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នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត�កិត្តតសិង្គគហ-

បណិិ្ឌិត្ត ទេ�ព ងន អនុុប្របធានុទីី២ប្រ�ឹទីធសភា នុិង្គជាប្របធានុ

ប្រកុ�សមាជិិកប្រ�ឹទីធសភាប្របចាំ�ភូ�ូភិាគទីី៣ (មេ�ត្តតកណ្តាត ល) 

បានុអមេ�ើ �ញប្របគល់មាា ស់ចំ�នុួនុ១០.០០០មាា ស់ អាល់កុល

ចំ�នួុនុ៦០០លីប្រត្ត �ចីំ�នុួនុ២០០មេកស និុង្គទឹីកបរិសុិទីធចំ�នុួនុ

២០០មេកស ជូិនុរិដ្ឋឋបាលប្រសុកអង្គគសំួល មេ�ត្តតកណ្តាត ល 

សប្រមាបទុ់ីកខែចំកជូិនុដ្ឋល់ប្របជា�លរិដ្ឋឋជិួបការិល�បាក នុិង្គ

�ះ�ខាត្តកំុង្គ�ូលដ្ឋាឋ នុ កំុង្គអ�ឡុុង្គមេ�លខែដ្ឋលរាជិរិដ្ឋាឋ ភូបិាល

ដ្ឋាកម់េចំញវិធិានុការិរិតឹ្តបនុតឹង្គ មេដ្ឋ��ីទីីបស់ាា ត្តក់ារិឆ្លលង្គរាលដ្ឋាល

ថ្ងៃនុជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩។

កំុង្គឱកាសមេនា� ឯកឧត្តត�កិត្តិតសង្គគហបណិិ្ឌិត្ត ទេ�ព ងន 

បានុមានុប្របសាសនុព៍ាំ�នា�នូុវិការិផ្តាំត �មេ�ើ�សួរិសុ�ទុីកខ�ីស�ណ្តាក់

សមេ�តចំវិបុិលមេសនាភូកតី សាយ ឈុំំ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា 

ចំ�មេពាំ�សមាជិិកប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ� និុង្គអាជាើ ធរិ កដូ៏្ឋចំជាប្របជា-

�លរិដ្ឋឋទូីទាំ�ង្គប្រសុកអង្គគសំួល នុិង្គសូ�ឱយអាជាើ ធរិប្រត្តូវិមានុ

វិធិានុការិ ចុំ�អបរ់ិ �ខែណ្ឌិនា�ប្របជា�លរិដ្ឋឋកំុង្គ�ូលដ្ឋាឋ នុរិបស់�លួនុ 

ប្រត្តូវិមេ�រិ�តា�ការិខែណ្ឌិនា�នានារិបស់ប្រកសួង្គសុខាភូបិាល 

នុិង្គរាជិរិដ្ឋាឋ ភូបិាល មេដ្ឋាយអនុុវិត្តតនូុវិវិធិានុការិ "៣កុ� ៣ការិពាំរិ"

នុិង្គប្រតូ្តវិ�ស�ះ�ាយឱយបានុរិហ័ស នុិង្គទូីល�ទូីលាយដ្ឋល់ប្របជា-

�លរិដ្ឋឋ មេដ្ឋ��ីចូីំលរិ�ួទីបស់ាា ត្តក់ារិឆ្លលង្គរាលដ្ឋាលថ្ងៃនុជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-

១៩ ជា�ិមេសសប្រត្តូវិ�នុយល់ខែណ្ឌិនា�អ��ីមេទាំសទីណិ្ឌិថ្ងៃនុការិ

មេលើ�សបប្រមា�មេជិៀសវាង្គបង្គបូូនុប្របប្រ�ឹត្តត�ុសនា�ឱយមានុមេទាំស។

ឯកឧត្តត�កិត្តិតសង្គគហបណិិ្ឌិត្ត ទេ�ព ងន បានុសង្គាត្តធ់ៃនុ់

ថា សូ�អាជាើ ធរិប្រត្តូវិបមេង្គា�នុការិយកចិំត្តតទុីកដ្ឋាកអ់��ីសុ�ទុីកខ

រិបស់បង្គបូូនុកំុង្គ�ូលដ្ឋាឋ នុ ជា�ិមេសសមេល�កតាត សុ�ភា� និុង្គ

ជិីវិភា� �និុប្រត្តូវិទុីកឱយបង្គបូូនុឈឺសឺាល បម់េដ្ឋាយ�និុបានុប�ើូ នុ

មេ��ាបាល ឬអត្តអ់ាហារិសាល បម់េដ្ឋាយអត្តម់េសី�ង្គអាហារិ

មេឡុ�យ។ កំុង្គករិណី្ឌិមានុបញ្ហាា ប្រតូ្តវិមេធះ�ការិរាយការិណ៍្ឌិដ្ឋល់

ថំាកម់េល�ជាបនាា នុ ់មេដ្ឋ��ីរីិ�ួ�ំមេដ្ឋា�ប្រសាយកំុង្គដ្ឋ�ណ្តាកក់ាល

មេនុ� មានុខែត្តកិចំចសហការិ នុិង្គការិចូំលរិ�ួរិវាង្គប្របជា�លរិដ្ឋឋ 

ឯកឧត្តមអនំប្រធាន�ី២បពរឹ�្ធសភាប្រគលអ់�ទេោយជូន
រដ្ឋបាលបសរុកអង្គស្នួលសបរា្់រចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាត

ឯកឧត្តត�កិត្តតិសង្គគហបណិិ្ឌិត្ត មេទី� ង្គនុ អនុុប្របធានុទីី២ប្រ�ឹទីធសភា ស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលជា�យួអាជាើ ធរិប្រសុកអង្គគសំួល



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
2

នុិង្គអាជាើ ធរិ�ូលដ្ឋាឋ នុមេទី មេទី�បអាចំចូំលរិ�ួបិទីប�ចបប់្រ�ឹត្តតិ-

ការិណ៍្ឌិ "សហគ�នុ ៍២០ កុ�ៈ�"។

បខែនុែ��ីមេល�មេនា� ឯកឧត្តត�កិត្តិតសង្គគហបណិិ្ឌិត្ត ទេ�ព ងន 

បានុបញ្ហាើ កថ់ា ជា�ិមេសសអាជាើ ធរិប្រត្តូវិអនុុត្តតការិងារិរិបស់

�លួនុមេដ្ឋាយភា�ទីនុភ់ូលនុ ់ខែត្តប្រត្តូវិ�ុងឺ្គមាា ត្ត ់ចំាស់លាស់ មេដ្ឋ��ីី

សុ�ុមាលភា� នុិង្គសុវិត្តែិភា�រិបស់បង្គបូូនុកំុង្គ�ូលដ្ឋាឋ នុ សូ�

ជួិយ�នុយល់ នុិង្គជិ�រុិញបង្គបូូនុ ខែដ្ឋលប្រតូ្តវិទីទីួលបានុការិចាំក់

វាា កស់ា�ង្គ ឱយបានុមេ�ចាំកប់្រគប់ៗ �ំ នុិង្គសូ�ឱយមានុការិ

មេជិឿជាកម់េល�ការិដ្ឋឹកនា�រិបស់សមេ�តចំមេត្តមេជា ហ៊ុុំន ចសន 

នាយករិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុត ីថ្ងៃនុប្រ��រាជាណ្តាចំប្រកក�ុុជា ខែដ្ឋលបានុល�បង្គ់

ទាំ�ង្គកមាល �ង្គកាយចំិត្តត �និុខាល ចំការិមេនុឿយហត្ត ់មេដ្ឋ��ីសុី�ទុីកខ

បង្គបូូនុទូីទាំ�ង្គប្របមេទីស។ សូ�អាជាើ ធរិមេធះ�ការិខែបង្គខែចំក

អ�មេណ្តាយទាំ�ង្គមេនុ�ឱយចំ�មេ�លមេ�។

ឯកឧត្តត�កិត្តតិសង្គគហបណិិ្ឌិត្តបានុជូិនុ�រិអាជាើ ធរិប្រគប់

ល�ដ្ឋាបថំ់ាក ់នុិង្គប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ� កដូ៏្ឋចំជាផ្តាំត �មេ�ើ�សួរិសុ�ទុីកខ 

នុិង្គជូិនុ�រិប្របជា�លរិដ្ឋឋទូីទាំ�ង្គប្រសុកអង្គគសំួល សូ�ទីទួីលបានុ

�រិជិយ័ សុ�សុវិត្តែិភា� នុិង្គសូ�ខែ�រិកាសុ�ភា�ឱយមេជិៀស

ឆ្នាំៃ យ�ីជិ�ង្គឺទាំ�ង្គ�ួង្គ ជា�ិមេសសជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ ខែដ្ឋលក��ុង្គ

ឆ្លលង្គរាលដ្ឋាលនាមេ�លមេនុ�៕

(អត្តែបទី៖ មេទី� �ករា និុង្គរូិបភា�៖ �ុទីាកាល័យអនុុប្របធានុទីី២ប្រ�ឹទីធសភា)

ឯកឧត្តត�កិត្តតិសង្គគហបណិិ្ឌិត្ត មេទី� ង្គនុ ប្របគល់អ�មេណ្តាយជូិនុរិដ្ឋឋបាលប្រសុកអង្គគសំួល
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ឯកឧត្តអនំប្រធាន�ី២បពរឹ�្ធសភា
ប្រគលអ់�ទេោយជូនរដ្ឋបាលបសរុកសាា ង និងបសរុកទេ�វះធំ�

នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃមេ�រិ ៍ទីី២២ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត�
កិត្តតសិង្គគហបណិិ្ឌិត្ត ទេ�ព ងន អនុុប្របធានុទីី២ប្រ�ឹទីធសភា
បានុអមេ�ើ �ញជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល  នុិង្គនា�យកអ�មេណ្តាយ
ជូិនុរិដ្ឋឋបាលប្រសុកសូាង្គ នុិង្គប្រសុកមេកា�ធ� មេ�ត្តតកណ្តាត ល  
សប្រមាបខ់ែចំកជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋក��ុង្គមេធះ�ចំតាត ឡីុស័ក និុង្គជិួប
ការិល�បាក។

កំុង្គឱកាសមេនា� ឯកឧត្តត�កិត្តតសិង្គគហបណិិ្ឌិត្ត ទេ�ព ងន 
បានុមានុប្របសាសនុផ៍្តាំត �មេ�ើ�ដ្ឋល់អាជាើ ធរិប្រត្តូវិបនុតអនុុវិត្តតមេសចំកតី
ខែណ្ឌិនា�រិបស់ប្រកសួង្គសុខាភូបិាល និុង្គសមេ�តចំអគគ�ហា-
មេសនាបត្តីមេត្តមេជា ហ៊ុុំន ចសន នាយករិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុតី ថ្ងៃនុប្រ��រាជា-
ណ្តាចំប្រកក�ុុជា នូុវិវិធិានុការិ ៣កុ� ៣ការិពាំរិ នុិង្គ២ចូំលរិ�ួ។ 
ប្រត្តូវិប្របកានុខ់ាើ បក់ារិរិស់មេ� ការិប�មេ�ញការិងារិតា�ខែបប
គនុលង្គ�ើី បមេង្គា�នុសាើ រិត្តីប្របុង្គប្របយត័្តំ�ុស់។

ជា�យួ�ំមេនុ� ឯកឧត្តត�កិត្តតសិង្គគហបណិិ្ឌិត្តបានុមេសំ�ឱយ
អាជាើ ធរិ�ូលដ្ឋាឋ នុ ប្រត្តូវិបមេង្គា�នុការិយកចិំត្តតទុីកដ្ឋាកប់ខែនុែ�
មេទីៀត្តកំុង្គការិ�តល់មេសវាសាធារិណ្ឌិ�ជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋកំុង្គ
�ូលដ្ឋាឋ នុ បាុខែនុតក�៏និុប្រតូ្តវិមេភូលចំ�ីសុវិត្តែភិា� នុិង្គសុ�ភា�ផ្តាំា ល់
�លួនុខែដ្ឋរិ។ អាជាើ ធរិប្រត្តូវិយកចិំត្តតទុីកដ្ឋាកប់្រត្តួត្ត�ិនុិត្តយមេ��លមេល�
ការិសំាកម់េ� ហូបចុំករិបស់បង្គបូូនុប្របជា�លរិដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុង្គ
មេធះ�ចំតាត ឡុីស័កមេ�តា�មេគហដ្ឋាឋ នុ កដូ៏្ឋចំជាមេ�តា��ណិ្ឌិល
នានាកំុង្គប្រសុក។

ឯកឧត្តត�កិត្តតិសង្គគហបណិិ្ឌិត្តបានុជូិនុ�រិដ្ឋល់ប្រកុ�ការិងារិ
ប្រសុកទាំ�ង្គ�ីរិមានុសុ�ភា�លូមេចំៀសឆ្នាំៃ យ�ីជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ 
មេដ្ឋ��ីចូីំលរិ�ួចំ�ខែណ្ឌិកអភូវិិឌ្ឍឍប្របមេទីសជាតិ្តឱយសមេប្រ�ចំបានុ
មេជាគជិយ័បខែនុែ�មេទីៀត្ត៕

(អត្តែបទី៖ មេទី� �ករា រិូបភា�៖ �ុទីាកាល័យអនុុប្របធានុទីី២ប្រ�ឹទីធសភា)

ឯកឧត្តត�កិត្តតិសង្គគហបណិិ្ឌិត្ត មេទី� ង្គនុ ស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលជា�យួរិដ្ឋឋបាលប្រសុក

ឯកឧត្តត�កិត្តតិសង្គគហបណិិ្ឌិត្ត មេទី� ង្គនុ អនុុប្របធានុទីី២ប្រ�ឹទីធសភា ប្របគល់អ�មេណ្តាយជូិនុរិដ្ឋឋបាលប្រសុកសូាង្គ និុង្គប្រសុកមេកា�ធ� មេ�ត្តតកណ្តាា ល
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សកមមភាពថ្្នាក់ដរឹកនាំ �បពរឹ�្ធសភាជនួ្រស�ទេ�វះស�ោលជាមនួយនរឹង
ប្រជាពលរដ្ឋ និងែូលរ នួមពិធំីទេ�េងៗ

2នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ សមេ�តចំវិបិុល-

មេសនាភូកត ីសាយ ឈុំំ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនុប្រ��រាជាណ្តា-

ចំប្រកក�ុុជា និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ បានុអមេ�ើ �ញចាំកថំ់ា�បងាា រិជិ�ង្គឺ

កូវិដី្ឋ-១៩មេល�កទីី២ (ដូ្ឋសទីី២) មេ�វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

2នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣  ខែ�ឧសភា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត្តត�

កិត្តតិនីុត្តិមេកាសលបណិិ្ឌិត្ត សំរឹម � អនុុប្របធានុទីី១ប្រ�ឹទីធសភា

និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ បានុអមេ�ើ �ញចាំកថំ់ា�បងាា រិជិ�ងឺ្គកូវិដី្ឋ-១៩មេល�ក

ទីី២ (ដូ្ឋសទីី២) មេ�វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

2នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣  ខែ�ឧសភា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត្តត�

កិត្តតិសង្គគហបណិិ្ឌិត្ត ទេ�ព ងន អនុុប្របធានុទីី២ប្រ�ឹទីធសភា 

បានុអមេ�ើ �ញចាំកថំ់ា�បងាា រិជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩មេល�កទីី២ (ដូ្ឋសទីី២)

មេ�វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃសុប្រក ទីី១៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត�
កិត្តតិនុីត្តិមេកាសលបណិិ្ឌិត្ត សំរឹម � អនុុប្របធានុទីី១ប្រ�ឹទីធសភា 
នុិង្គមេលាកជិ�ទាំវិ បានុអមេ�ើ �ញ�ិនុិត្តយស�ទិីធ�លនានា និុង្គ
នា�យកមេទីយយទាំនុ មេប្រគឿង្គឧបមេភាគ បរិមិេភាគ សមាៈ រិមេប្រប�ប្របាស់ 
នុិង្គបចំចយ័�យួចំ�នុួនុប្របមេគនុប្រ��សង្គឃ នុិង្គជូិនុគណ្ឌិ�ក�ើការិ
វិត្តត មេ�វិត្តតមេទី�និុ�ិើត្ត មេ�វិត្តតអញ្ហាច ញ វិត្តត�ប្រង្គរិង្គស ីមេ�វិត្តត
ថ្ងៃប្រជិប្រមាក ់និុង្គវិត្តត�ើទឹីកដ្ឋាចំ ់សែិត្តកំុង្គប្រសុកក�ចាំយមារិ និុង្គ
ប្រសុកកមេន្រ្តី�ើ �ចំ មេ�ត្តតថ្ងៃប្រ�ខែវិង្គ៕



