


អ្ននក គ្រ�ប់់ គ្រ�ងទូូទៅ�

ឯកឧត្តតម អ៊ុំំ�� សារឹទឹ្ធធ

អ្ននកស គ្រ�ួលខ្លឹឹ��សារ

និិងអ្នកខរាវិិរុទូធ

ឯកឧត្តតម កែកវ ចាន់ណ់ា

ឯកឧត្តតម សុ�ខ រឹទិ្ធធ�

ឯកឧត្តតម ជួនួ់ ណា

ឯកឧត្តតម គឹឹម ពិិសិុដ្ឋឋ

លោ�ក ជួនួ់ សុ�ខធី� 

លោ�ក លោទ្ធពិ មករា

លោ�ក ក�ក វ៉ៃវ �

អ្ននក គ្រ�ប់់ គ្រ�ងផ្ទាា�ល់

លោ�ក លោទ្ធពិ មករា

គ្រកុ�អ្ននកយកព័័ត៌៌មានិ 

ការឹយិាល័័យពិត័្តម៌ាន់

ការីកុ�ព័�យូូទូ័រ

លោ�ក វ៉ា� ន់ ់ពិិសិុដ្ឋឋ

លោ�ក ជួ�� ច័ន័់ទរឹត្តនា

កញ្ញាា  សុ�ខ សុ�ជាតា

លោ�កស្រីសុ� ជា ថាច័បុ�ប្ឆាា រឹត័្តន

 
 សកម្មមភាពថ្នាា ក់ដឹឹកនាំ ំ
- សុលោមតច័វបិុ�ល័លោសុនាភកត� សាយ ឈុំ� � ទ្ធទ្ធួល័ជួួបុលោ�កជួ�ទាវ លោដ្ឋវ �យា� ន់� ឧតាត � ខូស្រីប្ឆាហ្គាា ដ្ឋ 
  ឯកអ៊ុំគឹារឹដ្ឋឋទូ្ធត្តឥណាា ថ្មីី� ...................................................................................... ១
- សុលោមតច័វបិុ�ល័លោសុនាភកត� សាយ ឈុំ� � ទ្ធទ្ធួល័ជួួបុឯកអ៊ុំគឹារឹដ្ឋឋទូ្ធត្តវ៉ៃន់សាធារឹណរឹដ្ឋឋហ្វីី�ល័�ពិ�ន់ថ្មីី� ......៤
- ឯកឧត្តដមកិត្តតិន់�តិ្តលោកាសុល័បុណាិ ត្ត សុ�ឹម កា លោសុន�ឱ្យយស្រីកុមស្រីបឹុកាសុង្កាា ត្តក់ន�ងខណា កែសុន់សុ�ខ 
  យកច័ិត្តតទ្ធ�កដាកអ់៊ុំន់�វត្តតលោ�ល័ន់លោយាប្ឆាយភូម ិឃុំ�� សុង្កាា ត្ត ់មាន់សុ�វត្តិិភាពិឱ្យយមាន់ស្រីបុសិុទ្ធធភាពិ ................................. ៧
- ឯកឧត្តដមកិត្តតិន់�ត្តិលោកាសុល័បុណាិ ត្ត សុ�ឹម កា ៖ អាជាា ធីរឹខណា លោ�ធីក៍ែសុន់ជួយ័ ស្រីត្តូវបុន់តយកចិ័ត្តតទ្ធ�កដាកប់ុ�លោពិញភារឹកិច័ច
  រឹបុស់ុខួួន់ឱ្យយប្ឆាន់ច័ាស់ុ�ស់ុ ........................................................................................................................... ៨
- ឯកឧត្តដមកិត្តតិន់�ត្តិលោកាសុល័បុណាិ ត្ត សុ�ឹម កា ច័��ជួួបុសុ�លោណ�សុ�ណាល័ជាមយួអ៊ុំងាលោប្ឆា�លោ�ន ត្តស្រីពឹិទ្ធធសុភា   កន�ងខណា
  កែស្រីពិកលោ�ន  រាជួធាន់�ភន�លោពិញ ................................................................................................................................ ៩
- ឯកឧត្តតមកិត្តតិសុងាហ្វីបុណាិ ត្ត លោទ្ធពិ ងន់ ច័��សួុរឹសុ�ខទ្ធ�កខស្រីបុជាពិល័រឹដ្ឋឋង្កាយរឹងលោស្រី��កន�ងសុង្កាា ត្តល់ោដ្ឋ�មលោមៀន់ ស្រីកុងតាលោ�ី
  លោខត្តតកណាត ល័ .............................................................................................................................................. ១០
- ឯកឧត្តតមកិត្តតិសុងាហ្វីបុណាិ ត្ត លោទ្ធពិ ងន់ អ៊ុំលោ�ើ �ញលោបុ�កការឹដាឋ ន់ជួួសុជួ�ល័ផ្លូួូវទ្ធ�ន់បុស់ុណដ មាត្តស់ុទឹង កន�ងសុង្កាា ត្តក់�ពិងស់ុ�ណាញ់ ... ១១
- ស្រីពឹិទ្ធធសុភាច័��អ៊ុំន់�សុសរឹណៈជាមយួស្រីកុមលោមធាវ �សុី័ស្រីគឹចិ័ត្តតសុលោមតច័លោត្តលោជាកែសុន់ .......................................................... ១២
- ថាន កដ់្ឋឹកនា�ស្រីពឹិទ្ធធសុភាជួបួុសុ�លោណ�សុ�ណាល័ជាមយួស្រីបុជាពិល័រឹដ្ឋឋ ....................................................................១៤

 
 សកម្មមភាពគណៈៈកម្មមការ 
- គឹណៈកមីការឹទ្ធ�៤ស្រីពឹិទ្ធធសុភាច័��លោឈុំងីយល់័អ៊ុំ�ពិ�វស័ិុយជាសុមត្តិកិច័ចរឹបុស់ុខួួន់លោ�
  លោខត្តតលោកា�ក�ង ................................................................................................១៥
- គឹណៈកមកីារឹទ្ធ�៥ស្រីពឹិទ្ធធសុភាជួបួុពិិភាកាការឹង្ការឹជាមយួន់ឹងអ៊ុំគឹានាយកដាឋ ន់អ៊ុំលោនាត ស្រីបុលោវសុន់ ៍..១៧
- ស្រីកុមសុមាជិួកស្រីពឹិទ្ធធសុភាស្រីបុចា�ភូមភិាគឹទ្ធ�២លោរឹៀបុច័�លោវទិ្ធកាថាន កស់្រីសុុកលោ�ស្រីសុុកកងមាសុ 
  ន់ិងស្រីសុុកលោកា�សូុទ្ធិន់ លោខត្តតក�ពិងច់ាម ................................................................................................................... ១៩
- លោ�កជួ�ទាវ មាន់ សុ�អាន់ ដ្ឋឹកនា�ស្រីកុមសុមាជិួកស្រីពឹិទ្ធធសុភាស្រីបុចា�ភូមភិាគឹទ្ធ�៦ ច័��ជួួបុសុ�លោណ�សុ�ណាល័ជាមយួ
  ស្រីកុមស្រីបឹុកាឃុំ��កន�ងស្រីសុុក�រា�ង និ់ងស្រីសុុកកលោ��ច �ច័ ............................................................................................២១
- សុមាជួិកស្រីពឹិទ្ធធសុភាស្រីបុចា�ភូមភិាគឹទ្ធ�៦ ច័��ជួួបុសុ�លោណ�សុ�ណាល័ជាមយួស្រីកុមស្រីបឹុកាឃុំ�� កន�ងស្រីសុុករឹមាសុកែហ្វីក និ់ង
  ស្រីសុុកសីាយស្រីជួ� .....................................................................................................................................២៣
- ឯកឧត្តតម យ�ង ់កែសុម ដឹ្ឋកនា�ស្រីកុមសុមាជិួកស្រីពឹិទ្ធធសុភាស្រីបុចា�ភូមភិាគឹទ្ធ�៨ច័��ជួបួុសុ�លោណ�សុ�ណាល័ជាមយួអាជាា ធីរឹ
  ស្រីសុុកលោវ �ន់វ៉ៃសុ លោខត្តតរឹត្តន់គិឹរឹ � .......................................................................................................................២៥
- គឹណៈកមីការឹទា�ង១០ស្រីពឹិទ្ធធសុភាចូ័ល័រឹមួកិច័ចស្រីបុជួ��នានា ................................................................................ ២៧
- ការឹង្ការឹទ្ធទ្ធួល័�កយបុណតឹ ង ......................................................................................................................២៩
- សុមាជួិក សុមាជួិកាស្រីពិឹទ្ធធសុភាច័��បុ�លោពិញការឹង្ការឹលោ�តាមបុណាត ភូមភិាគឹទា�ង៨ ................................................. ៣០
- សុមាជួិក សុមាជួិកាស្រីពិឹទ្ធធសុភាចូ័ល័រឹមួកន�ងពិិធី�លោផ្លូសងៗ ...................................................................................៤៤

សកម្មមភាពអគគលេ�ខាធិិការដ្ឋាា ន 
- អ៊ុំគឹាលោល័ខាធិីការឹដាឋ ន់ស្រីពឹិទ្ធធសុភាស្រីបុជួ��បុូកសុរឹ�បុល័ទ្ធធផ្លូល័ការឹង្ការឹស្រីបុចា�កែខមករា និ់ង
  ក�ណត្តទ់្ធិសុលោ�ការឹង្ការឹកែខក�មៈៈ �ន �២០២១ ........................................................ ៤៧
- អ៊ុំគឹាលោល័ខាធិីការឹដាឋ ន់ស្រីពឹិទ្ធធសុភាពិស្រីងឹងសុមត្តិភាពិម�ន់ត�ពិត័្តម៌ាន់លោល័�ជួ�នាញបុលោច័ចកលោទ្ធសុ
  ផ្លូលិ័ត្តពិត័្តម៌ាន់ ......................................................................................................................................៤៨
- ថាន កដ់្ឋឹកនា�អ៊ុំគឹាលោល័ខាធិីការឹដាឋ ន់ស្រីពឹិទ្ធធសុភាចូ័ល័រឹមួកិច័ចស្រីបុជួ�� ន់ិងពិិធី�លោផ្លូសងៗ ........................................................៤៩

មាតិកា
4
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នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃ�ុធ ទីី២៧ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ វេេលាវេ�ោ ង 
០៩:០០នាទីី សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធាន
ព្រឹ�ឹទីធសភាថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា បានអនុញ្ញាា តឱ្យយ
វេលាកជំ�ទាេ ដេ�វីីយ៉ាា នីី ឧតំ្តាំ � ខូូប្រា�ហ្គាា � (Devyani 

Uttam Khobragade) ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតេសិាមញ្ញា  និងវេ�ញ
សមតថភា�វេទីើបុខែតងតាំ�ង�ីី  ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋឥណាា ព្រឹបុចាំ�
ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា ចូលជំួបុសខែមេងការគ្គួរសម វេ�
េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

កំុងឱ្យកាសវេនាះ វេលាកជំ�ទាេ ដេ�វីីយ៉ាា នីី ឧតំ្តាំ � ខូូប្រា�
ហ្គាា � បានខែ�ែងអ�ណរគុ្គណយ៉ាោ ងព្រឹជាលវេព្រឹ�ច�វេ�ះសវេមេច
ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ខែដ្ឋលបានអនុញ្ញាា តឱ្យយចូលជួំបុសខែមេង
ការគួ្គរសម។ វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានសនាថា កំុង
អាណតេិវេបុសកកមីការទូីតរបុស់វេលាកជំ�ទាេវេ�ព្រឹ�ះរាជា-
ណាចព្រឹកកមុុជា វេលាកជំ�ទាេនឹង�ិត��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុង�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីក
ទី�នាកទ់ី�នងមតិេភា� និងកិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការរវាងព្រឹបុជាជំន 
និងព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរឱ្យយកានខ់ែតរងឹ��ខែ�មវេទីៀត។

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានបុញ្ញាា កថ់ា ព្រឹបុវេទីសឥណាា
មនិព្រឹ�នខ់ែតចាំតទុ់ីកព្រឹបុវេទីសកមុុជា ជាអំកជំិតខាងលអបុោុវេណាះ ះ
វេទី គឺ្គចាំតទុ់ីកព្រឹបុវេទីសកមុុជាជាព្រឹគ្គួសារខែតមយួ �ីវេព្រឹ�ះថា
ព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ�នអរយិធម ៌េបុបធម ៌សាសនា និងព្រឹបុថ្ងៃ�-
ណីព្រឹបុហាកព់្រឹបុខែហល�ំតាំ�ង�ីយូរលងណ់ាស់មកវេហើយ។
កំុងវេនាះថំាកដឹ់្ឋកនា�ថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ បានឈរវេគ្គៀកសីា
�ំវេដ្ឋើមបជីំួយ�ំវេ�េញិវេ�មកកំុងព្រឹ�ល�បាកនាវេ�លកនែង
វេ�។ ព្រឹបុទីសឥណាា  គ្គឺជាព្រឹបុវេទីសទីីមយួខែដ្ឋលបានជំួយជំួស
ជុំលព្រឹបាសាទីអងគរេតេវេ�ើងេញិវេ�ឆំ្នាំ�១៩៨៦។ កំុងវេ�ល

វេនាះវេ�ត�បុនអ់ងគរេតេមនិទាន�់នសុេតថិភា�វេ�វេ�ើយវេទី
វេ�យសារខែតវេ�លវេនាះវេ��នការរ �ខានវាយព្រឹបុហារ�ី
កងក�ែ �ងរបុស់ខែ�ីរព្រឹកហមវេ�វេ�ើយ។ 

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានបុញ្ញាា កថ់ា បុចចុបុបនំព្រឹបុវេទីស
កមុុជាគ្គឺជាថ្ងៃដ្ឋគូ្គដ្ឋស៏�ខានរ់បុស់សាធារណរដ្ឋឋឥណាា  ជាមតិេ-
ភកេ ិនិងថ្ងៃដ្ឋគូ្គដ្ឋល៏អរងឹ��កំុងព្រឹកបុ�ណ័ា អាសាា ន ជា�ិវេសស
ព្រឹសបុតាំមវេ�លនវេយ៉ាបាយទីិសបុូ�៌របុស់សាធារណរដ្ឋឋ
ឥណាា ។ វេលាកជំ�ទាេបានវាយតថ្ងៃមែ�ុស់ច�វេ�ះការ��ព្រឹទី
យ៉ាោ ងព្រឹជាលវេព្រឹ�របុស់ព្រឹបុវេទីសកមុុជា វេ�យ�ីនលកខ�ណា
ច�វេ�ះសាធារណរដ្ឋឋឥណាា  កំុងព្រឹកបុ�ណ័ា អងគការសហ-
ព្រឹបុជាជាតិ។ ជាមយួ�ំវេនះ ព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរបានផ្លាែ ស់បុេូរនូេ
កិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការ�ំវេ�េញិវេ�មក ទា�ងកំុងព្រឹកបុ�ណ័ា
អនេរជាតិ កដូ៏្ឋចជាព្រឹកបុ�ណ័ា �ហុភាគ្គីផងខែដ្ឋរ។ 

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានវេសំើសុ�ការ��ព្រឹទី�ីសវេមេច
ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ច�វេ�ះវេបុសកកមីការទូីតរបុស់វេលាកជំ�ទាេ
វេដ្ឋើមបឱី្យយសវេព្រឹមចបាននូេវេ�លវេ� និងបុវេងើើននូេទី�នាកទ់ី�នង
និងកិចចសហព្រឹបុតិបុតេកិារលអព្រឹបុថ្ងៃ�រវាង   ៖ ព្រឹបុជាជំន វេសដ្ឋឋកិចច
និងការផារភាា បុក់ំុងេស័ិយឌីជីីំ�លថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរឱ្យយ
កានខ់ែតទូីល�ទូីលាយខែ�មវេទីៀត។ ព្រឹបុវេទីសឥណាា ចងឱ់្យយ�ន
ការវេហាះវេហើរព្រឹតង�ី់ព្រឹបុវេទីសឥណាា មកព្រឹបុវេទីសកមុុជា វេដ្ឋើមបី
ជាផលព្រឹបុវេយ៉ាជំនស៍ព្រឹ�បុព់្រឹបុជាជំនថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ ជា
�ិវេសសសព្រឹ�បុព់្រឹបុជាជំនកមុុជាខែដ្ឋលខែសែងរកការ�ាបាល
ជំ�ងឺវេ�សាធារណរដ្ឋឋឥណាា ។ ជាងវេនះវេ�វេទីៀត ជាការ
បុងើឱ្យកាសឱ្យយព្រឹបុជាជំនឥណាា បានមកទីសសនកិចចវេ�ព្រឹបា-
សាទីអងគរេតេ និងបានវេ�ើញេបុបធម ៌ព្រឹបុថ្ងៃ�ណី និងទី�វេនៀម-
ទី�ែ បុរ់បុស់ព្រឹបុវេទីសកមុុជា ខែដ្ឋល�នទី�នាកទ់ី�នង�ំជា
យូរលងណ់ាស់មកវេហើយ។ វេលាកជំ�ទាេវេជំឿជាកយ់៉ាោ ង
មុត��ថា េស័ិយវេទីសចរណ៍ គឺ្គជាេស័ិយមយួខែដ្ឋលផេល់
ព្រឹបុវេយ៉ាជំនដ៍្ឋល់ទី�នាកទ់ី�នងរវាងព្រឹបុជាជំនទា�ង�ីរ វេហើយ
េស័ិយវេនះកប៏ានវេដ្ឋើរតួយ៉ាោ ងស�ខានក់ំុងការអភេិឌីឍវេសដ្ឋឋ-
កិចច ថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរផងខែដ្ឋរ។

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានវេសំើសុ�ការ��ព្រឹទី�ីសវេមេច
ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា កដូ៏្ឋចជាព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក
កមុុជា វេលើគ្គវេព្រឹ�ងេនិិវេយ៉ាគ្គរបុស់សាធារណរដ្ឋឋឥណាា វេលើ
េស័ិយសុខាភបិាល និងការ�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីកកិចចសហព្រឹបុតិបុតេកិារ

សដេ�ំចវីិបំុលដេសនាភក្តីំី សាយ ឈុំំ� ទទួលជួួបុ
ដេ�ក្តីជួ�ទាវី ដេ�វីីយ៉ាា នីី ឧតំ្តាំ � ខូូប្រា�ហ្គាា � ឯក្តីអគ្គារ�ឋទូតឥណ្ឌាា ថ្មីីី

វេលាកជំ�ទាេ វេដ្ឋេយី៉ាោ នី ឧតាំេ � �ូព្រឹបាហាគ ដ្ឋ និងសវេមេចេបុិុលវេសនាភកេី សាយ ឈុ�
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ខាងេស័ិយការ�រជាតរិវាងព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរឱ្យយបានកានខ់ែត
ខាែ �ងកាែ បុខែនថមវេទីៀត។ 

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបាន�នព្រឹបុសាសនថ៍ា ព្រឹបុ-
វេទីសឥណាា ខែតងខែតជួំយអភេិឌីឍធនធានមនុសសរបុស់ព្រឹបុវេទីស
កមុុជា កំុងវេនាះបានផេល់អាហារូបុករណ៍ឱ្យយព្រឹកសួង សាថ បុន័ 
និងសកលេទិីាល័យនានា កំុងការ�ព្រឹងឹងសមតថភា�វេលើ
ជំ�នាញបុវេចចកេទិីា�ត័�៌ន និងជំ�នាញវេផសងៗវេទីៀត។ ជា
មយួ�ំវេនះ ក�៏នកមីេធិីបុណេុ ះបុណាេ លខែផកំ�ត័�៌នេទិីា
សព្រឹ�បុម់ន្ត្រីនេរីាជំការថ្ងៃនសភាកមុុជា ខែដ្ឋលវេរៀបុច�វេ�ើងវេ�យ
មជំឈមណា លព្រឹសាេព្រឹជាេការងារសភាវេ�ព្រឹបុវេទីសឥណាា ផង
ខែដ្ឋរ។

កំុងនាមព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា និងកំុង
នាមសវេមេចផ្លាា ល់ សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុំំ� បាន
សខែមេងនូេការអបុអរសាទីរជូំនច�វេ�ះវេលាកជំ�ទាេ ដេ�វីី
យ៉ាា នីី ឧតំ្តាំ � ខូូប្រា�ហ្គាា � ខែដ្ឋលព្រឹតូេបានរ�ឋ ភបិាល ថ្ងៃន
សាធារណរដ្ឋឋឥណាា  ខែតងតាំ�ងជាឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតេសិាមញ្ញា  
និងវេ�ញសមតថភា� ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋឥណាា ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជា-
ណាចព្រឹកកមុុជា។ សវេមេច�នជំ�វេនឿវេជំឿជាកថ់ា កំុងអាណតេិ
វេបុសកកមកីារទូីតរបុស់វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត នឹងបុនេ
�ិត��រមួច�ខែណក�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីកទី�នាកទ់ី�នងមតិេភា� និងកិចច-
សហព្រឹបុតិបុតេកិាររវាងព្រឹបុជាជំន និងព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរឱ្យយកាន់
ខែតលអព្រឹបុវេសើរវេ�ើងខែ�មវេទីៀត វេដ្ឋើមបនីា�មកនូេផលព្រឹបុវេយ៉ាជំន៍
វេ�េញិវេ�មកសព្រឹ�បុព់្រឹបុជាជំន និងព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ ទា�ង
កំុងវេ�លបុចចុបុបនំ និងវេ�អនាគ្គត។

សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបានសខែមេងនូេការអបុអរសាទីរ
ជាមយួនឹងព្រឹបុជាជំន និងរ�ឋ ភបិាល ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋឥណាា
កំុងឱ្យកាសព្រឹបារ�ធទិីវាបុណុយជាតិ�ួបុវេលើកទីី៧២ និងសូម

ព្រឹបុសិទីធ�រជូំនព្រឹបុជាជំន និងរ�ឋ ភបិាល ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋ-
ឥណាា �នេឌីឍនភា� និងេបិុុលភា�។ ជាមយួ�ំវេនាះ សវេមេច
បានវេកាតសរវេសើរ និងអបុអរសាទីរច�វេ�ះរ�ឋ ភបិាលឥណាា
ខែដ្ឋលទីទីួលបានវេជាគ្គជំយ័កំុងការផលិត និងផគតផ់គងវ់ាោ ក-់
សា�ងព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹងេរីុសកូេដី្ឋ-១៩ ខែដ្ឋលជាកេីសងឹមឹសព្រឹ�បុ់
ព្រឹបុជាជំនឥណាា  កដូ៏្ឋចជាមនុសសជាតិទា�ងអស់។   សវេមេច
�នជំ�វេនឿវេជំឿជាកយ់៉ាោ ងមុត��ថា ព្រឹបុវេទីសឥណាា  កដូ៏្ឋចជា
�ិភ�វេលាកទា�ងមូលនឹងយកឈះំវេលើេរីុសកូេដី្ឋ-១៩ជាក់
ជា�ុ�ខាន។

សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបាន�នព្រឹបុសាសនថ៍ា ព្រឹបុវេទីស
ទា�ង�ីរ (កមុុជា-ឥណាា ) �នព្រឹបុេតេសិាន្ត្រីសេទី�នាកទ់ី�នងព្រឹបុថ្ងៃ�-
ណី មតិេភា�តាំ�ង�ីយូរលងម់កវេហើយ វេហើយបានភាា បុ់
ទី�នាកទ់ី�នងការទូីតតាំ�ង�ីឆំ្នាំ�១៩៥២ វេ�វេ�លខែដ្ឋលព្រឹបុវេទីស
កមុុជាសថិតវេ�វេព្រឹកាមអាណានិគ្គមបារា�ង។ កំុងរបុបុព្រឹបុល័យ
�ូជំសាសន ៍បុោុល�ត ទី�នាកទ់ី�នងការទូីតវេនះព្រឹតូេកាតផ់្លាេ ច់
មយួរយៈ វេហើយព្រឹតូេបានភាា បុទ់ី�នាកទ់ី�នងការទូីតជាផែូេការ
វេ�ើងេញិកំុងឆំ្នាំ�១៩៨១ រហូតមកដ្ឋល់បុចចុបុបនវំេនះ។

សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបានវាយតថ្ងៃមែ�ុស់ច�វេ�ះទី�នាក-់
ទី�នងមតិេភា� និងកិចចសហព្រឹបុតិបុតិេការរវាងព្រឹបុជាជំន និង
រ�ឋ ភបិាលថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ ខែដ្ឋលព្រឹតូេបាន�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីក
ឥតឈបុឈ់រ។ ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជាសូមខែ�ែងអ�ណរ-
គុ្គណដ្ឋល់រ�ឋ ភបិាលឥណាា ខែដ្ឋលជំយួវេព្រឹជាមខែព្រឹជំងព្រឹបុវេទីស
កមុុជា កំុងបុ�ុែវេហតុឯករាជំយជាតិវេ�ឆំ្នាំ�១៩៥៣ វេហើយ
ចាំបុ�ី់ឆំ្នាំ�១៩៨១មក ព្រឹបុវេទីសកមុុជាខែតងខែតបានទីទីួលនូេ
ជំ�នួយឥតស�ណង ជំ�នួយកមចសីមបទាន េបុបធម ៌អរយិធម ៌
សាសនា បុវេចចកវេទីស ការអភេិឌីឍធនធានមនុសស និងជំ�នួយ
ខាងសងគមជាវេព្រឹចើនវេទីៀត។ ជាមយួវេនាះ ព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរក៏

បុុគ្គគលិកសាថ នទូីតថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋឥណាា  និងថំាកដឹ់្ឋកនា�អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភាកមុុជា កំុងជំ�នបួុសេនាការ
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បានជំ�រុញនូេការេនិិវេយ៉ាគ្គ ការផ្លាែ ស់បុេូរ�ណិជំាកមី និង
វេទីសចរណ៍វេ�េញិវេ�មក ខែដ្ឋលបានរមួេភិាគ្គទានយ៉ាោ ង
វេព្រឹចើនដ្ឋល់ការអភេិឌីឍព្រឹបុវេទីសកមុុជាឱ្យយ�នមុ��ត�់ីីដូ្ឋច
វេ�លបុចចុបុបនំវេនះ។

សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបានខែ�ែងអ�ណរគុ្គណដ្ឋល់សាថ ន
ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត និងរ�ឋ ភបិាលឥណាា  ខែដ្ឋលខែតងខែតបានជំួយ
បុណេុ ះបុណាេ លធនធានមនុសសជាវេព្រឹចើនដ្ឋល់ព្រឹបុវេទីសកមុុជា។ 
តាំមរយៈវេបុសកកមីការទូីតរបុស់វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត
សវេមេចសងឹមឹថា វេលាកជំ�ទាេនឹងបុនេជំួយជំ�រុញការេនិិវេយ៉ាគ្គ
ទុីននានា ការផ្លាែ ស់បុេូរ�ណិជំាកមី និងចលនាព្រឹបុជាជំន
ឥណាា ឱ្យយមកទីសសនាវេ�ព្រឹបុវេទីសកមុុជាបានវេព្រឹចើនខែ�មវេទីៀត
បុនាា បុ�់ីបុញ្ញចបុេ់បិុតេិកូេដី្ឋ-១៩។

សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបានបុញ្ញាា កថ់ា នាវេ�លកនែង
វេ� ព្រឹ�ឹទីធសភាខែតងខែត��ព្រឹទី និងវេលើកទឹីកចិតេដ្ឋល់រាជំរ�ឋ -
ភបិាលកមុុជា ខែដ្ឋលបានចុះហតថវេលខាវេលើកិចចព្រឹ�មវេព្រឹ�ៀង 
សនធិសញ្ញាា  និងអនុសសរណៈវេយ៉ាគ្គយល់�ំ វេហើយបុនាា បុ�ី់
ឯកសារទា�ងវេនះព្រឹតូេបានផេល់សចាំច បុន័រចួវេហើយ ព្រឹ�ឹទីធសភា
វេ�ខែតវេលើកទឹីកចិតេ និង��ព្រឹទីឱ្យយរ�ឋ ភបិាល ថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង
�ីរអនុេតេវេ�វេ�យរលូន និងព្រឹបុកបុវេ�យព្រឹបុសិទីធភា�។
បុចចុបុបនំ ព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរក��ុងខែតវេរៀបុច�នូេកិចចព្រឹ�មវេព្រឹ�ៀង 
សនធិសញ្ញាា  អនុសសរណៈវេយ៉ាគ្គយល់�ំមយួច�នួន និង
ក��ុងខែត�ិភាកា�ំយ៉ាោ ងម�ញឹក វេហើយព្រឹ�ទឹីធសភានឹង
វេព្រឹតៀម�ែួនជាវេព្រឹសចវេដ្ឋើមប�ី�ព្រឹទី និងវេលើកទឹីកចិតេដ្ឋល់ការចុះ
ហតថវេលខាវេលើសនធសិញ្ញាា  កិចចព្រឹ�មវេព្រឹ�ៀង អនុសសរណៈ
ទា�ងអស់របុស់រ�ឋ ភបិាល ថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ ព្រឹ�មទា�ង
វេព្រឹតៀម�ែួនវេដ្ឋើមបចូីលរមួផេល់វេយ៉ាបុល់ អនុមត័ផេល់សចាំច បុន័
សព្រឹ�បុឱ់្យយព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរយកវេ�អនុេតេ សព្រឹ�បុជ់ាមូល-
�ឋ នថ្ងៃនការអភេិឌីឍព្រឹបុវេទីសជាតិផង និងជាមូល�ឋ នកំុងការ
រមួច�ខែណកកសាងសនេិភា� សថិរភា� និងការអភេិឌីឍទា�ង
វេ�កំុងត�បុន ់និងអនេរជាតិផង។

សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា បានឯកភា�ច�វេ�ះព្រឹបុសាសន៍
របុស់វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត ទាកទ់ីងនឹងការេនិិវេយ៉ាគ្គ
វេលើេស័ិយសុខាភបិាល កដូ៏្ឋចជាវេលើេស័ិយវេផសងៗវេទីៀត
វេហើយសវេមេចនឹង��ព្រឹទីទា�ងព្រឹសុងច�វេ�ះវេ�លវេ�ថ្ងៃនការ
េនិិវេយ៉ាគ្គទា�ងវេនាះវេ�កំុងព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា។

សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបានបុញ្ញាា កថ់ា នាវេ�លកនែង
វេ�វេនះ ព្រឹ�ឹទីធសភាថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរបានវេធែើការទី�នាកទ់ី�នង

និងកិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការជាមយួ�ំយ៉ាោ ងរលូន និង�ន
ព្រឹបុសិទីធភា�។ ព្រឹ�ឹទីធសភាកមុុជានីតិកាលទីី៤វេនះ បានចាំត-់
តាំ�ងឱ្យយ�នព្រឹកុមមតិេភា�វេទីែភាគី្គជាមយួនឹងព្រឹ�ឹទីធសភា
ឥណាា រចួវេហើយ។ ជាមយួ�ំវេនាះ សវេមេចបានខែ�ែងអ�ណរ-
គុ្គណដ្ឋល់សាថ នឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត និងរ�ឋ ភបិាលឥណាា  ខែដ្ឋល
បានជួំយវេលើកកមុស់ការអភេិឌីឍធនធានមនុសសដ្ឋល់មន្ត្រីនេី
ថ្ងៃនអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា តាំមរយៈការផេល់អាហា-
រូបុករណ៍រយៈវេ�ល�ែី មធយម វេ�វេរៀនវេ�សាធារណរដ្ឋឋឥណាា  
ខែដ្ឋលគិ្គតចាំបុត់ាំ�ង�ីឆំ្នាំ�២០១២មក គឺ្គ�នច�នួន១២៤នាក ់
វេហើយព្រឹ�ឹទីធសភាឥណាា កប៏ានបុញ្ញាូ នអកំជំ�នាញខែផកំព្រឹសាេព្រឹជាេ
មកជួំយបុណេុ ះបុណាេ លមន្ត្រីនេីអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា
វេ�ភំ�វេ�ញផងខែដ្ឋរ។ វេលើស�ីវេនះ សាថ នទូីតឥណាា បានបុវេងើើន
ច�ណងមតិេភា�ជាមយួនឹងមន្ត្រីនេីសភាតាំមរយៈការវេរៀបុច�
កមីេធិីហាតវ់េយ៉ាហាគ  (Yoga) វេ�កំុងអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ ន
ព្រឹ�ឹទីធសភាផងខែដ្ឋរ។  

កំុងនាមព្រឹ�ឹទីធសភា និងកំុងនាមសវេមេចផ្លាា ល់ សវេមេច
ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបានព្រឹបុកាសវេព្រឹតៀម�ែួន នឹងវេធែើកិចចសហ-
ព្រឹបុតិបុតេកិារលអជាមយួនឹងវេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត និង
សាថ នទូីតឥណាា ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា វេដ្ឋើមបរីមួ
ច�ខែណកដ្ឋល់ការ�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីកទី�នាកទ់ី�នង និងកិចចសហព្រឹបុតិ-
បុតេកិាររវាងព្រឹបុជាជំន និងព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ កំុងវេ�លបុចចុបុបនំ 
និងវេ�អនាគ្គត។ តាំមរយៈវេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត 
សវេមេចបាន��នា�នូេការផ្លាេ �វេផើើសួរសុ�ទុីកខជូំនឯកឧតេម
ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋឥណាា  ព្រឹបុកបុវេ�យ
មវេនាសវេញ្ញចតនាព្រឹជាលវេព្រឹ� វេ�យវេសចកេីវេ�រ� និង
នឹករឭក៕

(អតថបុទី៖ នុត សចចៈ រូបុភា�៖ គ្គង ់យ៉ាោ រនី)

សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុ� �តរូបុអនុសាេរយីជាមយួវេលាកជំ�ទាេ វេដ្ឋេយី៉ាោ នី ឧតាំេ � �ូព្រឹបាហាគ ដ្ឋ
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សដេ�ំចវីិបុំលដេសនាភក្តីំី សាយ ឈុំំ� ទទួលជួួបុឯក្តីអគ្គារ�ឋទូត
នៃនីសាធារណរ�ឋហី្វីលីពីីីនីថ្មីីី

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃសុព្រឹក ទីី១៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេេលាវេ�ោ ង 

៨:៣០នាទីី សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធាន

ព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា បានអនុញ្ញាា តឱ្យយ

វេលាកជំ�ទាេ ម៉ាា ដេរៀ អ៊ែអែដេ�ើលតី្តាំ សំ.ីអាគ្គីណូ (Maria

Amelita C. Aquino) ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតេសិាមញ្ញា  និងវេ�ញ

សមតថភា� ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋហែីលី�ីន�ីី ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណា

