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1

ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាព្រឹ�ជុំំ�គណៈៈកម្មាា ធិិការអចិិន្ត្រៃ��ៃយ៍៍
ដើ�ើម្បីី ��ិ�ិត្យយសដើព្រឹម្បីចិដើ�ើរដើ�ៀ�វារៈចិ��ួ�៥

ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ គណៈៈកម្មាា ធិិការអចិិ-

ថ្ងៃ�ៃ�យ៍ព៍្រឹ�ទឹីធសភាបាៃព្រឹ�ជំុំ�តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិក្រោព្រឹកាមអធិិ�តីភា�

ដ៏�៏ពង់�់ពស់រ�ស់សក្រោម�ចិវិ�ិលំក្រោសនាភក� ីសាយ៍ ឈុំំ� ព្រឹ�ធាៃ

ព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា ក្រោដាយ៍ម្មាៃរក្រោ�ៀ�វារៈ

ចិ�ៃួៃ៥រមួម្មាៃ៖

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

ទីី២�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពីិការអនិំេ័ត្

យ�់�ពិេម្រេ�ើការធានាទូីទាត្់របស់រាជរដាា្ភិិបា� នៃនិ�ពិះ-

រាជាណាច�កកេុ�ជាឱ្្យ�កំេហ៊ុុំនិ  ម្រេសេម្រេ�ក  ខូូ  អិ�ធីីឌីី 

ស��ប់គម្រេ��ងអភិិវឌី្ឍខ្សែខូ្�បណាា្ញបញ្ជូូ�និអគិិសនិីត្ង់-

ស្យ�ង ៥០០គីឡូ�វុំ� ពីិម្រេខូត្ីបាត្់ដំំបង ម្រេ�កានិ់�ពិំខ្សែដំនិកេុ�ជា-

នៃ� ម្រេ�កេ�ងរម្រេបៀបវារៈសេ័យ�បជំំម្រេ�ើកទីី៧�ពិឹទីធសភា និីត្ិ-

កា�ទីី៤។

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

ទីី២�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពិីការអនិំេ័ត្

យ�់�ពិេម្រេ�ើការធានាទូីទាត្់របស់រាជរដាា្ភិិបា� នៃនិ�ពិះ-

រាជាណាច�កកេុ�ជាឱ្្យ�កំេហ៊ុុំនិ  ម្រេសេម្រេ�ក  ខូូ  អិ�ធីីឌីី 

ស��ប់គម្រេ��ងអភិិវឌី្ឍខ្សែខូ្�បណាា្ញបញ្ជូូ�និអគិិសនិីត្ង់-

ស្យ�ង ៥០០គីឡូ�វុំ� ពិីរាជធានីិភិេំម្រេពិញ ម្រេ�កាន់ិ�ពំិខ្សែដំនិកេុ�ជា-

ឡាវ ម្រេ�កេ�ងរម្រេបៀបវារៈសេ័យ�បជំំម្រេ�ើកទីី៧�ពិឹទីធសភា

និីត្ិកា�ទីី៤។

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

ទីី២�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពិីការអនិំេ័ត្

យ�់�ពិេម្រេ�ើការធានាទូីទាត្់របស់រាជរដាា្ភិិបា� នៃនិ�ពិះ-

រាជាណាច�កកេុ�ជា ឱ្្យ�កំេហ៊ុុំនិអគិិសនិីម្រេវៀត្ណាេនៃនិ

សាធារ�រដំឋសងិេនិិយេម្រេវៀត្ណាេ ស��ប់ធានាម្រេ�ើ

ការទីិញថាេពិ�អគិិសនីិពិី�បម្រេទីសម្រេវៀត្ណាេ ម្រេ�កេ�ង

រម្រេបៀបវារៈសេ័យ�បជំំម្រេ�ើកទីី៧�ពឹិទីធសភានីិតិ្កា�ទីី៤។

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

សក្រោម�ចិវិ�ិំលក្រោសនាភកីី សាយ៍ ឈំុំ� ព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភា

ទិីដ៏ឋភា�កំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈកម្មាា ធិិការអចិិថ្ងៃ�ៃ�យ៍ព៍្រឹ�ឹទីធសភាតាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ
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ទីី២�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពីិការអនិំេ័ត្

យ�់�ពិេម្រេ�ើការធានាទីូទាត់្របស់រាជរដាា្ភិិបា� នៃនិ�ពិះ-

រាជាណាច�កកេុ�ជាឱ្្យ�កំេហ៊ុុំនិ ឆាយណា ម្រេ�សិនិ��

ម្រេហ៊ុវី �ា្សំីនិ�ឺរី ខូបម្រេភិើម្រេរសិនិ ស��ប់គម្រេ��ងអភិិវឌី្ឍវា

រីអគិិសនីិសឹឹងតានៃត្ម្រេ�ើអានិំភាពិ ១៥០ម្រេេហ្កាា្វាា្ត្់ ម្រេខូត្ីម្រេកាះ-

កំង ម្រេ�កេ�ងរម្រេបៀបវារៈសេ័យ�បជំំម្រេ�ើកទីី៧�ពិឹទីធសភា នីិត្ិ-

កា�ទីី៤។

៥-កំ�ត់្រម្រេបៀបវារៈ កា�បរិម្រេចេទី និិងស�សភាពិ

ម្រេ�ខាធីិការសេ័យ�បជំំម្រេ�ើកទីី៧�ពិឹទីធសភា និីត្ិកា�ទីី៤។

�នាា ��ី់បាៃ�ិៃិតយ ៃិង់�ិភាការចួិមក គណៈៈកម្មាា ធិិការ-

អចិិថ្ងៃ�ៃ�យ៍ព៍្រឹ�ឹទីធសភា បាៃក�ណៈតយ់៍កថ្ងៃ�ៃសំព្រឹក ទីី២ ខែ�កកកដា

ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោវិលាក្រោម្មាោ ង់៨:០០នាទីីព្រឹ�ឹក ក្រោដ៏ើមីកី្រោ�ើកសមយ័៍

ព្រឹ�ជំុំ�ក្រោលើកទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃីតិកាលទីី៤ ក្រោដាយ៍ម្មាៃរក្រោ�ៀ�-

វារៈរមួម្មាៃ៖ សា� �រ់បាយ៍ការណ៍ៈរ�ស់គណៈៈកម្មាា ធិិការអចិិ-

ថ្ងៃ�ៃ�យ៍ស៍�ី�ី សកមាភា� ៃិង់លទីធផលការងារក្រោ�ចិក្រោនាះ ះ

សមយ័៍ព្រឹ�ជំុំ�ក្រោលើកទីី៦ ៃិង់ក្រោលើកទីី៧ រ�ស់ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃីតិ-

កាលទីី៤ ព្រឹ�មទាំ�ង់�ិៃិតយ ៃិង់ឱ្យយក្រោ��ល់ក្រោលើក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់

ចិា�ច់ិ�ៃួៃ៤ខាង់ក្រោលើ៕

(អតថ�ទី៖ក្រោទី� មករា ៃិង់រូ�ភា�៖នាយ៍កដាឋ ៃ�ត័ម៌្មាៃវិទិីា)

ទិីដ៏ឋភា�គណៈៈកម្មាា ធិិការអចិិថ្ងៃ�ៃ�យ៍ព៍្រឹ�ឹទីធសភាក្រោលើកថ្ងៃដ៏អៃំមត័

ឯកឧត�ម ជា ក្រោជុំដ៏ឋ រាយ៍ការណ៍ៈអ��ី ការ�ិៃិតយ ៃិង់សិកាក្រោលើក្រោសចិកីីព្រឹ�ង់ចិា�់
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ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាដើ�ើកសម័្បីយ៍ព្រឹ�ជុំំ�ដើ�ើកទ្ធ�៧ ��តិ្យកា�ទ្ធ�៤ 
ដើ�ើម្បីី ��ិ�ិត្យយ �ិងឱយដើោ��ដ់ើ�ើដើសចិកៃ�ព្រឹរាងចិបា�់ចិ��ួ�៤

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃសំព្រឹក ទីី២ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោវិលាក្រោម្មាោ ង់

៨:០០នាទីី ព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា បាៃក្រោ�ើក

សមយ័៍ព្រឹ�ជំុំ�ក្រោលើកទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃីតិកាលទីី៤ ក្រោព្រឹកាមអធិិ�តី-

ភា�ដ៏�៏ពង់�់ពស់រ�ស់សក្រោម�ចិវិ�ិលំក្រោសនាភក� ីសាយ៍ ឈុំំ�

ព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា ក្រោដាយ៍ម្មាៃ

សម្មាជុំិកព្រឹ�ឹទីធសភាចូិលរមួចិ�ៃួៃ៤០រូ�។

អង់គព្រឹ�ជំុំ�បាៃដ៏�ក្រោណៈើ រការក្រោដាយ៍ម្មាៃរក្រោ�ៀ�វារៈចិ�ៃួៃ៥ 

ដូ៏ចិខាង់ក្រោព្រឹកាម៖

រម្រេបៀបវារៈទីី១៖សាា្ប់របាយការ�៍របស់គ�ៈក�ា្ធិីការ

អចិនៃ�និីយ៍សីីពីិ សកេមភាពិ និិង�ទីធផ�ការងារម្រេ�ចម្រេនាះ្ះ

សេ័យ�បជំំម្រេ�ើកទីី៦ និិងម្រេ�ើកទីី៧ របស់�ពិឹទីធសភា និីត្ិ-

កា�ទីី៤។

កំំង់រក្រោ�ៀ�វារៈទីី១ ឯកឧត�មកិត�ិសង់គហ�ណិិៈត ដើទ្ធ�

ង� អៃំព្រឹ�ធាៃទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា បាៃជុំព្រឹម្មា�ជូុំៃអង់គព្រឹ�ជំុំ�ថា 

កំំង់អ�ឡំុង់ក្រោ�លចិក្រោនាះ ះសមយ័៍ព្រឹ�ជំុំ�ព្រឹ�ឹទីធសភា ថំាកដឹ់៏កនា� 

គណៈៈកម្មាា ធិិការអចិិថ្ងៃ�ៃីយ៍ ៍គណៈៈកមាការ ព្រឹកុមភូមភិាគ-

ទាំ�ង់៨ ព្រឹកុមសម្មាជុំិកាព្រឹ�ទឹីធសភា ៃិង់សម្មាជិុំក សម្មាជិុំកា

ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃរមួគំ្នា�ិត����ក្រោ�ញភារកិចិចក្រោរៀង់ៗ�ះួៃព្រឹ�ក�

ក្រោដាយ៍សាា រតីទីទីួល�ំសព្រឹតូវិ�ពស់ ក្រោហើយ៍សក្រោព្រឹមចិបាៃលទីធ-

ផលខែផះផ្កាក ជាគំណៈព្រឹ�ក្រោ�ជុំៃដ៍៏ល់ជាតិ ៃិង់ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ។

សកមាភា�ក្រោលចិក្រោធាះ  គឺការយ៍កចិិត�ទំីកដាកក់្រោធិើើសកមា-

ភា�ក្រោឆ្នាំព ះក្រោ�កាៃម់ូលដាឋ ៃតាមរយ៍ៈការចូិលរមួយំ៍ទីធនាការ

ព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់ៃឹង់ការរកីរាលដាលថ្ងៃៃជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩ ៃិង់ការ

យ៍កចិិត�ទំីកដាករ់�ស់ថំាកដ់៏ឹកនា� ៃិង់សម្មាជុំិក សម្មាជុំិកា

ព្រឹ�ឹទីធសភាដ៏ល់ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋខែដ៏លម្មាៃជីុំវិភា��ើះខាត ៃិង់

ក��ំង់ក្រោធិើើចិតា� ឡុីស័ក ការក្រោរៀ�ចិ�ក្រោវិទិីកា កិចិច�ិក្រោព្រឹគ្នាះក្រោ��ល់ 

ការក្រោឈុំើង់យ៍ល់អ��ីវិឌ្ឍឍៃភា�ជាវិជិុំជម្មាៃ ក្រោព្រឹកាយ៍�ីការក្រោរៀ�ចិ�

ក្រោវិទិីកា ព្រឹ�មទាំ�ង់ការចូិលរមួចិ�ខែណៈកដ៏ល់ការអភវិិឌ្ឍឍក្រោលើ

ព្រឹគ�វ់ិស័ិយ៍ក្រោ�ថំាកក់្រោព្រឹកាមជាតិ។ គណៈៈកមាការទាំ�ង់១០ 

សក្រោម�ចិវិ�ិលំក្រោសនាភក�ី សាយ៍ ឈំុំ� ដ៏កឹនា�ការក្រោ�ើកសមយ័៍ព្រឹ�ជំុំ�ក្រោលើកទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃីតិកាលទីី៤

ឯកឧត�មកិត�ិសង់គហ�ណិិៈត ក្រោទី� ង់ៃ ក្រោឡុើង់អាៃរបាយ៍ការណ៍ៈចិក្រោនាះ ះសមយ័៍ព្រឹ�ជំុំ�
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ៃិង់ព្រឹកុមនានា ខែដ៏លជាក្រោសនាធិិការរ�ស់ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃចំិះ

ជួុំ��ិភាកាការងារជាមយួ៍ៃឹង់ព្រឹកសួង់ សាថ �ៃ័ ៃិង់អាជាា ធិរ

ថំាកក់្រោព្រឹកាមជាតិ ក្រោដ៏ើមីសិីកាក្រោឈុំើង់យ៍ល់អ��ីវិឌ្ឍឍៃភា�ការ-

ងារតាមវិស័ិយ៍ ព្រឹ�មទាំ�ង់�ព្រឹងឹ់ង់កិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�ិការលអ

ជាមយួ៍ៃឹង់អាជាា ធិរម្មាៃសមតថកិចិចព្រឹគ�ល់�ដា�ថំ់ាក។់ 

កំំង់�រ�ិទីថ្ងៃៃការរកីរាលដាលថ្ងៃៃជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩ក្រោៃះ ព្រឹ�ឹទីធ-

សភាសូមក្រោកាតសរក្រោសើរចិ�ក្រោ�ះរាជុំរដាឋ ភបិាលដឹ៏កនា�ក្រោដាយ៍

សក្រោម�ចិអគគមហាក្រោសនា�តីក្រោតក្រោជា ហ៊ុុំ� សែស� នាយ៍ករដ៏ឋ-

ម�ៃ�ី ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា រដ៏ឋអ�ណាចិជាតិព្រឹគ�ជ់ាៃ-់

ថំាក ់ៃិង់ព្រឹ�ជាជុំៃក្រោយ៍ើង់ទាំ�ង់មូល ខែដ៏លបាៃយ៍កអស់�ី

កម្មាះ �ង់កាយ៍ កម្មាះ �ង់ចិិត�ចូិលរមួព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់ជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩

ក្រោ�ព្រឹក��ណិ័ៈទូីទាំ�ង់ព្រឹ�ក្រោទីស ក្រោដាយ៍សព្រឹសាកស់ព្រឹសា� ៃិង់

ក្រោដាយ៍សាា រតីទីទួីល�ំសព្រឹតូវិ�ពស់��ផំត ក្រោធិើើឱ្យយព្រឹ�ជាជាតិក្រោយ៍ើង់

ម្មាៃកម្មាះ �ង់សាមគគីភា�ថ្ងៃផាកំំង់ជាតិ រងឹ់ម្មា� ៃិង់ស័ក�ិសិទីធ ិក្រោដ៏ើមីី

រមួគំ្នាព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់ជុំមំះក្រោលើការល�បាកចិ�ក្រោ�ះមំ�។

ព្រឹ�ឹទីធសភាសូមសខែម�ង់ការដឹ៏ង់គំណៈចិ�ក្រោ�ះព្រឹ�ក្រោទីសជា

មតិ�ជិុំតឆ្នាំៃ យ៍ ៃិង់អង់គការអៃ�រជាតិនានា ខែដ៏លបាៃៃឹង់ក��ំង់

�ៃ�ជុំួយ៍កមពំជា ក្រោដ៏ើមីទីី�ស់ាក ត ់ៃិង់ជុំមំះក្រោលើជុំ�ងឺ់រាតតាត

ដ៏ក៏ាចិសាហាវិកូវិដី៏-១៩។ ព្រឹ�ឹទីធសភាសូមខែ�ះង់អ�ណៈរគំណៈ

�ោ ង់ព្រឹជាលក្រោព្រឹ�ចិ�ក្រោ�ះការគ្នា�ព្រឹទីដ៏ថ៏្ងៃ�ះថាះ �ីព្រឹគ�ម់ជុំឈដាឋ ៃ

ថ្ងៃដ៏គូនានា ៃិង់ព្រឹគ�ស់ាថ �ៃ័ជាតិ ខែដ៏លញំុំា�ង់ឱ្យយព្រឹ�ឹទីធសភា

ដ៏�ក្រោណៈើ រការក្រោ�មំ�ក្រោដាយ៍រលូៃ ៃិង់លអព្រឹ�ថ្ងៃ�។

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

ច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់�ពិេម្រេ�ើការធានាទីូទាត្់របស់

រាជរដាា្ភិិបា� នៃនិ�ពិះរាជាណាច�កកេុ�ជាឱ្្យ�កំេហ៊ុុំនិ 

ម្រេសេម្រេ�ក ខូូ អិ�ធីីឌីី ស��ប់គម្រេ��ងអភិិវឌ្ីឍខ្សែខូ្�បណាា្ញ

បញ្ជូូ�និអគិិសនិីត្ង់ស្យ�ង ៥០០គីឡូ�វុំ� ពិីម្រេខូត្ីបាត្់ដំំបង

ម្រេ�កានិ់�ពំិខ្សែដំនិកេុ�ជា-នៃ�។

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ក់្រោៃះតាកខ់ែតង់ក្រោឡុើង់ម្មាៃ៣ម្មាព្រឹតា ព្រឹតូវិ

បាៃរដ៏ឋសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា អៃំមត័យ៍ល់ព្រឹ�ម

ជាក្រោលើកដ៏��ូង់ចិ�ៃួៃ៨០ស�ក្រោឡុង់ថ្ងៃៃចិ�ៃួៃសម្មាជិុំករដ៏ឋសភា

ទាំ�ង់មូល កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ នាសមយ័៍

ព្រឹ�ជំុំ�រដ៏ឋសភាក្រោលើកទីី៦ ៃីតិកាលទីី៦។

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ក់្រោៃះ�ិតជាម្មាៃសារស�ខាៃ។់ ផល-

�ោះ�ល់ម្មាៃតិចិតួចិកំំង់កព្រឹមតិអាចិព្រឹគ�ព់្រឹគង់បាៃ។ ផល-

ព្រឹ�ក្រោ�ជុំៃទ៍ីទីួលបាៃ�ីគក្រោព្រឹម្មាង់ម្មាៃទី�ហ�ធិ�ក្រោធិង់ ខែដ៏លអាចិ

រមួចិ�ខែណៈកកំំង់ការអៃំវិត�ក្រោគ្នាលៃក្រោ�បាយ៍រ�ស់រាជុំរដាឋ -

ភបិាលកំំង់ការកាត�់ៃថយ៍ថ្ងៃ�ះអគគិសៃី។ កកា� ក្រោៃះៃឹង់ជុំ�រំញ

�ខែៃថមក្រោទីៀតដ៏ល់ការអភវិិឌ្ឍឍក្រោសដ៏ឋកិចិច សង់គម កាត�់ៃថយ៍

ភា�ព្រឹកីព្រឹករ�ស់ព្រឹ�ជាជុំៃ ៃិង់ធានាម្មាៃអគគិសៃីព្រឹគ�ដ៏ណៈ� �់

ព្រឹគ�ភ់ូមនិាក្រោ�លអនាគត។ ក្រោហដាឋ រចិនាសមពៃ័ធថ្ងៃៃគក្រោព្រឹម្មាង់

ក្រោៃះៃឹង់កាះ យ៍ក្រោ�ជាខែផំកមយួ៍ថ្ងៃៃព្រឹ��ៃ័ធ�ណា� ញជាតិ�ញ្ជូជូ ៃ

អគគិសៃីរ�ស់កមពំជា ខែដ៏លៃឹង់តភាជ ��់ណា� ញជាតិជាមយួ៍

ៃឹង់ព្រឹ�ភ�អគគិសៃីនា�ចូិល�ីព្រឹ�ក្រោទីសថ្ងៃ�។

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

ច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់�ពិេម្រេ�ើការធានាទីូទាត្់របស់

រាជរដាា្ភិិបា� នៃនិ�ពិះរាជាណាច�កកេុ�ជាឱ្្យ�កំេហ៊ុុំនិ 

ម្រេសេម្រេ�ក ខូូ អិ�ធីីឌីី ស��ប់គម្រេ��ងអភិិវឌ្ីឍខ្សែខូ្�បណាា្ញ

បញ្ជូូ�និអគិិសនិីត្ង់ស្យ�ង ៥០០គីឡូ�វុំ� ពិីរាជធានិីភិេំម្រេពិញ

ម្រេ�កានិ់�ពំិខ្សែដំនិកេុ�ជា-ឡាវ ។

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ក់្រោៃះតាកខ់ែតង់ក្រោឡុើង់ម្មាៃ៣ម្មាព្រឹតា ព្រឹតូវិ

បាៃរដ៏ឋសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា អៃំមត័យ៍ល់ព្រឹ�ម

ជាក្រោលើកដ៏��ូង់ចិ�ៃួៃ៧៩ស�ក្រោឡុង់ថ្ងៃៃចិ�ៃួៃសម្មាជិុំករដ៏ឋសភា

ទាំ�ង់មូល កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ នាសមយ័៍

ព្រឹ�ជំុំ�រដ៏ឋសភាក្រោលើកទីី៦ ៃីតិកាលទីី៦។

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ក់្រោៃះ ៃឹង់ផ�ល់ផលព្រឹ�ក្រោ�ជុំៃក៍ំំង់ការ
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ជួុំយ៍ព្រឹទីព្រឹទីង់ដ់៏ល់ការអភវិិឌ្ឍឍសង់គម ៃិង់ក្រោសដ៏ឋកិចិចឱ្យយកាៃខ់ែត

ម្មាៃភា�រកីចិក្រោព្រឹមើៃក្រោជុំឿៃក្រោលឿៃ សមធិមស៌ង់គម ៃិង់ក្រោលើក

កមពស់ជុំីវិភា�ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋឱ្យយកាៃខ់ែតលអព្រឹ�ក្រោសើរក្រោឡុើង់ខែ�ម

ក្រោទីៀត តាមរយ៍ៈការអៃំវិត�ក្រោគ្នាលៃក្រោ�បាយ៍រ�ស់រាជុំរដាឋ -

ភបិាលកំំង់ការ�ញ្ជូចំ ះតថ្ងៃមះអគគសិៃី ៃិង់ការផគតផ់គង់អ់គគិសៃី

ឱ្យយព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋបាៃក្រោព្រឹ�ើព្រឹបាស់ព្រឹគ�ភ់ូម។ិ 

នាក្រោ�លអនាគត ក្រោហដាឋ រចិនាសមពៃ័ធថ្ងៃៃគក្រោព្រឹម្មាង់អភវិិឌ្ឍឍ

ខែ�ែ�ណា� ញ�ញ្ជូជូ ៃអគគសិៃីក្រោៃះៃឹង់កាះ យ៍ក្រោ�ជាខែផំកមយួ៍

ថ្ងៃៃព្រឹ��ៃ័ធ�ណា� ញជាតិ�ញ្ជូជូ ៃអគគសិៃីរ�ស់ព្រឹ�ក្រោទីសកមពំជា

ខែដ៏លៃឹង់តភាជ ��់ណា� ញជាតិ ជាមយួ៍ៃឹង់ព្រឹ�ភ�អគគិសៃីនា�

ចូិល�ីព្រឹ�ក្រោទីសឡាវិ ខែដ៏លរមួម្មាៃការនា�ចូិល�ីព្រឹ�ភ�វារអីគគិ-

សៃី អាៃំភា�៧០០ក្រោមហាគ វាោ ត ់ៃិង់ការនា�ចូិល�ីព្រឹ�ភ�

ក្រោរាង់ចិព្រឹកអគគសិៃីដំ៏តធិយូង់�ា អាៃំភា�២.៤០០ក្រោមហាគ វាោ ត ់

ខែដ៏លរាជុំរដាឋ ភបិាលបាៃចំិះកិចិចព្រឹ�មក្រោព្រឹ�ៀង់ទិីញថាម�ល

អគគិសៃីរចួិក្រោហើយ៍។  ខែ�ែ�ញ្ជូជូ ៃក្រោៃះៃឹង់ធានាសៃ�ិសំ� ៃិង់

សថិរភា�ថាម�លរ�ស់ព្រឹ��ៃ័ធ�ណា� ញជាតិ។

រម្រេបៀបវារៈទីី៤៖ ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ង

ច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់�ពិេម្រេ�ើការធានាទីូទាត់្របស់

រាជរដាា្ភិិបា� នៃនិ�ពិះរាជាណាច�កកេុ�ជា ឱ្្យ�កំេហ៊ុុំនិអគិិ-

សនិីម្រេវៀត្ណាេ នៃនិសាធារ�រដំឋសងិេនិិយេម្រេវៀត្ណាេ 

ស��ប់ធានាម្រេ�ើការទីិញថាេពិ�អគិិសនិីពីិ�បម្រេទីស

ម្រេវៀត្ណាេ។

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ក់្រោៃះតាកខ់ែតង់ក្រោឡុើង់ម្មាៃ៣ម្មាព្រឹតា ព្រឹតូវិ

បាៃរដ៏ឋសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា អៃំមត័យ៍ល់ព្រឹ�ម

ជាក្រោលើកដ៏��ូង់ចិ�ៃួៃ៧៩ស�ក្រោឡុង់ថ្ងៃៃចិ�ៃួៃសម្មាជិុំករដ៏ឋសភា

ទាំ�ង់មូល កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ នាសមយ័៍

ព្រឹ�ជំុំ�រដ៏ឋសភាក្រោលើកទីី៦ ៃីតិកាលទីី៦។

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ស់�ី�ី ការអៃំមត័យ៍ល់ព្រឹ�មក្រោលើការ

ធានាទូីទាំតរ់�ស់រាជុំរដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា

ឱ្យយព្រឹកុមហំុៃអគគិសៃីក្រោវិៀតណាម ថ្ងៃៃសាធារណៈរដ៏ឋសង់គម

ៃិយ៍មក្រោវិៀតណាមសព្រឹម្មា�ធ់ានាក្រោលើការទិីញថាម�លអគគិ-

សៃី�ីព្រឹ�ក្រោទីសក្រោវិៀតណាម ម្មាៃសារស�ខាៃក់្រោដ៏ើមីធីានាការ

ផគតផ់គង់អ់គគសិៃីឱ្យយម្មាៃព្រឹ�សិទីធភា� ៃិរៃ�រភា� ៃិង់សថិរភា� 

ជា�ិក្រោសសដ៏�ក្រោណៈើ រការក្រោឡុើង់វិញិក្រោលើការផ�ល់លិ�ិតធានា

ទូីទាំតរ់�ស់រាជុំរដាឋ ភបិាលកមពំជាឱ្យយព្រឹកុមហំុៃអគគិសៃីក្រោវិៀត-

ណាម ខែដ៏លជាកិចិចព្រឹ�មក្រោព្រឹ�ៀង់�ាី�ៃ��ីកិចិចព្រឹ�មក្រោព្រឹ�ៀង់ចាស់

ខែដ៏លអស់សំ�លភា�។

រម្រេបៀបវារៈទីី៥៖ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ង

ច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់�ពិេម្រេ�ើការធានាទីូទាត្់របស់

