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        វ៉ៃន់សាធារឹណរឹដ្ឋឋកែ�ក ប្របុចា�ប្រពិះរាជាណាច័ប្រកកមុ�ជា។
ប្រកបុលោប្រកាយ ៖ សុលោមតច័វបិុ�ល័លោសុនាភកត� សាយ ឈុំ� � អ៊ុំលោ�ើ �ញច័�ះសួុរឹសុ�ខទ្ធ�កខប្របុជាពិល័រឹដ្ឋឋ លោ�ភូមទិ្ធ�១០ ឃ្មុំ��លោកាះសូុទ្ធិន់ ប្រសុុកលោកាះសូុទ្ធិន់ លោខត្តត
        ក�ពិងច់ាម៕

 អគ្គគលេ�ខាធិិការដ្ឋាា នព្រឹ�ឹទ្ធធសភា
វិិមានរដ្ឋឋចំំការមន មហាវិិថីីព្រះ�ះនរោ�ត្តតម  �ជធានីភ្នំំំរោ�ញ ព្រះ�ះ�ជាណាចំព្រះ��មុ�ជា
ទូូរស�ៈ� (855 23)211441, 211442, 211443,ទូូរសារ� (855 23)211446

E-mail : oumsarith.sgsenate@gmail.com
Website: www.senate.gov.kh 

                              www.elibrary.senate.gov.kh
Facebook: www.facebook.com/senateofcambodia



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
1

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ ទីី៨ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ វេេលាវេ�ោ ង

៩:០០នាទីី សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធាន

ព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុិជាបានអនុញ្ញាា តឱ្យយ

ឯកឧតេមិ Martin Vávra ឯកអគ្គារដ្ឋឋទូីតេសិាមិញ្ញា  និងវេ�ញ

សមិតថភា��ីី  ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋខែ�ក ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក

កមិុុជា ចូលជួបួុវេ�ើ�សេនាការ និងសខែមិេងការគ្គួរសមិ វេ�

េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

កំុងនាមិព្រឹ�ឹទីធសភា និងកំុងនាមិសវេមិេចផ្ទាា ល់ សវេមិេចេបិុុល

វេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� បានសខែមិេងអ�ណរសាទីរសាើ គ្គមិន៍

ឯកឧតេមិ Martin Vávra ខែដ្ឋលទីទួីលបានការខែតងតាំ�ងជា

ឯកអគ្គារដ្ឋឋទូីតេសិាមិញ្ញា  និងវេ�ញសមិតថភា� ថ្ងៃនសាធារណ-

រដ្ឋឋខែ�ក ព្រឹបុចាំ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមិុុជា។ តាំមិរយៈៈវេបុសកកមិី

ការទូីតវេនះ សវេមិេច�នជួ�វេនឿវេជួឿជាកថ់ា ឯកឧតេមិឯកអគ្គា-

រដ្ឋឋទូីតនឹង�ិត��វេល�កកមិុស់ទី�នាកទ់ី�នង និងកិចចសហព្រឹបុតិ-

បុតេកិារវេល�ព្រឹគ្គបុេ់ស័ិយៈរវាងព្រឹបុវេទីសទាំ�ង�ីរ ខែដ្ឋល�នតាំ�ង�ី

យូៈរលងណ់ាស់មិកវេហ�យៈ វេដ្ឋ�មិីជីាគុ្គណព្រឹបុវេ�ជួនដ៍្ឋស៏�ខាន់

សព្រឹ�បុព់្រឹបុជាជួន ថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទាំ�ង�ីរ ទាំ�ងវេ�លបុចចុបុីន ំនិង

វេ�អនាគ្គត។

កំុងឱ្យកាសវេនាះ ឯកឧតេមិ Martin Vávra បានខែ�ែង

អ�ណរគុ្គណ�ោ ងព្រឹជាលវេព្រឹ�ច�វេ�ះសវេមិេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា 

ខែដ្ឋលបានអនុញ្ញាា តឱ្យយឯកឧតេមិចូលជួបួុសខែមិេងការគ្គួរសមិ។ 

ឯកឧតេមិបានវាយៈតថ្ងៃមិែ�ុស់ច�វេ�ះទី�នាកទ់ី�នង និងកិចចសហ-

ព្រឹបុតិបុតេិការដ្ឋល៏អរវាងព្រឹបុវេទីសទាំ�ង�ីរ ខែដ្ឋល�នតាំ�ង�ីយូៈរ

លងណ់ាស់មិកវេហ�យៈ។  ជា�ិវេសសកិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការ

រវាងព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទាំ�ង�ីរ ខែដ្ឋលកាល�ីខែ��ំូ ឆំ្នាំ�

២០១៧ ឯកឧតេមិ Ivo Barek អនុព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃន

សាធារណរដ្ឋឋខែ�ក បានមិកបុ�វេ�ញទីសសនកិចចវេ�ព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកកមុុិជា។   

ឯកឧតេមិឯកអគ្គារដ្ឋឋទូីតបានបុញ្ញាា កថ់ា តាំមិរយៈៈវេបុស-

សម្តេ�េចវិិបុុលម្តេសនាភក្តីេ�ប្របុធានប្រ�ឹទ្ធធសភាទ្ធទ្ធួលជួបួុ
ឯក្តីអគ្គគរដ្ឋឋទ្ធូតថ្មីី� នៃនសាធារណរដ្ឋឋឆែ�ក្តី

ឯកឧតេមិ Martin Vávra និងសវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយៈ ឈុុំ� 

ឯកឧតេមិ Martin Vávra និងសវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយៈ ឈុុំ�
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កកមិកីារទូីតរបុស់ឯកឧតេមិវេ�ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុិជា

ឯកឧតេមិនឹង�ិត��ព្រឹបឹុងខែព្រឹបុងអស់�ីក�ែ �ងកាយៈចិតេកំុង

ការ�ព្រឹងឹង�ព្រឹងីកទី�នាកទ់ី�នង និងកិចចសហព្រឹបុតិបុតេកិារថ្ងៃន

ព្រឹបុវេទីសទាំ�ង�ីរបុខែនថមិវេទីៀត ជាអាទី៖៍ េស័ិយៈវេសដ្ឋឋកិចច ការ

ផ្ទាែ ស់បុេូរដ្ឋ�វេណ� រទីសសនកិចចវេ�េញិវេ�មិក ជា�ិវេសសជួ�រុញ

អកំវេទីសចរខែ�ក ឱ្យយមិកទីសសនាវេ�ព្រឹបុវេទីសកមិុុជាកានខ់ែត

វេព្រឹច�នខែ�មិវេទីៀត។

�នព្រឹបុសាសនក៍ំុងឱ្យកាសវេនាះ សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេ ី

សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបានរ �លឹកថា ព្រឹបុវេទីសទាំ�ង

�ីរបានបុវេងើ�តទី�នាកទ់ី�នងការទូីតវេ�ឆំ្នាំ�១៩៥៦ វេព្រឹកាមិសំា-

ព្រឹ�ះហសេរបុស់ព្រឹ�ះករុណាព្រឹ�ះបាទីសវេមិេចព្រឹ�ះ នរោ�ត្តតម 

សីហីនំ “ព្រឹ�ះបុរមិរតនវេកាដ្ឋឋ” ជាមិយួៈនឹងអតីតថំាកដឹ់្ឋកនា�

ខែ�កជួ�នានមុ់ិន។ រហូតមិកដ្ឋល់វេ�លវេនះទី�នាកទ់ី�នងការទូីត

ព្រឹបុវេទីសទាំ�ង�ីរ�នរយៈៈវេ�ល៦៥ឆំ្នាំ� វេហ�យៈឆំ្នាំ�វេនះគឺ្គជា�ួបុ

វេល�កទីី៦៥ ថ្ងៃនថ្ងៃ�ៃបុវេងើ�តទី�នាកទ់ី�នងការទូីតកមិុុជា-ខែ�ក។

កំុងនាមិព្រឹបុជាជួនកមិុុជា ព្រឹ�ទឹីធសភា និងកំុងនាមិសវេមិេច

ផ្ទាា ល់ សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេីបានព្រឹបុសិទីធ�រជូួនថំាកដ់្ឋឹកនា�

និងព្រឹបុជាជួន ថ្ងៃនសាធារណរដ្ឋឋខែ�ក សូមិបុនេទីទីួលបាននូេ

ការអភេិឌ្ឍឍវេសដ្ឋឋកិចច-សងាមិខាែ �ងកាែ ព្រឹបុកបុវេ�យៈេឌ្ឍឍនភា�

េបិុុលភា� និងសូមិព្រឹបុសិទីធ�រឱ្យយច�ណងមិតិេភា� សាមិគ្គាីភា� 

និងកិចចសហព្រឹបុតិបុតេកិាររវាងព្រឹបុវេទីសទាំ�ង�ីរកានខ់ែតរងឹ��

សថិតវេសថរយូៈរអខែងើង។

សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� បានបុង្គាា ញនូេ

វេសចកេីវេ�ញចិតេ និងវាយៈតថ្ងៃមិែ�ុស់ច�វេ�ះទី�នាកទ់ី�នងមិតិេភា�

និងកិចចសហព្រឹបុតិបុតេិការរវាងព្រឹបុជាជួន និងព្រឹបុវេទីសទាំ�ង�ីរ

�នការរកីចវេព្រឹមិ�នជាបុនេបុនាា បុ។់ ការរកីចវេព្រឹមិ�ន និងទី�នាក-់

ទី�នងដ្ឋល៏អវេនះ ខែសេងវេ��ងតាំមិរយៈៈការផ្ទាែ ស់បុេូរដ្ឋ�វេណ� រ

ទីសសនកិចចវេ�េញិវេ�មិករវាងថំាកដ់្ឋឹកនា�ក��ូល ថំាកដឹ់្ឋកនា�

ជាន�់ុស់ និងថំាកដឹ់្ឋកនា�តាំមិព្រឹកសួង សាថ បុន័នានា កដូ៏្ឋចជា

ការចុះអនុសសរណៈថ្ងៃនការវេ�គ្គយៈល់គំ្នា និងការបុវេងើ�ត

យៈនេការ�ិវេព្រឹគ្នាះវេ�បុល់វេទីើភាគី្គរវាងព្រឹកសួងការបុរវេទីស 

ថ្ងៃនព្រឹបុវេទីសទាំ�ង�ីរ។ 

សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេីបាន�នព្រឹបុសាសនថ៍ា ព្រឹ�ះករុណា

ព្រឹ�ះបាទីសវេមិេចព្រឹ�ះបុរមិនា� នរោ�ត្តតម សីហីមំនី ព្រឹ�ះ

មិហាកសព្រឹត ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមិុុជា ធាែ បុប់ាន�ងវេ�

សិកាវេ�សាធារណរដ្ឋឋខែ�ក វេហ�យៈទីទីួលបានសញ្ញាា បុព្រឹត

បុណិិតកិតេិយៈសវេ�ទីីវេនាះកំុងឆំ្នាំ�២០១០ វេហ�យៈព្រឹ�ះអងា

ធាែ បុ�់ងបុ�វេ�ញព្រឹ�ះរាជួទីសសនកិចចជាផ្លូែូេរដ្ឋឋវេ�សាធារណ-

រដ្ឋឋខែ�ក កំុងឆំ្នាំ�២០០៦។

កំុងនាមិព្រឹបុជាជួនកមិុុជា សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេី 

ទិីដ្ឋឋភា�កំុង�ិ�ីជួបួុសខែមិែងការគ្គួរសមិ



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
3

សាយ ឈុំំ� បានថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះប្រ�ជាជន និងរដ្ឋាា -

ភិបិាលនៃនសាធារណរដ្ឋាថ្លែ�ក ថ្លែដ្ឋលបានរមួចំំថ្លែណកដ្ឋន៏ៃ�ែថ្លាែ

ជួយដ្ឋល់ប្រ�ះរាជាណាចំប្រកកមុុជាពោះលើការអំភិវិឌ្ឍឍពោះ�ដ្ឋាកិចំច-

�ងគម តាមរយៈនៃនការផ្តតល់ជំនួយពោះលើវ�័ិយ�ុខាភិបិាល អំ�រ់ ំ

មនុ�សធម ៌និងវ�័ិយថ្លាម�លកពោះកើតពោះ�ើងវញិ។ កុុងពោះ�ះថ្លែដ្ឋរ 

រដ្ឋាា ភិបិាលនៃនសាធារណរដ្ឋាថ្លែ�កកប៏ានជួយ�ណតុ ះ�ណាត ល

ធនធានមនុ�សដ្ឋល់ប្រ�ះរាជាណាចំប្រកកមុុជា តាមរយៈការ

ផ្តតល់អាហារូ�ករណ៍ដ្ឋល់និ�សតិកមុុជា បានពោះ��ិកាពោះ�

សាធារណរដ្ឋាថ្លែ�កចា�ត់ាងំ�ីឆុ្នាំ១ំ៩៧៩ មាននិ�សតិកមុុជា

ប្រ�មាណ៣០០�ក ់ពោះ�ើយនិ�សតិទាំងំអំ�់ពោះ�ះបានកំ�ុង

កាែ យជាកមាែ ងំដ្ឋរ៏ងឹមា ំកុុងការកសាង�ងគម-ពោះ�ដ្ឋាកិចំចកមុុជា

តាងំ�ីពោះ�លមុនរ�ូត�ចំចុ�បនុ និងតពោះ�ពោះ�លអំ�គុតពោះ�ៀត។

�ពោះមតចំវ�ុិលពោះ��ភិកតីបានកត�់មាគ ល់ពោះ�ើញថ្លា ប្រ�ពោះ��

ទាំងំ�ីរមាន�កាត នុ�លខាងការវនិិពោះ�គុ ការផ្លាែ �់�តូរ

�ណិជជកមម កដូ៏្ឋចំជាវ�័ិយពោះ��ចំរណ៍។ តាមរយៈពោះ��-

កកមមការ�ូតរ��់ឯកឧតតមពោះ�ប្រ�ះរាជាណាចំប្រកកមុុជា   

�ពោះមតចំបានពោះ�ុើដ្ឋល់ឯកឧតតមឯកអំគុគរដ្ឋា�ូតជួយជំរុញការ

ផ្លាែ �់�តូរ�ណិជជកមម និងការវនិិពោះ�គុពោះ�ប្រ�ះរាជាណាចំប្រក

កមុុជា កដូ៏្ឋចំជាការពោះលើក�ឹកចិំតតប្រ�ជាជនថ្លែ�កមក��ស�

ពោះ�កមុុជា�ថ្លែនែមពោះ�ៀត ជា�ិពោះ��ពោះប្រកាយពោះ�លថ្លែដ្ឋលជំងឺ

កូវដី្ឋ-១៩ប្រតូវបាន�ញ្ចច �។់ 

�ពោះមតចំប្រ�ធានប្រ�ឹ�ធ�ភាបាន�ញ្ជាជ កថ់្លា ប្រ�ះរាជាណា-

ចំប្រកកមុុជានឹងពោះធើើជាមាច �់ផ្តះះពោះរៀ�ចំំកិចំចប្រ�ជំុកំ�ូលអា�ីុ-

អំឺរ ុុ�ពោះលើក�ី១៣ (ASEM 13) ពោះប្រ�ងនឹងប្រ�ប្រ�ឹតតពោះ�ចា�់

�ីនៃ�ៃ�ី២៥ ដ្ឋល់នៃ�ៃ�ី២៦ ថ្លែ�វចិំិិកា ឆុ្នាំ២ំ០២១។ �នះមឹនឹង

ពោះនះ �ភាកមុុជាកន៏ឹងពោះធើើជាមាច �់ផ្តះះពោះរៀ�ចំំកិចំចប្រ�ជំុភា�

ជានៃដ្ឋគូុ�ភាអា�ីុ-អឺំរ ុុ�ពោះលើក�ី១១ (ASEP 11) ពោះប្រ�ងនឹង

ប្រ�ប្រ�ឹតតពោះ�ពោះ�ថ្លែ�វចិំិិកា ឆុ្នាំ២ំ០២១ផ្តងថ្លែដ្ឋរ។ ជាមយួ�ុពោះ�ះ

�ពោះមតចំបានពោះ�ុើ�ំុការ�បំ្រ��ីថុ្លាកដ់្ឋឹក� ំនិង�មាជិក�ភា

នៃនសាធារណរដ្ឋាថ្លែ�ក និង�ូមអំពោះញ្ចជ ើញថុ្លាកដឹ់្ឋក��ំភា

ថ្លែ�កចូំលរមួកុុងកិចំចប្រ�ជំុទាំងំ�ីរខាងពោះលើ (ASEM 13) និង 

(ASEP 11)។

ចំំពោះ�ះ�ំ�ក�់ំនង និងកិចំច��ប្រ�តិ�តតិការរវាងប្រ�ឹ�ធ-

�ភាកមុុជា និងប្រ�ឹ�ធ�ភាថ្លែ�ក �ពោះមតចំប្រ�ធានប្រ�ឹ�ធ�ភា

បាន�ង្ហាា ញអំ�ំី�ំណងកុុងការ�ពោះងើើនកប្រមតិ�ំ�ក�់ំនងរវាង

ប្រ�ឹ�ធ�ភាទាំងំ�ីរ តាមរយៈការផ្លាែ �់�តូរ��សនកិចំចពោះ�វញិ

ពោះ�មកប្រគុ�ក់ប្រមតិ និងជួយ�បំ្រ��ុពោះ�វញិពោះ�មកពោះលើ

កិចំច��ប្រ�តិ�តតិការ��ុភាគុីកុុងប្រក��ណ័ឌ អំនតរ�ភា។ 

កុុង�មប្រ�ឹ�ធ�ភា និងកុុង�ម�ពោះមតចំផ្លាះ ល់ �ពោះមតចំ

ប្រ�ធានប្រ�ឹ�ធ�ភា�បំ្រ�ចំំពោះ�ះពោះ��កកមមការ�ូតរ��់

ឯកឧតតមឯកអំគុគរដ្ឋា�ូត និងពោះប្រតៀម�ែួនជានិចំច ពោះដ្ឋើមបពីោះធើើ��-

ប្រ�តិ�តតកិារដ្ឋជិ៏ត�ុិ�ធជាមយួនឹងឯកឧតតមឯកអំគុគរដ្ឋា�ូត 

ប្រ�មទាំងំសាែ ន�ូត នៃនសាធារណរដ្ឋាថ្លែ�កប្រ�ចាពំោះ�ប្រ�ះរាជា-

ណាចំប្រកកមុុជា។

តាមរយៈឯកឧតតមឯកអំគុគរដ្ឋា�ូត �ពោះមតចំវ�ិុលពោះ��ភិកត ី

សាយ ឈុំំ� បានផ្លាត ពំោះផ្តើើនូវការ�ួរ�ុ��ុកខ ពោះដ្ឋាយពោះ�ចំកតី

ពោះ�រ�រា�អ់ាន និងនឹករលឹកដ្ឋ�៏ុង�់ុ�់ជូនចំំពោះ�ះឯកឧតតម

ប្រ�ធានប្រ�ឹ�ធ�ភា នៃនសាធារណរដ្ឋាថ្លែ�ក៕

(អំតែ��៖ នុត �ចំចៈ និងរូ�ភា�៖ គុង ់�ុរនី)

�ពោះមតចំប្រ�ធានប្រ�ឹ�ធ�ភា �តរូ�អំនុ�ាវរយីជាមយួឯកឧតតម Martin Vávra



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
4

សម្តេ�េចវិិបុុលម្តេសនាភក្តីេ�ប្របុធានប្រ�ឹទ្ធធសភាអម្តេ�ើ�ញ�ិនិត្យស�ិទ្ធធផលនានា 
និងសួរសុខទ្ធុក្តីខប្របុជា�លរដ្ឋឋម្តេ�ប្រសុក្តីម្តេ�ះសូទ្ធិន ម្តេខតេកំ្តី�ង់ចា�

នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ សវេមិែចេបិុុលវេសនាភកេី 
សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមុុិជា 
បានអវេញ្ញា �ញចុះ�ិនិតយវេមិ�លវេហ�ឋ រចនាសមិុន័ធនានា និង
សួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ កំុងព្រឹសុកវេកាះសូទិីន វេ�តេក��ង-់
ចាំមិ។

