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បក្រម�ខ     ៖ សុលោមតច័វ្ិរ�ល័លោសុនាភកត� សាយ ឈុំ� � ប្រធាន់បពឹិទ្ធធសុភា វ៉ៃន់បពិរះរាជាណាច័បកកមុ�ជា ជួ្ួរពិិភាកសាការឹងារឹជាមយួន់ឹងឯកឧត្តតម 

        WANGYANG ប្រធាន់សុភាប្ឹរកសាន់លោយាបាយប្រជាជួន់ចិ័ន់ វ៉ៃន់សាធារឹណរឹដ្ឋឋប្រជាមានិ់ត្តចិ័ន់ តាមប្រពិន័់ធនិ់ម្តិ្ត (Zoom)។

បក្រលោបកាយ ៖ ឯកឧត្តតមកិត្តតិសុងគហ្រណិិត្ត លោទ្ធពិ ងន់ អ៊ុំន់�ប្រធាន់ទ្ធ�២បពឹិទ្ធធសុភា ដ្ឋឹកនា�គឹណៈប្រតិ្តភូបពឹិទ្ធធសុភា វ៉ៃន់បពិរះរាជាណាច័បកកមុ�ជា 

        អ៊ុំលោ ជ្ ើញលោោរឹពិបពិរះវញិ្ញាា ណក្ខន់ធ «បពិរះ្ររឹមរឹត្តន់លោកាដ្ឋឋ»៕
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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភាជួ្រ្ិភាក្សាការងារជា្ួយ 
ឯក្ឧតតេ្ប្រធានសភាប្ររឹក្សានមោបាយប្រជាជនចិន តា្ប្រ្័ន្ធនិ្្ិត

នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ ទីី១២ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀេលាសៀ�ោ ង

១៥:០០នាទីី សៀ�េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា �សៀ�េចេបិុុលសៀ�នាភក្តីេី 

សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា

បានអសៀ�ើ �ញជួួបុ�ិភាក្តីាការង្គារជា�យួនឹងឯក្តីឧតុេ� WANG

YANG ព្រឹបុធាន�ភាព្រឹបុឹក្តីានសៀ�បាយព្រឹបុជាជួនចិន ថ្ងៃន

សាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា�និតុចិន តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom)។

ក្តីំុងឱកា�សៀនាះ ឯក្តីឧតុេ� Wang Yang បាន�ខែ�េងនូេ

សៀ�ចក្តីេី�បុាយរកី្តីរាយ ច�សៀ�ះឱកា�ខែដ្ឋលបានជួួបុ�ិភាក្តីា

ការង្គារជា�ិី�េងសៀទីៀតុជា�យួនឹង�សៀ�េចេបិុុលសៀ�នាភក្តីេ ី

សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា។

ឯក្តីឧតុេ�បានរ �លឹក្តីអ��ីដ្ឋ�សៀណ� រទី�សនកិ្តីចចរបុ�់�សៀ�េច

ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភា កាល�ីឆំ្នាំ�២០១៨ សៀ�សាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា-

�និតុចិន ខែដ្ឋលសៀ�លសៀនាះបាន�ិភាក្តីាគំ្នា និង�សៀព្រឹ�ចបាន

លទីធផលការង្គារ��ខាន់ៗ ជាសៀព្រឹច�ន។ ឯក្តីឧតុេ�បានវាយតុថ្ងៃ�ៃ

�ុ�់ និងចាតុទុ់ីក្តី�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភាជា�តិុេចា�់របុ�់

ព្រឹបុជាជួនចិន។

ឯក្តីឧតុេ� Wang Yang បានបុញ្ជាើ ក្តីថ់ា សៀ�ះបីុនាសៀ�ល

បុចចុបុបនំសៀនះ ជាដ្ឋ�ណាក្តីក់ាលថ្ងៃនការរកី្តីរាលដាលថ្ងៃនជួ�ងឺ-

កូ្តីេដី្ឋ-១៩ក្តីស៏ៀដាយ ក្តីក៏្តីិចច�ិភាក្តីាការង្គារសៀទីេភាគីីតា�ព្រឹបុ�ន័ធ

េសីៀដ្ឋអូនាសៀ�លសៀនះ នឹងជួ�រុញច�ណង�តិុេភា� និងទី�នាក្តីទ់ី�នង

ដ្ឋល៏អព្រឹបុថ្ងៃ�រវាងព្រឹបុជាជួនថ្ងៃនព្រឹបុសៀទី���ង�ីរ។ 

ឯក្តីឧតុេ� Wang Yang បានសៀល�ក្តីសៀ��ងអ��ី�ុនទរក្តីថា

របុ�់�សៀ�េចអគីា�ហាសៀ�នាបុតីុសៀតុសៀជា ហ៊ុុំន សែសន នាយក្តី-

រដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេ ីថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា អ��ីច�ណង�តិុេភា�ចិន-

ក្តី�ុុជា កុំ្តីងអ��ុងទី�សនកិ្តីចចផៃូេការរបុ�់ឯក្តីឧតុេ� Wang Yi

រដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេីព្រឹក្តី�ួងការបុរសៀទី� ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា�និតុចិន

សៀ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជាកាល�ីសៀ�ល�ិីៗ  ខែដ្ឋលព្រឹតុូេបាន

ផស�េផាយ�ោ ងទូីល�ទូីលាយសៀ�ព្រឹបុសៀទី�ចិន និងនា��ក្តីនូេ

ការចាបុអ់ារ�ិណ៍ និងក្តីេីរ �សៀភ�បុចិតុេដ្ឋល់ព្រឹបុជាជួនចិន។ 

ឯក្តីឧតុេ� Wang Yang បានបុញ្ជាើ ក្តីថ់ា សាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា-

�និតុចិននឹងបុនេការគ្នា�ព្រឹទីក្តី�ុុជាសៀល�ព្រឹគីបុេ់�័ិយ ការខែ�រក្តីា

ឯក្តីរាជួយភា� អធិិបុសៀតុយយភា�ជាតិុ និងការព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង

នឹងេបិុតិុេកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ព្រឹ����ងបុនេគ្នា�ព្រឹទីក្តី�ុុជាសៀ�សៀល�ឆ្នាំក្តីអនេរ-

ជាតុិ។

ឯក្តីឧតុេ� Wang Yang បាន�ខែ�េងនូេការអបុអរសាទីរ 

និងវាយតុថ្ងៃ�ៃ�ុ�់ច�សៀ�ះការដឹ្ឋក្តីនា�របុ�់�សៀ�េចអគីា�ហា-

សៀ�នាបុតុីសៀតុសៀជា ហ៊ុុំន សែសន នាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា ខែដ្ឋលទីទីួលបានសៀជាគីជួយ័ក្តីំុងការព្រឹបុយុទីធ-

�សៀ�េចេបិុុលសៀ�នាភក្តីេី សាយ ឈុុំ� និងឯក្តីឧតុេ� WANG YANG
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ព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹងការរាលដាលជួ�ងឹកូ្តីេដី្ឋ-១៩។ ឯក្តីឧតុេ�បាន

បុញ្ជាើ ក្តីថ់ា ទី�នាក្តីទ់ី�នង និងច�ណង�តិុេភា�រវាងក្តី�ុុជា-ចិន 

ខែដ្ឋលព្រឹតុូេបានបុសៀងើ�តុសៀ��ងសៀដាយព្រឹ�ះក្តីរុណាព្រឹ�ះបាទី�សៀ�េច

ព្រឹ�ះ នម�តតេ្ សហី៊ុន ំព្រឹ�ះបុរ�រតុនសៀកាដ្ឋឋ និងថំាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�

ចិនជួ�នាន�់ុន ព្រឹតុូេបាន�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីក្តីបុោុនិានឆំ្នាំ�ក្តីនៃងសៀ�សៀនះ 

ជា�តិុេភា�ខែដ្ឋក្តីខែ�បុ ជា�តិុេរ�ួ�ុ�រ�ួទុីក្តីខជា�យួគំ្នា សៀ��យ

ឆ្លៃងកាតុេ់ញិ្ជាា សាកូ្តីេដី្ឋ-១៩សៀនះ ទី�នាក្តីទ់ី�នងរវាងព្រឹបុសៀទី�

��ង�ីរកានខ់ែតុ�នភា��ំិទីធសំាលសៀ��ងខែ��សៀទីៀតុ។ 

ឯក្តីឧតុេ� Wang Yang បានខែចក្តីរ �ខែលក្តីទី�សនៈអ��ីការ

�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីក្តីទី�នាក្តីទ់ី�នង និងកិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតិុេការព្រឹគីបុេ់�័ិយ

រវាងព្រឹបុសៀទី���ង�ីរ តា�រយៈ៖ 

១-ការផ្លាៃ �់បុេូរទី�សនកិ្តីចចថំាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�ក្តី��ូលរវាងព្រឹបុសៀទី�

��ង�ីរ ជា�ិសៀ��ដ្ឋ�សៀណ� រទី�សនកិ្តីចចរបុ�់ថំាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�

ជាន�់ុ�់ក្តី�ុុជាសៀ�ព្រឹបុសៀទី�ចិន សៀព្រឹកាយសៀ�លសាា នភា�

កូ្តីេដី្ឋ-១៩បានធូិរព្រឹសាល។

២-ការបុនេ�ព្រឹងឹងកិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតិុេការព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងជួ�ងឺ-

កូ្តីេដី្ឋ-១៩។ ព្រឹបុសៀទី�ចិននឹងបុនេផេល់វាោ ក្តីស់ា�ង និង��ា រ

បុរកិាខ រសៀ�ទីយដ្ឋល់ព្រឹបុសៀទី�ក្តី�ុុជា រ�ូតុដ្ឋល់ក្តី�ុុជាយក្តី

ឈុំះំសៀល�ការរាតុតុាតុជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ��ងព្រឹ�ុង។  

៣-ការ�ុះ�រឧបុ�គីាថ្ងៃនេបិុតិុេកូ្តីេដី្ឋ-១៩ �ព្រឹងឹងកិ្តីចច��-

ព្រឹបុតិុបុតិុេការសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចច �សៀនៃ�នកិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតិុេការគី�និតុ

ផេួចសៀផេ��ផៃូេ�យួ និងខែ�សព្រឹក្តីវាតុ�់យួ (BRI) គីសៀព្រឹ�ងផៃូេ

សៀលប�នសៀលឿន គីសៀព្រឹ�ងសាង�ងព់្រឹ�លានយនេសៀហាះ�ិី 

ការអភេិឌ្ឍឍទីីព្រឹក្តីុងសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចចសៀ�សៀ�តុេព្រឹ�ះ�ី�នុ និងការនា�

ចូលក្តី�ិផលសាេ យ សៀចក្តី និងក្តី�ិផលរបុ�់ក្តី�ុុជាសៀផសង

សៀទីៀតុសៀ�កានព់្រឹបុសៀទី�ចិន សៀដ្ឋ��ប�ីសៀនៃ�នការសាេ រសៀ��ងេញិ

នូេសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចច�ីេបិុតិុេកូ្តីេដី្ឋ-១៩។

ព្រឹបុសៀទី�ក្តី�ុុជា និងចិន ខែដ្ឋលជាព្រឹបុសៀទី�ក្តី��ុងអភេិឌ្ឍឍ 

បានឆ្លៃងកាតុក់ារសាក្តីលបងរ�ូតុដ្ឋល់កាៃ យជា�តិុេខែដ្ឋក្តី-

ខែ�បុ។ ព្រឹបុសៀទី�ចិន�ូ�អរគុីណព្រឹបុសៀទី�ក្តី�ុុជា ខែដ្ឋលខែតុងខែតុ

គ្នា�ព្រឹទីព្រឹបុសៀទី�ចិន។ ព្រឹបុសៀទី�ចិន�ូ�គ្នា�ព្រឹទីព្រឹបុសៀទី�ក្តី�ុុជា

ក្តីំុងការសៀរៀបុច�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ� ASEM 13 ក្តីំុងឆំ្នាំ�សៀនះ និងសៀធិេ�ជា�ច �់

ផទះកិ្តីចចព្រឹបុជុួ�ក្តី��ូលអាសាា ន (ASEAN) សៀ�ក្តីំុងឆំ្នាំ�២០២២

នាសៀ�លខាង�ុ�។ 

ព្រឹបុសៀទី�ចិននឹងបុនេផ្លាៃ �់បុេូរបុទី�ិសៀសាធិនអ៍ភបិាលកិ្តីចច

លអជា�យួនឹងព្រឹបុសៀទី�ក្តី�ុុជា ខែចក្តីរ �ខែលក្តីបុទី�ិសៀសាធិន ៍ថ្ងៃន

ការអភេិឌ្ឍឍរបុ�់ចិន នវានុេតុេន ៍ការ�ព្រឹ�បុ�ព្រឹ�ួលសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចច

ថ្ងៃបុតុង និងភា�ឈុំះំ-ឈុំះំ��ងអ�់គំ្នា។

ឯក្តីឧតុេ� Wang Yang បានបុញ្ជាើ ក្តីថ់ា ក្តីំុងដ្ឋ�ណាក្តីក់ាល

ថ្ងៃនការរកី្តីរាលដាលជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ �ភាព្រឹបឹុក្តីានសៀ�បាយ
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ព្រឹបុជាជួនចិននឹងបុនេក្តីិចច��ព្រឹបុតិុបុតុិេការជា�យួនឹងព្រឹ�ទឹីធ-

�ភាក្តី�ុុជា តា�រយៈលិ�ិតុ និងការផ្លាៃ �់បុេូរទី�សនគំ្នាតា�

ព្រឹបុ�ន័ធេសីៀដ្ឋអូ។

ក្តីំុងនា�ឯក្តីឧតុេ�អនុព្រឹបុធានទីី១ ឯក្តីឧតុេ�អនុព្រឹបុធាន

ទីី២ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា និងក្តីំុងនា��សៀ�េច

ផ្លាទ ល់ �សៀ�េចេបិុុលសៀ�នាភក្តីេី សាយ ឈុំំ� បានវាយតុថ្ងៃ�ៃ�ុ�់

ច�សៀ�ះគី�និតុផេួចសៀផេ��ដ្ឋព៏្រឹបុថ្ងៃ�របុ�់ឯក្តីឧតុេ� Wang Yang 

ព្រឹបុធាន�ភាព្រឹបឹុក្តីានសៀ�បាយព្រឹបុជាជួនចិន ខែដ្ឋលបានផេួច-

សៀផេ��ឱយ�នកិ្តីចច�ិភាក្តីាការង្គារសៀទីេភាគីីរវាងសាា បុន័នីតិុបុប-

�ាតុេិ��ង�ីរ សៀដាយសៀផ្លាេ តុសៀល� «កិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតុេកិារព្រឹបុឆ្នាំ�ង

នឹងជួ�ងឺរាតុតុាតុរវាងព្រឹបុសៀទី���ង�ីរ ការផ្លាៃ �់បុេូរបុទី�ិ-

សៀសាធិនខ៍ែផំក្តីអភបិាលកិ្តីចច និងបុញ្ជាា នានាខែដ្ឋលជាការព្រឹ�ួយ

បារ�ារ�ួ»។ �សៀ�េច�នជួ�សៀនឿសៀជួឿជាក្តីថ់ា កិ្តីចច�ិភាក្តីានា

រសៀ�ៀលសៀនះ នឹងទីទីួលបានលទីធផលជាខែផៃផ្លាើ ជាទីសីៀ�ទីនៈ

និងផេល់សារ��ខានដ់្ឋល់ការចូលរ�ួសៀល�ក្តីក្តី�ុ�់ច�ណង-

�តិុេភា� សា�គីាភីា� និងកិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតុេិការសៀល�ព្រឹគីបុេ់�័ិយ

រវាងព្រឹបុសៀទី� និងព្រឹបុជាជួន��ង�ីរ។

�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន�ខែ�េងនូេការអបុអរសាទីរ

ជា�យួនឹងព្រឹបុជាជួន បុក្តីសកុ្តី�ិុយនី�េ និងរដាឋ ភបិាលចិន 

ខែដ្ឋលបានព្រឹបារ�ធ�ួបុសៀល�ក្តីទីី៧២ ថ្ងៃនការបុសៀងើ�តុសាធារណរដ្ឋឋ

ព្រឹបុជា�និតុចិន និងវាយតុថ្ងៃ�ៃ�ុ�់ច�សៀ�ះ��ទិីធផលដ្ឋធ៏ិ�សៀធិង

ក្តីំុងការអភេិឌ្ឍឍ�ងា� សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចចដ្ឋព៏្រឹតុចះព្រឹតុចង ់កាៃ យជា

ព្រឹបុសៀទី�ខែដ្ឋល�នសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចចធិ�ទីី២ក្តីំុង�ិភ�សៀលាក្តី និងការ

កាតុប់ុនាយភា�ព្រឹកី្តីព្រឹក្តីរបុ�់ព្រឹបុជាជួនចិនចាបុត់ា�ង�ីឆំ្នាំ�

២០២០។ �សៀ�េចបានព្រឹបុ�ិទីធ�រជូួនសាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា�-

និតុចិន ឱយឈានសៀឆុ្នាំះសៀ��សៀព្រឹ�ចបាននូេសៀគ្នាលសៀ�ក្តីំុងការ

ក្តីសាងព្រឹបុសៀទី��ងា�និយ�ដ្ឋទ៏ី�សៀន�បុ រុងសៀរឿង ខាៃ �ងកាៃ  ព្រឹបុជា-

ធិបិុសៀតុយយ េបុបធិ�ស៌ៀជួឿនសៀលឿន និង�ុ�ដុ្ឋ�រ�នា សៀ�ឆំ្នាំ�

២០៤៩។

�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានវាយតុថ្ងៃ�ៃ�ុ�់ និង�ន

សៀ�ចក្តីេីសៀ�ញចិតុេជាខាៃ �ងច�សៀ�ះច�ណង�តិុេភា� សា�គីាីភា�

និងកិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតុេិការរវាងព្រឹបុសៀទី� និងព្រឹបុជាជួន��ង�ីរ

ព្រឹតូុេបានសៀល�ក្តីក្តី�ុ�់ឥតុឈុំបុឈ់ុំររ�ូតុកាៃ យជា «ក្តីិចច��-

ព្រឹបុតុបិុតុេកិារភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូីយុទីធសាន្រ្តី�េព្រឹគីបុព់្រឹជុួងសៀព្រឹជាយ»។

សៀ�ះក្តីំុងបុរបិុទីកូ្តីេដី្ឋ-១៩ក្តីស៏ៀដាយ ក្តីទ៏ី�នាក្តីទ់ី�នងសៀល�េ�័ិយ

ជាសៀព្រឹច�នសៀ�ខែតុបុនេខែ�េងសៀ��ង តា�រយៈ�សៀ�េចអគីា�ហា-

សៀ�នាបុតីុសៀតុសៀជា ហ៊ុុំន សែសន នាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា ខែដ្ឋលបានសៀ�បុ�សៀ�ញទី�សនកិ្តីចចសៀព្រឹ�ផៃូេ

ការសៀ�ព្រឹបុសៀទី�ចិន សៀដ្ឋ��បបីុង្គាា ញ�ី�តិុេភា� សា�គីាីភា�

ព្រឹបុសៀក្តីៀក្តីសិាគំ្នា រ�ួ�ុ�រ�ួទុីក្តីខក្តីំុងព្រឹគ្នាល�បាក្តី នា�ឱយ�សៀ�េច-

ទិីដ្ឋឋភា�ក្តីំុងជួ�នួបុ�ិភាក្តីាតា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom)
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សៀតុសៀជានាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេីព្រឹតូុេបានសៀគីព្រឹបុ�ិទីធនា�ថា «េរីបុុរ�

�ង្គាា សៀដ្ឋ�របុន្រ្តីញ្ជាច �់ទីិ� សៀដ្ឋ��បពី្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹងជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-

១៩» និងទី�សនកិ្តីចចជាផៃូេការជាបុនេបុនាទ បុរ់បុ�់ឯក្តីឧតុេ� 

Wang Yi រដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេីព្រឹក្តី�ួងការបុរសៀទី� ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា-

�និតុចិនសៀ�ក្តី�ុុជា។ ក្តីំុងដ្ឋ�សៀណ� រទី�សនកិ្តីចចសៀនាះ ឯក្តីឧតុេ� 

Wang Yi បានចូលរ�ួជា�យួនឹង�សៀ�េចអគីា�ហាសៀ�នា-

បុតីុសៀតុសៀជា ហ៊ុុំន សែសន សៀដ្ឋ��បជីាអធិិបុតីុភា�ក្តីំុង�ិធិីព្រឹបុគីល់

េ�ិនកី្តី�ដាឋ ន ថ្ងៃន��ុក្តីី�ដាឋ នជាតុិ�រតុក្តីសៀតុសៀជា ខែដ្ឋលជា

ជួ�នួយឥតុ��ណង  ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា�និតុចិន និង

ព្រឹបុជាជួនចិន ច�សៀ�ះព្រឹបុជាជួនក្តី�ុុជា។ ��ុកី្តី�ដាឋ នសៀនះនឹង

កាៃ យជានិ�តិុេរូបុថ្ងៃនច�ណង�តិុេភា�ព្រឹជាលសៀព្រឹ� និងយូរអខែងេង

រវាងក្តី�ុុជា-ចិន និងកាៃ យជាទីីក្តីខែនៃងព្រឹបុកួ្តីតុកី្តីឡា�ីុសៀ�ា� 

(SEA GAMES) សៀ�ឆំ្នាំ�២០២៣ សៀ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក្តី-

ក្តី�ុុជា។

�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានវាយតុថ្ងៃ�ៃ�ុ�់ច�សៀ�ះតួុនាទីី

�ំូលអនេរជាតិុរបុ�់ចិន ខែដ្ឋលនា��ក្តីនូេ�ាិរភា� �នេិភា� 

និងការអភេិឌ្ឍឍសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចចតុ�បុន ់និង�ក្តីលសៀលាក្តី ព្រឹបុក្តីបុសៀដាយ

