ ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនាភកេី 

សាយ ឈុំុ� បា�ស្បខែ�េងអ�ណរសាទីរសាា គ្គ��ច៍�វេ�ះ

ឯកឧតិ៍ដ� Carlos Humberto Jiménez Licona ព្រឹតិ៍ូេបា�

ឯកឧតិ៍េ�ព្រឹបុធានាធិំបុតីិ៍ ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋកាា វេតិ៍�ោ ឡា ខែតិ៍ង-

តាំ�ងជាឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍េសិា�ញ្ញា  �ិងវេ�ញស្ប�តិ៍ថភា� ថ្ងៃ�

សាធារណរដ្ឋឋកាា វេតិ៍�ោ ឡា ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា។ 

វេ�កំុងឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េ� Carlos Humberto Jiménez

Licona បា�ស្បខែ�េង�ូេការវេ�ញចិតិ៍េ �ិងវាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះ

ទី�នាកទ់ី��ង �ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការដ្ឋល៏អព្រឹបុថ្ងៃ�រវាងព្រឹបុវេទីស្ប

ទា�ង�ីរ។ ឯកឧតិ៍េ���ជំ�វេ�ឿថា តាំ�រយៈៈវេបុស្បកក�មការទូីតិ៍

របុស់្បឯកឧតិ៍េ�វេ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា ឯកឧតិ៍េ��ឹង

�ិតិ៍��រ�ួច�ខែណក�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីកទី�នាកទ់ី��ង�តិិ៍េភា� �ិងកិចច-

ស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េកិាររវាងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរវេលើេស័ិ្បយៈេបុបធំ� ៌�ិង

េស័ិ្បយៈ�ណិជំជក�មឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍ខ្លាំៃ �ងកាៃ ខែ��វេទីៀតិ៍ វេ�យៈសារ

ខែតិ៍�ណិជំជក�មរវាងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរវេ���កព្រឹ�តិិ៍ទាបុវេ�

វេ�ើយៈ។ ច�វេ�ះព្រឹបុវេទីស្បក�ុុជា ជាព្រឹបុវេទីស្បខែដ្ឋល��េបុបធំ�៌

ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនាភកេី សាយៈ ឈុុំ� ទីទីួលសារតាំ�ង�ីឯកឧតិ៍ដ� Carlos Humberto Jiménez Licona

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិធីំចូលជូំ�សារតាំ�ង
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សម្បូ �ូរបែ�� ជាពិិសេសសរម្បូណីីយដ្ឋាា នអង្គគរ និង្គតំំ�នស់េ�ស-

ចរណ៍ីជាសេ�ច�ន។

ឯកឧតំតម្បូឯកអគ្គគរដ្ឋា��តំបាន�ញ្ជាា កថ់ា ឯកឧតំតម្បូនឹង្គខិិតំខំិ

ជំំរុញ�ំនាក�ំ់នង្គ និង្គកិចចសហ��តិំ�តំតិការរវាង្គសាធារណី-

រដ្ឋាកាា សេតំម៉ាា ឡាជាម្បូយួនឹង្គតំំ�នអ់ាសាា នឱ្យយកានប់ែតំ��សេស�រ

សេ��ង្គបែ�ម្បូសេ�ៀតំ ពីិសេ��ះ��សេ�សជាសម៉ាជំិកអាសាា នម៉ាន

សកាត នុពិលកុុង្គការផ្លាា ស់�ត�រសេសដ្ឋាកិចច និង្គ�ណិីជំាកម្បូម។

កុុង្គឱ្យកាសសេនាះបែដ្ឋរ ឯកឧតំតម្បូឯកអគ្គគរដ្ឋា��តំបាន�នំាំ

ន�វការផ្លាត សំេ�ើ�សួរសុខិ�ុកខ��ក�សេដ្ឋាយកតីនឹករលឹកពីិឯកឧតំតម្បូ

��ធានាធិិ�តីំ នៃនសាធារណីរដ្ឋាកាា សេតំម៉ាា ឡា ថាា យ�ពិះករុណា

�ពិះបា�សសេម្បូតច�ពិះ�រម្បូនា� នរោ�ត្តតម សីហីមុនី �ពិះ-

ម្បូហាកស�តំ នៃន�ពិះរាជាណាច�កកម្បូុុជា និង្គជំ�នចំសេ�ះថុាក់

ដ្ឋឹកនាកំំពិ�លជាតំិ នៃន�ពិះរាជាណាច�កកមុុ្បូជា�ង្គបែដ្ឋរ។

សសេម្បូតច��មុ្បូខិរដ្ឋាសតី�ីបានកតំស់ម៉ាគ ល់សេដ្ឋាយសេសចកតីរកី-

រាយចំសេ�ះ�ំនាក�់ំនង្គចំណីង្គម្បូតិំតភាពិ និង្គកិចចសហ��តិំ-

�តំតកិារដ្ឋល៏អរវាង្គ��ជាជំន និង្គ��សេ�សទាំងំ្គពីិរ បែដ្ឋលម៉ាន

ការរកីចសេ�ម្បូ�នជា�នត�នាា �។់ សសេម្បូតចម៉ានជំំសេនឿសេជំឿជាកថ់ា 

កុុង្គឋានៈឯកឧតំតម្បូជាឯកអគ្គគរដ្ឋា��តំ នៃនសាធារណីរដ្ឋាកាា សេតំ-

ម៉ាា ឡា ��ចាំ�ំពិះរាជាណាច�កកម្បូុុជា ឯកឧតំតម្បូនឹង្គ�នតខិិតំខិំ

បែ�រកា��នៃពិណីីដ្ឋល៏អ នៃនចំណីង្គម្បូតិំតភាពិ និង្គកិចចសហ��តិំ-

�តំតកិាររវាង្គ��ជាជំន និង្គ��សេ�សទាំងំ្គពីិរ បែដ្ឋលម៉ាន�ំនាក-់

�នំង្គជាយ�រលង្គណ់ាស់ម្បូកសេហ�យឱ្យយកានប់ែតំលអ��សេស�រសេ��ង្គ

បែ�ម្បូសេ�ៀតំ។

សសេម្បូតច��ម្បូុខិរដ្ឋាសតី�ីបាន�ញ្ជាា កថ់ា �ពឹិ�ធសភា រដ្ឋាសភា

រាជំរដ្ឋាា ភិបិាល �កសួង្គ សាា �ន័ជាតិំ នៃន�ពិះរាជាណាច�ក-

កម្បូុុជាសេ�តំៀម្បូខិាួនជានិចច សេដ្ឋ�ម្បូូសីេធិា�កិចចសហ��តិំ�តំតិការដ្ឋជ៏ំិតំ-

សុិ�ធជាម្បូយួនឹង្គឯកឧតំតម្បូឯកអគ្គគរដ្ឋា��តំ សេដ្ឋ�ម្បូូសីេល�កកម្បូុស់

�ំនាក�់ំនង្គម្បូតិំតភាពិ និង្គកិចចសហ��តិំ�តំតិការនឹង្គនាមំ្បូក

ន�វ�ល��សេ�ជំនដ៍្ឋធ៏ិំសេធិង្គសេ�វញិសេ�ម្បូកស�ម៉ា��់�ជាជំន

និង្គ��សេ�សទាំងំ្គពីិរ។

តាម្បូរយៈឯកឧតំតម្បូឯកអគ្គគរដ្ឋា��តំ សសេម្បូតច��ម្បូុខិរដ្ឋាសតី�ី

បាន�នំានំ�វ�ពិះរាជំ�ណាត ំសួរសុខិ�ុកខ សេសចកតីនឹករលឹក

ពិី�ពិះករុណា�ពិះបា�សសេម្បូតច�ពិះ�រម្បូនា� នរោ�ត្តតម 

សីហីមុនី �ពិះម្បូហាកស�តំ នៃន�ពិះរាជាណាច�កកម្បូុុជា និង្គ

សសេម្បូតច�ពិះម្បូហាកស�តីំ នរោ�ត្តតម មុនិនាថ សីហីន ុនិង្គ

ថុាកដ់្ឋឹកនាកំំពិ�លជាតំិ នៃន�ពិះរាជាណាច�កកម្បូុុជា ជំ�នចំសេ�ះ

ឯកឧតំតម្បូ��ធានាធិិ�តីំ និង្គថុាកដ់្ឋឹកនាកំំពិ�ល�គ្គ�លំ់ដ្ឋា�់

ថុាក ់នៃនសាធារណីរដ្ឋាកាា សេតំម៉ាា ឡា។

សសេម្បូតច��ម្បូុខិរដ្ឋាសតី�ីបាន��សិ�ធពិរជំ�នឯកឧតំតម្បូឯក-

អគ្គគរដ្ឋា��តំ ស�ម្បូម៉ានសុខិភាពិលអ និង្គ��ួលបានសេជាគ្គជំយ័

កុុង្គសេ�សកកម្បូមការ��តំដ្ឋឧ៏តំតុង្គគឧតំតម្បូ៕

(អតំា��៖ នុតំ សចចៈ រ��ភាពិ៖ គឹ្គម្បូ សិ�ធី)

�ិដ្ឋាភាពិកុុង្គពិិធីិច�លជំ�នសារតាងំ្គ
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សម្តេ�េចប្រ��ុខរដ្ឋឋសេ�ទី�អនញុ្ញាា តឱ្យយឯកអគ្គគរដ្ឋឋទីូតម្តេ�ឡារសុ ចូលជូួនសារតាំ�ង់

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃព្រឹ�ហស្បបតិ៍ ៍ទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេេលា

វេ�ោ ង៩:០០នាទីី ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនាភកេ ីសាយ ឈុំុ� ព្រឹបុ�ុ�

រដ្ឋឋស្បេីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា បា�អ�ុញ្ញាា តិ៍ឱ្យយឯកឧតិ៍ដ�

Uladzimir BARAVIKOU ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ ខែតិ៍ងតាំ�ង�មី ថ្ងៃ�

សាធារណរដ្ឋឋវេបុឡារុស្ប ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា ចូល

ជំួបុជូំ�សារតាំ�ង វេ�េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

កំុងព្រឹ�ះបុរ�នា�ព្រឹ�ះករុណាព្រឹ�ះបាទីស្បវេ�េចព្រឹ�ះបុរ�-

នា� នម្តេ�តេ� ស�ហ�ុន� ព្រឹ�ះ�ហាកសព្រឹតិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណា-

ចព្រឹកក�ុុជា �ិងកំុងនា�ស្បវេ�េចផ្ទាា ល់ ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនា-

ភកេី សាយ ឈុំុ� បា�ស្បខែ�េងអ�ណរសាទីរសាា គ្គ��ច៍�វេ�ះ

ឯកឧតិ៍ដ� Uladzimir BARAVIKOU ព្រឹតិ៍ូេបា�ឯកឧតិ៍េ�

ព្រឹបុធានាធិំបុតីិ៍ ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋវេបុឡារុស្ប ខែតិ៍ងតាំ�ងជាឯក-

អគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍េសិា�ញ្ញា  �ិងវេ�ញស្ប�តិ៍ថភា� ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋ

វេបុឡារុស្ប ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា។ 

វេ�កំុងឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េ� Uladzimir BARAVIKOU

បា�ស្បខែ�េង�ូេការវេ�ញចិតិ៍េ �ិងវាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះទី�នាក-់

ទី��ង �ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការដ្ឋល៏អរវាងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ។

ជា�យួៈគំ្នាវេនាះ ឯកឧតិ៍េ�កប៏ា�វាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះការរកី-

ចវេព្រឹ�ើ��ោ ងឆ្នាំបុរ់ហ័ស្បរបុស់្បព្រឹបុវេទីស្បក�ុុជាផងខែដ្ឋរ។

ឯកឧតិ៍េ�ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍បា�ស្បខែ�េង�ូេការអបុអរសាទីរ

�ិងវាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះព្រឹបុវេទីស្បក�ុុជា ខែដ្ឋលទីទីួលបា�

វេជាគ្គជំយ័ៈកំុងវេ�លវេធំាើជាព្រឹបុធា�អាសាា �បុដូរវេេ� ខែដ្ឋលធានា

ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនាភកេី សាយៈ ឈុុំ� ទីទីួលសារតាំ�ង�ីឯកឧតិ៍ដ� Uladzimir BARAVIKOU ចូលជួំបុជូំ�សារតាំ�ង �ិងស្បខែ�េងការគ្គួរស្ប�

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិធីំចូលជូំ�សារតាំ�ង
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បាននូវស្ថិិ�រភាពនយោ�បាយក្នុុ�ងតំំបន ់ន�ងព�ភពយោ�ក្នុ។ 

ឯក្នុឧតំតមមានជំំយោនឿថា តាមរយៈយោបស្ថិក្នុក្នុមមការទូូតំរបស់្ថិ

ឯក្នុឧតំតមយោ�ព្រះពះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុមុ�ជា ឯក្នុឧតំតមនឹងខិ�តំខំិ

រមួចំណែ�ក្នុពព្រះងឹងពព្រះងីក្នុទំូនាក្នុទ់ូំនងម�តំតភាព ន�ងក្នុ�ចចស្ថិហ-

ព្រះបតំ�បតំត�ការរវាងព្រះបយោទូស្ថិទាំងំពីរក្នុុ�ងយោនាះទូនំាក្នុទំ់ូនងរវាង

សិ្ថាបន័នីតំ�បបញ្ញញ តំត� នៃនព្រះបយោទូស្ថិទាំងំពីរឱ្យយកានណ់ែតំព្រះបយោស្ថិើរ

យោ�ើងណែ�មយោទូៀតំ។

ស្ថិយោមតចព្រះបម�ខិរដ្ឋឋស្ថិតីទូីបានស្ថិណែមតងនូវការយោពញច�តំតចំយោ�ះ

ទូំនាក្នុទំ់ូនង ន�ងក្នុ�ចចស្ថិហព្រះបតំ�បតំត�ការដ្ឋល៏្អអរវាងព្រះបយោទូស្ថិទាំងំ

ពីរ។ ស្ថិយោមតចមានជំំយោនឿយោជំឿជាក្នុថ់ា ក្នុុ�ងឋានៈឯក្នុឧតំតមជាឯក្នុ-

អគ្គគរដ្ឋឋទូូតំ នៃនស្ថាធារ�រដ្ឋឋយោបឡារ�ស្ថិព្រះបចាំពំ្រះពះរាជាណា-

ចព្រះក្នុក្នុមុ�ជា ឯក្នុឧតំតមនឹងបនតខិ�តំខំិពព្រះងឹងពព្រះងីក្នុចំ�ងម�តំត-

ភាព ន�ងក្នុ�ចចស្ថិហព្រះបតំ�បតំត�ការយោល្អើព្រះគ្គបវ់ �ស័្ថិយរវាងព្រះបយោទូស្ថិ

ទាំងំពីរ ន�ងព្រះបជាជំនទាំងំពីរឱ្យយកានណ់ែតំល្អអព្រះបយោស្ថិើរយោ�ើងណែ�ម

យោទូៀតំ។

ស្ថិយោមតចព្រះបម�ខិរដ្ឋឋស្ថិតីទីូបានបញ្ជាា ក្នុថ់ា ព្រះពឹទូធស្ថិភា រដ្ឋឋស្ថិភា

រាជំរដ្ឋាឋ ភ�បាល្អ ព្រះក្នុសួ្ថិង សិ្ថាបន័ជាតំ� នៃនព្រះពះរាជាណាចព្រះក្នុ-

ក្នុមុ�ជាយោព្រះតំៀមខិួួនជាន�ចចយោដ្ឋើមបយីោ�ើើក្នុ�ចចស្ថិហព្រះបតំ�បតំត�ការដ្ឋជ៏ំ�តំ-

ស្ថិុ�ទូធជាមយួនឹងឯក្នុឧតំតមឯក្នុអគ្គគរដ្ឋឋទូូតំ យោដ្ឋើមបយីោល្អើក្នុក្នុមុស់្ថិ

ទូំនាក្នុទ់ូំនងម�តំតភាព ន�ងក្នុ�ចចស្ថិហព្រះបតំ�បតំត�ការនឹងនាមំក្នុ

នូវផល្អព្រះបយោ�ជំនដ៍្ឋ�៏ំយោ�ងយោ�វ �ញយោ�មក្នុស្ថិព្រះមាបព់្រះបជាជំន 

ន�ងព្រះបយោទូស្ថិទាំងំពីរ។

តាមរយៈឯក្នុឧតំតមឯក្នុអគ្គគរដ្ឋឋទូូតំ ស្ថិយោមតចព្រះបម�ខិរដ្ឋឋស្ថិតីទីូ

បាន�នំានូំវព្រះពះរាជំបណាត ំសួ្ថិរស្ថិ�ខិទូ�ក្នុខ ន�ងយោស្ថិចក្នុតីនឹក្នុរលឹ្អក្នុ

ពីព្រះពះក្នុរ�ណាព្រះពះបាទូស្ថិយោមតចព្រះពះបរមនា� នរោ�ត្តតម 

សីហីមុនី ព្រះពះមហាក្នុសព្រះតំ នៃនព្រះពះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុមុ�ជា ន�ង

ស្ថិយោមតចព្រះពះមហាក្នុសព្រះតីំ នរោ�ត្តតម មុនិនាថ សីហីន ុន�ង

ថុាក្នុដឹ់្ឋក្នុនាកំំ្នុពូល្អជាតំ�  នៃនព្រះពះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុមុ�ជា ជូំនចំយោ�ះ

ឯក្នុឧតំតមព្រះបធានា��បតីំ ន�ងថុាក្នុដ់្ឋឹក្នុនាកំំ្នុពូល្អព្រះគ្គបលំ់្អដ្ឋាប់

ថុាក្នុ ់នៃនស្ថាធារ�រដ្ឋឋយោបឡារ�ស្ថិ។

ស្ថិយោមតចព្រះបម�ខិរដ្ឋឋស្ថិតីទូីបានព្រះបស្ថិ�ទូធពរជូំន ឯក្នុឧតំតមឯក្នុ-

អគ្គគរដ្ឋឋទូូតំ សូ្ថិមមានស្ថិ�ខិភាពល្អអ ន�ងទូទូួល្អបានយោជាគ្គជំយ័

ក្នុុ�ងយោបស្ថិក្នុក្នុមមការទូូតំដ្ឋឧ៏តំត�ងគឧតំតម៕

(អតំិបទូ៖ ន�តំ ស្ថិចចៈ រូបភាព៖ គ្គង ់�ា រនី)

ទូ�ដ្ឋឋភាពក្នុុ�ងព��ីចូល្អជូំនស្ថារតាងំ

ស្ថិយោមតចព្រះបម�ខិរដ្ឋឋស្ថិតីទីូ �តំរូបអន�ស្ថិាវរយីជាមយួឯក្នុឧតំដម Uladzimir BARAVIKOU 
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ប្រ�ឹទីធសភាកាន់�ិណ្ឌឌ ម្តេ�នទី�១៤ ម្តេ��តេ�ទុី��តេ��ជួ����

កំុងឱ្យកាស្បបិុណឌ ទីី១៤ នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃសុ្បព្រឹក ទីី២៣ ខែ�

កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិ�ីតិិ៍វេកាស្បលបុណឌិ តិ៍ សុ�� 

កា ព្រឹបុធា�ស្បេីទីីព្រឹ�ឹទីធស្បភា ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ ម្តេទី� 

ង់ន អ�ុព្រឹបុធា�ទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងស្ប�ជំិក ស្ប�ជំិកាព្រឹ�ឹទីធ-

ស្បភា ព្រឹ��ទា�ងថំាកដ់្ឋឹកនា�ថ្ងៃ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា

បា�អវេញ្ញជ ើញសូ្បព្រឹតិ៍��េកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី១៤ វេ�េតិ៍េបុទុី�េតិ៍េ-ី

រាជំេរារា� ស្បថិតិ៍កំុងស្បង្គាើ តិ៍ច់តុិ៍�ុ� �ណឌ ដូ្ឋ�វេ�ញ រាជំធា�ី-

ភំ�វេ�ញ។

នាឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិ�ីតិិ៍វេកាស្បលបុណឌិ តិ៍ព្រឹបុធា�-

ស្បេីទីីព្រឹ�ឹទីធស្បភា ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍អ�ុព្រឹបុធា�ទីី២

ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងស្ប�ជិំក ស្ប�ជំិកាព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញ

ថាា យៈ�ូេវេព្រឹគ្គឿងស្បកាើ រៈបូុជា វេទីៀ� ធូំបុ ផ្ទាើ ភើ ី�ិងព្រឹបារ�ធកិចច

��សាើ រច�វេ�ះព្រឹ�ះរតិ៍ំព្រឹតិ៍យ័ៈ ស្ប�ទា�សី្បល �ិ��េព្រឹ�ះស្បងឃ

សូ្បព្រឹតិ៍ធំ�ស៌ាា ធំាយៈ ចវេព្រឹ�ើ�ព្រឹ�ះបុរតិិ៍េ �ិង�ុទីធជំយ័ៈ�ងគល

ព្រឹ��ទា�ងសាដ បុព់្រឹ�ះធំ�មេវិេស្បស្បវេទីស្បនា វេដ្ឋើ�បពី្រឹបុ�ូលកុស្បល

ផលបុុណយឧទីាិស្បកុស្បលជូំ�ដួ្ឋងេញិ្ញាា ណកខ�ធវេលាកអំក��

គុ្គណ បុ�ុាបុុរស្បជាតិិ៍ យុៈទីធជំ� យុៈទីធនារ ីខែដ្ឋលបា��លី �ិង

ទីទីួល�រណភា�វេ�កា�វ់េលាកខ្លាំង�ុ�។

ច�វេ�ះវេ�ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃវេ�រ ៍ទីី២៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ 

ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិ�ីតិ៍ិវេកាស្បលបុណឌិ តិ៍ សុ�� កា ព្រឹបុធា�ស្បេីទីី

ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ ម្តេទី� ង់ន អ�ុ

ព្រឹបុធា�ទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងស្ប�ជំិក ស្ប�ជំិកាព្រឹ�ឹទីធស្បភា 

ព្រឹ��ទា�ងថំាកដឹ់្ឋកនា�ថ្ងៃ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�

បុ�េអវេញ្ញជ ើញនា�យៈកចង្គាា � ់វេទីយៈយទា� �ិងវេព្រឹគ្គឿងបុរកិាខ រ រាបុ-់

បាព្រឹតិ៍វេេរព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃ �ហូវេទីវា�រឆ្លៃងឧទីាិស្បកុស្បលជូំ�

ដួ្ឋងេញិ្ញាា ណកខ�ធញាតិិ៍កា ឥស្បសរជំ� �ិងយុៈទីធជំ� ខែដ្ឋលបា�

�លីជីំេតិិ៍ វេដ្ឋើ�បជីាតិ៍ិ�តុិ៍ភូ� ិជា�ិវេស្បស្បដ្ឋល់ដ្ឋួងេញិ្ញាា ណ-

កខ�ធរបុស់្បស្បវេ�េចអគ្គគ�ហាធំ�មវេ�ធិំសាល ជា សុ�� �ិង

វេលាកជំ�ទាេ ម្តែ��៉ ម្តេសឿន ជា សុ�� ស្បវេ�េច សុ�ស�ុតិិ 

ជួ��័ន �ុន�រក័ស ឯកឧតិ៍េ� នៃន ម្តេ�៉ណា �ិងស្ប�ជំិក-

ស្ប�ជំិកាព្រឹ�ឹទីធស្បភាខែដ្ឋលបា�ទីទីួល�រណកាលវេ�កា�់

វេលាកខ្លាំង�ុ� ជាកិចចបុញ្ញចបុថ់្ងៃ��ិធំីបុណុយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី

១៤។

ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិ�ីតិិ៍វេកាស្បលបុណឌិ តិ៍ សីុ្ប� កា �ិងឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ វេទី� ង�

 ថំាកដឹ់្ឋកនា� ស្ប�ជំកិ ស្ប�ជិំកាព្រឹ�ឹទីធស្បភា ព្រឹ��ទា�ងថំាកដឹ់្ឋកនា�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា អវេញ្ញជ ើញសូ្បព្រឹតិ៍��េកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី១៤
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វេទីយៈយទា� �ិងវេទីយៈយេតិ៍ថុខែដ្ឋលវេេរព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃនា

ឱ្យកាស្បវេនាះរ�ួ��៖ បាយៈបុតិ៍េបុូរ៨ឈុុំតិ៍ សាដ្ឋក៣៥ឈុុំតិ៍ 

វេរៀបុច�ចង្គាា �ព់្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃ៤៧៤អងគ ខែផៃវេឈុំើ៣៣កន្រ្តី�េក

��ខែ�មរ៣៣កន្រ្តី�េក �ិងវេទីយៈយទា�វេផសងៗ១ឈុុំតិ៍ធំ� ព្រឹបុវេគ្គ�

បុចចយ័ៈព្រឹ�ះស្បងឃច��ួ�៤៧៤អងគ ព្រឹ��ទា�ងព្រឹបុវេគ្គ�បុចចយ័ៈ

វេេ�បិុណឌ �យួៈច��ួ�ធំ� �ិងជូំ��េកិាដ្ឋល់វេលាកតាំជំី វេលាក

�យៈជីំច��ួ�៥៦នាក ់វេ�យៈកំុង�ំក់ៗ ទីទួីលបា�ព្រឹកណាតិ៍់

ស្ប១ដុ្ឋ� �ិង�េកិា�យួៈច��ួ�។

សូ្ប�ជំព្រឹ�បុថា �ិធំីបុុណយកា�បិ់ុណឌ  �ិងភជុ �បុិណឌ  គ្គ�ជា�ិធំី

បុុណយជាតិ៍ិ ខែដ្ឋលព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែ�មរខែដ្ឋលជាអំកកា�ព់្រឹ�ះ�ុទីធ-

សាស្បនា ខែតិ៍ងខែតិ៍ព្រឹបារ�ធវេធំាើវេ�ើងជាវេរៀងរាល់ឆំ្នាំ� ចាំបុ�់ីថ្ងៃ�ៃ១

វេរាច ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃ១៥វេរាច ខែ�ភព្រឹទីបុទី វេ�យៈខែចកវេចញជា�ីរ

ដ្ឋ�ណាក ់កំុងវេនាះ គ្គ�ចាំបុ�ី់ថ្ងៃ�ៃ១វេរាច រហូតិ៍ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃ១៤វេរាច

ខែ�ភព្រឹទីបុទី ខែដ្ឋលជាថ្ងៃ�ៃកា�ប់ុិណឌ  �ិងថ្ងៃ�ៃ១៥វេរាច គ្គ�ជាថ្ងៃ�ៃ

បុុណយភជុ �បុិណឌ ។ �ិធំីបុណុយភជុ �បុិណឌ វេ�ះ��វេគ្នាលបុ�ណង 

វេដ្ឋើ�បឧីទីាិស្ប�ហាកុស្បលផលបុុណយថាា យៈ ព្រឹបុវេគ្គ� �ិងជូំ�

ដ្ឋល់បុ�ុាការជីំ� ��អតីិ៍តិ៍ព្រឹ�ះ�ហាកសព្រឹតិ៍ �ហាកសព្រឹតីិ៍��ី 

ព្រឹ�ះព្រឹគ្គូឧបុជំា�ចាំរយ ជំីដូ្ឋ� ជីំតាំ �តាំបុិតាំ ខែដ្ឋលព្រឹទីងប់ា�

វេសាយៈព្រឹ�ះទិីេងគតិ៍ អ�ិចចធំ�ម �ិងវេធំាើ�រណកាលវេ�វេហើយៈផង

ដ្ឋល់ឥស្បសរជំ� �ិងយុៈទីធជំ� ខែដ្ឋលបា��លីជំីេតិិ៍វេដ្ឋើ�បជីាតិ៍ិ

�តុិ៍ភូ�ជិាវេដ្ឋើ�ផងខែដ្ឋរ ព្រឹ��ទា�ងឱ្យយកូ�ខែ�មរវេយៈើងបា�បុ�វេ�ញ

�ូេអ�វេ�ើលអ៕

(អតិ៍ថបុទី៖ អាុក បុោូលី� រូបុភា�៖ គ្គង ់�ោ រ�ី)

 ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិធីំបិុណយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី១៤ វេ�េតិ៍េបុទុី�េតិ៍េីរាជំេរារា�

ថំាកដឹ់្ឋកនា� ស្ប�ជំកិ ស្ប�ជិំកាព្រឹ�ឹទីធស្បភា អវេញ្ញជ ើញរាបុប់ាព្រឹតិ៍
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ប្រ�ឹទីធសភាម្តេរៀ�ច��ិធី�សម្តេម៉ាោ ធីសឺាកស�ិទីធផលជួ�នួយរ�ស់
សិានទីូតចិនប្រ�ចាំ�ក�ោុជា

សាៃ កស្ប�ទិីធផលវេលើការជំួស្បជុំលអគ្នារព្រឹកហ� �ិងបុណាា -

ល័យៈព្រឹ�ឹទីធស្បភា ខែដ្ឋលជាជំ��ួយៈរបុស់្បសាថ �ទូីតិ៍ ថ្ងៃ�សាធារណ-

រដ្ឋឋព្រឹបុជា��ិតិ៍ចិ� ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា ព្រឹតូិ៍េបា�

វេរៀបុច��ិធំីស្បវេ�ុធំនារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២

វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់្បឯកឧតិ៍ដ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍

ម្តេទី� ង់ន អ�ុព្រឹបុធា�ទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងឯកឧតិ៍េ� វ៉៉ាង់

�ិនធាន ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា��ិតិ៍ចិ� 

ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា វេ�សាលសិ្បកាខ សាលាបុណាា -

ល័យៈព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

កំុងឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េ� ម្តេឡាក ឆាយ អគ្គគវេលខ្លាំធិំ-

ការស្បេីទីីព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�ជំព្រឹ�បុជូំ�អងគ�ិធីំព្រឹជាបុថា កំុងបុរបិុទី

ថ្ងៃ�ជំ�ង�កូេដី្ឋ-១៩ សាថ �ទូីតិ៍ ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា��ិតិ៍ចិ�

ព្រឹបុចាំ�ក�ុុជា បា�ឧបុតិ៍ថ�ៈគ្នា�ព្រឹទីវេលើគ្គវេព្រឹ�ងជំួស្បជុំលខែកល�អ

�ិងបុ��កក់�មេធិំីព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងបុណាា ល័យៈវេអ�ិចព្រឹតិ៍ូ�ិកដ្ឋល់

បុណាា ល័យៈព្រឹ�ឹទីធស្បភាក�ុុជា កំុងទឹីកព្រឹបាកច់��ួ�៧�ុ��ដុ្ឋលាៃ រ-

អាវេ�រកិ �ិងគ្គវេព្រឹ�ងជំួស្បជុំលអគ្នារព្រឹកហ� កំុងទឹីកព្រឹបាក់

ច��ួ�៤២.៥០០ដុ្ឋលាៃ រអាវេ�រកិ វេដ្ឋើ�បខីែកល�អបុរសិាថ �ការង្គារ

កំុងព្រឹ�ឹទីធស្បភាឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍លអព្រឹបុវេស្បើរខែ��វេទីៀតិ៍។

��ព្រឹបុសាស្ប�វ៍េ�កំុងឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េ� វ៉៉ាង់ 

�ិនធាន បា�បុញ្ញាជ កថ់ា ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក

ក�ុុជា ខែតិ៍ងរកាទី�នាកទ់ី��ងច�ណង�តិិ៍េភា�ជា�យួៈ�ឹង

សាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា��ិតិ៍ចិ�កំុងការរ�ួច�ខែណក�ោ ងស្ប�ខ្លាំ�់

វេលើកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េកិារទី�នាកទ់ី��ង�ោ ងជិំតិ៍ស្បំិទីធរវាង

សាថ បុ�័�ីតិិ៍បុបញ្ញាតិ៍េិ ថ្ងៃ�ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ �ិងការជំ�រុញអភេិឌ្ឍឍ

ទី�នាកទ់ី��ងរវាងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ។ ចាំបុត់ាំ�ង�ីឆំ្នាំ�២០២១�ក

សាថ �ទូីតិ៍ ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា��ិតិ៍ចិ� ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកក�ុុជា បា�ផេល់ជំ��ួយៈវេលើគ្គវេព្រឹ�ងជួំស្បជុំលអគ្នារ

ព្រឹកហ� �ិងបុណាា ល័យៈព្រឹ�ឹទីធស្បភា គ្គ�ជាភារកិចចខែដ្ឋលកំុងនា�

ជា�តិិ៍េខែដ្ឋកខែ�បុ។ ឯកឧតិ៍េ���ជំ�វេ�ឿវេជំឿជាកថ់ា បុនាា បុ�់ី

បុញ្ញចបុគ់្គវេព្រឹ�ងទា�ង�ីរវេ�ះរចួ បុរ�ិកាស្បការង្គារកំុងព្រឹ�ឹទីធ-

ស្បភា�ឹង��ភា�ព្រឹបុវេស្បើរវេ�ើងខែ���យួៈកព្រឹ�តិិ៍វេទីៀតិ៍។

ឯកឧតិ៍េ� វ៉៉ាង់ �ិនធាន បា�វាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះ

ឯកឧតិ៍េ� វាោ ង េ�ិធា� �ិងឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ វេទី� ង� ជាគ្គណៈអធិំបុតីិ៍ភា�

ឯកឧតិ៍េ� វេឡាក ឆ្នាំយៈ វេ�ើងរាយៈការណ៍ជូំ�អងគ�ិធីំ
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ទី�នាកទ់ី��ងរវាងសាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា��ិតិ៍ចិ� �ិងព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកក�ុុជា ខែដ្ឋលព្រឹតិ៍ូេបា�បុវេងើើតិ៍ �ិងបីុបាចខ់ែ�ទា��ោ ង

យៈកចិតិ៍េទុីក�កវ់េ�យៈថំាកដ់្ឋឹកនា�ចិ�ជំ�នា��ុ់� �ិងព្រឹ�ះ-

ករុណា ព្រឹ�ះេររាជំបិុតាំជាតិ៍ិខែ�មរ «ព្រឹ�ះបុរ�រតិ៍�វេកាដ្ឋឋ»។

ឯកឧតិ៍េ� វ៉៉ាង់ �ិនធាន បា�បុញ្ញាជ កថ់ា ព្រឹបុវេទីស្បចិ�

�ិងព្រឹបុវេទីស្បក�ុុជា គ្គ�ជា�តិិ៍េខែដ្ឋកខែ�បុ�ោ ង�ិតិ៍ព្រឹបាកដ្ឋ។ 

ភាគ្គីចិ�សូ្ប�ខែ�ៃងអ�ណរគុ្គណច�វេ�ះការព្រឹបុកា�ខ់្លាំជ បុ�់ោ ង

�ុ�ង�ោ តិ៍រ់បុស់្បក�ុុជាអ��ីវេគ្នាលការណ៍ចិ�ខែតិ៍�យួៈ។ ភាគី្គ

ចិ�កគ៏្នា�ព្រឹទី�ោ ង�ុ�ង�ោ តិ៍ដ់្ឋល់ភាគ្គីក�ុុជាកំុងការការ�រ

អធិំបុវេតិ៍យៈយភា�ជាតិិ៍ ឯករាជំយភា� �ិងវេស្បចកេីថ្ងៃ�ៃ�ំូររបុស់្ប

ជាតិ៍ិ គ្នា�ព្រឹទី�ោ ង�ុតិ៍��ដ្ឋល់ភាគ្គីក�ុុជាកំុងការវេដ្ឋើរវេលើ�គ៌្នា

អភេិឌ្ឍឍ�ខ៍ែដ្ឋលស្ប�ព្រឹស្បបុ�ឹងលកខ�ណឌ ជាតិ៍ិរបុស់្ប�ៃួ� គ្នា�ព្រឹទី

�ោ ង�ុ�ង�ោ តិ៍ដ់្ឋល់ភាគ្គីក�ុុជាកំុងកិចច�ិតិ៍��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងអភ-ិ

េឌ្ឍឍ�វ៍េស្បដ្ឋឋកិចច �ិងការខែកល�អជីំេភា�រស់្បវេ�របុស់្បព្រឹបុជា-

ជំ�។

វេព្រឹកាយៈ�ីបា�សាេ បុរ់បាយៈការណ៍របុស់្បឯកឧតិ៍េ�អគ្គគ-

វេលខ្លាំធំិការស្បេីទីីព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងព្រឹបុសាស្ប�រ៍បុស់្បឯកឧតិ៍េ� 

វ៉៉ាង់ �ិនធាន រចួ�ក ឯកឧតិ៍ដ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ ម្តេទី�

ង់ន អ�ុព្រឹបុធា�ទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�វាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បវេ�យៈ

វេស្បចកេីវេ�ញចិតិ៍េច�វេ�ះកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការរវាងអគ្គគវេលខ្លាំ-

ធំិការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងសាថ �ទូីតិ៍ ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា�-

�ិតិ៍ចិ�ព្រឹបុចាំ�ក�ុុជាខែដ្ឋលខែតិ៍ងខែតិ៍��ទី�នាកទ់ី��ងជាព្រឹបុចាំ�

�ិងកា�ខ់ែតិ៍ព្រឹបុវេស្បើរវេ�ើង វេទាះបីុជាស្បថិតិ៍កំុងការល�បាកវេ�យៈ

សារការរកីរាល�លជំ�ង�កូេដី្ឋ-១៩កវ៏េ�យៈ។ វេ�ះបុង្គាា ញ

ឱ្យយវេ�ើញ�ីទី�នាកទ់ី��ង�តិិ៍េភា�ក�ុុជា-ចិ�កា�ខ់ែតិ៍រងឹ��

�ិង��ភា�ធំ��ឹ់ងេបិុតិ៍េ ិ��ិថាស្បព្រឹ�បុវ់េ�លបុចចុបុប�ំ �ិង

វេ�ថ្ងៃ�ៃអនាគ្គតិ៍ ខែដ្ឋលទី�នាកទ់ី��ង�តិិ៍េភា�ខែដ្ឋកខែ�បុវេ�ះ�ឹង

កាៃ យៈវេ�ជាផលព្រឹបុវេ�ជំ�ដ៍្ឋធ៏ំ�វេធំងស្បព្រឹ�បុព់្រឹបុជាជំ� �ិង

ឯកឧតិ៍ដ� វាោ ង េ�ិធា� �ិងឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ វេទី� ង� វេ�ើង��ព្រឹបុសាស្ប�ក៍ំុងអងគ�ិធីំ

ស្ប�ជំកិ ស្ប�ជិំកាព្រឹ�ឹទីធស្បភា គ្គណៈព្រឹបុតិិ៍ភូចិ� �ិងវេភើៀេកិតិ៍េិយៈស្ប អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកំុងអងគ�ិធីំ
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កូ�វេ�ក�ុុជា-ចិ� ព្រឹគ្គបុជ់ំ�នា�វ់េ��ុ�វេទីៀតិ៍។

ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍បា�រ �លឹកថា ជំ��ួយៈរបុស់្ប

ព្រឹបុវេទីស្បចិ�ជូំ�ដ្ឋល់ព្រឹ�ឹទីធស្បភាក�ុុជានាវេ�លវេ�ះ ��ិខែ��ជា

ជំ��ួយៈវេលើកទីី១ វេហើយៈរតឹិ៍ខែតិ៍��ិខែ��ជាជំ��ួយៈវេលើកចុង

វេព្រឹកាយៈវេនាះវេទី វេ�យៈសារខែតិ៍ព្រឹបុវេទីស្បចិ�ខែតិ៍ងយៈកចិតិ៍េទុីក

�កជ់ំួស្បជុំល �ិងខែកល�អឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍ព្រឹបុវេស្បើរ�ូេវេហ�ឋ រចនា-

ស្ប�ុ�័ធខែដ្ឋលជាជំ��ួយៈរបុស់្បព្រឹបុវេទីស្បចិ�។ ជាកខ់ែស្បេង អគ្នារ

បុណាា ល័យៈព្រឹ�ទឹីធស្បភាព្រឹតិ៍េូបា�សាងស្បងវ់េព្រឹកា�ជំ��យួៈកិចច-

ស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េកិាររបុស់្បសាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា��ិតិ៍ចិ� វេហើយៈ

នាវេ�លវេ�ះព្រឹតូិ៍េបា�ជំួស្បជុំល វេធំាើទី�វេ�ើបុក�មឱ្យយកាៃ យៈជាបុណាា -

ល័យៈវេអ�ិចព្រឹតិ៍ូ�ិក ខែដ្ឋលវេ�ះគ្គ�ជាកាយៈេកិារដ្ឋស៏្បបុបុរស្បលអ

ព្រឹបុថ្ងៃ� �ិងយៈកចិតិ៍េទុីក�ក�់ុស់្បរបុស់្ប�តិិ៍េចិ��កវេលើព្រឹបុវេទីស្ប

ក�ុុជា។

ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍បា�វេស្បំើសុ្ប�ឯកឧតិ៍េ�ឯកអគ្គគ-

រដ្ឋឋទូីតិ៍ ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា��ិតិ៍ចិ�ព្រឹបុចាំ�ក�ុុជា ជួំយៈ

ជំ�រញុដ្ឋល់គ្គវេព្រឹ�ងកសាងអគ្នារសាលព្រឹបុជុំ�របុស់្បព្រឹ�ឹទីធស្បភា

ខែដ្ឋល��ការ    ឯកភា��ីថំាកដ់្ឋឹកនា�រចួ�កវេហើយៈវេនាះឱ្យយបា�

វេចញជារូបុរាងឆ្នាំបុ់ៗ  វេដ្ឋើ�បវីេព្រឹបុើព្រឹបាស់្បជាឧតិ៍េ�ព្រឹបុវេ�ជំ�៍

ដ្ឋល់ព្រឹ�ឹទីធស្បភាអាណតិ៍េទិីី៥ នាឆំ្នាំ�២០២៤ខ្លាំង�ុ� �ិងសូ្ប�

��ិិតិ៍យលទីធភា�បុ�េជួំយៈផេល់ជំ��ួយៈស្ប�ៈ របុរកិាខ របុវេចចកវេទីស្ប

វេព្រឹគ្គឿងវេអ�ិចព្រឹតិ៍ូ�ិក �វេធំាបាយៈដឹ្ឋកជំញ្ញជូ � �ិងបុ�េផេល់

អាហារូបុករណ៍រយៈៈវេ�លខែេង-�ៃី ដ្ឋល់�ន្រ្តី�េីខែផំកព្រឹសាេព្រឹជាេការ

ទូីតិ៍ស្បភា ទី�នាកទ់ី��ងអ�េរជាតិិ៍ ខែផំកភាសាចិ� �ិងវេ�សិ្បកា

វេឈុំាងយៈល់�ីស្បភា�វេ�បាយៈព្រឹបុជាជំ�ចិ� �ិងបុទី�ិ-

វេសាធំ�ត៍ាំ�េស័ិ្បយៈនានា វេដ្ឋើ�បយីៈក�កបុវេព្រឹ�ើវេស្បវាឱ្យយកា�់

ខែតិ៍ព្រឹបុវេស្បើរវេ�ើងខែ��វេទីៀតិ៍ដ្ឋល់ស្ប�ជិំក �ិងថំាកដ់្ឋឹកនា�ព្រឹ�ឹទីធ-

ស្បភាក�ុុជា៕

(អតិ៍ថបុទី៖ េង ់សុ្បជាតិ៍ិ រូបុភា�៖ គឹ្គ� សិ្បទីធី)

ទិីដ្ឋឋភា�កំុងអងគ�ិធីំ

ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ វេទី� ង� �តិ៍រូបុអ�ុស្បាេរយីៈជា�យួៈឯកឧតិ៍ដ� វាោ ង េ�ិធា�
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សក�មភា�ថ្នាា ក់ដ្ឋឹកនា �ប្រ�ឹទីធសភាជួ�ួស�ម្តេណ្ឌះស�ណាលជា�ួយនឹង់
ប្រ�ជា�លរដ្ឋឋ និង់ចូលរ�ួ�ិធី�ម្តេផសង់ៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ស្បវេ�េចេបិុុល-

វេស្បនាភកេ ីសាយ ឈុំុ� ព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក-

ក�ុុជា �ិងវេលាកជំ�ទាេ ព្រឹ��ទា�ងព្រឹកុ�ព្រឹគួ្គសារបា�អវេញ្ញជ ើញ

ព្រឹបារ�ធ�ិធីំបុងសុកូល ឧទីាិស្បកុស្បលជូំ�ដ្ឋល់ដ្ឋួងេញិ្ញាា ណកខ�ធ

�ហាឧបាស្បក គ្គង់់ ខាត់ �ិងញាតិ៍កាទា�ង៧ស្បនាេ � វេ�

េតិ៍េសុ្បេណា គី្គរ ី(វេ�េតិ៍េវេជំើងឆ្លំុក) ស្បថិតិ៍កំុងភូ�វិេជំើងឆ្លំុក �ុ�តាំ�ង-

ព្រឹកា�ង ព្រឹសុ្បកបាធាយៈ វេ�តិ៍េក��ងច់ាំ�។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ស្បវេ�េចេបិុុល-

វេស្បនាភកេ ីសាយ ឈុំុ� ព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក-

ក�ុុជា �ិងវេលាកជំ�ទាេ ព្រឹ��ទា�ងព្រឹកុ�ព្រឹគួ្គសារ បា�អវេញ្ញជ ើញ

ព្រឹបារ�ធ�ិធំីបុងសុកូល ឧទីាិស្បកុស្បលជូំ�ដ្ឋល់េញិ្ញាា ណកខ�ធ

�តាំ បិុតាំ ញាតិ៍កាទា�ង៧ស្បនាេ � វេ��ុ�វេកាះសូ្បទិី� វេ�តិ៍េ

ក��ងច់ាំ�។

2វេ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនា-

ភកេ ីសាយ ឈុំុ� ព្រឹបុ�ុ�រដ្ឋឋស្បេីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា 

�ិងវេលាកជំ�ទាេ បា�អវេញ្ញជ ើញព្រឹបារ�ធ�ិធីំបុងសុកូល វេដ្ឋើ�បី

ឧទីាិស្បកុស្បលជូំ�ដ្ឋល់ដួ្ឋងេញិ្ញាា ណកខ�ធបុុ�ាការជីំ� ខែដ្ឋល

បា��លីជំីេតិិ៍កំុងការតិ៍ស្បាូរ �វេ�ះជាតិិ៍ �តុិ៍ភូ�កិ�ុុជា វេ�

េតិ៍េបុទុី�េតីិ៍រាជំេរារា� (ឬេតិ៍េបុទុី�េតីិ៍) រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េ-ិ

ស្បងគហបុណឌិ តិ៍ ម្តេទី� ង់ន អ�ុព្រឹបុធា�ទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ព្រឹ��-

ទា�ងកូ� �ិងវេ� បា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួ�ិធីំកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី១១ 

វេដ្ឋើ�បឧីទីាិស្បកុស្បលផលបុុណយជូំ�ដ្ឋល់ ជំីដូ្ឋ� ជំីតាំ ញាតិ៍កា

ទា�ង៧ស្បនាេ � ច��ួ�៤េតិ៍េ ស្បថិតិ៍កំុង�ុ�ព្រឹបា�បីុ�ុ� ព្រឹសុ្បកព្រឹទា�ង

វេ�តិ៍េតាំខែកេ៕
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គ្គណ្ឌៈក�មការទាំ �ង់១០ប្រ�ឹទីធសភាចូលរ�ួកិចចប្រ�ជួុ�នានា

2ឯកឧតិ៍េ� យង៉់់ ម្តែស� ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី១
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ព្រឹបុជុំ�ជា�យួៈ�ន្រ្តី�េីវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �អ�គ្គណៈក�មការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិង�ន្រ្តី�េីការ�ិល័យៈអ�ភូ�ភិាគ្គទីី៨ អ��ីការ

