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នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃព្រឹ�ហស្បបតិ៍ ៍ទីី២៥ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ វេេលា
វេ�ោ ង ៩:០០នាទីី ស្បវេមីេចេបិុុលវេស្បនាភកេី សាយ ឈុំំ� 
ព្រឹបុមុី�រដ្ឋឋស្បេីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា បា�ផ្តេល់កិតិ៍េិយស្ប
ឱ្យយវេលាកជំ�ទាេ ធាវ ឡេ� ឈុំងិ (Teo Lay Cheng) ឯកអគ្គគ-
រដ្ឋឋទូីតិ៍េសិាមីញ្ញញ  �ិងវេ�ញស្បមីតិ៍ថភា� ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋសិ្បងហបុុរ ី
�ីី ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុីជា ចូលជំួបុវេ�ើ�ស្បេនាការ �ិង
ស្បខែមីេងការគ្គួរស្បមី វេ�េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

កំុងព្រឹ�ះបុរមីនាមីព្រឹ�ះករុណាព្រឹ�ះបាទីស្បវេមីេចព្រឹ�ះ នឡេ�ត្តតម 
សីហីមំនី ព្រឹ�ះមីហាកសព្រឹតិ៍ ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា �ិង
កំុងនាមីស្បវេមីេចផ្ទាា ល់ ស្បវេមីេចេបិុុលវេស្បនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� 
បា�ស្បខែមីេង�ូេការអបុអរសាទីរជូំ�ច�វេ�ះវេលាកជំ�ទាេ 
ធាវ ឡេ� ឈុំងិ ខែដ្ឋលព្រឹតូិ៍េបា�ខែតិ៍ងតាំ�ងជាឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍
េសិាមីញ្ញញ  �ិងវេ�ញស្បមីតិ៍ថភា� ថ្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋសិ្បងហបុុរ ីព្រឹបុចាំ�
ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា។ តាំមីរយៈវេបុស្បកកមីីការទូីតិ៍របុស់្ប
វេលាកជំ�ទាេ ស្បវេមីេច��ជំ�វេ�ឿវេជំឿជាកថ់ា វេលាកជំ�ទាេ

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍�ឹង�ិតិ៍��វេល�កកមីុស់្បទី�នាកទ់ី��ង �ិងកិចច-
ស្បហព្រឹបុតិ៍ិបុតិ៍េិការវេល�ព្រឹគ្គបុេ់ស័ិ្បយរវាងកមីុុជា �ិងសិ្បងហបុុរឱី្យយ
កា�ខ់ែតិ៍ខំ្លាំ�ងកំាខែ�មីវេទីៀតិ៍ វេដ្ឋ�មីបជីាគុ្គណព្រឹបុវេ�ជំ�ដ៍្ឋ�៏�វេ�ង
ស្បព្រឹ�បុព់្រឹបុជាជំ� ថ្ងៃ�ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ ទា�ងវេ�លបុចចុបុប�ំ 
�ិងកំុងវេ�លអនាគ្គតិ៍។

កំុងឱ្យកាស្បវេនាះ វេលាកជំ�ទាេ ធាវ ឡេ� ឈុំងិ បា�
ខែ�ំងអ�ណរគុ្គណ�ោ ងព្រឹជាលវេព្រឹ�ច�វេ�ះស្បវេមីេចព្រឹបុមីុ�រដ្ឋឋ
ស្បេីទីី ខែដ្ឋលបា�ផ្តេល់កិតិ៍េិយស្បឱ្យយវេលាកជំ�ទាេចូលជំួបុស្បខែមីេង
ការគ្គួរស្បមី។  វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍បា�វាយតិ៍ថ្ងៃមីំ�ុស់្ប
ច�វេ�ះទី�នាកទ់ី��ង �ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការដ្ឋល៏អរវាងព្រឹបុវេទីស្ប
ទា�ង�ីរកំុងេស័ិ្បយជាវេព្រឹច��ដូ្ឋចជា៖ េស័ិ្បយវេស្បដ្ឋឋកិចច េស័ិ្បយ
សុ្បខ្លាំភបិាល កដូ៏្ឋចជាទី�នាកទ់ី��ងរវាងព្រឹបុជាជំ�ថ្ងៃ�ព្រឹបុវេទីស្ប
ទា�ង�ីរ។ េស័ិ្បយវេស្បដ្ឋឋកិចច �ិងការេ�ិិវេ�គ្គរវាងព្រឹបុវេទីស្ប
ទា�ង�ីរ��ការវេក��វេ��ងជាល�ដាបុ ់ជា�ិវេស្បស្បអកំេ�ិិវេ�-
គិ្គ�សិ្បងហបុុរបីា�ស្បហការ�ោ ងជិំតិ៍ស្បំិទីធជាមីយួ�ឹងអំកេ�ិិ-
វេ�គ្គកមីុុជា កំុងការអភេិឌ្ឍឍវេល�កកមីុស់្បេស័ិ្បយបុវេចចកេទិីា 
�ិងេស័ិ្បយឌ្ឍីជីំ�ល កំុងវេនាះេស័ិ្បយខែដ្ឋលវេលចវេធំាជាងវេគ្គ 
គ្គឺេស័ិ្បយវេទីស្បចរណ៍ �ិងេស័ិ្បយបុដ្ឋិស្បណាឋ រកិចច។

វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍កប៏ា�បុញ្ជាា កផ់្តងខែដ្ឋរថា ការ
វេហាះវេហ�រព្រឹតិ៍ង�់ីព្រឹបុវេទីស្បសិ្បងហបុុរមីីកព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា 
គ្គឺ��ការវេក��វេ��ង៩ដ្ឋងកំុងមីយួស្បបាេ ហ៍ ខែដ្ឋលអាចជំ�រុញ
វេល�កកមីុស់្បទី�នាកទ់ី��ង �ិងការផ្តារភាា បុរ់វាងព្រឹបុជាជំ�ថ្ងៃ�
ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរផ្តងខែដ្ឋរ។ វេព្រឹ��ីកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការវេទីើភាគ្គី
ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរក�៏�កិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការដ្ឋល៏អជាមីយួ
�ឹងគំ្នា កំុងព្រឹកបុ�ណ័ឌ កិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េកិារថំាកត់ិ៍�បុ� ់�ិង

សីឡេមតចប្រ�មខំរដ្ឋឋសីតទីីីទីទួីលជួួ�ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទីូត្តសីងិហ�ំរថី្មីីី

វេលាកជំ�ទាេ ធាេ វេ� ឈិងិ �ិងស្បវេមីេចេបិុុលវេស្បនាភកេី សាយ ឈុិ�

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិ�ីជួំបុស្បខែមីែងការគ្គួរស្បមី
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អ�េរជាតិិ៍។
ស្បវេមីេចេបិុុលវេស្បនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុមុី�រដ្ឋឋស្បេីទីី ថ្ងៃ�

ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា បា�ខែ�ំងអ�ណរគុ្គណច�វេ�ះព្រឹបុសា-
ស្ប�ដ៍្ឋថ៏្ងៃ�ំថំារបុស់្បវេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ វេហ�យស្បវេមីេច
បា�រមីំកឹអ��ីទី�នាកទ់ី��ងការទូីតិ៍ថ្ងៃ�ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ ខែដ្ឋល
បា�ភាា បុទ់ី�នាកទ់ី��ងការទូីតិ៍កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ជាញ  ឆំ្នាំ�
១៩៦៥។ កាល�ីឆំ្នាំ�២០២០ក�ំងវេ� ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ
បា�ព្រឹបារ�ធ�ិ�ីអបុអរសាទីរ�ួបុវេល�កទីី៥៥ ថ្ងៃ�ច�ណង
ការទូីតិ៍ តាំមីរយៈការវេរៀបុច�ព្រឹ�ឹតិ៍ិេការណ៍បុង្ហាហ ញគ្គ��ូរសិ្បលបៈ 
មីហូបុអាហារ តិ៍ន្រ្តី�េី �ិងេបុប�មីរ៌បុស់្បព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ។ កតាំេ
វេ�ះបា�បុង្ហាហ ញឱ្យយវេ��ញ�ីទី�នាកទ់ី��ងកា�ខ់ែតិ៍រងឹ�� �ិង
សីុ្បជំវេព្រឹ�រវាងព្រឹបុជាជំ� �ិងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ។

ស្បវេមីេចេបិុុលវេស្បនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� បា�បុង្ហាហ ញ�ូេ
វេស្បចកេីវេ�ញចិតិ៍េ �ិងវាយតិ៍ថ្ងៃមីំ�ុស់្បច�វេ�ះទី�នាកទ់ី��ងមីតិិ៍េភា� 
�ិងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការរវាងព្រឹបុជាជំ� �ិងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ 
ខែដ្ឋល��ការរកីចវេព្រឹមី��ជាបុ�េបុនាា បុ។់ ការរកីចវេព្រឹមី�� �ិង
ទី�នាកទ់ី��ងដ្ឋល៏អវេ�ះ ខែស្បេងវេ��ងតាំមីរយៈការផំ្ទាស់្បបុេូរដ្ឋ�វេណ� រ
ទីស្បស�កិចចគំ្នាវេ�េញិវេ�មីក រវាងថំាកដ់្ឋឹកនា�ក��ូល ថំាក់
ដ្ឋឹកនា�ជា��់ុស់្ប �ិងថំាកដ់្ឋឹកនា�តាំមីព្រឹកសួ្បង សាថ បុ�័នានា 
កដូ៏្ឋចជាខែស្បេងវេ��ងតាំមីរយៈថ្ងៃ�ការគ្នា�ព្រឹទីគំ្នាវេ�េញិវេ�មីក
កំុងព្រឹកបុ�ណ័ឌ កិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិការថំាកត់ិ៍�បុ� ់�ិងអ�េរជាតិិ៍។

កំុងនាមីព្រឹបុជាជំ�កមីុុជា ស្បវេមីេចេបិុុលវេស្បនាភកេី សាយ 
ឈុំំ� បា�ខែ�ំងអ�ណរគុ្គណច�វេ�ះរដាឋ ភបិាលសិ្បងហបុុរ ីខែដ្ឋល
បា�រមួីេភិាគ្គទា��ោ ងវេព្រឹច��កំុងការកសាងអភេិឌ្ឍឍព្រឹបុវេទីស្ប
កមីុុជា តាំមីរយៈគ្គវេព្រឹ�ងកិចចស្បហព្រឹបុតិិ៍បុតិិ៍េការវេទីើភាគ្គី។ 
ជាមីយួគំ្នាវេនាះ ស្បវេមីេចព្រឹបុមីុ�រដ្ឋឋស្បេីទីីបា�ខែ�ំងអ�ណរគុ្គណ
ច�វេ�ះរដាឋ ភបិាលសិ្បងហបុុរ ីខែដ្ឋលបា�ជំួយ�ព្រឹងឹងស្បមីតិ៍ថភា�
មីន្រ្តី�េីរាជំការកមុុីជាវេល�ជំ�នាញនានា វេ�មីជំឈមីណឌ លស្បហ-
ព្រឹបុតិិ៍បុតិិ៍េការកមីុុជា-សិ្បងហបុុរ។ី ស្បវេមីេចបា�វាយតិ៍ថ្ងៃមីំ�ុស់្ប
ច�វេ�ះព្រឹបុវេទីស្បសិ្បងហបុុរខីែដ្ឋល��ព្រឹបុ��័ធអបុរ់ �លអ �ិងវេល�ក
ស្ប�វេណ� ជូំ�វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍�ិ�ិតិ៍យលទីធភា�បុវេងើ��
ការផ្តេល់អាហារូបុករណ៍របុស់្បព្រឹបុវេទីស្បសិ្បងហបុុរឱី្យយ�ិស្បសតិិ៍ 
�ិងមីន្រ្តី�េីរាជំការកមីុុជាបុខែ�ថមីវេទីៀតិ៍ វេ�វេ�លខ្លាំងមីុ�។

ស្បវេមីេចេបិុុលវេស្បនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� បា�ឯកភា�ច�វេ�ះ
ព្រឹបុសាស្ប�រ៍បុស់្បវេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ ខែដ្ឋលបា�វេល�ក
វេ��ងទាកទ់ីង�ឹងបុញ្ជាហ វេស្បដ្ឋឋកិចចស្បងគមី។ វេទាះបីុជាស្បថិតិ៍

កំុងេបិុតិិ៍េថ្ងៃ�ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩កវ៏េដាយ ក�៏ណិជំាកមីីវេទីើភាគី្គរបុស់្ប
ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ��ទី�ហ�៤,២៤បុីលីា�ដុ្ឋលំារអាវេមីរកិ វេហ�យ
ការេ�ិិវេ�គ្គរបុស់្បព្រឹបុវេទីស្បសិ្បងហបុរុវីេ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក
កមុុីជា��ទី�ហ�វេ�ដ្ឋល់១,២៩បុីលីា�ដុ្ឋលំារអាវេមីរកិ (�ីឆំ្នាំ�
១៩៩៤ ដ្ឋល់ឆំ្នាំ�២០២០)។ ស្បវេមីេចព្រឹបុមីុ�រដ្ឋឋស្បេីទីីបា�វេស្បំ�
ដ្ឋល់វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ជំួយជំ�រុញការវេ�ើ�េ�ិិវេ�គ្គ 
�ិងការផំ្ទាស់្បបុេូរ�ណិជំាកមីរីវាងព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ វេដ្ឋ�មីបរីមួី
ច�ខែណក�ោ ងស្ប�ខ្លាំ�ដ់្ឋល់ការអភេិឌ្ឍឍវេស្បដ្ឋឋកិចច-ស្បងគមីរបុស់្ប
ព្រឹបុវេទីស្បទា�ង�ីរ កំុងដ្ឋ�ណាកក់ាលការរកីរាលដាលថ្ងៃ�ជំ�ងឺ
កូេដី្ឋ-១៩។

ស្បវេមីេចេបិុុលវេស្បនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� បា�បុញ្ជាា កថ់ា 
ស្បភាកមីុុជា�ឹងវេ�ើ�ជា�ច ស់្បផ្តាះវេរៀបុច�កិចចព្រឹបុជុំ�ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូ្គ
ស្បភាអាសីុ្ប-អឺរ ោុបុ (ASEP) វេល�កទីី១១ វេ��កក់ណាេ ល ឬ
ចុងខែ�តុិ៍លា ឆំ្នាំ�២០២១ �ិងមីហាស្ប�ំបិាតិ៍អ�េរស្បភាអាសីា� 

(AIPA) វេល�កទីី៤៣ វេ�ឆំ្នាំ�២០២២ វេហ�យស្បវេមីេចបា�
វេស្បំ�សុ្ប�ការគ្នា�ព្រឹទី �ិងអវេញ្ញា �ញស្បភាសិ្បងហបុុរចូីលរមួីកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�
ទា�ង�ីរខ្លាំងវេល�ផ្តងខែដ្ឋរ។

តាំមីរយៈវេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ ស្បវេមីេចេបិុុលវេស្បនា
ភកេី សាយ ឈុំំ� បា�ផ្ទាេ �វេផ្តើ��ូេការសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ វេដាយវេស្បចកេី
វេគ្នារ�រាបុអ់ា� �ិង�ឹករលឹកដ្ឋ�៏ុង�់ុស់្ប ជូំ�ច�វេ�ះថំាក់
ដ្ឋឹកនា�ក��ូលព្រឹគ្គបុល់�ដាបុថំ់ាកថ់្ងៃ�សាធារណរដ្ឋឋសិ្បងហបុុរ។ី 
ស្បវេមីេចកប៏ា�ព្រឹបុសិ្បទីធ�រជូំ�វេលាកជំ�ទាេឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូីតិ៍ សូ្បមី
��សុ្ប�ភា�លអ �ិងទីទួីលបា��ូេវេជាគ្គជំយ័កំុងវេបុស្បកកមីី
ការទូីតិ៍ដ្ឋឧ៏តិ៍េុងគឧតិ៍េមីរបុស់្បវេលាកជំ�ទាេវេ�ព្រឹ�ះជាណាចព្រឹក
កមីុុជា៕