ចព្រឹកកមុុជា ចូលជំួបុវេធែើសេនាការ និងសខែមេងការគ្គួរសម 

វេ�េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

កំុងនាមព្រឹ�ឹទីធសភាថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា និងកំុង

នាមសវេមេចផ្លាា ល់ សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុំំ� បាន

សខែមេងនូេការអបុអរសាទីរជូំនច�វេ�ះវេលាកជំ�ទាេ ម៉ាា ដេរៀ 

អ៊ែអែដេ�ើលតី្តាំ សំ.ីអាគ្គីណូ ខែដ្ឋលព្រឹតូេបានរ�ឋ ភបិាល ថ្ងៃន

សាធារណរដ្ឋឋហែលីី�នីខែតងតាំ�ងជាឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតេសិាមញ្ញា

និងវេ�ញសមតថភា� ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋហែីលី�ីន ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះ-

រាជាណាចព្រឹកកមុុជា។ សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេី�នជំ�វេនឿ

វេជំឿជាកថ់ា កំុងអាណតេិវេបុសកកមីការទូីតរបុស់វេលាកជំ�ទាេ

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតនឹងបុនេ�ិត��វេលើកកមុស់ទី�នាកទ់ី�នង និងកិចច

សហព្រឹបុតិបុតេកិារវេលើព្រឹគ្គបុេ់ស័ិយរវាងព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក-

កមុុជា និងសាធារណរដ្ឋឋហែីលី�ីន ឱ្យយកានខ់ែតលអព្រឹបុវេសើរ

បុខែនថមវេទីៀត វេដ្ឋើមបជីាគុ្គណព្រឹបុវេយ៉ាជំនដ៍្ឋស៏�ខានស់ព្រឹ�បុ់

ព្រឹបុជាជំនថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរទា�ងវេ�លបុចចុបុបនំ និងវេ�ល

អនាគ្គត។

កំុងឱ្យកាសវេនាះ វេលាកជំ�ទាេ ម៉ាា ដេរៀ អ៊ែអែដេ�ើលតី្តាំ សំ.ី 

អាគ្គីណូ បានខែ�ែងអ�ណរគុ្គណយ៉ាោ ងព្រឹជាលវេព្រឹ�ច�វេ�ះ

សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ខែដ្ឋលបានអនុញ្ញាា តឱ្យយចូលជំួបុ

សខែមេងការគ្គួរសម។ វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានសនា

ថា កំុងអាណតេិវេបុសកកមីការទូីតរបុស់វេលាកជំ�ទាេវេ�

ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា វេលាកជំ�ទាេនឹង�ិត��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងបុនេ

�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីកទី�នាកទ់ី�នង និងសហព្រឹបុតិបុតេកិាររវាងព្រឹបុវេទីស

ទា�ង�ីរ ជា�ិវេសសវេលើេស័ិយ�ណិជំាកមី វេសដ្ឋឋកិចច និង

េស័ិយេនិិវេយ៉ាគ្គ វេដ្ឋើមបជីាផលព្រឹបុវេយ៉ាជំនស៍ព្រឹ�បុព់្រឹបុវេទីស

ទា�ង�ីរឱ្យយកានខ់ែតព្រឹបុវេសើរវេ�ើងខែ�មវេទីៀត។ 

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានជំព្រឹ�បុជូំនសវេមេចព្រឹបុធាន

ព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹជាបុថា កំុងវេបុសកកមកីារទូីតរបុស់វេលាកជំ�ទាេ

គ្គឺវេផ្លាេ តស�ខានវ់េលើការជំួយជំ�រុញឱ្យយ�នទី�នាកទ់ី�នង និង

សហព្រឹបុតិបុតេិការលអរវាងព្រឹបុជាជំនថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ �ី

វេលាកជំ�ទាេ �ោ វេរៀ ខែអាវេមើលីតាំ សីុ.អាគី្គណូ និងសវេមេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុ�



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
5

វេព្រឹ�ះចាំបុត់ាំ�ង�ីការចាំបុវ់េផេើមថ្ងៃនទី�នាកទ់ី�នងការទូីតថ្ងៃន

ព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ ព្រឹបុជាជំន ថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ�នការទាកទ់ីង

�ំតាំ�ង�ីយូលងណ់ាស់មកវេហើយ។ 

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានសនាថា នឹង�ិត��ចូល-

រមួច�ខែណកកំុងការអភេិឌីឍធនធានមនុសសវេ�ព្រឹ�ះរាជាណា-

ចព្រឹកកមុុជា �ីវេព្រឹ�ះកតាំេ ធនធានមនុសស�នសារស�ខាន់

ណាស់ សព្រឹ�បុជ់ំួយអភេិឌីឍព្រឹបុវេទីសកមុុជាឱ្យយ�នការរកី-

ចវេព្រឹមើន។ វេព្រឹ��ីវេនះ ព្រឹបុវេទីសហែីលី�ីនបានផេល់អាហារូបុ-

ករណ៍ដ្ឋល់និសិសតកមុុជាវេ�សិកាេស័ិយេទិីាសាន្ត្រីសេ និង

េស័ិយវេផសងៗវេទីៀត វេ�ព្រឹបុវេទីសហែីលី�ីន។ វេលាកជំ�ទាេក៏

បានសនាផងខែដ្ឋរថា នឹង�ិត��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងខែសែងរកអាហា-

រូបុករណ៍បុខែនថមវេទីៀត សព្រឹ�បុន់ិសិសតកមុុជា ព្រឹ�មទា�ងសហ-

ការវេរៀបុច�េគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លតាំមរយៈសាថ បុន័អបុរ់ �វេ�ព្រឹ�ះ-

រាជាណាចព្រឹកកមុុជា។

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានបុញ្ញាា កអ់��ីទី�នាកទ់ី�នង

អនេរសភា ជា�ិវេសសសភាថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ ខែតង�ន

ការផ្លាែ ស់បុេូរគ្គណៈព្រឹបុតិភូ�ំវេ�េញិវេ�មក។ នាវេ�លខាង

មុ� ព្រឹបុវេទីសកមុុជានឹងវេធែើជា�ច ស់ផាះវេរៀបុច�កិចចព្រឹបុជុំ�ភា�

ជាថ្ងៃដ្ឋគូ្គសភាអាសីុអឺរ ោុបុ (ASEP) វេលើកទីី១១ វេ�ឆំ្នាំ�២០២១ 

និងមហាសនំិបាតអនេរសភាអាសាា ន (AIPA) វេលើកទីី៤៣ 

វេ�ឆំ្នាំ�២០២២ ព្រឹ�មទា�ងការវេរៀបុច�ការព្រឹបុកួតកីឡាសីុវេហគម

វេ�ឆំ្នាំ�២០២៣។ វេលាកជំ�ទាេសូម��ព្រឹទី និងអវេញ្ញា ើញភាគ្គី

ហែីលី�ីនចូលរមួកំុងព្រឹ�ឹតិេការណ៍ស�ខាន់ៗ ទា�ងអស់វេនាះ

ផងខែដ្ឋរ។

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានបុញ្ញាា កថ់ា វេ�ឆំ្នាំ�២០២២

ខាងមុ�វេនះ គឺ្គជា�ួបុវេលើកទីី៦០ ថ្ងៃនទី�នាកទ់ី�នងការទូីតថ្ងៃន

ព្រឹបុវេទីសហែីលី�ីន-កមុុជា។ វេលាកជំ�ទាេបានវេព្រឹតៀម�ែួនជា

វេព្រឹសចវេដ្ឋើមបសីហការជាមយួនឹងភាគី្គ�ក�់ន័ធ កំុងការវេរៀបុច�

�ិធីអបុអរសាទីរ�ួបុវេលើកទីី៦០ ថ្ងៃនទី�នាកទ់ី�នងការទូីតថ្ងៃន

ព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរឱ្យយកានខ់ែត�នភា�អធិកអធម។ ជាមយួ�ំ

វេនាះ វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតបានខែ�ែងអ�ណរគុ្គណច�វេ�ះ

រាជំរ�ឋ ភបិាលកមុុជា ខែដ្ឋលបានជួំយព្រឹបុជាជំនហែីលី�ីនខែដ្ឋល

ក��ុងសំាកវ់េ�ព្រឹបុវេទីសកមុុជា បានបុវេងើើតសភា�ណិជំាកមី

កាល�ីវេ�ល�ីីៗ វេហើយបុនាា បុ�់ីជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ផុតរលតវ់េ� 

សភា�ណិជំាកមីវេនះនឹង�ិត���ព្រឹងឹង�ព្រឹងីកទី�នាកទ់ី�នង 

និងកិចចសហព្រឹបុតិបុតេកិារកំុងការវេលើកកមុស់ទី�នាកទ់ី�នង

វេសដ្ឋឋកិចចរវាងព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ។

សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� បានសខែមេងនូេ

វេសចកេីវេ�ញចិតេ និងវាយតថ្ងៃមែ�ុស់ច�វេ�ះទី�នាកទ់ី�នងមតិេ

ភា� និងកិចចសហព្រឹបុតិបុតេកិាររវាងព្រឹបុជាជំន និងព្រឹបុវេទីស

បុុគ្គគលិកសាថ នទូីតថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋហែីលី�ីន និងថំាកដឹ់្ឋកនា�អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភាកមុុជា កំុងជំ�នួបុសេនាការ
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ទា�ង�ីរ ខែដ្ឋល�នការរកីចវេព្រឹមើនឥតឈបុឈ់រ។ ការរកី-

ចវេព្រឹមើន និងទី�នាកទ់ី�នងដ្ឋល៏អវេនះ ខែសេងវេ�ើងតាំមរយៈការ

ផ្លាែ ស់បុេូរដ្ឋ�វេណើ រទីសសនកិចចរបុស់ថំាកដឹ់្ឋកនា�ក��ូល ថំាកដ់្ឋឹក-

នា�ជាន�់ុស់ និងថំាកដ់្ឋឹកនា�តាំមព្រឹកសួង សាថ បុន័នានាថ្ងៃន

ព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ។

សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេីបានខែ�ែងអ�ណរគុ្គណដ្ឋល់រ�ឋ ភ-ិ

បាលហែីលី�ីន ច�វេ�ះការផេល់អាហារូបុករណ៍ដ្ឋល់និសិសត 

និងមន្ត្រីនេីរាជំការកមុុជាឱ្យយបានវេ�សិកាថំាកឧ់តេមសិកា 

និងវេព្រឹកាយឧតេមសិកាវេ�តាំមសកលេទិីាល័យនានាវេ�

ព្រឹបុវេទីសហែីលី�ីន។ សវេមេចកប៏ានសខែមេងនូេវេសចកេីរកីរាយ

ច�វេ�ះការបុវេងើើតសភា�ណិជំាកមីហែីលី�ីនវេ�ព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកកមុុជា កាល�ីវេ�ល�ីីៗកនែងវេ�វេនះ។ សវេមេច

សងឹមឹថា បុនាា បុ�់ីបុញ្ញចបុជ់ំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ យនេការវេនះនឹងបុនេ

ដ្ឋ�វេណើ រការ  ខែដ្ឋលនឹងជំួយជំ�រុញ និងវេលើកកមុស់បុខែនថមវេទីៀត

ដ្ឋល់េស័ិយវេសដ្ឋឋកិចច និង�ណិជំាកមីរវាងព្រឹបុទីសទា�ង�ីរ។ 

ជាមយួ�ំវេនាះ សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាកប៏ានវេសំើដ្ឋល់

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត ជួំយចលនា និងវេលើកទឹីកចិតេអំក

វេទីសចរ និងអំកេនិិវេយ៉ាគិ្គនហែីលី�ីនមកបុណាេ កទុ់ីនេនិិ-

វេយ៉ាគ្គវេ�ព្រឹបុវេទីសកមុុជា និងជំួយជំ�រុញការផ្លាែ ស់បុេូរ�ណិជំា-

កមីរវាងព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរបុខែនថមវេទីៀត វេដ្ឋើមបជីាគុ្គណព្រឹបុវេយ៉ា-

ជំនស៍ព្រឹ�បុព់្រឹបុជាជំន និងព្រឹបុវេទីសទា�ង�ីរ។  

សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេបីានខែ�ែងអ�ណរគុ្គណដ្ឋល់សាថ ន

ទូីតហែីលី�ីនព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា ខែដ្ឋលបានជំួយ

រមួច�ខែណកវេលើកកមុស់ការអភេិឌីឍធនធានមនុសសថ្ងៃនអគ្គគ-

វេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា តាំមរយៈការផេល់ព្រឹគូ្គបុវេព្រឹងៀន

បុណេុ ះបុណាេ លភាសាអងវ់េគ្គែសដ្ឋល់មន្ត្រីនេីថ្ងៃនអគ្គគវេលខាធិ-

ការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា។ សវេមេចសងឹមឹថាសាថ នទូីតហែីលី�ីន

នឹងបុនេ��ព្រឹទីវេលើការបុណេុ ះបុណាេ ល�ព្រឹងឹងសមតថភា�ភាសា

អងវ់េគ្គែស និងជំ�នាញនានាៗ ដ្ឋល់មន្ត្រីនេីថ្ងៃនអគ្គគវេលខាធិការ-

�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភានាវេ�លខាងមុ�បុខែនថមវេទីៀត។ 

សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេីបានបុញ្ញាា កថ់ា សភាកមុុជានឹង

វេធែើជា�ច ស់ផាះវេរៀបុច�កិចចព្រឹបុជុំ�ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូ្គសភាអាសីុអឺរ ោុបុ

(ASEP) វេលើកទីី១១ នាខែ�តុលា ឆំ្នាំ�២០២១ និងមហាសនិំ-

បាតអនេរសភាអាសាា ន (AIPA) វេលើកទីី៤៣ វេ�ឆំ្នាំ�២០២២។

ជាមយួ�ំវេនាះ សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបានវេសំើសុ�ការ��ព្រឹទី 

និងអវេញ្ញា ើញសភាហែីលី�ីនចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ខាងវេលើ។

តាំមរយៈវេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ-

សភាបានផ្លាេ �វេផើើនូេការសួរសុ�ទុីកខវេ�យវេសចកេីវេ�រ�រាបុ់

អានដ្ឋ�៏ុង�់ុស់ជូំនច�វេ�ះឯកឧតេមព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃន

សាធារណរដ្ឋឋហែីលី�ីន។

កំុងនាមព្រឹ�ឹទីធសភា និងកំុងនាមសវេមេចផ្លាា ល់ សវេមេច

ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបានវេព្រឹតៀម�ែួននឹងវេធែើកិចចសហព្រឹបុតិបុតេិ-

ការលអជាមយួនឹងវេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត និងសាថ នទូីត

ហែីលី�ីនព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាណាចព្រឹកកមុុជា។ សវេមេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ-

សភាបានព្រឹបុសិទីធ�រជូំនវេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីត សូម�ន

សុ�ភា�លអ និងទីទីួលបានវេជាគ្គជំយ័ កំុងវេបុសកកមកីារ

ទូីតដ្ឋឧ៏តេុងគឧតេមវេ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា៕

(អតថបុទី៖ នុត សចចៈ រូបុភា�៖ គ្គង ់យ៉ាោ រនី)

សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុ� �តរូបុអនុសាេរយីជាមយួវេលាកជំ�ទាេ �ោ វេរៀ ខែអាវេមើលីតាំ សីុ.អាគី្គណូ
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ឯក្តីឧតដ�ក្តីិតំិនីីតិដេ�សលបុណាិ ត សំ�� � ដេសើើឱ្យយប្រាក្តីុ�ប្រាបុ�ក្តីាសង្កាា ត់ក្តីើងំខូណា អ៊ែសនីសខំូ 
យក្តីចិតំទំក្តីដាក្តី់អនីំវីតំដេ�លនីដេយ៉ា�យភូ�ិ ឃុំំ� សង្កាា ត់ ម៉ានីសវំីតិិភាពីឱ្យយម៉ានីប្រាបុសទិធភាពី

ឯកឧតដមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � អនុព្រឹបុធាន
ទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបានវេសំើឱ្យយស�ជំិក ស�ជិំកាព្រឹកុមព្រឹបឹុកា
សងាើ ត ់កំុង�ណា ខែសនសុ� ព្រឹតូេយកចិតេទុីក�ក�់ុស់កំុង
ការអនុេតេវេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត ់�នសុេតថិភា�
របុស់រាជំរ�ឋ ភបិាលវេទីើបុនឹងបានខែកសព្រឹមួល និងព្រឹបុកាស
ឱ្យយវេព្រឹបុើកាល�ីវេ�ល�ីីៗវេនះ វេដ្ឋើមបជីាព្រឹបុវេយ៉ាជំនជូ៍ំនព្រឹបុជា-
�លរដ្ឋឋ។

ឯកឧតដមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � អនុព្រឹបុធាន
ទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា ខែដ្ឋលជាត�ណាងដ្ឋ�៏ុង�់ុស់របុស់សវេមេច
េបិុុលវេសនាភកេី  សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជា-
ណាចព្រឹកកមុុជាបាន�នព្រឹបុសាសនដូ៍្ឋចវេនះ កំុងឱ្យកាស
ចុះជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងអងគវេបាះវេឆំ្នាំតព្រឹ�ឹទីធសភា
កំុង�ណា ខែសនសុ� ខែដ្ឋលអមដ្ឋ�វេណើ រវេ�យឯកឧតេម  ជា 
ដេជួ�ឋ ព្រឹបុធានគ្គណៈកមកីារទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា និងជាព្រឹបុធានព្រឹកុម
ស�ជំិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី១ (រាជំធានីភំ�វេ�ញ) និង
វេ�យ�នការចូលរមួ�ីព្រឹបុធានព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ណា  គ្គណៈអភ-ិ
បាលអភបិាលរង ថំាកដ់្ឋឹកនា��ណា  ព្រឹ�មទា�ងស�ជំិក 
ស�ជិំកាព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ តចូ់លរមួសរុបុច�នួន៥៨រូបុ វេ�
សាលា�ណា ខែសនសុ� រាជំធានីធានីភំ�វេ�ញ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី
២៩ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

បុនាា បុ�ី់វេលាកអភបិាល�ណា ខែសនសុ�រាយការណ៍អ��ី 
លទីធផលជាេជិំា�ន និងការវេសសសល់ថ្ងៃនការវេធែើស�ហ-
រណកមកីារយិ៉ាល័យជំ�នាញទា�ង១១រចួមក ឯកឧតដមកិតេ-ិ
នីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � បានវាយតថ្ងៃមែ�ុស់ច�វេ�ះ

លទីធផលដ្ឋល៏អព្រឹបុវេសើរកំុងការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ�ទូីទា�ង
�ណា  វេដ្ឋើមបឱី្យយមូល�ឋ ន�នការអភេិឌីឍ និងរកីចវេព្រឹមើនវេលើ
ព្រឹគ្គបុេ់ស័ិយ។ ដូ្ឋចវេនះ វេដ្ឋើមបបីុវេព្រឹមើវេសវាជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋឱ្យយ
បានកានខ់ែតព្រឹបុវេសើរវេ�ើងខែ�មវេទីៀតវេនាះ សូមថំាកដ់្ឋឹកនា�
�ណា  កដូ៏្ឋចជាមន្ត្រីនេជីំ�នាញការយិ៉ាល័យទា�ង១១ ថ្ងៃនរដ្ឋឋបាល
�ណា ខែសនសុ� ព្រឹតូេបុនេយកចិតេទុីក�កក់ំុងការបុ�វេ�ញ
ភារកិចចរបុស់�ែួនឱ្យយបានចាស់លាស់ និងព្រឹបុតិបុតេិឱ្យយបាន
ព្រឹតឹមព្រឹតូេតាំមចាបុខ់ែដ្ឋលរាជំរ�ឋ ភបិាលខែកសព្រឹមួលវេ�ល-
នវេយ៉ាបាយភូម ិ �ុ�  សងាើ ត ់ �នសុេតថិភា�  ខែដ្ឋល�ន
លកខណសមបតេិ ៧យ៉ាោ ងដូ្ឋចជា៖ ១-ផេល់វេសវាសាធារណៈ 
ជា�ិវេសសវេសវារដ្ឋឋបាលព្រឹបុកបុវេ�យគុ្គណភា� ត�ែ ភា� 
និងទីទួីលបានជំ�វេនឿទុីកចិតេ។ ២-�ីនបុទីវេលីើស លួច ឆក ់
បុែន ់វេព្រឹគ្គឿងវេញៀន ខែលបងសីុសង�ុសចាបុ ់និងបុទីវេលីើស
ព្រឹគ្គបុព់្រឹបុវេភទី។ ៣-�នសណាេ បុធំ់ាបុវ់េសវាសាធារណៈលអ 
ជា�ិវេសស�ីនវេព្រឹ�ះថំាកច់រាចរណ៍។ ៤-�ីនអ�វេ�ើអនាចាំរ 
�ីនការជំួញដូ្ឋរមនុសស �ិវេសសន្ត្រីសេីនិងកុ�រ �ីនអ�វេ�ើ
ហិងាកំុងព្រឹគ្គួសារ និង�ីនវេកីងទី�វេនើង។ ៥-វេ�ះព្រឹសាយ
េវិាទីវេ�មូល�ឋ នវេព្រឹ�ព្រឹបុ�ន័ធតុលាការព្រឹបុកបុវេ�យគុ្គណភា� 
និងព្រឹបុសិទីធភា�។ ៦-�នអនាមយ័ �នវេសាភណ័ភា�លអ 
និងបុរសិាថ នលអ។ ៧-វេឆែើយតបុបានទានវ់េ�លវេេលាច�វេ�ះ
វេព្រឹ�ះមហនេរាយ និងរាល់ជំ�ងឺឆែងរាតតាតកាចសាហាេ
ព្រឹបុកបុវេ�យព្រឹបុសិទីធភា�៕

(អតថបុទី៖ េង ់សុជាតិ រូបុភា�៖ គ្គង ់យ៉ាោ រនី)

ឯកឧតដមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សឹុម កា ស�វេណះស�ណាលជាមយួព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ តក់ំុង�ណា ខែសនសុ�

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ តក់ំុង�ណា ខែសនសុ�ចូលរមួកំុង�ិធីស�វេណះស�ណាល
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ឯក្តីឧតដ�ក្តីិតំិនីីតិដេ�សលបុណាិ ត សំ�� � ៖ អាជាា ធរខូណា ដេ�ធ៍អ៊ែសនីជ័ួយ
ប្រាតូវីបុនីំយក្តីចិតំទំក្តីដាក្តី់បុ�ដេពីញភារក្តីិចចរបុសខួ់ូួនីឱ្យយ�នីចាស�់ស់

ឯកឧតដមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � អនុព្រឹបុធាន
ទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបានផេល់អនុសាសនឱ៍្យយថំាកដឹ់្ឋកនា��ណា  ក៏
ដូ្ឋចជាមន្ត្រីនេជីំ�នាញការយិ៉ាល័យទា�ង១១ ស�ជំិក ស�-
ជំិកាព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ ត ់កំុង�ណា វេ�ធខ៍ែសនជំយ័ ព្រឹតូេបុនេ
យកចតិេទុីក�កកុំ់ងការបុ�វេ�ញភារកចិចរបុស់�ែួនឱ្យយបាន
ចាស់លាស់ និងព្រឹបុតិបុតេឱិ្យយបានព្រឹតឹមព្រឹតូេតាំមចាបុខ់ែដ្ឋល
រាជំរ�ឋ ភបិាលបានខែកសព្រឹមួលវេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� 
សងាើ ត�់នសុេតថិភា� ខែដ្ឋល�នលកខណសមបតេិ ៧យ៉ាោ ង។

ឯកឧតដមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � អនុព្រឹបុធាន
ទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា និងជាត�ណាងដ្ឋ�៏ុង�់ុស់របុស់សវេមេចេបិុុល-
វេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណា-
ចព្រឹកកមុុជា បាន�នព្រឹបុសាសនដូ៍្ឋចវេនះ កំុងឱ្យកាសជំួបុ
ស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងអងគវេបាះវេឆំ្នាំតព្រឹ�ឹទីធសភា កំុង
�ណា វេ�ធខ៍ែសនជំយ័ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ អម
ដ្ឋ�វេណើ រវេ�យឯកឧតេម ជា ដេជួ�ឋ ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី២
ព្រឹ�ឹទីធសភា និងជាព្រឹបុធានព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូម-ិ
ភាគ្គទីី១ (រាជំធានីភំ�វេ�ញ) និង�នការចូលរមួ�ីព្រឹបុធាន
ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ណា  គ្គណៈអភបិាល អភបិាលរង ថំាកដ់្ឋឹកនា�
�ណា  ព្រឹ�មទា�ងស�ជំិក ស�ជិំកាព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ តចូ់ល
រមួសរុបុច�នួន៦៣រូបុ វេ�សាលា�ណា វេ�ធខ៍ែសនជំយ័ រាជំ-
ធានីធានីភំ�វេ�ញ។

បុនាា បុ�់ីវេលាកអភបិាល�ណា វេ�ធខ៍ែសនជំយ័រាយការណ៍
អ��ី លទីធផលជាេជិំា�ន និងការវេសសសល់ថ្ងៃនការវេធែើស�-
ហរណកមីការយិ៉ាល័យជំ�នាញទា�ង១១រចួមក ឯកឧតដម
កិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � បានវាយតថ្ងៃមែ�ុស់ច�វេ�ះ

លទីធផលដ្ឋល៏អព្រឹបុវេសើរកំុងការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ�ទូីទា�ង
�ណា  វេដ្ឋើមបឱី្យយមូល�ឋ ន�នការអភេិឌីឍ និងរកីចវេព្រឹមើនវេលើ
ព្រឹគ្គបុេ់ស័ិយ។ ឯកឧតេមបានសងើតធ់ៃនថ់ា អាជាើ ធរ�ណា
វេ�ធខ៍ែសនជំយ័ព្រឹតូេបុនេយកចិតេទុីក�កក់ំុងការបុ�វេ�ញ
ភារកិចចរបុស់�ែួនឱ្យយបានចាស់លាស់ និងព្រឹបុតិបុតេឱិ្យយបាន
ព្រឹតឹមព្រឹតូេនូេវេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត ់�នសុេតថិភា� 
ខែដ្ឋល�នលកខណសមបតេិ ៧យ៉ាោ ង ដូ្ឋចជា៖ ១-ផេល់វេសវា
សាធារណៈ ជា�ិវេសសវេសវារដ្ឋឋបាលព្រឹបុកបុវេ�យគុ្គណភា� 
ត�ែ ភា� និងទីទួីលបានជំ�វេនឿទុីកចិតេ។ ២-�ីនបុទីវេលីើស 
លួច ឆក ់បុែន ់វេព្រឹគ្គឿងវេញៀន ខែលបងសីុសង�ុសចាបុ ់និង
បុទីវេលីើសព្រឹគ្គបុព់្រឹបុវេភទី។ ៣-�នសណាេ បុធំ់ាបុ ់វេសវាសា-
ធារណៈលអ ជា�ិវេសស�ីនវេព្រឹ�ះថំាកច់រាចរណ៍។ ៤-�ីន
អ�វេ�ើអនាចាំរ �ីនការជំួញដូ្ឋរមនុសស �ិវេសសន្ត្រីសេី និងកុ�រ 
�ីនអ�វេ�ើហិងាកំុងព្រឹគួ្គសារ និង�ីនវេកីងទី�វេនើង។ ៥-វេ�ះ-
ព្រឹសាយេវិាទីវេ�មលូ�ឋ នវេព្រឹ�ព្រឹបុ�ន័ធតុលាការព្រឹបុកបុវេ�យ
គុ្គណភា� និងព្រឹបុសិទីធភា�។ ៦-�នអនាមយ័ �នវេសា-
ភណ័ភា�លអ និងបុរសិាថ នលអ។ ៧-វេឆែើយតបុបានទានវ់េ�ល
វេេលាច�វេ�ះវេព្រឹ�ះមហនេរាយ និងរាល់ជំ�ងឺឆែងរាតតាត
កាចសាហាេព្រឹបុកបុវេ�យព្រឹបុសិទីធភា�។

កំុងឱ្យកាសវេនាះ ឯកឧតេមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � 
បានផ្លាេ �វេផើើដ្ឋល់អាជាើ ធរ�ណា ខែសនសុ� ព្រឹតូេបុនេយកចិតេ
ទុីក�កផ់ស�ែផាយដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ អ��ីេធិានការបុងាើ រ 
និងទីបុស់ាើ តថ់្ងៃនការរកីរាល�លថ្ងៃនជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេហើយកកុ៏�
ទានវ់េធែសព្រឹបុខែហស និងវេ�រ�តាំមការខែណនា�របុស់ព្រឹកសួង
សុខាភបិាល៕

(អតថបុទី៖ េង ់សុជាតិ រូបុភា�៖ គ្គង ់យ៉ាោ រនី)

ឯកឧតដមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សឹុម កា ស�វេណះស�ណាលជាមយួព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ តក់ំុង�ណា វេ�ធខ៍ែសនជំយ័

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ តក់ំុង�ណា វេ�ធខ៍ែសនជំយ័ចូលរមួកំុង�ិធីស�វេណះស�ណាល
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ឯក្តីឧតដ�ក្តីិតំិនីីតិដេ�សលបុណាិ ត សំ�� � ចំះជួួបុស�ដេណះស�ណ្ឌាលជា�ួយ
អងាដេ�ះដេ ើ្ តប្រាពី�ទធសភា   ក្តីើងំខូណា អ៊ែប្រាពីក្តីដេ ើ្  រាជួធានីីភើ�ដេពីញ

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតដមកិតេិនីតិវេកា
សលបុណាិ ត សំ�� � អនុព្រឹបុធានទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា និងជា
ត�ណាងដ្ឋ�៏ុង�់ុស់របុស់សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុំំ�
ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា បានអវេញ្ញា ើញ
ចុះជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងអងគវេបាះវេឆំ្នាំតព្រឹ�ឹទីធ-
សភា កំុង�ណា ខែព្រឹ�កវេ�ំ វេ�យ�នការចូលរមួ�ីឯកឧតេម
ជា ដេជួ�ឋ ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា និងជាព្រឹបុធាន
ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី១(រាជំធានីភំ�វេ�ញ)  
និងព្រឹបុធានព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ណា  គ្គណៈអភបិាល អភបិាលរង 
ថំាកដ់្ឋឹកនា��ណា  ព្រឹ�មទា�ងស�ជិំក ស�ជំិកាព្រឹកុមព្រឹបឹុកា
សងាើ តចូ់លរមួច�នួន៣៤រូបុ វេ�សាលា�ណា ខែព្រឹ�កវេ�ំ រាជំ-
ធានីធានីភំ�វេ�ញ។

បុនាា បុ�់ីវេលាកអភបិាល�ណា ខែព្រឹ�កវេ�ំរាយការណ៍អ��ី
លទីធផលជាេជិំា�ន និងការវេសសសល់ថ្ងៃនការវេធែើស�ហ-
រណកមីការយិ៉ាល័យជំ�នាញទា�ង១១ រចួមក ឯកឧតដមកិតេិ
នីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � អនុព្រឹបុធានទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា 
បាន��នា�នូេការសួរសុ�ទុីកខ�ីស�ណាកស់វេមេចេបិុុលវេសនា
ភកដ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក-
កមុុជា ជូំនច�វេ�ះអាជាើ ធរ និងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋរស់វេ�កំុង�ណា
ខែព្រឹ�កវេ�ំ។

ឯកឧតដមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � បានវាយ-
តថ្ងៃមែ�ុស់ច�វេ�ះលទីធផលដ្ឋល៏អព្រឹបុវេសើរកំុងការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងព្រឹបុជា-
ជំនវេ�ទូីទា�ង�ណា  វេដ្ឋើមបឱី្យយមូល�ឋ ន�នការអភេិឌីឍ និង
រកីចវេព្រឹមើនវេលើព្រឹគ្គបុេ់ស័ិយ។ ដូ្ឋចវេនះ វេដ្ឋើមបបីុវេព្រឹមើវេសវាជូំន

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋឱ្យយបានកានខ់ែតព្រឹបុវេសើរវេ�ើងខែ�មវេទីៀតវេនាះ 
សូមថំាកដឹ់្ឋកនា��ណា  កដូ៏្ឋចជាមន្ត្រីនេជីំ�នាញការយិ៉ាល័យទា�ង
១១ ថ្ងៃនរដ្ឋឋបាល�ណា ខែព្រឹ�កវេ�ំ ព្រឹតូេបុនេយកចិតេទុីក�កក់ំុង
ការបុ�វេ�ញភារកិចចរបុស់�ែួនឱ្យយបានចាស់លាស់ និងព្រឹបុតិ-
បុតេឱិ្យយបានព្រឹតឹមព្រឹតូេតាំមចាបុខ់ែដ្ឋលបានក�ណត ់ព្រឹ�មទា�ង
បុនេយកចិតេទុីក�កច់�វេ�ះការអនុេតេវេ�លនវេយ៉ាបាយ
ភូម ិ�ុ� សងាើ ត�់នសុេតថិភា� វេដ្ឋើមបទីីបុស់ាើ តរ់ាល់បុញ្ញាា
ទា�ងឡាយណាខែដ្ឋលវេកើត�ីងវេ�មូល�ឋ ន វេដ្ឋើមបកីារ�រ
ផលព្រឹបុវេយ៉ាជំន ៍និងសុេតថិភា�ជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ។

ឯកឧតេមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � បានបុញ្ញាា ក់
ថា អាព្រឹស័យវេ�យព្រឹបុវេទីសជាតិវេយើង�នសុ�សនេិភា� 
សថិរភា�នវេយ៉ាបាយ និងវេព្រឹកាមការដឹ្ឋកនា�ព្រឹបុកបុវេ�យគ្គតិ
បុណាិ តរបុស់សវេមេចអគ្គគមហាវេសនាបុតីវេតវេជា ហ្វីែំនី អ៊ែសនី
ជាព្រឹបុមុ�រាជំរ�ឋ ភបិាលកមុុជា បានចាំតេ់ធិានការព្រឹបុកបុ
វេ�យព្រឹបុសិទីធភា� វេធែើឱ្យយព្រឹបុវេទីសវេយើងអាចឆែងផុតព្រឹបុកបុ
វេ�យសុេតថិភា�នូេការឆែងរាល�លជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�កំុង
សហគ្គមន។៍ ឯកឧតដមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត បានផ្លាេ �វេផើើ
ដ្ឋល់អាជាើ ធរ�ណា ខែព្រឹ�កវេ�ំ ព្រឹតូេបុនេយកចិតេទុីក�កផ់ស�ែ-
ផាយដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋអ��ីេធិានការបុងាើ រ និងទីបុស់ាើ តថ់្ងៃន
ការរកីរាល�លជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេហើយកកុ៏�ទានវ់េធែសព្រឹបុខែហស 
និងវេ�រ�តាំមការខែណនា�របុស់ព្រឹកសួងសុខាភបិាល។ វេយើង
អាចវេភែចជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ខែតជំ�ងឺវេនះ មនិខែដ្ឋលវេភែចវេយើងវេទី»៕