វេព្រឹតិ៍ៀ�ជួំបុស្បេនាការជា�យួៈគ្គណៈក�ម ធិំការជាតិ៍ពិ្រឹបុយុៈទីធ

ព្រឹបុឆ្នាំ�ង�ឹងការជំួញដូ្ឋរ��ុស្បស �ិងព្រឹកសួ្បងកិចចការនារ ី�ិង

ករណីស្ប�វេណើ សុ្ប�របុស់្បតិ៍�ណាងជំ�ជាតិ៍ិវេដ្ឋើ�ភាគ្គតិិ៍ច១៦នាក់

�ក�ី១៦អ�បូរជំ�ជាតិិ៍ វេដ្ឋើ�បបីុង្គាា ញ �ិងសុ្ប��ិវេព្រឹគ្នាះវេ�បុល់

ផេល់ធាតុិ៍ចូលកំុងវេស្បចកេីព្រឹ�ងចាបុស់្បេី�ី តិ៍�បុ�ក់ារ�រ

ធំ�មជាតិិ៍ឆំ្នាំ�២០០៨ �ិងចាបុស់្បេី�ីថ្ងៃព្រឹ�វេឈុំើឆំ្នាំ�២០០២ �ិង

ការវេរៀបុច�របាយៈការណ៍  �ិងលទីធផលការង្គារព្រឹបុចាំ�ឆំ្នាំ�

២០២២ �ិងព្រឹបុចាំ�អាណតិ៍េិរបុស់្បគ្គណៈក�មការ ព្រឹ��ទា�ង

សួ្បរសុ្ប�ទុីកខអ��ីសាថ �ភា�សុ្ប�ភា�របុស់្ប�ន្រ្តី�េ ី�ិងព្រឹកុ�-

ព្រឹគួ្គសារ វេ�សាលគ្គណៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធស្បភា នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ 

ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�ថ្ងៃផាកំុងគ្គណៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេដ្ឋើ�បី
សាេ បុវ់េស្បចកេីរាយៈការណ៍របុស់្ប�ន្រ្តី�េនីាយៈក�ឋ �ព្រឹសាេព្រឹជាេ

ទូីវេ� �ិងនាយៈក�ឋ �ព្រឹសាេព្រឹជាេចាបុអ់��ីការវេព្រឹតិ៍ៀ�ជំួបុ

ស្បេនាការជា�យួៈគ្គណៈក�ម ធិំការជាតិ៍ិព្រឹបុយុៈទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង�ឹង

ការជំួញដូ្ឋរ��ុស្បស �ិងព្រឹកសួ្បងកិចចការនារ ី�ិងករណីស្ប�វេណើ សុ្ប�

របុស់្បតិ៍�ណាងជំ�ជាតិិ៍វេដ្ឋើ�ភាគ្គតិិ៍ច១៦នាក ់�ក�ី១៦អ�បូរ

ជំ�ជាតិិ៍ វេដ្ឋើ�បបីុង្គាា ញ �ិងសុ្ប��ិវេព្រឹគ្នាះវេ�បុល់ផេល់ធាតុិ៍ចូល

កំុងវេស្បចកេីព្រឹ�ងចាបុស់្បេី�ី តិ៍�បុ�ក់ារ�រធំ�មជាតិ៍ិឆំ្នាំ�២០០៨

�ិងចាបុស់្បេី�ីថ្ងៃព្រឹ�វេឈុំើ ឆំ្នាំ�២០២២ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�គ្គណៈ-

ក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធស្បភា នាថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ជា ម្តេជួដ្ឋឋ 

ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញជាអធំិបុតីិ៍-

ភា�កំុង�ិធំីវេធំាើបុទីបុង្គាា ញស្បេី�ី «បុទី�ិវេសាធំ� ៍�ិងតិ៍ួនាទីី

របុស់្បព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងទីស្បស�េស័ិ្បយៈទាកទ់ីង�ឹងឱ្យកាស្បស្បព្រឹ�បុ់

ការចូលរ�ួរបុស់្បសាធារណជំ� �ិងគ្គណវេ�យៈយភា�កំុង

អ��ុងេដ្ឋេ�េកិា» ខែដ្ឋលសិ្បកាព្រឹសាេព្រឹជាេវេ�យៈនាយៈក�ឋ �

ព្រឹសាេព្រឹជាេ�េកិា ថ្ងៃ�អគ្គគនាយៈក�ឋ �ព្រឹសាេព្រឹជាេ វេ�សាល-

ព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�មការទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។  

2វេលាកជំ�ទាេ ទី� �ូ�៉សុ� ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៥

ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញដឹ្ឋកនា�៖

-កិចចព្រឹបុជុំ�ថ្ងៃផាកំុងគ្គណៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេ�សាល-

ព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភា នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�

២០២២ វេដ្ឋើ�បបីុូកស្បរុបុលទីធផលស្បក�មភា�ការង្គាររបុស់្ប

គ្គណៈក�មការទីី៥ ព្រឹបុចាំ�ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ បុូកស្បរុបុ

�េកិាច�ណូល-ច�ណាយៈរបុស់្បគ្គណៈក�មការទីី៥ ព្រឹបុចាំ�ខែ�

សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ រាយៈការណ៍អ��ីស្បភា�ការណ៍�មីៗវេ�

វេលើ�ិភ�វេលាក �ិងបុញ្ញាា វេផសងៗ។

-ព្រឹបុជុំ�វេ�ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�

�ិវេស្បស្ប េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេដ្ឋើ�បវីេព្រឹតិ៍ៀ�វេរៀបុច�សិ្បកាខ សាលា
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សភាប្រើ�ើ�ភាសាបារាំងំ APF សី�ពី� ស័�យភាពីប្រើសដ្ឋឋកិិច្ចចរើស់

ស្ត្រីសី�ប្រើ�តំើំន់ជ់ន់ើទ និ់ងការច្ចរចារ និ់ងសន្ទាា នុ់កិម្មមប្រើ�កិុុង
ម្មជឈដ្ឋាឋ ន់សភា ដែដ្ឋលនឹ់ង�ើ�ពឹីតំីប្រើ�ចាើព់ី�ថ្ងៃ�ៃទ�២៧ ដ្ឋល់
ថ្ងៃ�ៃទ�២៩ ដែ�កិញ្ញាា  ឆុ្នាំ២ំ០២២។

2ឯកិឧតំីម្ម ម៉៉ម៉ ប៊ុុ�ននាង �ើធាន់គណៈៈកិម្មមការទ�១០
�ពឹីទធសភាបាន់អប្រើ�ើ �ញប្រើើ�កិកិិច្ចច�ើជំុ៖

-ថ្ងៃ�ាកុុិងគណៈៈកិម្មមការទ�១០�ពឹីទធសភា ប្រើដ្ឋ�ម្មី�ពិីន់ិតំយ
សប្រើ�ម្មច្ចប្រើល�របាយការណ៍ៈសី�ពី� សកិម្មមភាពីនិ់ងលទធ�ល
ការងារ របាយការណ៍ៈ�វិកិារើស់គណៈៈកិម្មមការ�ើចាដំែ�
កិញ្ញាា  ឆុ្នាំ២ំ០២២ ប្រើ�សាល�ើជំុពីិប្រើសស វិមិាន់�ពឹីទធសភា 
ន្ទា�ពីឹកិថ្ងៃ�ៃទ�២១ ដែ�កិញ្ញាា  ឆុ្នាំ២ំ០២២។

-ប្រើ�តំៀម្មជើួពិីភាកិាការងារជាម្មយួនឹ់ងគណៈៈ�ើតំភិូគូណៈៈ-
កិម្មមការសិកិាប្រើសុ�ើអប្រើងេតំអំប្រើពី�ពុីកិរលួយ ការ�ើ�ពឹីតំី�ុស 
និ់ងការពី�ងឹងអភូបិាលកិិច្ចចលអរើស់�ពឹីទធសភា ថ្ងៃន់�ពីះរាំជា-
ណាច្ច�កិថ្ងៃ�ឡងដ់្ឋ ៍ប្រើ�សាល�ើជុំពិីប្រើសស វិមិាន់�ពឹីទធសភា

ន្ទា�ពីឹកិថ្ងៃ�ៃទ�២១ ដែ�កិញ្ញាា  ឆុ្នាំ២ំ០២២។

2ន្ទាថ្ងៃ�ៃទ�៣១ ដែ�ស�ហា ឆុ្នាំ២ំ០២២ ឯកិឧតំដម្ម ខៀ�ៀវ 
ម៉�ត អនុ់�ើធាន់គណៈៈកិម្មមការទ�១�ពឹីទធសភាបាន់អនុ់ញ្ញាា តំ
ឱ្យយម្មស្ត្រីន់ី�ន្ទាយកិដ្ឋាឋ ន់�សាវិ�ជាវិទូប្រើ� ប្រើដ្ឋ�ម្មី�សំុប្រើ�ើល់ប្រើល�
ឯកិសារ�សាវិ�ជាវិប្រើល��ើធាន់ើទ «វិឌ្ឍឍន់ភាពីការងារ�ើយុទធ-
�ើឆ្នាំងំអំប្រើពី�ជួញដូ្ឋរម្មនុ់សស ប្រើពីសាចា ន់ិងប្រើទសន់ី�ើប្រើវិសន់»៍ 
ប្រើ�សាល�ើជំុគណៈៈកិម្មមការទ�១�ពឹីទធសភា។ 

2ន្ទា�ពីឹកិថ្ងៃ�ៃទ�៦ ដែ�កិញ្ញាា  ឆុ្នាំ២ំ០២២ ឯកិឧតំីម្ម ប្រា�ក់់ 
ចំំខៀើ �ន អនុ់�ើធាន់ និ់ងប្រើ�កិជំទាវិ ម៉� ំសណ្ដាា ប៊ុ់ ប្រើលខា-
ធិិការគណៈៈកិម្មមការទ�៨�ពឹីទធសភាបាន់�ើជំុជាម្មយួនឹ់ង
ប្រើ�កិ�ស� ជា ម៉៉ាលីកីា អនុ់�ើធាន់ន្ទាយកិដ្ឋាឋ ន់ទំន្ទាកិ-់
ទំន់ងអន់ីរជាតិំ ន់ិងប្រើ�កិ ងួន ស�គនាា ើទិ្ធា �ើធាន់ប្រើលខា-
ធិិការដ្ឋាឋ ន់អម្មគណៈៈកិម្មមការទ�៨�ពឹីទធសភា ប្រើដ្ឋ�ម្មី�ពីិន់ិតំយ
ពីិភាកិាប្រើល�ការប្រើរៀើចំ្ចឯកិសារស�មាើប់្រើ�តំៀម្មចូ្ចលរមួ្មកិិច្ចច-
�ើជំុ�ើចាឆុំ្នាំ ំថ្ងៃន់ប្រើវិទិកាសភាអាសុ�-បាា សុ�ហិ័្វិកិប្រើល�កិទ�៣០ 
(APPF-30) ប្រើ�កាម្មម្មូលើទ «សភា ន់ិងការអភូវិិឌ្ឍឍ�ើកិើ
ប្រើដ្ឋាយច្ច�រភាពីប្រើ�កាយជំងឺកូិវិ �ដ្ឋ-១៩» ដែដ្ឋលប្រើ��ងនឹ់ង�ើ�ពឹីតំ-ី
ប្រើ�ចាើព់ី�ថ្ងៃ�ៃទ�២៦ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទ�២៩ ដែ�តុំ� ឆុ្នាំ២ំ០២២ 
ប្រើ�ទ��កិុងបាងកិកិ ថ្ងៃន់�ពីះរាំជាណាច្ច�កិថ្ងៃ�ឡងដ់្ឋ ៍ន្ទាសាល-
�ើជំុគណៈៈកិម្មមការទ�៨ �ពឹីទធសភា៕
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� យង់៉់ 
ម្តែស� ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញ
វេគ្នារ�េញិ្ញាា ណកខ�ធស្ប�ឯកឧតិ៍េ� �ុ ូឡា� អកំតិ៍�ណាងរាន្រ្តីស្បេ
�ណឌ លវេ�តិ៍េរតិ៍�គី្គរ ី�ិងជាស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៤ ថ្ងៃ�
រដ្ឋឋស្បភា វេ�ភូ�អិូរកខែ�សង ស្បង្គាើ តិ៍បឹ់ុងកខែ�សង ព្រឹកុងបា�លុង
វេ�តិ៍េរតិ៍�គី្គរ ី។

2ឯកឧតិ៍េ� ជា ម្តេជួដ្ឋឋ ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី២ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជំួបុ�ិភាកាជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាស្បង្គាើ តិ៍ព់្រឹកា�ងធំំង ់�ិង
វេស្បមៀ� វេដ្ឋើ�ប�ីិភាកាការង្គារអ��ី៖ ១-ការអ�ុេតិ៍េខែផ�ការវេឆុ្នាំះ
វេ�កា�ក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតិ៍វេព្រឹជំើស្បតាំ�ងតិ៍�ណាងរាន្រ្តីស្បេ �ីតិិ៍កាល
ទីី៧ ឆំ្នាំ�២០២៣ របុស់្បសាលារាជំធា�ីភំ�វេ�ញ �ិង២-ការ
ខែណនា� �ិងការចងព្រឹកងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋតាំ�បុណាេ ភូ�ឱិ្យយចូល-
រ�ួ�ិ�ិតិ៍យបុញ្ញជ ីវេ�ម ះ �ិងចុះវេ�ម ះវេបាះវេឆំ្នាំតិ៍ ព្រឹ��ទា�ងវេ�
វេធំាើអតិ៍េស្បញ្ញាា ណបុណ័ា ឱ្យយបា�ព្រឹគ្គបុ់ៗ គំ្នា វេ�ព្រឹចកវេចញចូលខែតិ៍
�យួៈស្បង្គាើ តិ៍ព់្រឹកា�ងធំំង ់ខែដ្ឋលវេទីើបុខែតិ៍បុវេងើើតិ៍�ុ�វេគ្គឆំ្នាំ�២០២២
វេ�ះ ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈ�េកិា�យួៈច��ួ� �ិងជូំ�ស្ប�ៈ រវេព្រឹបុើ-
ព្រឹបាស់្ប�យួៈច��ួ�ដ្ឋល់អកំចូលរ�ួ វេ�សាលាស្បង្គាើ តិ៍ព់្រឹកា�ង-
ធំំង ់នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។ 

-ជាអធំិបុតីិ៍ភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ការង្គារវេបាះ-
វេឆំ្នាំតិ៍ព្រឹគ្គបុ�់ណឌ ទា�ងអស់្បកំុងរាជំធា�ីភំ�វេ�ញ វេដ្ឋើ�បវីេព្រឹតិ៍ៀ�
វេរៀបុច�ការង្គារកំុងវេ�ល�ិ�ិតិ៍យបុញ្ញជ ីវេ�ម ះ �ិងចុះវេ�ម ះវេបាះ-

វេឆំ្នាំតិ៍ឆំ្នាំ�២០២២ ស្បព្រឹ�បុក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតិ៍វេព្រឹជំើស្បតាំ�ងតិ៍�ណាង
រាន្រ្តីស្បេ�ីតិ៍ិកាលទីី៧ ឆំ្នាំ�២០២៣ វេ�រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃ
ទីី៣១ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួ�ិធំីបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៣ វេ�េតិ៍េជំយ័ៈឧតិ៍េ�
�ុ�ព្រឹស្បះជីំក ព្រឹស្បុកភំ�ព្រឹស្បុក វេ�តិ៍េបុនាា យៈ��ជំយ័ៈ (�ូល�ឋ �
ខែដ្ឋលឯកឧតិ៍េ�ធាៃ បុរ់ស់្បវេ�កំុងស្ប�យ័ៈបុោុល�តិ៍) វេដ្ឋើ�បអីរគុ្គណ
ស្ប�េភិា� �ិងវេដ្ឋើ�បរី �លឹក�ឹកគុ្គណដ្ឋល់�តាំ បុិតាំ �ិងបុងបុអូ�
ញាតិ៍ិស្បនាេ �ទា�ងអស់្ប ខែដ្ឋលបា�ខែចកឋា�វេ� ព្រឹ��ទា�ងនា�
�ូេវេព្រឹគ្គឿងឧបុវេភាគ្គ បុរវិេភាគ្គ �ិងចង្គាា �ព់្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃ
ខែដ្ឋលគ្គងច់ាំ�ព្រឹ�ះេស្បា ព្រឹ��ទា�ងបុចចយ័ៈស្បព្រឹ�បុក់សាងេតិ៍េ
�យួៈច��ួ� �ិងបា�ខែចកទា�ដ្ឋល់ឧបាស្បក ឧបាសិ្បកា ច�ណុះ
វេជំើងេតិ៍េ �ិងកុ�រា កុ�រ ីនាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។ 

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈ
អងើរច��ួ�២៥គី្គ�ូព្រឹកា� �ិង�េកិា�យួៈច��ួ� ជូំ�បុងបុអូ�
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋរតិ៍�់ោូតូិ៍កងប់ុីច��ួ�៥នាក ់វេ�វេគ្គហ�ឋ �របុស់្ប

សម៉ាជិួក សម៉ាជួិកាប្រ�ឹទីធសភា��ម្តេ��ការងារម្តេ�តាំ��ណាា ភូ�ូិភាគ្គទាំ �ង់៨
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ឯកឧតិ៍េ� ស្បថិតិ៍កំុងភូ�សិ្ប�ស�កុស្បលទីី១ ស្បង្គាើ តិ៍បឹ់ុងទី��ុ�ទីី១
�ណឌ ��ជំយ័ៈ រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�
២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ�បុណឌិ តិ៍ �៉ុង់ ឫទីធ� ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៣
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងនា�យៈកវេព្រឹគ្គឿងឧបុវេភាគ្គ បុរវិេភាគ្គ�យួៈ
ច��ួ� ជូំ�កងក�ៃ �ងបុញ្ញាជ ការ�ឋ �អងគរកស ខែដ្ឋលក��ុងចូល-
រ�ួ�ោ ងស្បក�មកំុងការ��កូ�វេឈុំើវេ�តិ៍�បុ�ភំ់�តាំវេ�ោ  តាំ�បុទី
បុញ្ញាជ ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់្បរបុស់្បស្បវេ�េចអគ្គគ�ហាវេស្បនាបុតីិ៍វេតិ៍វេជា ហុុន
ម្តែសន នាយៈករដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េ ីថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា រ�ួ��៖
អងើរ៥វេតាំ� ព្រឹជូំក១៦កាល ��៧់៥០កាល ស្បាុតិ៍��់
៧២០០ព្រឹគ្នាបុ ់សាចប់ាោ វេតិ៍១០០គី្គទីបូព្រឹកា� សាចព់្រឹកក២៥៥
គី្គទីបូព្រឹកា� ទឹីកព្រឹកូច១០០វេកស្ប ទឹីកបុរសុិ្បទីធ១០០វេកស្ប វេព្រឹបុង-
�ោ ស្បាូតិ៍៣.០០០លីព្រឹតិ៍ ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈកូ�វេឈុំើព្រឹបុណិតិ៍
ច��ួ�៤៧.៧៧០វេដ្ឋើ� វេ�ភំ�តាំវេ�ោ  ព្រឹសុ្បកស្ប�វេរាង វេ�តិ៍េតាំខែកេ 
នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខក�មករ ព្រឹ��ទា�ង
ចុះ�ិ�ិតិ៍យវេ�ើលព្រឹកុ�ការង្គារសាងស្បងវ់េរាងចព្រឹកផលិតិ៍ច�ណី
ស្បតិ៍ាទីី២ វេ��ុ�ខែកេផុស្ប ព្រឹស្បុកស្បាឹងហាេ វេ�តិ៍េព្រឹ�ះសី្បហ�ុ នា
ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។  

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខក�មករក��ុងព្រឹបុ�ូល
ផលវេ�ស្បាូ ព្រឹ��ទា�ងចុះ�ិ�ិតិ៍យវេ�ើល�ោ សីុ្ប�អគ្គគិស្ប�ីវេដ្ឋើរ
វេ�យៈថា��លហាគ ស់្បលា�កព្រឹជំូក វេ��ុ�ខែកេផុស្ប ព្រឹសុ្បកស្បាឹង-
ហាេ វេ�តិ៍េព្រឹ�ះសី្បហ�ុ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខក�មករ ព្រឹ��ទា�ងចុះ
ដ្ឋឹកនា�ព្រឹកុ�ការង្គារបុវេចចកវេទីស្បស្ប�ណង ់កសិ្បក�ម �ិងខែផំក
ខែ�ទា�ស្បតិ៍ាថ្ងៃព្រឹ� វេដ្ឋើ�ប�ីិ�ិតិ៍យខែកល�អវេ�ើងេញិទីីកខែ�ៃងចិញ្ញច ឹ�
ស្បតិ៍ាថ្ងៃព្រឹ�ឱ្យយ��ផ្ទាសុ្បកភា� វេ�ភំ�ខែស្ប�ជំយ័ៈ ព្រឹសុ្បកស្ប�វេរាងទីង
វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខក�មករ ព្រឹ��ទា�ង
ចុះ�ិ�ិតិ៍យវេ�ើលព្រឹបុ��័ធព្រឹបុឡាយៈបុងាូរទឹីកលូ �ិងវេហ�ឋ រចនា-
ស្ប�ុ�័ធនានា វេ�ភំ�ខែស្ប�ជំយ័ៈ ព្រឹសុ្បកស្ប�វេរាងទីង វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ�
នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ ព្រឹ��ទា�ងខែណនា�
ដ្ឋល់ក�មករអ��ីរវេបុៀបុខែ�ទា�ដ្ឋ�ណា�វេផសងៗ �ិងចុះ�ិ�ិតិ៍យវេ�ើល
ទី��បុទ់ីឹក វេហ�ឋ រចនាស្ប�ុ�័ធនានា វេ�ភំ�ខែស្ប�ជំយ័ៈ ព្រឹស្បុក
ស្ប�វេរាងទីង វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខក�មករ ព្រឹ��ទា�ង
ចុះ�ិ�ិតិ៍យវេ�ើលទី��បុទឹ់ីក ច�ើ រវេឈុំើព្រឹកញូង �ិងវេហ�ឋ រចនា-
ស្ប�ុ�័ធនានា វេ�ភំ�ខែស្ប�ជំយ័ៈ ព្រឹសុ្បកស្ប�វេរាងទីង វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ�
នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� សខុ 
ឥសាន ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញ
ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល�ិភាកាការង្គារជា�យួៈ�ឹងស្ប�ជិំក
ស្ប�ជិំកាព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ� វេ�ព្រឹសុ្បកក��ងព់្រឹតិ៍ខែបុក វេ�តិ៍េថ្ងៃព្រឹ�ខែេង។

2វេលាកជំ�ទាេ ទី� �ូ�៉សុ� ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៥
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�ថ្ងៃព្រឹជំ-
លាស់្ប �ិង�ិភាកាការង្គារអ��ីបុញ្ញាា វេផសងៗ ព្រឹ��ទា�ងជួំបុ
ស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខ វេលាក វេលាកព្រឹសី្បជាថំាក់
ដ្ឋឹកនា�រដ្ឋឋបាលព្រឹស្បុក�ញាឮ �ិងឧបុតិ៍ថ�ៈ�េកិា�យួៈច��ួ� �ិង
េតីាំ��ីវេស្បច��ួ�២២ព្រឹបុអបុធ់ំ� ថំា�លាបុរបុសួ្បវេបុតាំឌី្ឍ�ច��ួ�
១៣ព្រឹបុអបុធ់ំ� ស្បថិតិ៍កំុងព្រឹស្បុក�ញាឮ វេ�តិ៍េកណាេ ល នាព្រឹ�ឹក
ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។ 

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខអាជាើ ធំរ��ស្ប�តិ៍ថ-
កិចចក��ុងព្រឹបុចាំ�ការវេ�ព្រឹចកទាា រព្រឹ��ខែដ្ឋ�អ�េរជាតិិ៍ភំ�ដ្ឋិ� �ិង
�ិ�ិតិ៍យសាថ �ភា�វេចញ-ចូលរបុស់្បវេភើៀេជាតិិ៍ អ�េរជាតិិ៍ �ិង
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ�ព្រឹចកទាា រព្រឹ��ខែដ្ឋ�អ�េរជាតិិ៍ភំ�ដិ្ឋ� ថ្ងៃ�ព្រឹស្បុក
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ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