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

ស្បវេមីេចព្រឹបុមីុ�រដ្ឋឋស្បែីទីី �តិ៍រូបុអ�ុស្បាេរយីជាមីយួ�ឹងវេលាកជំ�ទាេ ធាេ វេ� ឈិងិ
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នារសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃពុុធ ទីី១០ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀេលាសៀ�ោ ង

១៤:៣០នាទីី គណៈៈក�ា ធិការអចិិថ្ងៃ�ៃ�យ៍ព៍្រឹពឹុទីធ�ភាបាៃ

ព្រឹ�ជុុំ�សៀព្រឹកាមីអធិ�តីីភាពុរ��់ឯកឧតី�មីកិតី�ិៃីតិីសៀកា�ល

�ណិិៈតី ស៊ឹឹ�ម កា ព្រឹ�ធាៃ��ីទីីព្រឹពឹុទីធ�ភាថ្ងៃៃព្រឹពុះរាជាណា-

ចិព្រឹកកមីុុជា សៀ�យ៍�ៃរសៀ�ៀ�វារៈដូូចិខាងសៀព្រឹកាមី៖

១-ពិិនិិត្្យ និិងសម្រេ�េច  ម្រេ�ើ សំម្រេ�ើរបស់គ�ៈកេមការ

សុខាភិិបា� សងគេកិចច អតី្ត្យុុទ្ធធជនិ យុុវនីិត្ិសេ្បទា 

ការងារ ប�ះ��បណ្តាា្�វិជ្ជាា្ជីវៈ និិងកិចចការនារី នៃនិ�ពឹិទ្ធធសភា 

សុំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពិី វិធានិការទ្ធប់ស្កាា្ត់្ការឆ្លលង

រា�ដា�នៃនិជំងឺកូវីដ-១៩ និិងជំងឺឆ្លលងកាចស្កាហាវ និិង

�បកបម្រេដាយុម្រេ���ថ្នាា្ក់ធ្ងងន់ិធ្ងងរម្រេ�្�ងម្រេទ្ធៀត្ ម្រេ�កុ�ងរម្រេបៀបវារៈ

�បជុំ�ពិឹទ្ធធសភាជ្ជាវិស្កាេញ្ញញ និីតិ្កា�ទ្ធី៤។

២-កំ�ត្់រម្រេបៀបវារៈ កា�បរិម្រេចេទ្ធ និិងសមាសភាពិ

ម្រេ�ខាធ្ងិការសេ័យុ�បជុំ�ពិឹទ្ធធសភាជ្ជាវិស្កាេញ្ញញ និីត្ិកា�

ទ្ធី៤។

�នាា �ពី់ុបាៃពុិៃិតីយ ៃិងពិុភាការចួិមីក គណៈៈក�ា ធិការ-

អចិិថ្ងៃ�ៃ�យ៍ព៍្រឹពឹុទីធ�ភា បាៃក�ណៈតីយ់៍កថ្ងៃ�ៃព្រឹពុហ�បតី ៍ទីី១១

ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ សៀេលាសៀ�ោ ង៨:០០នាទីីព្រឹពឹុក សៀដូើមីបពី្រឹ�ជុុំ�

េសិាមីញ្ញញ ព្រឹពុឹទីធ�ភា ៃីតីិកាលទីី៤ សៀ�យ៍�ៃរសៀ�ៀ�វារៈ

ខែតីមីយួ៍គឺ ពុិៃិតីយ ៃិងឱ្យយសៀ��ល់សៀលើសៀ�ចិក�ីព្រឹ�ងចិា�់

��ីពុី េធិាៃការទី�ស់ាា តីក់ារឆ្លលងរាល�លថ្ងៃៃជុំ�ងឺកូេដីូ-១៩ 

ៃិងជុំ�ងឺឆ្លលងកាចិសាហាេ ៃិងព្រឹ�ក�សៀ�យ៍សៀព្រឹ�ះថំ្នាកធ់ៃៃធ់ៃរ

សៀ�េងសៀទីៀតី ៕

(អតីថ�ទី៖សៀទីពុ មីករា ៃិងរូ�ភាពុ៖គង ់�ោ រៃី)

ឯកឧត្តតមកិត្តតិនីីតិ្តកោកាស៊ឹលបណិិ្ឌិត្ត ស៊ឹឹ�ម កា ប្របធានីស៊ឹតទីីីប្រ��ទីធស៊ឹភា 
ដឹ�កនាំកិំច្ចចប្របជំឹុំគណ្ឌិៈកម្មាា ធិិការអចិ្ចន្ត្រៃ�នីតយ៍ប៍្រ��ទីធស៊ឹភា

ឯកឧតី�មីកិតី�ិៃីតិីសៀកា�ល�ណិិៈតី �ឹុមី កា ព្រឹ�ធាៃ�ីីទីីព្រឹពឹុទីធ�ភា ៃិងឯកឧតី�មីកិតី�ិ�ងគហ�ណិិៈតី សៀទីពុ ងៃ អៃុព្រឹ�ធាៃទីី២ព្រឹពឹុទីធ�ភា

ទិីដូឋភាពុកំុងកិចិចព្រឹ�ជុុំ�គណៈៈក�ា ធិការអចិិថ្ងៃ�ៃ�យ៍ព៍្រឹពឹុទីធ�ភា
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នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃព្រឹ�ហស្បបតិ៍ ៍ទីី១១ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ វេេលា

វេ�ោ ង៨:០០នាទីី ព្រឹ�ឹទីធស្បភាថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជាបា�

ព្រឹបុជុំ�េសិាមីញ្ញញ ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ីតិ៍ិកាលទីី៤ វេព្រឹកាមីអ�ិបុតីិ៍ភា�

របុស់្បឯកឧតិ៍េមីកិតិ៍េិ�ីតិ៍ិវេកាស្បលបុណឌិ តិ៍ សីំ�ម កា ព្រឹបុធា�

ស្បេីទីីព្រឹ�ឹទីធស្បភា ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា វេដាយ��េតិ៍េ��

ស្ប�ជំិកព្រឹ�ឹទីធស្បភាច��ួ�៣៩រូបុ។

អងគព្រឹបុជុំ�បា�ដ្ឋ�វេណ� រការវេដាយ��រវេបុៀបុវារៈច��ួ�មីយួ

គឺ្គ ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពីិ វិធានិ

ការទ្ធប់ស្កាា្ត្់ការឆ្លលងរា�ដា�នៃនិជំងឺកូវីដ-១៩ និិងជំងឺឆ្លលង

កាចស្កាហាវ និិង�បកបម្រេដាយុម្រេ���ថ្នាា្ក់ធ្ងងនិ់ធ្ងងរម្រេ�្�ងម្រេទ្ធៀត្។

វេលាកជំ�ទាេ ម្មាន សី�អាន ព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការសុ្បខ្លាំ-

ភបិាល ស្បងគមីកិចច អតីិ៍តិ៍យុទីធជំ� យុេ�ីតិិ៍ស្បមីបទា ការង្ហារ 

បុណេុ ះបុណាេ លេជិាា ជីំេៈ �ិងកិចចការនារថី្ងៃ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា (គ្គណៈ-

កមីីការទីី៨) បា�វេ��ងរាយការណ៍ជូំ�អងគព្រឹបុជុំ�អ��ីលទីធផ្តល

ថ្ងៃ�ការ�ិ�ិតិ៍យសិ្បកាវេល�វេស្បចកេីព្រឹ�ងចាបុ ់ វេដាយបា�បុញ្ជាា ក់

ថា វេស្បចកេីព្រឹ�ងចាបុវ់េ�ះព្រឹតិ៍ូេបា�វេរៀបុច�វេ��ងវេដ្ឋ�មីបកី�ណតិ៍់

អ��ីវេគ្នាលបុ�ណង េសិាលភា� េធិា�ការ វេទាស្បបុបញ្ញញតិ៍េិ �ិង

ស្បមីតិ៍ថកិចច ខែដ្ឋលព្រឹតិ៍ូេអ�ុេតិ៍េស្ប�វេ�ការ�រអាយុជំីេតិិ៍ព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋ សុ្ប�ភា�សាធារណៈ �ិងស្បណាេ បុធំ់ាបុស់ាធារណៈ 

ព្រឹ�មីទា�ងការកាតិ៍ប់ុ�ថយឱ្យយបា�ជាអតិិ៍បុរ��ូេផ្តលបុោះ�ល់

ថ្ងៃ�ជំ�ងឺឆ្លំង �ិងជំះឥទីធិ�លដ្ឋល់េស័ិ្បយស្បងគមី វេស្បដ្ឋឋកិចច វេ�

កំុងព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា។

អ�ុវេលាមីតាំមី ជំ��ូកទីី៣ �ព្រឹតាំ៣២ �ិងជំ��ូកទីី៤ �ព្រឹតាំ

៥២ កំុងរដ្ឋឋ�មីី�ុញ្ញញ  ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា វេស្បចកេីព្រឹ�ង

ចាបុវ់េ�ះបុង្ហាហ ញ�ីឆ្ល�ាៈរបុស់្បរាជំរដាឋ ភបិាលកំុងការវេល�ក

កមីុស់្បការទីទួីល�ុស្បព្រឹតិ៍ូេច�វេ�ះភា�រស់្បរា���ជីំេតិិ៍របុស់្ប

ប្រ��ទីធសីភាប្រ�ជួំ�វិសាមញ្ញញ
ឡេដ្ឋើមី�ីិនិត្តយ និងឱ្យយឡេ��លឡ់េលើឡេសីចកតីប្រ�ងចា�់

ឯកឧតិ៍េមីកិតិ៍េិ�ីតិិ៍វេកាស្បលបុណឌិ តិ៍ សឹុ្បមី កា (វេឆ្លើង) ដឹ្ឋកនា�ស្បមីយ័ព្រឹបុជុំ�េសិាមីញ្ញញ ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ីតិិ៍កាលទីី៤

វេលាកជំ�ទាេ �� ស្ប�អា� វេ��ងអា�របាយការណ៍
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ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ �ិងការខែ�រកាស្ប�េិសុ្ប� ស្បណាេ បុធំ់ាបុស់ាធា-

រណៈកំុងកាលៈវេទីស្បៈខែដ្ឋលព្រឹបុវេទីស្បជាតិិ៍ក��ុងព្រឹបុឈិមី�ងឹ

ការគ្គ�រាមីក�ខែហង�ីការរកីរាលដាលថ្ងៃ�ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ �ិង

ជំ�ងឺឆ្លំងកាចសាហាេ�ិងព្រឹបុកបុវេដាយវេព្រឹគ្នាះថំាក�់ៃ��់ៃរវេផ្តសង

វេទីៀតិ៍។

វេស្បចកេីព្រឹ�ងចាបុវ់េ�ះតាំកខ់ែតិ៍ងវេ��ង�� ៦ជំ��ូក �ិង

១៨�ព្រឹតាំ ព្រឹតិ៍ូេបា�រដ្ឋឋស្បភា ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុីជា

អ�ុមីត័ិ៍យល់ព្រឹ�មីជាវេល�កដ្ឋ�បុូងច��ួ�៨៣ស្ប�វេ�ង ថ្ងៃ�ច��ួ�

ស្ប�ជិំករដ្ឋឋស្បភាទា�ងមីូលកាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១

នាស្បមីយ័ព្រឹបុជុំ�រដ្ឋឋស្បភាជាេសិាមីញ្ញញ  �ីតិ៍ិកាលទីី៦។

តិ៍�ណាងរាជំរដាឋ ភបិាលខែដ្ឋលអវេញ្ញា �ញមីកការ�រវេស្បចកេី

ព្រឹ�ងចាបុវ់េ�ះ រមួី��៖ ឯកឧតិ៍េមី ម៉ម �ុំនឡេហង រដ្ឋឋមីន្រ្តី�េី

ព្រឹកសួ្បងសុ្បខ្លាំភបិាល �ិងឯកឧតិ៍េមី ឡេកើត្ត រទិីធ រដ្ឋឋមីន្រ្តី�េីព្រឹកសួ្បង

យុតិ៍េិ�មី ៌ព្រឹ�មីទា�ងស្បហការ ី។

អងគព្រឹបុជុំ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា��ិ�ិតិ៍យ �ិងឱ្យយវេ�បុល់ឯកភា�

ទា�ងព្រឹស្បុងវេល�វេស្បចកេីព្រឹ�ងចាបុទ់ា�ងមូីល វេដាយឥតិ៍ខែកខែព្រឹបុ

ច��ួ�៣៩ស្ប�វេ�ង ថ្ងៃ�ច��ួ�ស្ប�ជិំកព្រឹ�ឹទីធស្បភាទា�ងមីូល៕

(អតិ៍ថបុទី៖វេទី� មីករា �ិងរូបុភា�៖គ្គង ់�ោ រ�ី)

ឯកឧតិ៍េមី មីោមី បុីុ�វេហង វេ��ងការ�រវេស្បចកែីព្រឹ�ងចាបុ់

ឯកឧតិ៍េមី វេក�តិ៍ រទិីធ វេ��ងការ�រវេស្បចកែីព្រឹ�ងចាបុ់

ស្ប�ជំកិ ស្ប�ជិំកាព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេល�កថ្ងៃដ្ឋអ�ុមីត័ិ៍ចាបុ់
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ឯកឧត្តតមកិត្តតិសីងគហ�ណិិ្ឌិត្ត ឡេទី� ងន នាំ �យកឡេប្រគ្គឿងឧ�ឡេភាគ្គ �រឡិេភាគ្គ ប្រ�គ្គលជូ់ួន
រដ្ឋឋបាលឡេខត្តតកណ្ដាា ល ទីំកចែចកជួូនប្រ�ជា�លរដ្ឋឋចែដ្ឋលក��ំងឡេធិើើចត្តាត �សីីក័ ទូីទាំ �ងឡេខត្តត

នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�មីនីា  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមីកិតិ៍េិស្បងគហ-

បុណឌិ តិ៍ ឡេទី� ងន អ�ុព្រឹបុធា�ទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងជាព្រឹបុធា�

ព្រឹកុមីស្ប�ជិំកព្រឹ�ឹទីធស្បភាព្រឹបុចាំ�ភូមីភិាគ្គទីី៣(វេ�តិ៍េកណាេ ល) 

បា�អវេញ្ញា �ញនា�យកមីជីាតិិ៍ច��ួ�២��វ់េកស្ប �ិងទឹីកបុរសុិ្បទីធ

ច��ួ�២��វ់េកស្ប ព្រឹបុគ្គល់ជូំ�ដ្ឋល់រដ្ឋឋបាលវេ�តិ៍េកណាេ ល

ស្បព្រឹ�បុទុ់ីកខែចកជូំ�ដ្ឋល់បុងបុអូ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�
ចតាំេ �ីស័្បក តាំមីបុណាេ ព្រឹកុង-ព្រឹស្បុកទូីទា�ងវេ�តិ៍េកណាេ ល។

��ព្រឹបុសាស្ប�ក៍ំុងឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េមីកិតិ៍េិស្បងគហ-

បុណឌិ តិ៍ ឡេទី� ងន បា�ខែ�ំង�ូេការវេកាតិ៍ស្បរវេស្ប�រ �ិងវាយ-

តិ៍ថ្ងៃមីំ�ុស់្បច�វេ�ះការ�ិតិ៍��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងរបុស់្បរដ្ឋឋបាលវេ�តិ៍េ