 (អតថបុទី៖ េង ់សុជាតិ រូបុភា�៖ គ្គង ់យ៉ាោ រនី)

ឯកឧតដមកិតេនីិតិវេកាសលបុណាិ ត សឹុម កា ស�វេណះស�ណាលជាមយួព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ ត ់ កំុង�ណា ខែព្រឹ�កវេ�ំ

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ តក់ំុង�ណា ខែព្រឹ�កវេ�ំចូលរមួកំុង�ិធីស�វេណះស�ណាល
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ឯក្តីឧតំ�ក្តីិតំិសងាហ្វីបុណាិ ត ដេទពី ងនី ចំះសរួសខំូទំក្តី្ខប្រាបុជាពីលរ�ឋ
ង្កាយរងដេប្រា�ះក្តីើងំសង្កាា ត់ដេ�ើ�ដេ�ៀនី ប្រាក្តីុងត្តាំដេ្ី ដេខូតំក្តីណំ្ឌាល

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមកិតេិសងគហ

បុណាិ ត ដេទពី ងនី អនុព្រឹបុធានទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ

ចុះសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យកអ�វេណាយខែចកជូំនដ្ឋល់ព្រឹគ្គួសារ

ខែដ្ឋល�នជីំេភា��ែះខាតច�នួន២១១ព្រឹគ្គួសារ ខែដ្ឋលសថិតវេ�

សងាើ តវ់េដ្ឋើមវេមៀន ព្រឹកុងតាំវេ្ី វេ�តេកណាេ ល។

កំុងឱ្យកាសវេនាះ ឯកឧតេមកិតេសិងគហបុណាិ ត ដេទពី ងនី 

បាន��នា�នូេការផ្លាេ �វេផើើសួរសុ�ទុីកខ�ីសវេមេចេបិុុលវេសនា

ភកេី សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា សវេមេចអគ្គគមហា�ញា

ចព្រឹកី ដេហ្វីង ស�រនិី ព្រឹបុធានរដ្ឋឋសភា និងសវេមេចអគ្គគមហា

វេសនាបុតីវេតវេជា ហ្វីែំនី អ៊ែសនី នាយករដ្ឋឋមន្ត្រីនេ ីថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជា

ណាចព្រឹកកមុុជា ខែដ្ឋលខែតងខែតគិ្គតគូ្គរ�ីសុ�ទុីកខរបុស់ព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋទូីទា�ងព្រឹបុវេទីស។

ឯកឧតេមកិតេិសងគហបុណាិ ត ដេទពី ងនី បានជំព្រឹ�បុជូំន

បុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋអ��ីសាថ នភា�ទូីវេ�កំុងព្រឹបុវេទីសកមុុជា

វេព្រឹកាមការដឹ្ឋកនា�ដ្ឋព៏្រឹតឹមព្រឹតូេរបុស់រាជំរ�ឋ ភបិាលខែដ្ឋល�ន

សវេមេចអគ្គគមហាវេសនាបុតីវេតវេជា ហ្វីែំនី អ៊ែសនី ជាព្រឹបុមុ�។ 

វេទាះបុីព្រឹបុវេទីសជាតិព្រឹតូេព្រឹបុឈមកុំងការវេ�ះព្រឹសាយបុញ្ញាា

ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩កវ៏េ�យ ករ៏ាជំរ�ឋ ភបិាលរកាបាននូេសនេិ-

ភា� សថិរភា�នវេយ៉ាបាយ និងសថិរភា��ោ ព្រឹកូវេសដ្ឋឋកិចច វេដ្ឋើមបី
ព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងសាថ នការណ៍កំុងវេ�ល�នេបិុតេិថ្ងៃនជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩

វេនះ។ បុចចុបុបនំព្រឹបុវេទីសកមុុជា�ុ�ទាន�់នព្រឹបុជាជំនណា�ំក់

បាតប់ុងជីំេតិវេ�យសារជំ�ងឺវេនះវេទី។ វេទាះបុីយ៉ាោ ងវេនះកេី
កមុុជាវេ�ខែតព្រឹបុឈមនឹងហានិភយ័�ុស់វេ�វេ�ើយច�វេ�ះ

ជំ�ងឺរាតតាតមយួវេនះ។

ឯកឧតេមកិតេិសងគហបុណាិ តបានផ្លាេ �វេផើើឱ្យយបុងបុអូនព្រឹបុជា-

�លលរដ្ឋឋទា�ងអស់ ព្រឹតូេខែ�រកាសុ�ភា� វេ�យរស់វេ�តាំម

ខែបុបុគ្គនែង�ី ីនិងចូលរមួអនុេតេតាំមការខែណនា�របុស់ព្រឹកសួង

សុខាភបិាល។ 

អ�វេណាយខែដ្ឋលខែចកជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋច�នួន២១១ព្រឹគ្គសួារ 

គ្គឺកំុងមយួព្រឹគ្គួសារៗទីទួីលបានអងើរច�នួន៣០គី្គ�ូព្រឹកាម 

�ង�ន៣់០ព្រឹ�បុ។់ វេ�យខែ�ក សិសានុសិសសច�នួន៣០

នាកវ់េ�កំុងស�គ្គមកុ�រថ្ងៃនកេសីងឹមឹកមុុជា កំុង�ំក់ៗ

ទីទីួលបានកាបូុបុសុាយសព្រឹ�បុ�់កស់�ៈ រសិកាច�នួន១ 

និងស�ៈ រសិកាមយួច�នួន ព្រឹ�មទា�ងសវេមែៀកបុ��កសិ់កា

ច�នួន១សព្រឹ�បុ៕់

(អតថបុទី និងរូបុភា�៖ ធុន គ្គឹមជីំ) 

ឯកឧតេមកិតេិសងគហបុណាិ ត វេទី� ងន ចុះសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋកំុងសងាើ តវ់េដ្ឋើមវេមៀន

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋកំុងសងាើ តវ់េដ្ឋើមវេមៀនចូលរមួកំុង�ិធីស�វេណះស�ណាល
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ឯក្តីឧតំ�ក្តីិតិំសងាហ្វីបុណាិ ត ដេទពី ងនី អដេ ជ្ ើញដេបុើក្តី�រដាឋ នីជួួសជួំលផូួវី
ទ�នីប់ុសណដ ម៉ាត់សឹ�ង ក្តីើងំសង្កាា ត់ក្តី�ពីង់ស�ណ្ឌាញ ់

ផែូេទី�នបុស់ណដ �តស់ាឹង ខែដ្ឋល�នព្រឹបុខែេង៦០០ខែមោព្រឹត និង

ទីទឹីង៥ខែមោព្រឹត សថិតកំុងសងាើ តក់��ងស់�ណាញ់ ព្រឹកុងតាំវេ្ី 

វេ�តេកណាេ ល ព្រឹតូេបានវេបុើកការ�ឋ នជំួសជុំលវេព្រឹកាមអធិបុ-

តីភា�ឯកឧតេមកិតេិសងគហបុណាិ ត ដេទពី ងនី អនុព្រឹបុធាន

ទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

�នព្រឹបុសាសនន៍ាឱ្យកាសវេនាះ ឯកឧតេមកិតេិសងគហ

បុណាិ ត  ដេទពី ងនី បានបុញ្ញាា កថ់ា វេព្រឹកាមការដឹ្ឋកនា�ដ្ឋព៏្រឹតឹម-

ព្រឹតូេរបុស់សវេមេចអគ្គគមហាវេសនាបុតីវេតវេជា ហ្វីែំនី អ៊ែសនី  

នាយករដ្ឋឋមន្ត្រីនេី ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា បាន�នែតនូ់េ

វេភែើងសន្ត្រីងាគ ម វេហើយបាននា�មកនូេសុ�សនេិភា� ជូំនព្រឹបុវេទីស

ជាតិ វេហើយកប៏ានក��ុងដ្ឋឹកនា�ព្រឹបុវេទីសជាតិ ព្រឹបុកបុវេ�យ

ភា�វេជំឿជាក ់កំុងការព្រឹបុយុទីធ និងព្រឹបុឆ្នាំ�ងជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩។ 

ឯកឧតេមកិតេិសងគហបុណាិ ត ដេទពី ងនី បានវេព្រឹកើនរមែកឹ

បុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋទា�ងអស់ សូមចូលរមួព្រឹបុុងព្រឹបុយត័ំជា-

និចចច�វេ�ះជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេហើយសូមសាេ បុ ់និងអនុេតេនត៍ាំម

ការខែណនា�របុស់ព្រឹកសួងសុខាភបិាល ជា�ិវេសសកំុងអ��ុង

វេ�លបុណុយចូលឆំ្នាំ�ចិន និងវេេៀតណាមនាវេ�លខាងមុ�វេនះ 

ព្រឹតូេរមួ�ំទីបុស់ាើ តក់ារចមែងតាំមបុណាេ វេ�តេជាបុព់្រឹ��ខែដ្ឋនចូល

មកសហគ្គមនរ៍បុស់វេយើង។ វេយើងព្រឹគ្គបុ់ៗ �ំអាចវេភែចនូេជំ�ងឺ

កូេដី្ឋ-១៩ កប៏ុោុខែនេជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វាមនិអាចវេភែចវេយើងវេនាះ

វេ�ើយ។ ការវេបុើកការ�ឋ នជំួសជុំលផែូេល�មយួខែ�ស ខែដ្ឋល�ន

ព្រឹបុខែេង៦០០ខែមោព្រឹត ទីទឹីង៥ខែមោព្រឹត និងកមុស់០.៥ខែមោព្រឹត នឹងជំួយ

សព្រឹមួលដ្ឋល់បុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋបានព្រឹបុ�ណ២០០ព្រឹគ្គួសារ

ឱ្យយរចួផុត�ីការរងវេព្រឹ�ះវេ�យទឹីកជំ�ននរ់ដូ្ឋេេសា និងជា

ផែូេសព្រឹ�បុវ់េព្រឹបុើព្រឹបាស់កំុងមូល�ឋ នខែដ្ឋលជាព្រឹបុវេយ៉ាជំនរ៍មួផង

ខែដ្ឋរ។ ផែូេល�មយួខែ�សវេនះ ជាអ�វេណាយរបុស់ឯកឧតេមកិតេិ
សងគហបុណាិ ត ដេទពី ងនី អនុព្រឹបុធានទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា៕

(អតថបុទី និងរូបុភា�៖ ធុន គ្គឹមជីំ) 

ឯកឧតេមកិតេិសងគហបុណាិ ត វេទី� ងន ស�វេណះស�ណាលជាមយួព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋកំុងឱ្យកាសវេបុើកការ�ឋ នជួំសជុំលផែូេទី�នបុស់ណដ �តស់ាឹង

សកមភីា�ភា�កុំង�ិធីវេបុើកការ�ឋ នជំួសជុំលផែូេ
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ប្រាពី�ទធសភាចំះអនីំសសរណៈជា�ួយប្រាកុ្តី�ដេ�ធាវីីសីប័្រាគ្គចិតំសដេ�ំចដេតដេជាអ៊ែសនី

វេ�យ�នវេ�លបុ�ណង និងទិីសវេ�ដូ្ឋច�ំកំុងការ
វេលើកកមុស់ការអនុេតេចាបុ ់ការ�រសិទីធ ិនិងផលព្រឹបុវេយ៉ាជំន៍
ជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ជា�ិវេសសការការ�រតាំមផែូេចាបុជូ់ំន
ន្ត្រីសេីងាយរងវេព្រឹ�ះ ខែដ្ឋល�ុ��នលទីធភា�ទីទីួលបានការការ-
�រតាំមផែូេចាបុ ់នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ព្រឹ�ឹទីធ-
សភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា បានវេរៀបុច��ិធីចុះហតថ-
វេលខាវេលើអនុសសរណៈថ្ងៃនការវេយ៉ាគ្គយល់�ំ សេី�ីកិចចសហ-
ព្រឹបុតិបុតេិការរវាងគ្គណៈកមីការសិទីធិមនុសស ទីទួីល�កយ
បុណេឹ ង និងអវេងើត ថ្ងៃនព្រឹ�ឹទីធសភា (គ្គណៈកមកីារទីី១) ជាមយួ
នឹងព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេសវេមេចវេតវេជាខែសន វេព្រឹកាមអធិបុតី-
ភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់ឯកឧតដមកិតេិសងគហបុណាិ ត ដេទពី ងនី អនុ-
ព្រឹបុធានទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�សាលសិកាខ សាលាបុណាះ ល័យ
ព្រឹ�ឹទីធសភា។ 

�នច�ណាបុអ់ារមីណ៍នាឱ្យកាសវេនាះ ឯកឧតេម យាង់ 
អ៊ែស� ព្រឹបុធានគ្គណៈកមកីារទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា បានវាយតថ្ងៃមែ
�ុស់ច�វេ�ះកិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការរវាងគូ្គភាគី្គទា�ង�ីរ វេដ្ឋើមបី

��ព្រឹទីវេលើកសាួយ និងការ�រសិទីធិជំនព្រឹគ្គបុរ់ូបុ ជា�ិវេសសន្ត្រីសេី
រងវេព្រឹ�ះឱ្យយ�នសិទីធិវេសរភីា�វេសីើ�ំច�វេ�ះមុ�ចាបុ ់និង�ន
វេសចកេីថ្ងៃ�ែ�ំូរ យុតេធិម ៌វេដ្ឋើមបអីាចរស់វេ�វេ�យសបុាយរកី-
រាយ និងសនេិភា�កំុងសងគមជាតិ កំុងត�បុន ់និងកំុងសកល-
វេលាក។

ឯកឧតេម យាង់ អ៊ែស� បានបុញ្ញាា កថ់ា ខែផអកតាំមអនុ-
សសរណៈថ្ងៃនការវេយ៉ាគ្គយល់�ំវេនះ ភាគី្គទា�ង�ីរនឹងវេធែើជា
សុានតភាា បុទ់ី�នាកទ់ី�នងរវាងគូ្គភាគី្គ ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� សងាើ ត ់
និងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ�មូល�ឋ ន ផេល់�ត័�៌ន�ក�់ន័ធឱ្យយ�ំ
វេ�េញិវេ�មក ទា�ងថំាកជ់ាតិ និងថំាកវ់េព្រឹកាមជាតិ ផស�ែផាយ
និងបុន្ត្រីញ្ញាា បុការយល់ដ្ឋឹងអ��ីសិទីធបិុុគ្គគលខែដ្ឋលព្រឹតូេការ�រ
វេ�យចាបុ ់និង�ិវេព្រឹ�ះវេយ៉ាបុល់ ការ�រសិទីធិតាំមផែូេចាបុ ់
និងផេល់វេមធាេកីារ�រវេ�សាលាជំព្រឹមះកេីព្រឹគ្គបុជ់ានថំ់ាក ់និង
វេ�ះព្រឹសាយេវិាទីវេព្រឹ�ព្រឹបុ�ន័ធតុលាការ។

ឯកឧតេម យាង់ អ៊ែស� �នជំ�វេនឿវេជំឿជាកថ់ា តាំមរយៈ
សីារតីថ្ងៃនកិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការ និងការវេបុេជាើ ចិតេ�ុស់របុស់

ឯកឧតដមកិតេិសងគហបុណាិ ត វេទី� ងន អធិបុតីកំុង�ិធីចុះអនុសសរណៈវេយ៉ាគ្គយល់�ំរវាងគ្គណៈកមីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា និងព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេសវេមេចវេតវេជាខែសន

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិធីចុះអនុសសរណៈថ្ងៃនការវេយ៉ាគ្គយល់�ំរវាងគ្គណៈកមីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា និងព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេសវេមេចវេតវេជាខែសន
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គូ្គភាគី្គទា�ង�ីរ ដូ្ឋចបានឆែុះបុញ្ញាច �ងកំុងអនុសសរណៈថ្ងៃនការ
វេយ៉ាគ្គយល់�ំនឹងសវេព្រឹមចបាននូេការអនុេតេសកមភីា�
រមួ�ំ វេដ្ឋើមបវីេលើកកមុស់ការវេ�រ�សិទីធិមនុសស លទីធិព្រឹបុជា-
ធិបុវេតយយ និងនីតិរដ្ឋឋកានខ់ែតវេព្រឹចើន កំុងឧតេមព្រឹបុវេយ៉ាជំនជ៍ាតិ
និងព្រឹបុជាជំនរបុស់វេយើង ព្រឹសបុតាំមការដឹ្ឋកនា�ដ្ឋប៏ុុិនព្រឹបុសបុ់
ឈ្លាែ សថ្ងៃេ ព្រឹបុកបុវេ�យគ្គតិបុណាិ តរបុស់សវេមេចេបិុុលវេសនា
ភកេ ីព្រឹបុធានព្រឹ�ទឹីធសភា និងសវេមេចអគ្គគមហាវេសនាបុតីវេតវេជា
នាយករដ្ឋឋមន្ត្រីនេី ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា។ គ្គណៈកមីការ
សិទីធមិនុសស ទីទួីល�កយបុណេឹ ង និងអវេងើតថ្ងៃនព្រឹ�ឹទីធសភា 
វេព្រឹតៀម�ែួនរចួជាវេព្រឹសច វេដ្ឋើមបវីេធែើកិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការវេ�ញ-
វេលញ និងជិំតសំិទីធជាមយួនឹងព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេសវេមេច
វេតវេជាខែសន វេដ្ឋើមបធីានាភា�វេជាគ្គជំយ័ថ្ងៃនការអនុេតេអនុ-
សសរណៈថ្ងៃនការវេយ៉ាគ្គយល់�ំវេនះ។

កំុង�ិធីដ្ឋ�៏នអតថនយ័វេនះ ឯកឧតេម គី្គ តិច ព្រឹបុធាន
វេមធាេរីាជំរ�ឋ ភបិាល និងជាព្រឹបុធានព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេ
សវេមេចវេតវេជាខែសន បានវេធែើវេសចកេីខែ�ែងការណ៍វេ�យសវេងខបុ
អ��ីសាេតាំរ និងសកមីភា�របុស់ព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេសវេមេច
វេតវេជាខែសនថា ព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេសវេមេចវេតវេជាខែសនព្រឹតូេ
បានបុវេងើើតវេ�ើងនាកិចចព្រឹបុជុំ�បុូកសរុបុលទីធផលការងារព្រឹបុចាំ�
ឆំ្នាំ�២០១៨ និងវេលើកទិីសវេ�ការងារសព្រឹ�បុឆំ់្នាំ�២០១៩
របុស់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាជាតិកមុុជាវេដ្ឋើមបនី្ត្រីសេី កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�
កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០១៩។ ព្រឹកុមវេមធាេវីេនះ បុវេងើើតវេ�ើងសព្រឹ�បុ់
ជំួយការ�រដ្ឋល់ន្ត្រីសេីទីនវ់េ�ាយងាយរងវេព្រឹ�ះ និង�ុ��ន
លទីធភា�ទីទីួលបានការការ�រសិទីធិតាំមផែូេចាបុ ់វេ�យ�ុ�
ទីទីួលព្រឹបាកក់ថ្ងៃព្រឹមវេសវា�ីព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ។ បុចចុបុបនំ ព្រឹកុមវេមធាេ ី
សី័ព្រឹគ្គចិតេសវេមេចវេតវេជាខែសន�នច�នួន១៣៧រូបុ ដ្ឋឹកនា�
វេ�យព្រឹបុធាន១រូបុ និងអនុព្រឹបុធានច�នួន១០រូបុ ព្រឹ�មទា�ង

�នេតេ�នវេ�ព្រឹគ្គបុប់ុណាេ រាជំធានី-វេ�តេ ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណា-
ចព្រឹកកមុុជា។ 

ឯកឧតេម គ្គី តិច បានបុញ្ញាា កថ់ា ព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេ
សវេមេចវេតវេជាខែសនព្រឹតូេបានវេព្រឹជំើសវេរ ើសយកជាថ្ងៃដ្ឋគូ្គសហ-
ព្រឹបុតិបុតេកិារជាមយួនឹងគ្គណៈកមីការសិទីធិមនុសស ទីទីួល
�កយបុណេឹ ង និងអវេងើត ថ្ងៃនព្រឹ�ឹទីធសភា កំុងទិីសវេ�រមួវេធែើកិចច-
សហការអនុេតេចាបុ ់ការ�រសិទីធិ និងផលព្រឹបុវេយ៉ាជំនជូ៍ំន
ជំនព្រឹគ្គបុរូ់បុ ជា�ិវេសសច�វេ�ះន្ត្រីសេីទីនវ់េ�ាយ ងាយរងវេព្រឹ�ះ
ខែដ្ឋល�ុ�ទានទ់ីទីួលបាននូេសិទីធិការ�រព្រឹសបុចាបុ។់ វេព្រឹកាយ
ទីទីួលបាននូេកិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការជាមយួនឹងគ្គណៈកម-ី
ការសិទីធមិនុសស ទីទីួល�កយបុណេឹ ង និងអវេងើត ថ្ងៃនព្រឹ�ឹទីធសភា
និងវេព្រឹកាមការដឹ្ឋកនា�ចងអុលបុងាា ញ ព្រឹ�មទា�ង��ព្រឹទី�ីសវេមេច
េបិុុលវេសនាភកេី ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា និងសវេមេចអគ្គគមហា
វេសនាបុតីវេតវេជា នាយករដ្ឋឋមន្ត្រីនេី ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា
ព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេសវេមេចវេតវេជាខែសនសងឹមឹយ៉ាោ ងមុត��
ថា ការអនុេតេចាបុវ់េសវា���រ និងយុតេធិមក៌ំុងសងគម ព្រឹតូេ
បានវេលើកកមុស់វេ�កំុងព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា៕

(អតថបុទី៖ េង ់សុជាតិ រូបុភា�៖ គ្គង ់យ៉ាោ រនី)

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិធីចុះអនុសសរណៈវេយ៉ាគ្គយល់�ំរវាងគ្គណៈកមីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា និងព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេសវេមេចវេតវេជាខែសន

គ្គណៈអធិបុតី និងវេភើៀេកិតេិយស�តរូបុអនុសាេរយី
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សក្តី�ីភាពីថ្ើ ក្តី់��ក្តីនា �ប្រាពី�ទធសភាជួួបុស�ដេណះស�ណ្ឌាលជា�ួយនី�ង
ប្រាបុជាពីលរ�ឋ នីិងចូលរ�ួពីិធីដេផសងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ សវេមេចេបិុុល 

វេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណា- 

ចព្រឹកកមុុជា បានអវេញ្ញា ើញជួំបុស�វេណះស�ណាលសួរសុ�ទុីកខ 

មន្ត្រីនេ ីនិងអាជាើ ធរសងាើ តក់ាកាបុទីី២ �ណា វេ�ធខ៍ែសនជំយ័  

រាជំធានីភំ�វេ�ញ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា 

ឯកឧតដមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត សំ�� � អនុព្រឹបុធានទីី១ 

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជាអធិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�វេព្រឹតៀម 

វេរៀបុច�វេេទិីកាវេ�ភូមភិាគ្គទីី១ (រាជំធានីភំ�វេ�ញ) វេដ្ឋើមបពី្រឹបុមូល 

�ត័�៌នទាកទ់ីងនឹងបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម និងស�ណូម�រនានា 

របុស់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ តក់ំុងរាជំធានីភំ�វេ�ញ សព្រឹ�បុវ់េរៀបុច� 

វេេទិីកាវេព្រឹកាមព្រឹបុធានបុទីសេី�ី «ការអភេិឌីឍ និងផេល់វេសវា 

វេ�មូល�ឋ នព្រឹបុកបុវេ�យព្រឹបុសិទីធភា� និងធានាបានសុ� 

សុេតថិភា�ជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ» នាវេ�លខាងមុ�។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមកិតេិ- 

សងគហបុណាិ ត ដេទពី ងនី អនុព្រឹបុធានទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន 

អវេញ្ញា ើញចុះជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា 

អាជាើ ធរសងាើ តខ់ែព្រឹ�កហូរ និងសងាើ តត់ាំកេុល ព្រឹកុងតាំវេ្ី  

វេ�តេកណាេ ល វេដ្ឋើមបសីាេ បុល់ទីធផលការងារខែដ្ឋលបានបុ�វេ�ញ 

កនែងវេ� ទិីសវេ�ការងាររបុស់សងាើ ត ់បុញ្ញាា ព្រឹបុឈម និង 

ដ្ឋ�វេណាះព្រឹសាយរបុស់អាជាើ ធរ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមកិតេិ- 

សងគហបុណាិ ត ដេទពី ងនី អនុព្រឹបុធានទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន 

អវេញ្ញច ើញនា�យកកុ��យូទីរ័វេលើតុ ព្រឹបុគ្គល់ជូំនដ្ឋល់សងាើ តខ់ែព្រឹ�កហូរ 

ច�នួន១វេព្រឹគ្គឿង និងសងាើ តត់ាំកេុលច�នួន១វេព្រឹគ្គឿង វេ�វេ�តេ 

កណាេ ល៕
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គ្គណៈក្តី�ី�រទី៤ប្រាពី�ទធសភាចំះដេឈុំងីយលអ់�ពីីវីិសយ័

ជាស�តិកិ្តីចចរបុសខ់ូួួនីដេ�ដេខូតំដេ�ះក្តីងំ

នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ គ្គណៈព្រឹបុតិភូគ្គណៈ-

កមីការមហាថ្ងៃផា ការ�រជាតិ ទី�នាកទ់ី�នងរដ្ឋឋសភា ព្រឹ�ឹទីធសភា

អធិការកិចច និងមុ�ងារសាធារណៈ ថ្ងៃនព្រឹ�ឹទីធសភា (គ្គណៈកមី-

ការទីី៤) ដឹ្ឋកនា�វេ�យឯកឧតេម សខំូ ឥសានី ព្រឹបុធាន

គ្គណៈកមីការបានអវេញ្ញា ើញជំួបុ�ិភាកាជាមយួនឹងអាជាើ ធរ

វេ�តេវេកាះកុង ដឹ្ឋកនា�វេ�យវេលាកជំ�ទាេ �ិថ្មីំនា ភូថ្មីង 

អភបិាលថ្ងៃនគ្គណៈអភបិាលវេ�តេវេកាះកុង វេ�សាលព្រឹបុជុំ�

សាលាវេ�តេវេកាះកុង វេដ្ឋើមបវីេឈែងយល់អ��ីព្រឹបុសិទីធភា�កំុង

ការអនុេតេចាបុ ់និងលិ�ិតបុទី�ឋ នគ្គតិយុតេខែដ្ឋល�ក�់ន័ធ

នឹងកិចចព្រឹបុតិបុតេកិាររបុស់អភបិាលវេ�តេ កងក�ែ �ងព្រឹបុ�បុ់

អាេុធទា�ង៣ព្រឹបុវេភទីរបុស់វេ�តេ មនារីទី�នាកទ់ី�នងរដ្ឋឋសភា

ព្រឹ�ឹទីធសភា និងអធិការកិចច និងមនារីមុ�ងារសាធារណៈ និង

ការអភេិឌីឍមូល�ឋ ន ព្រឹ�មទា�ងការអនុេតេការងាររបុស់អាជាើ -

ធរថំាកវ់េព្រឹកាមជាតិ បុញ្ញាា ព្រឹបុឈម  ការល�បាក និងស�ណូម�រ

នានារបុស់អាជាើ ធរវេ�តេវេកាះកុង។

កំុងឱ្យកាសវេនាះវេលាកជំ�ទាេ �ិថ្មីំនា ភូថ្មីង អភបិាលថ្ងៃន

គ្គណៈអភបិាលវេ�តេវេកាះកុងបានជំព្រឹ�បុជូំនគ្គណៈព្រឹបុតិភូ

អ��ី សាថ នភា� ទីីតាំ�ងភូមសិាន្ត្រីសេ និងេឌីឍនភា��ីីៗខែដ្ឋល

វេ�តេសវេព្រឹមចបាន និងបុញ្ញាា ព្រឹបុឈមមយួច�នួនបានជំួបុព្រឹបុទីះ

នាវេ�លកនែងវេ�។ ជាមយួ�ំវេនាះ វេលាកជំ�ទាេអភបិាល

វេ�តេកប៏ានវេធែើវេសចកេីរាយការណ៍ និងវេឆែើយតបុវេ�នឹង

ស�ណួររបុស់គ្គណៈកមកីារទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភា អ��ីការអនុេតេ

វេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត ់�នសុេតថិភា� ការអនុេតេ

ចាបុអ់វេនាេ ព្រឹបុវេេសន ៍ការវេ�ះព្រឹសាយទី�នាស់ដី្ឋធែី ការខែតង-

តាំ�ងមន្ត្រីនេីរាជំការសីុេលិ មនាីរទី�នាកទ់ី�នងរដ្ឋឋសភា ព្រឹ�ទឹីធសភា 

និងអធិការកិចចវេ�តេសេី�ីការផស�ែផាយចាបុ ់លិ�ិតបុទី-

�ឋ នគ្គតិយុតេ ខែដ្ឋលអាទិីភា�ជូំនមន្ត្រីនេីរាជំការ និងជូំនព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋការរមួច�ខែណកកំុងការ�ិនិតយ និងវេ�ះព្រឹសាយ�កយ

គ្គណៈកមីការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាជំួបុ�ិភាកាការងារជាមយួនឹងអាជាើ ធរវេ�តេវេកាះកុង

គ្គណៈកមីការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភា�តរូបុអនុសាេរយីជាមយួនឹងអាជាើ ធរវេ�តេវេកាះកុង
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បុណេឹ ងវេ�កំុងវេ�តេ ការសហការជាមយួមន្ត្រីនេីជុំ�េញិវេ�តេវេលើ
េធិានការទីបុស់ាើ ត ់ការ�រជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ

កំុងវេ�តេ �លករ វេភើៀេជាតិ អនេរជាតិ វេចញចូលតាំមព្រឹចកទាែ រ

អនេរជាតិ ឬព្រឹចករវេបុៀង។

វេលាកជំ�ទាេអភបិាលវេ�តេបានជំព្រឹ�បុជូំនគ្គណៈព្រឹបុតិភូ

ព្រឹជាបុថា បុញ្ញាា ការឯកភា�រដ្ឋឋបាលវេ�តេបានចាំតេ់ធិានការ

រតឹបុនដឹងវេ�តាំមបុវេណាេ យខែ�សបុនាា តព់្រឹ��ខែដ្ឋនរបុស់វេ�តេវេកាះ-

កុងជាមយួនឹងវេ�តេព្រឹតាំតថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសថ្ងៃ� ទា�ងផែូេវេ�ក និង

ផែូេទឹីក វេដ្ឋើមបទីីបុស់ាើ តកុ់�ឱ្យយព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ឬ�លករខែដ្ឋលរត់

វេគ្គចវេចញ�ីការវេធែើដ្ឋ�វេណើ រតាំមព្រឹចកទាែ រព្រឹតួត�ិនិតយព្រឹ��ខែដ្ឋន

អនេរជាតិចាំ�យ៉ាមលួចវេធែើដ្ឋ�វេណើ រឆែងខែដ្ឋនវេ�យ�ុសចាបុ់

តាំមព្រឹចកថ្ងៃព្រឹ�ភំ�នានា និងសមុព្រឹទីចូលមកវេ�តេវេកាះកុង វេ�យ

វេគ្គចវេេស�ីការវេធែើចតាំេ �ីស័ករយៈវេ�ល១៤ថ្ងៃ�ៃ តាំមវេ�ល-

កាណ៍ការខែណនា� និងេធិានការរបុស់ព្រឹកសួងសុខាភបិាល។

បុនាា បុ�់ីបានសាេ បុវ់េសចកេីរាយការណ៍រចួមក ឯកឧតេម 

សខំូ ឥសានី បានខែ�ែងនូេការវេកាតសរវេសើរច�វេ�ះថំាក់

ដឹ្ឋកនា�វេ�តេ និងមនាីរ អងគភា�ជំ�នាញនានា ខែដ្ឋលបានរមួ

ច�ខែណកយ៉ាោ ងសកមី កំុងការវេលើកកមុស់ការអនុេតេចាបុ ់

និងលិ�ិតបុទី�ឋ នគ្គតិយុតេនានា ជា�ិវេសសវេធែើឱ្យយការផេល់

វេសវាសាធារណៈ�នព្រឹបុសិទីធភា� ត�ែ ភា� ទានវ់េ�លវេេលា

និងវេធែើឱ្យយការអភេិឌីឍមូល�ឋ នវេ�តេវេកាះកុង �នការអភ-ិ

េឌីឍឈ្លានវេ�ើងគ្គួរឱ្យយកតស់�គ ល់។ ឯកឧតេមបានផ្លាេ �វេផើើឱ្យយ

អាជាើ ធរវេ�តេព្រឹគ្គបុល់��បុថំ់ាក ់ព្រឹតូេ�ិត��ខែ�រកាសនេិសុ� 

សណាេ បុធំ់ាបុវ់េ�កំុងមូល�ឋ នវេ�តេវេកាះកុង។

កំុងឱ្យកាសវេនាះខែដ្ឋរ ឯកឧតេម សខំូ ឥសានី កប៏ានវេធែើ
ការផស�ែផាយសមទិីធផលការងារ�ីីៗរបុស់ព្រឹ�ឹទីធសភា និង

គ្គណៈកមីការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាដ្ឋល់មូល�ឋ ន។ វេ�យខែ�ក 

ច�វេ�ះបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម និងស�ណូម�រនានាខែដ្ឋលវេ�តេវេកាះ-

កុងបានវេលើកវេ�ើង គ្គណៈព្រឹបុតិភូគ្គណៈកមីការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធ-