វេហ�ឋ រចនាសមិុន័ធ និងសមិទិីធផ្លូលនានា សថិតវេ�កំុង�ុ�
វេកាះមិតិេ ព្រឹសុកក��ងវ់េសៀមិ និង�ុ�វេកាះសូទិីន ព្រឹសុកវេកាះ-
សូទិីន ខែដ្ឋលជាច�ណងថ្ងៃដ្ឋដ្ឋថ៏្ងៃ�ែថាែ របុស់សវេមិេចេបិុុលវេសនា
ភកេី សាយ ឈុំំ� និងរាជួរ�ឋ ភបិាល ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក-
កមុុិជា តាំមិរយៈៈព្រឹកសួងអភេិឌ្ឍឍនជ៍ួនបុទីបានសាងសង់
សាលា�ទាំន ផ្លូែូេវេបុតុង ទី�នបុប់ុវេងាៀរ លូព្រឹបុអបុ ់ខែដ្ឋលសវេព្រឹមិច
ការសាងសងប់ាន១០០ភាគ្គរយៈ។

បុនាា បុ�់ីអវេញ្ញា �ញ�ិនិតយសមិទិីធផ្លូលនានា សវេមិែចេបិុុល
វេសនាភកេីព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញចុះសួរសុ�ទុីកខ 
វេលាកតាំ វេលាក�យៈ និងបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេ�ព្រឹសុក
ក�វេណ� តរបុស់សវេមិែច វេ�ភូមិទិីី១០ �ុ�វេកាះសូទីិន ព្រឹសុក
វេកាះសូទីិន។  

ជាមិយួៈគំ្នាវេនាះ សវេមិែចេបិុុលវេសនាភកេីបានអ��េនាេ
ដ្ឋល់បុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ឱ្យយបុនេចូលរមួិការ�រ និងទីបុស់ាើ ត់
ការ�ែងរាល�លថ្ងៃនជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�យៈព្រឹតូេចូលរមួិអនុេតេ
តាំមិការខែណនា�របុស់ព្រឹកសួងសុខាភបិាល និងេធិានការ 
៣ការ�រ និង៣កុ� វេដ្ឋ�មិីកីាតផ់្ទាេ ចក់ារចមិែង�ីេរុីសកូេដី្ឋ-
១៩ កុ�ឱ្យយបុនេវេក�ត�នវេ�កំុងសហគ្គមិន៕៍

(រូបុភា�៖ �ុទីាកាល័យៈព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា)

សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយៈ ឈុុំ� អវេញ្ញា �ញចុះសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ កំុងព្រឹសុកវេកាះសូទិីន

សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយៈ ឈុុំ� អវេញ្ញា �ញចុះ�ិនិតយវេមិ�លវេហ�ឋ រចនាសមិុន័ធ និងសមិទិីធផ្លូលនានា កំុងព្រឹសុកវេកាះសូទិីន



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
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សីកមមភាពថ្នាា ក់ដឹឹកនាំ �ព្រឹពឹទ្ធធសីភាជួួបសី�រោ�ះសី�ណាលជាមួយនឹង
ព្រឹបជាពលរដឹឋ និងចូូលរមួពិធីរីោ�េងៗ

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ សវេមិេច

េបិុុលវេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកកមិុុជា បានអវេញ្ញា �ញវេគ្នារ�េញិ្ញាា ណកខនធស�ឧបា-

សិកា នង តាំ �ងអីំ៊ីម �តាំបុវេងើ�តឯកឧតេមិ គង់ វិិបំល 

រដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹបុតិភូអមិនាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេី និងជាព្រឹបុតិភូរាជួរ�ឋ ភ-ិ

បាល ទីទីួលបុនាុកអគ្គានាយៈកថ្ងៃនអគ្គានាយៈក�ឋ ន�នធ�រ 

វេ�វេគ្គហ�ឋ នថ្ងៃនស� សថិតវេ�ផ្លូាះវេល�២១ ផ្លូែូេវេល� ២២២ 

សង្គាើ តប់ុឹងរា�ង �ណិដូ្ឋនវេ�ញ រាជួធានីភំ�វេ�ញ។

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ សវេមិេច

េបិុុលវេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជា-

ណាចព្រឹកកមិុុជា បានអវេញ្ញា �ញថាើ យៈបុងា� និងសួរសុ�ទុីកខ

សវេមិេចព្រឹ�ះមិហាសុវេមិធា�ិបុតី ននទ ង៉ែងែត្ត សវេមិេចព្រឹ�ះសងឃ

នាយៈក ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមិុុជា និងជាព្រឹ�ះវេ�អ�ិការ

េតេបុទុីមិេតីរាជួេរារាមិ ខែដ្ឋលក��ុងសព្រឹ�ក�ាបាលព្រឹ�ះសុ�-

ភា� វេ�េតេបុទុីមិេតីរាជួេរារាមិ �ណិដូ្ឋនវេ�ញ រាជួធានី-

ភំ�វេ�ញ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ សវេមិេចេបិុុល

វេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណា-

ចព្រឹកកមិុុជា បានអវេញ្ញា �ញវេគ្នារ�េញិ្ញាា ណកខនធស�ឯកឧតេមិ 

ព្រឹតាំ � អ៊ីំីវិតឹ្តក វេទីសរដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីទីទីួលបុនាុកវេបុសកកមិី�ិវេសស 

វេ�ផ្លូាះវេល�៣៦ ផ្លូែូេ២៨៥ សង្គាើ តប់ុឹងកកទី់ី១ �ណិទីួល-

វេគ្នាក រាជួធានីភំ�វេ�ញ។



សកម្មភាពគណៈកម្មការ6
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

សីកមមភាពថ្នាា ក់ដឹឹកនាំ �ព្រឹពឹទ្ធធសីភាជួួបសី�រោ�ះសី�ណាលជាមួយនឹង
ព្រឹបជាពលរដឹឋ និងចូូលរមួពិធីរីោ�េងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ សវេមិេចេបិុុល
វេសនាភកេី សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណា-
ចព្រឹកកមុុិជា បានអវេញ្ញា �ញផ្លូេល់វេភែ�ងបុូជាស�ឯកឧតេមិ ព្រឹតាំ � 
អ៊ីំីវិតឹ្តក វេទីសរដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីទីទួីលបុនាុកវេបុសកកមិី�ិវេសស ថ្ងៃន
ទីសីេីការគ្គណៈរដ្ឋឋមិន្ត្រីនេី វេ�ខាងមិុ�េតេបុទុីមិេតី សថិតកំុង
សង្គាើ តច់តុមិុ� �ណិដូ្ឋនវេ�ញ រាជួធានីភំ�វេ�ញ។ 

2នារាព្រឹតីថ្ងៃ�ៃអាទិីតយ ទីី៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ សវេមិេច
េបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជា-
ណាចព្រឹកកមុុិជា បានអវេញ្ញា �ញផ្លូេល់វេភែ�ងបូុជាស�ឯកឧតេមិ 
លយំ ឡាំ� ទីីព្រឹបឹុកាសវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេ ីព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ-
សភា វេ�វេគ្គហ�ឋ នថ្ងៃនស� សថិតកំុងភូមិសិ�ណង ់សង្គាើ ត់
រកា�� ព្រឹកុងចារមិន វេ�តេក��ងស់ុឺ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ សវេមិេចេបិុុលវេសនា
ភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក
កមិុុជា បានអនុញ្ញាា តឱ្យយឯកឧតែមិ សីុនំ ចាន់ថុំល វេទីស-
រដ្ឋឋមិន្ត្រីនេី រដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹកសួងសាធារណការ និងដឹ្ឋកជួញ្ញាូ ន ចូល
ជួបួុសខែមិេងការគួ្គរសមិ វេដ្ឋ�មិីវីេគ្នារ�រាយៈការណ៍អ��ីសមិទិីធ-
ផ្លូលការង្គារសវេព្រឹមិចបានកំុងេស័ិយៈសាធារណការ និងដឹ្ឋក-
ជួញ្ញាូ ន វេ�ទីីសេីការព្រឹកសួងសាធារណការ និងដឹ្ឋកជួញ្ញាូ ន។

2វេ�ថ្ងៃ�ៃវេ�រ ៍ទីី៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិកិតេិ
នីតិវេកាសលបុណិិត សីំមឹ កា អនុព្រឹបុធានទីី១ ព្រឹ�ឹទីធសភា 
បានអវេញ្ញា �ញចុះ�ិនិតយសមិទិីធផ្លូលនានា វេ�េតេវេទី�និមិីតិ 
វេ�េតេអញ្ញាច ញ សថិត�ុ�ព្រឹកវេ� ព្រឹសុកក�ចាំយៈ�រ វេ�តេថ្ងៃព្រឹ�-
ខែេង៕
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ព្រឹកុមសីមាជួិកព្រឹពឹទ្ធធសីភាព្រឹបចា�ភូូមិភាគទ្ធី២នាំ�យកអ៊ី�រោណាយព្រឹបគលជ់ួូនអាជាា ធីរ

រោ�ត្តតក�ពង់ចាម និងរោ�ត្តតត្តូងូឃ្មុំមំ� សីព្រឹមាប់ង៉ែចូកជួូនព្រឹបជាពលរដឹឋក�ពំងរោធីើ�ចូតាំត ឡីសីីក័

វេ�យៈ�នការយៈកចិតេទុីក�ក�់ីថំាកដឹ់្ឋកនា�ព្រឹ�ឹទីធសភា

និងវេដ្ឋ�មិីចូីលរមួិសព្រឹ�លការល�បាករបុស់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ខែដ្ឋល

�នជួីេភា��ើះខាត កំុងអ��ុងវេ�លខែដ្ឋលព្រឹបុវេទីសកមិុុជាជួបួុ

ព្រឹបុទីះនូេជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ និងវេដ្ឋ�មិីចូីលរមួិទីបុស់ាើ តក់ាររកីរាល-

�លថ្ងៃនជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩។ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ 

ព្រឹកុមិស�ជិួកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិភិាគ្គទីី២ ដ្ឋឹកនា�វេ�យៈ

ឯកឧតេមិ អ៊ីុំក បុំនរោឈុំឿន ព្រឹបុធានព្រឹកុមិបានអវេញ្ញា �ញនា�

យៈកអ�វេណាយៈជាវេព្រឹគ្គឿងឧបុវេភាគ្គ បុរវិេភាគ្គវេ�ព្រឹបុគ្គល់ជូួន

អាជាើ �រវេ�តេក��ងច់ាំមិ និងវេ�តេតីូង�ីុ � សព្រឹ�បុជ់ួួយៈឧបុតថមិភ

ដ្ឋល់បុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័ក វេ�តាំមិ

មិណិលចតាំេ �ីស័កកំុងវេ�តេក��ងច់ាំមិ និងវេ�តេតីូង�ីុ �។

កំុងឱ្យកាសវេនាះ ឯកឧតេមិ អ៊ីុំក បំុនរោឈុំឿន បាន��នា�

នូេការសួរសុ�ទុីកខ�ីស�ណាកថំ់ាកដ់្ឋឹកនា�ព្រឹ�ឹទីធសភា ជា

�ិវេសសសវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធ-

សភា វេផ្លូើ�ជូួនថំាកដ់្ឋឹកនា� និងមិន្ត្រីនេីរាជួការខែដ្ឋលបុ�វេ�ញការង្គារ

វេ�កំុងវេ�តេទាំ�ង�ីរ ជា�ិវេសសព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលរស់វេ�

ព្រឹកុមិស�ជួិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិភិាគ្គទីី២នា�យៈកអ�វេណាយៈព្រឹបុគ្គល់ជូួនអាជាើ �រវេ�តេក��ងច់ាំមិ

ព្រឹកុមិស�ជិួកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិភិាគ្គទីី២នា�យៈកអ�វេណាយៈព្រឹបុគ្គល់ជូួនអាជាើ �រវេ�តេក��ងច់ាំមិ
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កំុងវេ�តេក��ងច់ាំមិ និងវេ�តេតីូង�ីុ �ទាំ�ងអស់ ព្រឹបុកបុវេ�យៈ

កេីនឹករលឹក។ 

ទីនាឹមិវេនាះឯកឧតេមិ អ៊ីុំក បំុនរោឈុំឿន បានខែ�ែងនូេការ

វេកាតសរវេស�រច�វេ�ះរដ្ឋឋបាលវេ�តេទាំ�ង�ីរ ខែដ្ឋលបាន�ិត��

បុ�វេ�ញការង្គារ�ោ ងសកមិីនាវេ�លកនែងវេ� ជា�ិវេសស

បានអនុេតេតាំមិការខែណនា�នូេេធិានការនានាជាវេព្រឹច�ន វេដ្ឋ�មិីី
បុង្គាើ រ  និងទីបុស់ាើ តក់ាររកីរាល�លថ្ងៃនជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩។ 

ឯកឧតេមិកប៏ានវេ�ើ�ការវេព្រឹក�នរ �លឹកដ្ឋល់អាជាើ �រវេ�តេទាំ�ង�ីរ 

ព្រឹតេូបុនេការអនុេតេព្រឹគ្គបុេ់ធិានការព្រឹបុងុព្រឹបុយៈត័�ំុស់ខែ�មិវេទីៀត

និងអ��េនាេដ្ឋល់បុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋទាំ�ងអស់ សូមិ�ន

ការអត�់ីតកុ់�បុ��ន កុ�ព្រឹបុ�� និងកុ�វេ�ើសព្រឹបុខែហសឱ្យយវេសាះ 

�ីវេព្រឹ�ះបុចចុបុីនំវេ�ទូីទាំ�ងព្រឹបុវេទីសកមិុុជាវេ��នត�បុនម់ិយួៈ

ច�នួនវេ�ខែតព្រឹបុឈុំមិខាែ �ងដ្ឋខែដ្ឋល ដូ្ឋវេចំះវេយៈ�ងព្រឹតូេបុនេព្រឹបុកាន់

ខាា បុនូ់េេធិានការ ៣ការ�រ ៣កុ� ព្រឹ�មិទាំ�ងអនុេតេឱ្យយបាន

មិោតច់តត់ាំមិេធិានការនានារបុស់ព្រឹកសួងសុខាភបិាល វេដ្ឋ�មិីី
ការ�រសុ�ភា� និងអាយុៈជីួេតិរបុស់វេយៈ�ង ព្រឹកុមិព្រឹគ្គួសារវេយៈ�ង

និងសងាមិជាតិវេយៈ�ង។

អ�វេណាយៈខែដ្ឋលព្រឹកុមិស�ជិួកព្រឹ�ឹទីធសភាយៈកវេ�ព្រឹបុគ្គល់ 

ជូួនអាជាើ �រវេ�តេទាំ�ង�ីរនាវេ�លវេនាះ វេ�យៈកំុងវេ�តេនីមិយួៈៗ

ទីទួីលបាន៖ មិ១ី០០វេកស ទីឹកបុរសុិទីធ១០០វេកស ព្រឹតី�ក�បុោុង

១០០វេកស ទឹីកព្រឹតី១០០យៈួរ និងទឹីកសីុអុីេ១០០យៈួរ។

(អតថបុទី និងរូបុភា�៖ នុត សចចៈ)

ព្រឹកុមិស�ជិួកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិភិាគ្គទីី២ស�វេណះស�ណាលជាមិយួៈរដ្ឋឋបាលវេ�តេតីូង�ីុ �

ព្រឹកុមិស�ជួិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិិភាគ្គទីី២ ទីទីួលលិ�ិតខែ�ែងអ�ណរគ្គុណ�ីរដ្ឋឋបាលវេ�តេតីូង�ីុ�
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កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី ២៤ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី ២៧ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ 
វេ�េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា គ្គណៈព្រឹបុតិភូសភាកមិុុជា ដឹ្ឋកនា�វេ�យៈ
ឯកឧតេមិ យែង់ ង៉ែសីម ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា 
ព្រឹបុធានព្រឹកុមិស�ជិួកព្រឹ�ឹទីធសភាទីទីួលបុនាុកសហការជាមិយួៈ
នឹងសហភា�អនេរសភា (IPU) និងជាព្រឹបុធានគ្គណៈព្រឹបុតិភូ
បានអវេញ្ញា �ញចូលរមួិមិហាសនំិបាតសហភា�អនេរសភា
(IPU)វេល�កទីី១៤២ និងកិចចព្រឹបុជុួ��ក�់ន័ធ វេព្រឹកាមិព្រឹបុធានបុទី៖ 
”យៈកឈុំះំវេរាគ្គរាតតាតថ្ងៃ�ៃវេនះ វេ�ើ�ឱ្យយព្រឹបុវេស�រវេ��ងវេ�ថ្ងៃ�ៃ
ខែសអក៖ តួនាទីីរបុស់សភា” តាំមិព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូផ្លូាយៈវេចញ�ី
ទីីព្រឹកុងហសខឺែណេ ព្រឹបុវេទីសសើីស។

មុិននឹងចូលរមួិមិហាសនំបិាតសហភា�អនេរសភាវេល�ក

ទីី១៤២ គ្គណៈព្រឹបុតិភូសភាកមិុុជាបានចូលរមួិកិចចព្រឹបុជុួ�
ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាភបិាលវេល�កទីី២០៧ ចាំបុ�់ីថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី
២៥ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។ កិចចព្រឹបុជុួ�ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាភបិាល
វេនះ បានអនុមិត័របាយៈការណ៍របុស់គ្គណៈក�ី�ិការសិទីធិ
មិនុសសស�ជួិកសភាមិក�ីព្រឹបុវេទីសច�នួន៧ រមួិ�ន៖ 
វេអហសបីុ លីបុី ីមិ�ីោ ន�់ោ  ហើីលី�ីន តួកគី្គ វេយៈោវេមិន និង
ហសមីិបាវេេ ោ។

ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាភបិាល បានវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សតាំ�ងស�ជួិក
គ្គណៈក�ី�ិការសិទីធិមិនុសសស�ជួិកសភាច�នួន៦រូបុ និង
ស�ជួិកគ្គណៈក�ី�ិការទីទីួលបុនាុកកិចចការវេ�មិជួិមិិបូុ�៌
ច�នួន២រូបុ ព្រឹ�មិទាំ�ងបានព្រឹបុកាសទីទីួលសាា ល់វេបុកខភា�
មិក�ីព្រឹកុមិត�បុនភ់មូិសិាន្ត្រីសេនវេ�បាយៈនានាច�នួន៦៤រូបុ។
ជាមិយួៈគំ្នាវេនះ ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាភបិាលកប៏ានអនុមិត័របាយៈការណ៍
ថ្ងៃនវេេទិីកាស�ជួិកសភាជាន្ត្រីសេី វេេទិីកាស�ជួិកសភាេយ័ៈវេកីង 
គ្គណៈក�ី�ិការទីទួីលបុនាុកកិចចការមិជួិមិិបុូ�៌ គ្គណៈក�ី-
�ិការវេល�កកមិុស់ការវេគ្នារ�ចាបុម់ិនុសស�មិអ៌នេរជាតិ ព្រឹកុមិ-
ព្រឹបឹុកាទីទីួលបុនាុកសុខាភបិាល និងព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាជាន�់ុស់
ទីទីួលបុនាុកការព្រឹបុយុៈទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងអ�វេ��វេភរេកមិី និងហិងាព្រឹជួុល
និយៈមិ ព្រឹ�មិទាំ�ងបានអនុមិត័របាយៈការណ៍ហិរញ្ញា េតថុឆំ្នាំ �
២០២០ របុស់ IPU។

វេ�យៈខែ�ក មិហាសនំិបាតសហភា�អនេរសភាវេល�កទីី
១៤២ បានព្រឹបុព្រឹ�ឹតេវេ��ីថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�ឧសភា 

 គ្គណៈព្រឹបុតិភូសភាកមិុុជាចូលរមួិមិហាសនំិបាទីសហភា�អនែរសភាវេល�កទីី១៤២ តាំមិព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ

សីមាជួិកសីភាកមុំជាចូូលរមួមហាសីនាបិាត្តសីហភាពអ៊ីនតរសីភា 

រោល�កទ្ធី១៤២ និងកិចូចព្រឹបជួំ�ពាក់ព័នធ

ឯកឧតេមិ យៈោង ់ខែសមិ ចូលរមួិមិហាសនំិបាទីសហភា�អនេរសភាវេល�កទីី១៤២



សកម្មភាពគណៈកម្មការ10
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�យៈ�នស�សភា�ចូលរមួិមិហាសនំបិាត
�នព្រឹបុធាន អនុព្រឹបុធាន ស�ជួិកសភា សរុបុច�នួន៧៥០
រូបុមិក�ីព្រឹបុវេទីសច�នួន១៤៧ រមួិទាំ�ងស�ជិួកព្រឹបុវេទីសអំក
សវេងើតការណ៍ និងអងាការថ្ងៃដ្ឋគូ្គមិយួៈច�នួន។