សកម្មភាពគណៈកម្មការ5
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

សភាកមុំជាអ�ពាវនាំវឱ្យយសភាក្ងំបក្រខ័�ឌ អាសុាន្រូក្ីរ

រកវិធំីសាស្រ្តស្តយកជ័យជម្វះទេលើជ�ងឺកវូីដ-១៩

សភាក�ុុជាបានុអ�ពាំវិនាវិឱយសមាជិិកសភាទាំ�ង្គអស់
កំុង្គប្រកប�ណិ័្ឌិអាសាា នុបូកបី ចូំលរិ�ួជា�យួនឹុង្គសហគ�នុ៍
�ិភូ�មេលាកមេដ្ឋ��ីខីែសះង្គរិកវិធីិសាន្រ្តីសតយកជិយ័ជិ�ំ�មេល�
ជិ�ងឹ្គកូវិដី្ឋ-១៩ នុិង្គកសាង្គអនាគត្តដ្ឋប៏្របមេស�រិសប្រមាបម់េយ�ង្គ
ទាំ�ង្គអស់�ំ។ សភាក�ុុជាកប៏ានុសខែ�តង្គសមានុចិំត្តត និុង្គ
ការិរិ �ខែលកទុីកខយ៉ាា ង្គមេប្រក��ប្រក�ចំ�មេពាំ�ប្រគួសារិជិនុរិង្គមេប្រ��
ទាំ�ង្គអស់ខែដ្ឋលបានុបាត្តប់ង្គ�់នុុសសជាទីីប្រសឡាញ់រិបស់�លួនុ
មេដ្ឋាយសារិជិ�ង្គឺរាត្តត្តាត្តមេនា�។ 

ឯកឧត្តត� យង៉់ ចសម ប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១ប្រ�ឹទីធសភា
ប្របធានុប្រកុ�សមាជិិកប្រ�ឹទីធសភាទីទីួលបនុាុកសហប្របតិ្តបត្តតិការិ
ជា�យួនុឹង្គសហភា�អនុតរិសភា (IPU) នុិង្គជាប្របធានុគណ្ឌិ�-
ប្របតិ្តភូូសភាក�ុុជា បានុមានុប្របសាសនុក៍ំុង្គឱកាសខែដ្ឋល
ឯកឧត្តត�អមេ�ើ �ញចូំលរិ�ួកិចំចប្របជុិ�អាសាា នុបូកបី តា�ប្រប�ន័ុធ

វិមីេដ្ឋអូ នារិមេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១ មេវិលាមេមាា ង្គ
១៣:៣០នាទីី មេ�វិមិានុប្រ�ឹទីធសភាក�ុុជា។

កិចំចប្របជុិ�មេនា� ប្របប្រ�ឹត្តតមេ�មេប្រកា�អធិបតី្តភា�ឯកឧត្តត� 
ឈុំនួន លកីផៃ� ប្របធានុរិដ្ឋឋសភា ថ្ងៃនុប្រ��រាជាណ្តាចំប្រក
ថ្ងៃ�ឡុង្គដ់្ឋ ៍និុង្គជាប្របធានុកិចំចប្របជុិ�អាសាា នុបូកបី មេដ្ឋាយមានុ
ការិចូំលរិ�ួ�ីប្របមេទីស៖ ក�ុុជា ថ្ងៃ� មេវិៀត្តណ្តា� ឥណូិ្ឌិមេណ្ឌិសីុ 
ឡាវិ និុង្គសាធារិណ្ឌិរិដ្ឋឋកូមេរិ ា (�ន្រ្តីនុតសីមេង្គាត្តការិណ៍្ឌិ)។ មេដ្ឋាយ
ខែឡុកប្របមេទីសខែដ្ឋល�និុបានុចូំលរិ�ួមានុ៖ សិង្គាបុរិ ីមាា មេឡុសីុ 
�យី៉ាា នុម់ាា  ប្របាុយមេណ្ឌិ ហះីលី�ីនុ ចិំនុ និុង្គប្របមេទីសជិបាុនុ។ 

អង្គគប្របជុិ�បានុអនុុ�ត័្តក�ណ្ឌិត្តម់េហតុ្តថ្ងៃនុកិចំចប្របជុិ�អាសាា នុ
បូកបី ខែដ្ឋលបានុប្របប្រ�ឹត្តតមេ�កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�តុ្តលា ឆំ្នាំ�
២០២០ កនុលង្គមេ�តា�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ។ ចំ�មេពាំ�លទីធ�លថ្ងៃនុ
កិចំចប្របជុិ�អាសាា នុបូកបី នុិង្គការិមេសំ�ប�ចូ លសមាសភា�
សប្រមាបត់្ត�ខែណ្ឌិង្គនានាខែដ្ឋលបានុមេសំ�មេឡុ�ង្គមេដ្ឋាយប្របមេទីស
អាសាា នុបូកបី នុឹង្គប្រត្តូវិដ្ឋាកឆ់្លលង្គកិចំចប្របជុិ�អាសីុ-បាា សីុហះកិ 
ខែដ្ឋលមេរិៀបចំ�មេដ្ឋាយរិដ្ឋឋសភា ថ្ងៃនុសាធារិណ្ឌិរិដ្ឋឋកូមេរិ ាជាមាច ស់�ា�
កំុង្គខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

សូ�ជិប្រមាបថា មេ�ខែ�វិចិំិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ខាង្គ�ុ�មេនុ� 
ប្របមេទីសមេវិៀត្តណ្តា�នឹុង្គមេធច�ជាមាច ស់�ា�ថ្ងៃនុកិចំចប្របជុិ�អាសាា នុ
បូកបីសប្រមាប�់ហាសនុំបិាត្តសហភា�អនុតរិសភាមេល�កទីី
១៤៣ និុង្គកិចំចប្របជុិ�ពាំក�់ន័ុធ មេ�ទីីប្រកុង្គ Kigali ប្របមេទីស 
Rwanda៕

(អត្តែបទី៖ មេទី� �ករា រូិបភា�៖ អាកុ បាូលីនុ)

ទិីដ្ឋឋភា�កិចំចប្របជុិ�អាសាា នុបូកបី តា�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ

ឯកឧត្តត� យាង្គ ់ខែស� ចូំលរិ�ួកិចំចប្របជុិ�អាសាា នុបូកបី តា�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ



សកម្មភាពគណៈកម្មការ6
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

សភាកមុំជាដាក់ទេ្រកខភាពសបរា្រ់អាសនៈ��ទេនររ្រស់

ត�្រន់ភូូមិសាស្រ្តស្តនទេ�បាយអាសំ-ីប៉ាសំហ្ី៊ុកិ

សភាក�ុុជាបានុមេសំ�ដ្ឋាកម់េបកខភា� មេដ្ឋ��ីឈីឺរិមេ�ើ �កំុង្គ
អាសនុ�ទី�មេនុរិរិបស់ត្ត�បនុភ់ូូ�សិាន្រ្តីសតនុមេយ៉ាបាយអាសីុ-
បាា សីុហះិក (APG) កំុង្គប្រកប�ណិ័្ឌិសហភា�អនុតរិសភា (IPU)។

ការិដ្ឋាកម់េបកខភា�រិបស់សភាក�ុុជា ប្រត្តូវិបានុមេធះ�មេឡុ�ង្គកំុង្គ
ឱកាសខែដ្ឋលឯកឧត្តត� យង៉់ ចសម ប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិ
ទីី១ប្រ�ឹទីធសភា ប្របធានុប្រកុ�សមាជិិកប្រ�ឹទីធសភាទីទីួលបនុាុក
សហប្របតិ្តបត្តតកិារិជា�យួនុឹង្គសហភា�អនុតរិសភា (IPU) នុិង្គ
ជាប្របធានុគណ្ឌិ�ប្របតិ្តភូូសភាក�ុុជា អមេ�ើ �ញចូំលរិ�ួកិចំចប្របជុិ�

ត្ត�បនុភ់ូ�ូសិាន្រ្តីសតនុមេយ៉ាបាយអាសីុ-បាា សីុហះិក (APG) កំុង្គ
ប្រកប�ណិ័្ឌិ�ហាសនុំបិាត្តសហភា�អនុតរិសភាមេល�កទីី១៤២ 
(IPU-142) តា�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ នារិមេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�ឧសភា

ឆំ្នាំ�២០២១ មេវិលាមេមាា ង្គ១៤:០០នាទីី មេ�វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា
ក�ុុជា។

កិចំចប្របជុិ� APG បានុ�ិភាកា នុិង្គឯកភា�មេល�មេបកខភា�
សប្រមាបអ់ាសនុ�ទី�មេនុរិរិបស់ APG ចំ�នួុនុ៦កខែនុលង្គ ខែដ្ឋលនឹុង្គ
ប្រត្តូវិមេបា�មេឆំ្នាំត្តមេប្រជិ�សតា�ង្គមេដ្ឋាយកិចំចប្របជុិ�ប្រកុ�ប្របឹកាភូបិាល
មេល�កទីី២០៧ខាង្គ�ុ� រិ�ួមានុ៖

១-ការិយិ៉ាល័យកណ្តាត លថ្ងៃនុមេវិទិីកាសមាជិិកសភាជាន្រ្តីសតី 
    (Bureau of Women Parliamentarians)។
២-ប្រកុ�ប្របឹកាភូបិាលមេវិទីិកាសមាជិិកសភាវិយ័មេកើង្គ 
    (Board of the Forum of Young Parliamentarians)។
៣-ប្រកុ�ការិងារិវិទិីាសាន្រ្តីសត និុង្គបមេចំចកវិទិីា (Working 

     Group on Science and Technology)។
៤-គណ្ឌិ�កមាើ ធិការិអចិំថ្ងៃន្រ្តីនុតយទ៍ីទួីលបនុាុកសនុតិភា� នុិង្គ
    សនុតិសុ�អនុតរិជាត្ត ិ(Standing Committee on Peace 

     and International Security)។
៥-គណ្ឌិ�កមាើ ធិការិអចិំថ្ងៃន្រ្តីនុតយទ៍ីទីួលបនុាុកការិអភូវិិឌ្ឍឍប្របកប
    មេដ្ឋាយចំីរិភា� ហិរិ�ញ វិត្តែុ នុិង្គពាំណិ្ឌិជិើក�ើ (Standing 

    Committee on Sustainable Development and 

    Commerce)។
៦-គណ្ឌិ�កមាើ ធិការិអចិំថ្ងៃន្រ្តីនុតយទ៍ីទីួលបនុាុកលទីធបិ្របជាធិ-
    បមេត្តយយ និុង្គសិទីធិ�នុុសស (Standing Committee on

គណ្ឌិ�ប្របតិ្តភូូសភាក�ុុជាចូំលរិ�ួកិចំចប្របជុិ�ត្ត�បនុភ់ូូ�សិាន្រ្តីសតនុមេយ៉ាបាយអាសីុ-បាា សីុហះកិ តា�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ

ឯកឧត្តត� យាង្គ ់ខែស� មានុប្របសាសនុក៍ំុង្គកិចំចប្របជុិ�តា�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ
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    Democracy and Human Rights)។
អង្គគប្របជុិ�ដ្ឋ�មេណ្ឌិ� រិការិតា�ក�ើវិធិី មេដ្ឋាយមានុការិខែ�លង្គ

សុនុារិកថាមេប�ករិបស់មេលាកជិ�ទាំវិ Nam In-Soon សមាជិិកា
រិដ្ឋឋសភាកូមេរិ ា នុិង្គជាប្របធានុកិចំចប្របជុិ�ត្ត�បនុភ់ូូ�សិាន្រ្តីសតនុមេយ៉ា-
បាយអាសីុ-បាា សីុហះិក។ ការិអនុុ�ត័្តរិមេបៀបវារិ�ថ្ងៃនុកិចំចប្របជុិ�។
ការិអនុុ�ត័្តក�ណ្ឌិត្តម់េហតុ្តថ្ងៃនុកិចំចប្របជុិ�ត្ត�បនុភ់ូូ�សិាន្រ្តីសតនុមេយ៉ា-
បាយអាសីុ-បាា សីុហះិក (APG) កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�តុ្តលា 
ឆំ្នាំ�២០២០កនុលង្គមេ� តា�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ។ សាត បរ់ិបាយការិណ៍្ឌិ
អ��ី លទីធ�លរិបស់កិចំចប្របជុិ�អាសាា នុបូកបីរាយការិណ៍្ឌិមេដ្ឋាយ
ឯកឧត្តត� ឈុំនួន លកីផៃ� ប្របធានុរិដ្ឋឋសភា ថ្ងៃនុប្រ��រាជា-
ណ្តាចំប្រកថ្ងៃ�ឡុង្គ ់និុង្គជាប្របធានុកិចំចប្របជុិ�អាសាា នុបូកបី 

(ASEAN+3) និុង្គសាត បរ់ិបាយការិណ៍្ឌិសក�ើភា�រិបស់
គណ្ឌិ�កមាើ ធិការិប្របតិ្តបត្តតិ (Executive Committee) រាយ-
ការិណ៍្ឌិមេដ្ឋាយមេលាកជិ�ទាំវិ Pikulkeaw Krairiksh សមាជិិកា
ប្រ�ឹទីធសភាថ្ងៃ� និុង្គជាសមាជិិកគណ្ឌិ�កមាើ ធិការិប្របតិ្តបត្តតិ
(Executive Committee) សហភា�អនុតរិសភា។  

សូ�ជិប្រមាបថា កិចំចប្របជុិ�មេនុ��ាយមេចំញ�ីសាធារិណ្ឌិរិដ្ឋឋ-
កូមេរិ ា មេដ្ឋាយមានុប្របមេទីសនានាចូំលរិ�ួដូ្ឋចំជា៖  ក�ុុជា អូន្រ្តីសាត លី 
កាណ្តាដ្ឋា ឥណិ្តា ឥណូិ្ឌិមេណ្ឌិសីុ អុីរិ ាង្គ ់ជិបាុនុ មាា មេឡុសីុ �យី៉ាា នុម់ាា  
នូុខែវិលមេសឡុង្គ ់បាា គីសាែ នុ ហះីលី�ីនុ សិង្គាបុរិ ីប្រសីលងាា  ថ្ងៃ� 
នុិង្គប្របមេទីសមេវិៀត្តណ្តា�៕

(អត្តែបទី៖ មេទី� �ករា រូិបភា�៖ �ុនីុ សុចិំនាត )

ទិីដ្ឋឋភា�កិចំចប្របជុិ�ត្ត�បនុភ់ូូ�សិាន្រ្តីសតនុមេយ៉ាបាយអាសីុ-បាា សីុហះិក តា�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ

ទិីដ្ឋឋភា�កិចំចប្របជុិ�ត្ត�បនុភ់ូូ�សិាន្រ្តីសតនុមេយ៉ាបាយអាសីុ-បាា សីុហះិក តា�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ
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គ�ៈកមម�រទាំ �ង១០បពរឹ�្ធសភាែូលរ នួមកិែចប្រជំ�នាំនាំ

2ឯកឧត្តត� យង៉់ ចសម ប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១
ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-�ត្តវិមីេដ្ឋអូឃុំលីបចំ�នុួនុ២ សប្រមាបក់ារិមេប្រត្ត��ប្របជុិ��ហា-
សនុំិបាត្តសហភា�អនុតរិសភា (IPU) មេល�កទីី១៤២ នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ 
ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ មេ�វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

-ដឹ្ឋកនា�កិចំចប្របជុិ�មេប្រត្ត��ចូំលរិ�ួ�ហាសនុំិបាត្តសហភា�
អនុតរិសភាមេល�កទីី១៤២ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ទីី១៧ ទីី២០ និុង្គទីី
២១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ មេ�វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