េឌ្ឍឍនភា� និងេបិុុលភា�។ 

ក្តីំុងនា�ព្រឹបុជាជួនក្តី�ុុជា និងក្តីំុងនា�ព្រឹ�ឹទីធ�ភា �សៀ�េច

ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន�ខែ�េងនូេការដ្ឋឹងគុីណ និងខែ�ៃងអ�ណរ-

គុីណ�ោ ងព្រឹជាលសៀព្រឹ�ច�សៀ�ះរដាឋ ភបិាល និងព្រឹបុជាជួនចិន 

ខែដ្ឋលបានសៀធិេ�ជា�ងំបុខែងអក្តីដ្ឋរ៏ងឹ��បុ�ផុតុ និងជួួយ�ព្រឹ�ួល

ដ្ឋល់កាលៈសៀទី�ៈល�បាក្តីរបុ�់ក្តី�ុុជា�នស់ៀ�លសៀេលា សៀដាយ

បានផដល់ជួ�នួយព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងការរកី្តីរាលដាលជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-

១៩។

សៀជាគីជួយ័ក្តីំុងការចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ងជូួនព្រឹបុជាជួនក្តី�ុុជា គឺី

�ិតុជា�និអាចកាតុផ់្លាេ ចប់ាន�ីការគ្នា�ព្រឹទីដ្ឋធ៏ិ�សៀធិងរបុ�់រដាឋ -

ភបិាល និងព្រឹបុជាជួនចិនបានសៀ��យ។ ព្រឹបុជាជួនក្តី�ុុជាបាន

ចាតុទុ់ីក្តីថា ការចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ងជូួន�លរដ្ឋឋព្រឹបុក្តីបុសៀដាយព្រឹបុ�ិទីធ-

ភា� �ុេតុាិភា� និង�និគិីតុថ្ងៃ�ៃគឺីជា�រតុក្តី�ិី�យួសៀទីៀតុក្តីំុង

ច�សៀណា��រតុក្តីជាសៀព្រឹច�ន ខែដ្ឋល�សៀ�េចសៀតុសៀជានាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី

និងគីណបុក្តីសព្រឹបុជាជួនក្តី�ុុជា នា��ក្តីជូួនជាតុិ និងព្រឹបុជាជួន-

ក្តី�ុុជា។ សៀយ�ង�ំុ ��ូ�ចាតុទុ់ីក្តី�រតុក្តីជាព្រឹបុេតុេិសាន្រ្តី�េ�ិីសៀនះ

ជា�រតុក្តី ថ្ងៃនច�ណង�តិុេភា�ខែដ្ឋក្តីខែ�បុរវាងព្រឹបុជាជួន និង

ព្រឹបុសៀទី���ង�ីរផងខែដ្ឋរ។

�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានវាយតុថ្ងៃ�ៃ�ុ�់ និងអបុអរ

សាទីរច�សៀ�ះព្រឹបុជាជួន ព្រឹ����ងថំាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា� ថ្ងៃនសាធារណ

រដ្ឋឋព្រឹបុជា�និតុចិន��ងអ�់ ខែដ្ឋល�នឯក្តីឧតុេ� សំ ីជិន្ីន

ជា�ំូលសៀធិេ�ឱយ�សៀព្រឹ�ចសៀជាគីជួយ័ដ្ឋព៏្រឹតុចះព្រឹតុចង ់ក្តីំុងការ

ព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ក្តីំុងរយៈសៀ�ល�ៃី សៀ��យបាន

ទិីដ្ឋឋភា�ក្តីំុងជួ�នួបុ�ិភាក្តីាតា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom)
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កាៃ យជាក្តី�ៃ �ងឈាន�ុ�សៀគីក្តីំុងការព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-

១៩ ជា�ក្តីល។ ការទីទួីលបានសៀជាគីជួយ័សៀនះ អាព្រឹ�័យ

សៀដាយ�នភា�ដឹ្ឋក្តីនា�ព្រឹបុក្តីបុសៀដាយភា�ឈាៃ �ថ្ងៃេរបុ�់បុក្តីស-

កុ្តី�ិុយនី�េចិន រដាឋ ភបិាល និងក្តី�ៃ �ងសា�គីារីបុ�់ព្រឹបុជាជួន

ចិន ខែដ្ឋលព្រឹបុកានយ់ក្តីេធិានការដ្ឋព៏្រឹតឹុ�ព្រឹតុូេ�ុងឺ�ោ តុ ់សៀឆ្លៃ�យតុបុ

រ�័��នស់ៀ�លសៀេលាព្រឹបុក្តីបុសៀដាយភា�ទីទីួល�ុ�ព្រឹតុូេ�ុ�់។

ឆ្លៃងកាតុត់ា�េញិ្ជាា សា�ិី ថ្ងៃនបុរបិុទីកូ្តីេដី្ឋ-១៩ បានបុង្គាា ញ

ថា ក្តី�ុុជា-ចិនបានឈុំរជា�យួគំ្នាដ្ឋរ៏ងឹ��ក្តីំុងសិារតីុសា�គីាី-

ភា� �តិុេភា� រ�ួ�ុ�រ�ួទុីក្តីខជា�យួគំ្នា ព្រឹ�បុតា��ក្តីយសៀសាៃ ក្តី

ថ្ងៃនព្រឹបុសៀទី���ង�ីរ «ជួួយគំ្នាក្តីំុងព្រឹគ្នាព្រឹក្តី សាា ល់�តិុេលអក្តីំុង

សៀ�លល�បាក្តី»។ ក្តី�ុុជាសៀបុេជំាបុនេកិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតុេកិារដ្ឋ៏

ជួិតុ�ំិទីធជា�យួនឹងសាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា�និតុចិនតា�ព្រឹគីបុ់

រូបុភា� សៀដ្ឋ��បពី្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹងជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ សៀដ្ឋ��បឈីាន

សៀ�សៀបុ�ក្តីដ្ឋ�សៀណ� រការជាព្រឹបុព្រឹក្តីតីុសៀ��ងេញិ ថ្ងៃនទី�នាក្តីទ់ី�នង និង

ក្តីិចច��ព្រឹបុតិុបុតុេិការសៀល�ព្រឹគីបុេ់�័ិយរវាងព្រឹបុសៀទី���ង�ីរ

ក្តីំុងសៀ�លអនាគីតុដ្ឋ�៏ៃី។

ក្តីំុងនា�ព្រឹបុជាជួនក្តី�ុុជា ក្តីំុងនា�ព្រឹ�ឹទីធ�ភា និង�សៀ�េច

ផ្លាទ ល់ �សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានខែ�ៃងអ�ណរគុីណ និង

ដ្ឋឹងគុីណដ្ឋព៏្រឹជាលសៀព្រឹ�ច�សៀ�ះជួ�នួយរបុ�់សាធារណរដ្ឋឋ

ព្រឹបុជា�និតុចិន និងព្រឹបុជាជួនចិន ខែដ្ឋលបានរ�ួេភិាគី�ន

�ោ ងសៀព្រឹច�នសៀធិេ�ឱយព្រឹបុសៀទី�ក្តី�ុុជា�នការរកី្តីចសៀព្រឹ��ន និងការ

អភេិឌ្ឍឍដូ្ឋច��េថ្ងៃ�ៃសៀនះ។ ក្តី�ុុជា�និព្រឹគ្នានខ់ែតុទីទួីលបាននូេ

ការអភេិឌ្ឍឍខាងសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចចបុោុសៀណាះ ះសៀទី ខែតុខែ����ងបាន�ព្រឹងឹង

នូេភា�ជា�ច �់ និង�ព្រឹងឹងនូេឯក្តីរាជួយភា�របុ�់�ៃួនផងខែដ្ឋរ។

ជា�យួនឹង��ទិីធផលខែដ្ឋល�នរចួ�ក្តីសៀ��យ �សៀ�េច

ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភា�ងឹ�ឹថា នឹង�ន��ទិីធផល�ិីៗ ខែដ្ឋល

សៀក្តី�តុសៀចញ�ីគី�និតុផេួចសៀផេ���ីព្រឹក្តីបុ�ណ័ឌ ��ព្រឹបុតិុបុតុេកិារ

សៀព្រឹកា�គីសៀព្រឹ�ងគី�និតុផេួចសៀផេ�� «ខែ�សព្រឹក្តីវាតុ�់យួផៃូេ�យួ(BRI)» 

ធិនាគ្នារេនិិសៀ�គីសៀ�ដាឋ រចនា��ុន័ធអា�ីុ (AIIB) ផៃូេ�ូព្រឹតុ

��ុព្រឹទី�តុេតុសរទ៍ីី២១ �ហាអនុតុ�បុនទ់ីសៀនៃសៀ�គីងា កិ្តីចច-

��ព្រឹបុតុិបុតុេកិារសៀ�គីងា-ឡានឆ្នាំង, ក្តីិចចព្រឹ��សៀព្រឹ�ៀង�ណិ-

ជួើក្តី�ិសៀ�រកី្តី�ុុជា-ចិន កិ្តីចចព្រឹ��សៀព្រឹ�ៀងភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូីសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចច

ព្រឹគីបុព់្រឹជុួងសៀព្រឹជាយក្តីំុងតុ�បុន ់(RCEP), កិ្តីចចព្រឹ��សៀព្រឹ�ៀងតុ�បុន់

�ណិជួើក្តី�ិសៀ�រចិីន-អាសាា ន និងអាសាា នបុូក្តីចិន និងការរ�ួ

ច�ខែណក្តីដ្ឋល់ការសៀល�ក្តីក្តី�ុ�់ការតុភាើ បុស់ៀ�ដាឋ រចនា��ុន័ធ

នងិជួ�រុញក្តី�សៀណ� នសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចចក្តី�ុុជាឱយកានខ់ែតុ�នភា�ព្រឹបុក្តីតួុ-

ព្រឹបុខែជួងសៀ�ក្តីំុងតុ�បុន។់

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាក្តី�ុុជា�នសៀ�ចក្តីេីរកី្តីរាយ និង�ូ�គ្នា�ព្រឹទីច�សៀ�ះ

��ព្រឹបុតុិបុតុេិការដ្ឋល៏អព្រឹបុថ្ងៃ� និងគ្នា�ព្រឹទីគំ្នាសៀ�េញិសៀ��ក្តី

សៀដាយ�ក្តី�ិ រវាង�ភាថ្ងៃនព្រឹបុសៀទី���ង�ីរក្តីំុងព្រឹក្តីបុ�ណ័ឌ

សៀទីេភាគីី និង��ុភាគីី ក្តីដូ៏្ឋចជាក្តីំុងព្រឹក្តីបុ�ណ័ឌ តុ�បុន ់និងអនេរ-

ជាតុិ។ �សៀ�េច�នជួ�សៀនឿសៀជួឿជាក្តីថ់ា ក្តីិចច��ព្រឹបុតិុបុតុេិការ

សៀនះនឹងកានខ់ែតុ�ក្តី�ិខែ��សៀទីៀតុ ��ងក្តីំុងសៀ�លបុចចុបុបនំក្តីដូ៏្ឋច

ជាសៀ�អនាគីតុ សៀព្រឹកាយសៀ�លខែដ្ឋលជួ�ងឺរាតុតុាតុកូ្តីេដី្ឋ-១៩ 

ព្រឹតុូេបានផុតុរលតុ�់ីសៀល�សៀលាក្តីសៀយ�ងសៀនះសៀ�។ ក្តីំុងនយ័សៀនះ

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាក្តី�ុុជាគ្នា�ព្រឹទីការផ្លាៃ �់បុេូរទី�សនកិ្តីចចសៀ�េញិសៀ��ក្តី

រវាងថំាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា��ភា គីណៈក្តី�កិារជួ�នាញ និងក្តីព្រឹ�តិុអគីា-

សៀលខាធិិការដាឋ ន សៀដ្ឋ��បផី្លាៃ �់បុេូរទី�សនៈ បុទី�ិសៀសាធិន ៍និង

ជួ�នាញសៀ�េញិសៀ��ក្តី។

�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានវាយតុថ្ងៃ�ៃ�ុ�់ច�សៀ�ះច�ណង

�តិុេភា� សា�គីាីភា� និង��ព្រឹបុតិុបុតុេិការរវាងព្រឹបុសៀទី� និង

ព្រឹបុជាជួន��ង�ីរ�ិតុជានឹងនា��ក្តីនូេ�នេិភា� �ាិរភា�របុ�់

ព្រឹបុសៀទី�សៀយ�ងផង ក្តីំុងតុ�បុន ់ក្តីដូ៏្ឋចជាសៀ�ក្តីំុង�ិភ�សៀលាក្តីផង។ 

�សៀ�េចបានវាយតុថ្ងៃ�ៃថា ការ�ិភាក្តីាសៀ�សៀ�លសៀនះ�ិតុជា

�នសារ��ខានណ់ា�់ក្តីំុងការ�ព្រឹងឹង និង�ព្រឹងីក្តីនូេច�ណង

�តិុេភា� សា�គីាភីា� និង��ព្រឹបុតិុបុតុេិការរវាងព្រឹបុជាជួន និង

ព្រឹបុសៀទី���ង�ីរ �ិសៀ��រវាងសាា បុន័នីតុិបុប�ាតុេ ិថ្ងៃនព្រឹបុសៀទី�

��ង�ីរ៕

(អតុាបុទី៖ នុតុ �ចចៈ រូបុភា�៖ គីង ់�ោ រនី)
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ឯក្តីឧតុេ�កិ្តីតុេិ�ងា�បុណឌិ តុ មទ្ ងន អនុព្រឹបុធានទីី២
ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានដ្ឋឹក្តីនា�គីណៈព្រឹបុតិុភូព្រឹ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជា-
ណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា អសៀ�ើ �ញថាេ យក្តីព្រឹ�ងផ្លាើ  និងសៀគ្នារ�ព្រឹ�ះ-
េញិ្ជាា ណក្តីខនធព្រឹ�ះក្តីរុណាព្រឹ�ះបាទី�សៀ�ដចព្រឹ�ះ នម�តតេ្
សហី៊ុនំ ព្រឹ�ះ�ហាេរីក្តីសព្រឹតុ ព្រឹ�ះេររាជួបិុតាឯក្តីរាជួយ បុូរណភា�
ទីឹក្តីដី្ឋ និងឯក្តីភា�ជាតិុខែ�ិរ «ព្រឹ�ះបុរ�រតុនសៀកាដ្ឋឋ» សៀ��ណឌ បុ
តុ�ើល់ព្រឹ�ះបុរ�រូបុ ជួិតុេ�ិនឯក្តីរាជួយ រាជួធានីភំ�សៀ�ញ នាព្រឹ�ឹក្តី
ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

ទីិវាដ្ឋខ៏ែ�នអាសៀឡាះអាល័យសៀនាះ គឺីជាថ្ងៃ�ៃគីព្រឹ�បុ�់ួបុ៩ឆំ្នាំ�
ថ្ងៃនការ�ងសៀសាយព្រឹ�ះទិីេងាតុរបុ�់�សៀ�េចតា �សៀ�េចតាទីួតុ 
ព្រឹ�ះបុរ�រតុនសៀកាដ្ឋឋ ខែដ្ឋលព្រឹបុជានុរាន្រ្តី�េជាកូ្តីន សៀ� សៀ�ទួីតុ 
របុ�់ព្រឹ�ះអងា�និអាចបុ�សៀភៃចបានសៀ��យ ក្តីំុងការលះបុង់
ព្រឹ�ះកាយ�ល ព្រឹ�ះបុញ្ជាា ញាណ ក្តីំុងព្រឹ�ះរាជួ�ក្តី�ិភា� 
សៀដ្ឋ��បបីុុ�េសៀ�តុុជាតុិ �តុុភូ� ិបុូរណភា�ទឹីក្តីដី្ឋ ឯក្តីរាជួយជាតិុ 
ផសះផាជាតិុ បុព្រឹងួបុបុព្រឹងួ�ជាតុិ និងការអភេិឌ្ឍឍសៀល�ព្រឹគីបុ់
េ�័ិយ។ សំាព្រឹ�ះ��េធិ�ៗខែដ្ឋលសៀធិេ�ឱយព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែ�ិរ សៀ�
ខែតុចងចា�ជាបុ�់និអាចបុ�សៀភៃចបានសៀនាះ គឺីការ�ងបុ�សៀ�ញ
ព្រឹ�ះរាជួបុូជួនីយក្តីិចច�ោ ងអងអ់ាច កាៃ ហានក្តីំុងការ���រ 
និងដ្ឋសៀណេ� �ឯក្តីរាជួយ �ិទីធ ិសៀ�រភីា� ជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែ�ិរ 
�ីនឹ�អាណានិគី�បារា�ង រ�ូតុទីទួីលបានសៀជាគីជួយ័ សៀ�
ថ្ងៃ�ៃទីី៩ េចិិិកា ឆំ្នាំ�១៩៥៣។

ព្រឹ�ះក្តីរុណាព្រឹ�ះបាទី�សៀ�េចព្រឹ�ះ នម�តតេ្ សហី៊ុនំ
ព្រឹ�ះ�ហាេរីក្តីសព្រឹតុ ព្រឹ�ះេររាជួបិុតាឯក្តីរាជួយ បូុរណភា�ទឹីក្តីដី្ឋ 
និងឯក្តីភា�ជាតិុខែ�ិរ «ព្រឹ�ះបុរ�រតុនសៀកាដ្ឋឋ» ព្រឹ�ះអងាបាន
ព្រឹបុ�ូតុសៀ�ថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ ១១សៀក្តី�តុ ខែ�ក្តីតុេិក្តី ឆំ្នាំ�ច ចតាេ �័ក្តី �.�. 
២៤៦៥ ព្រឹតូុេនឹងថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�១៩២២។ ព្រឹ�ះអងា
បាន�ងចូលព្រឹ�ះទីិេងាតុ កាល�ីថ្ងៃ�ៃចនទ ១៥សៀរាច ខែ�ភព្រឹទីបុទី 
ឆំ្នាំ�សៀរាង ចតាេ �័ក្តី �.�.២៥៥៦ ព្រឹតូុេនឹងថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�តុុលា 
ឆំ្នាំ�២០១២ ក្តីំុងព្រឹ�ះជួនិាយុ ៩០ព្រឹ�ះេ�ា នាទីីព្រឹក្តីុងសៀបុោកា�ង 
ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋព្រឹបុជា�និតុចិន៕

(អតុាបុទី៖ សៀទី� �ក្តីរា រូបុភា�៖ គឹី� �ិទីធី)

គណៈៈប្រតិភូូប្រឹទ្ធសភាអម�ើ �ញម�រ្ប្ះវិិញ្ញាា ណៈក្ខន្ធ 
ប្ះ្ររ្រតនមកាដ្ឋឋ

ឯក្តីឧតុេ�កិ្តីតុេិ�ងា�បុណឌិ តុ សៀទី� ងន អសៀ�ើ �ញថាេ យក្តីព្រឹ�ងផ្លាើ  និងសៀគ្នារ�ព្រឹ�ះេញិ្ជាា ណក្តីខនធ «ព្រឹ�ះបុរ�រតុនសៀកាដ្ឋឋ»
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គណៈៈក្្្ការទាំ �ង១០ប្រឹទ្ធសភាចូលរ ួ្ ក្ិចចប្រជំ�នានា

2ឯក្តីឧតុេ� យង់៉ សែស្ ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី១
ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញ៖

-ព្រឹបុជុួ�ជា�យួនឹង�ន្រ្តីនេីសៀលខាធិិការដាឋ នអ�គីណៈក្តី�ិការ
ទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀដ្ឋ��បសីៀរៀបុច�ឯក្តីសាររបុ�់គីណៈក្តី�កិារទីី១
ព្រឹ�ឹទីធ�ភា �ព្រឹ�បុស់ៀធិេ�បុទីបុង្គាា ញជូួនគីណៈក្តី�កិារទីី១
រដ្ឋឋ�ភា សៀ�សាលព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�ិការទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី
៣០ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១។

-ព្រឹបុជុួ�ជា�យួនឹង�ន្រ្តីនេីសៀលខាធិិការដាឋ នអ�គីណៈក្តី�ិការ
ទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀល�ដ្ឋ�សៀណ� រការសៀរៀបុច�សៀធិេ�បុទីបុង្គាា ញ�េី�ី 
�ុ�ង្គារតុួនាទីី ភារក្តីិចច ��តុាកិ្តីចចរបុ�់គីណៈក្តី�ិការទីី១
ព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀដ្ឋ��បជូីួនគីណៈក្តី�ិការទីី១រដ្ឋឋ�ភា  សៀ�សាល
ព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�កិារទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ�ថ្ងៃផទក្តីំុងគីណៈក្តី�ិការទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា �េី�ី
ការសៀធិេ�បុទីបុង្គាា ញជូួនគីណៈក្តី�ិការទីី១រដ្ឋឋ�ភា នាសៀ�ល
ខាង�ុ� សៀ�សាលព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�ិការទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី
១៩ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� ជា មជដ្ឋឋ 
ព្រឹបុធានគីណ:ក្តី�កិារទីី២ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញដឹ្ឋក្តីនា�

ក្តីិចចព្រឹបុជុួ�ព្រឹតុួតុ�ិនិតុយ និង�ិភាក្តីាសៀល�គីសៀព្រឹ�ងខែបុងខែចក្តីក្តី�ចបុ់
�េកិារបុ�់ព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀដាយ�នការអសៀ�ើ �ញចូលរ�ួ�ី
ឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការ អគីាសៀលខាធិិការរងព្រឹ�ឹទីធ�ភា 
អគីានាយក្តី អគីានាយក្តីរង ថ្ងៃនអគីានាយក្តីដាឋ នរដ្ឋឋបាល និង
�ិរ�ា េតុាុ និង�ន្រ្តីនេីជួ�នាញ�ក្តី�់ន័ធ សៀ�សាល�ិកាខ សាលា
ខាងសៀជួ�ង េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀលាក្តីជួ��េ 
ទី ្រូ�៉សំ ីព្រឹបុធានគីណៈក្តី�កិារទីី៥ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ
ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ�ថ្ងៃផទក្តីំុងគីណៈក្តី�កិារទីី៥ព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀដ្ឋ��បី
�ិនិតុយ�ិភាក្តីាសៀ�ចក្តីេីព្រឹ�ងចាបុធ់ិ�ិនុ�ា  �េី�ីេសិៀសាធិនក្តី�ិ
�ព្រឹតា១៩�ិី �ព្រឹតា៨២�ិ ី�ព្រឹតា១០៦�ិី(�យួ) �ព្រឹតា១១៩
�ិ ីនិង�ព្រឹតា១៣៧�ិ ីថ្ងៃនរដ្ឋឋធិ�ិនុ�ា  ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក្តី
ក្តី�ុុជា និង�ព្រឹតា៣ និង�ព្រឹតា៤ ថ្ងៃនចាបុធ់ិ�ិនុ�ាបុខែនា�
��សៀ�ធានានូេដ្ឋ�សៀណ� រការជាព្រឹបុព្រឹក្តីតីុ ថ្ងៃនសាា បុន័ជាតិុ និង
បុញ្ជាា សៀផសងៗ សៀ�សាលព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�ិការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២០ ឯក្តីឧតុដ� ្៉ំ្ 
ជរឹ្ហ៊ុុំយ ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�កិារទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ
ដ្ឋឹក្តីនា�ក្តីិចចព្រឹបុជុួ�ព្រឹក្តីុ���ជិួក្តីព្រឹ�ឹទីធ�ភា(ព្រឹក្តីុ�ទីី៤) សៀ�សាល
�ិកាខ សាលាបុណាះ ល័យព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀដ្ឋ��ប�ីិនិតុយ�ិភាក្តីាសៀល�៖
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១.សៀ�ចក្តីេីព្រឹ�ងចាបុ�់េី�ី ការអនុ�ត័ុយល់ព្រឹ��សៀល�ក្តីិចច-
ព្រឹ��សៀព្រឹ�ៀងបុខែនា�សៀ�សៀល�កិ្តីចចព្រឹ��សៀព្រឹ�ៀងរវាងរាជួរដាឋ -
ភបិាលក្តី�ុុជា និងអងាការ��ព្រឹបុជាជាតិុ �ក្តីទ់ីងសៀ�
នឹងការកាតុស់ៀ�ចក្តីេីសៀ�សៀព្រឹកា�ចាបុក់្តី�ុុជា នូេឧព្រឹកិ្តីដ្ឋឋក្តី�ិ
ខែដ្ឋលព្រឹបុព្រឹ�ឹតុេសៀ��ងសៀ�ក្តីំុងរយៈកាលថ្ងៃនក្តី�ុុជាព្រឹបុជា-
ធិបិុសៀតុយយ �េី�ីការសៀរៀបុច�ក្តីំុងសៀ�លអនេរកាល និង
ការបុ�ចបុក់ារង្គាររបុ�់អងាជួ�នុ�ជួព្រឹ�ះេសិា��ា។

២.សៀ�ចក្តីេីព្រឹ�ងចាបុ�់េី�ី ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូីរវាងរដ្ឋឋ និង
ឯក្តីជួន។

៣.សៀ�ចក្តីេីព្រឹ�ងចាបុធ់ិ�ិនុ�ា�េី�ី េសិៀសាធិនក្តី�ិ�ព្រឹតា
១៩�ិី �ព្រឹតា៨២�ិ ី�ព្រឹតា១០៦�ិ ី(�យួ) �ព្រឹតា 
១១៩�ិី និង�ព្រឹតា១៣៧�ិ ីថ្ងៃនរដ្ឋឋធិ�ិនុ�ា  ថ្ងៃនព្រឹ�ះរា-
ជាណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា និង�ព្រឹតា៣ និង�ព្រឹតា៤ ថ្ងៃនចាបុ់
ធិ�ិនុ�ាបុខែនា� ��សៀ�ធានានូេដ្ឋ�សៀណ� រការជាព្រឹបុព្រឹក្តីតីុ
ថ្ងៃនសាា បុន័ជាតិុ។

2នាព្រឹ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ សៀលាក្តីជួ��េ 
មាន ស�អាន ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន
អសៀ�ើ �ញដ្ឋឹក្តីនា�ក្តីិចចព្រឹបុជុួ�ថ្ងៃផទក្តីំុងព្រឹក្តីុ���ជិួក្តីព្រឹ�ឹទីធ�ភាទីទួីល
បុនទុក្តីកិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតុេិការជា�យួនឹងអនេរ�ភាក្តី�ុុជា ឡាេ 
សៀេៀតុណា� (CLV) សៀដ្ឋ��ប�ីិនិតុយ និង�ិភាក្តីាបុូក្តី�រុបុរបាយ-
ការណ៍លទីធផលចូលរ�ួ�នំិ�ីទីសៀល�ក្តីទីី៨ ថ្ងៃនគីណៈក្តី�កិារ 

កិ្តីចចការបុរសៀទី� ថ្ងៃន�ភា (CLV) �េី�ីការជួ�រុញភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូី
�ភា សៀដ្ឋ��បកីារអភេិឌ្ឍឍព្រឹបុក្តីបុសៀដាយចីរភា� និងការសៀឆ្លៃ�យតុបុ
ច�សៀ�ះេបិុតុេិកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ក្តីំុងតុ�បុនព់្រឹតីុសៀកាណអភេិឌ្ឍឍនក៍្តី�ុុជា 
ឡាេ សៀេៀតុណា� តា�រយៈព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom) សៀ�សាល
ព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�ិការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� ឈុំតិ 
គរឹ្ោត ព្រឹបុធាន�េីទីីគីណៈក្តី�ិការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន
អសៀ�ើ �ញដ្ឋឹក្តីនា�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ�ថ្ងៃផទក្តីំុងគីណៈក្តី�ិការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធ�ភា 
សៀដ្ឋ��ប�ីិនិតុយរបាយការណ៍�ក្តី�ភិា�ការង្គាររបុ�់គីណៈ-
ក្តី�ិការព្រឹបុចា�ន�េ��ឆំ្នាំ�២០២១ បុូក្តី�រុបុលទីធផលការង្គារ
អនេរជាតិុព្រឹបុចា�ព្រឹតីុ��ទីី៣ ឆំ្នាំ�២០២១ (ខែ�ក្តីក្តីើដា �ីហា 
និងខែ�ក្តីញ្ជាា ) បិុទីបុ�ើ ីច�ណូលច�ណាយ�េកិាព្រឹបុចា�ន�េ��
ឆំ្នាំ�២០២១ និងបុញ្ជាា សៀផសងៗ សៀ�សាលព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�ិការ
ទីី៥ព្រឹ�ឹទីធ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� សែ្៉ន-
សំផីាន ់អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន
អសៀ�ើ �ញដ្ឋឹក្តីនា�ក្តីិចចព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�កិារកិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតុេិការ 
និងអភេិឌ្ឍឍន ៍ថ្ងៃនព្រឹក្តីុ��ភាជាតិុក្តី�ុុជា APF សៀដ្ឋ��ប�ីិនិតុយ
សៀព្រឹតុៀ�ចូលរ�ួកិ្តីចចព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�កិារកិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតុេិការ 
និងអភេិឌ្ឍឍន ៍ថ្ងៃន�ភា APF សៀ�សាលព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�ិការទីី
៩ព្រឹ�ឹទីធ�ភា៕
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2ឯក្តីឧតុេ� យង់៉ សែស្ ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖ 

-នា�យក្តីសៀទីយយេតុាុ �ោ �់ និងបុចចយ័�យួច�នួនសៀ�ព្រឹបុសៀគីន

ព្រឹ�ះ�ងឹគីងច់ា�ព្រឹ�ះេ�ា និងជូួនសៀលាក្តីតាអាចារយ គីណៈ-

ក្តី�ិការេតុេ �យជួី តាជួី សៀ�ក្តីំុងេតុេសៀព្រឹជាយ� ិ�ណឌ លេបិុប-

�នាធុិរៈ �ាិតុក្តីំុង�ង្គាើ តុរ់កាក្តីណាេ ល ព្រឹក្តីុងព្រឹក្តីសៀចះ សៀ�តុេ

ព្រឹក្តីសៀចះ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្តីសៀទីយយេតុាុ �ោ �់ និងបុចចយ័�យួច�នួនសៀ�ព្រឹបុសៀគីន

ព្រឹ�ះ�ងឹគីងច់ា�ព្រឹ�ះេ�ា និងជូួនសៀលាក្តីតាអាចារយ គីណៈ-

ក្តី�កិារេតុេ �យជួី តាជីួ សៀ�ក្តីំុងេតុេបុទុី��ុនីេណាះ រាោ � �ាិតុ

ក្តីំុង�ង្គាើ តុរ់កាក្តីណាេ ល ព្រឹកុ្តីងព្រឹក្តីសៀចះ សៀ�តុេព្រឹក្តីសៀចះ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០

ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� ជា 

មជដ្ឋឋ ព្រឹបុធានគីណ:ក្តី�ិការទីី២ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញជួួបុ

��សៀណះ��ណាលការង្គារ និង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីា�ង្គាើ តុ់

សៀដ្ឋ��បសីៀឈុំេងយល់អ��ីសាា នភា�ទូីសៀ� ថ្ងៃនជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ការ

អនុេតុេខែផនការសៀឆុ្នាំះសៀ�កានក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំតុសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹក្តីុ�-

ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� �ង្គាើ តុ ់អាណតុេិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ និង�ិនិតុយការ

សៀព្រឹបុ�ព្រឹបា�់អណេូ ង�ំបុក់្តីំុងបុរសិៀេណេទិីាល័យបុឹងធិ� និង

សាលាបុណុយភូ�ទួិីលសាេ យ ព្រឹ����ងឧបុតុា�ា�េកិា�យួ

ច�នួន សៀ�សាលា�ង្គាើ តុបឹ់ុងធិ� រាជួធានីភំ�សៀ�ញ។

2ឯក្តីឧតុេ�បុណឌិ តុ ្ ៉ំង ឫទ្ធ ីព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៣

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល និង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ិក្តីរ ព្រឹ����ង

ចូលរ�ួខែលង�ូជួព្រឹតីុក្តីព្រឹ� ព្រឹតីុគីល់រា�ងច�នួន១.០០០ក្តីាល 

ព្រឹតីុខែក្តីអក្តីច�នួន១.០០០ក្តីាល និងព្រឹតីុព្រឹកាយច�នួន១.០០០

ក្តីាល សៀដ្ឋ��បរីក្តីាទុីក្តីឱយសៀក្តីិងជួ�នានស់ៀព្រឹកាយបានសាា ល់ សៀ�

ភំ�ខែ�នដី្ឋ ព្រឹ�ុក្តី��សៀរាងទីង សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�

ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្តីបុចចយ័ សៀទីយយ�ន ចង្គាា នឆ់្លអិន សៀ�ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ-

�ងឹខែដ្ឋលគីងច់ា�ព្រឹ�ះេ�ា សៀ�េតុេ�ហានា�សាៃ រ� �ាិតុក្តីំុង

ឃុុំ�រសៀេៀង ព្រឹ�ុក្តី��សៀរាង សៀ�តុេតាខែក្តីេ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�

២០២១។

-នា�យក្តីបុចចយ័ សៀទីយយ�ន ចង្គាា នឆ់្លអិន យក្តីសៀ�ព្រឹបុសៀគីន

ព្រឹ�ះ�ងឹខែដ្ឋលគីងច់ា�ព្រឹ�ះេ�ាច�នួន១៦កុ្តីដិ្ឋ ខែដ្ឋល�ន

ព្រឹ�ះ�ងឹ តាជីួ �យជួី កូ្តីន�ិ�សសៀលាក្តី�ងឹព្រឹបុ�ណជាង

២០០នាក្តី ់សៀ�េតុេលង្គាើ  រាជួធានីភំ�សៀ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�

ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល និង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹក្តីុ�ការង្គារ ព្រឹ��-

��ងចុះ�ិនិតុយក្តី�ណតុទី់ីតា�ងគីសៀព្រឹ�ងសាង�ងអ់គ្នារ១�ំង

និងចុះ�ិនិតុយល�សៀ�ឋានច�នួន១០�ំង សៀ�ិ�នឹង២០បុនទបុជូ់ួន

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ សៀ�ភំ�ខែ�នដី្ឋ ព្រឹ�ុក្តី��សៀរាងទីង សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ

នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ និងបុសៀព្រឹងៀនក្តី�ិក្តីរ 

អ��ីរសៀបុៀបុខែ���ដ្ឋ�ណា�សៀផសងៗ សៀ�ភំ�ខែ�នដី្ឋ ព្រឹ�ុក្តី��សៀរាង-

ទីង សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល និង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ិក្តីរ ព្រឹ����ង

ចុះសៀ��លសៀ�ដាឋ រចនា��ុន័ធផៃូេ ទីឹក្តី អគីាិ�នី ព្រឹបាសាទីព្រឹ�ះ-

េហិារជានិ�តិុេរូបុ និងបារាយណ៍ទឹីក្តីសៀ�តុ�បុនអ់ភេិឌ្ឍឍន ៍�ោុង

ឫទីធ ីខែ�នជួយ័ �ាិតុក្តីំុងព្រឹ�ុក្តី��សៀរាងទីង សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ នា

ថ្ងៃ�ៃទីី២ និងថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

សមាជិក្ សមាជិកាប្រឹទ្ធសភា្រ�ម្ញការងារម�តា្្រណ្ដាា ភូូ្ិភាគទាំ�ង៨
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-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល និង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ិក្តីរ ព្រឹ����ង

ចុះ�ិនិតុយសៀ��ល�ក្តី�ិភា�ការង្គារសៀ�ក្តីំុងតុ�បុនរ់�ណីយ-

ដាឋ នអភេិឌ្ឍឍនក៍្តី�ិសៀទី�ចរណ៍ �ោុង ឫទីធី ខែ�នជួយ័ �ាិតុក្តីំុង

ព្រឹ�ុក្តី��សៀរាងទីង សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣-៤ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-នា�យក្តីបុចចយ័ សៀទីយយ�ន បុងសុកូ្តីលឧទីទិ�កុ្តី�លជូួន

សៀលាក្តី�យ ក្រឹ្ អិន �េ យបុសៀងើ�តុរបុ�់ឯក្តីឧតុេ�បុណឌិ តុ 

�ោងុ ឫទីធី សៀ�ឃុុំ�រសៀេៀង ព្រឹ�កុ្តី��សៀរាង សៀ�តុេតាខែក្តីេ នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ 

ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួ�ិធីិជូួនដូ្ឋនតាេលិព្រឹតុ�បុស់ៀ�េញិ ជា�យួនឹង

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ សៀ�ភំ�ខែ�នជួយ័ ព្រឹ�កុ្តី��សៀរាងទីង សៀ�តុេក្តី��ង-់

�ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ និងនា�យក្តីអ�សៀណាយ

�យួច�នួនខែចក្តីជូួនក្តី�ិក្តីរ សៀ�ភំ�ខែ�នដី្ឋ ព្រឹ�ុក្តី��សៀរាងទីង 

សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ និងថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល និង�ួរ�ុ�ព្រឹក្តីុ�ការង្គារសាង-

�ង�់ណឌ ល�ុ�ភា��ោងុ ឫទីធី ខែ�នជួយ័ សៀ�ភំ�ខែ�នដី្ឋ 

ព្រឹ�ុក្តី��សៀរាងទីង សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-ជួបួុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ិក្តីរ ព្រឹ����ងចុះ

�ិនិតុយសៀ��លច�ើ រដូ្ឋងព្រឹក្តីអូបុ និងជួ�រុញព្រឹកុ្តី�ការង្គារសៀព្រឹគី�ងចព្រឹក្តី

សាា បុនាបារាយណ៍�ព្រឹ�បុប់ុ�សៀ�ញសៀ�ចក្តីេីព្រឹតុូេការដ្ឋល់ក្តី�ិក្តីរ

និងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋរ�់សៀ�ទីីសៀនាះ ព្រឹ����ងបានចុះ�ិនិតុយសៀ��ល

សៀ�ដាឋ រចនា��ុន័ធនានាសៀ�តុ�បុនអ់ភេិឌ្ឍឍន ៍�ោងុ ឫទីធ ីខែ�ន-

ជួយ័ សៀ�ភំ�ខែ�នដី្ឋ ព្រឹ�ុក្តី��សៀរាងទីង សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី

២២ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ិក្តីរសៀ��លខែ�ក្តី�ិ-

ដាឋ ន�ខែ� ជួួបុ��សៀណះ��ណាល និង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ិក្តីរ

ខែដ្ឋលក្តី��ុងសាង�ង�់ណឌ ល�ុ�ភា��ោងុ ឫទីធី ខែ�នជួយ័ 

សៀ�ភំ�ខែ�នដី្ឋ ព្រឹ�ុក្តី��សៀរាងទីង សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣

ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2សៀលាក្តីជួ��េ ទី ្រូ�៉សំ ីព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៥

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ជួបួុ��សៀណះ��ណាល�ួរ�ុ�ទុីក្តីខថំាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�ព្រឹ�ុក្តី ឃុុំ�

�ន្រ្តីនេីរាជួការ ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និងខែចក្តីអ�សៀណាយជូួនព្រឹបុជា�ល-

រដ្ឋឋព្រឹកី្តីព្រឹក្តី�េះខាតុច�នួន១១០ព្រឹគួីសារ �ក្តី�ីឃុុំ���ង១១ ក្តីំុង

ព្រឹ�ុក្តី�ញាឮ សៀ�តុេក្តីណាេ ល សៀដាយក្តីំុង�យួព្រឹគីួសារទីទួីល

បានអងើរ១០គីី�ូព្រឹកា� ទីឹក្តីព្រឹតីុ១យួរ ទីឹក្តី�ីុអុីេ១យួរ �ើរ-�

១គីី�ូព្រឹកា� អ�បិុល១គីី�ូព្រឹកា� អាល់កុ្តីល១ដ្ឋបុ សាបុាូ២ដុ្ឋ�

ព្រឹក្តី�១ កូ្តីនក្តីខែនសងជូួតុ�ុ�១ �ោ �់១ដុ្ឋ� និង�េកិា�យួច�នួន

នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល�ួរ�ុ�ទុីក្តីខ និងឧបុតុា�ា�ន្រ្តីនេី

សាលាព្រឹ�កុ្តី�ញាឮ សៀ�តុេក្តីណាេ ល ច�នួន១០រូបុ សៀដាយ�ំក្តី់ៗ

ទីទួីលបាន៖ អងើរ១០គីី�ូព្រឹកា� អាល់កុ្តីល១ដ្ឋបុ សាបុាូ២ដុ្ឋ� 

ព្រឹក្តី�១ កូ្តីនក្តីខែនសងជូួតុ�ុ�១ �ោ �់១ដុ្ឋ� �េកិា�យួច�នួន និង

ឧបុតុា�ា�េកិា�យួច�នួន ថំា� Lianhua Qingen ១០០ព្រឹបុអបុ ់



សកម្មភាពគណៈកម្មការ11
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ថំា� Doliprane 1000mg ២០ព្រឹបុអបុ ់អាល់កុ្តីល១បុាដុី្ឋង និង

ឧបុតុា�ា��ា រសៀព្រឹបុ�ព្រឹបា�់ �នទីរសៀ�ទីយបុខែងអក្តីព្រឹ�ុក្តី�ញាឮ ព្រឹ��-

��ងឧបុតុា��េកិា�យួច�នួន។ ថំា� Lianhua Qingwen ២០

ព្រឹបុអបុថំ់ា� Doliprane 500mg ១០ព្រឹបុអបុ ់អាល់កុ្តីល២បុាដុី្ឋង 

ខែជួលលាងថ្ងៃដ្ឋ៣០ដ្ឋបុ សាបុា ូខែជួល និង��ា រសៀផសងៗ�យួ

ច�នួនសៀទីៀតុជូួនសាលាព្រឹ�កុ្តី នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល និងព្រឹបុគីល់ជូួននូេ៖ �េកិា�យួ

ច�នួន សារុង៩ និង�សៀ�ៃៀក្តីបុ��ក្តីស់ៀលាក្តីតាសៀលាក្តី�យ៥

ក្តី�សៀបុៃ ជូួនបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ សៀ�សាលាឃុុំ�ក្តី��ងអ់ុ� និង

បានឧបុតុា�ាជូួនព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� និងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋឃុុំ�ក្តី��ងអ់ុ� 

ព្រឹ�ុក្តី�ញាឮ សៀ�តុេក្តីណាេ ល ក្តីំុងសៀនាះជូួន�េកិា�យួច�នួន

ដ្ឋល់រដ្ឋឋបាលឃុុំ� និងអំក្តីចូលរ�ួ�ំក្តី់ៗ ទីទីួលបានសារុង១ 

�សៀ�ៃៀក្តីបុ��ក្តី១់ក្តី�សៀបុៃ និង�េកិា�យួច�នួន សៀដាយខែ�ក្តីរដ្ឋឋ-

បាលសាលាព្រឹ�ុក្តី�ញាឮ សៀលាក្តីជួ��េឧបុតុា�ានូេថំា�សៀ�ទីយ 

LIANHUA QINGWEN JIAO NANG ច�នួន២.៤០០

ព្រឹគ្នាបុ ់Doliprane ៣២ព្រឹគ្នាបុ ់KAL-CEE ៤0ព្រឹគ្នាបុ ់នាថ្ងៃ�ៃទីី

១១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧតុេ� ្ ៉ំ្ ជរឹ្ហ៊ុុំយ ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�កិារ

ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល និង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីា�ង្គាើ តុ់

សៀសំា និង�ង្គាើ តុឪ់សៀឡាក្តី �ណឌ ក្តី�បូុល រាជួធានីភំ�សៀ�ញ នា

ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ សៀដ្ឋ��បសីៀឈុំេងយល់អ��ីសាា ន-