កំុងឱ្យកាសវេនាះ ឯកឧតេមិ យែង់ ង៉ែសីម ព្រឹបុធានគ្គណៈ-
ព្រឹបុតិភូសភាកមិុុជាបានចូលរមួិវេ�ើ�វេសចកេីខែ�ែងការណ៍វេ�
កំុងកិចចព្រឹបុជុួ��ិភាកា�ក�់ន័ធនឹងមិលូបុទីរមួិរបុស់មិហា-
សនំិបាត “យៈកឈុំះំវេរាគ្គរាតតាតថ្ងៃ�ៃវេនះ វេ�ើ�ឱ្យយព្រឹបុវេស�រវេ��ង
វេ�ថ្ងៃ�ៃខែសអក៖ តួនាទីីរបុស់សភា”។ ជាមិយួៈវេនះ គ្គណៈព្រឹបុតិភូ
សភាកមិុុជាបានផ្លូលិតេវីេដ្ឋអូ�ែីច�នួន២ វេផ្លូើ�ជូួន IPU វេដ្ឋ�មិីី
ផ្លូស�ើផ្លូាយៈកំុងបុណាេ ញសងាមិរបុស់�ែួន ដូ្ឋចជា YouTube 
និង Facebook។ ខែ�សេវីេដ្ឋអូទីី១ ព្រឹបុធានគ្គណៈព្រឹបុតិភូបាន
វេ�ែ�យៈនឹងស�ណួរ “អំកនឹងវេ�ើ�អើី�ែះវេដ្ឋ�មិីកីសាងថ្ងៃ�ៃខែសអកឱ្យយ
ព្រឹបុវេស�រវេ��ង” និងខែ�សេវីេដ្ឋអូទីី២ ព្រឹបុធានគ្គណៈព្រឹបុតិភូសភា
កមិុុជាបានខែ�ែង�ក�់ន័ធនឹងមិូលបុទីថ្ងៃនមិហាសនំបិាត “យៈក
ឈុំះំវេរាគ្គរាតតាតថ្ងៃ�ៃវេនះ វេ�ើ�ឱ្យយព្រឹបុវេស�រវេ��ងនូេថ្ងៃ�ៃខែសអក”។

អងាសនំិបាតបានអនុមិត័វេសចកេីសវេព្រឹមិចច�នួន២របុស់
គ្គណៈក�ី�ិការអចិថ្ងៃន្ត្រីនេយៈទ៍ីទីួលបុនាុកការអភេិឌ្ឍឍព្រឹបុកបុ
វេ�យៈចីរភា� (វេសចកេីសវេព្រឹមិចសេី�ី ការបុន្ត្រីញ្ញាា បុការអនុេតេ
ព្រឹបុ�ន័ធ Digital និងវេសដ្ឋឋកិចចេលិជុួ� វេដ្ឋ�មិីសីវេព្រឹមិចបាននូេ
ការអភេិឌ្ឍឍព្រឹបុកបុវេ�យៈចីរភា� ជា�ិវេសសការផ្លូលិត និង
ការវេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់ព្រឹបុកបុវេ�យៈការទីទីួល�ុសព្រឹតូេ) និងគ្គណៈ-
ក�ី�ិការអចិថ្ងៃន្ត្រីនេយៈទ៍ីទីួលបុនាុកសនេភិា� និងសនេិសុ�
អនេរជាតិ (វេសចកេីសវេព្រឹមិចសេី�ី យុៈទីធសាន្ត្រីសេសភាវេដ្ឋ�មិី�ីព្រឹងឹង
សនេភិា� និងសនេិសុ�ព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹងការគ្គ�រាមិក�ខែហង និង
ជួវេ�ែ ះបុណាេ លមិក�ីវេព្រឹគ្នាះមិហនេរាយៈ�មិីជាតិ និងផ្លូល-

េបិាក�ក�់ន័ធនឹងការខែព្រឹបុព្រឹបួុលអាកាសធាតុ)។
មិហាសនំិបាតវេល�កវេនះ ព្រឹបុព្រឹ�ឹតេវេ�ជាលកខណៈ�ិវេសស

តាំមិព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ ជាវេហតុវេ�ើ�ឱ្យយកិចចព្រឹបុជុួ�គ្គណៈក�ី�ិការ-
អចិថ្ងៃន្ត្រីនេយៈទ៍ាំ�ង៤របុស់ IPU ដូ្ឋចជា៖ ១-គ្គណៈក�ី�ិការ
ទីទួីលបុនាុកសនេភិា� និងសនេិសុ�អនេរជាតិ ២-គ្គណៈ-
ក�ី�ិការទីទួីលបុនាុកការអភេិឌ្ឍឍព្រឹបុកបុវេ�យៈចីរភា� 
៣-គ្គណៈក�ី�ិការទីទីួលបុនាុកលទីធិព្រឹបុជា�ិបុវេតយៈយ និង
សិទីធិមិនុសស ៤-គ្គណៈក�ី�ិការទីទីួលបុនាុកកិចចការអងាការ
សហព្រឹបុជាជាតិ និងវេេទិីកាច�នួន២របុស់ IPU (វេេទិីកាស�-
ជួិកសភាជាន្ត្រីសេី និងវេេទិីកាស�ជួិកសភាេយ័ៈវេកីង) មិនិអាច
ព្រឹបុព្រឹ�ឹតេវេ�ព្រឹសបុវេ�លនឹងមិហាសនំិបាតវេនះវេទី។ អ��ុង
វេ�លសនំបិាតក�៏នការវេ�ែ�យៈ�ែងគំ្នា�ក�់ន័ធនឹងបុញ្ញាា
នវេ�បាយៈរវាងត�ណាងព្រឹបុវេទីស១២បុូក (ព្រឹបុវេទីសកំុងត�បុន់
អឺរ ោុបុ) និងគ្គណៈព្រឹបុតិភូសភាចិន។

សូមិជួព្រឹ�បុថា វេ�យៈសារខែតវេរាគ្គរាតតាតកូេដី្ឋ-១៩ 
វេ�ខែតបុនេគ្គ�រាមិក�ខែហងកំុង�ិភ�វេលាក មិហាសនំបិាតសហ-
ភា�អនេរសភា ខែដ្ឋលវេព្រឹគ្នាងនឹងព្រឹបុព្រឹ�ឹតេវេ�នាខែ�េចិិិកា ឆំ្នាំ�
២០២១  កំុងទីីព្រឹកុងគី្គហាា លី  (Kigali)  ព្រឹបុវេទីសរ ោូវាោ ន�់ 
(Rwanda) ព្រឹតូេបានគ្គណៈក�ី�ិការព្រឹបុតិបុតេិវេសំ�វេល�កវេ�
ឆំ្នាំ�២០២២េញិ វេហ�យៈសភារ ោូវាោ ន�់ កប៏ានយៈល់ព្រឹ�មិទីទីួល
វេ�ើ�ជា�ច ស់ផ្លូាះតាំមិការវេសំ�សុ�។ មិហាសនំបិាតវេ�ខែ�មិនីា 
ឆំ្នាំ�២០២២ វេព្រឹគ្នាងនឹងព្រឹបុព្រឹ�ឹតេវេ�វេ�ទីីព្រឹកុងបាលី (Bali) 

សាធារណរដ្ឋឋឥណូិវេណសីុ។ វេ�យៈខែ�ក មិហាសនំបិាត
វេ�ចុងឆំ្នាំ�២០២១វេនះ វេព្រឹគ្នាងនឹងព្រឹបុព្រឹ�ឹតេវេ�តាំមិរវេបុៀបុចព្រឹមិុះ
(Hybrid) បុោុខែនេទីីកខែនែងមិនិទាំនប់ានក�ណតនូ់េវេ��យៈវេទី៕

(អតថបុទី៖ វេទី� មិករា និងរូបុភា�៖ នុត សចចៈ)

ទិីដ្ឋឋភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុួ�មិហាសនំិបាទីសហភា�អនែរសភាវេល�កទីី១៤២ តាំមិព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ
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គ�ៈកមមការទាំ �ង១០ព្រឹពឹទ្ធធសីភាចូូលរមួកិចូចព្រឹបជំួ�នាំនាំ

2ឯកឧតេមិ យែង់ ង៉ែសីម ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុួ�វេដ្ឋ�មិី�ីិនិតយ �ិភាកា និងសវេព្រឹមិចវេល�

�ែឹមិសារខែបុបុបុទី និងការវេរៀបុច�ជាវេល�កចុងវេព្រឹកាយៈមិុនកិចច

ព្រឹបុជុួ�ដ្ឋ�បូុងថ្ងៃនមិហាសនំិបាតសហភា�អនេរសភា(IPU) វេល�ក

ទីី១៤២ តាំមិព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ ផ្លូាយៈវេចញ�ីទីីព្រឹកុងហសខឺែណេ

ព្រឹបុវេទីសសើីស វេ�សាលព្រឹបុជុួ�គ្គណៈកមិីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា  

នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុួ�វេដ្ឋ�មិី�ីិនិតយ និងខែកសព្រឹមួិលវេល�វេសចកេី

ព្រឹ�ងរបាយៈការណ៍សេី�ី លទីធផ្លូលថ្ងៃនការចូលរមួិមិហាសនំិ-

បាតសហភា�អនេរសភា (IPU) វេល�កទីី១៤២ វេ�សាល

ព្រឹបុជុួ�គ្គណៈកមិីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-ជាអ�ិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ថ្ងៃផ្លូាកំុងគ្គណៈកមិីការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�សាលព្រឹបុជុួ�

គ្គណ:កមិីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា។

-ព្រឹបុជុួ�ជាមិយួៈនឹងព្រឹកុមិជួ�នួយៈការព្រឹកុមិស�ជួិកព្រឹ�ឹទីធសភា

ទីទីួលបុនាុកសហការជាមិយួៈនឹងសភាកមុុិជា ឡាេ និងវេេៀត-

ណាមិ (CLV) វេដ្ឋ�មិីវីេព្រឹតៀមិវេរៀបុច�សនំិសីទីវេល�កទីី៨ ថ្ងៃន

គ្គណៈកមិីការកិចចការបុរវេទីសថ្ងៃនសភាកមិុុជា ឡាេ និងវេេៀត-

ណាមិ (CLV) តាំមិរយៈៈព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មិ�ុិនា

ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ ជា 

រោជួដឹឋ ព្រឹបុធានគ្គណ:កមិីការទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញដ្ឋឹកនា�

កិចចព្រឹបុជុួ�សេី�ី ការវេព្រឹតៀមិលកខណ:�ិនិតយសិកាវេល�វេសចកេី

ព្រឹ�ងចាបុក់ំុងេស័ិយៈជាសមិតថកិចចរបុស់គ្គណ:កមិីការ និង

បុញ្ញាា វេផ្លូសងៗ វេ�សាលព្រឹបុជុួ�គ្គណ:កមិីការទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា។

2វេលាកជួ�ទាំេ ទ្ធី បូ�ែ សីំ ីព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី៥

ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន៖

-អវេញ្ញា �ញដ្ឋឹកនា�កិចចព្រឹបុជុួ�ថ្ងៃផ្លូាកំុងគ្គណៈកមិីការ វេដ្ឋ�មិី�ីិនិតយ

របាយៈការណ៍សកមិភីា�ការង្គាររបុស់គ្គណៈកមិីការព្រឹបុចាំ�
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��សទីី១ របាយៈការណ៍ការង្គារអនេរជាតិព្រឹបុចាំ���សទីី១ 

របាយៈការណ៍ច�ណូល ច�ណាយៈ�េកិារបុស់គ្គណៈកមិីការ

ព្រឹបុចាំ���សទីី១ និងបុញ្ញាា វេផ្លូសងៗ វេ�សាលព្រឹបុជុួ�គ្គណៈកមិី-

ការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-អនុញ្ញាា តឱ្យយវេលាក Serge Bellini នាយៈកសមិ័ុនធភា�

បារា�ងព្រឹបុចាំ�វេ�តេវេសៀមិរាបុ និងជាកុងសុីលកិតេិយៈសសហ-

គ្គមិនប៍ារា�ងព្រឹបុចាំ�វេ�តេវេសៀមិរាបុ ចូលជួួបុសខែមិេងការគួ្គរសមិ

និងជួព្រឹ�បុលា កំុងឱ្យកាសខែដ្ឋលវេលាក Serge Bellini បាន

បុញ្ញចបុវ់េបុសកកមិីវេ�ព្រឹបុវេទីសកមុុិជា នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�ឧសភា

ឆំ្នាំ�២០២១ វេ�ការ�ិល័យៈវេលាកជួ�ទាំេ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតែមិ មែមំ 

ជឹួមហុំយ ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ

ដ្ឋឹកនា�កិចចព្រឹបុជុួ�ថ្ងៃផ្លូាកំុងព្រឹកុមិសភាជាតិកមិុុជា APF ថ្ងៃនព្រឹ�ឹទីធ-

សភា វេដ្ឋ�មិី�ីិនិតយឯកសារវេព្រឹតៀមិ�ែឹមិសារ វេដ្ឋ�មិីចូីលរមួិ

កិចចព្រឹបុជុួ�គ្គណៈកមិីការអបុរ់ � ទី�នាកទ់ី�នង និងកិចចការេបុី�មិ៌

ថ្ងៃនសភាវេព្រឹបុ�ភាសាបារា�ង វេ�សាលព្រឹបុជុួ�គ្គណៈកមិកីារទីី៧

ព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ មែម 

បំុននាំង ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិកីារទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ

ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុួ�ថ្ងៃផ្លូាកំុងគ្គណៈកមិីការ វេដ្ឋ�មិី�ីិនិតយរបាយៈការណ៍

សកមិីភា� និងលទីធផ្លូលការង្គារព្រឹបុចាំ�ខែ�មិ�ុិនា របាយៈការណ៍

សកមិីភា�ព្រឹបុចាំ���សទីី១ ឆំ្នាំ�២០២១ របាយៈការណ៍�េកិា

ព្រឹបុចាំ�ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ និងវេល�កទិីសវេ�ការង្គារខែ�បុនេ 

វេ�សាលព្រឹបុជុួ�គ្គណៈកមិីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភា៕

 ការទ្ធទ្ធួលពាកយប�តឹ ង

2វេ�កំុងខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១វេនះ ព្រឹ�ឹទីធសភាបានទីទីួល�កយបុណេឹ ងច�នួន១ករណី វេ�ើ�លិ�ិតអនេរាគ្គមិនវ៍េ�

ព្រឹកសួង សាថ បុន័�ក�់ន័ធវេដ្ឋ�មិីវីេ�ះព្រឹសាយៈច�នួន៦ករណី វេ�ើ�ក�ណតប់ុង្គាា ញ�កយបុណេឹ ងច�នួន៦ករណី តមិើល់ទុីកមិនិ

ចាំតក់ារច�នួន១ករណី និងវេ�ែ�យៈបុតវេ��ច ស់បុណេឹ ងច�នួន៦ករណី៕
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ យែង់ 
ង៉ែសីម ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញ
នា�យៈកនូេវេទីយៈយទាំន និងបុចចយ័ៈមិយួៈច�នួនព្រឹបុវេគ្គនដ្ឋល់ព្រឹ�ះ-
សងឃច�នួន៩អងាគ្គងវ់េ�េតេបុ�ឋតេនារាមិ (វេ�េតេខែព្រឹសរនាមិ
ខាងវេជួ�ង) ព្រឹ�មិទាំ�ងបានជូួនបុចចយ័ៈមិយួៈច�នួនដ្ឋល់វេលាក
អាចាំរយ �យៈជីួ តាំជីួ សថិតវេ��ុ��សមឹិ ព្រឹសុកសំួល វេ�តេ
ព្រឹកវេចះ។

2ឯកឧតេមិបុណិិត មែងំ ឫទ្ធធ ីព្រឹបុធានគ្គណៈកមិកីារ
ទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ចុះជួបួុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខកមិីករ ព្រឹ�មិ-
ទាំ�ងចុះ�ិនិតយវេមិ�លវេហ�ឋ រចនាសមិុន័ធនានា និងចូលរមួិ��
វេដ្ឋ�មិអ��ិលទីឹកវេ�ត�បុនអ់ភេិឌ្ឍឍន ៍មិោុង ឫទីធី ខែសនជួយ័ៈ វេ�
ភំ�ខែសនដី្ឋ ព្រឹសុកស�វេរាងទីង វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�
ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះជួបួុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ
ខែដ្ឋលក��ុងវេនសាទីព្រឹតី ព្រឹ�មិទាំ�ងចុះ�ិនិតយវេមិ�លវេហ�ឋ រចនា
សមិុន័ធនានា និងសួនសតើវេ�ត�បុនអ់ភេិឌ្ឍឍន ៍មិោងុ ឫទីធ ីខែសន-
ជួយ័ៈ វេ�ភំ�ខែសនដី្ឋ ព្រឹសុកស�វេរាងទីង វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី
២៩ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះជួួបុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខកមិីករ និងចុះ
�ិនិតយវេរាងចព្រឹកផ្លូលិតច�ណីសតើ ព្រឹ�មិទាំ�ងចូលរមួិ��វេដ្ឋ�មិ
លវេមិុ ីវេ��ុ�ខែកេផុ្លូស ព្រឹសុកសាឹងហាេ វេ�តេព្រឹ�ះសីហនុ នាថ្ងៃ�ៃ
ទីី៤ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះជួបួុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខកមិីករ ព្រឹ�មិ-
ទាំ�ងចុះបុង្គាា តប់ុវេព្រឹងៀនដ្ឋល់�កួគ្នាតអ់��ីរវេបុៀបុខែ�ទាំ�ដ្ឋ�ណា�
វេផ្លូសងៗ វេ��ុ�ខែកេផុ្លូស ព្រឹសុកសាឹងហាេ វេ�តេព្រឹ�ះសីហនុ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះជួបួុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខកមិីករ ព្រឹ�មិ-
ទាំ�ងចុះ�ិនិតយវេមិ�លព្រឹកុមិការង្គារសាថ បុនាវេហ�ឋ រចនាសមិុន័ធ

ផ្លូែូេ ព្រឹបុ�ន័ធធារាសាន្ត្រីសេ កសិ�ឋ ន និងចិញ្ញច ឹមិសតើវេ�ត�បុន់
អភេិឌ្ឍឍន ៍មិោងុ ឫទីធី ខែសនជួយ័ៈ វេ�ភំ�ខែសនដី្ឋ ព្រឹសុកស�វេរាងទីង
វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ទីី១៩ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះជួបួុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខកមិីករ ព្រឹ�មិ-
ទាំ�ងចុះ�ិនិតយវេមិ�លវេហ�ឋ រចនាសមិុន័ធនានា វេ�ភំ�ខែសនដី្ឋ 
ព្រឹសុកស�វេរាងទីង វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ចុះជួបួុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខកមិីករ ព្រឹ�មិ-
ទាំ�ងចុះ�ិនិតយវេមិ�លការង្គារសាថ បុនាផ្លូែូេ និងព្រឹបុ�ន័ធព្រឹបុឡាយៈ-
ទីឹក វេ�ភំ�ខែសនដី្ឋ ព្រឹសុកស�វេរាងទីង វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី
១៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះជួបួុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខ ព្រឹ�មិទាំ�ងនា�
យៈក�េកិាមិយួៈច�នួនខែចកជូួនព្រឹបុជាកសិករ វេ�ភំ�ខែសនដី្ឋ 
ព្រឹសុកស�វេរាងទីង វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ចុះជួួបុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខ ព្រឹ�មិទាំ�ងនា�យៈក
�េកិាមិយួៈច�នួនខែចកជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ព្រឹ�មិទាំ�ងចុះ�ិនិតយ
វេមិ�លព្រឹកុមិការង្គារសាងសងព់្រឹបាសាទីព្រឹ�ះេហិារវេ�ត�បុនអ់ភ-ិ
េឌ្ឍឍន ៍មិោុង ឫទីធ ីខែសនជួយ័ៈ វេ�ភំ�ខែសនដី្ឋ ព្រឹសុកស�វេរាងទីង 
វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ វេលាកជួ�ទាំេ ទ្ធី 
បូ�ែ សីំ ីព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា និងឯកឧតេមិ 
ព្រឹបាក់ ចូ�រោរ �ន អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន
អវេញ្ញា �ញជួួបុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈក
អ�វេណាយៈរបុស់ស�ជួិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិភិាគ្គទីី៣ វេ�
ព្រឹបុគ្គល់ជូួនរដ្ឋឋបាលព្រឹសុកមិុ�ក��ូល និងព្រឹសុក�ាចក់ណាេ ល 
វេ�តេកណាេ ល វេ�យៈកំុងមិយួៈព្រឹសុកៗទីទីួលបាន៖ អងើរ
ច�នួន១០០បាេ (២វេតាំន) មិចី�នួន១០០វេកស ព្រឹតី�ច�នួន