-ជាអធិបតី្តភា�កំុង្គកិចំចប្របជុិ�សតី�ី �ិនុិត្តយ�ិភាកាអ��ី
មេបកខភា�រិបស់សភាក�ុុជាសប្រមាបអ់ាសនុ�ទី�មេនុរិនានា
រិបស់ត្ត�បនុអ់ាសីុ-បាា សីុហះកិ (APG) កំុង្គប្រកប�ណិ័្ឌិសហភា�
អនុតរិសភា (IPU) នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ មេ�
សាលប្របជុិ��ិមេសស វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� ជា 
ទេជដ្ឋ ប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី២ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញជា
អធិបតី្តភា�កំុង្គកិចំចប្របជុិ�សតី�ី ការិមេធះ�វិចិាំរិណ្ឌិក�ើ នុិង្គការិ
�ប្រងឹ្គង្គប្របសិទីធភា�ចំ�ណ្តាយ�វិកិាថំាកជ់ាត្តិសប្រមាបអ់នុុវិត្តត
ចំាបស់តី�ី ហិរិ�ញ វិត្តែុសប្រមាបក់ារិប្រគបប់្រគង្គឆំ្នាំ�២០២១ រិបស់
ប្រ�ឹទីធសភា មេ�សាលសិកាខ សាលាខាង្គមេជិ�ង្គ វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

2ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១ មេលាកជិ�ទាំវិ �ី 
្រូរ៉៉ាសំ ីប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៥ប្រ�ឹទីធសភាបានុអនុុញ្ហាញ ត្ត
ឱយកញ្ហាញ  Sonia Faubert ក�ើសិកាការិជីិនុជាតិ្តបារា�ង្គ-
កាណ្តាដ្ឋា ចូំលជិួបសខែ�តង្គការិគួរិស� និុង្គជិប្រមាបលា កំុង្គ
ឱកាសខែដ្ឋលកញ្ហាញ  បានុប�ចបក់�ើសិកាមេ�អគគមេលខាធកិារិ-
ដ្ឋាឋ នុប្រ�ឹទីធសភា៕

 �រ��នួលពាកយ្រ�្តរឹ ង

2ប្រ�ឹទីធសភាបានុមេធះ�លិ�ិត្តអនុតរាគ�នុម៍េ�ប្រកសួង្គ សាែ បន័ុពាំក�់ន័ុធ មេដ្ឋ��ីមីេដ្ឋា�ប្រសាយចំ�នុួនុ១ករិណី្ឌិ ក��ុង្គ�ិនុិត្តយ
សិកាចំ�នុួនុ៦ករិណី្ឌិ ទីទួីលលិ�ិត្តមេឆ្លល�យត្តប�ីការិមេដ្ឋា�ប្រសាយ�ីសាែ បន័ុពាំក�់ន័ុធចំ�នុួនុ២ករិណី្ឌិ នុិង្គមេឆ្លល�យត្តបមេ�មាច ស់
បណ្ឌិតឹ ង្គចំ�នុួនុ១ករិណី្ឌិ៕
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី៩  នុិង្គថ្ងៃ�ៃទីី១១  ខែ�ឧសភា  ឆំ្នាំ�២០២១ 
ឯកឧត្តត� ជា ទេជដ្ឋ ប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី២ប្រ�ឹទីធសភា 
បានុអមេ�ើ �ញចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ នុិង្គខែចំកមេសី�ង្គអាហារិ ប្រ��ទាំ�ង្គ
�វិកិា�យួចំ�នួុនុ ជូិនុដ្ឋល់បង្គបូូនុប្របជា�លរិដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុង្គ
ជិួបការិល�បាកមេប្រកាយការិបិទី�ាបរ់ាជិធានីុភូំ�មេ�ញ មេដ្ឋាយ
ប្រ�ឹត្តតិការិណ៍្ឌិសហគ�នុ ៍២០កុ�ៈ� មេ�មេគហដ្ឋាឋ នុឯកឧត្តត�
សែិត្តកំុង្គភូូ�សិនុស�កុសលទីី១ សងាា ត្តប់ឹង្គទី��ុនុទីី១ �ណិ្ឌិ
មានុជិយ័ រាជិធានីុភូំ�មេ�ញ។

2ឯកឧត្តត�បណិិ្ឌិត្ត ម៉ំង ឫ�្ធ ីប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិ
ទីី៣ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គសួរិសុ�ទុីកខក�ើករិ  ប្រ��ទាំ�ង្គ
ចូំលរិ�ួដ្ឋា�មេដ្ឋ��មេ�ៀនុចំ�នុួនុ៤.៥០០មេដ្ឋ�� មេ�ភូំ�ខែសនុដី្ឋ ប្រសុក
ស�មេរាង្គទីង្គ មេ�ត្តតក��ង្គស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល និុង្គសួរិសុ�ទុីកខក�ើករិ ប្រ��ទាំ�ង្គ
ចុំ��ិនិុត្តយមេរាង្គចំប្រក�លិត្តចំ�ណី្ឌិសត្តះ មេ�ភូំ�ខែសនុដី្ឋ ប្រសុក
ស�មេរាង្គទីង្គ មេ�ត្តតក��ង្គស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខក�ើករិ ប្រ��ទាំ�ង្គចុំ�
�ិនិុត្តយ និុង្គជិ�រិុញប្រកុ�ការិងារិមេប្រគឿង្គចំប្រកសាែ បនាបារាយណ៍្ឌិ
សប្រមាបប់�មេ�ញមេសចំកតីប្រត្តូវិការិដ្ឋល់ក�ើករិ និុង្គប្របជា�លរិដ្ឋឋ
ប្រ��ទាំ�ង្គចុំ��ិនុិត្តយមេ��លមេហដ្ឋាឋ រិចំនាស�ុន័ុធនានាមេ�ត្ត�បនុ់
អភូវិិឌ្ឍឍនុ ៍�ាុង្គ ឫទីធី ខែសនុដី្ឋ មេ�ប្រសុកស�មេរាង្គទីង្គ មេ�ត្តតក��ង្គស់ុឺ
នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល និុង្គសួរិសុ�ទុីកខប្រកុ�ការិងារិ
មេប្រគឿង្គចំប្រក ប្រ��ទាំ�ង្គចុំ��ិនុិត្តយ និុង្គជិ�រុិញប្រកុ�ការិងារិសាង្គ-
សង្គទ់ី�នុបទឹ់ីកមេ�មេល�ថ្ងៃ�ាដី្ឋទី�ហ�១៣ហិកតា ខែដ្ឋលអាចំសតុក
ទីឹកសូាត្តប្របមាណ្ឌិជា១លានុខែ�ាប្រត្តគូប មេដ្ឋ��ីបី�មេ�ញមេសចំកតី
ប្រត្តូវិការិដ្ឋល់ប្របជា�លរិដ្ឋឋរិស់មេ�ត្ត�បនុអ់ភូវិិឌ្ឍឍនុ ៍�ាុង្គ ឫទីធ ី
ខែសនុជិយ័ មេ�ភូំ�ខែសនុដី្ឋ ប្រសុកស�មេរាង្គទីង្គ មេ�ត្តតក��ង្គស់ុឺ 

នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១។
-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល និុង្គនា�យកប្របហុក�យួចំ�នុួនុ

ខែចំកជូិនុ�ន្រ្តីនុតរីាជិការិថ្ងៃនុសាលារាជិធានីុភូំ�មេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ 
ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គសួរិសុ�ទុីកខក�ើករិ ប្រ��ទាំ�ង្គ
ចុំ��ិនុិត្តយមេ��លមេរាង្គចិំ�ច ឹ�សត្តះ�ខែ� ចំមាា រិធុមេរិនុ និុង្គនា�យក
អ�មេណ្តាយខែចំកជូិនុក�ើករិ នុិង្គកុមារា កុមារិ ីមេ�ភូំ�ខែសនុដី្ឋ 
ប្រសុកស�មេរាង្គទីង្គ មេ�ត្តតក��ង្គស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គសួរិសុ�ទុីកខក�ើករិ ប្រ��ទាំ�ង្គ
ចុំ��ិនុិត្តយមេ��លមេហដ្ឋាឋ រិចំនាស�ុន័ុធ ប្រប�ន័ុធធារាសាន្រ្តីសត នុិង្គ
ស�ណ្ឌិង្គន់ានា មេ�ឃុុំ�ខែកវិ�ុស ប្រសុកសាឹង្គហាវិ មេ�ត្តតប្រ��សីហនុុ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។  

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គសួរិសុ�ទុីកខក�ើករិ ប្រ��ទាំ�ង្គ
ចុំ��ិនុិត្តយមេ��លការិងារិសាែ បនា មេហដ្ឋាឋ រិចំនាស�ុន័ុធ�លូវិ ប្រប�ន័ុធ
ធារាសាន្រ្តីសត កសិដ្ឋាឋ នុចិំ�ច ឹ�សត្តះមេ�ត្ត�បនុអ់ភូវិិឌ្ឍឍនុ ៍�ាុង្គ 
ឫទីធី ខែសនុជិយ័ មេ�ភូំ�ខែសនុដី្ឋ ប្រសុកស�មេរាង្គទីង្គ មេ�ត្តតក��ង្គ-់
សុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ទីី១៤ ទីី២១ និុង្គថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គសួរិសុ�ទុីកខក�ើករិ ប្រ��ទាំ�ង្គ
ចូំលរិ�ួដ្ឋា�មេដ្ឋ��ប្រកូចំ�លុង្គ មេ�ភូំ�ខែសនុដី្ឋ ប្រសុកស�មេរាង្គទីង្គ មេ�ត្តត
ក��ង្គស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គសួរិសុ�ទុីកខក�ើករិ ប្រ��ទាំ�ង្គ
ចុំ��ិនុិត្តយមេ��លទី�នុបទឹ់ីកទាំ�ង្គ៥ខែដ្ឋលមេទី�បខែត្តសាង្គសង្គរ់ិចួំ 
មេ�ឃុុំ�ខែកវិ�ុស ប្រសុកសាឹង្គហាវិ មេ�ត្តតប្រ��សីហនុុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ 
ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គសួរិសុ�ទុីកខក�ើករិ ប្រ��ទាំ�ង្គ
ចុំ��ិនិុត្តយមេរាង្គចំប្រក�លិត្តចំ�ណី្ឌិសត្តះ និុង្គអមេ�ើ �ញចូំលរិ�ួ
ជា�យួក�ើករិដ្ឋា�មេដ្ឋ��ប្រ�ីង្គ មេ�ឃុុំ�ខែកវិ�ុស ប្រសុកសាឹង្គហាវិ 
មេ�ត្តតប្រ��សីហនុុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ មេលាកជិ�ទាំវិ 
�ី ្រូរ៉៉ាសំ ីប្របធានុ និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ ឃួនួន ឃួនំឌីី សមា-
ជិិកាគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៥ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលមេឈឺះង្គយល់អ��សីភា�ការិណ៍្ឌិ
ទូីមេ� ជា�ិមេសសសភា�ការិណ៍្ឌិសនុតិសុ� សណ្តាត បធំ់ាបស់ង្គគ� 

សរាជិក សរាជិ�បពរឹ�្ធសភាែំវះ្រ�ទេពញ�រងារទេ�តាម្រោា ភូូមិភាគទាំ �ង៨



សកម្មភាពគណៈកម្មការ10
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

សាែ នុភា�វិវិិឌ្ឍឍជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ និុង្គបាតុ្តភូូត្តធ�ើជាតិ្ត ប្រ��ទាំ�ង្គ
នា�យកថំា�មេ�ទីយ មាា ស់ អាល់កុល រិមេទី�រិុញ សមេ�ល�កប�ពាំក ់
�វិកិា និុង្គសមាៈ រិ�យួចំ�នុួនុ ខែចំកជូិនុ�ន្រ្តីនុតីថំាកដ់្ឋឹកនា�ប្រសុក
�ញាឮ មេ�ត្តតកណ្តាត ល។

-ប្របមេគនុមេទីយយទាំនុ�យួចំ�នុួនុដ្ឋល់សមេ�តចំប្រ��ឧត្តត��ុនីុ ជា 
ស�អាង ប្រ��មេ�គណ្ឌិមេ�ត្តតកណ្តាត ល មេ�វិត្តតសុវិណ្ឌិណ វារិ ីសែិត្ត
មេ�ឃុុំ�ខែប្រ�កតាខែទីនុ ប្រសុក�ញាឮ មេ�ត្តតកណ្តាត ល នុិង្គខែចំក
�វិកិា�យួចំ�នុួនុជូិនុយ៉ាយជិី តាជិី។

-មេលាក នតំ ប៉ាត ទីបី្របឹកាប្រកសួង្គធនុធានុទឹីក និុង្គ
ឧតុ្តនិុយ� ត្ត�ណ្តាង្គមេលាក ថន សវំោា  អភូបិាល ថ្ងៃនុ
គណ្ឌិ�អភូបិាលប្រសុក�ញាឮ នា�យកមេទីយយទាំនុមេ�ប្របមេគនុ
ប្រ��សង្គឃគង្គម់េ�វិត្តតខែត្តីង្គ និុង្គវិត្តតប្រ��វិហិារិស�ណ្ឌិ។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥  ខែ�ឧសភា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត្តត�  
អុំក ្រុំនទេឈុំឿន ប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៦ប្រ�ឹទីធសភាបានុ
អមេ�ើ �ញជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលជា�យួនុឹង្គប្រកុ�ប្របឹកាប្រសុក
ត្តីូង្គឃុំើុ �  មេ�ត្តតត្តីូង្គឃុំើុ �  សតី�ីការិអនុុវិត្តតមេ�លនុមេយ៉ាបាយ
វិ�ិជិឈការិ និុង្គវិសិហ�ជិឈការិមេ�ថំាកម់េប្រកា�ជាតិ្ត ការិអនុុវិត្តត
មេ�លនុមេយ៉ាបាយ ភូូ� ិឃុុំ� សងាា ត្តម់ានុសុវិត្តែិភា�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តា� ម៉មំ 
ជរឹមហ៊ុុំយ ប្របធានុ ឯកឧត្តា� រ៉ាន់ ទេឈុំឿន អនុុប្របធានុ
គណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៧ប្រ�ឹទីធសភា និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ មំ� សោ្ត ្រ់ 
មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៨ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញជិួប
ស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលមេឈឺះង្គយល់អ��ីសាែ នុភា�រិស់មេ� នុិង្គ

ការិប្របកបរិបរិទីទីលួទាំនុរិបស់បង្គបូូនុប្របជា�លរិដ្ឋឋជិបួការិ
ល�បាកកំុង្គសាែ នុភា�បិទី�ាបរ់ាជិធានីុភូំ�មេ�ញនាមេ�លកនុលង្គ
មេ�មេដ្ឋាយប្រ�ឹត្តតិការិណ៍្ឌិសហគ�នុ ៍២០កុ�ៈ�   ប្រ��ទាំ�ង្គ�តល់
មេសី�ង្គអាហារិ�យួចំ�នុួនុជូិនុប្រកុ�ប្របឹកាសងាា ត្តប់ឹង្គធ� នុិង្គ
សងាា ត្តប់្របទី�ឡាង្គ សែិត្តកំុង្គ�ណិ្ឌិក�បូល រាជិធានីុភូំ�មេ�ញ។

2ឯកឧត្តា� ម៉ំម ជរឹមហ៊ុុំយ ប្របធានុ និុង្គឯកឧត្តា� 
រ៉ាន់ ទេឈុំឿន អនុុប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៧ប្រ�ឹទីធសភា
បានុអមេ�ើ �ញ៖