កណាែ ល �ិងអាជាើ �រ�ក�់�័ធទា�ងអស់្ប ខែដ្ឋលបា�យកចិតិ៍េ

ទុីកដាក ់�ិង��ការទីទីួល�ុស្បព្រឹតិ៍ូេ�ុស់្បកំុងការចូលរមួី

ព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង�ឹងជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ជា�ិវេស្បស្បគឺ្គវេ�តិ៍េបា�ព្រឹគ្គបុ-់

ព្រឹគ្គងអំកខែដ្ឋល��ការ�ក�់�័ធវេដាយផ្ទាា ល់ �ិងព្រឹបុវេ�ល

កំុងព្រឹ�ឹតិ៍េកិារណ៍ ២០កុមីៈៈ �ិងបា�បុញ្ញាូ �ឱ្យយ�ួកគ្នាតិ៍ប់ា�វេ�ើ�
ចតាំេ �ីស័្បក �ិង�ាបាលបា��ោ ងលអព្រឹបុវេស្ប�រ។

ឯកឧតិ៍េមីកិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ ឡេទី� ងន កប៏ា�វេល�ក

ទីឹកចិតិ៍េដ្ឋល់អាជាើ �រវេ�តិ៍េ �ិងមីន្រ្តី�េីសុ្បខ្លាំភបិាល ព្រឹតិ៍ូេរមួីស្បហ-

ការគំ្នាឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍ព្រឹបុវេស្ប�រខែ�មីវេទីៀតិ៍ វេដ្ឋ�មីបទីីបុស់ាើ តិ៍កុ់�ឱ្យយវេក�តិ៍

��ការឆ្លំងរកីរាលដាលថ្ងៃ�ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩បុ�េវេទីៀតិ៍ វេដាយ

ព្រឹតិ៍ូេអ�ុេតិ៍េតាំមីការខែណនា�របុស់្បរាជំរដាឋ ភបិាល �ិងព្រឹកសួ្បង

សុ្បខ្លាំភបិាល វេហ�យស្បព្រឹ�បុម់ីន្រ្តី�េីជំួរមីុ� ខែដ្ឋលក��ុងអ�ុេតិ៍េ

ការង្ហារទាកទ់ីង�ឹងជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ព្រឹតិ៍ូេ��ការព្រឹបុុងព្រឹបុយត័ិ៍ំ

�ុស់្ប ព្រឹតូិ៍េវេចះការ�រ�ំួ�ឯងកុ�ឱ្យយឆំ្លងជំ�ងឺដ្ឋក៏ាចសាហាេវេ�ះ។

ឯកឧតិ៍ែមី គ្គង់ ឡេសាភ័័ណិ្ឌិ អភបិាល ថ្ងៃ�គ្គណៈអភបិាល

វេ�តិ៍េកណាេ ល បា�ខែ�ំងអ�ណរគុ្គណ�ោ ងព្រឹជាលវេព្រឹ�បុ�ផុ្តតិ៍

ច�វេ�ះព្រឹកុមីស្ប�ជំិកព្រឹ�ឹទីធស្បភាព្រឹបុចាំ�ភូមីភិាគ្គទីី៣ ខែដ្ឋលបា�

នា�យកអ�វេណាយមីកព្រឹបុគ្គល់ជូំ�នាវេ�លវេ�ះ អ�វេណាយ

មី�ុស្បស�មីដ៌្ឋថ៏្ងៃ�ំថំាវេ�ះ �ិតិ៍ជា��សារព្រឹបុវេ�ជំ�ណ៍ាស់្ប

ស្បព្រឹ�បុរ់ដ្ឋឋបាលវេ�តិ៍េ ខែដ្ឋលក��ុងខែតិ៍ព្រឹតិ៍ូេការជាចាំ�បាច ់�ិង

បុនាា � ់ស្បព្រឹ�បុខ់ែចកជូំ�ដ្ឋល់បុងបុអូ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ខែដ្ឋលក��ុង

ខែតិ៍វេ�ើ�ចតាំេ �ីស័្បកវេ�ទូីទា�ងវេ�តិ៍េ។

ឯកឧតិ៍ែមីអភបិាលវេ�តិ៍េបា�ស្ប�ាថា �ឹងនា�យកអ�វេណាយ

មី�ុស្បស�មីទ៌ា�ងអស់្បវេ�ះវេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់្បឱ្យយច�ទិីស្បវេ� វេដ្ឋ�មីបផី្តេល់

ជូំ�អកំបុោះ�ល់វេដាយផ្ទាា ល់ �ិងព្រឹបុវេ�ល កំុងព្រឹ�ឹតិ៍េិការណ៍

ស្បហគ្គមី� ៍២០កុមីៈៈ ខែដ្ឋលក��ុងដាកឱ់្យយវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័្បក

វេ�តាំមីបុណាេ ព្រឹកុង-ព្រឹស្បុកទូីទា�ងវេ�តិ៍េកណាេ ល៕

(អតិ៍ថបុទី៖វេទី� មីករា �ិងរូបុភា�៖�ុទីាកាល័យអ�ុព្រឹបុធា�ទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភា)

ឯកឧតិ៍េមីកិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ វេទី� ង� ស្ប�វេណះស្ប�ណាលជាមីយួ�ឹងរដ្ឋឋបាលវេ�តិ៍េកណាែ ល

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិ�ីព្រឹបុគ្គល់វេព្រឹគ្គឿងឧបុវេភាគ្គ �ិងបុរវិេភាគ្គ



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
7

សកម្មភាពថ្នា ក់ដឹកនាពំពឹទ្ធសភាជួបសណំេះសណំាលជាមួយនឹង
ពបជាពលរដ្ឋ និងចូលរមួពិធីណ្សេងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ សម្តេមីេចវិបិុុលម្តេសនាភកេី សាយ ឈុំំ ំព្រឹបុមីុ�រដ្ឋឋសេីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា 

បា�អម្តេ�ើ �ញដ្ឋខែ�ែព្រឹ�ះរាជដ្ឋ�ម្តេ�� រព្រឹ�ះករុណាព្រឹ�ះបាទីសម្តេមីេចព្រឹ�ះបុរមីនា� នណ�ត្តតម សហីមំន ីព្រឹ�ះមីហាកសព្រឹ� ថ្ងៃ�

ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុីជា �ិ�សម្តេមីេចព្រឹ�ះមីហាកសព្រឹ�ីព្រឹ�ះវិររាជមាតាជា�ិខែ�ែរ នណ�ត្តតម មំនិនាថ សហីន ំម្តេសេចយា�

ម្តេ��ិ�ិ�យ �ិ��ាបាលព្រឹ�ះរាជសុ�ភា�ម្តេ�សាធារ�រដ្ឋឋព្រឹបុជាមា�ិ�ចិ� ម្តេ�អាកាសយា�ដ្ឋាឋ �អ�េរជា�ិភំ�ម្តេ�ញ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ សម្តេមីេចវិបិុុលម្តេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ ំព្រឹបុមីុ�រដ្ឋឋសីីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា 

បា�អម្តេ�ើ �ញចាកវ់៉ាា កស់ា��បុង្កាា រជ��ឺកូវិដី្ឋ-១៩ (ម្តេល�កទីី១) ម្តេ�មី�ីីរម្តេ�ទីយកាល់ខែមីា� រាជធា�ីភំ�ម្តេ�ញ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ សម្តេមីេចវិបិុុលម្តេសនាភកេី សាយ ឈុំំ ំព្រឹបុមុី�រដ្ឋឋសេីទីី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជាបា�

អម្តេ�ើ �ញផ្តេល់ម្តេភើ��បុូជាស�ឧបាសិកា កែកវ ហ៊ាា ង មាេ យបុម្តេ�ា��របុស់ឯកឧ�េមី គឹឹម ធា សមាជិកព្រឹ�ឹទីធសភា �ិ�ជា

ម្តេលខាធិិការគ�ៈកមីែការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភា �ិ�ព្រឹ�ូវិជាមាេ យម្តេកែករបុស់ឯកឧ�េមីបុ�ិិ� អ៊ុាំក �ា បាំន រដ្ឋឋមីន្ត្រី�េីព្រឹកសួ�

អភវិិឌ្ឍឍ�ជ៍�បុទី ម្តេ�ភូមីចុិ�ខែព្រឹ�ក សង្កាា �ស់ាា យម្តេរៀ� ព្រឹកុ�សាា យម្តេរៀ� ម្តេ��េសាា យម្តេរៀ�។
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សីកមីភា�ថ្នា ក់ដ្ឋ�កនាំ �ប្រ��ទីធសីភាជួួ�សី�ឡេណ្ឌិះសី�ណ្ដាលជាមួយន�ង
ប្រ�ជា�លរដ្ឋឋ និងចូលរមួ�ិធិីឡេ្សេងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមីកិតិ៍េិ�ីតិ៍ិវេកាស្បលបុណឌិ តិ៍ សីំមី កា ព្រឹបុធា�ស្បែីទីីព្រឹ�ឹទីធស្បភា ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណា-

ចព្រឹកកមុុីជា �ិងវេលាកជំ�ទាេបា�អវេញ្ញា �ញចាំកវ់ាោ កស់ា�ងបុង្ហាើ រជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ (វេល�កទីី១) វេ�មី�ារីវេ�ទីយកាល់ខែមីោតិ៍ រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ� ២០២១ ឯកឧតិ៍េមីកិតិ៍េិ�ីតិិ៍វេកាស្បលបុណឌិ តិ៍ សីំ�ម កា ព្រឹបុធា�ស្បេីទីីព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងវេលាក

ជំ�ទាេបា�អវេញ្ញា �ញចុះ�ិ�ិតិ៍យការកសាងស្បមីទិីធផ្តលនានា �ិងនា�យកព្រឹ�ះរូបុស្ប�ណាកស្បវេមីេចព្រឹ�ះស្បងឃរាជំ ជួួន ណ្ដាត្ត 

វេ�តិ៍មីើល់ទុីកវេ�េតិ៍េវេទី��ិមីិីតិ៍ វេ�េតិ៍េអញ្ជាច ញ ស្បថិតិ៍កំុង�ុ�ព្រឹកវេ� ព្រឹស្បុកក�ចាំយ�រ វេ�តិ៍េថ្ងៃព្រឹ�ខែេង។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមីកិតិ៍េិស្បងគហបុណឌិ តិ៍ ឡេទី� ងន អ�ុព្រឹបុធា�ទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកកមីុុជាបា�អវេញ្ញា �ញចាំកវ់ាោ កស់ា�ងបុង្ហាើ រជំ�ងឺកូេដី្ឋ១៩ (វេល�កទីី១) វេ�មី�ាីរវេ�ទីយកាល់ខែមីោតិ៍ រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ៕
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គ្គណ្ឌិៈកមកីារទីី៨ប្រ��ទីធសីភាចំះឡេឈុំើងយលអ់��ី វិសីយ័ជាសីមត្តថកិចច

រ�សីខ់ួួន ឡេ�ឡេខត្តតរត្តនគ្គិរ ី

គ្គណៈកមីកីារសុ្បខ្លាំភបិាល ស្បងគមីកិចច អតីិ៍តិ៍យុទីធជំ� យុេ-

�ីតិិ៍ស្បមីបទា ការង្ហារ បុណេុ ះបុណាេ លេជិាា ជំីេៈ �ិងកិចចការនារ ី

ថ្ងៃ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា (គ្គណៈកមីីការទីី៨) ដឹ្ឋកនា�វេដាយវេលាកជំ�ទាេ 

ម្មាន សី�អាន ព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីកីារទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�

អវេញ្ញា �ញជំួបុ�ិភាកាការង្ហារជាមីយួ�ឹងអាជាើ �រវេ�តិ៍េរតិ៍�គិ្គរ ី

ដឹ្ឋកនា�វេដាយឯកឧតិ៍េមី មួង ប៉ាង អភបិាលរង ថ្ងៃ�គ្គណៈ-

អភបិាលវេ�តិ៍េ វេដ្ឋ�មីបវីេឈិើងយល់ ព្រឹបុមូីល�ត័ិ៍�៌� ផ្តស�ើ-

ផ្តាយចាបុ ់�ិងការអ�ុេតិ៍េចាបុ�់ក�់�័ធ�ឹងេស័ិ្បយជំ�នាញ

ជាស្បមីតិ៍ថកិចចរបុស់្បគ្គណៈកមីីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេដាយវេផ្ទាេ តិ៍

វេល�បុញ្ជាហ ការវេល�កកមីុស់្បស្បមីភា�វេយ�ឌ្ឍ�័ �ិងសុ្ប�ភា�

សាធារណៈ ការរស់្បវេ��ិងការវេ�ើ�ការង្ហារតាំមីគ្គ�ំង�ីី ព្រឹស្បបុ

តាំមីបុរបិុទីកូេដី្ឋ-១៩ វេ�សាលាវេ�តិ៍េរតិ៍�គិ្គរ ីនាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�

កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

កំុងឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េមី មួង ប៉ាង អភបិាលរងវេ�តិ៍េ

រតិ៍�គ្គិរ ីបា�ជំព្រឹ�បុជូំ�គ្គណៈព្រឹបុតិិ៍ភូឱ្យយបា�ព្រឹជាបុអ��ីសាថ �-

ភា�ទូីវេ� ទីីតាំ�ងភូមីសិាន្រ្តីស្បេ បុញ្ជាហ ព្រឹបុឈិមី ស្ប�ណូមី�រ �ិង

េឌ្ឍឍ�ភា��ីីៗខែដ្ឋលវេ�តិ៍េក��ុងអ�ុេតិ៍េ ព្រឹ�មីទា�ងការង្ហារស្បវេព្រឹមីច

បា�។ វេ�តិ៍េរតិ៍�គិ្គរ�ី�បុងបុអូ�ព្រឹបា�បីុអមីបូរជំ�ជាតិិ៍វេដ្ឋ�មីភាគ្គ-

តិិ៍ចរស់្បវេ�តាំមីអមីបូរ�ីមីយួៗរមួី��៖ ទី��ួ� ព្រឹគឹ្គង ចាំរាោ យ

វេព្រឹ� កាចក ់កាខែេ ោតិ៍ �ំង �ិងល�។់ វេ�តិ៍េ��មី�ារីវេ�ទីយបុខែងអក

ច��ួ�២ មីណឌ លសុ្ប�ភា�ច��ួ�២៥ ព្រឹស្បុកព្រឹបុតិិ៍បុតិ៍េិច��ួ�២ 

�ិងបុោុស្បេ៍សុ្ប�ភា�ច��ួ�៨ វេដាយ��បុុគ្គគលិកស្បរុបុច��ួ�

៤៣៦នាក។់ 

វេដាយខែ�កកំុងយុទីធនាការព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង�ឹងជំ�ងឺកូេដី្ឋ-

គ្គណៈកមីីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភាជំួបុ�ិភាកាការង្ហារជាមីយួ�ឹងអាជាើ �រវេ�តិ៍េរតិ៍�គិ្គរ ី

គ្គណៈកមីីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា�តិ៍រូបុអ�ុស្បាេរយីជាមីយួ�ឹងអាជាើ �រវេ�តិ៍េរតិ៍�គិ្គរ ី