សីមាជិួក សីមាជួិកាព្រឹពឹទ្ធធសីភាចូំះប�រោពញការងាររោ�តាំមបណាា ភូមិូភាគទាំ �ង៨
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១០០យៈួរ ទឹីកព្រឹតី និងទឹីកសីុអុីេច�នួន១០០យួៈរ និង�ោ ស់
ច�នួន១០០ព្រឹបុអបុ។់

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ អ៊ីុំក  
បុំនរោឈុំឿន ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិកីារទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភា ឯកឧតេមិ
ឆាយ វិណាា  វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា
និងឯកឧតេមិ ឡាំន់ ឆន វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី១០
ព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញចូលរមួិកិចចព្រឹបុជុួ�ផ្លូស�ើផ្លូាយៈខែផ្លូនការ
វេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកមុិព្រឹបុកឹា�ុ�-សង្គាើ ត ់
ឆំ្នាំ�២០២២ វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា�ឯកឧតេមិ ជា សីផំា�ែ  ឧបុ-
នាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេ ីរដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹកសួងវេរៀបុច�ខែដ្ឋនដី្ឋនគ្គរូបុនីយៈកមិី
និងស�ណង ់សថិតវេ�ព្រឹសុកតីូង�ីុ � វេ�តេតីូង�ីុ �។

2ឯកឧតែមិ មែំម ជួឹមហុំយ ព្រឹបុធាន និងឯកឧតែមិ 
មាែ ន់ រោឈុំឿន អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន
អវេញ្ញា �ញ៖

-ជួបួុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខស�ជួិកព្រឹកុមិ
ព្រឹបឹុការាជួធានីភំ�វេ�ញ វេដ្ឋ�មិីសីាេ បុរ់បាយៈការណ៍ អ��ីេឌ្ឍឍន-
ភា�ការង្គារ បុញ្ញាា ព្រឹបុឈុំមិ និងទិីសវេ�អនុេតេនប៍ុនេ នាថ្ងៃ�ៃទីី
២៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុស�វេណះស�ណាល និង�ិភាកាការង្គារជាមិយួៈនឹង
វេលាក មែម វាសីនាំ ព្រឹបុធានមិនាីរវេទីសចរណ៍រាជួធានី-
ភំ�វេ�ញ វេដ្ឋ�មិីវីេឈុំើងយៈល់�ីេឌ្ឍឍនភា�ការង្គារ បុញ្ញាា ព្រឹបុឈុំមិ 
និងទិីសវេ�អនុេតេបុនេ វេ�មិនារីវេទីសចរណ៍រាជួធានីភំ�វេ�ញ 
សថិតវេ�សង្គាើ តព់្រឹសះចក �ណិដូ្ឋនវេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�មិ�ុិនា
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុស�វេណះស�ណាល និង�ិភាកាការង្គារជាមិយួៈនឹង
ថំាកដ់្ឋឹកនា� និងមិន្ត្រីនេរីាជួការ មិនារីអបុរ់ � យុៈេជួន និងកីឡា 
រាជួធានីភំ�វេ�ញ វេដ្ឋ�មិីវីេឈុំើងយៈល់�ីេឌ្ឍឍនភា�ការង្គារកំុង
បុរបិុទីជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ បុញ្ញាា ព្រឹបុឈុំមិ និងទិីសវេ�អនុេតេបុនេ
របុស់មិនារី វេ�សាលព្រឹបុជុួ�មិនារីអបុរ់ �រាជួធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី
១១ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខស�ជួិកព្រឹកុមិ
ព្រឹបឹុកា�ណិ សង្គាើ ត ់ព្រឹបុធានភូមិ ិនិងមិន្ត្រីនេីបុវេព្រឹមិ�ការង្គារកំុង
សាលា�ណិ វេដ្ឋ�មិីវីេឈុំើងយៈល់អ��ីេឌ្ឍឍនភា�ការង្គារ បុញ្ញាា
ព្រឹបុឈុំមិ និងទិីសវេ�អនុេតេបុនេ វេ�សាលា�ណិចារអ�វេ� 
រាជួធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯកឧតេមិ មែម បុំននាំង ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការ
ទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ជួបួុស�វេណះស�ណាល និងនា�យៈកអ�វេណាយៈ ព្រឹ�មិទាំ�ង
�េកិាវេ�ព្រឹបុគ្គល់ជូួនរដ្ឋឋបាលព្រឹសុកវេកៀនសាើ យៈ វេ�តេកណាេ ល
សព្រឹ�បុខ់ែចកជូួនបុនេដ្ឋល់បុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ខែដ្ឋល�ន
ជីួេភា��ើះខាត និងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័ក 
រមួិ�ន៖ អងើរច�នួន២វេតាំន និង�ីតច�នួន១០០�ីត វេ�យៈ
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កំុងមិយួៈ�ីតៗរមួិ�ន ព្រឹតី�ក�បុោុង១យៈួរ ទីឹកព្រឹតី១យៈួរ ទីឹកសីុអុីេ
១យៈួរ អ�បិុល២គ្គី�ូព្រឹកាមិ សើរ-ស១គ្គី�ូព្រឹកាមិ បុីវីេចង១កញ្ញចបុ់
និង�ោ ស់១ព្រឹបុអបុ ់និង�េកិាមិយួៈច�នួន នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ឧសភា
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ផ្លូស�ើផ្លូាយៈវេសចកេសីវេព្រឹមិចសេី�ី ខែផ្លូន-
ការរមួិវេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា
�ុ�-សង្គាើ ត ់អាណតេិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា�
ឯកឧតេមិអគ្គាបុណែិ តសភាចាំរយ អ៊ីូន ព័នធមំនីរត័្តា ឧបុនា-
យៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេី រដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹកសួងវេសដ្ឋឋកិចច និងហិរញ្ញា េតថុ សថិតវេ�
វេ�តេកណាេ ល នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុស�វេណះស�ណាល និងនា�យៈកអ�វេណាយៈ ព្រឹ�មិទាំ�ង
�េកិា វេ�ព្រឹបុគ្គល់ជូួនព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�វេគ្នាកព្រឹតបុ ់និងរដ្ឋឋបាល
ព្រឹសុកកណាេ លសាឹង វេ�តេកណាេ ល សព្រឹ�បុខ់ែចកជូួនបុនេដ្ឋល់
បុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល�នជីួេភា��ើះខាត និងព្រឹបុជា-
�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័ក នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ជាគ្គណៈអ�ិបុតីកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ព្រឹកុមិការង្គារថំាកជ់ាតិ ចុះ
ជួួយៈវេ�តេកណាេ លសេី�ី  ការវេរៀបុច�ខែផ្លូនការយុៈទីធសាន្ត្រីសេវេឆុ្នាំះ
វេ�កានក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� សង្គាើ ត ់
អាណតេទិីី៥ វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា� ឯកឧតេមិនាយៈឧតេមិវេសនីយៈ-៍
កិតេិបុណិិត ហំងី បំុនរោហៀង សថិតវេ�ទីីរមួិវេ�តេកណាេ ល 
នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ រោ�ៀវិ
មំត្ត អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា វេលាកជួ�ទាំេ 
កង រោ�រធ៍ីន វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភា 

និងឯកឧតេមិ រោទ្ធព យទំ្ធធី ស�ជួិកគ្គណៈកមិីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ-
សភា បានអវេញ្ញា �ញនា�យៈកបុចចយ័ៈ វេដ្ឋ�មិីចូីលរមួិរ �ខែលកមិរណ-
ទុីកខព្រឹកុមិព្រឹគួ្គសារស�បុងបុវេងើ�តឯកឧតេមិ ល ីសារ ីស�ជួិក
គ្គណៈកមិកីារទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភា និងជាស�ជិួកព្រឹកុមិស�ជិួក
ព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិភិាគ្គទីី៥ វេ�វេគ្គហ�ឋ នស�សថិតវេ�កំុង
ភូមិកិ��ងក់ណាែ ល �ុ�ជុួ�វេព្រឹគ្គៀល ព្រឹសុកទឹីកឈូុំ វេ�តេក��ត។

2ឯកឧតេមិ បែំល លមឹ អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិកីារទីី៤
ព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញដឹ្ឋកនា�ព្រឹកុមិស�ជិួកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�
ភូមិភិាគ្គទីី៤ នា�យៈកអ�វេណាយៈវេ�ព្រឹបុគ្គល់ជូួន៖ 

-រដ្ឋឋបាលវេ�តេវេសៀមិរាបុ និងរដ្ឋឋបាលវេ�តេឧតេរ�នជួយ័ៈ
វេ�យៈ វេ�តេនីមិយួៈៗទីទីួលបាន៖ ទីឹកបុរសុិទីធ៥០វេកស មិជីាតិ
៥០វេកស ទីឹកព្រឹតី២៥យៈួរ ទីឹកសីុអុីេ២៥យៈួរ អាល់កុល៥០
លីព្រឹត �ោ ស់២.៥០០�ោ ស់ និងវេសៀេវេ�កព្រឹមិងចាបុច់�នួន
៥កាល វេដ្ឋ�មិីខីែចកបុនែ ដ្ឋល់ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងជួបួុការ
ល� បាកកំុ ងសាថ នភា�ថ្ងៃនការរាតតាតជួ� ងឺ កូ េ ដី្ឋ -១៩ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-រដ្ឋឋបាលវេ�តេបុនាា យៈ�នជួយ័ៈ វេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង និងរដ្ឋឋ-
បាលវេ�តេថ្ងៃបុោលិន វេ�យៈវេ�តេនីមិយួៈៗទីទួីលបាន៖ ទឹីកបុរ-ិ
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សុទីធ៥០វេកស មិជីាតិ៥០វេកស ទីឹកព្រឹតី២៥យួៈរ ទីឹកសីុអុីេ២៥
យៈួរ អាកុល៥០លីព្រឹត �ោ ស់ ២.៥០០�ោ ស់ និងវេសៀេវេ�
កព្រឹមិងចាបុច់�នួន៥កាល វេដ្ឋ�មិីខីែចកបុនែដ្ឋល់ព្រឹបុជា�ល-
រដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងជួបួុការល�បាកកំុងសាថ នភា�ថ្ងៃនការរាតតាត
វេ�យៈជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេមិ អាយ �ន អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការ
ទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ជួួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខជាមិយួៈនឹងស�-
ជួិកព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�ច�នួនបុនួ ព្រឹបុធានភូមិ ិអនុព្រឹបុធានភូមិទិាំ�ង-
អស់ វេដ្ឋ�មិីវីេឈុំើងយៈល់ និងកាេ បុនូ់េសាថ នការណ៍ជាកខ់ែសេង
វេព្រឹតៀមិវេរៀបុច�កសាងខែផ្លូនការវេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេបាះវេឆំ្នាំត
វេព្រឹជួ�សវេរ �សស�ជួិកព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�-សង្គាើ ត ់ឆំ្នាំ�២០២២ 
ខាងមុិ� និងផ្លូេល់ការខែណនា�អ��ីការអនុេតេវេគ្នាលនវេ�-
បាយៈភូមិ ិ�ុ� សង្គាើ ត�់នសុេតថិភា� និងវេល�កទឹីកចិតេឱ្យយ
�ុ�វេរៀបុច�បុវេងើ�តគ្គណ:ក�ី�ិការវេ�ះព្រឹសាយៈទី�នាស់វេព្រឹ�
ព្រឹបុ�ន័ធតុលាការវេ�មូិល�ឋ ន និងព្រឹគ្គបុភ់ូមិឱិ្យយ�នបុវេងើ�តព្រឹកុមិ
វេ�ះព្រឹសាយៈទី�នាស់តាំមិស�ណូមិ�រនានាកំុងមិូល�ឋ ន វេ�
សាលាព្រឹសុកបូុទុីមិសាគ្គរ វេ�តេវេកាះកុង នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�
ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាគ្គណៈអ�ិបុតីកំុង�ិ�ីផ្លូស�ើផ្លូាយៈវេសចកេីសវេព្រឹមិច
សេី�ី ខែផ្លូនការរមួិវេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិ
ព្រឹបឹុកា�ុ� សង្គាើ ត ់អាណតេិទីី៥ វេ�សាលាវេ�តេវេកាះកុង
នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និង
ព្រឹកុមិព្រឹគ្គូវេ�ទីយ�ាបាលជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�មិនាីរវេ�ទីយបុខែងអក
ខែព្រឹសអ�បិុល មិណិល�ាបាលកូេដី្ឋ-១៩ (េទិីាល័យៈខែព្រឹស-
អ�បិុល២៨នាក)់ និងកងក�ែ �ង អាជាើ �រមិូល�ឋ នព្រឹបុចាំ�ការ
តាំមិវេគ្នាលវេ� ព្រឹ�មិទាំ�ងបានព្រឹបុគ្គល់ស�ភ រមិយួៈច�នួនជូួន
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និងអាជាើ �រ ព្រឹកុមិព្រឹគ្គូវេ�ទីយ�ាបាលជួ�ងឺកូេដី្ឋ-
១៩ វេ�ព្រឹសុកខែព្រឹសអ�បិុល វេ�តេវេកាះកុង នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី៣០
ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតែមិ មាែ ន់ រោឈុំឿន អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការ
ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ចូលរមួិជាមិយួៈនឹងព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាសង្គាើ តទឹ់ីកលអកទី់ី២ និង
គ្គណៈអភបិាល�ណិទីួលវេគ្នាក  រាជួធានីភំ�វេ�ញ  ខែចក
អ�វេណាយៈរបុស់កាកបាទីព្រឹកហមិកមិុុជាជូួនបុងបុអូនព្រឹបុជា-
�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលជួួបុការល�បាក កំុងវេ�លព្រឹបុយុៈទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹង
ជួ�ងឺរាតតាតកូេដី្ឋ-១៩ វេ�យៈវេល�កទឹីកចិតេបុងបុអូនព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋទាំ�ងអស់ បុនេចូលរមួិសហការអនុេតេនូេេធិានការ
៣ការ�រ ៣កុ� និងវេ�ចាំកវ់ាោ កស់ា�ងឱ្យយបានព្រឹគ្គបុគំ់្នា នាថ្ងៃ�ៃ
ទីី៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-យៈកវេទីយៈយេតថុ និងបុចចយ័ៈមិយួៈច�នួនវេ�ព្រឹបុវេគ្គនព្រឹ�ះវេ�
អ�ិការេតេនាគ្គេន័េ កំុងវេ�លក��ុងរមួិគំ្នាព្រឹបុយុៈទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងជួ�ងឺ
រាតតាតកូេដី្ឋ-១៩ វេ��ណិទីួលវេគ្នាក រាជួធានីភំ�វេ�ញ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិកមិីេ�ីិយុៈទីធនាការចាំកវ់ាោ កស់ា�ងកូេដី្ឋ-១៩ ជូួនបុង
បុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋច�នួន៤សង្គាើ ត ់ថ្ងៃន�ណិទីួលវេគ្នាក រាជួធានី-
ភំ�វេ�ញ ព្រឹសបុតាំមិខែផ្លូនការខែដ្ឋលអនេរព្រឹកសួងសុខាភបិាល 
និងព្រឹកសួងការ�រជាតិ នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេមិ ព្រឹបាក់ ចូ�រោរ �ន អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការ
ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញជួួបុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�-
ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈ៖

-របុស់ព្រឹកុមិស�ជិួកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិភិាគ្គទីី៣ រមួិ
�ន៖ អងើរ១០០បាេ (២វេតាំន) មិ១ី០០វេកស ព្រឹតី�១០០
យៈួរ ទឹីកព្រឹតី-ទីឹកសីុអុីេ១០០យៈួរ និង�ោ ស់១០០ព្រឹបុអបុ ់វេ�
ព្រឹបុគ្គល់ជូួនរដ្ឋឋបាលព្រឹសុកលាើ ឯមិ វេ�តេកណាេ ល សព្រឹ�បុខ់ែចក
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ជូួនបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័ក និងជួួបុ
ការល�បាកកំុងព្រឹសុក នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-សព្រឹ�បុផ់្លូេល់ជូួនបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ -
�ីស័ក និងជួួបុការល�បាកច�នួន៣០ព្រឹគ្គួសារ វេ��ុ�ដ្ឋ�ណាក-់
អ��ិល ព្រឹសុកអងាសំួល វេ�តេកណាេ ល វេ�យៈកំុងមិយួៈព្រឹគ្គួសារ
ទីទីួលបាន៖ អងើរ១បាេ មិ១ីវេកស ទីឹកបុរសុិទីធ១វេកស ព្រឹតី�
ក�បុោងុច�នួន១យៈួរ ទឹីកព្រឹតី-ទឹីកសីុអុីេ១យួៈរ និង�ោ ស់១ព្រឹបុអបុ់
នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-របុស់ព្រឹកុមិស�ជិួកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិភិាគ្គទីី៣ រមួិ
�ន៖ អងើរ១០០បាេ (២វេតាំន) មិ១ី០០វេកស ព្រឹតី�១០០យៈួរ 
ទីឹកព្រឹតី-ទីឹកសីុអុីេ១០០យៈួរ និង�ោ ស់ ១០០ព្រឹបុអបុ ់វេ�ព្រឹបុគ្គល់
ជូួនរដ្ឋឋបាលព្រឹសុកវេកៀនសាើ យៈ វេ�តេកណាេ ល សព្រឹ�បុខ់ែចក
ជូួនបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័ក និងជួួបុ
ការល�បាក នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-របុស់ព្រឹកុមិស�ជិួកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ភូមិភិាគ្គទីី៣ រមួិ
�ន៖អងើរ១០០បាេ (២វេតាំន) មិ១ី០០វេកស ព្រឹតី�១០០យៈួរ
ទីឹកព្រឹតី-ទីឹកសីុអុីេ១០០យៈួរ និង�ោ ស់១០០ព្រឹបុអបុ ់វេ�ព្រឹបុគ្គល់
ជូួនរដ្ឋឋបាលព្រឹសុកវេល�កខែដ្ឋក វេ�តេកណាេ ល សព្រឹ�បុខ់ែចកជូួន

បុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័ក និងជួបួុការ
ល�បាក នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ ង៉ែមែន-
សីំផីាន ់អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិកីារទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភា និង
ឯកឧតេមិ គឹម ធា វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភា 
បានអវេញ្ញា �ញចុះសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�ច�នួន៦�ុ� រមួិ
�ន៖ �ុ�មិុនឺជួយ័ៈ �ុ�ធីា �ុ�ក��ងអ់��ិលកំុងព្រឹសុករ �ដ្ឋួល និង
�ុ�ថ្ងៃព្រឹ��� �ុ�ស�វេ�ង �ុ�បុនាា យៈព្រឹកា�ងកំុងព្រឹសុកក��ងវ់េរាទី៍
វេដ្ឋ�មិីវីេព្រឹតៀមិវេរៀបុច�កសាងខែផ្លូនការវេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេបាះ-
វេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សស�ជួិកព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�  សង្គាើ ត ់ឆំ្នាំ�២០២២
ខាងមុិ�។

