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សម្តេចប្រ្ុខរដ្ឋសតេតីទតី អម ជ្ ើញពន្លតម់ទៀនជ័យ

ននទិវា្រុណ្យឯករាជ្យជាតិខ្ួរម�ើកទតី៦៨

នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �សៀ�េច្ឆិវិបិុុល
សៀ�នាភក្តីេ ីសាយ ឈុំុ� ប្របុ�ុ�រដ្ឋឋ�េីទីី ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តី
ក្តី�ុុជា បា�អសៀ�ើ �ញ��លត់ស់ៀទីៀ�ជ័យ័ សៀដ្ឋ��ីបីុ�ចបុ�់ិធីីរ �ឮក្តីទិីវា
បុុណ្យយឯក្តីរាជ័យជាតិ់�ួបុសៀល�ក្តីទីី៦៨ ខែដ្ឋលបា�ដុ្ឋត់បុ�ភល�អ�់
រយៈសៀ�ល៣ថ្ងៃ�ៃ ចាបុត់ាំ�ង�ីថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១
ក្តី�លងសៀ� សៀ�វិមិា�ឯក្តីរាជ័យ។

សៀ�ក្តីំុង�ិធីី��លត់ស់ៀទីៀ�ជ័យ័ ថ្ងៃ�ទីិវាបុុណ្យយឯក្តីរាជ័យជាតិ់
មា�ការអសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួ�ីថំ្នាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�ប្រ�បុប់្រក្តី�ួង ស្ថាា បុ�័
របុ�់ជាត់ិ �មាជិ័ក្តី �មាជិ័កាប្រ�ឹទីធ�ភា រដ្ឋឋ�ភា រាជ័រដ្ឋាឋ -
ភបិាល �ន្ត្រី�េីរាជ័ការ ក្តីងក្តីមាល �ងប្របុដ្ឋាបុអ់ាវិុធី អងគទូីត់ប្របុចា�
សៀ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា សៀ�ក្តីប្រ�ូ អំក្តីប្រ�ូ �ិ�ស �ិ�សតិ់
យ៉ាា ងសៀប្រច្ឆិ��កុ្តីះក្តីរ។

អំក្តីខែដ្ឋលចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងប្រ�ះរាជ័�ិធីសីៀនាះមំាក្តី់ៗ មា�ទឹីក្តី�ុ�
�បុាយរកី្តីរាយ ថ្ងៃដ្ឋកា�ប់ុដ្ឋាពាក្តីយសៀស្ថាល ក្តីអបុអរស្ថាទីរ�ួបុ
អ�ុ�ាវិរយីស៍ៀល�ក្តីទីី៦៨ ថ្ងៃ�ទិីវាបុុណ្យយឯក្តីរាជ័យជាតិ់ �ិងកា�់

ប្រ�ះឆ្នាំយ៉ាលក្តីខណ៍្យ ប្រ�ះក្តីរុណាប្រ�ះបុរ�រត់�សៀកាដ្ឋឋ �សៀ�េច្ឆិ
ប្រ�ះ�ហាក្តីសប្រតី់ នមរាតតេ្ ្ុនិនាថ សតីហន ុ�ិងប្រ�ះ-
ក្តីរុណាប្រ�ះបាទី�សៀ�េច្ឆិប្រ�ះបុរ�នា� នមរាតតេ្ សតីហ្ុនតី 
ប្រ�ះ�ហាក្តីសប្រត់ ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា ជា�យួ�ឹងបាច្ឆិ់
ផ្កាា ច្ឆិប្រ�ះះ�ណ៌្យ បុង្ហាា ញ�ីការអបុអរស្ថាទីរ�ូវិសំ្ថាប្រ�ះហ�េ
ដ្ឋឧ៏ត់េុងឧត់េ�របុ�់ប្រ�ះក្តីរុណាប្រ�ះបាទី�សៀ�េច្ឆិប្រ�ះ នមរាតតេ្ 
សតីហនុ ប្រ�ះ�ហាវិរីក្តីសប្រត់ ប្រ�ះវិររាជ័បិុតាំឯក្តីរាជ័យ បុូរណ្យភា�
ទីឹក្តីដី្ឋ �ិងឯក្តីភា�ជាតិ់ខែ�ែរ "ប្រ�ះបុរ�រត់�សៀកាដ្ឋឋ" ជាទីីសៀ�រ�
�កាា រដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់បុ�ផុុត់ ខែដ្ឋលប្រ�ះអងគបា�ចាបុស់ៀផុើ��ទា�ទារ
ឯក្តីរាជ័យ�ីបារា�ងសៀ�អ�ឡុុងឆំ្នាំ�១៩៤៩ សៀហ�យទីទីួលបា�
ឯក្តីរាជ័យសៀ�ញសៀលញសៀច្ឆិញ�ីអាណា�ិ��បារា�ងសៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩
ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�១៩៥៣ បុនាា បុ�ី់ក្តី�ុុជា�ាិត់សៀប្រកា��ឹ�អាណា-
�ិ��បារា�ងអ�់រយៈសៀ�ល៨០ឆំ្នាំ�(១៨៦៣-១៩៥៣)៕

(អត់ាបុទី៖សៀទី� �ក្តីរា  រូបុភា�៖�ង ់យ៉ាា រ�ី)

�សៀ�េច្ឆិប្របុ�ុ�រដ្ឋឋ�េីទីី អសៀ�ើ �ញសៀ�រ�វិញិ្ញាា ណ្យក្តីខ�ធបុុ�វការជី័� សៀ�វិមិា�ឯក្តីរាជ័យ

�សៀ�េច្ឆិប្របុ�ុ�រដ្ឋឋ�េីទីី អសៀ�ើ �ញជាអធិីបុតី់ភា�ក្តីំុង�ិធីី��លត់ស់ៀទីៀ�ជ័យ័

�មាជ័កិ្តី �មាជិ័កាប្រ�ឹទីធ�ភា ចួ្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ិធីី��លត់ស់ៀទីៀ�ជ័យ័ ថ្ងៃ�ទិីវាបុុណ្យយឯក្តីរាជ័យជាតិ់�ួបុសៀល�ក្តីទីី៦៨
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បពឹទធសភាប្រជុ�គណៈកម្មាា ធិិការអចិន�នតេយ៍

នាថ្ងៃ�ៃច្ឆិ�ា ទីី១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀវិ�សៀមាា ង៨:០០
នាទីីប្រ�ឹក្តី �ណ្យៈក្តីមាែ ធិីការអចិ្ឆិថ្ងៃន្ត្រី�េយប៍្រ�ឹទីធ�ភាបា�ប្របុជុ័�
សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់របុ�់�សៀ�េច្ឆិវិបិុុលសៀ�នាភក្តីេី 
សាយ ឈុំុ� ប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា 
សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ �ិង�សៀប្រ�ច្ឆិសៀល�រសៀបុៀបុវារៈច្ឆិ��ួ�៤ ដូ្ឋច្ឆិខាង
សៀប្រកា�៖

១-ពិិនិិត្្យ និិងសម្រេ�េចម្រេ�ើសំម្រេ�ើរបស់គ�ៈកេមការ
ទីី៦�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់ធេមនិំញ្ញញ សីីពិីវិមិ្រេ�-
ធនិកេមមា��១៩ថ្មីមី មា��៨២ថ្មីមី មា��១០៦ថ្មីមី(េួយ)
មា��១១៩ថ្មីមី និិងមា��១៣៧ថ្មីមី នៃនិរដ្ឋឋធេមនិំញ្ញញ នៃនិ�ពិះ-
រាជាណាច�កកេុ�ជា និិងមា��៣ និិងមា��៤ នៃនិច្បាប់ធេម-
និំញ្ញញបន្ថែនិែេ សំម្រេ�ធានានិូវិដំ្ឋម្រេ�ើរការជា�ប�កតី្ នៃនិ�ា្ប័និ-
ជាត្ិ ម្រេ�កុ�ងរម្រេបៀបវារៈ�បជុំំំ�ពិឹទីធសភាជាវិ�ិេញ្ញញ និីត្ិកា�
ទីី៤។

២-ពិិនិិត្្យ និិងសម្រេ�េចម្រេ�ើសំម្រេ�ើរបស់គ�ៈកេមការ
ទីី៦�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្
យ�់�ពិេម្រេ�ើកិចច�ពិេម្រេ�ពិៀងបន្ថែនិែេម្រេ�ម្រេ�ើកិចច�ពិេម្រេ�ពិៀង
រវាងរាជុំរដាា្ភិិបា�កេុ�ជា និិងអងគការសហ�បជាជាត្ិ ទាក់ទីង

ម្រេ�និឹងការកាត្់ម្រេសចកីីម្រេ�ម្រេ�កាេច្បាប់កេុ�ជានូិវិឧ�កិដ្ឋឋកេម
ន្ថែដ្ឋ��ប�ពិឹត្ីម្រេ�ើងម្រេ�កុ�ងរយៈកា� នៃនិកេុ�ជា�បជាធិប-
ម្រេត្យ្យ សីីពីិការម្រេរៀបចំកុ�ងម្រេពិ�អនិីរកា� និិងការបញ្ញចប់
ការងាររបស់អងគជំុំនិំំជុំ�េះវិ�ិេញ្ញញ ម្រេ�កុ�ងរម្រេបៀបវារៈ�បជុំំំ
�ពឹិទីធសភាជាវិិ�េញ្ញញ នីិត្ិកា�ទីី៤។

៣-ពិិនិិត្្យ និិងសម្រេ�េចម្រេ�ើសំម្រេ�ើរបស់គ�ៈកេមការ
ទីី២�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់ សីីពិីភាពិជានៃដ្ឋគូ
រវាងរដ្ឋឋ និិងឯកជុំនិ ម្រេ�កុ�ងរម្រេបៀបវារៈ�បជុំំំ�ពិឹទីធសភាជាវិិ�-
េញ្ញញ និីតិ្កា�ទីី៤។

៤-កំ�ត្់រម្រេបៀបវារៈ កា�បរិម្រេចេទី និិងសមាសភាពិម្រេ�ខា-
ធិការសេ័យ�បជុំំំ�ពឹិទីធសភាជាវិិ�េញ្ញញ និីត្ិកា�ទីី៤។

បុនាា បុ�់ីបា��ិ�ិត់យ �ិង�ិភាក្តីារចួ្ឆិ�ក្តី �ណ្យៈក្តីមាែ ធិីការ
អចិ្ឆិថ្ងៃន្ត្រី�េយប៍្រ�ឹទីធ�ភាបា�ក្តី�ណ្យត់យ់ក្តីថ្ងៃ�ៃអង្ហាគ រ ទីី២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា
ឆំ្នាំ�២០២១ សៀវិ�សៀមាា ង៨:០០នាទីីប្រ�ឹក្តី សៀកាះប្របុជុ័�ប្រ�ឹទីធ�ភា
ជាវិសិ្ថា��ា  �ីតិ់កាលទីី៤ សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ �ិងឱ្យយសៀយ៉ាបុល់សៀល�
សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុច់្ឆិ��ួ�៣ខាងសៀល�៕

(អត់ាបុទី៖ សៀទី� �ក្តីរា  រូបុភា�៖ �ង ់យ៉ាា រ�ី)

�សៀ�េច្ឆិវិបិុុលសៀ�នាភក្តីើី ស្ថាយ ឈុុំ� ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័��ណ្យៈក្តីមាែ ធិីការអចិ្ឆិថ្ងៃន្ត្រី�េយប៍្រ�ឹទីធ�ភា

ទិីដ្ឋឋភា�ក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័��ណ្យៈក្តីមាែ ធិីការអចិ្ឆិថ្ងៃន្ត្រី�េយប៍្រ�ឹទីធ�ភា
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បពឹទធសភាប្រជុ�ជាវិិសា្ ញ្  មដើ្ី តីពិនិត្យ
 និងឱ្យ្យម�្រ�ម់�ើមសចកតេតីប�ងចា្់រច�នួន ៣

សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុច់្ឆិ��ួ�៣ ប្រត់ូវិបា�ប្រ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរា-

ជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា យក្តី�ក្តី�ិ�ិត់យ �ិងឱ្យយសៀយ៉ាបុល់ នា��យ័

ប្របុជុ័�វិសិ្ថា��ា  �ីត់ិកាលទីី៤ សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់

របុ�់�សៀ�េច្ឆិវិបិុុលសៀ�នាភក្តីេ ីសាយ ឈុំុ� ប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភា 

នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃអង្ហាគ រ ទីី២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀដ្ឋាយមា�វិត់េមា�

�មាជ័ិក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាចូ្ឆិលរ�ួច្ឆិ��ួ�៥៧រូបុ។

អងគប្របុជុ័�បា�ដ្ឋ�សៀណ្យ� រការសៀដ្ឋាយមា�រសៀបុៀបុវារៈច្ឆិ��ួ�៣

ដូ្ឋច្ឆិខាងសៀប្រកា�៖

រម្រេបៀបវារៈទីី១៖ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ង

ច្បាប់ធេមនិញំ្ញញសីីពីិ វិមិ្រេ�ធនិកេមមា��១៩ថ្មីមី មា��៨២ថ្មីមី 

មា��១០៦ថ្មីមី(េួយ) មា��១១៩ថ្មីមី និិងមា��១៣៧ថ្មីមី 

នៃនិរដ្ឋឋធេមនិំញ្ញញ នៃនិ�ពិះរាជាណាច�កកេុ�ជា និិងមា��៣ និិង

មា��៤ នៃនិច្បាប់ធេមនិំញ្ញញបន្ថែនិែេ សំម្រេ�ធានានិូវិដំ្ឋម្រេ�ើរការ

ជា�ប�កតី្ នៃនិ�ា្ប័និជាត្ិ។

ឯក្តីឧត់េ� អាយ ខន ប្របុធា��េីទី�ីណ្យៈក្តី�ែការទីី៦

ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញសៀឡុ�ងរាយការណ៍្យជូ័�អងគប្របុជុ័�អ��ី

លទីធផុល ថ្ងៃ�ការ�ិ�ិត់យ�ិក្តីាសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុស់ៀ�ះ 

សៀរៀបុច្ឆិ�សៀឡុ�ង��សៀ�ធានាឱ្យឡារកិ្តីភា�ទា�ងខាងផុលូវិច្ឆិាបុ ់ទា�ង

ខាង�សៀយ៉ាបាយ ច្ឆិ�សៀពាះសៀ�លជ័�ហរ �ិងការសៀបុេជាា ច្ឆិិត់េសៀស្ថាែ ះ-

ប្រត់ងឥ់ត់ង្ហាក្តីសៀរច្ឆិ�សៀពាះជាតិ់ មាតុ់ភូ� ិ�ិងប្របុជាជ័�ក្តី�ុុជា សៀ�

ប្រ�បុក់ាលៈសៀទី�ៈទា�ងអ�់ �ិងសៀដ្ឋ��ីធីានាការពារឧត់េ�

ប្របុសៀយ៉ាជ័�រ៍បុ�់ជាតិ់ �ិងប្របុជាជ័�ក្តី�ុុជា�ីការសៀប្រជ័ៀត់ខែប្រជ័ក្តី

�ីបុរសៀទី� �ិង��សៀ�ចារកឹ្តីសៀ�លការណ៍្យប្រ�ឹះទា�ងសៀ�ះចូ្ឆិល

សៀ�ក្តីំុងរដ្ឋឋធី�ែ�ុ�ា  ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា ខែដ្ឋលជាច្ឆិាបុ់

ប្រ�ឹះ �ិងជាច្ឆិាបុក់្តី��ូលរបុ�់ជាត់ិ សៀដ្ឋាយក្តី�ណ្យត់ឱ់្យយប្របុធា�

ប្រ�ឹទីធ�ភា ប្របុធា�រដ្ឋឋ�ភា នាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េ ី�ិងប្របុធា�ប្រក្តីះ�-

�សៀ�េច្ឆិវិបិុុលសៀ�នាភក្តីេី ស្ថាយ ឈុុំ� ដឹ្ឋក្តីនា���យ័ប្របុជុ័�វិសិ្ថា��ា ប្រ�ឹទីធ�ភា �ីតិ់កាលទីី៤

ទិីដ្ឋឋភា�ក្តីំុង��យ័ប្របុជុ័�វិសិ្ថា��ា  �ីតិ់កាលទីី៤
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ប្របឹុក្តីាធី�ែ�ុ�ា  ប្រត់ូវិខែត់ជាឥ�សរជ័�ខែដ្ឋលមា� «�ញ្ញាើ ត់ិខែ�ែរ

ខែត់�យួ�ត់»់។

សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុស់ៀ�ះតាំក្តីខ់ែត់ងសៀឡុ�ងមា�៣មាប្រតាំ ប្រតូ់វិ

បា�រដ្ឋឋ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជាអ�ុ�ត័់យល់ប្រ��

ជាសៀល�ក្តីដ្ឋ�បូុងច្ឆិ��ួ�១១១��សៀឡុង ថ្ងៃ�ច្ឆិ��ួ��មាជិ័ក្តីរដ្ឋឋ�ភា

ទា�ង�ូលកាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ នា��យ័

ប្របុជុ័�រដ្ឋឋ�ភាសៀល�ក្តីទីី៦ �ីត់ិកាលទីី៦។

ឯក្តីឧត់េ�កិ្តីត់េិ�ីត់ិសៀកា�លបុណិិ្យត់ ្រិិន ឈុំនិ ឧបុនាយក្តី

រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីប្របុចា�ការ រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីទីទីួលបុ�ាុក្តីទីី�េីការ�ណ្យៈរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី
�ិងឯក្តីឧត់េ� មកើត រទិធ រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីប្រក្តី�ួងយុត់េិធី� ៌អ�សៀដ្ឋាយ

ថំ្នាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា� �ន្ត្រី�េីជា��់ុ�់ �ិង�ន្ត្រី�េីជ័�នាញ ថ្ងៃ�ទីី�េីការ�ណ្យៈ-

រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី �ិងប្រក្តី�ួងយុត់េិធី� ៌បា�អសៀ�ើ �ញ�ក្តីការពារសៀ�ច្ឆិក្តីេី
ប្រពាងច្ឆិាបុស់ៀ�ះ។

អងគប្របុជុ័�ប្រ�ឹទីធ�ភាបា��ិ�ិត់យ �ិងឱ្យយសៀយ៉ាបុល់ឯក្តីភា�

ទា�ងប្រ�ះងសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុទ់ា�ង�ូល សៀដ្ឋាយឥត់ខែក្តីខែប្របុ

ច្ឆិ��ួ�៥៧��សៀឡុង សៀល���ី�ីរភា�បីុ ថ្ងៃ�ច្ឆិ��ួ��មាជិ័ក្តី

ប្រ�ឹទីធ�ភាទា�ង�ូល។

រម្រេបៀបវារៈទីី២៖  ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ង

ច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់�ពិេម្រេ�ើកិចច�ពិេម្រេ�ពិៀងបន្ថែនិែេ

ម្រេ�ម្រេ�ើកិចច�ពិេម្រេ�ពិៀងរវាងរាជុំរដាា្ភិិបា�កេុ�ជា និិងអងគការ

សហ�បជាជាតិ្ ទាក់ទីងម្រេ�នឹិងការកាត់្ម្រេសចកីីម្រេ�ម្រេ�កាេ

ច្បាប់កេុ�ជានូិវិឧ�កិដ្ឋឋកេម ន្ថែដ្ឋ��ប�ពឹិត្ីម្រេ�ើងម្រេ�កុ�ងរយៈ-

កា� នៃនិកេុ�ជា�បជាធិបម្រេត្យ្យ សីីពិីការម្រេរៀបចំកុ�ងម្រេពិ�អនិរី-

កា� និិងការបញ្ញចប់ការងាររបស់អងគជុំំនំំិជុំ�េះវិិ�េញ្ញញ។ 

ក្តីំុងរសៀបុៀបុវារៈទីី២សៀ�ះ ក្តីប៏្រត់ូវិបា�ឯក្តីឧត់េ� អាយ ខន 

ប្របុធា��េីទីី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៦ប្រ�ឹទីធ�ភា អសៀ�ើ �ញសៀឡុ�ងរាយ-

ការណ៍្យជូ័�អងគប្របុជុ័�អ��ីលទីធផុល ថ្ងៃ�ការ�ិ�ិត់យ�ិក្តីាសៀល�
សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុស់ៀ�ះ តាំក្តីខ់ែត់ងសៀឡុ�ងសៀដ្ឋ��ីសីៀរៀបុច្ឆិ�យ�េការ

អ�េរកាល�យួ ខែដ្ឋលប្រតូ់វិបុ�េអ�ុវិត់េ�ុ�ង្ហារសៀ���ល់សៀប្រកាយ

�ីអងគជ័��ុ�ជ័ប្រ�ះវិសិ្ថា��ាក្តីំុងតុ់�ការក្តី�ុុជា (អ.វិ.ត់.ក្តី.) 

បុ�ចបុជ់ាស្ថាា �រ�ូវិ��ណុ្យ� សៀរឿងចុ្ឆិងសៀប្រកាយរបុ�់�លួ�។ សៀដ្ឋាយ

ខែឡុក្តីកិ្តីច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀងបុខែ�ា� ក្តីជ៏ាទីប្រ�ង�់តិ់យុត់េ��ប្រ�បុ

�យួ ខែដ្ឋលអាច្ឆិសៀច្ឆិៀ�វាងបា�ក្តីំុងការសៀធីវ�វិសិៀស្ថាធី�ក្តី�ែ ឬសៀធីវ�
ក្តីិច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀង�ែី�យួសៀទីៀត់ជា�យួ�ឹងអងគការ�ហប្របុជាជាត់ិ 

ខែដ្ឋលការង្ហារសៀ�ះទា�ទារសៀ�លសៀវិ�យូរ �ិង�ែុ�ស្ថាែ ញ។

សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុស់ៀ�ះតាំក្តីខ់ែត់ងសៀឡុ�ងមា�៣មាប្រតាំ ប្រត់ូវិ

បា�រដ្ឋឋ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជាអ�ុ�ត័់យល់ប្រ��

ជាសៀល�ក្តីដ្ឋ�បូុងច្ឆិ��ួ�១១១��សៀឡុង ថ្ងៃ�ច្ឆិ��ួ��មាជិ័ក្តីរដ្ឋឋ�ភា

ទា�ង�ូលកាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ នា��យ័

ប្របុជុ័�រដ្ឋឋ�ភាសៀល�ក្តីទីី៦ �ីត់ិកាលទីី៦។

ឯក្តីឧត់េ�កិ្តីត់េិ�ីត់ិសៀកា�លបុណិិ្យត់ ្រិិន ឈុំនិ ឧបុនាយក្តី

រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីប្របុចា�ការ រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីទីទួីលបុ�ាុក្តីទីី�េីការ�ណ្យៈរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េ ី

អ�សៀដ្ឋាយថំ្នាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា� �ន្ត្រី�េីជា��់ុ�់ �ិង�ន្ត្រី�េីជ័�នាញ បា�

អសៀ�ើ �ញ�ក្តីការពារសៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុស់ៀ�ះ។

អងគប្របុជុ័�ប្រ�ឹទីធ�ភាបា��ិ�ិត់យ �ិងឱ្យយសៀយ៉ាបុល់ឯក្តីភា�

ទា�ងប្រ�ះងសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុទ់ា�ង�ូល សៀដ្ឋាយឥត់ខែក្តីខែប្របុ

ច្ឆិ��ួ�៥៧��សៀឡុង ថ្ងៃ�ច្ឆិ��ួ��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាទា�ង�ូល។

ឯក្តីឧត់េ� អាយ �� សៀឡុ�ងរាយការណ៍្យជូ័�អងគប្របុជុ័�

ឯក្តីឧត់េ�កិ្តីត់េិ�ីតិ់សៀកា�លបុណិិ្យត់ បុិ�ិ ឈុំ�ិ អសៀ�ើ �ញការពារសៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ់
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រម្រេបៀបវារៈទីី៣៖ ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ង

ច្បាប់សីីពិី ភាពិជានៃដ្ឋគូរវាងរដ្ឋឋ និិងឯកជុំនិ។ 

ច្ឆិ�ខែណ្យក្តីឯរសៀបុៀបុវារៈទីី៣សៀ�ះ ឯក្តីឧត់េ� ជា មជជ្ឋ ប្របុធា�

�ណ្យៈក្តី�ែការទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញសៀឡុ�ងរាយការណ៍្យ

ជូ័�អងគប្របុជុ័�អ��ីលទីធផុល ថ្ងៃ�ការ�ិ�ិត់យ�ិក្តីាសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេី

ប្រពាងច្ឆិាបុស់ៀ�ះសៀ�កាត់ថ់្នា សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ី ភ.រ.ជ័ 

ប្រតូ់វិបា�សៀរៀបុច្ឆិ�សៀឡុ�ងសៀដ្ឋ��ីសីៀល�ក្តីក្តី�ុ�់ការប្រ�បុប់្រ�ងយ�េការ 

ភ.រ.ជ័ កុំ្តីងការសៀរៀបុច្ឆិ� �ិងអ�ុវិត់េ�សៀប្រមាងសៀហដ្ឋាឋ រច្ឆិនា��ុ�័ធ

ស្ថាធារណ្យៈ �ិង�សៀប្រមាងសៀ�វាស្ថាធារណ្យៈប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយ

ប្របុ�ិទីធភា� �័ក្តីេិ�ិទីធិភា� ច្ឆិីរភា� ត់មាល ភា� �ណ្យសៀ�យយ-

ភា� �ិងយុត់េិធី� ៌សៀដ្ឋ��ីជីាឧត់េ�ប្របុសៀយ៉ាជ័�ដ៍្ឋល់ការអភវិិឌ្ឍឍ

សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច �ិង�ងគ�សៀ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា។ 

សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុស់ៀ�ះតាំក្តីខ់ែត់ងសៀឡុ�ងមា�១៤ជ័��ូក្តី �ិង

៤៩មាប្រតាំ ប្រត់ូវិបា�រដ្ឋឋ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជាអ�ុ-

�ត័់យល់ប្រ��ជាសៀល�ក្តីដ្ឋ�បុូងច្ឆិ��ួ�១០៧��សៀឡុង ថ្ងៃ�ច្ឆិ��ួ�

�មាជ័ិក្តីរដ្ឋឋ�ភាទា�ង�ូល កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�

២០២១ នា��យ័ប្របុជុ័�រដ្ឋឋ�ភាសៀល�ក្តីទីី៦ �ីត់ិកាលទីី៦។

ឯក្តីឧត់េ�អ�គបុណិិ្យត់�ភាចារយ អូន ព័នធ្ុនតីរត័ន ឧបុ-

នាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីប្រក្តី�ួងសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច �ិងហិរ�ា វិត់ាុ អ�

សៀដ្ឋាយថំ្នាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា� �ន្ត្រី�េជីា��់ុ�់ �ិង�ន្ត្រី�េីជ័�នាញ បា�អសៀ�ើ �ញ

�ក្តីការពារសៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុស់ៀ�ះ។

អងគប្របុជុ័�ប្រ�ឹទីធ�ភាបា��ិ�ិត់យ �ិងឱ្យយសៀយ៉ាបុល់ឯក្តីភា�

ទា�ងប្រ�ះងសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុទ់ា�ង�ូល សៀដ្ឋាយឥត់ខែក្តីខែប្របុ

ច្ឆិ��ួ�៥៧��សៀឡុង ថ្ងៃ�ច្ឆិ��ួ��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាទា�ង�ូល៕

(អត់ាបុទី៖ សៀទី� �ក្តីរា រូបុភា�៖ �ង ់យ៉ាា រ�ី)

�មាជ័កិ្តី �មាជិ័កាប្រ�ឹទីធ�ភាសៀល�ក្តីថ្ងៃដ្ឋអ�ុ�ត័់ច្ឆិាបុ់

ឯក្តីឧត់េ�អ�គបុណិិ្យត់�ភាចារយ អូ� ��័ធ�ុ�ីរត័់ំ អសៀ�ើ �ញការពារសៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ់ឯក្តីឧត់េ� ជា សៀជ័ជ័ឋ សៀឡុ�ងរាយការណ៍្យជូ័�អងគប្របុជុ័�
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សម្តេចប្រធានបពឹទធសភាអម ជ្ ើញថថ្លងសនុ្ទរកថាកនងុ
ពិធិតីម្រើកកិច្ចប្រជុ�ភាពជានដគូសភាអាសុតី-អឺរ ៉្ុរម�ើកទតី១១ (ASEP11)

កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុសៀល�ក្តីទីី១១ សៀប្រកា�

�ូលបុទី�េី�ី «�ប្រងឹងភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភា សៀដ្ឋ��ី�ី�េិភា� �ិង

ការអភវិិឌ្ឍឍប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយចី្ឆិរភា� ក្តីំុង��យ័ �ិងសៀប្រកាយវិបិុត់េិ
កូ្តីវិដី្ឋ-១៩» ប្រតូ់វិបា�ប្របារ�វ�ិធីសីៀបុ�ក្តី នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៦ 

ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom) សៀប្រកា�អធិី-

បុតី់ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់របុ�់�សៀ�េច្ឆិវិបិុុលសៀ�នាភក្តីេី សាយ ឈុំុ� 

ប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងជា�ហ-

ប្របុធា� ASEP11 �សៀ�េច្ឆិអ�គ�ហា�ញាច្ឆិប្រកី្តី មហង ស�រនិ 

ប្របុធា�រដ្ឋឋ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងជា�ហ-

ប្របុធា�ASEP11 �សៀ�េច្ឆិអ�គ�ហាសៀ�នាបុតី់សៀត់សៀជា ហិុន 

ថសន នាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងជា

ប្របុធា�ASEM13 �ិងសៀ�ក្តីជ័�ទាវិ Heidi HAUTALA 

អ�ុប្របុធា��ភាអ�រ ាុបុ សៀដ្ឋាយមា�ការអសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួ�ីថំ្នាក្តី់

ដឹ្ឋក្តីនា� �មាជ័ិក្តី �មាជ័ិកា�ភា �ិងត់�ណាង�ភាសៀ�ក្តីំុង

ត់�បុ�អ់ា�ីុ-អ�រ ាុបុ �ិងអងគការថ្ងៃដ្ឋ�ូច្ឆិ��ួ�៣១ប្របុសៀទី�។

ខែ�លង�ុ�ារក្តីថ្នាស្ថាវ ���ក៍្តីំុងឱ្យកា�សៀនាះ �សៀ�េច្ឆិវិបិុុល-

សៀ�នាភក្តីេី សាយ ឈុំុ� បា��ខែ�េង�ូវិសៀ�ច្ឆិក្តីេីសៀស្ថា���ស

រកី្តីរាយយ៉ាា ងខាល �ង សៀដ្ឋាយបា�ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ិធីីសៀបុ�ក្តីកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�

ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុ សៀល�ក្តីទីី១១ សៀប្រកា��ូលបុទី
«�ប្រងឹងភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភា សៀដ្ឋ��ី�ី�េិភា� �ិងការអភវិិឌ្ឍឍ

ប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយចី្ឆិរភា�ក្តីំុង��យ័ �ិងសៀប្រកាយវិបិុតិ់េកូ្តីវិដី្ឋ-១៩» 

