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បៀម្មាោ ង៨:០០នាទី្ធ បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�ដ៏�៏ពង�់ពស់រ�ស់សបៀម�ចំ

វ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈុំំ� ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរា-
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កុ�ងរម្រេបៀបវារៈ�បជុំំំ�ពិឹទីធសភាជាវិសាេញ្ញញ និីតិ្កា�ទីី៤។

៣-ពិិនិិត្្យ និិងសម្រេ�េចម្រេ�ើសំម្រេ�ើរបស់គ�ៈកេមការ

ទីី៩�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្

យ�់�ពិេម្រេ�ើពិិធីីសារអាសាា្និ សីីពិីការពិ�ងឹងយនិីការម្រេដាះ-

�សាយវិវាទី ម្រេ�កុ�ងរម្រេបៀបវារៈ�បជុំំំ�ពិឹទីធសភាជាវិសាេញ្ញញ 

នីិត្ិកា�ទីី៤។

៤-កំ�ត្់រម្រេបៀបវារៈ និិងកា�បរិម្រេចេទី�បជុំំំ�ពិឹទីធសភា

ជាវិសាេញ្ញញ និីត្ិកា�ទីី៤។

�នាា ��ី់បានួ�ិនួិ�យ នួិង�ិភាការចួំមក គណៈ�កម្មាា ធិិការ-

អចិំន្រ្តៃ�នួ�យ៍ត៍្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួកំណៈ�យ់៍កន្រ្តៃ�ៃត្រូ�ហសប� ៍ទី្ធ២ 

ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀវលាបៀម្មាោ ង៨:០០នាទី្ធត្រូ�ឹក ត្រូ�ជំំុំត្រូ�ឹទ្ធធសភា

ជាវសិាមញ្ញញ  នីួ�ិកាលទ្ធី៤ បៀដ៏ើមប�ីិនិួ�យ នួិងឱ្យយបៀ��ល់បៀលើ
បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ច់ំំនួួនួ៣ខាងបៀលើ៕

(អ�ថ�ទ្ធ៖បៀទ្ធ�  មករា  រ��ភា�៖គង ់�ោ រនីួ)

សបៀម�ចំវ�ិលំបៀសនាភកីី សាយ៍ ឈំុំ ំដឹ៏កនាកិំចំចត្រូ�ជំំុំគណៈ�កម្មាា ធិិការអចិំន្រ្តៃ�នួ�យ៍ត៍្រូ�ឹទ្ធធសភា

ទិ្ធដ៏ឋភា�កូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំគណៈ�កម្មាា ធិិការអចិំន្រ្តៃ�នួ�យ៍ត៍្រូ�ឹទ្ធធសភា
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ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាដើកាះព្រឹ�ជុំំ�ជាវិិសាម្បីញ្ញញ
�ិ�ិត្យយ �ិងឱ្យយដើ���ដ់ើ�ើដើសចិកៃ�ព្រឹ�ងចិា�់ចិ��ួ� ៣

នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃត្រូ�ហសប� ៍ទី្ធ២ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀវលាបៀម្មាោ ង
៨:០០នាទី្ធ ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បានួបៀ�ើក
សមយ័៍ត្រូ�ជំំុំវសិាមញ្ញញ  នីួ�ិកាលទី្ធ៤ បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�ដ៏៏
�ពង�់ពស់រ�ស់សបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈុំំ� ត្រូ�ធានួ
ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បៀ�យ៍ម្មានួវ��ម្មានួ
សម្មាជុំិកត្រូ�ឹទ្ធធសភាចំ�លរមួចំំនួួនួ៥៤រ��។

អងគត្រូ�ជំំុំបានួដ៏បំៀណៈើ រការបៀ�យ៍ម្មានួរបៀ�ៀ�វារ�ចំំនួួនួ៣
ដ៏�ចំខាងបៀត្រូកាម៖

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

ច្បាប់ សីីពិីហិិរញ្ញញវត្ុ�ស��ប់ការ�គប់�គងឆ្នាំំ្ំ២០២២។

ឯកឧ��ម ជា ដើជុំជុំឋ ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា 
បានួអបៀញ្ញើ ើញបៀ�ើងបៀធិើើបៀសចំក�រីាយ៍ការណ៍ៈជុំ�នួអងគត្រូ�ជំំុំអំ�ី
លទ្ធធផល ន្រ្តៃនួការ�ិនួិ�យសិកាបៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះថា
បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះត្រូ�ូវបានួបៀរៀ�ចំំបៀ�ើងបៀ�កូំង�រកិារណ៍ៈ

�ចំចំ�បនួូខែដ៏លកមពំជាកំ�ំងសថិ�កូំងវ�ិ��ិជំុំងឺក�វដី៏-១៩ បៀ�
បៀ�ើយ៍។ �នាា ��់ីត្រូ�ឹ��កិារណ៍ៈសហគមនួ២៍០កំមៈ� ២០២១
និួងការ�នួ�រកីរាល�ល ន្រ្តៃនួបៀមបៀរាគក�វដី៏�ំខែ�ែង�ា ីខែដ៏ល�ងក
ឱ្យយម្មានួផល�ោះ�ល់អវជិុំើម្មានួធិៃនួធ់ិៃរដ៏ល់សំ�ភា�សងគម
បៀសដ៏ឋកិចំច នួិងជីុំវភា�រស់បៀ�រ�ស់ត្រូ�ជា�លរដ៏ឋ ត្រូ�មទាំងំ
កំ�ំង�កស់ម្មាព ធិកានួខ់ែ�ធិៃនួម់កបៀលើ�វកិាជា�ិ។

បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះអាចំត្រូ�សិទ្ធធនាមថា ជា�វកិា
សត្រូម្មា��់នួ�ការត្រូ�យំ៍ទ្ធធត្រូ�ឆ្នាំងំ នួិងការកសាងសម�ថភា�
ជាមយួ៍នឹួងជំុំងឺក�វដី៏-១៩ តាមគនួែងត្រូ�ត្រូក�ី�ាី បៀដ៏ើមប�ីនួ�ត្រូ�យំ៍ទ្ធធ
ការ�រអាយំ៍ជីុំវ�ិត្រូ�ជាជុំនួរកាលំនួឹងសងគម បៀសដ៏ឋកិចំច និួង
ជុំីវភា�រស់បៀ�រ�ស់ត្រូ�ជាជុំនួ ត្រូ�មជាមយួ៍នឹួងការ�ត្រូមង់
ធិនួធានួបៀឆ្នាំព ះបៀ�សា� រ និួងជំុំរំញកំបៀណៈើ នួបៀសដ៏ឋកិចំចបៀ�ើងវញិ។ 
�វកិាឆូ្នាំ២ំ០២២ គឺជាឧ�ករណ៍ៈដ៏ម៏្មានួត្រូ�សិទ្ធធភា� ខែដ៏ល
អាចំជួុំយ៍ឱ្យយរាជុំរ�ឋ ភបិាល�នួ�ត្រូគ�ត់្រូគងសភា�ការណ៍ៈវ�ិ��ិ
ន្រ្តៃនួជំុំងឺក�វដី៏-១៩ និួងអាចំបៀ�ែើយ៍��បៀ�នឹួង�ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំម 
ត្រូ�មទាំងំហានិួភយ័៍ផងទាំងំ�ួង ទាំងំកូំង នួិងបៀត្រូ�ត្រូ�បៀទ្ធស 
បៀដ៏ើមបសីា� រ នួិងជំុំរំញកំបៀណៈើ នួបៀសដ៏ឋកិចំចឱ្យយសថិ�បៀលើគនួែងន្រ្តៃនួ
កំបៀណៈើ នួ�ពស់បៀ�ើង និួងរស់របៀវ ើកវញិ ខែដ៏លអាចំបៀ�ែើយ៍��
បានួបៀ�នួឹង�ំណៈងត្រូបាថូារ�ស់ត្រូ�ជាជុំនួផង កដ៏៏�ចំជាជុំួយ៍
រាជុំរ�ឋ ភបិាលឱ្យយសបៀត្រូមចំបានួនួ�វ�ំ�ើបៀហ�ំចំមបងៗ ត្រូស�
តាមទ្ធិសបៀ�ន្រ្តៃនួការខែកទ្ធត្រូមងសីំ់ជុំបៀត្រូ�រ�ស់�ែួនួឱ្យយកានួខ់ែ�
ម្មានួត្រូ�សិទ្ធធភា�ផងខែដ៏រ និួងសំបៀ�នានំាវាកមពំជាបៀឆ្នាំព ះបៀ�
កានួប់ៀត្រូ�ើយ៍សំ�សនួ�ិភា�យ៍�រអខែងើង វឌ្ឍឍនួភា� វ�ិំលភា�

សបៀម�ចំវ�ិលំបៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈំុំ ំដឹ៏កនាសំមយ័៍ត្រូ�ជំំុំវសិាមញ្ញញ ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នីួ�ិកាលទ្ធី៤

ឯកឧ��ម ជា បៀជុំដ៏ឋ បៀ�ើងអានួរបាយ៍ការណ៍ៈ
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នួិងយំ៍��ិធិមស៌ងគម។
បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះតាកខ់ែ�ងបៀ�ើងម្មានួ៥ជំុំ��ក នួិង

១៤ម្មាត្រូតា ត្រូ�ូវបានួរដ៏ឋសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា
អនំួម�័យ៍ល់ត្រូ�មជាបៀលើកដំ៏��ងចំំនួួនួ១០៤សំបៀ�ង ន្រ្តៃនួចំំនួួនួ
សម្មាជិុំករដ៏ឋសភាទាំងំម�លកាល�ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៥ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំំ
២០២១ នាសមយ័៍ត្រូ�ជំំុំរដ៏ឋសភាបៀលើកទី្ធ៦ នួី�ិកាលទ្ធី៦។

ឯកឧ��មអគគ�ណិិៈ�សភាចារយ អូ� �័�ធម្បីំ��រត័្យន ឧ�-
នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ� ីរដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួងបៀសដ៏ឋកិចំច នួិងហិរញ្ញញ វ�ថំ អម
បៀ�យ៍ថូាកដឹ់៏កនា ំម�នួ�ីជានួ�់ពស់ និួងម�នួ�ីជុំំនាញ បានួអបៀញ្ញើ ើញ
មកការ�របៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះ។

អងគត្រូ�ជំំុំត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ�ិនួិ�យ និួងឱ្យយបៀ��ល់ឯកភា�
ទាំងំត្រូសុងបៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ទ់ាំងំម�ល បៀ�យ៍ឥ�ខែកខែត្រូ�
ចំំនួួនួ៥៤សំបៀ�ង ន្រ្តៃនួចំំនួួនួសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាទាំងំម�ល។

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

ច្បាប់សីីពីិ ការទីូទាត់្ថវិកាទូីម្រេ�របស់រដ្ឋឋស��ប់ការ�គប់-

�គងឆ្នាំំ្ំ២០២០។ 

បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះ កត៏្រូ�ូវបានួឯកឧ��ម ជា ដើជុំជុំឋ 
ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បៀ�ើងបៀធិើើបៀសចំក�រីាយ៍-
ការណ៍ៈជុំ�នួអងគត្រូ�ជំំុំអំ�ីលទ្ធធផល ន្រ្តៃនួការ�ិនិួ�យសិកាថា 
បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះ�ិ�ជាម្មានួសារសំខានួ ់ខែដ៏លរាជុំ-
រ�ឋ ភបិាលបានួបៀធិើើការវាយ៍�ន្រ្តៃមែបៀ�ើងវញិអ�ំីផល�ោះ�ល់ 
ន្រ្តៃនួការរកីរាល�លជុំំងឺក�វដី៏-១៩ មកបៀលើត្រូក��ណិ័ៈ�វកិា
ឆូ្នាំ២ំ០២០ កូំង�រកិារណ៍ៈខែដ៏លបៀសដ៏ឋកិចំចសកល នួិងសាថ នួ-
ភា�ម្មាោ ត្រូកូបៀសដ៏ឋកិចំច ម្មានួការវវិឌ្ឍឍ�ោ ងឆ្នាំ�រ់ហ័ស�ិបាក
បាោ នួស់ាា នួ បៀហើយ៍បានួសបៀត្រូមចំ�ខែងើរទិ្ធស ន្រ្តៃនួការត្រូគ�ត់្រូគង
ហិរញ្ញញ វ�ថំសាធារណៈ� �ី «�វកិាវតិាថ រកមា» បៀដ៏ើមបបីៀលើកកមពស់
កំបៀណៈើ នួបៀ�ជា «�វកិារ�ឹ�នួ�ឹងសំបៀ��បៀងកើនួត្រូ�សិទ្ធធភា�
ចំំណាយ៍» បៀដ៏ើមបបីៀឆ្នាំព ះបៀ�បៀ�ះត្រូសាយ៍ �ញ្ហាា អាទិ្ធភា�ចំំបៀ�ះ
មំ�តាមរយ៍�ការបៀធិើើវចិារណៈកមាចំំណាយ៍ចំំនួួនួ២បៀលើក កូំង
បៀ�ល�ំណៈង�បៀត្រូមើឱ្យយការត្រូ�យំ៍ទ្ធធនឹួងជំុំងឺក�វដី៏-១៩ រកា
លំនឹួងបៀសដ៏ឋកិចំច និួងត្រូទ្ធត្រូទ្ធងក់ារងារខែកទ្ធត្រូមងរ់�ស់រាជុំរ�ឋ -
ភបិាល កដ៏៏�ចំជា�បៀត្រូមើឱ្យយការបៀត្រូ�ៀម�ែួនួ នួិងការ�ត្រូងឹងសម�ថ-
ភា�ន្រ្តៃផាកូំងឱ្យយបានួលអសត្រូម្មា�ប់ៀត្រូ�ៀមទ្ធ�ទ់្ធល់នួឹង�ញ្ហាា
ត្រូ�ឈុំម នួិងហានិួភយ័៍ទាំងំកូំង និួងបៀត្រូ�ត្រូ�បៀទ្ធស។ ជា�ិបៀសស
បៀដ៏ើមបបីៀ�លបៀ�  ន្រ្តៃនួការអនំួវ��ឱ្យយបៀចំញជាលទ្ធធផលជាកខ់ែសីង

ត្រូ�ក�បៀ�យ៍ត្រូ�សិទ្ធធភា�នួ�វកមាវធីិិនួបៀ�បាយ៍ យំ៍ទ្ធធសា�ស�
ចំ�ំបៀកាណៈដំ៏ណាកក់ាលទ្ធី៤ និួងខែផនួការយំ៍ទ្ធធសា�ស�អភ-ិ
វឌ្ឍឍនួជ៍ា�ិឆូ្នាំ២ំ០១៩-២០២៣ រ�ស់រាជុំរ�ឋ ភបិាល។

បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះ តាកខ់ែ�ងបៀ�ើងម្មានួ៣ជុំំ��ក នួិង
២២ម្មាត្រូតា ត្រូ�ូវបានួរដ៏ឋសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា
អនំួម�័យ៍ល់ត្រូ�មជាបៀលើកដំ៏��ងចំំនួួនួ៩៩សំបៀ�ង ន្រ្តៃនួចំំនួួនួ
សម្មាជិុំករដ៏ឋសភាទាំងំម�លកាល�ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៥ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំំ
២០២១ នាសមយ័៍ត្រូ�ជំំុំរដ៏ឋសភាបៀលើកទី្ធ៦ នួី�ិកាលទ្ធី៦។

ឯកឧ��មអគគ�ណិិៈ�សភាចារយ អូ� �័�ធម្បីំ��រត័្យន ឧ�-
នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី រដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួងបៀសដ៏ឋកិចំច នួិងហិរញ្ញញ វ�ថំ អម
បៀ�យ៍ថូាកដ់៏ឹកនា ំម�នួ�ីជានួ�់ពស់ និួងម�នួ�ីជុំំនាញ បានួអបៀញ្ញើ ើញ
មកការ�របៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះ។

អងគត្រូ�ជំំុំត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ�ិនួិ�យ និួងឱ្យយបៀ��ល់ឯកភា�
ទាំងំត្រូសុងបៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ទ់ាំងំម�ល បៀ�យ៍ឥ�ខែកខែត្រូ�
ចំំនួួនួ៥៤សំបៀ�ង ន្រ្តៃនួចំំនួួនួសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាទាំងំម�ល។

រម្រេបៀបវារៈទីី៣៖ ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ង

ច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់�ពិេម្រេ�ើពិិធីីសារអាសាា្និ សីីពិី

ការពិ�ងឹងយនិីការម្រេដាះ�សាយវិវាទី ។

ឯកឧ��ម គង់ សារាជុំ ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៩ត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភា បានួបៀ�ើងបៀធិើើបៀសចំក�រីាយ៍ការណ៍ៈជុំ�នួអងគត្រូ�ជំំុំបានួ
ត្រូជា�អំ�ីលទ្ធធផល ន្រ្តៃនួការ�ិនួិ�យសិកាបៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�់
បៀនួះថា បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះបៀរៀ�ចំបំៀ�ើងបៀដ៏ើមប�ីបៀងកើនួ
ត្រូ�សិទ្ធធភា�យ៍នួ�ការបៀ�ះត្រូសាយ៍វវិាទ្ធកូំងត្រូក��ណិ័ៈអាសាា នួ 
នួិង�ក�់ញ្ញច� លនួ�វ�ញ្ញញ ��ិ ស�ី�ីនួី�ិវធិិី�ិបៀសសសត្រូម្មា�រ់ដ៏ឋ
សម្មាជុំិកអភវិឌ្ឍឍ�ិចំ�ួចំ។ �ិធិីសារ�ាីបៀនួះម្មានួសារសំខានួ់

ឯកឧ��មអគគ�ណិិៈ�សភាចារយ អ�នួ �ន័ួធមំនីួរ�័ ូបៀ�ើងការ�របៀសចំកីីត្រូ�ងចំា�់
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កំូងការ�ញ្ហាើ ក�់កីារបៀ��ជាា ចិំ��រ�ស់រដ៏ឋសម្មាជុំកិអាសាា នួ 

បៀដ៏ើមប�ីត្រូងឹងយ៍នួ�ការបៀ�ះត្រូសាយ៍វវិាទ្ធបៀត្រូកាមត្រូក��ណិ័ៈ

អាសាា នួ និួងផ�ល់នួ�វនីួ�ិវធិិី�ិបៀសសសត្រូម្មា�ប់ៀ�ះត្រូសាយ៍វវិាទ្ធ

ខែដ៏លម្មានួ�ក�់ន័ួធនឹួងរដ៏ឋសម្មាជិុំកអភវិឌ្ឍឍ�ិចំ�ួចំ។ �ិធិីសារ

បៀនួះ នឹួងផ�ល់អ�ថត្រូ�បៀ�ជុំនួឱ៍្យយត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា

ទ្ធទួ្ធលបានួនួ�វការអនំួវ��នីួ�ិវធិិី�ិបៀសសសត្រូម្មា�រ់ដ៏ឋសម្មាជិុំក

អភវិឌ្ឍឍ�ិចំ�ួចំ បៀ�បៀ�លបៀ�ះត្រូសាយ៍វវិាទ្ធខែដ៏លបៀកើ�បៀ�ើង

រវាងត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា នួិងរដ៏ឋសម្មាជិុំកបៀផេងបៀទ្ធៀ�

កូំងត្រូក��ណិ័ៈអាសាា នួ បៀ�យ៍�ិធីិសារមំនួៗ�ំំម្មានួខែចំងនួ�វ

�ញ្ញញ��ិបៀនួះបៀ�ើយ៍។ �ិធិីសារបៀនួះកប៏ានួ�ងាា ញ�ីការបៀ��ជាា -

ចំិ�� និួងការរមួចំំខែណៈកដ៏សំ៏ខានួរ់�ស់កមពំជា ដ៏ល់ការ�ត្រូងឹង

យ៍នួ�ការបៀ�ះត្រូសាយ៍វវិាទ្ធកូំងត្រូក��ណិ័ៈអាសាា នួ បៀ�យ៍បៀត្រូ�ើ-

ត្រូបាស់កិចំចត្រូ�មបៀត្រូ�ៀងត្រូគ�ដ៏ណៈ� �ទ់ាំងំឡាយ៍រ�ស់អាសាា នួ

ខែដ៏លទ្ធទ្ធួលបានួការផ�ល់សចាច �ន័ួនីួ�ិ�បញ្ញញ ��ិរចួំបៀហើយ៍បៀធិើើ

ជាម�ល�ឋ នួ។

បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះតាកខ់ែ�ងបៀ�ើងម្មានួ៣ម្មាត្រូតា ត្រូ�ូវ

បានួរដ៏ឋសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជាអនំួម�័យ៍ល់ត្រូ�ម

ជាបៀលើកដំ៏��ងចំំនួួនួ១០៤សំបៀ�ង ន្រ្តៃនួចំំនួនួួសម្មាជិុំករដ៏ឋសភា

ទាំងំម�ល កាល�ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៥ ខែ�វចិិំិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ នាសមយ័៍

ត្រូ�ជំំុំរដ៏ឋសភាបៀលើកទី្ធ៦ នីួ�ិកាលទី្ធ៦។

ឯកឧ��ម ប៉ាា � សរូសក័ៃ ិរដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួង�ណិៈជុំើកមា 

អមបៀ�យ៍ថូាកដឹ់៏កនា ំម�នួ�ីជានួ�់ពស់ និួងម�នួ�ីជុំំនាញ បានួ

អបៀញ្ញើ ើញមកការ�របៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ប់ៀនួះ។

អងគត្រូ�ជំំុំត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ�ិនួិ�យ និួងឱ្យយបៀ��ល់ឯកភា�

ទាំងំត្រូសុងបៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ទ់ាំងំម�ល បៀ�យ៍ឥ�ខែកខែត្រូ�

ចំំនួួនួ៥៣សំបៀ�ង ន្រ្តៃនួចំំនួនួួសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាទាំងំម�ល៕

(អ�ថ�ទ្ធ៖បៀទ្ធ�  មករា  រ��ភា�៖គង ់�ោ រនីួ)

ឯកឧ��ម គង ់សារាជុំ បៀ�ើងអានួរបាយ៍ការណ៍ៈ

ឯកឧ��ម បាោ នួ ស�រស័ក�ិ បៀ�ើងការ�របៀសចំកីីត្រូ�ងចំា�់

សម្មាជុំកិ សម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភាបៀលើកន្រ្តៃដ៏អនំួម�័ចំា�់
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សដើម្បីៃចិព្រឹ�ធា�ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាអ�ំញ្ញាញ ត្យឱ្យយឯកអគគរ�ឋទ្ធូត្យដើវិៀត្យណាម្បីថ្មីា�
ចិូ�ជុំួ�សម្តែម្បីៃងការគួរសម្បី

នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៦ ខែ�វចិិិំកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀវលាបៀម្មាោ ង៩:០០
នាទ្ធី សបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក� ីសាយ៍ ឈុំំ� ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា
ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បានួអនំួញ្ហាញ �ឱ្យយឯកឧ��ម ដើងៀ��
ហ៊ុុំយ៍ តាំ �ង (Nguyen Huy Tang) ឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��វសិាមញ្ញញ
នួិងបៀ�ញសម�ថភា� ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋសងគមនិួយ៍មបៀវៀ�-
ណាម ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជាបៀទ្ធើ�ខែ�ងតាងំ�ាី ចំ�ល
ជួុំ�បៀធិើើសវនាការ និួងសខែម�ងការគួរសម បៀ�វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភា។

កូំងនាមត្រូ�ឹទ្ធធសភាកមពំជា សបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍
ឈុំំ� បានួសខែម�ងនួ�វអំណៈរសាទ្ធរចំំបៀ�ះឯកឧ��ម ដើងៀ�� 
ហ៊ុុំយ៍ តាំ �ង ខែដ៏លត្រូ�ូវបានួថូាកដឹ់៏កនា ំន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋ-
សងគមនិួយ៍មបៀវៀ�ណាម ខែ�ងតាងំជាឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��វសិាមញ្ញញ  
និួងបៀ�ញសម�ថភា� ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា។ សបៀម�ចំ
ម្មានួជុំំបៀនួឿបៀជុំឿជាកថ់ា កូំងដំ៏បៀណៈើ របៀ�សកកមាការទ្ធ��រ�ស់
ឯកឧ��ម ឯកឧ��មនឹួង�ិ��ំ�នួ�បៀលើកកមពស់ចំណំៈងម�ិ�ភា�

សាមគគភីា� កិចំចសហត្រូ��ិ���ិការលអរវាងត្រូ�ជាជុំនួ នួិង
ត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរឱ្យយកានួខ់ែ�រងឹម្មា ំនួិងរកីចំបៀត្រូមើនួបៀលើត្រូគ�វ់ស័ិយ៍
បៀដ៏ើមបនីាមំកនួ�វផលត្រូ�បៀ�ជុំនួដ៍៏ធ៏ិំបៀធិងបៀ�វញិបៀ�មកសត្រូម្មា�់
ត្រូ�បៀទ្ធស និួងត្រូ�ជាជុំនួទាំងំ�ីរ។

ម្មានួត្រូ�សាសនួក៍ូំងឱ្យកាសបៀនាះ ឯកឧ��ម ដើងៀ�� ហ៊ុុំយ៍ 
តាំ �ង បានួ�នំានំួ�វត្រូ�សាសនួផ៍្តាំ� បំៀផាើសួរសំ�ទំ្ធកខ�ីសំណាក់
ថូាកដ់៏ឹកនាជំានួ�់ពស់ �កេ រដ៏ឋ និួងសភា ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋ
សងគមនិួយ៍មបៀវៀ�ណាម ជុំ�នួចំបំៀ�ះសបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភា។

ឯកឧ��ម ដើងៀ�� ហ៊ុុំយ៍ តាំ �ង បានួវាយ៍�ន្រ្តៃមែ�ពស់ចំបំៀ�ះ
ការរកីចំបៀត្រូមើនួ ការអភវិឌ្ឍឍត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជា កដ៏៏�ចំជាសមទិ្ធធផល
ទាំងំឡាយ៍ខែដ៏លត្រូ�ជាជុំនួកមពំជាសបៀត្រូមចំបានួបៀត្រូកាមត្រូ�ះរាជុំ
ត្រូគ�ត់្រូគងរ�ស់ត្រូ�ះករំណាត្រូ�ះបាទ្ធសបៀម�ចំត្រូ�ះ�រមនា� 
�ដើរាត្យៃម្បី សំ�ហ៊ុម្បីំ�� ត្រូ�ះមហាកេត្រូ� ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណា-
ចំត្រូកកមពំជា នួិងការដឹ៏កនាដំ៏ត៏្រូ�ឹមត្រូ�ូវរ�ស់ត្រូ�ឹទ្ធធសភា រដ៏ឋសភា
នួិងរាជុំរ�ឋ ភបិាលកមពំជា ជា�ិបៀសសកូំងអំ�ំងបៀ�ល�ីរឆូ្នាំំ
ចំំងបៀត្រូកាយ៍បៀនួះ ជាបៀ�លខែដ៏ល�ិភ�បៀលាកទាំងំម�ល កដ៏៏�ចំជា
ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជា នួិងត្រូ�បៀទ្ធសបៀវៀ�ណាម រងការ�ោះ�ល់�ោ ង
ធិៃនួធ់ិៃរន្រ្តៃនួជំុំងឺក�វដី៏-១៩។ 

ឯកឧ��ម ដើងៀ�� ហ៊ុុំយ៍ តាំ �ង បានួវាយ៍�ន្រ្តៃមែ�ពស់អំ�ី
បៀ�លនួបៀ�បាយ៍ដ៏ត៏្រូ�ឹមត្រូ�ូវរ�ស់ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជា កូំងការ
ចាកវ់ាោ កសំ់ាងជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋ នួិងបានួបៀ�ើកត្រូ�បៀទ្ធសឱ្យយ
ដ៏ំបៀណៈើ រការទាំងំត្រូសុងបៀ�ើងវញិ ខែដ៏លជាការទំ្ធកចិំ��រ�ស់អូក
បៀទ្ធសចំរអនួ�រជា�ិ។ ឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��បានួសខែម�ងនួ�វ
ការអ�អរសាទ្ធរចំបំៀ�ះការរកីចំបៀត្រូមើនួទ្ធំនាកទ់្ធំនួង នួិងកិចំច-

ឯកឧ��ម បៀងើៀនួ ហាំយ៍ តាងំ និួងសបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈំុំំ

ទិ្ធដ៏ឋភា�កូំង�ិធីិជួុំ�សខែមីងការគួរសម
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សហត្រូ��ិ���កិាររវាងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ ខែដ៏លជាអូកជិុំ�ខាងលអ
ម�ិ�ភា�ជាត្រូ�ន្រ្តៃ�ណីៈ សហត្រូ��ិ���ិការបៀលើត្រូគ�វ់ស័ិយ៍ និួង
សថិ�បៀសថរយ៍�រអខែងើងរវាងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ ខែដ៏ល�ីមយួ៍ន្រ្តៃ�ៃ
បៀ�មយួ៍ន្រ្តៃ�ៃកានួខ់ែ�ម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួ�ោ ងខាែ ងំកាែ បៀលើត្រូគ�់
វស័ិយ៍។

ឯកឧ��ម ដើងៀ�� ហ៊ុុំយ៍ តាំ �ង បានួ�ញ្ហាើ កថ់ា �កេ រ�ឋ -
ភបិាល និួងត្រូ�ជាជុំនួបៀវៀ�ណាម បៀ�ខែ�ចំងចា ំនួិងដឹ៏ងគំណៈ
ជានួិចំចចំំបៀ�ះត្រូ�ជាជុំនួកមពំជា ខែដ៏លបានួរមួវភិាគទាំនួកូំងការ
ជុំួយ៍�តំ្រូទ្ធដ៏ល់ការ�សា�រ�ស់ត្រូ�ជា�លរដ៏ឋបៀវៀ�ណាម កូំង
ការ�សា�បៀដ៏ើមបឯីករាជុំយជា�ិ ការរបំៀ�ះ នួិងការ�ត្រូងួ��ត្រូងួម
ត្រូ�បៀទ្ធសជា�ិ រហ��ដ៏ល់បៀ�ល�ចំចំ�បនួូបៀនួះ។ កូំងបៀ�ល�ាីៗបៀនួះ
ការទ្ធ�ស់ាក �ជំ់ុំងឺក�វដី៏-១៩ ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជាបានួជុំួយ៍ឧ��ថមៈ
�ោ ងទាំនួប់ៀ�លបៀវលាទាំងំ�វកិា បៀត្រូគឿង�រកិាខ របៀ�ទ្ធយ នួិង
វាោ កសំ់ាងជុំ�នួត្រូ�ជាជុំនួបៀវៀ�ណាម។ បៀនួះគឺជាសកខីភា�មយួ៍
ដ៏ល៏អត្រូ�បៀសើរ ន្រ្តៃនួកិចំចសហត្រូ��ិ���កិាររវាងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ។

ឯកឧ��ម ដើងៀ�� ហ៊ុុំយ៍ តាំ �ង បានួសនួាថា កូំងបៀ�សក-
កមាការទ្ធ��បៀ�ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា ឯកឧ��មនឹួង�ិ��ំ
បៀធិើើឱ្យយអស់�ីកម្មាែ ងំកាយ៍ចំិ�� បៀដ៏ើមប�ី�នួត្រូជំុំ និួងរមួចំំខែណៈក
បៀធិើើឱ្យយទ្ធំនាកទ់្ធំនួងរវាងត្រូ�បៀទ្ធសទាំំងំ�ីរកានួខ់ែ�សីំជុំបៀត្រូ� និួង
រកីចំបៀត្រូមើនួខាែ ងំបៀ�ើងខែ�មបៀទ្ធៀ�។ 

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួសខែម�ងនួ�វបៀសចំក�ីរកីរាយ៍
ខែដ៏លបានួបៀ�ើញទ្ធំនាកទ់្ធំនួងម�ិ�ភា� សាមគគីភា� នួិងកិចំច-
សហត្រូ��ិ���ិការរវាងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួ
ជាលំ��។់ បៀទាំះ�ីត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរត្រូ�ឈុំមនឹួងវ�ិ��ិជំុំងឺ
ក�វដី៏-១៩�ោ ងធិៃនួធ់ិៃរ�ោ ងណាកប៏ៀ�យ៍ កត៏្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ
បានួសហការ�ូ�ោ ងលអ នួិងបានួជុំួយ៍ឧ��ថមៈ�តំ្រូទ្ធ�ូបៀ�
វញិបៀ�មកទាំងំខាងសម្មាៈ រ សាា រ�ី កូំងសាា រ�ីជាអូកជិុំ�ខាង
លអ �ង�អ�នួលអ ម�ិ�លអ នួិងជាន្រ្តៃដ៏គ�លអ។ ជាមយួ៍�ូបៀនួះ ថូាក់
ដ៏ឹកនាតំ្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរខែ�ងខែ�ជុំួ�ត្រូបាត្រូស័យ៍ទាំកទ់្ធង បានួ
បៀផាើសារឱ្យយ�ូ បៀដ៏ើមបអី�អរសាទ្ធរ និួងជុំ�នួ�រ�ូបៀ�វញិបៀ�មក
តាមរយ៍�ត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ(Zoom) ជា�ិបៀសសការជុំួ�មំ�ផ្តាំា ល់
រវាងត្រូ�មំ�រ�ឋ ភបិាល ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ី កមពំជា បៀវៀ�ណាម
ឡាវ បៀ�ទី្ធត្រូកុងហានួណៈ� យ៍ កាល�ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៦ ខែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំំ
២០២១។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ�ញ្ហាើ កថ់ា ត្រូ�ឹទ្ធធសភា រដ៏ឋ-
សភាកមពំជា ខែ�ងខែ��តំ្រូទ្ធចំំបៀ�ះរាល់កិចំចត្រូ�មបៀត្រូ�ៀង កិចំច
សនួា ខែដ៏លរាជុំរ�ឋ ភបិាលកមពំជាបានួបៀធិើើជាមយួ៍នឹួងរ�ឋ ភ-ិ
បាល ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋសងគមនិួយ៍មបៀវៀ�ណាម នួិងខែ�មទាំងំ

បៀលើកទឹ្ធកចិំ�� បៀដ៏ើមបឱី្យយរ�ឋ ភបិាល ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ �ិ��ំបៀធិើើ
�ោ ងណាសបៀត្រូមចំឱ្យយបានួជាខែផែផ្តាំក នួ�វរាល់កិចំចត្រូ�មបៀត្រូ�ៀង និួង
កិចំចសនួាទាំងំអស់បៀនាះ កូំងបៀ�លបៀ� បៀដ៏ើមបជំីុំរញំត្រូ�បៀទ្ធស
ទាំងំ�ីរឱ្យយម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួ។

តាមរយ៍�ឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ�� សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភាបានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈដ៏ត៏្រូជាលបៀត្រូ�ចំំបៀ�ះគណៈ�ត្រូ��ិភ�
រដ៏ឋសភាបៀវៀ�ណាមខែដ៏លបានួ�តំ្រូទ្ធ និួងចំ�លរមួកូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំ
ភា�ជាន្រ្តៃដ៏គ�សភាអាសីំ-អឺរ ោំ�បៀលើកទី្ធ១១ ខែដ៏លសភាកមពំជាបៀធិើើ
ជាត្រូ�ធានួដឹ៏កនា ំកាល�ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៦ ខែ�វចិិំិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ កនួែង
បៀ��ាីៗ បៀនួះ ត្រូ�ក�បៀ�យ៍បៀជាគជុំយ័៍។ ជាមយួ៍បៀនួះ សបៀម�ចំ
បានួបៀសូើរដ៏ឋសភា ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋសងគមនិួយ៍មបៀវៀ�ណាម 
�នួ�ជួុំយ៍�តំ្រូទ្ធសភាកមពំជាបៀធិើើជាម្មាច ស់ផាះបៀរៀ�ចំំមហាសនួូិ-
បា�អនួ�រសភាអាសាា នួបៀលើកទី្ធ៤៣ បៀ�ឆូ្នាំ២ំ០២២។

កូំងនាមត្រូ�ឹទ្ធធសភា រដ៏ឋសភា រាជុំរ�ឋ ភបិាល ត្រូ�ជាជុំនួ
កមពំជា នួិងកូំងនាមសបៀម�ចំផ្តាំា ស់ សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា
បានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈចំំបៀ�ះ�កេ រដ៏ឋសភា រ�ឋ ភបិាល កងទ្ធ�័
និួងត្រូ�ជាជុំនួបៀវៀ�ណាម ខែដ៏លខែ�ងខែ�ជុំួយ៍ឧ��ថមៈ�តំ្រូទ្ធ
�ោ ងធិំបៀធិងដ៏ល់�ំ�ើបៀហ�ំដ៏ត៏្រូ�ឹមត្រូ�ូវរ�ស់ត្រូ�ជាជុំនួកមពំជា 
កូំងត្រូគ�ក់ាល�បៀទ្ធស�ទាំងំអស់។ ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជាម្មានួការ
បៀ��ជាា ចិំ���ពស់កូំងការខែ�រកាទ្ធំនាកទ់្ធំនួងម�ិ�ភា� សាមគគី-
ភា� នួិងកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការដ៏ល៏អរវាងត្រូ�ទ្ធសទាំងំ�ីរ តាម
�កយបៀសាែ ក «អូកជិុំ�ខាងលអ ម�ិ�ភា�ជាត្រូ�ន្រ្តៃ�ណីៈ សហ-
ត្រូ��ិ���ិការរងឹម្មា ំនិួងយ៍�រអខែងើង»។ 