រាជរដាា្ភិិបា� នៃនិ�ពិះរាជាណាច�កកេុ�ជា ឱ្្យ�កំេហ៊ុុំនិ

ឯកឧត�ម ជា ក្រោជុំដ៏ឋ ក្រោឡុើង់អាៃរបាយ៍ការណ៍ៈសីី�ី ការ�ិៃិតយ ៃិង់សិកាក្រោលើក្រោសចិកីីព្រឹ�ង់ចិា�់
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ឆាយណា ម្រេ�សិនិ�� ម្រេហ៊ុវី �ា្សំីនិ�ឺរី ខូបម្រេភិើម្រេរសិនិ 

ស��ប់គម្រេ��ងអភិិវឌ្ីឍវារីអគិិសនីិសឹឹងតានៃត្ម្រេ�ើអានំិភាពិ 

១៥០ម្រេេហ្កាា្វាា្ត្់ ម្រេខូត្ីម្រេកាះកងំ។

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ក់្រោៃះតាកខ់ែតង់ក្រោឡុើង់ម្មាៃ៣ម្មាព្រឹតា ព្រឹតូវិ

បាៃរដ៏ឋសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា អៃំមត័យ៍ល់ព្រឹ�ម

ជាក្រោលើកដ៏��ូង់ចិ�ៃួៃ៧៩ស�ក្រោឡុង់ថ្ងៃៃចិ�ៃួៃសម្មាជិុំករដ៏ឋសភា

ទាំ�ង់មូល កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ នាសមយ័៍

ព្រឹ�ជំុំ�រដ៏ឋសភាក្រោលើកទីី៦ ៃីតិកាលទីី៦។

គក្រោព្រឹម្មាង់អភវិិឌ្ឍឍវារអីគគិសៃីសាឹង់តាថ្ងៃតក្រោៃះ  ម្មាៃទី�ហ�

ទំីៃវិៃិិក្រោ�គសរំ�ចិ�ៃួៃ៣៨៩.៤១៤.០០៤ដំ៏លាះ រអាក្រោមរកិ

(�ីរយ៍ខែ�ោតសិ�ព្រឹបា��ៃួលាៃ �ៃួរយ៍ដ៏��់ៃួ�ៃ ់�ៃួដំ៏លាះ រ

អាក្រោមរកិ) សថិតក្រោ�ចិ�ណំៈចិព្រឹ�ស�ើថ្ងៃៃថ្ងៃដ៏សាឹង់ចិ�ៃួៃ២ គឺសាឹង់-

តាថ្ងៃត ៃិង់សាឹង់ខែក� កំំង់ភូមសិា�ស�ឃំុំ�ឫសែពី្រឹជុំុ� ៃិង់ឃំុំ�តាថ្ងៃត-

ក្រោលើ ព្រឹសុក�ាបា�ង់ ក្រោ�ត�ក្រោកាះកំង់។

គក្រោព្រឹម្មាង់ក្រោៃះ វិៃិិក្រោ�គក្រោព្រឹកាមរូ�ភា�ការសាង់សង់អ់ាជុំី-

វិកមាក្រោផារ (BOT) ខែដ៏លម្មាៃរយ៍ៈក្រោ�លសមីទាំៃ៣៩ឆំ្នាំ� 

សាង់សង់៤់ឆំ្នាំ� ៃិង់រយ៍ៈក្រោ�លក្រោធិើើអាជីុំវិកមា៣៥ឆំ្នាំ� ខែដ៏ល

អាចិផលិតថាម�លអគគសិៃីព្រឹ�ចា�ឆំ្នាំ�ព្រឹ�ម្មាណៈ៥២៧ លាៃ-

គីឡូុវាោ តក់្រោម្មាោ ង់។

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ទ់ាំ�ង់៤ខាង់ក្រោលើ ព្រឹតូវិបាៃឯកឧត�ម

ជា ដើជុំ�ឋ ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា អក្រោញ្ជូជ ើញ

ក្រោឡុើង់រាយ៍ការណ៍ៈជូុំៃអង់គព្រឹ�ជំុំ�បាៃព្រឹជា�អ��ី លទីធផលថ្ងៃៃការ

�ិៃិតយសិកាក្រោលើក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ទ់ាំ�ង់៤ ព្រឹ�មទាំ�ង់ម្មាៃ

ការក្រោលើកជាក្រោ��ល់ ស�ណួៈរ ៃិង់ស�ណូៈម�រ�ីសម្មាជុំិក 

សម្មាជុំិកាព្រឹ�ឹទីធសភាកំំង់អង់គព្រឹ�ជំុំ�។

ឯកឧត�ម សុយំ៍ សែសម្បី រដ៏ឋម�ៃ�ីព្រឹកសួង់ខែរ ោ ៃិង់ថាម�ល 

អមក្រោដាយ៍ត�ណាង់ព្រឹកសួង់ក្រោសដ៏ឋកិចិច ៃិង់ហិរញ្ជូញ វិតថំ ថំាកដ់៏ឹកនា�

ម�ៃ�ីជាៃ�់ពស់ ៃិង់ម�ៃ�ីជុំ�នាញ បាៃអក្រោញ្ជូជ ើញមកការ�រ

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ទ់ាំ�ង់៤ខាង់ក្រោលើ។

អង់គព្រឹ�ជំុំ�ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ�ិៃិតយ ៃិង់ឱ្យយ ក្រោ��ល់ឯកភា�

ទាំ�ង់ព្រឹសុង់ក្រោលើក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ទ់ាំ�ង់មូលកំំង់រក្រោ�ៀ�វារៈ

ទីី២ ទីី៣ ទីី៤ ៃិង់ទីី៥ ក្រោដាយ៍ឥតខែកខែព្រឹ�ចិ�ៃួៃ៤០ស�ក្រោឡុង់ 

ថ្ងៃៃចិ�ៃួៃសម្មាជិុំកព្រឹ�ឹទីធសភាទាំ�ង់មូល៕

(អតថ�ទី៖ក្រោទី� មករា រូ�ភា�៖ៃំត  សចិចៈ)

ឯកឧត�ម សំុយ៍ ខែសម អក្រោញ្ជូជ ើញក្រោ�ះើយ៍��ភះកឺារ�រក្រោសចិកីីព្រឹ�ង់ចិា�់

សម្មាជុំកិ សម្មាជិុំកាព្រឹ�ឹទីធសភាក្រោលើកថ្ងៃដ៏អៃំមត័ចិា�់
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សដើម្បីៃចិព្រឹ�ធា�ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាអ�ំញ្ញាា ត្យឱយឯកអគគរ�ឋទ្ធូត្យដើ�ៀត្យណាម្បី
ចិូ�ជួុំ�សសែម្បីៃងការគួរសម្បី �ិងជុំព្រឹម្មា�លា

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោវិលាក្រោម្មាោ ង់៩:០០

នាទីី សក្រោម�ចិវិ�ិំលក្រោសនាភក�ី សាយ៍ ឈុំំ� ព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភា

ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា បាៃអៃំញ្ញាញ តឱ្យយឯកឧត�ម �ូូ 

កាា ង មិ្បីញ (Vu Quang Minh) ឯកអគគរដ៏ឋទូីតវិសិាមញ្ជូញ  

ៃិង់ក្រោ�ញសមតថភា� ថ្ងៃៃសាធារណៈរដ៏ឋសង់គមៃិយ៍មក្រោវិៀតណាម

ព្រឹ�ចា�ព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា ចូិលជុំួ�សខែម�ង់ការគួរសម 

ៃិង់ជុំព្រឹម្មា�លា ក្រោ�វិមិ្មាៃព្រឹ�ឹទីធសភា។

កំំង់នាមព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា សក្រោម�ចិ

វិ�ិំលក្រោសនាភក�ី សាយ៍ ឈុំំ� បាៃសខែម�ង់ៃូវិការក្រោកាតសរ-

ក្រោសើរ ៃិង់វាយ៍តថ្ងៃមះ�ពស់ចិ�ក្រោ�ះក្រោ�សកកមាការទូីតព្រឹ�ក�ក្រោដាយ៍

ក្រោជាគជុំយ័៍រ�ស់ឯកឧត�ម �ូូ កាា ង ម្បីិញ ឯកអគគរដ៏ឋទូីត ថ្ងៃៃ

សាធារណៈរដ៏ឋសង់គមៃិយ៍មក្រោវិៀតណាមក្រោ�ព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹក-

កមពំជា ខែដ៏លបាៃ�ិត��រមួចិ�ខែណៈក�ព្រឹងឹ់ង់�ព្រឹងី់កចិ�ណៈង់មតិ�-

ភា� សាមគគីភា� ៃិង់កិចិចសហព្រឹ�តិ�តិ�ការក្រោលើព្រឹគ�វ់ិស័ិយ៍

កាៃខ់ែតរងឹ់ម្មា�ខែ�មក្រោទីៀត នា�មកៃូវិផលព្រឹ�ក្រោ�ជុំៃក៍្រោ�វិញិ

ក្រោ�មកសព្រឹម្មា�ព់្រឹ�ជាជុំៃ ៃិង់ព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរ ទាំ�ង់ក្រោ�ល

�ចិចំ�ីៃ ំៃិង់ក្រោ�អនាគត។

ម្មាៃព្រឹ�សាសៃក៍ំំង់ឱ្យកាសក្រោនាះ ឯកឧត�ម �ូូ កាា ង មិ្បីញ 

បាៃខែ�ះង់អ�ណៈរគំណៈចិ�ក្រោ�ះសក្រោម�ចិព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភា ខែដ៏ល

បាៃចិ�ណាយ៍ក្រោ�លក្រោវិលាដ៏ម៏្មាៃតថ្ងៃមះអៃំញ្ញាញ តឱ្យយឯកឧត�មចូិល

ជុំួ�សខែម�ង់ការគួរសម ៃិង់ជុំព្រឹម្មា�លាមំៃៃឹង់�ញ្ជូច�ក់្រោ�សក-

កមាការទូីតរយ៍ៈក្រោ�ល៣ឆំ្នាំ�កៃះះកៃះង់ក្រោ�ក្រោៃះ។ ឯកឧត�ម

ឯកអគគរដ៏ឋទូីតបាៃ��នា�ៃូវិព្រឹ�សាសៃផ៍្កា� �ក្រោផាើការសួរសំ�-

ទំីកខ�ីស�ណាកថំ់ាកដ់៏ឹកនា�ជាៃ�់ពស់ �កែ រដ៏ឋ ៃិង់សភា ថ្ងៃៃ

សាធារណៈរដ៏ឋសង់គមៃិយ៍មក្រោវិៀតណាមជូុំៃចិ�ក្រោ�ះសក្រោម�ចិ

ព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភា។

ឯកឧត�ម �ូូ កាា ង មិ្បីញ បាៃ�ញ្ញាជ កថ់ា �កែ រដាឋ ភបិាល 

ៃិង់ព្រឹ�ជាជុំៃក្រោវិៀតណាមក្រោ�ខែតចិង់ចា� ៃិង់ដឹ៏ង់គំណៈជាៃិចិច

ចិ�ក្រោ�ះព្រឹ�ជាជុំៃកមពំជា ខែដ៏លបាៃរមួវិភិាគទាំៃ ក្រោដ៏ើមីជីាតិ

កំំង់ការជួុំយ៍គ្នា�ព្រឹទីដ៏ល់ការតសូុរ�ស់ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក្រោវិៀតណាម

កំំង់ការតសូុ ក្រោដ៏ើមីឯីករាជុំយជាតិ ការរ �ក្រោដាះ ៃិង់ការ�ព្រឹង់ួ�-

�ព្រឹងួ់មព្រឹ�ក្រោទីសជាតិរហូតដ៏ល់ក្រោ�ល�ចិច�ីៃំក្រោៃះ។

ឯកឧត�ម វិ ោ ូកាើ ង់ មញិ ៃិង់សក្រោម�ចិវិ�ិំលក្រោសនាភក�ី សាយ៍ ឈំុំ�

ឯកឧត�ម វិ ោូ កាើ ង់ មញិ ៃិង់សក្រោម�ចិវិ�ិំលក្រោសនាភក�ី សាយ៍ ឈំុំ�
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ឯកឧត�ម �ូូ កាា ង ម្បីិញ បាៃសខែម�ង់ៃូវិការអ�អរ-

សាទីរចិ�ក្រោ�ះសមទិីធផលនានា ៃិង់ការរកីចិក្រោព្រឹមើៃក្រោលើព្រឹគ�់

វិស័ិយ៍ ខែដ៏លព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជាសក្រោព្រឹមចិបាៃ ក្រោព្រឹកាម

ការដឹ៏កនា�រ�ស់គណៈ�កែព្រឹ�ជាជុំៃកមពំជា ៃិង់រាជុំរដាឋ ភ-ិ

បាលកមពំជា ជា�ិក្រោសសក្រោជាគជុំយ័៍កំំង់ការទី�ស់ាក តក់ាររកី-

រាលដាលថ្ងៃៃជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩។

ឯកឧត�ម �ូូ កាា ង ម្បីិញ បាៃសខែម�ង់ៃូវិការដ៏ឹង់គំណៈ

ៃិង់ខែ�ះង់អ�ណៈរគំណៈចិ�ក្រោ�ះថំាកដ់៏ឹកនា�ព្រឹ�ឹទីធសភា រដ៏ឋសភា 

រាជុំដាឋ ភបិាល ៃិង់អាជាា ធិរព្រឹគ�ជ់ាៃថំ់ាក ់ខែដ៏លបាៃផ�ល់

ការគ្នា�ព្រឹទីចិ�ក្រោ�ះក្រោ�សកកមាការទូីតរ�ស់ឯកឧត�មឱ្យយទីទួីល

បាៃក្រោជាគជុំយ័៍ក្រោ�ព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា។ ឯកឧត�មបាៃ

សខែម�ង់ៃូវិក្រោសចិក�ីរកីរាយ៍ ៃិង់ម្មាៃក្រោម្មាទីៃភា��ោ ង់ខាះ �ង់

ក្រោដាយ៍បាៃក្រោឃុំើញផ្កាា ល់ខែភំកៃូវិកិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�ិការដ៏ល៏អ

ព្រឹ�ក្រោសើរ ៃិង់ម្មាៃការអភវិិឌ្ឍឍខាះ �ង់កាះ រវាង់ព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរ។ 

ជា�ិក្រោសស នាក្រោ�លកៃះង់ក្រោ�ក្រោៃះថំាកដ់៏ឹកនា�ថ្ងៃៃព្រឹ�ក្រោទីស

ទាំ�ង់�ីរបាៃផ្កាះ ស់��ូរ ៃិង់�ិភាកាការងារស�ខាៃ់ៗ ជាមយួ៍

គំ្នាជាញឹកញុំា�ត់ាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធវិកី្រោដ៏អូ ក្រោហើយ៍ឯកឧត�មសង់ឹមឹ

ថានាក្រោ�លខាង់មំ�ក្រោៃះក្រោ�ក្រោ�លខែដ៏លជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ព្រឹតូវិបាៃ

�ញ្ជូច� ់ថំាកដឹ់៏កនា�ជាៃ�់ពស់ថ្ងៃៃព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរៃឹង់ក្រោធិើើការ

ផ្កាះ ស់��ូរដ៏�ក្រោណៈើ រទីសែៃកិចិចក្រោ�វិញិក្រោ�មក�ខែៃថមក្រោទីៀត។ 

សក្រោម�ចិព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃសខែម�ង់ៃូវិក្រោសចិក�ីរកីរាយ៍

ខែដ៏លបាៃក្រោឃុំើញៃូវិទី�នាកទ់ី�ៃង់មតិ�ភា� សាមគគីភា� ៃិង់

កិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�ិការរវាង់ព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរម្មាៃការរកីចិក្រោព្រឹមើៃ

ជាល�ដា� ់ក្រោទាំះ�ីព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរកដូ៏៏ចិជា�ិភ�ក្រោលាកជុំួ�

ព្រឹ�ទីះៃូវិវិ�ិត�ជិុំ�ង់កូឺវិ-ី១៩�ោ ង់ធិៃៃធ់ិៃរ�ោ ង់ណាកក៏្រោដាយ៍។ 

ថំាកដ់៏ឹកនា�ថ្ងៃៃព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរខែតង់ខែតបាៃក្រោផាើសារ ក្រោដ៏ើមីី

អ�អរសាទីរ ៃិង់ជូុំៃ�រគំ្នាក្រោ�វិញិក្រោ�មកព្រឹគ��ិ់ធិី�ំណៈយជាតិ

ធិ�ៗកដូ៏៏ចិជាព្រឹ�ឹតិ�ការណ៍ៈស�ខាៃ់ៗ រ�ស់ព្រឹ�ក្រោទីសៃីមយួ៍ៗ។ 

ទិីដ៏ឋភា�កំំង់�ិធីិជុំួ�សខែមីង់ការគួរសម

�ំគគលិកសាថ ៃទូីតថ្ងៃៃសាធារណៈរដ៏ឋសង់គមៃិយ៍មក្រោវិៀណាម ៃិង់ថំាកដឹ់៏កនា�អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភាកំំង់ជុំ�ៃួ�សវិនាការ
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ទីៃាឹមគំ្នាក្រោៃះ ថំាកដឹ់៏កនា�ព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរកប៏ាៃផ្កាះ ស់��ូរ ៃិង់

�ិភាកាការងារស�ខាៃ់ៗ  ៃិង់�ញ្ញាា មយួ៍ចិ�ៃួៃខែដ៏លភាគីទាំ�ង់-

�រីយ៍កចិតិ�ទំីកដាកក់្រោដាយ៍�ះង់តាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធអៃឡាញ។ 

សក្រោម�ចិព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃខែ�ះង់អ�ណៈរគំណៈដ៏ព៏្រឹជាលក្រោព្រឹ�

ចិ�ក្រោ�ះរដាឋ ភបិាល ៃិង់សភាក្រោវិៀតណាម ខែដ៏លបាៃផ�ល់ជុំ�ៃួយ៍

ជា�វិកិា �រកិាខ រក្រោ�ទីយ ម្មាោ ស់ដ៏ល់រាជុំរដាឋ ភបិាល អាជាា ធិរ ៃិង់

ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋកមពំជា រមួម្មាៃ៖�វិកិាចិ�ៃួៃ២០មំៃឺដំ៏លាះ រ

អាក្រោមរកិ ម្មាោ ស់សៃះកឹចិ�ៃួៃ២លាៃ ម្មាោ ស់N95ចិ�ៃួៃ១០មំៃឺ

ៃិង់ម្មាោ សីំៃជុំ�ៃួយ៍ដ៏ក្រោង់ាើមចិ�ៃួៃ៨០០ក្រោព្រឹគឿង់។ ក្រោដាយ៍ខែឡុក

រដ៏ឋសភាក្រោវិៀតណាមបាៃផ�ល់ជុំ�ៃួយ៍ម្មាោ ស់ចិ�ៃួៃ៣មំៃឺសៃះឹក

ដ៏ល់សភាកមពំជា។ កាយ៍វិកិារស�ីំរសធិមទ៌ាំ�ង់អស់ក្រោនាះ 

�ិតជាបាៃរមួចិ�ខែណៈកដ៏ល់ការព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់ ៃិង់ការរកី-

រាលដាលថ្ងៃៃជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ក្រោ�ព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា។

សក្រោម�ចិព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃខែ�ះង់សរក្រោសើរចិ�ក្រោ�ះ�កែ-

កំមាំយ៍ៃីស� រដាឋ ភបិាល រដ៏ឋសភា កង់ទី�័ ៃិង់ព្រឹ�ជាជុំៃ  

ក្រោវិៀតណាម ខែដ៏លសក្រោព្រឹមចិបាៃក្រោជាគជុំយ័៍កំំង់ការអៃំវិត�ក្រោសចិ-

ក�ីសក្រោព្រឹមចិមហាសៃំិបាត�កែកំមាំយ៍ៃីស�ក្រោលើកទីី១២ ក្រោហើយ៍

�កែកំមាំយ៍ៃីស� រដាឋ ភបិាល រដ៏ឋសភា កង់ទី�័ ៃិង់ព្រឹ�ជាជុំៃ

ក្រោវិៀតណាម�ិតៃឹង់ទីទីួលជុំយ័៍ជុំមំះធិ�ៗ ៃិង់�ាីៗ ខែ�មក្រោទីៀត 

កំំង់ការអៃំវិត�ក្រោសចិក�ីសក្រោព្រឹមចិមហាសៃំបិាត�កែកំមាំយ៍ៃីស�

ក្រោលើកទីី១៣ ជា�ិក្រោសសចា��ី់ក្រោព្រឹកាយ៍ក្រោ�លខែដ៏លជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-

១៩ ព្រឹតូវិបាៃផំតរលតក់្រោ�។ 

សក្រោម�ចិព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃក្រោកាតសរក្រោសើរ ៃិង់វាយ៍តថ្ងៃមះ

�ពស់ចិ�ក្រោ�ះតួនាទីីជាព្រឹ�ធាៃអាសុាៃ ឆំ្នាំ�២០២០ រ�ស់ក្រោវិៀត-

ណាម ៃិង់ជាព្រឹ�ធាៃ AIPA រ�ស់រដ៏ឋសភាក្រោវិៀតណាម ឆំ្នាំ�

២០២០ ខែដ៏លទីទួីលបាៃក្រោជាគជុំយ័៍ដ៏ល៏អព្រឹ�ក្រោសើរ។ សក្រោម�ចិ

បាៃខែ�ះង់អ�ណៈរគំណៈចិ�ក្រោ�ះរដាឋ ភបិាល ៃិង់សភាក្រោវិៀតណាម

ចិ�ក្រោ�ះការគ្នា�ព្រឹទីកមពំជា ក្រោធិើើជាម្មាច ស់ផាះកិចិចព្រឹ�ជំុំ�ក��ូលអាសីំ-

អឺរ ោំ�ក្រោលើកទីី១៣ ខែដ៏លៃឹង់ព្រឹ�ព្រឹ�ឹត�ក្រោ�ចា��ី់ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ដ៏ល់

ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ខែ�វិចិិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ៃិង់ក្រោធិើើជាព្រឹ�ធាៃអាសុាៃក្រោ�

ឆំ្នាំ�២០២២ កិចិចព្រឹ�ជំុំ�ភា�ជាថ្ងៃដ៏គូសភាអាសីំ-អឺរ ោំ�ក្រោលើកទីី១១ 

ក្រោព្រឹគ្នាង់ៃឹង់ព្រឹ�ព្រឹ�ឹត�ក្រោ�ក្រោ�ខែ�វិចិិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ ព្រឹ�មទាំ�ង់ក្រោធិើើជា

ម្មាច ស់ផាះក្រោរៀ�ចិ�មហាសៃំិបាតអៃ�រសភាអាសុាៃ (AIPA) 

ក្រោ�ឆំ្នាំ�២០២២។ 

កំំង់នាមព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់កំំង់នាមសក្រោម�ចិផ្កាា ស់ សក្រោម�ចិ

ព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃខែ�ះង់អ�ណៈរគំណៈចិ�ក្រោ�ះ�កែ រដ៏ឋសភា

រដាឋ ភបិាល កង់ទី�័ ៃិង់ព្រឹ�ជាជុំៃក្រោវិៀតណាម ខែដ៏លខែតង់ខែត

ជុំួយ៍ឧ�តថមភគ្នា�ព្រឹទី�ោ ង់ធិ�ក្រោធិង់ដ៏ល់�ំ�ើក្រោហតំដ៏ព៏្រឹតឹមព្រឹតូវិរ�ស់

ព្រឹ�ជាជុំៃកមពំជា កំំង់ព្រឹគ�ក់ាលៈក្រោទីសៈទាំ�ង់អស់។ ព្រឹ�ក្រោទីស

កមពំជាម្មាៃការក្រោ��ជាា ចិិត��ពស់កំំង់ការខែ�រកាទី�នាកទ់ី�ៃង់

មតិ�ភា� សាមគគភីា� ៃិង់កិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�កិាររវាង់ព្រឹ�ទីស

ទាំ�ង់�ីរ  តាម�កយក្រោសាះ ក  «អំកជិុំតខាង់លអ  មតិ�ភា�ជា

ព្រឹ�ថ្ងៃ�ណីៈ សហព្រឹ�តិ�ត�ិរងឹ់ម្មា� ៃិង់យូ៍រអខែង់ើង់»។

តាមរយ៍ៈឯកឧត�មឯកអគគរដ៏ឋទូីត សក្រោម�ចិព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធ-

សភាបាៃផ្កា� �ក្រោផាើសួរសំ�ទំីកខជូុំៃចិ�ក្រោ�ះថំាកដឹ់៏កនា�ជាៃ�់ពស់

�កែកំមាំយ៍ៃីស� ៃិង់ថំាកដឹ់៏កនា�រដ៏ឋ រដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃសាធារ-

ណៈរដ៏ឋសង់គមៃិយ៍មក្រោវិៀតណាម ព្រឹ�ក�ក្រោដាយ៍ក្រោសចិក�ីក្រោគ្នារ�

ក្រោសចិក�ីរា�អ់ាៃ ៃិង់ក្រោសចិក�ីៃឹករលឹក។ សក្រោម�ចិបាៃព្រឹ�សិទីធ-

�រជូុំៃឯកឧត�មឯកអគគរដ៏ឋទូីតសូមព្រឹ�ក�ក្រោដាយ៍សំ�ភា�

លអ�រ�ិូរណ៍ៈ ៃិង់ទីទីួលបាៃជុំយ័៍ជុំមំះកំំង់ការ��ក្រោ�ញភារកិចិច

�ា៕ី

(អតថ�ទី៖ៃំត សចិចៈ រូ�ភា�៖គង់ ់�ោ រៃី)

សក្រោម�ចិព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភា �តរូ�អៃំសាវិរយី៍ជាមយួ៍ឯកឧត�ម វិ ោូ កាើ ង់ មញិ
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ព្រឹកុម្បីសភាជាតិ្យកម្បីុំជា-APF ចិូ�រមួ្បីព្រឹ�ជុំំ�គណៈៈកម្បីាការ�ដើោបាយ៍
ន្ត្រៃ�សភាដើព្រឹ�ើភាសាបារាំ�ង តាម្បីព្រឹ��័�ធ�ិម្បីាិត្យ

ក្រោ�យ៍�ថ់្ងៃ�ៃអងាគ រ ទីី២៩ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោវិលា-

ក្រោម្មាោ ង់១៩:៣០នាទីី ក្រោម្មាោ ង់ក្រោ�ព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា ព្រឹតូវិ

ៃឹង់ក្រោម្មាោ ង់១៤:៣០នាទីី ក្រោ�ទីីព្រឹកុង់បាោ រសី ព្រឹ�ក្រោទីសបារា�ង់

ឯកឧត�ម សខំ ឥសា� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធ-

សភា ៃិង់ជាព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការៃក្រោ�បាយ៍ព្រឹកុមសភា

ជាតិកមពំជា APF បាៃដ៏ឹកនា�គណៈៈព្រឹ�តិភូសម្មាជុំិក សម្មា-

ជុំិកាថ្ងៃៃគណៈៈកមាការៃក្រោ�បាយ៍ថ្ងៃៃព្រឹកុមសភាជាតិកមពំជា

APF ចូិលរមួកិចិចព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈកមាការៃក្រោ�បាយ៍ថ្ងៃៃសភាក្រោព្រឹ�ើ

ភាសាបារា�ង់ (APF) តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ក្រោ�សាល�ណាា ល័យ៍

ព្រឹ�ឹទីធសភា។ 

កិចិចព្រឹ�ជំុំ�បាៃព្រឹ�ព្រឹ�ឹត�ក្រោ�ក្រោព្រឹកាមអធិិ�តីភា�ឯកឧត�ម 

Christophe André Frassa ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការៃក្រោ�-