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលមេឈឺះង្គយល់អ��ីសាែ នុភា�រិស់មេ� 
និុង្គការិប្របកបរិបរិទីទីលួទាំនុរិបស់បង្គបូូនុប្របជា�លរិដ្ឋឋជិបួ
ការិល�បាកកំុង្គសាែ នុភា�បិទី�ាបរ់ាជិធានីុភូំ�មេ�ញនាមេ�ល
កនុលង្គមេ�មេដ្ឋាយប្រ�ឹត្តតកិារិណ៍្ឌិសហគ�នុ ៍២០កុ�ៈ�  ប្រ��ទាំ�ង្គ
�តល់មេសី�ង្គអាហារិ�យួចំ�នួុនុជូិនុប្រកុ�ប្របឹកាសងាា ត្តម់េភូល�ង្គ-
មេឆ្ល�រិមេទី� �ណិ្ឌិក�បូល រាជិធានីុភំូ�មេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១។
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-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលមេឈឺះង្គយល់អ��ីសាែ នុភា�រិស់មេ� 
នុិង្គការិប្របកបរិបរិទីទីួលទាំនុរិបស់បង្គបូូនុប្របជា�លរិដ្ឋឋជិួប
ការិល�បាកកំុង្គសាែ នុភា�បិទី�ាបរ់ាជិធានីុភូំ�មេ�ញនាមេ�ល
កនុលង្គមេ�មេដ្ឋាយប្រ�ឹត្តតកិារិណ៍្ឌិសហគ�នុ ៍២០កុ�ៈ�  ប្រ��ទាំ�ង្គ
�តល់មេសី�ង្គអាហារិ�យួចំ�នួុនុជូិនុប្រកុ�ប្របឹកាសងាា ត្តម់េសំារិ 
នុិង្គសងាា ត្តឳ់មេឡាក សែិត្តកំុង្គ�ណិ្ឌិក�បូល រាជិធានីុភូំ�មេ�ញ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត្តត� ម៉ម ្រុំននាំង ប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិ
ទីី១០ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-�តល់នូុវិ�វិកិាឧបត្តែ�ៈចំ�នុួនុ១�ុនឺុដុ្ឋលាល រិ ដ្ឋល់រិដ្ឋឋបាល
ប្រសុកកណ្តាត លសាឹង្គ មេដ្ឋ��ីមីេប្រប�ប្របាស់កំុង្គការិឧបត្តែ�ៈបនុតដ្ឋល់
ប្របជា�លរិដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុង្គមេធះ�ចំតាត ឡុីស័ក នុិង្គមេដ្ឋ��ីទីីបស់ាា ត្ត់
ការិឆ្លលង្គរាលដ្ឋាលជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ មេ�ប្រសុកកណ្តាត លសាឹង្គ 
មេ�ត្តតកណ្តាត ល នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គនា�យកអ�មេណ្តាយ�តល់ជូិនុប្របជា-
�លរិដ្ឋឋឃុុំ�មេ�កប្រត្តបច់ំ�នុួនុ១០៨ប្រគួសារិ ខែដ្ឋលមានុជីិវិភា�
�ះ�ខាត្តកំុង្គអ�ឡុុង្គមេ�លជិួបប្របទី�វិបិត្តតិជិ�ងឺ្គកូវិដី្ឋ-១៩ មេ�ឃុុំ�
មេ�កប្រត្តប ់និុង្គឃុុំ�ប្រត្តពាំ�ង្គខែវិង្គ ប្រសុកកណ្តាត លសាឹង្គ មេ�ត្តត
កណ្តាត ល នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត្តត� ទេខៀវ មំត អនុុប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១
ប្រ�ឹទីធសភា នុិង្គឯកឧត្តត� ទេ�ព យ�ំ្ធី សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិ
ទីី៨ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ នុិង្គនា�យកអ�មេណ្តាយ
ជាមាា ស់ អាល់កុល មេសៀវិមេ�ឯកសារិចំាប ់និុង្គ�វិកិា�យួ
ចំ�នួុនុជូិនុប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ��ង្គទឹីក ប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ�អមេងាា ល នុិង្គ
រិដ្ឋឋបាលប្រសុកដ្ឋ�ណ្តាកច់ំមេង្គូ�រិ មេ�ត្តតខែកប នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១ ។ 

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ នុិង្គនា�យកអ�មេណ្តាយ
ជាមាា ស់ អាល់កុល មេសៀវិមេ�ឯកសារិចំាប ់នុិង្គ�វិកិា�យួ
ចំ�នួុនុជូិនុរិដ្ឋឋបាលប្រកុង្គខែកប ប្រកុ�ប្របឹកាសងាា ត្តថ់្ងៃប្រ�ធ� ប្រកុ�-
ប្របឹកាសងាា ត្តអូ់រិប្រកសារិ ប្រកុ�ប្របឹកាសងាា ត្តខ់ែកប ប្រកុង្គខែកប 
មេ�ត្តតខែកប នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គនា�យកមេភូសជិើ� 
នុិង្គ�វិកិា�យួចំ�នុួនុជូិនុ�ន្រ្តីនុតី បុគគលិក ក�ើករិ ថ្ងៃនុ�នុាីរិមេ�ទីយ
បខែង្គូកមេ�ត្តតខែកប សែិត្តមេ�កំុង្គភូូ�ខិែកប សងាា ត្តខ់ែកប ប្រកុង្គខែកប 
មេ�ត្តតខែកប នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យក�វិកិាឧបត្តែ�ៈជូិនុសាខាកាកបាទីប្រកហ�ក�ុុជា
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ប្របចាំ�មេ�ត្តតតាខែកវិ មេ�ទីីសំាកក់ារិសាខាកាកបាទីប្រកហ�
មេ�ត្តតតាខែកវិ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត្តត�  អាយ  ខន  អនុុប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិ
ទីី៦ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល  នុិង្គសួរិសុ�ទុីកខកង្គកមាល �ង្គ
ប្របចាំ�ការិ ប្រត្តួត្ត�ិនិុត្តយកំុង្គមេ�លមេ�ចំ�ណុ្ឌិចំឃុុំ�អណ្ឌិតូ ង្គទឹីក 
កំុង្គប្រសុកបទុី�សាគរិ មេ�ត្តតមេកា�កុង្គ នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលជា�យួនុឹង្គសមាជិិក សមាជិិកា
ប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ�ដ្ឋង្គខែ�ង្គ ប្របធានុភូូ� ិនាយបាុសត�នុគរិបាល
រិដ្ឋឋបាលឃុុំ� ប្រសុកខែប្រសអ�បិល មេ�ត្តតមេកា�កុង្គ មេដ្ឋ��ីមីេឈឺះង្គយល់
និុង្គកាត បនូ់ុវិសាែ នុការិណ៍្ឌិទូីមេ� ខែ�នុការិមេឆុ្នាំ�មេ�កានុក់ារិ
មេបា�មេឆំ្នាំត្តមេប្រជិ�សមេរិ �សសមាជិិកប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ� សងាា ត្តឆំ់្នាំ�
២០២២ និុង្គការិអនុុវិត្តតមេ�លនុមេយ៉ាបាយភូូ� ិឃុុំ� សងាា ត្ត់
មានុសុវិត្តែិភា� និុង្គការិបមេង្គា�ត្តគណ្ឌិ:កមាើ ធិការិមេដ្ឋា�ប្រសាយ
ទី�នាស់មេប្រ�ប្រប�ន័ុធតុ្តលាការិមេ��ូលដ្ឋាឋ នុ នុិង្គប្រគបភ់ូ�ូ ិឱយ
បមេង្គា�ត្តប្រកុ�មេដ្ឋា�ប្រសាយទី�នាស់តា�ស�ណូ្ឌិ��រិនានាកំុង្គ
�ូលដ្ឋាឋ នុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលជា�យួនុឹង្គសមាជិិក សមាជិិកា
ប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ�ជិី�មេប្រកា� ប្របធានុភូូ� ិនាយបាុសត�នុគរិបាល
រិដ្ឋឋបាលឃុុំ� ប្រសុកខែប្រសអ�បិល មេ�ត្តតមេកា�កុង្គ មេដ្ឋ��ីមីេឈឺះង្គយល់ 
និុង្គកាត បនូ់ុវិសាែ នុការិណ៍្ឌិទូីមេ� ខែ�នុការិមេឆុ្នាំ�មេ�កានុក់ារិ
មេបា�មេឆំ្នាំត្តមេប្រជិ�សមេរិ �សសមាជិិកប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ� សងាា ត្តឆំ់្នាំ�
២០២២ និុង្គការិអនុុវិត្តតមេ�លនុមេយ៉ាបាយភូូ� ិឃុុំ� សងាា ត្ត់
មានុសុវិត្តែិភា� និុង្គការិបមេង្គា�ត្តគណ្ឌិ:កមាើ ធិការិមេដ្ឋា�ប្រសាយ
ទី�នាស់មេប្រ�ប្រប�ន័ុធតុ្តលាការិមេ��ូលដ្ឋាឋ នុ និុង្គប្រគបភ់ូូ�ឱិយ
មានុបមេង្គា�ត្តប្រកុ�មេដ្ឋា�ប្រសាយទី�នាស់តា�ស�ណូ្ឌិ��រិនានា
កំុង្គ�ូលដ្ឋាឋ នុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលជា�យួនុឹង្គសមាជិិក សមាជិិកា
ប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ�ភូើមីាស ប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ�មេកា�មេសតចំ ប្របធានុ 

អនុុប្របធានុភូូ� ិកំុង្គប្រសុកគីរិសីាគរិ មេ�ត្តតមេកា�កុង្គ មេដ្ឋ��ីី
មេឈឺះង្គយល់ នុិង្គកាត បនូ់ុវិសាែ នុការិណ៍្ឌិទូីមេ� ខែ�នុការិមេឆុ្នាំ�
មេ�កានុក់ារិមេបា�មេឆំ្នាំត្តមេប្រជិ�សមេរិ �សសមាជិិកប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ� 
សងាា ត្តឆំ់្នាំ�២០២២ និុង្គការិអនុុវិត្តតមេ�លនុមេយ៉ាបាយភូូ� ិ
ឃុុំ� សងាា ត្តម់ានុសុវិត្តែិភា� នុិង្គការិបមេង្គា�ត្តគណ្ឌិ:កមាើ ធិការិ
មេដ្ឋា�ប្រសាយទី�នាស់មេប្រ�ប្រប�ន័ុធតុ្តលាការិមេ��ូលដ្ឋាឋ នុ និុង្គ
ប្រគបភ់ូ�ូ ិឱយបមេង្គា�ត្តប្រកុ�មេដ្ឋា�ប្រសាយទី�នាស់តា�ស�ណូ្ឌិ��រិ
នានាកំុង្គ�ូលដ្ឋាឋ នុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តា� រ៉ាន់
ទេឈុំឿន អនុុប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៧ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ
ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គខែ�លង្គការិមេកាត្តសរិមេស�រិ ប្រ��ទាំ�ង្គ
ឧបត្តែ�ៈមេសី�ង្គអាហារិជូិនុប្រកុ�ប្របឹកាសងាា ត្ត ់និុង្គ�ន្រ្តីនុតីនុគរិ-
បាលបាុសត�សងាា ត្តទឹ់ីកលូកទី់ី២ �ណិ្ឌិទីួលមេ�ក រាជិធានីុ-
ភូំ�មេ�ញ ខែដ្ឋលបានុ�ិត្ត��រិ�ួសហការិ�ំអនុុវិត្តតមេសចំកតីខែណ្ឌិនា�
រិបស់រាជិរិដ្ឋាឋ ភូបិាល។

2ឯកឧត្តត� ចម៉ន-សំផីាន ់អនុុប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិ
ទីី៩ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គឧបត្តែ�ៈមេសី�ង្គអាហារិ ប្រ��ទាំ��វិកិា
�យួចំ�នុួនុជូិនុប្រគួសារិរិង្គមេប្រ��មេដ្ឋាយ�យល់កន្រ្តីនាត ករ់ិល��ា�
ចំ�នួុនុ២ប្រគួសារិ ប្រគួសារិប្រកីប្រកចំ�នុួនុ៥ប្រគួសារិ មេ�ភូូ�បិ្រ���នាល
ប្រ��ទាំ�ង្គបានុចូំលរិ�ួបណុ្ឌិយស�ប្របជា�លរិដ្ឋឋមេ�ភូ�ូបិ្រត្តពាំ�ង្គ-
រុិនុ ឃុុំ�ប្រ���នាល  ប្រសុកក��ង្គម់េរាទី� មេ�ត្តតសាះ យមេរិៀង្គ នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ 



សកម្មភាពគណៈកម្មការ13
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ នុិង្គនា�យកសមាៈ រិ
ឧបត្តែ�ៈប្រគួសារិប្រកីប្រកចំ�នួុនុ១០ប្រគួសារិ មេ�ឃុុំ�ប្រ���នាល  ប្រ��
ទាំ�ង្គប្របមេគនុប្រ��សង្គឃគង្គច់ាំ�ប្រ��វិសាមេ�វិត្តតប្រ���នាល  នុិង្គ
វិត្តតប្រត្តពាំ�ង្គលាចំ និុង្គបានុចុំ�សួរិសុ�ទុីកខប្រគួសារិស�ចំ�នុួនុ
២ប្រគួសារិ មេ�ភូូ�បិ្រត្តពាំ�ង្គរិុនុ នុិង្គភូូ�បិ្រ���នាល  ឃុុំ�ប្រ���នាល  
ប្រសុកក��ង្គម់េរាទី� មេ�ត្តតសាះ យមេរិៀង្គ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត្តត� ចហ៊ុម ខន អនុុប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិ
ទីី១០ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គឧបត្តែ�ៈមេភូសជិើ� �វិកិា�យួចំ�នុួនុ
ជូិនុប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ� នុិង្គកង្គកមាល �ង្គមានុស�ត្តែកិចំចចំ�នុួនុ២៦
នាក ់ខែដ្ឋលក��ុង្គអនុុវិត្តតវិធិានុការិបិទី�ាបប់ងាា រិការិរិកីរាលដ្ឋាល
ថ្ងៃនុជិ�ងឺ្គកូវិដី្ឋ-១៩ មេ�ភូូ�មិេតំាត្តប្រជិុ� ឃុុំ�ពំាំយ ប្រសុកស�មេរាង្គទីង្គ 
មេ�ត្តតក��ង្គស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូំលរិ�ួបុណ្ឌិយស�មេលាក �ូែ រ ីសមាជិិកប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ�
បរិមេសដ្ឋឋ មេ�ឃុុំ�បរិមេសដ្ឋឋ ប្រសុកបរិមេសដ្ឋឋ មេ�ត្តតក��ង្គស់ុឺ នា
ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ និុង្គថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� 
ោ � �ំ� មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ
ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាលជា�យួនុឹង្គប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ� នុិង្គសួរិសុ�
ទុីកខប្របជា�លរិដ្ឋឋមេ�ឃុុំ�ស�ឡូុត្ត ប្រសុកស�ឡូុត្ត មេ�ត្តតបាត្តដ់្ឋ�បង្គ។

2ឯកឧត្តត� គិន ច�ត មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិ

ទីី២ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖
-នា�យក�វិកិាផ្តាំា ល់�លួនុ និុង្គ�វិកិារិបស់ឯកឧត្តត� ទេខៀវ 

មំត ប្របធានុប្រកុ�សមាជិិកប្រ�ឹទីធសភាប្របចាំ�ភូូ�ភិាគទីី៥ មេ�
ប្របគល់ជូិនុសាខាកាកបាទីប្រកហ�ក�ុុជាប្របចាំ�មេ�ត្តតតាខែកវិ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល និុង្គឧបត្តែ�ៈ�វិកិា�យួចំ�នុួនុជូិនុ
សមាជិិកប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ�ថ្ងៃប្រ�យុថាា  និុង្គឃុុំ�ប្រក�ុ�ឈូឺក មេ�សាលា
ឃុុំ�ប្រក�ុ�ឈូឺក ប្រសុកមេកា�អខែណ្ឌិត ត្ត មេ�ត្តតតាខែកវិ សប្រមាបម់េរិៀបចំ�
កខែនុលង្គមេធះ�ចំតាត ឡីុស័ក និុង្គជួិសជុិស�លូវិ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ មេលាកជិ�ទាំវិ 
កង ទេ�រធ៍ំន មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៣ប្រ�ឹទីធសភា
បានុអមេ�ើ �ញជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល និុង្គសួរិសុ�ទុីកខសមា-
ជិិកប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ�ក��ង្គប់្រតាចំខាង្គមេក�ត្ត ប្របធានុ អនុុប្របធានុ
ភូ�ូ ិសមាជិិកភូ�ូ ិនុិង្គបាុសា�រិដ្ឋឋបាលឃុុំ� សរិុបចំ�នួុនុ២៨នាក ់
ប្រសី៩នាក ់ប្រ��ទាំ�ង្គបានុឧបត្តែ�ៈអង្គារិចំ�នុួនុ២មេតានុ ប្របគល់
ជូិនុរិដ្ឋឋបាលប្រសុក នុិង្គរិដ្ឋឋបាលឃុុំ�ក��ង្គប់្រតាចំខាង្គមេក�ត្ត ប្រសុក
ក��ង្គប់្រតាចំ មេ�ត្តតក��ត្ត សប្រមាបខ់ែចំកជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋ�ះ�ខាត្ត
កំុង្គយុទីធនាការិប្របយុទីធប្របឆ្នាំ�ង្គជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩។