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួត្រូ�សិទ្ធធ�រជុំ�នួឯកឧ��ម
ឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��ស�មម្មានួសំ�ភា�លអ�រ�ិ�រណ៍ៈ នួិងទ្ធទ្ធួលបានួ
បៀជាគជុំយ័៍ត្រូគ�ភ់ារកិចំច៕

(អ�ថ�ទ្ធ៖នំួ� សចំច�  រ��ភា�៖គង ់�ោ រនីួ)

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា ��រ��អនំួសាវរយី៍ជាមយួ៍ឯកឧ��ម បៀងើៀនួ ហាំយ៍ តាងំ
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សដើម្បីៃចិព្រឹ�ធា�ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាទ្ធទ្ធួ�ជួុំ�សវិ�ការ 
ជាមួ្បីយ៍នាយ៍ករ�ឋម្បី��ៃ�ឡាវិ

នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៣០ ខែ�វចិិិំកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀវលាបៀម្មាោ ង៩:០០

នាទ្ធី បៀ�វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា សបៀម�ចំវ�ិលំបៀសនាភក�ី សាយ៍ 

ឈុំំ� ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បានួ

ទ្ធទ្ធួលជួុំ�បៀធិើើសវនាការជាមយួ៍នួឹងឯកឧ��ម�ណិិៈ� ផ�ខាំ� 

វិ�ផាវាា � ់(PHANKHAM VIPHAVANH) នាយ៍ករដ៏ឋ-

ម�នួ�ី ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវ កូំង

ឱ្យកាសខែដ៏លឯកឧ��មដឹ៏កនាគំណៈ�ត្រូ��ិភ�មក�ំបៀ�ញទ្ធសេនួ-

កិចំចជាផែ�វការបៀ�ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា។

កូំងនាមត្រូ�ឹទ្ធធសភាកមពំជា សបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍

ឈុំំ� បានួសខែម�ងនួ�វការសាើ គមនួដ៍៏ក៏កប់ៀ�� �ំផំ�ចំបំៀ�ះ

ឯកឧ��មនាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី នួិងគណៈ�ត្រូ��ិភ� ខែដ៏លបានួអបៀញ្ញើ ើញ

មក�ំបៀ�ញទ្ធសេនួកិចំចជាផែ�វការបៀ�ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា។ 

សបៀម�ចំម្មានួជំុំបៀនួឿបៀជុំឿជាកថ់ា ដំ៏បៀណៈើ រទ្ធសេនួកិចំចរ�ស់គណៈ�-

ត្រូ��ិភ�នាបៀ�លបៀនួះ �ិ�ជាបានួរមួចំំខែណៈក�ោ ងធិំបៀធិងដ៏ល់

ការ�ត្រូងឹង�ត្រូងីកនួ�វចំណំៈងម�ិ�ភា� សាមគគីភា� និួងសហ-

ត្រូ��ិ���ិការកានួខ់ែ�រងឹម្មា ំបៀដ៏ើមបជីាគំណៈត្រូ�បៀ�ជុំនួស៍ត្រូម្មា�់

ត្រូ�ជាជុំនួ និួងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ។

កូំងឱ្យកាសបៀនាះ ឯកឧ��ម�ណិិៈ� ផ�ខាំ� វិ�ផាវាា �់ 

បានួសខែម�ងនួ�វបៀសចំក�ីរបំៀភើ�រកីរាយ៍ខែដ៏លម្មានួឱ្យកាសជុំួ�

សវនាការជាមយួ៍នួឹងសបៀម�ចំវ�ិលំបៀសនាភក�ីត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធ-

សភា។ បៀ�ែៀ�កូំងឱ្យកាសបៀនាះផងខែដ៏រ ឯកឧ��មបានួ�នំានំួ�វ

ការផ្តាំ� បំៀផាើសួរសំ�ទំ្ធកខរ�ស់ឯកឧ��មត្រូ�ធានួរដ៏ឋសភា ន្រ្តៃនួ

សាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវ ជុំ�នួសបៀម�ចំ

ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�មទាំងំអបៀញ្ញើ ើញសបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា

នួិងបៀលាកជំុំទាំវ នួិងគណៈ�ត្រូ��ិភ�ត្រូ�ឹទ្ធធសភាកមពំជា បៀ��ំបៀ�ញ

ទ្ធសេនួកិចំចបៀ�ត្រូ�បៀទ្ធសឡាវបៀ�បៀ�លសមត្រូស�ណាមយួ៍។ 

ឯកឧ��មនាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ីបានួជុំត្រូម្មា�ជុំ�នួសបៀម�ចំត្រូ�ធានួ

ត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូជា�ថា បៀនួះជាការ�ំបៀ�ញទ្ធសេនួកិចំចបៀលើកដំ៏��ង

�ងអស់�នាា ��ី់ឯកឧ��មបានួកានួ�ំ់ខែណៈងជានាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី។

តាមរយ៍�ការ�ំបៀ�ញទ្ធសេនួកិចំចនាបៀ�លបៀនាះ ឯកឧ��មបានួ

វាយ៍�ន្រ្តៃមែ�ពស់ចំបំៀ�ះការរកីចំបៀត្រូមើនួរ�ស់ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជា។ 

ឯកឧ��មបានួសខែម�ងនួ�វការបៀកា�សរបៀសើរ និួងការអ�អរ-

សាទ្ធរចំំបៀ�ះការដឹ៏កនាដំ៏ត៏្រូ�ឹមត្រូ�ូវរ�ស់ត្រូ�ឹទ្ធធសភា រដ៏ឋសភា

នួិងរាជុំរ�ឋ ភបិាលកមពំជា បៀ�ើបៀទាំះ�ីជាត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជាជុំួ�

ការលំបាក�ោ ងណាកប៏ៀ�យ៍ ជា�ិបៀសសការត្រូ�យំ៍ទ្ធធត្រូ�ឆ្នាំងំ

នួិងទ្ធ�ស់ា� �ន់ួឹងជំុំងឺក�វដី៏-១៩ បានួអនំួវ���ោ ងលអត្រូ�បៀសើរ

ណាស់។

ឯកឧ��មនាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ីបានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈចំំបៀ�ះ

រាជុំរ�ឋ ភបិាល នួិងត្រូ�ជាជុំនួកមពំជា ខែដ៏លខែ�ងខែ�ជុំួយ៍ឧ��ថមៈ

�តំ្រូទ្ធដ៏ល់ត្រូ�បៀទ្ធសឡាវនាបៀ�លកនួែងបៀ�។ ជា�ិបៀសសការ

ជួុំយ៍ឧ��ថមៈកូំងការទ្ធ�ស់ា� �ជំ់ុំងឺក�វដី៏-១៩ បៀ�យ៍បានួផ�ល់

ជុំំនួយួ៍ជាវាោ កសំ់ាង ចំំនួួនួ២០មំនឺួដ៏�ស បៀហើយ៍កូំងជំុំនួួ�ជាមយួ៍

នឹួងសបៀម�ចំអគគមហាបៀសនា��ីបៀ�បៀជា ហ៊ុុំ� ម្តែស� កាល�ី

មេលិមញិ រាជុំរ�ឋ ភបិាលកមពំជាកប៏ានួផ�ល់វាោ កសំ់ាងចំំនួនួួ

៥០មំនឺួដ៏�សខែ�មបៀទ្ធៀ� និួងជំុំនួួយ៍ជា�វកិារ�ស់រាជុំរ�ឋ ភ-ិ

ឯកឧ��ម ផនួខា ំវផី្តាំវាោ នួ ់និួងសបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈំុំំ
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បាល នួិង�ីសមបំរសជុំនួចំំនួួនួ១៣លានួដំ៏លាែ រអាបៀមរកិ។ 

ឯកឧ��មនាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ីបានួជុំត្រូម្មា�ជុំ�នួសបៀម�ចំត្រូ�ធានួ

ត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូជា�ផងខែដ៏រ អំ�ីជំុំនួួ�រវាងឯកឧ��មជាមយួ៍នួឹង

សបៀម�ចំអគគមហាបៀសនា��ីបៀ�បៀជា ហ៊ុុំ� ម្តែស� នាយ៍ករដ៏ឋ

ម�នួ�ី ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បៀ�យ៍បានួ�ិភាកា�ូ

ត្រូ�ក�បៀ�យ៍បៀជាគជុំយ័៍ នួិងបានួឯកភា��ូនួ�វចំណំំៈចំជា

បៀត្រូចំើនួ។ ចំបំៀ�ះ�ញ្ហាា ត្រូ�ំខែដ៏នួ ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ រ�ឋ ភបិាល

ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ នឹួង�ិ��ំឱ្យយសបៀត្រូមចំជាសាថ �រកូំងការ

បៀបាះ�បៀងាគ លត្រូ�ំខែដ៏នួ ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ បៀដ៏ើមបបីៀធិើើ�ោ ងណា

ឱ្យយត្រូ�ំខែដ៏នួន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរកាែ យ៍បៀ�ជាត្រូ�ខំែដ៏នួសនួ�ិសំ�

សនួ�ិភា� នួិងការអភវិឌ្ឍឍ បៀដ៏ើមប�ីងកលកខណៈ�ងាយ៍ត្រូសួលដ៏ល់

ត្រូ�ជាជុំនួ ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ កូំងការទ្ធំនាកទំ់្ធនួង�ូបៀ�វញិ

បៀ�មក និួងទ្ធ�ស់ាក �ប់ា�ំភា�អវជិុំើម្មានួ�ំសចំា�ត់ាម

ត្រូ�ំខែដ៏នួ។ 

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈ�ោ ង

ត្រូជាលបៀត្រូ�ចំំបៀ�ះត្រូ�សាសនួដ៍៏ល៏អត្រូ�ន្រ្តៃ�រ�ស់ឯកឧ��ម�ណិិៈ�

នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ� ីខែដ៏លខែ�ែងសរបៀសើរអំ�ីការរកីចំបៀត្រូមើនួរ�ស់

កមពំជា�ចំចំ�បនួូ អំ�ីការត្រូគ�ត់្រូគងជំុំងឺក�វដី៏-១៩ត្រូ�ក�បៀ�យ៍    

លទ្ធធផលលអត្រូ�បៀសើរ និួងខែ�ែងសរបៀសើរអំ�ីការរកីចំបៀត្រូមើនួ  ន្រ្តៃនួ

ចំណំៈងម�ិ�ភា� សាមគគីភា� និួងសហត្រូ��ិ���កិារបៀលើត្រូគ�់

វស័ិយ៍កមពំជា-ឡាវ។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួសខែម�ងនួ�វបៀសចំក�សី�ាយ៍

រកីរាយ៍ បៀ�យ៍បានួបៀ�ើញចំំណៈងម�ិ�ភា� សាមគគីភា� នួិង

កិចំចសហត្រូ��ិ���កិារបៀលើត្រូគ�វ់ស័ិយ៍រវាងត្រូ�ជាជុំនួ និួង

ត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ ម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួជាលំ��ឈ់ានួដ៏ល់

កត្រូម�ិកំ��លគឺ «ភា�ជាន្រ្តៃដ៏គ�ជាយំ៍ទ្ធធសា�ស�ត្រូគ�ត់្រូជុំុងបៀត្រូជាយ៍ 

នួិងយ៍�រអខែងើង»។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ�ញ្ហាើ កថ់ា ត្រូ�ឹទ្ធធសភាកមពំជា

បានួ�តំ្រូទ្ធ និួងបៀលើកទឹ្ធកចិំ��ចំំបៀ�ះរាល់គបៀត្រូម្មាងន្រ្តៃនួកិចំចសហ-

ត្រូ��ិ���ិការរវាងរ�ឋ ភបិាល ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរបៀលើវស័ិយ៍

បៀសដ៏ឋកិចំច សងគម អ�រ់ ំវ�បធិម ៌បៀទ្ធសចំរណ៍ៈ នួិងការ�បៀងកើនួ

កិចំចសហត្រូ��ិ���ិការរវាងអាជាា ធិរម�ល�ឋ នួ និួងអងគភា�បៀ�

តាម�បៀណា� យ៍ត្រូ�ខំែដ៏នួ បៀដ៏ើមបខីែ�រកាសនួ�ិសំ� ទ្ធ�ស់ាក �រ់ាល់

សកមាភា�ត្រូ�ឆ្នាំងំរ�ស់�ួកអម�ិ� អំបៀ�ើបៀភរវកមា នួិងឧត្រូកិដ៏ឋ-

កមា�ែងខែដ៏នួត្រូគ�ត់្រូ�បៀភទ្ធ។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួវាយ៍�ន្រ្តៃមែ�ពស់ចំបំៀ�ះទ្ធំនាក-់

ទ្ធំនួង និួងកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការលអរវាងសាថ �ន័ួនីួ�ិ�បញ្ញញ ��ិ

ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ ទាំងំកូំងត្រូក��ណិ័ៈបៀទ្ធើភាគី នួិង�ហំភាគី

ដ៏�ចំជា៖ អនួ�រសភាអាសាា នួ (AIPA) សហភា�អនួ�រសភា

(IPU) សភានួិ�យ៍ភាសាបារាងំ (APF) និួងត្រូកុមសម្មាជិុំក

សភាទ្ធទ្ធលួ�នួាំក��ំនួត់្រូ�ីបៀកាណៈអភវិឌ្ឍឍនួក៍មពំជា-ឡាវ-

បៀវៀ�ណាម (CLV) ជាបៀដ៏ើម។
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សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈដ៏ល់រដ៏ឋ-

សភាន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវ ខែដ៏ល

បានួ�តំ្រូទ្ធ និួងចំ�លរមួកិចំចត្រូ�ជំំុំ «ភា�ជាន្រ្តៃដ៏គ�សភាអាសីំ-អឺរ ោំ�

បៀលើកទី្ធ១១» ខែដ៏លសភាកមពំជាជាត្រូ�ធានួដឹ៏កនាកំាល�ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ

១៦ ខែ�វចិិិំកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ កនួែងបៀ��ាីៗបៀនួះ ត្រូ�ក�បៀ�យ៍

បៀជាគជុំយ័៍។ ជាមយួ៍�ូបៀនាះ សបៀម�ចំបានួបៀសូើដ៏ល់រដ៏ឋសភា  

ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវ �នួ�ជុំួយ៍

�តំ្រូទ្ធសភាកមពំជាបៀធិើើជាម្មាច ស់ផាះបៀរៀ�ចំំមហាសនួូិបា�អនួ�រ

សភាអាសាា នួ(AIPA) បៀលើកទី្ធ៤៣ បៀ�ឆូ្នាំ២ំ០២២។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួឯកភា�ចំំបៀ�ះឯកឧ��ម

នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ីឡាវ ខែដ៏លបានួបៀលើកបៀ�ើងអំ�ី�ញ្ហាា ត្រូ�ំខែដ៏នួ 

បៀហើយ៍ត្រូ�ឹទ្ធធសភាកមពំជាខែ�ងខែ��តំ្រូទ្ធ និួងបៀលើកទឹ្ធកចិំ��ឱ្យយ

រ�ឋ ភបិាល ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ�ិ��ំបៀ�ះត្រូសាយ៍�ញ្ហាា ខែដ៏ល

បៀ�បៀសសសល់១៤%បៀទ្ធៀ� បៀដ៏ើមបកីសាងខែ�េត្រូ�ំខែដ៏នួ  ន្រ្តៃនួ

ត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរឱ្យយកាែ យ៍បៀ�ជាខែ�េត្រូ�ំខែដ៏នួខែដ៏លម្មានួសនួ�ិភា� 

សថិរភា� ម�ិ�ភា� និួងម្មានួការអភវិឌ្ឍឍ បៀដ៏ើមបទំី្ធកជាមរ�ក

ដ៏ន៏្រ្តៃ�ែថាែ សត្រូម្មា�ក់�នួបៀ�ទាំងំជំុំនានួប់ៀនួះ និួងជំុំនានួប់ៀត្រូកាយ៍។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈ�ោ ង

ត្រូជាលបៀត្រូ�ចំបំៀ�ះឯកឧ��មត្រូ�ធានួរដ៏ឋសភាឡាវ ខែដ៏លបានួ

អបៀញ្ញើ ើញសបៀម�ចំបៀ��ំបៀ�ញទ្ធសេនួកិចំចបៀ�ត្រូ�បៀទ្ធសឡាវ 

បៀហើយ៍សបៀម�ចំនឹួងរកបៀ�លបៀវលាសមត្រូស�ណាមយួ៍  បៀដ៏ើមបី

ដ៏ឹកនាគំណៈ�ត្រូ��ិភ�បៀ��ំបៀ�ញទ្ធសេនួកិចំចបៀ�ត្រូ�បៀទ្ធសឡាវ។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួសខែម�ងនួ�វការអ�អរសា-

ទ្ធរចំំបៀ�ះសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវ 

ខែដ៏លត្រូ�ូវបានួមហាសនួូិបា�អងគការសហត្រូ�ជាជា�ិវាយ៍�ន្រ្តៃមែ

ថា បានួ�ែងផំ��ីត្រូ�បៀទ្ធសខែដ៏លម្មានួការអភវិឌ្ឍឍ�ិចំ�ួចំ។       

សបៀម�ចំស�មជុំ�នួ�រឱ្យយសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យត្រូ�ជា-

ម្មានួិ�ឡាវ សបៀត្រូមចំបានួនួ�វចំកខំវស័ិយ៍ខែត្រូ�កាែ យ៍ត្រូ�បៀទ្ធស

ឡាវជាត្រូ�បៀទ្ធសខែដ៏លម្មានួចំណំៈ� លមធិយមកត្រូម�ិ�ពស់បៀ�ឆូ្នាំំ

២០៣០។

តាមរយ៍�គណៈ�ត្រូ��ិភ� សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួផី្តាំំ

បៀផាើការសួរសំ�ទំ្ធកខត្រូ�ក�បៀ�យ៍បៀសចំក�ីបៀ�រ� បៀសចំក�ីរា�-់

អានួ នួិងបៀសចំក�ីនឹួករលឹកជុំ�នួចំំបៀ�ះថូាកដ់៏ឹកនាកំំ��ល នួិង

ថូាកដ់៏ឹកនាជំានួ�់ពស់ទាំងំអស់ ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�-

បៀ�យ៍យត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវ។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួត្រូ�សិទ្ធធ�រជុំ�នួឯកឧ��ម

នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី នួិងគណៈ�ត្រូ��ិភ�ស�មសូាកប់ៀ� នួិង�ំបៀ�ញ

ទ្ធសេនួកិចំចបៀ�កមពំជា ត្រូ�ក�បៀ�យ៍សំ�ភា�លអ�រ�ិ�រណ៍ៈ នួិង

ជុំយ័៍ជុំមូះ ត្រូ�មទាំងំត្រូ�សិទ្ធធ�រឱ្យយចំណំៈងម�ិ�ភា� សាមគគី-

ភា� នួិងកិចំចសហត្រូ��ិ���កិាររវាងត្រូ�ជាជុំនួ និួងត្រូ�បៀទ្ធស

ទាំងំ�ីរសថិ�បៀសថរចីំរកាល៕

(អ�ថ�ទ្ធ៖នំួ� សចំច� រ��ភា�៖គង ់�ោ រនីួ)

ទិ្ធដ៏ឋភា�កូំង�ិធីិជុំួ�សខែមងីការគួរសម
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សដើម្បីៃចិព្រឹ�ធា�ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាទ្ធទួ្ធ�ជុំួ�សវិនាការជាម្បីួយ៍ឯកអគគរ�ឋទ្ធូត្យប៉ារា�ងថ្មីា�

នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃត្រូ�ហសប� ៍ទ្ធី១៦ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀវលាបៀម្មាោ ង
៩:០០នាទី្ធ សបៀម�ចំវ�ិលំបៀសនាភក� ីសាយ៍ ឈុំំ� ត្រូ�ធានួ
ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បានួអនំួញ្ហាញ �ឱ្យយ
ឯកឧ��ម ហ៊ុាក់ �ំ�ដើ�ត្យ (Jacques Pellet) ឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��
វសិាមញ្ញញ  និួងបៀ�ញសម�ថភា� ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋបារាងំ�ាី
ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា ចំ�លជុំួ�បៀធិើើសវនាការ និួង
សខែម�ងការគួរសម បៀ�វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា កូំងឱ្យកាសខែដ៏ល
ឯកឧ��មត្រូ�ូវបានួថូាកដ់៏ឹកនា ំន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋបារាងំ ខែ�ង-
តាងំជាឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��ត្រូ�ចាបំៀ�ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា។

ម្មានួត្រូ�សាសនួក៍ូំងឱ្យកាសបៀនាះ ឯកឧ��ម ហ៊ុាក់ �ំ�
ដើ�ត្យ បានួក�ស់ម្មាគ ល់បៀ�ើញថា ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជាម្មានួការ
ផ្តាំែ ស់���រ និួងរកីចំបៀត្រូមើនួបៀលើត្រូគ�វ់ស័ិយ៍�ោ ងឆ្នាំ�រ់ហ័ស។
ឯកឧ��មម្មានួជំុំបៀនួឿបៀជុំឿជាកថ់ា ទំ្ធនាកទំ់្ធនួងម�ិ�ភា� នួិង
កិចំចសហត្រូ��ិ���កិាររវាងត្រូ�ជាជុំនួ និួងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរនឹួង
កានួខ់ែ�រកីចំបៀត្រូមើនួខែ�មបៀទ្ធៀ�។

ឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��បានួម្មានួត្រូ�សាសនួថ៍ា ត្រូ�ឹទ្ធធសភា
កមពំជា និួងត្រូ�ឹទ្ធធសភាបារាងំម្មានួទ្ធំនាកទំ់្ធនួង និួងកិចំចសហ-
ត្រូ��ិ���កិារចា�ត់ាងំ�ីឆូ្នាំ១ំ៩៩៩ បៀហើយ៍គណៈ�ត្រូ��ិភ�ត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភា ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរបានួបៀធិើើការផ្តាំែ ស់���រដំ៏បៀណៈើ រទ្ធសេនួ-
កិចំច�ូបៀ�វញិបៀ�មក រហ��ដ៏ល់ឆូ្នាំ២ំ០១៩ បៀទ្ធើ�ម្មានួការ
�នួាបៀ�លបៀ�យ៍សារខែ�ជំុំងឺក�វដី៏-១៩។

ឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��បានួជុំត្រូម្មា�ជុំ�នួសបៀម�ចំត្រូ�ធានួ
ត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូជា�ថា នាបៀ�លខាងមំ�ឯកឧ��មអគគបៀលខាធិិការ
ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសបៀត្រូ�ើភាសាបារាងំនឹួងអបៀញ្ញើ ើញមក�ំបៀ�ញទ្ធសេនួ-
កិចំចបៀ�ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជា បៀ�ខែ�មនីា ឆូ្នាំ២ំ០២២ បៀ�យ៍អម

មកជាមយួ៍នួឹងអូកវនិួិបៀ�គិនួជាបៀត្រូចំើនួ បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើងយ៍ល់អំ�ី
សកា� នំួ�លបៀសដ៏ឋកិចំចបៀ�ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជា។ ជាមយួ៍�ូបៀនួះ 
ត្រូ�ធានួត្រូកុមម�ិ�ភា�ត្រូ�ទឹ្ធធសភាបារាងំជាមយួ៍នឹួងត្រូ�ទឹ្ធធសភា
កមពំជាកប៏ៀត្រូ�ងនឹួងអបៀញ្ញើ ើញមក�ំបៀ�ញទ្ធសេនួកិចំចបៀ�ត្រូ�ះ-
រាជាណាចំត្រូកកមពំជាផងខែដ៏រ។ 

ឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��បានួ�ញ្ហាើ កថ់ា តាមរយ៍�បៀ�សក-
កមាការទ្ធ��រ�ស់ឯកឧ��មបៀ�ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា
ឯកឧ��មបៀត្រូ�ៀម�ែួនួជាបៀត្រូសចំ បៀដ៏ើមបសីត្រូម�សត្រូមួលកិចំចការ
ទាំងំអស់បៀនួះ និួង�ិ��ំត្រូ�ឹងខែត្រូ�ងអស់�ីកម្មាែ ងំកាយ៍ចំិ��កូំង
ការ�ត្រូងឹង�ត្រូងីកទំ្ធនាកទំ់្ធនួង និួងកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការរវាង
ត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ�ខែនួថមបៀទ្ធៀ�។

កូំងនាមត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា នួិងកូំង
នាមសបៀម�ចំផ្តាំា ល់ សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួខែ�ែងនួ�វការ
អ�អរសាទ្ធរចំំបៀ�ះឯកឧ��ម ខែដ៏លត្រូ�ូវបានួខែ�ងតាងំជា
ឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��វសិាមញ្ញញ  នួិងបៀ�ញសម�ថភា� ន្រ្តៃនួសាធារណៈ-
រដ៏ឋបារាងំត្រូ�ចាបំៀ�ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា។ សបៀម�ចំម្មានួ
ជុំំបៀនួឿបៀជុំឿជាកថ់ា កូំងអាណៈ��ិបៀ�សកកមាការទ្ធ��រ�ស់ឯកឧ��ម
ឯកឧ��មនឹួង�ិ��ំត្រូ�ឹងខែត្រូ�ង�នួ�បៀលើកកមពស់ចំណំៈងម�ិ�-
ភា� និួងកិចំចសហត្រូ��ិ���កិាររវាងត្រូ�ជាជុំនួន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធស
ទាំងំ�ីរឱ្យយកានួខ់ែ�រងឹម្មា ំនួិងខាែ ងំកាែ ជាងបៀនួះបៀ�បៀទ្ធៀ�។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួសខែម�ងនួ�វបៀសចំក�សី�ាយ៍
រកីរាយ៍បៀ�យ៍បានួបៀមើលបៀ�ើញថា ទំ្ធនាកទ់្ធំនួងរវាងត្រូ�ជា-
ជុំនួ នួិងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួឥ�ឈុំ�ឈ់ុំរ។
ទ្ធំនាកទំ់្ធនួងដ៏ល៏អបៀនួះ ខែស�ងបៀ�ើងតាមរយ៍�ការផ្តាំែ ស់���រ

ឯកឧ��ម ហាក ់�ំឺបៀ�� និួងសបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈំុំំ

ទិ្ធដ៏ឋភា�កូំង�ិធីិជួុំ�សខែមីងការគួរសម
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ទ្ធសេនួកិចំច�ូបៀ�វញិបៀ�មករវាងថូាកដ់៏ឹកនាជំា�ិកំ��លៗ 
ម�នួ�ជីានួ�់ពស់ត្រូគ�លំ់��ថូ់ាក ់និួងការផ្តាំែ ស់���ររវាងត្រូ�ជា-
ជុំនួ និួងត្រូ�ជាជុំនួ។ ទ្ធនួាឹមបៀនួះ ត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរបានួ�នួ��តំ្រូទ្ធ
�ូជា�នួ��នាា � ់បៀ�កូំងត្រូក��ណិ័ៈកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការបៀលើ
ឆ្នាំកអនួ�រជា�ិ។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួរលឹំកអំ�ី ការជុំួ��ូដំ៏��ង
រវាងត្រូ�ះករណំាត្រូ�ះបាទ្ធសបៀម�ចំត្រូ�ះ �ដើរាត្យៃម្បី ស�ហ៊ុ�ំ 
(ត្រូ�ះ�រមរ�នួបៀកាដ៏ឋ) និួងសបៀម�ចំអគគមហាបៀសនា��ីបៀ�បៀជា 
ហ៊ុុំ� ម្តែស� នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ� ីន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា 
បៀ�ខែហើអងត់ាដឺ៏ណ័ៈរ ត្រូ�បៀទ្ធសបារាងំ បៀដ៏ើមបខីែសើងរកសនួ�ភិា�
នួិងការផេះផា�ត្រូងួ��ត្រូងួមជា�ិ ខែដ៏លម្មានួសាធារណៈរដ៏ឋ
បារាងំជាអូកសត្រូម�សត្រូមួល។ ជំុំនួួ�ជាត្រូ�វ��ិសា�ស�បៀនាះ 
បានួត្រូកាលផែ�វនាឱំ្យយម្មានួកិចំចត្រូ�មបៀត្រូ�ៀងសនួ�ភិា�ទី្ធត្រូកុងបាោ -
រសី។ សបៀម�ចំបានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈ នួិងវាយ៍�ន្រ្តៃមែ�ពស់ចំបំៀ�ះ
�ួនាទី្ធសូ�លរ�ស់ត្រូ�បៀទ្ធសបារាងំ កូំងដំ៏បៀណៈើ រការខែសើងរក
សនួ�ិភា� នួិងការ�ញ្ញើ� នួកងកម្មាែ ងំរកាសនួ�ិភា�បៀត្រូកាម�ត័្រូ�
អងគការសហត្រូ�ជាជា�ិបៀ�ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជា។

កូំងនាមត្រូ�ជាជុំនួកមពំជា សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ
ខែ�ែងអំណៈរគំណៈដ៏ត៏្រូជាលបៀត្រូ�ចំំបៀ�ះរ�ឋ ភបិាល នួិងត្រូ�ជា-
ជុំនួបារាងំ ខែដ៏លបានួផ�ល់ជុំំនួួយ៍ឥ�សំណៈង កមចអីធិិ�បៀ�យ៍យ
នួិងកមចមីនិួអធិិ�បៀ�យ៍យ បៀដ៏ើមបរីមួចំំខែណៈកអភវិឌ្ឍឍត្រូ�បៀទ្ធស
កមពំជាឱ្យយម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួដ៏�ចំស�ើន្រ្តៃ�ៃបៀនួះ។ ជាមយួ៍�ូបៀនាះ
សបៀម�ចំបានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈដ៏ល់រ�ឋ ភបិាលបារាងំ ខែដ៏លបានួ
ជួុំយ៍អភវិឌ្ឍឍធិនួធានួមនំួសេកមពំជា កូំងការសិកាថូាកអ់នំួ-
�ណិិៈ� និួង�ណិិៈ�បៀ�ត្រូ�បៀទ្ធសបារាងំជាបៀត្រូចំើនួនាក ់និួង
�ណៈ�ំ ះ�ណា� លភាសាបារាងំ បៀ�វទិ្ធាសាថ នួភាសាបារាងំបៀ�
កមពំជា។ បៀ�យ៍ខែ�កសត្រូម្មា�ឆូ់្នាំសិំកា២០២១-២០២២ 
បារាងំបានួផ�ល់អាហារ��ករណ៍ៈចំំនួនួួ៥០កខែនួែង�ខែនួថម
បៀទ្ធៀ�។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ�ញ្ហាើ កថ់ា ចា�ត់ាងំ�ីសភា
កមពំជាចំ�លជាសម្មាជុំិកសភានួិ�យ៍ភាសាបារាងំ សភា
កមពំជាបានួយ៍កចិំ��ទំ្ធក�កច់ំ�លរមួមហាសនួូបិា� នួិងកិចំច
ត្រូ�ជំំុំ�ក�់ន័ួធកំូងត្រូក��ណិ័ៈសភានិួ�យ៍ភាសាបារាងំបៀ�យ៍
បៀទ្ធៀងទាំ�។់ កូំង�រ�ិទ្ធក�វដី៏-១៩បៀនួះ សភាកមពំជាបានួចំ�លរមួ

ត្រូគ�ប់ៀវទិ្ធការ�ស់មហាសនួូបិា�សភានិួ�យ៍ភាសាបារាងំ
តាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ(Zoom)។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ�ងាា ញអំ�ីការបៀ�ញចិំ��ជា
ខាែ ងំ និួងវាយ៍�ន្រ្តៃមែ�ពស់ចំបំៀ�ះកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការលអរវាង
ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា ជាមយួ៍នួឹងត្រូ�ឹទ្ធធសភា
បារាងំ ខែដ៏លម្មានួលទ្ធធផលជា�នួ��នាា �។់ សបៀម�ចំម្មានួជំុំបៀនួឿ-
បៀជុំឿជាកថ់ា ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរនឹួង�នួ�សកមាភា�
កិចំចសហត្រូ��ិ���កិារបៀទ្ធើភាគីឱ្យយកានួខ់ែ�រកីចំបៀត្រូមើនួ កូំងបៀ�ល
សាថ នួភា�ជំុំងឺក�វដី៏-១៩ បានួធិ�រត្រូសាល។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈចំំបៀ�ះ
សាថ នួទ្ធ��បារាងំត្រូ�ចាកំមពំជា និួងត្រូ�ឹទ្ធធសភាបារាងំ ខែដ៏លបានួ
ជួុំយ៍�តំ្រូទ្ធដ៏ល់ដំ៏បៀណៈើ រទ្ធសេនួកិចំចសិការ�ស់សម្មាជុំិកត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភា បៀ�ដ៏កត្រូសង�់ទ្ធ�ិបៀសាធិនួប៍ៀឈុំើងយ៍ល់�ីត្រូ��ន័ួធការងារ
រ�ស់ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបារាងំ និួងស�មអរគំណៈដ៏ល់ការផ�ល់ជុំំនួួយ៍
ឯកសារចំា� ់ជំុំនួួយ៍សម្មាៈ រ�បៀចំចកបៀទ្ធស នួិងការទ្ធទ្ធួលម�នួ�ី
ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបៀ�បៀធិើើកមាសិកាបៀ�ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបារាងំ និួងបៀ�
សាលារដ៏ឋបាលជា�ិបារាងំ ត្រូ�មទាំងំជុំួយ៍�ណៈ�ំ ះ�ណា� ល
ភាសាបារាងំបៀ�មជុំឈមណិៈលភាសាបារាងំ។

កូំងនាមត្រូ�ឹទ្ធធសភា សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួបៀត្រូ�ៀម
�ែួនួជានួិចំច បៀដ៏ើមបបីៀធិើើកិចំចសហត្រូ��ិ���កិារដ៏ជិ៏ុំ�សូិទ្ធធជាមយួ៍
នឹួងឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ�� នួិងសាថ នួទ្ធ��បារាងំត្រូ�ចាកំមពំជា
កូំងការរមួចំំខែណៈក�ត្រូងឹង�ត្រូងីកចំណំៈងម�ិ�ភា� នួិងកិចំច-
សហត្រូ��ិ���កិារខែដ៏លនួឹងនាមំកនួ�វផលត្រូ�បៀ�ជុំនួប៍ៀ�
វញិបៀ�មកជុំ�នួត្រូ�ជាជុំនួ និួងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ៕

(អ�ថ�ទ្ធ៖នំួ�  សចំច� រ��ភា�៖គឹម សិទ្ធធី)

ឯកឧ��ម ហាក ់�ំឺបៀ�� ��រ��អនំួសាវរយី៍ជាមយួ៍សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា
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សដើម្បីៃចិព្រឹ�ធា�ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាអ�ំញ្ញាញ ត្យឱ្យយឯកអគគរ�ឋទូ្ធត្យឡាវិ
ចូិ�ជុំួ�សម្តែម្បីៃងការគួរសម្បី �ិងជុំព្រឹម្មា�លា

នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២០ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀវលាបៀម្មាោ ង៩:០០នាទី្ធ
សបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈុំំ� ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួ
ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បានួអនំួញ្ហាញ �ឱ្យយឯកឧ��ម អាំ �ន្ត្រៃផ
ឃី��ដាវិងស (Amphay Kindavong) ឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��វសិា-
មញ្ញញ  និួងបៀ�ញសម�ថភា� ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យ
ត្រូ�ជាម្មានួិ�ឡាវ ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា ចំ�លជុំួ�
សខែម�ងការគួរសម និួងជុំត្រូម្មា�លា បៀ�វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

ម្មានួត្រូ�សាសនួក៍ូំងឱ្យកាសបៀនាះ ឯកឧ��ម អាំ �ន្ត្រៃផ ឃី��
ដាវិងស បានួសខែម�ងនួ�វការបៀកា�សរបៀសើរ និួងវាយ៍�ន្រ្តៃមែ
�ពស់ចំបំៀ�ះការរកីចំបៀត្រូមើនួ�ោ ងឆ្នាំ�រ់ហ័សរ�ស់ត្រូ�បៀទ្ធស
កមពំជា បៀ�ើបៀទាំះ�ីជារយ៍�បៀ�លចំំងបៀត្រូកាយ៍បៀនួះ ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជា
ជុំួ�វ�ិ��ិន្រ្តៃនួជំុំងឺក�វដី៏-១៩កប៏ៀ�យ៍។ កូំងបៀនាះផងខែដ៏រ ត្រូ�បៀទ្ធស
កមពំជាកជ៏ាត្រូ�បៀទ្ធសខែដ៏លសមប�រខែ��បៀ�យ៍សមប��វិ�បធិម ៌