បាយ៍ថ្ងៃៃសភាក្រោព្រឹ�ើភាសាបារា�ង់ ព្រឹ�មទាំ�ង់ម្មាៃព្រឹ�ក្រោទីសចូិលរមួ

ចិ�ៃួៃជាង់៤០ ក្រោដាយ៍ដ៏�ក្រោណៈើ រការតាមកមាវិធីិិម្មាៃជាអាទី៖៍  

១-អៃំមត័រក្រោ�ៀ�វារៈ។

២-អៃំមត័ក�ណៈតក់្រោហតំ�ិសា� រ ៃិង់សព្រឹមង់ថ់្ងៃៃក្រោសចិក�ី

សក្រោព្រឹមចិចិិត�កិចិចព្រឹ�ជំុំ� កាល�ីថ្ងៃ�ៃ២៦ ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១។

៣-�ទីអៃ�រាគមៃរ៍�ស់ត�ណាង់រា�ស� Jacques Maire

ស�ី�ីសកមាភា�កិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�កិាររវាង់គណៈៈកម្មាា ធិិការ

អៃ�រសភា G5 Sahel ៃិង់សភាក្រោព្រឹ�ើភាសាបារា�ង់ ខែដ៏លបាៃ

អៃំមត័ក្រោដាយ៍គណៈៈកមាការៃក្រោ�បាយ៍ កាល�ីខែ�មករា

ឆំ្នាំ�២០២១។

៤-�ិៃិតយរបាយ៍ការណ៍ៈស�ី�ី «សាថ ៃភា�ៃក្រោ�បាយ៍

ក្រោ�កំំង់�ណា� ព្រឹ�ក្រោទីសក្រោព្រឹ�ើភាសាបារា�ង់» ដូ៏ចិជា: Arménie, 

Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine, Côte

d’Ivoire, Haïti,Liban ៃិង់ព្រឹ�ក្រោទីសខែដ៏លជាសម្មាជិុំក Sahel

(Mali, Niger, Tchad)។ អង់គព្រឹ�ជំុំ�បាៃអៃំមត័ជាឯកចិិៃាៃូវិ

ក្រោសចិក�ីខែ�ះង់ការណ៍ៈចិ�ៃួៃ�ី ស�ី�ីសាថ ៃភា�ៃក្រោ�បាយ៍ក្រោ� 

République centrafricaine-Mali កដូ៏៏ចិជាក្រោ�ព្រឹ�ក្រោទីស 

Tchad។

ឯកឧត�ម សំ� ឥសាៃ ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភា

ព្រឹកុមសភាជាតិកមពំជា-APF ចូិលរមួព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈកមាការៃក្រោ�បាយ៍ ថ្ងៃៃសភាក្រោព្រឹ�ើភាសាបារា�ង់ តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ
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កំំង់ឱ្យកាសក្រោនាះខែដ៏រ ឯកឧត�ម សខំ ឥសា� បាៃក្រោលើក

ក្រោឡុើង់អ��ីសាថ ៃភា� ៃក្រោ�បាយ៍ក្រោ�កមពំជារយ៍ៈក្រោ�ល៦ខែ�

កៃះង់ក្រោ��ាីៗក្រោៃះផង់ខែដ៏រ។ 

៥-ផល�ោះ�ល់ថ្ងៃៃការអភវិិឌ្ឍឍ�ញ្ញាញ ស�ីៃិមាតិក្រោលើសិទីធិ-

មៃំសែ ៃិង់លទីធិព្រឹ�ជាធិិ�ក្រោតយ៍យ។ 

៦-�ិៃិតយក្រោសចិក�ីខែ�ះង់ការណ៍ៈ Bamako សព្រឹម្មា�រ់យ៍ៈក្រោ�ល 

២០ឆំ្នាំ�៖ តំលយភា� ៃិង់ទីសែៃវិស័ិយ៍ក្រោ�កំំង់ព្រឹក��ណិ័ៈ

ក្រោសើក្រោរ ើយ៍ៃ�ការព្រឹ�ជាធិិ�ក្រោតយ៍យរ�ស់ APF។

៧-ព្រឹ�តិ�ត�កិារខែ�រកាសៃ�ភិា� ខែដ៏លម្មាៃទិីសក្រោ�ចិ�ៃួៃ

�ី៖ ការ�ព្រឹងឹ់ង់សមតថភា�ក្រោព្រឹ�ើភាសាបារា�ង់សព្រឹម្មា�ខ់ែ�រកា

សៃ�ិភា� ការ�ព្រឹងឹ់ង់ឥទីធិ�លរ�ស់អង់គការក្រោៃះជាមយួ៍ៃឹង់

សាថ ៃ�ៃ័នានា ៃិង់ការក្រោលើកកមពស់�ហំភាសា ក្រោដ៏ើមី�ីព្រឹងឹ់ង់

ភាសាបារា�ង់។

៨-អង់គព្រឹ�ជំុំ�បាៃសា� �រ់បាយ៍ការណ៍ៈស�ី�ី �ំ�ើសិទីធិរ�ស់

សភាក្រោ�កំំង់សាថ ៃភា�ព្រឹគ្នាម្មាៃអាសៃំ ៃិង់របាយ៍ការណ៍ៈ

ស�ី�ីចិកខំវិស័ិយ៍ការក្រោព្រឹ�ើព្រឹបាស់ភាសាបារា�ង់ក្រោ�ក្រោលើឆ្នាំកអៃ�រ

ជាតិ។ របាយ៍ការណ៍ៈទាំ�ង់�ីរក្រោៃះ អង់គព្រឹ�ជំុំ�បាៃអៃំមត័ជា

ឯកចិិៃា ក្រោហើយ៍ៃឹង់ព្រឹតូវិផែ�ើផាយ៍ នាខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២២។

៩-ក្រោ�ចំិង់ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ សភាក្រោព្រឹ�ើភាសាបារា�ង់ 

បាៃក្រោរៀ�ចិ�សៃំិសីទីស�ី�ី ការក្រោព្រឹ�ើព្រឹបាស់ព្រឹ��ៃ័ធឌី្ឍហែំតីាល់ 

កំំង់ក្រោគ្នាល��ណៈង់ធានាសិទីធិ ក្រោសរភីា� ៃីតិរដ៏ឋ ក្រោ�កំំង់យំ៍គ

សមយ័៍ក្រោព្រឹ�ើព្រឹបាស់ព្រឹ��ៃ័ធឌី្ឍហែំតីាល់។

១០-គណៈៈកមាការៃក្រោ�បាយ៍ APF ៃឹង់ក្រោរៀ�ចិ�កិចិចព្រឹ�ជំុំ�

ក្រោលើកក្រោព្រឹកាយ៍ក្រោ�ក្រោ�ត�ក្រោក�ុចិិ (Québec) ព្រឹ�ក្រោទីសកាណាដា 

នាឆំ្នាំ�២០២២៕

(អតថ�ទី៖ក្រោទី� មករា ៃិង់រូ�ភា�៖ៃំត សចិចៈ)

ទិីដ៏ឋភា�កំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ

ទិីដ៏ឋភា�កំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ
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ព្រឹកុម្បីសភាជាតិ្យកម្បីុំជា-APF ៖ ព្រឹ�ដើទ្ធសកម្បីុំជាដាក់ដើចិញ�ូ��ិធា�ការ
ចាំ�បាចិ់ចិ��ួ���រ កុងំការព្រឹ�យ៍ទំ្ធធព្រឹ�ឆាំ �ង�ឹងជុំ�ងឺក�ូ��-១៩

ព្រឹកុមសភាជាតិកមពំជា-APF បាៃជុំព្រឹម្មា�ជូុំៃអង់គព្រឹ�ជំុំ�

គណៈៈកមាការអ�រ់ � ទី�នាកទ់ី�ៃង់ ៃិង់កិចិចការវិ�ីធិមថ៌្ងៃៃសភា

ក្រោព្រឹ�ើភាសាបារា�ង់ (APF) ថាព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជាបាៃដាក់

ៃូវិវិធិាៃការចា�បាចិច់ិ�ៃួៃ�ីរ គឺការធានាការចាកវ់ាោ កស់ា�ង់ជូុំៃ

ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋឱ្យយបាៃព្រឹគ�គំ់្នា ៃិង់អ�រ់ �ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋឱ្យយផ្កាះ ស់��ូរ

ផំតគ់�ៃិត ក្រោហើយ៍ក្រោរៀៃរស់ក្រោ�តាមខែ��គៃះង់�ាីជាមយួ៍ៃឹង់ជុំ�ង់ឺ

កូវិដី៏-១៩។

ព្រឹកុមសភាជាតិកមពំជា-APF  ដឹ៏កនា�ក្រោដាយ៍ឯកឧត�ម 

មូ្មា�់ ដើឈុំឿ� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការអ�រ់ � ទី�នាកទ់ី�ៃង់ ៃិង់

កិចិចការវិ�ីធិម ៌ថ្ងៃៃព្រឹកុមសភាជាតិកមពំជា-APF បាៃក្រោលើក

ក្រោឡុើង់ កំំង់ឱ្យកាសចូិលរមួកិចិចព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈកមាការអ�រ់ � ទី�នាក-់

ទី�ៃង់ ៃិង់កិចិចការវិ�ីធិម-៌APF តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិខែដ៏លផាយ៍

ក្រោចិញ�ីទីពី្រឹកុង់ព្រឹ�ុចិខែសល ព្រឹ�ក្រោទីសខែ�លហែំកិ ក្រោ�សាលសិកាខ

សាលា�ណាា ល័យ៍ វិមិ្មាៃព្រឹ�ឹទីធសភា កាល�ីយ៍�ថ់្ងៃ�ៃអាទិីតយ 

ទីី២៧ ៃិង់ថ្ងៃ�ៃចិៃាទីី២៨ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោវិលាក្រោម្មាោ ង់

២០:០០នាទីី ដ៏ល់ក្រោម្មាោ ង់២៣:៣០នាទីីក្រោម្មាោ ង់ក្រោ�ទីីព្រឹកុង់

ភំ�ក្រោ�ញ ព្រឹតូវិៃឹង់ក្រោម្មាោ ង់១៧:០០នាទីី ក្រោ�ព្រឹកុង់ព្រឹ�ុចិខែសល 

ព្រឹ�ក្រោទីសខែ�លហែំកិ។

ឯកឧត�ម មូ្មា�់ ដើឈុំឿ� បាៃក្រោធិើើ�ទីអៃ�រាគមៃស៍ីី�ី 

ការអ�រ់ �កំំង់�រ�ិទីវិ�ិត�ិកូវិដី៏-១៩ក្រោ�ព្រឹ�ក្រោទីសកមពំជា ក្រោដាយ៍

ក្រោលើកក្រោឡុើង់ថា សភាបាៃអៃំមត័ចិា�ន់ានាផ�ល់លទីធភា�

ឱ្យយរាជុំរដាឋ ភបិាលកមពំជាព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់�ោ ង់ខាះ �ង់កាះ ជាមយួ៍

ៃឹង់ជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ព្រឹ�ក�ក្រោដាយ៍ព្រឹ�សិទីធភា�កំំង់ក្រោគ្នាល��ណៈង់

ជុំួយ៍សក្រោ�ងាគ ះជីុំវិតិ ៃិង់ជុំួយ៍សព្រឹម្មាលព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋខែដ៏លទីទីួល

រង់ជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ក្រោហើយ៍ក�ំ៏�បាៃក្រោភះចិការងារសា� រក្រោសដ៏ឋកិចិច

ក្រោឡុើង់វិញិ។

ឯកឧត�ម មូ្មា�់ ដើឈុំឿ� បាៃក្រោលើកក្រោឡុើង់ថា ការអ�រ់ �

ព្រឹតូវិខែតសព្រឹម��ះួៃក្រោ�តាមសាថ ៃភា��ាីៗ  ក្រោដាយ៍�ំ�អាចិក្រោធិើើអើី
ក្រោលើស�ីក្រោៃះបាៃ។ ព្រឹគឹះសាថ ៃអ�រ់ �ព្រឹគ�ក់ព្រឹមតិ ទាំ�ង់សាធា-

រណៈៈ ទាំ�ង់ឯកជុំៃក្រោ�ខែត�ៃ��ិទីទាំើ ររហូតមកដ៏ល់�ចិចំ�ីៃំ 

ខែដ៏ល�ង់កឱ្យយម្មាៃផលវិបិាកជាក្រោព្រឹចិើៃ។ ការសិកា�ីចិម្មាៃ យ៍ 

ៃិង់ការសើ័យ៍សិកាព្រឹតូវិបាៃក្រោរៀ�ចិ�ក្រោឡុើង់សព្រឹម្មា�ភូ់មសិិកា

ព្រឹគ�ក់ព្រឹមតិ។ មជុំឈមណិៈលជាតិទីទីួល�ៃាំកការអ�រ់ ��ីចិម្មាៃ យ៍

ឯកឧត�ម ម្មាោ ៃ ់ក្រោឈុំឿៃ  ចូិលរមួកិចិចព្រឹ�ជំុំ�APF

ព្រឹកុមសភាជាតិកមពំជា-APF ចូិលរមួព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈកមាការអ�រ់ � ទី�នាកទ់ី�ៃង់ ៃិង់កិចិចការវិ�ីធិមថ៌្ងៃៃAPF តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ
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មយួ៍ព្រឹតូវិបាៃ�ក្រោង់កើតក្រោឡុើង់ ៃិង់ព្រឹតូវិបាៃ���កក់្រោព្រឹគឿង់�រកិាខ រ។ 

មជុំឈមណិៈលក្រោៃះ ម្មាៃការគ្នា�ព្រឹទី�ីអំកជុំ�នាញការជាតិ ៃិង់

អៃ�រជាតិ កំំង់ក្រោនាះម្មាៃ���កក់្រោព្រឹគឿង់�រកិាខ រចា�បាចិ ់ព្រឹ�មទាំ�ង់

ការ�ណៈ�ំ ះ�ណា� លអំកទីទួីល�ំសព្រឹតូវិ ៃិង់�ំគគលិកអ�រ់ �។ 

ក្រោដាយ៍�ំ�អាចិក្រោធិើើអើីឱ្យយព្រឹ�ក្រោសើរជាង់ក្រោៃះ។ កមពំជាបាៃអៃំមត័

ៃូវិកមាវិធិិីអ�រ់ ���ព្រឹ�ួញ ទាំ�ង់ក្រោ�កព្រឹមតិ�ឋមសិកា ៃិង់មធិយម

សិកា ក្រោដាយ៍ក្រោផ្កា� តក្រោលើមំ�វិជិាជ ស�ខាៃ់ៗ សព្រឹម្មា�អ់�រ់ �យំ៍វិជុំៃ។

កិចិចព្រឹ�ជំុំ�ក្រោនាះបាៃព្រឹ�ព្រឹ�ឹត�ក្រោ�ក្រោព្រឹកាមអធិិ�តីភា�ឯកឧត�ម 

Christian Levrat ត�ណាង់រា�ស�សហ�ៃ័ធសើីស ៃិង់ជាព្រឹ�ធាៃ

គណៈៈកមាការអ�រ់ � ទី�នាកទ់ី�ៃង់ ៃិង់កិចិចការវិ�ីធិម ៌ថ្ងៃៃសភា

ក្រោព្រឹ�ើភាសាបារា�ង់ ក្រោដាយ៍ម្មាៃរក្រោ�ៀ�វារៈដូ៏ចិតក្រោ�៖

១-ការអៃំមត័រក្រោ�ៀ�វារៈ។

២-ការអៃំមត័ក្រោដាយ៍ឥតខែកខែព្រឹ�ក្រោលើក�ណៈតក់្រោហតំ�ិសា� រ 

     ៃិង់ក្រោសចិក�សីក្រោព្រឹមចិចិិត�ថ្ងៃៃគណៈៈកមាការអ�រ់ � ទី�នាក-់

    ទី�ៃង់ ៃិង់កិចិចការវិ�ីធិម ៌កាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មករា 

    ឆំ្នាំ�២០២១ តាមព្រឹ��ៃ័ធវិកី្រោដ៏អូ។

៣-ការ�ិភាការបាយ៍ការណ៍ៈស�ី�ី សកមាភា�រ�ស់

      គណៈៈកមាការអ�រ់ � ទី�នាកទ់ី�ៃង់ ៃិង់កិចិចការវិ�ីធិម។៌

៤-ការសីា�រ់បាយ៍ការណ៍ៈសកមាភា�ស�ី�ី "�ណា� ញ

    សម្មាជិុំកសភាព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់ៃឹង់ក្រោមក្រោរាគក្រោអដ៏ស៍ ៃិង់

    ជុំ�ង់ឺក្រោអដ៏ស៍ ជុំ�ង់ឺរក្រោ�ង់ ៃិង់ជុំ�ង់ឺព្រឹគុៃចាញ់។ 

៥-ក្រោវិទិីកាតំមូលក្រោលើព្រឹ�ធាៃ�ទីស�ី�ី "ការអ�រ់ � ៃិង់កិចិចការ

    វិ�ីធិម"៌។

៦-របាយ៍ការណ៍ៈចំិង់ក្រោព្រឹកាយ៍ស�ី�ី "ការក្រោបាះ�ង់ក់្រោចាល

    ការសិកា"។

៧-ការសា� �ស់វិៃកមារ�ស់ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាជាៃ�់ពស់ ថ្ងៃៃការ

    អ�រ់ ��ក�់ៃ័ធៃឹង់ព្រឹ��ៃ័ធផែ�ើផាយ៍�ត័ម៌្មាៃ។

៨-ការសា� �ស់វិៃកមាស�ី�ី "ការអ�រ់ �ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋទាំ�ង់អស់ 

    ឱ្យយទីទួីលបាៃការអ�រ់ �ក្រោសាើៗគំ្នា"។

៩-ការ��ផះិចិ��ផ្កាះ ញក្រោ�តិកភណិៈក្រោ�អាក្រោមៃី។

សូមជុំព្រឹម្មា�ថា កិចិចព្រឹ�ជំុំ��នាា �រ់�ស់គណៈៈកមាការអ�រ់ � 

ទី�នាកទ់ី�ៃង់ ៃិង់កិចិចការវិ�ីធិម ៌ៃឹង់ព្រឹ�ព្រឹ�ឹត�ក្រោ�ក្រោ�ៃិទាំឃុំៈ-

រដូ៏វិឆំ្នាំ�២០២២ ព្រឹ�ក្រោទីសទំីយ៍ៃីសីំ (Tunisie)៕

(អតថ�ទី៖ក្រោទី� មករា ៃិង់រូ�ភា�៖ៃំត សចិចៈ)

ទិីដ៏ឋភា�កំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ

ទិីដ៏ឋភា�កំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ
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2គណៈ:កមាការទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា ដ៏ឹកនា�ក្រោដាយ៍ឯកឧត�ម 

ជា ដើជុំ�ឋ ព្រឹ�ធាៃគណៈ:កមាការបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញព្រឹ�ជំុំ�៖

-តាមព្រឹ��ៃ័ធអៃឡាញ ជាមយួ៍ៃឹង់ត�ណាង់រាជុំរដាឋ ភបិាល 

ដឹ៏កនា�ក្រោដាយ៍ឯកឧត�ម សុយំ៍ សែសម្បី រដ៏ឋម�ៃ�ីព្រឹកសួង់ខែរ ោ ៃិង់

ថាម�ល ៃិង់ឯកឧត�ម�ណិិៈតសភាចារយ ហុ៊ា� សាហំ៊ុ�� 

រដ៏ឋក្រោលខាធិិការព្រឹកសួង់ក្រោសដ៏ឋកិចិច ៃិង់ហិរញ្ជូញ វិតថំ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ 

ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោដ៏ើមី�ីិៃិតយ សិកាក្រោលើក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់

ចិា�ច់ិ�ៃួៃ៤ រមួម្មាៃ៖

១-ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ស់�ី�ី ការអៃំមត័យ៍ល់ព្រឹ�មក្រោលើការ

ធានាទូីទាំតរ់�ស់រាជុំរដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹក

កមពំជាឱ្យយព្រឹកុមហំុៃ ក្រោសរំក្រោ�ក �ូ អិលធីិឌ្ឍី សព្រឹម្មា�់

គក្រោព្រឹម្មាង់អភវិិឌ្ឍឍៃខ៍ែ�ែ�ណា� ញ�ញ្ជូជូ ៃអគគិសៃីតង់-់

សយំង់៥០០គីឡូុវិ ោលំ �ីក្រោ�ត�បាតដ់៏��ង់ក្រោ�កាៃព់្រឹ��ខែដ៏ៃ

កមពំជា-ថ្ងៃ�។

២-ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ស់�ី�ី ការអៃំមត័យ៍ល់ព្រឹ�មក្រោលើការ

ធានាទូីទាំតរ់�ស់រាជុំរដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹក

កមពំជាឱ្យយព្រឹកុមហំុៃ ក្រោសំរក្រោ�ក �ូ អិល ធិីឌី្ឍ សព្រឹម្មា�់

គក្រោព្រឹម្មាង់អភវិិឌ្ឍឍៃខ៍ែ�ែ�ណា� ញ�ញ្ជូជូ ៃអគគិសៃីតង់-់

សយំង់៥០០គីឡូុវិ ោំល �ីរាជុំធាៃីភំ�ក្រោ�ញក្រោ�កាៃព់្រឹ��ខែដ៏ៃ

កមពំជា-ឡាវិ។

៣-ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ស់�ី�ី ការអៃំមត័យ៍ល់ព្រឹ�មក្រោលើធានា

ការធានាទូីទាំតរ់�ស់រាជុំរដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជា-

ណាចិព្រឹកកមពំជាឱ្យយព្រឹកុមហំុៃអគគិសៃីក្រោវិៀតណាម ថ្ងៃៃ

សាធារណៈរដ៏ឋសង់គមៃិយ៍មក្រោវិៀតណាមសព្រឹម្មា�ធ់ានា

ក្រោលើការធានាទីិញថាម�លអគគិសៃី�ីព្រឹ�ក្រោទីសក្រោវិៀត-

ណាម។

៤-ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ស់�ី�ី ការអៃំមត័យ៍ល់ព្រឹ�មក្រោលើការ

ធានាទូីទាំតរ់�ស់រាជុំរដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹក

កមពំជាឱ្យយព្រឹកុមហំុៃ ឆ្នាំយ៍ណា ក្រោណៈសិៃណៈលក្រោហវិ ី

ម្មាោ សីំៃណឺៈរ ី��ក្រោភើក្រោរសិៃ សព្រឹម្មា�គ់ក្រោព្រឹម្មាង់អភវិិឌិ្ឍឍៃ៍

វារអីគគិសៃីសាឹង់តាថ្ងៃតក្រោលើអាៃំភា�១៥០ក្រោមហាគ វាោ ត ់

ក្រោ�ត�ក្រោកាះកំង់។

-ស�ី�ីការ�ិៃិតយ ៃិង់សិកាក្រោលើគក្រោព្រឹម្មាង់�វិកិាឆំ្នាំ�២០២២

រ�ស់ព្រឹ�ឹទីធសភា ក្រោដាយ៍ម្មាៃការអក្រោញ្ជូជ ើញចូិលរមួ�ីឯកឧត�ម

អគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភា អគគក្រោលខាធិិការរង់ ៃិង់អគគនាយ៍ក-

ដាឋ ៃ�ក�់ៃ័ធ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោ�សាល

សិកាខ សាលា�ណាា ល័យ៍ វិមិ្មាៃព្រឹ�ឹទីធសភា។

2ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ ម្មា� ស�អា� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការ

ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភា បាៃអក្រោញ្ជូជ ើញដ៏ឹកនា�កិចិចព្រឹ�ជំុំ�៖

-ថ្ងៃផាកំំង់គណៈៈកមាការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភា តាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធ

ៃិមាតិ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោដ៏ើមី�ីិៃិតយ 

�ិភាកាក្រោលើ៖

គណៈៈកម្បីាការទាំ �ង១០ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាចិូ�រមួ្បីកិចិចព្រឹ�ជុំំ�នានា
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១-ការ�ូកសរំ�លទីធផលការងាររ�ស់គណៈៈកមាការព្រឹ�ចា�

�ម្មាសទីី១ ឆំ្នាំ�២០២១ ៃិង់ទិីសក្រោ�ការងារ�ៃ�។

២-ការទូីទាំតច់ិ�ណូៈល ចិ�ណាយ៍�វិកិាគណៈៈកមាការព្រឹ�ចា�

�ម្មាសទីី១ ឆំ្នាំ�២០២១។ 

៣-�ញ្ញាា ក្រោផែង់ៗ។

-ព្រឹកុមសម្មាជុំិកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹ�ចា�ភូមភិាគទីី៦ តាមរយ៍ៈ

ព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោដ៏ើមីី

�ិៃិតយ ៃិង់�ិភាកាក្រោលើ៖

១-ការ�ូកសរំ�លទីធផលការងាររ�ស់ព្រឹកុមសម្មាជិុំក

ព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹ�ចា�ភូមភិាគទីី៦ ព្រឹ�ចា��ម្មាសទីី១ ឆំ្នាំ�

២០២១ ៃិង់ទិីសក្រោ�ការងារ�ៃ�។

២-ការទូីទាំតច់ិ�ណូៈល ចិ�ណាយ៍�វិកិារ�ស់ព្រឹកុមសម្មាជិុំក

ព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹ�ចា�ភូមភិាគទីី៦ ព្រឹ�ចា��ម្មាសទីី១ ឆំ្នាំ�

២០២១។

៣-�ញ្ញាា ក្រោផែង់ៗ។

-ព្រឹកុមសម្មាជុំិកព្រឹ�ឹទីធសភាទីទីួល�ៃាំកកិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�ិការ

ជាមយួ៍ៃឹង់អៃ�រសភាកមពំជា-ឡាវិ-ក្រោវិៀតណាម តាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធ

ៃិមាតិ នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោដ៏ើមី�ីិៃិតយ ៃិង់

�ិភាកាក្រោលើ៖

១-ការ�ូកសរំ�របាយ៍ការណ៍ៈសកមាភា� របាយ៍ការណ៍ៈ

�វិកិាព្រឹ�ចា��ម្មាសទីី១ ឆំ្នាំ�២០២១ ៃិង់ទិីសក្រោ�ការងារ

�ៃ� ៃិង់

២-�ញ្ញាា ក្រោផែង់ៗ។

-ព្រឹកុមមតិ�ភា�ក្រោទីើភាគីព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា 

ជាមយួ៍សភា ថ្ងៃៃសាធារណៈរដ៏ឋសង់គមៃិយ៍មក្រោវិៀតណាម នា

ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោដ៏ើមី�ិីៃិតយ ៃិង់�ិភាកាក្រោលើ៖

១-ការ�ូកសរំ�របាយ៍ការណ៍ៈសកមាភា� របាយ៍ការណ៍ៈ

�វិកិាព្រឹ�ចា��ម្មាសទីី១ ឆំ្នាំ�២០២១ ៃិង់ទិីសក្រោ�ការងារ

�ៃ� ៃិង់

២-�ញ្ញាា ក្រោផែង់ៗ។

-កិចិចព្រឹ�ជំុំ�ព្រឹកុមសម្មាជិុំកាព្រឹ�ឹទីធសភា តាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ 

នារក្រោសៀលថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោដ៏ើមី�ីិៃិតយ ៃិង់

�ិភាកាក្រោលើ៖

១-ការ�ូកសរំ�របាយ៍ការណ៍ៈសកមាភា� របាយ៍ការណ៍ៈ
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�វិកិាព្រឹ�ចា��ម្មាសទីី១ ឆំ្នាំ�២០២១ ៃិង់ទិីសក្រោ�ការងារ

�ៃ� ៃិង់

២-�ញ្ញាា ក្រោផែង់ៗ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០  ខែ�ម�ំិនា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត�ម 

គង់ សារាំជុំ ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញដឹ៏កនា�កិចិចព្រឹ�ជំុំ�ព្រឹកុមសម្មាជិុំកព្រឹ�ឹទីធសភា (ព្រឹកុមទីី៥) 

តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ក្រោដ៏ើមី�ីិៃិតយ �ិភាកាក្រោលើ៖

១-ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ស់�ី�ី ការអៃំមយ័៍ល់ព្រឹ�មក្រោលើការ