សកម្មភាពគណៈកម្មការ10
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

១៩ក�ំងវេ�  អាជាើ �រវេ�តិ៍េបា�យកចិតិ៍េទុីកដាក�់ុស់្ប

វេព្រឹកាយ�ី��ការផ្តាុះរកីរាលដាល។ ថំាកដ់្ឋឹកនា� �ិងមីន្រ្តី�េី

រាជំការព្រឹគ្គបុម់ី�ារី អងគភា�បា�ចុះផ្តស�ើផ្តាយអបុរ់ �ខែណនា�

ព្រឹគ្គបុមូ់ីលដាឋ �ភូមី ិ�ុ� ព្រឹស្បុកវេ�កំុងវេ�តិ៍េ ចុះជួំបុខែណនា�ផ្ទាា ល់ 

បុិទីរូបុភា�អបុរ់ � ផុ្តស្បស័្បារ ការ�ក�់ោ ស់្ប ការលាងស្ប�អ តិ៍

ថ្ងៃដ្ឋជាមីយួ�ឹងទឹីកអាកុល �ិងសាបុីជូាវេដ្ឋ�មី �ិងបា�ផ្តស�ើផ្តាយ

តាំមីរយៈព្រឹបុ��័ធផ្តស�ើផ្តាយនានាវេ�កំុងវេ�តិ៍េ។ កំុងវេដ្ឋ�មីឆំ្នាំ�

២០២១ រដ្ឋឋបាលវេ�តិ៍េបា�ក�ណតិ៍យ់កទីីតាំ�ងស្បណាឋ គ្នារ

មីយួកខែ�ំងវេ�ច�ណុចព្រឹចកទាើ រព្រឹ��ខែដ្ឋ�អ�េរជាតិិ៍អូរ�ោ ដាេ 

ខែដ្ឋល��១០៤បុ�ាបុ ់��៣១២ខែព្រឹគ្គ  ស្បព្រឹ�បុវ់េ�ើ�ជាមីណឌ ល

ចកាេ �ីស័្បក កមីីករវេេៀតិ៍ណាមីខែដ្ឋលេលិចូលមីកវេ�តិ៍េរតិ៍�គិ្គរ ី

�ិងបុងបុអូ�មីក�ីបុណាេ វេ�តិ៍េមីយួច��ួ�ថ្ងៃ�ព្រឹបុវេទីស្បកមីុុជា។

កំុងនាមីគ្គណៈកមីីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងកំុងនាមីវេលាក

ជំ�ទាេផ្ទាា ល់ វេលាកជំ�ទាេ ម្មាន សី�អាន បា�ខែ�ំង�ូេការ

វេកាតិ៍ស្បរវេស្ប�រ �ិងវាយតិ៍ថ្ងៃមីំ�ុស់្បច�វេ�ះអាជាើ �រវេ�តិ៍េ �ិង

មី�ារី�ក�់�័ធ ខែដ្ឋលបា��ិតិ៍��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងបុ�វេ�ញការង្ហារតាំមី

តួិ៍នាទីីភារកិចចរបុស់្ប�ំួ� កំុងការផ្តេល់វេស្បវាជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ

បា��ោ ងលអព្រឹបុវេស្ប�រ ទា�ងវេស្បវារដ្ឋឋបាល �ិងវេស្បវាខែ�ទា�សុ្ប�-

ភា� ព្រឹ�មីទា�ងវេ�ើ�ឱ្យយវេ�តិ៍េ��ការរកីចវេព្រឹមី��ឈា�វេ�មុី�

�ោ ងឆ្នាំបុរ់ហ័ស្ប �ិង��ការអភេិឌ្ឍឍវេល�ព្រឹគ្គបុេ់ស័ិ្បយ។ 

វេលាកជំ�ទា� ម្មាន សី�អាន កប៏ា�អ��េនាេឱ្យយចូលរមួី

ព្រឹបុុងព្រឹបុយត័ិ៍ំជា�ិចចច�វេ�ះជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ �ិងសាេ បុត់ាំមីការ

ខែណនា�របុស់្បព្រឹកសួ្បងសុ្បខ្លាំភបិាល ជា�ិវេស្បស្បអាជាើ �រ �ិង

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ�តាំមីព្រឹ��ខែដ្ឋ� ព្រឹតូិ៍េរមួីគំ្នាទីបុស់ាើ តិ៍ក់ារចមីំង

តាំមីបុណាេ វេ�តិ៍េជាបុព់្រឹ��ខែដ្ឋ�ចូលមីកស្បហគ្គមី�រ៍បុស់្បវេយ�ង 

�ិងចូលរមួីវេគ្នារ�វេ�តាំមីអ�ុសាស្ប�រ៍បុស់្បស្បវេមីេចអគ្គគមីហា

វេស្បនាបុតីិ៍វេតិ៍វេជា ហុំន ចែសីន នាយករដ្ឋឋមីន្រ្តី�េី ថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកកមុុីជា វេ�វេល�េធិា�ការការ�រកូេដី្ឋ-១៩ �ូេ៣

ការ�រ �ិង៣កុ� ឱ្យយបា�មីោតិ៍ច់តិ៍។់

វេដាយខែ�កវេ�រវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃដ្ឋខែដ្ឋលគ្គណៈព្រឹបុតិិ៍ភូបា�

អវេញ្ញា �ញចុះជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលសាកសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងខែចក

អ�វេណាយជូំ�បុងបុអូ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹកីព្រឹកច��ួ�២៥ព្រឹគ្គួសារ 

វេដាយកំុងមីយួព្រឹគ្គួសារៗទីទីួលបា��ូេ៖ មី១ីវេកស្ប ព្រឹតីិ៍�១

យួរ វេស្បៀង១ខែកេ�� ថ្ងៃឆ្លបុោូេខែផ្តអមី១កញ្ញចបុ ់�ិង�េកិាមីយួច��ួ�

ផ្តងខែដ្ឋរ វេ�សាលាព្រឹស្បុកអូរជុំ� វេ�តិ៍េរតិ៍�គិ្គរ៕ី

(អតិ៍ថបុទី �ិងរូបុភា�៖អីុក បុោូលី�)

គ្គណៈព្រឹបុតិិ៍ភូគ្គណៈកមីកីារទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភាសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងខែចកអ�វេណាយជូំ�បុងបុអូ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល��ជីំេភា��ើះខ្លាំតិ៍

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋអវេញ្ញា �ញមីកទីទីួលអ�វេណាយ
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គ្គណ្ឌិៈកមកីារទីី១០ប្រ��ទីធសីភាចំះឡេឈុំើងយលអ់��ី

ការអនំវត្តតចា�់ប្រ�ឆាំ �អ�ឡេ�ើ�ំករលយួ ឡេ�ឡេខត្តតប្រកឡេចះ

វេដ្ឋ�មីបបីុ�វេ�ញមុី�ង្ហារ�ីតិិ៍កមីី មុី�ង្ហារតាំមីដា�ការអ�ុេតិ៍េ

ចាបុ ់�ិងមីុ�ង្ហារតិ៍�ណាង ព្រឹ�មីទា�ងធានាកំុងការព្រឹបុមីូល

�ត័ិ៍�៌� ខែដ្ឋល�ក�់�័ធ�ឹងការអ�ុេតិ៍េចាបុខ់ែដ្ឋលជាេស័ិ្បយ

ថ្ងៃ�ស្បមីតិ៍ថកិចចរបុស់្បគ្គណៈកមីីការ។ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�

២០២១ គ្គណៈព្រឹបុតិិ៍ភូគ្គណៈកមីីការអវេងើតិ៍ វេបាស្បស្ប�អ តិ៍

�ិងព្រឹបុឆ្នាំ�ងអ�វេ���ុករលួយថ្ងៃ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា (គ្គណៈកមីីការ

ទីី១០) ដ្ឋឹកនា�វេដាយឯកឧតិ៍េមី ម៉ម �ុំននាំង ព្រឹបុធា�

គ្គណៈកមីកីារ បា�អវេញ្ញា �ញជំួបុ�ិភាកាការង្ហារជាមីយួ�ឹង

ថំាកដ់្ឋឹកនា�វេ�តិ៍េ ព្រឹបុធា�មី�ាីរ�ក�់�័ធជុំ�េញិវេ�តិ៍េ �ិងកង-

ក�ំ�ងព្រឹបុដាបុអ់ាេុ�ទា�ងបីុព្រឹបុវេភទី ដឹ្ឋកនា�វេដាយឯកឧតិ៍េមី

វ៉៉ា ថ្មីន អភបិាល ថ្ងៃ�គ្គណៈអភបិាលវេ�តិ៍េព្រឹកវេចះ វេដ្ឋ�មីបី

វេឈិើងយល់អ��ីព្រឹបុសិ្បទីធភា� បុញ្ជាហ ព្រឹបុឈិមី �ិងការអ�ុេតិ៍េ

ចាបុស់្បេី�ីការព្រឹបុឆ្នាំ�ងអ�វេ���ុករលួយ វេ�សាលាវេ�តិ៍េព្រឹកវេចះ។

កំុងឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េមី វ៉៉ា ថ្មីន អភបិាល ថ្ងៃ�គ្គណៈ-

អភបិាលវេ�តិ៍េព្រឹកវេចះ បា�ជំព្រឹ�បុជូំ�គ្គណៈព្រឹបុតិិ៍ភូអ��ីទីី-

តាំ�ងភូមីសិាន្រ្តីស្បេ សាថ �ភា�ស្ប�េិសុ្ប�ស្បណាេ បុធំ់ាបុ ់ការផ្តេល់

វេស្បវាសាធារណៈ ការង្ហារស្បងគមី �ិងការកសាងវេហដាឋ រចនា-

ស្បមីុ�័ធរបុស់្បវេ�តិ៍េ។ កំុងវេនាះការអ�ុេតិ៍េចាបុស់្បេី�ី ការព្រឹបុឆ្នាំ�ង

អ�វេ���ុករលួយ រដ្ឋឋបាលវេ�តិ៍េបា��ិតិ៍��យកចិតិ៍េទុីកដាក់

បុ�ផុ្តតិ៍ វេដ្ឋ�មីបចូីលរមួីច�ខែណកជាមីយួ�ឹងរាជំរដាឋ ភបិាល កំុង

គ្គណៈកមីកីារទីី១០ព្រឹ�ឹទីធស្បភាជំួបុ�ិភាកាការង្ហារជាមីយួ�ឹងអាជាើ �រវេ�តិ៍េព្រឹកវេចះ

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិ�ីជំ��ួបុ�ិភាកាការង្ហារវេ�កំុងវេ�តិ៍េព្រឹកវេចះ
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ការព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងអ�វេ���ុករលួយព្រឹគ្គបុព់្រឹបុវេភទី ជា�ិវេស្បស្ប

�ព្រឹងឹងេធិា�ការអបុរ់ � បុង្ហាើ រ �ិងទីបុស់ាើ តិ៍ ់ខែដ្ឋលវេ�ើ�ឱ្យយរដ្ឋឋបាល-

សាធារណៈកា�ខ់ែតិ៍��តិ៍�ំភា� ��ព្រឹបុសិ្បទីធភា� ព្រឹបុកបុ

វេដាយព្រឹបុសិ្បទីធផ្តល វេដ្ឋ�មីបសី្បវេព្រឹមីចវេគ្នាលវេ�បុវេព្រឹមី�ព្រឹបុជាជំ�

ឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍លអព្រឹបុវេស្ប�រវេ��ង។

ឯកឧតិ៍េមីអភបិាលវេ�តិ៍េបា�បុញ្ជាា កថ់ា ក�ខែណទីព្រឹមីង់

រដ្ឋឋបាលសាធារណៈ ��ការេេិឌ្ឍឍរកីចវេព្រឹមី��គ្គួរឱ្យយកតិ៍ស់្ប�គ ល់

ខែដ្ឋលជាស្បមីទិីធផ្តលស្បវេព្រឹមីចបា�របុស់្បវេ�តិ៍េ កដូ៏្ឋចជាបុណាេ

េស័ិ្បយជំ�នាញកំុងវេ�តិ៍េ ខែដ្ឋលកំុងវេនាះ��បុញ្ជាហ វេស្បស្បស្បល់

�ិងទិីស្បវេ��ីីៗ ខែដ្ឋលវេ�តិ៍េបា�ដាកវ់េចញព្រឹតិ៍ូេអ�ុេតិ៍េជាបុ�េ

ថំាកដ់្ឋឹកនា�វេ�តិ៍េ �ិងជំ�នាញព្រឹគ្គបុថំ់ាក ់បា��ឹងក��ុង�ិតិ៍�� 

�ិងវេបុេជាើ កំុងការ�ុះ�ររមួីគំ្នាវេដាះព្រឹសាយឱ្យយកា�ខ់ែតិ៍��

ព្រឹបុសិ្បទីធភា�ខែ�មីវេទីៀតិ៍។

បុនាា បុ�់ីបា�សាេ បុរ់បាយការណ៍ស្បវេងខបុរបុស់្បឯកឧតិ៍េមី

អភបិាលវេ�តិ៍េរចួមីក ឯកឧតិ៍េមី ម៉ម �ុំននាំង ព្រឹបុធា�

គ្គណៈកមីីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា���ព្រឹបុសាស្ប��៍�នា�

�ូេការសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ�ីស្ប�ណាកថំ់ាកដឹ់្ឋកនា�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ច�វេ�ះ

ថំាកដ់្ឋឹកនា�វេ�តិ៍េ រមួីទា�ងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋរស់្បវេ�វេ�តិ៍េព្រឹកវេចះ។ 

ឯកឧតិ៍េមី��ព្រឹបុសាស្ប�ប៍ុ�េថា ការចុះវេបុស្បកកមីីមីកវេ�តិ៍េ

ព្រឹកវេចះនាវេ�លវេ�ះ គឺ្គវេដ្ឋ�មីបវីេឈិើងយល់អ��ី៖ ១-េឌ្ឍឍ�ភា� 

�ិងបុញ្ជាហ ព្រឹបុឈិមីថ្ងៃ�ការអ�ុេតិ៍េចាបុស់្បេី�ី ការព្រឹបុឆ្នាំ�ងអ�វេ��

�ុករលួយ។ ២-ការអ�ុេតិ៍េក�ខែណទីព្រឹមីងេ់មិីជំឈការ �ិងេសិ្បហ-

មីជំឈការ។ ៣-ការអភេិឌ្ឍឍមីូលដាឋ �។ �ិង៤-េឌ្ឍឍ�ភា� �ិង

បុញ្ជាហ ព្រឹបុឈិមីនានាថ្ងៃ�ការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងព្រឹចកព្រឹ��ខែដ្ឋ�អ�េរជាតិិ៍ 

ព្រឹ�មីទា�ងដ្ឋ�វេណ� រការថ្ងៃ�ការអ�ុេតិ៍េចាបុស់្បេី�ី ការព្រឹបុឆ្នាំ�ងអ�វេ��

�ុករលួយ។

ឯកឧតិ៍េមី ម៉ម �ុំននាំង បា�ខែ�ំង�ូេការវេកាតិ៍ស្បរវេស្ប�រ

ច�វេ�ះឯកឧតិ៍េមីអភបិាលវេ�តិ៍េ ថំាកដ់្ឋឹកនា�វេ�តិ៍េ �ិងស្បហ-

ការទីា�ងអស់្ប ខែដ្ឋលបា�ចូលរមួី�ោ ងស្បកមីីកំុងការព្រឹបុយុទីធ-

ព្រឹបុឆ្នាំ�ង�ឹងអ�វេ���ុករលួយ វេល�កកមីុស់្បការអ�ុេតិ៍េក�ខែណ

ទីព្រឹមីងេ់មិីជំឈការ �ិងេសិ្បហមីជំឈការ វេ�ើ�ឱ្យយការផ្តេល់វេស្បវា

សាធារណៈ �ិងការអភេិឌ្ឍឍមូីលដាឋ �វេ�តិ៍េព្រឹកវេចះ ��ការ

អភេិឌ្ឍឍឈា�វេ��ងគ្គួរឱ្យយកតិ៍ស់្ប�គ ល់។ ឯកឧតិ៍េមី ម៉ម 

�ុំននាំង បា�ផ្តេល់អ�ុសាស្ប�ឱ៍្យយថំាកដឹ់្ឋកនា�វេ�តិ៍េ កដូ៏្ឋច

ជាមី�ារី�ក�់�័ធ កងក�ំ�ងព្រឹបុដាបុអ់ាេុ�ទា�ងបីុព្រឹបុវេភទី ព្រឹតិ៍ូេ

ចាំតិ៍េ់ធិា�ការឱ្យយបា�មីុងឺ�ោ តិ៍ក់ំុងការព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងអ�វេ���ុក