នួិងបៀ��ិកភណិៈ ជា�ិបៀសសត្រូបាសាទ្ធអងគរវ�� និួងត្រូបាសាទ្ធ
ត្រូ�ះវហិារ។

ឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��បានួ�ញ្ហាើ កថ់ា ទ្ធំនាកទ់្ធំនួងបៀទ្ធើ-
ភាគីន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ បានួ�ងាា ញនួ�វទ្ធំនាកទ់្ធំនួង និួងកិចំច-
សហត្រូ��ិ���ិការ�ោ ងជិុំ�សូិទ្ធធ តាមរយ៍�កិចំចត្រូ�ជំំុំរ�ស់
ថូាកដ់៏ឹកនាតំាមត្រូ��ន័ួធវបីៀដ៏អ�។ ជា�ិបៀសសការផ្តាំែ ស់���រដំ៏បៀណៈើ រ
ទ្ធសេនួកិចំចរ�ស់ថូាកដឹ់៏កនា ំន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ ខែដ៏លកូំង
បៀនាះឯកឧ��ម�ណិិៈ� ផ�ខាំ� វិ�ផាវាា �់ នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី
ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវ បានួដ៏ឹកនាំ
គណៈ�ត្រូ��ិភ�មកបៀធិើើទ្ធសេនួកិចំចជាផែ�វការបៀ�ត្រូ�ះរាជាណា-
ចំត្រូកកមពំជា បៀ�យ៍ទ្ធទ្ធួលបានួលទ្ធធផលដ៏ត៏្រូ�ចំះត្រូ�ចំង។់

ឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��បានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈ�ោ ងត្រូជាល-
បៀត្រូ�ចំំបៀ�ះរាជុំរ�ឋ ភបិាល នួិងត្រូ�ជាជុំនួកមពំជា ខែដ៏លបានួ
ជួុំយ៍ឧ��ថមៈ�តំ្រូទ្ធដ៏ល់ត្រូ�បៀទ្ធសឡាវនាបៀ�លកនួែងបៀ� ជា
�ិបៀសសការជុំួយ៍ឧ��ថមៈខែផូកហិរញ្ញញ វ�ថំ វាោ កសំ់ាង នួិងឧ�-
ករណ៍ៈបៀវជុំើសា�ស�មយួ៍ចំំនួួនួ។

ឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��បានួក�ស់ម្មាគ ល់បៀ�ើញថា សភា
ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរម្មានួទ្ធំនាកទ់្ធំនួង នួិងកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការ
ជាមយួ៍�ូ�ោ ងលអត្រូ�បៀសើរ ជា�ិបៀសសទ្ធំនាកទ់្ធំនួងរវាងត្រូកុម
ម�ិ�ភា�ត្រូ�ឹទ្ធធសភាកមពំជា នួិងរដ៏ឋសភាឡាវ។

ឯឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��បានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈ�ោ ងត្រូជាល-
បៀត្រូ�ចំំបៀ�ះថូាកដឹ់៏កនា ំត្រូកសួង សាថ �ន័ួ ទាំងំថូាកជ់ា�ិ នួិងថូាក់
បៀត្រូកាមជា�ិ ខែដ៏លខែ�ងខែ�ផ�ល់កិចំចសហត្រូ��ិ���ិការ�ោ ងលអ

ឯកឧ��ម ផនួខា ំវផី្តាំវាោ នួ ់និួងសបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈំុំំ

ទិ្ធដ៏ឋភា�កូំង�ិធីិជួុំ�សខែមងីការគួរសម
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បៀធិើើឱ្យយបៀ�សកកមាការទ្ធ��រ�ស់ឯកឧ��មបៀ�ត្រូ�ះរាជាណា-
ចំត្រូកកមពំជាទ្ធទ្ធួលបានួបៀជាគជុំយ័៍។ ឯកឧ��មសងឹមឹថា ត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភា រដ៏ឋសភា រាជុំរ�ឋ ភបិាល និួងត្រូគ�ស់ាថ �ន័ួជា�ិ ន្រ្តៃនួត្រូ�ះ-
រាជាណាចំត្រូកកមពំជា នួឹងបៀ�ខែ��នួ�ផ�ល់ការ�តំ្រូទ្ធដ៏ល់ឯក-
អគគរដ៏ឋទ្ធ���ាី នួិងសាថ នួទ្ធ��ឡាវត្រូ�ចាកំមពំជា�នួ�បៀទ្ធៀ�។

កូំងនាមត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា សបៀម�ចំ-
វ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈុំំ� បានួសខែម�ងនួ�វការបៀកា�សរ-
បៀសើរ និួងវាយ៍�ន្រ្តៃមែ�ពស់ចំបំៀ�ះបៀ�សកកមាការទ្ធ��រ�ស់ឯក-
ឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��បៀ�ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា ត្រូ�ក�បៀ�យ៍
បៀជាគជុំយ័៍ បៀដ៏ើមប�ីត្រូងឹង�ត្រូងីកចំំណៈងម�ិ�ភា� សាមគគីភា� 
នួិងកិចំចសហត្រូ��ិ���កិារ បៀដ៏ើមបនីាមំកនួ�វផលត្រូ�បៀ�ជុំនួ ៍
សត្រូម្មា�ត់្រូ�ជាជុំនួ ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ ខែដ៏លម្មានួតាងំ�ីយ៍�រ-
លងណ់ាស់មកបៀហើយ៍។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួក�ស់ម្មាគ ល់បៀ�ើញថា ឯក-
ឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ�� និួងសាថ នួទ្ធ��ឡាវត្រូ�ចាកំមពំជា ម្មានួកិចំច-
សហត្រូ��ិ���កិារ នួិងទ្ធំនាកទំ់្ធនួងលអជាមយួ៍នួឹងថូាកដឹ់៏កនាំ
ម�នួ�ីត្រូគ�លំ់��ថូ់ាក ់ត្រូកសួង សាថ �ន័ួ អាជាា ធិរ បៀ��� ត្រូកុង 
ជា�ិបៀសសជាមយួ៍នួឹងត្រូ�ជាជុំនួកមពំជា។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួសខែម�ងនួ�វបៀសចំក�ីរកីរាយ៍
ខែដ៏លបានួបៀ�ើញថា ទ្ធំនាកទ់្ធំនួងម�ិ�ភា� សាមគគភីា� នួិង
កិចំចសហត្រូ��ិ���ិការដ៏ល៏អរវាងត្រូ�ជាជុំនួ នួិងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ
�ីរ ម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួត្រូគ�ស់ាថ នួភា� និួងត្រូគ�ក់ាល�បៀទ្ធស�។

មំនួបៀ�លម្មានួវ�ិ��ិជំុំងឺក�វដី៏-១៩ ថូាកដ់៏ឹកនាកំំ��ល ថូាក-់
ដ៏ឹកនាជំានួ�់ពស់ ថូាកដឹ់៏កនាតំាមត្រូកសួង មនួាីរ និួងត្រូ�ជាជុំនួ
ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ ខែ�ងខែ�បានួផ្តាំែ ស់���រដំ៏បៀណៈើ រទ្ធសេនួកិចំច
បៀ�វញិបៀ�មកជា�នួ��នាា � ់បៀហើយ៍ត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរបានួ�តំ្រូទ្ធ
�ូបៀ�វញិបៀ�មកបៀលើ�ញ្ហាា ជាបៀត្រូចំើនួ  កូំងត្រូក��ណិ័ៈកិចំចសហ-
ត្រូ��ិ��ិ�ការ�ំ�នួ ់និួងអនួ�រជា�ិ។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈចំបំៀ�ះ
ឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ�� នួិងសាថ នួទ្ធ��ឡាវ ខែដ៏លបានួជុំួយ៍
�ងកលកខណៈ�ឱ្យយត្រូ�ឹទ្ធធសភាកមពំជាម្មានួទ្ធំនាកទំ់្ធនួង នួិងសហ-
ត្រូ��ិ���ិការលអជាមយួ៍នួឹងរដ៏ឋសភាឡាវ។ ត្រូកុមម�ិ�ភា�
ត្រូ�ឹទ្ធធសភាកមពំជា នួិងត្រូកុមម�ិ�ភា�រដ៏ឋសភាឡាវ ម្មានួទ្ធំនាក-់
ទំ្ធនួង និួងកិចំចសហត្រូ��ិ���កិារជាមយួ៍�ូបានួ�ោ ងលអបៀលើ
សកមាភា��ោ ងបៀត្រូចំើនួ ដ៏�ចំជាការផ្តាំែ ស់���រសិលប� វ�បធិម ៌

និួងសារលិ�ិ�អ�អរសាទ្ធរបៀ�វញិបៀ�មកកូំងឱ្យកាស�ំណៈយ
ជា�ិ ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួខែ�ែងអណំៈរគំណៈ�ោ ង
ត្រូជាលបៀត្រូ�ចំំបៀ�ះរដ៏ឋសភាឡាវ ខែដ៏លបានួចំ�លរមួ និួង�តំ្រូទ្ធ
កិចំចត្រូ�ជំំុំ កូំងត្រូក��ណិ័ៈភា�ជាន្រ្តៃដ៏គ�សភាអាសីំ-អឺរ ោំ�បៀលើក
ទ្ធី១១ នួិងសនួូិសីទ្ធបៀលើកទី្ធ៨ ន្រ្តៃនួគណៈ�កមាការការ�របៀទ្ធស
ន្រ្តៃនួសភាកមពំជា-ឡាវ-បៀវៀ�ណាម (CLV) ខែដ៏លសភាកមពំជា
បៀធិើើជាត្រូ�ធានួដឹ៏កនា។ំ សបៀម�ចំម្មានួជំុំបៀនួឿបៀជុំឿជាកថ់ា រដ៏ឋសភា
ឡាវនួឹង�នួ��តំ្រូទ្ធ និួងបៀត្រូជាមខែត្រូជុំងសភាកមពំជា ជាត្រូ�ធានួ
���របៀវនួន្រ្តៃនួអនួ�រសភាអាសាា នួបៀលើកទី្ធ៤៣ បៀ�ឆូ្នាំ២ំ០២២ 
ខាងមំ�បៀនួះ។

កូំងនាមត្រូ�ឹទ្ធធសភា និួងកូំងនាមសបៀម�ចំផ្តាំា ល់ សបៀម�ចំ
ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួសខែម�ងនួ�វការបៀត្រូ�ៀម�ែួនួ បៀដ៏ើមបបីៀធិើើកិចំច-
សហត្រូ��ិ���ិការដ៏ល៏អជាមយួ៍នួឹងឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��ឡាវ�ាី នួិង
សាថ នួទ្ធ��ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិ�ិបៀ�យ៍យត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវ
ត្រូ�ចាកំមពំជា។ តាមរយ៍�ឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ�� សបៀម�ចំបានួ
ផ្តាំ� បំៀផាើការសួរសំ�ទំ្ធកខជុំ�នួចំំបៀ�ះថូាកដ់៏ឹកនាកំំ��ល ថូាកដ់៏ឹកនាំ
ជានួ�់ពស់ ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវ
ត្រូ�ក�បៀ�យ៍បៀសចំក�ីបៀ�រ�រា�អ់ានួ និួងនឹួករលឹកដ៏ត៏្រូជាល-
បៀត្រូ�។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួត្រូ�សិទ្ធធ�រឱ្យយចំំណៈងម�ិ�-
ភា� សាមគគភីា� នួិងកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការរវាងត្រូ�ះរាជា-
ណាចំត្រូកកមពំជា នួិងសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យត្រូ�ជា-
ម្មានួិ�ឡាវសថិ�បៀសថរចីំរកាល៕

(អ�ថ�ទ្ធ៖នំួ� សចំច� រ��ភា�៖ធំិនួ គឹមជីុំ)

ឯកឧ��ម ផនួខា ំវផី្តាំវាោ នួ ់��រ��អនំួសាវរយី៍ជាមយួ៍សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា
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សដើម្បីៃចិព្រឹ�ធា�ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាទ្ធទ្ធួ�ជុំួ�ព្រឹ�ធា�រ�ឋដើវិៀត្យណាម្បី

នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទ្ធី២១ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀវលាបៀម្មាោ ង១៥:
៤៥នាទ្ធី បៀ�វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា សបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍
ឈុំំ� ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បានួ
ទ្ធទ្ធួលជួុំ�សវនាការជាមយួ៍នួឹងឯកឧ��ម ដើងៀ�� ស�ួហ៊ុុៀំក
(Nguyen Xuan Phuc) ត្រូ�ធានួរដ៏ឋ ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋសងគម
និួយ៍មបៀវៀ�ណាម កូំងឱ្យកាសខែដ៏លឯកឧ��មដឹ៏កនាគំណៈ�-
ត្រូ��ិភ�ជានួ�់ពស់ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋសងគមនិួយ៍មបៀវៀ�ណាម
មក�ំបៀ�ញទ្ធសេនួកិចំចជាផែ�វរដ៏ឋបៀ�ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា 
��តាមការអបៀញ្ញើ ើញរ�ស់ត្រូ�ះករំណាត្រូ�ះបាទ្ធសបៀម�ចំត្រូ�ះ-
�រមនា� �ដើរាត្យៃម្បី ស�ហ៊ុម្បីំ�� ត្រូ�ះមហាកេត្រូ� ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរា-
ជាណាចំត្រូកកមពំជា។

កូំងនាមត្រូ�ជាជុំនួ និួងត្រូ�ឹទ្ធធសភាកមពំជា សបៀម�ចំត្រូ�ធានួ
ត្រូ�ទឹ្ធធសភាបានួសខែម�ងនួ�វមបៀនាសបៀញ្ញច�នាស�ាយ៍រកីរាយ៍
នួិងសាើ គមនួដ៍៏ក៏កប់ៀ�� ចំបំៀ�ះឯកឧ��ម ដើងៀ�� ស�ួហ៊ុុៀំក 

នួិងគណៈ�ត្រូ��ិភ�ជានួ�់ពស់ ខែដ៏លបានួអបៀញ្ញើ ើញមក�ំបៀ�ញ
ទ្ធសេនួកិចំចជាផែ�វរដ៏ឋបៀ�ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា។ សបៀម�ចំ
ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាម្មានួជុំំបៀនួឿបៀជុំឿជាកថ់ា តាមរយ៍�ដ៏ំបៀណៈើ រ
ទ្ធសេនួកិចំចរ�ស់ឯកឧ��មត្រូ�ធានួរដ៏ឋនាបៀ�លបៀនាះ �ិ�ជានួឹង
នាមំកនួ�វការ�ត្រូងឹង នួិង�ត្រូងីកនួ�វចំណំៈងសាមគគីភា� ម�ិ�-
ភា� នួិងកិចំចសហត្រូ��ិ���កិាររវាងត្រូ�ជាជុំនួ និួងត្រូ�បៀទ្ធស
ទាំងំ�ីរ ខែដ៏លម្មានួតាងំ�ីយ៍�រលងណ់ាស់មកបៀហើយ៍។

បៀ�កូំងឱ្យកាសបៀនាះ ឯកឧ��ម ដើងៀ�� ស�ួហ៊ុុៀំក បានួម្មានួ
ត្រូ�សាសនួថ៍ា ត្រូ�ជាជុំនួ នួិងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរបានួត្រូ�បៀគៀកសាា  
នួិងសហការ�ូ�ោ ងលអត្រូ�បៀសើរ បៀដ៏ើមបរីមួ�ូ�សា�ជាមយួ៍នួឹង
�ួកចំត្រូក���ិ។ តាងំ�ីបៀ�លមំនួរហ��មកដ៏ល់បៀ�ល�ចំចំ�បនួូ
បៀនួះ ត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរបានួ��នួត្រូជំុំទំ្ធនាកទំ់្ធនួងម�ិ�ភា� សាមគគី-
ភា� នួិងកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការ�ោ ងលអត្រូ�ន្រ្តៃ� និួងកានួខ់ែ�រកី-
ចំបៀត្រូមើនួខែ�មបៀទ្ធៀ�។

ឯកឧ��ម ដើងៀ�� ស�ួហ៊ុុៀំក បានួម្មានួត្រូ�សាសនួ�៍នួ�
បៀទ្ធៀ�ថា ត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរបានួបៀធិើើការទ្ធំនាកទំ់្ធនួង និួងកិចំច-
សហត្រូ��ិ���ិការលអបៀលើត្រូគ�វ់ស័ិយ៍ ដ៏�ចំជាវស័ិយ៍ការ�រជា�ិ
សនួ�ិសំ� វ�បធិម ៌បៀសដ៏ឋកិចំច នួិងវស័ិយ៍អ�រ់។ំល។ បៀហើយ៍
�ចំចំ�បនួូបៀនួះ ទំ្ធហំ�ណិៈជុំើកមា ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរម្មានួការ
បៀកើនួបៀ�ើងជាលំ�� ់បៀ�យ៍សបៀត្រូមចំបានួត្រូ�ខែហលជាង៩
�នួល់ានួដំ៏លាែ រអាបៀមរកិ។

ឯកឧ��ម ដើងៀ�� ស�ួហ៊ុុៀំក បានួវាយ៍�ន្រ្តៃមែ�ពស់ចំបំៀ�ះ
ទ្ធំនាកទំ់្ធនួង នួិងកិចំចសហត្រូ��ិ���កិាររវាងសាថ �ន័ួនីួ�ិ�ប-

ឯកឧ��ម បៀងើៀនួ សួនួហាើំក និួងសបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈំុំំ

ទិ្ធដ៏ឋភា�កូំង�ិធីិជួុំ�សខែមងីការគួរសម
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ញ្ញញ��ិន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ ខែដ៏លម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួ�ោ ងឆ្នាំ�់
រហ័ស។ ឯកឧ��មសងឹមឹថា នាបៀ�លខាងមំ�បៀនួះ ត្រូ�បៀទ្ធស
ទាំងំ�ីរនឹួង�នួ��ត្រូងឹង�ត្រូងីកទំ្ធនាកទំ់្ធនួងម�ិ�ភា� នួិងកិចំច-
សហត្រូ��ិ���កិារដ៏ល៏អត្រូ�ន្រ្តៃ� បៀដ៏ើមបចីា�ទំ់្ធកជាមរ�កឱ្យយយំ៍វ-
ជុំនួជំុំនានួប់ៀត្រូកាយ៍។ ឯកឧ��មបានួ�នំានំួ�វការផ្តាំ� បំៀផាើសួរសំ�-
ទំ្ធកខ�ីឯកឧ��មអគគបៀលខាធិិការ�កេ នួិងអបៀញ្ញើ ើញសបៀម�ចំ
ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបៀ��ំបៀ�ញទ្ធសេនួកិចំចបៀ�ត្រូ�បៀទ្ធសបៀវៀ�-
ណាមកូំងបៀ�លបៀវលាសមត្រូស�ណាមយួ៍។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួសខែម�ងនួ�វបៀសចំក�ីរកីរាយ៍
ខែដ៏លបានួបៀ�ើញថា ទ្ធំនាកទ់្ធំនួងម�ិ�ភា� សាមគគភីា� នួិង
កិចំចសហត្រូ��ិ���ិការដ៏ល៏អរវាងត្រូ�ជាជុំនួ និួងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ
ម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួជា�នួ��នាា �។់ បៀ�កូំងអំ�ំងបៀ�លន្រ្តៃនួ
វ�ិ��ិជំុំងឺក�វដី៏-១៩បៀនួះ ថូាកដ់៏ឹកនានំ្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរខែ�ងខែ�
បានួត្រូបាត្រូស័យ៍ទាំកទ់្ធង�ូបៀ�វញិបៀ�មក បៀដ៏ើមបបីៀ�ះត្រូសាយ៍
�ញ្ហាា នានាតាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ(Zoom)។ ជាមយួ៍�ូបៀនួះ ថូាក់
ដ៏កឹនានំ្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�រីខែ�ងខែ�បានួផ�ល់ជំុំនួយួ៍ដ៏ល់�ូបៀ�-
វញិបៀ�មកទាំងំ�វកិា វាោ កសំ់ាង កដ៏៏�ចំជាឧ�ករណ៍ៈសម្មាៈ រ
សំខាភបិាល។ 

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួរលឹំកអំ�ីដំ៏បៀណៈើ រទ្ធសេនួ-
កិចំចរ�ស់សបៀម�ចំអគគមហាបៀសនា��ីបៀ�បៀជា ហ៊ុុំ� ម្តែស� 
នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា ខែដ៏លបានួអបៀញ្ញើ ើញ
បៀ��ំបៀ�ញទ្ធសេនួកិចំចបៀ�ត្រូ�បៀទ្ធសបៀវៀ�ណាម កាល�ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ
២៦ ខែ�កញ្ហាញ  ឆូ្នាំ២ំ០២១កនួែងបៀ�។ ជាកខ់ែស�ងនាបៀ�ល
បៀនួះ ឯកឧ��មត្រូ�ធានួរដ៏ឋបានួដឹ៏កនាគំណៈ�ត្រូ��ិភ�មក�ំបៀ�ញ
ទ្ធសេនួកិចំចបៀ�ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជាវញិ។ ត្រូ�ការបៀនួះបានួ

�ែំះ�ញ្ហាច ងំឱ្យយបៀ�ើញអំ�ីទំ្ធនាកទំ់្ធនួងម�ិ�ភា��ោ ងត្រូជាលបៀត្រូ�
រវាងត្រូ�ជាជុំនួ នួិងត្រូ�បៀទ្ធសទាំងំ�ីរ តាម�កយបៀសាែ ក«អកូជិុំ�-
ខាងលអ ម�ិ�លអ �ង�អ�នួលអ និួងជាន្រ្តៃដ៏គ�លអ»។

កូំងនាមត្រូ�ឹទ្ធធសភា នួិងត្រូ�ជាជុំនួកមពំជា កូំងនាមសបៀម�ចំ
ផ្តាំា ល់ សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈ�ោ ង
ត្រូជាលបៀត្រូ�ចំំបៀ�ះ�កេ រ�ឋ ភបិាល កងទ្ធ�័ និួងត្រូ�ជាជុំនួ
បៀវៀ�ណាម ខែដ៏លបានួជុំួយ៍ឧ��ថមៈ�តំ្រូទ្ធដ៏ល់�ំ�ើបៀហ�ំ ត្រូ�ឹម-
ត្រូ�ូវ និួងយំ៍��ិធិមរ៌�ស់ត្រូ�ជាជុំនួកមពំជាកូំងត្រូគ�ដ់៏ំណាកក់ាល
ទាំងំអស់។ ត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជាបានួបៀ��ជាា ចំិ��ឥ�ងាកបៀរ បៀដ៏ើមបី
ការ�រ ខែ�រកា និួងអភវិឌ្ឍឍទ្ធំនាកទ់្ធំនួងបៀទ្ធើភាគីរវាងត្រូ�បៀទ្ធស
ទាំងំ�ីរ តាមសាា រ�ី «ភា�ជាអូកជិុំ�ខាងលអ ម�ិ�ភា�ជា
ត្រូ�ន្រ្តៃ�ណីៈ កិចំចសហត្រូ��ិ���កិារត្រូគ�ត់្រូជុំុងបៀត្រូជាយ៍ រងឹម្មា ំនួិង
យ៍�រអខែងើង»។

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួសខែម�ងនួ�វការអ�អរសាទ្ធរ
ចំំបៀ�ះសមទិ្ធធផលដ៏ម៏ហាសាលរ�ស់�កេ រ�ឋ ភបិាល នួិង
ត្រូ�ជាជុំនួបៀវៀ�ណាម បៀត្រូកាមការដឹ៏កនាដំ៏ឈ៏ាែ សន្រ្តៃវរ�ស់�កេ-
កំមាំយ៍នីួស�បៀវៀ�ណាម។ សបៀម�ចំបានួត្រូ�សិទ្ធធ�រស�មឱ្យយ
ត្រូ�បៀទ្ធសបៀវៀ�ណាម�នួ�សបៀត្រូមចំបានួនួ�វសមទិ្ធធផលសងគម-
បៀសដ៏ឋកិចំចធំិៗ�ខែនួថមបៀទ្ធៀ� ត្រូស�តាមបៀសចំក�ីសបៀត្រូមចំន្រ្តៃនួមហា-
សនួូិបា�បៀលើកទី្ធ១៣ រ�ស់�កេកំមាំយ៍នួីស�បៀវៀ�ណាម។ 

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួត្រូ�សិទ្ធធ�រជុំ�នួឯកឧ��ម
ត្រូ�ធានួរដ៏ឋ នួិងគណៈ�ត្រូ��ិភ� ស�មទ្ធទ្ធួលបៀជាគជុំយ័៍កូំងការ 
សូាកអ់ាត្រូស័យ៍ នួិង�ំបៀ�ញទ្ធសេនួកិចំចជាផែ�វរដ៏ឋបៀ�ត្រូ�ះរាជា-
ណាចំត្រូកកមពំជា៕

(អ�ថ�ទ្ធ៖នំួ�  សចំច� រ��ភា�៖គង ់�ោ រនីួ)

សបៀម�ចំត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា ��រ��អនំួសាវរយី៍ជាមយួ៍ឯកឧ��ម បៀងើៀនួ សួនួហាើំក
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សកម្បីាភា�ថ្នាន ក់�ឹកនា �ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាជុំួ�ស�ដើណៈះស�ណា�ជាម្បីួយ៍�ឹង
ព្រឹ�ជា��រ�ឋ �ិងចិូ�រមួ្បី�ិធិ�ដើផសងៗ

2នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទ្ធី២៥ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ សបៀម�ចំ

វ�ិលំបៀសនាភក� ីសា យ៍ ឈុំំ� ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះ-

រាជាណាចំត្រូកកមពំជា បានួអបៀញ្ញើ ើញ�កក់�បៀរានួផ្តាំក  បៀ�រ�

វញិ្ហាញ ណៈកខនួធស�បៀលាកត្រូសី ស ស�ុ់ �ងត្រូសី�បៀងកើ�សបៀម�ចំ

ត្រូកឡាបៀហាម ស ដើ�ង ឧ�នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ� ីរដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួង

មហាន្រ្តៃផា បៀ�ផាះបៀល�៣៦៨ ផែ�វបៀ��ំង ភ�មបិៀរាងចំត្រូក១ 

សងាក �ប់ៀ�កឃ្លាែ ង �ណិៈខែសនួសំ� រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ។

2នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទ្ធី៦ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ សបៀម�ចំវ�ិលំ

បៀសនាភក�ី សាយ៍ ឈុំំ� ត្រូ�ធានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួដឹ៏កនាំ

គណៈ�ត្រូ��ិភ�ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា អបៀញ្ញើ ើញ

�កក់�បៀរានួផ្តាំក បៀ�រ�វញិ្ហាញ ណៈកខនួធត្រូ�ះស�សបៀមចីំត្រូកុមត្រូ�ះ 

�ដើរាត្យៃម្បី រណៈឫទ្ធធិ ត្រូ�ះត្រូ�ធានួត្រូកុមឧ��មត្រូ�ឹកាផ្តាំា ល់

ត្រូ�ះមហាកេត្រូ� បៀ�ត្រូ�ះរាជុំដំ៏ណាកស់បៀមីចំត្រូកុមត្រូ�ះ សថិ�

បៀ�ផែ�វសបៀម�ចំបាោ នួ សងាក �ច់ំ�ំមំ� �ណិៈដ៏�នួបៀ�ញ រាជុំធានីួ

ភូបំៀ�ញ។

2នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ សបៀម�ចំវ�ិំលបៀសនា

ភក�ី សាយ៍ ឈុំំ� ត្រូ�ធានួ ឯកឧ��មកិ��ិនីួ�ិបៀកាសល�ណិិៈ� 

សំមឹ្បី កា អនំួត្រូ�ធានួទី្ធ១ និួងឯកឧ��មកិ��ិសងគហ�ណិិៈ� 

ដើទ្ធ� ង� អនំួត្រូ�ធានួទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូក

កមពំជា បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួកូំង�ិធីិ��ជាត្រូ�ះស�សបៀម�ចំ

ត្រូកុមត្រូ�ះ �ដើរាត្យៃម្បី រណៈឫទ្ធធិ ត្រូ�ះត្រូ�ធានួត្រូកុមឧ��មត្រូ�ឹកា

ផ្តាំា ល់ត្រូ�ះមហាកេត្រូ� បៀ�ខាងមំ�វ���ទំ្ធមវ�ីរាជុំវរារាម 

សថិ�កូំងសងាក �ច់ំ�ំមំ� �ណិៈដ៏�នួបៀ�ញ រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ។
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សកម្បីាភា�ថ្នាន ក់�ឹកនា �ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាជុំួ�ស�ដើណៈះស�ណា�ជាម្បីួយ៍�ឹង
ព្រឹ�ជា��រ�ឋ �ិងចិូ�រមួ្បី�ិធិ�ដើផសងៗ

2នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៧ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��មកិ��-ិ

សងគហ�ណិិៈ� ដើទ្ធ� ង� អនំួត្រូ�ធានួទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ដ៏ឹកនាំ

គណៈ�ត្រូ��ិភ�ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា អបៀញ្ញើ ើញ

�កក់�បៀរានួផ្តាំក បៀ�រ�វញិ្ហាញ ណៈកខនួធស�បៀលាកជំុំទាំវ ឱ្យ ស�ំំម្បី 

សម្មាជិុំកាគណៈ�កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នួិងជាសម្មាជុំិកា

ត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគទ្ធី៨ បៀ�បៀគហ�ឋ នួ

បៀលាកជំុំទាំវបៀល�១១១B ផែ�វបៀល�២ ភ�ម�ិឥដ៏ឋ សងាក �់

កំ�ងត់្រូ�ណាក ត្រូកុងត្រូ�ះវហិារ បៀ���ត្រូ�ះវហិារ រយ៍�បៀ�ល៤

ន្រ្តៃ�ៃ ចា��់ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៥ ដ៏ល់ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��មកិ��ិសងគហ�ណិិៈ� ដើទ្ធ� ង� អនំួត្រូ�ធានួទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជា-

ណាចំត្រូកកមពំជា បានួអបៀញ្ញើ ើញជាអធិិ��ីភា�កូំង�ិធិី�ញ្ញចំ ះស�បៀលាកជំុំទាំវ ឱ្យ ស�ំំម្បី សម្មាជិុំកាគណៈ�កមាការបៀសដ៏ឋកិចំច

ហិរញ្ញញ វ�ថំ ធិនា�រ និួងសវនួកមា ន្រ្តៃនួត្រូ�ឹទ្ធធសភា នួិងជាសម្មាជិុំកាត្រូកុមសម្មាជុំិកត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគទី្ធ៨ បៀ�ភ�មបិៀសដ៏ឋកិចំច

�ំំឈានួមំ� ត្រូសុកខែ�បងម្មានួជុំយ័៍ បៀ���ត្រូ�ះវហិារ បៀ�យ៍ម្មានួការអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួ�ីសម្មាជុំិក សម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភា រដ៏ឋសភា

ថូាកដ់៏ឹកនាអំគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភា រាជុំរ�ឋ ភបិាល អាជាា ធិរបៀ��� និួង�ង�អ�នួញា�ិម�ិ�ជិុំ�ឆ្នាំៃ យ៍ ន្រ្តៃនួត្រូកុមត្រូគួសារស�៕
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ដើលាកជុំ�ទាវិ ឱ្យ ស�ំំម្បី ទ្ធទួ្ធ�ម្បីរណៈភា�កនងំជុំនាា យ៍៧ំ៤ឆ្នាំន � ដើដាយ៍ដើរាគា�ធិ

ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា ម្មានួបៀសចំក�ី
បៀសាយ៍សា� យ៍  បៀត្រូកៀមត្រូកំជាទី្ធ�ំផំ�  បៀ�យ៍បៀលាកជុំំទាំវ 
ឱ្យ ស�ំំម្បី សម្មាជុំិកាគណៈ�កមាការបៀសដ៏ឋកិចំច ហិរញ្ញញ វ�ថំ 
ធិនា�រ នួិងសវនួកមាន្រ្តៃនួត្រូ�ឹទ្ធធសភា (គណៈ�កមាការទី្ធ២) 
នួិងជាសម្មាជុំិកាត្រូកុមសម្មាជុំិកត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគ
ទ្ធី៨ ទ្ធទ្ធួលមរណៈភា� កាល�ីរបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំំ
២០២១ បៀវលាបៀម្មាោ ង ២:៥៥នាទី្ធ កូំងជុំនាា យំ៍ ៧៤ឆូ្នាំ ំបៀ�យ៍
បៀរា��ធិ។

ស�បៀលាកជំុំទាំវ ឱ្យ ស�ំំម្បី បានួបៀរៀ�ចំ�ំមកល់បៀធិើើ�ំណៈយ
ទ្ធកខណិានំួ�បទាំនួតាម ត្រូ�ន្រ្តៃ�ណីៈ ត្រូ�ះ�ំទ្ធធសាសនា បៀ�
បៀគហ�ឋ នួរ�ស់បៀលាកជំុំទាំវ បៀល�១១១B ផែ�វបៀល�២ ភ�មិ
�ឥដ៏ឋ សងាក �កំ់�ងត់្រូ�ណាក ត្រូកុងត្រូ�ះវហិារ បៀ���ត្រូ�ះវហិារ 
រយ៍�បៀ�ល០៤ន្រ្តៃ�ៃ ចា��ី់ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៥ ដ៏ល់ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំំ
២០២១។

បៀលាកជំុំទាំវ ឱ្យ ស�ំំម្បី បៀកើ�បៀ�ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៩ ខែ�បៀមសា 
ឆូ្នាំ១ំ៩៤៧ បៀ�ភ�ម�ិនួែិចំត្រូបាសាទ្ធ �ំំ�នួែិចំត្រូបាសាទ្ធ ត្រូសុក
�មរក ៍បៀ���ន្រ្តៃត្រូ�ខែវង កូំងត្រូគួសារកសិករម្មានួជីុំវភា�សមរមយ 
ខែដ៏លម្មានួបៀលាកឳ�ំកបៀឈាា ះ ឱ្យ ដើត្យង និួងអូកម្មា� យ៍បៀឈាា ះ     
រត័្យន ស�អាំ�។ បៀលាកជំុំទាំវម្មានួ�អ�នួត្រូសី�បៀងកើ�ចំំនួួនួ១នាក។់

បៀលាកជំុំទាំវ ឱ្យ ស�ំំម្បី បានួបៀរៀ�អា�ហ៍�ិ�ហ៍ជាមយួ៍
នឹួងបៀលាក តាំ�់ សំ�ថ្នាត្យ បៀហើយ៍ទ្ធទ្ធួលបានួក�នួជាចំំណៈង
អា�ហ៍�ិ�ហ៍ចំំនួនួួ៥នាក ់(ត្រូសី២នាក ់នួិងត្រូ�ុស៣នាក)់។

ការងារខែដ៏លបៀលាកជំុំទាំវ ឱ្យ ស�ំំម្បី ធាែ �ប់ានួ�ំបៀ�ញ
ម្មានួដ៏�ចំ�បៀ�៖

-១៩៨០-១៩៨២ ជាត្រូគូមធិយមសិកាគរំបៀកាសលយបៀ���

 ត្រូ�ះវហិារ
-១៩៨២-១៩៩២ ជាត្រូគូមធិយមសិកាគរំបៀកាសលយភូបំៀ�ញ
-១៩៩២-១៩៩៨ ជាត្រូ�ធានួមនួារីកិចំចការនារបីៀ���ត្រូ�ះ-
  វហិារ
-១៩៩៤ ចំ�លរមួវគគ�ណៈ�ំ ះ�ណា� លសិទ្ធធិមនំួសេ បៀ�
 នាយ៍ក�ឋ នួសំ�ភា��ស�ី នួិងកំម្មារ
-១៩៩៥ ចំ�លរមួវគគហើកឹហើឺនួខែផូកត្រូគ�ត់្រូគង បៀ�នាយ៍ក-
 �ឋ នួត្រូកសួងកិចំចការនារ ីរាជុំធានីួភូបំៀ�ញ
-១៩៩៥ ចំ�លរមួវគគហើឹកហើឺនួត្រូគូសត្រូម្មា��់ណៈ�ំ ះ�ណា� ល
 ត្រូគូ បៀ�នាយ៍ក�ឋ នួ�ណៈ�ំ ះ�ណា� លត្រូកសួងកិចំចការនារ ី
 រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ
-១៩៩៥ ចំ�លរមួវគគ�ណំីៈះ�ណា� លការសរបៀសរគបៀត្រូម្មាង
 សំបៀណៈើ  បៀ�អងគការសីលការ រាជុំធានួីភូបំៀ�ញ
-១៩៩៨-២០១៤ ជាត្រូ�ធានួមនួារីកិចំចការនារបីៀ���ត្រូ�ះវហិារ
-២០១៤-២០១៨ ជាទី្ធត្រូ�ឹកាត្រូកសួងកិចំចការនារ ី
-២៣ ធិូ� ២០១៧-២៣ បៀមសា ២០១៨ ជាសម្មាជុំិក
 ត្រូកុមត្រូ�ឹកាបៀ���ត្រូ�ះវហិារ
-២០១៨ រហ��មកដ៏ល់�ចំចំ�បនួូ ជាសម្មាជុំិកាត្រូ�ឹទ្ធធសភា 
 ជាសម្មាជុំិកាគណៈ�កមាការបៀសដ៏ឋកិចំច ហិរញ្ញញ វ�ថំ ធិនា�រ 
 នួិងសវនួកមា នួិងជាសម្មាជិុំកាត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភា
 ត្រូ�ចាភំ�មភិាគទ្ធី៨។
តាមរយ៍�វរីភា�ដ៏ឧ៏��ំងគឧ��ម និួងសូាន្រ្តៃដ៏ដ៏ធ៏ិំបៀធិងខាងបៀលើ 