ធានាទូីទាំតរ់�ស់រាជុំរដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹក

កមពំជាឱ្យយព្រឹកុមហំុៃ ក្រោសរំក្រោ�ក �ូ អិលធីិឌ្ឍី សព្រឹម្មា�់

គក្រោព្រឹម្មាង់អភវិិឌ្ឍឍៃខ៍ែ�ែ�ណា� ញ�ញ្ជូជូ ៃអគគិសៃីតង់-់

សយំង់៥០០គីឡូុវិ ោលំ �ីក្រោ�ត�បាតដ់៏��ង់ក្រោ�កាៃព់្រឹ��ខែដ៏ៃ

កមពំជា-ថ្ងៃ�។

២-ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ស់�ី�ី ការអៃំមយ័៍ល់ព្រឹ�មក្រោលើការ

ធានាទូីទាំតរ់�ស់រាជុំរដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹក

កមពំជាឱ្យយព្រឹកុមហំុៃ ក្រោសំរក្រោ�ក �ូ អិល ធីិឌ្ឍី សព្រឹម្មា�់

គក្រោព្រឹម្មាង់អភវិិឌ្ឍឍៃខ៍ែ�ែ�ណា� ញ�ញ្ជូជូ ៃអគគិសៃីតង់-់

សយំង់៥០០គីឡូុវិ ោំល �ីរាជុំធាៃីភំ�ក្រោ�ញក្រោ�កាៃព់្រឹ��ខែដ៏ៃ

កមពំជា-ឡាវិ។

៣-ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ស់�ី�ី ការអៃំមយ័៍ល់ព្រឹ�មក្រោលើធានា

ការធានាទូីទាំតរ់�ស់រាជុំរដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជា-

ណាចិព្រឹកកមពំជាឱ្យយព្រឹកុមហំុៃអគគសិៃីក្រោវិៀតណាម ថ្ងៃៃ

សាធារណៈរដ៏ឋសង់គមៃិយ៍មក្រោវិៀតណាមសព្រឹម្មា�ធ់ានា

ក្រោលើការធានាទីិញថាម�លអគគិសៃី�ីព្រឹ�ក្រោទីសក្រោវិៀត-

ណាម។

៤-ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា�ស់�ី�ី ការអៃំមយ័៍ល់ព្រឹ�មក្រោលើការ

ធានាទូីទាំតរ់�ស់រាជុំរដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹក

កមពំជាឱ្យយព្រឹកុមហំុៃ ឆ្នាំយ៍ណា ក្រោណៈសិៃណៈលក្រោហវិ ី

ម្មាោ សីំៃណឺៈរ ី��ក្រោភើក្រោរសិៃ សព្រឹម្មា�គ់ក្រោព្រឹម្មាង់អភវិិឌ្ឍឍៃ៍

វារអីគគិសៃីសាឹង់តាថ្ងៃតក្រោលើអាៃំភា�១៥០ក្រោមហាគ វាោ ត ់

ក្រោ�ត�ក្រោកាះកំង់។

៥-�ញ្ញាា ក្រោផែង់ៗ៕

 ការទ្ធទ្ធួ�រាកយ�ណៈៃឹ ង

2ក្រោ�កំំង់ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃទីទីួល�កយ�ណៈ�ឹ ង់ចិ�ៃួៃ៥ករណីៈ ក្រោធិើើលិ�ិតអៃ�រាគមៃក៍្រោ�ព្រឹកសួង់

សាថ �ៃ័�ក�់ៃ័ធក្រោដ៏ើមីកី្រោដាះព្រឹសាយ៍ចិ�ៃួៃ២ករណីៈ ក្រោធិើើក�ណៈត�់ងាា ញ�កយ�ណៈ�ឹ ង់ចិ�ៃួៃ៥ករណីៈ ៃិង់ក��ំង់�ិៃិតយសិកា

ចិ�ៃួៃ៣ករណីៈ ក្រោ�ះើយ៍ត�ក្រោ�ម្មាច ស់�ណៈ�ឹ ង់ចិ�ៃួៃ២ករណីៈ ព្រឹ�មទាំ�ង់ទីទីួលឯកសារជូុំៃព្រឹជា��ីព្រឹកសួង់ សាថ �ៃ័�ក�់ៃ័ធចិមះង់

ជូុំៃគណៈៈកមាការនានារ�ស់ព្រឹ�ឹទីធសភាចិ�ៃួៃ១ករណីៈ៕
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2ឯកឧត�ម�ណិិៈត ម្បីូំង ឫទ្ធធ� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការ

ទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខ ៃិង់នា�យ៍ក�វិកិា

មយួ៍ចិ�ៃួៃខែចិកព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក��ំង់ចិិញ្ជូច ឹមក្រោគ្នា ព្រឹ�មទាំ�ង់

ចំិះ�ិៃិតយក្រោមើលក្រោហដាឋ រចិនាសមពៃ័ធផះូវិ ទឹីក ក្រោភះើង់ ព្រឹបាសាទី

ព្រឹ�ះវិហិារជាៃិមតិ�រូ� ៃិង់បារាយ៍ណ៍ៈទីឹក ក្រោ�ត��ៃអ់ភវិិឌ្ឍឍៃ ៍

មោំង់ ឫទីធ ីខែសៃជុំយ័៍ សថិតក្រោ�ភំ�ខែសៃដី៏ ព្រឹសុកស�ក្រោរាង់ទីង់ 

ក្រោ�ត�ក��ង់ស់ពឺ  នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខកមាករ ព្រឹ�មទាំ�ង់

ចំិះ�ិៃិតយក្រោមើលសួៃសតើក្រោ�ត��ៃអ់ភវិិឌ្ឍឍៃ ៍មោំង់ ឫទីធ ីខែសៃ-

ជុំយ័៍ សថិតក្រោ�ភំ�ខែសៃដី៏ ព្រឹសុកស�ក្រោរាង់ទីង់ ក្រោ�ត�ក��ង់ស់ពឺ ថ្ងៃ�ៃទីី

២៦ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចំិះជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាលជាមយួ៍ៃឹង់ថំាកដឹ់៏កនា�ក្រោ�ត�

ព្រឹ�ះសីហៃំ កង់កម្មាះ �ង់ព្រឹ�ដា�អ់ាវិំធិព្រឹ�ចា�ការ ៃិង់ព្រឹ�ជា�ល-

រដ៏ឋខែដ៏លក��ំង់រស់ក្រោ�ត��ៃ�់ិទី�ា�ក់ំំង់វិ�ិត�ិជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩

ចិ�ៃួៃ៧០០នាក ់ព្រឹ�មទាំ�ង់ឧ�តថមភសតើព្រឹជូុំកចិ�ៃួៃ១៥កាល 

�ង់ទាំ៥.០០០ព្រឹគ្នា� ់ព្រឹ�ហំក១ធំិង់ ៃិង់ទឹីកព្រឹតី១ធំិង់ ជូុំៃ

ថំាកដ់៏ឹកនា�ក្រោ�ត� ក្រោដ៏ើមីកី្រោដាះព្រឹសាយ៍ជុំីវិភា�ព្រឹ�ចា�ថ្ងៃ�ៃរ�ស់

ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ

ខែដ៏លក��ំង់ក្រោៃសាទីព្រឹតី ព្រឹ�មទាំ�ង់ចំិះ�ិៃិតយក្រោមើលក្រោហដាឋ រចិនា-

សមពៃ័ធនានាក្រោ�ត��ៃអ់ភវិិឌ្ឍឍៃ ៍មោំង់ ឫទីធី ខែសៃជុំយ័៍ សថិត

ក្រោ�ភំ�ខែសៃដី៏ ព្រឹសុកស�ក្រោរាង់ទីង់ ក្រោ�ត�ក��ង់ស់ពឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ 

ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខ ៃិង់ចូិលរមួព្រឹ�មូល

ផលខែផះក្រោលាើជាមយួ៍ៃឹង់កមាករ ក្រោ�ភំ�ខែសៃដី៏ ព្រឹសុកស�ក្រោរាង់ទីង់ 

ក្រោ�ត�ក��ង់ស់ពឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខកមាករក��ំង់

ព្រឹ�មូលផលខែផះក្រោលាើ ព្រឹ�មទាំ�ង់ចំិះ�ិៃិតយក្រោមើលក្រោហដាឋ រចិនា-

សមពៃ័ធ ៃិង់ស�ណៈង់ន់ានាក្រោ�ត��ៃអ់ភវិិឌ្ឍឍៃ ៍មោំង់ ឫទីធី ខែសៃ-

ជុំយ័៍ សថិតក្រោ�ភំ�ខែសៃដី៏ ព្រឹសុកស�ក្រោរាង់ទីង់ ក្រោ�ត�ក��ង់ស់ពឺ នា

ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខកមាករ ព្រឹ�មទាំ�ង់

ចំិះ�ងាា ត�់ក្រោព្រឹង់ៀៃដ៏ល់�ួកគ្នាតអ់��ីរក្រោ�ៀ�ខែ�ទាំ�ដ៏�ណា�ក្រោផែង់ៗ

ក្រោ�ភំ�ខែសៃដី៏ ព្រឹសុកស�ក្រោរាង់ទីង់ ក្រោ�ត�ក��ង់ស់ពឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខកមាករ ព្រឹ�មទាំ�ង់

ចំិះ�ិៃិតយក្រោមើលសកមាភា�ព្រឹកុមការងារសាង់សង់ល់�ក្រោ�ឋាៃ

ចិ�ៃួៃ១០�ំង់ ក្រោសាើៃឹង់២០�ៃា�ស់ព្រឹម្មា�ឱ់្យយព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ

ព្រឹកីព្រឹកសំាកក់្រោ�កំំង់ត��ៃក់្រោជុំើង់ភំ��ូកក្រោគ្នា ភូមអិៃះង់ព់្រឹកក្រោ�ើ ឃំុំ�

ក្រោជុំើង់ក្រោគ្នា ព្រឹសុកថ្ងៃព្រឹ�ៃ� ់ក្រោ�ត�ព្រឹ�ះសីហៃំ នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខកមាករ ៃិង់ចំិះ�ិៃិតយ

ក្រោមើលក្រោហដ៏ឋរចិនាសមពៃ័ធនានាក្រោ�ត��ៃអ់ភវិិឌ្ឍឍៃឧ៍កញុំាោ មោំង់

ខែកវិផំស ក្រោរាង់ចិព្រឹកផលិតចិ�ណីៈសតើ ព្រឹ�មទាំ�ង់ចំិះព្រឹ�មូល

ព្រឹគ្នា�ក់្រោដ៏ើមក្រោឈុំើនាង់ៃួៃ ក្រោដ៏ើមីយី៍កក្រោ��ណៈ�ំ ះ�ូជុំ ក្រោ�ឃំុំ�

ខែកវិផំស ព្រឹសុកសាឹង់ហាវិ ក្រោ�ត�ព្រឹ�ះសីហៃំ នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខ ព្រឹ�មទាំ�ង់ឧ�តថមភ

�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃជូុំៃកមាករក��ំង់ក្រោចិៀរជុំរ័ក្រោ�សូុ ក្រោ�ឃំុំ�ខែកវិផំស 

ព្រឹសុកសាឹង់ហាវិ ក្រោ�ត�ព្រឹ�ះសីហៃំ នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខ ព្រឹ�មទាំ�ង់ឧ�តថមភ

�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃជូុំៃព្រឹ�ជាកសិករ ក្រោ�ភូមខិែព្រឹ�កសាើ យ៍ ក្រោ�

ឃំុំ�ខែកវិផំស ព្រឹសុកសាឹង់ហាវិ ក្រោ�ត�ព្រឹ�ះសីហៃំ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ។

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាលជាមយួ៍ៃឹង់ថំាកដឹ់៏កនា�ក្រោ�ត�

ព្រឹ�ះសីហៃំ កង់កម្មាះ �ង់ព្រឹ�ដា�អ់ាវិំធិព្រឹ�ចា�ការ ៃិង់ព្រឹ�ជា-

�លរដ៏ឋខែដ៏លក��ង់រ់ស់ក្រោ�ត��ៃ�់ិទី�ា�ក់ំំង់វិ�ិត�ិជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩

ចិ�ៃួៃ៧០០នាក ់ព្រឹ�មទាំ�ង់បាៃឧ�តថមភសាចិព់្រឹជូុំកចិ�ៃួៃ១៥

សម្មាជិុំក សម្មាជុំិកាព្រឹ�ឹទ្ធធសភាចិំ���ដើ�ញការងារដើ�តាម្បី�ណាា ភូមិូ្បីភាគទាំ �ង៨
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កាល �ង់ទាំ៥.០០០ព្រឹគ្នា� ់ព្រឹ�ហំក១ធំិង់ ៃិង់ទឹីកព្រឹតី១ធំិង់ 

ជូុំៃថំាកដឹ់៏កនា�ក្រោ�ត�ក្រោដ៏ើមីចីាតខ់ែចិង់ក្រោដាះព្រឹសាយ៍ជីុំវិភា�ព្រឹ�ចា�

ថ្ងៃ�ៃរ�ស់ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខ ព្រឹ�មទាំ�ង់ឧ�តថមភ

�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃខែចិកជូុំៃព្រឹកុមការងារក��ំង់សាង់សង់ផ់ះូវិ

ក្រោលីឿៃក្រោលឿៃ ក្រោ�ឃំុំ�ខែកវិផំស ព្រឹសុកសាឹង់ហាវិ ក្រោ�ត�ព្រឹ�ះសី-

ហៃំ នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខ ព្រឹ�មទាំ�ង់បាៃ

ឧ�តថមភ�វិកិាដ៏ល់ �ំគគលិក កមាករកំំង់ការចាកវ់ាោ កស់ា�ង់ដូ៏ស

ទីី១ ៃិង់ទីី២ ៃិង់ព្រឹកុមព្រឹគូក្រោ�ទីយខែដ៏លចំិះចាកវ់ាោ កស់ា�ង់សរំ�

ចិ�ៃួៃ៣.៦២២នាក ់ក្រោ�ឃំុំ�ខែកវិផំស ព្រឹសុកសាឹង់ហាវិ ក្រោ�ត�

ព្រឹ�ះសីហៃំ នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យ៍កសតើអក្រោណីៈើ កចិ�ៃួៃ៧កាល ខែដ៏លម្មាៃទីមៃៃជិ់ុំត

១០០គីឡូុព្រឹកាម ជាអ�ក្រោណាយ៍រ�ស់ឯកឧត�ម ដើទ្ធៀ �ិចិិព្រឹត្យ 

យ៍កក្រោ�ខែ�រកាការ�រទំីកក្រោ�កំំង់ត��ៃរ់មណីៈយ៍ដាឋ ៃ

អភវិិឌ្ឍឍៃក៍សិក្រោទីសចិរណ៍ៈមោំង់ ឫទីធីខែសៃជុំយ័៍ សព្រឹម្មា�ទំ់ីក

ឱ្យយក្រោភាៀវិក្រោទីសចិរជាតិ ៃិង់អៃ�រជាតិទីសែនា ក្រោ�ភំ�ខែសៃដី៏ 

ព្រឹសុកស�ក្រោរាង់ទីង់ ក្រោ�ត�ក��ង់ស់ពឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខកមាករ ព្រឹ�មទាំ�ង់

ចំិះ�ិៃិតយការដ៏�ក្រោឡុើង់ឡុដំ៏តស�រាមខែដ៏លជាអ�ក្រោណាយ៍រ�ស់

ឯកឧត�ម សាយ៍ ស�អា� ់រដ៏ឋម�ៃ�ីព្រឹកសួង់�រសិាថ ៃ ៃិង់ចំិះ

�ិៃិតយក្រោមើលការងារសាថ �នាបារាយ៍ណ៍ៈទីឹក ក្រោ�កំំង់ត��ៃ់

រមណីៈយ៍ដាឋ ៃអភវិិឌ្ឍឍៃក៍សិក្រោទីសចិរណ៍ៈមោំង់ ឫទីធីខែសៃជុំយ័៍ 

សថិតក្រោ�ភំ�ខែសៃដី៏ ព្រឹសុកស�ក្រោរាង់ទីង់ ក្រោ�ត�ក��ង់ស់ពឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី

១៧ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខថំាកដឹ់៏កនា� ៃិង់

កង់កម្មាះ �ង់ព្រឹ�ដា�អ់ាវិំធិថ្ងៃៃកង់�លតូចិក្រោល�៧០ កំំង់ដ៏�ណាក់

កាលថ្ងៃៃវិ�ិត�ិជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ព្រឹ�មទាំ�ង់បាៃឧ�តថមភព្រឹជុំូកក្រោម

ចិ�ៃួៃ១០កាល ព្រឹជុំូកបា៤កាល កូៃព្រឹជូុំក១០០កាល 

សតើព្រឹជុំូក១៤កាល �ង់ទាំ២.០០០ព្រឹគ្នា� ់ព្រឹ�ហំក១ធំិង់ 

៨០គីឡូុព្រឹកាម ទឹីកព្រឹតី១ធំិង់ ៧០លីព្រឹត ព្រឹ�ហំក៣៥ខែកវិ ៃិង់

ទីឹកព្រឹតី៣៥ដ៏� ក្រោ�កង់�លតូចិក្រោល�៧០ (ង់៧០) នាថ្ងៃ�ៃទីី

១៨ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧  ខែ�កកកដា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត�ម 

អុំក �ុំ�ដើឈុំឿ� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាលព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាព្រឹសុកតីូង់ឃុំាំ � 

ក្រោ�ត�តីូង់ឃុំាំ � ស�ី�ីការអៃំវិត�ក្រោគ្នាលៃក្រោ�បាយ៍វិមិជុំឈការ ៃិង់

វិសិហមជុំឈការក្រោ�ថំាកក់្រោព្រឹកាមជាតិ ការអៃំវិត�ក្រោគ្នាលៃក្រោ�-

បាយ៍ភូម ិឃំុំ�ម្មាៃសំវិតថិភា�។

2ឯកឧត�ម ម្បីូំម្បី ជុំឹម្បីហ៊ុុំយ៍ ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការ

ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាសងាក ត់

ក្រោសំា �ណិៈក��ូល រាជុំធាៃីភំ�ក្រោ�ញ ក្រោដ៏ើមីកី្រោឈុំើង់យ៍ល់អ��ី

វិឌ្ឍឍៃភា�ការងារ ៃិង់សាថ ៃភា�រស់ក្រោ�រ�ស់ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ 

កំំង់មូលដាឋ ៃ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាសងាក ត់

�ឹង់ធិ� �ណិៈក��ូល រាជុំធាៃីភំ�ក្រោ�ញ ក្រោដ៏ើមីកី្រោឈុំើង់យ៍ល់អ��ី

វិឌ្ឍឍៃភា�ការងារ ៃិង់សាថ ៃភា�រស់ក្រោ�រ�ស់ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ 

កំំង់មូលដាឋ ៃ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។ 
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ 

ម្មា� ស�អា� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញចូិលរមួក្រោគ្នារ�វិញិ្ញាញ ណៈកខៃធ ៃិង់រ �ខែលកទំីកខជាមយួ៍ៃឹង់

ព្រឹកុមព្រឹគួសារថ្ងៃៃស�ក្រោលាក �មឹ្បី ឌី�ម្បី សម្មាជុំិកព្រឹកុមព្រឹ�ឹកា

ព្រឹសុកសីំធិរកណា� ល ក្រោ�ក្រោគហដាឋ ៃស� ក្រោ�ភូមថិ្ងៃព្រឹ�ក្រោដ៏ើម�ំឹង់-

ទីី២ ឃំុំ�ថ្ងៃព្រឹ�ក្រោដ៏ើម�ំឹង់ ព្រឹសុកសីំធិរកណា� ល ក្រោ�ត�ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់។

2ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ ម្មា� ស�អា� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការ

ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់ឯកឧត�ម ទឹ្ធម្បី ផ� ក្រោលខាធិិការគណៈៈ-

កមាការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ�អង់គរសរ

ឃំុំ�ក្រោព្រឹចិស ឃំុំ�ថ្ងៃព្រឹ�រ �ក្រោដ៏ង់ ៃិង់ឃំុំ�ជីុំផំចិ ព្រឹសុកក្រោមសាង់ ក្រោ�ត�

ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ៃិង់បាៃឧ�តថមភដ៏ល់សាលាឃំុំ�ទាំ�ង់៤ ក្រោដាយ៍កំំង់

មយួ៍ឃំុំ�ទីទីួលបាៃម្មាោ ស់ចិ�ៃួៃ៥០០ ៃិង់�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃ 

នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខព្រឹកុមព្រឹគូក្រោ�ទីយខែដ៏ល

ក��ំង់��ក្រោ�ញការងារព្រឹ�ចា�ការក្រោ�មណិៈលចិតា� ឡីុស័ក

វិទិីាល័យ៍ក្រោមសាង់ ម្មាៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក��ំង់ក្រោធិើើចិតា� ឡីុស័ក

ចិ�ៃួៃ៧៦នាក ់ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក��ំង់សព្រឹម្មាក�ាបាលជុំ�ង់ឹកូវិដី៏-

១៩ ចិ�ៃួៃ១៩នាក ់ៃិង់ក្រោ�មណិៈលសំ�ភា�ខែព្រឹ�កចិ�ងាក ៃ 

ព្រឹសុកសីំធិរកណា� ល ក្រោ�ត�ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្មាៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក្រោកើតជុំ�ង់ឺ

កូវិដី៏-១៩ ក��ំង់សព្រឹម្មាក�ាបាលសរំ�ចិ�ៃួៃ១៨នាក ់(ព្រឹសី

៨នាក)់ ព្រឹ�មទាំ�ង់នា�យ៍កអ�ក្រោណាយ៍ផ�ល់ជូុំៃ ក្រោដាយ៍កំំង់មយួ៍

មណិៈលទីទីួលបាៃ៖ ក្រោព្រឹ�ង់ឆ្នាំចិ�ណំៈះ២០លីព្រឹត១�ុដំី៏ង់ 

ទីឹកព្រឹតីចិ�ណំៈះ៥លីព្រឹត២�ុដំី៏ង់ ទីឹកក្រោព្រឹ�ង់�យង់ចិ�ណំៈះ៥លីព្រឹត 

២�ុដំី៏ង់ ទឹីកសីំអំីវិចិ�ណំៈះ៥លីព្រឹត២�ុដំី៏ង់ �ុកី្រោចិង់៣គីឡូុព្រឹកាម

១ កញ្ជូច� ់ក្រោព្រឹមចិ១ខែកវិធិ� ម៨ីក្រោកស ទីឹក�រសំិទីធចិ�ណំៈះ៥០០ml 

៨ក្រោកស ៃិង់�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�

២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កកីដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម ដើខៀ� 

ម្បីំត្យ ព្រឹ�ធាៃព្រឹកុមសម្មាជិុំកព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹ�ចា�ភូមភិាគទីី៥ ៃិង់

ជាអៃំព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញជុំួ�

ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខ�ង់�អូៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋខែដ៏ល

រង់ក្រោព្រឹគ្នាះរល�ផាះក្រោដាយ៍សារ�យល់ក�នា� កច់ិ�ៃួៃ២២ព្រឹគួសារ

ៃិង់�ង់�អូៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋខែដ៏លក��ំង់ក្រោធិើើចិតា� ឡីុស័កចិ�ៃួៃ

៣៤នាក ់ក្រោ�ឃំុំ�តាក្រោភម ព្រឹសុកព្រឹតា�កក ់ក្រោ�ត�តាខែកវិ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ព្រឹកុមសម្មាជិុំក
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ព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹ�ចា�ភូមភិាគទីី៥ ដឹ៏កនា�ក្រោដាយ៍ឯកឧត�ម ដើខៀ� 

ម្បីំត្យ ព្រឹ�ធាៃព្រឹកុម ៃិង់ជាអៃំព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញអំជុំធូិ�ក្រោគ្នារ�វិញិ្ញាញ ណៈកខៃធស�

ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ អុូចិ ស�អាត្យ ភរ�ិរ�ស់ឯកឧត�ម ព្រឹស� ដើ��

សម្មាជុំិកព្រឹ�ឹទីធសភាភូមភិាគទីី៥ ក្រោ�ក្រោគហដាឋ ៃថ្ងៃៃស�កំំង់

ព្រឹកុង់ដូ៏ៃខែកវិ ក្រោ�ត�តាខែកវិ។

2ឯកឧត�ម ឈុំ�ួ ដើ�ង អៃំព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការ

ទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ចំិះសួរសំ�ទំីកខ ៃិង់នា�យ៍កសម្មាភ រ ៃិង់�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃ 

ក្រោដ៏ើមីឧី�តថមភជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក��ំង់សព្រឹម្មាក�ាបាលជុំ�ង់ឺ

កូវិដី៏-១៩ ក្រោ�មៃាីរក្រោ�ទីយ�ខែង់អកព្រឹសុក�មជុំរ ក្រោ�ត�ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ 

នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូិលរមួកំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�តាមព្រឹ��ៃ័ធអៃឡាញស�ី�ី កិចិចការ

ក្រោឆ្នាំព ះក្រោ�កាៃក់ារក្រោបាះក្រោឆំ្នាំតក្រោព្រឹជុំើសក្រោរ ើសព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ� សងាក ត់

នាក្រោ�លខាង់មំ� ក្រោព្រឹកាមអធិិ�តីភា�ដ៏�៏ពង់�់ពស់រ�ស់សក្រោម�ចិ

ព្រឹកឡាក្រោហាម ស ដើខង ឧ�នាយ៍ករដ៏ឋម�ៃ�ី រដ៏ឋម�ៃ�ីព្រឹកសួង់

មហាថ្ងៃផា នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចំិះសួរសំ�ទំីកខ ៃិង់នា�យ៍កសម្មាភ រ �វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃជូុំៃ

ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក��ំង់ក្រោធិើើចិតា� ឡុីស័កចិ�ៃួៃ៥កខែៃះង់ កំំង់ឃំុំ�ឫសែ-ី

ព្រឹសុក ក្រោ�ក្រោ�ត�ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត�ម �ូំ� �មឹ្បី ព្រឹ�ធាៃព្រឹកុមសម្មាជិុំកព្រឹ�ឹទីធ-

សភាព្រឹ�ចា�ភូមភិាគទីី៤ ៃិង់ជាអៃំព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៤

ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖ 

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខក្រោលាកព្រឹ�ធាៃ

ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាព្រឹសុក អភបិាលព្រឹសុក អភបិាលព្រឹសុកសីីទីី ព្រឹកុម

ព្រឹ�ឹកាឃំុំ�ទាំ�ង់ព្រឹបា�កំំង់ព្រឹសុករតៃមណិៈល ៃិង់ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ�

ទាំ�ង់ព្រឹបា��ីរកំំង់ព្រឹសុកឯកភំ� ក្រោ�ត�បាតដ់៏��ង់ ក្រោដ៏ើមីសីីា�រ់បាយ៍-

ការណ៍ៈសីី�ីការងារផីល់ក្រោសវាសាធារណៈៈជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ 

ការងារព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់ៃឹង់ការរាតតាតជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ៃិង់

ការអៃំវិត�ក្រោគ្នាលៃក្រោ�បាយ៍ភូម ិឃំុំ� សងាក ត ់ម្មាៃសំវិតថិភា�

នាក្រោ�លកៃះង់ក្រោ� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខក្រោលាកព្រឹ�ធាៃ

ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាព្រឹសុក អភបិាលព្រឹសុក ៃិង់ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ�ទាំ�ង់

ព្រឹបា�មយួ៍កំំង់ព្រឹសុកគ្នាស់ព្រឹកឡុ ក្រោដ៏ើមីសីីា�រ់បាយ៍ការណ៍ៈសីី�ី

ការងារការផីល់ក្រោសវាសាធារណៈៈជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ ការងារ

ព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់ ៃឹង់ការរាតតាតជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ៃិង់ការអៃំវិត�

ក្រោគ្នាលៃក្រោ�បាយ៍ភូម ិឃំុំ� សងាក តម់្មាៃសំវិតថភិា�នាក្រោ�ល

កៃះង់មក ក្រោ�ព្រឹសុកគ្នាស់ព្រឹកឡុ ក្រោ�ត�បាតដ់៏��ង់ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ 

ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម អាយ៍ ខ� 

អៃំព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញនា�យ៍ក

អ�ក្រោណាយ៍រ�ស់ឯកឧត�មកិត�ិសង់គហ�ណិិៈត ដើទ្ធ� ង� 

អៃំព្រឹ�ធាៃទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា រមួ្មាៃ៖ ក្រោព្រឹគឿង់ឧ�ក្រោភាគ �រកិ្រោភាគ 



សកម្មភាពគណៈកម្មការ21
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ៃិង់សម្មាភ រការ�រជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩ ចិ�ៃួៃ៥០ក្រោកស ជូុំៃដ៏ល់

រដ៏ឋបាលក្រោ�ត�ក្រោកាះកំង់ ក្រោ�សាលាក្រោ�ត�ក្រោកាះកំង់។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩  ខែ�ម�ំិនា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧតីម 

មូ្មា�់ ដើឈុំឿ� អៃំព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់ឧ�តថមភអង់ករ ៃិង់កខែៃែង់

ក្រោ�ះក្រោគ្នាជូុំៃកង់កម្មាះ �ង់ក្រោ�តាមក្រោគ្នាលក្រោ� កំំង់ភូមសិា�ស�

�ណិៈក្រោ�ធិខ៍ែសៃជុំយ័៍ ខែដ៏លបាៃ�ិត��ការ�រសៃ�ិសំ� 

សណា� �ធំ់ា�ជូ់ុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ ៃិង់ចូិលរមួព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់

ជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩។

2ឯកឧត�ម សែម្បីូ�-សំ�ផា� ់អៃំព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការ

ទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល៖

-សួរសំ�ទំីកខព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋកំំង់ឃំុំ�ព្រឹ�ះ�នាះ  ព្រឹសុកក��ង់ក់្រោរាទី ៍

ក្រោ�ត�សាើ យ៍ក្រោរៀង់ ៃិង់ឧ�ត�មភ�វិកិាដ៏ល់ព្រឹគួសារខែដ៏លក��ំង់

ក្រោធិើើចិតា� ឡុីស័កចិ�ៃួៃ៥ព្រឹគួសារ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ម�ំិនា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-សួរសំ�ទំីកខព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ កំំង់ឃំុំ�ព្រឹ�ះ�នាះ  ព្រឹសុកក��ង់ក់្រោរាទី៍

ក្រោ�ត�សាើ យ៍ក្រោរៀង់ ៃិង់ឧ�ត�មភ�វិកិាដ៏ល់ព្រឹគួសារខែដ៏លក��ំង់

ក្រោធិើើចិតា� ឡុីស័កចិ�ៃួៃ១៥ព្រឹគួសារ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជាមយួ៍ៃឹង់ៃិសែតិមហាវិទិីាល័យ៍កសិកមា ថ្ងៃៃសាកល-

វិទិីាល័យ៍សាើ យ៍ក្រោរៀង់ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១២ ៃិង់ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-សួរសំ�ទំីកខ ៃិង់ឧ�តថមភព្រឹគួសារក្រោធិើើចិតា� ឡីុស័កចិ�ៃួៃ៥

ព្រឹគួសារ ព្រឹ�មទាំ�ង់ឧ�តថមភ�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃដ៏ល់ព្រឹកុមព្រឹគូក្រោ�ទីយ

ខែដ៏លចាកវ់ាោ កស់ា�ង់ជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋកំំង់ឃំុំ�ព្រឹ�ះ�នាះ  ព្រឹសុក

ក��ង់ក់្រោរាទី ៍ក្រោ�ត�សាើ យ៍ក្រោរៀង់ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�

២០២១។

2ឯកឧត�ម សែហ៊ុម្បី ខ� អៃំព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការ

ទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ក្រោគ្នារ�វិញិ្ញាញ ណៈកខៃធ ៃិង់នា�យ៍ក�វិកិារ�ស់ឯកឧត�ម 

ម្បីូម្បី �ុំ�នាង ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់

�វិកិាផ្កាា ល់�ះួៃ ចូិល�ចិចយ័៍�ំណៈយស�ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ អុូចិ 

ស�អាត្យ  ភរ�ិរ�ស់ឯកឧត�ម  ព្រឹស�  ដើ��  សម្មាជុំិក

គណៈៈកមាការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភា ក្រោ�ភូមផិារតាក្រោកា សងាក ត់

រកាកំំង់ ព្រឹកុង់ដូ៏ៃខែកវិ ក្រោ�ត�តាខែកវិ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូិលរមួរ �ខែលកទំីកខជាមយួ៍ៃឹង់ព្រឹកុមព្រឹគួសារស�ក្រោលាក 

ដើ�  ទ្ធិត្យយ  សម្មាជុំិកព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ�សំ�ព្រឹកក្រោ�ើ  សថិតកំំង់

ព្រឹសុកគង់�ិសី  ក្រោ�ត�ក��ង់ស់ពឺ  នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១២  ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦-២៧ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម 

ណា � ទ្ធំ� ក្រោលខាធិិការគណៈៈកមាការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាលព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ� ៃិង់ចំិះសួរ-

សំ�ទំីកខព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក្រោ�ឃំុំ�ស�ឡូុត ព្រឹសុកស�ឡូុត ក្រោ�ត�

បាតដ់៏��ង់។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ 

កង ដើ�រធ៍ិ� ក្រោលខាធិិការគណៈៈកមាការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភា 

បាៃអក្រោញ្ជូជ ើញជាអធិិ�តីកំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�ផែ�ើផាយ៍ក្រោសចិកីី

សក្រោព្រឹមចិ សីី�ីខែផៃការរមួក្រោឆ្នាំព ះក្រោ�កាៃក់ារក្រោបាះក្រោឆំ្នាំតក្រោព្រឹជុំើស-

ក្រោរ ើសព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ� សងាក ត ់អាណៈត�ិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ ព្រឹ�ម-

ទាំ�ង់បាៃផែ�ើផាយ៍ ៃិង់អ�រ់ �ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋអ��ីវិធិាៃការ

រ�ស់ព្រឹកសួង់សំខាភបិាល ៣កំ� ៣ការ�រ ក្រោដ៏ើមីទីី�ស់ាក ត់

ការ�ះង់រកីរាលដាលថ្ងៃៃជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ៃិង់បាៃនា�យ៍កអង់ករ

ចិ�ៃួៃ៤.០០០គីឡូុព្រឹកាម អ��ិល១.៣៦០គីឡូុព្រឹកាម ៃិង់

សម្មាភ រសព្រឹម្មា�ក់ារ�រជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩មយួ៍ចិ�ៃួៃ ជូុំៃសាលា

ព្រឹសុក ៃិង់រដ៏ឋបាលឃំុំ�ទាំ�ង់១៤ ថ្ងៃៃព្រឹសុកក��ង់ព់្រឹតាចិ ក្រោ�ត�

ក��ត ក្រោដ៏ើមីកី្រោដាះព្រឹសាយ៍ជូុំៃ�ង់�អូៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក��ំង់ជា�់
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ក្រោធិើើចិតា� ឡីុស័កខែដ៏លម្មាៃជីុំវិភា��ើះខាត។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម អ� សុំ� 

ក្រោលខាធិិការគណៈៈកមាការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញជុំួ�

ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់�ិភាកាការងារជាមយួ៍ៃឹង់ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកា

ព្រឹសុកព្រឹ�ះក្រោៃព្រឹតព្រឹ�ះ ក្រោដ៏ើមីផីែ�ើផាយ៍ខែផៃការរមួក្រោឆ្នាំព ះក្រោ�

កាៃក់ារក្រោបាះក្រោឆំ្នាំតក្រោព្រឹជុំើសក្រោរ ើសព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ� សងាក តអ់ាណៈត�ិ

ទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ ក្រោ�ព្រឹសុកព្រឹ�ះក្រោៃព្រឹតព្រឹ�ះ ព្រឹ�មទាំ�ង់ចូិលរមួ

កំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ��ូកសរំ�លទីធផលការងាររ�ស់ព្រឹកុមការងារចំិះ

មូលដាឋ ៃក្រោ�ត��នាា យ៍ម្មាៃជុំយ័៍ ព្រឹ�ចា�ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ 

ៃិង់ក្រោលើកទិីសក្រោ�ការងារ�ៃីខែ�កកកដា ក្រោ�ត��នាា យ៍ម្មាៃ-

ជុំយ័៍។

2ឯកឧត�ម ឆាំយ៍ �ណាា  ក្រោលខាធិិការគណៈៈកមាការ

ទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខ ៃិង់នា�យ៍កអ�ក្រោណាយ៍

ជាក្រោព្រឹគឿង់ឧ�ក្រោភាគ�រកិ្រោភាគ ក្រោដ៏ើមីខីែចិកជូុំៃ�ង់�អូៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ

ៃិង់ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋសាសៃិកឥសាះ មខែដ៏លម្មាៃជីុំវិភា��ើះខាត

ក្រោ�ឃំុំ�ក្រោកាង់កាង់ ព្រឹសុក�ញុំាខែព្រឹកក ក្រោ�ត�តីូង់ឃុំាំ � ក្រោដាយ៍កំំង់

មយួ៍ព្រឹគួសារទីទីួលបាៃ ម១ីក្រោកស អង់ករ១០គីឡូុព្រឹកាម ៃិង់

ទីឹកព្រឹតី១យួ៍រ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចំិះសួរសំ�ទំីកខ ៃិង់នា�យ៍កអ�ក្រោណាយ៍ជាម្មាោ ស់ ៃិង់ថំា� 

Omega3 វិតីាមៃី ខែចិកជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ ៃិង់ជុំៃចាស់ជុំរា 

ក្រោ�ភូមអិង់គរជា ឃំុំ�ព្រឹសឡុ� ់ព្រឹ�មទាំ�ង់ចំិះជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល

សួរសំ�ទំីកខ ៃិង់ឧ�តថមភម្មាោ ស់ ថំា� Omega3 វិតីាមៃី ៃិង់�វិកិា

មយួ៍ចិ�ៃួៃ ជូុំៃព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ�ក្រោកាង់កាង់ ព្រឹសុក�ញុំាខែព្រឹកក

ក្រោ�ត�តីូង់ឃុំាំ � ក្រោដ៏ើមីកី្រោឈុំើង់យ៍ល់អ��ីវិឌ្ឍឍៃភា�ការងារ ៃិង់

សាថ ៃភា�រស់ក្រោ�រ�ស់ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋកំំង់មូលដាឋ ៃ នាថ្ងៃ�ៃទីី

១៦ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯកឧត�ម  គឹម្បី  ធា  ក្រោលខាធិិការគណៈៈកមាការទីី៦

ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-នា�យ៍ក�ចិចយ័៍ សម្មាភ រ ៃិង់�រកិាខ រសព្រឹម្មា��់ំណៈយចូិល

ព្រឹ�ះវិសាក្រោ�ព្រឹ�ក្រោគៃព្រឹ�ះព្រឹគូក្រោ�អធិិការវិត�សៃ�ិភា� សថិត

កំំង់ភូមចំិិង់ខែព្រឹ�ក សងាក ត ់ព្រឹកុង់ ក្រោ�ត�សាើ យ៍ក្រោរៀង់ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ 

ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យ៍កសម្មាភ រ �រកិាខ រ ៃិង់�ចិចយ័៍ ក្រោ�ព្រឹ�ក្រោគៃព្រឹ�ះសង់ឹ

គង់ច់ា�ព្រឹ�ះវិសាចិ�ៃួៃ៥វិត� កំំង់ឃំុំ�សាើ យ៍ក្រោចិក ព្រឹសុករ �ដ៏ួល 

ក្រោ�ត�សាើ យ៍ក្រោរៀង់ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតីម ដើ� ឆ� ក្រោលខាធិិការគណៈៈកមាការ

ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខ ព្រឹ�មទាំ�ង់នា�យ៍ក

អ�ក្រោណាយ៍រមួម្មាៃ៖ អង់ករ ទឹីកព្រឹតី ទីឹកសីំអំីវិ អ��ិល ក្រោមៅសំុ� 

ៃិង់ម្មាោ ស់ ខែចិកជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋខែដ៏លក��ំង់ក្រោធិើើចិតា� ឡុីស័ក

ក្រោ�តាមផាះចិ�ៃួៃ៨ព្រឹគួសារ ក្រោ�ឃំុំ��ព្រឹង់ ព្រឹសុកចំិង់កាល់ ក្រោ�ត�

ឧត�រម្មាៃជុំយ័៍ ព្រឹ�មទាំ�ង់ចូិលរមួដា�កូៃក្រោដ៏ើមក្រោឈុំើអមសង់ខាង់



សកម្មភាពគណៈកម្មការ23
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

តាមដ៏ង់ផះូវិជាតិ �ីឃំុំ��ព្រឹង់ មកកាៃទី់ីរមួព្រឹសុកចំិង់កាល់ នា

ថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខ ៃិង់ឧ�តថមភអាល់កំល

ម្មាោ ស់ ៃិង់�វិកិាចិ�ៃួៃជូុំៃព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ��ព្រឹង់ ឃំុំ�ក្រោជុំើង់ក្រោទីៀៃ 

ៃិង់ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាព្រឹសុកចំិង់កាល់ ក្រោ�ត�ឧត�រម្មាៃជុំយ័៍ ក្រោដ៏ើមីី

ក្រោឈុំើង់យ៍ល់អ��ីសាថ ៃភា�រស់ក្រោ�រ�ស់ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ ការ

ផ�ល់ក្រោសវាសាធារណៈៈ ការងារសៃ�ិសំ� សណា� �ធំ់ា� ់ៃិង់

ខែណៈនា�ព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋឱ្យយអៃំវិត�តាមការខែណៈនា�រ�ស់ព្រឹកសួង់

សំខាភបិាល ក្រោដ៏ើមីរីមួគំ្នា�ងាក រ ៃិង់ទី�ស់ាក តក់ាររកីរាលដាល

ជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ក្រោ�សាលាព្រឹសុកចំិង់កាល់ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យ៍កក្រោទីៀៃព្រឹ�ះវិសា �រកិាខ រ�ចិចយ័៍៤ ៃិង់ចិងាា ៃ ់ក្រោ�

ព្រឹ�ក្រោគៃព្រឹ�ះសង់ឹគង់ក់្រោ�វិត�ព្រឹ�ះព្រឹ�ហារតៃ ៍សថិតកំំង់ព្រឹកុង់

ក្រោសៀមរា� វិត�ថ្ងៃព្រឹ�ដ៏ក្រោង់ាើម សថិតកំំង់ឃំុំ�ខែកវិ�ណ៌ៈ ព្រឹសុក�ួក 

ក្រោ�ត�ក្រោសៀមរា� ខែដ៏លក��ំង់�ើះខាតកំំង់ក�ឡំុង់ក្រោ�លខែដ៏លជុំ�ងឺ់

កូវិដី៏-១៩ បាៃរាតតាត នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ទីី១៨ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-ចូិលរមួក្រោគ្នារ�វិញិ្ញាញ ណៈកខៃធស� ឯកឧត�ម យ៍មឹ្បី ផា� 

សម្មាជុំិកព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាក្រោ�ត�ឧត�រម្មាៃជុំយ័៍ ក្រោ�សងាក តក់្រោគ្នាកចិក

ព្រឹកុង់ក្រោសៀមរា� ក្រោ�ត�ក្រោសៀមរា� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�

២០២១។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ 

ម្បីំ� សណាៃ � ់ក្រោលខាធិិការគណៈៈកមាការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញចូិលរមួព្រឹ�ជំុំ�តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ស�ី�ីការក្រោរៀ�ចិ�ខែផៃការ

រមួក្រោឆ្នាំព ះក្រោ�កាៃក់ារក្រោបាះក្រោឆំ្នាំតក្រោព្រឹជុំើសក្រោរ ើសព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ� 

សងាក ត ់អាណៈត�ិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២។

2ឯកឧត�ម ឡា�់ ឆ� ក្រោលខាធិិការគណៈៈកមាការ

ទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខម�ៃ�ីរាជុំការ

ជំុំ�វិញិព្រឹសុក ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ�ក្រោមៀៃ ឃំុំ�អ��ិលតា�ក ឃំុំ�ព្រឹ�ះធាត 

ឃំុំ�ដ៏�រលឹ ឃំុំ�ចិក ឃំុំ�ទីួលសូភ ីៃិង់ឃំុំ�គង់ជុំយ័៍ ព្រឹ�មទាំ�ង់ផែ�ើ-

ផាយ៍ដ៏ល់ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ� អ��ីការងារក្រោឆ្នាំព ះក្រោ�កាៃក់ារក្រោបាះ-

ក្រោឆំ្នាំតក្រោព្រឹជុំើសក្រោរ ើសព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ� សងាក ត ់ឆំ្នាំ�២០២២ វិធិាៃការ

ទី�ស់ាក តក់ាររកីរាលដាលថ្ងៃៃជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩ ខែណៈនា�ដ៏ល់

ព្រឹកុមការងារឱ្យយចំិះក្រោដាះព្រឹសាយ៍ជីុំវិភា�ជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ ៃិង់

ព្រឹ�ះសង់ឹក្រោ�រដូ៏វិវិសាកំំង់សាថ ៃភា�ដ៏ល៏�បាក ព្រឹ�មទាំ�ង់

បាៃឧ�តថមភធំិង់បាញ់ថំា�សម្មាះ �ក់្រោមក្រោរាគ�ងាក រទី�ស់ាក តកូ់វិដី៏-

១៩ ចិ�ៃួៃ១០ក្រោព្រឹគឿង់ ៃិង់ម្មាោ សីំៃសម្មាះ �ក់្រោមក្រោរាគធិ�មយួ៍ក្រោព្រឹគឿង់ 

ជូុំៃដ៏ល់ការ�ិល័យ៍នានាជំុំ�វិញិព្រឹសុក ៃិង់សាលាឃំុំ�ទាំ�ង់៧ 

កំំង់ក្រោ�ត�តីូង់ឃុំាំ � នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-នា�យ៍កក្រោទីៀៃព្រឹ�ះវិសាចិ�ៃួៃ១គូ ក្រោទីយ៍យទាំៃ ៃិង់�ចិចយ័៍

មយួ៍ចិ�ៃួៃ ក្រោ�ព្រឹ�ក្រោគៃព្រឹ�ះសង់ឹគង់ក់្រោ�វិត�វិហិារទីៃាឹម សថិត

កំំង់សងាក តសួ់ង់ ព្រឹកុង់សួង់ ក្រោ�ត�តីូង់ឃុំាំ � ៃិង់វិត�ភំ�ហាៃជ់ុំយ័៍ 
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សថិតកំំង់ឃំុំ�ហាៃជ់ុំយ័៍ ព្រឹសុកក��ង់ក់្រោសៀម ក្រោ�ត�ក��ង់ច់ាម 

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥  ខែ�ម�ំិនា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត�ម 

ថំុង ចិ�់ សម្មាជុំិកគណៈៈកមាការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ

នា�យ៍កសម្មាភ រមយួ៍ចិ�ៃួៃដូ៏ចិជា៖ អង់ករចិ�ៃួៃ១ក្រោតាៃ ៃិង់មី

ចិ�ៃួៃ៥០ក្រោកស ព្រឹ�មទាំ�ង់�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃ សព្រឹម្មា�ឧ់�តថមភ

ដ៏ល់កាកបាទីព្រឹកហមកមពំជាក្រោ�ត�ក្រោកាះកំង់។

2ឯកឧត�ម ជឹុំម្បី លា� សម្មាជិុំកគណៈៈកមាការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាលជាមយួ៍ៃឹង់

អាជាា ធិរឃំុំ�ព្រឹត��ង់គរ ព្រឹសុកក្រោជុំើង់ថ្ងៃព្រឹ� ក្រោ�ត�ក��ង់ច់ាម ក្រោដ៏ើមីី

ក្រោឈុំើង់យ៍ល់អ��ី �ញ្ញាា នានារ�ស់ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកា សា� �រ់បាយ៍-

ការណ៍ៈរ�ស់ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ�ព្រឹ�ចា�ខែ�កកកដា ៃិង់�ញ្ញាា ព្រឹ�ឈុំម

នានាជំុំ�វិញិការរកីរាលដាលថ្ងៃៃជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩កំំង់ឃំុំ� ព្រឹ�មទាំ�ង់

បាៃឧ�តថមភជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក��ំង់ក្រោធិើើចិតា� ឡីុស័កចិ�ៃួៃ៨

ព្រឹគួសារ ក្រោដាយ៍កំំង់មយួ៍ព្រឹគួសារទីទួីលបាៃ អង់ករ ទឹីកព្រឹតី 

ទឹីកសីំអំីវិ ព្រឹតី�ក��ោំង់ ៃិង់ឃុំីតចិ�ៃួៃមយួ៍ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ�០២១។

2ឯកឧត�ម ជុំឹម្បី លា� សម្មាជិុំកគណៈៈកមាការ

ទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ សំ� �ណៈា ថា សម្មាជុំិកា

គណៈៈកមាការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញចូិលរមួអមដ៏�ក្រោណៈើ រ

ក្រោលាកជុំ�ទាំវិកិត�ិសង់គហ�ណិិៈត សែម្បីូ� ស�អ� ឧ�នាយ៍ក-

រដ៏ឋម�ៃ�ី រដ៏ឋម�ៃ�ីព្រឹកសួង់ទី�នាកទ់ី�ៃង់ជាមយួ៍ៃឹង់រដ៏ឋសភា 

ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់អធិិការកិចិច ក្រោដ៏ើមីយី៍កក្រោទីៀៃវិសាក្រោ�ព្រឹ�ក្រោគៃ

ព្រឹ�ះសង់ឹខែដ៏លគង់ច់ា�ព្រឹ�ះវិសា ក្រោ�វិត�អង់គួញដ៏ីសិរសំីខា 

សថិតកំំង់ភូមអិង់គួញដ៏ី ឃំុំ�ព្រឹកឡា ព្រឹសុកក��ង់ក់្រោសៀម ក្រោ�តក

ក��ង់ច់ាម នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯកឧត�ម ជុំឹម្បី លា� សម្មាជុំិកគណៈៈកមាការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធសភា ឯកឧត�ម ព្រឹចឹិង គឹម្បីព្រឹសុា� សម្មាជិុំកគណៈៈកមា-

ការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ សំ� �ណៈា ថា សម្មាជុំិកា

គណៈៈកមាការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញនា�យ៍កអ�ក្រោណាយ៍

រ�ស់សក្រោម�ចិវិ�ិលំក្រោសនាភក� ីសាយ៍ ឈុំំ� ព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភា

ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា ខែចិកជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក��ំង់ជុំួ�

ការ�ើះខាតកំំង់ជីុំវិភា�រស់ក្រោ�ម្មាៃចិ�ៃួៃ៩១ព្រឹគួសារ ក្រោដាយ៍

កំំង់មយួ៍ព្រឹគួសារទីទីួលបាៃឃុំីតមយួ៍ ៃិង់អង់ករចិ�ៃួៃ៣០

គីឡូុព្រឹកាម ក្រោ�ភូមចិិ�ៃួៃ១៤ភូម ិកំំង់ឃំុំ�ក្រោកាះសំទីិៃ ព្រឹសុក

ក្រោកាះសំទីិៃ ក្រោ�ត�ក��ង់ច់ាម នារក្រោសៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�ម�ំិនា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

2ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ ឱ សខំំម្បី សម្មាជុំិកាគណៈៈកមាការ

ទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ចូិលរមួកិចិចព្រឹ�ជំុំ��ូកសរំ�លទីធផលព្រឹ�ចា�ខែ�ម�ំិនា ៃិង់

ក្រោលើកទិីសក្រោ�ការងារ�ៃ�  រ�ស់រដ៏ឋបាលក្រោ�ត�ព្រឹ�ះវិហិារ 

ក្រោព្រឹកាមអធិិ�តីភា�ឯកឧត�ម នាយ៍ឧត�មក្រោសៃីយ៍ ៍ម្មាស 

សភំា ក្រោទីសរដ៏ឋម�ៃ�ីទីទីួល�ៃាំកក្រោ�សកកមា�ិក្រោសស ៃិង់

ជាព្រឹ�ធាៃព្រឹកុមការងារថំាកជ់ាតិចំិះជុំួយ៍ក្រោ�ត�ព្រឹ�ះវិហិារ ក្រោ�

សាលាក្រោ�ត�ព្រឹ�ះវិហិារ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យ៍កក្រោទីយ៍យទាំៃ ៃិង់ក្រោទីយ៍យវិតថំ ក្រោ�ព្រឹ�ក្រោគៃព្រឹ�ះសង់ឹ
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ចិ�ៃួៃ១០អង់គ ក្រោ�វិត�កំំង់ក្រោ�ត�ព្រឹ�ះវិហិារ ក្រោដាយ៍កំំង់មយួ៍វិត�

ទីទួីលបាៃ៖ សាះ ដ៏ក១់ �ចិចយ័៍មយួ៍ចិ�ៃួៃ ទាំៃព្រឹ�ះវិសា

១គូ ក្រោទីៀៃ ធូិ� អង់ករ៣០គីឡូុព្រឹកាម អ��ិល៥០គីឡូុព្រឹកាម

ទីឹកសីំអំីវិ១យ៍ួរ ទីឹកព្រឹតី១យ៍ួរ ម១ីក្រោកស ទឹីក�រសំិទីធ១ក្រោកស

ទីឹកព្រឹកូចិ១ក្រោកស �ាមឹ-ស១គីឡូុព្រឹកាម ព្រឹតី�១យ៍ួរ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ 

ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត�ម ព្រឹចិឹង គឹម្បីព្រឹសុា� សម្មាជុំិកគណៈៈកមា-

ការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខ ៃិង់នា�យ៍កសម្មាភ រ 

�វិកិាឧ�តថមភព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋរង់ក្រោព្រឹគ្នាះក្រោដាយ៍សារ�យល់ក�នា� ក់

ចិ�ៃួៃ៤១ព្រឹគួសារ ក្រោ�ឃំុំ�សូភាស ព្រឹសុកសាឹង់ព្រឹតង់ ់ក្រោ�ត�ក��ង់-់

ចាម នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូិលរមួក្រោគ្នារ�វិញិ្ញាញ ណៈកខៃធស�ក្រោលាក អុា� ញំ�ិ 

សម្មាជិុំកព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាព្រឹសុកសាឹង់ព្រឹតង់ ់ក្រោ�ភូមខិែព្រឹ�ករលួស 

ឃំុំ�ខែព្រឹ�កបាក ់ព្រឹសុកសាឹង់ព្រឹតង់ ់ក្រោ�ត�ក��ង់ច់ាម នាថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត�ម �� សារ � សម្មាជុំិកគណៈៈកមាការទីី៣

ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខ�ង់�អូៃសាសៃិក

ឥសាះ ម ព្រឹ�មទាំ�ង់ខែចិកធំិង់ទឹីកសព្រឹម្មា�ក់្រោព្រឹ�ើព្រឹបាស់រមួកំំង់វិហិារ

ចិ�ៃួៃ៨ទីីតា�ង់ ខែដ៏លជាអ�ក្រោណាយ៍រ�ស់ស�ីំរសជុំៃព្រឹ�ក្រោទីស

ម្មាោ ក្រោឡុសីំ ក្រោ�ព្រឹសុកទឹីកឈូុំ ក្រោ�ត�ក��ត នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៧ 

ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខ�ង់�អូៃសាសៃិក

ឥសាះ ម ព្រឹ�មទាំ�ង់ខែចិកធំិង់ទឹីកសព្រឹម្មា�ក់្រោព្រឹ�ើព្រឹបាស់រមួកំំង់វិហិារ

ចិ�ៃួៃ៨ទីីតា�ង់ ខែដ៏លជាអ�ក្រោណាយ៍រ�ស់ស�ីំរសជុំៃព្រឹ�ក្រោទីស

ម្មាោ ក្រោឡុសីំ ព្រឹ�មទាំ�ង់ចំិះសួរសំ�ទំីកខ ៃិង់ឧ�ត�មភ�វិកិាមយួ៍

ចិ�ៃួៃជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋចាស់ជុំរាខែដ៏ល�ើះខាតកំំង់ជីុំវិភា�

ព្រឹ�ចា�ថ្ងៃ�ៃចិ�ៃួៃ៣ព្រឹគួសារ ៃិង់ព្រឹគួសារជា�ក់្រោធិើើចិតា� ឡុីស័ក២

ព្រឹគួសារ ក្រោ�ព្រឹសុកទីឹកឈូុំ ក្រោ�ត�ក��ត នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូិលរមួព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈអំីម្មា�ក្រោ�ត� ព្រឹកុង់ ព្រឹសុក សីីអ��ី�ចិចំ�ីៃំ-

ភា�ថ្ងៃៃជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ៃិង់ផែ�ើផាយ៍អ��ីវិធិាៃការរ�ស់

ព្រឹកសួង់សំខាភបិាល (៣កំ� ៣ការ�រ) ៃិង់ទិីសក្រោ�ការងារ

�ៃ�រ�ស់សហគមៃឥ៍សាះ មកំំង់ក្រោ�ត� តាមក្រោគ្នាលការណ៍ៈរ�ស់

ព្រឹ�មំ�រាជុំរដាឋ ភបិាល ក្រោ�ភូមកិ��ង់ខ់ែកស ឃំុំ�ព្រឹត��ង់សខែង់ក

ក្រោ�ត�ក��ត នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃអាទិីតយ ទីី១១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខថំាកដ់៏ឹកនា�

សាសៃិកឥសាះ មតាមព្រឹ�ះវិហិារចិ�ៃួៃ៤២ព្រឹ�ះវិហិារ ក្រោ�

ភូមថិ្ងៃព្រឹ��ំង់ ឃំុំ�ថ្ងៃព្រឹ��ំង់ ក្រោ�ត�ក��ត នារក្រោសៀលថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខ ៃិង់ឧ�តថមភ�វិកិា

មយួ៍ចិ�ៃួៃជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋក��ំង់ក្រោធិើើចិតា� ឡុីស័កតាមផាះ

ចិ�ៃួៃ៣ព្រឹគួសារ ព្រឹ�មទាំ�ង់បាៃខែណៈនា�ដ៏ល់�ួកគ្នាតអ់��ី

វិធិាៃការការ�រជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ (៣កំ� ៣ការ�រ) ៃិង់ខែចិកក្រោគ្នា

ចិ�ៃួៃ៥៥កាល ៃិង់�ខែ�មយួ៍ចិ�ៃួៃជូុំៃសាសៃិកឥសាះ ម

តាមវិហិារ សព្រឹម្មា�ក់្រោធិើើ�ំណៈយនាក្រោ�លខាង់មំ� ខែដ៏លជា

អ�ក្រោណាយ៍ស�ីំរសជុំៃថ្ងៃៃព្រឹ�ក្រោទីសម្មាោ ក្រោឡុសីំ ក្រោ�ភូមមិ្មាោ កព់្រឹបាង់គ

ឃំុំ�ក��ង់ខ់ែព្រឹគង់ ក្រោ�ត�ក��ត នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�

២០២១។

-ចំិះព្រឹតួត�ិៃិតយទីីតា�ង់កខែៃះង់�ញ្ជូចំ ះស�សាសៃិកឥសាះ ម 

ខែដ៏លសាះ �ក់្រោដាយ៍សារជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩ ក្រោ�ភូមកិ��ង់ចិ់ិៃ ឃំុំ�

សាឹង់ខែកវិ ក្រោ�ត�ក��ត ក្រោ�ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូិលរមួផ�ល់សម្មាភ រ ៃិង់�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃជូុំៃដ៏ល់គណៈៈ-

អំីមំ្មា �ក្រោ�ត� ក្រោដ៏ើមីកី្រោព្រឹ�ើព្រឹបាស់ចាតខ់ែចិង់ ក្រោ�ក្រោ�លម្មាៃអំកសាះ �់

ក្រោដាយ៍សារជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ រមួម្មាៃ៖ ធំិង់បាញ់អាល់កំលចិ�ៃួៃ

៣ធំិង់ ៃិង់�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃ ជាអ�ក្រោណាយ៍ស�ីំរសជុំៃកំំង់

ក្រោ�ត�ក��ត ក្រោ�ភូមកិ��ង់ខ់ែកស ឃំុំ�ព្រឹត��ង់សខែង់ក ក្រោ�ត�ក��ត 

នារក្រោសៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចូិលរមួខែចិកក្រោគ្នាចិ�ៃួៃ២១៥កាល ៃិង់�ខែ�ចិ�ៃួៃ១២០



សកម្មភាពគណៈកម្មការ26
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

កាល សព្រឹម្មា�ក់្រោធិើើ�ំណៈយហាជីុំដ៏ល់សាសៃិកឥសាះ មកំំង់

ក្រោ�ត�ក��ត ៃិង់ក្រោ�ត�ខែក� ជាអ�ក្រោណាយ៍រ�ស់ស�ីំរសជុំៃថ្ងៃៃ

ព្រឹ�ក្រោទីសសិង់ា�ំរ ីៃិង់ព្រឹ�ក្រោទីសម្មាោ ក្រោឡុសីំ ក្រោ�ភូមដិ៏�ណាកហ់ះួង់ 

ឃំុំ�ថ្ងៃព្រឹ��ំង់ ក្រោ�ត�ក��ត នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត�ម សត្យ ណាឌី� សម្មាជិុំកគណៈៈកមាការ

ទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-នា�យ៍កអង់ករ២០០គីឡូុព្រឹកាម ម១ី០ក្រោកស ៃិង់�វិកិាមយួ៍

ចិ�ៃួៃ ជូុំៃព្រឹ�ជាការ�រភូមពិ្រឹទាំ�ង់ សងាក តស់ះព្រឹកាម ព្រឹកុង់ក្រោសៀម-

រា� ក្រោ�ត�ក្រោសៀមរា� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យ៍កអង់ករ១០០គីឡូុព្រឹកាម ម៥ីក្រោកស ព្រឹតី�៥យ៍ួរ ៃិង់

�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃ ជូុំៃព្រឹគួសារជា�ក់្រោធិើើចិតា� ឡីុស័ក ក្រោ�ភូមពិ្រឹទាំ�ង់

សងាក តស់ះព្រឹកាម ព្រឹកុង់ក្រោសៀមរា� ក្រោ�ត�ក្រោសៀមរា� នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ 

ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យ៍កអង់ករ២.២៥០គីឡូុព្រឹកាម ម១ី៨ក្រោកស ព្រឹតី�៣ក្រោកស

ៃិង់�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃ ខែចិកជូុំៃដ៏ល់កាួយ៍ៗ កំម្មារ ៃិង់ព្រឹគួសារ

ខែដ៏លម្មាៃជីុំវិភា��ើះខាតចិ�ៃួៃ១៥០នាក ់ ក្រោ�សងាក ត់

សះព្រឹកាម ព្រឹកុង់ក្រោសៀមរា� ក្រោ�ត�ក្រោសៀមរា� នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម មួ្បីង �ូយ៍ 

សម្មាជុំិកគណៈៈកមាការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញជុំួ�

ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់�ិភាកាការងារជាមយួ៍ៃឹង់ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកា

ព្រឹកុង់បាៃលំង់ ក្រោដ៏ើមីសីីា�រ់បាយ៍ការណ៍ៈសីី�ី ការងារផីល់

ក្រោសវាសាធារណៈៈជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ ការងារព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់

ៃឹង់ការរាតតាតជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ៃិង់ការអៃំវិត�ក្រោគ្នាលៃក្រោ�-

បាយ៍ភូម ិឃំុំ� សងាក ត ់ម្មាៃសំវិតថិភា�នាក្រោ�លកៃះង់ក្រោ� ក្រោ�

ព្រឹកុង់បាៃលំង់ ក្រោ�ត�រតៃគិរ។ី

2ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ ឃួ�ួ ឃួ�ំឌី� សម្មាជិុំកាគណៈៈកមាការ

ទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខ ព្រឹ�មទាំ�ង់ឧ�តថមភ

សម្មាភ រមយួ៍ចិ�ៃួៃរមួម្មាៃ៖ ព្រឹកម្មាចិ�ៃួៃ៧៥ព្រឹកម្មា សារំង់ចិ�ៃួៃ

២៥សារំង់ ម្មាោ ស់ចិ�ៃួៃ១០ព្រឹ�អ� ់ៃិង់សា�ុូចិ�ៃួៃ៥២ដំ៏� ជូុំៃ

សម្មាជិុំកព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ�ជុំយ័៍ ព្រឹសុកក��ង់ស់ាើ យ៍ ក្រោ�ត�ក��ង់ធ់ិ�

នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-នា�យ៍កក្រោទីៀៃព្រឹ�ះវិសា សម្មាភ រ�រកិាខ រ �ចិចយ័៍ផគតផ់គង់ច់ិងាា ៃ់

ៃិង់�ចិចយ័៍កសាង់វិត�មយួ៍ចិ�ៃួៃក្រោ�ព្រឹ�ក្រោគៃព្រឹ�ះក្រោមគណៈក្រោ�ត�

ៃិង់ព្រឹ�ះព្រឹគូក្រោ�អធិិការវិត�ចិ�ៃួៃ៣វិត� រមួម្មាៃ៖ វិត�ឥ�ៃាីយ៍ស៍�វិរៈ

(ក្រោ�វិត�ក��ង់ធ់ិ�) វិត�ក្រោទី�ៃិមិាត ៃិង់វិត�ខែសៃសិរ ី(ក្រោ�វិត�
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កីីខែសៃ) សថិតកំំង់ព្រឹកុង់សាឹង់ខែសៃ ក្រោ�ត�ក��ង់ធ់ិ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ 

ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យ៍កក្រោទីៀៃព្រឹ�ះវិសាចិ�ៃួៃ៥គូ ៃិង់ក្រោព្រឹគឿង់�រកិាខ ររមួម្មាៃ៖ 

អង់ករចិ�ៃួៃ២៥០គីឡូុព្រឹកាម ទីឹក�រសំិទីធចិ�ៃួៃ១០ក្រោកស ទឹីកខែផះ-

ក្រោឈុំើចិ�ៃួៃ១០ក្រោកស ថ្ងៃ��ោូវិខែផអមចិ�ៃួៃ៥០គីឡូុព្រឹកាម ខែផះក្រោ�ព

ចិ�ៃួៃ១៥០គីឡូុព្រឹកាម ៃិង់�ចិចយ័៍មយួ៍ចិ�ៃួៃក្រោ�ព្រឹ�ក្រោគៃព្រឹ�ះព្រឹគូ-

ក្រោ�អធិិការវិត�ចិ�ៃួៃ៥វិត� រមួម្មាៃ៖ វិត��មក្រោមព្រឹតី វិត��ិណីិៈយ៍៍

វិត�ក��ង់ស់ាើ យ៍ វិត�ក�ចីារ ៍ៃិង់វិត�ចាៃម់្មាោ លី សថិតកំំង់ព្រឹសុក

ក��ង់ស់ាើ យ៍ ក្រោ�ត�ក��ង់ធ់ិ� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧត�ម អុំក  គង់ សម្មាជិុំកគណៈៈកមាការទីី៦

ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ចូិលរមួយ៍កអ�ក្រោណាយ៍សក្រោម�ចិព្រឹកឡាក្រោហាម ស ដើខង 

ឧ�នាយ៍ករដ៏ឋម�ៃ�ី រដ៏ឋម�ៃ�ីព្រឹកសួង់មហាថ្ងៃផា ៃិង់ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ  

តាមរយ៍ៈមូលៃិធិិព្រឹកឡាក្រោហាមមៃំសែធិម ៌ខែចិកជូុំៃព្រឹ�ជា-

�លរដ៏ឋក��ំង់ជុំួ�ការល�បាកកំំង់ជីុំវិភា� ក្រោដាយ៍សារជុំ�ង់ឺ

កូវិដី៏-១៩ចិ�ៃួៃ៤៤២ព្រឹគួសារ មក�ីឃំុំ�ខំាចិរម្មាស ឃំុំ��ក្រោវិល

ឃំុំ�លាើ  ឃំុំ�អ��ិលព្រឹបា�ក្រោដ៏ើម ៃិង់ឃំុំ��ឹង់ព្រឹបា� កំំង់ព្រឹសុក�ក្រោវិល 

ក្រោ�ត�បាតដ់៏��ង់ ក្រោដាយ៍កំំង់មយួ៍ព្រឹគួសារទីទីួលបាៃ៖ អង់ករ១

បាវិ ម១ីក្រោកស ព្រឹតី�១យ៍ួរ ទឹីកសីំអំីវិទឹីកព្រឹតី១យួ៍រ ទីឹក�រសំិទីធ

៥យ៍ួរ ម្មាោ ស់១០ អាល់កំល១ដ៏� នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូិលរមួយ៍កអ�ក្រោណាយ៍សក្រោម�ចិព្រឹកឡាក្រោហាម ស ដើខង 

ឧ�នាយ៍ករដ៏ឋម�ៃ�ី រដ៏ឋម�ៃ�ីព្រឹកសួង់មហាថ្ងៃផា ៃិង់ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ  

តាមរយ៍ៈមូលៃិធិិព្រឹកឡាក្រោហាមមៃំសែធិម ៌រមួម្មាៃ៖ ម្មាៃ

អង់ករចិ�ៃួៃ៣០បាវិ ទឹីកព្រឹតីចិ�ៃួៃ៣០យ៍ួរ ទឹីកសីំអំីវិ៣០យ៍ួរ

ក្រោសៀវិក្រោ�ចិ�ៃួៃ២០០កាល �ុកិចិ�ៃួៃ២០០ក្រោដ៏ើម ខែចិកជូុំៃ

ព្រឹគួសារព្រឹកីព្រឹកចិ�ៃួៃ២០ព្រឹគួសារក��ំង់ជួុំ�ការល�បាក ៃិង់

សិសាៃំសិសែចិ�ៃួៃ៦២នាក ់ក្រោ�ភូមពិ្រឹកឡាញ់ ឃំុំ�ក��ង់-់

ក្រោព្រឹ�ៀង់ ព្រឹសុកសខែង់ក ក្រោ�ត�បាតដ់៏��ង់ នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣  ខែ�កកកដា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត�ម 

ព្រឹស�  ដើ��  សម្មាជុំិកគណៈៈកមាការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញនា�យ៍កក្រោទីៀៃព្រឹ�ះវិសា ៃិង់ក្រោទីយ៍យវិតថំ ក្រោ�ព្រឹ�ក្រោគៃ

ព្រឹ�ះសង់ឹគង់ក់្រោ�វិត�ចិ�ៃួៃ៣ គឺវិត�ព្រឹចិក្រោៃៀង់ខែផអម វិត�ព្រឹបា��ីមំ� 

សថិតកំំង់ឃំុំ�ព្រឹបា��ីមំ� ៃិង់វិត�ភូមគិរ សថិតកំំង់ឃំុំ�អង់គ�ំំរ ព្រឹសុក

ព្រឹទាំ�ង់ ក្រោ�ត�តាខែកវិ។

2ឯកឧត�ម ដើទ្ធ� យ៍ទំ្ធធ� សម្មាជុំិកគណៈៈកមាការទីី

៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ចំិះសួរសំ�ទំីកខ ៃិង់ខែចិកអ�ក្រោណាយ៍រមួម្មាៃ៖ អង់ករ ព្រឹតី�

ក��ោំង់ ទីឹកព្រឹតី ព្រឹកម្មា ៃិង់�វិកិា ជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋព្រឹកីព្រឹក ចិ�ៃួៃ

១០ព្រឹគួសារ ក្រោ�ភូមចិិ�ការក្រោចិក ឃំុំ��ង់ទឹីក ព្រឹសុកដ៏�ណាក-់
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ចិក្រោង់អើរ ក្រោ�ត�ខែក� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចំិះសួរសំ�ទំីកខ ៃិង់ខែចិកអ�ក្រោណាយ៍រមួម្មាៃ៖ អង់ករ ព្រឹតី�

ក��ោំង់ ទឹីកសីំអំីវិ ព្រឹកម្មា ៃិង់�វិកិា ជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋព្រឹកីព្រឹកចិ�ៃួៃ

១០ព្រឹគួសារ សថិតក្រោ�កំំង់ភូមអូិរព្រឹកសារ សងាក តអូ់រព្រឹកសារ 

ព្រឹកុង់ខែក� ក្រោ�ត�ខែក� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ក្រោលើកទឹីកចិិត�ព្រឹកុមព្រឹគូក្រោ�ទីយ ៃិង់

ព្រឹកុមការងារព្រឹសុកដ៏�ណាកច់ិក្រោង់អើរ ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ��ង់ទឹីក ចំិះ

ចាកវ់ាោ កស់ា�ង់ការ�រជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩ ជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋកំំង់

ឃំុំ��ង់ទឹីក  ក្រោ�សាលាឃំុំ��ង់ទឹីក ព្រឹសុកដ៏�ណាកច់ិក្រោង់អើរ ក្រោ�ត�

ខែក� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។  

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ក្រោលើកទឹីកចិិត�ព្រឹកុមព្រឹគូក្រោ�ទីយ ៃិង់

សួរសំ�ទំីកខព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ កំំង់យំ៍ទីធនាការចាកវ់ាោ កស់ា�ង់�ងាក រ

ជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩ ក្រោ�សងាក តថ់្ងៃព្រឹ�ធិ� ព្រឹកុង់ខែក� ក្រោ�ត�ខែក� នាព្រឹ�ឹក

ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ក្រោលើកទឹីកចិិត� ដ៏ល់ព្រឹកុមព្រឹគូក្រោ�ទីយ 

ព្រឹកុមការងារ ៃិង់�ង់�អូៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋកំំង់យំ៍ទីធនាការចាក-់

វាោ កស់ា�ង់�ងាក រជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ក្រោ�កំំង់ព្រឹសុកដ៏�ណាកច់ិក្រោង់អើរ 

ក្រោ�ត�ខែក� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃដ៏ៃទីី១៨ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។
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-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ក្រោលើកទឹីកចិិត� ដ៏ល់ព្រឹកុមព្រឹគូក្រោ�ទីយ 

ព្រឹកុមការងារ ៃិង់�ង់�អូៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋកំំង់យំ៍ទីធនាការចាក-់

វាោ កស់ា�ង់�ងាក រជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩ ក្រោ�សងាក តខ់ែក� ៃិង់សងាក ត់

អូរព្រឹកសារ ព្រឹកុង់ខែក� ក្រោ�ត�ខែក� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម 

សាយ៍ �ូរ�ិ សម្មាជុំិកគណៈៈកមាការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល ៃិង់សួរសំ�ទំីកខ ព្រឹ�មទាំ�ង់

បាៃឧ�តថមភៃូវិសម្មាភ រ ៃិង់�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃជូុំៃព្រឹកុមព្រឹ�ឹកា

ឃំុំ�ទាំ�ង់៩ កំំង់ព្រឹសុកក��ង់ខ់ែលង់ ក្រោ�ត�ក��ង់ឆំ់្នាំ�ង់ ។

2ឯកឧត�ម សែញមូ្បី សាម្បីូ� សម្មាជុំិកគណៈៈកមាការ

ទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-នា�យ៍កអ�ក្រោណាយ៍រមួម្មាៃ៖ ទឹីក�រសំិទីធចិ�ៃួៃ២០០យួ៍រ 

អាល់កំលចិ�ៃួៃ៥កាៃម្មាៃចិ�ណំៈះ១៥០លីព្រឹត ៃិង់ម្មាោ ស់

ចិ�ៃួៃ១មំៃឺម្មាោ ស់ ផីល់ជូុំៃគណៈៈកមាការព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់ជុំ�ង់ឺ

កូវិដី៏-១៩ ព្រឹសុកថាឡា�រវិាោ ត ់ក្រោ�ត�សាឹង់ខែព្រឹតង់ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៩ 

ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូិលរមួកំំង់�ិធិី�ំណៈយស� ៃិង់ក្រោគ្នារ�វិញិ្ញាញ ណៈកខៃធស�

ឯកឧត�ម ឈុំមឹ្បី រត្យនា ទីពី្រឹ�ឹការាជុំរដាឋ ភបិាល ថ្ងៃៃព្រឹ�ះ-

រាជាណាចិព្រឹកកមពំជា ៃិង់ជាអតីតព្រឹ�ធាៃព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាក្រោ�ត�

សាឹង់ខែព្រឹតង់ ក្រោ�ក្រោគហដាឋ ៃថ្ងៃៃស� សថិតកំំង់ភូមខិែព្រឹ�ក សងាក ត់

សាឹង់ខែព្រឹតង់ ព្រឹកុង់សាឹង់ខែព្រឹតង់ ក្រោ�ត�សាឹង់ខែព្រឹតង់ នារក្រោសៀលថ្ងៃ�ៃទីី

១០ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ សំ� �ណៈា ថា សម្មាជុំិកាគណៈៈកមាការ

ទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ជួុំ�ស�ក្រោណៈះស�ណាល សួរសំ�ទំីកខ ព្រឹកុមព្រឹ�ឹកាឃំុំ� ៃិង់

ព្រឹ�ធាៃភូមទិាំ�ង់១០ កំំង់ឃំុំ�ព្រឹត��ង់គ ព្រឹសុកក្រោជុំើង់ថ្ងៃព្រឹ� ក្រោ�ត�

ក��ង់ច់ាម ក្រោដ៏ើមីកី្រោឈុំើង់យ៍ល់សា� �រ់បាយ៍ការណ៍ៈ �ញ្ញាា

ក្រោផែង់ៗកំំង់មូលដាឋ ៃ ៃិង់�ញ្ញាា ជំុំ�វិញិក្រោរាគរាតតាតថ្ងៃៃជុំ�ងឺ់

កូវិដី៏-១៩ខែដ៏លក្រោកើតម្មាៃកំំង់ឃំុំ� ព្រឹ�មទាំ�ង់បាៃឧ�តថមភដ៏ល់

ព្រឹគួសារក��ំង់ក្រោធិើើចិតា� ឡុីស័កចិ�ៃួៃ៨ព្រឹគួសារ ក្រោដាយ៍កំំង់មយួ៍

ព្រឹគួសារទីទួីលបាៃ៖ អង់ករ១០គីឡូុព្រឹកាម ទឹីកព្រឹតី១យ៍ួរ ទឹីក-

សីំអំីវិ១យ៍ួរ ព្រឹតី�១២ក��ោំង់ ម១ីក្រោកស �វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃ ៃិង់

ជូុំៃក្រោសាហំុយ៍ក្រោធិើើដ៏�ក្រោណៈើ រដ៏ល់ព្រឹ�ធាៃភូមទិាំ�ង់១០ នាថ្ងៃ�ៃទីី

១៦ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2ឯកឧត�ម ស�ួ �� ់សម្មាជិុំកគណៈៈកមាការទីី១០

ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

- ចូិលរមួព្រឹ�ជំុំ�ជាមយួ៍ៃឹង់ព្រឹកុមការងារព្រឹសុកអង់គរធិ� ក្រោ�ត�

ក្រោសៀមរា�តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ក្រោដ៏ើមី�ីិភាកាផ្កាះ ស់��ូរក្រោ��ល់

អ��ីការក្រោរៀ�ចិ�ដ៏�ក្រោណៈើ រការចាកវ់ាោ កស់ា�ង់ការ�រជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩

ក្រោ�សាលាព្រឹសុកអង់គរធិ� ក្រោ�ត�ក្រោសៀមរា� នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កកកដា

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជុំួ�ស�ក្រោណៈះស�ណាលជាមយួ៍ៃឹង់អាជាា ធិរព្រឹសុកអង់គរធិ�

ព្រឹ�មទាំ�ង់�ិៃិតយទីីតា�ង់ចាកវ់ាោ កស់ា�ង់�ងាក រជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ក្រោ�

វិទិីាល័យ៍ ហំុៃ ខែសៃ អង់គរធិ� សថិតកំំង់ព្រឹសុកអង់គរធិ� ក្រោ�ត�

ក្រោសៀមរា� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១៕
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម យ៍ងូ់ 

សែសម្បី ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ

ចូិលរមួកំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�ស�ី�ី ការជុំ�រំញភា�ជាថ្ងៃដ៏គូសភា ក្រោដ៏ើមីី

ការអភវិិឌ្ឍឍព្រឹ�ក�ក្រោដាយ៍ចីិរភា� ៃិង់ក្រោ�ះើយ៍ត�ចិ�ក្រោ�ះវិ�ិត�ិ

កូវិដី៏-១៩ កំំង់ត��ៃព់្រឹតីក្រោកាណៈអភវិិឌ្ឍឍកមពំជា ឡាវិ ក្រោវិៀតណាម 

តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ក្រោ�សាលព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈកមាការទីី១ព្រឹ�ឹទីធ-

សភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម យ៍ងូ់ 

សែសម្បី ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា ឯកឧត�ម ម្បីូម្បី

�ុំ�នាង ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភា ឯកឧត�ម

ឈុំតិ្យ គឹម្បីោត្យ អៃំព្រឹ�ធាៃ ៃិង់ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ ឃួ�ួ 

ឃួ�ំឌី� សម្មាជុំិកាគណៈៈកមាការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ

ចូិលរមួកំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�ក្រោព្រឹតៀមចូិលរមួមហាសៃំិបាតអាយ៍បាោ

ក្រោលើកទីី៤២ ក្រោព្រឹកាមអធិិ�តីភា�ឯកឧត�មកិត�ិក្រោសដាឋ �ណិិៈត 

ជាម្បី  ដើយ៍ៀ�  ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី២រដ៏ឋសភា  ៃិង់

ជាព្រឹ�ធាៃព្រឹកុមសភាជាតិអាយ៍បាោ -កមពំជា  ក្រោដ៏ើមីពី្រឹ�កាស

ខែតង់តា�ង់សម្មាសភា� ៃិង់ខែ�ង់ខែចិកភារកិចិចការងារតាម

គណៈៈកម្មាា ធិិការជុំ�នាញៃីមយួ៍ៗ ព្រឹ�មទាំ�ង់�ញ្ញាា ក្រោផែង់ៗ ក្រោ�

សាលព្រឹ�ជំុំ�បាយ៍ៃ័ ថ្ងៃៃវិមិ្មាៃរដ៏ឋសភា។

2ឯកឧត�ម�ណិិៈត ម្បីូំង ឫទ្ធធ� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការ

ទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញ៖

-ចូិលរមួ�ិសាអាហារថ្ងៃ�ៃព្រឹតង់ ់ៃិង់�ិភាកាការងារវិៃិិ-

ក្រោ�គក្រោលើវិស័ិយ៍កសិកមា កសិឧសាហកមា ថាម�លកក្រោកើត

ក្រោឡុើង់វិញិ (ថាម�លសាអ ត) វិស័ិយ៍ស�ណៈង់ ់ៃិង់អចិលៃព្រឹទី�យ

ក្រោ�សាថ ៃទូីតឥណូិៈក្រោណៈសីំ ព្រឹ�ចា�ព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា នា

ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ទីទីួលជុំួ�ឯកឧតមី សាយ៍ ស�អា� ់រដ៏ឋម�ៃ�ីព្រឹកសួង់