សភានឹងវេធែើការសិកា និងរាយការណ៍ជូំនថំាកដឹ់្ឋកនា�ព្រឹ�ឹទីធ-

សភា និងគ្គណៈក�ីធិការអចិថ្ងៃន្ត្រីនេយព៍្រឹ�ឹទីធសភា វេដ្ឋើមបជីា

អនុសាសន ៍ឬផេល់�ត័�៌នជូំនព្រឹកសួង សាថ បុន័ និងអងគភា�

�ក�់ន័ធ វេដ្ឋើមបចីាំតេ់ធិានការវេ�ះព្រឹសាយ។

កំុងដ្ឋ�វេណើ របុ�វេ�ញវេបុសកកមីវេ�ទឹីកដី្ឋវេ�តេវេកាះកុង

គ្គណៈព្រឹបុតិភូគ្គណៈកមីការទីី៤ថ្ងៃនព្រឹ�ឹទីធសភា កប៏ានអវេញ្ញា ើញ

វេ�ទីសសនកិចចវេ�ត�បុនវ់េទីសចរណ៍ថ្ងៃព្រឹ�វេកាងកាង �ម-

ព្រឹកវេសាម វេឆរំសមុព្រឹទីបាក�់ែង  និងត�បុន�ិ់វេសាធនអ៍ភេិឌីឍន៍

េនិិវេយ៉ាគ្គចព្រឹមុះកមុុជា-ចិន វេ�ព្រឹសុកគិ្គរសីាគ្គរ និងបុុទុីម-

សាគ្គរ វេ�តេវេកាះកុង វេដ្ឋើមបវីេឈែងយល់�ីការអភេិឌីឍនរ៍កី-

ចវេព្រឹមើន�ីីៗផងខែដ្ឋរ៕

(អតថបុទី និងរូបុភា� ៖ វេលាក គឹ្គម សិទីធី)

គ្គណៈកមកីារទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភា អវេញ្ញា ើញទីសសនកិចចវេ�កំុងវេ�តេវេកាះកុង
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គ្គណៈក្តី�ី�រទី៥ប្រាពី�ទធសភាជួួបុពិីភាក្តីា�រង្ការជា�ួយនី�ង

អគ្គានាយក្តីដាឋ នីអដេនំាប្រាបុដេវីសនី៍

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ គ្គណៈកមកីារកិចច-

ការបុរវេទីស សហព្រឹបុតិបុតេកិារអនេរជាតិ វេ�សនាការ និង

�ត័�៌ន ថ្ងៃនព្រឹ�ឹទីធសភា(គ្គណៈកមីការទីី៥) ដឹ្ឋកនា�វេ�យ

វេលាកជំ�ទាេ ទី បុូរាា សំ ីព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការ បានទីទួីលជួំបុ

�ិភាកាការងារជាមយួនឹងអគ្គគនាយក�ឋ នអវេនាេ ព្រឹបុវេេសន៍

ថ្ងៃនព្រឹកសួងមហាថ្ងៃផា ដ្ឋឹកនា�វេ�យឯកឧតេមនាយឧតេមវេសនីយ៍

ដេគ្គៀត  ច័នីឹថ្រទិធ អគ្គគនាយក ថ្ងៃនអគ្គគនាយក�ឋ នអវេនាេ -

ព្រឹបុវេេសន ៍វេ�សាលសិកាខ សាលាបុណាះ ល័យព្រឹ�ឹទីធសភា។

កំុងឱ្យកាសវេនាះ វេលាកជំ�ទាេ ទី បូុរាា សំ ីព្រឹបុធានគ្គណៈ-

កមីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា បានបុញ្ញាា កអ់��ីវេ�លបុ�ណងថ្ងៃនជំ�នួបុ

�ិភាកាគឺ្គវេដ្ឋើមបវីេឈែងយល់អ��ីការអនុេតេចាបុអ់វេនាេ ព្រឹបុ-

វេេសន ៍ជំនបុរវេទីសមនិខែមនអវេនាេ ព្រឹបុវេេសន ៍និងការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គង

ជំនបុរវេទីស ការផេល់បុណ័ះ ការងារជូំនជំនបុរវេទីស និងការ

ព្រឹតួត�ិនិតយបុណ័ះ ការងាររបុស់ជំនបុរវេទីសខែដ្ឋលក��ុងវេធែើការ

វេ�តាំមវេរាងចព្រឹក សហព្រឹ�ស ព្រឹកុមហាុននានា និងកិចចសហ-

ព្រឹបុតិបុតេិការរវាងអាជាើ ធរព្រឹបុចាំ�ការវេ�ព្រឹចកទាែ រព្រឹ��ខែដ្ឋនជា-

មយួនឹងអាជាើ ធរព្រឹបុចាំ�ការវេ�ព្រឹចកទាែ រព្រឹ��ខែដ្ឋនថ្ងៃនព្រឹបុវេទីស

ជំិតខាង ព្រឹ�មទា�ងដ្ឋ�វេណើ រការថ្ងៃនការតាំកខ់ែតងវេសចកេីព្រឹ�ង

ចាបុ�់ីីសេី�ី ចាបុអ់វេនាេ ព្រឹបុវេេសន។៍

ឯកឧតេមនាយឧតេមវេសនីយ ៍ដេគ្គៀត ច័នីឹថ្រទិធ អគ្គគ-

នាយក ថ្ងៃនអគ្គគនាយក�ឋ នអវេនាេ ព្រឹបុវេេសន ៍បានវេធែើវេសចកេី
រាយការណ៍ជូំនអងគព្រឹបុជុំ�អ��ី តួនាទីី ភារកិចច រចនាសមុន័ធ និង

សមទិីធផលរបុស់អគ្គគនាយក�ឋ នអវេនាេ ព្រឹបុវេេសនក៍ំុងឆំ្នាំ�

២០២០ ព្រឹ�មទា�ងទិីសវេ�ការងារអនុេតេបុនេឆំ្នាំ�២០២១

�នជាអាទី៖៍ ១-ការវេ�ះព្រឹសាយបុញ្ញចបុេ់បិុតេិថ្ងៃនបុញ្ញាា ជំន

បុរវេទីសអវេនាេ ព្រឹបុវេេសន។៍ ២-�ព្រឹងឹងដ្ឋ�វេណើ រការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងការ

វេចញចូលព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា។ ៣-វេរៀបុច�ការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គង

េតេ�នជំនបុរវេទីសវេ�កំុងព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា។ ៤-

វេលាកជំ�ទាេ ទីី បូុរាោ សីុ (កណាដ ល) និងអនុព្រឹបុធាន វេលខាធិការ ព្រឹ�មទា�ងស�ជំកិាគ្គណៈកមីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា

ឯកឧតេមនាយឧតេមវេសនីយ ៍វេគ្គៀត ចន័ាថារទិីធ (កណាដ ល) និងថំាកដឹ់្ឋកនា�អគ្គគនាយក�ឋ នអវេនាេ ព្រឹបុវេេសន៍
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ព្រឹតួត�ិនិតយ និងជំ�រុញឱ្យយជំនបុរវេទីសវេ�រ�ចាបុក់ារងារ។ ៥-

ការវេ�ះព្រឹសាយបានលអនូេបុញ្ញាា ជំនវេភៀស�ែួន។

ឯកឧតេមនាយឧតេមវេសនីយ ៍ដេគ្គៀត ច័នីឹថ្រទិធ បាន

បុញ្ញាា កប់ុខែនថមថា ការងារអវេនាេ ព្រឹបុវេេសន ៍គ្គឺជាកិចចការខែដ្ឋល

�នសារស�ខានក់ំុងការរមួច�ខែណកការ�របុូរណភា�ទឹីកដី្ឋ 

អធិបុវេតយយភា�ជាតិ សនេិសុ� សុេតថិភា�សងគម និងការ

អភេិឌីឍជាតិ វេហតុវេនះថំាកដ់្ឋឹកនា�ព្រឹកសួងមហាថ្ងៃផាបានបុនេ

យកចិតេទុីក�កជ់ាព្រឹបុចាំ�កំុងការចងអុលបុងាា ញដ្ឋឹកនា�វេ�យ

វេផ្លាើ តវេលើបុញ្ញាា ស�ខាន់ៗ មយួច�នួនដូ្ឋចជា៖ វេរៀបុច�វេធែើេវិេសា-

ធនកមីចាបុស់េី�ី អវេនាេ ព្រឹបុវេេសន ៍និងការខែកសព្រឹមួលបុទី-

�ឋ នគ្គតិយុតេ�ក�់ន័ធនានាឱ្យយបានសមព្រឹសបុតាំមសភា�-

ការណ៍បុចចុបុបនំ។ �ព្រឹងឹងបុខែនថមវេលើការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងទិីនំនយ័អំក

ដ្ឋ�វេណើ រ និងទិីនំនយ័មុ�សញ្ញាា ។ �ព្រឹងឹងព្រឹបុសិទីធភា� និង

លទីធភា�ការងារព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងការសំាកវ់េ�កំុងព្រឹបុវេទីសឱ្យយកាន់

ខែតចាស់លាស់។ យកចិតេទុីក�កច់ងអុល និងដឹ្ឋកនា�ការងារ

ជំនវេភៀស�ែួនព្រឹបុកបុវេ�យភា�បុតខ់ែបុន ឆ្នាំែ តថ្ងៃេ។ បុនេ�ិត��

អភេិឌីឍអគ្គគនាយក�ឋ នអវេនាេ ព្រឹបុវេេសនឱ៍្យយកានខ់ែត�នសមតថ-

ភា�ខែ�មវេទីៀត កំុងការទីទីួលរាោ បុរ់ងតួនាទីី ភារកិចចរបុស់

�ែួនឱ្យយវេឆែើយតបុតាំមស�ណូម�រជំ�នាញ។

បុនាា បុ�ី់សាេ បុវ់េសចកេីរាយការណ៍រចួមក វេលាកជំ�ទាេ 

ទី បុូរាា សំ ីបានខែ�ែងនូេការវេកាតសរវេសើរ និងវាយតថ្ងៃមែ�ុស់ 

ច�វេ�ះអគ្គគនាយក�ឋ នអវេនាេ ព្រឹបុវេេសន ៍ថ្ងៃនព្រឹកសួងមហាថ្ងៃផា 

ខែដ្ឋលបាន�ិត��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងកំុងការបុ�វេ�ញតួនាទីី ភារកិចច របុស់

�ែួន។ �ត័�៌នទា�ងអស់វេនះ គ្គឺជាមូល�ឋ នមយួដ្ឋស៏�ខាន់

សព្រឹ�បុឱ់្យយគ្គណៈកមីការនានារបុស់ព្រឹ�ឹទីធសភា ជា�ិវេសស

គ្គណៈកមកីារទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា ខែដ្ឋលព្រឹតូេចុះតាំម�នការអនុ-

េតេចាបុ ់វេ�លនវេយ៉ាបាយនានារបុស់រាជំរ�ឋ ភបិាល ខែដ្ឋល

ជាេស័ិយសមតថកិចចរបុស់គ្គណៈកមកីារទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�

តាំមបុណាេ វេ�តេខែដ្ឋល�នព្រឹចកទាែ រព្រឹ��ខែដ្ឋន៕

(អតថបុទី និងរូបុភា�៖ គឹ្គម សិទីធី)

ទិីដ្ឋឋភា�កំុងជំ�នួបុ�ិភាកាការងាររវាងគ្គណៈកមីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា និងអគ្គគនាយក�ឋ នអវេនាេ ព្រឹបុវេេសន៍

គ្គណៈកមីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា�តរូបុអនុសាេរយីជាមយួអគ្គគនាយក�ឋ នអវេនាេ ព្រឹបុវេេសន៍
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ប្រាក្តីុ�សម៉ាជួិក្តីប្រាពី�ទធសភាប្រាបុចា�ភ�ូិភាគ្គទី២ដេរៀបុច�ដេវីទិ�ថ្ើ ក់្តីប្រាសុក្តី

ដេ�ប្រាសុក្តីក្តីងម៉ាស នីិងប្រាសុក្តីដេ�ះសទូិនី ដេខូតំក្តី�ពីង់ចា�

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២ និងថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ព្រឹកុមស�-
ជំិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២ ដឹ្ឋកនា�វេ�យឯកឧតេម អែំក្តី 
បុែំនីដេឈុំឿនី ព្រឹបុធានព្រឹកុម បានវេរៀបុច�វេេទិីកាថំាកព់្រឹសុក សេី�ី
ការវេលើកកមុស់ការផេល់វេសវាសាធារណៈឱ្យយ�នព្រឹបុសិទីធភា�
ត�ែ ភា� និងការអភេិឌីឍមូល�ឋ ន វេ�សាលាព្រឹសុកកង�ស
និងព្រឹសុកវេកាះសូទីិន វេ�តេក��ងច់ាំម វេ�យ�នការចូលរមួ
�ីអាជាើ ធរព្រឹសុក ព្រឹបុធានស�គ្គមព្រឹកុមព្រឹបឹុកាព្រឹកុង ព្រឹសុក �ុ�
សងាើ ត ់ព្រឹបុធានព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� ស�ជំិកព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន
�ុ� នាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល�ុ� និងមនាីរ�ក�់ន័ធជុំ�េញិ
វេ�តេក��ងច់ាំម សរុបុច�នួន១១៦នាក។់

អងគវេេទិីកាវេរៀបុច�វេ�ើងវេដ្ឋើមបវីេឈែងយល់អ��ីបុញ្ញាា មយួ
ច�នួនដូ្ឋចជា៖១-សាថ នភា�ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ (Covid-19) កំុង
វេ�លបុចចុបុបនំ េធិានការបុងាើ រការ�រ ទីបុស់ាើ ត ់អបុរ់ �ព្រឹបុជា-
�លរដ្ឋឋ។ ២-ការក�ណតអ់តេសញ្ញាា ណកមីជំនព្រឹកីព្រឹក១ ជំន
ព្រឹកីព្រឹក២ និងការខែបុងខែចកកញ្ញចបុ�់េកិាជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ។ 
៣-ការអនុេតេវេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត�់នសុេតថិភា�
ទា�ង៧ច�ណុចវេ�មូល�ឋ ន។ ៤-ការផេល់វេសវាសាធារណៈ
ជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋនាវេ�លកនែងវេ�ដូ្ឋចជា៖ អព្រឹតាំនុកូល�ឋ ន 
ការផេល់អតេសញ្ញាា ណបុណ័ះ សញ្ញាា តិខែ�ីរ ការផេល់វេសៀេវេ�
ព្រឹគ្គួសារ និងវេសៀេវេ�សំាកវ់េ�។ ៥-ការដ្ឋក�េកិាសព្រឹ�បុ់
ការអភេិឌីឍ�ុ� សងាើ ត ់វេ�មូល�ឋ ននាវេ�លកនែងវេ�។ ៦-
បុញ្ញាា �ក�់ន័ធនឹងការងារគ្គណៈក�ីធិការទីទីួលបុនាុកកិចច-
ការនារ ីនិងកុ�រ�ុ�។ ទីី៧-បុញ្ញាា វេផសងៗ។

អងគវេេទិីកាកំុងព្រឹសុកនីមយួៗព្រឹបុព្រឹ�ឹតេវេ�រយៈវេ�ល១ព្រឹ�ឹក
វេ�យ�នការវេធែើវេសចកេីរាយការណ៍ការអនុេតេអ��ីតួនាទីី 

ភារកិចចរបុស់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�នីមយួៗ និងបានវេលើកវេ�ើងអ��ី
បុញ្ញាា ព្រឹបុឈម ស�ណូម�រនានា និងរកដ្ឋ�វេណាះព្រឹសាយ ការ
បុកព្រឹសាយបុ�ភែ�ឺីមនាីរ�ក�់ន័ធជុំ�េញិវេ�តេក��ងច់ាំម និងព្រឹកុម-
ស�ជំិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២។

វេ�យខែ�កវេ�រវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី២ និងថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�
២០២១ ព្រឹកុមស�ជំិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២ ដ្ឋឹកនា�
វេ�យឯកឧតេម អែំក្តី បុែំនីដេឈុំឿនី ព្រឹបុធានព្រឹកុមស�ជិំក
ព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២បានអវេញ្ញា ើញជំួបុ�ិភាកាការងារ
ជាមយួនឹងអាជាើ ធរព្រឹសុកកង�ស និងព្រឹសុកវេកាះសូទីិន 
វេដ្ឋើមបវីេឈែងយល់ និង�ិនិតយវេ�ះព្រឹសាយបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម 
ស�ណូម�រនានារបុស់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� ខែដ្ឋលបានវេលើកវេ�ើង
កំុងអងគវេេទិីកាកាល�ីព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

បុនាា បុម់ក នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ព្រឹកុម-
ស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២ដឹ្ឋកនា�វេ�យឯកឧតេម
អែំក្តី បុែំនីដេឈុំឿនី ព្រឹបុធានព្រឹកុមបានអវេញ្ញា ើញជំួបុ�ិភាកា
ជាមយួនឹងអាជាើ ធរវេ�តេក��ងច់ាំម ដឹ្ឋកនា�វេ�យឯកឧតេម 
ខូួតូ ផនី ព្រឹបុធានព្រឹកុមព្រឹបឹុកាវេ�តេ និងឯកឧតេម អែំ�ដេភឿនី 
គ្គំណវីំឌ្ឍឍ អភបិាលសេីទីីថ្ងៃនគ្គណៈអភបិាលវេ�តេក��ង-់
ចាំម វេដ្ឋើមបវីេឈែងយល់ការអនុេតេការងារវេ�ថំាកវ់េព្រឹកាមជាតិ 
និងនា�យកនូេមតិវេយ៉ាបុល់ ស�ណូម�រ និងបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម
ទា�ង�ួងរបុស់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�កំុងព្រឹសុកកង�ស និងព្រឹសុក
វេកាះសូទិីន មក�ិភាកា និងរកដ្ឋ�វេណាះព្រឹសាយឱ្យយវេឆែើយតបុ
នឹងស�ណូម�រ និងវេសចកេីព្រឹតូេការរបុស់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ�
សាលព្រឹបុជុំ�សាលាវេ�តេក��ងច់ាំម។

កំុងឱ្យកាសវេនាះ ឯកឧតេម អែំ�ដេភឿនី គ្គណំវីំឌ្ឍឍ អភ-ិ

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២វេរៀបុច�វេេទិីកា វេ�ព្រឹសុកកង�ស
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បាលសេីទីី ថ្ងៃនគ្គណៈអភបិាលវេ�តេក��ងច់ាំមបានរាយការណ៍
វេ�យសវេងខបុអ��ីេឌីឍនភា� និងសមទិីធផលឆំ្នាំ�២០២០ និង
ទិីសវេ�ការងារបុនេសព្រឹ�បុឆំ់្នាំ�២០២១ របុស់រដ្ឋឋបាលវេ�តេ
ក��ងច់ាំមខែដ្ឋលសវេព្រឹមចបាននាវេ�លកនែងវេ�។  ព្រឹ�មទា�ង
បុញ្ញាា ព្រឹបុឈម និងស�ណូម�រនានាខែដ្ឋលជាស�ណូម�ររបុស់
ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�កំុងព្រឹសុកកង�ស និងព្រឹសុកវេកាះសូទីិនបាន
វេលើកវេ�ើង អាជាើ ធរវេ�តេបាន�ិត��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងរមួ�ំវេ�ះ-
ព្រឹសាយបានមយួច�នួនវេហើយបុញ្ញាា ខែដ្ឋលវេ�វេសសសល់ វេ�តេ
នឹងបុនេ�ិត��វេ�ះព្រឹសាយបុខែនថមវេទីៀត។ 

កំុងនាមព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២
ឯកឧតេម អែំក្តី បុែំនីដេឈុំឿនី បានផេល់អនុសាសនម៍យួច�នួន
ដ្ឋល់អាជាើ ធរវេ�តេ កំុងការវេ�ះព្រឹសាយបុញ្ញាា ព្រឹបុឈមនានា
ទា�ងឡាយខែដ្ឋលអាជាើ ធរថំាកម់ូល�ឋ នបានវេលើកវេ�ើង និង
ទាមទារឱ្យយអាជាើ ធរព្រឹគ្គបុល់��បុថំ់ាក ់និងខែផំក�ក�់ន័ធព្រឹតូេ
ចូលរមួវេ�ះព្រឹសាយជាមយួ�ំ វេដ្ឋើមបវីេឆែើយតបុតាំមស�ណូម�រ
និងតព្រឹមូេការរបុស់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ។ ច�វេ�ះបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម និង
ស�ណូម�រនានាខែដ្ឋលអាជាើ ធរវេ�តេ�ុ�អាចវេ�ះព្រឹសាយបាន

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២ នឹងរាយការណ៍
ជូំនថំាកដ់្ឋឹកនា�ព្រឹ�ឹទីធសភា និងគ្គណៈក�ីធិការអចិថ្ងៃន្ត្រីនេយ៍
ព្រឹ�ឹទីធសភា វេដ្ឋើមបវីេលើកអនុសាសនជ៍ំព្រឹ�បុដ្ឋល់ព្រឹកសួង សាថ បុន័
�ក�់ន័ធរមួ�ំវេធែើការវេ�ះព្រឹសាយ។

ឯកឧតេមព្រឹបុធានព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គ
ទីី២ បានវេធែើការផ្លាេ �វេផើើដ្ឋល់អាជាើ ធរវេ�តេ និងកងក�ែ �ង�ន
សមតថកិចចទា�ងអស់សូមយកចិតេទុីក�ក�់ព្រឹងឹងេធិានការ
អនុេតេវេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត ់�នសុេតថិភា� 
នងិយកចតិេទុីក�កជួ់ំយវេ�ះព្រឹសាយជំេីភា�ជូំនព្រឹបុជា�ល-
រដ្ឋឋ ព្រឹគ្គួសារព្រឹកីព្រឹកខែដ្ឋលជំួបុការល�បាក។ ឯកឧតេម កប៏ាន
អ��េនាេដ្ឋល់អាជាើ ធរ�នសមតថកិចចទា�ងអស់ ព្រឹតូេចូលរមួ 
និងព្រឹបុុងព្រឹបុយត័ំ�ុស់ជាបុជ់ានិចច វេដ្ឋើមបខីែ�រកាសុ�ភា�កុ�ឱ្យយ
ឆែងជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ នឹងព្រឹតូេអនុេតេតាំមការខែណនា�របុស់ព្រឹកសួង
សុខាភបិាលឱ្យយបាន�ចខ់ាត វេដ្ឋើមបសុីេតថិភា� សុ�ភា�
វេយើងទា�ងអស់�ំ។

វេព្រឹ��ីជំួបុជាមយួនឹងអាជាើ ធរវេ�តេ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ
ឆំ្នាំ�២០២១ គ្គណៈព្រឹបុតិភូព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិ
ភាគ្គទីី២ ដឹ្ឋកនា�វេ�យឯកឧតេម អែំក្តី បុែំនីដេឈុំឿនី បាន
អវេញ្ញា ើញចុះជំួបុស�វេណះស�ណាលសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យក
អ�វេណាយវេ�ខែចកជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋច�នួន៥២ព្រឹគ្គួសារ កំុង
សហគ្គមន�៍�បុខែនែសុេតថិភា�ភូមវិេកាះរកាកំុង សថិតកំុងភូមិ
វេកាះរកាកំុង �ុ�វេកាះរកា ព្រឹសុកក��ងវ់េសៀម វេ�តេក��ងច់ាំម។
អ�វេណាយខែចកជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋច�នួន៥២ព្រឹគ្គួសារ វេ�យកំុង
មយួព្រឹគ្គួសារៗ ទីទីួលបានម១ីវេកស និងព្រឹក�១៕

(អតថបុទី និងរូបុភា�៖ នុត សចចៈ)

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២ជំួបុ�ិភាកាការងារជាមយួនឹងអាជាើ ធរវេ�តេក��ងច់ាំម

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២វេរៀបុច�វេេទិីកា វេ�ព្រឹសុកវេកាះសូទិីន
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ដេ�ក្តីជួ�ទាវី ម៉ានី ស�អានី ��ក្តីនា �ប្រាក្តីុ�សម៉ាជួិក្តីប្រាពី�ទធសភាប្រាបុចា�ភូ�ិភាគ្គទី៦ 

ចំះជួួបុស�ដេណះស�ណ្ឌាលជា�ួយប្រាក្តីុ�ប្រាបុ�ក្តីាឃុំំ� ក្តីើងំប្រាសុក្តី�រា�ង និីងប្រាសុក្តីក្តីដេ� ច្ �ច

កំុងភា�ជាត�ណាងឱ្យយព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� សងាើ ត ់និងព្រឹបុជា- 

�លរដ្ឋឋទូីទា�ងព្រឹបុវេទីស វេលាកជំ�ទាេ ម៉ានី ស�អានី ព្រឹបុធាន

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៦បានអវេញ្ញា ើញជំួបុ

ស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងអាជាើ ធរមូល�ឋ ន ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� 

វេសីៀន និងនាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល�ុ� វេ��ុ�វេមសរ-

ព្រឹបុចាំន ់�ុ�ក��ង�់�ិល ព្រឹសុក�រា�ង និង�ុ�កវេន្ត្រីញ្ញច ៀច �ុ� 

វេកេឿងរាយ ព្រឹសុកកវេន្ត្រីញ្ញច ៀច វេ�តេថ្ងៃព្រឹ�ខែេង កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី១៦ 

ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេដ្ឋើមបផីស�ែផាយសមទិីធ-

ផលស�ខាន់ៗ របុស់ព្រឹ�ឹទីធសភា តួនាទីី និងភារកិចច របុស់ស�-

ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៦ េធិានការការ�រទីបុស់ាើ ត់

េរីុសកូេដី្ឋ-១៩ និងកាេ បុប់ុញ្ញាា ព្រឹបុឈម ព្រឹ�មទា�ងស�ណូម�រ

នានារបុស់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេ�ថំាកម់ូល�ឋ នខែដ្ឋលបានជំួបុ

ព្រឹបុទីះកំុងការអនុេតេការងាររបុស់�ែួននាវេ�លកនែងវេ�។

បុនាា បុ�់ីការវេលើកវេ�ើងអ��ីបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម តព្រឹមូេការ និង

ស�ណូម�រនានារបុស់អាជាើ ធរមូល�ឋ នរចួមក វេលាកជំ�ទាេ 

ម៉ានី ស�អានី បានខែ�ែងនូេការវេកាតសរវេសើរ និងវាយតថ្ងៃមែ

�ុស់ច�វេ�ះព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន នាយបុោុសេ៍នគ្គរបាល�ុ� 

ខែដ្ឋលបាន�ិត��បុ�វេ�ញតួនាទីី និងភារកិចចរបុស់�ែួនបានយ៉ាោ ង

លអព្រឹបុវេសើរ។ វេលាកជំ�ទាេបានផេល់អនុសាសនម៍យួច�នួនដ្ឋល់

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� និងអាជាើ ធរមូល�ឋ នកំុងការវេ�ះព្រឹសាយបុញ្ញាា

ព្រឹបុឈមនានាវេ�កំុងមូល�ឋ នឱ្យយបានទានវ់េ�លវេេលា និង

ព្រឹបុតិបុតេិឱ្យយបានខាា បុ�់ាួននូេវេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត់

វេលាកជំ�ទាេ �ន ស�អាន (ទីី២�ីវេឆែង) ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�វេ�ព្រឹសុក�រា�ង

វេលាកជំ�ទាេ �ន ស�អាន និងឯកឧតេម ទឹីម ផន ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�វេ�ព្រឹសុកកវេន្ត្រីញ្ញច ៀច
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�នសុេតថិភា�។ ច�ខែណកឯបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម និងស�ណូម�រ

ដ្ឋថ្ងៃទីវេទីៀត ខែដ្ឋលអាជាើ ធរមូល�ឋ ន�ុ�អាចវេ�ះព្រឹសាយបាន 

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៦ នឹងរាយការណ៍

ជូំនថំាកដ់្ឋឹកនា�ព្រឹ�ឹទីធសភា និងគ្គណៈក�ីធិការអចិថ្ងៃន្ត្រីនេយ៍

ព្រឹ�ឹទីធសភា វេដ្ឋើមបវីេលើកអនុសាសនជ៍ំព្រឹ�បុដ្ឋល់ព្រឹកសួង សាថ បុន័

�ក�់ន័ធរមួ�ំវេធែើការវេ�ះព្រឹសាយ។

កំុងឱ្យកាសវេនាះខែដ្ឋរ វេលាកជំ�ទាេ ម៉ានី ស�អានី បាន

បុញ្ញាា កអ់��ី ការ�ិត��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងរបុស់រាជំរ�ឋ ភបិាលបុចចុបុបនំ 

ខែដ្ឋល�នសវេមេចអគ្គគមហាវេសនាបុតីវេតវេជា ហ្វីែំនី អ៊ែសនី ជា

ព្រឹបុមុ� បានដឹ្ឋកនា�ព្រឹបុវេទីសជាតិវេយើងឱ្យយ�នសុ�សនេិភា� 

សថិរភា�នវេយ៉ាបាយ និងចាំតេ់ធិានការព្រឹបុកបុវេ�យព្រឹបុសិទីធ-

ភា� វេធែើឱ្យយព្រឹបុវេទីសវេយើងអាចឆែងផុតព្រឹបុកបុវេ�យសុេតថិភា�

នូេការឆែងរាល�ល�ីជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�កំុងសហគ្គមន។៍ 

វេលាកជំ�ទាេបានខែណនា�ដ្ឋល់អាជាើ ធរ�នសមតថកិចចទា�ងអស់

ព្រឹតូេបុនេយកចិតេទុីក�កប់ុនេផស�ែផាយដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ 

អ��ីេធិានការបុងាើ រ និងទីបុស់ាើ តថ់្ងៃនការរកីរាល�លជំ�ងឺ-

កូេដី្ឋ-១៩ វេហើយកកុ៏�ទានវ់េធែសព្រឹបុខែហស និងវេ�រ�តាំម

ការខែណនា�របុស់ព្រឹកសួងសុខាភបិាល។ 

កំុងដ្ឋ�វេណើ របុ�វេ�ញវេបុសកកមីវេនាះ ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធ-

សភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៦កប៏ាននា�យកអ�វេណាយមយួច�នួន

ខែចកជូំនដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល�នជីំេភា��ែះខាតកំុងភូមិ

វេមសរព្រឹបុចាំន ់�ុ�វេមសរព្រឹបុចាំន ់ព្រឹសុក�រា�ងច�នួន១០ព្រឹគួ្គសារ 

និងភូមកិវេន្ត្រីញ្ញច ៀច �ុ�កវេន្ត្រីញ្ញច ៀច ព្រឹសុកកវេន្ត្រីញ្ញច ៀចច�នួន១១

ព្រឹគួ្គសារ វេ�យមយួព្រឹគ្គួសារៗទីទីួលបានម១ីវេកស ព្រឹតី�១យួរ 

វេសៀង១ខែកេ ថ្ងៃឆបុោូេ១កញ្ញចបុ ់និង�េកិា៥មុនឺវេរៀល៕

(អតថបុទី៖ រូបុភា�៖េង ់សុជាតិ)

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៦ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�ក��ង�់�ិល និង�ុ�ក��ងព់្រឹបា�ង

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៦ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�វេកេឿងរាយ

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៦ខែចកអ�វេណាយជូំនដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ��ុ�កវេន្ត្រីញ្ញច ៀច
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សម៉ាជួិក្តីប្រាពី�ទធសភាប្រាបុចា�ភូ�ិភាគ្គទី៦ ចំះជួួបុស�ដេណះស�ណ្ឌាលជា�ួយ

 ប្រាក្តីុ�ប្រាបុ�ក្តីាឃុំំ� ក្តីើងំប្រាសុក្តីរម៉ាសអ៊ែហ្វីក្តី នីិងប្រាសុក្តីសីាយប្រាជួ�

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៦ រមួ�ន

ឯកឧតេម អ៊ែ�ានី សំផីានី ់អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៩

ព្រឹ�ឹទីធសភា និងឯកឧតេម គ្គ�� ធា វេលខាធិការគ្គណៈកមី

ការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា ើញចុះជំួបុស�វេណះស�ណាល

ជាមយួនឹងស�ជិំក ស�ជិំកាព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន�ុ� និង

នាយបុោុសេ៍រដ្ឋឋបាល�ុ� ព្រឹសុក វេ�ព្រឹសុករ�សខែហក និងព្រឹសុក

សាែ យព្រឹជំ� វេ�តេសាែ យវេរៀង កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី១៦ រហូតដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី

១៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

ជំ�នួបុស�វេណះស�ណាលវេនាះ វេរៀបុច�វេ�ើងវេដ្ឋើមបផីស�ែផាយ

�ីសមទិីធផលស�ខាន់ៗ របុស់ព្រឹ�ឹទីធសភា តួនាទីី និងភារកិចច 

របុស់ស�ជំិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គ ផស�ែផាយេធិាន-

ការណ៍ការ�រទីបុស់ាើ តេ់រីុសកូេដី្ឋ-១៩ និងកាេ បុប់ុញ្ញាា ព្រឹបុឈម

ព្រឹ�មទា�ងស�ណូម�រនានារបុស់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� និងថំាក់

មូល�ឋ ន។

បុនាា បុ�់ីសាេ បុវ់េសចកេរីាយការណ៍របុស់វេលាកអភបិាល

ព្រឹសុក អ��ីសភា�ការណ៍វេ�កំុងព្រឹសុករចួមក ឯកឧតេម គ្គ��

ធា បាន�នព្រឹបុសាសន�៍�នា�នូេការផ្លាេ �វេផើើសួរសុ�ទុីកខ�ី

ស�ណាកថំ់ាកដ់្ឋឹកនា�ព្រឹ�ឹទីធសភា ព្រឹ�មទា�ងវេលាកជំ�ទាេព្រឹបុធាន

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៦  ជូំនច�វេ�ះអាជាើ ធរ

និងបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ទូីទា�ងវេ�តេសាែ យវេរៀង។

ឯកឧតេម គ្គ�� ធា បានវេកាតសរវេសើរ និងវាយតថ្ងៃមែ�ុស់

ច�វេ�ះអាជាើ ធរព្រឹសុក ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន នាយបុោុសេ៍នគ្គរ-

បាល�ុ� ខែដ្ឋលបាន�ិត��បុ�វេ�ញតួនាទីី ភារកិចចរបុស់�ែួន

បានយ៉ាោ ងលអព្រឹបុវេសើរ។ ឯកឧតេមបានផេល់អនុសាសនម៍យួ

ឯកឧតេម ខែមោន សីុផ្លាន ់(ទីី២�ីវេឆែង) ឯកឧតេម គឹ្គម ធា (ទីី២�ីសាដ �) ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�កំុងព្រឹសុករ�សខែហក

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�កំុងព្រឹសុករ�សខែហកចូលរមួកំុង�ិធីស�វេណះស�ណាល
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ច�នួនដ្ឋល់អាជាើ ធរព្រឹសុកទា�ង�ីរកំុងការវេ�ះព្រឹសាយបុញ្ញាា

ព្រឹបុឈមនានា នឹងព្រឹតូេបុនេយកចិតេទុីក�កក់ំុងការបុ�វេ�ញ

ភារកិចចរបុស់�ែួនឱ្យយបានចាស់លាស់ និងព្រឹបុតិបុតេិឱ្យយបាន

ព្រឹតឹមព្រឹតូេនូេវេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត ់�នសុេតថិ-

ភា�។ ច�វេ�ះបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម និងស�ណូម�រទា�ងឡាយណា