បៀលាកជំុំទាំវ ឱ្យ ស�ំំម្បី បានួទ្ធទួ្ធលបៀម�យ៍ និួងត្រូ�ូវបានួ
ត្រូ�ះមហាកេត្រូ� ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា ស�ើត្រូ�ះរាជុំ-
ហឫទ្ធយ័៍បៀត្រូបាសត្រូ�ទាំនួបៀត្រូគឿងឥសេរយិ៍យ៍សជា�នួ��នាា �់
ដ៏�ចំ�បៀ�៖

-បៀត្រូគឿងឥសេរយិ៍យ៍ស ជា���ការ
-បៀត្រូគឿងឥសេរយិ៍យ៍ស ឯករាជុំយជា�ិ
-បៀត្រូគឿងឥសេរយិ៍យ៍ស ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា ថូាក់
 មហាបៀសរវីឌ្ឍឍនួ ៍ ថូាកម់ហាបៀសនា ថូាកធិ់ិ�ឌិ្ឍនួា នួិង
 ថូាកប់ៀសនា
-បៀត្រូគឿងឥសេរយិ៍យ៍សសបៀម�ចំត្រូ�ះមហាកេត្រូ��ីនួី ត្រូ�ះ-
 សីំសំវ�ថិ មំនីួវងេកំសំម�នាររី�ូ ថូាកម់ហាបៀសរវីឌ្ឍឍនួ៍
-បៀត្រូគឿងឥសេរយិ៍យ៍ស សហបៀមត្រូ�ី ថូាក ់មំនីួសារាភណិ័ៈ
-បៀត្រូគឿងឥសេរយិ៍យ៍ស សំវតាថ រា ថូាក ់មហាបៀសនា
-បៀម�យ៍បៀសនាជុំយ័៍សិទ្ធធ
-បៀម�យ៍ការ�រជា�ិ ម្មាស ត្រូបាក ់និួងសំរទិ្ធធ
-បៀម�យ៍ការងារ ម្មាស ត្រូបាក ់និួងសំរទិ្ធធ៕
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គណៈៈកម្បីាការទ្ធ�៧ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាព្រឹ�ជុំំ��ិភាកាការងារជាមួ្បីយ៍
ព្រឹកសងួអ�់រ � យ៍វំិជុំ� �ិងក�ឡា

នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៧ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ គណៈ�កមាការអ�រ់ ំ
យំ៍វជុំនួ កីឡា ធិមាការ សាសនា វ�បធិម ៌វចិិំត្រូ�សិលប� នួិង
បៀទ្ធសចំរណ៍ៈ ន្រ្តៃនួត្រូ�ឹទ្ធធសភា (គណៈ�កមាការទី្ធ៧) និួងគណៈ�-
កមាការនានារ�ស់ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ដឹ៏កនាបំៀ�យ៍ឯកឧ��ម ម្បីាំម្បី
ជុំឹម្បីហ៊ុុំយ៍ ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួជុំួ�
ត្រូ�ជំំុំ�ិភាកាការងារជាមយួ៍នឹួងគណៈ�ត្រូ��ិភ�ត្រូកសួងអ�រ់ ំ
យំ៍វជុំនួ នួិងកីឡា ដ៏ឹកនាបំៀ�យ៍ឯកឧ��ម�ណិិៈ�សភាចារយ
ហ៊ុង់ជួុំ� ណារ ា�ំ រដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួងអ�រ់ ំយំ៍វជុំនួ និួងកីឡា 
បៀ�សាលសិកាខ សាលាខាង�ប�ង វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

បៀ�កូំងឱ្យកាសបៀនាះឯកឧ��ម ម្បីាំម្បី ជឹុំម្បីហ៊ុុំយ៍ បានួ
សខែម�ងនួ�វការសាើ គមនួ ៍និួងខែ�ែងអំណៈរគំណៈចំំបៀ�ះការ
អបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួកូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំ ខែដ៏លបៀរៀ�ចំំបៀ�ើងបៀដ៏ើមបបីៀឈុំើង-
យ៍ល់អំ�ីការវវិឌ្ឍឍ �ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំម នួិងចំកខំវស័ិយ៍បៀ�មំ�រ�ស់
ត្រូកសួង �ិបៀសសបៀ�លនួបៀ�បាយ៍ សកមាភា�អាទ្ធិភា�
កូំង�រ�ិទ្ធវ�ិ��ិជុំំងឺក�វដី៏-១៩ ការសា� រវស័ិយ៍អ�រ់បំៀ�ើងវញិ

កូំង និួងបៀត្រូកាយ៍វ�ិ��ិជុំំងឺក�វដី៏-១៩ និួងវធិានួការចាបំាចំ់
នានារ�ស់ត្រូកសួងអ�រ់ ំយំ៍វជុំនួ និួងកីឡា។

ម្មានួត្រូ�សាសនួជ៍ុំត្រូម្មា�ជុំ�នួអងគត្រូ�ជំំុំនាបៀ�លបៀនាះ ឯកឧ��ម
�ណិិៈ�សភាចារយ ហ៊ុង់ជុំួ� ណារ ា�ំ រដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួងអ�រ់ ំ
យំ៍វជុំនួ និួងកីឡា បានួបៀធិើើបៀសចំក�រីាយ៍ការណ៍ៈ អំ�ីដ៏ំបៀណៈើ រ
ការការងារខែដ៏លត្រូកសួងអ�រ់ ំយំ៍វជុំនួ នួិងកីឡា បានួ�ិ��ំ
�ំបៀ�ញនាបៀ�លកនួែងបៀ� ជា�ិបៀសសកំខែណៈទ្ធត្រូមងវ់ស័ិយ៍
អ�រ់ ំនួិងការអ�រ់សំ�វ�េទ្ធី២១ វឌ្ឍឍនួភា� ន្រ្តៃនួការអភវិឌ្ឍឍ
វស័ិយ៍អ�រ់ ំយំ៍វជុំនួ និួងកីឡា កូំងនិួងបៀត្រូកាយ៍វ�ិ��ិជុំំងឺក�វដី៏-
១៩ និួងបៀ�លនួបៀ�បាយ៍នានា រមួម្មានួ៖ 

១-ដ៏ំណាកក់ាលទ្ធ១ី៖ កំខែណៈទ្ធត្រូមងថូ់ាកជ់ា�ិ 
២-ដ៏ំណាកក់ាលទ្ធ២ី៖ កំខែណៈទ្ធត្រូមងស់ាលាបៀរៀនួ 
៣-ដ៏ំណាកក់ាលទី្ធ៣៖ ការកសាងត្រូ��ន័ួធ នួិងការអភវិឌ្ឍឍ

សម�ថភា� 
៤-ការ�ណៈ�ំ ះ�ណា� លធិនួធានួមនំួសេសត្រូម្មា��់រវិ��កមា

បៀសដ៏ឋកិចំចឌី្ឍជុំី�ល។ 
ឯកឧ�មី�ណិិៈ�សភាចារយរដ៏ឋម�នួ�ី បានួ�ញ្ហាើ កថ់ាកំខែណៈ

ទ្ធត្រូមងវ់ស័ិយ៍អ�រ់ ំខែដ៏លបានួខែត្រូ�កាែ យ៍វ�ិ��ិក�វដី៏ឱ្យយកាែ យ៍ជា
ឱ្យកាសសត្រូម្មា�ក់ារអ�រ់ឌំ្ឍីជីុំ�ល ការត្រូគ�ត់្រូគងការងារអ�រ់ ំ
កូំងដំ៏ណាកក់ាលក�វដី៏-១៩ អស់រយ៍�បៀ�ល២ឆូ្នាំកំនួែងមក
បៀ�យ៍បៀផ្តាំ� �បៀលើអាទ្ធិភា�២គឺ៖ ការខែ�រកាសំ�ភា� នួិង
សំវ�ថិភា�រ�ស់�ំគគលិកអ�រ់ ំនួិងសិសានំួសិសេ នួិសេ�ិ 
នួិងការ�នួ�បៀរៀនួស�ត្រូ�រ�ស់សិសានំួសិសេ។ ឯកឧ��ម
�ណិិៈ�សភាចារយរដ៏ឋម�នួ�ីកប៏ានួជុំត្រូម្មា�ជុំ�នួអំ�ី កំខែណៈទ្ធត្រូមង់
បៀ�យ៍បៀផ្តាំ� �បៀលើការអ�រ់ឌំ្ឍីជុំី�ល កំខែណៈទ្ធត្រូមងស់ាលាបៀរៀនួ
កំខែណៈទ្ធត្រូមងស់ាថ �ន័ួ និួងសម�ថភា� និួងកំខែណៈទ្ធត្រូមងឧ់��ម-
សិកា។

ឯកឧ��ម ម្បីាំម្បី ជុំឹម្បីហ៊ុុំយ៍ បានួខែ�ែងនួ�វការបៀកា�សរបៀសើរ 
និួងវាយ៍�ន្រ្តៃមែ�ពស់ចំបំៀ�ះថូាកដឹ់៏កនាតំ្រូកសួងអ�រ់ ំយំ៍វជុំនួ 
នួិងកីឡាខែដ៏លបានួ�ិ��ំត្រូ�ឹងខែត្រូ�ងចំំបៀ�ះគបៀត្រូម្មាងត្រូ�ក�
បៀ�យ៍ភា�ន្រ្តៃចំូត្រូ�ឌិ្ឍ� នួិងលទ្ធធផលខែដ៏លសបៀត្រូមចំបានួ កូំង
ការ�ំបៀ�ញការងារកូំងសាថ នួភា�ជំុំងឺក�វដី៏-១៩ និួងស�មបៀលើក
ទឹ្ធកចិំ���ិ��ំ�នួ�បៀ�បៀទ្ធៀ�បៀលើម្មា�៌ខែដ៏លកំ�ំងត្រូ�កានួយ់៍ក។
ទាំកទ់្ធងនឹួងសាថ នួភា�ជាកខ់ែស�ងន្រ្តៃនួ�ញ្ហាា សំ�ភា�ខែដ៏ល�ី
មយួ៍ន្រ្តៃ�ៃបៀ�មយួ៍ន្រ្តៃ�ៃកានួខ់ែ�ម្មានួការវវិឌ្ឍឍត្រូ�បៀសើរបៀ�ើង ការ

ឯកឧ��ម មោំម ជឹុំមហាំយ៍ ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភា

ឯកឧ��ម�ណិិៈ�សភាចារយ ហងជ់ុំួនួ ណារ ោំនួ រដ៏ឋម�នួ�តី្រូកសួងអ�រ់ ំយំ៍វជុំនួ និួងកីឡា
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ត្រូ�ឹងខែត្រូ�ងរ�ស់រាជុំរ�ឋ ភបិាល ការបៀធិើើ�លិកមារ�ស់បៀយ៍ើង
ទាំងំអស់�ូ បៀយ៍ើងជិុំ��ែងផំ�នួ�វដំ៏ណាកក់ាលដ៏ខ៏ែសនួលំបាក
បៀនួះ បៀហើយ៍�ា នួដំ៏បៀណាះត្រូសាយ៍�ិ�បៀទ្ធត្រូ�ូវម្មានួសំទិ្ធដ៏ឋិនួិយ៍ម
�ិ��ំ�ំះ�រ បៀដ៏ើមបកីារអភវិឌ្ឍឍរកីចំបៀត្រូមើនួកូំងវស័ិយ៍អ�រ់ ំ
ខែដ៏លជាកតា� គនួែឹះ ន្រ្តៃនួការអភវិឌ្ឍឍត្រូ�បៀទ្ធសជា�ិ។ ជាមយួ៍�ូ
បៀនួះ ឯកឧ��ម ម្បីាំម្បី ជឹុំម្បីហ៊ុុំយ៍ បានួផ�ល់នួ�វអនំួសាសនួ៍
មយួ៍ចំំនួួនួ រមួម្មានួ៖

១-�នួ��ិ��ំបៀ�ះត្រូសាយ៍រាល់សំណៈ� ម�រ ត្រូគ�ភ់�មសិិកា
 តាងំ�ីមបៀ��យ៍យរហ��ដ៏ល់ឧ��មសិកា

២-បៀធិើើទ្ធំបៀនួើ�កមាត្រូ��ន័ួធអ�រ់ ំបៀដ៏ើមបបីៀ�ែើយ៍��នឹួងសាថ នួភា�
ខែត្រូ�ត្រូ�ួល�ាី �ត្រូមូវការ�ាី សំណៈ� ម�រ�ាីៗ ខែផអកបៀលើការខែត្រូ�-
ត្រូ�ួលឥ�ឈុំ�ឈ់ុំរបៀនួះ និួង�ត្រូមូវការ�ាីៗ  ន្រ្តៃនួសងគមជា�ិ
កមាវធិិីអ�រ់តំ្រូ�ូវបៀ�ែើយ៍�� នួិង�រ�ិទ្ធសងគមបៀសដ៏ឋកិចំច�ាី។
មជុំឈមណិៈលត្រូសាវត្រូជាវវស័ិយ៍អ�រ់តំ្រូ�ូវគិ�គ�រឱ្យយមោ�ច់ំ�់
បៀលើ�ញ្ហាា បៀនួះ

៣-ខែកលមអលកខ�ណិៈបៀរៀនួស�ត្រូ� និួងបៀលើកកមពស់ការត្រូសាវ-
ត្រូជាវវទិ្ធាសា�ស� ជំុំរញំការត្រូសាវត្រូជាវវទិ្ធាសា�ស� បៀ�យ៍
�ំ�កន់ួ�វសម្មាៈ រ �រកិាខ រឧ�បៀទ្ធសចាបំាចំដ់៏ល់ត្រូគឹះសាថ នួ

សិកា
៤-�នួ�ការងារ�ណៈ�ំ ះ�ណា� លគរំបៀកាសលយ ឱ្យយម្មានួ

សម�ថភា� ធានានួ�វគំណៈធិម ៌និួងសីលធិម៌
៥-�នួ��ិ��ំត្រូ�ម�លធិនួធានួទាំងំរដ៏ឋ នួិងឯកជុំនួ បៀដ៏ើមបវីនិួិ-

បៀ�គវស័ិយ៍អ�រ់�ំខែនួថមបៀទ្ធៀ�
៦-កសាងយំ៍វជុំនួឱ្យយម្មានួសម�ថភា�ខែផូកចំំបៀណៈះដឹ៏ង-

ចំំបៀណៈះបៀធិើើត្រូ�ក�បៀ�យ៍គំណៈធិម�៌ពស់ ត្រូសឡាញ់
ត្រូ�បៀទ្ធសជា�ិ ទំ្ធកចិំ��បៀលើ�ែួនួឯង បៀលើការងារ�ិ��ំ
បៀរៀនួស�ត្រូ�ឱ្យយបានួខាែ ងំកាែ  ម្មានួសំទិ្ធដ៏ឋិនួិយ៍ម បៀសចំក�ី
កាែ ហានួ ហាា នួបៀធិើើ�លិកមាត្រូគ�ខ់ែ���ោ ង និួងបៀសាា ះត្រូ�ង់
�ំផំ�ចំបំៀ�ះជា�ិម្មា�ំភ�មិ

៧-កីឡាជាវញិ្ហាញ សាមយួ៍ខែដ៏លម្មានួសារសំខានួ ់ខែដ៏ល
�ណៈ�ំ ះនួ�វសាា រ�ី គំនិួ� នួិង�នួា�ជាបៀត្រូចំើនួ បៀយ៍ើងត្រូ�ូវ�នួ�
�ិ��ំបៀធិើើការជាមយួ៍នួឹងត្រូគ�ភ់ាគី�ក�់ន័ួធទាំងំអស់ 
បៀដ៏ើមបបីៀឆ្នាំព ះបៀ�ទ្ធទ្ធួលបានួបៀជាគជុំយ័៍កូំងត្រូ�ឹ��កិារណ៍ៈ
សីំបៀហគមឆូ្នាំ២ំ០២៣។

(អ�ថ�ទ្ធ វង ់សំជា�ិ រ��ភា�៖គឹម សិទ្ធធ)ី

ទិ្ធដ៏ឋភា�កូំង�ិធីិ�ិភាកាការងារ

ឯកឧ��ម មោំម ជឹុំមហាំយ៍  ��រ��អនំួសាវរយី៍ជាមយួ៍គណៈ�ត្រូ��ិភ�ត្រូកសួងអ�រ់ ំយំ៍វជុំនួ និួងកីឡា
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ព្រឹករុម្បីសម្មាជិុំកាព្រឹ�ឹទ្ធធសភាស�ដើណៈះស�ណា�ជាម្បីួយ៍ដើលាកព្រឹគរូ អនកព្រឹគរូ
ព្រឹ�ម្បីទា�ងយ៍វំិត្យ�សសិសថ្នាន ក់ទ្ធ�១២ ន្ត្រៃ�វិទិ្ធា�យ័៍ក��ង់ធិ�

គណៈ�ត្រូ��ិភ�ត្រូកុមសម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភា ដឹ៏កនាបំៀ�យ៍

បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� ស�អាំ� ត្រូ�ធានួត្រូកុមសម្មាជិុំកា នួិង

ជាត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញជុំួ�

សំបៀណៈះសំណាលជាមយួ៍នួឹងបៀលាកត្រូគូ អូកត្រូគូ ត្រូ�មទាំងំ

យំ៍វ�ីសិសេថូាកទី់្ធ១២ ន្រ្តៃនួវទិ្ធាល័យ៍កំ�ងធ់ិំសរំ�ចំំនួួនួ

៣២៩នាក ់សថិ�បៀ�ត្រូកុងសាឹងខែសនួ បៀ���កំ�ងធ់ិំ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ

២៦ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

�ិធីិសំបៀណៈះសំណាលបៀនាះ បៀរៀ�ចំំបៀ�ើងបៀដ៏ើមបបីៀធិើើការ

ផេ�ើផាយ៍ និួង�ត្រូមងទិ់្ធសយំ៍វ�ី បៀឆ្នាំព ះបៀ�រកភា�ជាអូក

ដ៏ឹកនានំាបៀ�លអនាគ� ជុំ�នួដ៏ល់កាួយ៍ៗខែដ៏លកំ�ំងសិកា

ថូាកទ់្ធី១២ ន្រ្តៃនួវទិ្ធាល័យ៍កំ�ងធំ់ិ បៀដ៏ើមបមី្មានួម�ល�ឋ នួត្រូគឹះ

កូំងការសបៀត្រូមចំចិំ��បៀត្រូជុំើសបៀរ ើសម�ំជំុំនាញណាមយួ៍ឱ្យយបានួ

ត្រូ�ឹមត្រូ�ូវ និួងសមត្រូស�បៀ�នឹួងត្រូ�បៀទ្ធសកំ�ំងម្មានួការអភវិឌ្ឍឍ 

បៀដ៏ើមប�ីនួ�ការសិការ�ស់�ែួនួ បៀ�បៀ�ល�ញ្ញច�ក់ារសិកាបៀ�

ថូាកវ់ទិ្ធាល័យ៍នាឆូ្នាំបំៀនួះ។

កូំងឱ្យកាសបៀនាះ បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� ស�អាំ� ត្រូ�ធានួ

ត្រូកុមសម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ�ញ្ហាើ កថ់ា ការជុំួ�សំបៀណៈះ-

សំណាលនាបៀ�លបៀនួះ សំបៀ�ចំង�់ណៈ�ំ ះ នួិង�ត្រូងឹងសាា រ�ី

កាួយ៍ៗ យំ៍វ�ីឱ្យយបៀចំះត្រូសឡាញ់សនួ�ភិា� និួង�ន្រ្តៃមែន្រ្តៃនួការអភ-ិ

វឌ្ឍឍសងគមខែដ៏លម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួបៀលើត្រូគ�វ់ស័ិយ៍។ កាួយ៍ៗ

ជាអកូ�នួ�បៀវនួដ៏ម៏្មានួសកីានំួ�ល ត្រូ�ូវបៀជុំៀសឱ្យយផំ��ីបៀត្រូគឿង-

បៀញៀនួ នួិងមនិួត្រូ�ូវ�តំ្រូទ្ធ ឬលងក់ូំងការលបួងបៀបាក�បៀញិ្ហា� 

ឱ្យយចំ�លរមួកូំងសកមាភា�ណាមយួ៍ ខែដ៏លអាចំជុំះឥទ្ធធិ�ល

អវជិុំើម្មានួចំំបៀ�ះសំ�សនួ�ិភា� និួងការអភវិឌ្ឍឍរ�ស់ត្រូ�បៀទ្ធស

ជា�ិបៀនាះបៀទ្ធ។ ត្រូ�ូវចាថំា «ម្មានួសំ�សនួ�ភិា� បៀទ្ធើ�ម្មានួការ

អភវិឌ្ឍឍរកីចំបៀត្រូមើនួ»។ តាមរយ៍�ការអភវិឌ្ឍឍបៀនួះបៀហើយ៍ បៀទ្ធើ�

ធានាឱ្យយកាួយ៍ៗ អាចំឈានួបៀ�សបៀត្រូមចំក�ីត្រូសន្រ្តៃមរ�ស់�ែួនួ

បានួ។

បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� ស�អាំ� បានួខែណៈនាដំ៏ល់កាួយ៍ៗយំ៍វ�ី

ត្រូកុមសម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភាសំបៀណៈះសំណាលជាមយួ៍បៀលាកត្រូគូ អូកត្រូគូ ត្រូ�មទាំងំយំ៍វ�ីសិសេថូាកទី់្ធ១២ ន្រ្តៃនួវទិ្ធាល័យ៍កំ�ងធំ់ិ

បៀលាកជំុំទាំវ ម្មានួ សំអានួ ត្រូ�ធានួត្រូកុមសម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភា
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ថា បៀដ៏ើមបមី្មានួម�ល�ឋ នួត្រូគឹះកូំងការសបៀត្រូមចំចិំ��បៀត្រូជុំើសបៀរ ើស

មំ�ជំុំនាញណាមយួ៍ឱ្យយបានួត្រូ�ឹមត្រូ�ូវ និួងសមត្រូស�សត្រូម្មា�់

�នួ�ការសិកាបៀ�មហាវទិ្ធាល័យ៍នាឆូ្នាំខំាងមំ� កាួយ៍ៗត្រូ�ូវ

�ិ��ំយ៍កចិំ��ទំ្ធក�កប់ៀលើការសិកាឱ្យយបានួខាែ ងំកាែ �ខែនួថម

បៀទ្ធៀ� បៀដ៏ើមបទី្ធទួ្ធលបានួបៀជាគជុំយ័៍កូំងការត្រូ��ងយ៍កសញ្ហាញ -

�ត្រូ�មធិយមសិកាទំ្ធ�ិយ៍ភ�មនិាបៀ�លខាងមំ�។ ទ្ធនួាឹម�ូបៀនួះ

ខែដ៏រ កាួយ៍ៗត្រូ�ូវ�នួ��ត្រូងឹងសម�ថភា��ខែនួថមបៀលើមំ�វជិាើ ទាំងំ-

ឡាយ៍ ខែដ៏លសមត្រូស�តាមមំ�ជំុំនាញខែដ៏ល�ែួនួចំង�់នួ�

រមួទាំងំភាសា�របៀទ្ធសផងខែដ៏រ។

បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� ស�អាំ� បានួសងក�ធ់ិៃនួថ់ា បៀយ៍ើងទាំងំ

អស់�ូកជ៏ុំួ��ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំមមយួ៍ចំំនួួនួ ខែដ៏លជាកងើល់ សត្រូម្មា�់

ការបៀលើកកមពស់សមភា�បៀយ៍នួឌ្ឍរ័ និួងការផ�ល់ភា�អងអ់ាចំ

ដ៏ល់�ស�ីវយ័៍បៀកាង ចា�ប់ៀផ�ើមបៀបាះជំុំហានួចំ�លកូំងវស័ិយ៍នួបៀ�-

បាយ៍ និួង�ួនាទី្ធកូំងភា�ជាអូកដឹ៏កនា ំខែដ៏លម្មានួជាអាទ្ធ៖៍

កត្រូម�ិន្រ្តៃនួការអ�រ់ ំកងើះបៀសចំក�ីកាែ ហានួ នួិងទ្ធំនំួកចិំ�� កងើះ

ការ�តំ្រូទ្ធ�ីត្រូគួសារ នួិងសងគម កតា� ត្រូ�ន្រ្តៃ�ណីៈ នួិងបៀសដ៏ឋកិចំច

ជាបៀដ៏ើម។

បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� ស�អាំ� បានួអំ�វនាវដ៏ល់យំ៍វជុំនួ

ទាំងំអស់ មនិួត្រូ�ូវបៀភែចំការ�រ�ែួនួ�ីជុំំងឺក�វដី៏-១៩បៀ�ើយ៍ 

�ណៈ�ខែដ៏លត្រូ�បៀទ្ធសកមពំជាបានួបៀ�ើកត្រូ�បៀទ្ធសបៀ�ើងវញិក៏

បៀ�យ៍ កវ៏�ិ��ិន្រ្តៃនួជំុំងីក�វដី៏-១៩ បានួនួឹងកំ�ំង�នួ��កស់ម្មាព ធិ

បៀលើសំ�ភា�សាធារណៈ� ត្រូ��ន័ួធសំខាភបិាល ការរស់បៀ�

រ�ស់ត្រូ�ជាជុំនួកមពំជា។ កូំងនួយ័៍បៀនួះ ត្រូ�បៀទ្ធសនីួមយួ៍ៗចាំ

បាចំត់្រូ�ូវសត្រូម��នួា�ំែួនួ និួងបៀរៀនួរស់បៀ�តាមគនួែងត្រូ�ត្រូក�ី

ភា��ាីកូំង�រ�ិទ្ធន្រ្តៃនួជំុំងឺក�វដី៏-១៩ បៀដ៏ើមបកីា��់នួថយ៍ផល-

�ោះ�ល់បៀលើសកមាភា�សងគម បៀសដ៏ឋកិចំច ឱ្យយបានួជាអ�ិ�រម្មា 

ទិ្ធដ៏ឋភា�កូំង�ិធីិសំបៀណៈះសំណាល

គណៈ�អធិិ��ី និួងអកូចំ�លរមួ��រ��អនំួសាវរយី៍
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និួងធានាបានួនួ�វវ�ិំលភា� និួងសំវ�ថភិា�ជុំ�នួត្រូ�ជាជុំនួ និួង

សងគមជា�ិទាំងំម�ល។ 

បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� ស�អាំ� ម្មានួជុំំបៀនួឿបៀជុំឿជាកថ់ា កាួយ៍ៗ

នួឹងយ៍ក��័ម៌្មានួ ចំំបៀណៈះដឹ៏ង នួិង�ទ្ធ�ិបៀសាធិនួល៍អៗទាំងំអស់

បៀនួះ បៀ�ខែចំករខំែលកម�ិ�ភក� ិ�ង�អ�នួ និួងយ៍កបៀ�បៀត្រូ�ើជា

ត្រូ�បៀ�ជុំនួដ៍៏ល់ការបៀត្រូ�ៀម�ែួនួត្រូ�ក�បៀ�យ៍គំណៈភា� នួិង

�ំទ្ធធិ�ញ្ហាញ  បៀដ៏ើមបជីាម�ល�ឋ នួរងឹម្មាឈំានួបៀឆ្នាំព ះបៀ�ភា�ជាអូក

ដ៏ឹកនាដំ៏ប៏ៀជាគជុំយ័៍នាបៀ�លអនាគ� និួងរមួចំំខែណៈកដ៏ល់ការ

ខែ�រកាសំ�សនួ�ិភា� និួងការអភវិឌ្ឍឍសងគមជា�ិទាំងំម�ល។

នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃដ៏ខែដ៏ល ត្រូកុមសម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ

អបៀញ្ញើ ើញទ្ធសេនួកិចំចសិ�បកមាត្រូ��ស់ាើ យ៍ចំនួាី ផារសហគមនួ៍

ផលិ�ផលបៀទ្ធសចំរណ៍ៈ សិ�បកមា�មាញ បៀ�ភ�មតិាធាវ

�ំំជុំយ័៍ ត្រូសុកកំ�ងស់ាើ យ៍ បៀ���កំ�ងធ់ិំ។

�នាា �ម់ក ត្រូកុមសម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញជុំួ�

សំបៀណៈះសំណាល�ង�អ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋជុំនួជា�ិបៀដ៏ើមភាគ�ិចំ

កួយ៍ នួិងនាយំ៍កអំបៀណាយ៍ជុំ�នួដ៏ល់ត្រូកុមរបាជំុំនួជា�ិ បៀដ៏ើម

ភាគ�ិចំរមួម្មានួ៖ ត្រូកម្មា១ បៀសៀង ន្រ្តៃ��ោ�វ �វកិាមយួ៍ចំំនួួនួ ត្រូ�ម-

ទាំងំ�ង�អ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋចាស់ជុំរាជុំនួជា�ិបៀដ៏ើមភា��ិចំ

ចំំនួនួួ៣២នាក ់កូំងមូ្មាក់ៗ ទ្ធទ្ធួលបានួ៖ ន្រ្តៃ��ោ�វ បៀសៀង ត្រូ�ី� 

ម១ីបៀកស បៀសរ ោ��ាីទឹ្ធក�ាំ ំភយួ៍ នួិង�វកិាមយួ៍ចំំនួួនួ។ ចំំខែណៈក

ឯកំម្មារា កំម្មារចីំំនួួនួ១០៦នាក ់កូំងមូ្មាក់ៗ ទ្ធទួ្ធលបានួ៖ នួំ�ំង័

រសជា�ិទំ្ធ�ងំបាយ៍ជុំ�រ ទ្ធឹក�រសំិទ្ធធ ទ្ធឹកបៀ�ះបៀ� សបៀមែៀក-

�ំ�ក ់និួង�វកិាមយួ៍ចំំនួួនួ បៀ�ភ�មវិាលខែវង �ំំឈុំ�ក ត្រូសុក

ត្រូបាសាទ្ធសំ��រ បៀ���កំ�ងធំ់ិ៕

(អ�ថ�ទ្ធ និួងរ��ភា�៖អាកំ �ោ�លីនួ)

គណៈ�ត្រូ��ិភ�ត្រូកុមសម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភាសំបៀណៈះសំណាល�ង�អ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋជុំនួជា�ិភាគ�ិចំគួយ៍

គណៈ�ត្រូ��ិភ�ត្រូកុមសម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភា អបៀញ្ញើ ើញទ្ធសេនួកិចំចសិ�បកមា�មាញ
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គណៈៈកម្បីាការទ្ធ�៨ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាចិំះដើឈុំៀងយ៍�ព់្រឹ�ម្បីូ��័ត៌្យម្មា� 
ការផស�ៀផាយ៍ �ិងការអ�ំវិត្យៃចិា�់ដើៅដើ�ត្យៃតាំម្តែកវិ

បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើងយ៍ល់អំ�ីវឌ្ឍឍនួភា� នួិង�ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំម ន្រ្តៃនួការ

អនំួវ��ចំា� ់បៀ�លនួបៀ�បាយ៍ នួិងអនំួវ��ជាកខ់ែស�ងបៀ�រដ៏ឋ-

បាលថូាកប់ៀត្រូកាមជា�ិ នួិងម�ល�ឋ នួ ជា�ិបៀសសការរស់បៀ�

ជាមយួ៍ក�វដី៏-១៩ តាមខែ��គនួែង�ាី ត្រូ�មទាំងំទ្ធទ្ធួលបានួនួ�វ

លទ្ធធផលន្រ្តៃនួកិចំចត្រូ��ិ���ិការ ការ�តំ្រូទ្ធ និួងទិ្ធនួូនួយ័៍�ក�់ន័ួធ 

នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ គណៈ�ត្រូ��ិភ�គណៈ�កមាការ

សំខាភបិាល សងគមកិចំច អ�ី�យំ៍ទ្ធធជុំនួ យំ៍វនីួ�ិសមបទាំ 

ការងារ �ណៈ�ំ ះ�ណា� លវជិាើ ជីុំវ� នួិងកិចំចការនារ ីន្រ្តៃនួត្រូ�ឹទ្ធធ-

សភា (គណៈ�កមាការទី្ធ៨) ដឹ៏កនាបំៀ�យ៍បៀលាកជុំំទាំវ ម្មា� 

ស�អាំ�  ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ

ជុំួ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងអាជាា ធិរបៀ���តាខែកវ ដ៏ឹកនាំ

បៀ�យ៍ឯកឧ��ម អុូចិ ភា អភបិាល ន្រ្តៃនួគណៈ�អភបិាលបៀ���

តាខែកវ បៀ�សាលាបៀ���តាខែកវ។

កូំងឱ្យកាសបៀនាះ ឯកឧ��ម អុូចិ ភា អភបិាល ន្រ្តៃនួគណៈ�-

អភបិាលបៀ���តាខែកវ បានួជុំត្រូម្មា�ជុំ�នួគណៈ�ត្រូ��ិភ�អំ�ី វឌ្ឍឍនួ-

ភា��ាីៗ �ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំម និួងសំណៈ� ម�រ ខែដ៏លបៀ���សបៀត្រូមចំ

បានួ និួងកំ�ំងអនំួវ��។ ឯកឧ��មបានួ�នួ�ថា ចំបំៀ�ះការងារ

សំខាភបិាល បៀ���តាខែកវម្មានួមនួាីរបៀ�ទ្ធយ�ខែងអកចំំនួួនួ៧កខែនួែង 

មណិៈលសំ�ភា�ចំំនួួនួ៨៣មណិៈល។ បៀ�យ៍ខែ�កកូំងយំ៍ទ្ធធ-

នាការត្រូ�យំ៍ទ្ធធត្រូ�ឆ្នាំងំនឹួងជំុំងឺក�វដី៏-១៩កនួែងបៀ�បៀនួះ អាជាា -

ធិរបៀ���បានួយ៍កចិំ��ទំ្ធក�ក�់ពស់កូំងការចំំះផេ�ើផាយ៍អ�រ់ ំ

ខែណៈនាតំ្រូគ�ម់�ល�ឋ នួភ�ម ិ�ំំ ត្រូសុកបៀ�កូំងបៀ��� នួិងចំំះជួុំ�

ខែណៈនាផំ្តាំា ល់ �ិទ្ធរ��ភា�អ�រ់ ំផំសស័ារ ការ�កម់្មាោ ស់ ការ

លាងសម្មាអ �ន្រ្តៃដ៏ជាមយួ៍នួឹងទឹ្ធកអាល់កំល នួិងសា�ា�ជាបៀដ៏ើម។ 

គណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា�ិភាកាការងារជាមយួ៍នឹួងអាជាា ធិរបៀ���តាខែកវ

គណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភាសំបៀណៈះសំណាលជាមយួ៍នឹួងត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ បៀសាៀនួ និួងនាយ៍�ោំស�៍នួគរបាលរដ៏ឋបាល�ំំកំម្មារាជា
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អាជាា ធិរបៀ���បានួចាកវ់ាោ កសំ់ាងជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋបៀលើកទី្ធ១

ចំំនួួនួ៦៣៧.២០២នាក ់បៀលើកទី្ធ២ចំំនួនួួ៥២៧.០៧៩នាក់

នួិងបៀលើកទី្ធ៣ចំំនួួនួ១៦.៧៥៧នាក ់បៀហើយ៍ការផ�ល់វាោ កសំ់ាង

ជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋបៀនួះ កំ�ំង�នួ�ជាត្រូ�ចាបំៀ�តាមមណិៈល

សំ�ភា�។

�នាា ��ី់បានួសា� �រ់បាយ៍ការណ៍ៈរ�ស់ឯកឧ��មអភបិាល

បៀ��� និួងមនួាីរ�ក�់ន័ួធរចួំមក បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� ស�អាំ� 

បានួខែ�ែងនួ�វការបៀកា�សរបៀសើរ និួងវាយ៍�ន្រ្តៃមែ�ពស់ចំបំៀ�ះអាជាា -

ធិរបៀ��� នួិងមនួារី�ក�់ន័ួធ ខែដ៏លបានួ�ិ��ំត្រូ�ឹងខែត្រូ�ង�ំបៀ�ញ

ការងារតាម�ួនាទ្ធី នួិងភារកិចំចរ�ស់�ែួនួ កូំងការផ�ល់បៀសវា

ជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋបានួ�ោ ងលអត្រូ�បៀសើរ ទាំងំបៀសវារដ៏ឋបាល នួិង

បៀសវាខែ�ទាំសំំ�ភា� ត្រូ�មទាំងំបៀធិើើឱ្យយបៀ���ម្មានួការរកីចំបៀត្រូមើនួ

ឈានួបៀ�មំ��ោ ងឆ្នាំ�រ់ហ័ស នួិងម្មានួការអភវិឌ្ឍឍបៀលើត្រូគ�់

វស័ិយ៍។ ចំំបៀ�ះ�ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំម និួងសំណៈ� ម�រនានា ខែដ៏ល