�រសិាថ ៃ ក្រោដ៏ើមី�ីិភាកាអ��ីជុំ�ៃួយ៍ឧ�តថមភឡុដំ៏តស�រាមចិ�ៃួៃ

២កខែៃះង់ ជូុំៃដ៏ល់ត��ៃរ់មណីៈយ៍ដាឋ ៃអភវិិឌ្ឍឍៃក៍សិក្រោទីស-

ចិរណ៍ៈមោងំ់ ឫទីធខីែសៃជុំយ័៍ ក្រោ�ត�ក��ង់ស់ពឺ ៃិង់ត��ៃក់្រោ�ំរសមពំ្រឹទី

ខែកវិផំស ឃំុំ�ខែកវិផំស ព្រឹសុកសាឹង់ហាវិ ក្រោ�ត�ព្រឹ�ះសីហៃំ ក្រោ�

ការ�ិល័យ៍កណា� លព្រឹកុមហំុៃ មោំង់ ឫទីធីព្រឹគុ� រាជុំធាៃីភំ�ក្រោ�ញ

នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨  ខែ�កកកដា  ឆំ្នាំ�២០២១  ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ

ម្មា� ស�អា� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញដ៏ឹកនា�ព្រឹកុមសម្មាជិុំកព្រឹ�ឹទីធសភាទីទួីល�ៃាំកសហ-

ព្រឹ�តិ�ត�ិការអៃ�រសភាកមពំជា ឡាវិ ៃិង់ក្រោវិៀតណាម ចូិលរមួ

កំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈកមាការចិ�ក្រោ�ះកិចិចសភាកមពំជា ឡាវិ ៃិង់

ក្រោវិៀតណាម (CLV) តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ក្រោដ៏ើមី�ិីភាកាក្រោលើ

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ក្រោសចិក�ីព្រឹ�កាសរមួថ្ងៃៃសៃំិសីទីក្រោលើកទីី៨ ថ្ងៃៃ

គណៈៈកមាការកិចិចការ�រក្រោទីសថ្ងៃៃសភាកមពំជា-ឡាវិ-ក្រោវិៀត-

ណាម ក្រោព្រឹគ្នាង់ៃឹង់ព្រឹ�ព្រឹ�ឹត�ក្រោ�នាក្រោ�លខាង់មំ� ខែដ៏លព្រឹ�ក្រោទីស

សម្មាជុំិក សម្មាជុំិកាព្រឹ�ឹទ្ធធសភាចិូ�រមួ្បីកុងំ�ិធិ�ដើផេងៗ
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កមពំជាៃឹង់ក្រោធិើើជាម្មាច ស់ផាះ។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ៃិង់ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ 

ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ ម្មា� ស�អា� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៨

ព្រឹ�ឹទីធសភា  ៃិង់ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ  ឃួ�ួ  ឃួ�ំឌី�  សម្មាជិុំកា

គណៈៈកមាការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញចូិលរមួកំំង់កិចិច-

ព្រឹ�ជំុំ�ព្រឹកុមសម្មាជិុំកសភា�សីីវាោ យ៍បាោ កមពំជា (WAIPA) តាម

ព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ក្រោដ៏ើមី�ីិៃិតយ�ិភាកាផ�ល់ក្រោ��ល់ក្រោលើក្រោសចិក�ី

ព្រឹ�ង់ក្រោសចិក�សីក្រោព្រឹមចិរ�ស់គណៈៈកម្មាា ធិិការ�ស�ីវាោ យ៍បាោ  ៃិង់

�ញ្ញាា �ក�់ៃ័ធក្រោផែង់ៗ កំំង់ការក្រោព្រឹតៀមលកខណៈៈចូិលរមួកិចិច

ព្រឹ�ជំុំ�សៃំិបាតអាយ៍បាោ ក្រោលើកទីី៤២ ខែដ៏លក្រោរៀ�ចិ�ក្រោឡុើង់ក្រោដាយ៍

ព្រឹ�ក្រោទីសព្រឹ�ុុយ៍ក្រោណៈនាក្រោ�លខាង់មំ�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម ម្បីូម្បី 

�ុំ�នាង ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញចូិលរមួកំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈកម្មាា ធិិការៃក្រោ�បាយ៍ 

ថ្ងៃៃព្រឹកុមសភាជាតិអាយ៍បាោ -កមពំជា ក្រោព្រឹកាមអធិិ�តីភា�ឯកឧត�ម 

ឈាង �ំ� ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៥ រដ៏ឋសភា ៃិង់ជា

ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកម្មាា ធិិការៃក្រោ�បាយ៍ ថ្ងៃៃព្រឹកុមសភាជាតិអាយ៍-

បាោ -កមពំជា តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ក្រោដ៏ើមី�ីិៃិតយ�ិភាកា ផ�ល់ក្រោ�-

�ល់ក្រោលើក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ក្រោសចិក�ីសក្រោព្រឹមចិរ�ស់គណៈៈកម្មាា ធិិការ

ៃក្រោ�បាយ៍ ថ្ងៃៃអៃ�រសភាអាសុាៃ (AIPA) ៃិង់ការក្រោព្រឹតៀម

លកខណៈៈចូិលរមួមហាសៃំិបាតក្រោលើកទីី៤២ ខែដ៏លក្រោរៀ�ចិ�

ក្រោដាយ៍សភាព្រឹ�យុ៍ក្រោណៈ ក្រោ�គណៈៈកមាការទីី១០ ព្រឹ�ទឹីធសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម ឈុំតិ្យ

គឹម្បីោត្យ អៃំព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការទីី៥ ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ

អក្រោញ្ជូជ ើញចូិលរមួកំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈកម្មាា ធិិការអចិិថ្ងៃ�ៃ�យ៍៍

ទីទីួល�ៃាំកកិចិចការសង់គម ៃិង់វិ�ីធិម ៌ថ្ងៃៃសភាត��ៃអ់ាសីំ 

(APA) ក្រោដ៏ើមី�ីិៃិតយ ៃិង់�ិភាកាក្រោលើក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ក្រោសចិក�ី

សក្រោព្រឹមចិចិ�ៃួៃ១៣ តាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ខែដ៏លផាយ៍ក្រោចិញ�ី

វិមិ្មាៃរដ៏ឋសភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ៃិង់រក្រោសៀលថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម អាយ៍ ខ� អៃំព្រឹ�ធាៃគណៈៈកមាការ

ទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសភា បាៃអក្រោញ្ជូជ ើញចូិលរមួកំំង់កិចិចព្រឹ�ជំុំ�គណៈៈកម្មាា -

ធិិការក្រោសដ៏ឋកិចិចអាយ៍បាោ កមពំជា ដ៏ឹកនា�ក្រោដាយ៍ឯកឧត�ម ទ្ធ�

សគំ�ធ ព្រឹ�ធាៃគណៈៈកម្មាា ធិិការ  ក្រោដ៏ើមី�ីិភាកាក្រោលើការងារ

ក្រោព្រឹតៀមចូិលរមួ ៃិង់ការផ�ល់ធាតំចូិលក្រោលើក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ក្រោសចិ-

ក�ីសក្រោព្រឹមចិ ស�ី�ីការជុំ�រំញអាសុាៃឌី្ឍជុំី�លព្រឹ�ក�ក្រោដាយ៍

�រ�ិ�ៃ័ ំក្រោដ៏ើមីផី�ល់អ�ណាចិដ៏ល់សហព្រឹគ្នាស មពី្រឹកូតូចិ ៃិង់

មធិយម ៃិង់ក្រោដ៏ើមី�ីព្រឹងឹ់ង់សម្មាហរណៈកមាក្រោសដ៏ឋកិចិចអាសុាៃ 

ៃិង់ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ក្រោសចិក�ីសក្រោព្រឹមចិ ស�ី�ីការសា� រក្រោសដ៏ឋកិចិចក្រោឡុើង់

វិញិក្រោព្រឹកាយ៍�ីវិ�ិត�ិជុំ�ងឺ់កូវិដិ៏-១៩៖ កិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�ិការវិស័ិយ៍

ក្រោទីសចិរណ៍ៈក្រោ�ត��ៃអ់ាសុាៃ ថ្ងៃៃមហាសៃំិបាតអៃ�រសភា

អាយ៍បាោ ក្រោលើកទីី៤២ ខែដ៏លៃឹង់ព្រឹ�ព្រឹ�ឹត�ក្រោ�នាក្រោ�លខាង់មំ�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩-៣០ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ 

ឯម្បី ផលាម្បីំ�� សម្មាជុំិកាគណៈៈកមាការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសភា

បាៃអក្រោញ្ជូជ ើញចូិលរមួសិកាខ សាលាតាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធៃិមិាត 

ខែដ៏លផាយ៍ក្រោចិញ�ីទីពី្រឹកុង់ហែខឺែណៈវិ ព្រឹ�ក្រោទីសសើីស ស�ី�ីការ

សា� រក្រោឡុើង់វិញិក្រោព្រឹកាយ៍�ីជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ តាមរយ៍ៈចិកខំវិស័ិយ៍

សិទីធិមៃំសែ“ក្រោតើសភាបាៃចូិលរមួចិ�ខែណៈកអើី�ះះ?” ៃិង់ម្មាៃ

ការចូិលរមួ�ីសម្មាជុំិក សម្មាជុំិកា ថ្ងៃៃសហភា�អៃ�រសភា 

(IPU) ក្រោ�សាលសៃំិសីទីបាយ៍ៃ័ ថ្ងៃៃវិមិ្មាៃរដ៏ឋសភា៕
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អគគដើ�ខាធិិការដាឋ �ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាព្រឹ�ជុំំ��ូកសរ�ំ�ទ្ធធផ�ការងារព្រឹ�ចាំ�សែខម្បីិថុំនា
�ិងឆម្មាសទ្ធ�១ ព្រឹ�ម្បីទាំ�ងក�ណៈត្យ់ទ្ធិសដើ�ការងារ��ៃ

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ អគគក្រោលខាធិិការ-

ដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃព្រឹ�ជំុំ��ូកសរំ�លទីធផលការងាររ�ស់

អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភាព្រឹ�ចា�ខែ�ម�ំិនា ៃិង់�ម្មាស

ទីី១ ព្រឹ�មទាំ�ង់ក្រោលើកទិីសក្រោ�ការងារសព្រឹម្មា��់ម្មាសទីី២ ឆំ្នាំ�

២០២១ ក្រោព្រឹកាមអធិិ�តីភា�ឯកឧត�ម អុំ� សារទឹ្ធធ អគគក្រោលខា-

ធិិការព្រឹ�ទឹីធសភា តាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ក្រោដាយ៍ម្មាៃការអក្រោញ្ជូជ ើញ

ចូិលរមួ�ីថំាកដ់៏ឹកនា�អង់គភា�ចិ�ណំៈះអគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃ

ព្រឹ�ឹទីធសភា ចា��់ីព្រឹ�ធាៃនាយ៍កដាឋ ៃក្រោឡុើង់។

ក្រោ�កំំង់ឱ្យកាសក្រោនាះ កម៏្មាៃការ�ញ្ញាច �ង់វិកី្រោដ៏អូ�ូកសរំ�

លទីធផលការងារកំំង់ខែ�ម�ំិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ៃិង់កិចិច�ិភាកា

ផ្កាះ ស់��ូរ�ទី�ិក្រោសាធិៃក៍ារងារ �ញ្ញាា ព្រឹ�ឈុំម ស�ណូៈម�រ

ព្រឹ�មទាំ�ង់មតិ�ូកសរំ�រ�ស់ឯកឧត�ម អុំ� សារទឹ្ធធ អគគក្រោលខា-

ធិិការព្រឹ�ឹទីធសភា។

ម្មាៃព្រឹ�សាសៃ�ូ៍កសរំ�នាក្រោ�លក្រោនាះ ឯកឧត�ម អុំ� សារទឹ្ធធ

អគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភា បាៃកតស់ម្មាគ ល់ថា កំំង់�ម្មាស

ទីី១ អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃរាោ �រ់ង់ការងារ

ក្រោលើមំ�ងារទាំ�ង់៥រ�ស់ព្រឹ�ឹទីធសភា ក្រោដាយ៍ទីទីួលលទីធផល

�ោ ង់លអព្រឹ�ក្រោសើរ។ ក្រោទាំះ�ីសថិតកំំង់កាលៈក្រោទីសៈល�បាក ៃិង់

សាំគសាា ញ�ោ ង់ណាកក៏្រោដាយ៍ អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធ-

សភាបាៃ�ិត���តខ់ែ�ៃតាមសាថ ៃភា�ជាកខ់ែស�ង់កំំង់ការ

ផ�ល់ក្រោសវាជូុំៃថំាកដឹ់៏កនា� សម្មាជុំិកព្រឹ�ឹទីធសភា ��ក្រោ�ញមំ�-

ងាររ�ស់�ះួៃបាៃក្រោដាយ៍រលូៃ។ ទីៃាមឹៃឹង់ក្រោនាះ អគគក្រោលខា-

ធិិការដាឋ ៃកប៏ាៃក្រោផ្កា� តការយ៍កចិិត�ទំីកដាកក់ារចាកថំ់ា��ងាក រ

ជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ជូុំៃសម្មាជិុំកព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់ម�ៃ�ីរាជុំការ ក្រោដ៏ើមីី

ព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់ៃឹង់ការរកីរាលដាលថ្ងៃៃជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩។ ជា

ឯកឧត�ម អុំ� សារទឹីធ ដឹ៏កនា�កិចិចព្រឹ�ជំុំ��ូកសរំ�លទីធផលការងារព្រឹ�ចា�ខែ�ម�ំិនា

ថំាកដឹ់៏កនា�អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភាចូិលរមួព្រឹ�ជំុំ��ូកសរំ�លទីធផលការងារព្រឹ�ចា�ខែ�ម�ំិនា ៃិង់�ម្មាសទីី១តាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ
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�ិក្រោសស ថំាកដ់៏ឹកនា� ៃិង់ម�ៃ�រីាជុំការទាំ�ង់អស់បាៃ�ិត��

ព្រឹ�ងឹ់ខែព្រឹ�ង់ខែព្រឹ�កាះ យ៍�ញ្ញាា ព្រឹ�ឈុំមឱ្យយក្រោ�ជាកាលាៃំវិត�ភា� 

តាមយ៍ៃ�ការព្រឹ��ៃ័ធ�ក្រោចិចកវិទិីា�ត័ម៌្មាៃក្រោលើព្រឹគ�វ់ិស័ិយ៍ថ្ងៃៃ

ការងារព្រឹ�ចា�ថ្ងៃ�ៃ រដ៏ឋបាលក្រោអឡិុចិព្រឹតូៃិចិ ៃិង់ក្រោរៀ�ចិ�កិចិចព្រឹ�ជំុំ�

អៃ�រជាតិនានាតាមព្រឹ��ៃ័ធវិកី្រោដ៏អូទាំ�ង់ថ្ងៃផាកំំង់សាថ �ៃ័ កដូ៏៏ចិជា

ព្រឹក��ណិ័ៈជាតិ ៃិង់អៃ�រជាតិ ក្រោដ៏ើមីធីានាៃិរៃ�រភា�ការងារ

ឱ្យយព្រឹស�តាមសាថ ៃភា�ជាកខ់ែស�ង់ ៃិង់តព្រឹមូវិការចា�បាចិរ់�ស់

សាថ �ៃ័ ៃិង់ព្រឹ�ក្រោទីសជាតិ។

ជាមយួ៍គំ្នាក្រោនាះសកមាភា�ក្រោលចិក្រោធាះ  គឺការយ៍កចិតិ�ទំីកដាក់

ក្រោធិើើសកមាភា�ក្រោឆ្នាំព ះក្រោ�កាៃមូ់លដាឋ ៃតាមរយ៍ៈការចូិលរមួ

យំ៍ទីធនាការព្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់ៃឹង់ការរកីរាលដាលថ្ងៃៃជុំ�ងឺ់កូវិដី៏-

១៩ ៃិង់ការយ៍កចិិត�ទំីកដាករ់�ស់ថំាកដឹ់៏កនា� ៃិង់សម្មាជិុំក

សម្មាជិុំកាព្រឹ�ឹទីធសភាចិ�ក្រោ�ះព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋខែដ៏លម្មាៃជីុំវិភា��ើះ-

ខាត ៃិង់ក��ំង់ក្រោធិើើចិតា� ឡីុស័ក ការក្រោរៀ�ចិ�ក្រោវិទិីកា កិចិច�ិក្រោព្រឹគ្នាះ-

ក្រោ��ល់ ការក្រោឈុំើង់យ៍ល់អ��ីវិឌ្ឍឍៃភា�ជាវិជិុំជម្មាៃក្រោព្រឹកាយ៍

ការក្រោរៀ�ចិ�ក្រោវិទិីកា ព្រឹ�មទាំ�ង់ការចូិលរមួចិ�ខែណៈកដ៏ល់ការអភ-ិ

វិឌ្ឍឍក្រោលើព្រឹគ�វ់ិស័ិយ៍ក្រោ�ថំាកក់្រោព្រឹកាមជាតិ។

ក្រោដ៏ើមីឱី្យយព្រឹស�តាម�រ�ិទីថ្ងៃៃការវិវិិឌ្ឍឍ�ាី ជា�ិក្រោសសការក្រោធិើើ

វិចិារណៈកមា�វិកិាឆំ្នាំ�២០២១  អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ទឹីធសភា 

�ិត���ព្រឹងឹ់ង់ព្រឹ�សិទីធភា�ចិ�ណាយ៍ ក្រោដាយ៍អៃំវិត�ក្រោគ្នាល-

ការណ៍ៈសៃែ�ស�ថ្ងៃចិ 3E’s ក្រោដ៏ើមីធីានាៃិរៃ�រភា� ៃិង់ព្រឹ�ព្រឹកតី

ភា�ការអៃំវិត��វិកិាឆំ្នាំ�២០២១រហូតដ៏ល់ដ៏�ណាចិឆំ់្នាំ� ក្រោដាយ៍

ក្រោផ្កា� តខែតក្រោលើការងារអាទីិភា�ខែដ៏លចា�បាចិ�់�ផំត ស�ខាៃ់

��ផំត ៃិង់�នាា ៃ�់�ផំត។ 

សព្រឹម្មា�ទ់ីិសក្រោ�ការងារនាក្រោ�លខាង់មំ� ឯកឧត�ម

អគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃក�ណៈតឱ់្យយព្រឹគ�អ់ង់គភា� ៃិង់

ម�ៃ�ីរាជុំការទាំ�ង់អស់ ព្រឹតូវិអៃំវិត�ក្រោសចិក�ីខែណៈនា�រ�ស់រាជុំ-

រដាឋ ភបិាល ៃិង់ព្រឹកសួង់សំខាភបិាលឱ្យយបាៃមំងឺ់ម្មាោ ត ់ព្រឹ�ម-

ទាំ�ង់�ៃ�ចូិលរមួអៃំវិត�វិធិាៃការ “៣ការ�រ ៣កំ�”ឱ្យយបាៃលអ

ព្រឹ�ក្រោសើរ �ីក្រោព្រឹ�ះជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ក្រោ��ៃ�ជាការគ�រាមគ�ខែហង់

ក្រោ�ក្រោឡុើយ៍។ ទីៃាមឹគំ្នាក្រោនាះ ព្រឹគ�អ់ង់គភា�ទាំ�ង់អស់ព្រឹតូវិ�ៃ�

យ៍កចិតិ�ទំីកដាក�់ពស់ផ�ល់ក្រោសវាជូុំៃសម្មាជិុំក សម្មាជុំិកា

ព្រឹ�ឹទីធសភាឱ្យយបាៃលអ ៃិង់ព្រឹគ�ព់្រឹជុុំង់ក្រោព្រឹជាយ៍ក្រោលើមំ�ងារទាំ�ង់៥

រ�ស់ព្រឹ�ទឹីធសភា៕

(អតថ�ទី៖ៃំត  សចិចៈ)

ថំាកដឹ់៏កនា�អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភាចូិលរមួព្រឹ�ជំុំ��ូកសរំ�លទីធផលការងារព្រឹ�ចា�ខែ�ម�ំិនា ៃិង់�ម្មាសទីី១តាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ
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អគគដើ�ខាធិិការដាឋ �ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា �ិងអគគដើ�ខាធិិការដាឋ �រ�ឋសភាកម្បីុំជាចិំ�ហ៊ុត្យថដើ�ខា
ដើ�ើអ�ំសេរណៈៈន្ត្រៃ�ការដើោគយ៍�គុ់្នាជាម្បីួយ៍�ឹងម្បីជុំឈម្បីណៈឌ �សភាអាសំ� (PCAsian)

ក្រោដ៏ើមី�ីព្រឹងឹ់ង់ព្រឹក��ណិ័ៈកិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�កិារសព្រឹម្មា�ក់ារ

អភវិិឌ្ឍឍសមតថភា� ៃិង់ជុំ�នាញរ�ស់ម�ៃ�ីរដ៏ឋសភា  ៃិង់ព្រឹ�ឹទីធ-

សភាកមពំជា ៃិង់សព្រឹម្មា�ក់ារអៃំវិត�សកមាភា�ដ៏ថ្ងៃទីក្រោទីៀត កំំង់

ការផ្កាះ ស់��ូរខែចិករ �ខែលក�ទី�ិក្រោសាធិៃ ៍ៃិង់ការអៃំវិត�លអៗ

រវាង់សភាកំំង់ត��ៃ ់ៃិង់សភាដ៏ថ្ងៃទី ស�ក្រោ�ក្រោលើកកមពស់ការ

អៃំវិត�មំ�ងាររ�ស់សភា នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�

២០២១ ឯកឧត�ម អុំ� សារទឹ្ធធ អគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភា 

ឯកឧត�ម ដើ�ង ដើ�ូង�ងំ អគគក្រោលខាធិិការរដ៏ឋសភា ៃិង់

ក្រោលាក គឹម្បីោត្យ ដារូាំរទិ្ធធ នាយ៍កព្រឹ�តិ�ត�ិថ្ងៃៃមជុំឈមណិៈល

សភាអាសីំ (PCAsian) បាៃអក្រោញ្ជូជ ើញចំិះហតថក្រោលខាក្រោលើអៃំ-

សែរណៈៈថ្ងៃៃការក្រោ�គយ៍ល់គំ្នារវាង់អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃ

ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃរដ៏ឋសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជា-

ណាចិព្រឹកកមពំជា ជាមយួ៍ៃឹង់មជុំឈមណិៈលសភាអាសីំ តាម

ព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ។

ការចំិះអៃំសែរណៈៈក្រោនាះម្មាៃក្រោគ្នាល��ណៈង់�ក្រោង់កើតព្រឹក�-

�ណិ័ៈកិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�ិការជាផះូវិការកំំង់ភា�ជាថ្ងៃដ៏គូរវាង់

សភាកមពំជា ៃិង់មជុំឈមណិៈលសភាអាសីំ ក្រោដ៏ើមីរីមួគំ្នាក្រោរៀ�ចិ�

កមាវិធីិិ�ណៈ�ំ ះ�ណា� លកំំង់ការ�ព្រឹងឹ់ង់សមតថភា�ដ៏ល់ម�ៃ�ីថ្ងៃៃ

អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃសភាទាំ�ង់�ីរ ក្រោលើជុំ�នាញចា�បាចិខ់ែដ៏ល

ជាតព្រឹមូវិការរ�ស់សភា ជាអាទី៖៍ ជុំ�នាញព្រឹសាវិព្រឹជាវិសភា ការ

�ណៈ�ំ ះ�ណា� លព្រឹគូ�ក្រោងាគ ល វិភិាគសារក្រោ�ើភណិៈ ការទូីតសភា

ការព្រឹបាព្រឹស័យ៍ក្រោ�ះើយ៍�ះង់សភា �ក្រោចិចកក្រោទីសកំំង់ការតាកខ់ែតង់

ក្រោសចិក�ីព្រឹ�ង់ចិា� ់ក្រោសចិក�ីក្រោសំើចិា� ់ការងាររ�ស់គណៈៈ-

កមាការសភា ៃិង់ជុំ�នាញ�ក�់ៃ័ធកិចិចការសភាក្រោផែង់ក្រោទីៀត 

ព្រឹ�មទាំ�ង់សហការគ្នា�ព្រឹទីដ៏ល់ការក្រោរៀ�ចិ�ក្រោវិទិីកា ៃិង់សិកាខ -

សាលាក្រោលើព្រឹ�ធាៃ�ទីស�ខាៃ់ៗ ជាតព្រឹមូវិការរ�ស់សភា។

កំំង់�ិធិីចំិះហតថក្រោលខាក្រោលើអៃំសែរណៈៈថ្ងៃៃការក្រោ�គយ៍ល់

គំ្នាក្រោនាះ ឯកឧត�ម អុំ� សារទឹ្ធធ អគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់

ឯកឧត�ម ដើ�ង ដើ�ូង�ងំ អគគក្រោលខាធិិការរដ៏ឋសភា បាៃ

សខែម�ង់អ�ណៈរគំណៈដ៏ល់វិទិីាសាថ ៃសភាកមពំជា (PIC) ខែដ៏ល

បាៃសហការជួុំយ៍គ្នា�ព្រឹទីដ៏ល់ការ�ណៈ�ំ ះ�ណា� ល ៃិង់អភវិិឌ្ឍឍៃ៍

ធិៃធាៃមៃំសែរ�ស់សភាកមពំជា ៃិង់សភាត��ៃន់ាក្រោ�ល

ឯកឧត�ម អុំ� សារទឹីធ អគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភា

ថំាកដឹ់៏កនា�អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភាចូិលរមួកំំង់�ិធីិចំិះហតថក្រោលខាក្រោលើអៃំសែរណៈៈតាមព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ
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កៃះង់ក្រោ�។ ឯកឧត�មអគគក្រោលខាធិិការទាំ�ង់�ីរកប៏ាៃសខែម�ង់

ៃូវិការអ�អរសាទីរចិ�ក្រោ�ះការវិវិិឌ្ឍឍរ�ស់វិទិីាសាថ ៃសភា

កមពំជា ក្រោ�ជាមជុំឈមណិៈលសភាអាសីំ ក្រោដ៏ើមីរីមួចិ�ខែណៈកដ៏ល់

ការជួុំយ៍គ្នា�ព្រឹទីដ៏ល់ការ�ព្រឹង់ឹង់សមតថភា�ម�ៃ�ីសភាកមពំជា 

ៃិង់សភាត��ៃ។់ អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់រដ៏ឋសភា 

ម្មាៃសង់ឹមឹថា អៃំសែរណៈៈថ្ងៃៃការក្រោ�គយ៍ល់គំ្នាក្រោៃះ ៃិង់

អៃំញ្ញាញ តឱ្យយសភាកមពំជា�ៃ��ព្រឹងឹ់ង់ ៃិង់�ព្រឹងី់កកិចិចសហព្រឹ�តិ-

�ត�ិការជាមយួ៍ៃឹង់មជុំឈមណិៈលសភាអាសីំ កំំង់ការអភវិិឌ្ឍឍ

សមតថភា� ៃិង់ជុំ�នាញរ�ស់ម�ៃ�ីសភាកមពំជា ៃិង់សព្រឹម្មា�់

ការអៃំវិត�សកមាភា�នានា កំំង់ការផ្កាះ ស់��ូរខែចិករ �ខែលក�ទី-

�ិក្រោសាធិៃ ៍ៃិង់ការអៃំវិត�លអៗរវាង់សភាកំំង់ត��ៃ ់ៃិង់សភា

កមពំជា។

នាឱ្យកាសក្រោនាះខែដ៏រ ក្រោលាក គឹម្បីោត្យ ដារូាំរទិ្ធធ នាយ៍ក-

ព្រឹ�តិ�ត�ិថ្ងៃៃមជុំឈមណិៈលសភាអាសីំ បាៃ�ងាា ញៃូវិការតា�ង់

ចិិត�រ�ស់មជុំឈមណិៈលសភាអាសីំ កំំង់ការចូិលរមួជុំួយ៍គ្នា�ព្រឹទី

ដ៏ល់ការអភវិិឌ្ឍឍធិៃធាៃមៃំសែរ�ស់សភាកមពំជា ៃិង់បាៃ

ខែ�ះង់អ�ណៈរគំណៈដ៏ព៏្រឹជាលក្រោព្រឹ�ចិ�ក្រោ�ះសភាកមពំជា ខែដ៏លបាៃ

ជុំួយ៍គ្នា�ព្រឹទី ៃិង់�ៃ�កិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�ិការជាមយួ៍ៃឹង់មជុំឈ-