រលួយ ការរ �វេលាភអ�ណាច ជា�ិវេស្បស្បចូលរមួីទីបុស់ាេ តិ៍ក់ារ

ជំួញដូ្ឋរ �ិងវេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់្បវេព្រឹគ្គឿងវេញៀ�ឱ្យយបា�កា�ខ់ែតិ៍ព្រឹបុវេស្ប�រ

វេ��ងខែ�មីវេទីៀតិ៍។ ច�វេ�ះបុញ្ជាហ ព្រឹបុឈិមី �ិងស្ប�ណូមី�រនានា

ខែដ្ឋលអាជាើ �រវេ�តិ៍េ�ុ�អាចវេដាះព្រឹសាយបា� គ្គណៈព្រឹបុតិិ៍ភូ

គ្គណៈកមីីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ឹងរាយការណ៍ជូំ�គ្គណៈ-

ក�ី�ិការអចិថ្ងៃន្រ្តី�េយ ៍�ិងព្រឹ�ឹទីធស្បភា ព្រឹ�មីទា�ងព្រឹកសួ្បង  សាថ បុ�័

�ក�់�័ធ វេដ្ឋ�មីបចីាំតិ៍េ់ធិា�ការវេដាះព្រឹសាយឱ្យយ��ព្រឹបុសិ្បទីធភា� 

�ិងទា�វ់េ�លវេេលា។

វេឆ្លំៀតិ៍កំុងឱ្យកាស្បវេនាះ ឯកឧតិ៍េមី ម៉ម �ំុននាំង បា�

អ��េនាេដ្ឋល់អាជាើ �រ��ស្បមីតិ៍ថកិចចទា�ងអស់្ប ព្រឹតិ៍ូេយក

ចិតិ៍េទុីកដាកប់ុ�េផ្តស�ើផ្តាយដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ អ��ីេធិា�ការ

បុង្ហាើ រ �ិងទីបុស់ាើ តិ៍ថ់្ងៃ�ការរកីរាលដាលជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេហ�យក៏

កុ�ទា�វ់េ�ើស្បព្រឹបុខែហស្ប �ិងវេគ្នារ�តាំមីការខែណនា�របុស់្បព្រឹកសួ្បង

សុ្បខ្លាំភបិាល៕ 

(អតិ៍ថបុទី៖េង ់សុ្បជាតិ៍ិ �ិងរូបុភា�៖គ្គង ់�ោ រ�ី)

ឯកឧតិ៍េមី មីោមី បុីុ�នាង ជូំ�េតិ៍ថុអ�ុស្បាេរយីដ្ឋល់អភបិាលវេ�តិ៍េព្រឹកវេចះ
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គ្គណ្ឌិៈកមីការទាំ �ង១០ប្រ��ទីធសីភាចូលរមួកិចចប្រ�ជំួ�នាំនាំ

2វេលាកជំ�ទាេ ម្មាន សី�អាន ព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការ
ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញដ្ឋឹកនា�កិចចព្រឹបុជុំ�៖

-ថ្ងៃផ្តាកំុងគ្គណៈកមីីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេដ្ឋ�មីប�ិី�ិតិ៍យ�ិភាកា
អ��ីការវេព្រឹតិ៍ៀមី�ិ�ិតិ៍យសិ្បកាវេល�វេស្បចកេីព្រឹ�ងចាបុខ់ែដ្ឋលជា
ស្បមីតិ៍ថកិចចរបុស់្បគ្គណៈកមីីការ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ 
វេ�សាលព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

-ថ្ងៃផ្តាកំុងគ្គណៈកមីីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេដ្ឋ�មីប�ិី�ិតិ៍យសិ្បកា
វេល�វេស្បចកេីព្រឹ�ងចាបុស់្បេី�ី េធិា�ការទីបុស់ាើ តិ៍ក់ារឆ្លំងរាល-

ដាលថ្ងៃ�ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ �ិងជំ�ងឺឆ្លំងកាចសាហាេ �ិងព្រឹបុកបុ
វេដាយវេព្រឹគ្នាះថំាក�់ៃ��់ៃរវេផ្តសងវេទីៀតិ៍ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�
២០២១ វេ�សាលព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

-អ�េរគ្គណៈកមីីការព្រឹ�ឹទីធស្បភា ជាមីយួ�ឹងតិ៍�ណាងរាជំ-
រដាឋ ភបិាល វេដ្ឋ�មីប�ិី�ិតិ៍យសិ្បកាវេល�វេស្បចកេីព្រឹ�ងចាបុស់្បេី�ី
េធិា�ការទីបុស់ាើ តិ៍ក់ារឆ្លំងរាលដាលថ្ងៃ�ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ �ិង
ជំ�ងឺឆំ្លងកាចសាហាេ �ិងព្រឹបុកបុវេដាយវេព្រឹគ្នាះថំាក�់ៃ��់ៃរវេផ្តសង
វេទីៀតិ៍ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាលបុណាា ល័យ
ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

-ថ្ងៃផ្តាកំុងគ្គណៈកមីីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេដ្ឋ�មីប�ីិ�ិតិ៍យ �ិង
អ�ុមីត័ិ៍វេល�វេស្បចកេីព្រឹ�ងចាបុស់្បេី�ី េធិា�ការទីបុស់ាើ តិ៍ក់ារ
ឆ្លំងរាលដាលថ្ងៃ�ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ �ិងជំ�ងឺឆ្លំងកាចសាហាេ �ិង
ព្រឹបុកបុវេដាយវេព្រឹគ្នាះថំាក�់ៃ��់ៃរវេផ្តសងវេទីៀតិ៍ វេដ្ឋ�មីបវីេស្បំ�សុ្ប�ដាក់
ចូលកំុងរវេបុៀបុវារៈថ្ងៃ�ស្បមីយ័ព្រឹបុជុំ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភាជាេសិាមីញ្ញញ  
�ីតិ៍ិកាលទីី៤ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាល
ព្រឹបុជុំ�គ្គណៈកមីកីារទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភា៕

 ការទីទីួល�កយ�ណ្ឌិត� ង

2វេ�កំុងខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១វេ�ះ ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�ទីទីួល�កយបុណេឹ ងច��ួ�៥ករណី វេ�ើ�លិ�ិតិ៍អ�េរាគ្គមី�វ៍េ�ព្រឹកសួ្បង 
សាថ បុ�័�ក�់�័ធវេដ្ឋ�មីបវីេដាះព្រឹសាយច��ួ�៨ករណី ទីទីួលលិ�ិតិ៍វេឆ្លំ�យតិ៍បុ�ីការវេដាះព្រឹសាយ�ីសាថ បុ�័�ក�់�័ធច��ួ�១ករណី 
វេ�ើ�ក�ណតិ៍ប់ុង្ហាហ ញ�កយបុណេឹ ងច��ួ�៨ករណី �ិងវេឆ្លំ�យតិ៍បុវេ��ច ស់្បបុណេឹ ងច��ួ�៨ករណី �ិងក��ុង�ិ�ិតិ៍យសិ្បកាច��ួ�
៥ករណី ព្រឹ�មីទា�ងទីទីួលឯកសារ�កយបុណេឹ ងខែដ្ឋលព្រឹកសួ្បង សាថ បុ�័�ក�់�័ធចមីងំជូំ�មីកគ្គណៈកមីីការព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេដ្ឋ�មីបី
ជូំ�ព្រឹជាបុច��ួ�១ករណី៕
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2ឯកឧតិ៍េមីបុណឌិ តិ៍ ម៉ំង ឫទីធី ព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការ

ទីី៣ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖                                         

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខកមីីករ ព្រឹ�មីទា�ងចុះ

�ិ�ិតិ៍យវេមី�លព្រឹកុមីការង្ហារសាថ បុនាសុា�ព្រឹតិ៍��ង� ីវេល�ក�ណាតិ៍់

ផ្តំូេវេល�១២៧ ខែដ្ឋលបា�ចាំបុវ់េផ្តេ�មីវេបុ�កការដាឋ � កាល�ីថ្ងៃ�ៃ

អង្ហាគ រ ៍ទីី២៣ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�ភំ�ខែស្ប�ដី្ឋ ព្រឹស្បុកស្ប�វេរាង

ទីងវេ�តិ៍េក��ងស់្បុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខកមីីករវេព្រឹគ្គឿងចព្រឹក

ខែដ្ឋលក��ុងសាថ បុនាផ្តំូេ១២៧ ព្រឹបុខែេង៥.៩០០ខែមីោព្រឹតិ៍ ទីទឹីង

១២ខែមីោព្រឹតិ៍ វេ��ុ�ខែស្ប�ដី្ឋ ព្រឹសុ្បកស្ប�វេរាងទីង វេ�តិ៍េក��ងស់្បុឺ 

នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កុមីៈៈ �ិងថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខកមីីករក��ុង

ព្រឹបុមីូលផ្តលខែផ្តំសាើ យ វេ�ភំ�ខែស្ប�ដី្ឋ ព្រឹស្បុកស្ប�វេរាងទីង វេ�តិ៍េ

ក��ងស់្បុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ �ិងថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខកមីីករ ព្រឹ�មីទា�ង

ចុះ�ិ�ិតិ៍យវេមី�លវេហដាឋ រចនាស្បមីុ�័ធសួ្ប�ស្បតិ៍ើវេ�តិ៍�បុ�អ់ភ-ិ

េឌ្ឍឍ�ក៍សិ្បវេទីស្បចរណ៍មីោុង ឫទីធ ីខែស្ប�ជំយ័ ព្រឹ�មីទា�ងនា�យក

អ�វេណាយខែចកជូំ�កមីីករ �ិងកុ�រា កុ�រ ីវេ�ភំ�ខែស្ប�ដី្ឋ 

ព្រឹសុ្បកស្ប�វេរាងទីង វេ�តិ៍េក��ងស់្បុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ �ិងថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�មីនីា

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខកមីីករ វេ�ភំ�

ខែស្ប�ដី្ឋ ព្រឹស្បុកស្ប�វេរាងទីង វេ�តិ៍េក��ងស់្បុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ទីី៧ ទីី៨ 

ទីី១២ ទីី១៣ ទីី១៤ �ិងថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ 

ព្រឹ�មីទា�ងបា�ចុះខែចក�ោ ស់្ប �ិងខែណនា�អ��ីរវេបុៀបុខែ�ទា�

អនាមីយ័  វេដ្ឋ�មីបកីារ�រជំ�ងឺឆ្លំងកូេដី្ឋ-១៩  វេ�ភំ�ខែស្ប�ដី្ឋ 

ព្រឹស្បុកស្ប�វេរាងទីង វេ�តិ៍េក��ងស់្បុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខកមីីករ វេ��ុ�

ខែកេផុ្តស្ប ព្រឹស្បុកស្បាឹងហាេ វេ�តិ៍េព្រឹ�ះសី្បហ�ុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ទីី២០ 

�ិងថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

2វេលាកជំ�ទាេ ទីី �ូ�៉សីំ ីព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការទីី៥

ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖

-សួ្បរសុ្ប�ទុីកខវេលាកព្រឹសី្ប ផាត្ត់ ឡេប្រជួៀច �ិងព្រឹកុមីព្រឹគ្គួសារ 

ខែដ្ឋលទីទីួលរងវេព្រឹគ្នាះវេដាយវេភំ�ងវេឆ្លះផ្តាះបុណាេ លមីក�ីឆ្លំង

ចរ�េអគ្គគិស្ប�ី វេ�ភូមីតិាំវេ�ទីយ �ុ�ថ្ងៃព្រឹជំលាស់្ប ព្រឹស្បុក�ញាឮ 

វេ�តិ៍េកណាេ ល នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

សីម្មាជិួក សីម្មាជិួកាប្រ��ទីធសីភាចំះ��ឡេ�ញការងារឡេ�ត្តាម�ណ្ដាា ភូ័មិភាគ្គទាំ�ង៨
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-ថាើ យបុងគ� �ិងព្រឹបុវេគ្គ�វេទីយយទា�មីយួច��ួ� ព្រឹបុវេគ្គ�ស្បវេមីេច

ព្រឹ�ះឧតិ៍េមីមីុ�ី ជា សី�អាង ព្រឹ�ះវេមីគ្គណវេ�តិ៍េកណាេ ល រមួី

��អងើរ៥០គី្គ�ូព្រឹកាមី ព្រឹតីិ៍�ក�បុោុង ១វេកស្ប ទីឹកព្រឹតិ៍វេចៀកកា�

២វេកស្ប ទឹីកវេដាះវេគ្នា១វេកស្ប ទីឹកព្រឹតិ៍ឡាច២វេកស្ប ទឹីកស្បខែណេ ក

២វេកស្ប ខែតិ៍១០ព្រឹបុអបុ ់�ិង�េកិាមីយួច��ួ� ព្រឹ�មីទា�ងខែចក

ជូំ�វេលាកតាំ វេលាក�យ�ំក់ៗ �េកិាមីយួច��ួ�វេ�េតិ៍េ

សុ្បេណា វារ ីវេ��ុ�ខែព្រឹ�កតាំខែទី� ព្រឹសុ្បក�ញាឮ វេ�តិ៍េកណាេ ល 

នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាអ�ិបុតីិ៍ភា�កំុង�ិ�ីស្ប�វេណះស្ប�ណាលជាមីយួ�ឹង

ព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ�ឈាើ �ង �ិងមីន្រ្តី�េរីដ្ឋឋបាលព្រឹស្បុក�ញាឮ វេ�តិ៍េ

កណាេ ល ព្រឹ�មីទា�ងបា�ឧបុតិ៍ថមីៈ�េកិាមីយួច��ួ�ជូំ�ព្រឹកុមី-

ព្រឹបឹុកា�ុ� នាយបុោុស្បេ៍ �ិងវេស្បីៀ��ុ� វេលាកតាំ វេលាក�យ 

ចាំស់្បព្រឹ�ទឹាធ ចាំរយតាំមីភូមី ិនាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមី អំុក 

�ុំនឡេឈុំឿន ព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ

ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជាមីយួ�ឹងព្រឹកុមីព្រឹបឹុកាព្រឹសុ្បកតិ៍បូង�ីុ � 

វេ�តិ៍េតិ៍បូង�ីុ � ស្បេី�ីការអ�ុេតិ៍េវេគ្នាល�វេ�បាយេមិីជំឈការ 

�ិងេសិ្បហមីជំឈការវេ�ថំាកវ់េព្រឹកាមីជាតិិ៍ ការអ�ុេតិ៍េវេគ្នាល-

�វេ�បាយភូមី ិ�ុ���សុ្បេតិ៍ថិភា�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨  �ិងថ្ងៃ�ៃទីី២៣  ខែ�មីនីា  ឆំ្នាំ�២០២១ 

ឯកឧតិ៍ែមី  ម៉ំម  ជួ�មហុំយ  ព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការទីី៧

ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�

ទុីកខព្រឹកុមីព្រឹបឹុកាស្បង្ហាើ តិ៍ឪ់វេឡាក �ិងស្បង្ហាើ តិ៍ព់្រឹបុទីះឡាង �ណឌ

ក�បូុល រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ វេដ្ឋ�មីបវីេឈិើងយល់អ��ីសាថ �ភា�

រស់្បវេ� �ិងការព្រឹបុកបុរបុរទីទីួលទា�របុស់្បបុងបុអូ�ព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋ កំុងបុរបិុទីខែដ្ឋលព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា ក��ុង

ព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង�ឹងជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ វេលាកជំ�ទាេ ម្មាន 

សី�អាន ព្រឹបុធា� �ិងវេលាកជំ�ទាេ មំ� សីណ្ដាត � ់វេលខ្លាំ-
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�ិការគ្គណៈកមីកីារទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញចូលរមួីកំុង

�ិ�ីផ្តេល់�ោ ស់្បច��ួ�៦០ព្រឹបុអបុ ់អាកុលច�ណុះ ៣០លីព្រឹតិ៍ 

ច��ួ�២បុីដុី្ឋង �ិង�េកិាមីយួច��ួ� ជូំ�ដ្ឋល់សាលាស្បង្ហាើ តិ៍់

វាលស្បបូេ �ណឌ ��ជំយ័ �ិងសាលាស្បង្ហាើ តិ៍�់ិវេរា� �ណឌ

ចារអ�វេ� រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨  ខែ�មីនីា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧតិ៍េមី  ម៉ម 

�ំុននាំង ព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ

ព្រឹបុគ្គល់ផ្តាះច��ួ�៩ខែលើង វេ�ភូមីទិី���ងរ �វេចក ស្បង្ហាើ តិ៍វ់េចាំមីវេ�១

�ណឌ វេ��ខ៍ែស្ប�ជំយ័ រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ ដ្ឋល់មីន្រ្តី�េីវេលខ្លាំ�ិការ-

ដាឋ �អមីគ្គណៈកមីីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធស្បភា ជំ��ួយការផ្ទាា ល់ 

ស្ប�េិសុ្ប� �ិងអកំវេបុ�កបុររបុស់្បឯកឧតិ៍េមី។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមី ឡេខៀវ 

មំត្ត អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ

ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ �ិងបា�នា�

យក�េកិាផ្ទាា ល់�ំួ�មីយួច��ួ� ឧបុតិ៍ថមីៈដ្ឋល់ព្រឹកុមីព្រឹគ្គួសាររបុស់្ប

វេលាក ប្របាក់ ឡេគ្គឿន អាយុ៤៦ឆំ្នាំ� �ិងព្រឹបុ��ធវេឈីាះ ប្របាក់ 

ឃីមី អាយុ៤៧ឆំ្នាំ� ខែដ្ឋលព្រឹតិ៍ូេបា�អគ្គគីភយ័ឆ្នាំបុវេឆ្លះផ្តាះអស់្ប

ទា�ងព្រឹស្បុង វេ�ភូមីពិ្រឹបុសូី្បង �ុ�តាំវេភមី ព្រឹស្បុកព្រឹតាំ�កក ់វេ�តិ៍េ

តាំខែកេ។  

2ឯកឧតិ៍េមី អាយ ខន អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការ

ទីី៦ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖ 

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជាមីយួ�ឹងស្ប�ជិំកស្ប�ជំិកា

ព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ�ព្រឹតិ៍��ងរូង វេមីភូមីទិា�ងអស់្ប នាយបុោុស្បេ៍�គ្គរ-

បាលរដ្ឋឋបាល�ុ� គ្គណ:អភបិាលព្រឹស្បុកវេកាះកុង វេដ្ឋ�មីបវីេឈិើង-

យល់អ��ីការអ�ុេតិ៍េតួិ៍នាទីី ភារកិចចរបុស់្បព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ� �ិង

ផ្តេល់ការខែណនា�អ��ីការអ�ុេតិ៍េវេគ្នាល�វេ�បាយភូមី ិ�ុ� 

ស្បង្ហាើ តិ៍�់�សុ្បេតិ៍ថិភា�  �ិងវេល�កទឹីកចិតិ៍េឱ្យយ�ុ�វេរៀបុច�បុវេងើ�តិ៍

គ្គណ:ក�ី�ិការវេដាះព្រឹសាយទី�នាស់្បវេព្រឹ�ព្រឹបុ��័ធតុិ៍លាការ

វេ�មូីលដាឋ � �ិងព្រឹគ្គបុភ់ូមីឱិ្យយ��បុវេងើ�តិ៍ព្រឹកុមីវេដាះព្រឹសាយ

ទី�នាស់្បតាំមីស្ប�ណូមី�រនានាកំុងមូីលដាឋ � វេ��ុ�ព្រឹតិ៍��ងរូង 

�ុ�តាំថ្ងៃតិ៍វេព្រឹកាមី �ិង�ុ�វេព្រឹជាយព្រឹបុស់្ប ព្រឹសុ្បកវេកាះកុង វេ�តិ៍េ

វេកាះកុង នាថ្ងៃ�ៃទីី១ �ិងថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជាមីយួ�ឹងស្ប�ជិំកស្ប�ជំិកា

ព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ�ខែព្រឹ�ក�ាច ់ព្រឹបុធា�ភូមីទិា�ងអស់្ប នាយបុោុស្បេ៍

�គ្គរបាលរដ្ឋឋបាល�ុ� វេដាយ��ការចូលរមួី�ីស្ប�ជំិកព្រឹកុមី-

ព្រឹបឹុកាវេ�តិ៍េ  ស្ប�ជំិកព្រឹកុមីព្រឹបឹុកាព្រឹស្បុក  អភបិាលថ្ងៃ�គ្គណ:-

អភបិាលព្រឹស្បុកគ្គិរសីាគ្គរ  វេដ្ឋ�មីបវីេឈិើងយល់អ��ីការអ�ុេតិ៍េ

តួិ៍នាទីី  ភារកិចចរបុស់្បព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ� �ិងផ្តេល់ការខែណនា�អ��ី

ការអ�ុេតិ៍េវេគ្នាល�វេ�បាយភូមី ិ�ុ� ស្បង្ហាើ តិ៍�់�សុ្បេតិ៍ថភិា� 

�ិងវេល�កទឹីកចិតិ៍េឱ្យយ�ុ�វេរៀបុច�បុវេងើ�តិ៍គ្គណ:ក�ី�ិការវេដាះ-

ព្រឹសាយទី�នាស់្បវេព្រឹ�ព្រឹបុ��័ធតុិ៍លាការវេ�មីូលដាឋ � �ិងព្រឹគ្គបុ់

ភូមីឱិ្យយ��បុវេងើ�តិ៍ព្រឹកុមីវេដាះព្រឹសាយទី�នាស់្បតាំមីស្ប�ណូមី�រ

នានាកំុងមូីលដាឋ � វេ��ុ�ខែព្រឹ�ក�ាច ់ព្រឹស្បុកគី្គរសីាគ្គរ វេ�តិ៍េ

វេកាះកុង នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។ 
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2ឯកឧតិ៍ែមី ម៉្មាន់ ឡេឈុំឿន អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការ

ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖

-ចូលរមួីជាមីយួ�ឹងព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា កងក�ំ�ងស្បមីតិ៍ថកិចចព្រឹគ្គបុ់

វេគ្នាលវេ� វេដ្ឋ�មីបផី្តស�ើផ្តាយខែណនា�ការវេព្រឹបុ�ព្រឹបុ��័ធ QR code 

�ិងអ�ុេតិ៍េេធិា�ការ ៣ការ�រ �ិង៣កុ� ព្រឹ�មីទា�ងបា�ចូល

រមួីព្រឹបុជុំ�ជាមីយួ�ឹងព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា ព្រឹបុធា�ភូមីទិា�ង១៣ �ិង

បុោុស្បេ៍រដ្ឋឋបាលស្បង្ហាើ តិ៍ ់វេដ្ឋ�មីបវីាយតិ៍ថ្ងៃមីំលទីធផ្តលការង្ហារព្រឹបុចាំ�

ខែ�មីនីា �ិងទិីស្បការង្ហារបុ�េ ជា�ិវេស្បស្បការអ�ុេតិ៍េវេគ្នាល-

�វេ�បាយភូមី ិស្បង្ហាើ តិ៍ ់��សុ្បេតិ៍ថិភា� �ិងបុ�េចូលរមួីវេព្រឹបុ�

ព្រឹបុ��័ធ QR Code វេ�សាលាស្បង្ហាើ តិ៍ទ់ីឹកលអកទី់ី២ �ណឌ ទីួល-

វេគ្នាក រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួីជាមីយួ�ឹងព្រឹកុមីព្រឹបឹុកាស្បង្ហាើ តិ៍ទ់ីឹកលអកទី់ី២ វេដ្ឋ�មីបី

ព្រឹបារ�ធ�ួបុទីី១១០ ថ្ងៃ�ទិីវានារអី�េរជាតិិ៍ វេ�ស្បង្ហាើ តិ៍ទ់ីឹកលអក់

ទីី២ �ណឌ ទីួលវេគ្នាក រាជំធា�ីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មីនីា 

ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯកឧតិ៍េមី ប្របាក់ ច�ឡេរ ើន អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការ

ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ� វេស្បីៀ� 

នាយបុោុស្បែ៍�គ្គរបាលរដ្ឋឋបាល វេដ្ឋ�មីបសីាេ បុរ់បាយការណ៍ស្បេី�ី

េឌ្ឍឍ�ភា�វេល�ការង្ហារភូមី ិ�ុ� ស្បង្ហាើ តិ៍�់�សុ្បេតិ៍ថិភា� �ិង

ការង្ហារបុវេព្រឹមី�វេស្បវាសាធារណៈជូំ�បុងបុអូ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ 

ព្រឹ�មីទា�ងព្រឹបុមីូល�ត័ិ៍�៌� បុញ្ជាហ ព្រឹបុឈិមី �ិងស្ប�ណូមី�រ

វេផ្តសងៗ វេ��ុ�ស្បណាេ រ ព្រឹស្បុកវេល�កខែដ្ឋក វេ�តិ៍េកណាេ ល នា

ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងផ្តេល់�េកិាមីយួច��ួ� ជូំ�

ព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ��មីរា�ង វេដ្ឋ�មីបជីំីកសាេ រព្រឹបុឡាយវេមីមីយួខែ�ស

ព្រឹបុខែេង៥០០ខែមីោព្រឹតិ៍ �ិងជីំកដី្ឋដាកលូ់បុងហូរទឹីកជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ
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វេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់្ប វេ�ភូមី�ិមីរា�ងវេព្រឹកាមី ព្រឹស្បុកវេល�កខែដ្ឋក វេ�តិ៍េ

កណាេ ល នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ� 

វេស្បីៀ� នាយបុោុស្បែ៍�គ្គរបាលរដ្ឋឋបាល វេដ្ឋ�មីបសីាេ បុរ់បាយ-

ការណ៍ស្បេី�ី េឌ្ឍឍ�ភា�វេល�ការង្ហារភូមី ិ�ុ� ស្បង្ហាើ តិ៍�់�សុ្បេតិ៍ថិ-

ភា� �ិងការង្ហារបុវេព្រឹមី�វេស្បវាសាធារណៈជូំ�បុងបុអូ�ព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋ ព្រឹ�មីទា�ងព្រឹបុមីូល�ត័ិ៍�៌� បុញ្ជាហ ព្រឹបុឈិមី �ិងស្ប�ណូមី�រ 

វេផ្តសងៗ វេ��ុ�កអមីស្ប�ណរ ព្រឹសុ្បកវេល�កខែដ្ឋក វេ�តិ៍េកណាេ ល 

នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមី ណ្ដា � ទីំ� 

វេលខ្លាំ�ិការគ្គណៈកមីីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញចុះ

ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលជាមីយួ�ឹងព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ� �ិងសួ្បរ

សុ្ប�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ��ុ�ស្ប��ូតិ៍ ព្រឹស្បុកស្ប��ូតិ៍ វេ�តិ៍េ

បាតិ៍ដ់្ឋ�បុង។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមី គ្គិន 

ចែណ្ឌិត្ត វេលខ្លាំ�ិការគ្គណៈកមីកីារទីី២ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ

ចូលរមួីកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ផ្តស�ើផ្តាយរបាយការណ៍ស្បេី�ី ស្បភា�-

ការណ៍ទូីវេ� �ិងទិីស្បវេ�ការង្ហារឆំ្នាំ�២០២១ វេព្រឹកាមីអ�ិ-

បុតីិ៍ភា�ឯកឧតិ៍េមីកិតិ៍េិ�ីតិ៍ិវេកាស្បលបុណឌិ តិ៍ �ុិន ឈុំនិ 

ឧបុនាយករដ្ឋឋមីន្រ្តី�េីព្រឹបុចាំ�ការ រដ្ឋឋមីន្រ្តី�េីទីទួីលបុ�ាុកទីីស្បេីការ

គ្គណៈរដ្ឋឋមីន្រ្តី�េី វេ�សាលាវេ�តិ៍េតាំខែកេ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមី គ្គ�ម 

ធា វេលខ្លាំ�ិការគ្គណៈកមីីការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ 

ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងនា�យក�ោ ស់្បច��ួ�៣០ព្រឹបុអបុ ់ 

មី៥ីវេកស្ប អាកុល២០លីព្រឹតិ៍ �ិង�េកិាមីយួច��ួ�ជូំ� ព្រឹកុមី-

ព្រឹបឹុកា�ុ�មីោុកដា ព្រឹស្បុករ�ស្បខែហក �ិងព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ��កំ 

ព្រឹស្បុកសាើ យព្រឹជំ� វេ�តិ៍េសាើ យវេរៀង ព្រឹ�មីទា�ងផ្តស�ើផ្តាយអ��ី

េធិា�ការការ�រទីបុស់ាើ តិ៍េ់រុីស្បកូេដី្ឋ-១៩ �ិងកាេ បុ�ូ់េសាថ �-

ការណ៍ជាកខ់ែស្បេងរបុស់្បមីន្រ្តី�េីសុ្បខ្លាំភបិាល �គ្គរបាល កងរាជំ-

អាេុ�ហាតិ៍ ់�ិងបុងបុអូ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័្បក

វេ��ុ�ទា�ង�ីរ។ 

2ឯកឧតិ៍ែមី ឡេឈុំើយ ចាន់ណ្ដា វេលខ្លាំ�ិការគ្គណៈ-

កមីីការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖  

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ� វេស្បីៀ�

�ុ� វេមីបុោុស្បេ៍ ព្រឹបុធា�មីណឌ លសុ្ប�ភា� នាយកសាលា វេដ្ឋ�មីបី

ផ្តស�ើផ្តាយរបាយការណ៍ស្បែី�ី ស្បភា�ការណ៍ទូីវេ�ឆំ្នាំ�២០២០ 

�ិងទិីស្បវេ�ព្រឹតិ៍ូេអ�ុេតិ៍េបុ�េឆំ្នាំ�២០២១ ព្រឹ�មីទា�ងបា�ខែណនា�

ស្បងើតិ៍�់ៃ�អ់��ីបុញ្ជាហ ភូមី ិ�ុ� ស្បង្ហាើ តិ៍�់�សុ្បេតិ៍ថិភា� ជា�ិវេស្បស្ប

ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ព្រឹតិ៍ូេចូលរមួីទា�ងអស់្បគំ្នាវេដាយវេគ្នារ�តាំមីការ

ខែណនា�របុស់្បព្រឹកសួ្បងសុ្បខ្លាំភបិាល វេដាយអ�ុេតិ៍េេធិា�ការ 

៣ការ�រ �ិង៣កុ� វេ�សាលា�ុ�សាើ យវេចក ព្រឹស្បុកសាើ យវេចក 

វេ�តិ៍េបុនាា យ��ជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខ ព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ� វេស្បីៀ�

�ុ� ព្រឹបុធា�បុោុស្បេ៍ ព្រឹបុធា�ភូមី ិព្រឹបុធា�មីណឌ លសុ្ប�ភា� នាយក
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ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

សាលា �ិងផ្តស�ើផ្តាយរបាយការណ៍ស្បែី�ី ស្បភា�ការណ៍

ទូីវេ�ឆំ្នាំ�២០២០ �ិងទិីស្បវេ�ព្រឹតិ៍ូេអ�ុេតិ៍េបុ�េឆំ្នាំ�២០២១ 

ព្រឹ�មីទា�ងបា�ខែណនា�ស្បងើតិ៍�់ៃ�អ់��ីបុញ្ជាហ ភូមី ិ�ុ� ��សុ្បេតិ៍ថិ-

ភា� ជា�ិវេស្បស្បជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ព្រឹតូិ៍េចូលរមួីទា�ងអស់្បគំ្នាវេគ្នារ�

តាំមីការខែណនា�របុស់្បព្រឹកសួ្បងសុ្បខ្លាំភបិាល វេដាយអ�ុេតិ៍េ

េធិា�ការ ៣ការ�រ �ិង៣កុ� វេ��ុ�តាំគ្គង ់ព្រឹស្បុក�ោ ថ្ងៃ� 

វេ�តិ៍េបុនាា យ��ជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងនា�យកអ�វេណាយខែចកជូំ�ជំ�ចាំស់្ប

ជំរា�ិការគី្នា�សាចញ់ាតិិ៍ច��ួ�១០ព្រឹគួ្គសារ កំុងបុរបិុទីថ្ងៃ�

ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ជា�ិវេស្បស្បកំុងព្រឹ�ឹតិ៍េិការណ៍ស្បហគ្គមី� ៍២០

 កុមីៈៈ ព្រឹតិ៍ូេវេគ្នារ�ឱ្យយបា�មីុងឺ�ោ តិ៍ត់ាំមីការខែណនា�របុស់្បស្បវេមីេច

អគ្គគមីហាវេស្បនាបុតីិ៍វេតិ៍វេជា ហុំន ចែសីន នាយករដ្ឋឋមីន្រ្តី�េ ីថ្ងៃ�

ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមីុុជា �ិងព្រឹកសួ្បងសុ្បខ្លាំភបិាល �ូេេធិា�ការ 

៣ការ�រ �ិង៣កុ� វេដ្ឋ�មីបសុី្បេតិ៍ថិភា�ព្រឹកុមីព្រឹគួ្គសារ �ិងស្បហ-

គ្គមី� ៍វេ�ស្បង្ហាើ តិ៍ទឹ់ីកថំា ស្បង្ហាើ តិ៍អូ់រអ��ិល ស្បង្ហាើ តិ៍ក់��ងស់ាើ យ 

ព្រឹកុងសិ្បរវីេសាភណ័ វេ�តិ៍េបុនាា យ��ជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�

មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កុមីៈៈ �ិងថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ 

ឯកឧតិ៍េមី ថ្មីំង ចន់ ស្ប�ជំិកគ្គណៈកមីីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធស្បភា 

បា�អវេញ្ញា �ញចូលរមួីកំុងកិចចព្រឹបុជុំ�បុូកស្បរុបុការង្ហារព្រឹបុចាំ�ឆំ្នាំ� 

�ិងវេល�កទិីស្បវេ�បុ�េរបុស់្បព្រឹកុមីការង្ហារថំាកជ់ាតិិ៍ចុះវេ�តិ៍េ

វេកាះកុង វេ�វេកាះកុង។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមី ជួ�ម 

លាវ ស្ប�ជិំកគ្គណៈកមីកីារទីី១ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�នា�អ�វេណាយ

ខែចកជូំ�កមីីករ ខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ផ្តំូេ �ិងវេ�ើ�ផ្តាះបុុណយច��ួ�៣៩

នាក ់រមួី��៖ អងើរច��ួ� ៤០០គី្គ�ូព្រឹកាមី មី៦ី០វេកស្ប 

ទឹីកព្រឹតីិ៍៦០ដ្ឋបុ ទឹីកសីុ្បអុីេ៦០ដ្ឋបុ ព្រឹតីិ៍�៤០០ក�បុោងុ ទីឹកវេដាះវេគ្នា

វេ� ៤៨០ក�បុោងុ ទឹីកបុរសុិ្បទីធ២៤០ដ្ឋបុ វេស្បៀង៥គី្គ�ូព្រឹកាមី

ព្រឹតីិ៍វេងៀតិ៍១៥គី្គ�ូព្រឹកាមី ភយួ៣៩ មុីង៣៩ ព្រឹក�៣៩ �ិង

�េកិាមីយួច��ួ� វេ�ភូមី១ិ០ �ុ�វេកាះសុ្បទីិ� ព្រឹស្បុកវេកាះសុ្បទីិ�

វេ�តិ៍េក��ងច់ាំមី។

2ឯកឧតិ៍េមី ប្រច�ង គ្គ�មប្រសុាន ស្ប�ជំិកគ្គណៈកមីី-

ការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖

-ចូលរមួីវេគ្នារ�េញិ្ជាញ ណកខ�ធស្ប�វេលាកឧតិ៍េមីវេស្ប�ីយព៍្រឹតីិ៍ 

ប្របាក់ �ំុនណំ្ឌិន អតីិ៍តិ៍ស្បំងការរង ថ្ងៃ�ស្បំងការដាឋ ��គ្គរ-

បាលវេ�តិ៍េក��ងច់ាំមី វេ�ព្រឹស្បុកវេកាះសូ្បទីិ� វេ�តិ៍េក��ងច់ាំមី 

នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�កុមីៈ: ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខកមីីករ ព្រឹ�មីទា�ង

ចុះ�ិ�ិតិ៍យអ��ីេឌ្ឍឍ�ភា�ថ្ងៃ�ការសាងស្បងផ់្តំូេព្រឹកាលវេបុតុិ៍ង 

�ិងការដាកលូ់�ីសាលាបុុណយ ស្បថិតិ៍កំុងភូមីវិេកាះព្រឹ�លូង �ុ�

វេកាះមីតិិ៍េ វេ�តិ៍េក��ងច់ាំមី នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមី ល ីសារ ី

ស្ប�ជំិកគ្គណៈកមីីការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញជំួបុ

�ិភាកាការង្ហារជាមីយួ�ឹងគ្គណៈអុី��វេ�តិ៍េក��តិ៍ ស្បេី�ីការ
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បុង្ហាើ រ �ិងទីបុស់ាើ តិ៍ជ់ំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេដ្ឋ�មីបរីមួីគំ្នាអ�ុេតិ៍េតាំមីការ

ខែណនា�របុស់្បព្រឹកសួ្បងសុ្បខ្លាំភបិាល វេ�ទីីសំាកក់ារគ្គណៈអុី��

វេ�តិ៍េ ស្បថិតិ៍កំុងភូមីកិ��ងខ់ែកស្ប �ុ�ព្រឹតិ៍��ងស្បខែងើ ព្រឹស្បុកទឹីកឈូិ 

វេ�តិ៍េក��តិ៍។

2វេលាកជំ�ទាេ ឃីនួ ឃីនំឌីី ស្ប�ជិំកាគ្គណៈកមីី-

ការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖

-នា�យកវេទីយយេតិ៍ថុ �ិងបុចចយ័មីយួច��ួ�ស្បព្រឹ�បុក់សាង

េតិ៍េ វេ�ព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះវេមីគ្គណវេ�តិ៍េ �ិងព្រឹ�ះវេ�អ�ិការេតិ៍េ

ឥន្រ្តី�ាីយស៍្បេរៈ (វេ�េតិ៍េក��ង�់�) វេ�ស្បង្ហាើ តិ៍ខ់ែព្រឹ�កតាំហូី ព្រឹកុង

ស្បាឹងខែស្ប� វេ�តិ៍េក��ង�់� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ នា�យកស្ប�ៈ រ �ិង�េកិាមីយួច��ួ�

ជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋរងវេព្រឹគ្នាះវេដាយវេភំ�ងវេឆ្លះផ្តាះច��ួ�៣�ំង 

ព្រឹ�មីទា�ងខែណនា�ឱ្យយ��ការយកចិតិ៍េទុីកដាក�់ុស់្បវេ�វេល�

ហា�ិភយ័វេផ្តសងៗ ជា�ិវេស្បស្បព្រឹតិ៍ូេចូលរមួីទីបុស់ាើ តិ៍ក់ាររកី

រាលដាលថ្ងៃ�ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេដាយអ�ុេតិ៍េតាំមីការខែណនា�

របុស់្បរាជំរដាឋ ភបិាល ៣ការ�រ �ិង៣កុ� វេ�ភូមី�ិីវេ�ជំ(ក)

�ុ��ីវេ�ជំ ភូមីតិាំរាមី �ុ�ខែតិ៍បង �ិងភូមីវិេសំា �ុ�ព្រឹតិ៍��ងឫស្បស ី

ព្រឹស្បុកក��ងស់ាើ យ វេ�តិ៍េក��ង�់� នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�

២០២១។ 

-ជាអ�ិបុតីិ៍ភា�កំុង�ិ�ីស្ប�វេណះស្ប�ណាលជាមីយួ�ឹង

នាររីដ្ឋឋបាលព្រឹស្បុកក��ងស់ាើ យច��ួ�២៣នាក ់វេដ្ឋ�មីបអីបុអរ

សាទីរ�ួបុវេល�កទីី១១០ ថ្ងៃ�ទិីវាអ�េរជាតិិ៍នារ៨ីមីនីា ឆំ្នាំ�

២០២១ វេព្រឹកាមីព្រឹបុធា�បុទី " ន្រ្តីស្បេី �ិងការអភេិឌ្ឍឍកំុងបុរ-ិ

ការណ៍កូេដី្ឋ-១៩ " វេ�សាលាព្រឹសុ្បកក��ងស់ាើ យ វេ�តិ៍េក��ង�់� 

នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯកឧតិ៍េមី អុំក គ្គង់ ស្ប�ជិំកគ្គណៈកមីីការទីី៦

ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖   

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខអកំជំ�ងឺក��ុងស្បព្រឹ�ក�ាបាលជំ�ងឺវេ�

មី�ាីរវេ�ទីយបុខែងអកវេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង ព្រឹ�មីទា�ងបា�ឧបុតិ៍ថមីៈ�េកិា

មីយួច��ួ�ដ្ឋល់មី�ាីរវេ�ទីយបុខែងអកវេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង ស្បព្រឹ�បុ់

ជំួស្បជុំលអគ្នារ�ាបាលអំកជំ�ងឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-�ិ�ិតិ៍យការវាស់្បខែេងដី្ឋ�ូ ផ្តំូេល�ចូលភូមីពិ្រឹបុខែេង២០០ខែមីោព្រឹតិ៍ 

ខែចកជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ�ភូមីកិណាេ ល �ុ�សុី្បង ព្រឹស្បុកស្ប��ូតិ៍ 
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វេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល �ិងសួ្បរសុ្ប�ទុីកខព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ�

សុី្បង វេមី�ុ� វេមី�ុ���ជំយ័ វេមី�ុ�តាំវេតាំក វេមីភូមី ិ�ិងព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋច��ួ�១៣នាក ់ព្រឹ�មីទា�ងបា�ផ្ទាេ �វេផ្តើ� �ិងវេល�កទឹីកចិតិ៍េ

ឱ្យយបុ�េផ្តស�ើផ្តាយការរស់្បវេ�តាំមីខែបុបុគ្គ�ងំ�ីី កំុងការង្ហារ

ខែ�ទា�សុ្ប�ភា�ផ្ទាា ល់�ំួ� តាំមីព្រឹកុមីព្រឹគ្គួសារ �ិងតាំមីស្បហ- 
គ្គមី� ៍ជា�ិវេស្បស្បព្រឹតិ៍ូេរមួីស្បហការគំ្នាអ�ុេតិ៍េតាំមីការខែណនា�

�ីរីបុស់្បព្រឹកសួ្បងសុ្បខ្លាំភបិាលកំុងការទីបុស់ាើ តិ៍ជ់ំ�ងកូឺេដី្ឋ-១៩ 

វេ��ុ�សុី្បង �ុ���ជំយ័ �ិង�ុ�តាំវេតាំក កំុងព្រឹស្បុកស្ប��ូតិ៍ 

វេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងនា�យកស្បាិកគ្គរ័ QR CODE  STOP 

ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ជូំ�ដ្ឋល់សាលា�ុ�សុី្បងកំុងព្រឹស្បុកស្ប��ូតិ៍  

សាលាព្រឹស្បុកស្ប��ូតិ៍ េទិីាល័យស្ប��ូតិ៍ វេ�តិ៍េបាតិ៍ដ់្ឋ�បុង នា

ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតិ៍េមី ប្រសី ីឡេ�ន ស្ប�ជំិកគ្គណៈកមីីការទីី៦

ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖

-សួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងនា�យក�េកិាមីយួច��ួ� អងើរច��ួ�

៣០០គី្គ�ូព្រឹកាមី បា�ុងច��ួ�២ ទីឹកព្រឹតីិ៍ច��ួ�៤យួរ ទឹីកសីុ្បអុីេ

ច��ួ�៤យួរ មីចី��ួ�១វេកស្ប ព្រឹតីិ៍�ច��ួ១យួរ ទឹីកសុ្បទីធច��ួ�

១វេកស្ប ឆំ្នាំ�ងច��ួ�១ ជូំ�ព្រឹគួ្គសាររងវេព្រឹគ្នាះវេដាយឆ្លំងចរ�េ

អគ្គគិស្ប�ីវេឆ្លះផ្តាះច��ួ�២�ំង (�ីរព្រឹគួ្គសារ) វេ�ភូមីពិ្រឹតិ៍��ងព្រឹបិុយ ៍

�ុ�សិ្បងហ ព្រឹស្បុកស្ប�វេរាង វេ�តិ៍េតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�

២០២១។ 

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខ �ិងនា�យកអ�វេណាយខែចកជូំ�ព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័្បកវេ�តាំមីផ្តាះច��ួ�៨ព្រឹគ្គួសារ

វេដាយមីយួព្រឹគ្គួសារៗទីទីួលបា��េកិាមីយួច��ួ� អងើរច��ួ�

២០គី្គ�ូព្រឹកាមី ទឹីកព្រឹតីិ៍ច��ួ�១យួរ ទីឹកសីុ្បអុីេច��ួ�១យួរ មីី

ច��ួ�១វេកស្ប ព្រឹតីិ៍�ច��ួ១យួរ ទីឹកសុ្បទីធច��ួ�១វេកស្ប ខែជំល

ច��ួ�១ដ្ឋបុ វេ��ុ�សឹ្បងហ ព្រឹស្បុកស្ប�វេរាង វេ�តិ៍េខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ 

ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯកឧតិ៍ែមី ឡេ� ឆន ស្ប�ជំិកគ្គណៈកមីីការទីី៧

ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖

-នា�យក�ូេបុចចយ័មីយួច��ួ� វេ�ព្រឹបុវេគ្គ�ព្រឹ�ះស្បងឃគ្គង់

វេ�េតិ៍េខ្លាំងវេជំ�ង កំុងបុរវិេេណព្រឹបាសាទីអងគរេតិ៍គ វេដ្ឋ�មីបឧីបុតិ៍ថមីៈ

បុច័ចយវេ�ើ�ចង្ហាហ �ព់្រឹ�ះស្បងឃព្រឹបុចាំ�ថ្ងៃ�ៃ កំុងវេ�ល��ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-