ខែដ្ឋលអាជាើ ធរមូល�ឋ ន�ុ�អាចវេ�ះព្រឹសាយបាន ព្រឹកុមស�-

ជំិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៦ នឹងរាយការណ៍ជូំនថំាក់

ដឹ្ឋកនា�ព្រឹ�ឹទីធសភា និងគ្គណៈក�ីធិការអចិថ្ងៃន្ត្រីនេយព៍្រឹ�ឹទីធសភា

វេដ្ឋើមបវីេលើកអនុសាសនជ៍ំព្រឹ�បុដ្ឋល់ព្រឹកសួង សាថ បុន័�ក�់ន័ធ

រមួ�ំវេធែើការវេ�ះព្រឹសាយ។

ឯកឧតេម គ្គ�� ធា បានជំព្រឹ�បុអ��ីការផស�ែផាយរបុស់

ព្រឹកសួងសុខាភបិាល ខែដ្ឋលបានព្រឹបុកាសអ��ីការទីទីួលបាន

ការចាំកវ់ាោ កស់ា�ងកូេដី្ឋ-១៩មនិគិ្គតថ្ងៃ�ែ គ្គឺព្រឹតូេចុះវេឈី្លាះជាមុន

តាំមរយៈការសី័ព្រឹគ្គចិតដ និង�នអាយុចាំបុ�ី់១៨ឆំ្នាំ� ដ្ឋល់

៥៩ឆំ្នាំ�។ ឯកឧតេមបានអ��េនាេឱ្យយចូលរមួព្រឹបុុងព្រឹបុយត័ំ

ជានិចចច�វេ�ះជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ និងសាេ បុត់ាំមការខែណនា�របុស់

ព្រឹកសួងសុខាភបិាល ជា�ិវេសសអាជាើ ធរ និងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ

វេ�តាំមព្រឹ��ខែដ្ឋនព្រឹបុវេទីសវេេៀតណាម ព្រឹតូេរមួ�ំទីបុស់ាើ តក់ារ

ចមែងតាំមបុណាេ វេ�តេជាបុព់្រឹ��ខែដ្ឋនចូលមកសហគ្គមនរ៍បុស់

វេយើង។

កំុងឱ្យកាសវេនាះ ឯកឧតេម អ៊ែ�ានី សំផីានី ់កប៏ានជំព្រឹ�បុ

អ��ីព្រឹបុេតេិ និងវេ�លបុ�ណងថ្ងៃនការបុវេងើើតព្រឹ�ឹទីធសភា មុ�ងារ

របុស់ព្រឹ�ឹទីធសភា តួនាទីី ភារកិចច និងរចនាសមុន័ធរបុស់ព្រឹ�ឹទីធ-

សភាផងខែដ្ឋរ៕

(អតថបុទី និងរូបុភា�៖អាុក បុោូលីន)

ឯកឧតេម ខែមោន សីុផ្លាន ់និងឯកឧតេម គឹ្គម ធា ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�កំុងព្រឹសុកសាែ យព្រឹជំ�

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�កំុងព្រឹសុកសាែ យព្រឹជំ� ចូលរមួកំុង�ិធីស�វេណះស�ណាល
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 ឯក្តីឧតំ� យាង់ អ៊ែស� ��ក្តីនា �ប្រាក្តីុ�សម៉ាជួិក្តីប្រាពី�ទធសភាប្រាបុចា�ភូ�ិភាគ្គទី៨

ចំះជួបួុស�ដេណះស�ណ្ឌាលជា�ួយអាជាា ធរប្រាសុក្តីដេវីើនីនៃស ដេខូតំរតនីគ្គិរ ី

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃព្រឹ�ហសបត ៍ទីី១៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម 

យាង់ អ៊ែស� ព្រឹបុធានព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គ

ទីី៨ និងជាព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ

ជួំបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� សងាើ ត ់

វេសីៀន នាយបុោុសេ៍នគ្គរបាល�ុ� និងអាជាើ ធរព្រឹសុកវេេ ើនថ្ងៃស 

វេ�តេរតនគិ្គរ។ី

វេព្រឹកាយ�ីបានសាេ បុរ់បាយការណ៍របុស់វេលាក ដេហ្វីង 

សាដេវីឿនី អភបិាលព្រឹសុកវេេ ើនថ្ងៃស ការអានរដ្ឋឋធមីនុញថ្ងៃន

ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា វេ�យវេលាកព្រឹសី សខំូ លក្តី្ខិណ្ឌា 

ការបុងាា ញអ��ីការចុះអនុសសរណៈវេយ៉ាគ្គយល់�ំ (MOU) 

រវាងគ្គណៈកមីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាជាមយួព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេ

សវេមេចវេតវេជាខែសន វេ�យឯកឧតេម វិីច សវំាចា រចួមក 

ឯកឧតេម យាង់ អ៊ែស� បានបុញ្ញាា កអ់��ីវេ�លបុ�ណងថ្ងៃន

ការវេរៀបុច��ិធីស�វេណះស�ណាលនាវេ�លវេនាះ និងសភា�-

ការណ៍រមួកំុងព្រឹបុវេទីស ជា�ិវេសសទាកទ់ីងនឹងវេសដ្ឋឋកិចច 

និងជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩។ កំុងបុរបិុទីឆំ្នាំ�២០២០ ខែដ្ឋល�នការ

ព្រឹបុឈមនឹងបុញ្ញាា កូេដី្ឋ-១៩ វេព្រឹ�ះទឹីកជំ�នន ់និងការធាែ កចុ់ះ

ខែផកំវេសដ្ឋឋកិចច រាជំរ�ឋ ភបិាលរកាបានសនេិភា� សថិរភា�

នវេយ៉ាបាយខែដ្ឋលជាព្រឹគ្គឹះសព្រឹ�បុក់ារអភេិឌីឍ និងជីំេភា�រស់ 

វេ�វេ�យសុ�ដុ្ឋមរមនារបុស់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ។

ព្រឹបុវេទីសកមុុជា�នភ�័ែស�ណាងខែដ្ឋលទីទីួលបាន�រជំយ័

ដ្ឋ�ណកវ់េព្រឹបុងដ្ឋ�បុូង។ វេនះគឺ្គជាព្រឹ�ឹតេិការណ៍ព្រឹបុេតេិសាន្ត្រីសេ 

ខែដ្ឋលកមុុជាមនិធាែ បុ�់នតាំ�ង�ីរាបុ�់នឆំ់្នាំ�មកវេហើយ។  

ច�ខែណកឯការការ�រទីបុស់ាើ តជ់ំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩េញិ វេទាះបុីជា

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៨ជំួបុជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� និងអាជាើ ធរកំុងព្រឹសុកវេេ ើនថ្ងៃស 

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� និងអាជាើ ធរព្រឹសុកវេេ ើនថ្ងៃស ចូលរមួកំុង�ិធីស�វេណះស�ណាល
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�នវាោ កស់ា�ង និងក��ុងចាំបុវ់េផេើមដ្ឋ�វេណើ រការចាំកជ់ាបុវេណេើ រៗ

កវ៏េ�យ កជ៏ំ�ងឺវេនះវេ�ខែតបុនេវេកើត�ន វេហើយមនិទាន�់ន

សញ្ញាា ថានឹងបុញ្ញចបុវ់េ�វេ�លណាចាស់លាស់វេ�ើយ វេហើយ

ខែ�មទា�ង�នវេមវេរាគ្គបុ�ខែបុែង�ីី ខែដ្ឋលឆែងវេលឿនជាងមុន 

សាហាេជាងមុន។ ព្រឹបុវេទីសវេយើងទីទីួលបានច�ណាតថំ់ាកល់អ

កំុង�ិភ�វេលាក គ្គឺមកដ្ឋល់វេ�លវេនះ�នអំកឆែងតិចតួច និង

�ីនអំកសាែ បុ។់ មនិខែតបុោុវេណាះ ះ កំុងនាមជាព្រឹបុវេទីសក��ុង

អភេិឌីឍ វេយើងក��ុងជួំយ�ែួនឯងផង និងកប៏ានជំួយជាស�ៈ រ 

និងថំា�វេ�ទីយដ្ឋល់ព្រឹបុវេទីសជាមតិេ �នជាអាទី៖៍ ព្រឹបុវេទីសឡាេ 

ព្រឹបុវេទីសទីីមរ័ ព្រឹបុវេទីសវេនបាោ ល់ និងព្រឹបុវេទីសភូ� និងបាន

ទីទួីលសាគ ល់វេលើ�ិភ�វេលាកថា ជាព្រឹបុវេទីសខែដ្ឋលបានចាំតខ់ែចង 

ព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងជំ�ងឺវេនះបានលអ និងជាព្រឹបុវេទីសតូច ខែដ្ឋល�ន

វេបុះដូ្ឋងធ�។ ឆំ្នាំ�២០២០កនែងវេ�វេនះ រាជំរ�ឋ ភបិាល�ន

ព្រឹបាកស់នស�ព្រឹបុ�ណ៣.០០០លានដុ្ឋលាែ រអាវេមរកិ និងទុីន

បុព្រឹមុងអនេរជាតិជាង២១.០០០លានដុ្ឋលាែ រអាវេមរកិ ខែដ្ឋល

កំុងវេនាះ�ន�សច�នួន៤៤,៥វេតាំន។ កំុងឆំ្នាំ�២០២១វេនះ 

ព្រឹកសួងវេសដ្ឋឋកិចច និងហិរញ្ញា េតថុ បាន�ាករណ៍វាយតថ្ងៃមែជា

�ីីអ��ី ក�វេណើ នវេសដ្ឋឋកិចចជាតិនឹងវេកើនព្រឹបុខែហល៤%។ 

កំុងសាថ នភា�ខែដ្ឋលព្រឹបុវេទីសជាតិក��ុងសថិតកំុងភា�ល�បាក 

បុោុខែនេវេយើង�នវេ�ទីនភា�បុ�ផុតវេនាះ គឺ្គការវេលចវេចញនូេ

មហាក�ែ �ងសាមគ្គគជីាតិ តាំមរយៈការចូលរមួបុរចិាំច គ្គនូេ

ធានធាន�េកិាផ្លាា ល់�ែួន ជំួយសព្រឹ�លការល�បាករបុស់

រាជំរ�ឋ ភបិាល កដូ៏្ឋចជំួយសព្រឹ�លការល�បាករបុស់ព្រឹបុជា- 

�លរដ្ឋឋវេយើង។

អងគ�ិធីក�៏នវេលើកវេ�ើងអ��ីការព្រឹបុឈម ស�ណូម�រ 

របុស់វេម�ុ� វេសីៀន និងនាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល�ុ�វេ�យ 

វេផ្លាេ តស�ខានវ់េលើការងារ៖ ការផេល់វេសវារដ្ឋឋបាល ការងារ

អព្រឹតាំនុកូល�ឋ ន ការខែកតព្រឹមូេអកខរាេរិុទីធកំុងអព្រឹតាំនុកូល�ឋ ន 

មូលនិធិអភេិឌីឍនម៍ូល�ឋ ន ការអនុេតេវេ�លនវេយ៉ាបាយ

ភូម ិ�ុ� សងាើ ត ់�នសុេតេិភា�។

កំុងដ្ឋ�វេណើ រចុះវេបុសកកមីវេនាះ ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភា

ព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៨ បានជំួបុ�ិភាកាការងារជាមយួនឹងព្រឹកុម 

វេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេសវេមេចវេតវេជាខែសនព្រឹបុចាំ�វេ�តេព្រឹកវេចះ  ព្រឹ�មទា�ង

បាននា�យកវេទីយយទាន និងបុចចយ័មយួច�នួនព្រឹបុវេគ្គនព្រឹ�ះសងឹ 

គ្គងក់ំុងេតេឧតេមសាមគ្គគីរតេនារាម សថិតវេ��ុ�វេេ ើនថ្ងៃស ព្រឹសុក

វេេ ើនថ្ងៃស វេ�តេរតនគិ្គរ៕ី

(អតថបុទី និងរូបុភា�៖ ធុន គ្គឹមជីំ)

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៨ នា�យកវេទីយយទាន និងបុចចយ័មយួច�នួនព្រឹបុវេគ្គនព្រឹ�ះសងឹវេ�េតេឧតេមសាមគ្គគីរតេនារាម

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៨�ិភាកាការងារជាមយួនឹងព្រឹកុមវេមធាេសីី័ព្រឹគ្គចិតេ
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គ្គណៈក្តី�ី�រទា �ង១០ប្រាពី�ទធសភាចូលរ�ួក្តីិចចប្រាបុជួំ�នានា

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម យាង់

អ៊ែស� ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា និងជាព្រឹបុធាន

ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាភូមភិាគ្គ៨ បានអវេញ្ញា ើញដឹ្ឋកនា�កិចច

-ព្រឹបុជុំ�ថ្ងៃផាកំុងព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាភូមភិាគ្គ៨ វេដ្ឋើមបវីេរៀបុច�

�ែឹមសារសព្រឹ�បុចុ់ះបុ�វេ�ញវេបុសកកមី វេ�សាលព្រឹបុជុំ�

គ្គណៈកមកីារទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ជា

ដេជួ�ឋ ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ

ចូលរមួកិចចព្រឹបុជុំ�ព្រឹកុមសភាជាតិកមុុជា(APF) វេដ្ឋើមបវីេសើវេរ ើ

លកខនេិក:សភាវេព្រឹបុើភាសាបារា�ង(APF) តាំមព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ

វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ឯកឧតេម Christophe-André Frassa

ព្រឹបុធានគ្គណ:កមកីារនវេយ៉ាបាយ ព្រឹបុធានព្រឹកុមការងារវេសើវេរ ើ

លកខនេកិ: APF ខែដ្ឋលផាយវេចញ�ីទីីព្រឹកុងបាោ រសី ព្រឹបុវេទីស

បារា�ង វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេសស េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�

គ្គណៈកមីការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភា  ឯកឧតេមបុណាិ ត �ាំង ឫទធ ី

ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញដ្ឋឹកនា�

កិចចព្រឹបុជុំ�ថ្ងៃផាកំុងគ្គណៈកមីការ វេដ្ឋើមប�ីិនិតយ�ិភាកាវេលើ៖

១-ការវេព្រឹតៀមព្រឹសាេព្រឹជាេ�ត័�៌នខែដ្ឋល�ក�់ន័ធនឹងសមតថ-

កិចច របុស់គ្គណៈកមីការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភា ភាា បុវ់េ�នឹង

សាថ នភា�វេ�តេក��ងស់ុឺ។

២-ការខែបុងខែចកការងារព្រឹសាេព្រឹជាេបុញ្ញាា �ក�់ន័ធនឹងព្រឹកសួង

ច�នួន�ីរ គឺ្គព្រឹកសួងកសិកម ីរុកាខ ព្រឹបុ�ញ់ និងវេនសាទី

និងព្រឹកសួងបុរសិាថ ន ខែដ្ឋលព្រឹតូេចុះជំួបុសេនាការនាវេ�ល

ខាងមុ� បុញ្ញាា ព្រឹបុឈម ស�ណូម�រ និងេធិានការ។

៣-ការសាេ បុវ់េសចកេីរាយការណ៍អ��ីការអនុេតេ�េកិា

គ្គណៈកមីការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាឆំ្នាំ�២០២១ និង

៤-បុញ្ញាា វេផសងៗ។
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2ឯកឧតេម សខំូ ឥសានី ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៤

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ ៖

-ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�ថ្ងៃផាកំុងគ្គណៈកមកីារទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភា វេដ្ឋើមបី

�ិនិតយ�ិភាកាអ��ីការចុះវេបុសកកមីរបុស់គ្គណៈកមីការ

វេ�វេ�តេវេកាះកុងចាំបុ�់ីថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កុមៈៈ

ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភា

នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីការនវេយ៉ាបាយថ្ងៃនសភា

វេព្រឹបុើព្រឹបាស់ភាសាបារា�ង (APF) តាំមរយៈព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ ខែដ្ឋល

ផាយវេចញ�ីទីីព្រឹកុងបាោ រសី ព្រឹបុវេទីសបារា�ង នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�

មករា ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេសស េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេលាកជំ�ទាេ ទី

បុូរាា សំ ី ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ

ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�ថ្ងៃផាកំុងគ្គណៈកមីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា វេដ្ឋើមបី

�ិនិតយស�ណួរជំ�នួបុ�ិភាកាការងារជាមួយនឹងអគ្គគនាយក-

�ឋ នអវេនាេ ព្រឹបុវេេសន ៍ថ្ងៃនព្រឹកសួងមហាថ្ងៃផា �ិនិតយកមីេធិី និង 

ស�ណួរសព្រឹ�បុចុ់ះវេបុសកកមីវេ�តេព្រឹ�ះសីហនុ វេ�តេក��ត 

វេ�តេខែកបុ និងវេ�តេតាំខែកេ និងបុញ្ញាា វេផសងៗ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�

គ្គណៈកមកីារទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា។

2វេលាកជំ�ទាេ ម៉ានី ស�អានី ព្រឹបុធានគ្គណៈកមកីារ

ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភា វេដ្ឋើមប�ីិនិតយ

វេលើការវេព្រឹ�ងកមីេធីិចុះវេបុសកកមីរបុស់គ្គណៈកមីការទីី៨

ព្រឹ�ឹទីធសភា នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�

គ្គណៈកមកីារទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភា។

-ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�ព្រឹកុមស�ជិំកាព្រឹ�ទឹីធសភា វេដ្ឋើមប�ីិភាកា

ការវេព្រឹតៀម�ែឹមសារសព្រឹ�បុវ់េរៀបុច��ិធីស�វេណះស�ណាល

ជាមយួនឹងយុេតីសិសសថំាកទី់ី១២ ថ្ងៃនេទិីាល័យក��ងធ់� កំុង

ឱ្យកាសអបុអរសាទីរ�ួបុវេលើកទីី១១០ ថ្ងៃនទិីវាអនេរជាតិនារ ី

៨មនីា វេ�វេ�តេក��ងធ់� នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ និងថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�



សកម្មភាពគណៈកម្មការ29
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

២០២១ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភា។

-ទីទីួលជួំបុ�ិភាកាការងារជាមយួនឹងវេលាកព្រឹសី ចានី់

ភារ ី ព្រឹបុធានព្រឹកុមហាុនវេរេ�ន វេដ្ឋើមបវីេព្រឹតៀមវេរៀបុច�ការវេធែើ

បុទីបុងាា ញខែចករ �ខែលកនូេបុទី�ិវេសាធនវ៍េឆុ្នាំះវេ�រកភា�

វេជាគ្គជំយ័ជូំនវេ�ដ្ឋល់យុេតីសិសសថំាកទី់ី១២ ថ្ងៃនេទិីាល័យ

ក��ងធ់� វេ�តេក��ងធ់� កំុងឱ្យកាសអបុអរសាទីរទិីវាអនេរជាតិ

នារ ី៨មនីា �ួបុទីី១១០ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១

វេ�សាលព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភា។

2ឯកឧតេម គ្គង់ សារាជួ ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៩

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�ថ្ងៃផាកំុង៖

-គ្គណៈកមីការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភា វេដ្ឋើមប�ិីភាកាការងារ

វេព្រឹតៀមជំួបុសេនាការជាមយួនឹងព្រឹកសួងថ្ងៃព្រឹបុសណីយ ៍ និង

ទូីរគ្គមនាគ្គមន ៍នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាល

ព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមកីារទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភា។

-ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៧ វេដ្ឋើមប�ិីនិតយ

�ិភាកាការងារបុនេរបុស់ព្រឹកុមស�ជិំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�

ភូមភិាគ្គទីី៧ ព្រឹបុចាំ�ឆំ្នាំ�២០២១ និងបុញ្ញាា វេផសងៗ នាថ្ងៃ�ៃទីី

៩ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីការទីី៩

ព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម �ា�

បុែំនីនាង ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ

ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�ថ្ងៃផាកំុងគ្គណៈកមីការព្រឹ�ឹទីធសភា វេដ្ឋើមប�ិីនិតយ

ឆែងរបាយការណ៍សកមីភា�ការងារ និងរបាយការណ៍�េកិា

ព្រឹបុចាំ�ខែ�កុមៈៈ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភា៕

 �រទទួល�ក្តីយបុណំ� ង

2វេ�កំុងខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១វេនះ ព្រឹ�ឹទីធសភាបានទីទួីល�កយបុណេឹ ងច�នួន៨ករណី វេធែើលិ�ិតអនេរាគ្គមនវ៍េ�

ព្រឹកសួង សាថ បុន័�ក�់ន័ធ វេដ្ឋើមបវីេ�ះព្រឹសាយច�នួន២ករណី ទីទីួលលិ�ិតវេឆែើយតបុ�ីការវេ�ះព្រឹសាយ�ីសាថ បុន័�ក�់ន័ធ

ច�នួន២ករណី វេធែើក�ណតប់ុងាា ញ�កយបុណេឹ ងច�នួន៣ករណី និងវេឆែើយតបុវេ��ច ស់បុណេឹ ងច�នួន២ករណី និងក��ុង

�ិនិតយសិកាច�នួន៨ករណី ព្រឹ�មទា�ងទីទីួលឯកសារ�កយបុណេឹ ងខែដ្ឋលព្រឹកសួង សាថ បុន័�ក�់ន័ធចមែងជូំនមកគ្គណៈកមីការ

ព្រឹ�ឹទីធសភា វេដ្ឋើមបជូីំនព្រឹជាបុច�នួន១ករណី៕
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កុមៈៈឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម យាង់ 
អ៊ែស� ព្រឹបុធានគ្គណៈកមកីារទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
�ិនិតយទីីតាំ�ងវេព្រឹតៀមបុញ្ញចុ ះបុឋមសិលាកសាងឧបុ�ឋ នសាលា
�ីី និងនា�យកវេទីយយទានវេ�ព្រឹបុវេគ្គនព្រឹ�ះសងឹ វេ�េតេនេភូមិ
ការាមដូ្ឋនព្រឹតី កំុងវេ�តេក��ត។

2ឯកឧតេម ជា ដេជួ�ឋ ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី២-
ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ ត ់
វេមភូម ិនិងនាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលវេ�សងាើ តព់្រឹកា�ងធំង ់�ណា
ខែសនសុ� សេី�ីការងារវេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេបាះវេឆំ្នាំត�ុ� សងាើ ត ់
ឆំ្នាំ�២០២២ ជា�ិវេសសការវេធែើអតេញ្ញាា ណបុណ័ះ ជូំនព្រឹបុជា-
�លរដ្ឋឋទា�ងអស់វេ�កំុងសងាើ ត ់វេ�យស�ណូម�រវេ�សងាើ ត់
និងនគ្គរបាលបុោុសេ៍ជំួយសព្រឹមួលឯកសាររដ្ឋឋបាលចាំ�បាច ់
(លិ�ិតបុញ្ញាា កក់�វេណើ ត និងវេសៀេវេ�សំាកវ់េ�) ជូំនព្រឹបុជា-
�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលមនិទាន�់នអតេសញ្ញាា ណបុណ័ះ  វេដ្ឋើមបឱី្យយ�ត់
បានវេ�ចុះវេឈី្លាះវេបាះវេឆំ្នាំតវេ�វេ�លខាងមុ�វេនះ វេ��ណា
ខែសនសុ� រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាអធិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ព្រឹកុមអំកចាបុរ់ាជំធានីភំ�វេ�ញ 
និងព្រឹកុមអំកចាបុម់ក�ី�ណា ទា�ង១៤ វេដ្ឋើមប�ិីនិតយ�ិភាកា
អ��ីការងារចុះវេឈី្លាះវេបាះវេឆំ្នាំត ការងារបុចចុបុបនំភា�មន្ត្រីនេី
សវេងើតការណ៍វេបាះវេឆំ្នាំតសព្រឹ�បុឆំ់្នាំ�២០២២ វេ�រាជំធានី
ភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេមបុណាិ ត �ាំង ឫទធ ីព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៣
ព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា ើញ៖      

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខកមីករ ព្រឹ�មទា�ង
ចុះ�ិនិតយ និងជំ�រុញការងារសាងសងទ់ី�នបុទ់ីឹកច�នួន២កខែនែង
សាថ បុនាផែូេ និងស�ណងន់ានា វេ�កំុងត�បុនអ់នែងព់្រឹកវេ�ើ �ុ�
តាំថ្ងៃន ព្រឹសុកថ្ងៃព្រឹ�នបុ ់វេ�តេព្រឹ�ះសីហនុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�មករា
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខកមីករ ព្រឹ�មទា�ង
ចុះ�ិនិតយវេមើលការងារដ្ឋ�វេ�ើងផ្លាា �ងកញ្ញចកព់្រឹសូបុយក�នែឺព្រឹ�ះ-
អាទីិតយ និងចុះ�ិនិតយព្រឹបុ�ន័ធធារាសាន្ត្រីសេនានា វេ�ភំ�ខែសនដី្ឋ 
ព្រឹសុកស�វេរាងទីង វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ និងទីី៣០ ខែ�
មករា ឆំ្នាំ�២០២១។                                 

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខកមីករ ព្រឹ�មទា�ង
ចូលរមួជាមយួនឹងកមីករ��វេដ្ឋើមដូ្ឋងព្រឹកអូបុច�នួន១៥.០០០
វេដ្ឋើម វេ��ុ�ខែកេផុស ព្រឹសុកសាឹងហាេ វេ�តេព្រឹ�ះសីហនុ នាថ្ងៃ�ៃ
ទីី២៨-២៩ ខែ�មករា និងថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចូលរមួកំុង�ិធីបុណុយស�វេលាក ញំ ីដេ�ា  វេ�ភូមពិ្រឹត��ង
ឈូកខាងលិចេតេមហានាមសាែ រម នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�
២០២១។

-នា�យកចងាា ន ់វេទីយយទាន និងបុចចយ័វេ�ព្រឹបុវេគ្គនព្រឹ�ះ-
សងឹគ្គងវ់េ�េតេមហានាមសាែ រម វេដ្ឋើមបឧីទីាិសកុសលជូំន
ដ្ឋល់េញិ្ញាា ណកខនធឧបាសក � �ាំង ព្រឹតូេជាឪ�ុក និងគ្គព្រឹមបុ់
�ួបុ៨ឆំ្នាំ�ឧបាសិកា ក្តី�� អំិនី ព្រឹតូេជា�េ យរបុស់ឯកឧតេម
បុណាិ ត វេ��ុ�រវេេៀង ព្រឹសុកស�វេរាង វេ�តេតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី២ 
ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួកំុង�ិធីបុណុយស�វេលាកព្រឹសី ដេឌ្ឍឿ សភំាពី វេ�
ភូមឫិទីធី១ �ុ�ខែកេផុស ព្រឹសុកសាឹងហាេ វេ�តេព្រឹ�ះសីហនុ នា
ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចូលរមួកំុងព្រឹ�ឹតេកិារណ៍តាំ�ងរ�យនេ និងវេបុើកបុររ�យនេ 

សម៉ាជិួក្តី សម៉ាជួិ�ប្រាពី�ទធសភាចំះបុ�ដេពីញ�រង្ការដេ�ត្តាំ�បុណ្ឌាដ ភូ�ិភាគ្គទា�ង៨



សកម្មភាពគណៈកម្មការ31
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

TOYOTA ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�ត�បុនអ់ភេិឌីឍនក៍សិវេទីសចរណ៍ 
មោងុ ឫទីធី ខែសនជំយ័ វេ�ភំ�ខែសនដី្ឋ �ុ�ខែសនដី្ឋ ព្រឹសុកស�វេរាងទីង 
វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-�ិនិតយសុានតាំដុ្ឋ� និងសុានតាំកុច វេដ្ឋើមបសីាងសងវ់េ�ើង
េញិជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ��ុ�រវេេៀង ព្រឹសុកស�វេរាង វេ�តេតាំខែកេ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-�ិនិតយការងារសាងសងល់�វេ�ឋានជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ
ព្រឹកីព្រឹក និងសាថ បុនាទាែ របុវេងាៀរទឹីក ទី�នបុទឹ់ីកជូំន�ួក�ត ់វេ�
ខែព្រឹ�កក��ងសី់ាច ់ភូមកិ��ងត់ាំវេ�េ �ុ�តាំថ្ងៃន ព្រឹសុកថ្ងៃព្រឹ�នបុ ់
នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យកចងាា នវ់េ�ព្រឹបុវេគ្គនដ្ឋល់ព្រឹ�ះសងឹវេ�េតេលងាើ រ 
រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ
ខែដ្ឋលអវេញ្ញា ើញមកសព្រឹ�កកមានេវេ�ត�បុនអ់ភេិឌីឍន ៍មោងុ 
ឫទីធ ីខែសនជំយ័ ព្រឹ�មទា�ងចូលរមួជាមយួនឹងកមីករ��វេដ្ឋើម
វេឈើ វេដ្ឋើមបចូីលរមួច�ខែណកជាមយួនឹងរាជំរ�ឋ ភបិាលកំុងការ
ខែ�រកាការ�រថ្ងៃព្រឹ�វេឈើវេ�ភំ�ខែសនដី្ឋ ព្រឹសុកស�វេរាងទីង វេ�តេ
ក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០-៣១ ខែ�មករា និងថ្ងៃ�ៃទីី៥ ទីី៧ ទីី១២ 
ទីី១៨ ទីី១៩ និងទីី២០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខកមីករ ព្រឹ�មទា�ង
ចុះ�ិនិតយសកមីភា�ព្រឹកុមការងារវេព្រឹគ្គឿងចព្រឹកសាថ បុនាផែូេ
១២៧ព្រឹបុខែេង៥.៩០០ខែមោព្រឹត ទីទឹីង១២ខែមោព្រឹត កំុង�ុ�ខែសនដី្ឋ 
ព្រឹសុកស�វេរាងទីង វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មករា និង
ថ្ងៃ�ៃទីី១២-១៣-១៤ និងថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម សខំូ 
ឥសានី ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភា និងឯកឧតេម
ទ�� ផនី វេលខាធិការគ្គណៈកមីការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសបានអវេញ្ញា ើញ
ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�បុូកសរុបុលទីធផលការងារព្រឹបុចាំ�ឆំ្នាំ�
២០២០ និងទិីសវេ�ការងារឆំ្នាំ�២០២១ វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�
សវេមដចព្រឹកឡាវេហាម ស ដេខូង ឧបុនាយករដ្ឋឋមន្ត្រីនដី រដ្ឋឋមន្ត្រីនដី
ព្រឹកសួងមហាថ្ងៃផា វេ�សាលព្រឹបុជុំ�សាលាវេ�តេថ្ងៃព្រឹ�ខែេង។

2វេលាកជំ�ទាេ ទី បុូរាា សំ ីព្រឹបុធានគ្គណៈកមកីារទីី៥
ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងអាជាើ ធរព្រឹសុក�ញាឮ 
វេ�តេកណាេ ល និងសាេ បុរ់បាយការណ៍អ��ីបុញ្ញាា ទី�នាស់ដី្ឋធែី
វេ��ុ�ក��ងអ់ុស សាថ នភា�ទូីវេ�របុស់ព្រឹសុក�ញាឮ ព្រឹ�ម-
ទា�ងជូំន�ោ ស់ច�នួន៥ព្រឹបុអបុ ់វេសីើនឹង២៥០�ោ ស់ សព្រឹ�បុទុ់ីក
វេព្រឹបុើព្រឹបាស់វេ�សាលា�ុ� និងជូំនសារុង�ំកម់យួ ព្រឹ�មទា�ង

�េកិាមយួច�នួនដ្ឋល់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� និងជូំន�េកិាឧបុតថមៈ
វេលាក ប្រា�ក្តី់ បុាំនី ខែដ្ឋលក��ុង�នជំ�ងឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មករា 
ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងអាជាើ ធរព្រឹសុក�ញាឮ
វេ�តេកណាេ ល នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ និងថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មករា និងថ្ងៃ�ៃទីី៤ 
ទីី១០ និងថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះសួរសុ�ទុីកខវេលាកព្រឹសី ផាត់ ដេប្រាជួៀច និងព្រឹកុមព្រឹគ្គួសារ 
ខែដ្ឋលបានទីទួីលរងវេព្រឹ�ះវេ�យអគ្គគីភយ័វេឆះផាះបុណាេ ល
មក�ីឆែងចរនេអគ្គគសិនី វេ�ភូមតិាំវេ�ទីយ �ុ�ថ្ងៃព្រឹជំលាស់ ព្រឹសុក
�ញាឮ វេ�តេកណាេ ល នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម អែំក្តី 
បុែំនីដេឈុំឿនី ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន
អវេញ្ញា ើញចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�សេី�ីការជំ�រុញវេរៀបុច�ផស�ែផាយ 
វេរៀនសូព្រឹតឱ្យយបានទូីល�ទូីលាយនិងវេលើកទិីសវេ�ភារកចិចឆំ្នាំ�
២០២១ វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់របុស់សវេមេចអគ្គគមហា-
�ញាចព្រឹកី ដេហ្វីង ស�រនិី ព្រឹបុធានរដ្ឋឋសភា វេ�ភូមវិេ�ធិព្រឹសុក 
�ុ�វេកាងកាង ព្រឹសុក�ញាខែព្រឹកក វេ�តេតបូង�ីុ �។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ទីី៤ ទីី៨ ទីី១០ ទីី១៦ និងថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�
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កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ឯកឧតដម �ាំ� ជួ��ហ្វីែំយ ព្រឹបុធានគ្គណៈ-
កមីការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជួំបុស�វេណះស�ណាល 
និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ណា  សងាើ ត ់សេី�ីេឌីឍនភា�វេលើ
ការងារសនេិសុ� ភូម ិសងាើ ត ់�នសុេតថភិា� និងការងារ
បុវេព្រឹមើវេសវាសាធារណៈជូំនបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ��ណា
ក�បុូល �ណា ចារអ�វេ� និង�ណា ខែសនសុ� រាជំធានីភំ�វេ�ញ។ 

2 វេលាកជំ�ទាេ ម៉ានី ស�អានី ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការ
ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ជាអធិបុតីភា�កំុង�ិធីបុូកសរុបុលទីធផលការងារអនុ-
សាខាស�គ្គមនារកីមុុជាវេដ្ឋើមបសីនេិភា� និងអភេិឌីឍន ៍
�ណា ឫសសខីែកេ ព្រឹបុចាំ�ឆំ្នាំ�២០២០ និងទិីសវេ�សព្រឹ�បុអ់នុ-
េតេបុនេឆំ្នាំ�២០២១ នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាលា
�ណា ឫសសខីែកេ រាជំធានីភំ�វេ�ញ។

-�ិសាអាហារសាមគ្គគ ីនិងស�វេណះស�ណាលសាកសួរ-
សុ�ទុីកខជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�អ��ិលវេព្រឹ� ព្រឹសុកសីុធរ-
កណាេ ល វេ�តេថ្ងៃព្រឹ�ខែេង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេម �ា� បុែំនីនាង ព្រឹបុធានគ្គណៈកមកីារទីី