ខែដ្ឋល�ភាក្តី�ុុជាមា�ក្តីិត់េយិ�សៀធីវ�ជាប្របុធា�ដឹ្ឋក្តីនា�ក្តីិច្ឆិចប្របុជុ័�

សៀល�ក្តីដ្ឋ�បុូង។ �ូលបុទីខែដ្ឋល�ភាក្តី�ុុជាបា�ក្តី�ណ្យត់យ់ក្តី 

បា�ទីទីួលការ��ប្រទី�ីប្របុសៀទី�ជា�មាជ័ិក្តី មា�ស្ថារ��ខា�់

ឆ្លុះលុះបុញ្ញាច �ង�ីស្ថាា �ភា�នាសៀ�លបុច្ឆិចុបុី� ំ�ិងច្ឆិក្តីខុវិ�័ិយសៀ�

ថ្ងៃ�ៃអនា�ត់ �ណ្យៈសៀ�លខែដ្ឋលសៀយ�ងទា�ងអ�់�ំក្តី��ុងសៀធីវ�
ដ្ឋ�សៀណ្យ� រឆ្លុះលងកាត់វ់ិបិុត់េិកូ្តីវិដី្ឋ-១៩ �ិង�ិត់��ប្របឹុងខែប្របុងសៀឆុ្នាំះសៀ�

រក្តីការស្ថាេ រ�ងគ� សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិចសៀឡុ�ងវិញិ សៀ�ក្តីំុងយុ���យ័

សៀប្រកាយវិបិុតិ់េកូ្តីវិដី្ឋ-១៩។

ក្តីំុងនា��ភាក្តី�ុុជា �ិងក្តីំុងនា��សៀ�េច្ឆិផ្កាា ល់ �សៀ�េច្ឆិ

ប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភាបា��ខែ�េង�ូវិការស្ថាវ ��� ៍�ិងខែ�លង

អ�ណ្យរ�ុណ្យដ្ឋប៏្រជាលសៀប្រ�បុ�ផុុត់ច្ឆិ�សៀពាះ�ណ្យៈប្របុតិ់ភូទា�ងអ�់ 

�សៀ�េច្ឆិវិបិុុលសៀ�នាភក្តីេី ស្ថាយ ឈុុំ� ខែ�លង�ុ�ារក្តីថ្នាក្តីំុង�ិធីីសៀបុ�ក្តីកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័� ASEP11

 �សៀ�េច្ឆិអ�គ�ហាសៀ�នាបុតី់សៀត់សៀជា ហុិ� ខែ�� �សៀ�េច្ឆិអ�គ�ហា�ញាច្ឆិប្រកី្តី សៀហង ��រ�ិ
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ខែដ្ឋលបា�ផុេល់ការ��ប្រទី �ហការលអ �ិងសៀឆ្លុះល�យត់បុតាំ�ការ

អសៀ�ើ �ញរបុ�់�ភាក្តី�ុុជា ក្តីំុងការចូ្ឆិលរ�ួកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ដ្ឋម៏ា�

ស្ថារ��ខា�។់ ចាបុត់ាំ�ង�ី ASEM �ិង ASEP ប្រត់ូវិបា�បុសៀងា�ត់

សៀឡុ�ង ត់�បុ�ស់ៀយ�ងទា�ង�ីរ(អា�ីុ-អ�រ ាុបុ) បា�ប្របុកា�ខ់ាើ បុ�ូ់វិ

ការសៀល�ក្តីក្តី�ុ�់ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូសៀល�ក្តីក្តី�ុ�់��េភិា� ��េិ�ុ�

�ិង�ប្រងឹងការអភវិិឌ្ឍឍ�ងគ� សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច សៀដ្ឋាយសៀផ្កាេ ត់សៀល�
��រ�េ�ភច្ឆិ��ួ�៣��៖ ១-�សៀយ៉ាបាយ ២-សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច �ិង

ហិរ�ា វិត់ាុ ៣-�ងគ� វិបុីធី� ៌�ិងការអបុរ់ �។

�សៀ�េច្ឆិប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�ក្តីត់�់មាគ ល់សៀដ្ឋាយសៀ�ច្ឆិក្តីេី
សៀស្ថា���សថ្នា ក្តីំុងរយៈសៀ�ល២៥ឆំ្នាំ�ក្តី�លងសៀ� ASEM 

បា�កាល យជាសៀវិទិីកាដ្ឋម៏ា�ស្ថារ��ខា�ក់្តីំុងអភបិាលក្តីិច្ឆិច

�ក្តីល ក្តីដូ៏្ឋច្ឆិការសៀល�ក្តីក្តី�ុ�់�ហុភា�ី�ិយ�។ ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ

សៀ�ែ��ុ�សៀ�ែ�មាត់រ់បុ�់ ASEM បា�ផុេល់ផុលប្របុសៀយ៉ាជ័�ដ៍្ឋល់

ប្របុជាជ័�ក្តីំុងត់�បុ�អ់ា�ីុ-អ�រ ាុបុ តាំ�រយៈការជ័�រុញកិ្តីច្ឆិច�ហ-

ប្របុតិ់បុត់េកិារសៀល�វិ�័ិយពាណិ្យជ័ើក្តី�ែ សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច សៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ 

វិបុីធី� ៌អបុរ់ � បុរសិ្ថាា � វិ�ិិសៀយ៉ា� �ុខាភបិាល �ិងបុសៀច្ឆិចក្តីវិទិីា

ជាសៀដ្ឋ��។ នាសៀ�លបុច្ឆិចុបុី� ំASEM ត់�ណាងឱ្យយ ៦៥%ថ្ងៃ�

សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច�ិភ�សៀ�ក្តី ៥៥%ថ្ងៃ�ការផ្កាល �់បុេូរពាណិ្យជ័ើក្តី�ែ

�ក្តីល ៧៥%ថ្ងៃ�សៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ�ិភ�សៀ�ក្តី �ិង៦០%ថ្ងៃ�

ប្របុជាជ័��ិភ�សៀ�ក្តី។ ទា�ងក្តីំុងប្រក្តីបុ�ណិ័្យកិ្តីច្ឆិច�ហប្របុតិ់-

បុត់េកិារសៀទីវភា�ី �ិង�ហុភា�ី ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូអា�ីុ-អ�រ ាុបុបា�

រ�ួច្ឆិ�ខែណ្យក្តីដ្ឋធ៏ី�សៀធីងក្តីំុងការកាត់ប់ុ�ាយភា�ប្រកី្តីប្រក្តីសៀ�ក្តីំុង

ប្របុសៀទី�អភវិិឌ្ឍឍ�ត៍់ិច្ឆិតួ់ច្ឆិ (LDC) �ិងប្របុសៀទី�ក្តី��ុងអភវិិឌ្ឍឍ�៍

ប្រ��ទា�ងបា�រ�ួច្ឆិ�ខែណ្យក្តីក្តីំុងការខែ�រក្តីា��េិភា� ��េិ�ុ�

�ាិរភា� ការអភវិិឌ្ឍឍ ការជ័�រុញការត់ភាើ បុទ់ី�នាក្តីទ់ី��ងប្របុជា-

ជ័� �ិងប្របុជាជ័� �ហុស្ថា�នា �ិងអរយិធី�ដ៌្ឋរុ៏ងសៀរឿង។

�សៀ�េច្ឆិប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�បុញ្ញាើ ក្តីថ់្នា កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ភា�

ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុ សៀល�ក្តីទីី១១ (ASEP11) សៀធីវ�សៀឡុ�ងក្តីំុង

បុរបិុទីខែដ្ឋល�ិភ�សៀ�ក្តីសៀ�ខែត់បុ�េទីទីួលរង�ូវិការ��រា�-

ក្តី�ខែហងដ្ឋធ៏ីៃ�ធ់ីៃរ ថ្ងៃ�ការរកី្តីរាលដ្ឋាលជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩។ ការ

រាត់ត់ាត់ជា�ក្តីលថ្ងៃ�ជ័�ង�សៀ�ះ បា�បុងាឱ្យយមា�វិបិុត់េិ�ុ�ភា�

ស្ថាធារណ្យៈ�ក្តីល ខែដ្ឋលបា�ឆ្លុះក្តីយ់ក្តីជី័វិតិ់��ុ�សជាង

ប្របា���នាក្តីស់ៀ�ទូីទា�ង�ិភ�សៀ�ក្តី។ ជ័�ង�សៀ�ះក្តីប៏ា�បុសៀងា��

អប្រតាំវិ�ិ�ភា� ភា�ប្រកី្តីប្រក្តី ភា�អត់ឃ់្លាល � ភា�អត់ក់ារង្ហារ

សៀធីវ� អ�ាិរភា��សៀយ៉ាបាយ �ិងបុងាឱ្យយមា�វិបិុត់េិសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច

�ក្តីល។ សៀប្រ��ីបុញ្ញាា ខាងសៀល� �ិភ�សៀ�ក្តីសៀ�ខែត់បុ�េប្របុឈុំ�

យ៉ាា ង�ែុ�ស្ថាែ ញ �ិងមា�ការ��រា�ក្តី�ខែហងជាសៀប្រច្ឆិ��សៀទីៀត់

ដូ្ឋច្ឆិជា៖ បុញ្ញាា ��េិ�ុ� ជ័សៀមាល ះប្របុដ្ឋាបុអ់ាវិុធី ការខែប្របុប្របុួល

អាកា�ធាតុ់ សៀប្រ�ះ�ហ�េរាយធី�ែជាតិ់ ការប្របុក្តីួត់ប្របុខែជ័ង

ភូ�សិ្ថាន្ត្រី�េ�សៀយ៉ាបាយ ជ័សៀមាល ះពាណិ្យជ័ើក្តី�ែ ឧប្រកិ្តីដ្ឋឋក្តី�ែបុសៀច្ឆិចក្តី-

វិទិីា�ត័់ម៌ា� �ត័់ម៌ា�ខែក្តីលងកាល យ ឧប្រកិ្តីដ្ឋឋក្តី�ែឆ្លុះលងខែដ្ឋ� ខែដ្ឋល

សៀធីវ�ឱ្យយបុាះពាល់ដ្ឋល់ដ្ឋ�សៀណ្យ� រការសៀឆុ្នាំះសៀ��សៀប្រ�ច្ឆិ�ូវិសៀ�ល-

សៀ�អភវិិឌ្ឍឍប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយចី្ឆិរភា�សៀ�ឆំ្នាំ�២០៣០។

ជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ បា�សៀក្តី�ត់សៀឡុ�ងច្ឆិ�សៀ�លដ្ឋល៏�បាក្តីបុ�ផុុត់�យួ

ក្តីំុងប្របុវិត់េិស្ថាន្ត្រី�េ�ិភ�សៀ�ក្តី សៀដ្ឋាយស្ថារខែត់ការប្របុក្តីួត់ប្របុខែជ័ង

កា�ខ់ែត់ខាល �ងសៀឡុ�ងៗរវាងប្របុសៀទី��ហាអ�ណាច្ឆិ ការសៀក្តី��សៀឡុ�ង

ថ្ងៃ�ឯក្តីសៀតាំភា�ី�ិយ� �ិងការ��ពារ�ិយ�ជាសៀដ្ឋ��។ ជាក្តី-់

ខែ�េងជាងសៀ�ះ �ហុភា�ី�ិយ� �ិងប្របុ��័ធពាណិ្យជ័ើក្តី�ែខែផុអក្តី

សៀល�ច្ឆិាបុជ់ាសៀ�ល ខែដ្ឋលជា�ូលដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹះ ថ្ងៃ�វិបិុុលភា� �ិង

��េិភា��ក្តីល បា��ិងក្តី��ុងរងការវាយប្របុហារផុងខែដ្ឋរ។

�សៀ�េច្ឆិប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�មា�ប្របុស្ថា��ថ៍្នា សៀយ�ង

ទា�ងអ�់�ំជាត់�ណាងឱ្យយមាច �់សៀឆំ្នាំត់ �ិងត់�ណាងឱ្យយ៦០%

ថ្ងៃ�ប្របុជាជ័�សៀល��ិភ�សៀ�ក្តី មា�កាត់�វកិ្តីច្ឆិចរ�ួ�ំ�ិចារណា

�ិងផុេល់អ�ុស្ថា�� ៍សៀដ្ឋាយឈុំរសៀល�សៀ�លការណ៍្យ�ហ-

សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ Heidi HAUTALA អ�ុប្របុធា��ភាអ�រ ាុបុ
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ប្របុតិ់បុត់េិការសៀបុ�ក្តីច្ឆិ�ហ សៀ�រ��ំសៀ�វិញិសៀ��ក្តី សៀដ្ឋ��ីផីុល-

ប្របុសៀយ៉ាជ័�រ៍�ួ ថ្ងៃ�ត់�បុ�អ់ា�ីុ-អ�រ ាុបុ �ិង�ក្តីលសៀ�ក្តី។ 

�សៀ�េច្ឆិមា�ជ័�សៀ�ឿសៀជ័ឿជាក្តីថ់្នា អងគប្របុជុ័��ឹងសៀធីវ�ការផ្កាល �់បុេូរ

ទី�ស�ៈ�ំ សៀដ្ឋាយប្របុកា�ខ់ាើ បុ�ូ់វិ�ុណ្យត់ថ្ងៃ�ល�ហុភា�ី�ិយ� 

សៀដ្ឋ��ីផីុេល់ស្ថារស្ថាា បុនាសៀ�កា�ប់្របុ�ុ�រដ្ឋឋ ប្របុ�ុ�រដ្ឋាឋ ភបិាល

ASEM ខែដ្ឋល�ឹងជ័ួបុប្របុជុ័�សៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�

វិចិ្ឆិិិកាខាង�ុ� �ិងថ្ងៃដ្ឋ�ូពាក្តី�់�័ធទា�ងអ�់អ��ីក្តីងវល់រ�ួរបុ�់

សៀយ�ង សៀឆ្លុះល�យត់បុសៀ��ឹងបុញ្ញាា ប្របុឈុំ�នាសៀ�លបុច្ឆិចុបុី�ំ �ិង

នាសៀ�លអនា�ត់ ប្រ��ទា�ងបុង្ហាា ញ�ូវិបុ�ណ្យងប្របាថំ្នា �ិងឆ្លុះ�ាៈ

�សៀយ៉ាបាយរបុ�់សៀយ�ង សៀដ្ឋ��ីឈីា�សៀ�លុបុបុ�បាត់�ូ់វិសៀប្រ�ះ

�ហ�េរាយខែដ្ឋលបុណាេ ល�ក្តី�ីជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ �ិងសៀដ្ឋ��ីសី្ថាេ រ

សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិចឱ្យយសៀង�បុសៀឡុ�ងវិញិឱ្យយបា�ឆ្នាំបុរ់ហ័�ប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយ

ភា�ធី� ់�ិងបុរយិ៉ាបុ�័ំ។ ក្តីំុងបុរកិារណ៍្យសៀ�ះ �សៀ�េច្ឆិប្របុធា�

ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�ខែច្ឆិក្តីរ �ខែលក្តីទី�ស�ៈ�យួច្ឆិ��ួ�ដូ្ឋច្ឆិខាងសៀប្រកា�៖

១.ពាក្តី�់�័ធ�ឹងការសៀដ្ឋាះប្រស្ថាយការប្របុឈុំ��ុ�ដ្ឋាក្តី�ំ់ 

�ិងភា�តាំ�តឹ់ង ថ្ងៃ�ការប្របុកួ្តីត់ប្របុខែជ័ង ខាងពាណិ្យជ័ើក្តី�ែ ភូ�-ិ

ស្ថាន្ត្រី�េ�សៀយ៉ាបាយ �ិងជ័សៀមាល ះប្របុដ្ឋាបុអ់ាវិុធី �ាុ ��ូ�សៀល�ក្តី

ទីឹក្តីចិ្ឆិត់េឱ្យយប្រ�បុភ់ា�ីទា�ងអ�់ សៀល�ក្តីក្តី�ុ�់ការ��ានាសៀដ្ឋាយ

��េវិិធិីី ឈុំរសៀល�ការសៀ�រ�ច្ឆិាបុអ់�េរជាតិ់ សៀ�រ�អធិីបុ-

សៀត់យយភា� ឯក្តីរាជ័យភា� �ិងការ��ិសៀប្រជ័ៀត់ខែប្រជ័ក្តីកិ្តីច្ឆិចការថ្ងៃផុា-

ក្តីំុង�ំ សៀដ្ឋ��ីរីក្តីដ្ឋ�សៀណាះប្រស្ថាយឈុំះំឈុំះំ ការឯក្តីភា�ជាត់ិ 

�ិងការឯក្តីភា��ក្តីល (Global Unity)។

២.សៀយ�ងទា�ងអ�់�ំ ជា�ិសៀ��ប្របុសៀទី�ខែដ្ឋលមា�សៀ�ដ្ឋឋ-

ក្តីិច្ឆិចរកី្តីច្ឆិសៀប្រ��� អងគការ�ុ�ភា��ិភ�សៀ�ក្តី(WHO) យ�េការ

COVAX �ិងថ្ងៃដ្ឋ�ូពាក្តី�់�័ធទា�ងអ�់�ួរបុសៀងា��កិ្តីច្ឆិច�ិត់��ប្របឹុង-

ខែប្របុងបុខែ�ា�សៀទីៀត់ សៀដ្ឋ��ីសីៀក្តីៀរ�រខែផុំក្តីហិរ�ា វិត់ាុ �ិងវាា ក្តីស់្ថា�ង 

ជ័ួយ��ប្រទីតាំ�លទីធភា� �ិងធី�ធា�ខែដ្ឋលមា� ជួ័យដ្ឋល់

បុណាេ ប្របុសៀទី�ខែដ្ឋល�ុ�មា�លទីធភា�ទិីញវាា ក្តីស់្ថា�ង ឬ�ិបាក្តី

ក្តីំុងការបុញ្ញាើ ទីិញឱ្យយបា�ទា�ស់ៀ�លសៀវិ� សៀដ្ឋាយ��ិប្របុកា�់

ជាត់ិស្ថា�� ៍ស្ថា�នា �ិង�ិនំាការ�សៀយ៉ាបាយ។ សៀដ្ឋាយ

សៀហតុ់ថ្នា សៀយ�ង��ិអាច្ឆិ�ាក្តីរណ៍្យបា��ីការវាយលុក្តីរបុ�់

កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ ថ្នា�ឹងប្រត់ូវិបុ�ចបុស់ៀ�សៀ�លណា �ិងការប្របុឈុំ�

ខាងខែផុំក្តីសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិចជាបុ�េបុនាា បុស់ៀ�សៀ�លខាង�ុ� សៀយ�ងប្រត់ូវិ

សៀប្រត់ៀ�បុប្រ�ះងទុីក្តីជា�ុ��ូវិយុទីធស្ថាន្ត្រី�េ សៀ�ល�សៀយ៉ាបាយ

សៀដ្ឋ��ីបី្របុយុទីធប្របុឆ្នាំ�ង ការពារ ទីបុស់្ថាា ត់�ូ់វិការរកី្តីរាលដ្ឋាល

ថ្ងៃ�ជ័�ង�ប្របុសៀភទី�ែីៗសៀផុសងសៀទីៀត់ �ិងធានាឱ្យយបា��ូវិ�ិរ�េភា�

សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច។

៣.សៀយ�ងប្រតូ់វិខែត់អ�ុវិត់េសៀឡុ�ងវិញិ�ូវិសៀ�លការណ៍្យ ថ្ងៃ�

�ក្តីលភាវិូបុ�ីយក្តី�ែ �ហុភា�ី�ិយ� �ិងសៀ�រភីាវិូបុ�ីយក្តី�ែ 

ពាណិ្យជ័ើក្តី�ែ �ិងការវិ�ិិសៀយ៉ា� ជាជាងការដ្ឋក្តី�លួ��យ�ី

�មាជ័កិ្តី �មាជិ័កាប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងថំ្នាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�អ�គសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភា ចូ្ឆិលរ�ួកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុសៀល�ក្តីទីី១១
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សៀ�លការណ៍្យទា�ងសៀនាះ សៀយ�ងប្រត់ូវិចូ្ឆិលរ�ួសៀល�ក្តីក្តី�ុ�់ប្របុ��័ធ

ពាណិ្យជ័ើក្តី�ែខែផុអក្តីសៀល�ច្ឆិាបុ ់�ិងសៀធីវ�ឱ្យយកា�ខ់ែត់ប្របុសៀ��រសៀឡុ�ង�ូវិ

ខែ�សប្រច្ឆិវាក្តីផ់ុគត់ផ់ុគងខ់ែដ្ឋល�ែ �ការរ �ខា� សៀដ្ឋ��ីធីានាបា��ូវិ

ការស្ថាេ រសៀឡុ�ងវិញិសៀប្រកាយការរកី្តីរាលដ្ឋាលថ្ងៃ�ជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ 

ប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយបុរយិ៉ាបុ�័ំ �ិងចី្ឆិរភា�។ ជាងសៀ�ះសៀ�សៀទីៀត់ 

សៀយ�ងប្រត់ូវិចាត់ទុ់ីក្តីប្របុជាជ័���ជាសៀបុះដូ្ឋងថ្ងៃ�ខែផុ�ការស្ថាេ រ

សៀឡុ�ងវិញិរបុ�់សៀយ�ង។ ដូ្ឋសៀច្ឆិំះសៀហ�យ សៀយ�ងប្រត់ូវិផុេល់ធី�ធា�

បុខែ�ា�សៀទីៀត់សៀ�ក្តីំុងការ��ពារ�ងគ� ខែដ្ឋល��ិបុាះពាល់ដ្ឋល់

វិបិុុលភា�របុ�់សៀយ�ងសៀនាះសៀទី ខែត់ផុាុយសៀ�វិញិ វា��ជាការវិ�ិិ-

សៀយ៉ា��យួសៀ�សៀល�ប្របុជាជ័� �ិងអនា�ត់របុ�់សៀយ�ង សៀដ្ឋាយ

វាបា�ជ័ួយបុសៀងា�ត់សៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិចត់�បុ�ក់ា�ខ់ែត់ខាល �ងកាល ។ សៀយ�ងក្តី៏

ប្រត់ូវិជ័ួយសៀរៀបុច្ឆិ�ឱ្យយប្របុជាជ័�របុ�់សៀយ�ងអាច្ឆិ�ប្រ�បុ�លួ�សៀ�

តាំ�ប្របុប្រក្តីតី់ភា���លង�ែីផុងខែដ្ឋរ តាំ�រយៈការបុណ្យេុ ះបុណាេ ល

ជ័�នាញ�ែី ការ�ប្រងឹងជ័�នាញបុខែ�ា�សៀទីៀត់ ប្រ��ទា�ងតាំ�រយៈ

ការសៀប្របុ�ប្របា�់�វា�ុវិត់េ�ប៍ុសៀច្ឆិចក្តីវិទិីាផុងខែដ្ឋរ។

�សៀ�េច្ឆិប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�មា�ប្របុស្ថា��ថ៍្នា សៀដ្ឋ��ីី

ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិច�ិត់��ប្របឹុងខែប្របុងជាអ�េរជាតិ់ ក្តី�ុុជាបា�ចាបុ់

សៀផុេ��យុទីធនាការចាក្តីវ់ាា ក្តីស់្ថា�ងកាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កុ្តី�ភៈ ឆំ្នាំ�

២០២១ ជូ័���ុ�សចា�់ យុវិវិយ័ កុ្តីមារ �ិងជ័�បុរសៀទី�។

រហូត់�ក្តីដ្ឋល់សៀ�លសៀ�ះ ក្តី�ុុជាបា�ចាក្តីវ់ាា ក្តីស់្ថា�ងជូ័�ប្របុជា-

ជ័� ៨៧,៩៣% (ឬសៀ�ែ��ឹង ១៤.០៦៨.៨២៨ នាក្តី)់ ថ្ងៃ�

ប្របុជាជ័��រុបុ ១៦��នាក្តី។់ សៀដ្ឋាយស្ថាែ រតី់ស្ថា��គីភា�

ទីឹក្តីចិ្ឆិត់េ��ុ�សធី� ៌រ�ួច្ឆិ�ខែណ្យក្តីដ្ឋល់ការក្តីស្ថាងសៀជា�វា�នា

រ�ួថ្ងៃ���ុ�សជាត់ិ ក្តី�ុុជាបា�ផុេល់ជ័��ួយហិរ�ា វិត់ាុ បុរកិាខ រ

�ុខាភបិាល �ិងវាា ក្តីស់្ថា�ងដ្ឋល់ប្របុសៀទី��យួច្ឆិ��ួ�សៀ�ក្តីំុង

ត់�បុ�។់

ក្តីំុងនា��ភាក្តី�ុុជា �ិងក្តីំុងនា��សៀ�េច្ឆិផ្កាា ល់ �សៀ�េច្ឆិ

ប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�ប្របុ�ិទីធ�រឱ្យយកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ

�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុសៀល�ក្តីទីី១១ ប្របុប្រ�ឹត់េសៀ�សៀដ្ឋាយទីទីួលបា�

លទីធផុលប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយខែផុលផ្កាា  �ិងសៀជា�ជ័យ័ �ិង�ូ�ប្របុ�ិទីធ-

�រជ័យ័ជូ័��សៀ�េច្ឆិ ឯក្តីឧត់េ� សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ សៀ�ក្តី សៀ�ក្តីប្រ�ី

មា��ុ�ភា�លអ �ិងសៀជា�ជ័យ័ ប្រ�បុភ់ារកិ្តីច្ឆិច។

ក្តីំុងឱ្យកា�សៀបុ�ក្តីកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័� ASEP11 សៀនាះ ក្តីម៏ា�ការខែ�លង

�ុ�ារក្តីថ្នាសៀដ្ឋាយសៀ�ក្តីជ័�ទាវិ Heidi HAUTALA អ�ុប្របុធា�

�ភាអ�រ ាុបុ។ �ុ�ារក្តីថ្នា��លឹះសៀដ្ឋាយ�សៀ�េច្ឆិអ�គ�ហាសៀ�នា-

បុតី់សៀត់សៀជា ហិុន ថសន នាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណា-

ច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងជាប្របុធា�ASEM13 ប្រ��ទា�ង�ុ�ារក្តីថ្នា

សៀបុ�ក្តីសៀដ្ឋាយ�សៀ�េច្ឆិអ�គ�ហា�ញាច្ឆិប្រកី្តី មហង ស�រនិ ប្របុធា�

រដ្ឋឋ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងជា�ហប្របុធា�

ASEP11ផុងខែដ្ឋរ៕

(អត់ាបុទី៖ សៀទី� �ក្តីរា រូបុភា�៖ ធី� ់�ី�ជី័)

ទិីដ្ឋឋភា�ក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុសៀល�ក្តីទីី១១
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សក្ាភាពថាន ក់ដឹកនា �បពឹទធសភាជួ្រស�មណះស�ណា�ជា្ួយនឹង
ប្រជាព�រដ្ឋ និងចូ�រ ួ្ ពិធិតីម�េងៗ

2នាប្រ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �ណ្យៈប្របុតិ់ភូ

ប្រ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា ដឹ្ឋក្តីនា�សៀដ្ឋាយ�សៀ�េច្ឆិ

វិបិុុលសៀ�នាភក្តីេ ីសាយ ឈុំុ� ប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ

ដ្ឋាក្តីក់្តីប្រ�ងផ្កាា  �ិងសៀ�រ�វិញិ្ញាា ណ្យក្តីខ�ធ��ឯក្តីឧត់េេ�កិ្តីត់េិ�ីតិ់-

សៀកា�លបុណិិ្យត់ ងួន ញុ�ិ អ�ុប្របុធា�ទីី១ ថ្ងៃ�រដ្ឋឋ�ភា 

សៀ�សៀ�ហដ្ឋាឋ �ថ្ងៃ��� �ាិត់ក្តីំុង�ង្ហាា ត់ខ់ែប្រ�ក្តីប្របា �ណិ្យច្ឆិារ-

អ�សៀ� រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ។

2នាប្រ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �សៀ�េច្ឆិវិបិុុល

សៀ�នាភក្តីេី សាយ ឈុំុ� ប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណា-

ច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា ប្រ��ទា�ង�មាជិ័ក្តី �មាជ័ិកាប្រ�ឹទីធ�ភា បា�

អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ិធីីបុ�ចុ ះ��ឯក្តីឧត់េ�កិ្តីត់េិ�ីត់ិសៀកា�ល

បុណិិ្យត់ ងួន ញុ�ិ អ�ុប្របុធា�ទីី១ ថ្ងៃ�រដ្ឋឋ�ភា សៀ�ភូ� ិ

ប្រត់ពា�ងស្ថាវ យ ឃុុំ�បុលល័ងគ ប្រ�ះក្តីបារាយណ៍្យ សៀ�ត់េក្តី��ងធ់ី�។

2នាប្រ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �សៀ�េច្ឆិវិបិុុល

សៀ�នាភក្តីេ ីសាយ ឈុំុ� ប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិង�មាជិ័ក្តី 

�មាជិ័កាប្រ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា បា�អសៀ�ើ �ញ

ដ្ឋខែងាប្រ�ះក្តីរុណាប្រ�ះបាទី�សៀ�េច្ឆិប្រ�ះបុរ�នា� នមរាតតេ្ 

សតីហ្ុនតី ប្រ�ះ�ហាក្តីសប្រត់ ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា 

យ៉ាងជាប្រ�ះរាជាធិីបុតី់ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់បុ�ផុុត់ក្តីំុងប្រ�ះរាជ័�ិធីី

បុុណ្យយ�ួបុអ�ុ�ាវិរយីសៀល�ក្តីទីី៦៨ ថ្ងៃ�ទិីវាបុុណ្យយឯក្តីរាជ័យ-

ជាតិ់ ៩វិចិ្ឆិិិកា �ិងទិីវាក្តី�សៀណ្យ� ត់ ថ្ងៃ�ក្តីងសៀយ៉ាធី�លសៀ��រភូ��ិា 

២០២១ សៀ�វិមិា�ឯក្តីរាជ័យ រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ។
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សក្ាភាពថាន ក់ដឹកនា �បពឹទធសភាជួ្រស�មណះស�ណា�ជា្ួយនឹង
ប្រជាព�រដ្ឋ និងចូ�រ ួ្ ពិធិតីម�េងៗ

2នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀ�អាកា�យ៉ា�-
ដ្ឋាឋ �អ�េរជាតិ់ភំ�សៀ�ញ �សៀ�េច្ឆិវិបិុុលសៀ�នាភក្តីេ ីសាយ ឈុំុ� 
ប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា បា�អសៀ�ើ �ញ
ទីទីួលប្រ�ះរាជ័ដ្ឋ�សៀណ្យ� រ ថ្ងៃ�ការយ៉ាងប្រត់ឡុបុ�់ក្តីកា�ម់ាតុ់ភូ�ិ
វិញិរបុ�់ប្រ�ះក្តីរុណាប្រ�ះបាទី�សៀ�េច្ឆិប្រ�ះបុរ�នា� នមរាតតេ្ 
សតីហ្ុនតី ប្រ�ះ�ហាក្តីសប្រត់ ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា 
សៀប្រកាយ�ីប្រ�ះអងគបា�បុ�ចបុប់្រ�ះរាជ័សៀបុ�ក្តីក្តី�ែយ៉ាងសៀ�
ប្របុសៀទី�បារា�ង សៀដ្ឋ��ីចូី្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ហា��ំិបាត់សៀល�ក្តីទីី៤១ 
ក្តីំុងឱ្យកា��ួបុសៀល�ក្តីទីី៧៥ ថ្ងៃ�អងគការយូសៀណ្យ�ាូ �ីថ្ងៃ�ៃទីី១០ 
ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្តីំុងឱ្យកា�
ប្របារ�វ�ិធីីបុុណ្យយ�ួបុអ�ុ�ាវិរយីសៀល�ក្តីទីី៦៨ ថ្ងៃ�ទិីវាបុុណ្យយ
ឯក្តីរាជ័យជាតិ់ ៩វិចិ្ឆិិិកា �ិងទិីវាក្តី�សៀណ្យ� ត់ ថ្ងៃ�ក្តីងសៀយ៉ាធី�ល-
សៀ��រភូ��ិា ឆំ្នាំ�២០២១ �ណ្យៈប្របុតិ់ភូប្រ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរា-
ជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា ដ្ឋឹក្តីនា�សៀដ្ឋាយឯក្តីឧត់េ�កិ្តីត់ិេ�ងគហបុណិិ្យត់ 
មទព ងន អ�ុប្របុធា�ទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញដ្ឋាក្តី់
ក្តីប្រ�ងផ្កាា  �ិងសៀ�រ�វិញិ្ញាា ណ្យក្តីខ�ធបុុ�វការជី័� សៀ�វិមិា�ឯក្តីរាជ័យ
រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ។

2នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ កុំ្តីងឱ្យកា�ទីិវា

បុុណ្យយ�ួបុអ�ុ�ាវិរយីសៀល�ក្តីទីី៦៨ ថ្ងៃ�ទិីវាបុុណ្យយឯក្តីរាជ័យជាតិ់ 

៩វិចិ្ឆិិិកា �ិងទិីវាក្តី�សៀណ្យ� ត់ ថ្ងៃ�ក្តីងសៀយ៉ាធី�លសៀ��រភូ��ិា ឆំ្នាំ�

២០២១ �ណ្យៈប្របុតិ់ភូប្រ�ឹទីធ�ភា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា 

ដឹ្ឋក្តីនា�សៀដ្ឋាយឯក្តីឧត់េ�កិ្តីត់ិេ�ងគហបុណិិ្យត់ មទព ងន អ�ុ-

ប្របុធា�ទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញថ្នាវ យក្តីប្រ�ងផ្កាា  �ិង

សៀ�រ�ប្រ�ះវិញិ្ញាា ណ្យក្តីខ�ធប្រ�ះបុរ�រត់�សៀកាដ្ឋឋ សៀ�ប្រ�ះ�ណិ្យបុ

ត់�ាល់ប្រ�ះបុរ�រូបុ ជិ័ត់វិមិា�ឯក្តីរាជ័យ រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ៕
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ជ�នួ្រផ្លា្ល ស្់រតេរូ្រទពិមសាធិន៍ការងាររវាងគណៈក្ាការទតី១
បពឹទធសភា និងគណៈក្ាការទតី១រដ្ឋសភា

នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �ណ្យៈក្តី�ែការ�ិទីធិ
��ុ�ស ទីទីួលពាក្តីយបុណ្យេឹ ង �ិងអសៀងាត់ ថ្ងៃ�ប្រ�ឹទីធ�ភា (�ណ្យៈ-
ក្តី�ែការទីី១) ដឹ្ឋក្តីនា�សៀដ្ឋាយឯក្តីឧត់េ� យង់៉ ថស្ ប្របុធា�
�ណ្យៈក្តី�ែការ �ិងឯក្តីឧត់េ� សរ ច�រងុ ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែ-
ការទីី១រដ្ឋឋ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញជាអធីិបុតី់ភា�ក្តីំុងជ័��ួបុផ្កាល �់
បុេូរបុទី�ិសៀស្ថាធី�ក៍ារង្ហាររវាង�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា 
ជា�យួ�ឹង�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១រដ្ឋឋ�ភា សៀដ្ឋាយមា�ការអសៀ�ើ �ញ
ចូ្ឆិលរ�ួផ្កាា ល់�ីអ�ុប្របុធា� សៀលខាធីិការ �មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែ-
ការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា �ណ្យៈក្តី�ែការទីី១រដ្ឋឋ�ភា ឯក្តីឧត់េ� 
សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ ត់�ណាង�ណ្យៈក្តី�ែការនានារបុ�់ប្រ�ឹទីធ�ភា 
ឯក្តីឧត់េ� សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ ត់�ណាងប្រក្តីះ��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាប្របុចា�
ភូ�ភា�ទា�ង៨ �ិង�ន្ត្រី�េពីាក្តី�់�័ធ សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ិសៀ��៣ 
វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងតាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom) ខែដ្ឋលមា� 
អំក្តីចូ្ឆិលរ�ួច្ឆិ��ួ�៣៣រូបុ។

ឯក្តីឧត់េ� យង៉់ ថស្ ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ-

�ភា បា�បុញ្ញាើ ក្តីថ់្នា ជ័��ួបុផ្កាល �់បុេូរបុទី�ិសៀស្ថាធី�ក៍ារង្ហារ
សៀ�ះ សៀផ្កាេ ត់��ខា�ស់ៀល�ការង្ហាររ�ួ�យួច្ឆិ��ួ� ដូ្ឋច្ឆិជា៖១-ក្តីិច្ឆិច-
ការសៀល�ក្តីក្តី�ុ�់�ិទីធិ��ុ�ស។ ២-ការសៀ�ុ�បុអសៀងាត់�ីអំក្តី
បុណ្យេឹ ងដ្ឋខែដ្ឋលៗ។ ៣-ការចុ្ឆិះសៀ��ូលដ្ឋាឋ �តាំ�ដ្ឋា�ការ
អ�ុវិត់េច្ឆិាបុរ់ដ្ឋឋធី�ែ�ុ�ា  ប្រក្តី� �ិង�ីត់ិវិធីីី �ិង�ីត់ិវិធិីីប្រ�ហែ-
ទីណិ្យ ប្រក្តី� �ិង�ីត់ិវិធិីីរដ្ឋឋបុីសៀវិណី្យ �ិងច្ឆិាបុន់ានាតាំ�ការ
សៀល�ក្តីសៀឡុ�ង�ី��ណាក្តីអ់ំក្តីសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ជូ័��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភា 
អំក្តីត់�ណាងរាន្ត្រី�េ �ិងប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់�ិងអំក្តីសៀបាះ-
សៀឆំ្នាំត់ រដ្ឋឋ�ភា ��ប្របុជា�លរដ្ឋឋសៀ�ក្តីំុង�ណិ្យលរបុ�់�លួ�។ 
៤-ការសៀរៀបុច្ឆិ��ិធីសីៀផុសងៗមា�ដូ្ឋច្ឆិជា៖ ទិីវា�ិទីធិ��ុ�ស �ិទីធិ-
នារ ី�ិទីធិកុ្តីមារ �ិទីធិជ័��ិការ �ិង�ិទីធិសៀផុសងៗសៀទីៀត់។

សៀ�ក្តីំុងឱ្យកា�សៀនាះខែដ្ឋរ ឯក្តីឧត់េ� សរ ច�រងុ ប្របុធា�
�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១រដ្ឋឋ�ភា បា�ខែ�លងអ�ណ្យរ�ុណ្យ �ិង�ខែ�េង
�ូវិសៀ�ច្ឆិក្តីេីសៀស្ថា���សរកី្តីរាយជាខាល �ង ខែដ្ឋល�ណ្យៈក្តី�ែការ
ទា�ង�ីរបា�ជ័ួបុ�ិភាក្តីា�ំ សៀដ្ឋ��ីផី្កាល �់បុេូរបុទី�ិសៀស្ថាធី�៍

ឯក្តីឧត់េ� យាង ់ខែ�� �ិងឯក្តីឧត់េ� �រ ច្ឆិ�រុង កុំ្តីងជ័��ួបុផ្កាល �់បុេូរបុទី�ិសៀស្ថាធី�ក៍ារង្ហារជា�យួ�ំ

ទិីដ្ឋឋភា�ក្តីំុងជ័��ួបុផ្កាល �់បុេូរបុទី�ិសៀស្ថាធី�ក៍ារង្ហាររវាង�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិង�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១រដ្ឋឋ�ភា
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សៀ�វិញិសៀ��ក្តី សៀធីវ�យ៉ាា ងណា�ប្រងឹងស្ថាា បុ�័�ីត់ិបុី�ាត់េិ ក្តីំុង
ក្តីិច្ឆិចការង្ហារចូ្ឆិលរ�ួអ�ុ�ត័់ច្ឆិាបុ ់�ិងតាំ�ដ្ឋា�ការអ�ុវិត់េច្ឆិាបុ់
របុ�់រាជ័រដ្ឋាឋ ភបិាល ការសៀ�រ��ិទីធិ��ុ�សសៀ�ក្តី�ុុជាឱ្យយ
បា���ប្រ�បុតាំ�រដ្ឋឋធី�ែ�ុ�ា  ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា
�ិងសៀ�ច្ឆិក្តីេីប្របុកា�ជា�ក្តីល�េី�ី�ិទីធិ��ុ�ស ប្រ��ទា�ង
រាល់លិ�ិត់បុទីដ្ឋាឋ ��តិ់យុត់េជាត់ិ �ិងអ�េរជាតិ់ ខែដ្ឋលពាក្តី�់�័ធ
�ឹងវិ�័ិយ�ិទីធិ��ុ�ស ការការពារ �ិងការធានាការសៀ�រ��ិទីធិ
��ុ�សឱ្យយបា�លអប្របុសៀ��រ សៀដ្ឋ��ីឱី្យយប្រ�បុសៀ�តាំ�ការច្ឆិងប់ា�
របុ�់ប្របុជាជ័� �ិងការវិវិិឌ្ឍឍជាក្តីខ់ែ�េងរបុ�់ប្របុសៀទី�ជាតិ់។

�ិធីីជ័��ួបុខាងសៀល� ប្របុប្រ�ឹត់េសៀ�ក្តីំុងរយៈសៀ�ល�យួប្រ�ឹក្តី
សៀដ្ឋាយមា�ការសៀធីវ�បុទីបុង្ហាា ញ�ីឯក្តីឧត់េ� មខៀវិ ្ ុត អ�ុ-
ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា �េី�ីតួ់នាទីី ភារកិ្តីច្ឆិច �ិង
��ត់ាកិ្តីច្ឆិចរបុ�់�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា។ បុទីបុង្ហាា ញ
របុ�់ឯក្តីឧត់េ� ណា � ទុ� សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១
ប្រ�ឹទីធ�ភា �េី�ីសៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រត់ូវិការរបុ�់ប្របុជា�លរដ្ឋឋ �ិទីធ ិ�ិង
ក្តីរណី្យយក្តីិច្ឆិច។ បុទីបុង្ហាា ញរបុ�់ឯក្តីឧត់េ� ជឹ្ លាវិ 
�មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា �េី�ីការង្ហារពាក្តីយ
បុណ្យេឹ ង �ិងទី�សនាវិសីៀដ្ឋអូ�េី�ី យ�េការទីទីួលពាក្តីយបុណ្យើឹ ង
របុ�់ប្រ�ឹទីធ�ភា។ 

បុទីបុង្ហាា ញរបុ�់សៀ�ក្តី មកត ជិននរន៉ ប្របុធា�សៀលខា-
ធិីការដ្ឋាឋ �អ��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា�េី�ី �ក្តី�ែភា�
នានា �ិងទី�សនារូបុភា�របុ�់�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា
�ិងទី�សនាវិសីៀដ្ឋអូ�េី�ី �ិធីីចុ្ឆិះហត់ាសៀលខា ថ្ងៃ�ការសៀយ៉ា�យល់
�ំរវាង�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា ជា�យួ�ឹងប្រក្តីះ�សៀ�ធារ ី
�ែ័ប្រ�ចិ្ឆិត់េ�សៀ�េច្ឆិសៀត់សៀជាខែ�� ប្រ��ទា�ងកិ្តីច្ឆិច�ិភាក្តីា�េី�ី ក្តីិច្ឆិច-
ប្របុតិ់បុត់េកិារ�ំរវាង�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា ជា�យួ�ឹង
�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១រដ្ឋឋ�ភា �ិង�តិ់ចូ្ឆិលរ�ួ�ី�មាជ័ិក្តី �មា-

ជ័ិកាប្រ�ឹទីធ�ភា រដ្ឋឋ�ភាផុងខែដ្ឋរ។
បុនាា បុ�់ីការ�ិភាក្តីា�ំ ការសៀឡុ�ងមា��តិ់សៀយ៉ាបុល់ �ិង

ផ្កាល �់បុេូរបុទី�ិសៀស្ថាធី�ល៍អៗ �ី�មាជ័ិក្តី �មាជ័ិកា ថ្ងៃ�អងគ�ិធីី
រចួ្ឆិ�ក្តី ឯក្តីឧត់េ� យង់៉ ថស្ បា�វាយត់ថ្ងៃ�ល�ុ�់ច្ឆិ�សៀពាះ
ជ័��ួបុនាសៀ�លសៀនាះ សៀដ្ឋាយ�ណ្យៈក្តី�ែការទា�ង�ីរបា�ឯក្តីភា�
�ូវិច្ឆិ�ណុ្យច្ឆិ��ខា�់ៗ ច្ឆិ��ួ�៦��៖ ១-ការសៀរៀបុច្ឆិ�ទិីវា�ិទីធិ��ុ�ស
ទិីវា�ិទីធិកុ្តីមារ ទីិវា�ិទីធនិារ ីទិីវា��ុ�សចា�់ �ិងទិីវាជ័�
�ិការ។ ២-ការចុ្ឆិះ�ូលដ្ឋាឋ �រ�ួ�ំក្តីំុងសៀ�លសៀវិ�ខែត់�យួ (សៀបុ�
អាច្ឆិ)។ ៣-ក្តីិច្ឆិចការពាក្តីយបុណ្យេឹ ងសៀល�អំក្តីបុណ្យេឹ ងដ្ឋខែដ្ឋលៗ។ 
៤-ការសៀរៀបុច្ឆិ�ឱ្យយមា�សៀត់សៀឡុប្រកា�ជា�យួ�ំ សៀដ្ឋ��ីខីែច្ឆិក្តីរ �ខែលក្តី 
ក្តីដូ៏្ឋច្ឆិជាផុេល់�ត័់ម៌ា�ឱ្យយ�ំសៀ�វិញិសៀ��ក្តី។ ៥-ការរ�ួ�ំ 
�ិងសៀធីវ�ការទី�នាក្តីទ់ី��ងជា�យួ�ឹងអងគការ�ងគ��ីុវិលិជាតិ់ 
អ�េរជាត់ិ ការយិ៉ាល័យថ្ងៃ�ឧត់េ��ំងការ�ិទីធិ��ុ�ស អងគការ
�ហប្របុជាជាត់ិប្របុចា�ក្តី�ុុជា អំក្តីរាយការណ៍្យ�ិសៀ��របុ�់
អងគការ�ហប្របុជាតិ់។ ៦-ការដ្ឋក្តីប្រ�ងប់ុទី�ិសៀស្ថាធី�ទ៍ី�ស�-
ក្តីិច្ឆិចសៀ�សៀប្រ�ប្របុសៀទី�ជា�យួ�ំ៕

(អត់ាបុទី �ិងរូបុភា�៖ �ុត់ �ច្ឆិចៈ )

ទិីដ្ឋឋភា�ក្តីំុងជ័��ួបុផ្កាល �់បុេូរបុទី�ិសៀស្ថាធី�ក៍ារង្ហាររវាង�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិង�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១រដ្ឋឋ�ភា

�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា �ងិ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១រដ្ឋឋ�ភា �ត់រូបុអ�ុ�ាវិរយី
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គណៈក្ាការទតី៧បពឹទធសភាមឈុំេងយ�អ់�ពតីប្រវិតតេសិា�សតេសមងេ្រ ននក្ុុជា
សតី�ធិ្៌សងគ្ និង្រដិវិតតេន៍ឧសាហក្ា ៤.០

សៀដ្ឋ��ីវីាយត់ថ្ងៃ�លឱ្យយបា�ប្រតឹ់�ប្រត់ូវិបុញ្ញាា ពាក្តី�់�័ធ�ឹង�ីល-

ធី��៌ងគ� ការរក្តីាអត់េ�ញ្ញាា ណ្យជាតិ់ វិបុីធី�ជ៌ាតិ់ ការអបុរ់ �

ប្របុវិត់េិស្ថាន្ត្រី�េជាត់ិ �ិងការអបុរ់ �ខែផុំក្តីវិទិីាស្ថាន្ត្រី�េបុសៀច្ឆិចក្តីសៀទី�

ខែដ្ឋលជាក្តីមាល �ងច្ឆិលក្តីរក្តីំុងការអភវិិឌ្ឍឍប្របុសៀទី�ជាតិ់ នាប្រ�ឹក្តី

ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �ណ្យៈក្តី�ែការអបុរ់ � យុវិជ័� 

ក្តីីឡា ធី�ែការ ស្ថា�នា វិបុីធី� ៌វិចិិ្ឆិប្រត់�ិលីៈ �ិងសៀទី�-

ច្ឆិរណ៍្យ ថ្ងៃ�ប្រ�ឹទីធ�ភា (�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៧) ដឹ្ឋក្តីនា�សៀដ្ឋាយ

ឯក្តីឧត់េ� ្៉ុ្ ជឹ្ហិុយ ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ រ�ួទា�ង

�មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភា រដ្ឋឋ�ភា �ិង�ន្ត្រី�េីជ័�នាញពាក្តី�់�័ធ បា�

អសៀ�ើ �ញសៀឈុំវងយល់អ��ី ប្របុវិត់េិស្ថាន្ត្រី�េ�សៀងខបុ ថ្ងៃ�ក្តី�ុុជា 

�ីលធី��៌ងគ� �ិងបុដិ្ឋវិត់េ�ឧ៍�ាហក្តី�ែ ៤.០ សៀ�ស្ថាល

�ិកាខ ស្ថា�បុណាា ល័យប្រ�ឹទីធ�ភា។

ក្តីំុងឱ្យកា�សៀនាះ ឯក្តីឧត់េ� ្៉ុ្ ជឹ្ហិុយ ប្របុធា�

�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៧ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�មា�ប្របុស្ថា��ស៍្ថាវ ���៍

�ិងជ័ប្រមាបុជូ័�អងគ�ិធីអី��ី�ូលសៀហតុ់�យួច្ឆិ��ួ� ខែដ្ឋលនា�

ឱ្យយមា�ការសៀរៀបុច្ឆិ��ិធីីសៀធីវ�បុទីបុង្ហាា ញ ខែដ្ឋលជាបុញ្ញាា ដ្ឋម៏ា�

ស្ថារ��ខា� ់ជា�មា�ភា��ីរ ក្តីំុងច្ឆិ�សៀណា��មា�ភា�

ប្របា�ថ្ងៃ�ការអបុរ់ �។ ប្របុធា�បុទីទា�ងបីុខាងសៀល�សៀ�ះ ជាការដ្ឋាឋ �

ធី�ណា�់ ខែដ្ឋលទា�ងរដ្ឋឋ ទា�ងឯក្តីជ័� ក្តី��ុង�ុះពារ �ប្រងឹង

�ីលធី��៌ងគ� ខែ�រក្តីាការពារអត់េ�ញ្ញាា ណ្យជាតិ់ វិបុី-

ធី�ជ៌ាតិ់ ប្រ�លឹងជាត់ិ ក្តីំុងដ្ឋ�ណាក្តីក់ាល ថ្ងៃ��ក្តីលភាវិូបុ-

�ីយក្តី�ែ។

�ិធីសីៀធីវ�បុទីបុង្ហាា ញសៀនាះប្របុប្រ�ឹត់េសៀ�រយៈសៀ�ល�យួប្រ�ឹក្តី 

សៀដ្ឋាយមា��តិ់ស្ថាវ ����ី៍ឯក្តីឧត់េ�បុណ្យើិ ត់ ្ុតី ក�ាណ 

ឯក្តីឧត់េ� �ាុ� ជឹ័�ហុិយ (ក្តីណាើ ល) មា��តិ់ក្តីំុង�ិធីីសៀឈុំវងយល់អ��ី ប្របុវិត់េិស្ថាន្ត្រី�េ�សៀងខបុ ថ្ងៃ�ក្តី�ុុជា �ីលធី��៌ងគ� �ិងបុដិ្ឋវិត់េ�ឧ៍�ាហក្តី�ែ ៤.០

វា�ែិ�ក្តីំុង�ិធីីសៀឈុំវងយល់អ��ី ប្របុវិត់េិស្ថាន្ត្រី�េ�សៀងខបុថ្ងៃ�ក្តី�ុុជា �ីលធី��៌ងគ� �ិងបុដិ្ឋវិត់េ�ឧ៍�ាហក្តី�ែ ៤.០



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ15
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

ទីីប្របឹុក្តីាជា��់ុ�់ឧត់េ�ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិចជាតិ់ �ិងជាប្របុធា�

ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាភបិាល ថ្ងៃ�ស្ថាក្តីលវិទិីាល័យភូ��ិាភំ�សៀ�ញ។ ការ

សៀធីវ�បុទីបុង្ហាា ញអ��ីប្របុវិត់េិស្ថាន្ត្រី�េ�សៀងខបុថ្ងៃ�ក្តី�ុុជា សៀដ្ឋាយ

ឯក្តីឧត់េ�បុណិិ្យត់�ភាចារយ សនិ ស�ណាង ទីីប្របឹុក្តីារាជ័-

រដ្ឋាឋ ភបិាលក្តី�ុុជា។ បុទីបុង្ហាា ញអ��ី�ីលធី��៌ងគ� សៀដ្ឋាយ

�ហាឧបា�ក្តី មអៀង សធុារ៉ា អ�គនាយក្តីប្រក្តីះ�ហុិ�ផ្កាា -

ឈូុំក្តី �ិងជាទីីប្របឹុក្តីាថ្ងៃ��ណ្យៈ�ងឃនាយក្តី។ បុទីបុង្ហាា ញ

អ��ីបុដិ្ឋវិត់េ�ឧ៍�ាហក្តី�ែ៤.០ សៀដ្ឋាយសៀ�ក្តីបុណិិ្យត់ ងួន 

ផ្លានភកតេតី ប្រ�ឹទីធបុុរ��ហាវិទិីាល័យវិ�ិវក្តី�ែ ថ្ងៃ�ស្ថាក្តីល

វិទិីាល័យភូ��ិាភំ�សៀ�ញ។

បុនាា បុ�ី់បា�ស្ថាេ បុប់ុទីបុង្ហាា ញដ្ឋម៏ា�ស្ថារ��ខា�ទ់ា�ង

អ�់សៀនាះរចួ្ឆិ�ក្តី ឯក្តីឧត់េ� ្៉ុ្ ជឹ្ហិុយ បា�ខែ�លង

អ�ណ្យរ�ុណ្យ សៀកាត់�រសៀ��រ �ិងវាយត់ថ្ងៃ�ល�ុ�់ ប្រ��ទា�ង

សៀល�ក្តីទឹីក្តីចិ្ឆិត់េឱ្យយរ�ួ�ំបុ�េសៀទីៀត់ សៀដ្ឋ��ីសីៀធីវ�ឱ្យយបា��សៀប្រ�ច្ឆិ

�ូវិបុញ្ញាា ទា�ងបីុខាងសៀល� ��ទីី១-��ណូ្យ��រឱ្យយបុ�េជ័ួបុ បុ�េ�ិត់ 

ថ្នាសៀត់�សៀយ�ងប្រត់ូវិសៀធីវ�អវីសៀទីៀត់ សៀដ្ឋ��ីឱី្យយ�ងគ�ខែ�ែរមា�ការរងឹមា� 

ខែផុំក្តី�ីលធី��៌ងគ� អត់េ�ញ្ញាា ណ្យជាត់ិ �ិងវិទិីាស្ថាន្ត្រី�េ

បុសៀច្ឆិចក្តីសៀទី� សៀដ្ឋ��ីធីានាភា�រកី្តីច្ឆិសៀប្រ��� �ិងរុងសៀរឿង�ាិត់សៀ�ារ 

ថ្ងៃ�ប្របុសៀទី�ជាតិ់សៀយ�ង។ ទីី២-សៀយ�ងទា�ងអ�់�ំបុ�េ�ិត់សៀដ្ឋ��ីី

សៀធីវ�យ៉ាា ងណាឱ្យយជី័វិតិ់សៀយ�ងមំាក្តី់ៗ កា�ខ់ែត់មា�ប្របុសៀយ៉ាជ័�៍

�ប្រមាបុ�់ងគ�ជាត់ិសៀយ�ង ជា�ិសៀ���ប្រមាបុ�់�ុ�សជ័�នា�់

សៀប្រកាយ។ ទីី៣-ក្តីិច្ឆិចការសៀ�ះទា�ទារសៀ�លសៀវិ� ទា�ទារ

ការប្រស្ថាវិប្រជាវិ �ិ�ិត់យសៀ��លអវីខែដ្ឋលមា�សៀហ�យ អវីខែដ្ឋលប្រត់ូវិ

ប្រ�ងយ់ក្តី �ិងបុ�សៀ�ញបុខែ�ា�ពាក្តី�់�័ធ�ឹងប្របុធា�បុទីទា�ងបីុ

ខាងសៀល�។ ឯក្តីឧត់េ�មា��ងឃ�ឹថ្នា សៀយ�ង�ឹងទីទីួលការ

អភវិិឌ្ឍឍ�ិត់ប្របាក្តីដ្ឋ សៀបាះជ័�ហា�សៀ��ុ�យ៉ាា ងស្ថាវ ហាបុ ់ថ្ងៃ�

�ងគ�ជាតិ់សៀយ�ង៕

(អត់ាបុទី �ិងរូបុភា�៖ វិង ់�ុជាត់ិ)

ទិីដ្ឋឋភា�រ�ួក្តីំុង�ីធីីសៀឈុំវងយល់អ��ី ប្របុវិត់េិស្ថាន្ត្រី�េ�សៀងខបុថ្ងៃ�ក្តី�ុុជា �ីលធី��៌ងគ� �ិងបុដិ្ឋវិត់េ�ឧ៍�ាហក្តី�ែ ៤.០

�មាជ័ិក្តីប្រ�ឹទីធ�ភា �ត់រូបុអ�ុ�ាវិរយីជា�យួវា�ែិ�
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គណៈក្ាការទតី៧បពឹទធសភាប្រជុ�ពិភាកាការងារជា្ួយបកសងួមទសចរណ៍

នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �ណ្យៈក្តី�ែការអបុរ់ �

យុវិជ័� កី្តីឡា ធី�ែការ ស្ថា�នា វិបុីធី� ៌វិចិិ្ឆិប្រត់�ិលីៈ �ិង

សៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ ថ្ងៃ�ប្រ�ឹទីធ�ភា (�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៧) �ិង�ណ្យៈ-

ក្តី�ែការនានារបុ�់ប្រ�ឹទីធ�ភា ដឹ្ឋក្តីនា�សៀដ្ឋាយឯក្តីឧត់េ� ្៉ុ្ 

ជឹ្ហិុយ ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៧ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�ជ័ួបុ

ប្របុជុ័��ិភាក្តីាការង្ហារជា�យួ�ឹង�ណ្យៈប្របុតិ់ភូប្រក្តី�ួងសៀទី�-

ច្ឆិរណ៍្យ ដ្ឋឹក្តីនា�សៀដ្ឋាយឯក្តីឧត់េ� ទិត សនាា  រដ្ឋឋសៀលខាធិីការ

ប្របុចា�ការ ថ្ងៃ�ប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ សៀ�ស្ថាល�ិកាខ ស្ថា�

ខាងត់ីូង វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា។

សៀ�ក្តីំុងឱ្យកា�សៀនាះឯក្តីឧត់េ� ្៉ុ្ ជឹ្ហិុយ បា�

�ខែ�េង�ូវិការស្ថាវ ��� ៍�ិងខែ�លងអ�ណ្យរ�ុណ្យច្ឆិ�សៀពាះការ

អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័� ខែដ្ឋលសៀរៀបុច្ឆិ�សៀឡុ�ងសៀដ្ឋ��ីសីៀឈុំវង-

យល់អ��ីការវិវិិឌ្ឍឍ បុញ្ញាា ប្របុឈុំ� �ិងច្ឆិក្តីខុវិ�័ិយសៀ��ុ�របុ�់

ប្រក្តី�ួង �ិសៀ��សៀ�ល�សៀយ៉ាបាយ �ក្តី�ែភា�អាទីិភា�

ក្តីំុងបុរបិុទីវិបិុត់េិជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ ការស្ថាេ រវិ�័ិយសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ

សៀឡុ�ងវិញិក្តីំុង �ិងសៀប្រកាយវិបិុត់េិជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ �ិងវិធិា�ការ

ចា�បាច្ឆិន់ានារបុ�់ប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ។

មា�ប្របុស្ថា��ជ៍័ប្រមាបុជូ័�អងគប្របុជុ័�នាសៀ�លសៀនាះ ឯក្តីឧត់េ�

ទិត ចនាា  រដ្ឋឋសៀលខាធីិការប្របុចា�ការ ថ្ងៃ�ប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ

បា�សៀធីវ�សៀ�ច្ឆិក្តីេរីាយការណ៍្យអ��ី ដ្ឋ�សៀណ្យ� រការការង្ហារខែដ្ឋល

ប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យបា��ិត់��បុ�សៀ�ញនាសៀ�លក្តី�លងសៀ� ជា

�ិសៀ��វិឌ្ឍឍ�ភា� ថ្ងៃ�ការអភវិិឌ្ឍឍវិ�័ិយសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យក្តី�ុុជា 

ក្តីំុង �ិងសៀប្រកាយវិបិុត់េិជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ �ិងសៀ�ល�សៀយ៉ាយបាយ

នានាក្តីំុងការជ័�រុញច្ឆិលនាសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យថ្ងៃផុាក្តីំុង។ ជាក្តីខ់ែ�េង

ចាបុ�់ីខែ�ក្តីក្តីាដ្ឋា ឆំ្នាំ�២០២១ វិធិា�ការរតឹ់ត់ីតិ់មា��ភា�

ធូីរប្រស្ថាល ក្តី�សៀណ្យ� �សៀទី�ច្ឆិរណ៍្យសៀឡុ�ងវិញិ�ួរឱ្យយក្តីត់�់មាគ ល់ 

ថ្ងៃ�ការសៀធីវ�ដ្ឋ�សៀណ្យ� រក្តី�ា�េយ៉ាា ងសៀប្រច្ឆិ��កុ្តីះក្តីរសៀ�សៀរៀងរាល់�បាេ ហ៍ 

�ិងថ្ងៃ�ៃ�ប្រមាក្តីនាឱ្យកា��ិធីីបុុណ្យយជាត់ិនានា ជាក្តីខ់ែ�េងក្តីំុង

ឱ្យកា�ប្រ�ះរាជ័�ិធីីបុុណ្យយអុ�ទូីក្តី៣ថ្ងៃ�ៃ បូុក្តី�ឹងថ្ងៃ�ៃអាទិីត់យ មា�

សៀភាៀវិទីរ�ច្ឆិរថ្ងៃផុាក្តីំុងប្របុមាណ្យ១.១៥��នាក្តី ់បា�សៀធីវ�ដ្ឋ�សៀណ្យ� រ

ឯក្តីឧត់េ� �ាុ� ជឹ័�ហុិយ (ក្តីណាើ ល) ប្របុជុ័��ិភាក្តីាការង្ហារជា�យួប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ

ឯក្តីឧត់េ� ទិីត់ �នាា  (ក្តីណាើ ល) រដ្ឋឋសៀលខាធិីការប្របុចា�ការ ថ្ងៃ�ប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ
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ក្តី�ា�េទូីទា�ងប្របុសៀទី�។ ក្តីំុងប្រក្តីបុ�ណិ័្យ ថ្ងៃ�ការក្តីស្ថាងសៀ�ល-

�សៀយ៉ាបាយ �ិងយុទីធស្ថាន្ត្រី�េអភវិិឌ្ឍឍវិ�័ិយសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ 

ប្រក្តី�ួងបា�សៀរៀបុច្ឆិ�ឯក្តីស្ថារសៀ�ល��ខា�់ៗ  រ�ួមា�៖ 

១-ខែផុ�ទីចី្ឆិងអុលផុលូវិ �េី�ីខែផុ�ការស្ថាេ រ �ិងសៀល�ក្តី�ាួយ

វិ�័ិយសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យក្តី�ុុជា ក្តីំុង�ិងសៀប្រកាយវិបិុត់េិជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-