2ឯកឧត្តត� អន សុំ� មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៤
ប្រ�ឹទីធសភា នុិង្គឯកឧត្តា� ទេឈុំើយ ចាន់ោ មេលខាធិការិ
គណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៧ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖
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-នា�យក�វិកិាជូិនុសាខាកាកបាទីប្រកហ�មេ�ត្តតបនាា យ-
មានុជិយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ នុិង្គនា�យកមេប្រគឿង្គ
បរិមិេភាគជូិនុបង្គបូូនុប្របជា�លរិដ្ឋឋ�ិការិ ចាំស់ជិរា មានុជីិវិភា�
�ះ�ខាត្តចំ�នួុនុ៥០ប្រគួសារិ មេ�ឃុុំ�មេ�ករិមេ�ៀត្ត ប្រសុក�ើ�ួក 
មេ�ត្តតបនាា យមានុជិយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� ឆាយ 
វោា  មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៥ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ
ជាអធិបតី្តភា�កំុង្គ�ិធីខែចំកអ�មេណ្តាយរាា មាា ឌ្ឍនុរិបស់សមា-
គ�ប្របភូ�លូក�ុុជាដ្ឋល់ប្រគួសារិប្រកីប្រកចំ�នុួនុ២០០ប្រគួសារិ 
មេ�ភូូ�បិ្រ��មេ�ត  ឃុុំ�ប្រត្តពាំ�ង្គ�លុង្គ ប្រសុក�ញាខែប្រកក ប្រ��ទាំ�ង្គ
ចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គនា�យកអ�មេណ្តាយខែចំកជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋ
ជិួបការិល�បាកមេ�ប្រសុកត្តីូង្គឃុំើុ � មេ�ត្តតត្តីូង្គឃុំើុ �។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� ឆាយ 
វោា  មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៥ប្រ�ឹទីធសភា និុង្គឯកឧត្តត� 

ឡាន់ ឆន មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១០ប្រ�ឹទីធសភាបានុ
អមេ�ើ �ញនា�យក�វិកិារិបស់ប្រកុ�សមាជិិកប្រ�ឹទីធសភាប្របចាំ�
ភូូ�ភិាគទីី២ ជូិនុរិដ្ឋឋបាលមេ�ត្តតត្តីូង្គឃុំើុ � សប្រមាបឧ់បត្តែ�ៈប្របជា-
�លរិដ្ឋឋទីទួីលរិង្គនូុវិមេប្រ���ហនុតរាយមេដ្ឋាយ�យល់�យុ� កាល�ី
ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ សែិត្តមេ�សាលាមេ�ត្តតត្តីូង្គឃុំើុ �។  

2ឯកឧត្តត�  គរឹម  ធា  មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៦
ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គសួរិសុ�ទុីកខប្របជា�លរិដ្ឋឋរិង្គ-
មេប្រ��មេដ្ឋាយសារិ�យល់កន្រ្តីនាត កប់ណ្តាត លឱយ�ូចំខាត្ត�ា�ស�ខែបង្គ 
និុង្គប្រទី�យស�ីតិ្តតចំ�នុួនុ៣៩ប្រគួសារិ មេប្រកា�អធិបតី្តភា�
មេលាកជិ�ទាំវិកិត្តតសិង្គគហបណិិ្ឌិត្ត ចមន៉ ស�អន ឧបនាយក-
រិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុតី រិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុតីប្រកសួង្គទី�នាកទ់ី�នុង្គរិដ្ឋឋសភា ប្រ�ឹទីធសភា នុិង្គ
អធិការិកិចំច មេ�ឃុុំ�មេតំាត្ត នុិង្គឃុុំ��ើី ប្រសុកក��ង្គម់េរាទី� មេ�ត្តត
សាះ យមេរិៀង្គ នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល និុង្គសួរិសុ�ទុីកខប្របជា�លរិដ្ឋឋ
រិង្គមេប្រ��មេដ្ឋាយសារិ�យល់�យុ�បណ្តាត លឱយ�ូចំខាត្ត�ា�ស�ខែបង្គ 
នុិង្គប្រទី�យស�ីតិ្តតចំ�នុួនុ៥៨០ប្រគួសារិ មេប្រកា�អធិបតី្តភា�
មេលាកជិ�ទាំវិកិត្តតសិង្គគហបណិិ្ឌិត្ត  ចមន៉  ស�អន ឧបនាយក-
រិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុតី រិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុតីប្រកសួង្គទី�នាកទ់ី�នុង្គជា�យួរិដ្ឋឋសភា ប្រ�ឹទីធសភា
នុិង្គអធិការិកិចំច មេ�ភូូ�ជិិីកដី្ឋ ឃុុំ�អណ្ឌិតូ ង្គប្រត្តខែបក ភូូ�បិ្រកសា�ង្គ
ឃុុំ�ប្រកសា�ង្គ និុង្គភូូ�អិមេនុាង្គ ឃុុំ�ថ្ងៃប្រជិធ� ប្រសុករិមាសខែហក មេ�ត្តត
សាះ យមេរិៀង្គ នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ។

-ចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គនា�យក�វិកិា�យួចំ�នុួនុជូិនុប្រគួសារិ
ស�មេលាក ទេឡា សាមំន ជិ�ទីបទី់ី២ មេ�ភូូ�ថិ្ងៃប្រ�ចំ�បក ់ឃុុំ�
មេឈឺ�ទាំល ប្រសុកសាះ យប្រជិ� មេ�ត្តតសាះ យមេរិៀង្គ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�
ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត្តា� ទេឈុំើយ ចាន់ោ មេលខាធិការិគណ្ឌិ�-
ក�ើការិទីី៧ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល និុង្គសួរិសុ�ទុីកខបង្គបូូនុប្របជា-
�លរិដ្ឋឋអំកលកដូ់្ឋរិចំល័ត្តតា��ាូតូ្តកង្គប់ី មេ�ទីីតា�ង្គបិទី�ាប ់
ខាង្គលិចំ�ារិមេបាា យខែបាត្ត�ើី ប្រកុង្គមេបាា យខែបាត្ត មេ�ត្តតបនាា យ-



សកម្មភាពគណៈកម្មការ15
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

មានុជិយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គសួរិសុ�ទុីកខ ប្រ��ទាំ�ង្គឧបត្តែ�ៈ
មេសី�ង្គអាហារិជូិនុបង្គបូូនុប្របជា�លរិដ្ឋឋ ចាំស់ជិរា មានុជិីវិភា�
�ះ�ខាត្ត ៦៨ប្រគួសារិ ចំ�នួុនុ៤ភូូ� ិគឺភូ�ូគុិត្តតសត្ត ភូ�ូកូិបតូ្តចំ 
ភូូ�មិេកា�ចាំរិ នុិង្គភូូ�យិ៉ាយអត្ត សែិត្តកំុង្គឃុុំ�គុត្តតសត្ត ប្រសុក
អូរិមេប្រ� មេ�ត្តតបនាា យមានុជិយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�
២០២១ ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� �រឹម 
�ន មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៩ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ
ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខប្របជា�លរិដ្ឋឋ និុង្គបានុ
នា�មេទីយយវិត្តែុមេ�ប្របមេគនុប្រ��សង្គឃគង្គច់ាំ�ប្រ��វិសាមេ�វិត្តត
�ងួ្គមេរិៀវិ ឃុុំ��ងួ្គមេរិៀវិ ប្រសុកត្តីូង្គឃុំើុ � មេ�ត្តតត្តីូង្គឃុំើុ �។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� ឡាន់
ឆន មេលខាធិការិគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១០ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ
មេ�រិ�វិញិ្ហាញ ណ្ឌិកខនុធស�ឯកឧត្តត� សកំ សាម ឪ�ុកមេកើក
ឯកឧត្តត� ឆន មំនី ទីីប្របឹកាសមេ�តចំអគគ�ហា�ញាចំប្រកី
ទេហ៊ុង ស�រនិ ប្របធានុរិដ្ឋឋសភា មេ�មេគហដ្ឋាឋ នុសែិត្តកំុង្គភូូ�ិ
មេជិ�ង្គឡុង្គ សងាា ត្តសួ់ង្គ ប្រកុង្គសួង្គ មេ�ត្តតត្តីូង្គឃុំើុ � ។

2ឯកឧត្តត� ជរឹម លាវ សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១
ប្រ�ឹទីធសភា  នុិង្គឯកឧត្តត�  បែរឹង  គរឹមបសុាន  សមាជិិក
គណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៣ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ចុំ�ប្រត្តួត្ត�ិនុិត្តយ�លូវិមេបតុ្តង្គភាើ ប�ី់ឃុុំ�មេកា�សុទិីនុ ប្រសុក

មេកា�សុទិីនុ�កភូ�ូមិេកា��តិ្តត ប្រសុកក��ង្គម់េសៀ� និុង្គស�ណ្ឌិង្គ់
ទី�នុបប់មេង្គា�រិ និុង្គប្រប�ន័ុធមេដ្ឋា�ទឹីកខែដ្ឋលជាអ�មេណ្តាយដ្ឋថ៏្ងៃ�លថាល
រិបស់សមេ�តចំវិបិុលមេសនាភូកត ីសាយ ឈុំំ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា 
នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូំលរិ�ួទិីវាកាកបាទីប្រកហ��ួបទីី១៥៨ នុិង្គនា�យក
�វិកិាប្រកុ�សមាជិិកប្រ�ឹទីធសភាប្របចាំ�ភូូ�ភិាគទីី២ នុិង្គ�វិកិា
ផ្តាំា ល់�លួនុជូិនុសាខាកាកបាទីប្រកហ�មេ�ត្តតក��ង្គច់ាំ� នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ 
ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ� ២០២១។

 -ចូំលរិ�ួ និុង្គនា�យក�វិកិាជូិនុសាខាកាកបាទីប្រកហ�
មេ�ត្តតត្តីូង្គឃុំើុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ� ២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� ជរឹម
លាវ សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ
ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គឧបត្តែ�ៈ�វិកិាជូិនុប្រគួសារិស�
ចំ�នុួនុ៦ប្រគួសារិ និុង្គន្រ្តីសតីសប្រមាលកូនុចំ�នុួនុ៦នាក ់នុិង្គសាលា
ឃុុំ�ប្រត្តពាំ�ង្គគរិ ប្រសុកមេជិ�ង្គថ្ងៃប្រ� មេ�ត្តតក��ង្គច់ាំ�។
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2ឯកឧត្តត� ល ីសារ ីសមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៣
ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គខែចំកក�ចប់
អាហារិជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋចំ�នុួនុ២០០ប្រគួសារិ មេ�ភូូ�ទិាំះ រិ�ើី 
ភូ�ូថិ្ងៃប្រ��ំង្គ និុង្គភូូ�ចិំប្រកីទីីង្គ ប្រសុកទឹីកឈូឺ មេ�ត្តតក��ត្ត នា
ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គខែចំកក�ចប់
អាហារិជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋ�ក�ីភូូ�កិ��ង្គប់្រកុង្គ ភូូ�កិ��ង្គស់�មេរាង្គ
និុង្គភូូ�បិ្រត្តពាំ�ង្គធ�ចំ�នុួនុ១២៣ប្រគួសារិ មេ�ភូូ�កិ��ង្គប់្រកុង្គ ឃុុំ�
ក��ង្គខ់ែប្រគង្គ ប្រសុកទឹីកឈូឺ មេ�ត្តតក��ត្ត នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គខែចំកក�ចប់
អាហារិជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋចំ�នុួនុ៣៥០ប្រគួសារិ មេ�ភូូ�ទិីទឹីង្គថ្ងៃ�ៃ 
ឃុុំ�បឹង្គទូីក ប្រសុកទឹីកឈូឺ មេ�ត្តតក��ត្ត នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូំលរិ�ួរិ �ខែលក�រិណ្ឌិទុីកខប្របជា�លរិដ្ឋឋ មេ�ភូូ�ថិ្ងៃប្រ��ំង្គ 
ឃុុំ�ថ្ងៃប្រ��ំង្គ ប្រសុកទឹីកឈូឺ មេ�ត្តតក��ត្ត នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� សត 
ោឌីី សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៤ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ
ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គ�ិភាកាការិងារិជា�យួនុឹង្គមេ�ឃុុំ� 
ប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ� សាី�ីការិអនុុវិត្តតមេ�លនុមេយ៉ាបាយភូូ� ិឃុុំ� 
សងាា ត្តម់ានុសុវិត្តែិភា� ការិបងាា រិទីបស់ាា ត្តជ់ិ�ងឺ្គកូវិដី្ឋ-១៩ និុង្គ
ការិងារិអភូវិិឌ្ឍឍកំុង្គ�ូលដ្ឋាឋ នុ មេ�ឃុុំ�មេ�កដូ្ឋង្គ ប្រសុកអង្គគរិជុិ� 
មេ�ត្តតមេសៀ�រាប។

 2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� 
សត ោឌីី សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៤ប្រ�ឹទីធសភា នុិង្គ
មេលាកជិ�ទាំវិ ឯម �លាមំនី សមាជិិកាគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១០

ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល និុង្គ�ិភាកា
ការិងារិជា�យួនុឹង្គមេ�សងាា ត្ត ់ប្រកុ�ប្របឹកាសងាា ត្ត ់មេលាក
ប្របធានុបាុសត�នុគរិបាលរិដ្ឋឋបាល សតី�ីការិអនុុវិត្តតមេ�លនុមេយ៉ា-
បាយភូ�ូ ិឃុុំ� សងាា ត្ត ់មានុសុវិត្តតភិា� សាែ នុភា� និុង្គវិធិានុការិ
ប្រគបប់្រគង្គជិ�ងឺ្គកូវិដី្ឋ-១៩ កំុង្គ�ូលដ្ឋាឋ នុសងាា ត្ត ់និុង្គជីិវិភា�រិស់
មេ�រិបស់ប្របជា�លរិដ្ឋឋ មេ�សងាា ត្តស់លប្រកា� ប្រកុង្គមេសៀ�រាប 
មេ�ត្តតមេសៀ�រាប។   

2មេលាកជិ�ទាំវិ ឃួនួន ឃួនំឌីី សមាជិិកាគណ្ឌិ�ក�ើការិ
ទីី៥ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-នា�យកអ�មេណ្តាយ មេប្រគឿង្គឧបមេភាគ បរិមិេភាគ នុិង្គសមាៈ រិ
មេប្រប�ប្របាស់�យួចំ�នុួនុរិបស់ឯកឧត្តត�កិត្តតិនុីតិ្តមេកាសលបណិិ្ឌិត្ត 
ងនួន ញំលិ អនុុប្របធានុទីី១រិដ្ឋឋសភា ប្របគល់ជូិនុរិដ្ឋឋបាល
ប្រសុកសនុាុក ប្រសុកបារាយណ៍្ឌិ នុិង្គប្រសុកតា�ង្គមេ�ក មេ�ត្តត
ក��ង្គធ់� មេដ្ឋ��ីទុីីក�គត្ត�់គង្គប់ង្គបូូនុប្របជា�លរិដ្ឋឋខែដ្ឋលមានុ
ជីិវិភា��ះ�ខាត្តមេ�អ�ឡុុង្គមេ�លមេធះ�ចំតាត ឡុីស័ក នាថ្ងៃ�ៃទីី២ 
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ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។
-នា�យកមេទីយយទាំនុ និុង្គបចំចយ័សប្រមាប�់គត្ត�់គង្គច់ំងាា នុ់