2ឯកឧតេមិ ង៉ែមែន-សីំផីាន់ អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិី
ការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ជួបួុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ និង
នា�មិកនូេអ�វេណាយៈរមួិ�ន៖ �េកិា និងស�ភ រវេ�ព្រឹបុគ្គល់
ជូួនព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�ព្រឹ�ះ�នាែ  ព្រឹសុកក��ងវ់េរាទី ៍វេ�តេសាើ យៈវេរៀង
វេដ្ឋ�មិីខីែចកជូួនដ្ឋល់ព្រឹគួ្គសាររងវេព្រឹគ្នាះវេ�យៈជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ក��ុង
វេ�ើ�ចតាំេ �ីស័កវេ�ភូមិពិ្រឹ�ះ�នាែ ច�នួន៤ព្រឹគ្គួសារ វេ�យៈ១



សកម្មភាពគណៈកម្មការ18
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ព្រឹគួ្គសារទីទីួលបាន៖ អងើរ មិ ីទីឹកបុរសុិទីធ ព្រឹតី�ក�បុោងុ វេមិៅ-
ទឹីកវេ�ះវេគ្នា �ោ ស់ �េកិាមិយួៈច�នួន នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ឧសភា
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិរ �ខែលកទុីកខព្រឹគ្គួសារស�វេ�ភូមិពិ្រឹ�ះ�នាែ  និងចុះ
សួរសុ�ទុីកខព្រឹគ្គួសាររងវេព្រឹគ្នាះវេ�យៈជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ខែដ្ឋលក��ុង
វេ�ើ�ចតាំេ �ីស័កវេ�តាំមិផ្លូាះវេ�ភូមិពិ្រឹ�ះ�នាែ  ព្រឹសុកក��ងវ់េរាទី៍
វេ�តេសាើ យៈវេរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋរងវេព្រឹគ្នាះវេ�យៈជួ�ងឺកូេដី្ឋ-
១៩ ក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័កវេ�តាំមិផ្លូាះច�នួន១១ព្រឹគ្គួសារ និង
ចូលរមួិ�ិ�ីបុណុយថ្ងៃនស�ច�នួន៤ព្រឹគួ្គសារ វេ�ភូមិពិ្រឹ�ះ�នាែ
ព្រឹសុកក��ងវ់េរាទី ៍វេ�តេសាើ យៈវេរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ចូលរមួិរ �ខែលកទុីកខព្រឹគ្គួសារស�ច�នួន៥ព្រឹគ្គួសារ វេ��ុ�
ព្រឹ�ះ�នាែ  ព្រឹសុកក��ងវ់េរាទី ៍វេ�តេសាើ យៈវេរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�
មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេមិ ង៉ែហម �ន អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី
១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញជួួបុស�វេណះស�ណាលជាមិយួៈ
នឹង៖

-ព្រឹកុមិព្រឹបុឹកា�ុ�ទាំ�ង១៥ កំុងព្រឹសុកស�វេរាងទីងសរុបុច�នួន
៣៧នាក ់វេដ្ឋ�មិីវីេ�ើ�ការផ្លូស�ើផ្លូាយៈខែផ្លូនការរមួិវេឆុ្នាំះវេ�កាន់
ការវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� សង្គាើ ត ់អាណតេិទីី៥
វេ�ព្រឹសុកស�វេរាងទីង វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ព្រឹបុធានព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាព្រឹសុកភំ�ព្រឹសួច និងអាជាើ �រ�ុ�ដ្ឋ�បុូករូង
វេដ្ឋ�មិីផី្លូស�ើផ្លូាយៈខែផ្លូនការវេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�ស-
វេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� សង្គាើ ត ់អាណតេិទីី៥ និងេធិានការបុង្គាើ រ
ទីបុស់ាើ តក់ារ�ែងរាល�លជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�សាលាព្រឹសុក
ភំ�ព្រឹសួច វេ�តេក��ងស់ុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេមិ ណា � ទ្ធំ� វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី១
ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-វេគ្នារ�េញិ្ញាា ណកខនធឯកឧតេមិ អ៊ីុំក វិង ់អតីតព្រឹបុធាន
ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាវេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង វេ�វេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី១២
ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� 
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋវេ��ុ�ស��ូត ព្រឹសុកស��ូត វេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ គិន
ង៉ែ�ត្ត វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន
អវេញ្ញា �ញចូលរមួិកំុងកមិីេ�ិីផ្លូស�ើផ្លូាយៈវេសចកេីសវេព្រឹមិចសេី�ី 
ខែផ្លូនការរមួិវេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា
�ុ�សង្គាើ ត ់អាណតេិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា�
វេលាកជួ�ទាំេ និន សា�ំន ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិកីារទីី៩ ថ្ងៃន
រដ្ឋឋសភា វេ�សាលាព្រឹសុកវេកាះអខែណេ ត វេ�តេតាំខែកេ។

2វេលាកជួ�ទាំេ កង រោ�រធ៍ីន វេលខា�ិការគ្គណៈ-
កមីិការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញជួួបុស�វេណះស�ណាល 
និងសួរសុ�ទុីកខ៖

-ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា វេសីៀន�ុ� នាយៈបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល�ុ� 
ព្រឹបុធានយុៈេជួនទាំ�ង៣ និងព្រឹបុធានន្ត្រីសេី�ុ�ក��ងព់្រឹតាំចខាង
វេក�ត ព្រឹ�មិទាំ�ងនា�យៈកអ�វេណាយៈខែចកជូួន�ួកគ្នាតរ់មួិ�ន៖ 
�ោ ស់៤វេកស សាបុីូ៧២០ដុ្ឋ� អាល់កុល១៦៨ដ្ឋបុ វេដ្ឋ�មិីរីមួិ
ច�ខែណកកំុងការការ�រ និងទីបុស់ាើ តជ់ួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ��ុ�
ក��ងព់្រឹតាំចវេក�ត វេ�តេក��ត នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� វេសីៀន�ុ� នាយៈបុោុសេ៍នគ្គរបាលរដ្ឋឋបាល�ុ� 
ព្រឹបុធានយុៈេជួនទាំ�ង៣ និងព្រឹបុធានន្ត្រីសេី�ុ�ក��ងព់្រឹតាំចខាងលិច
សរុបុច�នួន១៨នាក ់ព្រឹ�មិទាំ�ងនា�យៈកអ�វេណាយៈខែចកជូួន
�ួកគ្នាតរ់មួិ�ន៖ �ោ ស់១១ព្រឹបុអបុ ់សាបុីូ៤៤ដុ្ឋ� អាល់កុល១១ 
ដ្ឋបុ និង�េកិាមិយួៈច�នួន វេដ្ឋ�មិីរីមួិច�ខែណកកំុងការការ�រ 
និងទីបុស់ាើ តជ់ួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ��ុ�ក��ងព់្រឹតាំចលិច វេ�តេ
ក��ត នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។



សកម្មភាពគណៈកម្មការ19
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

2ឯកឧតេមិ អ៊ីន សីុំ� វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី៤
ព្រឹ�ឹទីធសភា និងឯកឧតែមិ រោឈុំ�យ ចាន់ណា វេលខា�ិការ
គ្គណៈកមិីការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ផ្លូស�ើផ្លូាយៈខែផ្លូនការរមួិវេឆុ្នាំះវេ�កាន់
ការវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� សង្គាើ ត ់អាណតេិទីី៥ 
ឆំ្នាំ�២០២២ វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា�ឯកឧតេមិង៉ែក គឹមយ៉ាែ ន 
ឧបុនាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនែី វេ�វេ�តេបុនាា យៈ�នជួយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ 
ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិជាគ្គណៈអ�ិបុតីកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ផ្លូស�ើផ្លូាយៈខែផ្លូនការ
រមួិវេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� 
សង្គាើ ត ់អាណតេទិីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ វេ�ព្រឹកុងសិរវីេសាភណ័ 
ព្រឹសុកភំ�ព្រឹសុក ព្រឹសុក�ោ ថ្ងៃ� និងវេ�ព្រឹសុកអូរវេព្រឹ� វេ�តេបុនាា យៈ-
�នជួយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ទីី៦ និងទីី៨ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខ ព្រឹ�មិទាំ�ងនា�យៈក
អ�វេណាយៈខែចកជូួនបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ�នជីួេភា��ើះខាត
ច�នួន១៥០ព្រឹគួ្គសារ វេ�យៈកំុងមិយួៈព្រឹគួ្គសារៗទីទួីលបាន៖ 

អងើរ២៥គ្គី�ូព្រឹកាមិ មិ១ីវេកស ទឹីកសីុអុីេ១យៈួរ ទឹីកព្រឹតី១យៈួរ 
និងសាបុី២ូដុ្ឋ� វេ�សង្គាើ តវ់េបាោ យៈខែបុោត ព្រឹកុងវេបាោ យៈខែបុោត វេ�តេ
បុនាា យៈ�នជួយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខ ព្រឹ�មិទាំ�ងនា�យៈក
អ�វេណាយៈខែចកជូួនបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ�ិការ ចាំស់ជួរាគី្នាន
ទី�ីឹង �នជួីេភា��ើះខាតច�នួន១០ព្រឹគ្គួសារ វេ�យៈកំុងមិយួៈ
ព្រឹគួ្គសារៗទីទីួលបាន៖ អងើរ២០គី្គ�ូព្រឹកាមិ មិ១ីវេកស ទីឹក
បុរសុិទីធ៥យៈួរ ទឹីកេតីាំល់១វេកស �ោ ស់១ព្រឹបុអបុ ់និង�េកិា
មិយួៈច�នួន វេ�សង្គាើ តអ់ូរអ�បិុល និងសង្គាើ តក់��ងស់ាើ យៈ 
ព្រឹកុងសិរវីេសាភណ័ វេ�តេបុនាា យៈ�នជួយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�
មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិវេគ្នារ�េញិ្ញាា ណកខនធស�ឯកឧតេមិ រោអាម ហាក ់
ស�ជួិកព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាវេ�តេ វេ�វេគ្គហ�ឋ នស�ភូមិគិ្គី�ូវេល�៤
សង្គាើ តផ់្លូារកណាែ ល ព្រឹកុងវេបាោ យៈខែបុោត វេ�តេបុនាា យៈ�នជួយ័ៈ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ
អ៊ីន សីុំ� វេលខា�ិការគ្គណៈកមិកីារទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន
អវេញ្ញា �ញអមិដ្ឋ�វេណ� រឯកឧតេមិឧបុនាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនែី ង៉ែក គឹម
យ៉ាែ ន និងវេលាកជួ�ទាំេឧកញ៉ាោ អគ្គាមិហាឧបាសិកា�ុទីធសាស
នូបុតថមិភ វេ�ោ  �ោ ល័យៈ នា�យៈកវេទីយៈយទាំន វេទីយៈយេតថុវេ�វេេរ
ព្រឹបុវេគ្គនដ្ឋល់ព្រឹ�ះសងឃវេ�េតេបុវេេ�ុវេនាឡានារាមិ និងេតេ
វេ��ិតាំខែបុន វេ�ព្រឹសុកសាើ យៈវេចក វេ�តេបុនាា យៈ�នជួយ័ៈ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ ឆាយ
វិណាា  វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា និង
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ឯកឧតេមិ ឡាំន់ ឆន វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធ-
សភាបានអវេញ្ញា �ញចុះ�ិនិតយលទីធផ្លូលថ្ងៃនការវេបាះបុវេង្គាា ល-
ព្រឹ��ដី្ឋអភរិកស និងអភេិឌ្ឍឍនត៍�បុនថ់្ងៃព្រឹ�លិចទឹីក និង�ិនិតយលទីធ-
ផ្លូលថ្ងៃនការជីួកព្រឹបុឡាយៈព្រឹបុ�ន័ធធារាសាន្ត្រីសេខែដ្ឋលជាអ�វេណាយៈ
របុស់សវេមិេចអគ្គាមិហាវេសនាបុតីវេតវេជា ហុំន ង៉ែសីន នាយៈក-
រដ្ឋឋមិន្ត្រីនេ ីថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមិុុជា តាំមិរយៈៈឯកឧតេមិ ជា
សីផំា�ែ  ឧបុនាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេី រដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹកសួងវេរៀបុច�ខែដ្ឋនដី្ឋ 
នគ្គរូបុនីយៈកមិី និងស�ណង ់វេ�ត�បុនប់ុឹងកាវេដ្ឋ ភូមិបិា-
រាយៈណ៍ �ុ�ឈូុំក ព្រឹសុកព្រឹកូចឆី្នាំរ វេ�តេតីូង�ីុ �។

2ឯកឧតេមិ គឹម ធា វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី៦
ព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញជួួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�-
ទុីកខជាមិយួៈនឹងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ព្រឹ�មិទាំ�ងនា�យៈកអ�វេណាយៈ (អងើរ 
មិ ីព្រឹតី�ក�បុោុង វេមិៅទឹីកវេ�ះវេគ្នា �ោ ស់ ទឹីកបុរសុិទីធ និង�េកិា
មិយួៈច�នួន) ជូួនសាលា�ុ�ព្រឹ�ះ�នាែ  សព្រឹ�បុផ់្លូាតផ់្លូាងដ់្ឋល់
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីសក ័វេ�កំុងសាលា�ុ�
ព្រឹ�ះ�នាែ  វេ�ព្រឹសុកក��ងវ់េរាទី ៍វេ�តេសាើ យៈវេរៀង នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�
ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតែមិ រោឈុំ�យ ចាន់ណា វេលខា�ិការគ្គណៈ-
កមិីការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ជួបួុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខ ព្រឹ�មិទាំ�ងនា�
យៈកអ�វេណាយៈខែចកជូួនបុងបុអូនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ�ិការ ចាំស់ជួរា
�នជួីេភា��ើះខាត ច�នួន១០ព្រឹគ្គួសារ មិក�ីសង្គាើ តអ់ូរអ�បិុល
និងសង្គាើ តក់��ងស់ាើ យៈ ព្រឹកុងសិរវីេសាភណ័ វេ�តេបុនាា យៈ�ន-
ជួយ័ៈ វេ�យៈកំុងមិយួៈព្រឹគួ្គសារទីទីួលបាន៖អងើរ មិ ីទឹីកបុរសុិទីធ 
�ោ ស់ និង�េកិាមិយួៈច�នួន នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិ�ិ�ីស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹកុមិ
ព្រឹបឹុកាព្រឹសុក ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� ព្រឹបុធានភូមិ ិនិងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ
ច�នួន៣២១នាក ់វេ�បុរវិេេណផ្លូារច�ការតាំវេ�ក ព្រឹសុក
មិងាលបុូរ ីវេ�តេបុនាា យៈ�នជួយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ� 
២០២១។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ វេលាកជួ�ទាំេ មំ� 
សីណាត ប ់វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន
អវេញ្ញា �ញចូលរមួិជាគ្គណៈអ�ិបុតីភា�កំុង�ិ�ីផ្លូេល់អ�វេណាយៈ
មិនុសស�មិជូ៌ួនដ្ឋល់បុងបុអូនកមិកីរ-កមិកីារនីិច�ននួ៧.៨៩៩
នាក ់វេ�ភូមិថិ្ងៃព្រឹ�ទាំ សង្គាើ តវ់េចាំមិវេ�ទីី៣ �ណិវេ��ខ៍ែសន-
ជួយ័ៈ រាជួធានីភំ�វេ�ញ។

2ឯកឧតេមិ ឡាំន់ ឆន វេលខា�ិការគ្គណៈកមិីការទីី
១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-នា�យៈក�េកិាវេ�ព្រឹបុគ្គល់ជូួនសាខាកាកបាទីព្រឹកហមិវេ�តេ
តីូង�ីុ � វេ�សាលាវេ�តេតីូង�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ជួួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខអាជាើ �រ�ុ�ដ្ឋ�រលិ
វេ�សាលា�ុ�ដ្ឋ�រលិ ព្រឹសុកអូររា�ងឪ វេ�តេតីូង�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី១ 
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ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះ�ិនិតយទី�នបុទឹ់ីកវេ��ុ�គ្គរ និងព្រឹបុភ�ទឹីកវេចញអណេូ ង
សាើ យៈ�ុ�ព្រឹស�បុ ់វេដ្ឋ�មិីសីព្រឹមិួល និងវេល�កគ្គវេព្រឹ�ងវេ�ះ-
ព្រឹសាយៈទីឹកឱ្យយព្រឹបុជាកសិករ��ដុ្ឋះ និងបុងើបុវេងើ�នផ្លូល វេ�ព្រឹសុក
តីូង�ីុ � វេ�តេតីូង�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១១-១២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ 
ថំុង ចូន់ ស�ជួិកគ្គណៈកមិីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ
ចូលរមួិកិចចព្រឹបុជុួ� និងនា�យៈកនូេស�ភ រមិយួៈច�នួនដូ្ឋចជា៖ អាល់-
កុល វេជួល និង�ោ ស់ឧបុតថមិភដ្ឋល់ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាព្រឹកុងវេ�មិរៈភូមិនិា 
និងព្រឹកុមិព្រឹបឹុកាព្រឹសុកដ្ឋងទីង ់កំុងវេ�តេវេកាះកុង។

2ឯកឧតេមិ ជឹួម លាវិ ស�ជិួកគ្គណៈកមិីការទីី១
ព្រឹ�ឹទីធសភា និងឯកឧតេមិ ព្រឹចូឹង គឹមព្រឹសុាន ស�ជួិកគ្គណៈ-
កមិីការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ចុះ�ិនិតយការបុញ្ញចបុក់ារ�ឋ នកសាងផ្លូែូេវេបុតុង១ខែ�ស ទី�នបុ់
បុង្គាា ១កខែនែង និងលូព្រឹបុអបុរ់ចួរាល់ទាំ�ងព្រឹសុងខែដ្ឋលតភាា បុ់
�ីភូមិ១ិ០ �ុ�វេកាះសូទីិន មិកភូមិវិេកាះព្រឹ�លូង �ុ�វេកាះមិតិេ 
ព្រឹសុកក��ងវ់េសៀមិ វេ�តេក��ងច់ាំមិ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យៈកវេព្រឹគ្គឿងឧបុវេភាគ្គ បុរវិេភាគ្គ ខែដ្ឋលជាអ�វេណាយៈរបុស់
សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាវេ�
ខែចកជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹកីព្រឹកច�នួន១៤ភូមិ ិកំុង�ុ�វេកាះសូទីិន
ព្រឹសុកវេកាះសូទីិន វេ�តេក��ងច់ាំមិ នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ� 
២០២១។

-នា�យៈកអ�វេណាយៈរបុស់សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេី សាយ 
ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភាវេ�ខែចកជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹកីព្រឹកច�នួន
១៤ភូមិ ិកំុង�ុ�វេកាះសូទីិន ព្រឹសុកវេកាះសូទីិន វេ�តេក��ងច់ាំមិ
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ� ២០២១ ឯកឧតេមិ ជួឹម 
លាវិ ស�ជួិកគ្គណៈកមិីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ
ជួួបុស�វេណះស�ណាលជាមិយួៈនឹងអាជាើ �រ�ុ�ព្រឹត��ងគ្គរ 
ព្រឹសុកវេជួ�ងថ្ងៃព្រឹ� វេ�តេក��ងច់ាំមិ វេដ្ឋ�មិីវីេឈុំើងយៈល់អ��ីសាថ ន
ភា�ទូីវេ�វេ�កំុងមិូល�ឋ ន និងចូលរមួិវេ�ះព្រឹសាយៈបុញ្ញាា
វេផ្លូសងៗជុួ�េញិដ្ឋ�វេណ� រការវេឆុ្នាំះវេ�រកការវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�ស-
វេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�សង្គាើ តន់ាវេ�លខាងមុិ� ព្រឹ�មិទាំ�ងឧបុតថមិភ
ជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល�ែង និងវេក�តជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ �ើះខាត
ជីួេភា�កំុងវេ�លបិុទី�ាបុ ់និងផ្លូេល់ជូួនស�ភ រការ�ិល័យៈ ទីឹក 
អគ្គាីសនីវេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់កំុងសាលា�ុ�។

2ឯកឧតេមិ ព្រឹចឹូង គឹមព្រឹសុាន ស�ជួិកគ្គណៈកមិី-
ការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញជួបួុស�វេណះស�ណាល និង
សួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ព្រឹ�មិទាំ�ង៖