១៩

២-ខែផុ�ការសៀ�អភវិិឌ្ឍឍសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យសៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ ឆំ្នាំ�

២០២១-២០៣៥

៣-ខែផុ�ការសៀ�អភវិិឌ្ឍឍសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យសៀ�ត់េ�ណិ្យល�ិរ ីឆំ្នាំ�

២០២១-២០៣៥

៤-�ិងក្តី��ុងសៀរៀបុច្ឆិ�បុ�ចបុ ់ខែផុ�ការសៀ�អភវិិឌ្ឍឍសៀទី�-

ច្ឆិរណ៍្យសៀ�ត់េខែក្តីបុ ឆំ្នាំ�២០២២-២០៣៥។

ឯក្តីឧត់េ� ្៉ុ្ ជឹ្ហិុយ បា�ខែ�លង�ូវិការសៀកាត់�រ-

សៀ��រ �ិងវាយត់ថ្ងៃ�ល�ុ�់ច្ឆិ�សៀពាះថំ្នាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�ប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ

ខែដ្ឋលបា��ិត់��បុ�សៀ�ញការង្ហារក្តីំុងកាលៈសៀទី�ៈដ្ឋល៏�បាក្តី 

សៀដ្ឋ��ីសីៀប្រស្ថាច្ឆិប្រ�ងវ់ិ�័ិយសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យសៀឡុ�ងវិញិសៀ�សៀ�ល

ខែដ្ឋលជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ មា�ការ�យចុ្ឆិះ។ វិ�័ិយសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ 

ជាវិ�័ិយ�យួខែដ្ឋលបា�បុសៀងា�ត់ការង្ហារជូ័�ប្របុជា�លរដ្ឋឋបា�

យ៉ាា ងសៀប្រច្ឆិ�� រ�ួច្ឆិ�ខែណ្យក្តីកាត់ប់ុ�ាយភា�ប្រកី្តីប្រក្តី �ិងជាប្របុភ�

ច្ឆិ�ណូ្យលជាត់ិយ៉ាា ង��ខា��់ប្រមាបុស់ៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិចជាត់ិ �ិងការអភ-ិ

វិឌ្ឍឍជាត់ិ។ បុ�េ�ិត់��ការពារ��ីត់េិវិបុីធី�ជ៌ាត់ិ ទា�ងរូបីុ អរូបីុ 

�ិងធី�ធា�ធី�ែជាតិ់ ខែដ្ឋលបុសៀប្រ��ឱ្យយសៀ�លសៀ�សៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ 

�ិត់��ខែ�វងរក្តី �ិងបុសៀងា�ត់�ូវិផុលិត់ផុលសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ�ែីៗបុខែ�ា�

សៀទីៀត់សៀដ្ឋ��ីបីុ�សៀ�ញសៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រត់ូវិការរបុ�់សៀភាៀវិសៀទី�ច្ឆិរ។ ប្រ��

ជា�យួ�ំសៀនាះ ឯក្តីឧត់េ� ្៉ុ្ ជឹ្ហិុយ បា�ផុេល់អ�ុ-

ស្ថា��ដ៍្ឋល់ប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យបុ�េជ័ួយជ័�រុញវិ�័ិយសៀទី�-

ច្ឆិរណ៍្យសៀ�សៀ�ត់េក្តី��ត់ �ិងសៀ�ត់េខែក្តីបុ ខែដ្ឋលជាសៀ�ត់េមា��កាេ -

�ុ�លខាល �ង សៀដ្ឋ��ីទីាក្តីទ់ាញសៀភាៀវិសៀទី�ច្ឆិរឱ្យយមា�កា�ខ់ែត់សៀប្រច្ឆិ��

សៀឡុ�ង ��ប្រក្តី�ួងប្រត់ូវិចុ្ឆិះសៀ��ិក្តីាសៀដ្ឋាយផ្កាា ល់សៀល�ខែផុ�ការ

សៀ�ខែដ្ឋលមា�ប្រស្ថាបុ ់��សៀ�ជ័ួយជ័�រុញ �ិងបុសៀងា�ត់ផុលិត់ផុល

សៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ�ែីៗបុខែ�ា�សៀទីៀត់៕

(អត់ាបុទី៖�ុត់ �ច្ឆិចៈ រូបុភា�៖ �ឹ� �ិទីធី)

ទិីដ្ឋឋភា�រ�ួថ្ងៃ�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័��ិភាក្តីាការង្ហារជា�យួប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ

�មាជ័ិក្តី �មាជិ័កាប្រ�ឹទីធ�ភា �ត់រូបុអ�ុ�ាវិរយីជា�យួត់�ណាងប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ
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បកុ្សម្មាជិកបពឹទធសភាប្រចាំ�ភូ្ិភាគទតី៦ អម ជ្ ើញជួ្រស�មណះស�ណា�ជា្ួយ
អាជាា ធិរកនងុបសុកបពះមសតេច និងបសុកក�ពង់បតថ្រក មខតតេនបពថវិង

ប្រក្តីះ��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាប្របុចា�ភូ�ភិា�ទីី៦ រ�ួមា�ឯក្តីឧត់េ�

សខុ ឥសាន អ�ុប្របុធា�ប្រក្តីះ� �ិងជាប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ

ទីី៤ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងឯក្តីឧត់េ� ឈុំនួ ម�ង សៀលខាធីិការប្រក្តីះ� 

�ិងជាអ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភា ត់�ណាងឱ្យយ

សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ ម្មាន ស�អាន ប្របុធា�ប្រក្តីះ� �ិងជាប្របុធា�

�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៨ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញជ័ួបុ��សៀណ្យះ-

��ណាល�មាជ័ិក្តី �មាជ័ិកាប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ�ប្រ�ះក្តី សៀ�ែៀ�

ឃុុំ� �ិងនាយបុាុ�េ���របាលរដ្ឋឋបាលឃុុំ� ប្រ�ះក្តី សៀ�ប្រ�ះក្តី

ប្រ�ះសៀ�េច្ឆិ �ិងប្រ�ះក្តីក្តី��ងប់្រត់ខែបុក្តី សៀ�ត់េថ្ងៃប្រ�ខែវិង នាថ្ងៃ�ៃទីី៣

ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

បុនាា បុ�់ីស្ថាេ បុស់ៀ�ច្ឆិក្តីេីរាយការណ៍្យរបុ�់អាជាា ធីរទា�ង�ីរ

ប្រ�ះក្តីរចួ្ឆិ�ក្តី ឯក្តីឧត់េ� សខុ ឥសាន អ�ុប្របុធា�ប្រក្តីះ��មា-

ជ័ិក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាប្របុចា�ភូ�ភិា�ទីី៦ បា�ជ័ប្រមាបុជូ័�អ��ីសៀ�ល-

បុ�ណ្យង ថ្ងៃ�ការជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាលនាសៀ�លសៀនាះ ��សៀដ្ឋ��ីី

កាេ បុ�ូ់វិស្ថាា �ការណ៍្យជាក្តីខ់ែ�េង �ិ�ិត់យតាំ�ដ្ឋា�យ�េការ ថ្ងៃ�

ការអ�ុវិត់េក្តី�ែវិធិីី�សៀយ៉ាបាយរបុ�់រាជ័រដ្ឋាឋ ភបិាលសៀ�ថំ្នាក្តី់

សៀប្រកា�ជាត់ិ �ិងសៀឈុំវងយល់អ��ីបុញ្ញាា ប្របុឈុំ�នានារបុ�់

ឃុុំ� ប្រ�ះក្តី សៀ�ត់េ�ី�យួៗ ខែដ្ឋលបា��ិងក្តី��ុងជ័ួបុប្របុទីះ �ិង

��ណូ្យ��រសៀផុសងៗរបុ�់ប្របុជា�លរដ្ឋឋ។

ឯក្តីឧត់េ� សខុ ឥសាន បា�សៀកាត់�រសៀ��រច្ឆិ�សៀពាះអាជាា -

ធីរឃុុំ� ប្រ�ះក្តី សៀ�ែៀ�ឃុុំ� �ិងនាយបុាុ�េ���របាលរដ្ឋឋបាលឃុុំ�

ប្រ�ះក្តីទា�ង�ីរខែដ្ឋលបា��ិត់��បុ�សៀ�ញតួ់នាទីី ភារក្តីិច្ឆិចរបុ�់

�លួ�បុសៀប្រ��ប្របុជា�លរដ្ឋឋ �ិងអភវិិឌ្ឍឍ��៍ូលដ្ឋាឋ � ប្រ��ទា�ង

បា�ចូ្ឆិលរ�ួសៀដ្ឋាះប្រស្ថាយរាល់បុញ្ញាា ទុីក្តីខក្តីងវល់ �ិង��ណូ្យ��រ

នានារបុ�់បុងបុអូ�ប្របុជា�លរដ្ឋឋក្តីំុងខែដ្ឋ���ត់ាកិ្តីច្ឆិចរបុ�់�លួ�

បា�យ៉ាា ងលអ។ ឯក្តីឧត់េ�ក្តីប៏ា�សៀធីវ�ការផ្កាេ �សៀផុា�ដ្ឋល់ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីា

ឃុុំ�ទា�ងអ�់ ប្រត់ូវិបុសៀងា��ការយក្តីចិ្ឆិត់េទុីក្តីដ្ឋាក្តីប់ុខែ�ា�សៀទីៀត់ 

ប្រក្តីះ��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាប្របុចា�ភូ�ភិា�ទីី៦ ��សៀណ្យះ��ណាលជា�យួអាជាា ធីរប្រ�ះក្តីប្រ�ះសៀ�េច្ឆិ �ិងប្រ�ះក្តីក្តី��ងប់្រត់ខែបុក្តី

ឯក្តីឧត់េ� �ុ� ឥស្ថា� មា��តិ់��សៀណ្យះ��ណាលជា�យួ
អាជាា ធីរប្រ�ះក្តីប្រ�ះសៀ�ើច្ឆិ �ិងប្រ�ះក្តីក្តី��ងប់្រត់ខែបុក្តី
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ក្តីំុងការបុសៀប្រ��សៀ�វាស្ថាធារណ្យៈជូ័�ប្របុជា�លរដ្ឋឋឱ្យយកា�ខ់ែត់

លអប្របុសៀ��រខែ��សៀទីៀត់ ប្រ��ទា�ងជ័�រុញ �ិងអ�ុវិត់េសៀ�ល-

�សៀយ៉ាបាយភូ� ិឃុុំ� មា��ុវិត់ាិភា�ឱ្យយមា�ប្របុ�ិទីធភា��ុ�់

ក្តីំុងការរក្តីា�ុវិត់ាិភា�ជូ័�ប្របុជា�លរដ្ឋឋ។

ឯក្តីឧត់េ� សខុ ឥសាន បា�សៀល�ក្តីទឹីក្តីចិ្ឆិត់េដ្ឋល់អាជាា ធីរ

មា���ត់ាកិ្តីច្ឆិចពាក្តី�់�័ធទា�ងអ�់ ប្រត់ូវិបុ�េយក្តីចិ្ឆិត់េទុីក្តីដ្ឋាក្តី់

ជា�យួ�ឹងប្របុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល�លួ�ប្រ�បុប់្រ�ង សៀហ�យជ័�រុញ

�ួក្តី�ត់ឱ់្យយបា�សៀ�ចុ្ឆិះសៀឈាែ ះសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ �ិង�ិ�ិត់យសៀ��ល

សៀឈាែ ះក្តីំុងបុ�ើ ីសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ ប្រ��ទា�ងជ័�រុញអំក្តីខែដ្ឋល��ិទា�់

បា�ចុ្ឆិះសៀឈាែ ះសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ ឬសៀទី�បុប្រ�បុអ់ាយុឱ្យយសៀ�ចុ្ឆិះសៀឈាែ ះ

សៀបាះសៀឆំ្នាំត់ សៀដ្ឋ��ីសីៀប្រត់ៀ�លក្តីខណ្យ��ីត់េិឱ្យយបា�ប្រ�បុប់្រ��់

�ប្រមាបុស់ៀ�សៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��សៀរ ���មាជ័ិក្តីប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� 

�ង្ហាា ត់ ់នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ���ុិនា ឆំ្នាំ�២០២២ �ិងការសៀបាះសៀឆំ្នាំត់

សៀប្រជ័��តាំ�ងត់�ណាងរាន្ត្រី�េឆំ្នាំ�២០២៣ សៀដ្ឋ��ីសីៀប្រជ័��សៀរ ��ថំ្នាក្តី់

ដ្ឋឹក្តីនា�ដ្ឋល៏អ�ប្រមាបុអ់ភវិិឌ្ឍឍប្របុសៀទី�ជាតិ់ឱ្យយមា�ការរកី្តីច្ឆិសៀប្រ���

ខាល �ងសៀល�ប្រ�បុវ់ិ�័ិយបុខែ�ា�សៀទីៀត់ ប្រ��ទា�ងខែ�រក្តីាការពារ

�ុ���េិភា� ខែដ្ឋលក្តី�ុុជារក្តីបា�សៀដ្ឋាយល�បាក្តី ឱ្យយបា�

�ងវ់ិងសយូរអខែងវងត់សៀរៀងសៀ�៕

(អត់ាបុទី �ិងរូបុភា�៖ អិុក្តី បុាូលី�)

ទិីដ្ឋឋភា�ថ្ងៃ��ិធីី��សៀណ្យះ��ណាល

ទិីដ្ឋឋភា�ថ្ងៃ��ិធីី��សៀណ្យះ��ណាល
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គណៈក្ាការទាំ �ង១០បពឹទធសភាចូ�រ ួ្ កិច្ចប្រជុ�នានា

2ឯក្តីឧត់េ� យង៉់ ថស្ ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១
ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ជា�យួ�ឹង�ន្ត្រី�េីសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �អ�-
�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា សៀល�ដ្ឋ�សៀណ្យ� រការសៀរៀបុច្ឆិ�សៀធីវ�បុទី-
បុង្ហាា ញ �េី�ី�ុ�ង្ហារ ត់ួនាទីី ភារកិ្តីច្ឆិច ��ត់ាកិ្តីច្ឆិចរបុ�់�ណ្យៈ-
ក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា សៀដ្ឋ��ីជូី័��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១រដ្ឋឋ�ភា 
សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�
តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័��ភិាក្តីាសៀប្រត់ៀ�សៀធីវ�បុទីបុង្ហាា ញជូ័��ណ្យៈ-
ក្តី�ែការទីី១រដ្ឋឋ�ភា សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ិសៀ��៣ប្រ�ឹទីធ�ភា 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដឹ្ឋក្តីនា�ក្តីិច្ឆិចប្របុជុ័��ិភាក្តីាការង្ហារជា�យួ�ឹងឯក្តីឧត់េ� 
អិុ� សារទឹធ អ�គសៀលខាធីិការប្រ�ឹទីធ�ភា �េី�ីការសៀប្រត់ៀ�សៀ�
ចូ្ឆិលរ�ួ�ហា��ំិបាត់ IPU សៀ�ប្របុសៀទី�សៀអ�ាាញ សៀ�
ស្ថាលប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ �ិងទីី១៧ 
ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុប្របុជុ័�ជា�យួ�ឹងត់�ណាងប្រក្តី�ួងយុត់េិធី� ៌សៀដ្ឋ��ីសីៀឈុំវង-
យល់ �ិងប្របុ�ូល�ត័់ម៌ា� សៀដ្ឋ��ីសីៀប្រត់ៀ�សៀ�ចូ្ឆិលរ�ួ�ហា��ំិ-
បាត់អ�េរ�ភា (IPU) សៀល�ក្តីទីី១៤៣ សៀ�ប្របុសៀទី�សៀអ�ាាញ  
នាស្ថាលជុ័��ិសៀ�� វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា 
ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧត់េ� ជា មជដ្ឋ ប្របុធា��ណ្យ:ក្តី�ែការទីី២
ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ជា�យួ�ឹង�ន្ត្រី�េីសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �អ�-
�ណ្យៈក្តី�ែការទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភា សៀដ្ឋ��ីខីែណ្យនា�អ��ីការសៀធីវ�របាយ-
ការណ៍្យ ថ្ងៃ�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ី ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូរវាងរដ្ឋឋ �ិង
ឯក្តីជ័� សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី
២៦ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដឹ្ឋក្តីនា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភា ប្របុជុ័�ជា�យួ�ឹង
ត់�ណាងរាជ័រដ្ឋាឋ ភបិាលដ្ឋឹក្តីនា�សៀដ្ឋាយឯក្តីឧត់េ�អ�គបុណិិ្យត់
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�ភាចារយ អូន ព័នធ្ុនតីរត័ន ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី
ប្រក្តី�ួងសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច �ិងហិរ�ា វិត់ាុ សៀដ្ឋ��ី�ិី�ិត់យ �ិក្តីាសៀល�
សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ី ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូរវាងរដ្ឋឋ �ិងឯក្តីជ័� សៀ�
ស្ថាលប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភា តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់
(Zoom) នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុប្របុជុ័�ការង្ហារជា�យួ�ឹងថំ្នាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា� �ិង�ន្ត្រី�េីការយិ៉ា-
ល័យន្ត្រីហវងកូ់្តីហវូ�ី ថ្ងៃ�នាយក្តីដ្ឋាឋ �ទី�នាក្តីទ់ី��ងអ�េរជាតិ់ 
សៀដ្ឋ��ីសីៀប្រត់ៀ�លក្តីខណ្យ��ីត់េិចូ្ឆិលរ�ួ�ហា��ំិបាត់ប្របុចា�ឆំ្នាំ�
ថ្ងៃ�បុណាេ ញប្រក្តី��ីលធី��៌មាជ័ិក្តី�ភាសៀប្របុ�ប្របា�់ភាស្ថា
បារា�ង សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី១ 
ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ ទតី ្រូរ៉ាសុតី ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៥
ប្រ�ឹទីធ�ភា៖

-បា�ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័��ិភាក្តីាអ��ី�ក្តី�ែភា�ការង្ហារ�ហ-
ប្របុត់ិបុត់េិការអ�េរជាតិ់ប្រ�ឹទីធ�ភាពាក្តី�់�័ធ�ឹង�ហភា�អ�េរ-

�ភា (IPU) ជា�យួ�ឹងឯក្តីឧត់េ� យង៉់ ថស្ ប្របុធា�
�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងឯក្តីឧត់េ� អិុ� សារទឹធ អ�គ-
សៀលខាធីិការប្រ�ទឹីធ�ភា ប្រ��ទា�ង�ន្ត្រី�េីពាក្តី�់�័ធ សៀ�ស្ថាល
ប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៥ ប្រ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�តុ់� 
ឆំ្នាំ�២០២១។

-�ិងជាប្របុធា��េីទីីប្រក្តីះ��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភា (ប្រក្តីះ�ទីី៣) 
បា�អសៀ�ើ �ញដ្ឋឹក្តីនា�ក្តីិច្ឆិចប្របុជុ័�ថ្ងៃផុាក្តីំុងប្រក្តីះ� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�
តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ�ិភាក្តីាសៀល�៖

១-សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុធ់ី�ែ�ុ�ា�េី�ី វិសិៀស្ថាធី�ក្តី�ែមាប្រតាំ
    ១៩�ែ ីមាប្រតាំ៨២�ែី មាប្រតាំ១០៦�ែ(ី�យួ) មាប្រតាំ១១៩

�ែី �ិងមាប្រតាំ១៣៧�ែ ីថ្ងៃ�រដ្ឋឋធី�ែ�ុ�ា  ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណា-
ច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងមាប្រតាំ៣ �ិងមាប្រតាំ៤ ថ្ងៃ�ច្ឆិាបុធ់ី�ែ�ុ�ា
បុខែ�ា���សៀ�ធានា�ូវិដ្ឋ�សៀណ្យ� រការជាប្របុប្រក្តីតី់ ថ្ងៃ�ស្ថាា បុ�័
ជាត់ិ។

២-សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ី ការអ�ុ�ត័់យល់ប្រ��សៀល�
កិ្តីច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀងបុខែ�ា�សៀ�សៀល�ក្តីិច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀងរវាងរាជ័-
រដ្ឋាឋ ភបិាលក្តី�ុុជា �ិងអងគការ�ហប្របុជាជាតិ់ទាក្តីទ់ីង
សៀ��ឹងការកាត់ស់ៀ�ច្ឆិក្តីេីសៀ�សៀប្រកា�ច្ឆិាបុក់្តី�ុុជា�ូវិឧប្រកិ្តីដ្ឋឋ-
ក្តី�ែខែដ្ឋលប្របុប្រ�ឹត់េសៀឡុ�ងសៀ�ក្តីំុងរយៈកាល ថ្ងៃ�ក្តី�ុុជា
ប្របុជាធិីបុសៀត់យយ�េី�ី ការសៀរៀបុច្ឆិ�ក្តីំុងសៀ�លអ�េរកាល 
�ិងការបុ�ចបុក់ារង្ហាររបុ�់អងគជ័��ុ�ជ័ប្រ�ះវិសិ្ថា��ា។

៣-សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ី ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូរវាងរដ្ឋឋ �ិង
ឯក្តីជ័�។

-បា�អសៀ�ើ �ញដឹ្ឋក្តីនា�ក្តីិច្ឆិចប្របុជុ័�ថ្ងៃផុាក្តីំុង�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៥
ប្រ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យសៀល�៖

១-របាយការណ៍្យ�ក្តី�ែភា�ការង្ហាររបុ�់�ណ្យៈក្តី�ែការ
ប្របុចា�ខែ�តុ់�។

២-ខែផុ�ការប្របុតិ់បុត់េរិបុ�់�ណ្យៈក្តី�ែការកិ្តីច្ឆិចការបុរសៀទី�
�ហប្របុតិ់បុត់េិការអ�េរជាតិ់ សៀឃ្លា�នាការ �ិង�ត័់ម៌ា� 
�ប្រមាបុឆំ់្នាំ�២០២២។
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៣-សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុច់្ឆិ��ួ�៣៖ ទីី១-សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ់

�េី�ី ហិរ�ា វិត់ាុ�ប្រមាបុក់ារប្រ�បុប់្រ�ងឆំ្នាំ�២០២២ ទីី២-

សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ី ការទូីទាត់�់វិកិាទូីសៀ�របុ�់រដ្ឋឋ

�ប្រមាបុក់ារប្រ�បុប់្រ�ងឆំ្នាំ�២០២០ ទីី៣-សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាង-

ច្ឆិាបុ�់េី�ី ការអ�ុ�ត័់យល់ប្រ���ិធីសី្ថារអាសិ្ថា��េី�ី

�ប្រងឹងយ�េការសៀដ្ឋាះប្រស្ថាយវិវិាទី។

៤-បុញ្ញាា សៀផុសងៗ។

-ដឹ្ឋក្តីនា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៥ប្រ�ឹទីធ�ភា ទីទីួលជ័ួបុត់�ណាង

ប្រក្តីះ�ហុិ�ជី័ហគូ�លូបុល់ (G.go Globa) សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ណ្យៈ-

ក្តី�ែការទីី៥ប្រ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ ម្មាន ស�អាន ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ

ទីី៨ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ទីទីួលជ័ួបុសៀ�ក្តីប្រ�ី ចាំន់ ភារ តី នាយិកាប្រក្តីះ�ហុិ� 

�ីណូ្យ ខែឃុំរិ ���ូិ�� ី(សៀ��បុូសៀឌ្ឍៀ) សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ណ្យៈ-

ក្តី�ែការទីី៨ប្រ�ឹទីធ�ភា នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដឹ្ឋក្តីនា�ក្តីិច្ឆិចប្របុជុ័�ប្រក្តីះ��មាជិ័កាប្រ�ទឹីធ�ភា សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័�

�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៨ប្រ�ឹទីធ�ភា នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�

២០២១ សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ�ិភាក្តីាសៀល�៖

១-ប្របុកា�សៀ�ច្ឆិក្តីេី�សៀប្រ�ច្ឆិទីទីួលស្ថាគ ល់សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ 

មទពេ ស�អូន ជា�មាជ័ិកាប្រក្តីះ��មាជ័ិកាប្រ�ឹទីធ�ភា 

�ប្រមាបុ�់ីតិ់កាលទីី៤។

២-បុូក្តី�រុបុរបាយការណ៍្យ�ក្តី�ែភា� �ិងរបាយការណ៍្យ

�វិកិាប្រក្តីះ��មាជ័ិកាប្រ�ឹទីធ�ភាប្របុចា�ឆំ្នាំ�២០២១។

៣-ខែផុ�ការ�ក្តី�ែភា�ការង្ហាររបុ�់ប្រក្តីះ��មាជិ័កាប្រ�ឹទីធ-

�ភា�ប្រមាបុឆំ់្នាំ�២០២២។

៤-ការសៀប្រត់ៀ�សៀរៀបុច្ឆិ��ិធីី��សៀណ្យះ��ណាលយុវិតី់�ិ�ស

ថំ្នាក្តីទី់ី១២ថ្ងៃ�វិទិីាល័យក្តី��ងធ់ី� សៀ�ត់េក្តី��ងធ់ី�។

៥-បុញ្ញាា សៀផុសងៗ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� គង់ 

សារាជ ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៩ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងជាប្របុធា�

ប្រក្តីះ��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភា (ប្រក្តីះ�ទីី៥) បា�អសៀ�ើ �ញដ្ឋឹក្តីនា�
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ក្តីិច្ឆិចប្របុជុ័�ថ្ងៃផុាក្តីំុងប្រក្តីះ� សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១០

ប្រ�ឹទីធ�ភា សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ�ិភាក្តីាសៀល�៖
១.សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុធ់ី�ែ�ុ�ា�េី�ីវិសិៀស្ថាធី�ក្តី�ែមាប្រតាំ

១៩�ែ ីមាប្រតាំ៨២�ែ ីមាប្រតាំ១០៦�ែ(ី�យួ) មាប្រតាំ
១១៩�ែ ី�ិងមាប្រតាំ១៣៧�ែី ថ្ងៃ�រដ្ឋឋធី�ែ�ុ�ា  ថ្ងៃ�ប្រ�ះរា-
ជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងមាប្រតាំ៣ �ិងមាប្រតាំ៤ ថ្ងៃ�ច្ឆិាបុ់
ធី�ែ�ុ�ាបុខែ�ា���សៀ�ធានា�ូវិដ្ឋ�សៀណ្យ� រការជាប្របុប្រក្តីតី់
ថ្ងៃ�ស្ថាា បុ�័ជាត់ិ។

២-សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ី ការអ�ុ�ត័់យល់ប្រ��សៀល�
កិ្តីច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀងបុខែ�ា�សៀ�សៀល�ក្តីិច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀងរវាងរាជ័-

រដ្ឋាឋ ភបិាលក្តី�ុុជា �ិងអងគការ�ហប្របុជាជាតិ់ទាក្តីទ់ីង

សៀ��ឹងការកាត់ស់ៀ�ច្ឆិក្តីេីសៀ�សៀប្រកា�ច្ឆិាបុក់្តី�ុុជា�ូវិឧប្រកិ្តីដ្ឋឋ-

ក្តី�ែខែដ្ឋលប្របុប្រ�ឹត់េសៀឡុ�ងសៀ�ក្តីំុងរយៈកាលថ្ងៃ�ក្តី�ុុជា

ប្របុជាធិីបុសៀត់យយ �េី�ីការសៀរៀបុច្ឆិ�ក្តីំុងសៀ�លអ�េរកាល 

�ិងការបុ�ចបុក់ារង្ហាររបុ�់អងគជ័��ុ�ជ័ប្រ�ះវិសិ្ថា��ា។

៣-សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ីភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូរវាងរដ្ឋឋ  �ិង

ឯក្តីជ័�។

៤-បុញ្ញាា សៀផុសងៗ។

2នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ�

្៉្ ្រិនុនាង ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១០ ប្រ�ឹទីធ�ភា 

បា�អសៀ�ើ �ញដឹ្ឋក្តីនា�ក្តីិច្ឆិចប្របុជុ័�ថ្ងៃផុាក្តីំុង�ណ្យៈក្តី�ែការ សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ

�សៀប្រ�ច្ឆិសៀល�របាយការណ៍្យ�េី�ី�ក្តី�ែភា� �ិងលទីធផុល

ការង្ហាររបុ�់�ណ្យៈក្តី�ែការប្របុចា�ខែ�វិចិ្ឆិិិកា �ិងសៀល�ក្តីទិី�សៀ�

ការង្ហារបុ�េ សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១០ប្រ�ឹទីធ�ភា។

2នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 

្រ៉ុ� �ឹ្  ប្របុធា�ប្រក្តីះ��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាប្របុចា�ភូ�ភិា�

ទីី៤ �ិងជាអ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៤ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�

អសៀ�ើ �ញដ្ឋឹក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ថ្ងៃផុាក្តីំុងប្រក្តីះ��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាប្របុចា�

ភូ�ភិា�ទីី៤ សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៤ប្រ�ឹទីធ�ភា 

សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ �ិង�ិភាក្តីាសៀល�៖ 

១-ទីិ�សៀ�ការង្ហារច្ឆិសៀនាល ះ��យ័ប្របុជុ័�ប្រ�ឹទីធ�ភា។

២-�ិភាក្តីាសៀល�ខែផុ�ការប្របុតិ់បុត់េិឆំ្នាំ�២០២២។

៣-បុញ្ញាា សៀផុសងៗ។

2ឯក្តីឧត់េ� អាយ ខន ប្របុធា��េីទី�ីណ្យៈក្តី�ែការ

ទីី៦ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ថ្ងៃផុាក្តីំុង�ណ្យៈក្តី�ែការ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�

តុ់� ២០២១ សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ�ិភាក្តីាសៀល�ការចាត់ត់ាំ�ងឱ្យយ

មា��មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការ�ីររូបុ�ហការជា�យួ�ឹង

សៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �អ��ណ្យៈក្តី�ែការ សៀដ្ឋ��ីសីៀធីវ�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាង

របាយការណ៍្យ�ិ�ិត់យ�ិក្តីាសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុធ់ី�ែ�ុ�ា

�េី�ី វិសិៀស្ថាធី�ក្តី�ែមាប្រតាំ១៩�ែ ីមាប្រតាំ៨២�ែី មាប្រតាំ១០៦�ែី 

(�យួ) មាប្រតាំ១១៩�ែ ី�ិងមាប្រតាំ១៣៧�ែី ថ្ងៃ�រដ្ឋឋធី�ែ�ុ�ា

ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងមាប្រតាំ៣ �ិងមាប្រតាំ៤ ថ្ងៃ�

ច្ឆិាបុធ់ី�ែ�ុ�ាបុខែ�ា���សៀ�ធានា�ូវិដ្ឋ�សៀណ្យ� រការជាប្របុប្រក្តីតី់

ថ្ងៃ�ស្ថាា បុ�័ជាត់ិ �ិងរបាយការណ៍្យ�ិ�ិត់យ�ិក្តីាសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេី



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ24
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

ប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ី ការអ�ុ�ត័់យល់ប្រ��សៀល�ក្តីិច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀង
បុខែ�ា�សៀ�សៀល�ក្តីិច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀងរវាងរាជ័រដ្ឋាឋ ភបិាលក្តី�ុុជា �ិង
អងគការ�ហប្របុជាជាត់ិ ទាក្តីទ់ីងសៀ��ឹងការកាត់ស់ៀ�ច្ឆិក្តីេសីៀ�
សៀប្រកា�ច្ឆិាបុក់្តី�ុុជា�ូវិឧប្រកឹ្តីដ្ឋឋក្តី�ែខែដ្ឋលប្របុប្រ�ឹត់េសៀឡុ�ងក្តីំុងរយៈ-
កាលថ្ងៃ�ក្តី�ុុជាប្របុជាធីិបុសៀត់យយ�េី�ី ការសៀរៀបុច្ឆិ�ក្តីំុងសៀ�លអ�េរ-
កាល �ិងការបុ�ចបុក់ារង្ហាររបុ�់អងគជ័��ុ�ជ័ប្រ�ះវិសិ្ថា��ា។

-ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ថ្ងៃផុាក្តីំុង�ណ្យៈក្តី�ែការ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�
តុ់� ២០២១ សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ�ិភាក្តីា�សៀប្រ�ច្ឆិសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាង
របាយការណ៍្យជាជ័�ហា�ដ្ឋ�បូុងរបុ�់�មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី៦ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �អ��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៦
ប្រ�ឹទីធ�ភា �េី�ីវិសិៀស្ថាធី�ក្តី�ែមាប្រតាំ១៩�ែ ីមាប្រតាំ៨២�ែី 
មាប្រតាំ១០៦�ែី (�យួ) មាប្រតាំ១១៩�ែ ី�ិងមាប្រតាំ១៣៧�ែី 
ថ្ងៃ�រដ្ឋឋធី�ែ�ុ�ា ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងមាប្រតាំ៣ �ិង
មាប្រតាំ៤ ថ្ងៃ�ច្ឆិាបុធ់ី�ែ�ុ�ាបុខែ�ា���សៀ�ធានា�ូវិដ្ឋ�សៀណ្យ� រការ
ជាប្របុប្រក្តីតី់ ថ្ងៃ�ស្ថាា បុ�័ជាត់ិ �ិងរបាយការណ៍្យ�ិ�ិត់យ�ិក្តីា
សៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ី ការអ�ុ�ត័់យល់ប្រ��សៀល�ក្តីិច្ឆិច-
ប្រ��សៀប្រ�ៀងបុខែ�ា�សៀ�សៀល�កិ្តីច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀងរវាងរាជ័រដ្ឋាឋ ភបិាល
ក្តី�ុុជា �ិងអងគការ�ហប្របុជាជាត់ិ ទាក្តីទ់ីងសៀ��ឹងការកាត់់
សៀ�ច្ឆិក្តីេីសៀ�សៀប្រកា�ច្ឆិាបុក់្តី�ុុជា�ូវិឧប្រកឹ្តីដ្ឋឋក្តី�ែខែដ្ឋលប្របុប្រ�ឹត់េសៀឡុ�ង
ក្តីំុងរយៈកាលថ្ងៃ�ក្តី�ុុជាប្របុជាធិីបុសៀត់យយ�េី�ី ការសៀរៀបុច្ឆិ�ក្តីំុង

សៀ�លអ�េរកាល  �ិងការបុ�ចបុក់ារង្ហាររបុ�់អងគជ័��ុ�ជ័ប្រ�ះ
វិសិ្ថា��ា។

-ដឹ្ឋក្តីនា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៦ប្រ�ឹទីធ�ភា ប្របុជុ័�ទូី�យជា�យួ
�ឹងត់�ណាងរាជ័រដ្ឋាឋ ភបិាល សៀ�ស្ថាល�ិកាខ ស្ថា�ខាងត់ីូង 
វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ តាំ�រយៈ
ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom) សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ�ិក្តីាសៀល�៖

១.សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុធ់ី�ែ�ុ�ា�េី�ីវិសិៀស្ថាធី�ក្តី�ែមាប្រតាំ
១៩�ែ ីមាប្រតាំ៨២�ែី មាប្រតាំ១០៦�ែី(�យួ) មាប្រតាំ
១១៩�ែ ី�ិងមាប្រតាំ១៣៧�ែី ថ្ងៃ�រដ្ឋឋធី�ែ�ុ�ា  ថ្ងៃ�ប្រ�ះរា-
ជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងមាប្រតាំ៣ �ិងមាប្រតាំ៤ ថ្ងៃ�ច្ឆិាបុ់
ធី�ែ�ុ�ាបុខែ�ា���សៀ�ធានា�ូវិដ្ឋ�សៀណ្យ� រការជាប្របុប្រក្តីតី់
ថ្ងៃ�ស្ថាា បុ�័ជាត់ិ។

២.សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងច្ឆិាបុ�់េី�ីការអ�ុ�ត័់យល់ប្រ��សៀល�
កិ្តីច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀងបុខែ�ា�សៀ�សៀល�ក្តីិច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀងរវាងរាជ័-
រដ្ឋាឋ ភបិាលក្តី�ុុជា �ិងអងគការ�ហប្របុជាជាត់ិទាក្តីទ់ីង
សៀ��ឹងការកាត់ស់ៀ�ច្ឆិក្តីេីសៀ�សៀប្រកា�ច្ឆិាបុក់្តី�ុុជា�ូវិឧប្រកឹ្តីដ្ឋឋ-
ក្តី�ែខែដ្ឋលប្របុប្រ�ឹត់េសៀឡុ�ងក្តីំុងរយៈកាលថ្ងៃ�ក្តី�ុុជាប្របុជា-
ធីិបុសៀត់យយ �េី�ីការសៀរៀបុច្ឆិ�ក្តីំុងសៀ�លអ�េរកាល �ិង
ការបុ�ចបុក់ារង្ហាររបុ�់អងគជ័��ុ�ជ័ប្រ�ះវិសិ្ថា��ា៕

2សៀ�ក្តីំុងខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�ទីទួីលពាក្តីយបុណ្យេឹ ងច្ឆិ��ួ�៨ក្តីរណី្យ សៀធីវ�លិ�ិត់អ�េរា���ស៍ៀ�ប្រក្តី�ួង ស្ថាា បុ�័

ពាក្តី�់�័ធ សៀដ្ឋ��ីសីៀដ្ឋាះប្រស្ថាយច្ឆិ��ួ�៧ក្តីរណី្យ សៀធីវ�ក្តី�ណ្យត់ប់ុង្ហាា ញពាក្តីយបុណ្យេឹ ងច្ឆិ��ួ�៧ក្តីរណី្យ �ិងក្តី��ុង�ិ�ិត់យ�ិក្តីាច្ឆិ��ួ�៤

ក្តីរណី្យ សៀឆ្លុះល�យត់បុសៀ�មាច �់បុណ្យេឹ ងច្ឆិ��ួ�៧ក្តីរណី្យ �ិងទីទួីលលិ�ិត់សៀឆ្លុះល�យត់បុ�ីការសៀដ្ឋាះប្រស្ថាយពាក្តីយបុណ្យេឹ ង�ីស្ថាា បុ�័

ពាក្តី�់�័ធច្ឆិ��ួ�១ក្តីរណី្យ ប្រ��ទា�ងទីទីួលឯក្តីស្ថារជូ័�ប្រជាបុ�ីប្រក្តី�ួង ស្ថាា បុ�័ពាក្តី�់�័ធច្ឆិ�លងជូ័��ណ្យៈក្តី�ែការនានារបុ�់

ប្រ�ឹទីធ�ភាច្ឆិ��ួ�២ក្តីរណី្យ៕

 ការទទួ��ក្យ្រណតេឹ ង



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ25
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

2ឯក្តីឧត់េ� ជា មជដ្ឋ ប្របុធា��ណ្យ:ក្តី�ែការទីី២ប្រ�ឹទីធ-
�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាលការង្ហារជា�យួ�ឹងប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីា
�ង្ហាា ត់ប់ុឹងធី� សៀ�ែៀ� នាយការយិ៉ាល័យចុ្ឆិះសៀឈាែ ះសៀបាះសៀឆំ្នាំត់
អំក្តីអសៀងាត់ការណ៍្យ �ិងនាយបុាុ�េ���របាលរដ្ឋឋបាល ថ្ងៃ��ង្ហាា ត់់
បុឹងធី� �ណិ្យក្តី�បូុល រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ សៀដ្ឋ��ីសីៀឈុំវងយល់អ��ី៖ 
១-ការ�ិ�ិត់យបុ�ើ ីសៀឈាែ ះសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ �ិងការចុ្ឆិះសៀឈាែ ះសៀបាះ-
សៀឆំ្នាំត់របុ�់ប្របុជា�លរដ្ឋឋ សៀឆុ្នាំះសៀ�កា�ក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��-
សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់អាណ្យត់េិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ �ិង២-
ការ�ិ�ិត់យការសៀបុ�ក្តីដ្ឋ�សៀណ្យ� រការឱ្យយ�ិ�សវិទិីាល័យ អ�ុវិទិីា-
ល័យ �ិងបុឋ��ិក្តីាចូ្ឆិលសៀរៀ�សៀឡុ�ងវិញិ (ថំ្នាក្តីទី់ី៧ ដ្ឋល់
ថំ្នាក្តីទី់ី១២បា�ចូ្ឆិលសៀរៀ�វិញិតាំ�ង�ីថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ក្តីញ្ញាា  ឆំ្នាំ�
២០២១ �ិងសៀបុ�ក្តីស្ថាក្តីលីង�ិ�សថំ្នាក្តីទី់ី៥ �ិងថំ្នាក្តីទី់ី៦ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១ខែ�វិចិ្ឆិកិា ឆំ្នាំ�២០២១ខាង�ុ�សៀ�ះ សៀដ្ឋាយរក្តីាច្ឆិ��ួ�
�ិ�សក្តីំុង�យួថំ្នាក្តី១់៥នាក្តី)់ សៀ�ស្ថា��ង្ហាា ត់ប់ុឹងធី� នាថ្ងៃ�ៃ
ទីី២៥ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជា�ណ្យៈអធិីបុតី់ភា�ក្តីំុង�ិធីី��សៀណ្យះ��ណាលជា�យួ
�ឹងប្រក្តីះ�សៀ�ធាវិ�័ីែប្រ�ចិ្ឆិត់េប្របុចា��ណិ្យទា�ង១៤ ច្ឆិ��ួ�២៨នាក្តី ់
សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ឯក្តីឧត់េ� ប៉៉ា សជុាតិវិងេ ប្របុធា�ប្រក្តីះ�

ប្របឹុក្តីារាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ សៀ�រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�
តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧត់េ�បុណិិ្យត់ ្ ៉ុង ឫទធតី ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី៣ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ ប្រ��ទា�ងដឹ្ឋក្តីនា�
ប្រក្តីះ�ការង្ហារ ចុ្ឆិះ�ិ�ិត់យការង្ហារសៀរៀបុច្ឆិ�ដ្ឋាក្តីប់្របុ��័ធលូ សៀដ្ឋ��ីី
រ �សៀដ្ឋាះជ័���ទ់ីឹក្តីសៀភលៀង សៀ�ក្តីំុងត់�បុ�អ់ភវិិឌ្ឍឍ�ក៍្តី�ិសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ
�ាងុ ឫទីធីខែ��ជ័យ័ សៀ�ភំ�ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង-់
�ុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ិង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ែក្តីរ ប្រ��ទា�ង
ចុ្ឆិះ�ិ�ិត់យសៀ��លទី��បុទ់ីឹក្តី �ិងសៀហដ្ឋាឋ រច្ឆិនា��ុ�័ធនានា សៀ�
ត់�បុ�ក់្តី�ិសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ�ាុង ឫទីធីខែ��ជ័យ័ សៀ�ភំ�ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី
��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ ប្រ��ទា�ងខែច្ឆិក្តីអាហារ
ក្តី�ចបុជូ់័�ប្របុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលបា�នា�កូ្តី�ៗ�ក្តី�ិ�ិត់យ�ាបាល
ជ័�ង�សៀ���ាីរសៀ�ទីយ��ធបុុបាា  រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៣ 
ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ ប្រ��ទា�ងចុ្ឆិះបុង្ហាា ត់់
បុសៀប្រងៀ�ក្តី�ែក្តីរអ��ីរសៀបុៀបុខែ�ទា�ដ្ឋ�ណា�សៀផុសងៗ សៀ�ក្តីំុងត់�បុ�់
អភវិិឌ្ឍឍ�ក៍្តី�ិសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ�ាងុ ឫទីធីខែ��ជ័យ័ សៀ�ភំ�ខែ��ដី្ឋ
ប្រ�ះក្តី��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ទីី១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា
ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ែក្តីរ ប្រ��ទា�ងចុ្ឆិះ
�ិ�ិត់យសៀ��លសៀហដ្ឋាឋ រច្ឆិនា��ុ�័ធផុលូវិ ទឹីក្តី អ�គិ��ី ប្របាស្ថាទី
ប្រ�ះវិហិារជា�ិ�តិ់េរូបុ �ិងបារាយណ៍្យទីឹក្តី សៀ�ត់�បុ�អ់ភវិិឌ្ឍឍ�៍
ក្តី�ិសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ �ាុង ឫទីធ ីខែ��ជ័យ័ សៀ�ភំ�ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី
��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ែក្តីរ ប្រ��ទា�ងចុ្ឆិះ
ដឹ្ឋក្តីនា�ប្រក្តីះ�ការង្ហារបុសៀច្ឆិចក្តីសៀទី���ណ្យង ់�ិងប្រក្តីះ�សៀប្រ�ឿងច្ឆិប្រក្តី
ដ្ឋាក្តីលូ់ប្របុខែវិង៥៧០ខែ�ាប្រត់ សៀដ្ឋ��ីរី �សៀដ្ឋាះជ័���ទ់ីឹក្តីសៀភលៀងសៀ�ក្តីំុង
ត់�បុ�អ់ភវិិឌ្ឍឍ�ក៍្តី�ិសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ�ាុង ឫទីធីខែ��ជ័យ័ សៀ�ភំ�-
ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា
ឆំ្នាំ�២០២១។

 -ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ែក្តីរ ប្រ��ទា�ងចុ្ឆិះ
�ិ�ិត់យសៀ��លសៀហដ្ឋាឋ រច្ឆិនា��ុ�័ធនានា សៀ�ក្តីំុងត់�បុ�អ់ភវិិឌ្ឍឍ�៍

សម្មាជិក សម្មាជិកាបពឹទធសភា្រ�មពញការងារម�តា្្រណាា ភូ្ិភាគទាំ�ង៨



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ26
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

ក្តី�ិសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ �ាុង ឫទីធីខែ��ជ័យ័ សៀ�ភំ�ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី
��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ិង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្របុជា�លរដ្ឋឋ
អសៀ�ើ �ញ�ក្តីទី�សនា�ួ��ត់វ ប្រ��ទា�ងចុ្ឆិះសៀ��លសៀហដ្ឋាឋ រច្ឆិនា
��ុ�័ធផុលូវិ ទីឹក្តី អ�គិ��ី ប្របាស្ថាទីប្រ�ះវិហិារជា�ិ�តិ់េរូបុ �ិង
បារាយណ៍្យទីឹក្តី សៀ�ត់�បុ�អ់ភវិិឌ្ឍឍ�ក៍្តី�ិសៀទីច្ឆិរណ៍្យ �ាុង ឫទីធី 
ខែ��ជ័យ័ សៀ�ភំ�ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ�  នា
រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ែក្តីរ ប្រ��ទា�ងចុ្ឆិះ
�ិ�ិត់យសៀ��លទី��បុទឹ់ីក្តីខែដ្ឋលអាច្ឆិស្ថាា ក្តីទ់ីឹក្តីទុីក្តីបា�ប្របុមាណ្យ
ជាង ៣៥០.០០០ខែ�ាប្រត់�ូបុ �ប្រមាបុប់ុ�សៀ�ញត់ប្រ�ូវិការដ្ឋល់
ប្របុជា�លរដ្ឋឋសៀប្របុ�ប្របា�់ក្តីំុងរដូ្ឋវិប្របា�ង សៀ�ក្តីំុងត់�បុ�អ់ភវិិឌ្ឍឍ�៍
ក្តី�ិសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ�ាុង ឫទីធីខែ��ជ័យ័ សៀ�ភំ�ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី
��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ �ិ�ិត់យសៀ��ល �ិង
បុង្ហាា ត់ប់ុសៀប្រងៀ�ក្តី�ែក្តីរអ��ីរសៀបុៀបុខែ�ទា�ច្ឆិមាា រប្រក្តីូច្ឆិ�លុង សៀ�
ភំ�ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�
វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ែក្តីរ ប្រ��ទា�ងចុ្ឆិះ
�ិ�ិត់យសៀ��ល�ក្តី�ែភា�ការង្ហារ សៀ�ក្តីំុងត់�បុ�រ់�ណី្យយដ្ឋាឋ �
អភវិិឌ្ឍឍ�ក៍្តី�ិសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ �ាុង ឫទីធីខែ��ជ័យ័ សៀ�ភំ�ខែ��ដី្ឋ
ប្រ�ះក្តី��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� សៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្របុជា�លរដ្ឋឋ ប្រ��ទា�ង
ចូ្ឆិលរ�ួសៀធីវ��ិធីីបុញ្ញាើ �អ់ារក្តីសបុ�ចូ លរូបុ សៀ�អាប្រ��ជ័�ទាវិ
សៀ�ៀវិ នាភំ�ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� សៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី
១៩ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ ប្រ��ទា�ងចូ្ឆិលរ�ួ
�ិធីីបុុណ្យយអុ�ទូីក្តី បុខែណ្យេ ត់ប្របុទីីបុ ���ះប្រ�ះខែ� �ិងអក្តីអ�បុកុ្តី 
ជា�យួ�ឹងប្របុជា�លរដ្ឋឋ សៀ�ភំ�ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី��សៀរាងទីង សៀ�ត់េ
ក្តី��ង�់ុ� សៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខក្តី�ែក្តីរ ប្រ��ទា�ងចុ្ឆិះ
�ិ�ិត់យសៀ��លការង្ហារសៀរៀបុច្ឆិ�ទីីតាំ�ងដី្ឋ�ប្រមាបុដ់្ឋា�ដ្ឋ�ណា�ក្តី�ិ-
ក្តី�ែ ក្តី�ិឧ�ាហក្តី�ែ �ិង�ិ�ិត់យសៀហដ្ឋាឋ រច្ឆិនា��ុ�័ធផុលូវិ ទឹីក្តី
អ�គិ��ី ប្របាស្ថាទីប្រ�ះវិហិារជា�ិ�តិ់េរូបុ �ិងបារាយណ៍្យទីឹក្តី  
សៀ�ត់�បុ�អ់ភវិិឌ្ឍឍ� ៍�ាុង ឫទីធី ខែ��ជ័យ័ សៀ�ភំ�ខែ��ដី្ឋ ប្រ�ះក្តី
��សៀរាងទីង សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� សៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ្៉ុ្ 

ជឹ្ហិុយ ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៧ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ
ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ិង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីា�ណិ្យ
ក្តី�បូុល សៀដ្ឋ��ីសីៀឈុំវងយល់អ��ី�ភា�ការណ៍្យទូីសៀ�ថ្ងៃ�ជ័�ង�
កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ ក្តីំុង�ហ��� ៍ការសៀបុ�ក្តីឱ្យយដ្ឋ�សៀណ្យ� រការសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច
របុ�់ប្របុសៀទី�សៀឡុ�ងវិញិតាំ�រយៈសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យវាា ក្តីស់្ថា�ង �ិង
ការសៀបុ�ក្តីប្រ�ឹះស្ថាា ��ិក្តីារដ្ឋឋ �ិងឯក្តីជ័�ប្រ�បុក់្តីប្រ�តិ់�ិក្តីា
ទា�ងអ�់សៀល�ក្តីខែលងថំ្នាក្តី�់សៀត់េយយ សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័�ស្ថា�
�ណិ្យក្តី�បូុល រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ។

2ឯក្តីឧត់េ� ្៉្ ្រិុននាង ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី១០ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល�ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្រក្តីះ�ការង្ហារចុ្ឆិះជ័ួយ
�ូលដ្ឋាឋ �ឃុុំ�ខែប្រ�ក្តីខែ�លង អាជាា ធីរឃុុំ� ប្រ��ទា�ងប្របុជា�លរដ្ឋឋ
�រុបុច្ឆិ��ួ�៤៧៦នាក្តី ់�ិងបា�ឧបុត់ា�ភ�វិកិា�យួច្ឆិ��ួ�ដ្ឋល់
ឃុុំ�ខែប្រ�ក្តីខែ�លង ភូ�ទិា�ង៤ក្តីំុងឃុុំ�ខែប្រ�ក្តីខែ�លង បុាុ�េ���របាល
រដ្ឋឋបាលឃុុំ� �មាជ័ិក្តីប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� ប្របុធា�ភូ� ិ�មាជ័ិក្តីភូ� ិ
�ិងប្របុជា�លរដ្ឋឋច្ឆិ��ួ�២៨៨នាក្តី ់ប្រ��ទា�ងឧបុត់ា�ភ�វិកិា
ជូ័�អងគ�ិធីី ឧបុត់ា�ភ�វិកិា�ប្រមាបុទ់ីិញវិទិីយុទាក្តីទ់ីងជូ័�ប្របុជា-
ការពារភូ� ិឃុុំ� សៀ�ឃុុំ�ខែប្រ�ក្តីខែ�លង ប្រ�ះក្តីក្តីណាេ ល�ាឹង សៀ�ត់េ
ក្តីណាេ ល នាប្រ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខអាជាា ធីរឃុុំ�ប្រត់ពា�ងខែវិង
�ិងប្របុជា�លរដ្ឋឋប្រកី្តីប្រក្តី�រុបុច្ឆិ��ួ�៨៥នាក្តី ់�ិងបា�ឧបុត់ា�ភ
�វិកិា�យួច្ឆិ��ួ�ជូ័�ប្របុជា�លរដ្ឋឋច្ឆិ��ួ�៨៥នាក្តី ់ឧបុត់ា�ភ�វិកិា
�ប្រមាបុជ់័ួ�ជុ័លសំ្ថាក្តីក់ារភូ� ិសៀ�ឃុុំ�ប្រត់ពា�ងខែវិង ប្រ�ះក្តី
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ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

ក្តីណាេ ល�ាឹង សៀ�ត់េក្តីណាេ ល នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាអធីិបុតី់ភា�ក្តីំុង�ិធីសីៀបាះសៀឆំ្នាំត់ស្ថាា បុ�ាងស់ៀបុក្តីខជ័�ឈុំរ
សៀឈាែ ះសៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ�សៀ�ក្តីប្រត់បុ ់�ប្រមាបុ់
អាណ្យត់េិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ �ាិត់សៀ�ឃុុំ�សៀ�ក្តីប្រត់បុ ់ប្រ�ះក្តីក្តីណាេ ល-
�ាឹង សៀ�ត់េក្តីណាេ ល នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� មខៀវិ 
្ុត អ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ
ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ�ច្ឆិ��ួ�១៥
ឃុុំ� �ិង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្របុជា�លរដ្ឋឋ សៀ�ឃុុំ�តាំសៀស្ថា� ប្រ�ះក្តីប្រតាំ�-
ក្តីក្តី ់សៀ�ត់េតាំខែក្តីវិ។

2ឯក្តីឧត់េ� ឈុំនួ ម�ង អ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�បូុក្តី�រុបុលទីធផុលការង្ហារប្របុចា�ខែ�
វិចិ្ឆិិិកា ជា�ិសៀ��ការង្ហារសៀឆុ្នាំះសៀ�កា�ក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��-

សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់អាណ្យត់េិទីី៥ �ិងទិី�សៀ���ខា�់ៗ
�ប្រមាបុអ់�ុវិត់េបុ�េសៀ�ខាង�ុ� សៀ�ប្រ�ះក្តីពា�ជ័រ សៀ�ត់េថ្ងៃប្រ�ខែវិង
នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជាអធិីបុតី់ភា�ក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�របុ�់ឃុុំ�ឫ�សបី្រ�ះក្តី ថ្ងៃ�ប្រ�ះក្តី
ពា�ជ័រ សៀ�ត់េថ្ងៃប្រ�ខែវិង សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យការង្ហារអ�ុវិត់េក្តី�លងសៀ� ជា
�ិសៀ��ការង្ហារសៀឆុ្នាំះសៀ�កា�ក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� 
�ង្ហាា ត់ ់អាណ្យត់េទិីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ នាសៀ�លខាង�ុ� �ិងសៀល�ក្តី
ទីិ�សៀ�ការង្ហារបុ�េ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�បុូក្តី�រុបុលទីធផុលការង្ហាររបុ�់សៀ�ត់េ
ថ្ងៃប្រ�ខែវិង �ិងទិី�សៀ�ការង្ហារបុ�េ តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom)

សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់របុ�់�សៀ�េច្ឆិប្រក្តីឡាសៀហា�  ស 
មខង ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីប្រក្តី�ួង�ហាថ្ងៃផុា នាថ្ងៃ�ៃទីី
១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ្រ៉ុ�
�ឹ្  អ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៤ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងឯក្តីឧត់េ�
អិកុ គង់ �មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៦ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ
ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�បូុក្តី�រុបុលទីធផុលការង្ហារសៀឆុ្នាំះសៀ�កា�់
ការសៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់អាណ្យត់េិ
ទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់របុ�់�សៀ�ើច្ឆិ
ប្រក្តីឡាសៀហា� ស មខង ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�ើី រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�ើីប្រក្តី�ួង
�ហាថ្ងៃផុា តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom) សៀ�សៀ�ត់េបាត់ដ់្ឋ�បុង។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� អាយ 
ខន អ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៦ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ
ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ផ្កាល �់បុេូរសៀយ៉ាបុល់អ��ីវិឌ្ឍឍ�ភា�ថ្ងៃ�ការ
អ�ុវិត់េខែផុ�ការសៀឆុ្នាំះសៀ�កា�ក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់សៀ�
ទូីទា�ងសៀ�ត់េសៀកាះកុ្តីង។

2ឯក្តីឧត់ើ� ម៉្មាន់ មឈុំឿន អ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី៧ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ប្របុជុ័�ជា�យួ�ឹងប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីា�ង្ហាា ត់ទឹ់ីក្តីលអក្តីទី់ី២ �ណិ្យ
ទីួលសៀ�ក្តី រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ សៀដ្ឋ��ីសីៀរៀបុច្ឆិ��ណិ្យល�ុ�ភា� ជា
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ក្តីខែ�លងចាក្តីវ់ាា ក្តីស់្ថា�ង នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដ្ឋាក្តីក់្តីប្រ�ងផ្កាា សៀ�រ�វិញិ្ញាា ណ្យក្តីខ�ធ��ឯក្តីឧត់េ� មហ 
កាន ់ទីីប្របឹុក្តីារាជ័រដ្ឋាឋ ភបិាល ខែដ្ឋលបា�ទីទួីល�រណ្យភា� 
សៀ�សៀ�ហដ្ឋាឋ �ផុាះសៀល�២៩ ផុលូវិសៀល�១០ បុុរអីងគរភំ�សៀ�ញ 
�ង្ហាា ត់ឃ់ុំែួញ �ណិ្យខែ���ុ� រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ 
ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័� សៀដ្ឋ��ីសី្ថាេ បុរ់បាយការណ៍្យ�េី�ី វិឌ្ឍឍ�ភា�
ការង្ហារខែ�វិចិ្ឆិិិកា �ិងទិី�សៀ�ជាអាទីិភា�ខែ�ធីំូ ឆំ្នាំ�២០២១ 
របុ�់��ាីរធី�ែការ �ិងស្ថា�នា រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ តាំ�ប្របុ��័ធ
�ិ�ែតិ់ (Zoom) នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុ្ឆិះ�ួរ�ុ�ទុីក្តីខសៀ�ក្តី មសង សារ៉ាន់ សៀ��ង្ហាា ត់ ់�ិង
សៀ�ក្តីប្រ�ី កន ណាវិតី �មាជិ័កាប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីា�ង្ហាា ត់ទឹ់ីក្តី-
លអក្តីទី់ី២ �ណិ្យទីួលសៀ�ក្តី រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ ខែដ្ឋលក្តី��ុង�ប្រមាក្តី
�ាបាល �ិងខែ�ទា��ុ�ភា�សៀ�ផុាះ សៀដ្ឋាយបា�ជ័ួយឧបុត់ា�ភ

អងារ � ី�ិង�វិកិា�យួច្ឆិ��ួ� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។
2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ទីី៣១ ខែ�តុ់� �ិងថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា

ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ថ្៉ន-សុតីផ្លាន ់អ�ុប្របុធា��ណ្យៈ-
ក្តី�ែការទីី៩ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញជ័ួបុ�ិភាក្តីាការង្ហារ �ិង
�ិ�ិត់យខែផុ�ការ�ក្តី�ែភា�បុសៀប្រ��ឱ្យយការង្ហារសៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��-
សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់អ់ាណ្យត់េទិីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ សៀ�ឃុុំ�
ប្រ�ះ�នាល  ប្រ�ះក្តីក្តី��ងស់ៀរាទី� សៀ�ត់េស្ថាវ យសៀរៀង។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ថ្៉ន- 
សុតីផ្លាន់ អ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៩ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងឯក្តីឧត់េ�
គឹ្ ធា សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៦ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�
អសៀ�ើ �ញចុ្ឆិះ�ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្រ�ួស្ថារអតី់ត់យុទីធជ័�ច្ឆិ��ួ�២ប្រ�ួស្ថារ 
ខែដ្ឋលក្តី��ុងរ�់សៀ�ផុាះ៤០០�ងំ ខែដ្ឋលរាជ័រដ្ឋាឋ ភបិាលបា�
ផុេល់ផុាះជូ័��យួប្រ�សួ្ថារ�យួ�ំង �ិងបា�នា�អ�សៀណាយជូ័�
�ីរប្រ�ួស្ថារ រ�ួមា�៖ អងារ២០០�ីឡូុប្រកា� �២ីសៀក្តី� ទឹីក្តីប្រតី់
៤យួរ ទឹីក្តី�ីុអុីវិ៤យួរ ទីឹក្តីបុរ�ុិទីធ២សៀក្តី� អ�បិុល៤�ីឡូុប្រកា� 
�ារ-�៤�ីឡូុប្រកា� មាា �់២០០ �ិង�វិកិា�យួច្ឆិ��ួ� សៀ�
ឃុុំ�អណ្យេូ ងប្រត់ខែបុក្តី ប្រ�ះក្តីរមា�ខែហក្តី សៀ�ត់េស្ថាវ យសៀរៀង។

2ឯក្តីឧត់េ� ថហ្ ខន អ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី
១០ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-នា�យក្តីបុច្ឆិចយ័សៀ�សៀវិរប្របុសៀ��ប្រ�ះ�ងឃ�ងស់ៀ�វិត់េប្រ�ះ�ខាង-
សៀជ័�ង សៀដ្ឋ��ីចូី្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ិធីីបុុណ្យយក្តីឋ�ិទា� សៀ�វិត់េប្រ�ះ�ខាង-
សៀជ័�ង ប្រក្តីះងច្ឆិារ�� សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា
ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-នា�យក្តីបុច្ឆិចយ័សៀ�សៀវិរប្របុសៀ��ប្រ�ះ�ងឃ�ងស់ៀ�វិត់េប្រ�ះ�ខាង-
ត់ីូង សៀដ្ឋ��ីចូី្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ិធីីបុុណ្យយក្តីឋ�ិទា� សៀ�វិត់េប្រ�ះ�ខាង-
ត់ីូង ប្រក្តីះងច្ឆិារ�� សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួរ �ខែលក្តីទុីក្តីខជា�យួប្រក្តីះ�ប្រ�ួស្ថារ��សៀ�ក្តី គឹ្ 
ស�អាង អតី់ត់�ន្ត្រី�េី��ាីរស្ថាធារណ្យការ(ចូ្ឆិល�ិវិត់េ�)៍ សៀ�ត់េ
ក្តី��ង�់ុ� សៀ��ង្ហាា ត់រ់កាធី� ប្រក្តីះងច្ឆិារ�� សៀ�ត់េក្តី��ង�់ុ� នា
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រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។
2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� គិន 