អាជាា ធិរបៀ��� និួងមនួារី�ក�់ន័ួធបានួបៀលើកបៀ�ើងខែដ៏លអាជាា -

ធិរបៀ����ំំអាចំបៀ�ះត្រូសាយ៍បានួ គណៈ�ត្រូ��ិភ�គណៈ�កមាការ

ទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នួឹងរាយ៍ការណ៍ៈជុំ�នួគណៈ�កម្មាា ធិិការអចិំន្រ្តៃ�នួ�យ៍៍

នួិងត្រូ�ឹទ្ធធសភា ត្រូ�មទាំងំត្រូកសួង សាថ �ន័ួ�ក�់ន័ួធ បៀដ៏ើមបចីា�់

វធិានួការបៀ�ះត្រូសាយ៍ឱ្យយម្មានួត្រូ�សិទ្ធធភា� និួងទាំនួប់ៀ�ល

បៀវលា។

បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� ស�អាំ� បានួអំ�វនាវឱ្យយថូាកដឹ់៏កនាំ

បៀ��� កដ៏៏�ចំជាមនួាីរ�ក�់ន័ួធត្រូ�ូវត្រូ�ុងត្រូ�យ៍�័ូជានួិចំចចំំបៀ�ះ

ជុំំងឺក�វដី៏-១៩ ជា�ិបៀសសជុំំងឺក�វដី៏�ំខែ�ែង�ាី អ�មតី្រូកុង នួិង

សា� �ត់ាមការខែណៈនារំ�ស់ត្រូកសួងសំខាភបិាល ជា�ិបៀសស

អាជាា ធិរ នួិងត្រូ�ជា�លរដ៏ឋបៀ�តាមត្រូ�ំខែដ៏នួ ត្រូ�ូវរមួ�ូទ្ធ�ស់ាក �់

ការ�ែងជំុំងឺបៀ�តាមត្រូ�ំខែដ៏នួ កំំឱ្យយ�ែងចំ�លមកសហគមនួ៍

រ�ស់បៀយ៍ើង និួងចំ�លរមួអនំួវ��វធិានួការការ�រជុំំងឺក�វដី៏-១៩ 

គឺ៣ការ�រ នួិង៣កំំ។

បៀ�យ៍ខែ�កបៀ�របៀសៀលន្រ្តៃ�ៃដ៏ខែដ៏ល គណៈ�ត្រូ��ិភ�គណៈ�-

កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល

ត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ បៀសាៀនួ និួងនាយ៍�ោំស�៍នួគរបាលរដ៏ឋបាល�ំំ

កំម្មារាជា ត្រូសុកបាទ្ធី បៀ���តាខែកវ បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើងយ៍ល់�ីវឌ្ឍឍនួភា� 

និួង�ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំម ន្រ្តៃនួការអនំួវ��ចំា� ់បៀ�លនួបៀ�បាយ៍ 

នួិងការអនំួវ��ជាកខ់ែស�ងបៀ�ម�ល�ឋ នួ ត្រូ�មទាំងំសំណៈ� ម�រ

នានា ជា�ិបៀសសការរស់បៀ�តាមខែ��គនួែង�ាី៕

(អ�ថ�ទ្ធ និួងរ��ភា� នំួ� សចំច�)

ត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ បៀសាៀនួ និួងនាយ៍�ោំស�៍នួគរបាលរដ៏ឋបាល�ំំកំម្មារាជា 

គណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា��រ��អនំួសេវរយី៍ជាមយួ៍ត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ
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សា�សាៃ ចារយ �ិង�ិសសតិ្យ�ូម្តែកឆ្នាំន �ទ្ធ�៣ចិ��ួ�១៩នាក់ ន្ត្រៃ�សាក�វិិទ្ធា�យ័៍
ព្រឹគ�់ព្រឹគងដើស�ឋកិចិច ដើ�ត្យៃប៉ាត់្យ���ង អដើញ្ញើ ើញម្បីកទ្ធសស�កិចិចសកិាដើៅព្រឹ�ឹទ្ធធសភា

កូំងឱ្យកាសអបៀញ្ញើ ើញមកទ្ធសេនួកិចំចសិកាបៀ�វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធ-

សភា នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៧ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ សា�សា� ចារយ នួិង

និួសេ�ិ��ខែកឆូ្នាំទីំ្ធ៣ចំំនួួនួ១៩នាក ់ន្រ្តៃនួសាកលវទិ្ធាល័យ៍

ត្រូគ�ត់្រូគងបៀសដ៏ឋកិចំច បៀ���បា�ដ់៏ំ�ង បានួសា� ��់ទ្ធ�ងាា ញរ�ស់

ឯកឧ��ម ម្តែម្បីា� សំ�ផា� ់អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៩

ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ស�ី�ីរចំនាសមពន័ួធ �ួនាទី្ធ ភារកិចំច និួងដ៏ំបៀណៈើ រការ

នួី�ិកមារ�ស់ត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

កូំងឱ្យកាសបៀនាះឯកឧ��ម ម្តែម្បីា� សំ�ផា� ់បានួជុំត្រូម្មា�

អំ�ីត្រូ�វ��ិ នួិងបៀ�ល�ំណៈងន្រ្តៃនួការ�បៀងកើ�ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បៀដ៏ើមបី

បៀលើកកមពស់ការ�ត្រូងួ��ត្រូងួម ផេះផាជា�ិ នួិង�ត្រូងឹងសថិរភា�

នួបៀ�បាយ៍។ ត្រូ�ឹទ្ធធសភានីួ�ិកាលទី្ធ១ បៀកើ�បៀ�ើងបៀ�យ៍

សារការចា�ត់ាងំ បៀហើយ៍ចា��់ីនីួ�ិកាលទី្ធ២បៀ� បៀទ្ធើ�ត្រូ�ឹទ្ធធ-

សភាបៀកើ�បៀ�ើងបៀ�យ៍សារការបៀបាះបៀឆូ្នាំ�ជាអសកលមនិួ

ចំបំៀ�ះ ខែដ៏លម្មានួសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាចំំនួនួួ៦១រ�� ម្មានួ

អាណៈ��ិ៦ឆូ្នាំ។ំ ចំំខែណៈកឯត្រូ�ឹទ្ធធសភានួី�ិកាលទី្ធ៤វញិ ម្មានួ

សម្មាជុំិកចំំនួនួួ៦២រ�� កូំងបៀនាះ២រ�� ត្រូ�ូវបានួចា�ត់ាងំ

បៀ�យ៍ត្រូ�ះមហាកេត្រូ� ២រ��ត្រូ�ូវបានួបៀត្រូជុំើសតាងំបៀ�យ៍រដ៏ឋ-

សភាតាមម�ិភាគបៀត្រូចំើនួបៀ�យ៍បៀត្រូ�ៀ� និួងសម្មាជុំិកត្រូ�ឹទ្ធធ-

សភា៥៨រ��បៀទ្ធៀ� ត្រូ�ូវបានួបៀត្រូជុំើសតាងំបៀ�យ៍ការបៀបាះបៀឆូ្នាំ�

ជាអសកលមនិួចំបំៀ�ះ។ អងគបៀបាះបៀឆូ្នាំ� គឺ�ំណាងរា�ស� 

និួងត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ សងាក �ទ់្ធ�ទាំងំត្រូ�បៀទ្ធសកូំង�ំខែណៈង។

ឯកឧ��មបានួ�ញ្ហាើ កថ់ា ត្រូ�ឹទ្ធធសភាម្មានួមំ�ងារសូ�ល

ចំំនួនួួ៣ គឺមំ�ងារនីួ�ិកមា មំ�ងារតាម�នួការអនំួវ��ចំា� ់

និួងមំ�ងារ�ំណាង។ បៀត្រូ��ីបៀនួះត្រូ�ឹទ្ធធសភាបៀ�ម្មានួមំ�ងារ

�តំ្រូទ្ធចំំនួួនួ២បៀទ្ធៀ� គឺមំ�ងារកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការអនួ�រជា�ិ

នួិងមំ�ងារអភវិឌ្ឍឍនួស៍ាថ �ន័ួ។ ត្រូ�ឹទ្ធធសភាម្មានួគណៈ�កមាការ

ជុំំនាញចំំនួួនួ១០ ម្មានួ�ួនាទី្ធ និួងភារកិចំចជាបៀសនាធិិការឱ្យយ

ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បៀដ៏ើមបជីុំួយ៍បៀត្រូជាមខែត្រូជុំងត្រូ�ឹទ្ធធសភាកូំងការតាកខ់ែ�ង 

ឯកឧ��ម ខែមោនួ សីំផ្តាំនួ ់អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៩ត្រូ�ឹទ្ធធសភា

ឯកឧ��ម ខែមោនួ សីំផ្តាំនួ ់បៀ�ើងបៀធិើើ�ទ្ធ�ងាា ញស�ី�ីរចំនាសមពន័ួធ �ួនាទី្ធ ភារកិចំច និួងដំ៏បៀណៈើ រការនីួ�ិកមារ�ស់ត្រូ�ឹទ្ធធសភា



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ27
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

នួិងត្រូ��ិ���ិចំា�ឱ់្យយកានួខ់ែ�ត្រូ�បៀសើរបៀ�ើងបៀត្រូ��ីមំ�ងារទាំងំ

�ីបៀនាះ ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួចំ�លរមួចំំខែណៈកជំុំរំញការអនំួវ��-

បៀ�លនួបៀ�បាយ៍វមិជុំឈការ វសិហមជុំឈការកូំងត្រូ�បៀទ្ធស

កមពំជាឱ្យយកានួខ់ែ�លអត្រូ�បៀសើរបៀ�ើងកូំងការចំ�លរមួកា��់នួថយ៍

ភា�ត្រូកីត្រូករ�ស់ត្រូ�ជា�លរដ៏ឋ នួិងការត្រូគ�ត់្រូគងត្រូ�បៀទ្ធសត្រូ�ក�

បៀ�យ៍�ម្មាែ ភា� និួងគណៈបៀនួយ៍យភា��ោ ង�ិ�ត្រូបាកដ៏។

�នាា ��់បីានួទ្ធសេនាខែ�េវបីៀដ៏អ�ស�ី�ី សមទិ្ធធផលរយ៍�បៀ�ល

២០ឆូ្នាំរំ�ស់ត្រូ�ឹទ្ធធសភា សា� ��់ទ្ធ�ងាា ញរ�ស់ឯកឧ��ម 

ម្តែម្បីា� សំ�ផា� ់អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៩ត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

�ទ្ធ�ងាា ញរ�ស់បៀលាក ស�ំ សជំាត្យិ ជុំំនួយួ៍ការឯកឧ��ម

អគគបៀលខាធិិការ នួិងកមាវធិិីសំណួៈរចំបៀមែើយ៍រចួំមក សា�សា� -

ចារយ និួងនិួសេ�ិបានួអបៀញ្ញើ ើញទ្ធសេនាកខែនួែងសំខានួ់ៗ រ�ស់

ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ម្មានួជាអាទ្ធ៖៍ សាលត្រូ�ជំំុំបៀ�ញអងគ សាលត្រូ�ជំំុំ

គណៈ�កម្មាា ធិិការអចិំន្រ្តៃ�នួ�យ៍ ៍និួង�ណាា ល័យ៍ ត្រូ�មទាំងំបានួ

��រ��អនំួសាវរយី៍បៀ�កូំង�របិៀវណៈវមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភាផងខែដ៏រ៕

(អ�ថ�ទ្ធ និួងរ��ភា� ធំិនួ គីមជីុំ)

ទិ្ធដ៏ឋភា�កូំង�ិធីិបៀធិើើ�ទ្ធ�ងាា ញ

ឯកឧ��ម ខែមោនួ សីំផ្តាំនួ ់��រ��អនំួសេវរយី៍ជាមយួ៍សា�សា� ចារយ និួងនិួសេ�ិ

សា�សា� ចារយ និួងនិួសេ�ិអបៀញ្ញើ ើញទ្ធសេនាសាលជុំំនួួ�សវនាការ និួងសាលត្រូ�ជំំុំបៀ�ញអងគត្រូ�ឹទ្ធធសភា
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គណៈៈព្រឹ�ត្យិភូូសភាកម្បីុំជាអដើញ្ញើ ើញចូិ�រមួ្បីម្បីហាស�និប៉ាត្យសហ៊ុភា�
អ�ៃរសភា (IPU) ដើ�ើកទ្ធ�១៤៣ �ិងកិចិចព្រឹ�ជុំំ��ក់�័�ធ ដើៅព្រឹ�ដើទ្ធសដើអសាញ

ឯកឧ��ម យ៍ាង់ ម្តែសម្បី ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការសិទ្ធធិមនំួសេ

ទ្ធទ្ធួល�កយ�ណៈ�ឹ ង នួិងអបៀងក� ន្រ្តៃនួត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួដឹ៏កនាំ

គណៈ�ត្រូ��ិភ�សភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា អបៀញ្ញើ ើញ

ចំ�លរមួមហាសនួូិបា�សហភា�អនួ�រសភាបៀលើកទី្ធ១៤៣

(IPU143) នួិងកិចំចត្រូ�ជំំុំ�ក�់ន័ួធ ចា��់ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៦ ដ៏ល់ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៣០

ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀ�ទ្ធីត្រូកុងម្មាោ ត្រូឌី្ឍដ៏ ត្រូ�បៀទ្ធសបៀអសាោញ

បៀ�យ៍ម្មានួត្រូ��ិភ�ចំ�លរមួសរំ�ចំំនួួនួ៩៣៦រ�� មក�ី១១៧

ត្រូ�បៀទ្ធស។

កូំងឱ្យកាសអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួមហាសនួូបិា�បៀនាះ គណៈ�-

ត្រូ��ិភ�សភាកមពំជាបានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួកិចំចត្រូ�ជំំុំសំខានួ់ៗ

ដ៏�ចំខាងបៀត្រូកាម៖

១-កិចំចត្រូ�ជំំុំអាសាា នួ��ក�ី(ASEAN+3) តាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ

    (Zoom)

២-កិចំចត្រូ�ជំំុំត្រូកុមភ�មសិា�ស�នួបៀ�បាយ៍�ំ�នួអ់ាសីំ-

    បាោ សីំហើិក(APG) តាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ(Zoom)

៣-កិចំចត្រូ�ជំំុំសត្រូម�សត្រូមួលរ�ស់សភា�ំ�នួអ់ាសីំ(APA)

៤-�ិធីិបៀ�ើក និួង�ិទ្ធជាផែ�វការ

៥-កិចំចត្រូ�ជំំុំត្រូកុមត្រូ�ឹកាភបិាលបៀលើកទី្ធ២០៨ (Governing

     Council 208)

៦-អងគសនួូបិា� (Assembly)

៧-ជុំំនួ�ួ�ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងឯកឧ��មអគគបៀលខា-

    ធិិការសហភា�អនួ�រសភា(IPU)

៨-ជុំំនួួ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងគណៈ�កមាការសិទ្ធធិ-

    មនំួសេ ន្រ្តៃនួសម្មាជិុំកសភារ�ស់(IPU)

៩-កិចំចត្រូ�ជំំុំសម្មាគមអគគបៀលខាធិិការសភា�ិភ�បៀលាក

     (ASGP)

១០-កិចំចត្រូ�ជំំុំ�ណា� ញសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�បៀទ្ធសចំលនាមនិួចំ�ល

     �កេសមពន័ួធ (Parliamentary network of Non-Aligned 

     Movement)។

មហាសនួូបិា� IPU បៀលើកទី្ធ១៤៣បៀនាះ ត្រូ�ត្រូ�ឹ��បៀ�បៀត្រូកាម

ត្រូ�ធានួ�ទ្ធសីី�ី «�ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំមនាបៀ�ល�ចំចំ�បនួូចំំបៀ�ះការ

ជុំមូះរ�ស់លទ្ធធិត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យបៀលើការខែ�កបាកក់ូំងសហ-

ឯកឧ��ម យ៍ោង ់ខែសម ជួុំ�អគគបៀលខាធិិការ IPU

ឯកឧ��ម យ៍ោង ់ខែសម អបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួកិចំចត្រូ�ជំំុំត្រូកុមត្រូ�ឹកាភបិាល IPU



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ29
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គមនួ ៍និួងការកសាងសហគមនួ»៍។ មហាសនួូបិា�បានួ

អនំួម�័ឯកសារចំំនួនួួ�ីដ៏�ចំខាងបៀត្រូកាម៖

១-របៀ�ៀ�វារ��នាា នួស់�ី�ី «ការបៀត្រូ�ើត្រូបាស់ការ�តំ្រូទ្ធរ�ស់

   សភា�ិភ�បៀលាកសត្រូម្មា�ស់មធិម ៌វាោ កសំ់ាងបៀ�កូំង

                ការត្រូ�យំ៍ទ្ធធត្រូ�ឆ្នាំងំនួងឹការរា��ា�ន្រ្តៃនួជំុំងកឺ�វដី៏-១៩» 

   ខែដ៏លបៀសូើបៀ�យ៍ត្រូកុមត្រូ�បៀទ្ធសបៀ�ទ្ធើី�អា�ហើិក។  

២-បៀសចំក�ីសបៀត្រូមចំស�ី�ី ការបៀធិើើចំា��់ិភ�បៀលាក បៀដ៏ើមបី

   ត្រូ�យំ៍ទ្ធធត្រូ�ឆ្នាំងំការបៀកងត្រូ�វញ័្ញច ផែ�វបៀភទ្ធ និួងការរបំៀលាភ

   �ំ�នួបៀលើកំម្មារតាមត្រូ��ន័ួធអំីនួបៀធិើបៀណៈ�។

៣-បៀសចំក�ីត្រូ�កាសទ្ធីត្រូកុងម្មាោ ត្រូឌី្ឍដ៏ (Madrid Declaration)

   ស�ី�ី «�ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំមនាបៀ�ល�ចំចំ�បនូួ ចំំបៀ�ះការជុំមូះ

   រ�ស់លទ្ធធិត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យបៀលើការខែ�កបាកក់ូំងសហ-

   គមនួ ៍និួងការកសាងសហគមនួ»៍។ 

អំ�ំងបៀ�លចំ�លរមួមហាសនិូួបា�គណៈ�ត្រូ��ិភ�សភា

កមពំជាបានួចំ�លរមួខែ�ែងសំនួារកថាកូំងកិចំច�ិភាកាទ្ធ�បៀ� 

(General Debate) បៀត្រូកាមត្រូ�ធានួ�ទ្ធសីី�ី «�ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំមនា

បៀ�ល�ចំចំ�បនួូ ចំំបៀ�ះការជុំមូះរ�ស់លទ្ធធិត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យបៀលើ

ការខែ�កបាកក់ូំងសហគមនួ ៍នួិងការកសាងសហគមនួ»៍។

ការចំ�លរមួមហាសនួូបិា�សហភា�អនួ�រសភាបៀលើកទី្ធ

១៤៣  នួិងកិចំចត្រូ�ជំំុំ�ក�់ន័ួធ រ�ស់គណៈ�ត្រូ��ិភ�សភាកមពំជា 

គឺជាបៀ�សកកមាបៀត្រូ�ត្រូ�បៀទ្ធសបៀលើកដំ៏��ងចា�ត់ាងំ�ីម្មានួការ

រា��ា�ន្រ្តៃនួជំុំងឺក�វដី៏-១៩។ គណៈ�ត្រូ��ិភ�សភាកមពំជាបានួ

ទ្ធទ្ធួលបៀជាគជុំយ័៍កូំងការចំ�លរមួ�ំភែបឺៀ�កានួស់ហភា�អនួ�រ

សភា ឱ្យយទ្ធទ្ធួលយ៍កនួ�វសាថ នួភា��ីការវវិឌ្ឍឍ�ាីៗកូំងលំហ

ត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យ សិទ្ធធិបៀសរភីា� និួងនួបៀ�បាយ៍បៀ�កមពំជា។ 

IPU បានួទ្ធទួ្ធល�ញ្ញច� លនួ�វ�ែឹមសារបៀសចំក�ី�ំភែរឺ�ស់គណៈ�-

ត្រូ��ិភ�សភាកមពំជា ខែដ៏លជាការ�ងាា ញអំ�ីការខែត្រូ�ត្រូ�ួល�ាីៗ

បៀ�កូំងអងគបៀសចំក�ី ន្រ្តៃនួបៀសចំក�ីសបៀត្រូមចំបៀលើកបៀនួះ៕

(អ�ថ�ទ្ធ៖ បៀទ្ធ� មករា)

ឯកឧ��ម យ៍ោង ់ខែសម អបៀញ្ញើ ើញខែ�ែងសំនួារកថាកូំងកិចំច�ិភាកាទ្ធ�បៀ�ន្រ្តៃនួមហាសនួូិបា� IPU ១៤៣



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ30
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គណៈៈកម្បីាការទា �ង១០ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាចិូ�រមួ្បីកិចិចព្រឹ�ជុំំ�នានា

2ឯកឧ��ម យ៍ាង់ ម្តែសម្បី ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ១
ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ត្រូ�ជំុំំ�ិភាកាការងារជាមយួ៍នឹួងឯកឧ��ម អុំ� សារទឹ្ធធ 
អគគបៀលខាធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភា ស�ី�ីការបៀត្រូ�ៀមបៀ�ចំ�លរមួមហា-
សនួូបិា�សហភា�អនួ�រសភាបៀលើកទី្ធ១៤៣ (IPU-143) បៀ�
ត្រូ�បៀទ្ធសបៀអសាោញ នាសាលត្រូ�ជំំុំ�ិបៀសសខាងបៀជុំើង ត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភា នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី២៣ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ត្រូ�ជំំុំត្រូ�ួ��ិនិួ�យការងារជាមយួ៍នួឹងម�នួ�ីបៀលខាធិិការ�ឋ នួ
អមគណៈ�កមាការទី្ធ១ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំគណៈ�កមា-
ការទ្ធី១ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៧ និួងន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១០ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម 
យ៍ាង់ ម្តែសម្បី ត្រូ�ធានួ នួិងឯកឧ��ម ដើ�ៀវិ ម្បីំត្យ អនំួត្រូ�ធានួ
គណៈ�កមាការទី្ធ១ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញត្រូ�ជំំុំ�ិភាកាបៀលើ
�កយ�ណឹីៈងរ�ស់ឯកឧ��ម ឈុំតិ្យ គឹម្បី�ត្យ អនំួត្រូ�ធានួ
គណៈ�កមាការទី្ធ៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំគណៈ�កមាការ
ទ្ធី១ត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

2ឯកឧ��ម ជា ដើជុំ�ឋ ត្រូ�ធានួគណៈ:កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ដឹ៏កនាកំិចំចត្រូ�ជំំុំន្រ្តៃផាកូំង បៀដ៏ើមប�ីិនិួ�យរបាយ៍ការណ៍ៈបៀសចំក�ី

ត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ហិរញ្ញញ វ�ថំសត្រូម្មា�ក់ារត្រូគ�ត់្រូគងឆូ្នាំ២ំ០២២
នួិងបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ការទ្ធ�ទាំ��់វកិាទ្ធ�បៀ�រ�ស់រដ៏ឋ
សត្រូម្មា�ក់ារត្រូគ�ត់្រូគងឆូ្នាំ២ំ០២០ បៀ�សាលត្រូ�ជំុំំគណៈ�កមា-
ការទ្ធី២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៣០ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ដឹ៏កនាគំណៈ�កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ត្រូ�ជំំុំតាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ 
(Zoom) ជាមយួ៍នួឹង�ំណាងរាជុំរ�ឋ ភបិាលដ៏ឹកនាបំៀ�យ៍
ឯកឧ��មអគគ�ណិិៈ�សភាចារយ អូ� �័�ធម្បីំ��រត័្យន ឧ�នាយ៍ក
រដ៏ឋម�នួ� ីរដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួងបៀសដ៏ឋកិចំច នួិងហិរញ្ញញ វ�ថំ ត្រូ�មទាំងំ
ម្មានួការចំ�លរមួ�ីបៀលាកជំុំទាំវ�ណិិៈ� ដើសាម្បី គ�ម្បីសគួ ៌
អគគសវនួករ ន្រ្តៃនួអាជាា ធិរសវនួកមាជា�ិ និួងសហការ ីបៀដ៏ើមបី
�ិនិួ�យសិកាបៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ហិរញ្ញញ វ�ថំសត្រូម្មា�់
ការត្រូគ�ត់្រូគងឆូ្នាំ២ំ០២២ នួិងបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ការ
ទ្ធ�ទាំ��់វកិាទ្ធ�បៀ�រ�ស់រដ៏ឋសត្រូម្មា�ក់ារត្រូគ�ត់្រូគងឆូ្នាំ២ំ០២០
នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៣០ ខែ�វចិិំិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ដឹ៏កនាកំិចំចត្រូ�ជំំុំត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភា (ត្រូកុមទី្ធ១) បៀ�
សាលត្រូ�ជំុំំគណៈ�កមាការទី្ធ២ ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៣០ ខែ�វចិំិិកា
ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀដ៏ើមប�ីិនិួ�យ�ិភាកា និួងបៀត្រូ�ៀមផ�ល់បៀ��ល់
បៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ច់ំំនួួនួ៣ រមួម្មានួ៖

១-បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ហិរញ្ញញ វ�ថំសត្រូម្មា�ក់ារត្រូគ�-់
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ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

    ត្រូគងឆូ្នាំ២ំ០២២
២-បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ការទ្ធ�ទាំ��់វកិាទ្ធ�បៀ�រ�ស់
    រដ៏ឋសត្រូម្មា�ក់ារត្រូគ�ត់្រូគងឆូ្នាំ២ំ០២០
៣-បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ការអនំួម�័យ៍ល់ត្រូ�មបៀលើ�ិធិី-
    សារអាសាា នួ ស�ី�ីការ�ត្រូងឹងយ៍នួ�ការបៀ�ះត្រូសាយ៍
    វវិាទ្ធ។

2ឯកឧ��ម�ណិិៈ� ម្បីាំង ឫទ្ធធ� ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការ
ទ្ធី៣ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ដឹ៏កនាកំិចំចត្រូ�ជំុំំន្រ្តៃផាកូំងគណៈ�កមាការ បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំ
គណៈ�កមាការទី្ធ៣ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២២ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ 
បៀដ៏ើមប៖ី 

១-��កសរំ�លទ្ធធផលការងារត្រូ�ចាខំែ�ធូិ�
២-��កសរំ�លទ្ធធផលការងារត្រូ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១
៣-��កសរំ�របាយ៍ការណ៍ៈចំណំៈ� ល-ចំំណាយ៍ ឆូ្នាំ២ំ០២១ 
៤-�ែងខែផនួការត្រូ��ិ���ិឆូ្នាំ២ំ០២២
៥-�ញ្ហាា បៀផេងៗ។

-អនំួញ្ហាញ �ឱ្យយបៀលាកជំុំទាំវ�ណិិៈ� Devyani Khopragrade

ឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��វសិាមញ្ញញ  នួិងបៀ�ញសមថភា� ន្រ្តៃនួសាធារណៈ-
រដ៏ឋឥណិា ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា និួងសហការ ីចំ�ល
ជុំួ�សខែម�ងការគួរសម នួិង�ិភាកាការងារ បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំ
គណៈ�កមាការទី្ធ៣ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៦ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2បៀលាកជំុំទាំវ ទ្ធ� �ូរាា សំ� ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៥
ត្រូ�ឹទ្ធធសភា៖

-ដឹ៏កនាកិំចំចត្រូ�ជំំុំត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភា (ត្រូកុមទី្ធ៣) បៀ�
សាលត្រូ�ជំំុំគណៈ�កមាការទី្ធ៦ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៣០ ខែ�វចិិំិកា
ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀដ៏ើមប�ីិនួិ�យ�ិភាកា នួិងបៀត្រូ�ៀមផ�ល់បៀ��ល់បៀលើ
បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ច់ំំនួួនួ៣ រមួម្មានួ៖

១-បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ហិរញ្ញញ វ�ថំសត្រូម្មា�ក់ារត្រូគ�ត់្រូគង
    ឆូ្នាំ២ំ០២២
២-បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ការទ្ធ�ទាំ��់វកិាទ្ធ�បៀ�រ�ស់

    រដ៏ឋសត្រូម្មា�ក់ារត្រូគ�ត់្រូគងឆូ្នាំ២ំ០២០
៣-បៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ការអនំួម�័យ៍ល់ត្រូ�មបៀលើ�ិធិី-
    សារអាសាា នួ ស�ី�ីការ�ត្រូងឹងយ៍នួ�ការបៀ�ះត្រូសាយ៍
     វវិាទ្ធ។

-ដឹ៏កនាកិំចំចត្រូ�ជំំុំន្រ្តៃផាកូំងគណៈ�កមាការទី្ធ៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បៀ�
សាលត្រូ�ជំំុំគណៈ�កមាការទី្ធ៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី១៤ ខែ�ធូិ� 
ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀដ៏ើមប៖ី

១-��កសរំ�លទ្ធធផលការងាររ�ស់គណៈ�កមាការទី្ធ៥ 
    ត្រូ�ចាតំ្រូ�ីម្មាសទ្ធី៣ ឆូ្នាំ២ំ០២១
២-រាយ៍ការណ៍ៈអំ�ីលទ្ធធផលកូំងជំុំនួួ��ិភាកាការងារ

រវាងឯកឧ��ម ឆ្នាំយ៍ វិណាា  បៀលខាធិិការគណៈ�កមា-
ការទ្ធី៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភាជាមយួ៍នួឹងឯកឧ��មឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��
ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋឥសាែ មបាោ គីសាថ នួឯកឧ��មឯកអគគ-
រដ៏ឋទ្ធ�� ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋឥណិៈ� បៀណៈសីំ នួិងឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ�� 
ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋ�ួកគី

៣-រាយ៍ការណ៍ៈស�ី�ី លទ្ធធផលចំ�លរមួកិចំចត្រូ�ជំំុំរវាងគណៈ�-
កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ជាមយួ៍ត្រូកសួងអ�រ់យំំ៍វជុំនួ និួង
កីឡា នួិងបៀសចំក�ីរាយ៍ការណ៍ៈស�ី�ី លទ្ធធផលចំ�លរមួ
កិចំចត្រូ�ជំំុំរវាងគណៈ�កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភាជាមយួ៍នួឹង
ត្រូកសួងបៀទ្ធសចំរណ៍ៈ

៤-��កសរំ�របាយ៍ការណ៍ៈសីី�ី លទ្ធធផលកិចំចត្រូ�ជំំុំ ASEP11, 

ASEM13, IPU143 និួងការចំ�លរមួត្រូ�ជំំុំបៀត្រូ�ៀមបៀរៀ�ចំំ
កិចំចត្រូ�ជំំុំត្រូ�ចាឆូំ្នាំ ំន្រ្តៃនួបៀវទិ្ធកាសភាអាសីំ-បាោ សីំហើិក
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ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

បៀលើកទី្ធ២៨ APPF-29

៥-�ញ្ហាា បៀផេងៗ។ 

-អនំួញ្ហាញ �ឱ្យយកញ្ហាញ  ដើ�ង គនាធ  �ស�ីខែ�ារដំ៏��ងសិកា
ជុំំនាញវសិើកមា វទិ្ធាសា�ស�សម្មាៈ របៀ�សហរដ៏ឋអាបៀមរកិ ចំ�ល
ជុំួ�សខែម�ងការគួរសម បៀ�គណៈ�កមាការទី្ធ៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នា
ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� 
ស�អាំ� ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ
ដឹ៏កនាកំិចំចត្រូ�ជំំុំន្រ្តៃផាកូំងគណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា តាមត្រូ��ន័ួធ
និួមា�ិ (Zoom) បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំគណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា 
បៀដ៏ើមប៖ី

១-��កសរំ�លទ្ធធផលការងាររ�ស់គណៈ�កមាការបៀ�
   ចំបៀនាែ ះសមយ័៍ត្រូ�ជំំុំបៀលើកទី្ធ៧ និួងបៀលើកទី្ធ៨ ត្រូ�ឹទ្ធធសភា
   នីួ�ិកាលទី្ធ៤
២-ទ្ធ�ទាំ�ច់ំំណៈ� ល-ចំំណាយ៍�វកិាគណៈ�កមាការត្រូ�ចាំ
    ឆូ្នាំ២ំ០២១
៣-បៀត្រូ�ៀមចំំះបៀ�សកកមារ�ស់គណៈ�កមាការបៀ�បៀ���
    តាខែកវ បៀ�ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១
៤-�ិនិួ�យ�ែងខែផនួការសកមាភា�ការងាររ�ស់គណៈ�-
    កមាការសត្រូម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២
៥-�ញ្ហាា បៀផេងៗ។

2ឯកឧ��ម គង់ សារាជុំ ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៩

ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖
-ដឹ៏កនាកំិចំចត្រូ�ជំំុំន្រ្តៃផាកូំងគណៈ�កមាការទី្ធ៩ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បៀដ៏ើមបី

�ិនួិ�យ�ិភាកាបៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�ស់�ី�ី ការអនំួម�័យ៍ល់
ត្រូ�មបៀលើ�ិធិីសារអាសាា នួស�ី�ីការ�ត្រូងឹងយ៍នួ�ការបៀ�ះត្រូសាយ៍
វវិាទ្ធ តាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ (Zoom) នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៦ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំំ
២០២១។

-ដឹ៏កនាគំណៈ�កមាការទី្ធ៩ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ត្រូ�ជំំុំជាមយួ៍នួឹង
�ំណាងរាជុំរ�ឋ ភបិាល បៀដ៏ើមប�ិីនួិ�យសិកាបៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ង
ចំា�ស់�ី�ី ការអនំួម�័យ៍ល់ត្រូ�មបៀលើ�ិធិីសារអាសាា នួស�ី�ី
ការ�ត្រូងឹងយ៍នួ�ការបៀ�ះត្រូសាយ៍វវិាទ្ធ តាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ (Zoom)

នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៦ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ដឹ៏កនាកិំចំចត្រូ�ជំំុំត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភា (ត្រូកុមទី្ធ៥) បៀ�
សាលត្រូ�ជំុំំគណៈ�កមាការទី្ធ១០ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី៣០ ខែ�
វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀដ៏ើមប�ិីនួិ�យ�ិភាកា នួិងបៀត្រូ�ៀមផ�ល់បៀ�-
�ល់បៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ងចំា�រ់មួម្មានួ៖

១-�ិនួិ�យ�ិភាកា នួិងបៀត្រូ�ៀមឱ្យយបៀ��ល់បៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ង
ចំា�ស់�ី�ី ហិរញ្ញញ វ�ថំសត្រូម្មា�ក់ារត្រូគ�ត់្រូគងឆូ្នាំ២ំ០២២

២-�ិនួិ�យ�ិភាកា នួិងបៀត្រូ�ៀមឱ្យយបៀ��ល់បៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ង
    ចំា�ស់�ី�ី ការទ្ធ�ទាំ��់វកិាទ្ធ�បៀ�រ�ស់រដ៏ឋសត្រូម្មា�ក់ារ
   ត្រូគ�ត់្រូគងឆូ្នាំ២ំ០២០
៣-�ិនួិ�យ�ិភាកា នួិងបៀត្រូ�ៀមឱ្យយបៀ��ល់បៀលើបៀសចំក�ីត្រូ�ង
    ចំា�ស់�ី�ី ការអនំួម�័យ៍ល់ត្រូ�មបៀលើ�ិធិីសារអាសាា នួ
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   ស�ី�ីការ�ត្រូងឹងយ៍នួ�ការបៀ�ះត្រូសាយ៍វវិាទ្ធ
៤-�ញ្ហាា បៀផេងៗ។

2នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៣ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ម្បីាម្បី 
�ុំ�នាង ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ១០ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួ
អបៀញ្ញើ ើញដ៏ឹកនាកំិចំចត្រូ�ជំំុំន្រ្តៃផាកូំងគណៈ�កមាការទី្ធ១០ត្រូ�ឹទ្ធធសភា
បៀដ៏ើមប�ីិនិួ�យ�ែងរបាយ៍ការណ៍ៈស�ី�ី សកមាភា� និួងលទ្ធធផល
ការងារគណៈ�កមាការត្រូ�ចាខំែ�ធិូ� នួិងរបាយ៍ការណ៍ៈ��កសរំ�
សកមាភា�ឆូ្នាំ២ំ០២១ ត្រូ�មទាំងំបៀលើកទិ្ធសបៀ�ការងារ�នួ� 
បៀ�សាលត្រូ�ជំុំំគណៈ�កមាការទី្ធ១០ត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២១ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ដើ�ៀវិ ម្បីំត្យ 
ត្រូ�ធានួត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគទ្ធី៥ និួងជា
អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ១ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួដឹ៏កនាកិំចំចត្រូ�ជំំុំ
ន្រ្តៃផាកូំងត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគទ្ធី៥ បៀ�សាល
ត្រូ�ជំំុំគណៈ�កមាការទី្ធ១ វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