-អវេញ្ញា �ញចូលរមួិព្រឹបុជុួ�វេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�សង្គាើ ត់
វេព្រឹកាមិ�ិបុតីភា�ឯកឧតេមិ យមឹ ឆៃឆល ីឧបុនាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេី 
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វេ�ព្រឹសុកវេកាះសូទិីន វេ�តេក��ងច់ាំមិ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ឧសភា
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះផ្លូស�ើផ្លូាយៈអ��ីេធិានការការ�រជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ដ្ឋល់
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា�ឯកឧតេមិ ហុំន រោ�ង 
ត�ណាងរាន្ត្រីសេវេ�តេក��ងច់ាំមិ វេ�ព្រឹសុកវេកាះសូទិីន វេ�តេ
ក��ងច់ាំមិ នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេមិ ល ីសារ ីស�ជួិកគ្គណៈកមិីការទីី៣
ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញជួួបុស�វេណះស�ណាល៖ 

-និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ខែដ្ឋលជាអាជីួេករលកដូ់្ឋរ
តាំមិផ្លូែូេសាធារណៈ វេ�ភូមិ�ិោ កព់្រឹបាងា �ុ�ក��ងខ់ែព្រឹគ្គង ព្រឹសុក
ទីឹកឈូុំ វេ�តេក��ត នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជាកសិករខែដ្ឋលវេ�ើ�ច�ើ រ��ដ្ឋ�ណា�
កសិកមិី កសិឧសាហកមិី ព្រឹ�មិទាំ�ងចុះសួរសុ�ទុីកខអំកជួ�ងឺ
វេ�កំុងភូមិអិណេូ ងជីួមិុនឺ �ុ�ក��ងខ់ែព្រឹគ្គង ព្រឹសុកទឹីកឈូុំ វេ�តេ
ក��ត នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាមិយួៈនឹងរដ្ឋឋបាលសង្គាើ តវ់េព្រឹត�យៈវេកាះ សេីអ��ីការង្គារ
មូិល�ឋ នមិយួៈច�នួនបុញ្ញាា ជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ព្រឹ�មិទាំ�ងបាននា�
យៈកអ�វេណាយៈខែចកជូួនព្រឹគ្គួសារខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័ក
វេ�ផ្លូាះច�នួន៣ព្រឹគ្គួសារខែដ្ឋលអ�វេណាយៈរមួិ�ន៖អងើរ២០
គ្គី�ូព្រឹកាមិ មិ១ីវេកស ទឹីកព្រឹតី១យៈួរ ព្រឹតី�១យួៈ �ោ ស់១ព្រឹបុអបុ់
និង�េកិាមិយួៈច�នួន វេ�ភូមិខិែព្រឹស សង្គាើ តវ់េព្រឹត�យៈវេកាះ ព្រឹកុង
ក��ត វេ�តេក��ត នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាមិយួៈនឹងថំាកដឹ់្ឋកនា�សហគ្គមិនឥ៍សាែ មិ គ្គណៈអុី��
វេ�តេ អុី��ព្រឹកុង អុី��ព្រឹសុក សេីអ��ីជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ និងការបុង្គាើ រ
ទីបុស់ាើ តក់ាររកីរាល�លជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩តាំមិភមូិនិីមិយួៈៗ 
វេ�ភូមិកិ��ងខ់ែកស �ុ�ព្រឹត��ងសខែងើ ព្រឹសុកទឹីកឈូុំ វេ�តេក��ត 
នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-និងសួរសុ�ទុីកខព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋចាំស់ជួរាច�នួន៣ព្រឹគ្គួសារ 
និងបានឧបុតថមិភ�េកិាមិយួៈច�នួន ព្រឹ�មិទាំ�ងបានខែចក�ុងទីឹក
ដ្ឋល់បុងបុអូនសាសនិកឥសាែ មិសព្រឹ�បុវ់េព្រឹបុ�ព្រឹបាស់រមួិកំុងេហិារ
ច�នួន១៣ទីីតាំ�ង ខែដ្ឋលជាអ�វេណាយៈរបុស់សបុីុរសជួន
ព្រឹបុវេទីស�ោ វេ�សីុ វេ�ព្រឹសុកទីឹកឈូុំ វេ�តេក��ត នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃ
ទីី២២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ សីត្ត 
ណាឌីី ស�ជិួកគ្គណៈកមិកីារទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភា ឯកឧតេមិ 
សីនួ លន ់ស�ជួិកគ្គណៈកមិីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភា និង
វេលាកជួ�ទាំេ ឯម �លាមំនី ស�ជួិកាគ្គណៈកមិីការទីី
១០ព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ផ្លូស�ើផ្លូាយៈ
ខែផ្លូនការរមួិវេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា
�ុ� សង្គាើ ត ់អាណតេទិីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា�
ឯកឧតេមិ ឃ្មុំមឹ បុំនសីងំ រដ្ឋឋវេលខា�ិការព្រឹកសួងការ�រ-
ជាតិ វេ�វេ�តេវេសៀមិរាបុ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ សីត្ត 
ណាឌីី ស�ជួិកគ្គណៈកមិីការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ
នា�យៈកអងើរច�នួន២០០គី្គ�ូព្រឹកាមិ មិ១ី៥វេកស និង�េកិា
មិយួៈច�នួន ព្រឹបុគ្គល់ជូួនអ�ិការ�ឋ ននគ្គរបាលព្រឹកុងវេសៀមិរាបុ 
វេដ្ឋ�មិីជីួយួៈសព្រឹ�ល និងវេ�ះព្រឹសាយៈការល�បាកដ្ឋល់កង-
ក�ែ �ងបុោូលីសខែដ្ឋលក��ុងជាបុវ់េ�ើ�ចតាំេ �ីស័ក វេ�អ�ិការ�ឋ ន
នគ្គរបាលព្រឹកុងវេសៀមិរាបុ វេ�តេវេសៀមិរាបុ។

2វេលាកជួ�ទាំេ ឃ្មុំនួ ឃ្មុំនំឌី ីស�ជួិកាគ្គណៈកមិី-
ការទីី៥ ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖



សកម្មភាពគណៈកម្មការ23
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

-នា�យៈក�េកិាព្រឹបុគ្គល់ជូួនសាខាកាកបាទីព្រឹកហមិកមិុុជា
ព្រឹបុចាំ�វេ�តេក��ង�់� សថិតវេ�សាខាកាកបាទីព្រឹកហមិវេ�តេក��ង-់
�� ព្រឹកុងសាឹងខែសន វេ�តេក��ង�់� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�
២០២១។ 

-ជួួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខ ព្រឹ�មិទាំ�ងបាន
ឧបុតថមិភស�ភ រមិយួៈច�នួនរមួិ�ន៖ �ោ ស់ច�នួន១០ព្រឹបុអបុ ់
ព្រឹក�ច�នួន៧១ និងសារុងច�នួន២១ ជូួនព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�កេីដូ្ឋង 
ព្រឹសុកក��ងស់ាើ យៈ វេ�តេក��ង�់� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�
២០២១។ 

-ជួួបុស�វេណះស�ណាល និងសួរសុ�ទុីកខ ព្រឹ�មិទាំ�ងបាន
ឧបុតថមិភស�ភ រមិយួៈច�នួនរមួិ�ន�ោ ស់ច�នួន១០ព្រឹបុអបុ ់សាបុីូ
លាងថ្ងៃដ្ឋច�នួន៦០ដុ្ឋ� ព្រឹក�ច�នួន៧៥ សារុងច�នួន២៥ និង
�េកិាមិយួៈច�នួន ជូួនព្រឹបុជាការ�រ ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�ក��ងវ់េគ្នា
វេ�សាលា�ុ�ក��ងវ់េគ្នា ព្រឹសុកក��ងស់ាើ យៈ វេ�តេក��ង�់� នា
ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈខែចកជូួនព្រឹកុមិ

ព្រឹគួ្គសាររងវេព្រឹគ្នាះវេ�យៈសារ�យល់កន្ត្រីនាេ កច់�នួន១២�ងំផ្លូាះ 
វេសី�នឹង១២ព្រឹគួ្គសារ វេ�យៈកំុង១ព្រឹគ្គួសារៗទីទួីលបាន៖អងើរ
៥០គី្គ�ូព្រឹកាមិ មិចី�នួន២វេកស ព្រឹតី�ក�បុោងុច�នួន២យៈួរ ព្រឹក�១
សារុង១ និង�េកិាមិយួៈច�នួន វេ�យៈខែ�កព្រឹគួ្គសាររងវេព្រឹគ្នាះ
ព្រឹបុ�នធសាែ បុទ់ីទីួលបាន�េកិាមិយួៈច�នួន សថិតវេ�ភូមិតិាំធាេ 
�ុ�ជួយ័ៈ ព្រឹសុកក��ងស់ាើ យៈ វេ�តេក��ង�់� នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មិ�ុិនា 
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុស�វេណះស�ណាល ព្រឹ�មិទាំ�ងឧបុតថមិភព្រឹបុជាការ�រ
ភូមិចិ�នួន៣ភូមិ ិវេសី�នឹង៣៩នាក ់មិក�ីភូមិវិេទីៀមិចាំស់ ភូមិិ
វេតំាំត និងភូមិឥិនាកុ�រ វេ�យៈកំុង�ំក់ៗ ទីទីួលបានឯក-
សណាឋ ន១ក�វេបុែរ ព្រឹក�១ �ោ ស់១ព្រឹបុអបុ ់�េកិាមិយួៈច�នួន 
និងេទិីយុទាំកទ់ីង កំុងមិយួៈភូមិទិីទីួលបានច�នួន២វេព្រឹគ្គឿង ព្រឹ�មិ-
ទាំ�ងអវេញ្ញា �ញជាអ�ិបុតីភា�កំុង�ិ�ី��កូនវេដ្ឋ�មិវេឈុំ�ច�នួន
១៥០វេដ្ឋ�មិ (ព្រឹគ្គញូងច�នួន៦០វេដ្ឋ�មិ �ំុងច�នួន៦០វេដ្ឋ�មិ និង
កូនគ្គគី្គរច�នួន៣០វេដ្ឋ�មិ) វេ�ទីីធាែ េតេកេីចាំរ េ ិភូមិវិេទីៀមិចាំស់ 
�ុ�ក��ងស់ាើ យៈ ព្រឹសុកក��ងស់ាើ យៈ វេ�តេក��ង�់� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩
ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាអ�ិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុួ�បុូកសរុបុលទីធផ្លូលការង្គារព្រឹបុចាំ�
ខែ�មិ�ុិនា និងវេល�កទិីសវេ�ការង្គារសព្រឹ�បុខ់ែ�បុនេ ឆំ្នាំ�២០២១
របុស់រដ្ឋឋបាលព្រឹសុកក��ងស់ាើ យៈ វេ�តេក��ង�់� វេ�សាលព្រឹបុជុួ�

សាលាព្រឹសុកក��ងស់ាើ យៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។
2ឯកឧតេមិ អ៊ីុំក គង់ ស�ជិួកគ្គណៈកមិីការទីី៦

ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖



សកម្មភាពគណៈកម្មការ24
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

-ចូលរមួិព្រឹបុជុួ�បូុកសរុបុលទីធផ្លូលការង្គារព្រឹបុចាំ�ខែ�ឧសភា 
ឆំ្នាំ�២០២១ និងវេល�កទិីសវេ�អនុេតេបុនេ តាំមិព្រឹបុ�ន័ឋេវីេដ្ឋអូ
វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់សវេមិេចព្រឹកឡាវេហាមិ សី រោ�ង
ឧបុនាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេ ីរដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹកសួងមិហាថ្ងៃផ្លូា វេ�វេ�តេបាត-់
ដ្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈរបុស់សវេមិេចព្រឹកឡា-
វេហាមិ សី រោ�ង ឧបុនាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេ ីរដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹកសួងមិហាថ្ងៃផ្លូា 
និងវេលាកជួ�ទាំេ (អងើរច�នួន២០គី្គ�ូព្រឹកាមិ និងទឹីកព្រឹតី-ទឹីក
សីុអុីេ១យៈួរ �េកិាមិយួៈច�នួន) ព្រឹបុគ្គល់ជូួនដ្ឋល់ព្រឹគ្គួសារវេលាក
ង៉ែមែន ឌីី ខែដ្ឋលក��ុងជួបួុការល�បាកកំុងជីួេភា� វេ�ភូមិិ
កណាេ ល �ុ�សុីង ព្រឹសុកស��ូត វេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ 
ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យៈកអ�វេណាយៈសវេមិេចព្រឹកឡាវេហាមិ សី រោ�ង ឧបុ-
នាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេី រដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹកសួងមិហាថ្ងៃផ្លូា និងវេលាកជួ�ទាំេ (កំុង
មិយួៈព្រឹគួ្គសារៗទីទីួលបាន៖ អងើរច�នួន២០គី្គ�ូព្រឹកាមិ និង
ទឹីកព្រឹតី-ទឹីកសីុអីេ១យៈួរ �េកិាមិយួៈច�នួន) ព្រឹបុគ្គល់ជូួនព្រឹបុជា�ល-
រដ្ឋឋច�នួន១៣០ព្រឹគួ្គសារ មិក�ី៣�ុ� គ្គឺ�ុ�ស��ូត �ុ��នជួយ័ៈ
និង�ុ�អូរស�រលិ ព្រឹសុកស��ូត ព្រឹ�មិទាំ�ងព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋច�នួន
២០ព្រឹគ្គួសារវេទីៀត វេ�សង្គាើ តច់�ការស�វេរាង ព្រឹកុងបាតដ់្ឋ�បុង
វេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ និងទីី៨ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យៈកអ�វេណាយៈសវេមិេចព្រឹកឡាវេហាមិ សី រោ�ង ឧបុ-
នាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេ ីរដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹកសួងមិហាថ្ងៃផ្លូា និងវេលាកជួ�ទាំេ (អងើរ
ច�នួន២០គី្គ�ូព្រឹកាមិ ទឹីកព្រឹតី-ទីឹកសីុអីេ១យួៈរ) ជូួនព្រឹគ្គួសារ
ព្រឹកីព្រឹកជួួបុការល�បាកច�នួន ១៦០ព្រឹគ្គួសារ សថិតកំុង៤�ុ� គ្គឺ�ុ�
ក��ងវ់េ�ុ �ុ�តាំវេតាំក �ុ�តាំសាញ និង�ុ�សុីង ព្រឹសុកស��ូត
វេ�តេបាតដ់្ឋ�បុង នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេមិ ព្រឹសី ីរោបន ស�ជិួកគ្គណៈកមិីការទីី៦
ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ចុះសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈខែចកជូួនព្រឹបុជា-

�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលក��ុងវេ�ើ�ចតាំេ �ីស័កវេ�តាំមិផ្លូាះច�នួន៨ព្រឹគួ្គសារ
(មិយួៈព្រឹគួ្គសារៗទីទីួលបាននូេ៖ អងើរច�នួន២០គី្គ�ូព្រឹកាមិ 
ទីឹកព្រឹតីច�នួន១យៈួរ ទឹីកសីុអុីេច�នួន១យៈួរ មិចី�នួន១វេកស ព្រឹតី�
ច�នួន១យៈួរ  ទឹីកបុរសុិទីធច�នួន១វេកស ខែជួលច�នួន១ដ្ឋបុ និង
�េកិាមិយួៈច�នួន) វេ��ុ�សឹងា ព្រឹសុកស�វេរាង វេ�តេខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី
២៧ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។  

-ចុះសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈខែចកជូួនព្រឹបុជា�ល-
រដ្ឋឋខែដ្ឋលរស់វេ�កំុងមិូល�ឋ ន (អងើរច�នួន១វេតាំន មិចី�នួន
៣០វេកស ទឹីកបុរសុិទីធច�នួន៧៥យៈួរ �ោ ស់ច�នួន២៥០០ 
�ោ ស់ អាល់កុល១បុីដុី្ឋង ៣០លីព្រឹត) ជូួនអាជាើ �រ�ុ�សិងា និង
ព្រឹបុជាការ�រភូមិទិាំ�ង១៤សថិតកំុងព្រឹសុកស�វេរាង វេ�តេខែកេ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈខែចកជូួនព្រឹបុជា�ល-
រដ្ឋឋ វេដ្ឋ�មិីវីេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់កំុងការព្រឹបុយុៈទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងនឹងជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩
និងការង្គារចាំកវ់ាោ កស់ា�ងបុង្គាើ រជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ កំុង�ុ�សិងា (អងើរ
២៥គី្គ�ូព្រឹកាមិ ច�នួន៣០វេបុ ទីឹកព្រឹកូចច�នួន៣០វេកស ទីឹក-
សីុអុីេច�នួន៣០យួៈរ សាបុីូច�នួន៦០ដុ្ឋ� �ោ ស់ច�នួន៣០ព្រឹបុអបុ់
ទីឹកបុរសុិទីធច�នួន៦០យៈួរ �េកិាមិយួៈច�នួន) វេ��ុ�សិងា ព្រឹសុក
ស�វេរាង វេ�តេតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈរបុស់ឯកឧតេមិ
កិតេិសងាហបុណិិត រោទ្ធព ងន អនុព្រឹបុធានទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា 
វេដ្ឋ�មិីផី្លូេល់ជូួនសំងការនគ្គរបាលវេ�តេតាំខែកេ សព្រឹ�បុវ់េព្រឹបុ�-
ព្រឹបាស់កំុងការព្រឹបុយុៈទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ងការ�ែងរាល�លថ្ងៃនជួ�ងឺកូេដី្ឋ-
១៩ (�ោ ស់ច�នួន១២វេកស អាល់កុលច�នួន២កាន �ុង
សព្រឹ�បុប់ាញ់អាល់កុលច�នួន១ វេជួលលាងថ្ងៃដ្ឋច�នួន១០០
ដ្ឋបុ) វេ�សំងការនគ្គរបាលវេ�តេខែកេ វេ�តេតាំខែកេ នាថ្ងៃ�ៃទីី២០
ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតែមិ រោ� ឆន ស�ជួិកគ្គណៈកមិីការទីី៧
ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖



សកម្មភាពគណៈកម្មការ25
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-ចូលរមួិព្រឹបុជុួ�ការង្គារជាមិយួៈនឹងវេលាកអភបិាល អភបិាល
ព្រឹសុករង វេលាកវេមិ�ុ�ព្រឹគ្គបុ�ុ់� និងមិន្ត្រីនេីសាលាព្រឹសុក វេល�បុញ្ញាា
មិយួៈច�នួនដូ្ឋចជា៖ ១-ការង្គារ�ព្រឹងឹងសនេិសុ� សុេតថិភា�
ភូមិ-ិ�ុ� ២-ការង្គារផ្លូេល់វេសវាសាធារណៈជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ
៣-ការង្គារជួ�រុញវេ�ើ�អតេសញ្ញាា ណបុណ័ណ ជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋ ខែដ្ឋល
វេទី�បុព្រឹគ្គបុអ់ាយុៈ១៨ឆំ្នាំ� ៤-ការព្រឹបុុងព្រឹបុយៈត័ំការ�រកុ�ឱ្យយ�ែង
ជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�ព្រឹសុកព្រឹត��ងព្រឹបាសាទី វេ�តេឧតេរ�នជួយ័ៈ
នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួួបុស�ណះស�ណាលជាមិយួៈនឹងវេលាកអភបិាលព្រឹសុក
វេលាកវេមិ�ុ� និងព្រឹបុធានភូមិសិរុបុច�នួន១៤៦នាក ់វេដ្ឋ�មិីី
ផ្លូេល់នូេការង្គារគ្គនែឹះស�ខាន់ៗ  ច�វេ�ះមិុ�មិយួៈច�នួន វេ�ព្រឹសុក
ព្រឹត��ងព្រឹបាសាទី វេ�តេឧតេរ�នជួយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�ឧសភា
ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យៈកវេទីយៈយេតថុរមួិ�ន អងើរ មិ ីទីឹកព្រឹតី ទីឹកសីុអុីេ ទីឹក
បុរសុិទីធ និង�េកិាមិយួៈច�នួន ព្រឹ�មិទាំ�ងចង្គាា នវ់េ�ព្រឹបុវេគ្គន
ព្រឹ�ះសងឃគ្គងវ់េ�េតេអដ្ឋឋិសីសាន វេ�េតេ�ីី ខែដ្ឋលក��ុងជួបួុ