១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖ 
-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខអាជាើ ធរ ព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋព្រឹកីព្រឹកវេ��ុ�ព្រឹត��ងខែេង និងន្ត្រីសេីវេទីើបុសព្រឹ�លកូន
ច�នួន៦១ព្រឹគ្គួសារ និងបានឧបុតថមៈ�េកិាមយួច�នួន សព្រឹ�បុ់
ការអភេិឌីឍ�ុ� ភូម ិព្រឹ�មទា�ងនា�យកអ�វេណាយខែចកជូំនព្រឹបុជា-
�លរដ្ឋឋព្រឹកីព្រឹក និងន្ត្រីសេីវេទីើបុសព្រឹ�លកូនទា�ង៦១ព្រឹគ្គួសារ និង
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹកីព្រឹក ខែដ្ឋលក��ុងសព្រឹ�ក�ាបាលជំ�ងឺច�នួន
៤ព្រឹគួ្គសារ និងចូលរមួរ �ខែលកទុីកខជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹគ្គួសារព្រឹបុជា-
�លរដ្ឋឋ ខែដ្ឋលវេទីើបុទីទីួលមរណភា�ច�នួន៣ព្រឹគ្គួសារ វេ��ុ�
ព្រឹត��ងខែេង ព្រឹសុកកណាេ លសាឹង វេ�តេកណាេ ល នាថ្ងៃ�ៃទីី២ 
ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួជាកតិេយិសកំុង�ិធីព្រឹបុជុំ�ផស�ែផាយអ��សីភា�
ការណ៍ទូីវេ� និងបុូកសរុបុលទីធផលការងារឆំ្នាំ�២០២០ និង
ទីិសវេ�បុនេអនុេតេភារកិចចឆំ្នាំ�២០២១ របុស់ព្រឹកុមការងារ
រាជំរ�ឋ ភបិាលចុះជំួយមូល�ឋ នព្រឹសុកកណាេ លសាឹង វេ�តេ
កណាេ ល ដ្ឋឹកនា�វេ�យឯកឧតេមនាយឧតេមវេសនីយក៍ិតេិ-
បុណាិ ត ហំ្វីងី បុែំនីដេហ្វីៀង ព្រឹបុធានព្រឹកុមការងាររាជំរ�ឋ ភបិាល
ចុះជំួយមូល�ឋ នព្រឹសុកកណាេ លសាឹង និងឯកឧតេមឧតេម
វេសនីយឯ៍ក ហ្វីែំនី ម៉ាា អ៊ែណត អគ្គគវេមបុញ្ញាា ការរងកងវេយ៉ា-
ធ�លវេ�មរភូមនិា និងជាវេមបុញ្ញាា ការកងទី�័វេជំើងវេ�កវេ�
ព្រឹកុងតាំវេ្ី វេ�តេកណាេ ល នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេម ដេខូៀវី �ំត អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី
១ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-�ិនិតយអ�របុណាះ ល័យ និងកខែនែងសិកាកុ��យូទីរ័មយួ
កខែនែងវេ�េតេថ្ងៃព្រឹ�វេមលង ព្រឹ�មទា�ងជំួបុស�វេណះស�ណាល 
�ិភាកាការងារជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន នាយបុោុសេ៍-
នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល ព្រឹបុធាន អនុព្រឹបុធានភូម ិវេ��ុ�ថ្ងៃព្រឹ�ខាែ  ព្រឹសុក
វេកាះអខែណេ ត វេ�តេតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន
នាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល និងព្រឹបុធានភូម ិវេ�សាលា�ុ�
ក��ងព់្រឹតាំចខាងលិច ព្រឹសុកក��ងព់្រឹតាំច វេ�តេក��ត នាថ្ងៃ�ៃទីី
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១៣ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួួបសំ�ណេះ�ះសំ�ណាល និិងពិិភាកុាការងារជាម្ភៈយួនិឹង
ក្រុកុុម្ភៈក្រុបឹកុាឃុុំ� ណេះសំៀ�និ នាយបុុសំ៍�និគរបាលរដ្ឋឋបាល និិង
ក្រុបធានិភូមូ្ភៈណិេះ�ក្រុសំុកុអងគរបុរ ីក្រុសំុកុបាទីី ក្រុសំុកុក្រុ��កុកុ ់ក្រុសំុកុ
ណេះកាះអខែ�៍ត ក្រុសំុកុគិរវីង ់និិងក្រុសំុកុបុរជីួលសារ ណេះ�ត៍�ខែកុវ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ទីី៤ ទីី១៦ ទីី១៧ និិងទីី១៨ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកុឧត៍ម្ភៈ ឈួនួ ឡេ�ង អនុិក្រុបធានិគ��កុម្ភៈៀការ
ទីី២ក្រុពឹិទីធសំភាបានិអណេះ�ើ �ញ៖

-ចូូលរមួ្ភៈកុំុងកិុចូចក្រុបជុួ�បូកុសំរុបលទីធផលការងារកុនិលងណេះ�
និិងណេះល�កុទិីសំណេះ�ការងារបនិ៍ ណេះ�ក្រុសុំកុពាម្ភៈជួរ ណេះ�ត៍ថ្ងៃក្រុពិខែវង 
នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាអធិិបតីភាពិកុំុងកិុចូចក្រុបជុួ�បូកុសំរុបលទីធផលការងារ
កុនិលងណេះ� និិងណេះល�កុទិីសំណេះ�ការងារបនិ៍ណេះ�ណេះ�ត៍ថ្ងៃក្រុពិខែវង នា
ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចូូលរូម្ភៈកុំុងពិិធិីក្រុបកាសំទីទីួលសាគ ល់អនុិក្រុបធានិកុិត៍ិយសំ
សាខាកាកុបាទីក្រុកុហម្ភៈកុម្ភៈុុជាណេះ�ត៍ថ្ងៃក្រុពិខែវង ណេះក្រុកាម្ភៈអធិិបតីភាពិ
ឯកុឧត៍ម្ភៈ ជា សុឡុេ�ធីី អភូបិាលថ្ងៃនិគ��អភូបិាលណេះ�ត៍
និិងជាក្រុបធានិគ��កុម្មាៀ ធិិការសាខាកាកុបាទីក្រុកុហម្ភៈកុមុុ្ភៈជា
ណេះ�ត៍ថ្ងៃក្រុពិខែវង ណេះ�ណេះ�ត៍ថ្ងៃក្រុពិខែវង នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១។  

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកុឧត៍ម្ភៈ ប៉ុុុល 
ល�ឹ អនុិក្រុបធានិគ��កុម្ភៈៀការទីី៤ក្រុពឹិទីធសំភាបានិអណេះ�ើ �ញ
ជួួបសំ�ណេះ�ះសំ�ណាល និិងពិិភាកុាការងារជាម្ភៈយួនិឹងក្រុកុុម្ភៈ-
ក្រុបឹកុាឃុុំ�ថ្ងៃនិក្រុសំុកុគាស់ំក្រុកុឡ ណេះដ្ឋ�ម្ភៈីណីេះ�េងយល់ពិីការផដល់
ណេះសំវារដ្ឋឋបាលសាធារ��ជូួនិក្រុបជាពិលរដ្ឋឋ និិងបញ្ហាា ក្រុប�ម្ភៈ

នានា ណេះ�ក្រុសំុកុគាស់ំក្រុកុឡ ណេះ�តប៍ាតដ់្ឋ�បង។
2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ម្ភៈកុរា និិងថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១

 ឯកុឧត៍ម្ភៈ អាយ ខន អនុិក្រុបធានិគ��កុម្ភៈៀការទីី៦ក្រុពឹិទីធ-
សំភាបានិអណេះ�ើ �ញជួួបសំ�ណេះ�ះសំ�ណាលជាម្ភៈយួនិឹងសំម្មា-
ជិួកុ សំម្មាជិួកាក្រុកុុម្ភៈក្រុបឹកុាឃុុំ� ក្រុសំុកុ ណេះសំៀ�និឃុុំ� និិងនាយបុុសំ៍�
និគរបាលរដ្ឋឋបាលឃុុំ� ក្រុសំុកុ ណេះដ្ឋ�ម្ភៈីណីេះ�េងយល់ និិងក៍ាបនូ់ិវ
សំភាពិការ�៍ជាកុខ់ែសំ៍ង ពិិនិិតយ�ម្ភៈដានិយនិ៍ការថ្ងៃនិការ
អនុិវត៍កុម្ភៈៀវធិិីនិណេះ�បាយភូូម្ភៈ ិឃុុំ� សំងាា តម់្មានិសុំវតិិភាពិ 
ណេះ�ក្រុកុុងណេះ�ម្ភៈរភូូម្ភៈនិិទ ណេះ�ត៍ណេះកាះកុុង។

2ឯកុឧតដម្ភៈ មុ៉ាន់ ឡេឈួឿន អនុិក្រុបធានិគ��កុម្ភៈៀ-
ការទីី៧ក្រុពឹិទីធសំភាបានិអណេះ�ើ �ញ៖  

-ក្រុបជុួ�ជាម្ភៈយួនិឹងក្រុកុុម្ភៈក្រុបឹកុា��ឌ  និិងណេះ�សំងាា តទ់ាំ�ង១០
ណេះដ្ឋ�ម្ភៈីពីិិនិិតយណេះល�ប�ើ ីក្រុគួសារក្រុកីុក្រុកុ ខែដ្ឋលជួួបការល�បាកុរង
ផលបះុពាល់ណេះដាយសារជួ�ងឺកូុវដី្ឋ-១៩ និិងផ៍ល់សាចូក់្រុបាកុ់
ជូួនិបងបូូនិក្រុបជាពិលរដ្ឋឋកុំុងជួ�ហ៊ាា និទីី៤ ធានានូិវតម្មាល ភាពិ 
និិងយុត៍ិធិម្ភៈ ៌ណេះ�សាលាសំងាា តទ់ីឹកុលូកុទី់ី២ ��ឌ ទីួលណេះគាកុ 
រាជួធានីិភូំ�ណេះពិញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ផសពិេផាយ�លឹម្ភៈសារណេះគាលនិណេះ�បាយភូូម្ភៈ ិឃុុំ� សំងាា ត់
ម្មានិសុំវតិិភាពិទាំ�ង៧ចូ��ុចូ ឱ្យយម្មានិក្រុបសិំទីធភាពិ�ុស់ំ កុំុង
ការរកុាសុំ�សុំវតិិភាពិជូួនិក្រុបជាពិលរដ្ឋឋ ណេះដ្ឋ�ម្ភៈីណីេះឆុ្នាំះណេះ�កានិ់
ការណេះបាះណេះឆំ្នាំតណេះក្រុជួ�សំណេះរ �សំក្រុកុុម្ភៈក្រុបឹកុាឃុុំ�  សំងាា ត ់ណេះ�ឆំ្នាំ�
២០២២ នាណេះពិលខាងមុ្ភៈ� ជាពិិណេះសំសំក្រុតូវរមួ្ភៈសំហការគំា
អនុិវត៍�ម្ភៈការខែ�នា��ៀីរបស់ំក្រុកុសួំងសុំខាភូបិាល កុំុងការ
ក្រុបយុទីធក្រុបឆ្នាំ�ងជួ�ងឺកូុវដី្ឋ-១៩ ណេះ�សាលាសំងាា តទ់ីឹកុលូកុទី់ី២
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�ណា ទួីលវេ�ក រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខបុងបុអូនព្រឹបុជា-
�លរដ្ឋឋ�នជីំេភា��ែះខាត វេ�សងាើ តទឹ់ីកលអកទី់ី២ �ណា
ទួីលវេ�ក រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�មករា និងថ្ងៃ�ៃទីី២ និងទីី១៨ ខែ�កុមៈៈ
ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ប្រា�ក់្តី ច�ដេរ ើនី អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកម-ី
ការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជំួបុស�វេណះស�ណាលសួរ-
សុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន នាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល 
វេ�ព្រឹសុកអងគសំួល និងព្រឹសុកវេលើកខែដ្ឋក វេ�តេកណាេ ល។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម អ៊ែ�ានី
សំផីានី ់អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
ជំួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹកីព្រឹក 
វេ�ភូមពិ្រឹ�ះ�នាែ  �ុ�ព្រឹ�ះ�នាែ  ព្រឹសុកក��ងវ់េរាទី ៍វេ�តេសាែ យ-
វេរៀង។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម អ៊ែហ្វី� 
ខូនី អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី១០ព្រឹ�ទឹីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
ចូលរមួរ �ខែលកទុីកខជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹគ្គួសារថ្ងៃនស�វេលាកព្រឹសី
ឈុំនី ដេនីឿនី ស�ជំិកព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�ដ្ឋ�ណាករ់ា�ង វេ�ព្រឹសុក
ឧដុ្ឋងគ វេ�តេក��ងស់ុឺ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ណ្ឌា � ទំ�
វេលខាធិការគ្គណៈកមីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជំួបុ
ស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� និងសួរសុ�ទុីកខ
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ��ុ�ស��ូត ព្រឹសុកស��ូត វេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ វេលាកជំ�ទាេ 
ក្តីង ដេ�រធ៍នី វេលខាធិការ និងឯកឧតេម ល ីសារ ីស�-
ជំិកគ្គណៈកមីការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជំួបុស�វេណះ-
ស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន នគ្គរបាល
បុោុសដ៍រដ្ឋឋបាល ព្រឹបុធានភូម ិអនុព្រឹបុធានភូម ិស�ជំិកភូម ិ
យុេជំនទា�ង៣ព្រឹបុវេភទី ព្រឹ�មទា�ងនា�យកអងើរច�នួន៤បាេ 
វេសីើនឹង២០០គី្គ�ូព្រឹកាម �ោ ស់៤ព្រឹបុអបុ ់វេសីើនឹង២០០�ោ ស់ 
ព្រឹក�បុង.់កធ�ច�នួន៤០ ព្រឹក�បុងក់.តូចច�នួន២៤ និង�េកិា
មយួច�ននួព្រឹបុគ្គល់ជូំន�ុ�ទុីកវេព្រឹបុើព្រឹបាស់កំុងដ្ឋ�ណាកក់ាលថ្ងៃន
ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ព្រឹសុកក��ងព់្រឹតាំច វេ�តេក��ត។

2ឯកឧតេម អនី សែំ� វេលខាធិការគ្គណៈកមីការទីី៤
ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ ៖ 

-ចូលរមួរ �ខែលកទុីកខជាមយួនឹងព្រឹគ្គួសារព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ�
សងាើ តព់្រឹ�ះ�នាែ  ព្រឹកុងសិរវីេសាភណ័ វេ�តេបុនាា យ�នជំយ័ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួព្រឹបុជុំ�ជាមយួនឹងថំាកដ់្ឋឹកនា�វេ�តេ វេដ្ឋើមបពី្រឹតួត�ិនិតយ
សកមភីា�ការងាររបុស់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�ណា�ព្រឹតាំេ �ុ�ភំ�ដ្ឋី �ុ�
សុានខែព្រឹសង និង�ុ��ថ្ងៃនែ វេ�ព្រឹសុកភំ�ព្រឹសុក វេ�តេបុនាា យ�ន-
ជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួជាមយួនឹងថំាកដ់្ឋឹកនា�វេ�តេចុះជំួបុ�ិភាកាការ-
ងារជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�ទា�ងអស់ថ្ងៃនព្រឹសុកព្រឹ�ះវេនព្រឹតព្រឹ�ះ
វេដ្ឋើមប�ីព្រឹងឹងការងាររបុស់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេ�ព្រឹសុកព្រឹ�ះវេនព្រឹត-
ព្រឹ�ះ វេ�តេបុនាា យ�នជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខបុងបុអូន�លករ
និងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេ�ព្រឹសុកមងគលបុូរ ីវេ�តេបុនាា យ�នជំយ័ 
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នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលការងារជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា
�ុ�សារងគ �ុ�ផ្លាគ � និង�ុ�តាំផូ វេដ្ឋើមប�ីិនិតយការអនុេតេវេ�ល-
នវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត ់�នសុេតថិភា�ទា�ង៧ច�ណុច 
ការផដល់វេសវាសាធារណៈជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និងបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម
នានា វេ�ព្រឹសុកសាែ យវេចក វេ�តេបុនាា យ�នជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី៥
ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម អនី 
សែំ� វេលខាធិការគ្គណៈកមីការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភា និងឯកឧតដម 
ដេឈុំើយ ចានី់ណ្ឌា វេលខាធិការគ្គណៈកមកីារទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ-
សភាបានអវេញ្ញា ើញចូលរមួកំុង�ិធីផស�ែផាយរបាយការណ៍
សដី�ីសភា�ការណ៍ទូីវេ�ឆំ្នាំ�២០២០ និងទិីសវេ�ការងារ
ឆំ្នាំ�២០២១ វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ឯកឧតេម អ៊ែក្តី គ្គ��យ៉ាា នី
ឧបុនាយករដ្ឋឋមន្ត្រីនដី វេ�សាលព្រឹបុជុំ�សាលាវេ�តេបុនាា យ�ន-
ជំយ័។

2ឯកឧតេម ្ យ វីណ្ឌាា  វេលខាធិការគ្គណៈកមី-
ការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖ 

-ខែចក�ោ ស់ច�នួន២២.០០០�ោ ស់ ខែដ្ឋលជាអ�វេណាយ
របុស់ស�គ្គមសមុន័ធនារឥីសាែ មកមុុជាសព្រឹ�បុខ់ែចកជូំន
ត�ណាងេហិារឥសាែ មទា�ង១១ភូម ិមណា លសុ�ភា� បុោុសេ៍-
នគ្គបាល និងសាលាអនុេទិីាល័យច�នួន៣ ថ្ងៃន�ុ�គ្គរ ព្រឹសុក
តបូង�ីុ � វេ�តេតបូង�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួកំុង�ិធីព្រឹបុកួតកីឡាបាល់ទាតេ់គ្គគផ្លាេ ចព់្រឹ�ត់
ដ្ឋវេណេើ ម�នរងាែ ន ់វេព្រឹកាមព្រឹបុធានបុទី“�នរងាែ នក់ារ�រ

សនេិភា�” រវាងព្រឹកុមកីឡាករបាល់ទាតភ់ូមវិេ�ធវ៍េរាងវេលើ
ជាមយួនឹងព្រឹកុមកីឡាករបាល់ទាតភ់ូម�ិីី ព្រឹ�មទា�ងបានចូល-
រមួថាែ យបុងគ� និងស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងបុងបុអូនខែ�ីរ
ឥសាែ ម វេ�ព្រឹសុក�ញាខែព្រឹកក វេ�តេតបូង�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�
មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�វេកាង-
កាង ព្រឹសុក�ញាខែព្រឹកក វេ�តេតបូង�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខបុងបុអូនព្រឹបុជា�ល-
រដ្ឋឋខែ�ីរឥសាែ មខែដ្ឋល�នជីំេភា�ព្រឹកីព្រឹក និងជំនចាំស់ជំរា វេ�
ភូមខិែព្រឹ�កតាំវេ� សងាើ តខ់ែព្រឹ�កព្រឹបា �ណា ចារអ�វេ� រាជំធានី-
ភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 
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-ថាែ យបុងគ� និងស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខបុងបុអូន
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែ�ីរឥសាែ ម វេ�េហិារឥសាែ មភូមដិ្ឋងកា�បិុត �ុ�
ព្រឹស�បុ ់ព្រឹសុកតបូង�ីុ � វេ�តេតបូង�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�
២០២១។ 

2ឯកឧតដម ដេឈុំើយ ចានី់ណ្ឌា វេលខាធិការគ្គណៈ-
កមីការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖ 

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខបុងបុអូន�លករ
ច�នួន៦៤នាក ់ព្រឹសី៣៥នាក ់ខែដ្ឋលបានចាំកវេចញ�ីមណា ល
ចតាំេ �ីស័កមងគលបុូរ ី វេ�តេបុនាា យ�នជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�
កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�
គ្គយខែមោង និងសាេ បុវ់េសចកេរីាយការណ៍សវេងខបុរបុស់ព្រឹបុធាន
ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� អ��ីការរកីចវេព្រឹមើន�ីី និងសកមភីា�របុស់�ុ� 
ខែដ្ឋលបានអនុេតេវេ�វេ�លកនែងវេ� កំុងឆំ្នាំ�២០២០ និងទិីស
វេ�ភារកិចចអនុេតេបុនេឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាលាព្រឹសុកមងគល-
បុូរ ីវេ�តេបុនាា យ�នជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�

សារងគ �ុ�ផ្លាគ � និង�ុ�តាំផូ វេដ្ឋើមបសីាេ បុវ់េសចកេីរាយការណ៍
វេ�យសវេងខបុរបុស់ព្រឹបុធានព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�ទា�ងបីុ អ��ីសកមី-
ភា�ស�ខាន់ៗ  និងបុញ្ញាា ព្រឹបុឈមរបុស់�ុ�ខែដ្ឋលបានអនុេតេ
កនែងមក និងទិីសវេ�ភារកិចចព្រឹតូេបុនេសព្រឹ�បុឆំ់្នាំ��ីី ព្រឹ�មទា�ង
បានជំួយឧបុតថមៈ�េកិាមយួច�នួនជូំនដ្ឋល់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� 
វេមបុោុសេ៍ ព្រឹបុធានភូម ិព្រឹបុធានមណា លសុ�ភា� និងនាយក-
សាលាវេ�សាលាព្រឹសុកសាែ យវេចក វេ�តេបុនាា យ�នជំយ័
នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យកកុ��យូទីរ័យួរថ្ងៃដ្ឋច�នួន២វេព្រឹគ្គឿង ជូំនដ្ឋល់សំងការ
នគ្គរបាល វេ�តេបុនាា យ�នជំយ័ ទុីកសព្រឹ�បុវ់េព្រឹបុើព្រឹបាស់
បុ�វេ�ញការងារព្រឹបុចាំ�ថ្ងៃ�ៃវេ�កំុងអងគភា� នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កុមៈៈ 
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលសួរសុ�ទុីកខ និងផស�ែផាយ
របាយការណ៍ សដី�ីសភា�ការណ៍ទូីវេ�ឆំ្នាំ�២០២០ និងទិីស
វេ�ការងារអនុេតេបុនេ ជូំនដ្ឋល់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន�ុ� វេម-
បុោុសេ៍ ព្រឹបុធានមណា លសុ�ភា� នាយកសាលា វេ�វេ�តេ
បុនាា យ�នជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2វេលាកជំ�ទាេ �ំ� សណំ្ឌាប់ុ វេលខាធិការគ្គណៈកមី-
ការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា
សងាើ តផ់ារវេដ្ឋើម�ើូេ វេដ្ឋើមបកីាេ បុក់ារងារល�បាក និងការអនុេតេ
វេ�មូល�ឋ ន វេ�សាលាសងាើ តផ់ារវេដ្ឋើម�ើូេ �ណា ច�ការមន
រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា
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សងាើ ត ់នាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល និងវេសីៀន វេដ្ឋើមបសីាេ បុ់
របាយការណ៍ សេី�ីេឌីឍនភា�វេលើការងារភូម ិ�ុ� សងាើ ត់
�នសុេតថិភា� និងការបុវេព្រឹមើវេសវាសាធារណៈជូំនបុងបុអូន
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ�សងាើ តវ់ាលសបូេ �ណា ចារអ�វេ� និង
សងាើ តបឹ់ុងធ� �ណា ក�បុូល រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ និងទីី
១៦ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ទ�� 
ផនី វេលខាធិការគ្គណៈកមីការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
ចូលរមួ�ិធីស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និង
កងទី�័ក��ុងមុជំទឹីកយកព្រឹ�បុម់និទានផ់ាុះ�ីកំុងកបាោ ល់ខែដ្ឋល
លិចជំ�នានស់ន្ត្រីងាគ ម៥ឆំ្នាំ� វេ�ភូមសិាន្ត្រីសេ �ុ�ខែព្រឹ�កដ្ឋ�បុូក ព្រឹសុក
ព្រឹសីសនធរ វេ�តេក��ងច់ាំម ។

2ឯកឧតេម ឡាន់ី ឆនី វេលខាធិការគ្គណៈកមីការ
ទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ចូលរមួព្រឹបុជុំ�បូុកសរុបុលទីធផលការងារឆំ្នាំ�២០២០ និង
វេលើកទិីសវេ�ការងារឆំ្នាំ�២០២១ព្រឹសុកអូររា�ងឪ វេ�ព្រឹសុក
អូររា�ងឪ វេ�តេតបូង�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាកិតេយិសកំុង�ិធីបុណុយបុញ្ញចុ ះ�ណា សី�ព្រឹ�ះេហិារ  
និងសវេ�ុធសមទិីធផលនានាកំុងេតេវេជាតិរងស ី(វេ�េតេបុុសស)
វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ឯកឧតេម ជា សផំារាា  ឧបុនាយករដ្ឋឋ-
មន្ត្រីនេ ីរដ្ឋឋមន្ត្រីនេីព្រឹកសួងវេរៀបុច�ខែដ្ឋនដី្ឋ នគ្គរូបុនីយកម ីនិងស�ណង់
ត�ណាងដ្ឋ�៏ុង�់ុស់របុស់សវេមេចអគ្គគមហាវេសនាបុតីវេតវេជា 
ហ្វីែំនី អ៊ែសនី នាយករដ្ឋឋមន្ត្រីនេ ីថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា  
និងសវេមេចកិតេពិ្រឹ�ឹទីធបុណាិ ត បុែំនី រាា នីី ហ្វីែំនី អ៊ែសនី  វេ��ុ�រូង

ព្រឹសុកវេមមត ់វេ�តេតបូង�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួជាមយួនឹងគ្គណៈព្រឹបុតិភូរដ្ឋឋបាលវេ�តេតបូង�ីុ � 
ដឹ្ឋកនា�វេ�យឯកឧតេមបុណាិ ត ជា� ច័នីឹដេសាភ័ណ អភ-ិ
បាល ថ្ងៃនគ្គណៈអភបិាលវេ�តេ ចុះ�ិនិតយរមណីយ�ឋ នទឹីក-
ធាែ កវ់េហាង វេដ្ឋើមបខីែកលមអវេសាភណ័ភា�ឱ្យយបានសាអ ត កាែ យ
ជារមណីយ�ឋ នគ្គ�រូព្រឹបុចាំ�វេ�តេ ខែដ្ឋលអាចទាកទ់ាញវេភើៀេ
វេទីសចរណ៍មកទីសសនា និងកព្រឹ�នេសបុាយទា�ងវេ�កំុង
រដូ្ឋេព្រឹបា�ង និងរដូ្ឋេេសា វេ��ុ�ក��ន ់ព្រឹសុកវេមមត ់វេ�តេតបូង-
�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ទីី៣ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ថ្មីំង
ចនី ់ស�ជិំកគ្គណៈកមកីារទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� សងាើ ត ់និង
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋកំុងព្រឹសុកដ្ឋងទីង ់និងព្រឹកុងវេ�មរៈភូមនិា វេ�តេ
វេកាះកុង។

2ឯកឧតេម ជួ�� �វី ស�ជិំកគ្គណៈកមីការទីី១
ព្រឹ�ឹទីធសភា និងឯកឧតេម ប្រាច�ង គ្គ��ប្រាសាែ នី ស�ជិំកគ្គណៈ-
កមកីារទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-�ិនិតយការសាងសងផ់ែូេវេបុតុងមយួខែ�ស�នព្រឹបុខែេង៦៦០
ខែមោព្រឹត ទីទឹីង៥ខែមោព្រឹត ទី�នបុប់ុវេងាៀរព្រឹបុខែេង៨០ខែមោព្រឹត �កលូ់៥
ព្រឹបុវេលាះ និងព្រឹបុអបុព់្រឹបុខែេង១០ខែមោព្រឹត ខែដ្ឋលជាអ�វេណាយរបុស់
សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាថ្ងៃន
ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា ជូំនព្រឹបុជាជំន�ុ�វេកាះសុទីិនព្រឹសុក
វេកាះសុទីិន និង�ុ�វេកាះមតិេ ព្រឹសុកក��ងវ់េសៀម វេ�តេក��ងច់ាំម 
នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។
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-ខែចកអ�វេណាយដ្ឋល់កមីករខែដ្ឋលសាងសងសាលាបុុណយ

និងកមីករវេធែើផែូេ វេបុតុងច�នួន៣៤នាក ់វេ�វេកាះព្រឹ�លូង ព្រឹសុក

វេកាះសូទិីន វេ�តេក��ងច់ាំម នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេម ប្រាច�ង គ្គ��ប្រាសាែ នី ស�ជិំកគ្គណៈកមី-

ការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ផស�ែផាយរបាយការណ៍ សេី�ីសភា�

ការណ៍ទូីវេ�កំុងឆំ្នាំ�២០២០ និងវេលើកទិីសវេ�ការងារ

ឆំ្នាំ�២០២១ និងរបាយការណ៍បុូកសរុបុសកមីភា�ការងារ

ឆំ្នាំ�២០២០ និងទិីសវេ�ការងារឆំ្នាំ�២០២១របុស់វេ�តេក��ង-់

ចាំម វេ�វេ�តេក��ងច់ាំម នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ

ព្រឹ�មទា�ងនា�យកអ�វេណាយខែចកជូំនព្រឹបុជាសហគ្គមន�៍�បុខែនែ 

ច�នួន៥២ព្រឹគ្គួសារ វេ��ុ�វេកាះរកា ព្រឹសុកក��ងវ់េសៀម និងព្រឹសុក

កង�ស វេ�តេក��ងច់ាំម នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�អនេរព្រឹកសួង ដឹ្ឋកនា�វេ�យឯកឧតេម

សាយ ស�អាល ់រដ្ឋឋមន្ត្រីនេីព្រឹកសួងបុរសិាថ ន វេដ្ឋើមប�ិីនិតយសិកា

និងចងព្រឹកងឯកសារទីីតាំ�ងដី្ឋខែដ្ឋលព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋក��ុងវេព្រឹបុើ-

ព្រឹបាស់ និងអាព្រឹស័យផលយូរអខែងែងវេលើត�បុនក់ារ�រធនធាន

ធមជីាតិ និងត�បុនរ់វេបុៀងអភរិកសជំីេៈចព្រឹមុះ វេ�វេ�តេឧតេរ-

�នជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�អនេរព្រឹកសួងដឹ្ឋកនា�វេ�យឯកឧតេម

សាយ ស�អាល ់រដ្ឋឋមន្ត្រីនេីព្រឹកសួងបុរសិាថ ន វេដ្ឋើមប�ិីនិតយសិកា 

និងចងព្រឹកងឯកសារទីីតាំ�ងដី្ឋខែដ្ឋលព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋបានវេព្រឹបុើ-

ព្រឹបាស់ និងអាព្រឹស័យផលជាកខ់ែសេងកំុងត�បុនក់ារ�រធមីជាត ិ

និងរវេបុៀងអភរិកសជីំេៈចព្រឹមុះ វេ�កុំងភូមសិាន្ត្រីសេវេ�តេព្រឹ�ះេហិារ 

នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ 

ព្រឹ�មទា�ង�ិនិតយវេមើលការសាងសងស់ាលា�ុ�ព្រឹ�ះអណេូ ង 

និងបុោុសេ៍រដ្ឋឋបាលខែដ្ឋលបានសាងសងរ់ចួរាល់ជាសាថ �រ និង

�កឱ់្យយវេព្រឹបុើព្រឹបាស់ជាបុវេណាេ ះអាសនំ ព្រឹ�មទា�ងបានឧបុតថមៈ

�េកិាមយួច�នួនដ្ឋល់បុោុសេ៍រដ្ឋឋបាល វេដ្ឋើមបចីាំកដ់្ឋីបុ�វេ�ញបុខែនថម

វេ�ព្រឹសុកសាឹងព្រឹតង ់វេ�តេក��ងច់ាំម នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�

២០២១។

-�ិនិតយការកសាងផែូេវេបុតុង ខែដ្ឋលជាអ�វេណាយសវេមេច

េបិុុលវេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកកមុុជា វេ�ភូមចុិងវេកាះព្រឹ�លូង �ុ�វេកាះសូទីិន វេ�តេ

ក��ងច់ាំម នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កុមៈៈឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេម ល ីសារ ីស�ជំិកគ្គណៈកមីការទីី៣

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�សេី�ី ការ�ព្រឹងឹងកិចចការឥសាែ មកមុុជា

វេ�វេ�តេក��ត នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួជាគ្គណៈអធិបុតីកំុងកិចចព្រឹបុជុំ��ិភាកាអ��ីការ

វេព្រឹ�ងវេរៀបុច�សិកាខ សាលាផស�ែផាយ�ែមឹសារកិចចព្រឹបុជុំ�សេី�ី
ការ�ព្រឹងឹងកិចចការឥសាែ មកមុុជា និងបុញ្ញចូ ល�ែមឹសារវេ�ល-

នវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត�់នសុេតថិភា� សថិតវេ�ទីីសំាក់

ការគ្គណៈអុី�ុ�វេ�តេក��ត វេ�យ�នអំកចូលរមួ�ីថំាកដ់្ឋឹកនា�

មក�ីវេ�តេខែកបុ វេ�តេវេកាះកុង និងវេ�តេព្រឹ�ះសីហនុ វេ�ភូមិ
ក��ងខ់ែកស �ុ�ព្រឹត��ងសខែងើ ព្រឹសុកទឹីកឈូ វេ�តេក��ត នា

ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាអធិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ផស�ែផាយវេសចកេីជូំនដ្ឋ�ណឹង 

សេី�ីការក�ណតក់ារសាងសងេ់ហិារឥសាែ មរបុស់ទីីសេីការ

គ្គណៈរដ្ឋឋមន្ត្រីនេី វេ�យ�នការអវេញ្ញា ើញចូលរមួ�ីថំាកដ់្ឋឹកនា�

តាំមេហិារឥសាែ មកំុងវេ�តេ វេ�ទីីសំាកក់ារគ្គណៈអុី��វេ�តេ

វេ�ភូមកិ��ងខ់ែកស �ុ�ព្រឹត��ងសខែងើ ព្រឹសុកទឹីកឈូ វេ�តេក��ត 

នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខបុងបុអូនខែ�ីរ

សាសនិកឥសាែ ម វេ�ភូម�ិោ កព់្រឹបាងគ �ុ�ក��ងខ់ែព្រឹកង ព្រឹសុក

ទីឹកឈូ វេ�តេក��ត នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាអធិបុតីកំុង�ិធីខែចកលិ�ិតបុញ្ញាា កក់ារសិកាខែផកំចាបុ់