ថណត សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�
អសៀ�ើ �ញជាអធិីបុតី់ក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�សៀប្រត់ៀ�សៀរៀបុច្ឆិ�ដ្ឋ�សៀណ្យ� រការប្រត់ួត់-
�ិ�ិត់យការអ�ុវិត់េខែផុ�ការសៀឆុ្នាំះសៀ�កា�ក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��-
សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ�អាណ្យត់េិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ សៀ�ស្ថា�ឃុុំ�
ថ្ងៃប្រ�យុថ្នាា  សៀ�ត់េតាំខែក្តីវិ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� អន សិុ�
សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៤ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញជ័ួបុ
�ិភាក្តីាការង្ហារជា�យួ�ឹង�មាជ័ិក្តីប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាប្រ�ះក្តីប្រ�ះ-
សៀ�ប្រត់ប្រ�ះ �ើី�ី�ក្តី�ែភា�ការង្ហារសៀឆុ្នាំះសៀ�កា�ក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំត់
សៀប្រជ័��សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់អាណ្យត់េិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២
សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័�ស្ថា�ប្រ�ះក្តីប្រ�ះសៀ�ប្រត់ប្រ�ះ សៀ�ត់េបុនាា យមា�-
ជ័យ័។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� អន សិុ�
សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៤ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងឯក្តីឧត់ើ� 
មឈុំើយ ចាំន់ណា សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៧ប្រ�ឹទីធ-
�ភា បា�អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ទិីាីញអបុអរស្ថាទីរ�ួបុអ�ុ-
�ាវិរយីសៀល�ក្តីទីី៦៨ ថ្ងៃ�ទិីវាបុុណ្យយឯក្តីរាជ័យជាតិ់ ៩ វិចិ្ឆិិិកា 
១៩៥៣-៩ វិចិ្ឆិិិកា២០២១ សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័�ស្ថា�សៀ�ត់េ
បុនាា យមា�ជ័យ័។

2នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃ២២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 

ឆាយ វិណាា  សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៥ប្រ�ឹទីធ�ភា 
�ិងឯក្តីឧត់េ� ឡាន់ ឆន សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១០
ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ិធីីបុ�ចុ ះបុឋ��ិ�
ស្ថាង�ងអ់�រទីី២ ថ្ងៃ���ាីរសៀ�ទីយបុខែងអក្តីប្រ�ះក្តីប្រក្តីូច្ឆិឆ្នាំែ រ សៀប្រកា�
អធិីបុតី់ភា�ឯក្តីឧត់េ� ជា សផុ្លារ៉ា ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី រដ្ឋឋ-
�ន្ត្រី�េីប្រក្តី�ួងសៀរៀបុច្ឆិ�ខែដ្ឋ�ដី្ឋ ��រូបុ�ីយក្តី�ែ �ិង��ណ្យង ់សៀ�
ភូ��ិាច្ឆិប់្របុសៀឆ្លុះះសៀល� ឃុុំ�ប្រកូ្តីច្ឆិឆ្នាំែ រ ប្រ�ះក្តីប្រក្តីូច្ឆិឆ្នាំែ រ សៀ�ត់េត់ីូងឃុំែុ �។

2នាប្រ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 
ឆាយ វិណាា  សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៥ប្រ�ឹទីធ�ភា 
ឯក្តីឧត់េ� ឡាន់ ឆន សៀលខាធិីការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១០ប្រ�ទឹីធ-
�ភា ឯក្តីឧត់េ� ជឹ្ លាវិ �មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១
ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងឯក្តីឧត់េ� បចឹង គឹ្បសិាន �មាជ័ិក្តី�ណ្យៈ-
ក្តី�ែការទីី៣ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួជាកិ្តីត់េិយ�ក្តីំុង
�ិធីី�សៀមុាធីសុ្ថា��តិ់េភា�ក្តី�ុុជា-ច្ឆិិ� �ាឹងប្រត់ង-់ប្រក្តីូច្ឆិឆ្នាំែ រ 
ប្របុខែវិង១.១៣១ខែ�ាប្រត់ �ិងប្របុកា�សៀបុ�ក្តីការដ្ឋាឋ �ស្ថាង�ង់
ផុលូវិជាត់ិសៀល�៧១C ប្របុខែវិង១១៤.៦២�.�.សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�
ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់របុ�់�សៀ�េច្ឆិអ�គ�ហាសៀ�នាបុតី់សៀត់សៀជា ហិុន 
ថសន នាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា សៀ�ប្រ�ះក្តី
�ាឹងប្រត់ង ់សៀ�ត់េក្តី��ងច់ា�។

2ឯក្តីឧត់េ� គឹ្ ធា សៀលខាធិីការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៦
ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-នា�យក្តីបុច្ឆិចយ័ �ិង�មាភ ររបុ�់ប្រក្តីះ��មាជិ័ក្តីប្រ�ឹទីធ�ភា
ប្របុចា�ភូ�ភិា�ទីី៦ ចូ្ឆិលបុុណ្យយ��សៀ�ក្តី ថកវិ ហាន 
ប្របុធា�ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ�ស្ថាវ យប្រជ័� ប្រ�ះក្តីស្ថាវ យប្រជ័� ខែដ្ឋលបា�
ទីទីួល�រណ្យភា� សៀ�ភូ�ឃិុំែត់ ់ឃុុំ�ស្ថាវ យប្រជ័� សៀ�ត់េស្ថាវ យសៀរៀង
នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័បួុ��សៀណ្យះ��ណាលជា�យួ�ងឹប្រក្តីះ�ប្របុកឹ្តីាឃុុំ���ឡុី 
ឃុុំ�ខែ�សប្រត់ �ិងឃុុំ�ញរ ៍សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យសៀបុក្តីខជ័�ឈុំរសៀឈាែ ះសៀបាះ-
សៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់អ់ាណ្យត់េទិីី៥ ឆំ្នាំ�
២០២២ សៀ�ប្រ�ះក្តីរមា�ខែហក្តី សៀ�ត់េស្ថាវ យសៀរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤
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ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។
-ចូ្ឆិលរ�ួចុ្ឆិះ�ួរ�ុ�ទុីក្តីខ �ិងខែច្ឆិក្តីអ�សៀណាយជូ័�ប្រ�ួស្ថារ

ប្រកី្តីប្រក្តី ចា�់ជ័រា  ជ័��ិការ កុ្តីមារក្តី�ប្រពា  ប្រ�ួស្ថារន្ត្រី�េីសៀ�មាា យ  
ប្រ�ួស្ថាររ�់សៀ�ជា�យួ�ឹងសៀ�សៀរា�សៀអដ្ឋ�៍ច្ឆិ��ួ�១៧០ប្រ�សួ្ថារ 
សៀដ្ឋាយក្តីំុង�យួប្រ�សួ្ថារទីទួីលបា�អងារ  � ី ប្រតី់� ទីឹក្តីប្រតី់  
ទឹីក្តី�ីុអុីវិ ឃីុំត់�យួក្តី�ចបុ ់ទឹីក្តីបុរ�ុិទីធ មាា �់�យួច្ឆិ��ួ� �ិង
�វិកិា�យួច្ឆិ��ួ� សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�សៀ�ក្តីជ័�ទាវិក្តីិត់េិ�ងគហ-
បុណិិ្យត់ ថ្៉ន ស�អន ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីប្រក្តី�ួង
ទី�នាក្តីទ់ី��ងរដ្ឋឋ�ភា ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងអធិីការកិ្តីច្ឆិច សៀ�ប្រ�ះក្តី
រមា�ខែហក្តី សៀ�ត់េស្ថាវ យសៀរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�
២០២១។

2ឯក្តីឧត់ើ� មឈុំើយ ចាំន់ណា សៀលខាធិីការ�ណ្យៈ-
ក្តី�ែការទីី៧ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ចុ្ឆិះ�ួរ�ុ�ទុីក្តីខ �ិង��សៀណ្យះ��ណាលប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� 
ប្របុធា�ភូ� ិ�ាិត់សៀ�ស្ថា�ឃុុំ�ស្ថាវ យសៀច្ឆិក្តី ប្រ�ះក្តីស្ថាវ យសៀច្ឆិក្តី 
សៀ�ត់េបុនាា យមា�ជ័យ័ សៀដ្ឋ��ីសីៀឈុំវងយល់�ីការង្ហារអភវិិឌ្ឍឍ
�ូលដ្ឋាឋ � ប្រ��ទា�ងបុ�េចុ្ឆិះ�ិ�ិត់យការង្ហារស្ថាង�ង�់�ណ្យង់
អ�រ�ប្រមាបុប់ុ�សៀ�ញការង្ហារប្របុចា�ថ្ងៃ�ៃ �ិងឧបុត់ា�ភ មាា �់ 
អាល់កុ្តីល ប្របុដ្ឋាបុប់ាញ់អាល់កុ្តីល សៀ�ៀវិសៀ� �ិង�វិកិា�យួ
ច្ឆិ��ួ� នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-នា�យក្តីប្របុសៀភទីកូ្តី�សៀដ្ឋ��សៀឈុំ�សៀបុងអូន្ត្រីស្ថាេ លីច្ឆិ��ួ�៦០០

សៀដ្ឋ�� ខែដ្ឋលជាអ�សៀណាយរបុ�់ឯក្តីឧត់េ�នាយឧត់េ�សៀ��ីយ ៍
ថក គឹ្�៉ន ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី ជូ័�ដ្ឋល់អងគភា�អ�គ-
បុញ្ញាើ ការដ្ឋាឋ �រ�សៀប្រកាះ អ�គបុញ្ញាើ ការប្របុចា�ទិី�ភូ�ភិា�ទីី៥ 
�ាិត់សៀ�ប្រ�ះក្តីប្រ�ះសៀ�ប្រត់ប្រ�ះ សៀ�ត់េបុនាា យមា�ជ័យ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី
១៨ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ ្ ុ� សណាតេ ្រ ់សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែ-
ការទីី៨ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ចុ្ឆិះ�ួរ�ុ�ទុីក្តីខ �ិងនា�យក្តីអ�សៀណាយខែច្ឆិក្តីជូ័�ដ្ឋល់ផុាះ
ប្របុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលមា�វិយ័ចា�់ជ័រា ប្រកី្តីប្រក្តីជួ័បុការល�បាក្តី
ក្តីំុងជី័វិភា�ប្រ�ួស្ថារ សៀ�ក្តីំុង�ង្ហាា ត់ប់ុឹងក្តីក្តីទី់ី២ច្ឆិ��ួ�៣ប្រ�ួស្ថារ
�ិង�ង្ហាា ត់បឹ់ុងស្ថាឡាង ច្ឆិ��ួ�២ប្រ�ួស្ថារ �ាិត់ក្តីំុង�ណិ្យទួីល-
សៀ�ក្តី រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុ្ឆិះ�ួរ�ុ�ទុីក្តីខសៀ�ក្តីជ័�ទាវិ ឃួនួ គឹ្នតី �មាជ័ិកា
ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីារាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ �ិងជាប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ
�ិសៀប្រ�ះសៀយ៉ាបុល់កិ្តីច្ឆិចការន្ត្រី�េី �ិងកុ្តីមារ សៀ�សៀ�ហដ្ឋាឋ �ក្តីំុង
�ង្ហាា ត់អូ់រខែបុក្តីក្តីអ� �ណិ្យខែ���ុ� រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ នាប្រ�ឹក្តី
ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួសៀ�រ�វិញិ្ញាា ណ្យក្តីខ�ធ��សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ សុតី តូន 
សៀ��ង្ហាា ត់ផ់ុារ�ែី១ �ិងជាអ�ុប្របុធា�អចិ្ឆិថ្ងៃន្ត្រី�េយ�៍�ុ�័ធភា�
ជាត់ិ�មា��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាប្រក្តីះង ប្រ�ះក្តី �ណិ្យ ឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់ថ្ងៃ�
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ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា ខែដ្ឋលបា�ទីទួីល�រណ្យភា� សៀ�
សៀ�ហដ្ឋាឋ � ថ្ងៃ��� នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ិងខែច្ឆិក្តីអ�សៀណាយជូ័�ប្របុជា-
�លរដ្ឋឋច្ឆិ��ួ�១០ប្រ�ួស្ថារ សៀ��ង្ហាា ត់ទ់ា�ង៩ �ណិ្យទួីលសៀ�ក្តី 
រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ� ២០២១។

2នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 
ឡាន់ ឆន សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១០ប្រ�ទឹីធ�ភា បា�
អសៀ�ើ �ញជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាលអាជាា ធីរប្រ�ះក្តីអូររា�ងឪ សៀដ្ឋ��ីី
សៀឈុំវងយល់អ��ីការចុ្ឆិះសៀឈាែ ះសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ �ិងការឈុំរសៀឈាែ ះ
សៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ�ថ្ងៃ�ឃុុំ�ទា�ង៧ ក្តីំុងប្រ�ះក្តី
អូររា�ងឪ �ិងផុស�វផុាយច្ឆិាបុធ់ី�ែ�ុ�ា�េី�ី វិសិៀស្ថាធី�ក្តី�ែ
មាប្រតាំ១៩�ែ ីមាប្រតាំ៤២�ែី មាប្រតាំ១០៦�ែី (�យួ) មាប្រតាំ
១១៩�ែី �ិងមាប្រតាំ១៣៧�ែី ថ្ងៃ�រដ្ឋឋធី�ែ�ុ�ា  ថ្ងៃ�ប្រ�ះរាជាណា-

ច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា �ិងមាប្រតាំ៣ �ិងមាប្រតាំ៤ ថ្ងៃ�ច្ឆិាបុធ់ី�ែ�ុ�ាបុខែ�ា�
��សៀ�ធានា�ូវិដ្ឋ�សៀណ្យ� រការជាប្របុប្រក្តីតី់ ថ្ងៃ�ស្ថាា បុ�័ជាត់ិ សៀ�
ស្ថាលប្របុជុ័�ប្រ�ះក្តីអូររា�ងឪ សៀ�ត់េត់ីូងឃុំែុ �។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ 
ឯក្តីឧត់េ� ថុង ចន ់�មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា 
បា�អសៀ�ើ �ញជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ិង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្រក្តីះ�-
ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់�ិងប្របុជា�លរដ្ឋឋក្តីំុងប្រ�ះក្តីដ្ឋងទីង ់�ិង
ក្តីំុងប្រក្តីះងសៀ��រភូ��ិា សៀ�ត់េសៀកាះកុ្តីង ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ជឹ្ 
លាវិ �មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ
ចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័�ជា�យួ�ឹងប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីា �ិង�ណ្យៈអភបិាលប្រ�ះក្តី
សៀជ័�ងថ្ងៃប្រ� សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ �ិងវាយត់ថ្ងៃ�លសៀបុក្តីខភា�ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ�
ទា�ង១០របុ�់ប្រ�ះក្តីសៀជ័�ងថ្ងៃប្រ��ប្រមាបុឈ់ុំរសៀឈាែ ះសៀបាះសៀឆំ្នាំត់
នាសៀ�លខាង�ុ�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ជឹ្ 
លាវិ �មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងឯក្តីឧត់េ� 
បចឹង គឹ្បសិាន �មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៣ប្រ�ឹទីធ�ភា 
បា�អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួអងគក្តីឋ�ិទា�របុ�់ស្ថា�សៀ�ត់េក្តី��ង-់
ចា� ដ្ឋខែងាសៀ�កា�វ់ិត់េបឹុងសំ្ថាយ �ាិត់ក្តីំុង�ង្ហាា ត់វ់ាលវិង ់ប្រក្តីះង
ក្តី��ងច់ា� សៀ�ត់េក្តី��ងច់ា�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ជឹ្ 
លាវិ �មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងសៀ�ក្តីជ័�ទាវិ
សុតី វិណា ថា �មាជ័ិកាប្រក្តីះ��មាជ័ិក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាប្របុចា�ភូ�-ិ
ភា�ទីី២ បា�អសៀ�ើ �ញចុ្ឆិះសៀឈុំវងយល់ �ិងប្របុ�ូល�ត័់ម៌ា�
បុញ្ញាា ប្របុឈុំ�នានា ប្រ��ទា�ងស្ថាេ បុរ់បាយការណ៍្យឃុុំ� �ិង
ភូ�ទិា�ង១០ថ្ងៃ�ឃុុំ�ប្រត់ពា�ង�រ ប្រ�ះក្តីសៀជ័�ងថ្ងៃប្រ� សៀ�ត់េក្តី��ងច់ា� 
ជុ័�វិញិការចុ្ឆិះសៀឈាែ ះ �ិ�ិត់យសៀឈាែ ះ �ិងខែក្តីត់ប្រ�វូិសៀឈាែ ះសៀបាះ-
សៀឆំ្នាំត់ �ិងការរកី្តីរាលដ្ឋាលថ្ងៃ�ជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩។ 
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2ឯក្តីឧត់េ� បចឹង គឹ្បសិាន �មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែ-
ការទីី៣ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ិធីខីែច្ឆិក្តីអ�សៀណាយដ្ឋល់ប្របុជា�លរដ្ឋឋរងសៀប្រ�ះ
សៀដ្ឋាយស្ថារ�យល់ក្តីន្ត្រីនាេ ក្តី�ូ់ច្ឆិខាត់ល�សៀ�ឋា� ច្ឆិ��ួ�៨៧ប្រ�ួស្ថារ
សៀដ្ឋាយក្តីំុង�យួប្រ�ួស្ថារទីទីួលបា�៖ អងារច្ឆិ��ួ�២៥�ីឡូុប្រកា� 
�ចី្ឆិ��ួ�១សៀក្តី� ទីឹក្តីប្រតី់ច្ឆិ��ួ�១យួរ ទីឹក្តី�ីុអុីវិច្ឆិ��ួ�១យួរ ប្រតី់�
ច្ឆិ��ួ�១០ក្តី�បុាុង ឃុំីត់ច្ឆិ��ួ�១ក្តី�ចបុ ់អាវិយ�ត់ច្ឆិ��ួ�៤អាវិ �ិង
�វិកិា�យួច្ឆិ��ួ� សៀ�ភូ�ដិ្ឋីសៀល� ឃុុំ�ពា�សៀកាះសំ្ថា ប្រ�ះក្តី�ាឹងប្រត់ង់
សៀ�ត់េក្តី��ងច់ា� នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួជា�ណ្យៈអធិីបុតី់ភា�ក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័� �េី�ីការស្ថាង-
�ងផ់ុលូវិសៀបុតុ់ង�យួខែ�សប្របុខែវិង២.១៥៧ខែ�ាប្រត់ ទីទឹីង៤,៥០
ខែ�ាប្រត់ ក្តីប្រមា�់០,១៥ខែ�ាប្រត់ សៀ�ភូ�ដិ្ឋីសៀល� ឃុុំ�ពា�សៀកាះសំ្ថា 
ខែដ្ឋលជាអ�សៀណាយរបុ�់ឯក្តីឧត់េ� ហិុន មណង ត់�ណាង
រាន្ត្រី�េ�ណិ្យលសៀ�ត់េក្តី��ងច់ា� សៀ�ស្ថា�ឃុុំ�ពា�សៀកាះសំ្ថា 
ប្រ�ះក្តី�ាឹងប្រត់ង ់សៀ�ត់េក្តី��ងច់ា� នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ចុ្ឆិះ�ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្របុជា�លរដ្ឋឋ �ិងចុ្ឆិះ�ិ�ិត់យទីីតាំ�ងក្តីស្ថាង
ផុលូវិសៀបុតុ់ង ប្របុខែវិង២.១៥៨ខែ�ប្រត់ ខែដ្ឋលសៀប្រត់ៀ�សៀបុ�ក្តីការដ្ឋាឋ � 
នាសៀ�លខាង�ុ� សៀ�ភូ�ដី្ឋសៀល� ឃុុំ�ពា�សៀកាះសំ្ថា ប្រ�ះក្តី�ាឹង-
ប្រត់ង ់សៀ�ត់េក្តី��ងច់ា� នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជា�ណ្យៈអធិីបុតី់ភា�ក្តីំុង�ិធីីប្រក្តីះងពាលី �ុ�មាច �់ទីឹក្តីដី្ឋ 
ក្តីស្ថាងផុលូវិសៀបុតុ់ងអាសៀ� ១ខែ�ស ប្របុខែវិង២.១៥៨ ខែ�ាប្រត់ ខែដ្ឋលជា
អ�សៀណាយរបុ�់ឯក្តីឧត់េ� ហិុន មណង �ិងសៀ�ក្តីជ័�ទាវិ សៀ�
ភូ�ដិ្ឋីសៀល� ឃុុំ�ពា�សៀកាះសំ្ថា ប្រ�ះក្តី�ាឹងប្រត់ង ់សៀ�ត់េក្តី��ងច់ា� 
នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្រក្តីះ�ការង្ហារ ប្រ��ទា�ង
�ិ�ិត់យវិឌ្ឍឍ�ភា� ថ្ងៃ�ការដ្ឋាឋ �ស្ថាង�ងផ់ុលូវិសៀបុតុ់ង១ខែ�សខែដ្ឋល
ជាអ�សៀណាយរបុ�់ឯក្តីឧត់េ� ហិុន មណង ត់�ណាងរាន្ត្រី�េ
�ណិ្យលសៀ�ត់េក្តី��ងច់ា� សៀ�ភូ�ដិ្ឋីសៀល� ប្រ�ះក្តីសៀកាះ�ុទីិ�
ប្រ�ះក្តី�ាឹងប្រត់ង ់សៀ�ត់េក្តី��ងច់ា� នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�

២០២១។
2ឯក្តីឧត់េ� �តី សារ តី �មាជិ័ក្តី�ណ្យ:ក្តី�ែការទីី៣

ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖
-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ ប្រ��ទា�ងខែច្ឆិក្តីក្តី�ចបុ់

អាហារជូ័�ប្របុជា�លរដ្ឋឋច្ឆិ��ួ�១៨០ប្រ�ួស្ថារ �ិងផ្កាា �ង�ូឡា
ច្ឆិ��ួ�២ សៀដ្ឋាយក្តីំុង�យួប្រ�ួស្ថារទីទីួលបា�អងារច្ឆិ��ួ�១០
�ីឡូុប្រកា� �ចី្ឆិ��ួ�១០ក្តី�ចបុ ់ខែដ្ឋលជាអ�សៀណាយ�បុីុរ�-
ជ័��ក្តី�ីប្របុសៀទី��ិងាបុរុ ីសៀ�ភូ�ខិែប្រ� �ិងភូ�បិុឹងតាំប្រពា� 
�ង្ហាា ត់ស់ៀប្រត់�យសៀកាះ ប្រក្តីះងក្តី��ត់ សៀ�ត់េក្តី��ត់ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�
តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ ប្រ��ទា�ងបា�ខែច្ឆិក្តី
អាហារក្តី�ចបុជូ់័�ប្របុជា�លរដ្ឋឋច្ឆិ��ួ�១០ប្រ�ួស្ថារ សៀដ្ឋាយក្តីំុង
�យួប្រ�ួស្ថារៗទីទីួលបា�អងារច្ឆិ��ួ�២០�ីឡូុប្រកា� � ី�ារ-�
សៀប្របុងឆ្នាំ ទីឹក្តីប្រតី់ ប្រតី់�ក្តី�បុាុង ខែដ្ឋលជាអ�សៀណាយ�បុីុរ�ជ័�
�ក្តី�ីប្របុសៀទី�មាា សៀឡុ�ីុ សៀ�ភូ�កិ្តី��ងក់្តីណាើ ល ឃុុំ�ជុ័�សៀប្រ�ៀល
ប្រ�ះក្តីទឹីក្តីឈូុំ សៀ�ត់េក្តី��ត់ នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�
២០២១។ 

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ �ិងខែច្ឆិក្តីក្តី�ចបុ់
អាហារជូ័�ប្របុជា�លរដ្ឋឋច្ឆិ��ួ�២១០ប្រ�ួស្ថារ សៀដ្ឋាយក្តីំុង�យួ
ប្រ�ួស្ថារៗទីទួីលបា�អងារ១០�ីឡូុប្រកា� �១ី០ក្តី�ចបុ ់ខែដ្ឋល
ជាអ�សៀណាយ�បុីុរ�ជ័��ក្តី�ីប្របុសៀទី��ិងាបុុរ ីសៀ�ភូ�ិ
តាំដ្ឋឹបុ �ង្ហាា ត់អ់ណ្យេូ ងខែ�ែរ ប្រក្តីះងក្តី��ត់ សៀ�ត់េក្តី��ត់ នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃ
ទីី៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ ប្រ��ទា�ងខែច្ឆិក្តីអាហារ
ក្តី�ចបុជូ់័�ប្របុជា�លរដ្ឋឋច្ឆិ��ួ�២២៣ប្រ�សួ្ថារ សៀដ្ឋាយក្តីំុង�យួ
ប្រ�សួ្ថារៗទីទីួលបា�អងារច្ឆិ��ួ�១០�ីឡូុប្រកា� � ី�ារ-� 
សៀប្របុងឆ្នាំ ទឹីក្តីសៀ�ា� ទឹីក្តីប្រតី់ �ិងអ�បិុល ខែដ្ឋលជាអ�សៀណាយ
របុ�់�បុីុរ�ជ័�ថ្ងៃ�ប្របុសៀទី��ិងាបុុរ ី�ិងប្របុសៀទី�មាា សៀឡុ�ីុ 
សៀ�ភូ�ថិ្ងៃប្រ��ំង ឃុុំ�ថ្ងៃប្រ��ងំ �ិងភូ�កិ្តី��ងក់្តីណាើ ល ឃុុំ�ជុ័�ប្រ�ល
ប្រ�ះក្តីទឹីក្តីឈូុំ សៀ�ត់េក្តី��ត់ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ិង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្របុជា�លរដ្ឋឋ
សៀ�ភូ�កិ្តី��ងប់ាយខាងសៀជ័�ង �ង្ហាា ត់ក់្តី��ងប់ាយ ប្រក្តីះងក្តី��ត់ 
សៀ�ត់េក្តី��ត់ នារសៀ�ៀលនាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ិង�ួរ�ុ�ទុីក្តីខប្របុជា�លរដ្ឋឋ 
�ិងថំ្នាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�វិហិារ ប្រ��ទា�ងនា�យក្តីអ�សៀណាយឧបុត់ា�ភ�ូវិ
ផ្កាា �ង�ូឡាច្ឆិ��ួ�១៦ផ្កាា �ង ខែដ្ឋលជាអ�សៀណាយរបុ�់�បុីុរ�-
ជ័��ក្តី�ីប្របុសៀទី��ិងាបុុរ ីសៀ�ភូ�កិ្តី��ងប់្រក្តីះង ឃុុំ�ក្តី��ងខ់ែប្រ�ង 
ប្រ�ះក្តីទឹីក្តីឈូុំ សៀ�ត់េក្តី��ត់ នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ33
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

២០២១។
-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ ប្រ��ទា�ងនា�យក្តី

អាហារក្តី�ចបុខ់ែច្ឆិក្តីជូ័�កុ្តីមារក្តី�ប្រពាច្ឆិ��ួ�១០ប្រ�ួស្ថារ សៀដ្ឋាយ
ក្តីំុង�យួប្រ�ួស្ថារៗទីទួីលបា�អងារច្ឆិ��ួ�២០�ីឡូុប្រកា� � ី
�ារ-� អ�បិុល ទឹីក្តីប្រតី់ សៀប្របុងឆ្នាំ បុិសីៀច្ឆិង �ិងទឹីក្តីប្រក្តីូច្ឆិ សៀ�ភូ�ិ
ក្តី��ងប់្រក្តីះង ឃុុំ�ក្តី��ងខ់ែប្រក្តីង ប្រ�ះក្តីទឹីក្តីឈូុំ សៀ�ត់េក្តី��ត់ នាប្រ�កឹ្តី
ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុ��សៀណាះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ ប្រ��ទា�ងខែច្ឆិក្តី�មាភ រ
�ិក្តីាដ្ឋល់អាណា�ាបាល�ិ�ស �ិង�ិ�ា�ុ�ិ�ស ច្ឆិ��ួ�
៤៥នាក្តី ់សៀដ្ឋាយក្តីំុងមំាក្តី់ៗ ទីទួីលបា� កាតាំបុសុ្ថាយច្ឆិ��ួ�១ 
សៀ�ៀវិសៀ�១០ក្តីាល បុិចិ្ឆិ១០សៀដ្ឋ�� បុនាា ត់១់ ខែដ្ឋលជាអ�សៀណាយ
របុ�់�បុីុរ�ជ័�ប្របុសៀទី��ិងាបុុរ ីសៀ�ភូ�កិ្តី��ងប់្រក្តីះង ប្រ��-
ទា�ងចូ្ឆិលរ�ួសៀ�រ�វិញិ្ញាា ណ្យក្តីខ�ធ��ប្របុជា�លរដ្ឋឋ សៀ�ឃុុំ�
ក្តី��ងខ់ែប្រ�ង ប្រ�ះក្តីទឹីក្តីឈូុំ សៀ�ត់េក្តី��ត់ នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា
ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧត់េ� សត ណាឌីតី �មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី៤ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល�មាជ័ិក្តី �មាជិ័កា ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីា
�ង្ហាា ត់ ់�ិងប្របុធា�ភូ�ទិា�ង១០ ក្តីំុង�ង្ហាា ត់ទឹ់ីក្តីវិលិ ប្រក្តីះង
សៀ�ៀ�រាបុ សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ សៀដ្ឋ��ី�ិី�ិត់យសៀល�ការង្ហារចុ្ឆិះសៀឈាែ ះ
សៀបាះសៀឆំ្នាំត់ �ិងសៀដ្ឋាះប្រស្ថាយបុញ្ញាា �យួច្ឆិ��ួ�ជូ័�ប្របុជា�លរដ្ឋឋ
ខែដ្ឋលស្ថាង�ងល់�សៀ�ឋា�ពាក្តី�់�័ធ�ឹងអាជាា ធីរជាតិ់អបុសរា
នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល�មាជ័ិក្តីប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ�សៀ�ក្តីដូ្ឋង 
ប្រ�ះក្តីអងគរជុ័� សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ សៀដ្ឋ��ី�ិី�ិត់យបុ�ើ ីសៀឈាែ ះយុវិជ័�
�ប្រមាបុជ់ាសៀបុក្តីខជ័�ឈុំរសៀឈាែ ះសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� 
�ង្ហាា ត់ ់អាណ្យត់េទិីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ សៀ�ឃុុំ�សៀ�ក្តីដូ្ឋង នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ 
ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាលប្របុធា�ភូ� ិ�មាជិ័ក្តីប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីា 
�ិងប្របុជាការពារភូ� ិសៀ�ភូ�សិៀ�ក្តីដូ្ឋង �ង្ហាា ត់ទឹ់ីក្តីវិលិ ប្រក្តីះង