ការ�ើះខាតកំុងកាលៈវេទីសៈខែដ្ឋលជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ សថិតកំុង
សង្គាើ តវ់េគ្នាកចក ព្រឹកុងវេសៀមិរាបុ វេ�តេវេសៀមិរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ 
ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ផ្លូស�ើផ្លូាយៈការង្គារស�ខាន់ៗ  វេដ្ឋ�មិីី
វេឆុ្នាំះវេ�កានក់ារវេឆ្នាំះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� អាណតេិ
ទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ វេ�វេ�តេឧតេរ�នជួយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មិ�ុិនា
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិជាអ�ិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ផ្លូស�ើផ្លូាយៈកិចចការ
មិយួៈច�នួនជូួនដ្ឋល់អាជាើ �រព្រឹសុក �ុ� និងភូមិ ិវេ�សាលាព្រឹកុង
ស�វេរាង វេ�តេឧតេរ�នជួយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិកំុង�ិ�ីវេបុ�កេគ្គាបុណេុ ះបុណាេ លសេី�ី ភា�ជាអំក
ដឹ្ឋកនា� ជូួនដ្ឋល់យុៈេជួនព្រឹសុកអនែងខ់ែេង ច�នួន៣០០នាក ់
វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា� ឯកឧតេមិ ង៉ែបែន កសំីលយ អភបិាល ថ្ងៃន

គ្គណៈអភបិាលវេ�តេឧតេរ�នជួយ័ៈ នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�

២០២១។
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-នា�យៈកវេទីយៈយេតថុរមួិ�ន៖ មិ ីទីឹកព្រឹកូច ទឹីកព្រឹតី �ោ ស់ និង

�េកិាមិយួៈច�នួន វេ�ព្រឹបុវេគ្គនព្រឹ�ះសងឃគ្គងវ់េ�េតេអងារខាង-

វេជួ�ង ខែដ្ឋលក��ុង�នការ�ើះខាតកំុងអ��ុងវេ�លខែដ្ឋល�ន

ជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ សថិតកំុងបុរវិេេណព្រឹបាសាទីអងារេតេ វេ�តេវេសៀមិ-

រាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ រោទ្ធព

យទំ្ធធី ស�ជិួកគ្គណៈកមិកីារទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ

ជួួបុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈ

រមួិ�ន៖ ទឹីកអាល់កុល៦០លីព្រឹត �ោ ស់២៥ព្រឹបុអបុ ់វេសី�នឹង

១.២៥០�ោ ស់ វេ�ព្រឹបុគ្គល់ជូួនរដ្ឋឋបាលព្រឹសុកដ្ឋ�ណាកច់វេងអ�រ 

វេ�តេខែកបុ សព្រឹ�បុចូ់លរមួិកំុងយុៈទីធនាការព្រឹបុយុៈទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង

ការរកីរាល�លថ្ងៃនជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩។ 

2ឯកឧតេមិ សាយ បូរនិ ស�ជួិកគ្គណៈកមិីការ

ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-វេគ្នារ�េញិ្ញាណកខនធ និងចូលបុចចយ័ៈបុុណយស�វេលាក មំ�

សីភំាព ស�ជួិកព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ�ដូ្ឋនតី វេ�វេគ្គហ�ឋ នភូមិិ
វេ��លិ៍ច �ុ�ដូ្ឋនតី ព្រឹសុក�ញ៉ាខែព្រឹកក វេ�តេតីូង�ីុ � នាថ្ងៃ�ៃទីី៣

ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួបួុស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខ ព្រឹ�មិទាំ�ងឧបុតថមិភ

ទីឹកអាល់កុល៦០លីព្រឹត �ោ ស់៣២ព្រឹបុអបុ ់អាហារសព្រឹមិន ់

និង�េកិាមិយួៈច�នួនជូួនព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� កំុងព្រឹសុកបុរបិុូណ៌ 

វេ�តេក��ងឆំ់្នាំ�ង នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ វេលាកជួ�ទាំេ សីំី

វិ�ា ថ្នា ស�ជួិកាគ្គណៈកមីិការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ

ចុះសួរសុ�ទុីកខវេលាក កលំ សារោឃ្មុំឿន មិន្ត្រីនេីវេលខា�ិការ-

�ឋ នអមិគ្គណៈកមិីការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភា ខែដ្ឋលក��ុងសព្រឹ�ក

�ាបាលជួ�ងឺ វេ�វេគ្គហ�ឋ នសថិតកំុងព្រឹសុក�ញ៉ាខែព្រឹកក វេ�តេ

តីូង�ីុ � ។

2វេលាកជួ�ទាំេ ឯម �លាមំន ីស�ជួិកាគ្គណៈកមិី-

ការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ៖

-ចូលរមួិកំុង�ិ�ីផ្លូេល់អ�វេណាយៈរបុស់សវេមិេច�ិជួយ័ៈវេសនា

រោទ្ធៀ  បាញ ់ ឧបុនាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេ ីរដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹកសួងការ�រជាតិ 

និងវេលាកជួ�ទាំេ ខែចកជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋព្រឹកីព្រឹក និងអំករងវេព្រឹគ្នាះ

វេ�យៈការរាតតាតថ្ងៃនជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ ច�នួន១៣៥ព្រឹគួ្គសារ 

វេ�យៈកំុងមិយួៈព្រឹគ្គួសារៗទីទួីលបានអងើរ៣០គ្គី�ូព្រឹកាមិ 

មិវីេយៈ�ង១វេកស ទីឹកសីុអុីេ១យៈួរ ទីឹកព្រឹតី១យៈួរ និងព្រឹតី�១យៈួរ

វេ�ព្រឹសុកព្រឹបាសាទីបាគ្គង វេ�តេវេសៀមិរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�មិ�ុិនា

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ផ្លូស�ើផ្លូាយៈខែផ្លូនការរមួិវេឆុ្នាំះវេ�កាន់

ការវេបាះវេឆំ្នាំតព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� សង្គាើ ត ់អាណតេិទីី៥ វេព្រឹកាមិ

អ�ិបុតីភា�ឯកឧតេមិ រោទ្ធៀ សីហីា អភបិាលថ្ងៃនគ្គណៈអភ-ិ

បាលវេ�តេវេសៀមិរាបុ វេ�សាលាព្រឹសុកព្រឹបាសាទីបាគ្គង វេ�តេ

វេសៀមិរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ផ្លូស�ើផ្លូាយៈខែផ្លូនការរមួិវេឆុ្នាំះវេ�កាន់

ការវេបាះវេឆំ្នាំតវេព្រឹជួ�សវេរ �សព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា�ុ� សង្គាើ ត ់អាណតេិ
ទីី៥ សថិតវេ�សាលាព្រឹសុកព្រឹបាសាទីបាគ្គង វេ�តេវេសៀមិរាបុ

នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យៈកវេទីៀនព្រឹ�ះេសា សាែ ដ្ឋក ់និងបុចចយ័ៈវេេរព្រឹបុវេគ្គន 

ព្រឹ�ះសងឃគ្គងវ់េ�េតេព្រឹ�ះឥនាវេកាសា និងព្រឹ�ះឥនាវេកាសី វេ��ុ�

សែព្រឹកាមិ ព្រឹកុងវេសៀមិរាបុ វេ�តេវេសៀមិរាបុ នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មិ�ុិនា

ឆំ្នាំ�២០២១៕
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧  ខែ�មិ�ុិនា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧតេមិ 
យែង់  ង៉ែសីម  ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា  និង 
ឯកឧតេមិ ជួឹម លាវិ ស�ជួិកគ្គណៈកមិកីារទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា 
បានអវេញ្ញា �ញចូលរមួិកុំងកិចចព្រឹបុជុួ�វេព្រឹតៀមិវេរៀបុច�សនំសីិទីវេល�ក
ទីី៨ ថ្ងៃនគ្គណៈកមិីការកិចចការបុរវេទីសថ្ងៃនសភាកមិុុជា ឡាេ 
និងវេេៀតណាមិ (CLV)។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ យែង់ 
ង៉ែសីម ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា និងឯកឧតេមិ 
សី�ំ ឥសាន ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន
អវេញ្ញា �ញចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�វេព្រឹតៀមិវេរៀបុច�កិចចព្រឹបុជុួ�ភា�ជា
ថ្ងៃដ្ឋគូ្គសភាអាសីុអុឺរ ោុបុវេល�កទីី១១ (ASEP 11) តាំមិព្រឹបុ�ន័ធ
េវីេដ្ឋអូ វេ�សាលសិកាខ សាលាបុណាណ ល័យៈព្រឹ�ឹទីធសភា។

2ឯកឧតេមិ ជា រោជួដឹឋ ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិកីារទីី២
ព្រឹ�ឹទីធសភាបាន៖

-វេរៀបុច�អាហារថ្ងៃ�ៃព្រឹតងម់ិតិេភា�ជូួនវេលាក Serge Bellini 
នាយៈកសមិ័ុនធភា�បារា�ងព្រឹបុចាំ�វេ�តេវេសៀមិរាបុ និងជាកុង-
សុីលកិតេិយៈសសហគ្គមិនប៍ារា�ងព្រឹបុចាំ�វេ�តេវេសៀមិរាបុ កំុង
ឱ្យកាសខែដ្ឋលវេលាក Serge Bellini បានបុញ្ញចបុវ់េបុសកកមិីវេ�
កមិុុជា វេ�សណាឋ គ្នារ Sofitel Phnom Penh Phokeethra

នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

-អវេញ្ញា �ញចូលរមួិកំុង�ិ�ីបុុណយ�ែងព្រឹបាសាទីវេ��ស៍តើ
ព្រឹ�ះមិហានគ្គរវេគ្នាក�ែក ខែដ្ឋលបានកសាងវេ��ងវេ�យៈ
ឯកឧតេមិបុណិិត ង៉ែបែន សី�ំល រដ្ឋឋវេលខា�ិការព្រឹកសួង
វេរៀបុច�ខែដ្ឋនដី្ឋ នគ្គរូបុនីយៈកមិី និងស�ណង ់និងវេលាកជួ�ទាំេ 
ជា បញ្ញាា  វេ�េតេមុិនីព្រឹបុសិទីធីេងស សថិតវេ�កំុង�ណិខែព្រឹ�កវេ�ំ
រាជួធានីភំ�វេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតេមិបុណិិត មែំង ឫទ្ធធី ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការ
ទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�តាំមិ Video 

Conference វេដ្ឋ�មិីវីេ�ះព្រឹសាយៈ និងនា�យៈកទុីកខកងើល់ខែដ្ឋល
កសិករខំាតតូច មិ�យមិ និងខំាត��ជួួបុការល�បាកកនែងមិក 
យៈកវេ�ជូួនសាថ បុន័ខែដ្ឋល�ក�់ន័ធកំុងជួួររ�ឋ ភបិាលវេ�ះ-
ព្រឹសាយៈ វេ�សភា�ណិជួាកមិីកមិុុជា នាថ្ងៃ�ៃ�ុ� ទីី៩ ខែ�មិ�ុិនា
ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ វេលាកជួ�ទាំេ 
ទី្ធ បូ�ែ សីំ ីព្រឹបុធានគ្គណៈកមីិការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភា និងជាអនុ-
ព្រឹបុធានព្រឹកុមិមិតិេភា�វេទីើភាគី្គកមិុុជា-បារា�ង បានអវេញ្ញា �ញ
ទីទួីលវេព្រឹគ្គឿងឥសសរយិៈយៈស La médaille de Chevalier 

dans l'ordre national du mérite �ីរ�ឋ ភបិាលសាធារណរដ្ឋឋ
បារា�ង តាំមិរយៈៈវេលាកជួ�ទាំេ រោអ៊ីវាែ  រោងើ�នបុិញ (Eva 

Nguyen Binh) ឯកអគ្គារដ្ឋឋទូីតសាធារណរដ្ឋឋបារា�ងព្រឹបុចាំ�

សីមាជួិក សីមាជួិកាព្រឹពឹទ្ធធសីភាចូូលរមួកាងំពិធីរីោ�េងៗ
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កមិុុជា វេ�សាថ នទូីតបារា�ងព្រឹបុចាំ�កមុុិជា។ 
2វេលាកជួ�ទាំេ មាន សី�អាន ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការ

ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភា៖

-បានអវេញ្ញា �ញចូលរមួិកិចចព្រឹបុជុួ�របុស់គ្គណៈព្រឹបុតិភូកមិុុជា
សព្រឹ�បុវ់េព្រឹតៀមិចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ជាន�់ុស់ សេី�ី វេមិវេរាគ្គ
វេអដ្ឋស៍/ជួ�ងឺវេអដ្ឋស៍ ថ្ងៃនមិហាសនំបិាត អងាការសហព្រឹបុជាជាតិ
ឆំ្នាំ�២០២១ តាំមិរយៈៈព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ វេ�សាល�ិវេសសេ�ិន-
ព្រឹ�ឹទីធសភា នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-និងជាព្រឹបុធានព្រឹកុមិស�ជិួកព្រឹ�ឹទីធសភាទីទីួលបុនាុកសហ-
ព្រឹបុតិបុតេកិារជាមិយួៈនឹងអនែរសភាកមុុិជា-ឡាេ-វេេៀតណាមិ 
បានអវេញ្ញា �ញចូលរមួិកុំងកិចចព្រឹបុជុួ�វេព្រឹតៀមិវេរៀបុច�សនំសីិទីវេល�ក
ទីី៨ ថ្ងៃនគ្គណៈកមិីការកិចចការបុរវេទីស ថ្ងៃនអនែរសភាកមិុុជា-
ឡាេ-វេេៀតណាមិ (CLV) វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា�ឯកឧតេមិ ឈាង 
វិនំ ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិកីារទីី៥រដ្ឋឋសភា តាំមិរយៈៈព្រឹបុ�ន័ធ
េវីេដ្ឋអូ វេ�សាលសិកាខ សាលាបុណាណ ល័យៈព្រឹ�ទឹីធសភា នាថ្ងៃ�ៃទីី
១៧ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�វេព្រឹតៀមិរបុស់គ្គណៈព្រឹបុតិភូកមិុុជា 
សព្រឹ�បុចូ់លរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ជាន�់ុស់សេី�ីវេមិវេរាគ្គវេអដ្ឋស៍/
ជួ�ងឺវេអដ្ឋស៍ របុស់អងាការសហព្រឹបុជាជាតិ តាំមិរយៈៈព្រឹបុ�ន័ធ
េវីេដ្ឋអ ូ(Video Conference) វេ�សាល�ិវេសសេ�ិនព្រឹ�ឹទីធ-
សភា នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ វេលាកជួ�ទាំេ 
មាន សី�អាន ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភា ឯកឧតេមិ
មែម បុំននាំង ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភា 

ឯកឧតេមិ ឈុំតិ្ត គឹមយ៉ាត្ត អនុព្រឹបុធានគ្គណៈកមិីការទីី៥ 
ព្រឹ�ទឹីធសភាបានអវេញ្ញា �ញចូលរមួិកំុងកចិចព្រឹបុជុួ�វេព្រឹតៀមិដ្ឋ�វេណ� រវេឆុ្នាំះ
វេ�មិហាសនំបិាតអាយៈបាោ  (AIPA) វេល�កទីី៤២ និងទីទីួល
វេ�ើ�ជា�ា ស់ផ្លូាះមិហាសនំបិាតអាយៈបាោ វេល�កទីី៤៣ វេព្រឹកាមិ
អ�ិបុតីភា� ឯកឧតេមិកិតេិវេស�ឋ បុណិិត ជាម រោយៀប 
ព្រឹបុធានគ្គណៈកមិកីារទីី២រដ្ឋឋសភា និងជាព្រឹបុធានព្រឹកុមិសភា
ជាតិអាយៈបាោ -កមិុុជា វេ�េ�ិនរដ្ឋឋសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ ឡាំន់
ឆន វេលខា�ិការគ្គណៈកមិកីារទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ
ចូលរមួិជាកិតេិយៈសកំុង�ិ�ីសវេ�ុ�សមិទិីធផ្លូលនានាឆំ្នាំ�
២០២០ និងអបុអរសាទីរ�ួបុអនុសាេរយីៈវេល�កទីី៤៤ ថ្ងៃន
ទិីវាចងចាំ�ដ្ឋ�វេណ� រវេឆុ្នាំះវេ�ការផ្លូេួលរ �ល�របុបុព្រឹបុល័យៈ�ូជួ-
សាសន ៍បុោុល �ត (២០ មិ�ុិនា ១៩៧៧ - ២០ មិ�ុិនា 
២០២១) វេព្រឹកាមិអ�ិបុតីភា�ដ្ឋ�៏ុង�់ុស់របុស់សវេមិេច�ិជួយ័ៈ-
វេសនា រោទ្ធៀ បាញ ់ឧបុនាយៈករដ្ឋឋមិន្ត្រីនេី រដ្ឋឋមិន្ត្រីនេីព្រឹកសួង
កា�រជាតិ និងឯកឧតេមិរដ្ឋឋមិន្ត្រីនែីព្រឹកសួងការ�រព្រឹបុវេទីស ថ្ងៃន
សាធារណរដ្ឋឋសងាមិនិយៈមិវេេៀតណាមិ វេ��ុ�ទីនែូង ព្រឹសុក
វេមិមិត ់វេ�តេតីូង�ីុ �។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ រោទ្ធព 
យទំ្ធធី ស�ជិួកគ្គណៈកមិីការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញ
ចូលរមួិកំុង�ិ�ីព្រឹបុកាសខែតងតាំ�ងថំាកដឹ់្ឋកនា�ព្រឹកុមិព្រឹបឹុកា
វេ�បុល់ និងថំាកដឹ់្ឋកនា� ស�ជិួក ស�ជួិកាស�គ្គមិរាជួ-
សីហ៍សាខាព្រឹបុវេទីសជួបុោុន វេ�សាលាភាសាជួបុោុនមិថិ្ងៃរ ោ 
រាជួធានីភំ�វេ�ញ តាំមិព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ៕
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អ៊ីគគរោលខាធីិការដ្ឋាឋ នព្រឹពឹទ្ធធសីភាព្រឹបជួំ�បូកសីរបំលទ្ធធ�ល
ការងារព្រឹបចា �ង៉ែ�ឧសីភា តាំមព្រឹបព័នធវិីរោដឹអូ៊ី

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣១  ខែ�ឧសភា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧតេមិ 
អ៊ីុំ� សារទឹ្ធធ អគ្គាវេលខា�ិការព្រឹ�ឹទីធសភាបានអវេញ្ញា �ញជាអ�ិ-
បុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុួ�បុូកសរុបុលទីធផ្លូលការង្គាររបុស់អគ្គា-
វេលខា�ិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹបុចាំ�ខែ�ឧសភា និងវេល�កទិីស
វេ�ការង្គារសព្រឹ�បុខ់ែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ តាំមិរយៈៈព្រឹបុ�ន័ធ
េវីេដ្ឋអូ វេ�យៈ�នការអវេញ្ញា �ញចូលរមួិ�ីថំាកដ់្ឋឹកនា�ព្រឹគ្គបុ់
អងាភា�ច�ណុះអគ្គាវេលខា�ិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភាចាំបុ�ី់ព្រឹបុធាន
នាយៈក�ឋ នវេ��ង។

វេ�កំុងឱ្យកាសវេនាះ ក�៏នការបុញ្ញាច �ងេវីេដ្ឋអូបូុកសរុបុ
លទីធផ្លូលការង្គារកំុងខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ និងកិចច�ិភាកា
ផ្ទាែ ស់បុេូរបុទី�ិវេសា�នក៍ារង្គារ បុញ្ញាា ព្រឹបុឈុំមិ ស�ណូមិ�រ 
ព្រឹ�មិទាំ�ងមិតិបុូកសរុបុរបុស់ឯកឧតេមិ អ៊ីុំ� សារទឹ្ធធ អគ្គាវេលខា-
�ិការព្រឹ�ឹទីធសភា។