គ្គិរេីង ់វេ�តិ៍េតាំខែកេ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខវេលាកព្រឹសី្ប នាងកញ្ញាា
ជាព្រឹបុធា� អ�ុព្រឹបុធា� �ិងស្ប�ជំិកាគ្គណៈក�ម ធិំការ�ិវេព្រឹគ្នាះ-
វេ�បុល់កិចចការន្រ្តីស្បេី �ិងកុ�រព្រឹស្បុក�ញាឮ �ក�ីការ�ិ-
ល័យៈជំ�នាញថំាកព់្រឹស្បុក �ិង�ុ�ទា�ង១១ ថ្ងៃ�ព្រឹស្បុក�ញាឮ 
ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈព្រឹក�ច��ួ�២៥ សារុងច��ួ�២៥ ថំា�េតីាំ��ី-
វេស្បច��ួ�៣៨ព្រឹបុអបុ ់�ោ ស់្បច��ួ�២៦ព្រឹបុអបុ ់�ិង�េកិា�យួៈ
ច��ួ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេលាកជំ�ទាេ ទី� 
�ូ�៉សុ� ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងព្រឹកុ�ស្ប�-
ជំិកាព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញនា�យៈកវេទីយៈយទា� �ិងវេទីយៈយេតិ៍ថុ
រ�ួ��៖ អងើរច��ួ�២បាេ ព្រឹតីិ៍�ច��ួ�១វេកស្ប ទីឹកវេ�ះវេគ្នាខ្លាំបុ់
ច��ួ�១វេកស្ប �ចី��ួ�២វេកស្បធំ� ព្រឹតីិ៍វេងៀតិ៍ច��ួ�៥គី្គ�ូព្រឹកា�
ទីឹកបុរសុិ្បទីធច��ួ�៥វេកស្ប ទឹីកព្រឹកូចច��ួ�៥វេកស្ប ខែតិ៍ ស្បើរ 
��ខែ�មរ ខែផៃវេឈុំើ ព្រឹ��ទា�ងចង្គាា � ់�ិងបុចចយ័ៈ�យួៈច��ួ� ចូលរ�ួ
កំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៩ វេ�េតិ៍េ�ុ�ីព្រឹបុសិ្បទីធីេងស ស្បថិតិ៍

កំុង�ណឌ ខែព្រឹ�កវេ�ំ រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ។
2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� អុុក 

�ុុនម្តេឈុំឿន ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�
អវេញ្ញជ ើញជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�អ��ី
តួិ៍នាទីី ភារកិចចរបុស់្បព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ� �ិងការផេល់វេស្បវាធារណៈ
ជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋកំុង�ូល�ឋ � វេ�ព្រឹស្បុកតិ៍បូង�មុ � វេ�តិ៍េតិ៍បូង-
�មុ �។

2ឯកឧតិ៍េ� �៉ុ� ជួឹ�ហុុយ ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៧
ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ឯកឧតិ៍ដ� ម៉៉ាន់ ម្តេឈុំឿន អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�ម-
ការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងវេលាកជំ�ទាេ �ុ� សណាា � ់វេលខ្លាំ-
ធំិការគ្គណៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញជំួបុស្ប�វេណះ-
ស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ណឌ ក�បូុល �ិង�ន្រ្តី�េី�ក-់
��័ធវេដ្ឋើ�បសីាេ បុរ់បាយៈការណ៍រ�ួកំុង�ូល�ឋ � ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈ
�ូេ�េកិា�យួៈច��ួ� ស្បថិតិ៍វេ�សាលា�ណឌ ក�បុូល រាជំធា�ី-
ភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� �៉ុ� ជួឹ�ហុុយ ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៧
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជាអធិំបុតីិ៍ភា�កំុង�ិធីំសុ្ប��ច ស់្បទីឹក�ច ស់្បដី្ឋ �ិងព្រឹបុកាស្ប
វេបុើកការ�ឋ �សាងស្បងប់ុណាា ល័យៈ�យួៈ�ងំជូំ�សាលាបុឋ�-
សិ្បកាបឹុងខែកអក ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈ�េកិា�យួៈច��ួ�ស្បព្រឹ�បុវ់េេ�
បុិណឌ នាវេ�លខ្លាំង�ុ� �ិងអំកចូលរ�ួវេ�ភូ�បិុឹងខែកអក �ុ�
����ជំយ័ៈ ព្រឹសុ្បក��រក ៍វេ�តិ៍េថ្ងៃព្រឹ�ខែេង នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កញ្ញាា
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ឆំ្នាំ�២០២២។ 

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាស្បង្គាើ តិ៍ ់�ិង
វេស្បមៀ� វេដ្ឋើ�បសីាេ បុរ់បាយៈការណ៍រ�ួកំុង�ូល�ឋ � ព្រឹ��ទា�ង
ឧបុតិ៍ថ�ៈ�ូេ�េកិា�យួៈច��ួ� វេ�ស្បង្គាើ តិ៍វ់េគ្នាកឃ្លាៃ ង �ណឌ ខែស្ប�-
សុ្ប� រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាស្បង្គាើ តិ៍់
វេសំារ �ិងស្បង្គាើ តិ៍ឪ់វេឡាក វេដ្ឋើ�បសីាេ បុរ់បាយៈការណ៍រ�ួកំុង
�ូល�ឋ � ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈ�ូេ�េកិា�យួៈច��ួ� វេ��ណឌ
ក�បូុល រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2វេលាកជំ�ទាេ ម៉ាន ស�អាន ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៨
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខជា�យួៈព្រឹបុជា�ល-
រដ្ឋឋតាំ��ំងផាះខែដ្ឋល��ជីំេភា�ល�បាក �ិងចាំស់្បជំរា វេ�
�ុ�អ��ិលវេព្រឹ� ព្រឹសុ្បកសីុ្បធំរកណាេ ល វេ�តិ៍េថ្ងៃព្រឹ�ខែេង នាព្រឹ�ឹក
ថ្ងៃ�ៃទីី៣ �ិងថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ដឹ្ឋកនា�ព្រឹកុ�ស្ប�ជិំកាព្រឹ�ឹទីធស្បភា នា�យៈកវេទីយៈយទា� �ិង
វេទីយៈយេតិ៍ថុ រ�ួ��៖ អងើរច��ួ�២បាេ ព្រឹតីិ៍�ច��ួ�១វេកស្ប ទីឹក-
វេ�ះវេគ្នាខ្លាំបុច់��ួ�១វេកស្ប �ចី��ួ�២វេកស្បធំ� ព្រឹតីិ៍វេងៀតិ៍ច��ួ�
៥គី្គ�ូព្រឹកា� ទីឹកបុរសុិ្បទីធច��ួ�៥វេកស្ប ទីឹកព្រឹកូចច��ួ�៥វេកស្ប
ខែតិ៍ ស្បើរ-ស្ប ��ខែ�មរ ខែផៃវេឈុំើ ព្រឹ��ទា�ងចង្គាា � ់�ិងបុចចយ័ៈ�យួៈ
ច��ួ� ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុណុយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី៩ វេ�េតិ៍េខែព្រឹ�ក-
ព្រឹបា�ង កំុង�ុ�ក��ងហ់ៃួង ព្រឹស្បុក�ញាឮ វេ�តិ៍េកណាេ ល នាថ្ងៃ�ៃទីី
២០ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� គ្គង់ ់
សា�ជួ ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងឯកឧតិ៍េ�
�៉� �ុុននាង់ ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�
អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុណុយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី១ វេដ្ឋើ�បឧីទីាិស្ប-
កុស្បលជូំ�ដ្ឋល់ដ្ឋួងេញិ្ញាា ណកខ�ធបុុ�ាការជីំ� ញាតិ៍ិ�តិិ៍េជិំតិ៍-
ឆ្នាំៃ យៈ ក�ម ភបិាល យុៈទីធជំ� យុៈទីធនារ ីខែដ្ឋលបា��លីជីំេតិិ៍
វេដ្ឋើ�បបីុុ�ាវេហតុិ៍ជាតិ៍ិ�តុិ៍ភូ� ិ�ិងវេេរភតាំេ ហារព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃ
ខែដ្ឋលគ្គងច់ាំ�ព្រឹ�ះេស្បា វេ�េតិ៍េបុទុី�េតីិ៍ រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� �៉� �ុុននាង់
ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញជំួបុ
ស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងនា�យៈកអ�វេណាយៈដ្ឋថ៏្ងៃ�ៃ-
ថាៃ របុស់្បស្បវេ�េចព្រឹបុធា�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងវេលាកជំ�ទាេ ខែចកជូំ�
ដ្ឋល់ព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ� �ិងបុងបុអូ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋកំុង�ុ�ព្រឹតិ៍��ង-
ខែេង កំុង�ំក់ៗ ទីទួីលបា�៖ ស្បវេ�ៃៀកបុ��ក១់ឈុុំតិ៍ វេស្បរ ោូ�
លាបុ�ុ�១ព្រឹបុអបុ ់�ោ ស់្បបុិទី�ុ�២ព្រឹបុអបុ ់�ិងវេ�ៅព្រឹទីនាបុ់
លាបុ�ុ�៥ព្រឹបុអបុ ់�ិង�េកិា�យួៈច��ួ� ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈ�េកិា
ស្បព្រឹ�បុក់ារវេរៀបុច�អងគ�ិធំី �ិងបា�ចូលរ�ួរ �ខែលកទុីកខ �ិង
ចូលបុចចយ័ៈបុុណយស្ប�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ�យួៈច��ួ� វេ�សាលា�ុ�
ព្រឹតិ៍��ងខែេង ព្រឹស្បុកកណាេ លស្បាឹង វេ�តិ៍េកណាេ ល។ 

2ឯកឧតិ៍ដ� ម្តេខៀ� �ុត អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី១
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖
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-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�
វេ��ុ�តាំវេភ� ព្រឹស្បុកព្រឹតាំ�កក ់វេ�តិ៍េតិ៍ខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�សី្បហា 
�ិងថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុណុយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី៩ វេ�សាលាបុុណយ
ស្បថិតិ៍កំុងភូ�ថិ្ងៃព្រឹ�វេឈុំើទាលវេលើ �ុ�អងគតាំវេសា� ព្រឹសុ្បកព្រឹតាំ�កក់
វេ�តិ៍េតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីសូ្បព្រឹតិ៍��េកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី១ វេ�េតិ៍េឥ�ា-
បុបតិ៍េបុុរ ី(វេ�េតិ៍េអងគរតូិ៍ចខ្លាំងតិ៍បូង) ស្បថិតិ៍កំុងភូ�ពិ្រឹកវាោ � ់
ស្បង្គាើ តិ៍�់រគ្គធំ� ព្រឹកុងវេស្បៀ�រាបុ វេ�តិ៍េវេស្បៀ�រា� នាថ្ងៃ�ៃទីី១០
ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។ 

2ឯកឧតិ៍ដ� ឈុំនួ ម្តេ�ង់ អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី២
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-�ិ�ិតិ៍យការចាំកស់ាបុវេបុតុិ៍ង ខែរងខែដ្ឋកបុខែ�ថ�វេ��ុ�ទីី-
សំាកក់ារព្រឹបុជាការ�រ�ុ� ខែដ្ឋលវេទីើបុ�ឹងសាងស្បងរ់ចួច��ួ�
១២០ខែ�ោព្រឹតិ៍ព្រឹកឡា �ិងផដល់ស្ប�ៈ រវេផសងៗស្បព្រឹ�បុតុ់ិ៍បុខែតិ៍ង
ថ្ងៃផាកំុង �ិងខ្លាំងវេព្រឹ�អគ្នារ ព្រឹ��ទា�ងបា�ជំួបុព្រឹបុជុំ�ផ្ទាដ �វេផើើដ្ឋល់
ព្រឹបុជាការ�រទា�ងអស់្បចូលរ�ួខែ�ទា� �ិងវេព្រឹបុើព្រឹបាស់្បឱ្យយបា�
គ្គងេ់ងសយូៈរអខែងាង នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី១ វេ�េតិ៍េវេ�ធំារា�
ព្រឹ��ទា�ងចូលបុចចយ័ៈ�យួៈច��ួ�កសាងឧបុ�ឋ �សាលាបុណុយ
ខែដ្ឋលក��ុងសាងស្បង ់ស្បថិតិ៍កុំងភូ�គិ្គគី្គរធំ� �ុ�គ្គគី្គរធំ� ព្រឹស្បុក
វេគ្គៀ�សាា យៈ វេ�តិ៍េកណាដ ល នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�
កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ចាំន ់
ណាម្តេរត៉ អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�
អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួជាកិតិ៍េិយៈស្បកំុង�ិធីំស្បវេ�ុធំ�កឱ់្យយវេព្រឹបុើព្រឹបាស់្ប
ជាផៃូេការអគ្នារសិ្បកា១�ងំ ��៥បុ�ាបុ ់ថ្ងៃ�សាលាបុឋ�-
សិ្បកាព្រឹបុឡាយៈ�ៃូរ �ិងផៃូេព្រឹកាលវេ�ស្បាូ ផៃូេព្រឹកាលព្រឹគ្គួស្បព្រឹកហ�
ផៃូេល�ជំ�បុទី ព្រឹ��ទា�ងស្ប�ទិីធផលនានា វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�ដ្ឋ៏

�ុង�់ុស់្បរបុស់្បស្បវេ�េចព្រឹកឡាវេហា� ស ម្តេខង់ ឧបុនាយៈក-
រដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េី រដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េីព្រឹកសួ្បង�ហាថ្ងៃផា វេ��ុ�តាំបុោុ� ព្រឹស្បុកស្បខែងើ
វេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� �៉ុល ល�ឹ
អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញជំួបុ
ស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិង�ិភាកាការង្គារជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា
�ុ� ថ្ងៃ�ព្រឹស្បុកគ្នាស់្បព្រឹក� វេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង។

2ឯកឧតិ៍េ� អាយ ខន អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៦
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៤ វេ�េតិ៍េក��ង-់
សិ្បលា ស្បថិតិ៍កំុងព្រឹស្បុកក��ងសិ់្បលា វេ�តិ៍េព្រឹ�ះសី្បហ�ុ នាថ្ងៃ�ៃទីី
១៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាភូ� ិ�ុ� 
ព្រឹសុ្បក នាយៈបុោុស្បេ៍�គ្គរបាល�ុ� វេស្បមៀ� ស្បថិតិ៍កំុងព្រឹស្បុកគិ្គរសីាគ្គរ
�ិងព្រឹស្បុកវេកាះកុង វេ�តិ៍េវេកាះកុង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ �ិងថ្ងៃ�ៃទីី១៨ 
ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ ទីី១១ វេ�េតិ៍េឫស្បសពី្រឹជំុ� 
ព្រឹ��ទា�ងជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា
�ុ� ព្រឹស្បុក នាយៈបុោុស្បេ៍�គ្គរបាល�ុ� វេស្បមៀ� វេ�ព្រឹស្បុក�មបា�ង 
វេ�តិ៍េវេកាះកុង នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍ដ� ម៉៉ាន់ ម្តេឈុំឿន អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការ
ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងវេលាកជំ�ទាេ �ុ� សណាា �់ វេលខ្លាំធំិការ-
គ្គណៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ
ឯកឧតិ៍េ� ផន ដា�� ស្ប�ជំិកព្រឹកុ�ព្រឹបឹុការាជំធា�ីភំ�វេ�ញ 
�ិងវេលាក ប្រ�� �ុន� វេ�ស្បង្គាើ តិ៍ខ់ែព្រឹ�កវេលៀបុ ខែដ្ឋលក��ុង
ស្បព្រឹ�ក�ាបាល �ិងខែ�ទា�សុ្ប�ភា�វេ�វេគ្គហ�ឋ � ស្បថិតិ៍កំុង
�ណឌ វេព្រឹជាយៈចង្គាា រ រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�
២០២២។

2ឯកឧតិ៍ដ� ម៉៉ាន់ ម្តេឈុំឿន អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការ
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ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចូលរ�ួព្រឹបុជុំ�ជា�យួៈព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាស្បង្គាើ តិ៍ទ់ីឹកលអកទី់ី២ �ិង
ព្រឹបុធា�ភូ�ទិា�ង១៣ វេដ្ឋើ�ប�ិី�ិតិ៍យលទីធផលការង្គារខែ�សី្បហា 
�ិងវេលើកទិីស្បវេ�ការង្គារខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ព្រឹ��ទា�ង
ឧបុតិ៍ថ�ៈ�េកិាខែ�ទា�សុ្ប�ភា���ុស្បសចាំស់្ប �ិងស្ប�ៈ រការ�ិ-
ល័យៈ�យួៈច��ួ� វេ��ណឌ ទួីលវេគ្នាក រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃ
ទីី៣១ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំសូ្បព្រឹតិ៍��េកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី១ វេ�េតិ៍េបុទុី�-
េតីិ៍ រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈកខែ�សងវេ�ះវេគ្នា
ជូំ��ន្រ្តី�េីរាជំការខែផំកអនា�យ័ៈ ថ្ងៃ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភា វេ�យៈកេីព្រឹស្បឡាញ់វេ�ញចិតិ៍េ �ិងវេលើកទឹីកចិតិ៍េវេលើការ
�ិតិ៍��បុ�វេ�ញការង្គារ វេដ្ឋើ�បវីេលើកក�ុស់្បគុ្គណភា� វេសាភណ័-
ភា� �ិងបុរសិាថ �ថ្ងៃបុតិ៍ងកំុងបុរវិេេណព្រឹ�ឹទីធស្បភា នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី
១២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួវេេទិីកាសាធារណៈជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាស្បង្គាើ តិ៍់
ទឹីកលអកទី់ី២ វេដ្ឋើ�បសីាេ បុ ់ទីទួីលស្ប�ណូ��រ �ិងរ�ួគំ្នាវេ�ះ-
ព្រឹសាយៈបុញ្ញាា ជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ�យៈសាម រតីិ៍ទីទីួល�ុស្បព្រឹតិ៍ូេ
តាំ�ភារកិចចរបុស់្ប�ៃួ� ស្បថិតិ៍កំុង�ណឌ ទីួលវេគ្នាក រាជំធា�ី-
ភំ�វេ�ញ នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៤ វេ�េតិ៍េនាគ្គេ�័េ
ស្បថិតិ៍កំុងស្បង្គាើ តិ៍ប់ុឹងកកទី់ី២ �ណឌ ទួីលវេគ្នាក រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៧ វេ�េតិ៍េព្រឹបុជុំ�-
សាគ្គរ (វេ�េតិ៍េទឹីកឃ្លាៃ �ង) ស្បថិតិ៍កំុងព្រឹស្បុកលាា ឯ� វេ�តិ៍េកណាេ ល
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� ប្រ�ក់ ច�ម្តេរ �ន អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៨
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៦ វេ�េតិ៍េហររិកស-
រាជិំ�ី (វេ�េតិ៍េវា�ងចាំស់្ប) ស្បថិតិ៍វេ��ុ�វា�ងចាំស់្ប ព្រឹស្បុកឧដុ្ឋងគ 
វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ23
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុុណយ �ិងនា�យៈកដ្ឋង្គាា យៈវេ�ថាា យៈ វេដ្ឋើ�បី
សុ្ប�វេស្បចកេីសុ្ប� វេស្បចកេីចវេព្រឹ�ើ� វេ�បុូជំ�ីយៈ�ឋ �ព្រឹបុេតិ៍េិសាន្រ្តីស្បេ
វេលាកឧកញាោ  ឃឺ្លាំ �ង់ ម្តេ�ឿង �ិងវេលាកជំ�ទាេ ខាន់ ម្តេខៀ�
វេ�ភូ�កិ�ខែ�ងសាា យៈ �ុ�សំា�ព្រឹ�ះ ព្រឹសុ្បកបាកា� វេ�តិ៍េវេ�ធំ-៍
សាតិ៍ ់នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋតាំ�
�ំងផាះ វេ�ភូ�កិាដ �រ់យៈ �ុ�ដ្ឋ�ណាកអ់��ិល ព្រឹសុ្បកអងគស្បំួល 
វេ�តិ៍េកណាេ ល នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� ម្តែ�៉ន-សុ�ផាន ់អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការ
ទីី៩ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជួំបុ�ិភាកាការង្គារជា�យួៈព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ� �ិងសួ្បរសុ្ប�-
ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ព្រឹ��ទា�ងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹគ្គួសារថ្ងៃ�ស្ប� វេ�
ភូ�អិងគកេួច �ុ�ព្រឹ�ះ�នាៃ  ព្រឹស្បុកក��ងវ់េរាទី ៍វេ�តិ៍េសាា យៈវេរៀង នា
ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។ 

-ជួំបុ�ិភាកាការង្គារជា�យួៈព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ� �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈ�េកិា�យួៈច��ួ�ជូំ�ព្រឹគួ្គសារ
ព្រឹកីព្រឹក ព្រឹគួ្គសារថ្ងៃ�ស្ប�៤ព្រឹគ្គួសារ រដ្ឋឋបាល�ុ� ព្រឹបុជាការ�រ 
វេ��ុ�ព្រឹ�ះ�នាៃ  ព្រឹស្បុកក��ងវ់េរាទី ៍វេ�តិ៍េសាា យៈវេរៀង នារវេស្បៀល
ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុ�ិភាកាការង្គារជា�យួៈព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ� �ិងសួ្បរសុ្ប�-
ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ��ុ�ព្រឹ�ះ�នាៃ  ព្រឹស្បុកក��ងវ់េរាទី ៍វេ�តិ៍េសាា យៈ-
វេរៀង នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� ម្តែហ� ខន អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី១០
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ ឯកឧតិ៍េ� �ូល ម្តេ� ទីីព្រឹបឹុកាស្បវេ�េច
ព្រឹបុធា�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ខែដ្ឋលក��ុងស្បព្រឹ�ក�ាបាលជំ�ង�វេ�វេគ្គហ-
�ឋ � ព្រឹ��ទា�ងនា�យៈកអ�វេណាយៈ �ិង�េកិា�យួៈច��ួ� រ�ួ
��៖ ព្រឹកូចវេ�ធំស៍ាតិ៍ច់��ួ�២�ូ ទីឹកវេ�ះវេគ្នាវេ�ច��ួ�២
យៈួរ ទីឹកស្បខែណេ កច��ួ�៤យៈួរ ព្រឹតីិ៍វេឆ្នាំដ ច��ួ�៣គី្គ�ូព្រឹកា� �េកិា
�យួៈច��ួ� វេ�ភូ�ចិ�ការដូ្ឋង ស្បង្គាើ តិ៍រ់កាធំ� ព្រឹកុងចារ�� វេ�តិ៍េ
ក��ងស់្បុ� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី១ វេ�េតិ៍េអងគសិ្ប�ុលី 
ស្បថិតិ៍វេ��ុ�វេ�ើក ព្រឹស្បុកអងគស្បំួល វេ�តិ៍េកណាដ ល នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃ
ទីី១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួជាកិតិ៍េិយៈស្បកំុង�ិធំីបុណុយ �ិងបុូជាស្ប�វេលាកព្រឹសី្ប
ហុុន ឡា�ង់ ព្រឹគូ្គចូល�ិេតិ៍េ� ៍វេ�េតិ៍េអងគតាំ�ុញិ រាជំធា�ី-