ភា�ទូីសៀ� �ិសៀ��ជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ការង្គារចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ងជូួន

ដ្ឋល់កុ្តី�រ�នអាយុចាបុ�់ី៦ ដ្ឋល់អាយុសៀព្រឹកា�១២ឆំ្នាំ� និង

ការសៀព្រឹតុៀ�ចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ងដូ្ឋ�ជួ�រុញ ជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ �ន

អាយុ១៨ឆំ្នាំ�សៀ��ង ខែដ្ឋលនឹងចាបុស់ៀផេ��សៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�តុុលា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល និង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីា�ង្គាើ តុ់

ព្រឹបុទីះឡាង �ណឌ ដ្ឋសៀង្គាើ  រាជួធានីភំ�សៀ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�តុុលា

ឆំ្នាំ�២០២១ សៀដ្ឋ��បសីៀឈុំេងយល់អ��ីការង្គារចុះសៀឈិាះសៀបាះសៀឆំ្នាំតុ

និងការចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ងជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋដូ្ឋ�ជួ�រុញ។ បុនាទ បុ�់ី

បានសាេ បុស់ៀ�ចក្តីេរីាយការណ៍រចួ�ក្តី ឯក្តីឧតុេ�ព្រឹបុធាន បាន

ខែ�ៃងសៀកាតុ�រសៀ��រដ្ឋល់អាជំាធិរ�ូលដាឋ ន ខែដ្ឋលបានយក្តី

ចតិុេទុីក្តីដាក្តីជ់ួ�រញុព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋឱយសៀ��និតិុយបុ�ើ ីសៀឈិាះសៀបាះ-

សៀឆំ្នាំតុ និងការចុះសៀឈិាះសៀបាះសៀឆំ្នាំតុ �ិសៀ��ទីបុស់ាើ តុេ់បិុតុេិ

ជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ព្រឹ�បុតា�ការខែណនា�របុ�់ �សៀ�េចសៀតុសៀជា

នាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី និងព្រឹក្តី�ួង�ុខាភបិាល។

2នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� 

្៉្ ្ំុរននាង ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�កិារទីី១០ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បាន
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អសៀ�ើ �ញជួួបុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខអាជំាធិរឃុុំ�

ព្រឹតុ��ងខែេង និងឃុុំ�សៀគ្នាក្តីព្រឹតុបុ ់ខែដ្ឋលបាននិងក្តី��ុង��ញឹក្តី

ក្តីំុងការចូលរ�ួសៀរៀបុច�ចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ងកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ជូួនព្រឹបុជា�ល-

រដ្ឋឋ និងកុ្តី�រ ព្រឹ����ងសៀធិេ�បុចចុបុបនំភា�ថ្ងៃនការ�ិនិតុយបុ�ើ ី

សៀឈិាះ និងការចុះសៀឈិាះសៀបាះសៀឆំ្នាំតុឆំ្នាំ�២០២១ ព្រឹ����ង

អសៀ�ើ �ញចូលរ�ួរ �ខែលក្តីទុីក្តីខជា�យួនឹងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ខែដ្ឋល�ន

��ជួិក្តីព្រឹគួីសារខែដ្ឋលសៀទី�បុទីទួីល�រណភា�ច�នួន១៥

ព្រឹគីួសារ។

2ឯក្តីឧតុេ� ម�ៀវិ ្ ំត អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខបុងបុអូនព្រឹបុជា�ល-

រដ្ឋឋ និងចូលរ�ួក្តីំុង�ិធីិកានប់ុិណឌ សៀេនទីី១២ ច�នួន២េតុេ គឺីេតុេ

ចរ�ិេងស និងេតុេភំ��រសៀ�ៀរ ព្រឹ����ងនា�យក្តីសៀទីយយេតុាុ 

បុចចយ័ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹ និងជូួនសៀលាក្តីតាអាចារយ គីណៈក្តី�ិ-

ការេតុេ �យជីួ តាជួី និងក្តីងក្តី�ៃ �ងការ�រក្តីំុងេតុេ��ង២

ក្តីំុង�ង្គាើ តុអូ់រព្រឹក្តីសារ ព្រឹក្តីុងខែក្តីបុ សៀ�តុេខែក្តីបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�តុុលា

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធិីបុណុយភើុ �បុិណឌ សៀ�េតុេធិ�ិគិីរបីុបុាា ច�ើ របីុ

ព្រឹ����ងបាននា�យក្តីសៀទីយយេតុាុ បុចចយ័ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹ និង

ជូួនសៀលាក្តីតាអាចារយ គីណៈក្តី�កិារេតុេ �យជួី តាជួី និងក្តីង-

ក្តី�ៃ �ងការ�រក្តីំុងេតុេ�ាិតុក្តីំុងភូ�ចិ�ការបីុ ឃុុំ��ងទឹីក្តី ព្រឹ�ុក្តី

ដ្ឋ�ណាក្តីច់សៀងអ�រ សៀ�តុេខែក្តីបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� ឈុំនួ

ម�ង អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី២ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញ

នា�យក្តីសៀទីយយេតុាុ និងបុចចយ័សៀ�សៀេរព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹខែដ្ឋលគីង់

ចា�ព្រឹ�ះេ�ាអ�់កាលព្រឹតុី��ក្តីំុងេតុេសៀ�ធិារា�ឃុុំ�គីគីីរធិ�

�ាិតុក្តីក្តីំុងព្រឹ�ុក្តីសៀគីៀនសាេ យ សៀ�តុេក្តីណាដ ល។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� អាយ 

�ន អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញ

ចូលរ�ួក្តីំុងកិ្តីចចព្រឹបុជុួ��េី�ី ការបូុក្តី�រុបុេគីាដ្ឋ�បុូង ថ្ងៃនដ្ឋ�ណាក្តី-់

កាលទីី១ ថ្ងៃនយុទីធនាការសៀបាះសៀឆំ្នាំតុសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ�

�ង្គាើ តុ ់អាណតុេិទីី៥ និងដាក្តីទិ់ី�សៀ��ព្រឹ�បុអ់នុេតុេបុនេ

សៀ�សៀ�តុេសៀកាះកុ្តីង។

2ឯក្តីឧតុដ� ម៉ាន់ មឈុំឿន អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការ

ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�ជា�យួនឹងព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីា�ង្គាើ តុទ់ីឹក្តីលអក្តីទី់ី២

�ណឌ ទីួលសៀគ្នាក្តី រាជួធានីភំ�សៀ�ញ �េី�ីការ�ិនិតុយបុ�ើ ីសៀឈិាះ

និងការចុះសៀឈិាះសៀបាះសៀឆំ្នាំតុសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� �ង្គាើ តុ ់

អាណតុេទិីី៥ ព្រឹ����ងបានចុះ�ិនិតុយ�ក្តី�ភិា�របុ�់បុញ្ជាើ -

ការដាឋ នេ�ិេក្តី�ិ ថ្ងៃនព្រឹក្តី�ួងការ�រជាតុិ និង�ន្រ្តីនេី�ុខាភបិាល
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ក្តីំុង�ិធីិចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ងបុង្គាើ រកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ សៀ�

សាលាគីរុសៀកា�លយភូ�ភិាគី និង�ណឌ ល�ុ�ភា� �ណឌ

ទីួលសៀគ្នាក្តី នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�ជា�យួនឹងព្រឹបុធានភូ��ិ�ង១៣ និងព្រឹក្តីុ�-

ព្រឹបឹុក្តីា�ង្គាើ តុទ់ីឹក្តីលអក្តីទី់ី២ �ណឌ ទួីលសៀគ្នាគី រាជួធានីភំ�សៀ�ញ 

សៀដ្ឋ��បសីាេ បុរ់បាយការណ៍អ��ី លទីធផលការង្គារ�ិនិតុយសៀផទៀង-

ផ្លាទ តុស់ៀឈិាះក្តីំុងបុ�ើ ីសៀបាះសៀឆំ្នាំតុ �ិសៀ��ការជួ�រុញ និងសៀល�ក្តី

ទឹីក្តីចិតុេព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋឱយសៀ��ិនិតុយ និងចុះសៀឈិាះសៀបាះសៀឆំ្នាំតុ

ព្រឹ�បុតា�ការខែណនា�របុ�់ គី.ជួ.បុ នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�

តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្តីសៀព្រឹគី�ងឧបុសៀភាគី បុរសិៀភាគី និងបុចចយ័ សៀ�ចូលរ�ួ

�ិធីិបុុណយក្តីឋិនិ�នសា�គីាី សៀ�េតុេចនទបុរុេីងស �ាិតុក្តីំុង�ណឌ

សៀ�ធិខ៍ែ�នជួយ័ រាជួធានីភំ�សៀ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�

២០២១។

2ឯក្តីឧតុដ� ម៉ាន់ មឈុំឿន អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការ

ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ�ភា និងសៀលាក្តីជួ��េ ្ ំ� សណ្ដាតេ ្រ ់សៀលខាធិិការ

គីណៈក្តី�ិការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួជា�យួនឹងគីណៈក្តី�ិការកិ្តីចចការន្រ្តី�េី និងកុ្តី�រ 

ថ្ងៃន�នទីរកិ្តីចចការនាររីាជួធានីភំ�សៀ�ញ និងព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីា�ង្គាើ តុ់

ខែព្រឹ�ក្តីសៀ�ំ �ណឌ ខែព្រឹ�ក្តីសៀ�ំ រាជួធានីភំ�សៀ�ញ សៀដ្ឋ��បអីបុអរសា-

ទីរទិីវា�នុ�សចា�់ក្តី�ុុជា ព្រឹ����ងបានឧបុតុា�ាអងើរ � ីទីឹក្តី-

សៀដាះសៀគ្នា ព្រឹក្តី� �ោ �់ សាបុាូ និង�េកិា�យួច�នួន នារសៀ�ៀល

ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួជា�យួនឹងគីណៈក្តី�ិការកិ្តីចចការន្រ្តី�េី និងកុ្តី�រ ថ្ងៃន

�នទីរកិ្តីចចការនាររីាជួធានីភំ�សៀ�ញ និងព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីា�ង្គាើ តុស់ាក្តី-់

��សៀ� �ណឌ ដ្ឋសៀង្គាើ  រាជួធានីភំ�សៀ�ញ សៀដ្ឋ��បអីបុអរសាទីរទិីវា

�នុ�សចា�់ក្តី�ុុជា ព្រឹ����ងបានឧបុតុា�ាអងើរ � ីទីឹក្តីសៀដាះសៀគ្នា

ព្រឹក្តី� �ោ �់ សាបុាូ និង�េកិា�យួច�នួន នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�តុុលា 

ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯក្តីឧតុេ� សែ្៉ន-សំផីាន់ អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិ-

ការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាលនិ�សតិុ�ហាេទិីាល័យក្តី�ិក្តី� ិ
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ថ្ងៃនសាក្តីលេទិីាល័យសាេ យសៀរៀង នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�តុុលា

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុ�ិភាក្តីាការង្គារ និងឆ្លៃងខែផនការ�ក្តី�ិភា�បុសៀព្រឹ��ឱយ

ការង្គារសៀបាះសៀឆំ្នាំតុសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� �ង្គាើ តុអ់ាណតុេិ

ទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ ព្រឹ����ងចុះ�ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹគីួសារព្រឹកី្តីព្រឹក្តីច�នួន 

៤ព្រឹគីួសារ សៀដាយឧបុតុា�ា�េកិា�យួច�នួន សៀ�ឃុុំ�ព្រឹ�ះ�នាៃ  

ព្រឹ�ុក្តីក្តី��ងស់ៀរាទី ៍សៀ�តុេសាេ យសៀរៀង នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�តុុលា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧតុេ� សែហ៊ុ្ �ន អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�កិារ

ទីី១០ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធិីបុុណយកានប់ុិណឌ សៀេនទីី៩-១០-១១ និង

ទីី១២ សៀ�េតុេព្រឹ�ុ�ខាងតុបូង េតុេព្រឹ�ុ�ខាងសៀជួ�ង េតុេ�ិ ីនិងេតុេ�ុ�ណ៌-

សៀទី� �ាិតុក្តីំុងព្រឹកុ្តីងចារ�ន សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�

ក្តីញ្ជាា  ថ្ងៃ�ៃទីី១ ទីី២ និងទីី៣ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធិីបុណុយកានបិ់ុណឌ សៀេនទីី១៣ សៀ�េតុេច�បុក្តី់

ធិ�ិយុតុេិ �ាិតុកុំ្តីងព្រឹ�កុ្តី��សៀរាងទីង សៀ�តុេក្តី��ង�់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ 

ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្តីសៀទីយយេតុាុ និងបុចចយ័�យួច�នួនសៀ�សៀេរព្រឹបុសៀគីន

ព្រឹ�ះ�ងឹច�នួន២េតុេ សៀដ្ឋ��បឧីទីទិ�កុ្តី�លជូួនដួ្ឋងេញិ្ជាា ណ- 

ក្តីខនធបុុ�េការជីួន និងញាតុកា��ងព្រឹបា��ីរ�នាេ នខែដ្ឋលបាន

ខែចក្តីឋាន សៀ�េតុេថ្ងៃព្រឹ�ព្រឹ�ួច និងេតុេ��ុលី �ាិតុក្តីំុងព្រឹ�ុក្តីអងា-

�ំួល សៀ�តុេក្តីណាេ ល នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧតុេ� ណ្ដា � ទំ� សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�កិារទីី១

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួក្តីំុងកិ្តីចចព្រឹបុជុួ��េី�ី ព្រឹក្តីុ�ការង្គារសៀ�តុេបាតុដ់្ឋ�បុង 

សៀព្រឹកា�អធិិបុតីុភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់របុ�់�សៀ�េចព្រឹក្តីឡាសៀហា� 

ស ម�ង ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេ ីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេីព្រឹក្តី�ួង�ហាថ្ងៃផទ តា�

ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom) នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធីិព្រឹបុកា�ចូលកានត់ុ�ខែណងអភបិាល ថ្ងៃន

គីណៈអភបិាលសៀ�តុេក្តី��ងធ់ិ� សៀព្រឹកា�អធិិបុតីុភា�ដ្ឋ�៍ុង�់ុ�់

របុ�់�សៀ�េចព្រឹក្តីឡាសៀហា� ស ម�ង ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី 

រដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេីព្រឹក្តី�ួង�ហាថ្ងៃផទ សៀ�សាលាសៀ�តុេក្តី��ងធ់ិ� នារសៀ�ៀល

ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧតុេ� ណ្ដា � ទំ� សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�ិការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� អំុក្ គង់ ��ជិួក្តីគីណៈក្តី�ិការទីី៦

ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញចូលរ�ួក្តីំុង�ិធិីព្រឹបុកា�ចូលកាន់

តុ�ខែណងអភបិាល ថ្ងៃនគីណៈអភបិាលសៀ�តុេបាតុដ់្ឋ�បុង សៀព្រឹកា�

អធិិបុតីុភា�ដ្ឋ�៍ុង�់ុ�់របុ�់�សៀ�េចព្រឹក្តីឡាសៀហា� ស ម�ង 

ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី រដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេីព្រឹក្តី�ួង�ហាថ្ងៃផទ សៀ�សាលាសៀ�តុេ

បាតុដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧតុេ� គិន សែណៈត សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�ិការ

ទីី២ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-នា�យក្តីសៀទីយយេតុាុ ចតុុបុបចចយ័សៀ�ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹ ខែដ្ឋល

គីងច់ា�ព្រឹ�ះេ�ាអ�់កាលព្រឹតុី��សៀ�េតុេ�ី�ៈរតុនារា� 

�ាិតុក្តីំុងព្រឹកុ្តីងដូ្ឋនខែក្តីេ សៀ�តុេតាខែក្តីេ នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�

២០២១។

-នា�យក្តីសៀទីយយេតុាុ រ�ួ�ន៖ អងើរ២បាេ ព្រឹតីុ�៤�ូ ទីឹក្តី-

ខែផៃសៀឈុំ�២សៀក្តី� ទីឹក្តីបុរ�ុិទីធ២សៀក្តី� ចង្គាា ន៣់ព្រឹសាក្តី ់�េកិា

�យួច�នួន សៀ�សៀេរព្រឹបុសៀគីនជូួនព្រឹ�ះ�ងឹខែដ្ឋលគីងច់ា�ព្រឹ�ះេ�ា

អ�់កាលព្រឹតុី�� សៀ�េតុេសៀកាះអខែណដ តុ �ាិតុក្តីំុងឃុុំ�រសៀ�ញ 

ព្រឹ�ុក្តីសៀកាះអខែណដ តុ សៀ�តុេតាខែក្តីេ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�

២០២១។

-នា�យក្តីសៀទីយយ�ន រ�ួ�ន៖ អងើរ១០០គីី�ូព្រឹកា� �២ី
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សៀក្តី� ទីឹក្តីបុរ�ុិទីធ២សៀក្តី� សៀភ�ជួើៈ២សៀក្តី� ព្រឹតីុ�២�ូ និង

បុចចយ័�យួច�នួនសៀ�សៀេរព្រឹបុសៀគីនជូួនព្រឹ�ះ�ងឹ សៀ�េតុេយូ�ិកាេន័េ

ឃុុំ�ថ្ងៃព្រឹ�យុថាើ  ព្រឹ�ុក្តីសៀកាះអខែណដ តុ សៀ�តុេតាខែក្តីេ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ 

ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧតុេ� អន សុំ� សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�ិការទីី៤

ព្រឹ�ឹទីធ�ភា និងឯក្តីឧតុដ� មឈុំ�យ ចាន់ណ្ដា សៀលខាធិិការ

គីណៈក្តី�ិការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល និង�ិភាក្តីាការង្គារជា�យួនឹង

ព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ��នកា� ឃុុំ�ផ្លាា � សៀដ្ឋ��បសីៀឈុំេងយល់អ��ីការអភ-ិ

េឌ្ឍឍ�ូលដាឋ ន បុញ្ជាា ព្រឹបុឈុំ� និងដ្ឋ�សៀណាះព្រឹសាយនានាជូួន

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ព្រឹ����ងឧបុតុា�ា�ោ �់ច�នួន៧០០�ោ �់ ដ្ឋបុ

ដាក្តីអ់ាល់កុ្តីល៣ដ្ឋបុ អាល់កុ្តីល១កាន និងសៀ�ៀេសៀ�១ក្តីាល

 សៀ�ឃុុំ��នកា� ព្រឹ�ុក្តីព្រឹ�ះសៀនព្រឹតុព្រឹ�ះ និងសៀ�ឃុុំ�ផ្លាា � ព្រឹ�ុក្តី

សាេ យសៀចក្តី សៀ�តុេបុនាទ យ�នជួយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ក្តីញ្ជាា  និង

ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ ព្រឹ����ងនា�យក្តី

អ�សៀណាយជូួនបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋរងសៀព្រឹគ្នាះសៀដាយជួ�នន់

ទីឹក្តីសៀភៃៀងច�នួន៨៦ព្រឹគីួសារ សៀដាយក្តីំុង�យួព្រឹគីួសារទីទីួលបាន

អងើរ២៥គីី�ូព្រឹកា� �១ីសៀក្តី� ព្រឹតីុ�១០ក្តី�បុោងុ ទីឹក្តីព្រឹតីុ១យួរ 

និង�ីុអុីេ១យួរ និង�េកិា�យួច�នួន សៀ�ឃុុំ�បុតុព់្រឹតុង ់ព្រឹ�ុក្តី

�ងាលបុូរ ីសៀ�តុេបុនាទ យ�នជួយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ�រហាល

សៀដ្ឋ��បសីាេ បុស់ៀ�ចក្តីដីរាយការណ៍របុ�់សៀ�ឃុុំ� អ��ីការ�ូចខាតុ

ព្រឹ�ូេច�នួន៣.៩០០�ិចតា ក្តី��ុងសាដ រ៨៥០�ិចតា ផៃូេ៣៦

ខែ�ស លិចទឹីក្តី៩.៥០០ខែ�ោព្រឹតុ និងទីបុស់ាើ តុជ់ួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ព្រឹ��-

��ងឧបុតុា�ា�ោ �់ច�នួន៧៥០�ោ �់ ដ្ឋបុអាល់កុ្តីល៣ដ្ឋបុ 

អាល់កុ្តីល១កាន និងសៀ�ៀេសៀ�១ក្តីាល សៀ�ឃុុំ�រហាល ព្រឹ�ុក្តី

ព្រឹ�ះសៀនព្រឹតុព្រឹ�ះ សៀ�តុេបុនាទ យ�នជួយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�តុុលា

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល�ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ�ព្រឹ��

សៀដ្ឋ��បសីៀឈុំេងយល់អ��ីការអភេិឌ្ឍឍ�ូលដាឋ ន បុញ្ជាា ព្រឹបុឈុំ� 

និង ដ្ឋ�សៀណាះព្រឹសាយនានាជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និងបានឧបុតុា�ា

ដ្ឋល់ព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ�នូេ�ោ �់ច�នួន៧៥០�ោ �់ ដ្ឋបុអាល់កុ្តីល

៣ដ្ឋបុ អាកុ្តីល១កាន សៀ�ៀេសៀ�១ក្តីាល និង�េកិា�យួច�នួន១

សៀ�ឃុុំ�ព្រឹ�� ព្រឹ�ុក្តីសាេ យសៀចក្តី សៀ�តុេបុនាទ យ�នជួយ័ នា

ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្តីអ�សៀណាយរបុ�់ឯក្តីឧតុេ� សែក្ គរឹ្ោ៉ន ឧបុ-

នាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនដី និងសៀលាក្តីជួ��េ ជាសៀទីយយេតុាុរ�ួ�ន៖ អងើរ
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២ការុង ទីឹក្តីព្រឹក្តីូច៤សៀក្តី� ទឹីក្តីខែផៃសៀឈុំ�២សៀក្តី� �៣ីសៀក្តី� ព្រឹតីុ�

១សៀក្តី�ធិ� ទឹីក្តីព្រឹតីុ ទីឹក្តី�ីុអុីេ៦យួរ សៀព្រឹបុងឆ្នាំ១ដ្ឋបុធិ� ទឹីក្តីបុរ-ិ

�ុទីធ១០យួរ និងធុិង��រា�ច�នួន៦ធុិង សៀ�ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះសៀ�

អធិិការេតុេសៀ�ធិយរា�អង្គាា បុុ�ប ឃុុំ�សៀកាះ�ង�តុេ ព្រឹក្តីុង�ិរ-ី

សៀសាភណ័ សៀ�តុេបុនាទ យ�នជួយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�

២០២១។

2ឯក្តីឧតុេ� គរឹ្ ធា សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�ិការទីី៦

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធីិ�សៀ�ុធិអគ្នារ�ិីខែដ្ឋលសៀទី�បុនឹងសាង�ង់

រចួ ជាអ�សៀណាយរបុ�់ឯក្តីឧតុេ� ខ្វាា ន់ សុា្ អគីាសៀ�បុញ្ជាើ -

ការរងក្តីងសៀ�ធិ�លសៀ��រភូ�និទ និងសៀ�បុញ្ជាើ ការេ�ិេក្តី�ិ 

ជូួនដ្ឋល់ព្រឹ�ុក្តីរ �ដ្ឋួល �ាិតុសៀ�ឃុុំ�ចក្តី ព្រឹ�ុក្តីរ �ដ្ឋួល សៀ�តុេសាេ យ-

សៀរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធិីនា�សៀទីយយ�ន សៀទីយយេតុាុ របុ�់សៀលាក្តីជួ��េ

ក្តីិតុេិ�ងា�បុណឌិ តុ សែ្៉ន ស�អន ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី រដ្ឋឋ-

�ន្រ្តីនេីព្រឹក្តី�ួងទី�នាក្តីទ់ី�នងរដ្ឋឋ�ភា ព្រឹ�ទឹីធ�ភា និងអធិិការក្តីិចច 

សៀ�ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹក្តីំុងឱកា� កានប់ុិណឌ ទីី៦ ថ្ងៃន�ិធិីបុុណយ

ភើុ �បុិណឌ ច�នួន៤េតុេ គឺី៖េតុេជួ�ុូព្រឹ�ឹក្តីា េតុេថ្ងៃព្រឹ�រ �ដ្ឋួល េតុេអងារ �ដ្ឋួល 

និងេតុេជួយ័�ុនី �ាិតុក្តីំុងសៀ�តុេសាេ យសៀរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�

ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធិីនា�សៀទីយយ�ន សៀទីយយេតុាុ របុ�់សៀលាក្តីជួ��េ

ក្តីិតុេិ�ងា�បុណឌិ តុ សែ្៉ន ស�អន ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេ ីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី

ព្រឹក្តី�ួងទី�នាក្តីទ់ី�នងរដ្ឋឋ�ភា ព្រឹ�ឹទីធ�ភា និងអធិិការកិ្តីចច សៀ�

ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹក្តីំុងឱកា�កានបិ់ុណឌ ទីី៧ ថ្ងៃន�ិធីិបុុណយភើុ �-

បិុណឌ ច�នួន៣េតុេ គឺី៖េតុេចន្រ្តីនេ ីេតុេតា�ងច់ា�់ និងេតុេក្តី��ង-់

ព្រឹតាច ក្តីំុងព្រឹ�ុក្តីរ��ខែ�ក្តី សៀ�តុេសាេ យសៀរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�

ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួអបុអរនូេ��ទិីធផលជាសៀព្រឹច�នខែដ្ឋលព្រឹ�ុក្តីរ��-

ខែ�ក្តីបានក្តីសាងសៀ��ង សៀព្រឹតុៀ�សៀរៀបុច�ការ�ិនិតុយសៀឈិាះ ការ

ចុះសៀឈិាះសៀបាះសៀឆំ្នាំតុក្តីំុងខែ�តុុលា ព្រឹ����ងសៀព្រឹតុៀ�ចូលរ�ួ

ការសៀបាះសៀឆំ្នាំតុសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� �ង្គាើ តុ ់អាណតុេិទីី៥ 

សៀ�ព្រឹ�ុក្តីរ��ខែ�ក្តី សៀ�តុេសាេ យសៀរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�តុុលា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�ព្រឹកុ្តី�ការង្គារបុញ្ជាា ជុួ�េញិការង្គារព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង

ជួងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ និងការចុះសៀឈិាះ និង�ិនិតុយសៀឈិាះក្តីំុងបុ�ើ ី

សៀបាះសៀឆំ្នាំតុ និងសៀព្រឹតុៀ�លក្តីខណ សៀដ្ឋ��បចូីលរ�ួសៀបាះសៀឆំ្នាំតុព្រឹក្តីុ�

ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ��ង្គាើ តុ ់ក្តីំុងខែ���ុិនា ឆំ្នាំ�២០២២ សៀ�ក្តីំុងព្រឹ�ុក្តី

សាេ យព្រឹជួ� សៀ�តុេសាេ យសៀរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�តុុលាឆំ្នាំ�២០២១។

2សៀលាក្តីជួ��េ ្ ំ� សណ្ដាតេ ្់រ សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�ិ-

ការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�ជា�យួនឹងអាជំាធិរ�ង្គាើ តុផ់ារសៀដ្ឋ���ើូេ �ណឌ

ច�ការ�ន រាជួធានីភំ�សៀ�ញ សៀដ្ឋ��បផីស�េផាយ�ីខែផនការរ�ួ 

សៀឆុ្នាំះសៀ�កានក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំតុព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីា�ង្គាើ តុអ់ាណតុេទិីី៥

ឆំ្នាំ�២០២២ តា�រយៈព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom) នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៥

ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួកិ្តីចចព្រឹបុជុួ��ិនិតុយវាយតុថ្ងៃ�ៃសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីា

�ង្គាើ តុអ់ាណតុេិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២  សៀ��ងេញិតា�រយៈព្រឹបុ�ន័ធ

និ�ិតិុ (Zoom) នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធីិ��សៀណះ��ណាល�ួរ�ុ�ទុីក្តីខជួនចា�់-

ជួរា សៀដ្ឋ��បអីបុអរទិីវា�នុ�សចា�់ក្តី�ុុជា និងទិីវា�នុ�សចា�់

អនេរជាតុិ១តុុលា សៀ��ង្គាើ តុផ់ារ�ិីទីី១ �ណឌ ដូ្ឋនសៀ�ញ រាជួ-
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ធានីភំ�សៀ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�ផស�េផាយសៀគ្នាលនសៀ�បាយអភេិឌ្ឍឍនឃុ៍ុំ�-

�ង្គាើ តុឆំ់្នាំ�២០២២-២០២៧ សៀ��ណឌ ច�ការ�ន រាជួធានី-

ភំ�សៀ�ញ តា�រយៈព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom) នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�

តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧតុេ� ឡាន់ ឆន សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�កិារ

ទីី១០ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-នា�យក្តីសៀទីយយេតុាុរ�ួ�ន៖ អងើរច�នួន៣សៀបុ ទីឹក្តីបុរ�ុិទីធ

ច�នួន៤សៀក្តី� ព្រឹតីុ�ក្តី�បុោុង ទឹីក្តីព្រឹក្តីូច �កី្តី�ចបុ ់ទឹីក្តីព្រឹតីុ ទឹីក្តី�ីុអុីេ

និងបុចចយ័�យួច�នួន សៀ�សៀេរព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹសៀ�េតុេព្រឹតុ��ង-

ព្រឹ�ីង ឃុុំ�ព្រឹតុ��ងព្រឹ�ីង ព្រឹ�ុក្តីតុ�ខែបុរ សៀ�តុេតុបូងឃុំិុ � នាព្រឹ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី១ 

ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្តីសៀទីយយេតុាុសៀ�សៀេរព្រឹបុសៀគីនដ្ឋល់ព្រឹ�ះ�ងឹសៀ�េតុេថ្ងៃព្រឹ�-

អងារក្តីំុង �ាិតុក្តីំុងឃុុំ�ដូ្ឋនតីុ ព្រឹ�ុក្តី�ញាខែព្រឹក្តីក្តី សៀ�តុេតុបូងឃុំិុ � នា

ព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧតុេ� ថុំង ចន់ ��ជិួក្តីគីណៈក្តី�ិការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួក្តីំុងកិ្តីចចព្រឹបុជុួ�បូុក្តី�រុបុលទីធផលការង្គារយុទីធនាការ

សៀបាះសៀឆំ្នាំតុសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ��ង្គាើ តុ ់អាណតុេិទីី៥ ឆំ្នាំ�

២០២២ សៀ�សៀ�តុេសៀកាះកុ្តីង នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាលព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ��ង្គាើ តុស់ៀ�ព្រឹក្តីុង

សៀ��រភូ�និទ សៀ�តុេសៀកាះកុ្តីង នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� ជរឹ្ 

លាវិ ��ជួិក្តីគីណៈក្តី�កិារទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញ

ព្រឹបុជុួ�ជា�យួនឹងព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាភបិាលព្រឹ�កុ្តីសៀជួ�ងថ្ងៃព្រឹ� សៀដ្ឋ��បី

�ិនិតុយ និងវាយតុថ្ងៃ�ៃសៀបុក្តីខភា�ព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ���ង១០ របុ�់

ព្រឹ�ុក្តីសៀជួ�ងថ្ងៃព្រឹ� �ព្រឹ�បុឈ់ុំរសៀឈិាះសៀបាះសៀឆំ្នាំតុនាសៀ�លខាង

�ុ�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� ជរឹ្

លាវិ ��ជួិក្តីគីណៈក្តី�កិារទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា និងសៀលាក្តីជួ��េ 

សំ ីវិណៈណ ថា ��ជួិកាព្រឹក្តីុ���ជួិក្តីព្រឹ�ឹទីធ�ភាព្រឹបុចា�ភូ�-ិ

ភាគីទីី២ បានអសៀ�ើ �ញជួួបុ��សៀណះ��ណាលព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ�

ព្រឹតុ��ងគីរ ព្រឹ�ុក្តីសៀជួ�ងថ្ងៃព្រឹ� សៀ�តុេក្តី��ងច់ា� សៀដ្ឋ��បសីៀឈុំេងយល់

ព្រឹបុ�ូល�ត័ុ�៌ន បុញ្ជាា ព្រឹបុឈុំ�នានាក្តីំុងភូ�សិាន្រ្តី�េ និងសាេ បុ់

របាយការណ៍ឃុុំ� និងភូ��ិ�ង១០ ថ្ងៃនឃុុំ�ព្រឹតុ��ងគីរ ជុួ�េញិការ

ចុះសៀឈិាះ �ិនិតុយនិងខែក្តីតុព្រឹ�ូេសៀឈិាះ និង���ភា�ថ្ងៃន
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ការរកី្តីរាលដាលជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩។

2ឯក្តីឧតុេ� ល ីសារ ី��ជិួក្តីគីណ:ក្តី�ិការទីី៣

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចុះ�ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹកុ្តី�ព្រឹគីួសារ�� សៀ�ភូ��ិោ ក្តីព់្រឹបាងា ឃុុំ�

ក្តី��ងខ់ែព្រឹក្តីង ព្រឹ�កុ្តីទឹីក្តីឈូុំ និងភូ�សិៀព្រឹតុ�យសៀកាះ �ង្គាើ តុស់ៀព្រឹតុ�យ-

សៀកាះ ព្រឹកុ្តីងក្តី��តុ សៀ�តុេក្តី��តុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ និងថ្ងៃ�ៃទីី២៩ខែ�ក្តីញ្ជាា

ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួបួុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ព្រឹ��-

��ងនា�យក្តីអ�សៀណាយឧបុតុា�ាជូួន�នុ�សចា�់ជួរាច�នួន៣

ព្រឹគីួសារ រ�ួ�ន៖ អងើរ � ី�ើរ-� ទីឹក្តីសៀដាះសៀគ្នា និង�េកិា�យួ

ច�នួន សៀ�ភូ��ិោ ក្តីព់្រឹបាងា ឃុុំ�ក្តី��ងខ់ែព្រឹក្តីង ព្រឹ�ុក្តីទឹីក្តីឈូុំ សៀ�តុេ

ក្តី��តុ នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាលជា�យួនឹងព្រឹក្តីុ�ការង្គារគីណៈ-

ក្តី�កិារព្រឹ�ះេហិារ សៀ�ទីសំីាក្តីក់ារគីណៈអុី��សៀ�តុេ ភូ�កិ្តី��ង-់

ខែក្តី� ឃុុំ�ព្រឹតុ��ង�ខែងើ ព្រឹ�កុ្តីទឹីក្តីឈូុំ សៀ�តុេក្តី��តុ នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៥

និងថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួបួុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹបុជាក្តី�ិក្តីរចិ�ច ឹ�

�នច់�នួន៣ព្រឹគីួសារ ព្រឹ����ងបានឧបុតុា�ា�េកិា�យួច�នួន 

សៀ�ភូ�កិ្តី��ងខ់ែក្តី� ឃុុំ�ព្រឹតុ��ង�ខែងើ ព្រឹ�ុក្តីទឹីក្តីឈូុំ សៀ�តុេក្តី��តុ

នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ព្រឹ��-

��ងចុះខែចក្តីផ្លាទ �ង�នៃឺព្រឹ�ះអាទិីតុយច�នួន១២ផ្លាទ �ង និងអណេូ ង-

ទីឹក្តីច�នួន៣ ជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និង�ិ�ានុ�ិ�ស�ព្រឹ�បុ់

សៀព្រឹបុ�ព្រឹបា�់តា�សាលាសៀរៀន េហិារ សាលាឃុុំ� �ង្គាើ តុ ់ក្តីំុងព្រឹ�ុក្តី

ទីឹក្តីឈូុំ សៀ�តុេក្តី��តុ នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ព្រឹ��-

��ងចុះខែចក្តីអ�សៀណាយជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋច�នួន១៥០ព្រឹគីួសារ 

សៀដាយក្តីំុង�យួព្រឹគីួសារៗទីទីួលបានអងើរច�នួន២០គីី�ូព្រឹកា� 

�១ីសៀក្តី� និងនា�យក្តីអ�សៀណាយខែចក្តីជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋភូ��ិិ ី

�ង្គាើ តុថ់្ងៃព្រឹ�ធិ� ព្រឹក្តីុងខែក្តីបុ សៀ�តុេខែក្តីបុ ច�នួន១២៥ព្រឹគីួសារ សៀដាយ

ក្តីំុង�យួព្រឹគីួសារទីទីួលបានអងើរ២០គីី�ូព្រឹកា� និង�១ីសៀក្តី� 

ខែដ្ឋលជាអ�សៀណាយ�បុបុរ�ជួន�ក្តី�ីព្រឹបុសៀទី��ិងាបុុរ ីសៀ�

ភូ�ថិ្ងៃព្រឹ��ំង ឃុុំ�ថ្ងៃព្រឹ��ំង ព្រឹ�ុក្តីទឹីក្តីឈូុំ សៀ�តុេក្តី��តុ នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី

១៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចុះ�ួរ�ុ�ទុីក្តីខ និងឧបុតុា�ា�េកិា�យួច�នួនជូួនកុ្តី�រ

ក្តី�ព្រឹ�ច�នួន៨០នាក្តី ់សៀ�ភូ�ខិែព្រឹ� �ង្គាើ តុស់ៀព្រឹតុ�យសៀកាះ ព្រឹក្តីុង 

ក្តី��តុ សៀ�តុេក្តី��តុ ព្រឹ����ងនា�យក្តីអ�សៀណាយខែចក្តីជូួនព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋរ�់សៀ�ភូ�ទិីទឹីងថ្ងៃ�ៃ �ង្គាើ តុបឹ់ុងទូីក្តី ព្រឹកុ្តីងបុូក្តីសៀគ្នា ច�នួន

១២៥ព្រឹគួីសារ សៀដាយក្តីំុង�យួព្រឹគួីសារៗទីទីួលបានអងើរច�នួន

២០គីី�ូព្រឹកា� និង�១ីសៀក្តី� ខែដ្ឋលជាអ�សៀណាយ�បុបុរ�-

ជួន�ក្តី�ីព្រឹបុសៀទី�គូីខែេ ោតុ នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�

២០២១។ 

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាលជា�យួនឹងព្រឹក្តីុ�យុេជួន CMYA

សៀ�ភូ�ពិ្រឹតុ��ងធិ� ឃុុំ�ជួ�សៀព្រឹគីៀល ព្រឹ�ុក្តីទឹីក្តីឈូុំ សៀ�តុេក្តី��តុ នា

រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចូលរ�ួសៀគ្នារ�េញិ្ជាា ណក្តីខនធ��ឯក្តីឧតុេ� សះំ ្ ហាំ�ម៉ាត់

ទីីព្រឹបឹុក្តីា�សៀ�េចព្រឹក្តីឡាសៀហា� ស ម�ង ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី 

រដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេីព្រឹក្តី�ួង�ហាថ្ងៃផទ សៀ�ភូ�កិ្តី��ងចិ់ន ឃុុំ��ទឹងខែក្តីេ ព្រឹ�ុក្តី

ទីឹក្តីឈូុំ សៀ�តុេក្តី��តុ នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� សត

ណ្ដាឌីី ��ជួិក្តីគីណៈក្តី�ិការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញ

នា�យក្តីអ�សៀណាយខែចក្តីជូួនដ្ឋល់ព្រឹកុ្តី�ព្រឹគីួសារខែដ្ឋល�នជីួេភា�

�េះខាតុ សៀ�ក្តីំុងតុ�បុនបិ់ុទី�ទបុ ់(តុ�បុនព់្រឹក្តី��) ច�នួន១០ព្រឹគីួសារ
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សៀដាយក្តីំុង�យួព្រឹគីួសារៗទីទួីលបាន អងើរ២០គី�ូីព្រឹកា�

�១ីសៀក្តី� ព្រឹតីុ�១យួរ សាចព់្រឹក្តីក្តីក្តីនៃះគីី�ូព្រឹកា� និង�េកិា

�យួច�នួន សៀ�ភូ�ពិ្រឹ��ង �ង្គាើ តុ�់ៃព្រឹកា� ព្រឹក្តីុងសៀ�ៀ�រាបុ។

2សៀលាក្តីជួ��េ ឃួនួ ឃួនំឌីី ��ជួិកាគីណៈក្តី�កិារ

ទីី៥ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-នា�យក្តីសៀទីយយេតុាុ និងបុចចយ័�យួច�នួនសៀ�ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ

ព្រឹគូីសៀ�អធិិការេតុេច�នួន៨េតុេ ខែដ្ឋល�នព្រឹ�ះ�ងឹគីងស់ៀ�សៀព្រឹច�ន

អងា និងក្តី��ុងជួបួុអតុេខាតុច់ង្គាា នរ់�ួ�ន៖ េតុេថ្ងៃព្រឹ��ងឹ�ន

រទិីធ �ាិតុសៀ�ភូ�តិាអា� ឃុុំ�ខែតុបង។ េតុេ��សៀ�ព្រឹតីុ �ាិតុសៀ� ភូ�ិ

សៀ�ធិ ៍ឃុុំ�ខែតុបង។ េតុេបិុយ�េេន័េ(សៀ�េតុេ�ងា�) �ាិតុសៀ�ភូ�ិ

�ងា� ឃុុំ�ដ្ឋ�រសីាៃ បុ។់ េតុេថ្ងៃព្រឹ�ក្តីទ�ុ �ាិតុសៀ�ភូ�និីសៀ�ជួ.� ឃុុំ�

នីសៀ�ជួ។ េតុេ��សៀរាងជួយ័ �ាិតុសៀ�ភូ��ិ�សៀរាង ឃុុំ�ព្រឹតុ��ង-

ឫ�ស។ី េតុេអូររ �សៀដ្ឋង �ាិតុសៀ�ឃុុំ�ព្រឹតុ��ងឫ�ស។ី េតុេទួីលតារ�់

�នជួយ័�ាិតុសៀ�ឃុុំ�ក្តី��ងស់ៀគ្នា។ េតុេអនៃងសៀលាក្តី �ាិតុសៀ�ឃុុំ�

ថ្ងៃព្រឹ�គុីយ សៀ�ព្រឹ�ុក្តីក្តី��ងស់ាេ យ សៀ�តុេក្តី��ងធ់ិ� សៀដាយក្តីំុង�យួ

េតុេៗទីទួីលបាននូេសៀព្រឹគី�ងឧបុសៀភាគី បុរសិៀភាគីរ�ួ�ន៖ អងើរ

ច�នួន១០០គីី�ូព្រឹកា� ទីឹក្តីបុរ�ុិទីធច�នួន២សៀក្តី� ទឹីក្តីព្រឹក្តីូច

ច�នួន២សៀក្តី� ទឹីក្តីព្រឹតីុច�នួន២យួរ ទឹីក្តី�ីុអុីេច�នួន២យួរ ថ្ងៃឆ្លបុោូេ

ខែផអ�ច�នួន២០គីី�ូព្រឹកា� និង�េកិា�យួច�នួន នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�

តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ��ជិួក្តី ��ជិួកា

ព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� ព្រឹបុធានភូ� ិអនុព្រឹបុធានភូ� ិ��ជិួក្តីភូ� ិថ្ងៃន

ឃុុំ�ថ្ងៃព្រឹ�គុីយ ព្រឹ�កុ្តីក្តី��ងស់ាេ យ សៀ�តុេក្តី��ងធ់ិ� សៀដ្ឋ��បសីាេ បុក់ារ

រាយការណ៍របុ�់សៀលាក្តីសៀ�ឃុុំ� ខែដ្ឋលបាន�ិតុ��បុ�សៀ�ញភារកិ្តីចច

តា�តុួនាទីីរបុ�់�ៃួនក្តីនៃងសៀ� ព្រឹ����ងបានឧបុតុា�ា�ោ �់

ច�នួន២០ព្រឹបុអបុ ់ព្រឹក្តី�ច�នួន១០០ សារុងច�នួន៥០ និង�េកិា

�យួច�នួន សៀ�ឃុុំ�ថ្ងៃព្រឹ�គុីយ ព្រឹ�កុ្តីក្តី��ងស់ាេ យ សៀ�តុេក្តី��ងធ់ិ�

នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

 -ជាអធិិបុតីុភា�ក្តីំុងកិ្តីចចព្រឹបុជុួ��ិនិតុយបុ�ើ ីសៀឈិាះសៀបុក្តីខជួន

ឈុំរសៀឈិាះសៀបាះសៀឆំ្នាំតុសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� �ង្គាើ តុ ់

អាណតុេិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ ��ង១១ឃុុំ� ទូី��ងព្រឹ�ុក្តីក្តី��ងស់ាេ យ

សៀ�តុេក្តី��ងធ់ិ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� អុំក្ 

គង់ ��ជួិក្តីគីណៈក្តី�ិការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញ

ចូលរ�ួក្តីំុងកិ្តីចចព្រឹបុជុួ�បូុក្តី�រុបុលទីធផលអនុេតុេខែផនការរ�ួ

សៀឆុ្នាំះសៀ�កានក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំតុសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� �ង្គាើ តុ់

អាណតុេិទីី៥ និងទិី�សៀ�បុនេ សៀព្រឹកា�អធិិបុតីុភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់

របុ�់�សៀ�េចព្រឹក្តីឡាសៀហា� ស ម�ង ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី រដ្ឋឋ-

�ន្រ្តីនេីព្រឹក្តី�ួង�ហាថ្ងៃផទ សៀ�សៀ�តុេបាតុដ់្ឋ�បុង។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� បស ីម្រន



សកម្មភាពគណៈកម្មការ20
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

��ជិួក្តីគីណៈក្តី�ិការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញនា�យក្តី

សៀទីៀនព្រឹ�ះេ�ា សៀទីយយេតុាុ និងបុចចយ័�យួច�នួន សៀ�ព្រឹបុសៀគីន

ព្រឹ�ះ�ងឹច�នួន៣េតុេ គឺីេតុេអងាព្រឹក្តីឡាញ់ខែ�នជួយ័ េតុេសៀ�ធិ-៍

�ន្រ្តីនេ ីនិងេតុេសៀគ្នាក្តីសៀ�ធិ ៍�ាិតុក្តីំុងឃុុំ�សៀគ្នាក្តីសៀ�ធិ ៍ព្រឹ�កុ្តីបុូរ-ី

ជួលសារ សៀ�តុេតាខែក្តីេ។

2ឯក្តីឧតុដ� ម� ឆន ��ជិួក្តីគីណៈក្តី�កិារទីី៧

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួ�ិធិីកានប់ុិណឌ សៀេនទីី១៣ សៀ�េតុេព្រឹបាសាទីឥន្រ្តីនាទ  

សៀ�េតុេសៀគ្នាក្តីបាោ ព្រឹទីី �ាិតុក្តីំុងព្រឹក្តីុងសៀ�ៀ�រាបុ សៀ�តុេសៀ�ៀ�រាបុ 

សៀដាយបានព្រឹបុសៀគីននូេចតុុបុបចចយ័ ដ្ឋល់ព្រឹ�ះសៀ�អធិិការេតុេ រ�ួ

�ន៖ អងើរ � ីទឹីក្តីព្រឹក្តីូច ទឹីក្តីបុរ�ុិទីធ ទីឹក្តីសៀដាះសៀគ្នា និង�េកិា

�យួច�នួន នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�ការង្គារជា�យួនឹងគីណៈអភបិាលព្រឹ�ុក្តី 

និងព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាព្រឹ�ុក្តីព្រឹតុ��ងព្រឹបាសាទី សៀ�តុេឧតុេរ�នជួយ័ 

សៀដ្ឋ��បសីៀរៀបុច�សៀធិេ�ខែផនការសៀឆុ្នាំះសៀ�កានក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំតុព្រឹកុ្តី�

ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� �ង្គាើ តុ ់អាណតុេិទីី៥ ព្រឹ����ងចុះជួួបុបុងបុអូន

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋច�នួន៥០នាក្តី ់សៀ�ក្តីំុងភូ�ថិ្ងៃព្រឹ�សាអ ក្តី ឃុុំ�ព្រឹតុ��ង-

ព្រឹបាសាទី ព្រឹ�ុក្តីព្រឹតុ��ងព្រឹបាសាទី សៀ�តុេឧតុេរ�នជួយ័ សៀដ្ឋ��បី

សៀឈុំេងយល់�ីការល�បាក្តីក្តីំុងកាលៈសៀទី�ៈ ថ្ងៃនេបិុតុេិជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-

១៩ នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧតុដ� អុ រឹង លាងហ៊ុុួ ��ជួិក្តីគីណៈក្តី�កិារ

ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួ�ិធិី��សៀណះ��ណាលអបុអរសាទីរទិីវា�នុ�ស

ចា�់ក្តី�ុុជា សៀព្រឹកា�អធិិបុតីុភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់ �សៀ�ដចសៀ�ហាេ វា�ង

គង់ ស�អលំ ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេ ីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេីព្រឹក្តី�ួងព្រឹ�ះបុរ�-

រាជួវា�ង ព្រឹ�ះរាជួតុ�ណាងដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់បុ�ផុតុ ព្រឹ�ះក្តីរុណាព្រឹ�ះ-

បាទី�សៀ�ដចព្រឹ�ះបុរ�នា� នម�តតេ្ សហី៊ុ្ំនី ព្រឹ�ះ�ហា-

ក្តីសព្រឹតុ ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា សៀ�ព្រឹ�ុក្តីជួលគីីរ ីសៀ�តុេ

ក្តី��ងឆំ់្នាំ�ង នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ� ២០២១។

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធិីផស�េផាយការង្គារ��ខាន់ៗ សៀឆុ្នាំះសៀ�កាន់

ការសៀបាះសៀឆំ្នាំតុសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� �ង្គាើ តុ ់អាណតុេិទីី៥

សៀ�សាលព្រឹបុជុួ�សាលាព្រឹ�ុក្តីជួលគិីរ ីសៀ�តុេក្តី��ងឆំ់្នាំ�ង នាថ្ងៃ�ៃទីី

១៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯក្តីឧតុេ� មទ្ យទំ្ធ ី��ជួិក្តីគីណៈក្តី�កិារទីី

៨ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួកិ្តីចចព្រឹបុជុួ�ព្រឹតួុតុ�ិនិតុយលទីធផលការង្គាររបុ�់អាជំា-
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ធិរសៀ�តុេខែក្តីបុ និងសៀល�ក្តីទិី�សៀ�ការង្គារអនុេតុេបុនេ តា�រយៈ

ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom)។

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធិីបុណុយកានបិ់ុណឌ សៀេនទីី៨ និងនា�យក្តី

សៀទីយយេតុាុរ�ួ�ន៖ អងើរ � ីទីឹក្តីបុរ�ុិទីធ សៀភ�ជួើៈបាកា� 

ទីឹក្តី�ីុអុីេ និងបុចចយ័សៀ�ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹគីងច់ា�ព្រឹ�ះេ�ា

ក្តីំុង�ុទីធ�ី�េតុេឫ�ស ីនិងបានឧបុតុា�ា�េកិាជូួនដ្ឋល់សៀលាក្តី

តាអាចារយ និងសៀលាក្តី�យៗខែដ្ឋលសំាក្តីស់ៀ�ក្តីំុងេតុេឫ�ស ី

�ាិតុសៀ�ក្តីំុងភូ�រិបុងព្រឹកា�់ ឃុុំ�ក្តី��ងព់្រឹតាចខាងសៀក្តី�តុ ព្រឹ�កុ្តី

ក្តី��ងព់្រឹតាច សៀ�តុេក្តី��តុ នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួក្តីំុង�ិធីិបុុណយកានប់ុិណឌ សៀេនទីី១១ និងនា�យក្តី

សៀទីយយេតុាុរ�ួ�ន៖ អងើរ � ីទីឹក្តីបុរ�ុិទីធ សៀភ�ជួើៈបាកា� ន�

ទីឹក្តី�ីុអុីេ និងបុចចយ័ សៀ�ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹគីងច់ា�ព្រឹ�ះេ�ា

ក្តីំុង�ុទីធ�ី�ច�នួនបីុេតុេគឺី៖ េតុេថ្ងៃព្រឹ�តាកុ្តីយ េតុេបុុទុី�គីីរសីាគីរ 

សៀ�េតុេអសៀង្គាើ ល និងេតុេគីគីីរជុួ�ភំ�ខាេ េ ព្រឹ����ងបានឧបុតុា�ា

�េកិាជូួនដ្ឋល់សៀលាក្តីតាអាចារយ និង�យជួី ខែដ្ឋលសំាក្តីស់ៀ�

ក្តីំុងេតុេ��ងបីុ �ាិតុសៀ�ក្តីំុងឃុុំ��ងទឹីក្តី និងឃុុំ�អសៀង្គាើ ល ព្រឹ�ុក្តី

ដ្ឋ�ណាក្តីច់សៀងអ�រ សៀ�តុេខែក្តីបុ នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួ�ិធិីបុុណយកានប់ុិណឌ សៀេនទីី១២ ច�នួន�ីរេតុេគឺី៖

េតុេចរ�ិេងស និងេតុេភំ��រសៀ�ៀរ ព្រឹ����ងបាននា�យក្តីសៀទីយយ-

េតុាុ បុចចយ័ ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹ និងជូួនសៀលាក្តីតាអាចារយ គីណៈ-

ក្តី�ិការេតុេ �យជីួ និងក្តីងក្តី�ៃ �ងការ�រក្តីំុងេតុេ��ង�ីរ �ាិតុ

សៀ�ក្តីំុង�ង្គាើ តុអូ់រព្រឹក្តីសារ ព្រឹកុ្តីងខែក្តីបុ សៀ�តុេខែក្តីបុ នាព្រឹ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី៣

ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួ�ិធិីបុុណយភើុ �បុិណឌ សៀ�េតុេធិ�ិគិីរបីុុបាើ ច�ការបីុ ព្រឹ��-

��ងបាននា�យក្តីសៀទីយយេតុាុ បុចចយ័ ព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹ និងជូួន

សៀលាក្តីតាអាចារយ គីណៈក្តី�កិារេតុេ �យជួី និងក្តីងក្តី�ៃ �ង

ការ�រក្តីំុងេតុេ �ាិតុសៀ�ភូ�ចិ�ការបីុ ឃុុំ��ងទឹីក្តី ព្រឹ�ុក្តីដ្ឋ�ណាក្តី-់

ចសៀងអ�រ សៀ�តុេខែក្តីបុ នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួ��សៀណះ��ណាលជា�យួនឹងឯក្តីឧតុេ� មសា្

្ិសដិ្ឋឋ អភបិាលថ្ងៃនគីណៈអភបិាលសៀ�តុេខែក្តីបុ ព្រឹ����ង

បាននា�យក្តីអ�សៀណាយ�នុ�សធិ�រ៌�ួ�ន៖ អងើរ � ីទីឹក្តីបុរ-ិ

�ុទីធ �ោ �់ អាល់កុ្តីល និង�េកិា�យួច�នួនឧបុតុា�ាជូួនរដ្ឋឋបាល

សៀ�តុេខែក្តីបុ �ព្រឹ�បុរ់�ួច�ខែណក្តីក្តីំុងការង្គារព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹង

ជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ សៀ�សាលាសៀ�តុេខែក្តីបុ នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�តុុលា

ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧតុេ� សាយ ្រូរនិ ��ជួិក្តីគីណៈក្តី�ិការ

ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ និងនា�យក្តីអ�សៀណាយ

ខែចក្តីជូួនដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹកី្តីព្រឹក្តី ជួនរងសៀព្រឹគ្នាះសៀផសងៗ និង

អំក្តីក្តី��ុងជាបុស់ៀធិេ�ចតាេ �ី�័ក្តី សៀ�ភូ�បិុុ�សរកា ឃុុំ�ដូ្ឋនតុី

ព្រឹ�ុក្តី�ញាខែព្រឹក្តីក្តី សៀ�តុេតុបូងឃុំិុ � នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ក្តីញ្ជាា

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខជា�យួនឹងថំាក្តី់

ដឹ្ឋក្តីនា�ភូ� ិនិងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ សៀ�ឃុុំ�ដូ្ឋនតីុ ព្រឹ�ុក្តី�ញាខែព្រឹក្តីក្តី 

សៀ�តុេតុបូងឃុំិុ � នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួបួុ��សៀណះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខជា�យួព្រឹក្តីុ�យុេជួន

សៀ�ឃុុំ�ដូ្ឋនតុី ព្រឹ�ុក្តី�ញាខែព្រឹក្តីក្តី សៀ�តុេតុបូងឃុំិុ � នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១៥ 

ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាលាៃ ចថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ សៀលាក្តីជួ��េ

សំ ីវិណៈណ ថា ��ជិួកាគីណៈក្តី�ិការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បាន

អសៀ�ើ �ញចូលរ�ួរ �ខែលក្តីទុីក្តីខជា�យួនឹងព្រឹកុ្តី�ព្រឹគីួសារ��សៀលាក្តី 

បស ីសាមវិឿន ��ជិួក្តីព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីាព្រឹ�ុក្តីសៀជួ�ងថ្ងៃព្រឹ� សៀ�តុេ

ក្តី��ងច់ា�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� សនួ 

លន ់��ជួិក្តីគីណៈក្តី�ិការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញ
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ជាគីណៈអធិិបុតីុក្តីំុង�ិធីិសៀបុ�ក្តីេគីាបុណេុ ះបុណាេ ល�េី�ី ភំាក្តី-់

ង្គារ�សៀងើតុការណ៍សៀល�ដ្ឋ�សៀណ� រការសៀធិេ�បុចចុបុបនភំា�បុ�ើ ីសៀបាះ-

សៀឆំ្នាំតុ និងចុះសៀឈិាះសៀបាះសៀឆំ្នាំតុសៀព្រឹជួ��សៀរ ��ព្រឹកុ្តី�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ�

�ង្គាើ តុ ់អាណតុេិទីី៥ �ាិតុសៀ�ព្រឹ�ុក្តីអងារធិ� សៀ�តុេសៀ�ៀ�រាបុ។

2សៀលាក្តីជួ��េ ឯ្ ផលា្ំនី ��ជិួកាគីណៈ-

ក្តី�ិការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ៖

-ជួួបុ��សៀណះ��ណាលការង្គារជា�យួនឹងថំាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា� 

និង�ន្រ្តីនេរីាជួការបុសៀព្រឹ��ការសៀ�រដ្ឋឋបាលព្រឹ�កុ្តីព្រឹបាសាទីបាគីង

ដឹ្ឋក្តីនា�សៀដាយសៀលាក្តី សរូ បាា តងំ អភបិាលព្រឹ�ុក្តី សៀដ្ឋ��បី

សៀឈុំេងយល់អ��ីការង្គារចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ងជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និង

កុ្តី�រ ផស�េផាយ�ីការទីបុស់ាើ តុ ់និងការសៀរៀនរ�់ក្តីំុងបុរបិុទី

កូ្តីេដី្ឋ-១៩ ការខែចក្តីបុណ័ះ ចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ង ការ�ិនិតុយបុ�ើ ីសៀឈិាះ

សៀបាះសៀឆំ្នាំតុ ការសៀដាះព្រឹសាយបុញ្ជាា ទូីសៀ�ជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និង

ការសៀព្រឹតុៀ�ចុះផេល់ជួ�នួយដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក្តី��ុងសៀធិេ�

ចតាេ �ី�័ក្តីសៀ�សាលាព្រឹ�ុក្តីព្រឹបាសាទីបាគីង សៀ�តុេសៀ�ៀ�រាបុ 

នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួបួុ��សៀណះ��ណាល និងនា�យក្តីអ�សៀណាយសៀ�ខែចក្តី

ជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹកី្តីព្រឹក្តីច�នួន១៥ព្រឹគួីសារ សៀដាយក្តីំុង�យួ

ព្រឹគីួសារៗទីទីួលបានអងើរ១០គីី�ូព្រឹកា� �១ីសៀក្តី� ព្រឹតីុ�១

យួរ និង�េកិា�យួច�នួន សៀ�ភូ�រិកាក្តី�បុតុ ឃុុំ�ព្រឹតុ��ងធិ�

ព្រឹ�កុ្តីព្រឹបាសាទីបាគីង នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះ�ិនិតុយទីីក្តីខែនៃងចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ង និង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខកុ្តី�រ

�ក្តីទីទួីលចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ងកូ្តីេដី្ឋ-១៩ សៀ�សាលាបុឋិ��ិក្តីា

ក្តីន្រ្តីនាទ �ង ព្រឹ����ងជួបួុ��សៀណះ��ណាល និងនា�យក្តីអ�សៀណាយ

សៀ�ខែចក្តីជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋសៀចញ�ី�ណឌ លចតាេ �ី�័ក្តីច�ននួ

៣៥ព្រឹគីួសារ សៀដាយក្តីំុង�យួព្រឹគីួសារៗទីទួីលបានអងើរ១០

គីី�ូព្រឹកា� �១ីសៀក្តី� ព្រឹតីុ�១យួរ និង�េកិា�យួច�នួន សៀ�ភូ�ិ

តាព្រឹបាក្តី ់ឃុុំ��នជួយ័ និងឃុុំ�ក្តីខែណេ ង ព្រឹ�ុក្តីព្រឹបាសាទីបាគីង 

នាថ្ងៃ�ៃ២២ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១៕

2សៀ�ក្តីំុងខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានទីទួីល�ក្តីយបុណេឹ ងច�នួន៤ក្តីរណី សៀធិេ�លិ�ិតុអនេរាគី�នស៍ៀ�ព្រឹក្តី�ួង 

សាា បុន័�ក្តី�់ន័ធ សៀដ្ឋ��បសីៀដាះព្រឹសាយច�នួន៤ក្តីរណី សៀធិេ�ក្តី�ណតុប់ុង្គាា ញ�ក្តីយបុណេឹ ងច�នួន៤ក្តីរណី និងក្តី��ុង�ិនិតុយ�ិក្តីា

ច�នួន៣ក្តីរណី សៀឆ្លៃ�យតុបុសៀ��ច �់បុណេឹ ងច�នួន៤ក្តីរណី និងទីទួីលលិ�ិតុសៀឆ្លៃ�យតុបុ�ីការសៀដាះព្រឹសាយ�ក្តីយបុណេឹ ង�ី

សាា បុន័�ក្តី�់ន័ធច�នួន១ក្តីរណី ព្រឹ����ងទីទីួលឯក្តីសារជូួនព្រឹជាបុ�ីព្រឹក្តី�ួង សាា បុន័�ក្តី�់ន័ធ ច�ៃងជូួនគីណៈក្តី�កិារនានា

ច�នួន២ក្តីរណី៕

 ការទទួលពាក្យ្រណៈតេរឹ ង
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សមាជិក្ សមាជិកាប្រឹទ្ធសភាចូលរ ួ្ ក្ុងំ្ិធីីមផេងៗ

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� យង៉់
សែស្ ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� ស�ំ 
ឥសាន ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�កិារទីី៤ព្រឹ�ឹទីធ�ភា និងសៀលាក្តីជួ��េ
្ំ� សណ្ដាតេ ្រ ់សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�ិការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន
អសៀ�ើ �ញចូលរ�ួក្តីំុងកិ្តីចចព្រឹបុជុួ� សៀដ្ឋ��បសីាដ បុស់ៀ�ចក្តីដរីាយការណ៍
�ីេឌ្ឍឍនភា�ការង្គារ�យួច�នួនខែដ្ឋល�ក្តី�់ន័ធនីតិុេធិិីសៀរៀបុច�
ក្តីិចចព្រឹបុជុួ�ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូី�ភាអា�ីុ-អឺរ ោុបុសៀល�ក្តីទីី១១ (ASEP11)

សៀ�សាល�នំិ�ីទីបាយន័ េ�ិនរដ្ឋឋ�ភា។
2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� យង៉់ 

សែស្ ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� ស�ំ 
ឥសាន ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� ម�ៀវិ 
្តំ អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� សែ្៉ន-
សំផីាន ់អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ�
ឆាយ វិណ្ដាណ  សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�ិការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធ�ភា 
និងឯក្តីឧតុដ� មឈុំ�យ ចាន់ណ្ដា សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�-ិ
ការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញចូលរ�ួក្តីំុងកិ្តីចចព្រឹបុជុួ�គីណៈ-
ក្តី�ិធិិការសៀធិេ�សៀ�ចក្តីេីព្រឹ�ងសៀដ្ឋ��បសីៀរៀបុច�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ��ភាថ្ងៃដ្ឋគូី
អា�ីុ-អឺរ ោុបុ (ASEP-11) សៀព្រឹកា�អធិិបុតីុភា� ឯក្តីឧតុេ� ហ៊ុុំន 
ម៉ានី ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៧ ថ្ងៃនរដ្ឋឋ�ភា សៀ�សាល
�នំិ�ីទីបាយន័ េ�ិនរដ្ឋឋ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� ស�ំ 
ឥសាន ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� 
ឈុំតិ គរឹ្ោត អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធ�ភា 
ឯក្តីឧតុេ� សែ្៉ន-សំផីាន់ អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៩
ព្រឹ�ឺទីធ�ភា និងឯក្តីឧតុដ� មឈុំ�យ ចាន់ណ្ដា សៀលខាធិិការ
គីណៈក្តី�កិារទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញចូលរ�ួក្តីំុងកិ្តីចច-
ព្រឹបុជុួ� សៀដ្ឋ��ប�ិីនិតុយសៀល�សៀ�ចក្តីដីព្រឹ�ងសៀ�ចក្តីដីព្រឹបុកា� ASEP11 