សៀ�ៀ�រាបុ សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្តីទីឹក្តីបុរ�ុិទីធច្ឆិ��ួ�៥០០យួរ ជូ័�ដ្ឋល់��ាីរសៀ�ទីយ
បុខែងអក្តីសៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ិងខែច្ឆិក្តីអ�សៀណាយដ្ឋល់ប្រ�ួស្ថារ
ខែដ្ឋលមា�ជី័វិភា��វះខាត់ច្ឆិ��ួ�២០ប្រ�ួស្ថារ ប្រ��ទា�ងបា�
ឧបុត់ា�ភក្តីំុង�យួប្រ�ួស្ថារៗទីទួីលបា�អងារ២០�ីឡូុប្រកា� 
�១ីសៀក្តី� ប្រតី់�១យួរ ស្ថារុង១ �ិង�វិកិា�យួច្ឆិ��ួ� សៀ�ភូ�ិ
ប្រត់ខែបុក្តី ឃុុំ�សៀ�ក្តីដូ្ឋង ប្រ�ះក្តីអងគរជុ័� សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ 
ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�បូុក្តី�រុបុលទីធផុលការង្ហារសៀឆុ្នាំះសៀ�
កា�ក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់អាណ្យត់េិ
ទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់របុ�់�សៀ�ើច្ឆិ
�ិជ័យ័សៀ�នា មទៀ ប៉ាញ ់ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�ើី រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�ើីប្រក្តី�ួង
ការពារជាតិ់ សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័�ស្ថា�សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី
១៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ34
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ ឃួនួ
ឃួនុឌីតី �មាជ័ិកា�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៥ ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ
ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាល �ួរ�ុ�ទុីក្តីខ �ិងឧបុត់ា�ភដ្ឋល់�មាជ័ិក្តី
ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� សៀ�ភូ� ិអ�ុភូ� ិ�ិង�មាជ័ិក្តីភូ� ិសៀដ្ឋាយក្តីំុង
មំាក្តី់ៗ  ទីទីួលបា��ូវិស្ថារុង១ ប្រក្តីមា១ �ិង�វិកិា�យួច្ឆិ��ួ�
សៀ�ឃុុំ��ីសៀ�ជ័ ប្រ�ះក្តីក្តី��ងស់្ថាវ យ សៀ�ត់េក្តី��ងធ់ី� ។ 

2ឯក្តីឧត់េ� អិុក គង ់�មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៦
ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាលប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ���ឡូុត់ ឃុុំ�មា�ជ័យ័ 
ឃុុំ��ុិង ឃុុំ�តាំសៀតាំក្តី ឃុុំ�តាំស្ថាញ �េី�ីការល�បាក្តី �ិងភា�
ង្ហាយប្រ�ួលក្តីំុងការអ�ុវិត់េការង្ហារនាសៀ�លក្តី�លងសៀ� �ិង
ការង្ហារបុ�េ ដូ្ឋច្ឆិជា៖ ការសៀរៀបុច្ឆិ�បុ�ើ ីបុ�ចូ លសៀឈាែ ះអំក្តីខែដ្ឋល
ប្រ�បុអ់ាយុសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ ជា�ិសៀ��ជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ ប្រ��ទា�ង
ការអ�ុវិត់េវិធិា�ការ�ុខាភបិាល ៣កុ្តី� ៣ការពារ �ិងការ
�ាបាលសៀ�ផុាះ ក្តីដូ៏្ឋច្ឆិជាការសៀធីវ�ច្ឆិតាំេ ឡីុ�័ក្តីសៀ�ផុាះ សៀ�ប្រ�ះក្តី
��ឡូុត់ សៀ�ត់េបាត់ដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាលត់�ណាងប្របុជាជ័� �ិងប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីា-
ឃុុំ� ��ឡូុត់ ឃុុំ�មា�ជ័យ័ ឃុុំ��ុិង ឃុុំ�តាំសៀតាំក្តី ឃុុំ�តាំស្ថាញ 
ឃុុំ�មា�ជ័យ័ ក្តីំុងប្រ�ះក្តី��ឡូុត់ សៀ�ត់េបាត់ដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ 
ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧត់េ� បសតី ម្រន �មាជិ័ក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៦
ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័�ជា�យួ�ឹងប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់�ិងឧបុត់ា�ភ
�វិកិាដ្ឋល់អំក្តីជ័�ង�ច្ឆិ��ួ�បីុនាក្តី ់សៀ�ប្រ�ះក្តី��សៀរាង សៀ�ត់េតាំខែក្តីវិ
នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

 -ឧបុត់ា�ភ�វិកិាជូ័�ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ��ឹងា ប្រក្តីះ�ប្រ�ូសៀ�ទីយ�ែ័ប្រ�-
ច្ឆិិត់េចាក្តីវ់ាា ក្តីស់្ថា�ងដូ្ឋ�ជ័�រុញ ជូ័�ប្របុជាជ័�១៨ឆំ្នាំ�សៀឡុ�ងសៀ�
សៀ�ឃុុំ��ឹងា ប្រ�ះក្តី��សៀរាង សៀ�ត់េតាំខែក្តីវិ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា
ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាលប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់�ិងនា�យក្តី
�វិកិាឧបុត់ា�ភដ្ឋល់រដ្ឋឋបាលឃុុំ��ឹងា�ប្រមាបុក់ារច្ឆិ�ណាយក្តីំុង

យុទីធនាការចាក្តីវ់ាា ក្តីស់្ថា�ងកូ្តីវិដី្ឋ-១៩ ដូ្ឋ�ជ័�រុញជូ័�ប្របុជា-
�លរដ្ឋឋ �ិងក្តី�ែក្តីរ �ិសៀយ៉ាជ័ិត់ សៀ�ឃុុំ��ឹងា ប្រ�ះក្តី��សៀរាង 
សៀ�ត់េខែក្តីវិ នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧត់ើ� ម� ឆន �មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៧
ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ប្របុជុ័�ជា�យួ�ឹងប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ �ិភាក្តីា �ិង
វាយត់ថ្ងៃ�លអ��ីការអ�ុវិត់េខែផុ�ការសៀឆុ្នាំះសៀ�កា�ក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំត់
សៀប្រជ័��សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់អាណ្យត់េិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២
សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័�ស្ថា�ប្រ�ះក្តីប្រត់ពា�ងប្របាស្ថាទី សៀ�ត់េឧត់េរមា�-
ជ័យ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័� �ិ�ិត់យវាយត់ថ្ងៃ�លលក្តីខណ្យ��ីត់េរិបុ�់សៀបុក្តីខ-
ជ័�ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� ប្រ�ះក្តីប្រត់ពា�ងប្របាស្ថាទី ប្រ�ះក្តីអ�លងខ់ែវិង 
ប្រ�ះក្តីចុ្ឆិងកាល់ ប្រ�ះក្តីបុនាា យអ��ិល �ិងប្រ�ះក្តី��សៀរាង សៀ�ត់េ
ឧត់េរមា�ជ័យ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ទីី២៨ �ិងទីី២៩ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�
២០២១។



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ35
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-ចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័��ិ�ិត់យវាយត់ថ្ងៃ�លបុខែ�ា�សៀបុក្តីខជ័�ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីា
ឃុុំ�ប្រក្តីស្ថា�ង ប្រ�ះក្តីចុ្ឆិងកាល់ សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា� ឯក្តីឧត់េ�សៀទី�-
រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េ ីគន់ គតី្ សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័�ស្ថា�ប្រ�ះក្តីចុ្ឆិងកាល 
សៀ�ត់េឧត់េរមា�ជ័យ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្តីអ�សៀណាយជាសៀប្រ�ឿងឧបុសៀភា� បុរសិៀភា� �ិង�មាភ រ 
រ�ួមា�៖ អងារ � ីទឹីក្តីប្រតី់ ទីឹក្តី�ីុអុីវិ បុិសីៀច្ឆិង ទឹីក្តីបុរ�ុិទីធ �ិងមាា �់
ខែច្ឆិក្តីជូ័�បុងបុអូ�ប្របុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលជួ័បុការល�បាក្តី �ិងរង-
សៀប្រ�ះសៀដ្ឋាយវិបិុត់េិជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ ច្ឆិ��ួ�១៦ប្រ�ួស្ថារ ប្រ��ទា�ង
ជ័ួបុ��សៀណ្យះ��ណាលសៀ�ក្តី សៀ�ក្តីប្រ�ី ជាប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� 
សៀ�ក្តីសៀ�ែៀ�ឃុុំ� ប្របុធា�បុាុ�េ���របាលរដ្ឋឋបាលឃុុំ� សៀដ្ឋ��ីី
សៀឈុំវងយល់អ��ី ការដ្ឋឹក្តីនា� �ិងការរកី្តីច្ឆិសៀប្រ��� សៀ�ឃុុំ�ប្រក្តីស្ថា�ង 
ប្រ�ះក្តីចុ្ឆិងកាល់ សៀ�ត់េឧត់េរមា�ជ័យ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា 
ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ិធីីបុុណ្យយអងគក្តីឋ�ិទា�ស្ថា��គី ច្ឆិ��ួ�៣វិត់េ
��៖ វិត់េប្រ�ះប្រ�ហែរត់� ៍សៀ�ក្តីំុង�ង្ហាា ត់ស់្ថាវ យដ្ឋងគុ � ប្រក្តីះងសៀ�ៀ�-
រាបុ វិត់េសៀកាះខែក្តីវិ�ិជ័យ័ថ្ងៃប្រ�ដ្ឋសៀងា�� សៀ�វិត់េថ្ងៃប្រ�ដ្ឋសៀងា�� សៀ�ក្តីំុង
ឃុុំ�ខែក្តីវិ�ណ៌្យ ប្រ�ះក្តី�ួក្តី �ិងវិត់េឥ�ារងសសីៀពាធីិញាណ្យ សៀ�វិត់េ
��រភា� សៀ�ក្តីំុងឃុុំ���រភា� ប្រ�ះក្តីអងគរជុ័� សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួ�ិធីីបុុណ្យយក្តីឋ�ិទា�ស្ថា��គី តាំ�ប្រ�ះ�ុទាធ �ុញ្ញាា ត់
សៀ�វិត់េប្របាស្ថាទីឥន្ត្រីនាា  សៀ�វិត់េសៀ�ក្តីបាា ប្រទីី �ាិត់សៀ��ង្ហាា ត់់
ស្ថាវ យដ្ឋងគុ � ប្រក្តីះ�សៀ�ៀ�រាបុ សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�

វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។
2ឯក្តីឧត់ើ� អឹង លាងហិួ �មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការ

ទីី៧ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័��ិ�ិត់យដ្ឋ�សៀណ្យ� រការចុ្ឆិះសៀឈាែ ះសៀបាះសៀឆំ្នាំត់ ជ័�រុញ
ប្របុជា�លរដ្ឋឋ �ិងការសៀរៀបុច្ឆិ�សៀបុក្តីខភា��ប្រមាបុឈ់ុំរសៀឈាែ ះ
សៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់ ់អាណ្យត់េទិីី៥ 
ឆំ្នាំ�២០២២ សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័�ស្ថា�ប្រ�ះក្តីជ័ល�ិរ ីសៀ�ត់េក្តី��ង-់
ឆំ្នាំ�ង នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័��ិ�ិត់យវាយត់ថ្ងៃ�លសៀបុក្តីខជ័�ឈុំរសៀឈាែ ះប្រក្តីះ�
ប្របឹុក្តីាឃុុំ�ទា�ង៥ ប្រ�ះក្តីជ័ល�ិរ ីសៀដ្ឋ��ីអី�ុវិត់េតាំ�ខែផុ�ការសៀឆុ្នាំះ
សៀ�កា�ក់ារសៀបាះសៀឆំ្នាំត់សៀប្រជ័��សៀរ ��ប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាឃុុំ� �ង្ហាា ត់់
អាណ្យត់េិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័�ស្ថា�ប្រ�ះក្តីជ័ល-
�ិរ ីសៀ�ត់េក្តី��ងឆំ់្នាំ�ង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧត់េ� មទព យទុធតី �មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៨
ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖
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-ចូ្ឆិលរ�ួកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�បុូក្តី�រុបុប្រក្តីះ�ការង្ហារចុ្ឆិះជ័ួយ�ូលដ្ឋាឋ �

សៀ�ត់េខែក្តីបុ សៀ�សៀ�ត់េខែក្តីបុ នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�

២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួជា�ណ្យៈអធិីបុតី់ក្តីំុង�ទិីាីញអបុអរស្ថាទីរ�ួបុអ�ុ-

�ាវិរយីសៀល�ក្តីទីី៦៨ បុុណ្យយឯក្តីរាជ័យជាតិ់ ៩ វិចិ្ឆិិិកា សៀ�ឧទីា�

�សៀ�ើច្ឆិសៀត់សៀជា ហិុន ថសន �ាិត់សៀ�ក្តីំុងភូ�ខិែក្តីបុ �ង្ហាា ត់ខ់ែក្តីបុ

ប្រក្តីះងខែក្តីបុ សៀ�ត់េខែក្តីបុ នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� សាយ 

្រូរនិ �មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៨ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ

ចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័�ប្រក្តីះ�ការង្ហារចុ្ឆិះជ័ួយ�ូលដ្ឋាឋ �ឃុុំ�ដូ្ឋ�តី់ ប្រ�ះក្តី

�ញាខែប្រក្តីក្តី សៀ�ត់េត់ីូងឃុំែុ �។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ថញ៉្  

សា្៉ន �មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៩ប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ

ចូ្ឆិលរ�ួជា�ណ្យៈអធិីបុតី់ភា�ក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ផុស�វផុាយសៀ�ល-

�សៀយ៉ាបាយអភវិិឌ្ឍឍ�ឃុ៍ុំ� �ង្ហាា ត់ ់ឆំ្នាំ�២០២២-២០២៧ សៀ�

ប្រ�ះក្តីថ្នាឡាបុរវិាា ត់ ់សៀ�ត់េ�ាឹងខែប្រត់ង។

2នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� សនួ

�ន ់�មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១០ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិងសៀ�ក្តី-

ជ័�ទាវិ ឯ្ �លា្ុនតី �មាជិ័កា�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១០ប្រ�ឹទីធ-

�ភា បា�អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ប្រក្តីះ�ការង្ហារចុ្ឆិះជ័ួយ

�ូលដ្ឋាឋ �សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់របុ�់

�សៀ�េច្ឆិ�ិជ័យ័សៀ�នា មទៀ ប៉ាញ ់ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី
ប្រក្តី�ួងការពារជាត់ិ សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ណាឋ �រ�ុខា សៀ�ត់េ

សៀ�ៀ�រាបុ។

2ឯក្តីឧត់េ� សនួ �ន់ �មាជ័ិក្តី�ណ្យៈក្តី�ែការទីី

១០ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ជួ័បុ��សៀណ្យះ��ណាល �ិងខែច្ឆិក្តីអ�សៀណាយជូ័�ដ្ឋល់ប្របុជា-

�លរដ្ឋឋប្រកី្តីប្រក្តីច្ឆិ��ួ�២០ប្រ�ួស្ថារ សៀដ្ឋាយក្តីំុង�យួប្រ�ួស្ថារៗ

ទីទីួលបា�អងារ២០�ីឡូុប្រកា� �១ីសៀក្តី� ប្រតី់�១យួរ ស្ថារុង១

�ិង�វិកិា�យួច្ឆិ��ួ� ប្រ��ទា�ងអសៀ�ើ �ញជា�ណ្យៈអធីិបុតី់ភា�

ក្តីំុង�ិធីីប្របុ�ល់ផុាះ១�ំង ជូ័�ដ្ឋល់ប្រក្តីះ�ប្រ�ួស្ថារសៀ�ក្តីយ៉ាយ 

្រឹង ្ ៉ក ់អាយុ៨២ឆំ្នាំ� ប្រ��ទា�ងឧបុត់ា�ភ�មាភ រ�យួច្ឆិ��ួ�

រ�ួមា�៖ អងារ២០០�ីឡូុ �២ីសៀក្តី� ប្រតី់�២យួរ ស្ថារុង៤ 

ទីឹក្តី�ខែណ្យើ ក្តី១សៀក្តី� ទឹីក្តីសៀដ្ឋាះសៀ�៥ក្តី�បុាុង �ារ-�១�ីឡូុ- 

ប្រកា� �វិកិា�យួច្ឆិ��ួ� �ិងបា�ដ្ឋា�កូ្តី�សៀដ្ឋ��សៀឈុំ�ច្ឆិ��ួ�បីុសៀដ្ឋ�� 

សៀ�ភូ�បិ្រត់ខែបុក្តី ឃុុំ�សៀ�ក្តីដូ្ឋង ប្រ�ះក្តីអងគរជុ័� សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ 

នាប្រ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ប្រ�ះក្តីអងគរធី� សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ តាំ�រយៈ

ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់(Zoom) សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យឆ្លុះលងរបាយការណ៍្យបុូក្តី�រុបុ-

លទីធផុលការង្ហារប្របុចា�ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �ិងសៀល�ក្តីទិី�សៀ�

ការង្ហារអ�ុវិត់េបុ�េ នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ

ឯ្ �លា្ុនតី �មាជ័ិកា�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១០ប្រ�ឹទីធ�ភា 

បា�អសៀ�ើ �ញនា�យក្តីបុច្ឆិចយ័សៀ�សៀវិរប្របុសៀ��ប្រ�ះ�ងឃ�ងស់ៀ�

វិត់េប្រ�ះឥ�ាសៀកាស្ថា សៀដ្ឋ��ីចូី្ឆិលរ�ួច្ឆិ�ខែណ្យក្តីក្តីំុង�ិធីីបុុណ្យយក្តីឋ�ិ-

ទា� សៀ�វិត់េប្រ�ះឥ�ាសៀកាស្ថា ភូ�បិ្រទា�ង ឃុុំ��លរប្រកា� ប្រក្តីះង

សៀ�ៀ�រាបុ សៀ�ត់េសៀ�ៀ�រាបុ៕
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ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�តុ់� �ិងថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�
២០២១ �មាជ័ិក្តី �មាជ័ិកាប្រ�ឹទីធ�ភាច្ឆិ��ួ�១០រូបុ បា�
អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័� សៀប្រត់ៀ�លក្តីខណ្យៈសៀរៀបុច្ឆិ�ប្របុជុ័�ភា�
ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុ សៀល�ក្តីទីី១១ (ASEP11) ក្តីំុងសៀ�ល-
បុ�ណ្យង សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យអ��ីវិឌ្ឍឍ�ភា�ការង្ហារខែដ្ឋលបា�សៀរៀបុច្ឆិ� 
ក្តី�លង�ក្តី �ិង�ិភាក្តីាអ��ីទីិ�សៀ�ការង្ហារបុ�ើ ដឹ្ឋក្តីនា�សៀដ្ឋាយ
សៀ�ក្តីជ័�ទាវិក្តីិត់េិ�ងគហបុណិិ្យត់ ឃួនួ សដុារ តី អ�ុប្របុធា�
ទីី២ ថ្ងៃ�រដ្ឋឋ�ភា �ិងជាអ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការសៀរៀបុច្ឆិ� 
ASEP11 តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom)។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �មាជ័ិក្តី �មាជ័ិកា
ប្រ�ឹទីធ�ភាច្ឆិ��ួ�១២រូបុ បា�អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�
ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុ សៀល�ក្តីទីី១១ សៀប្រកា��ូលបុទី 
«�ប្រងឹងភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភាសៀដ្ឋ��ី�ី�ើិភា� �ិងការអភវិិឌ្ឍឍ
ប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយចី្ឆិរភា�ក្តីំុង��យ័ �ិងសៀប្រកាយវិបិុត់េិកូ្តីវិដី្ឋ-១៩» 
សៀ�វិមិា�រដ្ឋឋ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ�បុណិិ្យត់ 
្៉ុង ឫទធតី ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៣ប្រ�ឹទីធ�ភា ឯក្តីឧត់េ� 
គង់ សារាជ ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៩ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�
អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួជាក្តីិត់េយិ�ក្តីំុង�ិធី�ីសៀមុាធីដ្ឋាក្តីឱ់្យយសៀប្របុ�ប្របា�់
ជាផុលូវិការអ�រទីី�េីការប្រក្តី�ួងសៀរៀបុច្ឆិ�ខែដ្ឋ�ដី្ឋ ��រូបុ�ីយក្តី�ែ 
�ិង��ណ្យង ់សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់របុ�់�សៀ�េច្ឆិអ�គ-
�ហាសៀ�នាបុត់ីសៀត់សៀជា ហិុន ថសន នាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េ ីថ្ងៃ�

ប្រ�ះរាជាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា សៀ�ទីី�េីការប្រក្តី�ួងសៀរៀបុច្ឆិ�ខែដ្ឋ�ដី្ឋ 
��រូបុ�ីយក្តី�ែ �ិង��ណ្យង។់

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� យង៉់ 
ថស្ ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ
ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�  ASEAN+3  �ិងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�  ASIA-
PACIFIC  ក្តីំុងប្រក្តីបុ�ណិ័្យ  IPU143  សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ិសៀ��
៣ វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ទីី៩ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �ណ្យៈប្របុតិ់ភូ
ទីទួីលបុ�ាុក្តីបុណាេ ញប្រក្តី��ីលធី��៌មាជ័កិ្តី�ភាសៀប្របុ�ភាស្ថា
បារា�ង ដ្ឋឹក្តីនា�សៀដ្ឋាយឯក្តីឧត់េ� ជា មជដ្ឋ �មាជ័ិក្តីអចិ្ឆិថ្ងៃន្ត្រី�េយ៍
ថ្ងៃ�បុណាេ ញប្រក្តី��ីលធី�ស៌ៀប្របុ�ភាស្ថាបារា�ង �ិងជាប្របុធា�
�ណ្យៈក្តី�ែការទីី២ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួ�ហា
��ំិបាត់ប្របុចា�ឆំ្នាំ� ថ្ងៃ�បុណាេ ញប្រក្តី��ីលធី��៌មាជ័ិក្តី�ភា
សៀប្របុ�ភាស្ថាបារា�ង ខែដ្ឋលផុាយសៀច្ឆិញ�ីសៀ�ត់េសៀក្តីបុិចិ្ឆិ ប្របុសៀទី�

សម្មាជិក សម្មាជិកាបពឹទធសភាចូ�រ ួ្ កនងុពិធិតីម�េងៗ
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កាណាដ្ឋា តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom) នាសៀវិ�សៀមាា ង២០:០០
នាទីីយបុ ់សៀមាា ងសៀ�ប្រ�ះរាណាច្ឆិប្រក្តីក្តី�ុុជា សៀ�ស្ថាល�ិសៀ��
៣ វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា។

2ឯក្តីឧត់េ�បុណិិ្យត់ ្៉ុង ឫទធតី ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី៣ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ទីទួីលជ័ួបុអំក្តីត់�ណាងប្រក្តីះ�ហុិ��ីុភ ី(CP) ច្ឆិ��ួ�៦នាក្តី ់
ខែផំុក្តីច្ឆិិ�ច ឹ��ត់វសៀល�សៀ�ក្តី �ិងក្តីំុងទឹីក្តី ប្រ��ទា�ងចុ្ឆិះ�ក្តី�ិ�ិត់យ
�ិក្តីាសៀឈុំវងយល់ សៀ�ក្តីំុងត់�បុ�រ់�ណី្យយដ្ឋាឋ �អភវិិឌ្ឍឍ�៍
ក្តី�ិសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ�ាងុ ឫទីធីខែ��ជ័យ័ សៀដ្ឋ��ីខីែ�វងរក្តីឱ្យកា�
វិ�ិិសៀយ៉ា�សៀល�វិ�័ិយក្តី�ិក្តី�ែ ក្តី�ិឧ�ាហក្តី�ែ ដ្ឋា�ដុ្ឋះ �ិង
ច្ឆិិ�ច ឹ��ត់វ នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដឹ្ឋក្តីនា�បុុ�គលិក្តី ក្តី�ែក្តីរ របុ�់ប្រក្តីះ�ហុិ�អឹ�ភកិ្តី M’sPig 
ខែដ្ឋលជាបុុប្រត់��ុ�័ធរបុ�់ប្រក្តីះ�ហុិ��ាុង ឫទីធីប្រ�ះបុ សៀធីវ��ិធីបីុ�ចុ ះ
បុឋ��ិ�ស្ថាង�ងស់ៀរាងច្ឆិប្រក្តី�ែីផុលិត់ច្ឆិ�ណី្យ�ត់វ ខែដ្ឋល
មា�ក្តីមាល �ងផុលិត់៣០សៀតាំ�កុំ្តីង១សៀមាា ង សៀ�ែ��ឹង១៨.០០០
សៀតាំ�ក្តីំុង�យួខែ� សៀ�ផុលូវិជាតិ់សៀល�៤ ប្រត់ង�ី់ឡូុខែ�ាប្រត់សៀល�
១៥៨ ភូ��ិសៀនារ�យ ឃុុំ�តាំថ្ងៃ� ប្រ�ះក្តីថ្ងៃប្រ��បុ ់សៀ�ត់េប្រ�ះ�ីហ�ុ 
នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯក្តីឧត់េ� សខុ ឥសាន ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី៤ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័� សៀដ្ឋ��ី�ីិភាក្តីាសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីើីប្រពាង
សៀ�ច្ឆិក្តីើីប្របុកា� ASEP11 ជា�យួ�ឹងបុណាើ �ភាថ្ងៃ�ប្របុសៀទី�
ជា�មាជ័ិក្តី ASEP11 តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom) ដឹ្ឋក្តីនា�
សៀដ្ឋាយឯក្តីឧត់េ� ហិុន ម៉្មានតី ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៧
រដ្ឋឋ�ភា សៀ�ស្ថាល��ំិ�ីទីបាយ�័ ថ្ងៃ�វិមិា�រដ្ឋឋ�ភា នា
ថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័��ិភាក្តីាការង្ហារ �ិងផ្កាល �់បុើូរសៀយ៉ាបុល់
ជា�យួ�ឹងសៀ�ក្តី នតីក�ូ ូរ តីណា�ឌ់ីតី (Nicco Rinaldi)  
អ�គនាយក្តីសៀ�ល�សៀយ៉ាបាយសៀប្រ�ប្របុសៀទី�ថ្ងៃ��ភាអ�រ ាុបុ 
សៀដ្ឋ��ីសីៀប្រត់ៀ�សៀរៀបុច្ឆិ�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុ
សៀល�ក្តីទីី១១ ខែដ្ឋល�ភាក្តី�ុុជាសៀធីវ�ជាមាច �់ផុាះតាំ�រយៈប្របុ��័ធ
�ិ�ែតិ់ (Zoom) សៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ខាង�ុ�
សៀ�ះ សៀ�ស្ថាល��ំិ�ីទីបាយ�័ ថ្ងៃ�វិមិា�រដ្ឋឋ�ភា នាថ្ងៃ�ៃទីី
១៥ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ ម្មាន ស�អាន ប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី៨ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ចូ្ឆិលរ�ួកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័��េី�ី ការខែណ្យនា�ប្រក្តីះ�ការង្ហារអំក្តី�សៀងាត់-
ការណ៍្យជាត់ិ�ប្រមាបុក់ារ�ិ�ិត់យបុ�ើ ីសៀឈាែ ះ �ិងការចុ្ឆិះសៀឈាែ ះ
សៀបាះសៀឆំ្នាំត់ឆំ្នាំ�២០២១ តាំ�រយៈប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom) នា
រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ិធីីប្របុកា�ខែក្តី�ប្រ�ួល �ិងបុ�សៀ�ញបុខែ�ា�
�មា�ភា��ណ្យៈក្តី�ែការស្ថាខា�មា��នារកី្តី�ុុជា សៀដ្ឋ��ីី
��េិភា� �ិងអភវិិឌ្ឍឍ� ៍សៀ�ត់េសៀកាះកុ្តីង �ិងសៀ�ត់េតាំខែក្តីវិ តាំ�រយៈ
ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom) នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨  �ិងថ្ងៃ�ៃទីី១២  ខែ�វិចិ្ឆិិិកា  ឆំ្នាំ�២០២១ 
ឯក្តីឧត់េ� មខៀវិ ្ុត អ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភា 
�ិងសៀ�ក្តីជ័�ទាវិ ឯ្ �លា្ុនតី �មាជិ័កា�ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី១០ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័�ប្រក្តីះ��ិភាក្តីាទីី១ 
ដ្ឋឹក្តីនា�សៀដ្ឋាយឯក្តីឧត់េ� បុណិិ្យត់ ថ្រន៉ សុត្ី ៉ន �ហប្របុធា�
កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ប្រក្តីះ��ិភាក្តីាទីី១ សៀដ្ឋ��ីសីៀប្រត់ៀ�ការង្ហារ�យួច្ឆិ��ួ�
�ប្រមាបុកិ់្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ប្រក្តីះ��ិភាក្តីាទីី១ ថ្ងៃ�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័� ASEP11
សៀ�ស្ថាល��ំិ�ីទីបាយ�័ វិមិា�រដ្ឋឋ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ឈុំតិ 
គឹ្�ត ប្របុធា�ប្រក្តីះ��តិ់េភា�ប្រ�ឹទីធ�ភាក្តី�ុុជាជា�យួ�ឹង
�ភាអូន្ត្រីស្ថាេ លី �ិង�ភាញាូ ហស�ខែឡុ� �ិងជាអ�ុប្របុធា�
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�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៥ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញដ្ឋឹក្តីនា�ប្រក្តីះ��តិ់េភា�
�មាជ័ិក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាទីទីួលបុ�ាុក្តីប្រក្តីះ��តិ់េភា��ភាអូន្ត្រីស្ថាេ លី 
�ិង�ភាញាូ ហស�ខែឡុ� ជ័ួបុ�ិភាក្តីាការង្ហារជា�យួ�ឹងឯក្តីឧត់េ� 
Pablo Kang ឯក្តីអ�គរដ្ឋឋទូីត់អូន្ត្រីស្ថាេ លីប្របុចា�ប្រ�ះរាណាច្ឆិប្រក្តី
ក្តី�ុុជា សៀដ្ឋ��ី�ីប្រងឹង�ប្រងីក្តីច្ឆិ�ណ្យង�តិ់េភា�រវាងប្របុជាជ័� 
�ិងប្របុសៀទី�ទា�ង�ីរ (ក្តី�ុុជា-អូន្ត្រីស្ថាេ លី) សៀ�សៀភាជ័�ីយដ្ឋាឋ � 
Pacow រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ឈុំតិ 
គឹ្�ត អ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៥ប្រ�ឹទីធ�ភា �ិង
ឯក្តីឧត់េ� ឆាយ វិណាា  សៀលខាធិីការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៥
ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួជាក្តីិត់េយិ�ក្តីំុង�ិធីីប្របារ�ធ
�ួបុសៀល�ក្តីទីី៣០ ថ្ងៃ�កិ្តីច្ឆិចប្រ��សៀប្រ�ៀង��េិភា�ទីីប្រក្តីះងបាា រ�ី 
សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ឯក្តីឧត់េ� បប៉ាក់ សខុុន ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ-
�ន្ត្រី�េី រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីប្រក្តី�ួងការបុរសៀទី� �ិង�ហប្របុតិ់បុត់េកិារ
អ�េរជាតិ់ សៀ�ស្ថាលរ �ដ្ឋួលវិមិា���េិភា� ទីី�េីការ�ណ្យៈ-
រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� ណា � ទុ� 
សៀលខាធិីការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី១ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិល
រ�ួសៀ�រ�វិញិ្ញាា ណ្យក្តីខ�ធ��ឯក្តីឧត់េ�កិ្តីត់េិ�ីត់ិសៀកា�លបុណិិ្យត់
ងួន ញ�ិ អ�ុប្របុធា�ទីី១រដ្ឋឋ�ភា សៀ�សៀ�ហដ្ឋាឋ � ថ្ងៃ��� 
�ាិត់ក្តីំុងភូ�អិណ្យេូ ង �ង្ហាា ត់ខ់ែប្រ�ក្តីប្របា �ណិ្យច្ឆិារអ�សៀ�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� អន 
សិុ� សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៤ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ
ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័� សៀដ្ឋ��ី�ិី�ិត់យ �ិង�ិភាក្តីាផុើល់សៀយ៉ាបុល់
សៀល��ីតិ់វិធិីី ថ្ងៃ�ការសៀប្រជ័��សៀរ ���មា�ភា�វា�ែិ�ជ័�នាញ ASEP
សៀល�ក្តីទីី១១ សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�សៀ�ក្តីជ័�ទាវិ មឡាក មខង 
ប្របុធា��ណ្យៈប្របុតិ់ភូ�ភាក្តី�ុុជា ថ្ងៃ�ប្រក្តីះ��ិភាក្តីាទីី៣ �ិង
ជាប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការទីី៨រដ្ឋឋ�ភា សៀ�ស្ថាល��ំិ�ីទី
បាយ�័ វិមិា�រដ្ឋឋ�ភា ។