ឥសាែ មសាសនាដ្ឋល់សិសានុសិសសខែដ្ឋលបុញ្ញចបុក់ារសិកា

េគ្គគ�ែសីរុបុច�នួន១៤៧នាក ់វេ�ភូម�ិីី សងាើ តថ់្ងៃព្រឹ�ធ� ព្រឹកុងខែកបុ 
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វេ�តេខែកបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចុះសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និងនា�យករវេទីះរុញច�នួន

៥វេព្រឹគ្គឿង ខែចកដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋចាំស់ជំរាច�នួន២វេព្រឹគ្គឿង 

ជំន�ិការច�នួន៣វេព្រឹគ្គឿង វេ�ភូមដូិ្ឋនវេតាំ សងាើ តវ់េព្រឹតើយវេកាះ 

ព្រឹកុងក��ត វេ�តេក��ត និងច�នួន២វេព្រឹគ្គឿង វេ�ភូមកិ��ងខ់ែកស 

�ុ�ព្រឹត��ងសខែងើ ព្រឹសុកទឹីកឈូ វេ�តេក��ត នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កុមៈៈ

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និង

សិសានុសិសសសរុបុច�នួន១១៥នាក ់ព្រឹ�មទា�ងផស�ែផាយ

អ��ីសាថ នភា�បុចចុបុបនំថ្ងៃនជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ព្រឹ�មទា�ងនា�យកអងើរ

ច�នួន៥០០គី្គ�ូព្រឹកាម ធុងចវេព្រឹ�ះទឹីកច�នួន៤៩ធុង វេព្រឹបុងឆ្នាំ

ច�នួន២៥លីព្រឹត អ�បិុលអុីយោូតច�នួន២៥គី្គ�ូព្រឹកាម �ាឹម-ស

ច�នួន១០គី្គ�ូព្រឹកាម �ាឹមព្រឹកហមច�នួន១០គី្គ�ូព្រឹកាមខែចកជូំន

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និងវេសៀេវេ�សិកាច�នួន២១៥កាលខែចកជូំន

សិសានុសិសសផងខែដ្ឋរ វេ�ព្រឹសុកទីឹកឈូ ព្រឹកុងក��ត វេ�តេ

ក��ត នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ និងថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងស�ជិំកព្រឹកុមព្រឹបឹុកា

�ុ� ព្រឹបុធានភូម ិវេសីៀន�ុ� និងវេមបុោុសេ៍ វេ�ព្រឹសុកជុំ�គ្គិរ ីវេ�តេ

ក��ត នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ និងថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កុមៈៈឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងសិសានុសិសសវេរៀន

អ��ីចាបុស់ាសនាឥសាែ ម ព្រឹ�មទា�ងបានខែចកសវេមែៀក-

បុ��កស់ព្រឹ�បុថ់ាែ យបុងគ� ខែដ្ឋលជាអ�វេណាយរបុស់សបុបុរស-

ជំន វេ�ភូម�ិោ កព់្រឹបាងគ �ុ�ក��ងខ់ែព្រឹគ្គង ព្រឹសុកទឹីកឈូ វេ�តេ

ក��ត នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម �ួង 

បុាយ ស�ជិំកគ្គណៈកមកីារទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ

ជាអធិបុតីភា�កំុង�ិធី�ួបុអនុសាេរយី៩ឆំ្នាំ� ថ្ងៃនការបុវេងើើត

សហគ្គមន ៍និងត�បុនវ់េទីសចរណ៍ (ទូីកវេយ៉ាង និងអនែុងព្រឹ�ះ) 

វេ�ភូមវិេសៀងសាយ �ុ�តាំខែេងវេព្រឹកាម ព្រឹសុកតាំខែេង វេ�តេរតន-

គិ្គរ។ី

2ឯកឧតេម សត ណ្ឌាឌ្ឍ ីស�ជិំកគ្គណៈកមកីារ 

ទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខវេលាកព្រឹសីវេម�ុ�

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន�ុ� ព្រឹបុធាននគ្គរបាលបុោុសដ៍ វេដ្ឋើមបកីារ

អនុេតេវេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត�់នសុេតថិភា� ការ

ផដល់បុណ័ះ សមធមជូ៌ំនជំនព្រឹកីព្រឹក និងេធិានការកំុងការទីបុ-់

សាើ តជ់ំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ��ុ�ខែព្រឹសណូយ ព្រឹសុកវាោ រនិ វេ�តេវេសៀម-

រាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខវេលាកវេម�ុ� ព្រឹកុម

ព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន�ុ� ព្រឹបុធាននគ្គរបាលបុោុសដ៍ វេដ្ឋើមបសីាដ បុរ់បាយ-

ការណ៍ សដី�ីការអនុេតេវេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត់
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�នសុេតថិភា� ការផដល់បុណ័ះ សមធមជូ៌ំនជំនព្រឹកីព្រឹក និង

េធិានការកំុងការទីបុស់ាើ តជ់ំ�ងឺកូេដី្ឋ១៩ វេ��ុ�វេរាងវេ� ព្រឹសុក

ព្រឹកឡាញ់ វេ�តេវេសៀមរាបុ ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ដឹ្ឋកនា�ព្រឹកុមជាងជំួយកសាងផាះមយួ�ំងជូំនដ្ឋល់ព្រឹគ្គួសារ

ព្រឹកីព្រឹក តាំមការស�ណូម�ររបុស់វេលាកព្រឹសីវេមភូមវិេ�កព្រឹតខែបុក 

វេ�ភូមវិេ�កព្រឹតខែបុក �ុ�វេ�កដូ្ឋង ព្រឹសុកអងគរជុំ� វេ�តេវេសៀមរាបុ

នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ។

2វេលាកជំ�ទាេ ឃុំនួី ឃុំនំីឌ្ឍី ស�ជិំកាគ្គណៈកមី-

ការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�បូុកសរុបុលទីធផលការងារឆំ្នាំ�២០២០

និងវេលើកទិីសវេ�ការងារឆំ្នាំ�២០២១ របុស់រដ្ឋឋបាលវេ�តេ

ក��ងធ់� វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ឯកឧតេមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត

ងួនី ញំលិ អនុព្រឹបុធានទីី១រដ្ឋឋសភា វេ�សាលាវេ�តេក��ងធ់� 

នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�មករា និងថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួំបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន-

�ុ� ជំ�នួយការ�ុ� នាយបុោុសេ៍ នាយរងបុោុសេ៍ និងមន្ត្រីនេីនគ្គរបាល

បុសុេ៍ វេដ្ឋើមបសីាេ បុនូ់េបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម និងស�ណូម�រនានា វេ�

សាលា�ុ�ដ្ឋ�រសីាែ បុ ់ព្រឹសុកក��ងស់ាែ យ វេ�តេក��ងធ់� នាថ្ងៃ�ៃទីី

២២ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាអធិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�បុូកសរុបុលទីធផលការងារ

ព្រឹបុចាំ�ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ និងវេលើកទិីសវេ�ការងារខែ�បុនាា បុ់

របុស់រដ្ឋឋបាលព្រឹសុកក��ងស់ាែ យ វេ�សាលាព្រឹសុកក��ងស់ាែ យ

វេ�តេក��ងធ់� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។  

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ជាមយួនឹងស�គ្គមនារកីមុុជាវេដ្ឋើមបី
សនេិភា� និងអភេិឌីឍន ៍វេ�តេក��ងធ់� វេដ្ឋើមបសីាដ បុនូ់េរបាយ-

ការណ៍សកមីភា�ឆំ្នាំ�២០២០ និងវេលើកទិីសវេ�ការងារ

សព្រឹ�បុឆំ់្នាំ�២០២១ វេ�វេ�តេក��ងធ់� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�មករា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខបុងបុអូនព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋវេ��ុ�វេមៀន ព្រឹសុកថ្ងៃព្រឹ�ឈរ វេ�តេក��ងច់ាំម នាថ្ងៃ�ៃទីី

៣០ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាអធិបុតីភា�កំុង�ិធីស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងវេម�ុ�

ស�ជំិក�ុ� វេសីៀន�ុ� និងវេមភូម ិថ្ងៃន�ុ�ក��ងស់ាែ យ វេដ្ឋើមបី
សាេ បុនូ់េបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម និងស�ណូម�រនានា វេ�សាលា�ុ�

ក��ងស់ាែ យ ព្រឹសុកក��ងស់ាែ យ វេ�តេក��ងធ់� នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�

មករា ឆំ្នាំ�២០២១។    

-ចុះសួរសុ�ទុីកខបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹកីព្រឹកវេ�តាំម�ំង

ផាះ និងវេលាកវេម�ុ�ខែព្រឹសព្រឹ�ះខែដ្ឋលក��ុង�ាបាលជំ�ងឺវេ�ផាះ

វេ��ុ�ខែព្រឹសព្រឹ�ះ �ុ�ចុងផ្លាែ ស់ ព្រឹសុកខែកេសី� វេ�តេមណា ល-

គ្គិរ ីចាំបុ�់ីថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�បុូកសរុបុរបាយការណ៍សកមីភា�

ព្រឹបុចាំ�ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ និងវេលើកទិីសវេ�ការងារអនុេតេ

ព្រឹបុចាំ�ខែ�បុនាា បុរ់បុស់រដ្ឋឋបាលព្រឹសុកក��ងស់ាែ យ វេ�សាលា

ព្រឹសុកក��ងស់ាែ យ វេ�តេក��ងធ់� នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�

២០២១។

2ឯកឧតេម អែំក្តី គ្គង់ ស�ជិំកគ្គណៈកមីការទីី៦

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖  

-ចុះសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជាជំនវេ�ភូមពិ្រឹកចាំបុ ់�ុ�ថ្ងៃព្រឹ�ចាំស់ 
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ព្រឹសុកឯកភំ� វេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងស�ជំិក ស�ជំិកា

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� សងាើ ត ់និងវេឈែងយល់អ��ីបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម

នានារបុស់�ុ� ព្រឹសុកខែដ្ឋលក��ុងជំួបុព្រឹបុទីះ និងស�ណូម�រ

វេផសងៗរបុស់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ�សងាើ តខ់ែព្រឹ�កព្រឹ�ះវេសេច ព្រឹកុង

បាតដ់្ឋ�បុង វេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេម ប្រាស ីដេបុនី ស�ជិំកគ្គណៈកមីការទីី៦

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន

នាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល និងព្រឹបុធានភូម ិវេ�សាលា 

�ុ�លាយបុូរ ព្រឹសុកព្រឹតាំ�កក ់វេ�តេខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�

២០២១។ 

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន

នាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល និងព្រឹបុធានភូម ិវេ�សាលា 

�ុ�ក�ខែ�ង ព្រឹសុកថ្ងៃព្រឹ�កបុាស វេ�តេខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�

២០២១។ 

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និង��នា�ការផ្លាេ �វេផើើសួរសុ�ទុីកខ

របុស់ថំាកដឹ់្ឋកនា�ព្រឹ�ឹទីធសភា និង�ិភាកាការងារជាមយួនឹង

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន នាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល និងព្រឹបុធាន

ភូម ិវេ�សាលា�ុ�សូភ ីព្រឹសុកបាទីី និងសាលា�ុ�ជីំខីារ ព្រឹសុក

ព្រឹទា�ង វេ�តេតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និង��នា�ការផ្លាេ �វេផើើសួរសុ�ទុីកខ

របុស់ថំាកដឹ់្ឋកនា�ព្រឹ�ឹទីធសភា និង�ិភាកាការងារជាមយួនឹង

ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន នាយបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល និងព្រឹបុធាន

ភូម ិវេ��ុ�បូុរជីំលសារ ព្រឹសុកបុូរជីំលសារ វេ�តេតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី

១៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯកឧតដម ដេ� ឆនី ស�ជំិកគ្គណៈកមីការទីី៧

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�បូុកសរុបុលទីធផលការងារព្រឹបុចាំ�ឆំ្នាំ�

របុស់រដ្ឋឋបាលវេ�តេឧតេរ�នជំយ័ សេី�ីការរកីចវេព្រឹមើនរបុស់

វេ�តេ ឆំ្នាំ�២០២០ និងវេលើកទិីសវេ�ការងារបុនេសព្រឹ�បុឆំ់្នាំ�

២០២១ វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ឯកឧតេម គ្គនី់ គ្គី� វេទីសរដ្ឋឋ-

មន្ត្រីនេី វេ�សាលាវេ�តេឧតេរ�នជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មករា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួវេ�រ�េញិ្ញាា ណកខនធស�ឧបាសិកា អ៊ែបុាត ញ៉ាា ញ់

�េ យបុវេងើើតរបុស់ឯកឧតេម ឌ្ឍី រាា �ូ អភបិាលរងវេ�តេឧតេរ-

�នជំយ័ វេ�វេគ្គហ�ឋ ន ឯកឧតេម ឌី្ឍ រាា �ូ សងាើ តស់ាែ យ-

ដ្ឋងគ� ព្រឹកុងវេសៀមរាបុ វេ�តេវេសៀមរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�

២០២១។  

-ជួំបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនងឹព្រឹកុមព្រឹបុកឹា�ុ�ទា�ង៦

កំុងព្រឹសុកព្រឹត��ងព្រឹបាសាទី វេ�តេឧតេរ�នជំយ័ វេដ្ឋើមបសីាេ បុ់

របាយការណ៍សេី�ី េឌីឍនភា�ការចវេព្រឹមើន�ីីៗ បុញ្ញាា ព្រឹបុឈម 

ការងារផេល់វេសវាសាធារណៈ និងការអនុេតេវេ�លនវេយ៉ា-

បាយភូម ិ�ុ� សងាើ ត�់នសុេតេិភា� វេ�ព្រឹសុកព្រឹត��ងព្រឹបា-

សាទី វេ�តេឧតេរ�នជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹ�ះសងឹ គ្គណៈកមី-

ការសាងសងស់ាលាវេរៀន វេលាកនាយកសាលាបុឋមសិកា
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និងអនុេទិីាល័យព្រឹកបីុវេរៀល វេដ្ឋើមប�ិីភាកាវេរៀច��ិធីសវេ�ុធ
អ�រសិកា មយួ�ំង �ន១០បុនាបុ ់ព្រឹ�មទា�ងបានឧបុតថមៈ
ស�ៈ រ តុ វេ�អី កាេ រវេ�ៀន កងាា រ �ោ ស់ និង�េកិាមយួច�នួន
វេ�សងាើ តព់្រឹកបីុវេរៀល ព្រឹកុងវេសៀមរាបុ វេ�តេវេសៀមរាបុ នាថ្ងៃ�ៃ
ទីី១៧ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំបួុស�វេណះស�ណាលជាមយួនងឹព្រឹកុមព្រឹបុកឹា�ុ�ច�ននួ
៤ កំុងព្រឹសុកចុងកាល់ វេដ្ឋើមបវីេឈែងយល់�ីបុញ្ញាា ព្រឹបុឈម 
ការបុវេព្រឹមើវេសវាសាធារណៈ ការងារអព្រឹតាំនុកូល�ឋ ន ការងារ
ភូម ិ�ុ� សងាើ ត�់នសុេតថិភា� ការទីបុស់ាើ តក់ាររកីរាល�ល
ថ្ងៃនជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ និងការងារវេ�ះព្រឹសាយទី�នាស់វេព្រឹ�ព្រឹបុ�ន័ធ
តុលាការ វេ�ព្រឹសុកចុងកាល់ វេ�តេឧតេរ�នជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨
ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ផស�ែផាយរបាយកាណ៍សេី�ី សភា�ការណ៍ទូីវេ�ឆំ្នាំ�
២០២០ និងទិីសវេ�អនុេតេបុនេឆំ្នាំ�២០២១ របុស់រាជំរ�ឋ -
ភបិាល ជូំនដ្ឋល់ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាព្រឹសុក �ុ� និងព្រឹបុធានភូម ិវេ�ព្រឹសុក
ព្រឹត��ងព្រឹបាសាទី វេ�តេឧតេរ�នជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កុមៈៈ 

ឆំ្នាំ�២០២១។
2ឯកឧតេម ដេទពី យទំធ ីស�ជំិកគ្គណៈកមកីារទីី

៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖ 
-ចូលរមួជាគ្គណៈអធិបុតីភា�កំុង�ិធីវេបុើកការព្រឹបុកួត

កីទីាព្រឹទីីយ៉ាោ តែុងវេព្រឹជំើសវេរ ើសវេជំើងឯកថំាកជ់ាតិឆំ្នាំ�២០២១
វេរៀបុច�វេ�យសហ�ន័ធកីទីាព្រឹទីីយ៉ាោ តែុងកមុុជា សហការជា
មយួនឹងរដ្ឋឋបាលវេ�តេខែកបុ វេ�វេឆំរវេលងទឹីកសមុព្រឹទីព្រឹសីស 
វេ�ភូម�ីីិ សងាើ តថ់្ងៃព្រឹ�ធ� ព្រឹកុងខែកបុ វេ�តេខែកបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ 
ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួកំុង�ិធីចុះ�ិនិតយ�ាបាលជំ�ងឺ និងខែចកអ�វេណាយ
ជាថំា�វេ�ទីយជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ�យឥតគ្គិតថ្ងៃ�ែច�នួន៥០០ 
នាក ់របុស់ព្រឹកុមព្រឹគ្គូវេ�ទីយសី័ព្រឹគ្គចិតេឯកឧតេម ហ្វីែំនី ម៉ាា នីី 
កំុងវេ�លវេ�ចូលរមួច�ខែណកជាមយួនងឹរាជំរ�ឋ ភបិាល 
បុងាើ រ ទីបុស់ាើ ត ់និងព្រឹបុយុទីធនឹងជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�េទិីាល័យ 
បុានុ រាោ នី ហាុន ខែសន ចរយិ៉ាេងស វេ�ភូមដិ្ឋ�ណាកច់�បុក ់សងាើ ត់
អូរព្រឹកសារ ព្រឹកុងខែកបុ វេ�តេខែកបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�
២០២១ ។ 

-ជួំបុស�វេណះស�ណាលសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� នាយ-
បុោុសដ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល វេសីៀន និងព្រឹបុធានភូមទិា�ងអស់ វេ�
�ុ�វេសដចគ្គងខ់ាងលិច �ុ�ទូីក�សខាងលិច ព្រឹសុកបុនាា យ-
�ស វេ�តេក��ត នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ និងថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

- ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកាសងាើ ត់
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អូរព្រឹកសារ និងសងាើ តថ់្ងៃព្រឹ�ធ� ព្រឹកុងខែកបុ វេ�តេខែកបុ ព្រឹ�មទា�ង
�ិនិតយការវេរៀបុច�បុ�វេ�ញខែបុបុបុទីឯកសារវេធែើបុណ័ះ សព្រឹ�បុ់
ព្រឹគ្គួសារព្រឹកីព្រឹកឆំ្នាំ�២០២១ វេ�វេ�តេខែកបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កុមៈៈ
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ��ងទឹីក
នាយបុោុសដ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល វេសីៀន និងព្រឹបុធានភូមទិា�អស់
កំុង�ុ��ងទឹីក ព្រឹសុកដ្ឋ�ណាកច់វេងអើរ វេ�តេខែកបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ 
ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម សាយ 
បុូរនិី ស�ជំិកគ្គណៈកមកីារទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
ជំួបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងព្រឹគ្គួសារព្រឹកីព្រឹក និង�ិនិតយ
េឌីឍនភា�ថ្ងៃនការកសាងដ្ឋ�បុូលព្រឹ�ះេហិារេតេវេរ ើល វេ��ុ�ដូ្ឋនត ី
ព្រឹសុក�ញាខែព្រឹកក វេ�តេតបូង�ីុ � ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម អ៊ែញា�
សា�ានី ស�ជិំកគ្គណៈកមកីារទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
ជាអធិបុតីភា�កំុង�ិធីបុញ្ញចុ ះបុឋមសិលាកសាងព្រឹ�ះេហិារ 
េតេអនែងព់្រឹកមនួ វេ��ុ�ខែព្រឹសឫសស ីព្រឹសុកថាឡាបុរវីាោ ត ់វេ�តេ
សាឹងខែព្រឹតង។

2ឯកឧតេម សនួី លនី់ ស�ជំិកគ្គណៈកមីការទីី
១០ព្រឹ�ឹទីធសភា និងឯកឧតេម សត ណ្ឌាឌី្ឍ ស�ជំិកព្រឹ�ឹទីធ-
សភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៤បានអវេញ្ញា ើញ៖

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខវេលាកព្រឹសីវេម�ុ�
ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន�ុ� ជំ�នួយការ�ុ� និងនាយនគ្គរបាល
បុោុសេ៍ វេដ្ឋើមបសីាេ បុរ់បាយការណ៍សេី�ី ការផេល់វេសវាសាធារណៈ
ជូំនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋកំុងមូល�ឋ ន ការអនុេតេវេ�លនវេយ៉ាបាយ
ភូម ិ�ុ� សងាើ ត�់នសុេតថិភា� ការផេល់បុណ័ះ សមធមជូ៌ំន
ជំនព្រឹកីព្រឹក និងេធិានការទីបុស់ាើ តជ់ំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ��ុ�ខែព្រឹស-
ណូយ ព្រឹសុកវាោ រនិ វេ�តេវេសៀមរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ជួំបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខរដ្ឋឋបាល�ុ�វេរាង-
វេ� និងវេឈែងយល់អ��ីការអនុេតេវេ�លនវេយ៉ាបាយភូម ិ
�ុ� សងាើ ត�់នសុេតថភិា� ការផេល់បុណ័ះ សមធមជូ៌ំនជំន
ព្រឹកីព្រឹក និងេធិានការកំុងការទីបុស់ាើ តនូ់េជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�
�ុ�វេរាងវេ� ព្រឹសុកព្រឹកឡាញ់ វេ�តេវេសៀមរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�
មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

2វេលាកជំ�ទាេ ឯ� ផ��ំនីី ស�ជំិកាគ្គណៈ-
កមីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ជួំបុស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹងវេលាក សែ ូភួាតងំ
អភបិាលព្រឹសុក និងអាជាើ ធរព្រឹសុកព្រឹបាសាទីបាគ្គង វេដ្ឋើមបី
ក�ណតក់ាលបុរវិេចេទីថ្ងៃនកិចចព្រឹបុជុំ�ជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹបឹុកាព្រឹសុក 
សេី�ីការរកីរាល�លថ្ងៃនជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�ព្រឹសុកព្រឹបាសាទី-
បាគ្គង វេ�តេវេសៀមរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាអធិបុតីភា�កំុង�ិធីស�វេណះស�ណាលជាមយួនឹង
រដ្ឋឋបាលព្រឹសុកព្រឹបាសាទីបាគ្គង រមួជាមយួព្រឹកុមព្រឹបឹុកា�ុ�ទា�ង
៩�ុ� សរុបុ៦៤នាក ់វេ�សាលាព្រឹសុកព្រឹបាសាទីបាគ្គង វេ�តេ
វេសៀមរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួរ �ខែលកទុីកខជាមយួនឹងព្រឹកុមព្រឹគួ្គសារស�ព្រឹបុជា�ល-
រដ្ឋឋ វេ�សាលាព្រឹសុកព្រឹបាសាទីបាគ្គង វេ�តេវេសៀមរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី
១១ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១៕
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨-២៩ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ស�ជំិក
ស�ជិំកាព្រឹ�ឹទីធសភាច�នួន៦រូបុ បានអវេញ្ញា ើញចូលរមួកំុង
មហាសនំិបាតវេលើកទីី៤៦ ថ្ងៃនសភានិយ៉ាយភាសាបារា�ង
តាំមព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ ភាា បុ�់ីទីីព្រឹកុងបាោ រសី ព្រឹបុវេទីសបារា�ង វេព្រឹកាម
អធិបុតីភា�ឯកឧតេមកិតេិនីតិវេកាសលបុណាិ ត អ៊ែបុានី បុញ្ញាា
ព្រឹបុធានគ្គណៈកមកីារទីី៦រដ្ឋឋសភា និងជាព្រឹបុធានព្រឹកុមសភា
ជាតិកមុុជា APF វេ�សាលសនំិសីទីបាយន័ េ�ិនរដ្ឋឋ-
សភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ស�ជិំក ស�ជំិកា
ព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី២ បានអវេញ្ញា ើញចូលរមួ�ិធីបុញ្ញចុ ះ
បុឋមសិលាកសាងអ�រសិកា១�ំង ទី�ហ�១១x៧០ខែមោព្រឹត
កមុស់�ីរជាន ់ �ន១២បុនាបុ ់ វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់
របុស់សវេមេចអគ្គគមហា�ញាចព្រឹកី ដេហ្វីង ស�រនិី ព្រឹបុធាន
រដ្ឋឋសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា និងសវេមេចធមីេសុិទីធ-
េងា ដេ� ទី វេ�េទិីាល័យសវេមេចចព្រឹកី ដេហ្វីង ស�រនិី
អនែងថ់្ងៃព្រឹជំ �ុ�កក ់ព្រឹសុក�ញាខែព្រឹកក វេ�តេតបូង�ីុ �។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម យាង់ 
អ៊ែស� ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
វេ�រ�េញិ្ញាា ណកខនធឯកឧតេមនាយឧតេមវេសនីយ ៍ ដេសំើយ
អ៊ែក្តីវី អតីតស�ជំិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៨ វេ�ភូម ិ
តាំអង �ុ�តាំអង ព្រឹសុកកូនមុ� និងអវេញ្ញា ើញវេ�រ�េញិ្ញាា ណកខនធ 
ឯកឧតេមនាយឧតេមវេសនីយ ៍ បុែូ ថ្មីង អតីតស�ជំិក

ព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមភិាគ្គទីី៨ វេ�ភូមភំិ�សាែ យ សងាើ តប់ុឹង-
កខែនសង ព្រឹកុងបានលុង វេ�តេរតនគិ្គរ។ី

2វេលាកជំ�ទាេ ម៉ានី ស�អានី ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការ
ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ជាអធិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�បុូកសរុបុលទីធផលការងារ
អនុសាខាស�គ្គមនារកីមុុជាវេដ្ឋើមបសីនេភិា� និងអភេិឌីឍន៍
និងព្រឹកុមចលនាន្ត្រីសេីព្រឹសុកលាែ ឯម ព្រឹបុចាំ�ឆំ្នាំ�២០២០ និងវេលើក
ទីិសវេ�បុនេឆំ្នាំ�២០២១ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដឹ្ឋកនា�ព្រឹកុមស�ជិំកាព្រឹ�ឹទីធសភា ទីសសនកិចចការរចនា
សវេមែៀកបុ��ករ់បា�ព្រឹ�ះរាជំព្រឹទី�យ វេ�ព្រឹ�ះរាជំដ្ឋ�ណាកស់វេមេច
រាជំបុុព្រឹតីព្រឹ�ះអនុជំ នីដេរាតំ� អរណំរសី ី វេ�េ�ីិព្រឹ�ះបាទី 
សុរាព្រឹមតិ សងាើ តច់តុមុ� �ណា ដូ្ឋនវេ�ញ រាជំធានីភំ�វេ�ញ
នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខ ព្រឹ�មទា�ង�ិសា

សម៉ាជួិក្តី សម៉ាជួិ�ប្រាពី�ទធសភាចូលរ�ួក្តីើងំពិីធីដេផសងៗ
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អាហារថ្ងៃ�ៃព្រឹតងស់ាមគ្គគីជាមយួនឹងបុងបុអូននារចី�នួន៤០រូបុ 
មក�ីសងាើ តវ់ាលសបូេ �ណា ចារអ�វេ� រាជំធានីភំ�វេ�ញ វេ�
វេគ្គហ�ឋ នវេលាកជំ�ទាេផ្លាា ល់ បុុរវីេបុោងហួតបឹុងវេសំា សងាើ ត់
និវេរាធ �ណា ចារអ�វេ� រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�
មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧-១៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម
�ា� បុែំនីនាង ព្រឹបុធាន និងឯកឧតេម អ៊ែហ្វី� ខូនី អនុ-
ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញចូលរមួ
មហាសនំិបាតព្រឹបុចាំ�ឆំ្នាំ�របុស់សហភា�អនេរសភា(IPU)

សេី�ី “ការព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹងអ�វេ�ើ�ុករលួយ វេដ្ឋើមបសីាេ រ
វេ�ើងេញិនូេទី�នុកចិតេវេលើរ�ឋ ភបិាល និងវេធែើឱ្យយព្រឹបុវេសើរវេ�ើង
េញិនូេទីសសនេស័ិយថ្ងៃនការអភេិឌីឍ” កំុងព្រឹកបុ�ណ័ា កិចចសហ-
ព្រឹបុតិបុតេិការសហភា�អនេរសភា (IPU) និងអងគការសហ-
ព្រឹបុជាជាតិតាំមព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូភាា បុ�់ីទីីព្រឹកុងញោូ េយោក វេ�សាល-
ព្រឹបុជុំ�វេកាះវេករ េ ៍េ�ិនរដ្ឋឋសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម បុាលំ 
ល�� អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
ចូលរមួកិចចព្រឹបុជុំ�សភានិយ៉ាយភាសាបារា�ង (APF) សដី�ី
គ្គណៈកមីការកិចចការសភា APF តាំមព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូភាា បុ�ី់
ទីីព្រឹកុងបាោ រសី ព្រឹបុវេទីសបារា�ង វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ឯកឧតេម 
ឈាង វីំនី ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៥រដ្ឋឋសភា និងជា 
ព្រឹបុធានព្រឹកុមការងារទីទីួលបុនាុកគ្គណៈកមីការកិចចការសភា
APF វេ�សាលសនំិសីទីបាយន័ េ�ិនរដ្ឋឋសភា។

2ឯកឧតេម បុាំល ល�� អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការ

ទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភា និងឯកឧតេម ម៉ាា នី់ ដេឈុំឿនី អនុព្រឹបុធាន
គ្គណៈកមីការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ចូលរមួព្រឹបុជុំ�ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាជាតិ និងកិចចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�ី-
ធិការព្រឹបុតិបុតេិជាតិសមុន័ធភា�ជាតិព្រឹកុមព្រឹបឹុកាថំាកម់ូល�ឋ ន
វេដ្ឋើមប�ីិនិតយអ��ីេឌីឍនភា� បុញ្ញាា ព្រឹបុឈមនានាខែដ្ឋលបាន
អនុេតេកនែងមក ព្រឹ�មទា�ង�ិនិតយ និងអនុមត័វេលើខែផនការ
សកមភីា�ការងារ និង�េកិាសព្រឹ�បុអ់នុេតេវេ�ឆំ្នាំ�បុនាា បុ់
វេ�សណាឋ �រភំ�វេ�ញ រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កុមៈៈ 
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួព្រឹបុជុំ�ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាជាតិ និងកិចចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�ី-
ធិការព្រឹបុតិបុតេជិាតិរបុស់ស�គ្គមជាតិព្រឹកុមព្រឹបឹុការាជំធានី 
វេ�តេ វេដ្ឋើមប�ីិនិតយអ��ីេឌីឍនភា� បុញ្ញាា ព្រឹបុឈមនានា ខែដ្ឋល
បាន អនុេតេកនែងមក ព្រឹ�មទា�ង�ិនិតយ និងអនុមត័វេលើខែផនការ
 សកមភីា�ការងារ និង�េកិាសព្រឹ�បុអ់នុេតេវេ�ឆំ្នាំ�បុនាា បុ់
វេ�សណាឋ �រសូហែីខែតល រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�
កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ឈុំតិ
គ្គ��យ៉ាត អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន
អវេញ្ញា ើញចូលរមួកុំងកិចចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�ីធិការវេធែើវេសចកេី
ព្រឹ�ងវេសចកេីព្រឹបុកាសសេី�ី “ការវេធែើបុចចុបុបនំភា�ការវេព្រឹតៀម
វេរៀបុច�វេសចកេីព្រឹ�ងវេសចកេីព្រឹបុកាសថ្ងៃនកិចចព្រឹបុជុំ�ASEP វេលើក 
ទីី១១” វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ឯកឧតេម ហ្វីែំនី ម៉ាា នីី ព្រឹបុធាន
គ្គណៈកមីការទីី៧រដ្ឋឋសភា និងជាព្រឹបុធានកិចចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈ-
ក�ីធិការវេធែើវេសចកេីព្រឹ�ងវេសចកេីព្រឹបុកាសASEP វេលើកទីី
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១១ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�បុនាា យព្រឹសី េ�ិនរដ្ឋឋសភា។
2ឯកឧតេម អនី សែំ� វេលខាធិការគ្គណៈកមកីារទីី៤

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖
-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�វេរៀបុច��ែមឹសារ និងឯកសារសព្រឹ�បុ់

ព្រឹកុម�ិភាកាទីី៣ ថ្ងៃនកិចចព្រឹបុជុំ�ASEP វេលើកទីី១១ វេព្រឹកាម
អធិបុតីភា�វេលាកជំ�ទាេ ដេឡាក្តី ដេខូង ព្រឹបុធានគ្គណៈកមី-
ការទីី៨រដ្ឋឋសភា វេ�សាលសនំិសីទីបាយន័ េ�ិនរដ្ឋឋសភា
នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ 

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�វេដ្ឋើមបវីេរៀបុច�ខែផនការការ�រសនេិសុ�
រកាសុេតថិភា� និងសណាេ បុធំ់ាបុ ់ជូំនគ្គណៈព្រឹបុតិភូ និង 
កិចចព្រឹបុជុំ�ទា�ងមូលថ្ងៃនកិចចព្រឹបុជុំ�ASEP វេលើកទីី១១ វេព្រឹកាមអធិ-
បុតីភា�ឯកឧតេម ហ្វីែំនី ដេណង ព្រឹបុធានគ្គណៈកមីការទីី៤
រដ្ឋឋសភា វេ�សាលសនំិសីទីបាយន័ េ�ិនរដ្ឋឋសភា នាថ្ងៃ�ៃទីី
១០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2វេលាកជំ�ទាេ �ំ� សណំ្ឌាប់ុ វេលខាធិការគ្គណៈកមកីារ
ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ផស�ែផាយ�ីសភា�ការណ៍ទូីវេ�
ឆំ្នាំ�២០២០ និងទិីសវេ�ការងារឆំ្នាំ�២០២១ វេ�ទីីសេីការ
ព្រឹកសួងការងារ និងបុណេុ ះបុណាេ លេជិាា ជំីេៈ រាជំធានីភំ�វេ�ញ
នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�សេី�ី ការវេព្រឹតៀមវេរៀបុច�កិចចព្រឹបុជុំ�
ASEP  វេលើកទីី១១ វេ�េ�ិនរដ្ឋឋសភា នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ
ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេម ឡានី់ ឆនី វេលខាធិការគ្គណៈកមីការ
ទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ៖