ភំ�វេ�ញ នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខវេលាកជំ�ទាេ អុឹ� សាម្តេ�ឿន អតីិ៍តិ៍អំក
តិ៍�ណាងរាន្រ្តីស្បេវេ�តិ៍េក��ងស់្បុ� បុចចុបុប�ំជាទីីព្រឹបឹុការដ្ឋឋស្បភា វេ�
ស្បង្គាើ តិ៍សុ់្ប�រ័វេទី� ព្រឹកុងចារ�� វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី
១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខវេលាកជំ�ទាេ ទឹី� អុ�ន អតីិ៍តិ៍ព្រឹបុធា�
��ារីធំ�មការ �ិងសាស្បនា វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ� បុចចុបុប�ំជាទីីព្រឹបឹុកា
ស្បវេ�េចព្រឹបុធា�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេ�ស្បង្គាើ តិ៍ស់ាា យៈព្រឹកវាោ � ់ព្រឹកុងចារ-
�� វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយភជុ �បិុណឌ វេ�េតិ៍េថ្ងៃព្រឹ��ួច ស្បថិតិ៍វេ��ុ�
ថ្ងៃព្រឹ��ួច ព្រឹស្បុកអងគស្បំួល វេ�តិ៍េកណាដ ល នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�
កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� គ្គិន ម្តែណ្ឌត វេលខ្លាំធិំការគ្គណៈក�មការទីី២
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចូលរ�ួព្រឹបុជុំ�បុូកស្បរុបុលទីធផលការង្គារព្រឹបុចាំ�ខែ�សី្បហា 
�ិងទិីស្បវេ�ការង្គារបុ�េរបុស់្បរដ្ឋឋបាលវេ�តិ៍េតាំខែកេ វេ�សាលា



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ24
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

វេ�តិ៍េតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។
-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី១ វេ�េតិ៍េសី្បហ-

រតិ៍នារា� ស្បថិតិ៍កំុងព្រឹកុងដូ្ឋ�ខែកេ វេ�តិ៍េតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ដ្ឋល់
ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៧ វេ�េតិ៍េវេកាះអខែណដ តិ៍
�ិងេតិ៍េអងគបុុរាណ�ហារាជំធំ�មសាថ � (វេ�េតិ៍េព្រឹបាសាទីខែដ្ឋល
វេទីើបុកសាង�មី) ស្បថិតិ៍កំុង�ុ�រវេ�ញ ព្រឹស្បុកវេកាះអខែណដ តិ៍ វេ�តិ៍េ
តាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-នា�យៈក�ូេវេទីយៈយទា� �ិងវេព្រឹគ្គឿងឧបុវេភាគ្គ បុរវិេភាគ្គ វេេរ
ព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃគ្គងច់ាំ�ព្រឹ�ះេស្បាកំុងេតិ៍េយូៈ�ិកាេ�័េ ស្បថិតិ៍កំុង
�ុ�ថ្ងៃព្រឹ�យុៈថាើ  ព្រឹស្បុកអងគរបុូរ ីវេ�តិ៍េតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កញ្ញាា  
ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� អន សុុ� វេលខ្លាំធំិការគ្គណៈក�មការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិភាកាការង្គារព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�
ឈុំំួល��ជំយ័ៈ វេដ្ឋើ�បវីេឈុំាងយៈល់អ��ីការង្គារផដល់វេស្បវា
សាធារណៈជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ បុញ្ញាា ព្រឹបុឈុំ� �ិងស្ប�ណូ��រ 
កំុងព្រឹស្បុកព្រឹ�ះវេ�ព្រឹតិ៍ព្រឹ�ះ វេ�តិ៍េបុនាា យៈ��ជំយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ 
ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៥ វេ�េតិ៍េសុ្បេណា -
គី្គរភំី�ជំញ្ញាជ �ង ស្បថិតិ៍កំុងព្រឹសុ្បកព្រឹ�ះវេ�ព្រឹតិ៍ព្រឹ�ះ វេ�តិ៍េបុនាា យៈ��-
ជំយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� អន សុុ� វេលខ្លាំធំិការគ្គណៈក�មការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភា �ិងឯកឧតិ៍េ� ម្តេឈុំ�យ ចាំន់ណា វេលខ្លាំធំិការគ្គណៈ-
ក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-នា�យៈកកូ�វេដ្ឋើ�វេឈុំើព្រឹបុវេភទីវេបុងអាន្រ្តីហាកិច��ួ�៥០០វេដ្ឋើ�
ខែដ្ឋលជាអ�វេណាយៈ ឯកឧតិ៍េ�នាយៈឧតិ៍េ�វេស្ប�ីយៈ ៍ម្តែក គ្គឹ�
យ៉៉ាន ឧបុនាយៈករដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េី ព្រឹបុធា�អាជាើ ធំរជាតិិ៍ព្រឹបុយុៈទីធព្រឹបុ-
ឆ្នាំ�ងវេព្រឹគ្គឿងវេញៀ� ជូំ�ដ្ឋល់អងគភា�អគ្គគបុញ្ញាជ ការ�ឋ �រ�វេព្រឹកាះ

អគ្គគបុញ្ញាជ ការព្រឹបុចាំ�ទិីស្បភូ�ភិាគ្គទីី៥ ស្បថិតិ៍វេ�ព្រឹស្បុកព្រឹ�ះវេ�ព្រឹតិ៍-
ព្រឹ�ះ វេ�តិ៍េបុនាា យៈ��ជំយ័ៈ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�
២០២២។

-ចូលរ�ួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ផស�ាផាយៈវេស្បចកេីស្បវេព្រឹ�ចស្បដី�ី
ខែផ�ការរ�ួវេឆុ្នាំះវេ�កា�ក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតិ៍វេព្រឹជំើស្បតាំ�ងតិ៍�ណាង
រាន្រ្តីស្បេ�ីតិ៍ិកាលទីី៧ ឆំ្នាំ�២០២៣ វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�ឯកឧតិ៍ដ�
នាយៈឧតិ៍ដ�វេស្ប�ីយៈ ៍ម្តែក គ្គឹ�យ៉៉ាន ឧបុនាយៈករដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េ ី
ព្រឹបុធា�អាជាើ ធំរជាតិិ៍ព្រឹបុយុៈទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងវេព្រឹគ្គឿងវេញៀ� វេ�សាលា-
វេ�តិ៍េបុនាា យៈ��ជំយ័ៈ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ឆាយ 
�ណាា  វេលខ្លាំធំិការគ្គណៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងឯកឧតិ៍េ�
សាយ �ូរនិ ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�
អវេញ្ញជ ើញជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ� 
វេដ្ឋើ�បសីាេ បុ�ូ់េរបាយៈការណ៍អ��ីការអភេិឌ្ឍឍ�ូល�ឋ � �ិង
បុញ្ញាា ព្រឹបុឈុំ�នានា ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈ�េកិា�យួៈច��ួ�ដ្ឋល់
ព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�ដូ្ឋ�តីិ៍ ព្រឹស្បុក�ញាខែព្រឹកក វេ�តិ៍េតិ៍បូង�មុ �។
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ឆាយ 
�ណាា  វេលខ្លាំធិំការគ្គណៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ឯកឧតិ៍េ�
ឡាន់ ឆន វេលខ្លាំធំិការគ្គណៈក�មការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិង
ឯកឧតិ៍េ� សាយ �ូរនិ ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ផស�ាផាយៈវេស្បចកេី
ស្បវេព្រឹ�ចស្បេី�ី ខែផ�ការរ�ួវេឆុ្នាំះវេ�កា�ក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតិ៍វេព្រឹជំើស្ប
តាំ�ងតិ៍�ណាងរាន្រ្តីស្បេ�ីតិ៍ិកាលទីី៧ ឆំ្នាំ�២០២៣ វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍-
ភា�ឯកឧតិ៍េ� ជា សផុា�៉ ឧបុនាយៈករដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េ ីរដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េី
ព្រឹកសួ្បងវេរៀបុច�ខែដ្ឋ�ដី្ឋ �គ្គរូបុ�ីយៈក�ម �ិងស្ប�ណង ់វេ�វេ�តិ៍េ
តិ៍បូង�មុ �។

2ឯកឧតិ៍េ� គ្គឹ� ធា វេលខ្លាំធំិការគ្គណៈក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុណុយគ្គព្រឹ�បុ�់ួបុ៧ថ្ងៃ�ៃស្ប�វេលាក ណុ្ឌ�
ស� ជំ�ទីបុទី់ី១ �ុ�ថ្ងៃព្រឹ�ធំ� វេ�ភូ�គិ្គព្រឹគ្គួស្ប �ុ�ថ្ងៃព្រឹ�ធំ� ព្រឹស្បុកក��ង-់
វេរាទី ៍វេ�តិ៍េសាា យៈវេរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈរដ្ឋឋបាលព្រឹកុងសាា យៈវេរៀង
�ិងរដ្ឋឋបាលស្បង្គាើ តិ៍ទ់ា�ង៧ របុស់្បព្រឹកុង អ��ីការអភេិឌ្ឍឍ�ូល-
�ឋ � កេកីងាល់របុស់្បព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ �ិងការង្គារវេព្រឹតិ៍ៀ�វេរៀបុច�
ការវេបាះវេឆំ្នាំតិ៍ស្បកលឆំ្នាំ�២០២៣ វេ�ព្រឹកុងសាា យៈវេរៀង វេ�តិ៍េ
សាា យៈវេរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៧ វេ�េតិ៍េស្ប�េិភា�
ស្បថិតិ៍វេ�ភូ�ចុិងខែព្រឹ�ក ស្បង្គាើ តិ៍ស់ាា យៈវេរៀង ព្រឹកុងសាា យៈវេរៀង 
វេ�តិ៍េសាា យៈវេរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុណុយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី១០ វេ�េតិ៍េច��ួ�
៣គ្គ�៖េតិ៍េថ្ងៃព្រឹ�របឹុស្ប េតិ៍េវេ�ធំ�៍អ� �ិងេតិ៍េឯក (វេ�េតិ៍េវេតំាំតិ៍)
ស្បថិតិ៍វេ��ុ�វេតំាំតិ៍ ព្រឹស្បុកក��ងវ់េរាទី ៍វេ�តិ៍េសាា យៈវេរៀង។

2ឯកឧតិ៍េ� ម្តេឈុំ�យ ចាំន់ណា វេលខ្លាំធិំការគ្គណៈ-
ក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជាអធំិបុតីិ៍ភា�កំុង�ិធីំព្រឹបុគ្គល់ចន្រ្តីង្គាើ �ស្ប�ស�ស្ប�ថ្ងៃច ថា�-

�លច��ួ�៤០០ចន្រ្តីង្គាើ � ជាអ�វេណាយៈរបុស់្បព្រឹកុ�ហាុ� Guang

zhou lceberg Environmental Consulting Services Co.,

Ltd តាំ�រយៈៈវេលាកបុណឌិ តិ៍ ជា �ុន�ឫទីធ ិព្រឹបុធា�ស្ប�-
គ្គ�ព្រឹសាេព្រឹជាេេឌ្ឍឍ�ភា�ក�ុុជា-ចិ� ជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ�
ភូ�ដូិ្ឋ�ខែព្រឹចង �ិងភូ�វិេបាោ យៈវេកដឿង �ុ�ព្រឹ�ះវេ�ព្រឹតិ៍ព្រឹ�ះ វេ�តិ៍េ
បុនាា យៈ��ជំយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨-២៩ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៥ វេ�េតិ៍េសុ្បេណា គ្គីរភីំ�-
ជំញ្ញាជ �ង ស្បថិតិ៍កំុងព្រឹស្បុកព្រឹ�ះវេ�ព្រឹតិ៍ព្រឹ�ះ វេ�តិ៍េបុនាា យៈ��ជំយ័ៈ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួជា�យួៈព្រឹបុធា�ទីីព្រឹបឹុកាស្ប�គ្គ�ខែ�មរ-ចិ� វេលាក
វេលាកព្រឹសី្ប ស្ប�ជំិក ស្ប�ជំិកាស្ប�គ្គ� �ិងនាយៈក នាយៈក-
រង វេលាកព្រឹគ្គូ អំកព្រឹគ្គូ សាលាផ�ឆ្លឹង វេដ្ឋើ�បសីាេ បុ�់ីរបាយៈ-
ការណ៍ស្បេី�ី េឌ្ឍឍ�ភា�ការង្គារ ច�ណុចខ្លាំៃ �ង ច�ណុចវេ�ាយៈ
�ិងបុញ្ញាា ព្រឹបុឈុំ�របុស់្បស្ប�គ្គ� ស្បថិតិ៍វេ�ព្រឹកុងសិ្បរវីេសាភណឌ  
វេ�តិ៍េបុនាា យៈ��ជំយ័ៈ នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�
២០២២។
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-ជាអធំិបុតីិ៍ភា�កំុង�ិធីំព្រឹបុគ្គល់��រង្គាា �ប់ាល់ទាតិ៍�់តិិ៍េ-
ភា�អាយុៈ៣៥ឆំ្នាំ�វេ�ើង ច��ួ�៤វេ�តិ៍េ រ�ួ��៖ វេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង 
វេ�តិ៍េថ្ងៃបុោលិ� វេ�តិ៍េបុនាា យៈ��ជំយ័ៈ �ិងវេ�តិ៍េវេស្បៀ�រាបុ នា
រវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� ទីឹ� ផន វេលខ្លាំធិំការគ្គណៈក�មការទីី៩
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ���-
វេរាង ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈ�ូេអាេរង្គាកំុង�ំកច់��ួ�១អាេ �ិង
�េកិា�យួៈច��ួ� �ិងនា�យៈកវេទីយៈយេតិ៍ថុ �ិងចង្គាា �វ់េ�ព្រឹបុវេគ្គ�
ព្រឹ�ះស្បងឃ ខែដ្ឋលគ្គងច់ាំ�ព្រឹ�ះេស្បាេតិ៍េថ្ងៃព្រឹ�ព្រឹជា�ង ព្រឹ��ជា�យួៈ
វេ�ះកប៏ា�ព្រឹបុវេគ្គ�សីុ្ប�ោងតិ៍ច៍��ួ�២វេតាំ� �ិងព្រឹបុវេគ្គ�បុចចយ័ៈ
ស្បព្រឹ�បុក់សាង�យួៈច��ួ� ស្បថិតិ៍វេ�ព្រឹសុ្បកសាា យៈអ�ារ វេ�តិ៍េ
ថ្ងៃព្រឹ�ខែេង នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-នា�យៈកវេទីយៈយេតិ៍ថុ �ិងចង្គាា � ់វេ�ព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃខែដ្ឋល
គ្គងច់ាំ�ព្រឹ�ះេស្បាវេ�េតិ៍េព្រឹកវេ� ស្បថិតិ៍វេ��ុ�ព្រឹកវេ� ព្រឹស្បុកក�-
ចាំយៈ�រ វេ�តិ៍េថ្ងៃព្រឹ�ខែេង នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� ឡាន់ ឆន វេលខ្លាំធំិការគ្គណៈក�មការទីី១០
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចូលរ�ួជាកិតិ៍េិយៈស្បកំុង�ិធំីជួំបុជុំ�ព្រឹកុ��តិិ៍េលអ វេដ្ឋើ�បវីេឈុំាង-
យៈល់អ��ីភូ�សិាន្រ្តីស្បេ ខែដ្ឋលស្បវេ�េចវេតិ៍វេជានាយៈករដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េី វេធំាើ
ការតិ៍ស្បាូវេឆុ្នាំះវេ�ដ្ឋល់ការវាយៈផេួលរ �ល�របុបុព្រឹបុល័យៈ�ូជំ-
សាស្ប� ៍ស្បថិតិ៍វេ�ភូ�វិេកាះ�ម �ុ�ទី�ៃូង ព្រឹសុ្បកវេ��តិ៍ ់វេ�តិ៍េតិ៍បូង-
�មុ � នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។ 

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី២ វេ�េតិ៍េេហិារ-
ទី�ាឹ� ស្បថិតិ៍វេ�ព្រឹកុងសួ្បង វេ�តិ៍េតិ៍បូង�មុ � នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�
កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៦ វេ�េតិ៍េព្រឹតិ៍��ង-
ព្រឹ�ីង ស្បថិតិ៍វេ��ុ�ព្រឹតិ៍��ងព្រឹ�ីង ព្រឹស្បុកតិ៍�ខែបុរ វេ�តិ៍េតិ៍បូង�មុ � នាព្រឹ�ឹក
ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុុណយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី៧ វេ�េតិ៍េភំ�ហា�-់
ជំយ័ៈ ស្បថិតិ៍វេ��ុ�ហា�ជ់ំយ័ៈ ព្រឹស្បុកក��ងវ់េស្បៀ� វេ�តិ៍េក��ងច់ាំ�
នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�បុូកស្បរុបុលទីធផលការង្គារព្រឹបុចាំ�ខែ�សី្បហា
�ិងផស�ាផាយៈវេស្បចកដីស្បវេព្រឹ�ចខែផ�ការចូលរ�ួវេរៀបុច�ការ
វេបាះវេឆំ្នាំតិ៍វេព្រឹជំើស្បតាំ�ងតិ៍�ណាងរាន្រ្តីស្បេ �ីតិ៍ិកាលទីី៧ ឆំ្នាំ�២០២៣
ព្រឹ��ទា�ងនា�យៈកវេទីយៈយទា� សីុ្ប�ោងតិ៍១៍០វេតាំ� បុចចយ័ៈកសាង
�យួៈច��ួ� �ិងបុចចយ័ៈព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃគ្គងវ់េ�េតិ៍េចង្គាា បុុបាា -
រា� ស្បថិតិ៍វេ�ព្រឹសុ្បកអូររា�ងឪ វេ�តិ៍េតិ៍បូង�មុ � នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៩
ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ� ២០២២ ឯកឧតិ៍េ�
ថុង់ ចន់ ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ
ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ� ស្បង្គាើ តិ៍់
វេ�សាលាព្រឹកុងវេ��រភូ��ិា វេ�តិ៍េវេកាះកុង។

2ឯកឧតិ៍េ� ជឹួ� លា� ស្ប�ជំិកគ្គណៈក�មការទីី១
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�ព្រឹតិ៍��ង-
គ្គរ �ិងគ្គណៈភូ�ទិា�ង១០ថ្ងៃ��ុ�ព្រឹតិ៍��ងគ្គរ គ្គណៈព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គង
សាលាអ�ុេទិីាល័យៈសាអ ង ព្រឹបុធា��ណឌ លសុ្ប�ភា� �ិង
បុោុស្បេ៍រដ្ឋឋបាល�ុ� ព្រឹ��ទា�ងវេ�ះព្រឹសាយៈ�ូេបុញ្ញាា វេផសងៗខែដ្ឋល
��កំុង�ុ� ស្បថិតិ៍កំុងព្រឹស្បុកវេជំើងថ្ងៃព្រឹ� វេ�តិ៍េក��ងច់ាំ� នាថ្ងៃ�ៃទីី
២៨ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ� ២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយស្ប�ឳ�ុកវេលាកអភបិាលព្រឹស្បុក
ស្បាឹងព្រឹតិ៍ង ់វេ�តិ៍េក��ងច់ាំ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� �៉ូ� សងុ់ ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី២ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុណុយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី១ វេ�េតិ៍េ�ទីីវេស្ប�ឋ
ស្បថិតិ៍កំុង�ុ�ស្បា ព្រឹស្បុកកវេណដ ៀង វេ�តិ៍េវេ�ធំស៍ាតិ៍ ់នាថ្ងៃ�ៃទីី
១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។
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-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុណុយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី៤ វេ�េតិ៍េច��ួ�២
គ្គ�េតិ៍េស្ប�វេរាងកំុង�ុ�ស្ប�វេរាង �ិងេតិ៍េថ្ងៃព្រឹ��ៃុងកំុង�ុ�រកាតិ៍ ព្រឹស្បុក
ភំ�ព្រឹកវាោ ញ វេ�តិ៍េវេ�ធំស៍ាតិ៍ ់ព្រឹ��ទា�ងបា�ចូលរ�ួរ �ខែលក�រណ-
ទុីកខវេលាកព្រឹសី្ប ម្តេ�៉ ម្តេសរ � ភរ�ិវេលាក ម្តេសា� �ិសាល 
ព្រឹបុធា�ព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាព្រឹស្បុកភំ�ព្រឹកវាោ ញខែដ្ឋលបា�ទីទីួល�រណ-
ភា� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួព្រឹបុជុំ�សាេ បុរ់បាយៈការណ៍របុស់្បរដ្ឋឋបាលព្រឹស្បុកភំ�-
ព្រឹកវាោ ញ �ិងអបុអរសាទីរច�វេ�ះព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�ខែដ្ឋលវេទីើបុខែតិ៍
ចូលកា�ត់ិ៍�ខែណង�ម ីវេ�ព្រឹស្បុកព្រឹកវាោ ញ វេ�តិ៍េវេ�ធំស៍ាតិ៍ ់នាថ្ងៃ�ៃ
ទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុណុយកា�បិ់ុណឌ ទីី៧ វេ�េតិ៍េវេ�ធំសុ៍្បេណា -
រងស ី�ុ�អ�ៃងេ់លិ ព្រឹសុ្បកកវេណដ ៀង �ិង�េកិា�យួៈច��ួ�វេ�
បុេរណាព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃកំុងេតិ៍េវេ�ំ ស្បថិតិ៍កំុង�ុ�សំា�ព្រឹ�ះ 
វេដ្ឋើ�បរី�ួច�ខែណកជាចង្គាា �ស់្បព្រឹ�បុក់ា�បិ់ុណឌ ទីី៨ ព្រឹ��ទា�ង
�យួៈច�ខែណកស្បព្រឹ�បុព់្រឹ�ះស្បងឃវេព្រឹបុើព្រឹបាស់្បកំុងការគ្គងច់ាំ�ព្រឹ�ះ-
េស្បា ស្បថិតិ៍កំុងព្រឹស្បុកបាកា� វេ�តិ៍េវេ�ធំស៍ាតិ៍ ់នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ 
ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� ប្រចឹង់ គ្គឹ�ប្រសុាន ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការ
ទីី៣ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចូលរ�ួបុចចយ័ៈបុុណយព្រឹ��ទា�ងវេគ្នារ�េញិ្ញាា ណកខ�ធព្រឹ�ះ-
ស្ប�វេទី�ធំវេ�ម  ទិីន គ្គឹ�ហន ព្រឹ�ះវេ�អធិំការេតិ៍េព្រឹ�ះអណេូ ង
វេ�ព្រឹសុ្បកស្បាឹងព្រឹតិ៍ង ់វេ�តិ៍េក��ងច់ាំ� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�សី្បហា
ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួវេគ្នារ�េញិ្ញាណកខ�ធស្ប�ឧបាស្បក ប្រ�ក់ ប្រតាំង់
វេ�ភូ��ិ�កំុង �ុ���វេកាះសំា ព្រឹស្បុកស្បាឹងព្រឹតិ៍ង ់វេ�តិ៍េក��ង-់
ចាំ� ឆំ្នាំ�២០២២ នាលាៃ ចថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួ�ិធីំបុុណយគ្គព្រឹ�បុ�ួ់បុ៧ថ្ងៃ�ៃឧបាស្បក ប្រ�ក់ ប្រតាំង់ុ�
វេ�ព្រឹសុ្បកស្បាឹងព្រឹតិ៍ង ់វេ�តិ៍េក��ងច់ាំ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�
២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� ល� សារ � ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខថំាកដឹ់្ឋកនា�សាស្ប-
�ិកឥសាៃ � វេ�ភូ�កិ��ងខ់ែកស្ប �ុ�ព្រឹតិ៍��ងស្បខែងើ វេ�ព្រឹស្បុក
ទឹីកឈូុំ វេ�តិ៍េក��តិ៍ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខថំាកដ់្ឋឹកនា�ព្រឹ�ះេ-ិ
ហារឥសាៃ � ព្រឹ��ទា�ងចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋក��ុង