ប្រ��សង្គឃមេ�វិត្តតនីុមេ�ជិ វិត្តតថ្ងៃប្រ�កលុ� វិត្តតវិលលិយ៉ាវិ នុិង្គវិត្តត�ុនុំី-
មេពាំធ�ញាណ្ឌិ (មេ�វិត្តតមេដ្ឋ��មេពាំធ�) សែិត្តកំុង្គប្រកុង្គសាឹង្គខែសនុ 
និុង្គប្រសុកក��ង្គស់ាះ យ មេ�ត្តតក��ង្គធ់� នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូំលរិ�ួកំុង្គកិចំចប្របជុិ�មេប្រកា�អធិបតី្តភា�ឯកឧត្តា�កិត្តតិនីុត្តិ-
មេកាសលបណិិ្ឌិត្ត ងនួន ញំលិ អនុុប្របធានុទីី១រិដ្ឋឋសភា មេ�
ភូ�ូបិ្រគឹ�ឯកឧត្តា�កិត្តតិនុីតិ្តមេកាសលបណិិ្ឌិត្ត សែិត្តកំុង្គភូូ�បិ្រត្តពាំ�ង្គ-
សាះ យ ឃុុំ�ក��ង្គ�់ើ ប្រសុកបារាយណ៍្ឌិ មេ�ត្តតក��ង្គធ់� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥
ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូំលរិ�ួកំុង្គកិចំចប្របជុិ�បូកសរិុបលទីធ�លការិងារិប្របចាំ�ខែ�
មេ�សា និុង្គមេល�កទិីសមេ�ការិងារិប្របចាំ�ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ 
រិបស់រិដ្ឋឋបាលប្រសុកក��ង្គស់ាះ យ មេ�ត្តតក��ង្គធ់� មេប្រកា�អធិ-
បតី្តភា�ឯកឧត្តា�កិត្តិតនុីតិ្តមេកាសលបណិិ្ឌិត្ត ងនួន ញំលិ អនុុ
ប្របធានុទីី១ រិដ្ឋឋសភា មេ�សាលប្របជុិ�សាលាមេ�ត្តតក��ង្គធ់� 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត្តត�  អុំក  គង់  សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៦
ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គនា�យកអ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំ
ប្រកឡាមេហា� ស ទេខង ឧបនាយករិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុត ីរិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុតីប្រកសួង្គ
�ហាថ្ងៃ�ា នុិង្គមេលាកជិ�ទាំវិ ខែចំកជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋ អាជីិវិករិ 
មេ��ារិអកសរិមេត្ត �ារិវាលចំ�ា�ង្គ �ារិសាុង្គ  �ារិអូរិរិ�មេប្រកា� 
�ារិស�ឡូុត្ត �ារិខែរិ ាខែដ្ឋក កំុង្គប្រសុកស�ឡូុត្ត មេ�ត្តតបាត្តដ់្ឋ�បង្គ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុំ�សួរិសុ�ទុីកខប្របជា�លរិដ្ឋឋ និុង្គថាះ យបង្គគ�ស�មេណ្ឌិ�-
ស�ណ្តាលប្រ��ប្រគូមេ�អធិការិវិត្តតមេពាំធ�វាល វិត្តតមេពាំធ�កំុង្គ វិត្តត
�ីធិទាំធ រា� វិត្តតសខែង្គា វិត្តតក�ខែ�ង្គ វិត្តតដ្ឋ�រិសី វិត្តតកណ្តាត ល កំុង្គ

ប្រកុង្គបាត្តដ់្ឋ�បង្គ មេ�ត្តតបាត្តដ់្ឋ�បង្គ នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�
២០២១។

- ចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ នុិង្គនា�យកអ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំ
ប្រកឡាមេហា� ស ទេខង ឧបនាយករិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុត ីរិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុតីប្រកសួង្គ
�ហាថ្ងៃ�ា និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ ជូិនុប្រគួសារិមេលាក ចម៉ន ឌីី ខែដ្ឋល
ក��ុង្គជិួបការិល�បាកកំុង្គជីិវិភា� មេ�ភូូ�កិណ្តាត ល ឃុុំ�សាុង្គ 
ប្រសុកស�ឡូុត្ត មេ�ត្តតបាត្តដ់្ឋ�បង្គ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-នា�យកអ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំប្រកឡាមេហា� ស ទេខង 
ឧបនាយករិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុតី រិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុតីប្រកសួង្គ�ហាថ្ងៃ�ា នុិង្គមេលាកជិ�ទាំវិ
ខែចំកជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋមានុជីិវិភា��ះ�ខាត្តចំ�នួុនុ១៧០ប្រគួសារិ
ប្រ��ទាំ�ង្គ�តល់ជូិនុស័ង្គាសីចំ�នុួនុ៤០០សនុលឹក ដ្ឋល់រិដ្ឋឋបាល
ប្រសុករិុកខគីរិ ីទុីកបប្រ�ុង្គជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋកំុង្គករិណី្ឌិរិង្គមេប្រ��
មេដ្ឋាយ�យល់កន្រ្តីនាត ក ់មេ�ប្រសុករិុកខគិរិ ីមេ�ត្តតបាត្តដ់្ឋ�បង្គ នាថ្ងៃ�ៃទីី
២១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត្តត�  បស ី ទេ្រន  សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៦
ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

- ចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គនា�យកអ�មេណ្តាយខែចំកជូិនុប្របជា-
�លរិដ្ឋឋក��ុង្គមេធះ�ចំតាត ឡុីស័កមេ�តា��ា�ចំ�នួុនុ៨ប្រគួសារិ មេ�
ឃុុំ�សឹង្គា ប្រសុកស�មេរាង្គ មេ�ត្តតខែកវិ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�
២០២១។ 

-ចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ នុិង្គនា�យកអ�មេណ្តាយខែចំកជូិនុប្របជា-
�លរិដ្ឋឋ រិដ្ឋឋបាលឃុុំ�សឹង្គា នុិង្គបង្គបូូនុប្របជាការិពាំរិភូូ�ទិាំ�ង្គ
១៤ កំុង្គឃុុំ�សឹង្គា ប្រសុកស�មេរាង្គ មេ�ត្តតខែកវិ នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ នុិង្គទីី១២ 
ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត្តា� ទេ� ឆន សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៧
ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ចូំលរិ�ួកំុង្គកិចំចប្របជុិ�សតី�ី វិឌ្ឍឍនុភា�ការិងារិខែ�មេ�សា 
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នុិង្គទិីសមេ�ការិងារិបនុតឆំ្នាំ�២០២១ រិបស់រិដ្ឋឋបាលប្រសុក

ប្រត្តពាំ�ង្គប្របាសាទី មេ�ត្តតឧត្តតរិមានុជិយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មេ�សា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូំលរិ�ួកំុង្គកិចំចប្របជុិ�បូកសរិុបលទីធ�លការិងារិប្របចាំ�ខែ�

មេ�សា និុង្គទិីសមេ�សប្រមាបខ់ែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ រិបស់

រិដ្ឋឋបាលប្រសុកបនាា យអ��ិល ប្រសុកចុំង្គកាល់ មេ�ត្តតឧត្តតរិមានុជិយ័ 

នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គនា�យកសមាៈ រិ�យួចំ�នុួនុ

ប្របគល់ជូិនុរិដ្ឋឋបាលសាលាមេ�ត្តតឧត្តតរិមានុជិយ័ ប្រ��ទាំ�ង្គ

ចូំលរិ�ួកំុង្គកិចំចប្របជុិ�បូកសរិុបលទីធ�លការិងារិប្របចាំ�ខែ�មេ�សា 

និុង្គទិីសមេ�បនុតរិបស់រិដ្ឋឋបាលប្រកុង្គស�មេរាង្គ មេ�ត្តតឧត្តតរិមានុជិយ័ 

នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូំលរិ�ួកំុង្គកិចំចប្របជុិ�បូកសរិុបលទីធ�លការិងារិរិបស់មេ�ត្តត

ឧត្តតរិមានុជិយ័ និុង្គទិីសមេ�ការិងារិបនុត មេប្រកា�អធិបតី្តភា� 

ឯកឧត្តត� គន់ គីម មេទីសរិដ្ឋឋ�ន្រ្តីនុតី មេ�សាលប្របជុិ�សាលា

មេ�ត្តតឧត្តតរិមានុជិយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯកឧត្តត� ទេ�ព យ�ំ្ធី សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៨

ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គនា�យកអ�មេណ្តាយ

ជូិនុកង្គកមាល �ង្គរិបស់រិដ្ឋឋបាលប្រសុកដ្ឋ�ណ្តាកច់ំមេង្គូ�រិ និុង្គរិដ្ឋឋបាល

ប្រកុង្គខែកប ប្របចាំ�ការិប្រត្តួត្ត�ិនិុត្តយប្រចំកមេចំញ-ចូំលឆ្លលង្គកាត្តម់េ�ត្តត

ខែកប និុង្គមេ�ត្តតក��ត្ត នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គនា�យកអ�មេណ្តាយ

ជូិនុរិដ្ឋឋបាលប្រសុកដ្ឋ�ណ្តាកច់ំមេង្គូ�រិ ប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ��ង្គទឹីក និុង្គ

ប្រកុ�ប្របឹកាឃុុំ�អមេងាា ល កំុង្គប្រសុកដ្ឋ�ណ្តាកច់ំមេង្គូ�រិ មេ�សាលា

ប្រសុកដ្ឋ�ណ្តាកច់ំមេង្គូ�រិ មេ�ត្តតខែកប នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-ជួិបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គនា�យកអ�មេណ្តាយ

ជូិនុ�ន្រ្តីនុតី បុគគលិក �ណិ្ឌិលសុ�ភា��ង្គទឹីក សែិត្តកំុង្គភូូ�ិ
ភូំ�លាវិ ឃុុំ��ង្គទឹីក ប្រសុកដ្ឋ�ណ្តាកច់ំមេង្គូ�រិ មេ�ត្តតខែកប នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ 

ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២០២១។

-ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ នុិង្គឧបត្តែ�ៈសមាៈ រិ 
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣  ខែ�ឧសភា  ឆំ្នាំ�២០២១  សមាជិិក 

សមាជិិកាប្រ�ទឹីធសភាបានុអមេ�ើ �ញចាំកថំ់ា�បងាា រិជិ�ងឺ្គកូវិដី្ឋ-

១៩ (ដូ្ឋសទីី២) មេ�សាលសិកាខ សាលាបណ្តាណ ល័យប្រ�ឹទីធ-

សភា។  

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣  ខែ�ឧសភា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត្តត� 

ជរឹម លាវ សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១ប្រ�ឹទីធសភាបានុ

អមេ�ើ �ញចាំកថំ់ា�បងាា រិជិ�ងឺ្គកូវិដី្ឋ-១៩ (ដូ្ឋសទីី២) មេ��នុាីរិ-

សុខាភូបិាល មេ�ត្តតក��ង្គច់ាំ�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ មេលាកជិ�ទាំវិ 

�ី ្រូរ៉៉ាសំ ីប្របធានុគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៥ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ

ចាំកថំ់ា�បងាា រិជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ (ដូ្ឋសទីី២) មេ��នុាីរិមេ�ទីយកាល់-

ខែ�ាត្ត រាជិធានីុភូំ�មេ�ញ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ មេលាកជិ�ទាំវិ 

ឯម �លាមំនី សមាជិិកាគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១០ប្រ�ឹទីធសភា

បានុអមេ�ើ �ញចាំកថំ់ា�បងាា រិជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ (ដូ្ឋសទីី២) មេ��នុាីរិ-

មេ�ទីយបខែង្គកូមេ�ត្តតមេសៀ�រាប៕

សរាជិក សរាជិ�បពរឹ�្ធសភាែូលរ នួមក្ងំពិធំីទេ�េងៗ

�វិកិា�យួចំ�នុួនុជូិនុចាំស់ជិរា និុង្គជិនុ�ិការិតា��ំង្គ�ា� មេ�
ភូូ�អិនុាង្គស់ ឃុុំ��ង្គទឹីក ប្រសុកដ្ឋ�ណ្តាកច់ំមេង្គូ�រិ មេ�ត្តតខែកប នា
ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� សាយ
្រូរនិ សមាជិិកគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៨ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ
ជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គ�ស�ះ�ាយវិធិានុការិ
(៣កុ� នុិង្គ៣ការិពាំរិ) មេដ្ឋ��ីអីនុុវិត្តតវិធិានុការិទីបស់ាា ត្តក់ារិ
រិកីរាលដ្ឋាលជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ និុង្គចុំ��ិនិុត្តយវិឌ្ឍឍនុភា�ការិ
ជិួសជុិលប្រ��វិហិារិវិត្តតមេរិ �ល ឃុុំ�ដូ្ឋនុតី្ត ប្រសុក�ញាខែប្រកក មេ�ត្តត
ត្តីូង្គឃុំើុ �។

2ប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ មេលាកជិ�ទាំវិ  
សំ ីវ�ា ថ្នា សមាជិិកាគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៩ប្រ�ឹទីធសភាបានុ
អមេ�ើ �ញជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល �ិភាកាការិងារិ នុិង្គឧបត្តែ�ៈ
�វិកិា�យួចំ�នួុនុជូិនុសាខាកាកបាទីប្រកហ�មេ�ត្តតត្តីូង្គឃុំើុ �។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១ មេលាកជិ�ទាំវិ 
ឯម �លាមំនី សមាជិិកាគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី១០ប្រ�ឹទីធសភា 
នុិង្គមេលាកជិ�ទាំវិ ឃួនួន ឃួនំឌីី សមាជិិកាគណ្ឌិ�ក�ើការិទីី៥
ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញនា�យកបចំចយ័ ប្របមេគនុប្រ��សង្គឃ មេ�
វិត្តតរាជិបូណ៍្ឌិ មេ�ថ្ងៃ�ៃវិសិា�បូជា សែិត្តមេ�មេ�ត្តតមេសៀ�រាប។

2មេលាកជិ�ទាំវិ ឯម �លាមំនី សមាជិិកាគណ្ឌិ�-
ក�ើការិទីី១០ប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ៖

-នា�យក�វិកិាជូិនុសាខាកាកបាទីប្រកហ�ក�ុុជាមេ�ត្តត
មេសៀ�រាប មេ�សាខាកាកបាទីប្រកហ�មេ�ត្តតមេសៀ�រាប នា
ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យកមេទីយយទាំនុ និុង្គបចំចយ័សប្រមាប�់គត្ត�់គង្គច់ំងាា នុ់
ប្របមេគនុប្រ��សង្គឃមេ�វិត្តតប្រ��ឥនុាមេកាសា មេ�វិត្តតមេល� នុិង្គវិត្តត
ប្រ��ឥនុាមេកាសីយ ៍សែិត្តកំុង្គភូូ�បិ្រទាំ�ង្គ សងាា ត្តស់លប្រកា� ប្រកុង្គ
មេសៀ�រាប មេ�ត្តតមេសៀ�រាប នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១៕
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អគ្គទេលខាធំិ�រដា្ឋ នបពរឹ�្ធសភាប្រជំ�្រូកសរ្ំរ
ល�្ធ�ល�រងារប្រចា �ចខទេមសាតាមប្រព័ន្ធវីទេដអូ

នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� អុំ� សារ រឹ�្ធ 

អគគមេលខាធិការិប្រ�ឹទីធសភាបានុដ្ឋឹកនា�កិចំចប្របជុិ�បូកសរិុប

លទីធ�លការិងារិរិបស់អគគមេលខាធកិារិដ្ឋាឋ នុប្រ�ទឹីធសភាប្របចាំ�

ខែ�មេ�សា នុិង្គមេល�កទិីសមេ�ការិងារិសប្រមាបខ់ែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�

២០២១ តា�រិយ�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ មេដ្ឋាយមានុការិអមេ�ើ �ញ

ចូំលរិ�ួ�ីថំាកដ់្ឋឹកនា�ប្រគបអ់ង្គគភា�ចំ�ណុ្ឌិ�អគគមេលខាធិការិដ្ឋាឋ នុ

ប្រ�ឹទីធសភាចាំប�់ីប្របធានុនាយកដ្ឋាឋ នុមេឡុ�ង្គ។

មេ�កំុង្គឱកាសមេនា� កម៏ានុការិបញ្ហាច �ង្គវិមីេដ្ឋអូបូកសរិុប

លទីធ�លការិងារិប្របចាំ�ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១ នុិង្គកិចំច�ិភាកា

ផ្តាំល ស់បតូរិបទី�ិមេសាធនុក៍ារិងារិ បញ្ហាា ប្របឈឺ� ស�ណូ្ឌិ��រិ 

ប្រ��ទាំ�ង្គ�តិ្តបូកសរិុបរិបស់ឯកឧត្តត� អុំ� សារ រឹ�្ធ អគគមេលខា-

ធិការិប្រ�ឹទីធសភា។

ថំាកដឹ់្ឋកនា�អគគមេលខាធិការិដ្ឋាឋ នុប្រ�ឹទីធសភាចូំលរិ�ួប្របជុិ�តា�រិយ�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ

ឯកឧត្តត� អាុ� សារិទឹីធ អធិបតី្តភា�កំុង្គកិចំចប្របជុិ�បូកសរុិបលទីធ�លការិងារិប្របចាំ�ខែ�មេ�សា



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា

21

មានុប្របសាសនុបូ៍កសរុិបនាមេ�លមេនា� ឯកឧត្តត� អុំ� សារ រឹ�្ធ 

អគគមេលខាធិការិប្រ�ទឹីធសភាបានុកត្តស់មាគ ល់ថា កំុង្គខែ�មេ�សា

ប្របមេទីសក�ុុជាសែិត្តកំុង្គសាែ នុភា�ថ្ងៃនុការិរាត្តត្តាត្តថ្ងៃនុជិ�ង្គឺ

កូវិដី្ឋ-១៩ ខែដ្ឋលត្តប្រ�ូវិឱយប្របជា�លរិដ្ឋឋក�ុុជា មេចំ�រិស់មេ� 

និុង្គការិប�មេ�ញការិងារិតា�គនុលង្គ�ើ ីកំុង្គបរិបិទីបិទី�ាបរ់ាជិធានីុ-

ភូំ�មេ�ញ និុង្គទីីប្រកុង្គតាមេ�ើ  កដូ៏្ឋចំជាប្របជាជិនុ មេ�ទូីទាំ�ង្គ

សកលមេលាក មេដ្ឋ��ីបីមេ�ច �ស�ីការិឆ្លលង្គជិ�ងឺ្គដ្ឋក៏ាចំសាហាវិ។ 

ប្រសបមេ�លជា�យួ�ំមេនា� ថំាកដឹ់្ឋកនា� នុិង្គសមាជិិកប្រ�ឹទីធសភា

មេ�ខែត្តបនុតយកចិំត្តតទុីកដ្ឋាកយ់៉ាា ង្គសក�ើមេល���ុងារិត្ត�ណ្តាង្គ 

មេដ្ឋាយបានុចុំ�សួរិសុ�ទុីកខ និុង្គនា�យកអ�មេណ្តាយ�វិកិាខែចំក

ជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋមានុជីិវិភា��ះ�ខាត្ត និុង្គក��ុង្គមេធះ�ចំតាត ឡុីស័ក 

មេ�រាជិធានីុភំូ�មេ�ញ និុង្គតា�បណ្តាត មេ�ត្តតនានា។ ចំ�មេពាំ�

�ុ�ងារិកិចំចសហប្របតិ្តបត្តតកិារិអនុតរិជាតិ្ត អគគមេលខាធិការិដ្ឋាឋ នុ

ប្រ�ឹទីធសភាបានុមេរិៀបចំ�ចាំត្តខ់ែចំង្គកិចំចប្របជុិ�អាសាា នុបូក៣ថ្ងៃនុ

�ហាសនុំិបាត្តសហភា�អនុតរិសភា (IPU) មេល�កទីី១៤២ 

តា�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ និុង្គចូំលរិ�ួកិចំចប្របជុិ� ESCAP។ ទីនុាឹ�មេនា�

អគគមេលខាធិការិដ្ឋាឋ នុប្រ�ឹទីធសភាបានុនា�យកអ�មេណ្តាយ នុិង្គ

�វិកិាឧបត្តែ�ៈជូិនុ�ន្រ្តីនុតីរាជិការិ ខែដ្ឋលក��ុង្គមេធះ�ចំតាត ឡុីស័ក 

និុង្គរិស់មេ�ត្ត�បនុប់្រកហ� មេដ្ឋ��ីជីិួយសប្រ�ួលការិល�បាកកំុង្គ

បរិបិទីថ្ងៃនុជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប្រ��ទាំ�ង្គបានុមេរិៀបចំ�ក�ចបអ់�មេណ្តាយ

មេប្រត្ត��សប្រមាបខ់ែចំកជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋប្រកីប្រកមានុជិីវិភា��ះ�-

ខាត្ត។

សប្រមាបខ់ែ�ឧសភាខាង្គ�ុ� ឯកឧត្តត�អគគមេលខាធិការិ

ប្រ�ឹទីធសភា បានុក�ណ្ឌិត្តឱ់យប្រគបអ់ង្គគភា�ទាំ�ង្គអស់ប្រត្តូវិយកចិំត្តត

ទុីកដ្ឋាក�់ុស់បនុត�តល់មេសវាជូិនុសមាជិិក សមាជិិកាប្រ�ឹទីធសភា

ឱយបានុលូប្របមេស�រិ និុង្គប្រគបប់្រជុិង្គមេប្រជាយមេល��ុ�ងារិទាំ�ង្គ៥

រិបស់ប្រ�ឹទីធសភា ប្រ��ទាំ�ង្គបានុខែណ្ឌិនា�ឱយ�ន្រ្តីនុតីរាជិការិទាំ�ង្គ

អស់ប្រត្តូវិអនុុវិត្តតបប្រមា�រិបស់រាជិរិដ្ឋាឋ ភូបិាលឱយបានុ�ុងឺ្គមាា ត្ត់

ជាទីីប��ុត្ត និុង្គប្របកានុឱ់យបានុខាើ ប�់ើួនុតា�វិធិានុការិប្រកសួង្គ

សុខាភូបិាលឱយបានុ�ាត្តច់ំត្ត ់នុិង្គបនុតចូំលរិ�ួជា�យួនឹុង្គ

វិធិានុការិ “៣ ការិពាំរិ ៣កុ�” ឱយបានុលូប្របមេស�រិ៕

(អត្តែបទី៖ នុុត្ត សចំច� និុង្គរិូបភា�៖ អាុក បាូលីនុ)

ថំាកដឹ់្ឋកនា�អគគមេលខាធិការិដ្ឋាឋ នុប្រ�ឹទីធសភាចូំលរិ�ួប្របជុិ�តា�រិយ�ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ
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ឯកឧត្តម អុំ� សារ រឹ�្ធ នាំ �យកអ�ទេោយរ្រសស់ទេម្តែវិ្រំលទេសនាំភូក្ត ី
សាយ ឈុំំ� និងទេលាកជ�ទាំវ ប្រគលជ់ូនអាជាា ធំរសងាា ត់សឹរឹងរានជ័យ�ី១ 

ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតែ�ននួន១ពាន់បគួសារ

មេដ្ឋាយមានុការិយកចិំត្តតទុីកដ្ឋាក�ី់ថំាកដឹ់្ឋកនា�ប្រ�ឹទីធសភា 

នុិង្គមេដ្ឋ��ីចូីំលរិ�ួសប្រ�ួលការិល�បាករិបស់ប្របជា�លរិដ្ឋឋកំុង្គ

អ�ឡុុង្គមេ�លថ្ងៃនុការិរាត្តត្តាត្តជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ នារិមេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី

២៩ ខែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� អុំ� សារ រឹ�្ធ អគគមេលខា-

ធិការិប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញនា�យកអ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំ

វិបិុលមេសនាភូកតី សាយ ឈុំំ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនុប្រ��រាជា-

ណ្តាចំប្រកក�ុុជា និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ ប្របគល់ជូិនុអាជាើ ធរិសងាា ត្ត់

សាឹង្គមានុជិយ័ទីី១ សប្រមាបខ់ែចំកជូិនុប្របជា�លរិដ្ឋឋមានុជីិវិភា�

�ះ�ខាត្ត និុង្គក��ុង្គមេធះ�ចំតាត ឡុីស័កចំ�នុួនុ ១ពាំនុប់្រគួសារិ មេ�

វិត្តតសាឹង្គមានុជិយ័ សែិត្តកំុង្គសងាា ត្តស់ាឹង្គមានុជិយ័ទីី១ �ណិ្ឌិ

មានុជិយ័ រាជិធានីុភូំ�មេ�ញ។

កំុង្គឱកាសមេនា� ឯកឧត្តត�អគគមេលខាធិការិប្រ�ឹទីធសភា

បានុនា��កនូុវិប្របសាសនុផ៍្តាំត �មេ�ើ�សួរិសុ�ទុីកខ�ីសមេ�តចំវិបុិល-

មេសនាភូកត ីសាយ ឈុំំ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា មេ�ើ�ជូិនុបង្គបូូនុ

រិស់មេ�កំុង្គសងាា ត្តស់ាឹង្គមានុជិយ័ទីី១ ប្របកបមេដ្ឋាយកតីនុឹករិលឹក

នុិង្គបានុស�ណូ្ឌិ��រិដ្ឋល់អាជាើ ធរិឱយអ�ពាំវិនាវិដ្ឋល់បង្គបូូនុ

ប្របជា�លរិដ្ឋឋទាំ�ង្គអស់ សូ�មានុការិអត្តធ់ើត្ត ់និុង្គមេ�រិ�តា�

វិធិានុការិ ៣ការិពាំរិ ៣កុ� នុិង្គអនុុវិត្តតឱយបានុតា�មេសចំកតី

សមេប្រ�ចំសតី�ី វិធិានុការិខែដ្ឋលប្រត្តូវិអនុុវិត្តតកំុង្គអ�ឡុុង្គមេ�លបិទី

�ាបក់ំុង្គភូូ�សិាន្រ្តីសតរាជិធានុីភូំ�មេ�ញ មេដ្ឋ��ីទីីបស់ាា ត្តក់ារិឆ្លលង្គ

រិកីរាលដ្ឋាលថ្ងៃនុជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ នុិង្គកាត្តផ់្តាំត ចំថ់្ងៃនុការិឆ្លលង្គកំុង្គ

ប្រ�ឹត្តតិការិណ៍្ឌិ ២០កុ�ៈ�   ឱយឆ្នាំបប់ានុវិលិមេ�រិកសាែ នុភា�

ធ�ើតាវិញិ។

អ�មេណ្តាយខែដ្ឋលយកមេ�ប្របគល់ជូិនុនាមេ�លមេនា�រិ�ួមានុ៖ 

អង្គារិចំ�នួុនុ២០មេតានុ ទឹីកបរិសុិទីធ១.០០០មេកស និុង្គឃុំីត្តចំ�នុួនុ 

១.០០០ឃុំីត្ត មេដ្ឋាយកំុង្គ១ឃីុំត្តមានុ៖ �១ីមេកស ប្រតី្ត�ក�បាុង្គ 

១២ក�បាុង្គ ទឹីកខែ�លមេឈឺ�១២ក�បាុង្គ សារិ-ស១គីឡូុប្រកា� ទឹីកប្រតី្ត

១ដ្ឋប ទឹីកសីុអុីវិ១ដ្ឋប នុ�១ប្របអប ់សាបាកូកស់ក១់ដ្ឋប សាបាូ

មេ�ៅ១ក�ចប ់មាា ស់១ប្របអប ់ប្រចាំសដុ្ឋសមេធើញ១មេដ្ឋ�� ថំា�

ដុ្ឋសមេធើញ១ប្របអប ់ប្រកដ្ឋាសអនា�យ័១ប្របអប ់និុង្គធុង្គជិរ័ិធ�

១ធុង្គ៕

(អត្តែបទី៖ មេទី� �ករា និុង្គរូិបភា�៖ នុុត្ត សចំច�)

អ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំវិបិុលមេសនាភូកតី សាយ ឈុឺ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ ប្របគល់ជូិនុអាជាើ ធរិសងាា ត្តស់ាឹង្គមានុជិយ័ទីី១

ឯកឧត្តត� អាុ� សារិទឹីធ ប្របគល់អ�មេណ្តាយជូិនុអាជាើ ធរិសងាា ត្តស់ាឹង្គមានុជិយ័ទីី១
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ឯកឧត្តម អុំ� សារ រឹ�្ធ នាំ �យកអ�ទេោយរ្រសស់ទេម្តែវិ្រំលទេសនាំភូក្តី សាយ ឈុំំ� 
និងទេលាកជ�ទាំវ ប្រគលជូ់នអាជាា ធំរខ�ឌ ទេបជាយែង្ារ�ំកចែកជូន

ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតែ�ននួន៥០០បគួសារ

មេដ្ឋាយមានុការិយកចិំត្តតទុីកដ្ឋាក�់ីថំាកដឹ់្ឋកនា�ប្រ�ឹទីធសភា 

នុិង្គមេដ្ឋ��ីចូីំលរិ�ួសប្រ�ួលដ្ឋល់ការិល�បាករិបស់ប្របជា�លរិដ្ឋឋ

កំុង្គអ�ឡុុង្គមេ�លថ្ងៃនុការិរាត្តត្តាត្តជិ�ងឺ្គកូវិដី្ឋ-១៩ នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី

១០ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� អុំ� សារ រឹ�្ធ អគគមេលខា-

ធិការិប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញនា�យកអ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំ

វិបិុលមេសនាភូកត ីសាយ ឈុំំ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនុប្រ��រាជា-

ណ្តាចំប្រកក�ុុជា នុិង្គមេលាកជិ�ទាំវិ ប្របគល់ជូិនុអាជាើ ធរិ�ណិ្ឌិ

មេប្រជាយចំងាះ រិ សប្រមាបខ់ែចំកជូិនុដ្ឋល់ប្របជា�លរិដ្ឋឋខែដ្ឋលមានុ

ជិីវិភា��ះ�ខាត្ត និុង្គក��ុង្គមេធះ�ចំតាត ឡីុស័កចំ�នុួនុ៥០០ប្រគួសារិ 

មេ�សាលា�ណិ្ឌិមេប្រជាយចំងាះ រិ រាជិធានីុភំូ�មេ�ញ។

កំុង្គឱកាសមេនា� ឯកឧត្តត�អគគមេលខាធិការិប្រ�ទឹីធសភា

បានុនា��កនូុវិប្របសាសនុរ៍ិបស់សមេ�តចំវិបិុលមេសនាភូកត ី

សាយ ឈុំំ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា ផ្តាំា �មេ�ើ�សួរិសុ�ទុីកខដ្ឋល់បង្គបូូនុ

រិស់មេ�កំុង្គភូូ�សិាន្រ្តីសត�ណិ្ឌិមេប្រជាយចំងាះ រិ ប្របកបមេដ្ឋាយកតី

នុឹករិឭក។

ឯកឧត្តត�អគគមេលខាធិការិប្រ�ទឹីធសភាបានុស�ណូ្ឌិ��រិដ្ឋល់

ឯកឧត្តត� អាុ� សារិទឹីធ ប្របគល់អ�មេណ្តាយជូិនុ�ណិ្ឌិមេប្រជាយចំងាះ រិ

ថំាកដឹ់្ឋកនា�អគគមេលខាធិការិដ្ឋាឋ នុប្រ�ឹទីធសភា �ត្តរិូបអនុុសាវិរិយីជា�យួអាជាើ ធរិ�ណិ្ឌិមេប្រជាយចំងាះ រិ

ឯកឧត្តត� អាុ� សារិទឹីធ ទីទួីលលិ�ិត្តខែ�លង្គអ�ណ្ឌិរិគុណ្ឌិ�ីឯកឧត្តត� ឃ្លាំល �ង្គ ហួត្ត អភូបិាល�ណិ្ឌិមេប្រជាយចំងាះ រិ
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អាជាើ ធរិឱយបនុតអ�ពាំវិនាវិបង្គបូូនុប្របជា�លរិដ្ឋឋកំុង្គ�ូលដ្ឋាឋ នុ 