2ឯកឧ��ម អាំយ៍ �� ត្រូ�ធានួស�ីទ្ធីគណៈ�កមាការ

ទ្ធី៦ត្រូ�ឹទ្ធធសភា៖
-បានួអបៀញ្ញើ ើញដ៏ឹកនាកំិចំចត្រូ�ជំំុំន្រ្តៃផាកូំងគណៈ�កមាការទី្ធ៦

ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បៀដ៏ើមប�ី�កសរំ�លទ្ធធផលការងារត្រូ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២១
និួងបៀលើកទិ្ធសបៀ�ការងារឆូ្នាំ២ំ០២២ �ិនិួ�យ�ិភាកាបៀលើ
បៀសចំក�ីត្រូ�ងខែផនួការត្រូ��ិ���ិត្រូ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២២ ត្រូ�មទាំងំ
�ញ្ហាា បៀផេងៗ បៀ�សាលត្រូ�ជំុំំគណៈ�កមាការទី្ធ៦ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នា
ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-និួងជាត្រូ�ធានួត្រូកុមម�ិ�ភា�ត្រូ�ឹទ្ធធសភាជាមយួ៍នួឹងសភា
សាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវ បានួអនំួញ្ហាញ �
ឱ្យយឯកឧ��ម អាំម្បីផាយ៍ គ��ដាវិងស ឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ��វសិា-
មញ្ញញ  និួងបៀ�ញសម�ថភា� ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យ
ត្រូ�ជាម្មានិួ�ឡាវត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា ចំ�លជុំួ�
សខែម�ងការគួរសម នួិងជុំត្រូម្មា�លា បៀ�សាលត្រូ�ជំុំំគណៈ�-
កមាការទី្ធ៦ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី១៦ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៤ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ�មី ម្មាា �់ 
ដើឈុំឿ� អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួ
អបៀញ្ញើ ើញដ៏ឹកនាកំិចំចត្រូ�ជំំុំត្រូ�ួ��ិនិួ�យការងារជាមយួ៍នឹួងម�នួ�ី
បៀលខាធិិការ�ឋ នួអមគណៈ�កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បៀដ៏ើមបី
�ិនួិ�យ និួងបៀត្រូ�ៀមចំ�លរមួអនំួវ��ខែផនួការត្រូ��ិ���ិឆូ្នាំ២ំ០២២
នួិងការអនំួវ��ការងាររ�ស់បៀលខាធិិការ�ឋ នួអមគណៈ�កមា-
ការទ្ធី៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំគណៈ�កមាការ
ទ្ធី៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភា៕
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2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៤ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ជា 
ដើជុំ�ឋ ត្រូ�ធានួគណៈ:កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ត្រូ�ធានួត្រូកុមសម្មា-
ជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាភ�មភិាគទី្ធ១ (រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ) នួិងជាត្រូ�ធានួ
គណៈ�កមាការចំា� ់និួងនីួ�ិវធិិីបៀបាះបៀឆូ្នាំ�រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ
បានួអបៀញ្ញើ ើញជាអធិ�ិ�ីភា�កូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំគណៈ�កមាការចំា�់
នួិងនីួ�ិវធិិីបៀបាះបៀឆូ្នាំ�រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ ស�ី�ីការងារត្រូ�ួ��ិនួិ�យ
�ញ្ញើ ីបៀឈាា ះ និួងការចំំះបៀឈាា ះបៀបាះបៀឆូ្នាំ�ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀ�
រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ។

2ឯកឧ��ម�ណិិៈ� ម្បីាងំ ឫទ្ធធ� ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការ
ទ្ធី៣ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ទ្ធទ្ធួលជុំួ�ជាមយួ៍នួឹងត្រូកុមអូកវនិួិបៀ�គទំ្ធនួមក�ីត្រូ�បៀទ្ធស
ចំិនួខែដ៏លមកសិកាបៀឈុំើងយ៍ល់បៀ�កូំង�ំ�នួអ់ភវិឌ្ឍឍនួក៍សិ-
បៀទ្ធសចំរណ៍ៈ មោំង ឫទ្ធធី ខែសនួជុំយ័៍ បៀដ៏ើមបខីែសើងរកឱ្យកាស
វនិួិបៀ�គបៀលើវស័ិយ៍អចំលនួត្រូទ្ធ�យ កសិកមា កសិឧសាហកមា 
នួិងបៀទ្ធសចំរណ៍ៈ បៀ�ភូខំែសនួដី៏ ត្រូសុកសំបៀរាងទ្ធង បៀ���កំ�ងស់ពឺ
នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៧ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខ នួិងដឹ៏កនាតំ្រូកុមការ-
ងារចំំះ�ិនិួ�យការងារបៀរៀ�ចំំ�កត់្រូ��ន័ួធល� បៀដ៏ើមបរីបំៀ�ះជំុំនួនួ់
ទ្ធឹកបៀភែៀង បៀ�កូំង�ំ�នួអ់ភវិឌ្ឍឍនួក៍សិបៀទ្ធសចំរណ៍ៈមោំង ឫទ្ធធី-
ខែសនួជុំយ័៍ ត្រូ�មទាំងំជួុំ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខ
កមាករ និួងចំំះ�ិនួិ�យបៀមើលទ្ធំនួ�ទ់្ធឹក និួង�ត្រូងីកទ្ធំនួ�ទ់្ធឹក�ាី
�ខែនួថមបៀទ្ធៀ� បៀដ៏ើមបសីាា កទ់្ធឹកទំ្ធកឱ្យយត្រូ�ជា�លរដ៏ឋបៀត្រូ�ើត្រូបាស់
បៀ�រដ៏�វត្រូបាងំ បៀ�ភូខំែសនួដី៏ ត្រូសុកសំបៀរាងទ្ធង បៀ���កំ�ងស់ពឺ
នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៨ ខែ�វចិំិិកា នួិងន្រ្តៃ�ៃទី្ធ០៩ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខកមាករ និួងចំំះ�ិនួិ�យ
បៀមើលបៀហ�ឋ រចំនាសមពន័ួធផែ�វ ទ្ធឹក អគគសិនីួ ត្រូបាសាទ្ធត្រូ�ះវហិារ
ជានួិម�ិ�រ�� នួិងបារាយ៍ណ៍ៈទ្ធឹក បៀ��ំ�នួអ់ភវិឌ្ឍឍនួក៍សិបៀទ្ធស-
ចំរណ៍ៈ មោំង ឫទ្ធធី ខែសនួជុំយ័៍ បៀ�ភូខំែសនួដី៏ ត្រូសុកសំបៀរាងទ្ធង 

បៀ���កំ�ងស់ពឺ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២ នួិងន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១២ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។
-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល នួិងសួរសំ�ទំ្ធកខត្រូកុមការងារ

សាងសងស់ាព នួ�ាី បៀ�ភូខំែសនួដី៏ ត្រូសុកសំបៀរាងទ្ធង បៀ���កំ�ង-់
សពឺ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៣ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខ នួិងចំំះ�ងាា ��់បៀត្រូងៀនួ
កមាករអំ�ីរបៀ�ៀ�ខែ�ទាំដំ៏ំណាំបៀផេងៗ ត្រូ�មទាំងំចំំះដឹ៏កនាតំ្រូកុម
អូក�បៀចំចកបៀទ្ធសសំណៈង ់និួងត្រូកុមការងារបៀត្រូគឿងចំត្រូកចំំះ�ក់
ល� បៀដ៏ើមបរីបំៀ�ះជុំំនួនួទ់្ធឹកបៀភែៀងបៀ�កូំង�ំ�នួអ់ភវិឌ្ឍឍនួក៍សិ-
បៀទ្ធសចំរណ៍ៈមោំង ឫទ្ធធីខែសនួជុំយ័៍ បៀ�ភូខំែសនួដី៏ ត្រូសុកសំបៀរាងទ្ធង
បៀ���កំ�ងស់ពឺ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១០ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-នាយំ៍កស�ើ�ខែ�ចិំញ្ញច ឹមបៀ�កសិ�ឋ នួចំំនួួនួ៥០កាល 
ជុំ�នួ�ំណាងឯកឧ��មរដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួង�រសិាថ នួ បៀដ៏ើមបផី�ល់ជុំ�នួ
សហគមនួ ៍បៀត្រូកាមឱ្យវាទ្ធជុំួរទ្ធបៀនួែបៀមគងគសត្រូម្មា�ច់ំិញ្ញច ឹម�នួ���ជុំ
បៀ�ភូខំែសនួដី៏ ត្រូសុកសំបៀរាងទ្ធង បៀ���កំ�ងស់ពឺ នារបៀសៀល
ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៣ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៩ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀលាកជំុំទាំវ ទ្ធ� �ូរាា សំ�
ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួ
ជាគណៈ�អធិិ��ីកូំង�ិធីិសំបៀណៈះសំណាល នួិងខែចំកជុំ�នួ
ត្រូ�ជាជុំនួវយ័៍ចំំណាស់ទ្ធ�ទាំងំត្រូសុក�ញាឮ បៀ���កណា� ល
ចំំនួួនួ៩៨៣នាក ់បៀ�យ៍មូ្មាក់ៗ ទ្ធទួ្ធលបានួ៖ ភយួ៍១ នួិង�វកិា
មយួ៍ចំំនួួនួ។

2ឯកឧ��ម ម្បីាំម្បី ជុំឹម្បីហ៊ុុំយ៍ ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការ
ទ្ធី៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល នួិងសួរសំ�ទំ្ធកខត្រូ�ធានួភ�ម ិត្រូកុម
ត្រូ�ឹកាសងាក �ប់ៀភែើងបៀ�ះរបៀទ្ធះ �ណិៈកំ��ល រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ 
បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើងយ៍ល់អំ�ីសភា�ការណ៍ៈរមួកូំងម�ល�ឋ នួ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ
៦ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

សម្មាជិុំក សម្មាជុំិកាព្រឹ�ឹទ្ធធសភា��ដើ�ញការងារដើៅតាំម្បី�ណាា ភូមូ្បីិភាគទា�ង៨
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-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល នួិងសួរសំ�ទំ្ធកខត្រូកុមត្រូ�ឹកាសងាក �់
និួងបៀលាកបៀ�សងាក �ប់ៀសូារ �ណិៈកំ��ល រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ 
បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើងយ៍ល់អំ�ីសភា�ការណ៍ៈរមួបៀ�កូំងម�ល�ឋ នួ នា
ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខត្រូកុមត្រូ�ឹកា និួង
បៀលាកបៀ�សងាក �ប់ៀចាមបៀ� �ណិៈបៀ�ធិខ៍ែសនួជុំយ័៍ រាជុំធានីួ-
ភូបំៀ�ញ បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើងយ៍ល់អំ�ីសភា�ការណ៍ៈរមួបៀ�កូំង
ម�ល�ឋ នួ និួងចំ�លរមួអ�អរសាទ្ធរការ�ិទ្ធ�ញ្ញច�ត់្រូ�ឹ��ិការណ៍ៈ
សហគមនួ ៍២០កំមៈ� នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២២ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៩ ខែ�ធិូ�  ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា�
ស�អាំ� ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ
ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខ នួិងនាយំ៍កអំបៀណាយ៍
ខែចំកជុំ�នួតាជីុំ �យ៍ជុំី ត្រូ�មទាំងំត្រូ�ជា�លរដ៏ឋចាស់ជុំរាចំំនួួនួ
៨៧នាក ់រស់បៀ�ភ�មមិ្មានួជុំយ័៍ ត្រូ�មទាំងំនាយំ៍កចំងាា នួ ់បៀទ្ធយ៍យ-
ទាំនួ និួង�ចំចយ័៍ បៀ�ត្រូ�បៀគនួត្រូ�ះសងឹគងប់ៀ�វ��ម្មានួជុំយ័៍ 
នួិងវ��កណា� ចំ ់សថិ�កូំងភ�មមិ្មានួជុំយ័៍ �ំំចំំងអំ�ិល ត្រូសុក

កបៀញ្ញើ ៀចំ បៀ���ន្រ្តៃត្រូ�ខែវង។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៤ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម គង់ 
សារាជុំ ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៩ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ
នាយំ៍កអាវរងា ចំំនួួនួ៤០០អាវ ភយួ៍ចំំនួួនួ១០០ភយួ៍ ទ្ធឹកត្រូ�ី
១៥០យ៍ួរ ទ្ធឹកសីំអំីវ១៥០យ៍ួរ ជុំ�នួថូាកដ់៏ឹកនាបំៀ���បៀ�ធិស៍ា�់
បៀដ៏ើមបខីែចំកជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋខែដ៏លម្មានួជីុំវ�ភា��ើះខា�កូំង
បៀ���។ 

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៦ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ម្បីាម្បី 
�ុំ�នាង ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ១០ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួ
អបៀញ្ញើ ើញជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខត្រូ�ជា�លរដ៏ឋ
ត្រូកីត្រូកចំំនួួនួ ១៩៧នាក ់បៀ��ំំត្រូ��ងំខែវង ត្រូ�មទាំងំអបៀញ្ញើ ើញ
ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាលសួរសំ�ទំ្ធកខអាជាា ធិរ�ំំ នួិងត្រូ�ជា�ល-
រដ៏ឋត្រូកីត្រូកចំំនួនួួ២០៩នាក ់បៀ��ំំបៀ�កត្រូ�� ់ត្រូសុកកណា� ល-
សាឹង បៀ���កណា� ល។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៤ និួងទី្ធ១២ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម 
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ដើ�ៀវិ ម្បីំត្យ អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ១ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួ
អបៀញ្ញើ ើញជុំួ�សំបៀណៈះសំណាលជាមយួ៍នឹួងត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ
តាបៀភម ត្រូសុកត្រូតាកំក ់បៀ���តាខែកវ។ 

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១០ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ឈុំ�ួ
ដើ�ង អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ
ចំ�លរមួកូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំ��កសរំ�លទ្ធធផលការងាររ�ស់ត្រូសុក
�មជុំរ បៀ���ន្រ្តៃត្រូ�ខែវង ត្រូ�ចាខំែ�ធូិ� ជា�ិបៀសសការងារបៀឆ្នាំព ះបៀ�
កានួក់ារបៀបាះបៀឆូ្នាំ�បៀត្រូជុំើសបៀរ ើសត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ សងាក � ់អាណៈ��ិ
ទី្ធ៥ និួងទិ្ធសបៀ�សំខានួ់ៗ សត្រូម្មា�អ់នំួវ���នួ�បៀ�ខាងមំ�។

2ឯកឧ��ម �ាំ� �មឹ្បី អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការ
ទី្ធ៤ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នួិងជាត្រូ�ធានួត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាំ
ភ�មភិាគទ្ធី៤បានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ជាអធិិ��ីភា�កូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំវាយ៍�ន្រ្តៃមែការអនំួវ��ខែផនួការ
សកមាភា�ការងារបៀឆ្នាំព ះបៀ�កានួក់ារបៀបាះបៀឆូ្នាំ�បៀត្រូជុំើសបៀរ ើស
ត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ-សងាក � ់អាណៈ��ិទី្ធ៥ ឆូ្នាំ២ំ០២២ បៀ�សាល
ត្រូ�ជំំុំសាលាត្រូសុក�ស់ត្រូក� បៀ���បា�ដ់៏ំ�ង នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៨ ខែ�
វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ដឹ៏កនាតំ្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគទ្ធី៤ បៀរៀ�ចំំ
�ិធិីសំបៀណៈះសំណាលការងារជាមយួ៍នួឹងត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ 
បៀសាៀនួ នាយ៍�ោំសី៍នួគរបាលរដ៏ឋបាល�ំំ បៀ�ត្រូសុកត្រូបាសាទ្ធ
បាគង សីី�ីការអនំួវ��ចំា� ់និួងលិ�ិ��ទ្ធ�ឋ នួគ�ិយំ៍�� នួិង
កងើល់ ការត្រូ�ឈុំម �ត្រូមូវការ និួងសំណៈ� ម�រជំំុំវញិការអនំួវ��
�ួនាទី្ធ ភារកិចំចរ�ស់�ែួនួបៀ�យ៍បៀផ្តាំ� �សំខានួប់ៀលើការងារផីល់

បៀសវារដ៏ឋបាល ការងារអត្រូតានំួក�ល�ឋ នួ ការបៀធិើើអ��សញ្ហាញ ណៈ-
�ណ័ៈា សញ្ហាើ �ិខែ�ារ បៀសៀវបៀ�សូាកប់ៀ� បៀសៀវបៀ�ត្រូគួសារ ការ
ខែក�ត្រូមូវអកខរាវរិំទ្ធធកូំងអត្រូតានំួក�ល�ឋ នួ ម�លនួិធិិ�ំំ សងាក � ់
និួងការអនំួវ��បៀ�លនួបៀ�បាយ៍ភ�ម ិ�ំំ សងាក � ់ម្មានួសំវ�ថ-ិ
ភា� បៀ�សាលត្រូ�ជំុំំសាលាត្រូសុកត្រូបាសាទ្ធបាគង បៀ���បៀសៀម-
រា� នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៩ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៩ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ឈុំតិ្យ 
គឹម្បី�ត្យ អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៥ ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួ
អបៀញ្ញើ ើញចំំះសួរសំ�ទំ្ធកខ និួងនាយំ៍កអាវរងាខែចំកជុំ�នួត្រូ�ជា-
�លរដ៏ឋចាស់ជុំរា បៀ�កូំង�ំំខែត្រូ�កតានួង ់ត្រូសុកបៀកាះស�ទិ្ធនួ 
បៀ���កំ�ងច់ាម។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៩ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម អាំយ៍ ��
អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៦ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួ
កូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំផ្តាំែ ស់���របៀ��ល់អំ�ីវឌ្ឍឍនួភា�ន្រ្តៃនួការអនំួវ��
ខែផនួការបៀឆ្នាំព ះបៀ�កានួក់ារបៀបាះបៀឆូ្នាំ��ំំ សងាក � ់បៀ�ទ្ធ�ទាំងំ
បៀ��� បៀ�បៀ���បៀកាះកំង។ 

2ឯកឧ�ីម ម្មាា �់ ដើឈុំឿ� អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការ
ទ្ធី៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ចំ�លរមួត្រូ�ជំំុំជាមយួ៍នួឹងបៀមភ�មទិាំងំ១៣ និួងត្រូកុមត្រូ�ឹកា
សងាក �ទឹ់្ធកលអកទ់្ធី២ �ណិៈទ្ធួលបៀ�ក រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ បៀដ៏ើមបី
សា� �រ់បាយ៍ការណ៍ៈអំ�ីលទ្ធធផលការងារ�ិនួិ�យបៀផាៀងផ្តាំា �់
បៀឈាា ះកូំង�ញ្ញើ ីបៀបាះបៀឆូ្នាំ� ការជំុំរំញ នួិងបៀលើកទឹ្ធកចិំ��ត្រូ�ជា-
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�លរដ៏ឋឱ្យយបៀ��ិនិួ�យ និួងចំំះបៀឈាា ះបៀបាះបៀឆូ្នាំ�ត្រូស�តាមការ
ខែណៈនារំ�ស់ គ.ជុំ.�. នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៦ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួត្រូ�ជំំុំជាមយួ៍នឹួងត្រូកុមត្រូ�ឹកា នួិងបៀ�សងាក �ទ់ាំងំ
១០ បៀ�សាលា�ណិៈទួ្ធលបៀ�ក រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ បៀដ៏ើមបសីា� �់
លទ្ធធផលការងារខែ�វចិំិិកា និួងទិ្ធសបៀ�សត្រូម្មា�ខ់ែ�ធិូ� ឆូ្នាំំ
២០២១ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៧ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួត្រូ�ជំំុំ នួិង�ិបៀត្រូ�ះបៀ��ល់ជាមយួ៍នឹួងត្រូ�ធានួ
សម្មាគមមនំួសេចាស់ សងាក �ទ់្ធឹកលអកទី់្ធ២ �ណិៈទ្ធួលបៀ�ក 
រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៦ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

-ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាលជាមយួ៍នួឹងសម្មាជិុំកត្រូកុមត្រូ�ឹកា
សងាក � ់ត្រូ�ធានួ អនំួត្រូ�ធានួ និួងសម្មាជិុំកភ�ម ិបៀ�សាលា
សងាក �ផ់ារបៀដ៏ើម�ក�វ �ណិៈចំំការមនួ រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ
១០ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួជាមយួ៍នឹួងត្រូកុមត្រូ�កឹាសងាក �ទ់្ធកឹលអកទ់្ធ២ី�ណិៈ-

ទ្ធួលបៀ�ក រាជុំធានួីភូបំៀ�ញ បៀដ៏ើមបសីា� �រ់បាយ៍ការណ៍ៈ ស�ី�ី
ការអនំួវ��ខែផនួការបៀឆ្នាំព ះបៀ�កានួក់ារបៀបាះបៀឆូ្នាំ�ត្រូកុមត្រូ�ឹកា
�ំំ សងាក � ់នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៣ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួជាមយួ៍នួឹងត្រូកុមត្រូ�ឹកាសងាក � ់នួិងត្រូ�ធានួភ�ម១ិ២
កូំងសងាក �ទឹ់្ធកលអកទី់្ធ២ �ណិៈទ្ធួលបៀ�ក រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ 
បៀដ៏ើមប�ីិនួិ�យការ�ឋ នួ�កត់្រូ��ន័ួធល��ងា�រទឹ្ធក �ចំចំ�បនួូសបៀត្រូមចំ
បានួ៧៥ភាគរយ៍ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២០ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៥ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ព្រឹប៉ាក់ 
ចិ�ដើរ ើ� អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ
ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខត្រូ�ជា�លរដ៏ឋរស់បៀ��ំំ
ដ៏ំណាកអ់ំ�ិល ត្រូ�មទាំងំអបៀញ្ញើ ើញជាអធិ�ិ�ីភា�កូំង�ិធិីជុំួ�
សំបៀណៈះសំណាលជាមយួ៍នឹួងថូាកដឹ់៏កនាសំាលាត្រូសុកអងគ-
សូួល និួងសម្មាជុំិកត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំដំ៏ណាកអ់ំ�ិល បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើង-
យ៍ល់អំ�ីការវវិឌ្ឍឍ �ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំម នួិងទិ្ធសបៀ�បៀឆ្នាំព ះបៀ�កានួ់
ការបៀបាះបៀឆូ្នាំ�បៀត្រូជុំើសបៀរ ើសត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំអាណៈ��ិទ្ធី៥ ឆូ្នាំំ
២០២២ បៀ�សាលា�ំំដំ៏ណាកអំ់�ិល ត្រូសុកអងគសូួល បៀ���
កណា� ល។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៧ ខែ�វចិំិកិា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ម្តែម្បីា� 
សំ�ផា� ់អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៩ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួ
អបៀញ្ញើ ើញជួុំ��ិភាកាការងារអំ�ីការងារបៀបាះបៀឆូ្នាំ�បៀត្រូជុំើសបៀរ ើស
ត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ សងាក �អ់ាណៈ��ិទ្ធី៥ ឆូ្នាំ២ំ០២២ នួិងចំំះសួរ-
សំ�ទំ្ធកខត្រូគួសារត្រូកីត្រូកចាស់ជុំរាចំំនួនួួ៦ត្រូគួសារ បៀ��ំំត្រូ�ះ-
�នាែ  ត្រូសុកកំ�ងប់ៀរាទ្ធ ៍បៀ���សាើ យ៍បៀរៀង។

2ឯកឧ��ម ម្តែហ៊ុម្បី �� អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការ
ទ្ធី១០ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ជុំួ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំធិមាតាអរ 
បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើងយ៍ល់អំ�ីលទ្ធធផលន្រ្តៃនួការចំំះបៀឈាា ះបៀបាះបៀឆូ្នាំ� 
ការងារសងគម ការផ�ល់បៀសវាសាធារណៈ� នួិងការបៀ�ះត្រូសាយ៍
�ញ្ហាា នានា ខែដ៏លជាកងើល់រ�ស់ត្រូ�ជាជុំនួកូំងម�ល�ឋ នួ នួិង
បៀរៀ�ចំំបៀ�លនួបៀ�បាយ៍អភវិឌ្ឍឍនួ�ំ៍ំ ឆូ្នាំ២ំ០២២-២០២៧ 
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ត្រូ�មទាំងំអបៀញ្ញើ ើញជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល និួងនាយំ៍កអំបៀណាយ៍
ខែចំកជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋត្រូកីត្រូក និួងចាស់ជុំរាចំំនួនួួ២៩នាក ់
អាជាា ធិរ�ំំចំំនួួនួ៧នាក ់ត្រូ�ធានួភ�មចិំំនួនួួ១០នាក ់បៀ��ំំ
ធិមាតាអរ ត្រូសុកសំបៀរាងទ្ធង បៀ���កំ�ងស់ពឺ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៨ ខែ�
វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជួុំ��ិភាកាការងារជាមយួ៍អាជាា ធិរ�ំំទ្ធំ�រ័ម្មាស បៀដ៏ើមបី
បៀឈុំើងយ៍ល់អំ�ីលទ្ធធផលន្រ្តៃនួការចំំះបៀឈាា ះបៀបាះបៀឆូ្នាំ� ការងារ
សងគម ការផ�ល់បៀសវាសាធារណៈ� នួិងការបៀ�ះត្រូសាយ៍�ញ្ហាា
នានា ខែដ៏លជាកងើល់រ�ស់ត្រូ�ជាជុំនួកូំងម�ល�ឋ នួ និួងបៀរៀ�ចំំ
បៀ�លនួបៀ�បាយ៍អភវិឌ្ឍឍនួ�ំំ៍ឆូ្នាំ២ំ០២២-២០២៧ ត្រូ�ម-
ទាំងំជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល នួិងនាយំ៍កអំបៀណាយ៍បៀ�ខែចំកជុំ�នួ
ត្រូ�ជា�លរដ៏ឋត្រូកីត្រូក ចាស់ជុំរា�ា នួទី្ធ�ឹងចំំនួនួួ២២នាក ់អាជាា -
ធិរ�ំំចំំនួនួួ៧នាក ់បៀ��ំំទំ្ធ�រ័ម្មាស ត្រូសុកសំបៀរាងទ្ធង បៀ���
កំ�ងស់ពឺ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៤ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជុំួ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នឹួងអាជាា ធិរ�ំំសាើ យ៍ចំចិំ� 
បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើងយ៍ល់អំ�ីលទ្ធធផលន្រ្តៃនួការចំំះបៀឈាា ះបៀបាះបៀឆូ្នាំ� 
ការងារសងគម ការផ�ល់បៀសវាសាធារណៈ� នួិងការបៀ�ះត្រូសាយ៍
�ញ្ហាា នានា ខែដ៏លជាកងើល់រ�ស់ត្រូ�ជាជុំនួកូំងម�ល�ឋ នួ និួង
បៀរៀ�ចំំបៀ�លនួបៀ�បាយ៍អភវិឌ្ឍឍនួ�ំ៍ំ ឆូ្នាំ២ំ០២២-២០២៧
ត្រូ�មទាំងំជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល នួិងនាយំ៍កអំបៀណាយ៍បៀ�
ខែចំកជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋត្រូកីត្រូក និួងចាស់ជុំរាចំំនួួនួ៧៥នាក ់
អាជាា ធិរ�ំំចំំនួួនួ៧នាក ់បៀ�សាលា�ំំសាើ យ៍ចំចិំ� ត្រូសុក�រ-

បៀសដ៏ឋ បៀ���កំ�ងស់ពឺ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។
2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២០ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ណា � ទ្ធំ� 

បៀលខាធិិការគណៈ�កមាការទី្ធ១ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នួិងឯកឧ��ម អុំក
គង ់សម្មាជុំិកគណៈ�កមាការទី្ធ៦ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�ល-
រមួជាកិ��យិ៍សកូំង�ិធិសីបៀម្មាព ធិអ�រមណិៈលទ្ធទួ្ធល�លករ
កំបៀរៀង បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�ដ៏�៍ពង�់ពស់រ�ស់សបៀម�ចំត្រូកឡា-
បៀហាម ស ដើ�ង ឧ�នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី រដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួងមហា-
ន្រ្តៃផា បៀ�ភ�ម�ឹិងរាងំ �ំំ�ឹងរាងំ ត្រូសុកកំបៀរៀង បៀ���បា�ដ់៏ំ�ង។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១០ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម គិ� ម្តែណៈត្យ
បៀលខាធិិការគណៈ�កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញជា
អធិិ��ីភា�កូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំបៀត្រូ�ៀមបៀរៀ�ចំំដំ៏បៀណៈើ រការត្រូ�ួ��ិនួិ�យ
ការអនំួវ��ខែផនួការបៀឆ្នាំព ះបៀ�កានួក់ារបៀបាះបៀឆូ្នាំ�បៀត្រូជុំើសបៀរ ើស
ត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំអាណៈ��ិទី្ធ៥ បៀ�សាលា�ំំន្រ្តៃត្រូ�យំ៍ថាក  បៀ���
តាខែកវ។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៦ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម អ� 
សុំ� បៀលខាធិិការគណៈ�កមាការទី្ធ៤ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ
ជាអធិិ��ីកូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំវាយ៍�ន្រ្តៃមែការអនំួវ��ខែផនួការសកមា-
ភា�ការងារបៀឆ្នាំព ះបៀ�កានួក់ារបៀបាះបៀឆូ្នាំ�បៀត្រូជុំើសបៀរ ើសត្រូកុម-
ត្រូ�ឹកា�ំំ-សងាក � ់អាណៈ��ិទី្ធ៥ ឆូ្នាំ២ំ០២២ បៀ�សាលត្រូ�ជំុំំ
សាលាត្រូសុកសាើ យ៍បៀចំក បៀ����នាា យ៍ម្មានួជុំយ័៍។

2ឯកឧ��ម អ� សុំ� បៀលខាធិិការគណៈ�កមាការទី្ធ៤
ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នួិងឯកឧ�ីម ដើឈុំើយ៍ ចា�់ណា បៀលខាធិិការ-
គណៈ�កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖
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-ចំ�លរមួកូំង�ិធីិសំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខ និួងខែចំក
អំបៀណាយ៍ជុំ�នួបៀលាកតា បៀលាក�យ៍ ចាស់ជុំរាវយ័៍៨០ឆូ្នាំំ
បៀ�ើងចំំនួនួួ៥៦៧នាក ់បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�ឯកឧ��ម ម្តែក 
គឹម្បី�ា � ឧ�នាយ៍ករដ៏ឋម�នួីី បៀ�យ៍កូំងមូ្មាក់ៗ ទ្ធទ្ធួលបានួ
អាវរងា១ ភយួ៍១ ត្រូកម្មា១ បៀត្រូ�ងក�ឡា១ដ៏� បៀត្រូគឿងឧ�បៀភាគ
�របិៀភាគ និួង�វកិាមយួ៍ចំំនួួនួ បៀ�ត្រូសុកភូតំ្រូសុក បៀ����នាា យ៍-
ម្មានួជុំយ័៍ នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួកូំង�ិធិីសំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខ នួិងខែចំក
អំបៀណាយ៍ជុំ�នួបៀលាកតា បៀលាក�យ៍ចាស់ជុំរា បៀត្រូកាមអធិិ�-
�ីភា�ឯកឧ��ម ម្តែក គឹម្បី�ា � ឧ�នាយ៍ករដ៏ឋម�នីីួ បៀ�យ៍
កូំងមូ្មាក់ៗ ទ្ធទ្ធួលបានួអាវរងា១ ភយួ៍១ ត្រូកម្មា១ បៀត្រូ�ងក�ឡា
១ដ៏� បៀត្រូគឿងឧ�បៀភាគ�របិៀភាគ និួង�វកិាមយួ៍ចំំនួួនួ បៀ�ត្រូកុង
សិរបីៀសាភណ័ៈ នួិងត្រូកុងបៀបាោ យ៍ខែ�ោ� បៀ����នាា យ៍ម្មានួជុំយ័៍ 
នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៩ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2ឯកឧ��ម ឆ្នាំយ៍ វិណាា  បៀលខាធិិការគណៈ�កមា-
ការទ្ធី៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ចំំះសួរសំ�ទំ្ធកខ នួិងនាយំ៍កអំបៀណាយ៍ជាបៀត្រូគឿងឧ�បៀភាគ-
�របិៀភាគ រមួម្មានួ៖ ម ីបៀត្រូ�ងឆ្នាំ ទឹ្ធកត្រូ�ី ទ្ធឹកបៀ�ះបៀ� នួិងសករ-ស
បៀ�ខែចំកជុំ�នួ�ង�អ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋឥសាែ មខែដ៏លត្រូ�ក�រ�រ
បៀនួសាទ្ធត្រូ�ីបៀ�តាមដ៏ងទ្ធបៀនួែបៀមគងគ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៧ ខែ�វចិំិិកា
ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំំះសួរសំ�ទំ្ធកខ និួងនាយំ៍កអងករចំំនួ�នួ១០បៀតានួ និួង

ម្មាោ ស់ចំំនួនួួ៤០.០០០ម្មាោ ស់ ជាអំបៀណាយ៍រ�ស់សម្មាគម
ត្រូ�ភ�លអកមពំជា បៀដ៏ើមបខីែចំកជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋចំំនួួនួ៤០០
ត្រូគួសារ បៀ�ត្រូសុក�ប�ង�ាំ ំបៀ����ប�ង�ាំ ំ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ០៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំំ
២០២១។ 

-ចំំះសួរសំ�ទំ្ធកខជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល និួងចំ�លរមួថាើ យ៍
�ងគំបៀ�ន្រ្តៃ�ៃសំត្រូកជាមយួ៍នឹួង�ង�អ�នួសាសនួិកឥសាែ ម ត្រូ�ម-
ទាំងំត្រូ�គល់ផ្តាំា ងំអំ��លបៀភែើងស�ឡាបៀត្រូ�ើបៀ�យ៍�នួែឺត្រូ�ះអាទិ្ធ�យ
ចំំនួនួួ៦ផ្តាំា ងំ និួង�វកិាជុំ�នួដ៏ល់វហិារឥសាែ មបៀ�ភ�មដិ៏ង-
កា�ំិ� �ំំត្រូស�� ់ត្រូសុក�ប�ង�ាំ ំ បៀ����ប�ង�ាំ ំ នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី១០ 
ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

-ចំំះសួរសំ�ទំ្ធកខ និួងជុំួ�ត្រូ�ជំំុំ ត្រូ�មទាំងំឧ��ថមៈ�វកិាមយួ៍
ចំំនួនួួ និួងម្មាោ ស់១ត្រូ�អ� ់ជុំ�នួដ៏ល់សម្មាជុំិកត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ
ជំុំនួីក ត្រូសុកត្រូកូចំឆ្នាំា រ បៀ����ប�ង�ាំ ំ និួងឧ��ថមៈអំ��លបៀត្រូ�ើ�នួែឺ
ត្រូ�ះអាទិ្ធ�យ(អំ��លស�ឡា) ចំំនួួនួ២ឈំុំ� សត្រូម្មា�ប់ៀត្រូ�ើត្រូបាស់
�ក�់ំភែសឺាលា�ំំ នួិងជុំួយ៍ឧ��ថមៈសីំមោង�ច៍ំំនួួនួ៣០បាវ 
ខែដ៏លជាការជុំួយ៍ឧ��ថមៈ�ីសម្មាគមត្រូ�ភ�លអកមពំជា នួិង
សាលាហាជុំើីហើឹកត្រូគីជុំំនីួក នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១១ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៧ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម គឹម្បី ធា 
បៀលខាធិិការគណៈ�កមាការទី្ធ៦ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�ល-
រមួ�ំណៈយស�បៀលាក អុូង សាដើរឿ� សម្មាជុំិកត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ
បៀ�កត្រូ�ីង បៀ��ំំបៀ�កត្រូ�ីង ត្រូសុកសាើ យ៍ត្រូជំុំ បៀ���សាើ យ៍-
បៀរៀង។



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ40
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

2ឯកឧ�ីម ដើឈុំើយ៍ ចា�់ណា បៀលខាធិិការគណៈ�-
កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ដឹ៏កនាកំិចំចត្រូ�ជំំុំត្រូ�ួ��ិនួិ�យ �ិភាកា និួងវាយ៍�ន្រ្តៃមែ ការ
អនំួវ��ខែផនួការបៀឆ្នាំព ះបៀ�កានួក់ារបៀបាះបៀឆូ្នាំ�បៀត្រូជុំើសបៀរ ើសត្រូកុម-
ត្រូ�ឹកា�ំំ សងាក � ់អាណៈ��ិទី្ធ៥ បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំសាលាត្រូសុក
សាើ យ៍បៀចំក បៀ����នាា យ៍ម្មានួជុំយ័៍ នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី២៦ ខែ�វចិិិំកា ឆូ្នាំំ
២០២១។