ស្បព្រឹ�ក�ាបាលជំ�ង�វេ�វេគ្គហ�ឋ � វេ�ភូ�កិ��ងក់ណាេ ល 
ស្បង្គាើ តិ៍ក់��ងក់ណាដ ល ព្រឹកុងក��តិ៍ វេ�តិ៍េក��តិ៍ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ 
ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ ព្រឹ��ទា�ងឧបុតិ៍ថ�ៈ
�េកិា�យួៈច��ួ�ជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងស្បព្រឹ�ក�ា-
បាលជំ�ង�វេ�វេគ្គហ�ឋ � វេ�ភូ��ិោ កព់្រឹបាងគ �ុ�ក��ងខ់ែព្រឹគ្គង 
ព្រឹស្បុកទឹីកឈូុំ វេ�តិ៍េក��តិ៍ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�
២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ�
ភូ�ទិីទឹីងថ្ងៃ�ៃ ស្បង្គាើ តិ៍ប់ុឹងទូីក ព្រឹកុងបូុកវេគ្នា វេ�តិ៍េក��តិ៍ នាថ្ងៃ�ៃ
ទីី១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ�
�ុ�ក��ងខ់ែព្រឹកង �ិង�ុ�ព្រឹតិ៍��ងស្បខែងើ ព្រឹស្បុកទឹីកឈូុំ វេ�តិ៍េក��តិ៍
នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល  �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខឯកឧតិ៍េ� ឡា 
នៃ� រដ្ឋឋវេលខ្លាំធិំការព្រឹកសួ្បងធំ�មការ �ិងសាស្បនា វេ�ព្រឹស្បុក-
ខែព្រឹស្បអ�បិុល វេ�តិ៍េវេកាះកុង នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ
ច��ួ�៣៥០នាក ់ព្រឹ��ទា�ងចូលរ�ួវេគ្នារ�េញិ្ញាា ណកខ�ធស្ប�
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ�ភូ��ិោ កព់្រឹបាងគ �ុ�ក��ងខ់ែព្រឹកង ព្រឹស្បុកទឹីកឈូុំ 
វេ�តិ៍េក��តិ៍ នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួវេគ្នារ�េញិ្ញាា ណកខ�ធស្ប�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ�ភូ��ិមី
ស្បង្គាើ តិ៍ថ់្ងៃព្រឹ�ធំ� ព្រឹស្បុកទឹីកឈូុំ វេ�តិ៍េក��តិ៍ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�
កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍ដ� សត 
ណាឌី� ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ
ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងវេលាកព្រឹបុធា�ភូ� ិវេលាក
វេលាកព្រឹសី្ប ជាស្ប�ជំិក ស្ប�ជំិកាព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�វេគ្នាកដូ្ឋង 
ព្រឹស្បុកអងគរជុំ� វេ�តិ៍េវេស្បៀ�រាបុ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍ដ� �ួង់ �៉យ
ស្ប�ជំិកគ្គណៈក�មការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញជួំបុ
ស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាថ្ងៃ�ព្រឹស្បុកតាំខែេង
វេ�តិ៍ដរតិ៍�គិ្គរ។ី

2វេលាកជំ�ទាេ ឃួនួ ឃួនុឌី� ស្ប�ជំិកាគ្គណៈក�មការ
ទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចូលរ�ួក�មេធិំីបុណុយ�ួបុវេញា�ព្រឹ�ះវេ�គ្គណវេ�តិ៍េក��ង-់
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ធំ� ស្បថិតិ៍វេ�េតិ៍េឥន្រ្តី�ាីយៈស៍្ប�េរៈ វេ�េតិ៍េក��ងធ់ំ� ស្បថិតិ៍កំុងព្រឹកុង
ស្បាឹងខែស្ប� វេ�តិ៍េក��ងធ់ំ� នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជាអធំិបុតីិ៍ភា�កំុង�ិធីំបុុណយផ្ទាើ សា�គ្គគីវេ�េតិ៍េព្រឹកសា�ង-
��ជំយ័ៈ ស្បថិតិ៍វេ��ុ�សា�គ់្គ ព្រឹសុ្បកក��ងស់ាា យៈ វេ�តិ៍េក��ងធ់ំ�
នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី១ វេ�េតិ៍េឥ�ាបុបតិ៍េបុរុ ី
(វេ�េតិ៍េអងគរតូិ៍ចខ្លាំងតិ៍បូង) ស្បថិតិ៍វេ�ភូ�ពិ្រឹកវាោ � ់ស្បង្គាើ តិ៍�់គ្គរ-
ធំ� ព្រឹកុងវេស្បៀ�រាបុ វេ�តិ៍េវេស្បៀ�រាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�
២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំសូ្បព្រឹតិ៍��េបុណុយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៥ ព្រឹ��-
ទា�ងរាបុប់ាព្រឹតិ៍ �ិងវេេរភតិ៍េព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃជាកិចចបុវេងាើយៈបុុណយ
វេ�េតិ៍េកាលេ�័េកដីចាំរ េ ៍ភូ�វិេទីៀ�ចាំស់្ប �ុ�ក��ងស់ាា យៈ ព្រឹស្បុក
ក��ងស់ាា យៈ វេ�តិ៍េក��ងធ់ំ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំសូ្បព្រឹតិ៍��េបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៦ វេ�
េតិ៍េក��ងស់ាា យៈ ភូ�កិ��ងស់ាា យៈ �ុ�ក��ងស់ាា យៈ ព្រឹសុ្បកក��ង-់

សាា យៈ វេ�តិ៍េក��ងធ់ំ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។
-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុណុយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី៨ វេ�េតិ៍េឥន្រ្តី�ាីស្ប�េរៈ

(វេ�េតិ៍េក��ងធ់ំ�) ស្បថិតិ៍កំុងស្បង្គាើ តិ៍ថ់្ងៃព្រឹ�តាំហាូ ព្រឹកុងស្បាឹងខែស្ប� 
វេ�តិ៍េក��ងធ់ំ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេលាកជំ�ទាេ ជា 
ច័នទម្តេទី�� ស្ប�ជំិកាគ្គណៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�
អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៤ ស្បថិតិ៍វេ�
េតិ៍េទីួលទី��ូង ស្បង្គាើ តិ៍ទ់ីួលទី��ូងទីី១ �ណឌ ច�ការ�� រាជំធា�ី-
ភំ�វេ�ញ ។   

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� អុុក គ្គង់់
ស្ប�ជំិកគ្គណៈក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ���ជំយ័ៈ 
ព្រឹស្បុកស្ប��ូតិ៍ វេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង �ិងបា�ព្រឹបុគ្គល់កុ��យូទីរ័�យួៈ-
វេព្រឹគ្គឿងដ្ឋល់បុោុស្បេ៍រដ្ឋឋបាល�ុ���ជំយ័ៈ ស្បថិតិ៍វេ��ុ���ជំយ័ៈ 
ព្រឹស្បុកស្ប��ូតិ៍ វេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�
២០២២។

-ចូលរ�ួវេគ្នារ�េញិ្ញាា ណកខ�ធស្ប�វេលាក ម្តែ�៉ន ហា� ់
ព្រឹបុធា�ព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាព្រឹកុងបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង វេ�ព្រឹកុងបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង វេ�តិ៍េ
បាតិ៍ដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។ 

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�ស្ប��ូតិ៍ 
�ិងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ�ក�ី�ុ�ស្បាុង �ុ�ស្ប��ូតិ៍ អ��ីការង្គារកសិ្ប-
ក�មវេផ្ទាេ តិ៍វេលើដ្ឋ�ណា�យុៈទីធសាន្រ្តីស្បេ �ិងដ្ឋ�ណា�ឆ្លៃងកាតិ៍ ់(ដ្ឋ�ណា�
ទុីវេរ� ការវេព្រឹបុើព្រឹបាស់្បជំី �ិងយុៈទីធសាន្រ្តីស្បេទីីផារ រ�ួទា�ងការ
េចិ�ចបុជ់ាវេដ្ឋើ�) ស្បថិតិ៍វេ�ព្រឹស្បុកស្ប��ូតិ៍ វេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង នា
ថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី១០ វេ�េតិ៍េ�ុ�ី-
ព្រឹបុសិ្បទីធីេងស ស្បថិតិ៍វេ�ស្បង្គាើ តិ៍ខ់ែព្រឹ�កវេ�ំ �ណឌ ខែព្រឹ�កវេ�ំ រាជំ-
ធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍ដ� ប្រស� ម្តេ�ន
ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញជំួបុ
ស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងស្ប�ជំិកព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�ស្បង្គាើ តិ៍់
�ុ�សឹ្បងា ព្រឹស្បុកស្ប�វេរាង វេ�តិ៍េតាំខែកេ។

2ឯកឧតិ៍ដ� ម្តេ� ឆន ស្ប�ជំិកគ្គណៈក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ�ផ្ទាអ េ 
�ុ�អូរសាា យៈ �ិង�ុ�ព្រឹតិ៍��ងព្រឹបាសាទី វេដ្ឋើ�បវីេឈុំាងយៈល់វេលើ



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ29
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

ការផ្តតល់់សេ�វាជូូនប្រ�ជាពល់រដ្ឋឋ ការសេ�ើ�អត្តត�ញ្ញាា ណ�ណ័ណ  
អប្រ�នុកូូល់ដ្ឋាឋ ន ភូូមិ ិឃុុំ� មាន�ុវត្តិិភាព ការចាកូវ់ាា កូស់ាំ�ង
ការពារជូ�ងឺកូូវដី្ឋ-១៩ និង�ញ្ញាា សេផ្តេងៗ ប្រពមិទាំ�ងឧ�ត្តិមិភមាា �់
សេ�ៀវសេ��តីពីអ�សេព�ហិិងាកូុុងប្រ�ួសាំរ និងថវកិាមិយួចំ�នួន សេ�
ប្រ�ុកូប្រត្តពា�ងប្រ�សាំទ សេ�ត្តតឧត្តតរមានជូយ័ នាថ្ងៃថៃទី៥ ខែ�កូញ្ញាា  
ឆុ្នាំ�២០២២។

-ជួូ���សេណះ��ណាល់ជាមិយួប្រ�ជាពល់រដ្ឋឋ និងសេ��កូការ-
ដ្ឋាឋ នដ្ឋាកូលូ់់កាត្តទ់ទឹងផ្តូូវមិយួកូខែនូង ប្រពមិទាំ�ងឧ�ត្តិមិភថវកិា
មិយួចំ�នួន �ិិត្តកូុុងភូូមិសិេចំកូកូូូរ ឃុុំ�ប្រកូសាំ�ង ប្រ�កុូចុំងកាល់ 
សេ�ត្តតឧត្តតរមានជូយ័ នាថ្ងៃថៃទី៧ ខែ�កូញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២។

-ជូួ���សេណះ��ណាល់ជាមិយួនឹងប្រកូុមិប្រ�ឹកូាឃុុំ� សេដ្ឋ�មិូី
សេ�ើងយល់់សេល់�ការងារផ្តតល់់សេ�វាជូូនប្រ�ជាពល់រដ្ឋឋ អប្រ�-
នុកូូល់ដ្ឋាឋ ន ការសេ�ើ�អត្តត�ញ្ញាា ណ�ណ័ណ  ការងារភូូមិ ិឃុុំ� មាន
�ុវត្តតិភាព និងឧ�ត្តិមិភសេ�ៀវសេ��តីពីអ�សេព�ហិិងាកូុុងប្រ�ួសាំរ 
មាា �់ និងថវកិាមិយួចំ�នួន �ិិត្តកូុុងឃុុំ�ប្រកូសាំ�ង ប្រ�ុកូចុំងកាល់ 
សេ�ត្តតឧត្តតរមានជូយ័ នាថ្ងៃថៃទី៧ ខែ�កូញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២។

-ចូំល់រមួិកូុុងពិ�ី�ុណយកាន�់ិណឌ សេវនទី១ សេ�វត្តតឥនទ�ូត្តត-
�ុរ ី(សេ�វត្តតអងគរតូ្តចំខាងត្តូូង) �ិិត្តសេ�ភូូមិបិ្រកូវាា ន ់�ងាា ត្ត់
ន�រ�� ប្រកូុងសេ�ៀមិរា� សេ�ត្តតសេ�ៀមិរា� នាថ្ងៃថៃទី១០ ខែ�កូញ្ញាា  
ឆុ្នាំ�២០២២។

-ចូំល់រមួិកូុុងពិ�ី�ុណយកាន�់ិណឌ សេវនទី២ សេ�វត្តតថ្ងៃប្រពដ្ឋសេងា�មិ
�ិិត្តសេ�ឃុុំ�ខែកូវពណ៌ ប្រ�ុកូពួកូ សេ�ត្តតសេ�ៀមិរា� នាថ្ងៃថៃទី១២ 
ខែ�កូញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២។

-ចូំល់រមួិកុុូងពិ�ី�ុណយកាន�់ិណឌ សេវនទី៨ សេ�វត្តតផ្អាា វ វត្តត
ថ្ងៃប្រពសាំា ត្ត និងវត្តតទ�ន�ដ់្ឋាចំ ់�ិិត្តសេ�ប្រ�ុកូប្រត្តពា�ងប្រ�សាំទ 
សេ�ត្តតឧត្តតរមានជូយ័ នាថ្ងៃថៃទី១៨ ខែ�កូញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២២។

2ឯកូឧត្តដមិ អ៊៊ �ង លាងហ៊ួ៊� �មាជូិកូ�ណៈកូមិមការទី៧
ប្រពឹទធ�ភា�នអសេ�ើ �ញ៖

-ជួូ���សេណះ��ណាល់ �ួរ�ុ�ទុកូខប្រកូុមិប្រ�ឹកូាឃុុំ�កូ�ពង-់
អុ� សេ�ម�នឃុុំ� ប្រ�ធាន�ាុ�ត�រដ្ឋឋ�ល់ និងប្រ�ធានភូូមិទិាំ�ង៥
សេដ្ឋ�មិូសីាំត �រ់�យការណ៍រមួិកូុុងមិូល់ដ្ឋាឋ ន ប្រពមិទាំ�ងឧ�ត្តិមិភ



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ30
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

�េកិា�យួៈច��ួ�ដ្ឋល់អំកចូលរ�ួ �ិងស្បព្រឹ�បុ�ូ់ល�ិធំិស្បងគហ-
ធំ��ុ៌� វេ�សាលា�ុ�ក��ងអ់ុស្ប ព្រឹសុ្បកជំលគី្គរ ីវេ�តិ៍េក��ងឆំ់្នាំ�ង
នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។

-ជាអធំិបុតីិ៍ភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ជា�យួៈព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាព្រឹស្បុក �ុ�
វេ�បុញ្ញាជ ការកងរាជំអាេុធំហតិ៍ថ វេដ្ឋើ�ប�ិី�ិតិ៍យលទីធផលការង្គារ
ខែ�សី្បហា �ិងវេលើកទិីស្បវេ�ការង្គារខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ 
�ិវេស្បស្បការបុញ្ញចូ លទីិ�ំ�យ័ៈស្ប�ជំិកតាំ�ភូ�ទូិីទា�ងព្រឹសុ្បក 
កំុងព្រឹបុ��័ធវេព្រឹបុៀបុវេធំៀបុទិី�ំ�យ័ៈជំ�វេរឿ��ម ីវេ��ឹងទិី�ំ�យ័ៈ
ក�ៃង�ក ព្រឹ��ទា�ងជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�
ព្រឹបឹុកា�ុ� វេស្បមៀ��ុ� ជំ��ួយៈការវេស្បមៀ� វេ�បុោុស្បេ៍�គ្គរបាលរដ្ឋឋ-
បាល ព្រឹគូ្គវេ�ទីយ�ណឌ លសុ្ប�ភា� ព្រឹបុធា�ភូ�ទិា�ង៥ វេដ្ឋើ�បី
សាេ បុរ់បាយៈការណ៍រ�ួកំុង�ូល�ឋ � �ិងឧបុតិ៍ថ�ៈ�េកិា�យួៈ
ច��ួ�ស្បព្រឹ�បុ�ូ់ល�ិធិំស្បងគហធំ��ុ៌� �ិង�េកិាជំួស្បជុំលផៃូេ
២ខែ�ស វេ�សាលាព្រឹសុ្បកជំលគិ្គរ ីវេ�តិ៍េក��ងឆំ់្នាំ�ង នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ 
ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៦ វេ�េតិ៍េវេទី�-
ធីំតាំរា� (វេ�េតិ៍េ�យៈវេទី�) េតិ៍េព្រឹ�ះធាតុិ៍ �ិងេតិ៍េបុលៃ័ងគ 
ស្បថិតិ៍កំុងវេ�តិ៍េក��ងឆំ់្នាំ�ង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ� ម្តេទី� យទុីធ� ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៨
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-វេរៀបុច��ិធំីបុណុយស្បងឃទា� រាបុប់ាព្រឹតិ៍ ព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃ
ច��ួ�១០េតិ៍េ កំុងព្រឹស្បុកដ្ឋ�ណាកច់វេងអើរ វេ�កំុងបុរវិេេណសាលា
ព្រឹសុ្បកដ្ឋ�ណាកច់វេងអើរ វេ�តិ៍េខែកបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�

២០២២។
-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុុណយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី៣ វេ�េតិ៍េឫស្បស ី

ស្បថិតិ៍កំុងភូ�រិបុងព្រឹកាស់្ប �ុ�ក��ងព់្រឹតាំចខ្លាំងវេកើតិ៍ ព្រឹសុ្បកក��ង-់
ព្រឹតាំច វេ�តិ៍េក��តិ៍ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៦ វេ�េតិ៍េគ្គគី្គរជុំ�-
ភំ�ខ្លាំា េ ស្បថិតិ៍កំុងភូ�ភិំ�លាេ �ុ��ងទឹីក ព្រឹស្បុក ដ្ឋ�ណាកច់វេងអើរ 
វេ�តិ៍េខែកបុ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធំីបុុណយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី៦ វេ�េតិ៍េេបិុស្បសនា-
ធុំរៈខែកបុ �ិងេតិ៍េស្ប�ុព្រឹទីរងស ីស្បថិតិ៍កំុងភូ�ខិែកបុ ស្បង្គាើ តិ៍ខ់ែកបុ ព្រឹកុង
ខែកបុ វេ�តិ៍េខែកបុ នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�ប់ុិណឌ វេេ�ទីី៨ វេ�េតិ៍េឫស្បស-ី
សាញ់ ស្បថិតិ៍កំុងស្បង្គាើ តិ៍ថ់្ងៃព្រឹ�ស្ប �ណឌ ដ្ឋវេង្គាើ  រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ 
នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� សាយ
�ូរនិ ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ
ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី៨ វេ�េតិ៍េវេ�តិ៍េេ�័ វេ�
េតិ៍េទីួលអងគុញ �ិងេតិ៍េសុ្បេណាា រា� វេ�េតិ៍េថ្ងៃព្រឹ�ទី��បុ ់ស្បថិតិ៍វេ�
�ុ�ដូ្ឋ�តីិ៍ ព្រឹស្បុក�ញាខែព្រឹកក វេ�តិ៍េតិ៍បូង�មុ �។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ម្តែ��៉
សា�៉ន ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ
ចូលរ�ួកំុង�ិធីំបុុណយកា�បិ់ុណឌ វេេ�ទីី១ វេ�េតិ៍េឧទីាិស្បារា�
(វេ�េតិ៍េថាឡាបុរវិាោ តិ៍)់ ស្បថិតិ៍វេ��ុ�ថាឡាបុរវិាោ តិ៍ ់ព្រឹស្បុកថា-
ឡាបុរវិាោ តិ៍ ់វេ�តិ៍េស្បាឹងខែព្រឹតិ៍ង។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ វេលាកជំ�ទាេ
ឯ� ផលា�ុន� ស្ប�ជំិកាគ្គណៈក�មការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធស្បភា
បា�អវេញ្ញជ ើញនា�យៈកអងើរច��ួ�២បាេ �ិង�េកិា�យួៈច��ួ�
វេេរព្រឹបុវេគ្គ�ដ្ឋល់ព្រឹ�ះស្បងឃគ្គងវ់េ�េតិ៍េព្រឹ�ះឥ�ាវេកាសី្បយៈ ៍�ិង
ព្រឹ�ះឥ�ាវេកាសា ស្បថិតិ៍វេ�ភូ�ពិ្រឹទា�ង ស្បង្គាើ តិ៍ស់្បៃព្រឹកា� ព្រឹកុង
វេស្បៀ�រាបុ វេ�តិ៍េវេស្បៀ�រាបុ៕
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សម៉ាជួិក សម៉ាជួិកាប្រ�ឹទីធសភាចូលរ�ួកាងុ់�ិធី�ម្តេផសង់ៗ

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ស្ប�ជំិក ស្ប�ជំិកា
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាច��ួ�៩រូបុ បា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួសាេ បុប់ុទីបុង្គាា ញ
អ��ី�ីតិិ៍េធីិំថ្ងៃ�ការវេរៀបុច��ហាស្ប�ំិបាតិ៍អាយៈបាោ វេលើកទីី៤៣
�ិងកិចចព្រឹបុជុំ��ក�់�័ធ វេ�សាលស្ប�ំិសី្បទីបាយៈ�័ ថ្ងៃ�េ�ិ�
រដ្ឋឋស្បភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ស្ប�ជំិកព្រឹ�ឹទីធស្បភា
ច��ួ�៥រូបុ បា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួជាកិតិ៍េិយៈស្បកំុង�ិធីំស្បវេ�ុធំ 
�ិង�កឱ់្យយវេព្រឹបុើព្រឹបាស់្បកី��ឋ �វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ� វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍-
ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់្បឯកឧតិ៍េ� ជា សផុា�៉ ឧបុនាយៈករដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េ ី
រដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េីព្រឹកសួ្បងវេរៀបុច�ខែដ្ឋ�ដី្ឋ �គ្គរូបុ�ីយៈក�ម �ិងស្ប�ណង ់
វេ�វេ�តិ៍េក��ងស់្បុឹ។

2ឯកឧតិ៍េ� ជា ម្តេជួដ្ឋឋ ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី២ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងនា�យៈក�ក�ូេវេព្រឹគ្គឿងឧបុវេភាគ្គ បុរវិេភាគ្គ
�ិង�េកិា�យួៈច��ួ�ជូំ�ឧបាសិ្បកា ហង់ស ម្តេលឿង់ ��ជំនាម យុៈ
៧៩ឆំ្នាំ� វេ�ព្រឹកុងវេស្បៀ�រាបុ វេ�តិ៍េវេស្បៀ�រាបុ នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី
១២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងនា�យៈកវេព្រឹគ្គឿងឧបុវេភាគ្គ បុរវិេភាគ្គ 
�ិង�េកិា�យួៈច��ួ� ជូំ�ឧបាសិ្បកា ប្រគុ្គយ ម្តេឆង់ ព្រឹតិ៍ូេជា
�េ យៈ�ងី ខែដ្ឋល��ជំនាម យុៈ៩៧ឆំ្នាំ� ស្បថិតិ៍វេ�ភូ�ពិ្រឹស្បខែង �ុ�
ព្រឹស្បខែង ព្រឹស្បុកថ្ងៃព្រឹ�ឈុំរ វេ�តិ៍េក��ងច់ាំ� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�
កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

-ចូលរ�ួជាកិតិ៍េិយៈស្បកំុង�ិធំីវេបុើកកិចចព្រឹបុជុំ�រដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េីវេស្បដ្ឋឋកិចច
អាសាា �វេលើកទីី៥៤ �ិងកិចចព្រឹបុជុំ��ក�់�័ធ វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�
ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់្បរបុស់្បស្បវេ�េចអគ្គគ�ហាវេស្បនាបុតីិ៍វេតិ៍វេជា ហុុន 
ម្តែសន នាយៈករដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា �ិងជា
ព្រឹបុធា�អាសាា � វេ�វេ�តិ៍េវេស្បៀ�រាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កញ្ញាា  
ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧតិ៍េ�បុណឌិ តិ៍ �៉ុង់ ឫទីធ� ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៣
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ៖

-ទីទួីលគ្គណៈព្រឹបុតិិ៍ភូដឹ្ឋកនា�វេ�យៈឯកឧតិ៍េ� ម្តេ�ង់ សាខុន 
រដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េីព្រឹកសួ្បងកសិ្បក�ម រុកាខ ព្រឹបុ�ញ់ �ិងវេ�សាទី ព្រឹ��ទា�ង
ស្បហការចុីះ�កបុ�វេ�ញទីស្បស�កិចចសិ្បកាវេឈុំាងយៈល់វេ�
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តិ៍�បុ�អ់ភេិឌ្ឍឍ��៍ោុង ឫទីធ ីខែស្ប�ជំយ័ៈ វេ�ភំ�ខែស្ប�ជំយ័ៈ ព្រឹស្បុក
ស្ប�វេរាងទីង វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។