សៀព្រឹកា�អធិិបុតីុភា�ឯក្តីឧតុេ� ហ៊ុុំន ម៉ានី ព្រឹបុធានគីណៈ-
ក្តី�កិារទីី៧ ថ្ងៃនរដ្ឋឋ�ភា សៀ�សាល�នំិ�ីទីបាយន័ េ�ិន
រដ្ឋឋ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀ�សាលព្រឹបុជុួ�

�ិសៀ��៣ េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� យង៉់ សែស្ ព្រឹបុធាន
គីណៈក្តី�កិារទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញដឹ្ឋក្តីនា�ក្តីិចចព្រឹបុជុួ�

ព្រឹកុ្តី���ជិួក្តីព្រឹ�ឹទីធ�ភាទីទីួលបុនទុក្តីកិ្តីចចការអនេរ�ភា ថ្ងៃន
ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូី�ភាអា�ីុ-អឺរ ោុបុ Asia-Europe Parliamentary

Partnership (ASEP11) �េី�ីការសៀព្រឹតុៀ�ចូលរ�ួកិ្តីចចព្រឹបុជុួ�ភា�
ជាថ្ងៃដ្ឋគូី�ភាអា�ីុ-អឺរ ោបុុសៀល�ក្តីទីី១១ការ�ព្រឹងឹងភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូី
�ភា សៀដ្ឋ��ប�ីនេភិា� និងការអភេិឌ្ឍឍព្រឹបុក្តីបុសៀដាយចីរភា�
ក្តីំុង��យ័ និងសៀព្រឹកាយេបិុតុេិកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ខែដ្ឋលនឹងព្រឹបុព្រឹ�ឹតុេសៀ�
សៀ�ខែ�ៃទីី១៦ ខែ�េចិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀ�រាជួធានីភំ�សៀ�ញ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� យង៉់ 
សែស្ ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី១ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� ស�ំ 
ឥសាន ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ
ចូលរ�ួក្តីំុងកិ្តីចចព្រឹបុជុួ� សៀដ្ឋ��ប�ីិនិតុយអ��ីេឌ្ឍឍនភា�ការង្គារខែដ្ឋល
បានសៀរៀបុច�ក្តីនៃងសៀ� និង�ិភាក្តីាអ��ីទីិ�សៀ�ការង្គារបុនដ
ក្តីំុងការសៀព្រឹតុៀ�សៀរៀបុច�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ�ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូី�ភាអា�ីុ-អឺរ ោុបុ
សៀល�ក្តីទីី១១ សៀព្រឹកា�អធិិបុតីុភា�សៀលាក្តីជួ��េកិ្តីតុេិ�ងា�បុណឌិ តុ 
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ឃួនួ សដំារ ីអនុព្រឹបុធានទីី២រដ្ឋឋ�ភា និងជាអនុព្រឹបុធាន
គីណៈក្តី�កិារសៀរៀបុច� ASEP11 សៀ�សាល�នំិ�ីទីបាយន័ 
េ�ិនរដ្ឋឋ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣-១៤ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀលាក្តីជួ��េ 
មាន ស�អាន ព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន
អសៀ�ើ �ញដ្ឋឹក្តីនា�ព្រឹកុ្តី���ជិួកាព្រឹ�ទឹីធ�ភា ចូលរ�ួសៀេទិីកាអា�ីុ-
អឺរ ោុបុ �េី�ី ន្រ្តី�េី �នេភិា� �នេិ�ុ� តា�រយៈព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិិតុ 
(Zoom) សៀ�សាលព្រឹបុជុួ��ិសៀ��៣ េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀដាយ
�នការចូលរ�ួ�ីន្រ្តី�េីថំាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�ថំាក្តីជ់ាតិុ និងថំាក្តីស់ៀព្រឹកា�
ជាតិុ តុ�ណាងព្រឹបុសៀទី�ជា��ជិួក្តី ASEM ��ងអ�់ សាា នទូីតុ 
និងសាា នតុ�ណាង�ក្តី�់ន័ធព្រឹបុចា�សៀ�ក្តី�ុុជា ទីីភំាក្តីង់្គារអងាការ
��ព្រឹបុជាជាតុិ អំក្តីជួ�នាញអនេរជាតុិ និងតុ�ណាងសាា បុន័
�ក្តី�់ន័ធរបុ�់អាសាា ន�រុបុព្រឹបុ�ណជិួតុ១�នន់ាក្តី។់

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� ម៉ាន់ 
មឈុំឿន អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ
ចូលរ�ួ�ិធិីព្រឹបុកា�ផស�េផាយជាផៃូេការដាក្តីឱ់យអនុេតុេខែផន-
ការសៀ�អភេិឌ្ឍឍសៀទី�ចរណ៍ សៀ�តុេសៀ�ៀ�រាបុ ឆំ្នាំ�២០២១- 
២០៣៥ សៀព្រឹកា�អធិិបុតីុភា�ឯក្តីឧតុេ�អគីាបុណឌិ តុ�ភាចារយ 
អូន ្័ន្ធ្ំនីរត័ ុឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេី រដ្ឋឋ�ន្រ្តីនេីព្រឹក្តី�ួងសៀ�ដ្ឋឋ-
ក្តីិចច និង�ិរ�ា េតុាុ តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom)។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� សែ្ន៉-
សំផីាន ់អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀលាក្តីជួ��េ 

្ំ� សណ្ដាតេ ្រ ់សៀលខាធិិការគីណៈក្តី�កិារទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន
អសៀ�ើ �ញចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�ិធិិការ (ASEP11) សៀដ្ឋ��បី
�ិភាក្តីាសៀព្រឹតុៀ�សៀរៀបុច�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ� (ASEP11) នាសៀ�លខាង�ុ�
សៀនះ សៀ�សាលព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�កិារទីី៩រដ្ឋឋ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� សែ្៉ន-
សំផីាន ់អនុព្រឹបុធានគីណៈក្តី�ិការទីី៩ព្រឹ�ឺទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញ
ដ្ឋឹក្តីនា�ព្រឹកុ្តី��ភាជាតិុក្តី�ុុជា-APF ចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�កិារ
ក្តីិចច��ព្រឹបុតិុបុតុេិការ និងអភេិឌ្ឍឍន ៍ថ្ងៃន�ភាសៀព្រឹបុ�ភាសាបារា�ង
(APF) តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom) សៀ�សាល�ិកាខ សាលា
ខាងសៀជួ�ង េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា ខែដ្ឋលផាយសៀចញ�ីទីីព្រឹកុ្តីងបាោ រ�ី 
ព្រឹបុសៀទី�បារា�ង។

2�ីថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ 
ឯក្តីឧតុេ� អុំក្ គង ់��ជួិក្តីគីណៈក្តី�កិារទីី៦ព្រឹ�ឹទីធ�ភា 
បានអសៀ�ើ �ញចូលរ�ួក្តីំុងកិ្តីចចព្រឹបុជុួ��ភា�ិភ�សៀលាក្តីសៀល�ក្តីទីី១ 
តា�រយៈព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom) �េី�ីការ�សៀព្រឹ�ចបាននូេ
សៀគ្នាលសៀ�អភេិឌ្ឍឍព្រឹបុក្តីបុសៀដាយចីរភា�សៀព្រឹកា��ូលបុទី ការ
ខែព្រឹបុកាៃ យជាបុញ្ជាា ព្រឹបុឈុំ�ការឆ្លៃងរាលដាលជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ 
សៀ�ជាឱកា��ព្រឹ�បុ�់ភា សៀដ្ឋ��ប�ីសៀព្រឹ�ចបាននូេសៀគ្នាលសៀ�
អភេិឌ្ឍឍព្រឹបុក្តីបុសៀដាយចីរភា� សៀព្រឹកា�ការសៀរៀបុច�សៀដាយ��ភា�
អនេរ�ភា (IPU) ��ការជា�យួនឹង�ភា ថ្ងៃនសាធារណៈ-
រដ្ឋឋឥណឌូ សៀណ�ីុ ផាយសៀចញ�ីទីពី្រឹកុ្តីង�ាកាតា សាធារណៈ-
រដ្ឋឋឥណឌូ សៀណ�ីុ៕
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ឯក្ឧតតេ្ អុំ� សារ រឹទ្ធ អគគមលខ្វាធិីការប្រឹទ្ធសភា អម�ើ �ញមធីា�្រទ្រងាា ញតា្អនឡាញ
សតេី្ ី ប្រឹទ្ធសភាក្្ំុជា ជូននិសេតិសាក្លវិិទាលយ័អាសំ-ីអឺរ ៉្ំរ ជ�នាន់ទី២៤

នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃ�ុធិ ទីី២៩ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ សៀ�សាលព្រឹបុជុួ�

�ិសៀ��៣ េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� អុំ� សារ រឹទ្ធ អគីាសៀលខា-

ធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញសៀធិេ�បុទីបុង្គាា ញតា�ព្រឹបុ�ន័ធអន-

ឡាញ (Zoom) �េី�ី រចនា��ុន័ធ តុួនាទីី ភារកិ្តីចច និងដ្ឋ�សៀណ� រ-

ការរបុ�់ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា ជូួនដ្ឋល់

និ�សតិុថំាក្តីប់ុរញិ្ជាា បុព្រឹតុ និងបុរញិ្ជាា បុព្រឹតុរង ជួ�នានទី់ី២៤ ថ្ងៃន

សាក្តីលេទិីាល័យអា�ីុ-អឺរ ោុបុ។

ក្តីំុងឱកា�សៀនាះ ឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន

ជួព្រឹ�បុអ��ីសាេតារ និងសៀគ្នាលបុ�ណង ថ្ងៃនការបុសៀងើ�តុព្រឹ�ឹទីធ-

�ភា។ ព្រឹ�ឹទីធ�ភានីតិុកាលទីី១ សៀក្តី�តុសៀ��ងសៀដាយការចាតុ-់

តា�ង សៀ��យចាបុ�់ីនីតុិកាលទីី២សៀ�សៀទី�បុព្រឹ�ឹទីធ�ភាសៀក្តី�តុសៀ��ង

សៀដាយការសៀបាះសៀឆំ្នាំតុជាអ�ក្តីល�និច�សៀ�ះ �ន��ជួិក្តី

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាច�នួន៦១រូបុ �នអាណតុេ៦ិឆំ្នាំ�។ ច�ខែណក្តីឯព្រឹ�ឹទីធ-

�ភានីតិុកាលទីី៤េញិ �ន��ជួិក្តីច�នួន៦២រូបុ ក្តីំុងសៀនាះ

២រូបុ ព្រឹតុូេបានចាតុត់ា�ងសៀដាយព្រឹ�ះ�ហាក្តីសព្រឹតុ ២រូបុព្រឹតុូេបាន

សៀព្រឹជួ��តា�ងសៀដាយរដ្ឋឋ�ភាតា��តិុភាគីសៀព្រឹច�នសៀដាយសៀព្រឹបុៀបុ

និង��ជួិក្តីព្រឹ�ឹទីធ�ភា៥៨រូបុសៀទីៀតុព្រឹតុូេបានសៀព្រឹជួ��តា�ង

សៀដាយការសៀបាះសៀឆំ្នាំតុជាអ�ក្តីល�និច�សៀ�ះ។ អងាសៀបាះសៀឆំ្នាំតុ

គីឺតុ�ណាងរាន្រ្តី�េ និងព្រឹក្តីុ�ព្រឹបឹុក្តីាឃុុំ� �ង្គាើ តុទូ់ី��ងព្រឹបុសៀទី�

ក្តីំុង�ុ�តុ�ខែណង។

ឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានបុញ្ជាើ ក្តីថ់ា ព្រឹ�ទឹីធ-

�ភា�ន�ុ�ង្គារ�ំូលច�នួន៣ គឺី�ុ�ង្គារនីតុិក្តី� ិ�ុ�ង្គារ

តា�ដានការអនុេតុេចាបុ ់និង�ុ�ង្គារតុ�ណាង។ សៀព្រឹ��ីសៀនះ 

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាសៀ��ន�ុ�ង្គារគ្នា�ព្រឹទីច�នួន២សៀទីៀតុ គីឺ៖�ុ�ង្គារកិ្តីចច-

��ព្រឹបុតុិបុតុេិការអនេរជាតិុ និង�ុ�ង្គារអភេិឌ្ឍឍនស៍ាា បុន័។ 

ក្តី�ិេធិិីសៀធិេ�បុទីបុង្គាា ញតា�ព្រឹបុ�ន័ធអនឡាញសៀនាះ ក្តី�៏ន

�តិុសាេ គី�ន ៍និងច�ណាបុអ់ារ�ិណ៍របុ�់សៀលាក្តីបុណឌិ តុ

សាន្រ្តីសាេ ចារយ ជា សភំា្ សាក្តីលេទិីាធិិការ ថ្ងៃនសាក្តីល

េទិីាល័យអា�ីុ-អឺរ ោុបុ ក្តីំុងសៀនាះក្តី�៏នការទី�សនាខែ�សេសីៀដ្ឋ

អូអ��ីព្រឹ�ឹទីធ�ភា និងេសីៀដ្ឋអូ�េី�ី ��ទិីធផលរយៈសៀ�ល២០

ឆំ្នាំ�របុ�់ព្រឹ�ឹទីធ�ភា។ ការសៀធិេ�បុទីបុង្គាា ញរបុ�់ឯក្តីឧតុេ�អគីា-

សៀលខាធិិការព្រឹ�ទឹីធ�ភា�ន��ណួរ ចសៀ�ៃ�យ និងការខែ�ៃង

អ�ណរគុីណរបុ�់សៀលាក្តីបុណឌិ តុសាន្រ្តីសាេ ចារយ សាក្តីលេទិីា

ធិិការ ថ្ងៃនសាក្តីលេទិីាល័យអា�ីុ-អឺរ ោុបុ៕ 

(អតុាបុទី៖ េង ់�ុជាតុិ រូបុភា�៖ �ុនី �ុចិនាដ )

ឯក្តីឧតុេ� អាុ� សារទឹីធ អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា

ទិីដ្ឋឋភា�ក្តីំុង�ិធីិសៀធិេ�បុទីបុង្គាា ញតា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom)



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា26

អគគមលខ្វាធិីការដាឋ នប្រឹទ្ធសភាប្រជំ�្រូក្សរ្ំរលទ្ធផលការងារ
ប្រចា�សែ�ក្ញ្ញាា  និងទិសម�ការងារសែ�តំលា ឆុា �២០២១

កិ្តីចចព្រឹបុជុួ�បុូក្តី�រុបុលទីធផលការង្គាររបុ�់អគីាសៀលខាធិិការ

ដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាព្រឹបុចា�ខែ�ក្តីញ្ជាា  និងសៀល�ក្តីទិី�សៀ�ការង្គារ

�ព្រឹ�បុខ់ែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ បានព្រឹបុព្រឹ�ឹតុេសៀ� នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៣០

ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ សៀព្រឹកា�អធិិបុតីុភា�ឯក្តីឧតុេ� អុំ� សារ រឹទ្ធ 

អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀដាយ�នការអសៀ�ើ �ញចូលរ�ួ

�ីឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការរងព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� សៀលាក្តីជួ��េ

អគីានាយក្តី អគីានាយិកា ថ្ងៃនអគីានាយក្តីដាឋ ន��ង៥ និងអគ្នាា -

ធិិការ សៀ�សាល�ិកាខ សាលាខាងសៀជួ�ង និង�នការចូលរ�ួ

ព្រឹបុជុួ��ីច�ៃ យរបុ�់ថំាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�ព្រឹគីបុអ់ងាភា�ច�ណុះអគីា-

សៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភា ចាបុ�់ីព្រឹបុធាននាយក្តីដាឋ នសៀ��ង

តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom)។

សៀ�ក្តីំុងឱកា�សៀនាះ ក្តី�៏នការបុញ្ជាច �ងេសីៀដ្ឋអូបុូក្តី�រុបុ

លទីធផលការង្គារក្តីំុងខែ�ក្តីញ្ជាា  និងទិី�សៀ�ការង្គារព្រឹបុចា�ខែ�

តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ និងកិ្តីចច�ិភាក្តីាផ្លាៃ �់បុេូរបុទី�ិសៀសាធិន៍

ការង្គារ បុញ្ជាា ព្រឹបុឈុំ� ��ណូ��រ ព្រឹ����ង�តិុបុូក្តី�រុបុ

របុ�់ឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា។

�នព្រឹបុសា�នក៍្តីំុងឱកា�សៀនាះ ឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការ

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានជួព្រឹ�បុជូួនអងាព្រឹបុជុួ�អ��ី�ភា�ការណ៍អនេរ-

ជាតុិ តុ�បុន ់និងជាតុិ ព្រឹ����ងសៀធិេ�ការបូុក្តី�រុបុលទីធផល

ការង្គាររបុ�់អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាសៀដាយក្តីតុ់

��ា ល់សៀឃុំ�ញថា ក្តីំុងខែ�ក្តីញ្ជាា ក្តីនៃងសៀ�សៀនាះ សៀ�ះបុីសាា នភា�

ការរកី្តីរាលដាលថ្ងៃនជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ សៀ�ខែតុបុនេអូ�បុនាៃ យ

�ោ ងណាក្តីេ ីក្តីរ៏ាជួរដាឋ ភបិាលក្តី�ុុជាសៀបុេជំាខែព្រឹបុកាៃ យេបិុតុេិថ្ងៃន

ជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ សៀ�ជាឱកា��ព្រឹ�បុក់ារដាឋ នក្តី�ខែណទីព្រឹ�ង់

កានខ់ែតុ�ីុជួសៀព្រឹ� ��សៀ�ក្តីសាងព្រឹបុ�ន័ធសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចច និង�ងា�-

ក្តីិចចកានខ់ែតុរងឹ�� និង�នភា�ធិនស់ៀ�នឹងេបិុតុេិនាសៀ�ល

អនាគីតុ។ 

ព្រឹ��ជា�យួគំ្នាសៀនាះ អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន

�ិតុ��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងខែ�េងរក្តីយនេការ�ិីៗ សៀដ្ឋ��បពី្រឹទីព្រឹទីងស់ៀល��ុ�

ង្គាររបុ�់ព្រឹ�ទឹីធ�ភាឱយព្រឹបុព្រឹ�ឹតុេសៀ�បានសៀដាយរលូន។ អគីា-

សៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានសៀរៀបុច� និងចាតុខ់ែចងការព្រឹបុជុួ�

គីណៈក្តី�ិធិិការអចិថ្ងៃន្រ្តីនេយព៍្រឹ�ឹទីធ�ភាច�នួន២សៀល�ក្តី និង

��យ័ព្រឹបុជុួ�សៀល�ក្តីទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ�ភា នីតុិកាលទីី៤ ច�នួន១

សៀល�ក្តី។ ច�សៀ�ះ�ុ�ង្គារតុ�ណាង បានបុ�សៀ�ញ�ុ�ង្គាររបុ�់

�ៃួនបាន�ោ ងលអព្រឹបុសៀ��រតា�តុព្រឹ�ូេការចា�បាចជ់ាក្តីខ់ែ�េង 

ឯក្តីឧតុេ� អាុ� សារទឹីធ ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ�បុូក្តី�រុបុលទីធផលការង្គារព្រឹបុចា�ខែ�ក្តីញ្ជាា

ថំាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�បុូក្តី�រុបុលទីធផលការង្គារព្រឹបុចា�ខែ�ក្តីញ្ជាា
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ព្រឹបុក្តីបុសៀដាយភា�ទីទីួល�ុ�ព្រឹតុូេតា��ុ�ង្គារសៀរៀងៗ�ៃួន 

សៀដាយសៀផ្លាេ តុការយក្តីចិតុេទុីក្តីដាក្តីចុ់ះតា��ូលដាឋ ន សៀដ្ឋ��បជីួួបុ

�ិភាក្តីាការង្គារជា�យួនឹងអាជំាធិរ�ូលដាឋ ន សៀឈុំេងយល់

អ��ី�ុ�ទុីក្តីខ សៀដាះព្រឹសាយបុញ្ជាា ព្រឹបុឈុំ� និងចូលរ�ួសៀគ្នារ�

េញិ្ជាា ណក្តីខនធ�� ចូលរ�ួ�ិធិីបុណុយកានប់ុិណឌ  ព្រឹ����ងខែចក្តី

អ�សៀណាយជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល�នជីួេភា��េះខាតុ និង

ក្តី��ុងសៀធិេ�ចតាេ �ី�័ក្តី សៀ�រាជួធានីភំ�សៀ�ញ និងតា�បុណាេ សៀ�តុេ

នានា។ សៀដាយខែ�ក្តី�ព្រឹ�បុ�់ុ�ង្គារកិ្តីចច��ព្រឹបុតិុបុតុេិការ

អនេរជាតិុ បានចាតុខ់ែចងការចូលរ�ួកិ្តីចចព្រឹបុជុួ� ASEP, CLV 

តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom)។

�ព្រឹ�បុខ់ែ�តុុលាខាង�ុ�សៀនាះ ឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការ

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានក្តី�ណតុឱ់យព្រឹគីបុអ់ងាភា�ព្រឹតូុេបុនេយក្តីចិតុេទុីក្តី

ដាក្តី�់ុ�់បុនេផេល់សៀ�វាជូួន��ជួិក្តី ��ជួិកាព្រឹ�ឹទីធ�ភា

ឱយបានលអព្រឹបុសៀ��រ និងព្រឹគីបុព់្រឹជួុងសៀព្រឹជាយ សៀល��ុ�ង្គារ��ង៥

របុ�់ព្រឹ�ឹទីធ�ភា ព្រឹ����ងខែណនា�ឱយព្រឹគីបុអ់ងាភា� និង�ន្រ្តីនេី
រាជួការ��ងអ�់ព្រឹតុូេបុនេយក្តីចិតុេទុីក្តីដាក្តីចូ់លរ�ួព្រឹបុយុទីធ-

ព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹងការរកី្តីរាលដាលថ្ងៃនជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ សៀដាយអនុេតុេ