-ដឹ្ឋកនា�ស�ជិំក ស�ជំិកាព្រឹសុកអូររា�ងឪ ចូលជំួបុសខែមេង
ការគួ្គរសម វេ�រ�រាយការណ៍អ��ី សាថ នភា�ការងារទូីវេ� 
របុស់ព្រឹសុកអូររា�ងឪ និងទីទីួលនូេអនុសាសនដ៍្ឋ�៏ុង�់ុស់�ី
សវេមេចអគ្គគមហា�ញាចព្រឹកី ដេហ្វីង ស�រនិី ព្រឹបុធានរដ្ឋឋសភា 

ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា វេ�ភូមពិ្រឹគឹ្គះសវេមេច សថិតកំុង�ណា
ច�ការមន រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួជាគ្គណៈអធិបុតីកំុង�ិធីបុិទីកិចចព្រឹបុជុំ�ព្រឹកុមព្រឹបឹុកា-
ជាតិ និងកិចចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�ីធិការព្រឹបុតិបុតេិជាតិរបុស់ស�-
គ្គមជាតិព្រឹកុមព្រឹបឹុការាជំធានី វេ�តេ វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ដ្ឋ៏
�ុង�់ុស់របុស់សវេមេចព្រឹកឡាវេហាម ស ដេខូង ឧបុនាយក
-រដ្ឋឋមន្ត្រីនេី រដ្ឋឋមន្ត្រីនេីព្រឹកសួងមហាថ្ងៃផា និងជាព្រឹបុធាន គ្គ.ជំ.អ.បុ
វេ�សណាឋ �រសូហែីខែតល រាជំធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុមៈៈ
ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេម ប្រាច�ង គ្គ��ប្រាសាែ នី ស�ជំិកគ្គណៈ-
កមីការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា ើញចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�អនេរ
ព្រឹកសួងសេី�ី េឌីឍនភា�ថ្ងៃនការ�ិនិតយសិកា និងចងព្រឹកង 
ឯកសារទីីតាំ�ងដី្ឋ ខែដ្ឋលព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋបានវេព្រឹបុើព្រឹបាស់ និង
អាព្រឹស័យផលជាកខ់ែសេងកំុងត�បុនក់ារ�រធមីជាតិ និងរវេបុៀបុ
អភរិកសជីំេចព្រឹមុះភូមសិាន្ត្រីសេវេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង វេព្រឹកាមអធិបុតី-
ភា�ឯកឧតេម សាយ ស�អាល ់ រដ្ឋឋមន្ត្រីនេីព្រឹកសួងបុរសិាថ ន 
វេ�ទីីសេីការព្រឹកសួងបុរសិាថ ន នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុមៈៈឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម អែំក្តី
គ្គង់ ស�ជំិកគ្គណៈកមកីារទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
ចូលរមួកំុងព្រឹបុជុំ�សេី�ីអនុគ្គណៈកមីការទីទួីលបុនាុកសនេិសុ�
សណាេ បុធំ់ាបុ ់ និងសវេន្ត្រីងាគ ះបុឋម សេីអ��ីខែផនការការ�រ 
សនេិសុ� សណាេ បុធំ់ាបុ ់ និងសុេតថិភា� កំុងឱ្យកាសព្រឹបុជុំ�
ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូ្គសភាអាសីុ-អីរ ោុបុ វេលើកទីី១១ ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�
េ�ិនរដ្ឋឋសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេលាកជំ�ទាេ សំ ី
វីណា ថ្ ស�ជំិកាគ្គណៈកមីការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ
ចូលរមួកុំង�ិធីបិុទីសនំិបាតបុូកសរុបុលទីធផលការងារឆំ្នាំ�
២០២០ និងវេលើកទិីសវេ�ការងារឆំ្នាំ�២០២១ របុស់ព្រឹកសួង
សាធារណការ និងដឹ្ឋកជំញ្ញាូ ន វេ�ទីីសេីការព្រឹកសួងសាធា-
រណការ និងដឹ្ឋកជំញ្ញាូ ន៕
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អគ្គាដេលខាធិ�រដាឋ នីប្រាពី�ទធសភាប្រាបុជួំ�បូុក្តីសរបំុលទធផល�រង្ការប្រាបុចា�អ៊ែខូ�ក្តីរា
និីងក្តី�ណត់ទិសដេៅ�រង្ការអ៊ែខូក្តី�ំ្ៈ ើ្ �២០២១

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ ន
ព្រឹ�ឹទីធសភាបានវេរៀបុច�កិចចព្រឹបុជុំ�បុូកសរុបុលទីធផលការងារ
ព្រឹបុចាំ�ខែ�មករា និងវេលើកទិីសវេ�ការងារសព្រឹ�បុខ់ែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�
២០២១ វេព្រឹកាមអធិបុតីភា�ឯកឧតេម អែំ� សារ �ទធ អគ្គគវេលខា-
ធិការព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�សាលសិកាខ សាលាបុណាះ ល័យព្រឹ�ឹទីធសភា 
វេ�យ�នការអវេញ្ញា ើញចូលរមួ�ីថំាកដឹ់្ឋកនា�អងគភា�ច�ណុះ
អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា ចាំបុ�់ីអនុព្រឹបុធាននាយក�ឋ ន
វេ�ើង។

វេ�កំុងឱ្យកាសវេនាះ ក�៏នការបុញ្ញាច �ងេវីេដ្ឋអូបូុកសរបុុ
លទីធផលការងារកុំងខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ និងកិចច�ិភាកា
ផ្លាែ ស់បុេូរបុទី�ិវេសាធនក៍ារងារ បុញ្ញាា ព្រឹបុឈម ស�ណូម�រ 
ព្រឹ�មទា�ងមតិបុូកសរបុុរបុស់ឯកឧតេម អែំ� សារ �ទធ អគ្គគវេលខា-
ធិការព្រឹ�ឹទីធសភា។

�នព្រឹបុសាសនបូ៍ុកសរបុុនាវេ�លវេនាះ ឯកឧតេម អែំ� សារ �ទធ
អគ្គគវេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសភា បានកតស់�គ ល់វេ�ើញថា កំុង
ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ថំាកដឹ់្ឋកនា� និងមន្ត្រីនេរីាជំការថ្ងៃនអគ្គគ-
វេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា បាន�ិត��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងយ៉ាោ ងយក
ចិតេទុីក�កព់្រឹគ្គបុក់ារ�ឋ ន វេដ្ឋើមបបីុញ្ញចបុក់ារងារខែដ្ឋលវេ�
វេសសសល់�ីឆំ្នាំ�២០២០។ មាោងវេទីៀតជាជំ�ហានដ្ឋ�បុូងវេដ្ឋើម
ឆំ្នាំ�សព្រឹ�បុអ់នុេតេខែផនការព្រឹបុតិបុតេឆំិ្នាំ �២០២១ ព្រឹសបុតាំម
ព្រឹកបុ�ណ័ា យុទីធសាន្ត្រីសេសព្រឹ�បុ�់ព្រឹងឹងសមតថភា�ព្រឹ�ឹទីធសភា។
ព្រឹ�ឹទីធសភាវេ�ខែតបុនេការងារជាអាទិីភា�វេលើមុ�ងារសំូលទា�ង
៣របុស់�ែួនព្រឹបុព្រឹ�ឹតេវេ�តាំមការវេព្រឹ�ងទុីក វេ�យបានវេរៀបុច� 
និងចាំតខ់ែចងការព្រឹបុជុំ�គ្គណៈក�ីធិការអចិថ្ងៃន្ត្រីនេយច៍�នួន១
វេលើកបានវេ�យរលូន។ ទីនាឹមនឹងវេនះ អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ ន
ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអមដ្ឋ�វេណើ រស�ជំិកព្រឹ�ឹទីធសភា ចុះបុ�វេ�ញ

ការងារតាំមមូល�ឋ ន វេដ្ឋើមបសួីរសុ�ទុីកខ វេ�ះព្រឹសាយបុញ្ញាា
ព្រឹបុឈម និងស�ណូម�រនានារបុស់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ�រាជំ-
ធានីភំ�វេ�ញ និងតាំមបុណាេ វេ�តេ ព្រឹកុងនានាបានយ៉ាោ ងលអ
ព្រឹបុវេសើរ។ ច�វេ�ះកិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការជាមយួនឹងថ្ងៃដ្ឋគូ្គនានា
អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភាបានវេព្រឹតៀម�ែួនជាវេព្រឹសចវេដ្ឋើមបី
ចុះអនុសសរណៈវេយ៉ាគ្គយល់�ំ (MOU) និងបានវេរៀបុច�
ចាំតខ់ែចងការព្រឹបុជុំ�អនេរជាតិនានា តាំមព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូសេី�ី
បុណាដ ញន្ត្រីសេីថ្ងៃនសភាវេព្រឹបុើភាសាបារា�ង(APF) និងគ្គណៈ-
កមកីារនានា ព្រឹ�មទា�ងមហាសនំិបាតវេលើកទីី៤៦(APF)។
វេព្រឹ��ីការងារជាអាទីិភា�ខាងវេលើ អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នវេ�
ខែតបុនេយកចិតេទុីក�កប់ុណេុ ះបុណាេ លវេលើកកមុស់សមតថ-
ភា� និងជំ�នាញរបុស់មន្ត្រីនេីរាជំការឱ្យយកានខ់ែត�នគុ្គណភា�
និងព្រឹបុសិទីធភា�។

សព្រឹ�បុខ់ែ�កុមៈៈខាងមុ� ឯកឧតេមអគ្គគវេលខាធិការ
ព្រឹ�ឹទីធសភាបានក�ណតឱ់្យយព្រឹគ្គបុអ់ងគភា�ច�ណុះអគ្គគវេលខា-
ធិកា�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា បុនេផេល់វេសវាជូំនស�ជំិក ស�ជំិកា
ព្រឹ�ឹទីធសភាឱ្យយបានលអព្រឹបុវេសើរ  និងព្រឹគ្គបុព់្រឹជំុងវេព្រឹជាយវេលើមុ�ងារ
ទា�ង៥របុស់ព្រឹ�ឹទីធសភា ព្រឹបុកបុវេ�យគុ្គណភា� ព្រឹបុសិទីធភា� 
និងទានវ់េ�លវេេលា ។ ជាមយួ�ំវេនះ អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ ន
ព្រឹ�ឹទីធសភាវេព្រឹតៀមវេរៀបុច�ដ្ឋ�វេណើ រចុះវេ�កានម់ូល�ឋ នរបុស់
ស�ជំិកព្រឹ�ឹទីធសភា ជួំបុសេនាការជាមយួនឹងព្រឹកសួង សាថ បុន័
នានា កំុងរយៈវេ�លេសិសមកាល ព្រឹ�មទា�ងយកចិតេទុីក�ក់
បុវេងើើនសមតថភា�ព្រឹសាេព្រឹជាេ និងវេព្រឹបុើព្រឹបាស់ព្រឹបុ�ន័ធបុវេចចក
េទិីា�ត័�៌នកុំងការងារឱ្យយបានជាអតិបុរ� ព្រឹ�មទា�ងសមតថ-
ភា�ភាសាបុរវេទីស និងជំ�នាញវេផសងៗវេទីៀត៕

(អតថបុទី៖ នុត សចចៈ រូបុភា�៖ មុនំ ីសុចិនាដ )

ឯកឧតេម អាុំ សារទឹីធ(វេឆែង) ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�បុូកសរបុុព្រឹបុចាំ�ខែ�មករា

ថំាកដឹ់្ឋកនា�អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភាចូលរមួកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
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អគ្គាដេលខាធិ�រដាឋ នីប្រាពី�ទធសភាពីប្រាង�ងស�តិភាពី
��នីំីព័ីត៌ម៉ានីដេលើជួ�នាញបុដេចចក្តីដេទសផលតិពី័ត៌ម៉ានី

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ដេឡាក្តី 
្យ អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជាអធិបុ-
តីភា�កំុង�ិធីបុិទីេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លសេី�ី “បុវេចចកវេទីសផលិត
�ត័�៌ន” វេ�សាលសិកាខ សាលាខាងវេជំើង េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។ 

កំុងឱ្យកាសវេនាះ វេលាកព្រឹសី វាា ត់ ណ្ឌាវីី  ត�ណាងសិកាខ -
កាមថ្ងៃនេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ ល បានវេ�ើងខែ�ែងអ�ណរគុ្គណ និង
វេធែើការវេបុេជាើ ចិតេកំុងការយកច�វេណះដឹ្ឋងខែដ្ឋលទីទីួលបានកំុង
េគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លវេនះ វេ�អនុេតេកំុងការងារព្រឹបុចាំ�ថ្ងៃ�ៃ វេដ្ឋើមបី
ផដល់វេសវាជូំនព្រឹ�ឹទីធសភា ព្រឹបុកបុវេ�យគុ្គណភា�។ 

�ិធីបុិទីេគ្គគវេនះ វេលាក គ្គី សខំូល�ី សាថ បុនិកសារ�ត័-៌
�ន�ីី �ីី និងវេលាក Pierre Gillette សាន្ត្រីសាេ ចាំរយសារ�ត័-៌
�ន�ីី �ីី បាន�នច�ណាបុអ់ារមីណ៍ថា វេនះគឺ្គជាវេលើកទីី១
វេហើយ កំុងនាមជាអំកខែចករ �ខែលកច�វេណះដឹ្ឋង ខែដ្ឋលវេ�ើញ
សិកាខ កាម�នការផ្លាែ ស់បុេូរមតិវេយ៉ាបុល់�ំយ៉ាោ ងផុលផុស 
ព្រឹ�មទា�ងេតេ�នថ្ងៃនការចូលរមួក�៏នភា�សកមី និងវេទីៀង-
ទាត។់

�នព្រឹបុសាសនក៍ំុង�ិធីបុិទីេគ្គគវេនាះ ឯកឧតេម ដេឡាក្តី 
្យ អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានបុញ្ញាា កថ់ា េគ្គគ
បុណេុ ះបុណាេ លវេនះ វេរៀបុច�វេ�ើងវេដ្ឋើមប�ីព្រឹងឹងសមតថភា�
បុខែនថមជូំនមន្ត្រីនេី�ត័�៌នថ្ងៃនអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា 
វេលើជំ�នាញផលិត�ត័�៌ន វេដ្ឋើមបវីេធែើយ៉ាោ ងណាឱ្យយការផេល់
វេសវាជូំនស�ជំិកព្រឹ�ឹទីធសភា ព្រឹបុកបុវេ�យគុ្គណភា� ព្រឹបុសិទីធ-
ភា� និងទានវ់េ�លវេេលា។

ឯកឧតេម ដេឡាក្តី ្ យ បានវាយតថ្ងៃមែ�ុស់ច�វេ�ះការ
�ិត��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងរបុស់មន្ត្រីនេរីាជំការថ្ងៃនអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ ន

ព្រឹ�ឹទីធសភា ជា�ិវេសសមន្ត្រីនេី�ត័�៌នខែដ្ឋលបានផលិត�ត័�៌ន
ជូំនព្រឹ�ឹទីធសភា ព្រឹ�មទា�ងបានរមួច�ខែណកកំុងការផស�ែផាយ
�ត័�៌នអ��ីព្រឹ�ឹទីធសភាវេ�កានស់ាធារណជំនបានព្រឹជាបុ
ទានវ់េ�លវេេលា។ ទា�ងអស់វេនះ គឺ្គជាការ�ិត��របុស់អគ្គគ-
វេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា កំុងការ�ព្រឹងឹងសមតថភា�របុស់
មន្ត្រីនេីរាជំការព្រឹសបុតាំមព្រឹកបុ�ណ័ា យុទីធសាន្ត្រីសេ និងខែផនការ
សកមីភា� សព្រឹ�បុ�់ព្រឹងឹងសមតថភា�របុស់ព្រឹ�ឹទីធសភាកមុុជា 
�ីវេ�លវេនះរហូតដ្ឋល់ឆំ្នាំ�២០៣០ វេដ្ឋើមបឱី្យយមន្ត្រីនេីរាជំការទា�ង-
អស់�នជំ�នាញ េជិាា ជំីេៈដ្ឋល់កព្រឹមតិ�ុស់។

ឯកឧតេម ដេឡាក្តី ្យ បានសងើតធ់ៃនថ់ា តាំមរយៈ
ច�វេណះដឹ្ឋង បុទី�ិវេសាធនល៍អៗខែដ្ឋលទីទួីលបាន�ីវេលាកព្រឹគ្គូ
ឧវេទីាសនាម សូមសិកាខ កាមថ្ងៃនេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លវេនះ យក
វេ�អនុេតេកំុងការងារព្រឹបុចាំ�ថ្ងៃ�ៃរបុស់�ែួនជូំនអងគភា� កដូ៏្ឋច
ជាសាថ បុន័ឱ្យយកានខ់ែតលអព្រឹបុវេសើរជាងមុន និង�នគុ្គណភា�
�ុស់។

េគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លវេនះ �នសិកាខ កាមចូលរមួសរុបុច�នួន
២៩នាក ់មក�ីនាយក�ឋ ន�ត័�៌ន វេលខាធិការ�ឋ នអម
គ្គណៈកមីការទា�ង១០ព្រឹ�ឹទីធសភា និងវេលខាធិការ�ឋ នអំក
នា��កយព្រឹ�ទឹីធសភា រយៈវេ�លសិកា៤វេ�ល ចាំបុ�់ីថ្ងៃ�ៃទីី២៦
ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�យវេផ្លាេ តស�ខានវ់េលើ
បុវេចចកវេទីសចាំបុ ់ឬខែសែងរកមុ� (ព្រឹបុធានបុទី) បុវេចចកវេទីស
សរវេសរ�ត័�៌ន�ែី ឬខែេង បុវេចចកវេទីសអាន�ត័�៌ន និងបុវេចចក-
វេទីសផលិតេវិេដ្ឋអូ�ត័�៌នវេ�យវេព្រឹបុើទូីរស�ាថ្ងៃដ្ឋ៕

(អតថបុទី និងរូបុភា�៖ គឹ្គម សិទីធ)ី

ឯកឧតេម វេឡាក ឆ្នាំយ (កណាដ ល) អវេញ្ញា ើញបិុទីេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ ល

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិធីបិុទីេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ ល
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សក្តី�ភីាពីថ្ើ ក្តី់��ក្តីនា �អគ្គាដេលខាធិ�រដាឋ នីប្រាពី�ទធសភា 
ចូលរ�ួក្តីិចចប្រាបុជួំ� នីិងពីិធដីេផសងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម
អែំ� សារ �ទធ អគ្គគវេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជាអធិ-
បុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�សេី�ី ការងារខែផនការស�ណង ់និងក�ខែណ
ទីព្រឹមង ់វេ�យ�នការអវេញ្ញា ើញចូលរមួ�ីអគ្គគវេលខាធិការរង
អគ្គគនាយក ថ្ងៃនអគ្គគនាយក�ឋ នទា�ង៥ អ�គ ធិការ�ឋ ន នាយក- 
�ឋ នរដ្ឋឋបាល នាយក�ឋ នព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងអ�រ សារវេ�ើភណា  និង
ស�ណង ់នាយក�ឋ នហិរញ្ញា េតថុ នាយក�ឋ ន�ត័�៌នេទិីា និង
អងគភា�សនេិសុ�ថ្ងៃផាកំុងព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេសស
ជានវ់េព្រឹកាម េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម អែំ� សារ �ទធ 
អគ្គគវេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជាអធិបុតីភា�កំុង 
កិចចព្រឹបុជុំ��ិនិតយវេលើវេសចកេីព្រឹ�ងអនុសសរណៈថ្ងៃនការវេយ៉ាគ្គ- 
យល់�ំ សេី�ី កិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការព្រឹសាេព្រឹជាេ និងបុណេុ ះ-
បុណាេ លធនធានមនុសសរវាងអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា
និងរាជំបុណាិ តយសភាកមុុជា វេ�យ�នការអវេញ្ញា ើញចូលរមួ 
�ីអគ្គគវេលខាធិការរង អគ្គគនាយកថ្ងៃនអគ្គគនាយក�ឋ នទា�ង៥   
និងអ�គ ធិការ វេ�សាល�ិវេសសជានវ់េព្រឹកាម េ�ិន ព្រឹ�ឹទីធ-
សភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម អែំ� សារ �ទធ 

អគ្គគវេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសភា បានទីទីួលជំួបុស�វេណះស�ណាល 

ជាមយួនឹងមន្ត្រីនេីរាជំការជាសិកាខ កាមចូលរមួេគ្គគបុណេុ ះ- 
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(ព្រឹកុមទីី១) ច�នួន៣០នាក ់វេ�សាលសិកាខ សាលាខាងវេជំើង 

េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម អែំ� សារ �ទធ 
អគ្គគវេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជាអធិបុតីភា�កំុង 
កិចចព្រឹបុជុំ� វេដ្ឋើមប�ីិនិតយ និង�ិភាកាវេ�វេលើវេសចកេសីវេព្រឹមច 
សេី�ី ការក�ណតត់ួនាទីី ភារកិចច និងរចនាសមុន័ធរបុស់អងគ-
ភា�កិចចការសុ�ភា� និងសងគមកិចច ថ្ងៃនអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ ន
ព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�យ�នការចូលរមួ�ីអគ្គគនាយកទា�ង៥ និង
អ�គ ធិការ វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេសសជានវ់េព្រឹកាមេ�ិនព្រឹ�ឹទីធ-
សភា។
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សក្តី�ីភាពីថ្ើ ក្តី់��ក្តីនា �អគ្គាដេលខាធ�ិរដាឋ នីប្រាពី�ទធសភា 
ចូលរ�ួក្តីិចចប្រាបុជួំ� នីិងពីិធីដេផសងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម 
អែំ� សារ �ទធ អគ្គគវេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជាអធិ- 
បុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ��ិនិតយ និង�ិភាកាវេលើការវេរៀបុច�តាំរាង 
ឧបុសមុន័ធតថ្ងៃមែសព្រឹ�បុវ់េរៀបុច�គ្គវេព្រឹ�ង�េកិាកមីេធិីរបុស់ 
អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�សាលសិកាខ សាលាខាង 
វេជំើង េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�យ�នការចូលរមួ�ីថំាកដ់្ឋឹកនា�        
អងគភា�ច�ណុះអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា ចាំបុ�ី់ព្រឹបុធាន 
នាយក�ឋ នវេ�ើង។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម 
អែំ� សារ �ទធ អគ្គគវេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញចុះជួំបុ 
ស�វេណះស�ណាលសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យកអ�វេណាយព្រឹបុគ្គល់
 ជូំនអាជាើ ធរសងាើ តខ់ែព្រឹ�កវេលៀបុ សងាើ តខ់ែព្រឹ�កតាំវេសក និង 
សងាើ តវ់េព្រឹជាយចងាែ រ �ណា វេព្រឹជាយចងាែ រ រាជំធានីភំ�វេ�ញ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ដេឡាក្តី 
្យ អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជាអធិ- 
បុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាេនិយ័ថ្ងៃនអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ ន 
ព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�យ�នការចូលរមួ�ីឯកឧតេម វេលាកជំ�ទាេ
វេលាក វេលាកព្រឹសីជាស�ជំិក ស�ជំិកាព្រឹកុមព្រឹបឹុកាេនិយ័ 
វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេសសជានវ់េព្រឹកាម េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម 
ដេឡាក្តី ្យ អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ 
ជាអធិបុតីភា�កំុង�ិធី�កឱ់្យយវេដ្ឋញថ្ងៃ�ែជាសាធារណៈ វេដ្ឋើមប ី
វេព្រឹជំើសវេរ ើសអកំផេតផ់គងវ់េព្រឹបុងឥនធនៈ និងការវេបាះ�ុមុសព្រឹ�បុ ់
ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�យ�នការអវេញ្ញា ើញចូលរមួ�ីអគ្គគនាយកទា�ង៥ 
អ�គ ធិការ និងមន្ត្រីនេីថ្ងៃនអងគភា�លទីធកម ី ព្រឹ�មទា�ងត�ណាង 
ព្រឹកុមហាុន សហព្រឹ�សឯកទីតេបុុគ្គគលនានា វេ�សាលសិកាខ -
សាលាខាងវេជំើង េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ដេឡាក្តី ្យ 
អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញជាអធិបុតីភា� 
កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីការ�ិនិតយលកខណសមបតេិវេបុកខជំន  
ខែដ្ឋលព្រឹតូេវេសំើសុ�វេព្រឹគ្គឿងឥសសរយិយស និងវេម�យការងារ 
សព្រឹ�បុឆំ់្នាំ�២០២០ ខែដ្ឋល�នការចូលរមួ�ីឯកឧតេម វេលាក-
ជំ�ទាេ វេលាក វេលាកព្រឹសី ជាស�ជំិកគ្គណ:កមីការ វេ�
សាលព្រឹបុជុំ��ិវេសសជានវ់េព្រឹកាម េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។
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សក្តី�ភីាពីថ្ើ ក្តី់��ក្តីនា �អគ្គាដេលខាធិ�រដាឋ នីប្រាពី�ទធសភា 
ចូលរ�ួក្តីិចចប្រាបុជួំ� នីិងពីិធដីេផសងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម  
ដេឡាក្តី ្យ អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ 
ដ្ឋឹកនា�គ្គណៈព្រឹបុតិភូអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�រ� 
េញិ្ញាណកខនធស�វេលាកេរវេសនីយឯ៍ក ដេសង ឈាង វេមបុញ្ញាា - 
ការកងរាជំអាេុធហតថ�ណា វេព្រឹជាយចងាែ រ រាជំធានីភំ�វេ�ញ 
វេ�ផាះវេល�ព្រឹកុមទីី៥ ភូមវិេគ្គៀន�ែ �ង សងាើ តខ់ែព្រឹ�កវេលៀបុ  
�ណា វេព្រឹជាយចងាែ រ រាជំធានីភំ�វេ�ញ។

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម  
ដេឡាក្តី ្យ អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ 
ជាអធិបុតីភា�ដ្ឋឹកនា�កិចចព្រឹបុជុំ��ិនិតយ�ិភាកាវាយតថ្ងៃមែ ព្រឹបុគ្គល់
កិចចសនាឯកសារវេដ្ឋញថ្ងៃ�ែលទីធកមីទី�និញសេី�ី ការផគតផ់គង ់
វេព្រឹបុងឥនធនៈ វេ�យ�នការចូលរមួ�ីថំាកដឹ់្ឋកនា�អគ្គគនាយក
ទា�ង៥ និងមន្ត្រីនេីថ្ងៃនអងគភា�លទីធកមីថ្ងៃនអគ្គគវេលខាធិការ�ឋ ន
ព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�សាល�ិវេសសជានវ់េព្រឹកាម េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2រវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម 
ដេឡាក្តី ្យ អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ 
ជាអធិបុតីភា�កំុង�ិធីវេបុើកេគ្គគបុណេុ ះបុណាេ លសេី�ី ជំ�នាញ 
ការ�រថំាកដ់្ឋឹកនា� រវេបុៀបុវេព្រឹបុើព្រឹបាស់វេខាែ ងទាែ រសុេតថិភា� និង 
បុវេចចកវេទីស�ោ សីុនX-Ray វេ�សាលសិកាខ សាលាខាងវេជំើង 
េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម 
ដេឡាក្តី ្យ អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ 
ចុះជំួបុស�វេណះស�ណាលសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យកអ�វេណាយ
ព្រឹបុគ្គល់ជូំនអាជាើ ធរសងាើ តប់ាកខ់ែ�ង និងសងាើ តវ់េកាះ�ច ់ 
�ណា វេព្រឹជាយចងាែ រ រាជំធានីភំ�វេ�ញ។

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កុមៈ: ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម  
ដេឡាក្តី ្យ អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ 
ជាអធិបុតីភា�កុំងកិចចព្រឹបុជុំ�ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាេនិយ័ថ្ងៃនអគ្គគវេលខា- 
ធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�យ�នការចូលរមួ�ី ឯកឧតេម 
វេលាកជំ�ទាេ វេលាក វេលាកព្រឹសីខែដ្ឋលជាស�ជំិក ស�ជិំក 
ព្រឹកុមព្រឹបឹុកាេនិយ័ វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេសសវេព្រឹកាម េ�ិន 
ព្រឹ�ឹទីធសភា។
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សក្តី�ីភាពីថ្ើ ក្តី់��ក្តីនា �អគ្គាដេលខាធិ�រដាឋ នីប្រាពី�ទធសភា 
ចូលរ�ួក្តីិចចប្រាបុជំួ� និីងពីិធីដេផសងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម 

ដេឡាក្តី ្យ អគ្គគវេលខាធិការរងព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញ 

ជាអធិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ��ិភាកាសេី�ី លកខណសមបតេិ

និង�ិនិតយវាយតថ្ងៃមែសមតថភា�មន្ត្រីនេីរាជំការ ខែដ្ឋលជាវេបុកខជំន 

ព្រឹតូេវាយតថ្ងៃមែដ្ឋ�វេ�ើងថំាកវ់េបុៀេតស តាំមវេេនអតីតភា� និង 

វេេនវេព្រឹជំើសវេរ ើសសព្រឹ�បុខ់ែ�វេមសា ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�យ�ន 

ការចូលរមួ�ីឯកឧតេម វេលាកជំ�ទាេ វេលាក វេលាកព្រឹសី ខែដ្ឋល 

ជាស�ជំិក ស�ជំិកាព្រឹកុមព្រឹបឹុកាេនិយ័ វេ�សាលព្រឹបុជុំ� 

�ិវេសសវេព្រឹកាម េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម 

�ា� ដេ�ងយ៉ាា នីី នាយករង និងវេលាកជំ�ទាេ សាយ

 ចាន់ីណ្ឌាក្តី ់ នាយិការងថ្ងៃន�ុទីាកាល័យសវេមេចព្រឹបុធាន

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា ើញនា�យកនូេបុចចយ័ អងើរ វេទីយយទាន

ព្រឹ�មទា�ងស�ៈ រមយួច�ននួរបុស់សវេមេចេបិុុលវេសនាភកេី 

សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុជា 

និងវេលាកជំ�ទាេ វេ�ថាែ យសវេមេចព្រឹ�ះមហាសុវេមធាធិបុតី 

នីនីឹ អ៊ែងាត សវេមេចព្រឹ�ះសងឹនាយក ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក 

កមុុជា និងជាព្រឹ�ះវេ�អធិការេតេបុទុីមេតី សថិតកំុងសងាើ ត់

ចតុមុ� �ណា ដូ្ឋនវេ�ញ រាជំធានីភំ�វេ�ញ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ឈុំ�� 

សទំធគ្គំណ អគ្គគនាយក ថ្ងៃនអគ្គគនាយក�ឋ ន�ិធីការ និង 

ទី�នាកទ់ី�នងអនេរជាតិ បានអវេញ្ញា ើញជាអធិបុតីភា�កំុងកិចច-

ព្រឹបុជុំ�បូុកសរុបុលទីធផលការងាររបុស់អគ្គគនាយក�ឋ ន�ិធីការ

និងទី�នាកទ់ី�នងអនេរជាតិ ព្រឹបុចាំ�ខែ�មករា និងវេលើកទិីសវេ�

ការងារខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាលសិកាខ សាលាបុណាះ -

ល័យព្រឹ�ឹទីធសភា។
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សក្តី�ភីាពីថ្ើ ក្តី់��ក្តីនា �អគ្គាដេលខាធិ�រដាឋ នីប្រាពី�ទធសភា 
ចូលរ�ួកិ្តីចចប្រាបុជួំ� នីិងពិីធីដេផសងៗ

2នាវេរៀលថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម ឈុំ��

ប្រាពីះខូ័នី អគ្គគនាយក ថ្ងៃនអគ្គគនាយក�ឋ នរដ្ឋឋបាល និង

ហិរញ្ញា េតថុ បានអវេញ្ញា ើញជាអធិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�បុូកសរុបុ

លទីធផលការងាររបុស់អគ្គគនាយក�ឋ នរដ្ឋឋបាល និងហិរញ្ញា េតថុ
ព្រឹបុចាំ�ខែ�មករា និងវេលើកទិីសវេ�ការងារខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១

វេ�យ�នការអវេញ្ញា ើញចូលរមួ�ីថំាកដ់្ឋឹកនា�អងគភា�ច�ណុះ

ឱ្យយអគ្គគនាយក�ឋ នរដ្ឋឋបាល និងហិរញ្ញា េតថុ ចាំបុ�ី់អនុព្រឹបុធាន

ការយិ៉ាល័យវេ�ើង វេ�សាលសិកាខ សាលាបុណាះ ល័យ

ព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម

ដេសា� សាវីធំ អគ្គគនាយករង ថ្ងៃនអគ្គគនាយក�ឋ ន�ិធីការ

និងទី�នាកទ់ី�នងអនេរជាតិ បានអវេញ្ញា ើញដ្ឋឹកនា�គ្គណៈព្រឹបុតិភូ

អគ្គគវេលខាធិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�រ�េញិ្ញាណកខនធស�វេលាក 

អ៊ែអល ដេសង ឪ�ុកបុវេងើើតវេលាកព្រឹសី ឯល ក្តីញ្ញាា  ព្រឹបុធាន

ការយិ៉ាល័យព្រឹសាេព្រឹជាេចាបុអ់នេរជាតិ ថ្ងៃននាយក�ឋ ន

ព្រឹសាេព្រឹជាេកិចចការអនេរជាតិ ថ្ងៃនអគ្គគនាយក�ឋ ន�ិធីការ និង

ទី�នាកទ់ី�នងអនេរជាតិ វេ�វេគ្គហ�ឋ នវេល�៧៨A ផែូេវេល�៥

បុុរ�ីិភ��ីីច�ការដូ្ឋង សងាើ តថ់្ងៃព្រឹ�សរ �ណា ដ្ឋវេងាើ  រាជំធានី-

ភំ�វេ�ញ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេម គ្គ��

សចិំប្រាត្តាំ អគ្គគនាយកសេីទីី ថ្ងៃនអគ្គគនាយក�ឋ នព្រឹសាេព្រឹជាេ

បានអវេញ្ញា ើញចូលរមួសិកាខ សាលាសេី�ី «ភា�ចព្រឹមុះថ្ងៃនេបុបធម៌

និងស័កេិសិទីធភិា�ថ្ងៃនការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គង៖ វេសវាកមីេជិាា ជីំេៈវេ�

ហុងកុង ការេនិិវេយ៉ាគ្គវេ�វេព្រឹ�ព្រឹបុវេទីស និងកំុងត�បុនវ់េសដ្ឋឋ-

កិចច�ិវេសសវេ�កមុុជា» តាំមរយៈព្រឹបុ�ន័ធេវិេដ្ឋអូ (Zoom)   វេ�

បុនាបុព់្រឹបុជុំ��ិវេសស េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា៕
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