�នព្រឹបុសាសនបូ៍ុកសរុបុនាវេ�លវេនាះ ឯកឧតេមិ អ៊ីុំ� សារទឹ្ធធ 
អគ្គាវេលខា�ិការព្រឹ�ទឹីធសភាបានកតស់�ា ល់ថា កំុងខែ�ឧសភា
វេនះ វេទាំះបុីព្រឹបុវេទីសជាតិវេយៈ�ងក��ុងបុនេព្រឹបុឈុំមិនឹងជួ�ងឺ
កូេដី្ឋ-១៩កវ៏េ�យៈ ការ�ែងរាតតាតថ្ងៃនជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេ�ខែត
ជាហានិភយ័ៈវេ�វេ��យៈ ខែដ្ឋលនា�ឱ្យយផ្លូលបុោះ�ល់ជាេជិួា�ន
ដ្ឋល់វេសដ្ឋឋកិចច និងសងាមិជាតិទាំ�ងមូិល។ ព្រឹសបុវេ�លជាមិយួៈ
គំ្នាវេនះ ព្រឹ�ឹទីធសភាវេ�ខែត�ិត��បុនេបុ�វេ�ញតួនាទីីរបុស់�ែួន
�ោ ងសកមិីតាំមិខែបុបុគ្គនែង�ីី  វេ�យៈវេផ្ទាេ តការយៈកចិតេទុីក�ក់
វេល�មិុ�ង្គារត�ណាង ចុះសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈ
ខែចកជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល�នជីួេភា��ើះខាតវេ�រាជួធានី
ភំ�វេ�ញ និងតាំមិបុណាេ វេ�តេនានា។ ច�វេ�ះមិុ�ង្គារកិចចសហ-

ព្រឹបុតិបុតេកិារអនេរជាតិ អគ្គាវេលខា�ិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភាបាន
�ិត���ោ ងសកមិីកំុងការវេរៀបុច� និងចាំតខ់ែចងការចូលរមួិ
កិចចព្រឹបុជុួ� មិហាសនំិបាតសហភា�អនេរសភា (IPU) វេល�កទីី
១៤២ និងចូលរមួិកិចចព្រឹបុជុួ� AIPA និង ASGP តាំមិព្រឹបុ�ន័ធ
េវីេដ្ឋអូ។

ឯកឧតេមិបានបុញ្ញាា កថ់ា វេដ្ឋ�មិីឱី្យយព្រឹសបុតាំមិបុរបិុទីថ្ងៃន
ការេេិឌ្ឍឍ�ីី ជា�ិវេសសការវេ�ើ�េចិាំរណកមិី�េកិាឆំ្នាំ�២០២១  
អគ្គាវេលខា�ិការ�ឋ នព្រឹ�ទឹីធសភានឹង�ិត���ព្រឹងឹងព្រឹបុសិទីធភា�
ច�ណាយៈ វេ�យៈអនុេតេវេគ្នាលការណ៍ 3E’s វេដ្ឋ�មិីធីានា
និរនេរភា� និងព្រឹបុព្រឹកតីភា�ការអនុេតេ�េកិាឆំ្នាំ�២០២១ រហូត
ដ្ឋល់ដ្ឋ�ណាចឆំ់្នាំ� វេ�យៈវេផ្ទាេ តខែតវេល�ការង្គារអាទីិភា�ខែដ្ឋល
ចាំ�បាចប់ុ�ផុ្លូត ស�ខានប់ុ�ផុ្លូត និងបុនាា នប់ុ�ផុ្លូត។ ជាមិយួៈគំ្នា
វេនះ ព្រឹ�ឹទីធសភានឹងចាំបុវ់េផ្លូេ�មិសមិយ័ៈព្រឹបុជុួ�ព្រឹ�ឹទីធសភាវេល�កទីី
៧ នីតិកាលទីី៤កំុងវេ�លដ្ឋ�៏ែីខាងមិុ�វេនះ។ 

ឯកឧតេមិអគ្គាវេលខា�ិការព្រឹ�ទឹីធសភាបានក�ណតឱ់្យយព្រឹគ្គបុ់
អងាភា�ទាំ�ងអស់ព្រឹតូេយៈកចិតេទុីក�ក�់ុស់បុនេផ្លូេល់វេសវា
ជូួនស�ជួិក ស�ជួិកាព្រឹ�ឹទីធសភាឱ្យយបានលអព្រឹបុវេស�រ និង
ព្រឹគ្គបុព់្រឹជុួងវេព្រឹជាយៈវេល�មិុ�ង្គារទាំ�ង៥របុស់ព្រឹ�ឹទីធសភា ព្រឹ�មិទាំ�ង
ព្រឹតូេអនុេតេវេសចកេីខែណនា�របុស់រាជួរ�ឋ ភបិាល និងព្រឹកសួង
សុខាភបិាលឱ្យយបានមិុងឹ�ោ ត ់ព្រឹ�មិទាំ�ងបុនេចូលរមួិអនុេតេ
េធិានការ “៣ការ�រ ៣កុ�” ឱ្យយបានលអព្រឹបុវេស�រ �ីវេព្រឹ�ះជួ�ងឺ
កូេដី្ឋ-១៩ វេ�បុនេគ្គ�រាមិក�ខែហងវេ�វេ��យៈ៕

(អតថបុទី និងរូបុភា�៖ នុត សចចៈ)

ឯកឧតេមិ អីុ� សារទឹីធ ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុួ�បូុកសរុបុលទីធផ្លូលការង្គារព្រឹបុចាំ�ខែ�

ថំាកដឹ់្ឋកនា�អគ្គាវេលខា�ិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភាចូលរមួិកំុងកិចចព្រឹបុជុួ�
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ឯកឧត្តតម អ៊ីុំ� សារទឹ្ធធ ដឹឹកនាំ �គ�ៈព្រឹបតិ្តភូអូ៊ីគគរោលខាធិីការដ្ឋាឋ នសីភាកមុំជា
ចូូលរមួកិចូចព្រឹបជំួ�សីមាគមអ៊ីគគរោលខាធីិការសីភា (ASGP)

នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃ២៧ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ គ្គណៈ-

ព្រឹបុតិភូអគ្គាវេលខា�ិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា និងរដ្ឋឋសភាកមិុុជា

ដ្ឋឹកនា�វេ�យៈឯកឧតេមិ អ៊ីុំ� សារទឹ្ធធ អគ្គាវេលខា�ិការព្រឹ�ទឹីធសភា

កមុុិជា អវេញ្ញា �ញចូលរមួិកិចចព្រឹបុជុួ�ស�គ្គមិអគ្គាវេលខា�ិការ

សភា (ASGP) កំុងព្រឹកបុ�ណិ័មិហាសនំិបាតសហភា�

អនេរសភាវេល�កទីី១៤២ (IPU-142) តាំមិរយៈៈព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ 

ផ្លូាយៈវេចញ�ីទីពី្រឹកុងហសខឺែណេ ព្រឹបុវេទីសសើីស ខែដ្ឋលព្រឹបុព្រឹ�ឹតេ

វេ�វេព្រឹកាមិព្រឹបុធានបុទី “តួនាទីី និងការវេរៀបុច�របុស់សភាកំុង

អ��ុងវេ�លថ្ងៃនវេរាគ្គរាតតាត” វេ�យៈត�ណាងអគ្គាវេលខា�ិ-

ការ�ឋ នថ្ងៃនបុណាេ សភារបុស់ព្រឹបុវេទីសនានាច�នួន១១១រូបុ។

កិចចព្រឹបុជុួ�ព្រឹបុព្រឹ�ឹតេវេ�រយៈៈវេ�ល២ថ្ងៃ�ៃ វេ�យៈបានដ្ឋ�វេណ� រការ

តាំមិកមិីេ�ិី និងរវេបុៀបុវារៈ រមួិ�ន៖

១.ការខែ�ែងវេបុ�កកមិីេ�ិីវេ�យៈវេលាក Philippe Schwab 

    ព្រឹបុធានស�គ្គមិអគ្គាវេលខា�ិការសភា (ASGP)។

២.ការវេ�ើ�បុទីបុង្គាា ញ និងកិចច�ិភាកាផ្ទាែ ស់បុេូរមិតិវេ�-

     បុល់�ក�់ន័ធនឹងទិីដ្ឋឋភា�នានាថ្ងៃនព្រឹបុធានបុទី “តួនាទីី 

    និងការវេរៀបុច�របុស់សភាកំុងអ��ុងវេ�លថ្ងៃនវេរាគ្គរាត-

    តាត”។

៣.ការវេ�ើ�បុទីបុង្គាា ញរបុស់វេលាក Martin Chungong 

    អគ្គាវេលខា�ិការសហភា�អនេរសភា (IPU) អ��ីការ

    េេិឌ្ឍឍ�ីីៗរបុស់ IPU។

តាំមិរយៈៈការចូលរមួិកិចចព្រឹបុជុួ�ស�គ្គមិអគ្គាវេលខា�ិការ

សភា គ្គណៈព្រឹបុតិភូអគ្គាវេលខា�ិការ�ឋ នសភាកមិុុជាបាន

ទីទីួល�ត័�៌ន ការខែចករ �ខែលកបុទី�ិវេសា�ន ៍និងការអនុេតេ

លអៗ ថ្ងៃនការធានានិរនេរភា�កំុងការផ្លូេល់វេសវា និងដ្ឋ�វេណ� រការ

សភាថ្ងៃនបុណាេ ព្រឹបុវេទីសនានា វេ�កំុងបុរបិុទីការរាតតាត

សកលថ្ងៃនជួ�ងឺកូេដី្ឋ-១៩ វេហ�យៈកិចចព្រឹបុជុួ�ស�គ្គមិអគ្គាវេលខា-

�ិការសភា (ASGP) នាវេ�លបុនាា បុ ់នឹងវេរៀបុច�វេ�ើ�វេ��ង

វេ�កំុងខែ�េចិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១៕ 

(អតថបុទី៖ វេទី� មិករា និងរូបុភា�៖ នុត សចចៈ)

ឯកឧតេមិ អីុ� សារទឹីធ ចូលរមួិកិចចព្រឹបុជុួ� ASGP

ទិីដ្ឋឋភា�គ្គណៈព្រឹបុតិភូអគ្គាវេលខា�ិការ�ឋ នសភាកមុុិជា ចូលរមួិព្រឹបុជុួ� ASGP តាំមិព្រឹបុ�ន័ាេវីេដ្ឋអូ
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សីកមមភាពថ្នាា ក់ដឹឹកនាំ �អ៊ីគគរោលខាធីិការដ្ឋាឋ នព្រឹពឹទ្ធធសីភា 
ចូូលរមួកិចូចព្រឹបជំួ� និងពិធីីរោ�េងៗ

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧតេមិ 
អ៊ីុំ� សារទឹ្ធធ អគ្គាវេលខា�ិការព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញជាអ�ិ-
បុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុួ�ព្រឹតួត�ិនិតយគ្គវេព្រឹ�ង�េកិាឆំ្នាំ�២០២២
របុស់ព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�យៈ�នការចូលរមួិ�ីឯកឧតេមិអគ្គាវេលខា-
�ិការរង អគ្គានាយៈករដ្ឋឋបាល និងហិរញ្ញា េតថុ ព្រឹ�មិទាំ�ងព្រឹកុមិ
ការង្គារ�េកិាថ្ងៃននាយៈក�ឋ នហិរញ្ញា េតថុ វេ�សាលព្រឹបុជុួ��ិវេសស
ជានវ់េព្រឹកាមិ េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃវេ�រ ៍ទីី១២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ
អ៊ីុំ� សារទឹ្ធធ អគ្គាវេលខា�ិការព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញជួបួុ
ស�វេណះស�ណាល សួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈវេ�
ព្រឹបុគ្គល់ជូួនអាជួើ�រសង្គាើ តខ់ែព្រឹ�កវេលៀបុ សង្គាើ តខ់ែព្រឹ�កតាំវេសក
និងសង្គាើ តវ់េព្រឹជាយៈចង្គាើ រ �ណិវេព្រឹជាយៈចង្គាើ រ រាជួធានីភំ�វេ�ញ 
វេដ្ឋ�មិីទុីីកខែចកជូួនព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល�នជីួេភា��ើះខាត និង
ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋលរងវេព្រឹគ្នាះវេ�យៈជួ�ងឺ-កូេដី្ឋ-១៩។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ 
អ៊ីុំ� សារទឹ្ធធ អគ្គាវេលខា�ិការព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញដ្ឋឹកនា�
កិចចព្រឹបុជុួ�តាំមិរយៈៈព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ វេដ្ឋ�មិី�ីិនិតយ�ិភាកាវេល�ការ
វេរៀបុច�កិចចព្រឹបុជុួ�គ្គណៈក�ី�ិការអចិថ្ងៃន្ត្រីនេយៈព៍្រឹ�ឹទីធសភា�ី-
ច�ៃ យៈ(តាំមិរយៈៈព្រឹបុ�ន័ធេវីេដ្ឋអូ) និងការវេបុ�កសមិយ័ៈព្រឹបុជុួ�វេល�ក
ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភានីតិកាលទីី៤ ព្រឹ�មិទាំ�ងបុញ្ញាា វេផ្លូសងៗ វេ�យៈ
�នការអវេញ្ញា �ញចូលរមួិ�ីឯកឧតេមិអគ្គាវេលខា�ិការរងព្រឹ�ឹទីធ-
សភា ថំាកដ់្ឋឹកនា�អគ្គានាយៈក�ឋ នទាំ�ង៥ អគ្នាា �ិការ និង
ព្រឹបុធាននាយៈក�ឋ ន�ក�់ន័ធ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ 

រោឡាំក ឆាយ អគ្គាវេលខា�ិការរងព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញ

ដឹ្ឋកនា�កិចចព្រឹបុជុួ�គ្គណៈកមិីការវាយៈតថ្ងៃមិែសាថ នភា�បាតប់ុង់

សមិីទាំេជិាា ជួីេៈ វេ�យៈមូិលវេហតុ�នជួ�ងឺ វេ�សាលព្រឹបុជុួ�

�ិវេសស េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា32

សីកមមភាពថ្នាា ក់ដឹឹកនាំ �អ៊ីគគរោលខាធិីការដ្ឋាឋ នព្រឹពឹទ្ធធសីភា 
ចូូលរមួកិចូចព្រឹបជំួ� និងពិធីរីោ�េងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ 

រោឡាំក ឆាយ អគ្គាវេលខា�ិការរងព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញ

ជាអ�ិបុតីភា�កំុងកិចចព្រឹបុជុួ��ិនិតយ និងផ្លូេល់វេ�បុល់វេល�

វេសចកេីព្រឹ�ងខែផ្លូនការយុៈទីធសាន្ត្រីសេរយៈៈវេ�ល១០ឆំ្នាំ� របុស់

អងាភា�សេនកមិីថ្ងៃផ្លូាកំុង (២០២១-២០៣០) វេ�យៈ�ន

ការអវេញ្ញា �ញចូលរមួិ�ីអគ្គានាយៈក អគ្គានាយិៈកា ថ្ងៃនអគ្គានាយៈក

�ឋ នទាំ�ង៥ អគ្នាា �ិការ និងថំាកដ់្ឋឹកនា�អងាភា�សេនកមិី

ថ្ងៃផ្លូាកំុង វេ�សាលព្រឹបុជុួ��ិវេសសជានវ់េព្រឹកាមិ េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ 

រោឡាំក ឆាយ អគ្គាវេលខា�ិការរងព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញ

ដ្ឋឹកនា�កិចចព្រឹបុជុួ��ិនិតយ �ិភាកា និងផ្លូេល់វេ�បុល់ខែកសព្រឹមិួល

វេសចកេីព្រឹ�ងវេសចកេសីវេព្រឹមិចសេី�ី វេគ្នាលការណ៍ផ្លូែល់វេព្រឹគ្គឿង

ឥសសរយិៈយៈសជូួនមិន្ត្រីនេីរាជួការខែដ្ឋល�នសំាថ្ងៃដ្ឋវេ�ំ�មិ ថ្ងៃន

អគ្គាវេលខា�ិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា ព្រឹ�មិទាំ�ងបុញ្ញាា វេផ្លូសងៗវេ�យៈ

�នការអវេញ្ញា �ញចូលរមួិ�ីអគ្គានាយៈក អគ្គានាយៈិកា អគ្នាា �ិការ

និងថំាកដ់្ឋឹកនា�នាយៈក�ឋ នព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងបុុគ្គាលិក វេ�សាលព្រឹបុជុួ�

�ិវេសសជានវ់េព្រឹកាមិ េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ 

រោឡាំក ឆាយ អគ្គាវេលខា�ិការរងព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញ

ដ្ឋឹកនា�កិចចព្រឹបុជុួ��ិនិតយ �ិភាកា និងផ្លូេល់វេ�បុល់ខែកសព្រឹមិួល

វេសចកេីព្រឹ�ងវេសចកេសីវេព្រឹមិចសេី�ីបុចចុបុីនភំា�វេគ្នាលការណ៍

សេី�ី ការព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គង និងការវេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់បុុគ្គាលិកជាបុក់ិចចសនា 

ថ្ងៃនអគ្គាវេលខា�ិការ�ឋ នព្រឹ�ឹទីធសភា ព្រឹ�មិទាំ�ងបុញ្ញាា វេផ្លូសងៗ 

វេ�យៈ�នការអវេញ្ញា �ញចូលរមួិ�ីអគ្គានាយៈក អគ្គានាយិៈកា 

អគ្នាា �ិការ និងថំាកដ់្ឋឹកនា�នាយៈក�ឋ នព្រឹគ្គបុព់្រឹគ្គងបុុគ្គាលិក វេ�

សាលព្រឹបុជុួ��ិវេសសជានវ់េព្រឹកាមិ េ�ិនព្រឹ�ឹទីធសភា។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា
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សីកមមភាពថ្នាា ក់ដឹឹកនាំ �អ៊ីគគរោលខាធីិការដ្ឋាឋ នព្រឹពឹទ្ធធសីភា 
ចូូលរមួកិចូចព្រឹបជំួ� និងពិធីីរោ�េងៗ

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ 

មែម រោឡីងយ៉ាែ នី នាយៈករង�ុទីាកាល័យៈសវេមិេចព្រឹបុធាន

ព្រឹ�ឹទីធសភា ត�ណាងដ្ឋ�៏ុង�់ុស់របុស់សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេ ី

សាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមិុុជា 

បានអវេញ្ញា �ញចុះសួរសុ�ទុីកខ និងនា�យៈកអ�វេណាយៈរបុស់

សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� និងវេលាកជួ�ទាំេ ជូួន

ព្រឹបុជា�លរដ្ឋឋខែដ្ឋល�នជីួេភា��ើះខាតច�នួន៦៩ព្រឹគ្គួសារ 

វេដ្ឋ�មិីសីព្រឹមិួលដ្ឋល់ជួីេភា�ព្រឹបុចាំ�ថ្ងៃ�ៃ វេ�សង្គាើ តប់ុឹងរា�ង �ណិ

ដូ្ឋនវេ�ញ រាជួធានីភំ�វេ�ញ។

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតេមិ 

មែម រោឡីងយ៉ាែ នី នាយៈករង�ុទីាកាល័យៈសវេមិេចព្រឹបុធាន

ព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញចូលរមួិរ �ខែលកទុីកខ និងនា�យៈក�េកិា

របុស់សវេមិេចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា វេ�ព្រឹបុគ្គល់ជូួនព្រឹគ្គួសារស�

វេលាក ទ្ធឹង វាែ ន់ (វេ�វេលាកតាំ សាឡាត)់ េរីសិលីករ

ខែផ្លូំកអាថ្ងៃយៈោ ខែដ្ឋលបានទីទួីលមិរណភា�  កំុងជួនីាយុៈ៨១ឆំ្នាំ� 

វេ�យៈជួរា��។

2នារវេសៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�មិ�ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ វេលាកជួ�ទាំេ

សាយ ចាន់ណាក់ នាយៈិការង�ុទីាកាល័យៈសវេមិេចព្រឹបុធាន

ព្រឹ�ឹទីធសភា បានអវេញ្ញា �ញចូលរមួិរ �ខែលកទុីកខ និងនា�យៈកបុចចយ័ៈ

របុស់សវេមិេចេបិុុលវេសនាភកេ ីសាយ ឈុំំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសភា

ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកកមិុុជា ជូួនព្រឹកុមិព្រឹគ្គួសារស�ឧបាសិកា

ព្រឹ�ឹទាំធ ចាំរយ វេទីេនាដ្ឋនិមិីតិ ឯម ធាយ ខែដ្ឋលបានទីទួីល

មិរណភា� កំុងជួនីាយុៈ ៨៨ឆំ្នាំ� វេ�យៈជួរា�� វេ�ផ្លូាះវេល� 

១៣៧ ផ្លូែូេវេល� ១១B ភូមិពិ្រឹត��ងឈូុំក សង្គាើ តទឹ់ីកថាែ  �ណិ

ខែសនសុ�៕