-នាយំ៍កអំបៀណាយ៍រ�ស់ឯកឧ��ម ម្តែក គឹម្បី�ា � ឧ�-
នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី រមួម្មានួ៖ អាវរងា ភយួ៍ ត្រូកម្មា បៀត្រូ�ងក�ឡា 
ខែ�ក�ច � ់សករ-ស អំ�ិល ទ្ធឹកបៀ�ះបៀ� និួង�វកិាមយួ៍ចំំនួនួួ 
ជុំ�នួដ៏ល់បៀលាក�យ៍ បៀលាកតា ចាស់ជុំរា ចំំនួនួួ១១០នាក ់
រស់បៀ��ំំត្រូទាំស ត្រូសុកសាើ យ៍បៀចំក បៀ����នាា យ៍ម្មានួជុំយ័៍ 
នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៦ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2បៀលាកជំុំទាំវ ម្បីំ� សណាៃ �់ បៀលខាធិិការគណៈ�កមា-
ការទ្ធី៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខ និួងនាយំ៍កអំបៀណាយ៍
ខែចំកជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋត្រូកីត្រូកចំំនួួនួ៤៣ត្រូគួសារ រស់បៀ�សងាក �់
ផារបៀដ៏ើម�ក�វ �ណិៈចំំការមនួ រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ នារបៀសៀល
ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៨ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខសម្មាជិុំកត្រូកុមត្រូ�ឹកា
សងាក � ់ថូាកដឹ់៏កនា ំនួិងសម្មាជុំិកភ�ម ិបៀ�សាលាសងាក �់
ផារបៀដ៏ើម�ក�វ �ណិៈចំំការមនួ រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១០
ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។   

2នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៧ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម 
ឡា�់ ឆ� បៀលខាធិិការគណៈ�កមាការទី្ធ១០ត្រូ�ឹទ្ធធសភា 
បានួអបៀញ្ញើ ើញជុំួ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងរដ៏ឋបាលត្រូសុក
អ�ររាងំឪ ដឹ៏កនាបំៀ�យ៍បៀលាក ងួ� �ំុណាា � អភបិាល ន្រ្តៃនួ
គណៈ�អភបិាលត្រូសុកអ�ររាងំឪ បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើងយ៍ល់អំ�ីការ
បៀត្រូ�ៀមលកខណៈ�ចំ�លរមួបៀរៀ�ចំំការបៀបាះបៀឆូ្នាំ�បៀត្រូជុំើសបៀរ ើសត្រូកុម-
ត្រូ�ឹកា�ំំទាំងំ៧ ន្រ្តៃនួត្រូសុកអ�ររាងំឪ សថិ�បៀ�សាលាត្រូសុក
អ�ររាងំឪ បៀ����ប�ង�ាំ ំ។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៨-១៩ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ថ្មីំង 
ចិ�់ សម្មាជិុំកគណៈ�កមាការទី្ធ១ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ
ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ សងាក � ់
និួងត្រូ�ជា�លរដ៏ឋកូំងត្រូសុកដ៏ងទ្ធង ់នួិងត្រូកុងបៀ�មរភ�មនិួា បៀ���
បៀកាះកំង ។

2ឯកឧ��ម ព្រឹចឹិង គឹម្បីព្រឹសុា� សម្មាជិុំកគណៈ�កមា-
ការទ្ធី៣ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ចំំះ�ិនួិ�យវឌ្ឍឍនួភា�ន្រ្តៃនួការសាងសងផ់ែ�វបៀ��ំងមយួ៍ខែ�េ
ត្រូ�ខែវង២.១៥៧ខែមោត្រូ� ទ្ធទឹ្ធង៤,៥០ខែមោត្រូ� កត្រូម្មាស់០,១៥ខែមោត្រូ�
បៀ�ភ�មដិ៏ីបៀលើ �ំំ�មបៀកាះសូា ខែដ៏លជាអំបៀណាយ៍រ�ស់
ឯកឧ��ម ហ៊ុុំ� ដើណៈង អូក�ំណាងរា�ស�មណិៈលបៀ���
កំ�ងច់ាម បៀ�ភ�មដីិ៏បៀលើ �ំំ�មបៀកាះសូា ត្រូសុកសាឹងត្រូ�ង ់
បៀ���កំ�ងច់ាម នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៩ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល នួិងសួរសំ�ទំ្ធកខកមាករ ត្រូ�មទាំងំ
នាយំ៍កសីំមោង�ច៍ំំនួួនួ២បៀតានួ ឧ��ថមៈដ៏ល់ការកសាង�ោំស�៍-
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រដ៏ឋបាល�ំំខែត្រូ�កបាក ់ត្រូសុកសាឹងត្រូ�ង ់បៀ���កំ�ងច់ាម នាត្រូ�ឹក
ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១០ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជាអធិិ��ីភា�កូំង�ិធិីខែចំកអាវរងា និួងបៀសបៀងជុំ�នួដ៏ល់
ត្រូ�ជា�លរដ៏ឋចាស់ជុំរាម្មានួជីុំវភា��ើះខា�ចំំនួួនួ១៦២នាក ់
បៀ�យ៍កូំងមូ្មាក់ៗ ទ្ធទួ្ធលបានួអាវរងា១ នួិងអងករ២៥គី��ត្រូកាម
បៀ��ំំ�មបៀកាះសូា ត្រូសុកសាឹងត្រូ�ង ់បៀ���កំ�ងច់ាម នាត្រូ�ឹក
ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2ឯកឧ��ម �� សារ � សម្មាជិុំកគណៈ:កមាការទី្ធ៣
ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខ ត្រូ�មទាំងំឧ��ថមៈ
�វកិាដ៏ល់កំម្មារកំត្រូ� នួិងត្រូ�ជា�លរដ៏ឋចាស់ជុំរាចំំនួនួួ១៣
នាក ់បៀ�ភ�មខិែត្រូស សងាក �ប់ៀត្រូ�ើយ៍បៀកាះ ត្រូកុងកំ�� និួងភ�មិ
ត្រូ��ងំរបៀ� សងាក �ខ់ែត្រូ�កបៀតូា� ត្រូកុង��កបៀ� បៀ���កំ�� នា
របៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៨ ខែ�វចិិិំកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល នួិងសួរសំ�ទំ្ធកខថូាកដឹ់៏កនាភំ�ម ិ
បៀ�សងាក �ដ់៏ងទ្ធង ់ត្រូកុងបៀ�មរភ�មនិួា បៀ���បៀកាះកំង នារបៀសៀល
ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល នួិងសួរសំ�ទំ្ធកខថូាកដឹ់៏កនាឥំសាែ ម
ស�ី�ី�ន្រ្តៃមែសំ�ភា�ខែដ៏ល�ត្រូមូវឱ្យយត្រូ�ជាជុំនួអនំួវ��តាមវធិានួ-
ការរ�ស់ត្រូកសួងសំខាភបិាល (�ីកំំ�ីការ�រ) និួង�ន្រ្តៃមែសនួ�ិ-
ភា� សថិរភា�សងគម បៀ�ភ�មនិ្រ្តៃត្រូ��ងូ �ំំន្រ្តៃត្រូ��ងូ ត្រូសុកទឹ្ធក-
ឈុំ� បៀ���កំ�� នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃអងាគ រ ទី្ធ៧ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

-ចំ�លរមួខែចំកអំបៀណាយ៍ជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋខែដ៏លរងផល
�ោះ�ល់បៀ�យ៍ជំុំងឺក�វដី៏-១៩ចំំនួនួួ១៨០ត្រូគួសារ បៀ�យ៍កូំង
មយួ៍ត្រូគួសារៗទ្ធទួ្ធលបានួ៖ អងករ ម ីទ្ធឹកត្រូ�ី បៀត្រូ�ង សករ-ស នួិង
ត្រូ��ីខែដ៏លជាអំបៀណាយ៍រ�ស់ស�បំរសជុំនួមក�ីត្រូ�បៀទ្ធស
អាលែឺមោង ់បៀ�ភ�មទិ្ធើី�ខាង�ប�ង សងាក �អ់ណីៈ� ងខែ�ារ បៀ���កំ�� 
នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៩ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខត្រូគូ�បៀត្រូងៀនួខែ�ារ
ឥសាែ ម និួងចំ�លរមួត្រូ�ជំំុំ��កសរំ�លទ្ធធផលការងារត្រូគូ�បៀត្រូងៀនួ
ត្រូ�ចាឆូំ្នាំ២ំ០២០ និួងឆូ្នាំ២ំ០២១ ត្រូ�មទាំងំបៀលើកទិ្ធសបៀ�
សត្រូម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២ បៀ�ភ�មកំិ�ងខ់ែកស �ំំត្រូ��ងំសខែងក
ត្រូសុកទឹ្ធកឈុំ� បៀ���កំ�� នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១១ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

-ដឹ៏កនាតំ្រូកុមការងារយំ៍វជុំនួ ស.ស.យ៍.ក. បៀ��� ត្រូកុង ចំំះ
ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខបៀលាក ម្មាា ត្យ់ ហំ៊ុ �ម្បី សម្មា-
ជុំិកត្រូកុមត្រូ�ឹកាសងាក �ខ់ែត្រូ�កបៀតូា� ត្រូកុង��កបៀ� ខែដ៏លកំ�ំង
សត្រូម្មាក�ាបាលជុំំងឺបៀ�បៀគហ�ឋ នួ សថិ�កូំងភ�មតិ្រូ��ងំរបៀ�
សងាក �ខ់ែត្រូ�កបៀតូា� ត្រូកុង��កបៀ� បៀ���កំ�� នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៣
ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាល នួិងសួរសំ�ទំ្ធកខ�ង�អ�នួត្រូ�ជា-
�លរដ៏ឋខែ�ារឥសាែ ម បៀ�ភ�មមិ្មាោ កត់្រូបាង �ំំកំ�ងខ់ែត្រូគង ត្រូសុក
ទ្ធឹកឈុំ� បៀ���កំ�� នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៤ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2ឯកឧ��ម សត្យ ណាឌី� សម្មាជិុំកគណៈ�កមាការ
ទ្ធី៤ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខ និួងខែចំកអំបៀណាយ៍
ដ៏ល់ត្រូគួសារខែដ៏លម្មានួជីុំវភា��ើះខា�ចំំនួួនួ៣០ត្រូគួសារ 
បៀ�យ៍កូំងមយួ៍ត្រូគួសារៗទ្ធទ្ធួលបានួ៖ ភយួ៍១ ត្រូកម្មា១ នួិង
�វកិាមយួ៍ចំំនួនួួ បៀ�ភ�មតិ្រូ�ខែ�ក �ំំបៀ�កដ៏�ង ត្រូសុកអងគជំំុំ
បៀ���បៀសៀមរា� នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៩ ខែ�វចិិំិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជុំួ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខ និួងខែចំកអំបៀណាយ៍
ជុំ�នួបៀលាកតា បៀលាក�យ៍ ខែដ៏លម្មានួជីុំវភា��ើះខា�ចំំនួនួួ 
១០០នាក ់បៀ�យ៍កូំងមូ្មាក់ៗ ទ្ធទួ្ធលបានួអាវរងាមយួ៍ បៀ�
�ំំបៀ�កដ៏�ង ត្រូសុកអងគរជំំុំ បៀ���បៀសៀមរា� នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី១០ ខែ�ធិូ� 
ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2បៀលាកជំុំទាំវ ឃី�ួ ឃី�ំឌី� សម្មាជុំិកាគណៈ�កមាការ
ទ្ធី៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-នាយំ៍កចំងាា នួត់្រូ�បៀគនួត្រូ�ះសងឹចំំនួួនួ១៧០អងគ ខែដ៏ល
និួមនួ�មកសិកាបៀរៀនួស�ត្រូ� នួិងបៀទ្ធយ៍យវ�ថំ ត្រូ�មទាំងំ�ចំចយ័៍
កសាងមយួ៍ចំនំួនួួត្រូ�បៀគនួត្រូ�ះបៀទ្ធ�សតាថ បារមតី្រូ�ះបៀមគណៈ
បៀ���កំ�ងធ់ិំ និួងជាត្រូ�ះត្រូគូបៀ�អធិិការវ��ឥ�នួាីយ៍សំ៍វរ�(បៀ�
វ��កំ�ងធំ់ិ) សថិ�បៀ�ត្រូកុងសាឹងខែសនួ បៀ���កំ�ងធំ់ិ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៤
ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ42
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

-ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខបៀលាកបៀម�ំំ ត្រូកុម
ត្រូ�ឹកា�ំំ ត្រូ�ធានួ អនំួត្រូ�ធានួភ�ម ិនួិងសម្មាជុំិកភ�មសិរំ�
ចំំនួួនួ៧០នាក ់បៀដ៏ើមបសីីា�រ់បាយ៍ការណ៍ៈន្រ្តៃនួការ�ិនួិ�យបៀឈាា ះ 
និួងចំំះបៀឈាា ះបៀបាះបៀឆូ្នាំ� ត្រូ�មទាំងំ�ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំម និួងសំណៈ� ម-
�រនានា ត្រូ�មទាំងំឧ��ថមៈដ៏ល់សម្មាជុំិកន្រ្តៃនួអងគ�ិធិីបៀ�យ៍កូំង
មូ្មាក់ៗ ទ្ធទួ្ធលបានួត្រូកម្មាចំំនួនួួ១ សារំងចំំនួនួួ១ និួង�វកិាមយួ៍
ចំំនួួនួ បៀ��ំំត្រូ��ងំឫសេ ីត្រូសុកកំ�ងស់ាើ យ៍ បៀ���កំ�ងធំ់ិ
នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១២ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀលាកជំុំទាំវ ឃី�ួ 
ឃី�ំឌី� សម្មាជុំិកាគណៈ�កមាការទី្ធ៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នួិងបៀលាក
ជំុំទាំវ ឯម្បី ផលាម្បីំ�� សម្មាជុំិកាគណៈ�កមាការទី្ធ១០ត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភា បានួអបៀញ្ញើ ើញចំំះសួរសំ�ទំ្ធកខ និួងនាយំ៍កអំបៀណាយ៍
ខែចំកជុំ�នួបៀលាក�យ៍ បៀលាកតាចាស់ជុំរាត្រូកីត្រូកចំំនួួនួ២០
នាក ់បៀ�យ៍កូំងមូ្មាក់ៗ ទ្ធទ្ធួលបានួអងករទ្ធមៃនួ២់៥គី��ត្រូកាម 
ម១ីបៀកស ភយួ៍ចំំនួនួួ១ ត្រូកម្មាចំំនួួនួ១ និួង�វកិាមយួ៍ចំំនួនួួ 
បៀ��ំំជុំយ័៍ ត្រូសុកកំ�ងស់ាើ យ៍ បៀ���កំ�ងធ់ិំ។

2ឯកឧ��ម អុំក គង់ សម្មាជិុំកគណៈ�កមាការទី្ធ៦
ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ចំ�លរមួកូំង�ិធិី��ជាស�មហាឧបាសិកា ស ស�ុ �ង
ត្រូសី�បៀងកើ�រ�ស់សបៀម�ចំត្រូកឡាបៀហាម ស ដើ�ង ឧ�នាយ៍ក-
រដ៏ឋម�នួ�ី រដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួងមហាន្រ្តៃផា បៀ�វ���ទំ្ធមវ�ី រាជុំធានីួ-
ភូបំៀ�ញ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៧ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួកូំង�ិធិី�ញ្ញចំ ះ�ឋមសិលាសាងសងអ់�រសិកា
១�ូង កមពស់៤ជានួ ់ចំំនួួនួ៣០�នួា� ់បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�ដ៏៏

�ពង�់ពស់រ�ស់សបៀម�ចំត្រូកឡាបៀហាម ស ដើ�ង ឧ�នាយ៍ករដ៏ឋ-
ម�នួ�ី រដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួងមហាន្រ្តៃផា បៀ�បៀ���បា�ដ់៏ំ�ង នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១០ 
ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួខែចំកអាវរងាចំំនួួនួ១៣០អាវ នួិងភយួ៍ចំំនួួនួ២០
ជុំ�នួបៀលាកតា បៀលាក�យ៍ កូំងរដ៏�វរងា បៀ�ត្រូសុកសំ��� 
បៀ���បា�ដ់៏ំ�ង នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួកូង�ិធិីសំបៀណៈះសំណាលជាមយួ៍នួឹងត្រូគួសារ
ខែដ៏លម្មានួជីុំវភា��ើះខា�បៀ�យ៍សារវ�ិ��និ្រ្តៃនួជំុំងកឺ�វដី៏-១៩
ចំំនួនួួ១០៩ត្រូគួសារ បៀ�យ៍កូំងមយួ៍ត្រូគួសារៗទ្ធទ្ធួលបានួ៖ 
អងករ ម ីត្រូ�ី� ទឹ្ធកត្រូ�ី ទឹ្ធកសីំអំីវ ទ្ធឹក�រសំិទ្ធធ ម្មាោ ស់មយួ៍ចំំនួួនួ 
បៀ��ំំតា�ោំនួ ត្រូសុកសខែងក បៀ���បា�ដ់៏ំ�ង នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទី្ធ
១៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំំះសួរសំ�ទំ្ធកខបៀលាក សគំ�ខ (បៀ�គឺ) អ�ី�បៀម�ំំ
សំ��� និួងភរ�ិ ខែដ៏លម្មានួជំុំងឺត្រូ�ចាកំាយ៍ បៀ��ំំសំ��� 
ត្រូសុកសំ��� បៀ���បា�ដំ់៏�ង នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៩ ខែ�ធិូ� ២០២១។ 

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ព្រឹស� ដើ�� 
សម្មាជុំិកគណៈ�កមាការទី្ធ៦ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួ
កូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំផ្តាំែ ស់���របៀ��ល់អំ�ីវឌ្ឍឍនួភា�ន្រ្តៃនួការអនំួវ��
ខែផនួការបៀឆ្នាំព ះបៀ�កានួក់ារបៀបាះបៀឆូ្នាំ��ំំ សងាក � ់និួងចំ�លរមួ
ម�ិ បៀដ៏ើមបសីបៀត្រូមចំឱ្យយបានួការបៀបាះបៀឆូ្នាំ�សាា �សាងប់ៀលើបៀ�កខ-
ភា�រ�ស់បៀ�កខជុំនួត្រូ�ឹមដំ៏ណាចំខ់ែ��ូ� បៀ�ត្រូសុកសំបៀរាង បៀ���
តាខែកវ។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៦ ន្រ្តៃ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ�ីម ដើ� ឆ� 
សម្មាជុំិកគណៈ�កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញជុំួ�
សំបៀណៈះសំណាលជាមយួ៍នួឹងបៀម�ំំ ត្រូ�ធានួភ�ម ិនួិងត្រូ�ជា-
�លរដ៏ឋចំំនួួនួ៧៥នាក ់បៀ�ភ�ម�ិូល់ខែកង នួិងអបៀញ្ញើ ើញជា
អធិិ��ីភា�កូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំ បៀដ៏ើមប�ីិនួិ�យ នួិងសា� �រ់បាយ៍ការណ៍ៈ
លទ្ធធផលការងារសំខានួ់ៗ រ�ស់រដ៏ឋបាលត្រូសុក សបៀត្រូមចំបានួ
នាបៀ�លកនួែងបៀ� សថិ�បៀ�សាលាត្រូសុកត្រូ��ងំត្រូបាសាទ្ធ 
បៀ���ឧ��រម្មានួជុំយ័៍។ 

2ឯកឧ�ីម អឹង លាងហ៊ុុួ សម្មាជុំិកគណៈ�កមាការ



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ43
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

ទ្ធី៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖
-ចំ�លរមួត្រូ�ជំំុំជាមយួ៍នួឹងត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំន្រ្តៃត្រូ�ត្រូគី នួិងត្រូ�ធានួ

ភ�មទិាំងំ៥ ចំណំំៈះ�ំំ បៀដ៏ើមបកីីា�ស់ភា�ការណ៍ៈទ្ធ�បៀ�កូំង�ំំ 
នួិងការអនំួវ��ខែផនួការបៀឆ្នាំព ះបៀ�កានួក់ារបៀបាះបៀឆូ្នាំ�បៀត្រូជុំើសបៀរ ើស
ត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ សងាក � ់ឆូ្នាំ២ំ០២២ សថិ�បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំសាលា
�ំំន្រ្តៃត្រូ�ត្រូគី ត្រូសុកជុំលគិរ ីបៀ���កំ�ងឆូ់្នាំងំ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១១ ខែ�ធិូ� 
ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 

-ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាល នួិងឧ��ថមៈ អាល់កំល ម្មាោ ស់ នួិង
�វកិាមយួ៍ចំំនួនួួជុំ�នួត្រូកុមត្រូ�ឹកាទាំងំ៩�ំំ ចំំណំៈះត្រូសុកសាម-
គគីម្មានួជុំយ័៍ចំំនួនួួ៥៥រ�� បៀដ៏ើមបសីីា�រ់បាយ៍ការណ៍ៈអំ�ីសភា�-
ការណ៍ៈទ្ធ�បៀ�រ�ស់រដ៏ឋបាល�ំំ សថិ�បៀ�សាលាត្រូសុកសាមគគី
ម្មានួជុំយ័៍ បៀ���កំ�ងឆូ់្នាំងំ នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី២២ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។ 
ផងខែដ៏រ។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១០ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ�មី អុ ឹង លាង
ហ៊ុុួ សម្មាជិុំកគណៈ�កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភា និួងឯកឧ��ម 
សាយ៍ �ូរ�ិ សម្មាជុំិកគណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួ
អបៀញ្ញើ ើញជួុំ�សំបៀណៈះសំណាលត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំទាំងំ៩�ំំ ចំំណំៈះ
ត្រូសុកទឹ្ធកផំស សរំ�ចំំនួួនួ៥១រ�� បៀដ៏ើមបសីា� �រ់បាយ៍ការណ៍ៈ 
អំ�ីសភា�ការណ៍ៈទ្ធ�បៀ�រ�ស់ត្រូសុក សថិ�បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំ
សាលាទ្ធឹកផំស បៀ���កំ�ងឆូ់្នាំងំ។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ដើទ្ធ� យ៍ទំ្ធធ�
សម្មាជិុំកគណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួ
ជាមយួ៍នួឹងថូាកដឹ់៏កនាសំម្មាគមរាជុំសីហ៍ចំ�លជុំួ�សំបៀណៈះ-

សំណាលជាមយួ៍នឹួងឯកឧ��មអភបិាល ន្រ្តៃនួគណៈ�អភបិាល
បៀ���ឧ��រម្មានួជុំយ័៍ នួិងនាយំ៍កអំបៀណាយ៍ជាអងករ ទឹ្ធក�រសំិទ្ធធ
ម ីត្រូ�ី� ទឹ្ធកត្រូ�ី ទ្ធឹកសីំអំីវ ម្មាោ សីំនួសម្មាែ �ប់ៀមបៀរាគចំំនួួនួ១បៀត្រូគឿង
ថូាបំៀ�ទ្ធយ៣បៀកស អាល់កំល នួិងម្មាោ ស់ ជុំ�នួរដ៏ឋបាលបៀ���ឧ��រ-
ម្មានួជុំយ័៍ សត្រូម្មា�ជួ់ុំយ៍ដ៏ល់ត្រូ�ជា�លរដ៏ឋត្រូកីត្រូក និួងសត្រូម្មា�់
រមួចំំខែណៈកកំូងយំ៍ទ្ធធនាការត្រូ�យំ៍ទ្ធធត្រូ�ឆ្នាំងំនួងឹជំុំងកឺ�វដី៏-១៩ 
បៀ�សាលាបៀ���ឧ��រម្មានួជុំយ័៍។    

2ឯកឧ��ម សាយ៍ �ូរ�ិ សម្មាជុំិកគណៈ�កមាការ
ទ្ធី៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ជាគណៈ�អធិិ��ីកូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំជាមយួ៍នួឹងបៀ�កខភា� នួិង
អងគបៀបាះបៀឆូ្នាំ�កូំង�ំំដ៏�នួ�ី ត្រូសុក�ញាខែត្រូកក បៀ����ប�ង�ាំ ំ នា
ត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៥ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខបៀលាក ព្រឹ�� ញមឹ្បី 
អ�ី�បៀម�ំំដ៏�នួ�ី ខែដ៏លកំ�ំងសត្រូម្មាក�ាបាលជំុំងឺបៀ�យ៍
សារខែ�ជុំួ�បៀត្រូ�ះថូាកច់ំរាចំរណ៍ៈ បៀ�បៀគហ�ឋ នួសថិ�កូំង�ំំ
ដ៏�នួ�ី ត្រូ�មទាំងំចំំះ�ិនិួ�យបៀមើលត្រូ��ន័ួធល�របំៀ�ះទឹ្ធកបៀ�ជំំុំវញិ
�របិៀវណៈអនំួវទិ្ធាល័យ៍ដ៏�នួ�ី នួិង�នួ��ិនួិ�យអំ�ីវឌ្ឍឍនួភា� វ��
ន្រ្តៃត្រូ�អងគរបៀត្រូ� ខែដ៏លកំ�ំងបៀធិើើការជុំួសជំុំលដ៏ំ��លបៀ�ើងវញិ 
បៀ��ំំដ៏�នួ�ី ត្រូសុក�ញាខែត្រូកក បៀ����ប�ង�ាំ ំ នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៨ ខែ�
វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ស�ួ 
��់ សម្មាជុំិកាគណៈ�កមាការទី្ធ១០ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ
ជួុំ�សំបៀណៈះសំណាលជាមយួ៍នឹួងអាជាា ធិរ�ំំជុំ�ត់ាត្រូតាវ 
ត្រូសុកអងគរធិំ បៀ���បៀសៀមរា� បៀដ៏ើមបសីបៀងក�ការណ៍ៈការបៀបាះ-
បៀឆូ្នាំ�សាា �សាងប់ៀត្រូជុំើសបៀរ ើសបៀ�កខជុំនួត្រូកុមត្រូ�ឹកា�ំំ សត្រូម្មា� ់
ការបៀបាះបៀឆូ្នាំ��ំំ សងាក � ់អាណៈ��ិទ្ធី៥ ឆូ្នាំ២ំ០២២។

2នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៤ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀលាកជំុំទាំវ ឯម្បី
ផលាម្បីំ�� សម្មាជុំិកាគណៈ�កមាការទី្ធ១០ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួ
អបៀញ្ញើ ើញនាយំ៍កបៀទ្ធយ៍យទាំនួ និួង�ចំចយ័៍មយួ៍ចំំនួួនួបៀ�បៀវរ
ត្រូ�បៀគនួត្រូ�ះសងឹគងប់ៀ�វ��ត្រូ�ះឥនួាបៀកាសា និួងវ��ត្រូ�ះឥនួា-
បៀកាសីយ៍ ៍បៀ��ំំសែត្រូកាម ត្រូកុងបៀសៀមរា� បៀ���បៀសៀមរា�៕



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ44
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ សម្មាជុំិក សម្មាជុំិកា

ត្រូ�ឹទ្ធធសភាចំំនួួនួ៦រ�� បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួជាកិ��ិយ៍សកូំង

�ិធិីសបៀម្មាព ធិវមិ្មានួកី��ឋ នួ ន្រ្តៃនួ�ហំកី��ឋ នួជា�ិមរ�កបៀ�បៀជា 

នួិង�ិធិីរា��់យ៍បៀត្រូកាយ៍៥០២ន្រ្តៃ�ៃ និួងការត្រូ�កាសយំ៍ទ្ធធនាការ

ផេ�ើផាយ៍ SEA Games-ASEAN Para Games ឆូ្នាំ២ំ០២៣ 

បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�ដ៏�៏ពង�់ពស់រ�ស់សបៀម�ចំអគគមហាបៀសនា-

��ីបៀ�បៀជា ហ៊ុុំ� ម្តែស� នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូក

កមពំជា បៀ��ហំកី��ឋ នួជា�ិមរ�កបៀ�បៀជា សថិ�កូំង�ណិៈ

បៀត្រូជាយ៍ចំងាើ រ រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៧ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម យ៍ាង់ ម្តែសម្បី 

ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ១ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួដ៏ឹកនាគំណៈ�ត្រូ��ិភ�

ត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគទី្ធ៨ អបៀញ្ញើ ើញបៀ�រ�

វញិ្ហាញ ណៈកខនួធស�បៀលាកជំុំទាំវ ឱ្យ ស�ំំម្បី សម្មាជិុំកាគណៈ�-

កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា និួងជាសម្មាជិុំកាត្រូកុមសម្មាជុំិកត្រូ�ឹទ្ធធ-

សភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគទ្ធី៨ បៀ�បៀគហ�ឋ នួន្រ្តៃនួស�បៀល� ១១១B 

ផែ�វបៀល� ២ ភ�ម�ិឥដ៏ឋ បៀ���ត្រូ�ះវហិារ។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៤ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ជា ដើជុំ�ឋ 

ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា នួិងជាសម្មាជិុំកត្រូកុម

ការងារទ្ធទ្ធួល�នួាំកការបៀសើបៀរ ើលកខនួ�ិក�ន្រ្តៃនួសភាបៀត្រូ�ើភាសា

បារាងំ បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួកិចំចត្រូ�ជំំុំត្រូកុមការងារ បៀដ៏ើមប�ីិនួិ�យ 

នួិង�ិភាកាបៀសចំក�ីត្រូ�ងស�ី�ី ការបៀសើបៀរ ើលកខនួ�ិក�ន្រ្តៃនួសភា

បៀត្រូ�ើភាសាបារាងំ (APF) តាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ (Zoom) បៀ�សាល

�ិបៀសស ន្រ្តៃនួវមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា ខែដ៏លផាយ៍បៀចំញ�ីទ្ធីត្រូកុងបាោ រសី 

ត្រូ�បៀទ្ធសបារាងំ។

2ឯកឧ��ម�ណិិៈ� ម្បីាំង ឫទ្ធធ� ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការ

ទ្ធី៣ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ចំ�លរមួ�ិធីិ��ជាស�ឧបាសិកា កឹម្បី អួ� ម្មា� យ៍មងី�បៀងកើ�

រ�ស់ឯកឧ��ម�ណិិៈ� ម្បីាងំ ឫទ្ធធ� បៀ�ភ�ម�ិា ី�ំំរបៀវៀង ត្រូសុក

សំបៀរាង បៀ���តាខែកវ នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទ្ធី៣ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួជាកិ��ិយ៍សកូំង�ិធីិសបៀម្មាព ធិសណាឋ �រ ន្រ្តៃហ�ោ � ់

រជិីុំនួសីំ ភូបំៀ�ញ បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�ដ៏�៏ពង�់ពស់រ�ស់សបៀម�ចំ

អគគមហាបៀសនា��ីបៀ�បៀជា ហ៊ុុំ� ម្តែស� នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ� ី

ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា និួងសបៀម�ចំកិ��ិត្រូ�ឹទ្ធធ�ណិិៈ� បៀ�

អ�របៀល�៥៥ ផែ�វ១៧៨ សងាក �ជ់ុំយ័៍ជំុំនួះ �ណិៈដ៏�នួបៀ�ញ 

រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ នាន្រ្តៃ�ៃ�ំធិ ទី្ធ១៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២០ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ម្បីាំម្បី 

ជឹុំម្បីហ៊ុុំយ៍ ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ

ចំ�លរមួជាកិ��ិយ៍សកូំង�ិធិីបៀ�ើកអនំួសំវចំិរមហាសនួូិបា�

ម�នួ�ីសងឹទ្ធ�ទាំងំត្រូ�បៀទ្ធសបៀលើកទី្ធ២៩ �.ស.២៥៦៥ បៀត្រូកាម

អធិិ��ីភា�ដ៏�៏ពង�់ពស់រ�ស់សបៀម�ចំអគគមហា�ញាចំត្រូកី 

ដើហ៊ុង ស�រ�ិ ត្រូ�ធានួរដ៏ឋសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា 

បៀ�សាលសនួូិសីទ្ធចំ�ំមំ�។

សម្មាជុំិក សម្មាជុំិកាព្រឹ�ឹទ្ធធសភាចិូ�រមួ្បីកនងំ�ិធិ�ដើផសងៗ



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ45
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

2នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទ្ធី២០ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀលាកជំុំទាំវ 

ម្មា� ស�អាំ� ត្រូ�ធានួ និួងបៀលាកជំុំទាំវ ម្បីំ� សណាៃ � ់

បៀលខាធិិការគណៈ�កមាការទី្ធ៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញជួុំ�

សំបៀណៈះសំណាល សួរសំ�ទំ្ធកខត្រូកុមនារជីាបៀ�សងាក � ់បៀ�-

សងាក �រ់ង ត្រូ�ធានួភ�ម ិនួិងយំ៍វជុំនួបៀ�តាមភ�មទិាំងំ៦ កូំង

សងាក �និ់ួបៀរាធិ �ណិៈចំារអំបៀ� រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ បៀ�បៀគហ�ឋ នួ

រ�ស់បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� ស�អាំ� សថិ�កូំង�ំរបីៀ�ោងហួ� 

សងាក �ន់ួិបៀរាធិ �ណិៈចំារអំបៀ� រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ។

2បៀលាកជំុំទាំវ ម្មា� ស�អាំ� ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការ

ទ្ធី៨ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ចំ�លរមួកូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំចំំបៀ�ះកិចំច (Ad-hoc) ន្រ្តៃនួបៀវទិ្ធកា

សម្មាជិុំកសភាអាសីំបាោ សីំហើិក ទ្ធទួ្ធល�នួាំកសំ�ភា��ិភ�-

បៀលាក បៀត្រូកាមត្រូ�ធានួ�ទ្ធ «COVID-19 និួងការយ៍កចិំ��

ទំ្ធក�កអំ់�ីសំ�ម្មាលភា� �ឋមនាបៀ�លអនាគ�» តាម

ត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ (Zoom) នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ដឹ៏កនាតំ្រូកុមសម្មាជិុំកាត្រូ�ឹទ្ធធសភា �កក់�បៀរានួផ្តាំក បៀ�រ�

វញិ្ហាញ ណៈកខនួធស�បៀលាកជំុំទាំវ ឱ្យ ស�ំំម្បី សម្មាជិុំកាគណៈ�-

កមាការទី្ធ២ត្រូ�ឹទ្ធធសភា និួងជាសម្មាជុំិកាត្រូកុមសម្មាជុំិកត្រូ�ឹទ្ធធ-

សភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគទី្ធ៨ បៀ�បៀគហ�ឋ នួស� បៀល�១១B ផែ�វ

បៀល�២ ភ�ម�ិឥដ៏ឋ សងាក �ក់ំ�ងត់្រូ�ណាក ត្រូកុងត្រូ�ះវហិារ 

បៀ���ត្រូ�ះវហិារ នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៧ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភា 

(ត្រូកុមទី្ធ៣) និួងត្រូកុមសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគទ្ធី២ 

បានួអបៀញ្ញើ ើញសួរសំ�ទំ្ធកខឯកឧ��ម អុំក �ុំ�ដើឈុំឿ� ត្រូ�ធានួ

គណៈ�កមាការទី្ធ៦ត្រូ�ឹទ្ធធសភា និួងជាត្រូ�ធានួត្រូកុមសម្មាជិុំក

ត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាភំ�មភិាគទ្ធី២ នួិងជាត្រូ�ធានួត្រូកុមសម្មាជិុំក

ត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូកុមទី្ធ៣ ខែដ៏លបានួត្រូ���ម់ក�ីសត្រូម្មាក�ាបាល

ជុំំងឺបៀ�ត្រូ�បៀទ្ធសន្រ្តៃ� បៀ�បៀគហ�ឋ នួរ�ស់ឯកឧ��ម សថិ�បៀ�

សងាក ��ឹ់ងត្រូ�ខែ�ក �ណិៈចំំការមនួ រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ។

2ឯកឧ��ម ដើ�ៀវិ ម្បីំត្យ អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការ

ទ្ធី១ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ចំ�លរមួត្រូ�ជំំុំ�ិភាកាការងារអំ�ីការបៀត្រូ�ៀមចំ�លរមួកិចំច-

ត្រូ�ជំំុំបៀវទិ្ធកាសភាអាសីំ-បាោ សីំហើិក (APPF) បៀលើកទី្ធ២៩ បៀត្រូកាម

ម�ល�ទ្ធ «�ួនាទ្ធីសភាកូំងការ�ត្រូងឹងភា�ធិនួប់ៀត្រូកាយ៍វ�ិ��ិ
ជុំំងឺក�វដី៏-១៩» បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�ឯកឧ��ម សសួ �ា រាា  

ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៥រដ៏ឋសភា បៀ�សាលបាយ៍ន័ួ វមិ្មានួ

រដ៏ឋសភា នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៩ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួត្រូ�ជំំុំត្រូ�ចាឆូំ្នាំ ំន្រ្តៃនួបៀវទិ្ធការសភាអាសីំ-បាោ សីំហើិក

បៀលើកទី្ធ២៩ (APPF) តាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ (Zoom) បៀត្រូកាមម�ល�ទ្ធ
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«�ួនាទ្ធីសភាកូំងការ�ត្រូងឹងភា�ធិនួប់ៀត្រូកាយ៍វ�ិ��ិជុំំងឺក�វដី៏-

១៩» បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំវមិ្មានួរដ៏ឋសភា នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៣ ទ្ធី១៤ នួិង

ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ត្រូ�ជំំុំ�ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងបៀលាក ដារាា រទិ្ធធ គឹម្បី