2ឯក្តីឧត់េ� ឆាយ វិណាា  សៀលខាធីិការ�ណ្យៈក្តី�ែការ
ទីី៥ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញ៖

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ប្រក្តីះ��ិភាក្តីាទីី៣ ថ្ងៃ�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ភា�
ជាថ្ងៃដ្ឋ�ូ�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុសៀល�ក្តីទីី១១ (ASEP11) ដ្ឋឹក្តីនា�សៀដ្ឋាយ
ឯក្តីឧត់េ� សសួ �៉រ៉ា អ�ុប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែកាទីី៥រដ្ឋឋ�ភា 
�ិងជាប្របុធា�ប្រក្តីះ�ដឹ្ឋក្តីនា�ក្តីិច្ឆិចប្របុជុ័�ប្រក្តីះ��ិភាក្តីាទីី៣ ជា�យួ 
�ឹង Dr.Lean Russell �ន្ត្រី�េីជា��់ុ�់ខែផុំក្តីសៀ�ល�សៀយ៉ាបាយ
ទីទួីលបុ�ាុក្តីជ័��ួយខែផុំក្តីសៀ�ល�សៀយ៉ាបាយ ថ្ងៃ��ហ���៍
អ�រ ាុបុ �ិងអងគការសៀ�ីៀង �ិងក្តី�ិក្តី�ែ ថ្ងៃ��ហប្របុជាជាត់ិ
ប្របុចា�ក្តី�ុុជា �ិងជាវា�ែិ�ជ័�នាញរបុ�់ប្រក្តីះ��ិភាក្តីាទីី៣ តាំ�
ប្របុ��័ធ�ិ�ិែត់ (Zoom) នាថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ច្ឆិសៀងអៀត់��ំិបាត់បុូក្តី�រុបុការង្ហារឆំ្នាំ�
២០២០ �ិងពាក្តីក់្តីណាេ លឆំ្នាំ�២០២១ របុ�់ប្រក្តី�ួងការ-
បុរសៀទី� �ិង�ហប្របុតិ់បុត់េកិារអ�េរជាតិ់ សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�
ឯក្តីឧត់េ� បប៉ាក់ សខុុន ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េ ីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីប្រក្តី�ួង
ការបុរសៀទី� �ិង�ហប្របុតិ់បុត់េកិារអ�េរជាតិ់ សៀ�ទី�ីេីការ
ប្រក្តី�ួង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� មឈុំើយ 
ចាំន់ណា សៀលខាធិីការ�ណ្យៈក្តី�ែការទីី៧ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�
អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុង�ិធីីប្របុកា�ផុស�វផុាយខែផុ�ការយុទីធ-
ស្ថាន្ត្រី�េ�េី�ី «ការសៀបុ�ក្តីទីទួីលសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យវាា ក្តីស់្ថា�ង» របុ�់
ប្រក្តី�ួងសៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ឯក្តីឧត់េ�អ�គបុណិិ្យត់
�ភាចារយ អូន ព័នធ្ុនតីរដ្ឋ ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី រដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េី
ប្រក្តី�ួងសៀ�ដ្ឋឋកិ្តីច្ឆិច �ិងហិរ�ា វិត់ាុ �ិងជាប្របុធា��ណ្យៈក្តី�ែការ
ជាត់ិអភវិិឌ្ឍឍ�ស៍ៀទី�ច្ឆិរណ៍្យ តាំ�រយៈប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom)៕
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អគគម�ខាធិិការដា្ឋ នបពឹទធសភាប្រជុ�្រូកសរ្ុរ�ទធ��ការងារប្រចាំ�ថខតុលា
និងម�ើកទិសម�ការងារថខវិិចិិកា ឆាន �២០២១

ក្តីិច្ឆិចប្របុជុ័�បុូក្តី�រុបុលទីធផុលការង្ហាររបុ�់អ�គសៀលខាធិីការ-

ដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភាប្របុចា�ខែ�តុ់� �ិងសៀល�ក្តីទិី�សៀ�ការង្ហារខែ�

វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ បា�ប្របុប្រ�ឹត់េសៀ�នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុ់�

ឆំ្នាំ�២០២១ សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ឯក្តីឧត់េ� អិុ� សារទឹធ អ�គ-

សៀលខាធិីការប្រ�ទឹីធ�ភា សៀដ្ឋាយមា�ការអសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួ�ី

ឯក្តីឧត់េ�អ�គសៀលខាធិីការរងប្រ�ឹទីធ�ភា អ�គនាយក្តី អ�គនា-

យិកា ថ្ងៃ�អ�គនាយក្តីដ្ឋាឋ �ទា�ង៥ �ិងអ�គ ធិីការ សៀ�ស្ថាល-

�ិកាខ ស្ថា�ខាងសៀជ័�ង ប្រ��ទា�ងមា�ការចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័��ី

ច្ឆិមាៃ យរបុ�់ថំ្នាក្តីដ់្ឋឹក្តីនា�ប្រ�បុអ់ងគភា�ច្ឆិ�ណុ្យះអ�គសៀលខាធិីការ-

ដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភា ចាបុ�់ីប្របុធា�នាយក្តីដ្ឋាឋ �សៀឡុ�ង តាំ�ប្របុ��័ធ

�ិ�ែតិ់ (Zoom)។

សៀ�ក្តីំុងឱ្យកា�សៀនាះ ក្តីម៏ា�ការបុញ្ញាច �ងវិសីៀដ្ឋអូបូុក្តី�រុបុ

លទីធផុលការង្ហារប្របុចា�ខែ�តុ់� �ិងទិី�សៀ�ការង្ហារប្របុចា�ខែ�

វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ �ិងកិ្តីច្ឆិច�ិភាក្តីាផ្កាល �់បុេូរបុទី�ិសៀស្ថាធី�៍

ការង្ហារ បុញ្ញាា ប្របុឈុំ� ��ណូ្យ��រ ប្រ��ទា�ង�តិ់បុូក្តី�រុបុ

របុ�់ឯក្តីឧត់េ�អ�គសៀលខាធិីការប្រ�ឹទីធ�ភា។

មា�ប្របុស្ថា��ក៍្តីំុងឱ្យកា�សៀនាះ ឯក្តីឧត់េ� អិុ� សារទឹធ 

អ�គសៀលខាធិីការប្រ�ឹទីធ�ភា បា�ជ័ប្រមាបុជូ័�អងគប្របុជុ័�អ��ី

�ភា�ការណ៍្យអ�េរជាតិ់ ត់�បុ� ់�ិង�ភា�ការណ៍្យជាតិ់ 

ប្រ��ទា�ងសៀធីវ�ការបុូក្តី�រុបុលទីធផុលការង្ហាររបុ�់អ�គសៀលខា-

ធីិការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភាក្តីំុងខែ�តុ់� សៀដ្ឋាយក្តីត់�់មាគ ល់សៀឃុំ�ញ

ថ្នា ស្ថាា �ភា�ការរកី្តីរាលដ្ឋាលថ្ងៃ�ជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ មា��ភា�

ធូីរប្រស្ថាល រាជ័រដ្ឋាឋ ភបិាលក្តី�ុុជាក្តី��ុងសៀបាះជ័�ហា�សៀឆុ្នាំះសៀ�

សៀបុ�ក្តីប្របុសៀទី�ដ្ឋ�សៀណ្យ� រការសៀ�ញសៀលញសៀឡុ�ងវិញិសៀល�ប្រ�បុវ់ិ�័ិយ

នាសៀ�លខាង�ុ�។ ក្តីំុងបុរបិុទីសៀនាះ អ�គសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �

ប្រ�ឹទីធ�ភាប្រត់ូវិ�ិត់��បុត់ខ់ែបុ�តាំ���លង�ែី សៀដ្ឋាយសៀរៀ�រ�់

ជា�យួ�ឹងកូ្តីវិដី្ឋ-១៩ �ិង�ិត់��ផុេល់សៀ�វាសៀល�ការង្ហារជា

អាទីិភា� សៀដ្ឋ��ីបី្រទីប្រទីងស់ៀល��ុ�ង្ហាររបុ�់ប្រ�ឹទីធ�ភាឱ្យយប្របុប្រ�ឹត់េ

សៀ�បា�សៀដ្ឋាយរលូ�។ ប្រ�បុសៀ�លជា�យួ�ំសៀ�ះ អ�គសៀលខា-

ធីិការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�សៀរៀបុច្ឆិ� �ិងចាត់ខ់ែច្ឆិងការប្របុជុ័��ណ្យៈ-

ក្តីមាែ ធីិការអចិ្ឆិថ្ងៃន្ត្រី�េយប៍្រ�ឹទីធ�ភាច្ឆិ��ួ�១សៀល�ក្តី តាំ�ប្របុ��័ធ

�ិ�ែតិ់ (Zoom)។ ច្ឆិ�សៀពាះ�ុ�ង្ហារត់�ណាង អ�គសៀលខាធិីការ-

ដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�បុ�សៀ�ញ�ុ�ង្ហាររបុ�់�លួ�បា�យ៉ាា ងលអ

ឯក្តីឧត់េ� អិុ� ស្ថារទឹីធ ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�បុូក្តី�រុបុលទីធផុលការង្ហារប្របុចា�ខែ�តុ់�

ថំ្នាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�អ�គសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភាចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័�បុូក្តី�រុបុលទីធផុលការង្ហារប្របុចា�ខែ�តុ់� សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ិសៀ��៣
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ប្របុសៀ��រតាំ�ត់ប្រ�ូវិការចា�បាច្ឆិជ់ាក្តីខ់ែ�េងប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយភា�

ទីទួីល�ុ�ប្រត់ូវិតាំ��ុ��ញ្ញាា សៀរៀងៗ�លួ� សៀដ្ឋាយសៀផ្កាេ ត់ការ

យក្តីចិ្ឆិត់េទុីក្តីដ្ឋាក្តីចុ់្ឆិះតាំ��ូលដ្ឋាឋ � សៀដ្ឋ��ីជី័ួបុ�ិភាក្តីាការង្ហារ

ជា�យួ�ឹងអាជាា ធីរ�ូលដ្ឋាឋ � សៀឈុំវងយល់អ��ី�ុ�ទុីក្តីខ សៀដ្ឋាះ-

ប្រស្ថាយបុញ្ញាា ប្របុឈុំ� ប្រ��ទា�ងខែច្ឆិក្តីអ�សៀណាយជូ័�ប្របុជា�ល-

រដ្ឋឋខែដ្ឋលមា�ជី័វិភា��វះខាត់ �ិងក្តី��ុងសៀធីវ�ច្ឆិតាំេ ឡីុ�័ក្តី សៀ�

រាជ័ធា�ីភំ�សៀ�ញ�ិងតាំ�បុណាេ សៀ�ត់េនានា។ សៀដ្ឋាយខែឡុក្តី

ច្ឆិ�សៀពាះ�ុ�ង្ហារកិ្តីច្ឆិច�ហប្របុតិ់បុត់េិការអ�េរជាតិ់ អ�គសៀលខា-

ធីិការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភាបា�សៀរៀបុច្ឆិ� �ិងចាត់ខ់ែច្ឆិងការជ័ួបុ�ិភាក្តីា

ការង្ហារជា�យួ�ឹងប្របុធា��ភាប្របឹុក្តីា�សៀយ៉ាបាយប្របុជា-

ជ័�ចិ្ឆិ� �ិងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�សៀវិទិីកា�ភាអា�ីុ-អ�រ ាុបុ ASEP, APF 

តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom)។

�ប្រមាបុទ់ីិ�សៀ�ការង្ហារខែ�វិចិ្ឆិិិកាខាង�ុ� ឯក្តីឧត់េ�អ�គ-

សៀលខាធីិការប្រ�ឹទីធ�ភាបា�ក្តី�ណ្យត់ឱ់្យយប្រ�បុអ់ងគភា�ប្រត់ូវិបុ�េ

យក្តីចិ្ឆិត់េទុីក្តីដ្ឋាក្តី�់ុ�់បុ�េផុេល់សៀ�វាជូ័��មាជ័ិក្តី �មាជ័ិកា

ប្រ�ឹទីធ�ភាឱ្យយបា�លអប្របុសៀ��រ �ិងប្រ�បុប់្រជ័ះងសៀប្រជាយ សៀល��ុ�ង្ហារ

ទា�ង៥របុ�់ប្រ�ឹទីធ�ភា ជា�ិសៀ��ការសៀរៀបុច្ឆិ� �ិងចាត់ខ់ែច្ឆិង

ការប្របុជុ័�វិសិ្ថា��ា ប្រ�ឹទីធ�ភា ប្រ��ទា�ងខែណ្យនា�ឱ្យយប្រ�បុអ់ងគភា� 

�ិង�ន្ត្រី�េីរាជ័ការទា�ងអ�់ប្រតូ់វិបុ�េយក្តីចិ្ឆិត់េទុីក្តីដ្ឋាក្តីចូ់្ឆិលរ�ួ

បុង្ហាា រការរកី្តីរាលដ្ឋាលថ្ងៃ�ជ័�ង�កូ្តីវិដី្ឋ-១៩ សៀដ្ឋាយអ�ុវិត់េឱ្យយ

បា�ខាើ បុ�់ើួ�តាំ�វិធិា�ប្រក្តី�ួង�ុខាភបិាលឱ្យយបា��ាត់ច់្ឆិត់ ់

�ិងបុ�េចូ្ឆិលរ�ួអ�ុវិត់េវិធិា�ការ  «៣         ការពារ ៣កុ្តី�» ឱ្យយបា�

លអប្របុសៀ��រ៕

 (អត់ាបុទី៖ វិង ់�ុជាត់ិ �ិងរូបុភា�៖ �ុ�ី �ុច្ឆិិនាើ )

ថំ្នាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�អ�គសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភាចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័�បុូក្តី�រុបុលទីធផុលការង្ហារប្របុចា�ខែ�តុ់� សៀ�ស្ថាលប្របុជុ័��ិសៀ��៣

ថំ្នាក្តីដឹ់្ឋក្តីនា�អ�គសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភាចូ្ឆិលរ�ួប្របុជុ័�បុូក្តី�រុបុលទីធផុលការង្ហារប្របុចា�ខែ�តុ់� តាំ�រយៈប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom)
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្�នតេតីសភាក្ុុជាបតូវិប៉ានពបងឹងស្តាភាពម�ើជ�នាញសេយត័សភា

វិ�គបុណ្យេុ ះបុណាេ ល�េី�ី �វយត័់�ភា �ិងការអ�ុវិត់េ

ជាក្តីខ់ែ�េង�ប្រមាបុ�់ន្ត្រី�េីបុសៀប្រ��ការសៀ�ក្តីំុង�ភា ប្រត់ូវិបា�សៀរៀបុច្ឆិ�

�ិធីីបិុទីវិ�គ សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ឯក្តីឧត់េ� អិុ� សារទឹធ អ�គ-

សៀលខាធីិការប្រ�ទឹីធ�ភា នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�

២០២១។

�ិធីបីុិទីវិ�គសៀនាះ ប្របុប្រ�ឹត់េសៀ�តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom) 

សៀដ្ឋាយមា�ការអសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួ�ីឯក្តីឧត់េ� Philippe Courard

�មាជ័ិក្តីប្រ�ឹទីធ�ភាត់�ណាងរាន្ត្រី�េ ថ្ងៃ��ភា�ហ��័ធវាា ល់-

ឡូុ�ីប្រ�ះច្ឆិខែ�លខែបុលិហសុកិ្តី សៀ�ក្តី ដារ៉ារទិធ គឹ្�ត 

នាយក្តីប្របុតិ់បុត់េិ�ជ័ឈ�ណិ្យល�ភាអា�ីុ សៀ�ក្តី សៀ�ក្តីប្រ�ី 

ជាប្រ�ូឧសៀទីា�នា� �ិកាខ កា��ក្តី�ី�ភាក្តី�ុុជា ថ្ងៃ� ឥណូិ្យ-

សៀណ្យ�ីុ សៀកាះបុាូសៀលសៀ��ីុ �ិង�ជ័ឈ�ណិ្យល�ភាអា�ីុ។

មា�ប្របុស្ថា��ស៍ៀ�ក្តីំុងឱ្យកា�សៀនាះ ឯក្តីឧត់េ� អិុ� សារទឹធ 

អ�គសៀលខាធិីការប្រ�ទឹីធ�ភា បា��ខែ�េង�ូវិសៀ�ច្ឆិក្តីើីរកី្តីរាយ

សៀកាត់�រសៀ��រ �ិងវាយត់ថ្ងៃ�ល�ុ�់ច្ឆិ�សៀពាះការសៀរៀបុច្ឆិ�ឱ្យយមា�វិ�គ

បុណ្យេុ ះបុណាេ លសៀ�ះសៀឡុ�ង បា�សៀផុារ�ូវិបុទី�ិសៀស្ថាធី� ៍�ិងការ

ខែច្ឆិក្តីរ �ខែលក្តីច្ឆិ�សៀណ្យះដឹ្ឋងលអៗ�ី�ំសៀ�វិញិសៀ��ក្តី�ីបុណាេ �ភា

សៀប្របុ�ភាស្ថាបារា�ង សៀដ្ឋ��ីចូី្ឆិលរ�ួអ�ុវិត់េសៀបុ�ក្តីក្តី�ែក្តីំុង�ុ�ង្ហារ

ប្រត់ួត់�ិ�ិត់យ �ិង�ុ�ង្ហារ�ីត់ិក្តី�ែ ប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយ�វយត័់ភា�

សៀ�ញសៀលញ។ 

ឯក្តីឧត់េ�បា�បុញ្ញាើ ក្តីថ់្នា សៀទាះបុីក្តីំុងបុរបិុទីកូ្តីវិដី្ឋ-១៩ 

�ិងបុញ្ញាា ប្របុឈុំ�នានា បា�បុងាឱ្យយមា�ការរា�ង�ាះ�ូវិកិ្តីច្ឆិច-

ដ្ឋ�សៀណ្យ� រការរបុ�់�ភាក្តីស៏ៀដ្ឋាយ ក្តីវ៏ិ�គបុណ្យេុ ះបុណាេ ល �ិងកិ្តីច្ឆិច-

�ហប្របុតិ់បុត់េកិាររបុ�់�ភាក្តី�ុុជា សៀ�ខែត់បុ�េជា�ិច្ឆិចជា�យួ

�ឹងថ្ងៃដ្ឋ�ូនានា ក្តីំុង�យ័�ប្រងឹង �ិងសៀធីវ�ឱ្យយទី�សៀ��បុក្តី�ែ�ូវិការ

សៀរៀបុច្ឆិ� �ិងប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយភា�ឯក្តីរាជ័យរបុ�់�ភា សៀដ្ឋ��ីបីុសៀងា�ត់

�ូវិប្របុ��័ធ�យួ ខែដ្ឋលដ្ឋ�សៀណ្យ� រការប្របុក្តីបុសៀដ្ឋាយប្របុ�ិទីធភា�

ឈុំរសៀល�សៀ�លការណ៍្យការខែបុងខែច្ឆិក្តីអ�ណាច្ឆិ។

វិ�គបុណ្យេុ ះបុណាេ ល�េី�ី �វយត័់�ភា មា��ិកាខ កា�

ចូ្ឆិលរ�ួ�ក្តី�ី�ភាក្តី�ុុជា �ភាថ្ងៃ� �ភាឥណូិ្យសៀណ្យ�ីុ �ិង

សៀកាះបុាូសៀលសៀណ្យ�ីុ �ិក្តីាតាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ (Zoom) រយៈសៀ�ល

២ថ្ងៃ�ៃ សៀ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១។ 

វិ�គបុណ្យេុ ះបុណាេ លសៀនាះសៀរៀបុច្ឆិ�សៀឡុ�ងសៀប្រកា�ការផុេួច្ឆិសៀផុេ�� ថ្ងៃ�

ប្រក្តីះ��ភាជាត់ិក្តី�ុុជាសៀប្របុ�ភាស្ថាបារា�ង ក្តីំុងប្រក្តីបុ�ណិ័្យក្តីិច្ឆិច-

�ហប្របុតិ់បុត់េិការរវាង�ភាសៀប្របុ�ភាស្ថាបារា�ង �ិង�ជ័ឈ�ណិ្យល

�ភាអា�ីុ៕

(អត់ាបុទី៖ វិង ់�ុជាត់ិ �ិងរូបុភា�៖ �ឹ� �ិទីធី)

ទិីដ្ឋឋភា�ក្តីំុង�ិធីីបិុទីវិ�គបុណ្យេុ ះបុណាេ ល

ឯក្តីឧត់េ� អិុ� ស្ថារទឹីធ កុំ្តីង�ិធីីបិុទីវិ�គបុណ្យេុ ះបុណាេ ល
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ស្សកម្មមភា�អគ្គគ លេ�ខាធិិការដ្ឋាា ន ព្រឹ�ឹទធស្សភា
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សក្ាភាពថាន ក់ដឹកនា �អគគម�ខាធិិការដា្ឋ នបពឹទធសភា 
ចូ�រ ួ្ កិច្ចប្រជុ� និងពិធិតីម�េងៗ

2នាប្រ�ឹក្តីថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� អិុ� សារទឹធ

អ�គសៀលខាធីិការប្រ�ទឹីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញដ្ឋឹក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ប្រតួ់ត់-

�ិ�ិត់យការង្ហារ��ខា�់ៗ  �ិងក្តី�ណ្យត់ទ់ីិ�សៀ�ការង្ហារនាសៀ�ល

ខាង�ុ�របុ�់អ�គសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភា សៀដ្ឋាយមា�

ការអសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួ�ីឯក្តីឧត់េ�អ�គសៀលខាធិីការរង អ�គនាយក្តី 

អ�គនាយិកា ថ្ងៃ�អ�គនាយក្តីដ្ឋាឋ �ទា�ង៥ �ិងអ�គ ធិីការ សៀ�

ស្ថាល�ិសៀ��ជា�ស់ៀប្រកា� វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា។

2នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 

អិុ� សារទឹធ អ�គសៀលខាធិីការប្រ�ទឹីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញជាអធិី-

បុតី់ភា�ក្តីំុងកិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការប្រ�បុប់្រ�ងសៀរៀបុច្ឆិ�សៀ�ល-

ការណ៍្យដ្ឋាក្តី�់ន្ត្រី�េរីាជ័ការឱ្យយ�ាិត់សៀ�ក្តីំុងភា�ទី�សៀ�រសៀដ្ឋាយ�ែ �

សៀបុៀវិត់ស សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ�ិភាក្តីាសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងសៀ�ច្ឆិក្តីេី�សៀប្រ�ច្ឆិ 

�េី�ីសៀ�លការណ៍្យដ្ឋាក្តី�់ន្ត្រី�េីរាជ័ការឱ្យយ�ាិត់សៀ�ក្តីំុងភា�ទី�សៀ�រ

សៀដ្ឋាយ�ែ �សៀបុៀវិត់ស �ិងបុញ្ញាា សៀផុសងៗ សៀដ្ឋាយមា�ការអសៀ�ើ �ញ

ចូ្ឆិលរ�ួ�ីប្របុធា� �មាជ័ិក្តី �មាជិ័កា�ណ្យៈក្តី�ែការ សៀ�

ស្ថាល�ិសៀ��ខាងសៀប្រកា� វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា។

2នាប្រ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 

អិុ� សារទឹធ អ�គសៀលខាធីិការប្រ�ទឹីធ�ភាបា�អសៀ�ើ �ញដ្ឋឹក្តីនា�

ក្តីិច្ឆិចប្របុជុ័�ប្រតួ់ត់�ិ�ិត់យការង្ហារ��ខា�់ៗ  �ិងក្តី�ណ្យត់ទិ់ី�សៀ�

ការង្ហារនាសៀ�លខាង�ុ�របុ�់អ�គសៀលខាធីិការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភា 

សៀដ្ឋាយមា�ការអសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួ�ីឯក្តីឧត់េ�អ�គសៀលខាធិីការ-

រង អ�គនាយក្តី អ�គនាយិកា ថ្ងៃ�អ�គនាយក្តីដ្ឋាឋ �ទា�ង៥ �ិង

អ�គ ធីិការ �ិងនាយក្តីដ្ឋាឋ �ពាក្តី�់�័ធ សៀ�ស្ថាល�ិកាខ ស្ថា�

ខាងសៀជ័�ង វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា។



ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា
ស្សកម្មមភា�អគ្គគ លេ�ខាធិិការដ្ឋាា ន ព្រឹ�ឹទធស្សភា44

សក្ាភាពថាន ក់ដឹកនា �អគគម�ខាធិិការដា្ឋ នបពឹទធសភា 
ចូ�រ ួ្ កិច្ចប្រជុ� និងពិធិតីម�េងៗ

2នាប្រ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 

អិុ� សារទឹធ អ�គសៀលខាធីិការប្រ�ទឹីធ�ភា បា�អ�ុញ្ញាា ត់ឱ្យយ

ក្តីញ្ញាា  Nina Lazare ក្តី�ែ�ិក្តីាការជី័�ជាតិ់បារា�ង ចូ្ឆិលជួ័បុ

�ខែ�ើងការ�ួរ�� �ិងជ័ប្រមាបុ�ក្តីំុងឱ្យកា�ខែដ្ឋលក្តីញ្ញាា

�ឹងបុ�ចបុក់្តី�ែ�ិក្តីាសៀ�អ�គសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភា

នាដ្ឋ�ណាច្ឆិខ់ែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ខាង�ុ�សៀ�ះ សៀ�ការយិ៉ា-

ល័យឯក្តីឧត់េ�អ�គសៀលខាធិីការប្រ�ឹទីធ�ភា។

2នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�តុ់� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 

មឡាក ឆាយ អ�គសៀលខាធិីការរងប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ

ដឹ្ឋក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការប្រ�បុប់្រ�ងសៀរៀបុច្ឆិ�សៀ�លការណ៍្យ

ដ្ឋាក្តី�់ន្ត្រី�េីរាជ័ការឱ្យយ�ាិត់សៀ�ក្តីំុងភា�ទី�សៀ�រសៀដ្ឋាយ�ែ �សៀបុៀវិត់ស 

សៀដ្ឋ��ីបី្របុជុ័��ិ�ិត់យ�ិភាក្តីាសៀល�សៀ�ច្ឆិក្តីេីប្រពាងសៀ�ច្ឆិក្តីេី�សៀប្រ�ច្ឆិ 

�េី�ីសៀ�លការណ៍្យដ្ឋាក្តី�់ន្ត្រី�េីរាជ័ការឱ្យយ�ាិត់សៀ�ក្តីំុងភា�

ទី�សៀ�រសៀដ្ឋាយ�ែ �សៀបុៀវិត់ស �ិងបុញ្ញាា សៀផុសងៗ សៀដ្ឋាយមា�ការ

អសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួ�ី�មាជ័ិក្តី �មាជ័ិកា�ណ្យៈក្តី�ែការ សៀ�

ស្ថាល�ិសៀ��ខាងសៀប្រកា� វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា។

2នាប្រ�កឹ្តីថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 

មឡាក ឆាយ អ�គសៀលខាធិីការរងប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ

ចូ្ឆិលរ�ួក្តីំុងក្តី�ែវិធិីីផុស�វផុាយសៀ�ៀវិសៀ��ិក្តីាប្រស្ថាវិប្រជាវិ��ប្រទី

កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័�ក្តី��ូលអា�ីុ-អ�រ ាុបុសៀល�ក្តីទីី១៣៖ កិ្តីច្ឆិច�ហប្របុតិ់បុត់េិការ

�ហុភា�ី�ិយ� សៀដ្ឋ��ីអីនា�ត់ខែដ្ឋលមា�ភា�ធី� ់ចី្ឆិរភា� �ិង

ខែផុអក្តីសៀល�ច្ឆិាបុ�់ប្រមាបុ ់ASEM សៀប្រកា�អធិីបុតី់ភា�ឯក្តីឧត់េ� 

បប៉ាក់ សខុុន ឧបុនាយក្តីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េ ីរដ្ឋឋ�ន្ត្រី�េីប្រក្តី�ួងការ-

បុរសៀទី� �ិង�ហប្របុតិ់បុត់េកិារអ�េរជាតិ់ តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់ 

(Zoom) សៀ�ស្ថាល�ិសៀ��៣ វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា។



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

45

សក្ាភាពថាន ក់ដឹកនា �អគគម�ខាធិិការដា្ឋ នបពឹទធសភា 
ចូ�រ ួ្ កិច្ចប្រជុ� និងពិធិតីម�េងៗ

2នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 

មឡាក ឆាយ អ�គសៀលខាធិីការរងប្រ�ឹទីធ�ភា បា�អសៀ�ើ �ញ

ដ្ឋឹក្តីនា�កិ្តីច្ឆិចប្របុជុ័��ណ្យៈក្តី�ែការប្រក្តីះ�ប្របឹុក្តីាវិ�ិយ័ ថ្ងៃ�អ�គសៀលខា-

ធិីការដ្ឋាឋ �ប្រ�ឹទីធ�ភា សៀដ្ឋ��ី�ីិ�ិត់យ �ិង�ិភាក្តីាសៀល�ក្តីរណី្យ

�ន្ត្រី�េីរាជ័ការ�យួរូបុខែដ្ឋល�វះការទីទួីល�ុ�ប្រត់ូវិសៀល�ការង្ហារ

�ិងបុញ្ញាា សៀផុសងៗ សៀដ្ឋាយមា�ការអសៀ�ើ �ញចូ្ឆិលរ�ួ�ី�មាជ័ិក្តី

�មាជ័ិកា�ណ្យៈក្តី�ែការ សៀ�ស្ថាល�ិសៀ��ខាងសៀប្រកា� 

វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 

្រិនុ វុិទាំធ  អ�គនាយក្តី ថ្ងៃ�អ�គនាយក្តីដ្ឋាឋ �សៀ�វាច្ឆិាបុ ់�ិង

��ូហភា�ខែដ្ឋ�ដី្ឋ បា�ដឹ្ឋក្តីនា�ប្របុតិ់ភូអ�គសៀលខាធិីការដ្ឋាឋ �

ប្រ�ឹទីធ�ភាក្តី�ុុជា ចូ្ឆិលរ�ួ��ំិ�ីទីប្របុចា�ឆំ្នាំ�សៀល�ក្តីទីី២៣ របុ�់

វិទិីាស្ថាា �KPI សៀប្រកា�ប្របុធា�បុទី�េី�ី «លទីធិប្របុជាធិីបុសៀត់យយ

ក្តីំុងទិីដ្ឋឋភា��ែ»ី តាំ�ប្របុ��័ធ�ិ�ែតិ់(Zoom) សៀ�ស្ថាល�ិសៀ��

៣ ថ្ងៃ�វិមិា�ប្រ�ឹទីធ�ភា។

2នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�វិចិ្ឆិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯក្តីឧត់េ� 
្៉្ ម�ង�៉នតី នាយក្តីរង �ិងសៀ�ក្តីជ័�ទាវិ សាយ 
ចាំន់ណាក់ នាយិការង�ុទីាកាល័យ�សៀ�េច្ឆិប្របុធា�ប្រ�ឹទីធ-
�ភា បា�អសៀ�ើ �ញនា�យក្តីកូ្តីសៀរា�ផ្កាា  �ិងបុច្ឆិចយ័របុ�់�សៀ�េច្ឆិ
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