-ទីទួីលកញ្ញាា បុណឌិ តិ៍ សុ�ូណាា  ម្តេហាគ នម្តែ�ត នាយិៈកា
ព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិថ្ងៃ�អងគការស្ប�ុ�័ធ�តិិ៍េស្បតិ៍ាថ្ងៃព្រឹ� ព្រឹ��ទា�ងស្បហការ ី
អវេញ្ញជ ើញចុះ�កបុ�វេ�ញទីស្បស�កិចចសិ្បកាវេឈុំាងយៈល់អ��ី
វេហ�ឋ រចនាស្ប�ុ�័ធនានា វេ�តិ៍�បុ�អ់ភេិឌ្ឍឍ� ៍�ោុង ឫទីធី ខែស្ប�-
ជំយ័ៈ វេ�ភំ�ខែស្ប�ជំយ័ៈ ព្រឹស្បុកស្ប�វេរាងទីង វេ�តិ៍េក��ងស់្បុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី
២៧ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។ 

-ចូលរ�ួវេេទិីកាភា�ជាអំកដឹ្ឋកនា� �ិងភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូ្គអាសាា �
ឆំ្នាំ�២០២២ វេព្រឹកា�ព្រឹបុធា�បុទី «ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូ្គស្បព្រឹ�បុអ់ាសាា �
ខែដ្ឋល��ភា�ស្បអិតិ៍រ�តួិ៍ �ិងវេឆ្លៃើយៈតិ៍បុរហ័ស្ប» វេព្រឹកា�អធិំ-
បុតីិ៍ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់្បរបុស់្បស្បវេ�េចអគ្គគ�ហាវេស្បនាបុតីិ៍វេតិ៍វេជា 
ហុុន ម្តែសន នាយៈករដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា 
វេ�ស្បណាឋ គ្នារ Hyatt Regency រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១២
ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១  ខែ�កញ្ញាា   ឆំ្នាំ�២០២២  ឯកឧតិ៍េ�  សខុ 
ឥសាន ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងឯកឧតិ៍េ� 
ឈុំតិ គ្គឹ�យ៉ាត អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភា
បា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកំុង�ធិំអីបុអរសាទីរ�ួបុវេលើកទី៧ី៧ 
បុណុយជាតិិ៍វេេៀតិ៍ណា� វេ�ស្បណាឋ គ្នារ Sofitel Phokeethra 

Hotel រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេលាកជំ�ទាេ 
ម៉ាន ស�អាន ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�
អវេញ្ញជ ើញជាអធិំបុតីិ៍ភា�កំុង�ិធីំវេបុើកដ្ឋ�វេណើ រការគ្គវេព្រឹ�ង
ខែចកចាំយៈចន្រ្តីង្គាើ �ស្ប�ស�ស្ប�ថ្ងៃចថា��ល �ិងធុំងចវេព្រឹ�ះទឹីក
សាអ តិ៍វេ�យៈឥតិ៍គិ្គតិ៍ថ្ងៃ�ៃជូំ�ដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ�សាលា
វេ�តិ៍េក��តិ៍។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� គ្គង់់ 
សា�ជួ ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ

ចូលរ�ួកំុង�ិធំីវេបុើកការ�ឋ �សាងស្បងសុ់ា�អាកាស្បច�ណុច
ព្រឹបុស្ប�ា�ហាេ�ីិ ស្បវេ�េចអគ្គគ�ហាវេស្បនាបុតីិ៍វេតិ៍វេជា ហុុន 
ម្តែសន �ហាេ�ិីព្រឹ�ះ�ុ�ីេងស េ�ិីកងវេ�ធំ�លវេ��រភូ��ិា 
�ិងសុា�អាកាស្បច�ណុចព្រឹបុស្ប�ា�ហាេ�ិីស្បហ��័ធរុស្បស ី�ិង
�ហាេ�ីិស្បវេ�េចវេ�ហាា វា�ង េរវេរៀងជំយ័ៈ អធំិបុតីិ៍ព្រឹសឹ្បង្គាគ រ គ្គង់់ 
ស�អុល វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់្បរបុស់្បស្បវេ�េចអគ្គគ-
�ហាវេស្បនាបុតិ៍ីវេតិ៍វេជា ហុុន ម្តែសន នាយៈករដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េី ថ្ងៃ�
ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា វេ�ភូ�ខិែព្រឹ�កតាំ�ូ១ ស្បង្គាើ តិ៍ច់ាំក-់
អខែព្រឹងវេលើ �ណឌ ��ជំយ័ៈ រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ។

2ឯកឧតិ៍េ� ឈុំតិ គឹ្គ�យ៉ាត អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការ
ទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួ៖

-ព្រឹបុជុំ�តាំ�ព្រឹបុ��័ធ�ិ�មតិិ៍ (Virtual Meeting) រវាងរដ្ឋឋស្បភា
ក�ុុជា ដឹ្ឋកនា�វេ�យៈឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិវេស្ប�ឋ បុណឌិ តិ៍ ជា� ម្តេយៀ�
អ�ុព្រឹបុធា�ទីី១រដ្ឋឋស្បភា ជា�យួៈស្ប�ភាគី្គស្បភាព្រឹបុជាជំ�ចិ�
ទូីទា�ងព្រឹបុវេទីស្ប ដ្ឋឹកនា�វេ�យៈឯកឧតិ៍េ� វ៉៉ាង់ ជិួន (Wang 

Chen) អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈក�ម ធិំការអចិថ្ងៃន្រ្តី�េយៈ ៍ថ្ងៃ�ស្បភា
ព្រឹបុជាជំ�ចិ�ទូីទា�ងព្រឹបុវេទីស្ប វេ�សាលព្រឹបុជុំ�បាយៈ�័ ថ្ងៃ�
េ�ិ�រដ្ឋឋស្បភា នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២។

-ព្រឹបុជុំ��ិភាកាការង្គារ�ក�់�័ធ�ឹងអ�ុគ្គណៈក�មការ
�ៃឹ�សារ �ិងឯកសារ ថ្ងៃ�គ្គណៈក�ម ធំិការវេរៀបុច��ហាស្ប�ំិ-
បាតិ៍អ�េរស្បភាអាសាា � AIPA វេលើកទីី៤៣ វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�
ឯកឧតិ៍េ� សសួ យ៉៉ា�៉ ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�មការទីី៥រដ្ឋឋស្បភា 
វេ�សាលព្រឹបុជុំ�បាយៈ�័ ថ្ងៃ�េ�ិ�រដ្ឋឋស្បភា នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�
កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ឈុំតិ 
គ្គឹ�យ៉ាត  អ�ុព្រឹបុធា�  �ិងឯកឧតិ៍េ�  ឆាយ  �ណាា  
វេលខ្លាំធិំការគ្គណៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញ
ចូលរ�ួព្រឹបុជុំ�វេព្រឹតិ៍ៀ�វេរៀបុច��ហាស្ប�ំិបាតិ៍អាយៈបាោ  (AIPA) 

វេលើកទីី៤៣ �ិងកិចចព្រឹបុជុំ�រវាងព្រឹបុ�ុ�ដឹ្ឋកនា�អាសាា � �ិង



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ33
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

ព្រឹបុធា�ស្បភាព្រឹបុវេទីស្បស្ប�ជំិកអាយៈបាោ  ASEAN-AIPA 

Interface Meeting វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�ឯកឧតិ៍េ�កិតិ៍េិវេស្ប�ឋ
បុណឌិ តិ៍ ជា� ម្តេយៀ� អ�ុព្រឹបុធា�ទីី១រដ្ឋឋស្បភា វេ�សាល-
ព្រឹបុជុំ�បាយៈ�័ ថ្ងៃ�េ�ិ�រដ្ឋឋស្បភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� គ្គិន 
ម្តែណ្ឌត វេលខ្លាំធំិការគ្គណៈក�មការទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�
អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកចិចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�មការស្បងគ�កិចចស្បព្រឹ�បុ់
�ហាស្ប�ំិបាតិ៍អ�េរស្បភាអាសាា � (AIPA) វេលើកទីី៤៣ 
វេ�សាលបុនាា យៈព្រឹសី្ប ថ្ងៃ�េ�ិ�រដ្ឋឋស្បភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� គឹ្គ� ធា 
វេលខ្លាំធំិការគ្គណៈក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ឯកឧតិ៍េ� អុុក គ្គង់ ់
ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងឯកឧតិ៍េ� ប្រស� 
ម្តេ�ន ស្ប�ជិំកគ្គណៈក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ
ចូលរ�ួបុុណយស្ប��េ យៈវេកមកវេលាកជំ�ទាេកិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ 
ម្តែ�៉ន ស�អន ឧបុនាយៈករដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េ ីរដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េីព្រឹកសួ្បងទី�នាកទ់ី��ង
ជា�យួៈរដ្ឋឋស្បភា ព្រឹ�ទឹីធស្បភា �ិងអធិំការកិចច វេ�ភូ�ពិ្រឹគឹ្គះបុរុ ី
វេបុោងហួតិ៍ �ិងនា�សាររ �ខែលកទុីកខរបុស់្បឯកឧតិ៍េ�ព្រឹបុធា�
គ្គណៈក�មការ ព្រឹ��ទា�ងបុចចយ័ៈរបុស់្បគ្គណៈក�មការចូល
បុុណយ  ស្បថិតិ៍វេ�បុរុវីេបុោងហួតិ៍បឹុងវេសំារ  �ណឌ ចារអ�វេ� 
រាជំ�ីភំ�វេ�ញ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ វេលាកជំ�ទាេ ឃួនួ 
ឃួនុឌី� ស្ប�ជិំកាគ្គណៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញជ ើញ

ចូលរ�ួកិចចព្រឹបុជុំ��ិវេព្រឹគ្នាះវេ�បុល់របុស់្បគ្គណៈក�ម ធិំការ
ន្រ្តីស្បេីវាោ យៈបាោ  (WAIPA) វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�វេលាកជំ�ទាេកិតិ៍េ-ិ
ស្បងគហបុណឌិ តិ៍ ឃួនួ សដុារ � ព្រឹបុធា�គ្គណៈក�ម ធិំការ
ន្រ្តីស្បេីវាោ យៈបាោ  �ិងជាអ�ុព្រឹបុធា�ទីី២រដ្ឋឋស្បភា តាំ�ព្រឹបុ��័ធ�ិ�មតិិ៍ 
ខែដ្ឋលផាយៈវេចញ�ីេ�ិ�រដ្ឋឋស្បភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេលាកជំ�ទាេ ជា 
ច័នទម្តេទី�� ស្ប�ជំិកាគ្គណៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�
អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�ម ធិំការវេស្បដ្ឋឋកិចច ថ្ងៃ��ហា-
ស្ប�ំិបាតិ៍អ�េរស្បភាអាសាា �អាយៈបាោ  (AIPA) វេលើកទីី៤៣ 
វេដ្ឋើ�ប�ិី�ិតិ៍យ�ៃឹ�សារវេលើវេស្បចកេីព្រឹ�ងវេស្បចកេីស្បវេព្រឹ�ច �ិង
ឯកសារទីស្បសនាទា� វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�ឯកឧតិ៍េ� ទី� សគុ្គនធ
ព្រឹបុធា�ព្រឹបុតិិ៍ភូស្បភាក�ុុជាស្បព្រឹ�បុកិ់ចចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�ម ធិំការ
វេស្បដ្ឋឋកិចច ថ្ងៃ��ហាស្ប�ំិបាតិ៍អ�េរស្បភាអាសាា �អាយៈបាោ  
(AIPA) វេលើកទីី៤៣ �ិងជាវេលខ្លាំធំិការគ្គណៈក�មការទីី៥ 
រដ្ឋឋស្បភា វេ�សាលព្រឹបុជុំ�បុនាា យៈព្រឹសី្ប ថ្ងៃ�េ�ិ�រដ្ឋឋស្បភា៕

2វេ�ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�ទីទួីល�កយបុណេឹ ងច��ួ�១ករណី បុញ្ញជូ ��កយបុណេឹ ងវេ�ព្រឹកសួ្បង រាជំធា�ី វេ�តិ៍េ 

�ិងសាថ បុ�័�ក�់�័ធច��ួ�៣ករណី ទីទួីលលិ�ិតិ៍វេឆ្លៃើយៈតិ៍បុ�ីការវេ�ះព្រឹសាយៈ�ីសាថ បុ�័�ក�់�័ធច��ួ�៣ករណី ក��ុង�ិ�ិតិ៍យសិ្បកា

ច��ួ�៣ករណី (ស្បល់�ីខែ��ុ�២ករណី) វេឆ្លៃើយៈតិ៍បុវេ��ច ស់្បបុណេឹ ងច��ួ�៣ករណី ទីទួីលឯកសារជូំ�ព្រឹជាបុ�ីព្រឹកសួ្បង សាថ បុ�័�ក�់�័ធ

ច�ៃងជូំ�គ្គណៈក�មការនានារបុស់្បព្រឹ�ឹទីធស្បភាច��ួ�៤ករណី៕

 ការទីទីួល�កយ�ណ្ឌេឹ ង់



ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា
ស្សកម្មមភា�អគ្គគ លេ�ខាធិិការដ្ឋាា ន ព្រឹ�ឹទធស្សភា34

អគ្គគម្តេលខាធីិការដាឋ នប្រ�ឹទីធសភាប្រ�ជុួ��ូកសរ�ុលទីធផលការងារ
ប្រ�ចាំ�ម្តែខស�ហា នងិ់ក�ណ្ឌតទ់ីិសម្តេៅការងារម្តែខកញ្ញាា  ឆាា �២០២២

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ-
�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�ព្រឹបុជុំ�បូុកស្បរុបុលទីធផលការង្គារព្រឹបុចាំ�ខែ�
សី្បហា �ិងវេលើកទិីស្បវេ�ការង្គារស្បព្រឹ�បុខ់ែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ 
វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ
ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេ�សាលសិ្បកាខ សាលាបុណាា ល័យៈព្រឹ�ឹទីធស្បភា 
វេ�យៈ��ការអវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួ�ីថំាកដ់្ឋឹកនា�ព្រឹគ្គបុអ់ងគភា�
ច�ណុះអគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ចាំបុ�ី់អ�ុព្រឹបុធា�
នាយៈក�ឋ �វេ�ើង។

��ព្រឹបុសាស្ប�ប៍ុូកស្បរុបុនាវេ�លវេនាះ ឯកឧតិ៍េ� អុុ� 
សារទឹីធ បា�ជំព្រឹ�បុជូំ�អងគព្រឹបុជុំ�បា�ព្រឹជាបុអ��ី ស្បភា�-
ការណ៍អ�េរជាតិិ៍ តិ៍�បុ� ់�ិងស្បភា�ការណ៍ជាតិិ៍ ព្រឹ��ទា�ងវេធំាើ
ការបូុកស្បរុបុលទីធផលការង្គាររបុស់្បអគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាកំុងខែ�សី្បហា អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា
បា�បុ�េយៈកចិតិ៍េទុីក�ក�់ោ ងស្បក�មវេលើ�ុ�ង្គារ�តីិ៍កិ�ម 
វេ�យៈបា�វេរៀបុច� �ិងចាំតិ៍ខ់ែចងការព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�ម ធិំការ
អចិថ្ងៃន្រ្តី�េយៈ ៍�ិងវេបុើកស្ប�យ័ៈព្រឹបុជុំ�វេ�ញអងគវេលើកទីី៩ �ីតិ៍ិកាល
ទីី៤ ព្រឹ��ទា�ងការព្រឹបុជុំ�ស្បេី�ី គ្គវេព្រឹ�ង�េកិាឆំ្នាំ�២០២៣ របុស់្ប
ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា��ោ ងលអព្រឹបុវេស្បើរ។ ទី�ាឹ��ឹងវេនាះ ថំាកដ់្ឋឹកនា�
អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អ�ដ្ឋ�វេណើ រថំាកដឹ់្ឋកនា� 
�ិងស្ប�ជិំកព្រឹ�ឹទីធស្បភាចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងនា�យៈកអ�វេណាយៈ
�េកិាខែចកជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ខែដ្ឋល��ជីំេភា��ាះខ្លាំតិ៍ �ិង
បា�ជំួបុ�ិភាកាការង្គារជា�យួៈ�ឹងព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកា�ុ� ស្បង្គាើ តិ៍ ់
�ិងអាជាើ ធំរព្រឹគ្គបុល់��បុថំ់ាក ់វេដ្ឋើ�បវីេឈុំាងយៈល់អ��ីការអភ-ិ
េឌ្ឍឍ�ូល�ឋ � វេ�ះព្រឹសាយៈទុីកខល�បាករបុស់្បព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ �ិង
បុញ្ញាា ព្រឹបុឈុំ�នានាព្រឹ��ទា�ងផស�ាផាយៈេធិា�ការរបុស់្បព្រឹកសួ្បង
សុ្បខ្លាំភបិាល ជា�ិវេស្បស្បខែណនា�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋឱ្យយវេ�ចាំក-់
វាោ កស់ា�ងបុង្គាើ រជំ�ង�កូេដី្ឋ-១៩(ដូ្ឋស្បជំ�រុញ)ឱ្យយបា�ព្រឹគ្គបុ់ៗ គំ្នា

វេ�រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ �ិងតាំ�បុណាេ វេ�តិ៍េនានា។
ច�វេ�ះ�ុ�ង្គារកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េកិារអ�េរជាតិិ៍ ទីទីួលបា�

លទីធផល�មីៗបុខែ�ថ�វេទីៀតិ៍ តាំ�រយៈៈការចុះ MOU ជា�យួៈ�ឹង
សាធារណរដ្ឋឋកូវេរ ោ �ិងចូលរ�ួកិចចព្រឹបុជុំ� �ិងជួំបុ�ិភាកាការ-
ង្គារជា�យួៈគ្គណៈព្រឹបុតិិ៍ភូអ�េរជាតិិ៍នានា ព្រឹស្បបុវេ�លខែដ្ឋល
រាជំរ�ឋ ភបិាលបា�វេរៀបុច�កិចចព្រឹបុជុំ�ថំាករ់ដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េកីារបុរវេទីស្ប
អាសាា �ព្រឹបុកបុវេ�យៈវេជាគ្គជំយ័ៈដ្ឋឧ៏តិ៍េុងគឧតិ៍េ� �ិងស្បវេព្រឹ�ច
បា��ូេវេស្បចកេីខែ�ៃងការណ៍រ�ួ�យួៈកំុងបុរបិុទីខែដ្ឋល�ិភ�-
វេលាកក��ុងវេ�ើងកវេ�ដ ខ្លាំៃ �ង។ លទីធផលវេ�ះ ខែស្បេងវេចញ�ី
ការអ�ុេតិ៍េការទូីតិ៍ស្បភាដ្ឋទ៏ី�ភ់ៃ�ជ់ាជំ�ហា�ដ្ឋស៏្ប�ខ្លាំ�ក់ំុងការ
�ព្រឹងីកេសិាលភា� វេដ្ឋើ�បជីំ�រុញកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការវេទីាភាគ្គី
�ិង�ហុភាគ្គីឱ្យយបា�កា�ខ់ែតិ៍លអព្រឹបុវេស្បើរបុខែ�ថ�វេទីៀតិ៍។

ស្បព្រឹ�បុខ់ែ�កញ្ញាា ខ្លាំង�ុ� ឯកឧតិ៍េ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�ខែណនា�ដ្ឋល់អងគភា�ច�ណុះទា�ងអស់្បព្រឹតិ៍ូេបុ�េ
ព្រឹបុព្រឹកតីិ៍ភា� �ិង�ិរ�េរភា�ការង្គាររបុស់្បសាថ បុ�័វេលើព្រឹគ្គបុ់
េស័ិ្បយៈ �ិង�ុ�ង្គារទា�ង៥ កំុងលកខណៈបុតិ៍ខ់ែបុ� ទី�ភ់ៃ�ក់ំុង
ស្បភា�ការណ៍ចល័តិ៍ វេដ្ឋើ�បធីានាបុរ�ិណ �ិងគុ្គណភា�
កំុងការផេល់វេស្បវាឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍លអព្រឹបុវេស្បើរ �ិងទា�វ់េ�លវេេលា
ជូំ�ដ្ឋល់ថំាកដឹ់្ឋកនា�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេហើយៈថំាកដ់្ឋឹកនា� �ន្រ្តី�េីរាជំការ
ថ្ងៃ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ទឹីធស្បភាទា�ងអស់្ប ព្រឹតិ៍ូេបុ�េអ�ុេតិ៍េឱ្យយ
បា�ខ្លាំជ បុ�់ជួ��ូេេធិា�ការនានា ខែដ្ឋលរាជំរ�ឋ ភបិាល �ិង
ព្រឹកសួ្បងសុ្បខ្លាំភបិាល បា��កវ់េចញជា�ិវេស្បស្បេធិា�ការ
«៣ការ�រ ៣កុ�» �ិងការចាំកវ់ាោ កស់ា�ងដូ្ឋស្បជំ�រុញឱ្យយបា�
ព្រឹគ្គបុ់ៗ គំ្នាកុ�បុីខ្លាំ� វេដ្ឋើ�បកីារ�រកុ�ឱ្យយជំ�ង�កូេដី្ឋ-១៩អាចឆ្លៃង-
រាល�លជា�មីវេទីៀតិ៍បា�៕

(អតិ៍ថបុទី៖ េង ់សុ្បជាតិ៍ិ រូបុភា�៖ ធុំ� គី្គ�ជីំ)

ឯកឧតិ៍េ� អាុ� សារទឹីធ (កណាដ ល) ជាអធិំបុតីិ៍ភា�

ថំាកដឹ់្ឋកនា�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ចូលរ�ួព្រឹបុជុំ�បុូកស្បរុបុលទីធផលការង្គារព្រឹបុចាំ�ខែ�សី្បហា
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ថ្នាា ក់ដឹ្ឋកនា �អង់គភា�ច�ណុ្ឌះ អ.�ស ប្រតូ��ន�ប្រងឹ់ង់ស�តិភា�
ម្តេល�ជួ�នា�ការប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ធីនធាន�នុសស

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ-

�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា (អ.�ស្ប) បា�វេរៀបុច��ិធំីបិុទីេគ្គគបុណេុ ះ-

បុណាេ លស្បេី�ី ការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងធំ�ធា���ុស្បស ស្បព្រឹ�បុថំ់ាក-់

ដ្ឋឹកនា�ព្រឹគ្គបុអ់ងគភា�ចាំបុ�ី់អ�ុព្រឹបុធា�នាយៈក�ឋ �វេ�ើងច��ួ� 

១១៣នាក ់វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ អគ្គគ-

វេលខ្លាំធំិការព្រឹ�ទឹីធស្បភា វេ�សាលសិ្បកាខ សាលាបុណាា ល័យៈ

ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

��ព្រឹបុសាស្ប�ក៍ំុងឱ្យកាស្បបុិទីេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លវេនាះ

ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ បា�វាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះឯកឧតិ៍េ� 

វេលាកជំ�ទាេ វេលាក វេលាកព្រឹសី្ប នាងកញ្ញាា ជាសិ្បកាខ កា� ខែដ្ឋល

បា�ចូលរ�ួ �ិងវេ�ើង���តិិ៍វេ�បុល់�ោ ងស្បក�មវេដ្ឋើ�បី
ខែចករ �ខែលកបុទី�ិវេសាធំ� ៍បុង្គាា ញអ��ីគ្គ��ិតិ៍�មីៗ វេលើការទីទីួល

�ុស្បព្រឹតិ៍ូេ ឱ្យយបា�កា�ខ់ែតិ៍លអព្រឹបុវេស្បើរវេ�ើងខែ��វេទីៀតិ៍។

ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ បា�បុញ្ញាជ កថ់ា តាំ�រយៈៈេគ្គគបុណេុ ះ-

បុណាេ លវេ�ះ បា�ឆ្លៃុះបុញ្ញាច �ងអ��ីការអ�ុេតិ៍េជាកខ់ែស្បេងចាំបុ់

តាំ�ង�ីការបុវេងើើតិ៍ព្រឹ�ឹទីធស្បភាតាំ�ដ្ឋ�ណាកក់ាល �ិង�ីតិ៍ិកាល

�ី�យួៈៗរហូតិ៍�កដ្ឋល់វេ�លបុចចុបុប�ំ។ ការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គង�ន្រ្តី�េី
បុុគ្គគលិកព្រឹតិ៍ូេខែផអកវេលើព្រឹទឹីស្បេីវេ�ើងតាំ�ជំព្រឹ�ល គ្គ�វេ�ើង�ីតូិ៍ច