ឱយបានខាើ បុ�់ើួនតា�េធិានព្រឹក្តី�ួង�ុខាភបិាលឱយបាន�ោតុច់តុ ់ 

និងបុនេចូលរ�ួអនុេតុេេធិានការ «៣ការ�រ ៣កុ្តី�» ឱយបានលអ

ព្រឹបុសៀ��រ៕

(អតុាបុទី និងរូបុភា�៖ េង ់�ុជាតុិ)

ថំាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�អងាភា�ច�ណុះអគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�បុូក្តី�រុបុលទីធផលការង្គារព្រឹបុចា�ខែ�ក្តីញ្ជាា តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom)

ទិីដ្ឋឋភា�ថំាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�បុូក្តី�រុបុលទីធផលការង្គារព្រឹបុចា�ខែ�ក្តីញ្ជាា
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អគគមលខ្វាធិីការដាឋ នប្រឹទ្ធសភាប្រជំ�្រូក្សរ្ំរលទ្ធផលការងារ
ន្ាមាស ឆុា �២០២១ និងទិសម�ការងារ្រនតេ

ការអនុេតុេតា�របុបុព្រឹបុជុួ��ោ ងសៀទីៀង�តុ ់នាព្រឹ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី

១៤ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភា

បានព្រឹបុជុួ�បុូក្តី�រុបុលទីធផលការង្គារន�េ�� ឆំ្នាំ�២០២១ 

និងសៀល�ក្តីទិី�សៀ�ការង្គារបុនេសៀព្រឹកា�អធិិបុតីុភា�ឯក្តីឧតុេ� 

អុំ� សារ រឹទ្ធ អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ទឹីធ�ភា សៀដាយ�នការអសៀ�ើ �ញ

ចូលរ�ួ�ីឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការរងព្រឹ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧតុេ� 

សៀលាក្តីជួ��េ អគីានាយក្តី អគីានាយិកា ថ្ងៃនអគីានាយក្តីដាឋ ន��ង

៥ និងអគ្នាា ធិិការ សៀ�សាល�ិកាខ សាលាខាងសៀជួ�ង និងការ

ចូលរ�ួព្រឹបុជុួ��ីច�ៃ យរបុ�់ថំាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�ព្រឹគីបុអ់ងាភា�ច�ណុះ

អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភា ចាបុ�់ីព្រឹបុធាននាយក្តីដាឋ ន

សៀ��ងតា�ព្រឹបុ�ន័ធអនឡាញ (Zoom)។

សៀ�ក្តីំុងឱកា�សៀនាះ អគីានាយក្តី អគីានាយិកា ថ្ងៃនអគីានាយក្តី

ដាឋ ន��ង៥ និងអគ្នាា ធិិការ បានសៀធិេ�សៀ�ចក្តីេីរាយការណ៍អ��ី 

លទីធផលការង្គាររយៈសៀ�ល៩ខែ�ក្តីំុងឆំ្នាំ�២០២១ និងទិី�សៀ�

ការង្គារបុនេរបុ�់�ៃួន និងកិ្តីចច�ិភាក្តីាផ្លាៃ �់បុេូរបុទី�ិសៀសាធិន៍

ការង្គារ បុញ្ជាា ព្រឹបុឈុំ� ��ណូ��រ ព្រឹ����ង�តិុបុូក្តី�រុបុ

របុ�់ឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា។

�នព្រឹបុសា�នក៍្តីំុងឱកា�សៀនាះ ឯក្តីឧតុេ� អុំ� សារ រឹទ្ធ 

អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានជួព្រឹ�បុជូួនអងាព្រឹបុជុួ�អ��ី�ភា�

ការណ៍អនេរជាតិុ តុ�បុន ់និងជាតុិ ព្រឹ����ងសៀធិេ�ការបុូក្តី�រុបុ

លទីធផលការង្គាររបុ�់អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាន�េ-

�� ឆំ្នាំ�២០២១ សៀដាយក្តីតុ�់�ា ល់សៀឃុំ�ញថា បុរបិុទីខែដ្ឋល

�ក្តីលសៀលាក្តី និងព្រឹបុសៀទី�ក្តី�ុុជាសៀយ�ងក្តី��ុងបុនេ�ួតុថ្ងៃដ្ឋគំ្នា

ក្តីំុងការព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង និងយក្តីឈុំះំជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩  សៀដ្ឋ��បី
ធានានិរនេរភា��ក្តី�ិភា��ងា�-សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីចច និងការរ�់រាន

�នជីួេតិុរបុ�់ព្រឹបុជាជួន។

សៀ�ះបុី�ាិតុក្តីំុងកាលៈសៀទី�ៈល�បាក្តី និង�ិុគីសិាញ�ោ ង

ណាក្តីស៏ៀដាយ ក្តីអ៏គីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន�ិតុ��

ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងខែ�េងរក្តីយនេការ�ិីៗ និងបុតុខ់ែបុនតា�សាា នភា�

ជាក្តីខ់ែ�េង ជារ�ួបានទីទួីលលទីធផលលអព្រឹបុសៀ��រ។ ទីនទឹ�នឹង

សៀនាះ អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានសៀផ្លាេ តុការយក្តីចិតុេ

ទុីក្តីដាក្តីស់ៀរៀបុច�ការចាក្តីវ់ាោ ក្តីស់ា�ងបុង្គាើ រជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ ជូួន

��ជួិក្តីព្រឹ�ឹទីធ�ភា និង�ន្រ្តីនេីរាជួការ សៀដ្ឋ��បពី្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង

ឯក្តីឧតុេ� អាុ� សារទឹីធ ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ�បុូក្តី�រុបុលទីធផលការង្គារន�េ��

ថំាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�បុូក្តី�រុបុលទីធផលការង្គារន�េ�� និងទិី�សៀ�ការង្គារបុនេ
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ការរកី្តីរាលដាលថ្ងៃនជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩។ ជា�ិសៀ��ថំាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�

និង�ន្រ្តីនេីរាជួការ��ងអ�់បាន�ិតុ��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងខែព្រឹបុកាៃ យបុញ្ជាា

ព្រឹបុឈុំ�ឱយសៀ�ជាកាលានុេតុេភា�សៀល�ព្រឹគីបុេ់�័ិយ ថ្ងៃនការង្គារ

ព្រឹបុចា�ថ្ងៃ�ៃ រដ្ឋឋបាលសៀអ�ិចព្រឹតូុនិច និងសៀរៀបុច�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ�អនេរជាតិុ

នានាតា�យនេការព្រឹបុ�ន័ធបុសៀចចក្តីេទិីា�ត័ុ�៌ន ��ងថ្ងៃផទក្តីំុង

សាា បុន័ ក្តីដូ៏្ឋចជាព្រឹក្តីបុ�ណ័ឌ ជាតិុ និងអនេរជាតិុ សៀដ្ឋ��បធីានា

និរនេរភា�ការង្គារឱយព្រឹ�បុតា�សាា នភា�ជាក្តីខ់ែ�េង និង

តុព្រឹ�ូេការចា�បាចរ់បុ�់សាា បុន័ និងព្រឹបុសៀទី�ជាតិុ។ 

ឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានបុញ្ជាើ ក្តីថ់ា �ក្តី�-ិ

ភា�សៀលចសៀធាៃ  គីឺការយក្តីចិតុេទុីក្តីដាក្តីស់ៀធិេ��ក្តី�ភិា�សៀឆុ្នាំះសៀ�

កាន�ូ់លដាឋ ន តា�រយៈការចុះព្រឹបាព្រឹ�័យ�ក្តីទ់ីងជា�យួនឹង

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ អាជំាធិរខែដ្ឋនដី្ឋ ការចូលរ�ួយុទីធនាការព្រឹបុយុទីធ-

ព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹងការរកី្តីរាលដាលថ្ងៃនជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ និងការយក្តី

ចិតុេទុីក្តីដាក្តីរ់បុ�់ថំាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា� និង��ជិួក្តីព្រឹ�ឹទីធ�ភាដ្ឋល់

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល�នជីួេភា��េះខាតុ និងក្តី��ុងសៀធិេ�ចតាេ �ី-

�័ក្តី ការសៀរៀបុច�សៀេទីិកា កិ្តីចច�ិសៀព្រឹគ្នាះសៀ�បុល់ ការសៀឈុំេងយល់

អ��ីេឌ្ឍឍនភា�ជាេជិួើ�នសៀព្រឹកាយការសៀរៀបុច�សៀេទិីកា ព្រឹ����ង

ការចូលរ�ួច�ខែណក្តីដ្ឋល់ការអភេិឌ្ឍឍសៀល�ព្រឹគីបុេ់�័ិយសៀ�ថំាក្តី់

សៀព្រឹកា�ជាតុិ។ សៀដ្ឋ��បឱីយព្រឹ�បុតា�បុរបិុទីថ្ងៃនការេេិឌ្ឍឍ ជា�ិសៀ��

ការសៀធិេ�េចិារណក្តី�ិ�េកិាឆំ្នាំ�២០២១ អគីាសៀលខាធិិការដាឋ ន

ព្រឹ�ឹទីធ�ភាបាន�ិតុ���ព្រឹងឹងព្រឹបុ�ិទីធភា�ច�ណាយ សៀដាយអនុ-

េតុេសៀគ្នាលការណ៍ 3E’s សៀដ្ឋ��បធីានាព្រឹបុព្រឹក្តីតីុភា�ដ្ឋល់ការអនុេតុេ

�េកិារ�ូតុដ្ឋល់ដ្ឋ�ណាចឆំ់្នាំ�២០២១ សៀដាយសៀផ្លាេ តុខែតុសៀល�

ការង្គារអាទិីភា�ខែដ្ឋលចា�បាចប់ុ�ផុតុ ��ខានប់ុ�ផុតុ និងបុនាទ ន់

បុ�ផុតុ។ 

�ព្រឹ�បុទិ់ី�សៀ�ការង្គារបុនេរ�ូតុដ្ឋល់ដ្ឋ�ណាចឆំ់្នាំ�២០២១

ឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានក្តី�ណតុឱ់យព្រឹគីបុ់

អងាភា�ព្រឹតុេូបុនេយក្តីចតិុេទុីក្តីដាក្តី�់�់ុក្តីំុងការផេល់សៀ�វាជូួន

��ជួិក្តី ��ជិួកាព្រឹ�ទឹីធ�ភា សៀល��ុ�ង្គារ��ង៥របុ�់ព្រឹ�ឹទីធ-

�ភាឱយបានលអព្រឹបុសៀ��រ និងព្រឹគីបុព់្រឹជួុងសៀព្រឹជាយ ព្រឹ����ងខែណនា�

ឱយព្រឹគីបុអ់ងាភា� �ន្រ្តីនេរីាជួការ��ងអ�់ព្រឹតូុេបុនេយក្តីចិតុេទុីក្តី

ដាក្តីចូ់លរ�ួទីបុស់ាើ តុក់ាររកី្តីរាលដាលថ្ងៃនជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩ សៀដាយ

អនុេតុេឱយបានខាើ បុ�់ើួនតា�េធិានការព្រឹក្តី�ួង�ុខាភបិាល

ឱយបាន�ោតុច់តុ ់និងបុនេចូលរ�ួអនុេតុេេធិានការ «៣ការ�រ 

៣កុ្តី�» ឱយបានលអព្រឹបុសៀ��រ �ីសៀព្រឹ�ះថា ជួ�ងឺកូ្តីេដី្ឋ-១៩សៀ�បុនេ

គី�រា�ក្តី�ខែ�ង�ព្រឹ�បុស់ៀ�លខាង�ុ�៕

(អតុាបុទី៖ េង ់�ុជាតុិ រូបុភា�៖ គឹី� �ិទីធី)

ថំាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�អងាភា�ច�ណុះអគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភាចូលរ�ួព្រឹបុជុួ�តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom)
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សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា30

សក្្ភ្ា្ថុាក្់ដ្ឋរឹក្នា �អគគមលខ្វាធីិការដាឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិ្ចចប្រជំ� និង្ិធីីមផេងៗ

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� អុំ� សារ រឹទ្ធ

អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញជាអធិិបុតីុភា�ក្តីំុង

ក្តីិចចព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�កិារ�ិនិតុយសៀល�សៀគ្នាលការណ៍ដ្ឋ�សៀ��ងឋាន-

នេរ�ក្តីេិ ថំាក្តី ់តា�ក្តីព្រឹ�តិុ�ញ្ជាា បុព្រឹតុ សៀដ្ឋ��ប�ីិនិតុយនិង�ិភាក្តីា

សៀល�ការ�ិនិតុយសៀល�សៀគ្នាលការណ៍ដ្ឋ�សៀ��ងឋាននេរ�ក្តីេិ ថំាក្តី ់តា�

ក្តីព្រឹ�តិុ�ញ្ជាា បុព្រឹតុជូួន�ន្រ្តីនេីរាជួការ ថ្ងៃនព្រឹក្តីបុ�ណ័ឌ អគីាសៀលខា-

ធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភា និង�ិនិតុយបុញ្ជាា សៀផសងៗ សៀ�សាលព្រឹបុជុួ�

�ិសៀ��ខាងសៀព្រឹកា� េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� អុំ� សារ រឹទ្ធ 

អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភាបានអសៀ�ើ �ញដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ�ព្រឹតុួតុ

�ិនិតុយការង្គារ��ខាន់ៗ  និងក្តី�ណតុទ់ីិ�សៀ�ការង្គារនាសៀ�ល

ខាង�ុ�របុ�់អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀដាយ�នការ

អសៀ�ើ �ញចូលរ�ួ�ីថំាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�អងាភា��ក្តី�់ន័ធ សៀ�សាល

�ិកាខ សាលាខាងតុបូង េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� អុំ� សារ រឹទ្ធ 

អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីចចព្រឹបុជុួ�ព្រឹតួុតុ-

�ិនិតុយការង្គារ��ខាន់ៗ  និងក្តី�ណតុទ់ីិ�សៀ�ការង្គារនាសៀ�ល

ខាង�ុ�របុ�់អគីាសៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀដាយ�នការ

អសៀ�ើ �ញចូលរ�ួ�ីឯក្តីឧតុេ�អគីាសៀលខាធិិការរង និងថំាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�

អងាភា��ក្តី�់ន័ធ សៀ�សាល�ិកាខ សាលាខាងសៀជួ�ង េ�ិន

ព្រឹ�ឹទីធ�ភា។
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សក្្ភ្ា្ថុាក្់ដ្ឋរឹក្នា �អគគមលខ្វាធិីការដាឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ ក្ិចចប្រជំ� និង្ិធីីមផេងៗ

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� អុំ� សារ រឹទ្ធ 
អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញជាអធិិបុតីុភា�ក្តីំុង
ក្តីិចចព្រឹបុជុួ�គីណៈក្តី�ិធិិការលទីធក្តី�ពិ្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀ�សាល�ិកាខ -
សាលាខាងសៀជួ�ង េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា សៀដ្ឋ��ប�ីិនិតុយ៖១-របាយ-
ការណ៍អនុេតុេកិ្តីចចលទីធក្តី�ិ ឆំ្នាំ�២០២១។ ២-របាយការណ៍
អនុេតុេកិ្តីចចលទីធក្តី�រិយៈសៀ�ល៩ឆំ្នាំ�។ ៣-បុទីបុង្គាា ញ�ីការ
ព្រឹតុួតុ�ិនិតុយខែផនការលទីធក្តី�ិឆំ្នាំ�២០២២។ ៤-សៀ�ចក្តីេីព្រឹ�ង
ខែផនការលទីធក្តី�ិឆំ្នាំ�២០២២។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� អុំ� សារ រឹទ្ធ 
អគីាសៀលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញសៀធិេ�បាឋិក្តីថាសៀឈុំេង-
យល់បុឋិ�នូេ�ូលដាឋ នព្រឹគឹីះ�េី�ី សៀតុ��ន្រ្តីនេរីបុ�់�ភាចូលរ�ួ
ការអនុេតុេជាក្តីខ់ែ�េងដូ្ឋចសៀ�េច�ៃះ ជូួន�ន្រ្តីនេីរាជួការ ថ្ងៃនអគីា-
សៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភា �ុនចូលរ�ួេគីាបុណេុ ះបុណាេ ល
�េី�ី �េយត័ុថ្ងៃន�ភា នាសៀ�លខាង�ុ� សៀ�សាល�ិកាខ
សាលាខាងតុបូង េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� មឡាក្ 
ឆាយ អគីាសៀលខាធិិការរងព្រឹ�ឹទីធ�ភា បានអសៀ�ើ �ញជាអធិិបុតីុ-
ភា�ក្តីំុង�ិធិីសៀបុ�ក្តីេគីាបុណដុ ះបុណាដ លភាសាអងស់ៀគីៃ�ក្តីព្រឹ�តិុ
�ធិយ� (Pre-Intermediate) �ព្រឹ�បុ�់ន្រ្តីនេីរាជួការ ថ្ងៃនអគីា-
សៀលខាធិិការដាឋ នព្រឹ�ឹទីធ�ភា តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិតិុ (Zoom) សៀ�
សាលព្រឹបុជុួ��ិកាខ សាលាខាងសៀជួ�ង េ�ិនព្រឹ�ឹទីធ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ក្តីញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២១ សៀលាក្តីជួ��េ សាយ
ចាន់ណ្ដាក្់ នាយិការង�ុទីទកាល័យ�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ-
�ភា និងជាតុ�ណាងដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់របុ�់�សៀ�េចេបិុុលសៀ�នាភក្តីេ ី
សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក្តីក្តី�ុុជា 
បានអសៀ�ើ �ញចូលរ�ួក្តីំុង�ិធិីបុុណយកានបិ់ុណឌ សៀេនទីី៩ សៀ�
េតុេវាល�បូេ �ាិតុក្តីំុង�ង្គាើ តុវ់ាល�បូេ �ណឌ ចារអ�សៀ� និង
េតុេអងាបឹុងចក្តី �ាិតុក្តីំុង�ង្គាើ តុក់្តី�បូុល �ណឌ ក្តី�បូុល រាជួ-
ធានីភំ�សៀ�ញ។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
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សក្្ភ្ា្ថុាក្់ដ្ឋរឹក្នា �អគគមលខ្វាធីិការដាឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិ្ចចប្រជំ� និង្ិធីីមផេងៗ

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀលាក្តីជួ��េ សាយ 

ចាន់ណ្ដាក្់ នាយិការង �ុទីទកាល័យ�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ-

�ភា បានអសៀ�ើ �ញនា�យក្តីបុចចយ័ សៀទីយយេតុាុ សៀព្រឹគី�ងឧបុសៀភាគី

បុរសិៀភាគី សៀភ�ជួើៈ ខែផៃសៀឈុំ�ជាសៀព្រឹច�ន�ុ� របុ�់�សៀ�េចេបិុុល

សៀ�នាភក្តីេី សាយ ឈុំំ� និងសៀលាក្តីជួ��េ សៀ�សៀេរព្រឹបុសៀគីន

ព្រឹ�ះ�ងឹ សៀដ្ឋ��បជីាក្តីិចចចូលរ�ួក្តីំុងការកានបិ់ុណឌ សៀេនទីី១២ 

សៀ�េតុេច�នួន�ីរ គឺីេតុេេ�ុិទីធេងា ក្តីណាេ លសៀកាះ�ូទីិន និង

េតុេសៀតំាតុ �ាិតុក្តីំុងឃុុំ�សៀកាះ�ូទីិន ព្រឹ�កុ្តីសៀកាះ�ូទីិន សៀ�តុេ

ក្តី��ងច់ា�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� ្ ៉្ ម�ង

ោ៉នី នាយក្តីរង សៀលាក្តីជួ��េ សាយ ចាន់ណ្ដាក់្ នាយិ-

ការង �ុទីទកាល័យ�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភា និងឯក្តីឧតុេ� 

ម�ង ្រុំនមតង ទីីព្រឹបឹុក្តីា�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភា បាន

អសៀ�ើ �ញនា�យក្តីបុចចយ័ សៀទីយយេតុាុ សៀព្រឹគី�ងឧបុសៀភាគី បុរសិៀភាគី

សៀភ�ជួើៈ ខែផៃសៀឈុំ�ជាសៀព្រឹច�ន�ុ� របុ�់�សៀ�េចេបិុុលសៀ�នាភក្តីេី 

សាយ ឈុំំ� និងសៀលាក្តីជួ��េ សៀ�សៀេរព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹ សៀដ្ឋ��បី
ជាក្តីិចចចូលរ�ួកានបិ់ុណឌ សៀេនទីី១៤ សៀ�េតុេបុទុី�េតីុរាជួេរារា�

�ាិតុក្តីំុង�ង្គាើ តុច់តុុ�ុ� �ណឌ ដូ្ឋនសៀ�ញ រាជួធានីភំ�សៀ�ញ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�តុុលា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧតុេ� ្ ៉្ ម�ង

ោ៉ន ីនាយក្តីរង សៀលាក្តីជួ��េ សាយ ចាន់ណ្ដាក់្ នាយិ-

ការង �ុទីទកាល័យ�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភា និងទីីព្រឹបឹុក្តីា

�សៀ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ�ភាព្រឹបា�រូបុ សៀដាយ�នការអសៀ�ើ �ញ

ចូលរ�ួ�ី��ណាក្តីឯ់ក្តីឧតុេ� ជា ្ ិស ីអភបិាល�ណឌ ទីួល-

សៀគ្នាគី បានអសៀ�ើ �ញនា�យក្តីបុចចយ័ក្តីសាងេតុេច�នួន៤.៣៥០ 

ដុ្ឋលាៃ រអាសៀ�រកិ្តី របុ�់�សៀ�េចេបិុុលសៀ�នាភក្តីេី សាយ ឈុំំ� 

និងសៀលាក្តីជួ��េ សៀ�សៀេរព្រឹបុសៀគីនព្រឹ�ះ�ងឹសៀ�េតុេនាគីេន័េ �ាិតុ

ក្តីំុង�ង្គាើ តុទ់ីឹក្តីលអក្តី ់�ណឌ ទួីលសៀគ្នាក្តី រាជួធានីភំ�សៀ�ញ៕