១៩វេ�ះ �ិងទូីលព្រឹបុវេគ្គ�សូ្បមីព្រឹ�ះស្បងឃព្រឹគ្គបុព់្រឹ�ះអងគ ព្រឹតិ៍ូេ

ចូលរមួីអ�ុេតិ៍េ�ូេេធិា�ការ ៣ការ�រ �ិង៣កុ� វេ�វេ�តិ៍េ

វេស្បៀមីរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជំួបុវេលាកព្រឹគ្គូ អំកព្រឹគ្គូ គ្គណៈកមីីការសាងស្បងស់ាលា

បុឋមីសិ្បកា �ិងអ�ុេទិីាល័យព្រឹកបុីវេរៀល វេដ្ឋ�មីបកី�ណតិ៍ក់ាល

បុរវិេចេទីស្បវេ�ុ�អគ្នារសិ្បកាច��ួ�មីយួ�ំង ��១០បុ�ាបុ ់

វេ�ខែ�ឧស្បភា ឆំ្នាំ�២០២១ ខ្លាំងមីុ�វេ�ះ ព្រឹ�មីទា�ងបា�ជំព្រឹ�បុ

ជូំ�វេលាកព្រឹគ្គូ អំកព្រឹគ្គូ ឱ្យយ��ការព្រឹបុុងព្រឹបុយត័ិ៍ំ �ិងចូលរមួី

អ�ុេតិ៍េេធិា�ការ ៣ការ�រ �ិង៣កុ� �ិងឧបុតិ៍ថមីៈអ�ុេទិីាល័យ
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ព្រឹកបីុវេរៀល �ូេអាកុលច��ួ�៣០លីព្រឹតិ៍ �ិង�ោ ស់្បច��ួ�៥០០

�ោ ស់្ប វេដាយខែ�កសាលាបុឋមីសិ្បកាព្រឹកបីុវេរៀល �ូេ�ោ ស់្ប

ច��ួ�៥០០ �ិងអាកុល ច��ួ�៣០លីព្រឹតិ៍ វេ�សាលាបុឋមី

សិ្បកា �ិងអ�ុេទិីាល័យព្រឹកបុីវេរៀល ស្បថិតិ៍កំុងស្បង្ហាើ តិ៍ព់្រឹកបីុ-

វេរៀល ព្រឹកុងវេស្បៀមីរាបុ វេ�តិ៍េវេស្បៀមីរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កុមីៈៈ 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួំបុព្រឹកុមីព្រឹបឹុកា�ុ� វេដ្ឋ�មីបសីាេ បុរ់បាយការណ៍ ស្បេី�ី េឌ្ឍឍ�-

ភា�ការចវេព្រឹមី���ីីៗ បុញ្ជាហ ព្រឹបុឈិមី ការង្ហារផ្តេល់វេស្បវាសាធា-

រណៈជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹបុកបុវេដាយតិ៍�ំភា� គ្គណវេ�យយភា�

�ិងគុ្គណភា� ជា�ិវេស្បស្បព្រឹតិ៍ូេចូលរមួីទីបុស់ាើ តិ៍ក់ាររកីរាល-

ដាលជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�កំុងស្បហគ្គមី� ៍វេដាយអ�ុេតិ៍េេធិា�ការ 

៣ការ�រ �ិង៣កុ� វេ�ព្រឹសុ្បកព្រឹតិ៍��ងព្រឹបាសាទី វេ�តិ៍េឧតិ៍េរ-

��ជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួីវេគ្នារ�េញិ្ជាញ ណកខ�ធស្ប�ឧបាស្បក រសី ់គា វេ�

ភូមីពិ្រឹកបីុវេរៀល  ស្បង្ហាើ តិ៍ព់្រឹកបីុវេរៀល  ព្រឹកុងវេស្បៀមីរាបុ  វេ�តិ៍េ

វេស្បៀមីរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួីព្រឹបុជុំ�ជាមីយួ�ឹងព្រឹកុមីព្រឹបឹុកាព្រឹសុ្បក ស្បង្ហាើ តិ៍ ់ភូមី ិ

�ិងវេមីបុោុស្បេ៍ ស្បរុបុច��ួ�១៦០នាក ់វេដ្ឋ�មីប�ីិភាកា�ិវេព្រឹគ្នាះ

វេ�បុល់ អ��ីការល�បាក �ិងស្ប�ណូមី�ររបុស់្បព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ

វេ�មីូលដាឋ � វេព្រឹកាមីអ�ិបុតីិ៍ភា�ឯកឧតិ៍េមី គ្គន់ គ្គីម វេទីស្បរដ្ឋឋ-

មីន្រ្តី�េ ីវេ�ព្រឹស្បុកព្រឹតិ៍��ងព្រឹបាសាទី ព្រឹស្បុកបុនាា យអ��ិល �ិង

ព្រឹកុងស្ប�វេរាង វេ�តិ៍េឧតិ៍េរ��ជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កុមីៈៈ �ិង

ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួីព្រឹបុជុំ�ជាមីយួ�ឹងព្រឹកុមីព្រឹបឹុកាព្រឹស្បុក ស្បង្ហាើ តិ៍ ់ភូមី ិ

�ិងវេមីបុោុស្បេ៍ ស្បរុបុច��ួ�១១៩នាក ់វេដ្ឋ�មីប�ីិភាកា�ិវេព្រឹគ្នាះ

វេ�បុល់ អ��ីការល�បាក �ិងស្ប�ណូមី�ររបុស់្បព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ

វេ�មីូលដាឋ � ព្រឹ�មីទា�ងបា�ផ្តេល់�ូេអ�ុសាស្ប�ម៍ីយួច��ួ� 

កំុងការផ្តេល់វេស្បវាសាធារណៈជូំ�ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេដាយតិ៍�ំ-

ភា� �ិងគុ្គណភា� ជា�ិវេស្បស្បព្រឹតិ៍ូេអ�ុេតិ៍េេធិា�ការ៣ការ�រ 

�ិង៣កុ� វេ�ព្រឹសុ្បកចុងកាល់ វេ�តិ៍េឧតិ៍េរ��ជំយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី១ 

ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតិ៍េមី ឡេទី� យទំីធី ស្ប�ជិំកគ្គណៈកមីីការទីី៨

ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖ 

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាល សួ្បរសុ្ប�ទុីកខវេលាក នូ ហួយ 

អាយុ៧១ឆំ្នាំ� ស្ប�ជំិកព្រឹកុមីព្រឹបឹុកាស្បង្ហាើ តិ៍ខ់ែកបុ ខែដ្ឋល��

ជំ�ងឺជាទីមីៃ�ក់��ុងស្បព្រឹ�ក�ាបាលវេ�វេគ្គហដាឋ � ស្បថិតិ៍កំុង

ភូមីខិែកេព្រឹកសា�ង ស្បង្ហាើ តិ៍ខ់ែកបុ ព្រឹកុងខែកបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មីនីា 
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ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជំួបុស្ប�វេណះស្ប�ណាលវេល�កទឹីកចិតិ៍េក�ំ�ងស្បមីតិ៍ថកិចច

ថ្ងៃ�រដ្ឋឋបាលព្រឹកុងខែកបុ �ិងរដ្ឋឋបាលព្រឹស្បុកដ្ឋ�ណាកច់វេងអ�រ វេ�

វេគ្នាលវេ�ព្រឹតួិ៍តិ៍�ិ�ិតិ៍យអកំដ្ឋ�វេណ� រចូល-វេចញកំុងវេ�តិ៍េខែកបុ 

ច��ួ�បីុវេគ្នាលវេ� ព្រឹតិ៍ងច់�ណុចព្រឹ��ព្រឹបុទីល់រវាងវេ�តិ៍េខែកបុ �ិង

វេ�តិ៍េក��តិ៍ គឺ្គវេល�ដ្ឋងផ្តំូេជាតិ៍ិវេល�៣៣ (ក��តិ៍-ក��ងព់្រឹតាំច) 

ច��ួ��ីរវេគ្នាលវេ� �ិងវេល�ដ្ឋងផ្តំូេវេល� ១៣៣២ (ខែកបុ-

លក ខែព្រឹ�កចាំក) ច��ួ�មីយួវេគ្នាលវេ� នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�មីនីា 

ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2វេលាកជំ�ទាេ ឯម ្លាមំនី ស្ប�ជំិកាគ្គណៈ-

កមីីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ៖

-នា�យកអងើរច��ួ�២បាេ �ិង�េកិាមីយួច��ួ� វេ�ព្រឹបុវេគ្គ�

ព្រឹ�ះស្បងឃខែដ្ឋលគ្គងវ់េ�េតិ៍េព្រឹ�ះឥ�ាវេកាសា �ិងេតិ៍េព្រឹ�ះវេកាសី្បយ៍

វេ�ភូមីពិ្រឹទា�ង ស្បង្ហាើ តិ៍ស់្បំព្រឹកាមី ព្រឹកុងវេស្បៀមីរាបុ វេ�តិ៍េវេស្បៀមីរាបុ 

នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះសួ្បរសុ្ប�ទុីកខវេកីងព្រឹសី្បសិ្បស្បសសាលាច��ួ�៤នាក ់ខែដ្ឋល

ដួ្ឋលស្ប�ំបុវ់េ�េទិីាល័យស្ប�វេរាង �ិងបា�ស្បព្រឹ�ក�ាបាល

វេ�មីណឌ លសុ្ប�ភា�ភូមីចិ�ា-ស្ប វេ�ភូមីខិែស្បថ្ងៃព្រឹ� �ុ�ច�ា-ស្ប 

វេ�តិ៍េវេស្បៀមីរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១៕

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមី ឈុំតិ្ត 

គ្គ�ម�ត្ត អ�ុព្រឹបុធា�គ្គណៈកមីីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិង

ជាព្រឹបុធា�ព្រឹកុមីស្ប�ជិំកព្រឹ�ឹទីធស្បភាទីទីួលបុ�ាុកស្បហព្រឹបុតិិ៍-

បុតិ៍េិការជាមីយួមីហាស្ប�ំិបាតិ៍អ�េរស្បភាអាសីា�អាយបាោ

(AIPA) បា�អវេញ្ញា �ញចូលរមួីកិចចព្រឹបុជុំ�រវាងស្បភាស្ប�ជិំក

អាយបាោ  �ិងស្បភាថ្ងៃ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកណ័រវេេ ោ (Meeting 

between AIPA-Norwegian Parliament) តាំមីព្រឹបុ��័ធេវីេដ្ឋអូ

ផ្តាយវេចញ�ីទីីព្រឹកុងហាកាតាំ ព្រឹបុវេទីស្បឥណឌូ វេណសីុ្ប វេ�

េ�ិ�រដ្ឋឋស្បភា៕

សីម្មាជិួក សីម្មាជួិកាប្រ��ទីធសីភាចូលរមួកនាងំ�ិធិីឡេ្សេងៗ



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា24

សីកមីភា�ថ្នា ក់ដ្ឋ�កនាំ �អគ្គគឡេលខាធិិការដ្ឋ នប្រ��ទីធសីភា 
ចូលរមួកិចចប្រ�ជួំ� និង�ិធីិឡេ្សេងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមី អុំ� សារ �ទីធ 
អគ្គគវេលខ្លាំ�ិការព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញជាអ�ិបុតីិ៍ភា�ដ្ឋឹកនា�
កិចចព្រឹបុជុំ�ការង្ហារស្ប�ខ្លាំ�់ៗ របុស់្បអគ្គគវេលខ្លាំ�ិការដាឋ �ព្រឹ�ឹទីធ-
ស្បភា កំុងបុរបិុទីជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេដាយ��ការចូលរមួី�ីអគ្គគ-
វេលខ្លាំ�ិការរង អគ្គគនាយក អគ្គគនាយិកាថ្ងៃ�អគ្គគនាយកដាឋ �
ទា�ង៥ �ិងអគ្នាគ �ិការ វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេស្បស្បជា�វ់េព្រឹកាមី
េ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មីនីា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិ៍េមី អុំ� សារ �ទីធ 
អគ្គគវេលខ្លាំ�ិការព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងឯកឧតិ៍េមី ឡេ�ក ឆាំយ អគ្គគ-
វេលខ្លាំ�ិការរងព្រឹ�ឹទីធស្បភា បា�អវេញ្ញា �ញចាំកវ់ាោ កស់ា�ងបុង្ហាើ រ
ជំ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ (វេល�កទីី១) វេ�មី�ាីរវេ�ទីយកាល់ខែមីោតិ៍ រាជំធា�ី-
ភំ�វេ�ញ។

2នាវេស្បៀលថ្ងៃ�ៃទីី៥  ខែ�មីនីា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧតិ៍េមី 
អុំ� សារ �ទីធ អគ្គគវេលខ្លាំ�ិការព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញជាអ�ិបុតីិ៍-
ភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ��ិ�ិតិ៍យ �ិង�ិភាកាអ��ីខែផ្ត�ការយុទីធសាន្រ្តីស្បែ
ស្បេ�កមីីថ្ងៃផ្តាកំុងឆំ្នាំ�២០២១-២០២៣ របុស់្បអងគភា�ស្បេ�-
កមីីថ្ងៃផ្តាកំុង វេដាយ��ការអវេញ្ញា �ញចូលរមួីអគ្គគវេលខ្លាំ�ិការរង 
អគ្គគនាយករដ្ឋឋបាល �ិងហរញិ្ញញ េតិ៍ថុ �ិងអគ្នាគ �ិការ ព្រឹ�មីទា�ង
មីន្រ្តី�េីថ្ងៃ�អងគភា�ស្បេ�កមីីថ្ងៃផ្តាកំុង វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេស្បស្ប
ជា�វ់េព្រឹកាមីេ�ិ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២២  ខែ�មីនីា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧតិ៍េមី 
អុំ� សារ �ទីធ អគ្គគវេលខ្លាំ�ិការព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញជាអ�ិ-
បុតីិ៍ភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុំ�ព្រឹតួិ៍តិ៍�ិ�ិតិ៍យខែ�សេវីេដ្ឋអូស្បេី�ី ការអភេិឌ្ឍឍ
រយៈវេ�ល១ឆំ្នាំ� កំុងឆំ្នាំ�ទីី៣ថ្ងៃ�ព្រឹ�ឹទីធស្បភា�ីតិិ៍កាលទីី៤ �ិង
បុញ្ជាហ វេផ្តសងៗ វេ�សាលព្រឹបុជុំ��ិវេស្បស្បជា�វ់េព្រឹកាមី ថ្ងៃ�េ�ិ�
ព្រឹ�ឹទីធស្បភា វេដាយ��ការអវេញ្ញា �ញចូលរមួី�ីអគ្គគវេលខ្លាំ�ិការរង 
អគ្គគនាយក អគ្គគនាយិកាថ្ងៃ�អគ្គគនាយកដាឋ �ទា�ង៥ �ិងអគ្នាគ -
�ិការ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២២  ខែ�មីនីា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧតិ៍េមី 
ឡេ�ក ឆាំយ អគ្គគវេលខ្លាំ�ិការរងព្រឹ�ឹទីធស្បភាបា�អវេញ្ញា �ញ
សួ្បរសុ្ប�ទុីកខឯកឧតិ៍េមី ចែញម៉ សាម៉ន ស្ប�ជំិកគ្គណៈ-
កមីីការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធស្បភា �ិងជាវេលខ្លាំ�ិការព្រឹកុមីស្ប�ជិំក
ព្រឹ�ឹទីធស្បភាព្រឹបុចាំ�ភូមីភិាគ្គទីី៨ ក��ុងស្បព្រឹ�កវេព្រឹតិ៍ៀមីវេ�ើ�ការ
េះកាតិ៍ព់្រឹកួស្បកំុងព្រឹបុ�តិ៍ ់វេ�មី�ាីរវេ�ទីយកាល់ខែមីោតិ៍ រាជំធា�ី-
ភំ�វេ�ញ៕