វេ�ធំ� ឬ�ី�យួៈគ្គនាៃ កវ់េ��យួៈគ្គនាៃ កវ់េទីើបុ���ូល�ឋ �ព្រឹគឹ្គះ

រងឹ��ដ្ឋល់ការដឹ្ឋកនា�ព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គង។ ជា�យួៈគំ្នាវេ�ះ ការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គង

�ន្រ្តី�េបីុុគ្គគលិកកព៏្រឹតិ៍ូេគិ្គតិ៍ដ្ឋល់ការស្ប�ភា�រវាងការព្រឹបុគ្គល់ �ិង

ការទីទីួល រវាងអងគភា� �ិង�ន្រ្តី�េបីុុគ្គគលិកផងខែដ្ឋរ។ កំុង�យ័ៈ

វេ�ះ អងគភា� ឬសាថ បុ�័ព្រឹតិ៍ូេផេល់ផលព្រឹបុវេ�ជំ� ៍�ិងការ

វេលើកទឹីកចិតិ៍េដ្ឋល់�ន្រ្តី�េបីុុគ្គគលិក។ ច�ខែណកឯ�ន្រ្តី�េបីុុគ្គគលិកេញិ 

ព្រឹតិ៍ូេតិ៍បុស្បំង�កអងគភា� ឬសាថ បុ�័េញិតាំ�រយៈៈការបុ�វេ�ញ

ការង្គាររបុស់្ប�ៃួ�ព្រឹបុកបុវេ�យៈគុ្គណភា� ព្រឹបុសិ្បទីធភា� �ិងការ

ទីទីួល�ុស្បព្រឹតូិ៍េ�ុស់្ប។ 

សូ្ប�ជំព្រឹ�បុថា េគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លវេនាះ ព្រឹបុព្រឹ�ឹតិ៍េវេ�វេព្រឹកា�

អធិំបុតីិ៍ភា�ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការព្រឹ�ឹទីធ-

ស្បភា សិ្បកាវេរៀងរាល់ព្រឹ�ឹកចាំបុ�់ីថ្ងៃ�ៃទីី២២ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ 

ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២ វេផ្ទាេ តិ៍វេលើព្រឹបុធា�បុទីស្ប�ខ្លាំ�់ៗ ច��ួ� 

៨ រ�ួ��៖

១.ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានមនុស្្សជា�នះ��ឆ្ពោះ�ះ្�ឆ្ពោះ�កាន់

ឆ្ពោះជា�ជ័័យ

២.ការឆ្ពោះធើ�ផែ�នការធនធានមនុស្្ស

៣.ការឆ្ពោះគ្រជ័�ស្ឆ្ពោះរ�ស្មនុស្្សគ្រប់កប់ឆ្ពោះ�យគ្រប់ស្ិទ្ធធភាព

៤.ការឆ្ពោះ��កកមពស្់ស្មត្ថថភាពធនធានមនុស្្ស

៥.គ្រប់ស្ិទ្ធធភាព នៃនការប់ំឆ្ពោះពញការងាររប់ស្់ប់ុ�គ�ិក

៦.ការឆ្ពោះ��កទ្ធ�កចិិត្ថតប់ុ�គ�ិក (គ្រ�ក់កនៃគ្រម ការឆ្ពោះ��កទ្ធ�ក-

ចិតិ្ថត និងអត្ថថគ្រប់ឆ្ពោះ�ជ័ន៍)

៧.ទ្ធំនាក់ទ្ធនងការងាររវាងស្ថាា្ប់័ន និងប់ុ�គ�ិក

៨.ធានាប់រិស្ថាា្នការងាគ្រប់កប់ឆ្ពោះ�យស្ុវត្ថថិភាព ស្ុខុុ-

មា�ភាព និងស្ុខុភាព៕

(អតិ៍ថបុទី៖ េង ់សុ្បជាតិ៍ិ រូបុភា�៖ ធុំ� គី្គ�ជីំ)

ឯកឧតិ៍េ� អាុ� សារទឹីធ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការព្រឹ�ឹទីធស្បភា 

ថំាកដឹ់្ឋកនា�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួបិុទីេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ ល
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អគ្គគម្តេលខាធិីការដាឋ នប្រ�ឹទីធសភាម្តេរៀ�ច��ិធី��រចិាំច គ្គឈា�

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេ�េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា

អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភាស្បហការជា�យួៈ�ឹង�ជំឈ-

�ណឌ លជាតិ៍ិផដល់�� បា�វេរៀបុច��ិធំីបុរចិាំច គ្គ�� វេដ្ឋើ�បី

ជួំយៈស្បវេន្រ្តីង្គាគ ះជីំេតិិ៍��ុស្បសវេព្រឹកា�ព្រឹបុធា�បុទី៖ �ើុ � �ិងអំក វេយៈើង

ទា�ងអស់្បគំ្នារ�ួគំ្នាវេលើកក�ុស់្បេបុបធំ�ផ៌េល់��ស្បវេន្រ្តីង្គាគ ះ

ជំីេតិិ៍ វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ

ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេ�យៈ��ការអវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួថំាកដ់្ឋឹកនា� �ន្រ្តី�េ-ី

រាជំការ ថ្ងៃ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បុុគ្គគលិកេ�ិ�

៧�ករា �ិងយុៈេជំ� ស្ប.ស្ប.យៈ.ក �ណឌ វេព្រឹជាយៈចង្គាា រ ខែដ្ឋល

ជាអំកស្បម័ព្រឹគ្គចិតិ៍េបុរចិាំច គ្គ��។

��ព្រឹបុសាស្ប�ក៍ំុងឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ 

អគ្គគវេលខ្លាំធិំការព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�ខែ�ៃង�ូេការវេកាតិ៍ស្បរវេស្បើរ

ដ្ឋល់ព្រឹកុ�ការង្គារ�ក�់�័ធខែដ្ឋលបា�ស្បហការគំ្នាវេរៀបុច�ឱ្យយ

��ក�មេធិំីវេ�ះវេ�ើង ព្រឹ��ទា�ងបា�ខែ�ៃងអ�ណរគុ្គណ �ិង

វាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃ�ុស់្បច�វេ�ះ�ន្រ្តី�េីថ្ងៃ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា

បុុគ្គគលិកេ�ិ�៧�ករា �ិងស្ប�ជំិក ស្ប�ជំិកាថ្ងៃ�ស្បហភា�

ស្បហ��័ធយុៈេជំ�ក�ុុជា�ណឌ វេព្រឹជាយៈចង្គាា រ ព្រឹ��ទា�ងអកំ

ស្បម័ព្រឹគ្គចិតិ៍េទា�ងអស់្បខែដ្ឋលបា�ចូលរ�ួផដល់��។

ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ បា�បុញ្ញាជ កថ់ា ក�មេធិំីបុរចិាំច គ្គ��

វេ�វេ�លវេ�ះ ��វេគ្នាលបុ�ណងស្ប�ខ្លាំ��ី់រគ្គ� ទីី១-វេធំាើអ�វេណាយៈ

��ជូំ��ជំឈ�ណឌ លជាតិ៍ិផេល់�� វេដ្ឋើ�បយីៈកវេ�វេព្រឹបុើ-

ព្រឹបាស់្បកំុងការជំួយៈស្បវេន្រ្តីង្គាគ ះជីំេតិិ៍��ុស្បស ទីី២-ចូលរ�ួផស�ា-

ផាយៈអ��ីអតិ៍ថព្រឹបុវេ�ជំ�ថ៍្ងៃ�ការបុរចិាំច គ្គ�� �ិងចូលរ�ួ

វេលើកក�ុស់្បេបុបធំ�ថ៌្ងៃ�ការវេធំាើអ�វេណាយៈ��។ ឯកឧតិ៍េ�

ស្បងឃ�ឹថា ការបុរចិាំច គ្គ���ឹងកាៃ យៈជាកិចចការ��ុស្បសធំ�៌

�យួៈដ្ឋស៏្ប�ខ្លាំ�ក់ំុងការជំួយៈស្បវេន្រ្តីង្គាគ ះជីំេតិិ៍��ុស្បស។

ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ បា�ស្បងើតិ៍ធ់ំៃ�ថ់ា ��ជាអ�វេណាយៈ

ដ្ឋ�៏�តិ៍ថ្ងៃ�ៃ��ិអាច��អាី�កវេព្រឹបុៀបុបា�វេ�ើយៈ។ េទិីា-

សាន្រ្តីស្បេ��ិទា�អ់ាចផលិតិ៍��បា�វេនាះវេទី ដូ្ឋវេចំះវេហើយៈ

វេយៈើងព្រឹតិ៍ូេការជាចាំ�បាច�ូ់េការវេធំាើអ�វេណាយៈ���ីស្បបុបុរស្ប-

ជំ� វេដ្ឋើ�បជួីំយៈស្បវេន្រ្តីង្គាគ ះអាយុៈជំីេតិិ៍ជំ�រងវេព្រឹគ្នាះខែដ្ឋលព្រឹតិ៍ូេការ

��។ ការវេធំាើអ�វេណាយៈ�� ��ិព្រឹតឹិ៍�ខែតិ៍ជាការវេព្រឹបាស្ប

ជំីេតិិ៍ជំ�រងវេព្រឹគ្នាះខែដ្ឋលព្រឹតិ៍ូេការការ��បុោុវេណាា ះវេទី ខែតិ៍ក៏

ជាការវេព្រឹបាស្បឱ្យយ��កេីស្បងឃ�ឹ �ិងសំា�ញញឹ�ស្បព្រឹ�បុ់

ព្រឹកុ�ព្រឹគួ្គសារជំ�រងវេព្រឹគ្នាះទា�ង�ូលឱ្យយរចួផុតិ៍�ីទុីកខថ្ងៃ�ការ

បាតិ៍ប់ុងស់្ប�ជិំកព្រឹកុ�ព្រឹគ្គួសារ�ៃួ�។ ជាងវេ�ះវេទីៀតិ៍ ការផដល់

�� កជ៏ាការជំួយៈស្បវេន្រ្តីង្គាគ ះធំ�ធា���ុស្បសជាតិ៍ិវេយៈើងផង

ខែដ្ឋរ។ កំុង�យ័ៈវេ�ះ ឯកឧតិ៍េ�បា�វេលើកទឹីកចិតិ៍េ�ន្រ្តី�េីបុុគ្គគលិក 

ជា�ិវេស្បស្បយុៈេជំ�វេយៈើងទា�ងអស់្ប ចូលរ�ួឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍ស្បក�ម

ខែ��វេទីៀតិ៍កំុងការវេធំាើអ�វេណាយៈ��វេ�យៈសុ្បេតិ៍ថិភា� ព្រឹស្បបុ

ឯកឧតិ៍េ� អាុ� សារទឹីធ �ិងវេលាកវេេជំជបុណឌិ តិ៍ លី សុ្បេទិីយ

ឯកឧតិ៍េ� អាុ� សារទឹីធ ��ព្រឹបុសាស្ប�ក៍ំុងអងគ�ិធីំ



ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា
ស្សកម្មមភា�អគ្គគ លេ�ខាធិិការដ្ឋាា ន ព្រឹ�ឹទធស្សភា

37

តាំ�ការខែណនា�របុស់្ប�ជំឈ�ណឌ លជាតិ៍ិផដល់��។ វេបុើតាំ�

វេលាកវេេជំជបុណឌិ តិ៍ ល� ស�ិុទីយ អ�ុព្រឹបុធា��ជំឈ�ណឌ ល

ជាតិ៍ិផេល់��បា�ឱ្យយដឹ្ឋងថា ការបុរចិាំច គ្គ����អតិ៍ថ-

ព្រឹបុវេ�ជំ�វ៍េព្រឹចើ�ស្បព្រឹ�បុសុ់្ប�ភា� ដូ្ឋចជា៖ ការបុរចិាំច គ្គ-

���េង��ច��ួ�វេព្រឹកើ�រ �លឹកសុ្ប�ភា��េង ដ្ឋឹង�ីសាថ �-

ភា�ជំ�ង�វេផសងៗដូ្ឋចជា៖ ជំ�ង�វេ�ៃើ�ព្រឹបុវេភទីB ព្រឹបុវេភទីC សាា យៈ 

វេអដ្ឋស៍្ប។ល។ ជួំយៈកាតិ៍ប់ុ�ថយៈជំ�ង��ហារកីនានា កាតិ៍ប់ុ�ថយៈ

ក�ហាបុក់ំុង�� ការវេលើស្បជាតិិ៍ខែដ្ឋក ខែដ្ឋលវេធំាើឱ្យយ��ផល-

បុោះ�ល់ដ្ឋល់វេ�ៃើ� �ិងល�ខែ�ង ជំួយៈវេធំាើឱ្យយព្រឹបុវេស្បើរវេ�ើង�ូេ

សុ្ប�ភា�វេបុះដូ្ឋង កាតិ៍ប់ុ�ថយៈការវេ�ើងទី�ៃ� ់ជំ�ង��ចស់្បរថ្ងៃស្ប

��កំុង�ួរកាលជាវេដ្ឋើ�៕

(អតិ៍ថបុទី៖ េង ់សុ្បជាតិ៍ិ រូបុភា�៖ ធុំ� គី្គ�ជីំ)

ថំាកដឹ់្ឋកនា� �ិង�ន្រ្តី�េីរាជំការថ្ងៃ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកំុង�ិធីំផដល់��

ថំាកដឹ់្ឋកនា� �ិង�ន្រ្តី�េីរាជំការថ្ងៃ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកំុង�ិធីំផដល់��
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សក�មភា�ថ្នាា ក់ដ្ឋឹកនា �អគ្គគម្តេលខាធីិការដាឋ នប្រ�ទឹីធសភា 
ចូលរ�ួកិចចប្រ�ជួុ� និង់�ិធី�ម្តេផសង់ៗ

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងជាអ�ុព្រឹបុធា�ទីី១ ថ្ងៃ�ស្ប�-
គ្គ�អគ្គគវេលខ្លាំធំិការស្បភាវេព្រឹបុើភាសាបារា�ង (ASGPF) បា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�ម ធិំការអចិថ្ងៃន្រ្តី�េយៈ ៍ថ្ងៃ�ស្ប�-
គ្គ�អគ្គគវេលខ្លាំធំិការស្បភាវេព្រឹបុើភាសាបារា�ង (ASGPF) វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា� ឯកឧតិ៍េ� Najib El Khadi អគ្គគវេលខ្លាំធិំការរដ្ឋឋស្បភា
�ោ រ ោុក �ិងជាព្រឹបុធា�ស្បេីទីី វេ�រដ្ឋឋស្បភា ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក�ោ រ ោកុ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ទីី៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងជាអ�ុព្រឹបុធា�ទីី១ ថ្ងៃ�ស្ប�-
គ្គ�អគ្គគវេលខ្លាំធំិការស្បភាវេព្រឹបុើភាសាបារា�ង (ASGPF) បា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួកំុង�ិធីំវេបុើក�ហាស្ប�ំិបាតិ៍ ថ្ងៃ�ស្ប�គ្គ�អគ្គគវេលខ្លាំ-
ធិំការស្បភាវេព្រឹបុើភាសាបារា�ង (ASGPF) វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា�ឯកឧតិ៍េ� Najib El Khadi អគ្គគវេលខ្លាំធិំការរដ្ឋឋស្បភា�ោ រ ោកុ �ិង
ជាព្រឹបុធា�ស្បេីទីី (ASGPF) វេ�រដ្ឋឋស្បភា ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក�ោ រ ោុក វេ�យៈ��ស្ប�ស្បភា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួ�ក�ីបុណាេ
ព្រឹបុវេទីស្បវេព្រឹបុើភាសាបារា�ងស្បរុបុច��ួ�៥៤រូបុ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេេលាវេ�ោ ង១០:០០នាទីី ឯកឧតិ៍េ� អុុ� សារទឹីធ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការព្រឹ�ឹទីធស្បភា 
បា�ទីទួីលជំួបុ�ិភាកាការង្គារជា�យួៈថំាកដឹ់្ឋកនា�ស្ប�ុ�័ធភា�ជាតិិ៍ព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាថំាក�់ូល�ឋ �វេ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ស្ប�គ្គ�
ព្រឹកុ�ព្រឹបឹុការដ្ឋឋបាលថំាកវ់េព្រឹកា�ជាតិិ៍ ដឹ្ឋកនា�វេ�យៈឯកឧតិ៍េ� សយ កសុល ព្រឹបុធា�ស្ប�ុ�័ធភា�ជាតិិ៍ស្ប�គ្គ�ព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាព្រឹកុង
ព្រឹស្បុក �ណឌ  �ុ� ស្បង្គាើ តិ៍ ់(ស្ប�ុ�័ធភា�ជាតិ៍ិព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាថំាក�់ូល�ឋ �) វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេស្បស្ប េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។



ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា
ស្សកម្មមភា�អគ្គគ លេ�ខាធិិការដ្ឋាា ន ព្រឹ�ឹទធស្សភា

39

សក�មភា�ថ្នាា ក់ដ្ឋឹកនា �អគ្គគម្តេលខាធីិការដាឋ នប្រ�ឹទីធសភា 
ចូលរ�ួកិចចប្រ�ជួុ� និង់�ិធី�ម្តេផសង់ៗ

2នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ម្តេឡាក ឆាយ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការស្បេីទីីព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញជា

អធិំបុតីិ៍ភា�កំុង�ិធំីបុិទីេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លស្បេី�ី ការព្រឹបាព្រឹស័្បយៈវេឆ្លៃើយៈឆ្លៃងវេគ្នាល�វេ�បាយៈសាធារណ: តាំ�ព្រឹបុ��័ធ�ិ�មតិិ៍

 (ZOOM) វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេស្បស្ប៣ េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

2នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ម្តេឡាក ឆាយ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការស្បេីទីីព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងវេលាកព្រឹសី្ប

ឧតិ៍េ�វេស្ប�ីយៈវ៍េទា �ុ� សាឃួន អ�ុព្រឹបុធា�នាយៈក�ឋ �អងគរកស ថ្ងៃ�អគ្គគស្បំងការ�គ្គរបាលជាតិិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹកសួ្បង�ហាថ្ងៃផា បា�អវេញ្ញជ ើញ

ជាអធំិបុតីិ៍ភា�កំុង�ិធីំបុិទីេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លស្បដី�ី ជំ�នាញការ�រថំាកដឹ់្ឋកនា� រវេបុៀបុវេព្រឹបុើព្រឹបាស់្បវេខ្លាំៃ ងទាា រសុ្បេតិ៍ថិភា� �ិង

បុវេចចកវេទីស្ប�ោ សីុ្ប� X-Ray វេ�សាលសិ្បកាខ សាលាខ្លាំងវេជំើង េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ម្តេឡាក ឆាយ អគ្គគវេលខ្លាំធិំការរងព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញដ្ឋឹកនា�

ព្រឹកុ�ព្រឹគ្គូវេ�ទីយស្បម័ព្រឹគ្គចិតិ៍េថ្ងៃ�ព្រឹបុវេទីស្បបារា�ងវេ�ក�ុុជា ចុះវេ��ិ�ិតិ៍យ �ិង�ាបាលជំ�ង�ជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹកីព្រឹកវេ�យៈឥតិ៍គិ្គតិ៍ថ្ងៃ�ៃ

វេ�សាលាបុឋ�សិ្បកាេតិ៍េ�ារ ស្បថិតិ៍កំុងស្បង្គាើ តិ៍ខ់ែព្រឹ�កវេលៀបុ �ណឌ វេព្រឹជាយៈចង្គាា រ រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ។



ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា
ស្សកម្មមភា�អគ្គគ លេ�ខាធិិការដ្ឋាា ន ព្រឹ�ឹទធស្សភា40

សក�មភា�ថ្នាា ក់ដ្ឋឹកនា �អគ្គគម្តេលខាធីិការដាឋ នប្រ�ទឹីធសភា 
ចូលរ�ួកិចចប្រ�ជួុ� និង់�ិធី�ម្តេផសង់ៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ឈុំ�ឹ 
ប្រ�ះខ័ន អគ្គគនាយៈក ថ្ងៃ�អគ្គគនាយៈក�ឋ �រដ្ឋឋបាល �ិងហិរញ្ញា េតិ៍ថុ 
បា�ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�បុកូស្បរុបុលទីធផលការង្គាររបុស់្បអគ្គគ-
នាយៈក�ឋ �រដ្ឋឋបាល �ិងហិរញ្ញា េតិ៍ថុព្រឹបុចាំ�ខែ�សី្បហា ឆំ្នាំ�២០២២
�ិង�ិ�ិតិ៍យវាយៈតិ៍ថ្ងៃ�ៃវេលើេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លស្បេី�ី ការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គង
ធា�ធា���ុស្បស វេ�សាលសិ្បកាខ សាលាខ្លាំងវេជំើង វេ�យៈ
��ការអវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួ�ីថំាកដ់្ឋឹកនា�អងគភា�ច�ណុះអគ្គគ-
នាយៈក�ឋ �រដ្ឋឋបាល �ិងហិរញ្ញា េតិ៍ថុចាំបុ�់ីអ�ុព្រឹបុធា�នាយៈក-

�ឋ �វេ�ើង។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិ៍េ� ម្តែក� ចាំន់

ណា អគ្គគនាយៈក ថ្ងៃ�អគ្គគនាយៈក�ឋ ��ត័ិ៍�៌� �ិងទី�នាក-់

ទី��ងសាធារណៈ បា�អវេញ្ញជ ើញចូលរ�ួវេេទិីកា ស្បេី�ីរ�ឋ ភបិាល

ឌ្ឍីជីំ�លក�ុុជា-កូវេរ ោ វេព្រឹកា�អធិំបុតីិ៍ភា� ឯកឧតិ៍េ� ជា វ៉៉ាន់

ម្តេដ្ឋត រដ្ឋឋ�ន្រ្តី�េីព្រឹកសួ្បងថ្ងៃព្រឹបុស្បណីយៈ ៍�ិងទូីរគ្គ�នាគ្គ�� ៍វេ�

ស្បណាឋ គ្នារថ្ងៃហ�ោ តិ៍ ់រជីំី�សីុ្ប រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ។

2នារវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ វេលាកជំ�ទាេ

សាយ ចាំន់ណាក់ នាយៈិការង�ុទីាកាល័យៈស្បវេ�េចព្រឹបុធា�

ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងនា�យៈកអ�វេណាយៈ

របុស់្បស្បវេ�េចេបិុុលវេស្បនាភកេី សាយ ឈុំុ� �ិងវេលាកជំ�ទាេ 

ជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល��ជីំេភា�ព្រឹកីព្រឹក�ាះខ្លាំតិ៍ច��ួ�៣៥

ព្រឹគួ្គសារ វេ�ភូ�កិណាេ លវេកាះ �ុ�វេកាះសូ្បទីិ� ព្រឹស្បុកវេកាះ-

សូ្បទីិ� វេ�តិ៍េក��ងច់ាំ�។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២ ព្រឹបុតិិ៍ភូអគ្គគវេលខ្លាំ-

ធំិការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភាច��ួ�៣៥រូបុ ដឹ្ឋកនា�វេ�យៈវេលាកព្រឹសី្ប 

ឃួនុ ស�ុណ្ឌា ម្តេនប្រតាំ ព្រឹបុធា�នាយៈក�ឋ �អភេិឌ្ឍឍ�ធ៍ំ�-

ធា���ុស្បស ថ្ងៃ�អគ្គគវេលខ្លាំធិំការ�ឋ �ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញជ ើញ

បុ�វេ�ញទីស្បស�កិចចវេឈុំាងយៈល់ភូ�គិ្គ�រូ�តិិ៍េភា�ចិ�-ក�ុុជា 

ស្បថិតិ៍កំុងភូ�តិាំ�� �ុ�ដូ្ឋង ព្រឹស្បុកបាទីី វេ�តិ៍េតាំខែកេ៕