�ត្យ នាយ៍កត្រូ��ិ���ិមជុំឈមណិៈលសភាអាសីំ PCAsia 

តាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ (Zoom) នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ ១៥ ខែ�ធូិ�  ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៦ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ម្តែម្បីា�-សំ�ផា� ់

អនំួត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៩ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួ

ជាកិ��ិយ៍សកូំង�ិធិីសបៀម្មាព ធិ�កឱ់្យយបៀត្រូ�ើត្រូបាស់ជាផែ�វការផែ�វ

ជា�ិបៀល�១១ នួិងផែ�វកូំងត្រូកុងន្រ្តៃត្រូ�ខែវង ត្រូ�ខែវងសរំ�៩៦,៤៨ 

គី��ខែមោត្រូ� ចា��់ីអូកបៀលឿងចំណំំៈចំត្រូ�ស�ើផែ�វជា�ិបៀល�១ 

បៀ���ន្រ្តៃត្រូ�ខែវង ដ៏ល់�ូល់ទ្ធទឹ្ធង ចំំណំៈចំត្រូ�ស�ើ ផែ�វជា�ិបៀល�៧ 

បៀ����ប�ង�ាំ ំ បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�ដ៏�៏ពង�់ពស់រ�ស់សបៀម�ចំ

អគគមហាបៀសនា��ីបៀ�បៀជា ហ៊ុុំ� ម្តែស� នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី 

ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បៀ�ភ�មបិារាយ៍ណ៍ៈបៀកើ� សងាក �់

បារាយ៍ណ៍ៈ ត្រូកុងន្រ្តៃត្រូ�ខែវង បៀ���ន្រ្តៃត្រូ�ខែវង។

2ឯកឧ��ម ឆ្នាំយ៍ វិណាា  បៀលខាធិិការគណៈ�កមាការ

ទ្ធី៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួអបៀញ្ញើ ើញ៖

-ជួុំ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងបៀលាក Fahad Ur Reham 

ភារធារ�ំីណាងសាថ នួទ្ធ��សាធារណៈរដ៏ឋឥសាែ មបាោ គីសាថ នួ 

ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បៀដ៏ើមបរី�ឹចំំណៈងម�ិ�ភា�

សាមគគភីា� នួិងកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការបៀទ្ធើភាគីរវាងសភា

ទាំងំ�ីរខែដ៏លបៀទ្ធើ�នឹួង�បៀងកើ��ាីៗ  បៀ�សាថ នួទ្ធ��សាធារណៈរដ៏ឋ

ឥសាែ មបាោ គីសាថ នួ ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី១ 

ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជុំួ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងឯកឧ��ម Sudirman 

Haseng ឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ�� ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋឥណិៈ� បៀណៈសីំ ត្រូ�ចាំ

ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បៀដ៏ើមបរី�ឹចំណំៈងម�ិ�ភា� សាមគគីភា� 

និួងកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការបៀទ្ធើភាគីរវាងសភាទាំងំ�ីរ ខែដ៏លបានួ

�បៀងកើ�បៀ�ើង បៀ�សាថ នួទ្ធ��សាធារណៈរដ៏ឋឥណិៈ� បៀណៈសីំ ត្រូ�ចាំ

ត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី៦ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជុំួ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នឹួងបៀលាកជំុំទាំវ Ayda Unlu 

ឯកអគគរដ៏ឋទ្ធ�� ន្រ្តៃនួសាធារណៈរដ៏ឋ�ួកគី ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូក

កមពំជា បៀដ៏ើមបរី�ឹចំណំៈងម�ិ�ភា� សាមគគីភា� នួិងកិចំចសហ-

ត្រូ��ិ���កិារបៀទ្ធើភាគីរវាងសភាទាំងំ�ីរ ខែដ៏លបានួ�បៀងកើ�បៀ�ើង 

បៀ�សាថ នួទ្ធ��សាធារណៈរដ៏ឋ�ួកគី ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូក

កមពំជា នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី៧ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ចំ�លរមួកិចំចត្រូ�ជំំុំបៀវទិ្ធកាសភាអាសីំ-បាោ សីំហើិក (APPF) 

បៀលើកទី្ធ២៩ បៀត្រូកាមម�ល�ទ្ធ «�ួនាទី្ធសភាកូំងការ�ត្រូងឹង



សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ47
ទស្សសនាវដ្តីី�ព្រឹ�ឹទធស្សភា

ភា�ធិនួប់ៀត្រូកាយ៍យំ៍គសមយ័៍ក�វដី៏-១៩» បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�

ឯកឧ��ម សសួ  �ា រាា  ត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការទី្ធ៥រដ៏ឋសភា

បៀ�សាលត្រូ�ជំំុំបាយ៍ន័ួ វមិ្មានួរដ៏ឋសភា នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៩ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំំ

២០២១។

-ជួុំ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងឯកឧ��ម Pengiran 

Kasmihan Bin Pengiran Haji Tahir ឯកអគគរាជុំទ្ធ��ត្រូ�យុ៍-

បៀណៈត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា បៀ�សាថ នួទ្ធ��ត្រូ�ុយ៍បៀណៈ

ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី១៥ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

-ជួុំ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងឯកឧ��ម Eldin Hunaini 

Mohd Hashim ឯកអគគរាជុំទ្ធ��ម្មាោ បៀ�សីំ ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជា-

ណាចំត្រូកកមពំជា បៀ�សាថ នួទ្ធ��ម្មាោ បៀ�សីំ ត្រូ�ចាតំ្រូ�ះរាជាណា-

ចំត្រូកកមពំជា នាន្រ្តៃ�ៃទ្ធី១៦ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១។

2នាន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៥  ខែ�ធូិ�  ឆូ្នាំ២ំ០២១  បៀលាកជំុំទាំវ  ជា 

ចិ័�ទដើទ្ធវិ� សម្មាជុំិកាគណៈ�កមាការទី្ធ៥ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ

អបៀញ្ញើ ើញ�កក់ត្រូមងផ្តាំក បៀ�រ�វញិ្ហាញ ណៈកខនួធត្រូ�ះស�សបៀមីចំ

ត្រូកុមត្រូ�ះ �ដើរាត្យៃម្បី រណៈឫទ្ធធិ ត្រូ�ះត្រូ�ធានួត្រូកុមឧ��មត្រូ�ឹកា

ផ្តាំា ល់ត្រូ�ះមហាកេត្រូ� បៀ�ត្រូ�ះរាជុំដំ៏ណាកស់បៀមីចំត្រូកុមត្រូ�ះ 

សថិ�បៀ�ផែ�វសបៀម�ចំបាោ នួ សងាក �ច់ំ�ំមំ� �ណិៈដ៏�នួបៀ�ញ 

រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ។

2នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២១ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ�ីម 

អុ ងឹ លាងហ៊ុុួ សម្មាជុំិកគណៈ�កមាការទី្ធ៧ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួ

អបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួជាកិ��ិយ៍សកូំង�ិធីិ�ិទ្ធអនំួសំវចំិរមហា-

សនួូិបា�ម�នួ�ីសងឹទ្ធ�ទាំងំត្រូ�បៀទ្ធសបៀលើកទី្ធ២៩ �.ស.២៥៦៥ 

បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�បៀលាកជំុំទាំវកិ�ិ�សងគហ�ណិិៈ� ម្តែម្បីា� 

ស�អ� ឧ�នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ�ី រដ៏ឋម�នួ�ីត្រូកសួងទំ្ធនាកទ់្ធំនួង

ជាមយួ៍រដ៏ឋសភា ត្រូ�ឹទ្ធធសភា និួងអធិិការកិចំច បៀ�សាលសនួូិ-

សីទ្ធចំ�ំមំ�៕

2បៀ�កូំងខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១បៀនួះ ត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួទ្ធទួ្ធល�កយ�ណៈ�ឹ ងចំំនួនួួ១ករណីៈ បៀធិើើលិ�ិ�អនួ�រាគមនួប៍ៀ�ត្រូកសួង

សាថ �ន័ួ�ក�់ន័ួធ បៀដ៏ើមបបីៀ�ះត្រូសាយ៍ចំំនួួនួ១ករណីៈ បៀធិើើកំណៈ��់ងាា ញ�កយ�ណៈ�ឹ ងចំំនួួនួ១ករណីៈ និួងកំ�ំង�ិនិួ�យសិកាចំំនួួនួ

៤ករណីៈ បៀ�ែើយ៍��បៀ�ម្មាច ស់�ណៈ�ឹ ងចំំនួួនួ១ករណីៈ នួិងទ្ធទ្ធួលលិ�ិ�បៀ�ែើយ៍���ីការបៀ�ះត្រូសាយ៍�កយ�ណៈ�ឹ ង�ីសាថ �ន័ួ

�ក�់ន័ួធចំំនួួនួ១ករណីៈ ត្រូ�មទាំងំទ្ធទ្ធួលឯកសារជុំ�នួត្រូជា��ីត្រូកសួង សាថ �ន័ួ�ក�់ន័ួធចំមែងជុំ�នួគណៈ�កមាការនានារ�ស់

ត្រូ�ឹទ្ធធសភាចំំនួួនួ១២ករណីៈ៕

 ការទ្ធទ្ធួ��កយ�ណៈៃឹ ង
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អគគដើ�ខាំធិិការដាឋ �ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាព្រឹ�ជុំំ��ូកសរ�ំ�ទ្ធធផ�ការងារព្រឹ�ចា�វិិចិិិកា
�ិងដើ�ើកទ្ធិសដើ�ការងារម្តែ�ធិនូ ឆ្នាំន �២០២១

នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៦ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម អុំ� សារទឹ្ធធ 

អគគបៀលខាធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញជាអធិិ��ីភា�កូំង

កិចំចត្រូ�ជំំុំ��កសរំ�លទ្ធធផលការងាររ�ស់អគគបៀលខាធិិការ-

�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាខំែ�វចិំិិកា និួងបៀលើកទិ្ធសបៀ�ការងារខែ�ធូិ� 

ឆូ្នាំ២ំ០២១ បៀ�យ៍ម្មានួការអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួ�ីថូាកដឹ់៏កនាំ

ត្រូគ�អ់ងគភា�ចំំណំៈះអគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភា ចា��ី់

ត្រូ�ធានួនាយ៍ក�ឋ នួបៀ�ើង បៀ�សាលសិកាខ សាលាខាងបៀជុំើង 

ន្រ្តៃនួវមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

ម្មានួត្រូ�សាសនួក៍ូំងឱ្យកាសបៀនាះ ឯកឧ��ម អុំ� សារទឹ្ធធ 

អគគបៀលខាធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួជុំត្រូម្មា�ជុំ�នួអងគត្រូ�ជំំុំអំ�ី

សភា�ការណ៍ៈអនួ�រជា�ិ �ំ�នួ ់នួិងសភា�ការណ៍ៈជា�ិ ត្រូ�ម-

ទាំងំបៀធិើើការ��កសរំ�លទ្ធធផលការងាររ�ស់អគគបៀលខាធិិការ-

�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភាកូំងខែ�វចិិិំកាបៀ�យ៍�ញ្ហាើ កថ់ា រាជុំរ�ឋ ភបិាល

បានួបៀ�ើកដំ៏បៀណៈើ រការបៀសដ៏ឋកិចំច នួិងសងគមជាជំុំហានួៗបៀ�ើង

វញិតាមគនួែងត្រូ�ត្រូក�ីភា��ាី បៀ�យ៍បៀរៀនួរស់ជាមយួ៍នួឹង

ក�វដី៏-១៩។ ទ្ធនួាឹមនឹួងបៀនួះ អគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភា

បានួ�នួ�បៀបាះជំុំហានួបៀ�មំ��ោ ងសាើ ហា� ់បៀ�យ៍បានួបៀរៀ�ចំំ

នួិងចា�ខ់ែចំងការត្រូ�ជំំុំគណៈ�កម្មាា ធិិការអចិំន្រ្តៃ�នួ�យ៍ត៍្រូ�ឹទ្ធធសភា

បានួ�ោ ងលអត្រូ�បៀសើរ។ ជា�ិបៀសស អគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធ-

សភាបានួបៀផ្តាំ� �ការយ៍កចិំ��ទំ្ធក�ក�់ពស់ជាអាទ្ធិភា�បៀលើ

មំ�ងារតាម�នួការអនំួវ��ចំា� ់នួិងមំ�ងារ�ំណាង បៀ�យ៍

បានួផ�ល់បៀសវាជុំ�នួគណៈ�កមាការនានារ�ស់ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ចំំះ

�ំបៀ�ញបៀ�សកកមា ជុំួ�សវនាការការងារជាមយួ៍នួឹងត្រូកសួង 

សាថ �ន័ួនានា ត្រូ�មទាំងំអមដំ៏បៀណៈើ រសម្មាជុំិកត្រូ�ឹទ្ធធសភាចំំះជុំួ�

ឯកឧ��ម អាំ� សារទឹ្ធធ អគគបៀលខាធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភា និួងឯកឧ�ីម បៀឡាក ឆ្នាំយ៍ អគគបៀលខាធិិការរងត្រូ�ឹទ្ធធសភា

ថូាកដឹ់៏កនាអំគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភាចំ�លរមួត្រូ�ជំំុំ��កសរំ�លទ្ធធផលការងារត្រូ�ចាខំែ�វចិំិិកា និួងបៀលើកទិ្ធសបៀ�ការងារខែ�ធិូ�
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ថូាកដឹ់៏កនាអំគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភាចំ�លរមួត្រូ�ជំំុំ��កសរំ�លទ្ធធផលការងារត្រូ�ចាខំែ�វចិំិិកា និួងបៀលើកទិ្ធសបៀ�ការងារខែ�ធិូ�

សំបៀណៈះសំណាល សាកសួរសំ�ទំ្ធកខត្រូ�ជា�លរដ៏ឋ ត្រូកុម

ត្រូ�ឹកា�ំំ សងាក � ់នួិងអាជាា ធិរត្រូគ�លំ់��ថូ់ាក ់បៀដ៏ើមបបីៀឈុំើង

យ៍ល់អំ�ីការអភវិឌ្ឍឍម�ល�ឋ នួ ការបៀ�ះត្រូសាយ៍ទំ្ធកខលំបាក

រ�ស់ត្រូ�ជា�លរដ៏ឋ នួិង�ញ្ហាា ត្រូ�ឈុំមនានា ត្រូ�មទាំងំផេ�ើ-

ផាយ៍វធិានួការរ�ស់ត្រូកសួងសំខាភបិាល ជា�ិបៀសសអ�រ់ ំ

ត្រូ�ជា�លរដ៏ឋឱ្យយបៀរៀនួរស់ជាត្រូ�ត្រូក�ីកូំង�រ�ិទ្ធន្រ្តៃនួជំុំងឺក�វដី៏-

១៩ ការចាកវ់ាោ កសំ់ាង�ងាក រជុំ�នួត្រូ�ជា�លរដ៏ឋ នួិងបានួនាំ

យ៍កបៀត្រូគឿងឧ�បៀភាគ �របិៀភាគ និួង�វកិាមយួ៍ចំំនួួនួខែចំកជុំ�នួ

ត្រូ�ជា�លរដ៏ឋខែដ៏លកំ�ំងជុំួ�ការលំបាក ត្រូ�មទាំងំត្រូ�ជា�ល

រដ៏ឋរងបៀត្រូ�ះមហនួ�រាយ៍បៀផេងៗ បៀ�រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ និួងតាម

�ណា� បៀ���ត្រូកុងនានា។ ចំបំៀ�ះមំ�ងារកិចំចសហត្រូ��ិ���ិការ

អនួ�រជា�ិ អគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួបៀរៀ�ចំំ និួងចា�-់

ខែចំងបានួ�ោ ងលអត្រូ�បៀសើរជុំ�នួថូាកដឹ់៏កនា ំនួិងសម្មាជិុំកត្រូ�ឹទ្ធធ-

សភា ជុំួ��ិភាកាការងារជាមយួ៍នួឹងគណៈ�ត្រូ��ិភ�ជា�ិ នួិង

អនួ�រជា�ិ ត្រូ�មទាំងំកិចំចត្រូ�ជំំុំនានាត្រូ�ត្រូ�ឹ��បៀ�បៀ�យ៍រល�នួ។

សត្រូម្មា�ទ់្ធិសបៀ�ការងារខែ�ធិូ�ខាងមំ� ឯកឧ��មអគគបៀលខា-

ធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួកំណៈ�ឱ់្យយត្រូគ�អ់ងគភា�ត្រូ�ូវ�នួ�យ៍កចិំ��

ទំ្ធក�ក�់ពស់ផ�ល់បៀសវាជុំ�នួសម្មាជិុំក សម្មាជុំិកាត្រូ�ឹទ្ធធសភាឱ្យយ

បានួលអត្រូ�បៀសើរ នួិងត្រូគ�ត់្រូជុុំងបៀត្រូជាយ៍ បៀលើមំ�ងារទាំងំ៥រ�ស់

ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ត្រូ�មទាំងំខែណៈនាឱំ្យយត្រូគ�អ់ងគភា� និួងម�នួ�ីរាជុំការ

ទាំងំអស់ត្រូ�ូវ�នួ�យ៍កចិំ��ទំ្ធក�កច់ំ�លរមួត្រូ�យំ៍ទ្ធធត្រូ�ឆ្នាំងំនឹួង

ការរកីរាល�លន្រ្តៃនួជំុំងឺក�វដី៏-១៩ បៀ�យ៍អនំួវ��ឱ្យយបានួខាើ �-់

�ើួនួតាមវធិានួការត្រូកសួងសំខាភបិាលឱ្យយបានួមោ�ច់ំ� ់និួង�នួ�

ចំ�លរមួអនំួវ��វធិានួការ «៣ការ�រ ៣កំំ»ឱ្យយបានួលអត្រូ�បៀសើរ៕

(អ�ថ�ទ្ធ៖ និួងរ��ភា�៖)

ទិ្ធដ៏ឋភា�ត្រូ�ជំំុំ��កសរំ�លទ្ធធផលការងារត្រូ�ចាខំែ�វចិិិំកា និួងបៀលើកទិ្ធសបៀ�ការងារខែ�ធិូ�
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ឯកឧត្យៃម្បី អុំ� សារទឹ្ធធ អដើញ្ញើ ើញជាអធិ�ិត្យ�ភា�កនងំ�ិធិ��ិទ្ធសកិាខ សាលា
សៃ���ទិ្ធ�ឋភា�ទ្ធូដើ�ន្ត្រៃ�ទ្ធ��ួ��ំសព្រឹត្យរូវិរ�សស់ភាកនងំការ�ព្រឹងឹងសាា �័�

នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទ្ធី១៤ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម អុំ� សារទឹ្ធធ
អគគបៀលខាធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញជាអធិិ��ីភា�កូំង
�ិធិី�ិទ្ធសិកាខ សាលាស�ី�ី ទិ្ធដ៏ឋភា�ទ្ធ�បៀ�ន្រ្តៃនួទំ្ធនួួល�ំសត្រូ�ូវ
រ�ស់សភាកូំងការ�ត្រូងឹងសាថ �ន័ួ តាមត្រូ��ន័ួធនិួមា�ិ(Zoom) 
បៀ�សាល�ិបៀសស៣ វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

�ិធិី�ិទ្ធអងគសិកាខ សាលាបៀនួះ ត្រូ�ត្រូ�ឹ��បៀ�បៀ�យ៍ម្មានួការ
អបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួ�ីបៀលាក គឹម្បី�ា ត្យ ដារាា រទិ្ធធ នាយ៍កត្រូ��ិ-
��� ិPCAsia ឯកឧ��មសម្មាជិុំកសភា សម្មាជិុំក AIPA និួង
បៀលាក បៀលាកត្រូសីជាសិកាខ កាមមក�ីត្រូ�ឹទ្ធធសភាបារាងំ នួិង
រដ៏ឋសភាអងត់ារយី៍ោ� សភាកាណា� សភាសាំយ៍ខែអ� ត្រូ�ឹទ្ធធ-
សភា នួិងរដ៏ឋសភាកមពំជា។

ម្មានួត្រូ�សាសនួប៍ៀ�កូំងឱ្យកាសបៀនាះ ឯកឧ��ម អុំ� សារទឹ្ធធ 
អគគបៀលខាធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួ�ញ្ហាើ កថ់ា សិកាខ សាលាបៀនួះ
បៀរៀ�ចំំបៀ�ើង បៀដ៏ើមបខីែចំករខំែលកចំំបៀណៈះដឹ៏ង នួិងការអនំួវ��ជាក-់
ខែស�ងរ�ស់សភាបៀលើមំ�ងារនីួ�ិកមា មំ�ងារ�ំណាង នួិង
ការត្រូ�ួ��ិនិួ�យ ត្រូ�មទាំងំការទ្ធ��សភា។ ទាំងំអស់បៀនួះ គឺជា
ចំំបៀណៈះដឹ៏ង និួង�ទ្ធ�ិបៀសាធិនួដ៍៏ម៏្មានួសារសំខានួស់ត្រូម្មា�ឱ់្យយ
�ំគគលិកសភាយ៍កបៀ�អនំួវ��កូំងបៀ�ល�ំបៀ�ញការងារជុំ�នួ
សភានួីមយួ៍ៗ។  

ឯកឧ��មអគគបៀលខាធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភាបានួសខែម�ងនួ�វការ
បៀកា�សរបៀសើរចំបំៀ�ះការចំ�លរមួ�ោ ងសកមារ�ស់សិកាខ កាម
កូំងរយ៍�បៀ�ល ៣សបា� ហ៍កនួែងបៀ�បៀនួះ គឺជាការ�ែំះ�ញ្ហាច ំង�ី
ការបៀ��ជាា ចំិ�� នួិង�ំណៈងត្រូបាថូាដ៏ប៏ៀជុំឿជាកក់ូំងការអភវិឌ្ឍឍ និួង
�ត្រូងឹងសម�ថភា�រ�ស់�ែួនួ បៀដ៏ើមបជីាអ�ថត្រូ�បៀ�ជុំនួស៍ត្រូម្មា�់
សភានីួមយួ៍ៗ និួងជាឱ្យកាសកូំងការកសាងទ្ធំនាកទ់្ធំនួង
ជាមយួ៍នួឹងសម្មាជុំិកសភា។ បៀ�ែៀ�កូំងឱ្យកាសបៀនាះ ឯកឧ��ម
អគគបៀលខាធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួខែ�ែងអំណៈរគំណៈ�ោ ងត្រូជាល-

បៀត្រូ�ចំបំៀ�ះមជុំឈមណិៈលសភាអាសីំ (PCAsia) នួិងបៀលខា-
ធិិការ�ឋ នួ AIPA ខែដ៏លបានួបៀរៀ�ចំំសិកាខ សាលាដ៏ម៏្មានួសារ
សំខានួប់ៀនួះ។

សិកាខ សាលាបៀនួះបានួត្រូ�ត្រូ�ឹ��បៀ�រយ៍�បៀ�ល�ីសបា� ហ៍ 
ចា��់ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៤ ខែ�វចិំិិកា រហ��ដ៏ល់ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ១៤ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំំ
២០២១៕

(អ�ថ�ទ្ធ និួងរ��ភា� ធំិនួ គឹមជីុំ)

ឯកឧ��ម អាំ� សារទឹ្ធធ អបៀញ្ញើ ើញជាអធិិ��ីភា�កូំង�ិធីិ�ិទ្ធសិកាខ សាលា

ទិ្ធដ៏ឋភា�កូំង�ិធីិ�ិទ្ធសិកាខ សាលា
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អគគដើ�ខាំធិិការព្រឹ�ឹទ្ធធសភាអដើញ្ញើ ើញចិូ�រមួ្បីកិចិចព្រឹ�ជុំំ�សម្មាគម្បី
អគគដើ�ខាំធិិការសភា�ិភូ�ដើលាក (ASGP)

កូំងឱ្យកាសអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួមហាសនួូិបា�សហភា�
អនួ�រសភាបៀលើកទី្ធ១៤៣ (IPU-143) បៀ�ទ្ធីត្រូកុងម្មាោ ត្រូឌី្ឍដ៏ 
ត្រូ�បៀទ្ធសបៀអសាោញ ចា��់ីន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៦ ដ៏ល់ន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៣០ ខែ�វចិិំិកា 
ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម អុំ� សារទឹ្ធធ អគគបៀលខាធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភា 
បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួកូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំសម្មាគមអគគបៀលខាធិិការ
សភា�ិភ�បៀលាក (ASGP) បៀត្រូកាមអធិិ��ីភា�ឯកឧ��ម 
Philippe Schwab អគគបៀលខាធិិការសភាសហ�ន័ួធសើីស 
នួិងជាត្រូ�ធានួសម្មាគមអគគបៀលខាធិិការសភា�ិភ�បៀលាក
(ASGP)។

អងគត្រូ�ជំំុំបានួ�ិភាកា និួងបៀធិើើ�ទ្ធ�ងាា ញបៀ�បៀលើត្រូ�ធានួ-
�ទ្ធសំខានួ់ៗ មយួ៍ចំំនួួនួម្មានួដ៏�ចំជា៖ 

១-កិចំច�ិភាកាទ្ធ�បៀ�ស�ី�ី បៀ�ើម្មានួការរ�ំឹងអើី�ែះ�ីអគគ-
   បៀលខាធិិការសភាកូំងស�វ�េរទ៍្ធី២១?
២-�ទ្ធ�ងាា ញសីី�ី ត្រូ��ន័ួធធិមានំួញ្ញញ បៀអសាោញ ខែដ៏ល
   ត្រូ�កានួយ់៍កត្រូ��ន័ួធត្រូ�ជាធិិ�បៀ�យ៍យខែ���ំណាង ខែដ៏ល
   បៀត្រូជុំើសបៀរ ើសតាមរយ៍�ការបៀបាះបៀឆូ្នាំ��ីត្រូ�ជាជុំនួ តាមរយ៍�
   ត្រូ��ន័ួធបៀបាះបៀឆូ្នាំ�សម្មាម្មាត្រូ�(ខែដ៏លការខែ�ងខែចំកបៀ�អី
   តាមមណិៈលបៀបាះបៀឆូ្នាំ�ខែដ៏លខែផអកបៀ�តាមចំំនួួនួត្រូ�ជា-

ជុំនួជាកខ់ែសងី)។ 
៣-�ទ្ធ�ងាា ញអំ�ីដ៏ំបៀណៈើ រការរ�ស់សភាកូំងអំ�ំងបៀ�ល
   ន្រ្តៃនួការរា��ា�ន្រ្តៃនួជំុំងឺក�វដី៏-១៩។
៤-�ទ្ធ�ងាា ញអំ�ីរបៀ�ៀ�ន្រ្តៃនួការវាយ៍�ន្រ្តៃមែបៀ�បៀលើម�នួ�ី
   សភាតាមត្រូ��ន័ួធ Balanced Scorecard។
៥-�ទ្ធ�ងាា ញអំ�ីការទ្ធទ្ធួល�ំសត្រូ�ូវរ�ស់គណៈ�កមាការ

   សភាកូំងការងារនួី�ិកមា។
៦-�ទ្ធ�ងាា ញអំ�ីការខែត្រូ�ត្រូ�ួលឌី្ឍជីុំ�លបៀ�កូំងសភា។
បៀត្រូ��ីបៀនាះអងគត្រូ�ជំំុំបានួអនំួម�័ និួងសាើ គមនួស៍ម្មាជុំិក

�ាីខែដ៏ល�ក�់កយចំ�លជុំំនួួសសម្មាជិុំកចាស់ និួងបានួបៀបាះ-
បៀឆូ្នាំ�បៀត្រូជុំើសបៀរ ើសត្រូ�ធានួ អនំួត្រូ�ធានួ និួងសម្មាជុំិកគណៈ�-
កមាការត្រូ��ិ���ិ�ាី ត្រូ�មទាំងំបានួអនំួម�័វបិៀសាធិនួកមា�ទ្ធ-
�ញ្ហាើ ន្រ្តៃផាកូំងរ�ស់សម្មាគម។

កូំងឱ្យកាសចំ�លរមួកិចំចត្រូ�ជំុំំសម្មាគមអគគបៀលខាធិិការសភា
�ិភ�បៀលាក (ASGP)  ឯកឧ��ម អុំ� សារទឹ្ធធ អគគបៀលខាធិិការ
ត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួសិកាខ សាលាស�ី�ី «ការចំ�ល
រមួជាសាធារណៈ�បៀ�កូំងកិចំចការសភា៖ ការត្រូ�ឈុំម ឱ្យកាស
នួិងឧ��ម្មានំួវ��» ខែដ៏លសហការបៀរៀ�ចំំបៀ�យ៍សហភា�អនួ�រ
សភា នួិងសម្មាគមអគគបៀលខាធិិការសភា�ិភ�បៀលាក(ASGP)

បៀត្រូកាមការជុំួយ៍ឧ��ថមៈរ�ស់អងគការ UNDP៕
(អ�ថ�ទ្ធ៖ បៀទ្ធ� មករា)

 ឯកឧ��ម អាំ� សារទឹ្ធធ អបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួកូំងកិចំចត្រូ�ជំំុំសម្មាគមអគគបៀលខាធិិការសភា�ភិ�បៀលាក (ASGP)
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សកម្បីាភា�ថ្នាន ក់�ឹកនា �អគគដើ�ខាំធិិការដាឋ �ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា 
ចិូ�រមួ្បីកិចិចព្រឹ�ជុំំ� �ិង�ិធិ�ដើផសងៗ

2នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃបៀ�រ ៍ទី្ធ១១ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម 
អុំ� សារទឹ្ធធ អគគបៀលខាធិិការត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញចំំះជុំួ�
សំបៀណៈះសំណាល នួិងសួរសំ�ទំ្ធកខអាជាា ធិរសងាក �ប់ៀត្រូជាយ៍-
ចំងាើ រ សងាក �ខ់ែត្រូ�កតាបៀសក និួងសងាក �ខ់ែត្រូ�កបៀលៀ� កូំង
�ណិៈបៀត្រូជាយ៍ចំងាើ រ រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ។

2នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៦ ខែ�វចិំិិកា ឆូ្នាំ២ំ០២១ គណៈ�-
ត្រូ��ិភ�អគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភា ដ៏ឹកនាបំៀ�យ៍ឯកឧ��ម 
ដើឡាក ឆ្នាំយ៍ អគគបៀលខាធិិការស�ីទ្ធីត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ
បៀ�រ�វញិ្ហាញ ណៈកខនួធស�ឧបាសិកា ស ស�់ុ �ងត្រូសី�បៀងកើ�
សបៀម�ចំត្រូកឡាបៀហាម ស ដើ�ង ឧ�នាយ៍ករដ៏ឋម�នួ� ីរដ៏ឋម�នួ�ី
ត្រូកសួងមហាន្រ្តៃផា បៀ�បៀគហ�ឋ នួបៀល�៣៦៨ ផែ�វបៀ��ំង ភ�មិ
បៀរាងចំត្រូក សងាក �ប់ៀ�កឃ្លាែ ង �ណិៈខែសនួសំ� រាជុំធានីួ
ភូបំៀ�ញ។

2នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទ្ធី៨ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ គណៈ�ត្រូ��ិភ�-
អគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភា ដឹ៏កនាបំៀ�យ៍ឯកឧ��ម 
ដើឡាក ឆ្នាំយ៍ អគគបៀលខាធិិការរងត្រូ�ឹទ្ធធសភា បានួអបៀញ្ញើ ើញ
�កក់�បៀរានួផ្តាំក  បៀ�រ�វញិ្ហាញ ណៈកខនួធស�ឯកឧ��ម ចា�់ រាា សំ� 
រដ៏ឋបៀលខាធិិការត្រូកសួង�ណិៈជុំើកមា បៀ��ំរជីីុំ�មោងំ ផាះបៀល�
២៥ ផែ�វ២៩ �ណិៈខែសនួសំ� រាជុំធានីួភូបំៀ�ញ។

2នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទ្ធី៣ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម �ំុ� 
វិំទាធ  អគគនាយ៍ក ន្រ្តៃនួអគគនាយ៍ក�ឋ នួបៀសវាចំា� ់និួងសម�-
ហភា�ខែដ៏នួដី៏ បានួអបៀញ្ញើ ើញបៀធិើើ�ទ្ធ�ងាា ញស�ី�ី រចំនាសមពន័ួធ 
�ួនាទី្ធ ភារកិចំចរ�ស់ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួត្រូ�ះរាជាណាចំត្រូកកមពំជា 
ដ៏ល់សិកាខ កាមន្រ្តៃនួវគគ�ណៈ�ំ ះ�ណា� លស�ី�ី ការត្រូគ�ត់្រូគង
អងគភា�សាធារណៈ: សត្រូម្មា�ម់�នួ�ីរាជុំការអាជាា ធិរជា�ិ
ត្រូ�យំ៍ទ្ធធត្រូ�ឆ្នាំងំបៀត្រូគឿងបៀញៀនួ និួងអងគភា��ក�់ន័ួធ ចំំនួនួួ
១១២នាក ់ខែដ៏លបានួអបៀញ្ញើ ើញមកទ្ធសេនួកិចំចបៀឈុំើងយ៍ល់
អំ�ីត្រូ�ឹទ្ធធសភា បៀ�វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា។
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សកម្បីាភា�ថ្នាន ក់�ឹកនា �អគគដើ�ខាំធិិការដាឋ �ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា 
ចិូ�រមួ្បីកិចិចព្រឹ�ជុំំ� �ិង�ិធិ�ដើផសងៗ

2នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ៨ និួងន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៣ ខែ�ធិូ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម 

ម្តែកវិ ចា�់ណា អគគនាយ៍ក ន្រ្តៃនួអគគនាយ៍ក�ឋ នួ��័ម៌្មានួ 

នួិងទ្ធំនាកទ់្ធំនួងសាធារណៈ� បានួអបៀញ្ញើ ើញដឹ៏កនាកំិចំចត្រូ�ជំំុំ

�ិនិួ�យបៀសចំក�ីត្រូ�ងខែផនួការបៀមស�ី�ី «�រវិ��កមាត្រូ�ឹទ្ធធសភា

បៀអ�ិចំត្រូ�ូនិួក២០២២-២០៣០» បៀ�យ៍ម្មានួការអបៀញ្ញើ ើញ

ចំ�លរមួ�ីអគគនាយ៍ករង និួងត្រូ�ធានួនាយ៍ក�ឋ នួចំំណំៈះ

ន្រ្តៃនួអគគនាយ៍ក�ឋ នួ��័ម៌្មានួ នួិងទំ្ធនាកទំ់្ធនួងសារធារណៈ� នា

សាលត្រូ�ជំុំំ�ិបៀសសជានួប់ៀត្រូកាម ន្រ្តៃនួវមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

2នាត្រូ�ឹកន្រ្តៃ�ៃទី្ធ២៤ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម ឈុំមឹ្បី 

ព្រឹ�ះ�័� អគគនាយ៍ក ន្រ្តៃនួអគគនាយ៍ក�ឋ នួរដ៏ឋបាល និួងហិរញ្ញញ -

វ�ថំ បានួអបៀញ្ញើ ើញជាអធិ�ិ�ីភា�កូំង�ិធិីសា� ��់ទ្ធ�ងាា ញស�ី�ី

បៀសៀវបៀ�ខែណៈនាសំ�ី�ីសវនួកមាបៀលើកិចំចសហត្រូ��ិ���កិារ 

បៀ�យ៍ម្មានួការអបៀញ្ញើ ើញចំ�លរមួ�ីថូាកដ់៏ឹកនា ំនិួង�ំណាង

ត្រូគ�អ់ងគភា�ចំំណំៈះអគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភា នា

សាលសិកាខ សាលាខាងបៀជុំើង ន្រ្តៃនួវមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា។

2នារបៀសៀលន្រ្តៃ�ៃទ្ធី១៧ ខែ�ធូិ� ឆូ្នាំ២ំ០២១ ឯកឧ��ម �� 

រទិ្ធធ� អគគនាយ៍ករង ន្រ្តៃនួអគគនាយ៍ក�ឋ នួរដ៏ឋបាល នួិងហិរញ្ញញ វ�ថំ 

នួិងជាត្រូ�ធានួគណៈ�កមាការម�ល�ឋ នួអគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួ

ត្រូ�ឹទ្ធធសភា ន្រ្តៃនួសម្មាគមសងគហ�ម�នួ�ីរាជុំការ ន្រ្តៃនួត្រូកុមនីួ�ិ�ប-

ញ្ញញ�� ិបានួដ៏ឹកនាកំិចំចត្រូ�ជំំុំ��កសរំ�លទ្ធធផលការងារសម្មា-

គមសងាហ�ម�ល�ឋ នួ ន្រ្តៃនួអគគបៀលខាធិិការ�ឋ នួត្រូ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ចាំ

ឆូ្នាំ២ំ០២១ និួងទិ្ធសបៀ�ការងារសត្រូម្មា�ឆូ់្នាំ២ំ០២២ នា

សាលត្រូ�ជំំុំ�ិបៀសសជានួប់ៀត្រូកាម វមិ្មានួត្រូ�ឹទ្ធធសភា៕