សូ�ឱយមានុការិអត្តធ់ើត្ត ់កុ�ប�ពាំនុ កុ�ប្របមា� នុិង្គកុ�មេធះស-

ប្របខែហសឱយមេសា� មេទាំ�បីជាការិបិទី�ាបរ់ាជិធានីុភំូ�មេ�ញ នុិង្គ

ប្រកុង្គតាមេ�ើ ប្រតូ្តវិបានុបិទីប�ចបក់�៏ិត្តខែ�នុ បាុខែនុតសប្រមាបត់្ត�បនុ់

ខែដ្ឋលប្របឈឺ�ខាល �ង្គ និុង្គត្ត�បនុប់្រកហ� អាជាើ ធរិមេ�ខែត្តបនុត

បិទី�ាបដ់្ឋខែដ្ឋល មេហ�យការិសមេប្រ�ចំប�ចបក់ារិបិទី�ាបម់េនុ� 

�និុខែ�នុមានុនុយ័ថា ជិ�ងឺ្គកូវិវិដី្ឋ-១៩ ខែលង្គមានុមេនា�មេទី។ 

ដូ្ឋមេចំំ�ប្រតូ្តវិប្របកានុខ់ាើ បនូ់ុវិវិធិានុការិការិពាំរិជិ�ងឺ្គកូវិដី្ឋ-១៩គឺ 

៣ការិពាំរិ ៣កុ� និុង្គ២ចូំលរិ�ួ ប្រ��ទាំ�ង្គអនុុវិត្តតឱយបានុតា�

វិធិានុការិនានារិបស់អាជាើ ធរិ មេដ្ឋ��ីបី្របយុទីធប្របឆ្នាំ�ង្គ នុិង្គទីប-់

សាា ត្តក់ារិឆ្លលង្គជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ ខែដ្ឋលជាមេ�លមេ�ចំ�ីង្គ គឺការិពាំរិ

អាយុជិីវិតិ្តរិបស់ប្របជា�លរិដ្ឋឋ។

អ�មេណ្តាយខែដ្ឋលយកមេ�ប្របគល់ជូិនុអាជាើ ធរិនាមេ�ល

មេនា�រិ�ួមានុ៖ អង្គារិចំ�នុួនុ១០មេតានុ ទឹីកបរិសុិទីធ៥០០មេកស 

នុិង្គឃុំីត្តចំ�នុួនុ៥០០ឃីុំត្ត  មេដ្ឋាយកំុង្គ១ឃុំីត្តៗ  រិ�ួមានុ៖ 

�១ីមេកស  ប្រតី្ត�ក�បាុង្គ១២ក�បាុង្គ ទីឹកមេដ្ឋា�មេ�ខាប១់ក�បាុង្គ 

ទីឹកខែ�លមេឈឺ�១២ក�បាុង្គ សារិ-ស១គីឡូុប្រកា� ទឹីកប្រតី្ត១ដ្ឋប 

ទីឹកសីុអុីវិ១ដ្ឋប នុ�១ប្របអប ់សាបាូកកស់ក១់ដ្ឋប សាបាូមេ�ៅ

១ក�ចប ់មាា ស់១ប្របអប ់ប្រចាំសដុ្ឋសមេធើញ១មេដ្ឋ�� ថំា�ដុ្ឋសមេធើញ

១ប្របអប ់ប្រកដ្ឋាសអនា�យ័១ប្របអប ់និុង្គធុង្គជិរ័ិធ�១ធុង្គ៕

(អត្តែបទី៖ មេទី� �ករា និុង្គរូិបភា�៖ នុុត្ត សចំច�)

ទិីដ្ឋឋភា��ិធីប្របគល់អ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំវិបុិលមេសនាភូកតី សាយ ឈុឺ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ ជូិនុអាជាើ ធរិ�ណិ្ឌិមេប្រជាយចំងាះ រិ

អ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំវិបិុលមេសនាភូកតី សាយ ឈុឺ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ ប្របគល់ជូិនុអាជាើ ធរិ�ណិ្ឌិមេប្រជាយចំងាះ រិ
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សរាគមែលនាំវ្របធំម៌ជាតិ ទេដើមបកីរំារក�បពា ករំារបកីបក
��នួលអ�ទេោយរ្រសស់ទេម្តែប្រធានបពរឹ�្ធសភា និងទេលាកជ�ទាំវ

អ�មេណ្តាយជា�វិកិា នុិង្គមេសី�ង្គអាហារិ�យួចំ�នុួនុរិបស់

សមេ�តចំវិបុិលមេសនាភូកត ីសាយ ឈុំំ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនុ

ប្រ��រាជាណ្តាចំប្រកក�ុុជា នុិង្គមេលាកជិ�ទាំវិ បានុប្របគល់ជូិនុ

សមាគ�ចំលនាវិបីធ�ជ៌ាតិ្ត មេដ្ឋ��ីកុីមារិក�ប្រពាំ កុមារិប្រកីប្រក 

មេដ្ឋ��ីជួីិយសប្រ�ួលកំុង្គជីិវិភា�រិស់មេ�ប្របចាំ�ថ្ងៃ�ៃ កំុង្គអ�ឡុុង្គ

មេ�លថ្ងៃនុការិរាត្តត្តាត្តជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩។

�ិធីប្របគល់ នុិង្គទីទីួលមេនា�បានុមេរិៀបចំ�មេឡុ�ង្គ នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី

១៧ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ មេប្រកា�អធិបតី្តភា�ឯកឧត្តត� 

អុំ� សារ រឹ�្ធ អគគមេលខាធិការិប្រ�ឹទីធសភា មេ�វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

កំុង្គឱកាសមេនា� ឯកឧត្តត�អគគមេលខាធិការិប្រ�ឹទីធសភាបានុ

ពាំ�នា�ប្របសាសនុផ៍្តាំត �មេ�ើ�សួរិសុ�ទុីកខ�ីសមេ�តចំវិបិុលមេសនា

ភូកតី សាយ ឈុំំ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា នុិង្គសមាជិិក សមាជិិកា

ប្រ�ឹទីធសភា មេ�ើ�ជូិនុបង្គបូូនុ នុិង្គកើួយៗខែដ្ឋលរិស់មេ�កំុង្គសមា-

គ�ចំលនាវិបីធ�ជ៌ាត្តិ មេដ្ឋ��ីកុីមារិក�ប្រពាំ កុមារិប្រកីប្រក ប្របកប

មេដ្ឋាយកតីនុឹករិលឹក។

ឯកឧត្តត�អគគមេលខាធិការិប្រ�ឹទីធសភាបានុអ�ពាំវិនាវិដ្ឋល់

បង្គបូូនុ និុង្គកើួយៗរិស់មេ�កំុង្គសមាគ�ចំលនាវិបីធ�ជ៌ាត្តិ 

មេដ្ឋ��ីកុីមារិក�ប្រពាំ កុមារិប្រកីប្រក សូ�ចូំលរិ�ួអនុុវិត្តតវិធិានុការិ

សុខាភូបិាល ឱយបានុខាើ ប�់ើួនុ�និុប្រត្តូវិមេធះសប្របខែហសមេឡុ�យ 

�ីមេប្រពាំ�ថាជិ�ង្គឺកូវិដី្ឋ-១៩ មេ�ខែត្តបង្គាហានិុភូយ័�ុស់ដ្ឋខែដ្ឋល

មេ�ក�ុុជា កដូ៏្ឋចំជា�ិភូ�មេលាកទាំ�ង្គ�ូល។ មេទាំ�បីជាមេ�ល

មេនុ�រាជិរិដ្ឋាឋ ភូបិាលបានុប�ចបវ់ិធិានុការិបិទី�ាបម់េ�រាជិធានីុ

ឯកឧត្តត� អាុ� សារិទឹីធ ប្របគល់អ�មេណ្តាយជូិនុសមាគ�ចំលនាវិបីធ�ជ៌ាតិ្ត មេដ្ឋ��ីកុីមារិក�ប្រពាំ កុមារិប្រកបី្រក

ឯកឧត្តត� អាុ� សារិទឹីធ ប្របគល់អ�មេណ្តាយជូិនុសមាគ�ចំលនាវិបីធ�ជ៌ាតិ្ត មេដ្ឋ��ីកុីមារិក�ប្រពាំ កុមារិប្រកីប្រក



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា26

ភូំ�មេ�ញ និុង្គប្រកុង្គតាមេ�ើ  មេ�ត្តតកណ្តាត លយ៉ាា ង្គណ្តាកត។ី ដូ្ឋមេចំំ� 

ប្រតូ្តវិប្របកានុខ់ាើ បនូ់ុវិវិធិានុការិ "៣ការិពាំរិ ៣កុ�" នុិង្គ២ចូំលរិ�ួ 

មេដ្ឋ��ីទីីបស់ាា ត្ត ់និុង្គកាត្តផ់្តាំត ចំក់ារិឆ្លលង្គរិកីរាលដ្ឋាលថ្ងៃនុជិ�ង្គឺ

កូវិដី្ឋ-១៩ កំុង្គប្រ�ឹត្តតិការិណ៍្ឌិ “សហគ�នុ ៍២០កុ�ៈ�”។

អ�មេណ្តាយខែដ្ឋល�តល់ជូិនុនាឱកាសមេនា�រិ�ួមានុ៖ �២ី០

មេកស ប្រតី្ត�ក�បាុង្គ២មេកសធ�  ទឹីកប្រតី្ត១០យួរិ  ទីឹកសីុអុីវិ១០យួរិ 

អង្គារិ៥០០គីឡូុប្រកា� និុង្គ�វិកិា១លានុមេរិៀល៕

(អត្តែបទី៖ មេទី� �ករា រិូបភា�៖ នុុត្ត សចំច�)

អ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំវិបុិលមេសនាភូកតី សាយ ឈុឺ� ប្របធានុប្រ�ឹទីធសភា និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា

27

សកមមភាពថ្្នាក់ដរឹកនាំ �អគ្គទេលខាធំិ�រដា្ឋ នបពរឹ�្ធសភា 
ែូលរ នួមកិែចប្រជំ� និងពិធំីទេ�េងៗ

2នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៦  ខែ�មេ�សា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត្តត�

អុំ� សារ រឹ�្ធ អគគមេលខាធិការិប្រ�ទឹីធសភាបានុអនុុញ្ហាញ ត្តឱយកញ្ហាញ  

Sonia Faubert ក�ើសិកាការិជីិនុជាតិ្តបារា�ង្គ-កាណ្តាដ្ឋា 

ចូំលជួិបសខែ�តង្គការិគួរិស� និុង្គជិប្រមាបលា កំុង្គឱកាសខែដ្ឋល

កញ្ហាញ ប�ចបក់�ើសិកាមេ�អគគមេលខាធិការិដ្ឋាឋ នុប្រ�ឹទីធសភា

ក�ុុជា មេ�ការិយិ៉ាល័យឯកឧត្តត�អគគមេលខាធិការិប្រ�ឹទីធសភា។

2នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣  ខែ�ឧសភា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត្តត�

អុំ� សារ រឹ�្ធ អគគមេលខាធិការិប្រ�ឹទីធសភា ត្ត�ណ្តាង្គឱយប្រ�ឹទីធសភា 

បានុអមេ�ើ �ញជិួបស�មេណ្ឌិ�ស�ណ្តាល នុិង្គខែ�លង្គអ�ណ្ឌិរិគុណ្ឌិ

ដ្ឋប៏្រជាលមេប្រ�ចំ�មេពាំ�ប្រកុ�ប្រគូមេ�ទីយ ខែដ្ឋលបានុអមេ�ើ �ញ�ក

ចាំកថំ់ា�បងាា រិជិ�ងឺ្គកូវិដី្ឋ-១៩មេល�កទីី២ (ដូ្ឋសទីី២) ជូិនុថំាក់

ដ្ឋឹកនា�  សមាជិិក  សមាជិិកាប្រ�ឹទីធសភា  សមាជិិកប្រកុ�-

ប្របឹកាធ�ើនុុ�ញ  ទីីប្របឹកា ថំាកដឹ់្ឋកនា�អគគមេលខាធិការិដ្ឋាឋ នុ

ប្រ�ឹទីធសភា និុង្គប្រកុ�ប្រគួសារិ សរិុបចំ�នួុនុ៣៤៥នាក ់មេ�

វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

2នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៤  ខែ�ឧសភា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត្តត� 

អុំ� សារ រឹ�្ធ អគគមេលខាធិការិប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញនា�យក

អ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំវិបិុលមេសនាភូកត ីសាយ ឈុំំ� ប្របធានុ

ប្រ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនុប្រ��រាជាណ្តាចំប្រកក�ុុជា នុិង្គមេលាកជិ�ទាំវិ 

ខែចំកជូិនុដ្ឋល់កង្គកមាល �ង្គការិពាំរិសនុតិសុ�សណ្តាត បធំ់ាបម់េ�

ប្រ�ឹទីធសភា សរិុបចំ�នុួនុ៧៥នាក។់



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា28

សកមមភាពថ្្នាក់ដរឹកនាំ �អគ្គទេលខាធំិ�រដា្ឋ នបពរឹ�្ធសភា 
ែូលរ នួមកិែចប្រជំ� និងពិធីំទេ�េងៗ

2នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៥  ខែ�ឧសភា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត្តត�

អុំ� សារ រឹ�្ធ អគគមេលខាធិការិប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញនា�យក

អ�មេណ្តាយរិបស់សមេ�តចំវិបិុលមេសនាភូកត ីសាយ ឈុំំ� ប្របធានុ

ប្រ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនុប្រ��រាជាណ្តាចំប្រកក�ុុជា និុង្គមេលាកជិ�ទាំវិ ខែចំក

ជូិនុ�ន្រ្តីនុតីរាជិការិ ថ្ងៃនុអគគមេលខាធិការិដ្ឋាឋ នុប្រ�ឹទីធសភា ខែដ្ឋល

មានុជិីវិភា��ះ�ខាត្ត �ក�ីនាយកដ្ឋាឋ នុរិដ្ឋឋបាល នាយកដ្ឋាឋ នុ

ហិរិ�ញ វិត្តែុ នុិង្គនាយកដ្ឋាឋ នុប្រគបប់្រគង្គអ�រិ សារិមេ��ភូណិ្ឌិ និុង្គ

ស�ណ្ឌិង្គ ់សរិុបចំ�នុួនុ ២៤នាក ់មេ�វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

2នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� 

ទេឡាក ឆាយ អគគមេលខាធិការិរិង្គប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញ

ជាអធិបតី្តភា�កំុង្គកិចំចប្របជុិ�សតី�ី ការិ�ិនិុត្តយ នុិង្គ�តល់មេយ៉ាបល់

មេល�មេសចំកតីប្រពាំង្គខែ�នុការិយុទីធសាន្រ្តីសតសវិនុក�ើថ្ងៃ�ាកំុង្គរិបស់

អគគមេលខាធិការិដ្ឋាឋ នុប្រ�ឹទីធសភា ២០២១-២០២៣ និុង្គខែ�នុការិ

សវិនុក�ើថ្ងៃ�ាកំុង្គប្របចាំ�ឆំ្នាំ�២០២១ មេដ្ឋាយមានុការិអមេ�ើ �ញ

ចូំលរិ�ួ�ីអគគនាយក អគគនាយិកា ថ្ងៃនុអគគនាយកដ្ឋាឋ នុទាំ�ង្គ៥ 

អ�គ ធិការិ នុិង្គថំាកដ់្ឋឹកនា�អង្គគភា�សវិនុក�ើថ្ងៃ�ាកំុង្គ មេ�សាល

ប្របជុិ��ិមេសសជានុម់េប្រកា� វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា។

2នាប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត្តត� 
ចកវ ចាន់ោ អគគនាយក ថ្ងៃនុអគគនាយកដ្ឋាឋ នុ�ត័្តម៌ានុ 
នុិង្គទី�នាកទ់ី�នុង្គសាធារិណ្ឌិ� ត្ត�ណ្តាង្គឱយឯកឧត្តត�អគគមេលខា-
ធិការិប្រ�ឹទីធសភាបានុអមេ�ើ �ញចូំលរិូ�កំុង្គកិចំចប្របជុិ��ិភាកា
ប្រប�ូលធាតុ្តចូំលមេល�មេសចំកតីប្រពាំង្គមេ�លនុមេយ៉ាបាយរិដ្ឋាឋ -
ភូបិាលឌី្ឍជិី�លក�ុុជា ២០២១-២០៣០ កំុង្គមេ�លប�ណ្ឌិង្គ
មេល�កក�ុស់គុណ្ឌិភា�ជិីវិតិ្ត និុង្គទី�នុុកចិំត្តតប្របជា�លរិដ្ឋឋតា�
រិយ�ការិបមេប្រ��មេសវាសាធារិណ្ឌិ�កានុខ់ែត្តប្របមេស�រិ តា�រិយ�
ប្រប�ន័ុធវិមីេដ្ឋអូ មេ�បនុាប�់ិមេសស វិមិានុប្រ�ឹទីធសភា៕