មណិៈលសភាអាសីំ។ ក្រោជាគជុំយ័៍ ៃិង់សមទិីធផលរ�ស់វិទិីា-

សាថ ៃសភាកមពំជាខែដ៏លសក្រោព្រឹមចិបាៃនាក្រោ�លកៃះង់ក្រោ� ក៏

ដូ៏ចិជាការវិវិិឌ្ឍឍរ�ស់វិទិីាសាថ ៃ�ីអង់គការកព្រឹមតិជាតិ ក្រោ�ជា

អង់គការកព្រឹមតិត��ៃ ់ៃិង់ក្រោដាយ៍សារម្មាៃការជុំួយ៍គ្នា�ព្រឹទី�ីសភា

កមពំជា ៃិង់អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ទឹីធសភា ៃិង់រដ៏ឋសភាកមពំជា

ព្រឹ�មទាំ�ង់�ីស�ណាកស់ភាជាសម្មាជុំិកអៃ�រសភាអាសុាៃ 

(AIPA) កដូ៏៏ចិជាការគ្នា�ព្រឹទី�ៃ��នាា ��ី់ថ្ងៃដ៏គូអភវិិឌ្ឍឍ៕

(អតថ�ទី៖ក្រោទី� មករា ៃិង់រូ�ភា�៖ៃំត សចិចៈ)

ថំាកដឹ់៏កនា�អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃសភាកមពំជា ៃិង់ថំាកដឹ់៏កនា�មជុំឈមណិៈលសភាអាសីំ

ថំាកដឹ់៏កនា�អគគក្រោលខាធិិការដំាៃព្រឹ�ឹទីធសភា
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អគគដើ�ខាធិិការដាឋ �ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា �ិងសម្មាគម្បីអុកព្រឹសា�ព្រឹជា��ឌី្ឍ�ភា�កម្បីុជំា-ចិិ�
ដើរៀ�ចិ�កិចិចស�ទនាតាម្បីអ�ឡាញ សៃ���ខួ�៦៣ឆុាំ �ន្ត្រៃ�ទ្ធ�នាក់ទ្ធ��ងការទ្ធូត្យកមុ្បីំជា-ចិិ�

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៩  ខែ�កកកដា  ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧត�ម 
អុំ�  សារទឹ្ធធ  អគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភា  បាៃអក្រោញ្ជូជ ើញជា
អធិិ�តីភា�កំំង់�ិធីិ�ិទីកិចិចសៃានាតាមអៃឡាញ ស�ី�ី�ួ�
៦៣ឆំ្នាំ�ទី�នាកទ់ី�ៃង់ការទូីតកមពំជា-ចិៃិ ក្រោ�សាលសិកាខ សាលា
�ណាា ល័យ៍ព្រឹ�ឹទីធសភា។

ម្មាៃមតិនាឱ្យកាសក្រោនាះ ឯកឧត�ម អុំ� សារទឹ្ធធ អគគក្រោលខា-
ធិិការព្រឹ�ឹទីធសភា បាៃសខែម�ង់ៃូវិការអ�អរសាទីរ�ោ ង់កកក់្រោ��
��ផំតកំំង់ឱ្យកាសដ៏វ៏ិកិ្រោសសវិសិាលថ្ងៃៃ�ួ�ក្រោលើកទីី៦៣ឆំ្នាំ� ថ្ងៃៃ
ទី�នាកទ់ី�ៃង់ការទូីតកមពំជា-ចិិៃ។ ឯកឧត�មកប៏ាៃរមះកឹអ��ី
ទី�នាកទ់ី�ៃង់ការទូីតថ្ងៃៃព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរកមពំជា ៃិង់ចិិៃ ខែដ៏ល
ព្រឹតូវិបាៃ�ក្រោង់កើតក្រោឡុើង់ក្រោដាយ៍សក្រោមីចិព្រឹ�ះ�រមរតៃក្រោកាដ៏ឋ ៃិង់
ឯកឧត�ម ជុំូ ដើអ�ឡាយ៍ អតីតនាយ៍ករដ៏ឋម�ៃីី ថ្ងៃៃសាធា-
រណៈរដ៏ឋព្រឹ�ជាម្មាៃិតចិិៃ។ 

ឯកឧត�មអគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃក្រោលើកក្រោឡុើង់ថា 

ចិ�ណៈង់មតិ�ភា�ដ៏រ៏ងឹ់ម្មា�រវាង់កមពំជា ៃិង់ចិិៃ បាៃ�ងាា ញឱ្យយ
ក្រោឃុំើញតាមរយ៍ៈការផ្កាះ ស់��ូរទីសែៃកិចិច�ោ ង់ញឹកញុំា�រ់វាង់
ថំាកដ់៏ឹកនា�ក��ូលថ្ងៃៃព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរ។ ព្រឹ�ក្រោទីសចិិៃខែតង់
ចាតទំ់ីកទី�នាកទ់ី�ៃង់ក្រោទីើភាគីកមពំជា-ចិិៃ គឺជាទី�នាកទ់ី�ៃង់
ខែដ៏កខែ�� ខែដ៏លមៃិម្មាៃអំកណាអាចិ��ខែ�កបាៃ។ ព្រឹ�ក្រោទីស
កមពំជាខែតង់ព្រឹ�កាៃខ់ាជ �ៃូ់វិក្រោគ្នាលៃក្រោ�បាយ៍ចិៃិខែតមយួ៍ 
ក្រោហើយ៍បាៃគ្នា�ព្រឹទីៃូវិគ�ៃិតផ�ួចិក្រោផ�ើម «ខែ�ែព្រឹកវាតម់យួ៍ ផះូវិមយួ៍»
«មូលៃិធិផិះូវិសូព្រឹត» ៃិង់ «ធិនាគ្នារវិៃិិក្រោ�គក្រោហដាឋ រចិនាសមពៃ័ធ
អាសីំ» �ក្រោង់កើតក្រោឡុើង់ក្រោដាយ៍សាធារណៈរដ៏ឋព្រឹ�ជាម្មាៃិតចិិៃ ខែដ៏ល
ជាយំ៍ទីធសា�ស�ៃក្រោ�បាយ៍ការទូីត ៃិង់ក្រោសដ៏ឋកិចិច ក្រោដ៏ើមី�ីព្រឹងឹ់ង់
ភា�ជាថ្ងៃដ៏គូ ៃិង់ជុំ�រំញការអភវិិឌ្ឍឍរវាង់ព្រឹ�ក្រោទីសកំំង់ត��ៃ់
ខែ�ែព្រឹកវាត ់ៃិង់ផះូវិសូព្រឹត តាមរយ៍ៈការតភាជ �ផ់ះូវិក្រោគ្នាក ផះូវិទឹីក 
ៃិង់ផះូវិខែដ៏ក ក្រោដ៏ើមី�ីក្រោង់កើៃការវិៃិិក្រោ�គ ការដឹ៏កជុំញ្ជូជូ ៃ ការ
ផ្កាះ ស់��ូរព្រឹ�ជាជុំៃ ៃិង់វិ�ីធិមជ៌ាក្រោដ៏ើម។ ការវិៃិិក្រោ�គរ�ស់

ថំាកដឹ់៏កនា�អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភាចូិលរមួកំំង់កិចិចសៃានាអៃឡាញ ស�ី�ី�ួ�៦៣ឆំ្នាំ�ទី�នាកទ់ី�ៃង់ការទូីតកមពំជា-ចិិៃ

ទិីដ៏ឋភា�ចូិលរមួកំំង់កមាវិធីិិកិចិចសៃានាអៃឡាញឯកឧត�ម អុំ� សារទឹីធ ម្មាៃមតិ�ូកសរំ� ៃិង់�ិទីកមាវិធីិិ
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ចិៃិក្រោដាយ៍ផ្កាា ល់ក្រោ�កមពំជា បាៃរមួចិ�ខែណៈក�ោ ង់ស�ខាៃ់
ដ៏ល់ក�ក្រោណៈើ ៃក្រោសដ៏ឋកិចិចព្រឹ�ចា�ឆំ្នាំ�រ�ស់កមពំជាកំំង់រយ៍ៈក្រោ�ល
�ោំនាា ៃឆំ្នាំ�ចំិង់ក្រោព្រឹកាយ៍ក្រោៃះ។

ឯកឧត�មអគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃម្មាៃព្រឹ�សាសៃ៍
ថា សាធារណៈរដ៏ឋព្រឹ�ជាម្មាៃិតចិិៃបាៃកាះ យ៍ជាព្រឹ�ក្រោទីសធិ�ជាង់
ក្រោគខែដ៏លបាៃផ�ល់់ជុំ�ៃួយ៍អភវិិឌ្ឍឍ ព្រឹបាកក់មច ីៃិង់ហិរញ្ជូញ�ីទាំៃ
ឥតស�ណៈង់ជាក្រោព្រឹចិើៃដ៏ល់ព្រឹ�ក្រោទីសកមពំជា។ ជុំ�ៃួយ៍ ៃិង់ការ
គ្នា�ព្រឹទីរ�ស់ព្រឹ�ក្រោទីសចិិៃដ៏ល់ព្រឹ�ក្រោទីសកមពំជា បាៃរមួចិ�ខែណៈក
�ោ ង់ស�ខាៃម់ៃិអាចិ�ើះបាៃកំំង់ការជុំួយ៍ឱ្យយកមពំជាខែ�រកា
បាៃៃូវិអធិិ�ក្រោតយ៍យភា� សៃ�ិសំ� ៃិង់សថិរភា�ៃក្រោ�បាយ៍
កំំង់ព្រឹ�ក្រោទីស។ �ាីៗក្រោៃះផង់ខែដ៏រ កំំង់កាលៈក្រោទីសៈដ៏ល៏�បាក
ថ្ងៃៃការ�ះង់រកីរាលដាលថ្ងៃៃជុំ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ព្រឹ�ក្រោទីសចិិៃបាៃ�ៃ�
ជុំួយ៍ដ៏ល់ព្រឹ�ក្រោទីសកមពំជាតាមរយ៍ៈការផ�ល់ជុំ�ៃួយ៍ជាវាោ កស់ា�ង់ 
ៃិង់�រកិាខ រក្រោ�ទីយជាក្រោព្រឹចិើៃជា�ៃ��នាា � ់ក្រោដ៏ើមីពី្រឹ�យំ៍ទីធព្រឹ�ឆ្នាំ�ង់
ៃឹង់ជុំ�ង់ឺក្រោៃះ។ 

ឯកឧត�មអគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃ�ញ្ញាជ កថ់ាសាធា-
រណៈរដ៏ឋព្រឹ�ជាម្មាៃិតចិិៃ គឺជាព្រឹ�ក្រោទីសធិ�ជាង់ក្រោគទីី១ ខែដ៏ល
បាៃផ�ល់ជុំ�ៃួយ៍ដ៏ល់ព្រឹ�ឹទីធសភាកមពំជា ចា�ត់ា�ង់�ីព្រឹ�ឹទីធសភា
កមពំជាព្រឹតូវិបាៃ�ក្រោង់កើតក្រោឡុើង់ក្រោ�ខែ�មនីា ឆំ្នាំ�១៩៩៩ ម្មាៃ
ជាអាទី៖៍ អគ្នារ�ំទីាកាល័យ៍ថំាកដឹ់៏កនា�ព្រឹ�ឹទីធសភា អគ្នារ
ការ�ិល័យ៍សម្មាជុំិកព្រឹ�ឹទីធសភា �ណាា ល័យ៍ សម្មាភ រ�រកិាខ រ
ការ�ិល័យ៍ មក្រោធិាបាយ៍ដឹ៏កជុំញ្ជូជូ ៃ ការអភវិិឌ្ឍឍធិៃធាៃ
មៃំសែ ៃិង់ការជុំួសជំុំលខែកលមអក្រោហដាឋ រចិនាសមពៃ័ធមូល-
ដាឋ ៃ។ ជុំ�ៃួយ៍ដ៏ថ៏្ងៃ�ះថាះ រ�ស់ព្រឹ�ក្រោទីស ៃិង់ព្រឹ�ជាជុំៃចិិៃជូុំៃ

ព្រឹ�ឹទីធសភា �ិតជាបាៃក្រោលើកកមពស់កិតាៃំភា� ៃិង់កិត�ិយ៍ស
រ�ស់ព្រឹ�ទឹីធសភាកំំង់នាមជាអង់គការៃីតិ�ីញ្ជូញត�ិរ�ស់ជាតិ។ 
អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភាសូមសខែម�ង់ៃូវិអ�ណៈរគំណៈ 
ៃិង់ដឹ៏ង់គំណៈ�ោ ង់ព្រឹជាលក្រោព្រឹ�ចិ�ក្រោ�ះជុំ�ៃួយ៍ខាង់ក្រោលើក្រោៃះ។ 
អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃៃិង់ក��ំង់ក្រោព្រឹ�ើព្រឹបាស់
ជុំ�ៃួយ៍ទាំ�ង់ក្រោៃះព្រឹ�ក�ក្រោដាយ៍ព្រឹ�សិទីធភា� ជាមយួ៍ៃឹង់ការ-
ខែ�ទាំ�ព្រឹ�ក�ក្រោដាយ៍សាា រតីទីទួីល�ំសព្រឹតូវិ�ពស់��ផំត។

ចិ�ក្រោ�ះកិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�កិារសភាកំំង់ព្រឹក��ណិ័ៈក្រោទីើភាគី 
អង់គៃីតិ�ីញ្ជូញត�ិថ្ងៃៃព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរខែតង់�ៃ��ូៃព្រឹជុំ� ៃិង់�ព្រឹងឹ់ង់-
�ព្រឹងី់កចិ�ណៈង់មតិ�ភា� ៃិង់កិចិចសហព្រឹ�តិ�ត�ិការឥតឈុំ�-់
ឈុំរ តាមរយ៍ៈការផ្កាះ ស់��ូរទីសែៃកិចិចរវាង់ថំាកដឹ់៏កនា�ជាៃ់
�ពស់ព្រឹ�ឹទីធសភាកមពំជា ៃិង់សភាព្រឹ�ឹកាៃក្រោ�បាយ៍ព្រឹ�ជាជុំៃ
ចិិៃ។ ក្រោព្រឹ��ីក្រោៃះ កំំង់ព្រឹក��ណិ័ៈ�ហំភាគី សភាថ្ងៃៃព្រឹ�ក្រោទីស
ទាំ�ង់�ីរខែតង់ម្មាៃការគ្នា�ព្រឹទីគំ្នាក្រោ�វិញិក្រោ�មកកំំង់ក្រោវិទិីកាត��ៃ់
ៃិង់អៃ�រជាតិ។

ឯកឧត�មអគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភាម្មាៃជុំ�ក្រោៃឿ�ោ ង់មំតម្មា�
ថា សាធារណៈរដ៏ឋព្រឹ�ជាម្មាៃិតចិិៃ តាមរយ៍ៈសាថ ៃទូីតចិិៃ
ក្រោ�ព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា ៃឹង់�ៃ�ជួុំយ៍ព្រឹ�ឹទីធសភាកមពំជា
កំំង់ៃីតិកាលទីី៥ ខាង់មំ�ក្រោទីៀត ជា�ិក្រោសសក្រោលើការអភវិិឌ្ឍឍ
ធិៃធាៃមៃំសែ ការកសាង់សាលព្រឹ�ជំុំ�ព្រឹ�ឹទីធសភា�ាី ការ-
អភវិិឌ្ឍឍព្រឹ��ៃ័ធ�ត័ម៌្មាៃវិទិីាទី�ក្រោៃើ� ៃិង់ការកសាង់�ណាា ល័យ៍
ព្រឹ�ឹទីធសភាជា�ណាា ល័យ៍ឌ្ឍីជុំី�ល (Digital)។

ជាមយួ៍គំ្នាក្រោនាះ ឯកឧត�មអគគក្រោលខាធិិការព្រឹ�ឹទីធសភាម្មាៃ
ជុំ�ក្រោៃឿក្រោជុំឿជាកថ់ា ចិ�ណៈង់មតិ�ភា� សាមគគភីា� ៃិង់កិចិច-

ថំាកដឹ់៏កនា�អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភា (ក្រោលើសីា�) ក្រោលាក Wang Dexin (ក្រោព្រឹកាមក្រោ�ើង់) ៃិង់ក្រោលាក ZHANG YaOWu (ក្រោព្រឹកាមសីា�) តាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ
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សហព្រឹ�តិ�ត�ិការរវាង់ព្រឹ�ក្រោទីសទាំ�ង់�ីរ ៃឹង់កាៃខ់ែតសកមា 
ៃិង់�ព្រឹងឹ់ង់�ព្រឹងី់កក្រោឡុើង់ខែ�មក្រោទីៀត ក្រោព្រឹកាយ៍ក្រោ�ល�ញ្ជូច�កូ់វិដី៏-
១៩។

សូមជុំព្រឹម្មា�ថា កិចិចសៃានាតាមអៃឡាញ ស�ី�ី�ួ�៦៣ឆំ្នាំ�
ទី�នាកទ់ី�ៃង់ការទូីតកមពំជា-ចិិៃបាៃព្រឹ�ព្រឹ�ឹត�ក្រោ�រយ៍ៈក្រោ�លមយួ៍
ព្រឹ�ឹក ក្រោព្រឹកាមការសហការក្រោរៀ�ចិ�ក្រោដាយ៍អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃ
ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់សម្មាគមអំកព្រឹសាវិព្រឹជាវិវិឌ្ឍឍៃភា�កមពំជា-ចិិៃ 
ក្រោដាយ៍ម្មាៃវាគាិៃចូិលរមួចិ�ៃួៃ៥រូ� ៃិង់ព្រឹ�ព្រឹ�ឹត�ក្រោ�តាមកមាវិធីិិ
ដូ៏ចិតក្រោ�៖ ១-មតិសាើ គមៃរ៍�ស់ឯកឧត�ម ឈុំមឹ្បី ព្រឹ��ខ័� 
អគគនាយ៍ករដ៏ឋបាល ៃិង់ហិរញ្ជូញ វិតថំ ២-�ទីអៃ�រាគមៃរ៍�ស់

ក្រោលាក Wang Dexin ព្រឹ�ធាៃការ�ិល័យ៍កិចិចការៃក្រោ�-
បាយ៍រ�ស់សាថ ៃទូីតចិិៃព្រឹ�ចា�កមពំជា ៣-�ទី�ងាា ញរ�ស់
ក្រោលាក�ណិិៈត ជា ម្បីំ��ឫទ្ធធិ ព្រឹ�ធាៃសម្មាគមអំកព្រឹសាវិព្រឹជាវិ
វិឌ្ឍឍៃភា�កមពំជា-ចិិៃ ស�ី�ីការរមួចិ�ខែណៈកខែ�រកាមតិ�ភា�
កមពំជា-ចិិៃឱ្យយឋតិក្រោ�រចីិរកាល ៤-�ទី�ងាា ញរ�ស់ឯកឧត�ម 

ឈុំមឹ្បី សទំ្ធធគំណៈ អគគនាយ៍ក�ិធិីការ ៃិង់ទី�នាកទ់ី�ៃង់អៃ�រ-
ជាតិ ស�ី�ីសមទិីធផលថ្ងៃៃទី�នាកទ់ី�ៃង់រវាង់អគគក្រោលខាធិិការដាឋ ៃ
ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់សាថ ៃទូីតចិិៃព្រឹ�ចា�កមពំជា ៃិង់៥-�ទី�ងាា ញ
រ�ស់ក្រោលាក ZHANG YaoWu ព្រឹ�ធាៃមូលៃិធិិក្រោដ៏ើមីសីៃ�ិភា� 
ៃិង់ការអភវិិឌ្ឍឍព្រឹ�ចា�កមពំជា ស�ី�ីការចូិលរមួចិ�ខែណៈករ�ស់
សង់គមសីំវិលិចិិៃកំំង់ការអភវិិឌ្ឍឍសង់គមកមពំជា៕

(អតថ�ទី៖ៃំត សចិចៈ ៃិង់រូ�ភា�៖ធំិៃ គឹមជីុំ)

ក្រោលាក�ណិិៈត ជា មំៃីឫទីធិ ក្រោឡុើង់ក្រោធិើើ�ទី�ងាា ញ

ឯកឧត�ម ឈុំមឹ សំទីធគំណៈ ក្រោឡុើង់ក្រោធិើើ�ទី�ងាា ញ

ក្រោលាក ZHANG YaoWu ក្រោឡុើង់ក្រោធិើើ�ទី�ងាា ញ

ក្រោលាក Wang Dexin ក្រោឡុើង់ម្មាៃ�ទីអៃ�រាគមៃ៍

ឯកឧត�ម ឈុំមឹ ព្រឹ�ះ�ៃ័ ក្រោឡុើង់ម្មាៃមតិសាើ គមៃ៍



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា

39

សកម្បីាភា�ថុាក់�ឹកនា �អគគដើ�ខាធិិការដាឋ �ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា 
ចិូ�រមួ្បីកិចិចព្រឹ�ជុំំ� �ិង�ិធិ�ដើផេងៗ

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម 
ឈុំមឹ្បី ព្រឹ��ខ័� អគគនាយ៍ក ថ្ងៃៃអគគនាយ៍កដាឋ ៃរដ៏ឋបាល 
ៃិង់ហិរញ្ជូញ វិតថំ បាៃដ៏ឹកនា�ព្រឹកុមការងារហិរញ្ជូញ វិតថំ ថ្ងៃៃអគគក្រោលខា-
ធិិការដាឋ ៃព្រឹ�ឹទីធសភា ព្រឹ�ជំុំ�កព្រឹមតិ�ក្រោចិចកក្រោទីសជាមយួ៍ៃឹង់
ព្រឹកសួង់ក្រោសដ៏ឋកិចិច ៃិង់ហិរញ្ជូញ វិតថំ តាមរយ៍ៈព្រឹ��ៃ័ធៃិមាតិ ក្រោដ៏ើមីី
�ិៃិតយ ៃិង់�ិភាកាស�ី�ី ការក្រោរៀ�ចិ�គក្រោព្រឹម្មាង់�វិកិាសព្រឹម្មា�ព់្រឹគ�-់
ព្រឹគង់ឆំ្នាំ�២០២២រ�ស់ព្រឹ�ឹទីធសភា ក្រោ�សាលព្រឹ�ជំុំ��ិក្រោសសIII

ព្រឹ�ឹទីធសភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម ម្បីូម្បី 

ដើ�ងោូ�� នាយ៍ករង់�ំទីាកាល័យ៍សក្រោម�ចិព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភា 

ៃិង់ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ សាយ៍ ចាំ�់ណាក់ នាយ៍ិការង់�ំទីាកាល័យ៍

សក្រោម�ចិព្រឹ�ធាៃព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញព្រឹបារ�ធ�ិធីិសូព្រឹតមៃ��ះង់

សាលា�ំណៈយភូម(ិសាលាសៃែ�កំសល) ខែដ៏លជាអ�ក្រោណាយ៍

ដ៏ថ៏្ងៃ�ះថាះ រ�ស់សក្រោម�ចិវិ�ិំលក្រោសនាភក� ីសាយ៍ ឈុំំ� ព្រឹ�ធាៃ 

ព្រឹ�ឹទីធសភា ថ្ងៃៃព្រឹ�ះរាជាណាចិព្រឹកកមពំជា ៃិង់ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ 

ព្រឹ�មទាំ�ង់នា�យ៍កក្រោទីយ៍យទាំៃ ៃិង់ក្រោទីៀៃព្រឹ�ះវិសាក្រោ�ព្រឹ�ក្រោគៃ

ព្រឹ�ះសង់ឹគង់ក់្រោ�វិត�វិសំិទីធវិង់ាកណា� លក្រោកាះសូទិីៃ ក្រោ�ភូមិ
កណា� លក្រោកាះ (ភូម១ិ០) ឃំុំ�ក្រោកាះសូទីិៃ ព្រឹសុកក្រោកាះសូទិីៃ 

ក្រោ�ត�ក��ង់ច់ាម។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម �� ដើ�ង 
នាយ៍ក�ំទីាកាល័យ៍ឯកឧត�មអៃំព្រឹ�ធាៃទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់
ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ ត�ណាង់ដ៏�៏ពង់�់ពស់ឯកឧត�មកិត�ិៃីតិក្រោកាសល
�ណិិៈត សំមឹ្បី កា អៃំព្រឹ�ធាៃទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ
បាៃអក្រោញ្ជូជ ើញនា�យ៍កក្រោទីៀៃព្រឹ�ះវិសា ៃិង់ក្រោទីយ៍យវិតថំ ក្រោព្រឹគឿង់-
ឧ�ក្រោភាគ �រកិ្រោភាគ ៃិង់�ចិចយ័៍មយួ៍ចិ�ៃួៃរ�ស់ឯកឧត�មកិត�ិ-
ៃីតិក្រោកាសល�ណិិៈតអៃំព្រឹ�ធាៃទីី១ព្រឹ�ឹទីធសភា ៃិង់ក្រោលាកជុំ�ទាំវិ
ក្រោ�ព្រឹ�ក្រោគៃព្រឹ�ះសង់ឹគង់ច់ា�ព្រឹ�ះវិសាក្រោ�វិត�ក្រោទី�ៃិមាតិ ក្រោ�
វិត�អញ្ញាច ញ សថិតកំំង់ឃំុំ�ព្រឹកក្រោ� ព្រឹសុកក�ចាយ៍ម្មារ ៃិង់វិត��ព្រឹង់រង់ែី
ក្រោ�វិត�ថ្ងៃព្រឹជុំព្រឹម្មាក ់សថិតកំំង់ឃំុំ�ក្រោគ្នាកគង់ក់្រោកើត ព្រឹសុកកក្រោ�ញ្ជូច ៀចិ 
ក្រោ�ត�ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា40

សកម្បីាភា�ថុាក�់ឹកនា �អគគដើ�ខាធិិការដាឋ �ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា 
ចិូ�រមួ្បីកិចិចព្រឹ�ជុំំ� �ិង�ិធិ�ដើផេងៗ

2នារក្រោសៀលថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧត�ម

�ូូ ស�ំណាា ដើរតូ្យ នាយ៍ក�ំទីាកាល័យ៍អៃំព្រឹ�ធាៃទីី២

ព្រឹ�ឹទីធសភាបាៃអក្រោញ្ជូជ ើញនា�យ៍កកំ��យូទីរ័ចិ�ៃួៃ១ក្រោព្រឹគឿង់ ម្មាោ សីំៃ

ព្រឹ�ីៃធិរ័ចិ�ៃួៃ១ក្រោព្រឹគឿង់ រក្រោទីះជុំៃ�ិការចិ�ៃួៃ១ក្រោព្រឹគឿង់ សម្មាភ រ

ការ�ិល័យ៍ ៃិង់�វិកិាមយួ៍ចិ�ៃួៃ ខែដ៏លជាអ�ក្រោណាយ៍រ�ស់

ឯកឧត�កិត�សិង់គហ�ណិិៈត ដើទ្ធ� ង� អៃំព្រឹ�ធាៃទីី២

ព្រឹ�ឹទីធសភា ក្រោ�ព្រឹ�គល់ជូុំៃរដ៏ឋបាលឃំុំ�អូរក្រោសាម សព្រឹម្មា�ទំ់ីក

ក្រោព្រឹ�ើព្រឹបាស់ ក្រោដ៏ើមី�ីក្រោព្រឹមើក្រោសវាសាធារណៈៈជូុំៃព្រឹ�ជា�លរដ៏ឋ 

ក្រោ�ឃំុំ�អូរក្រោសាម ព្រឹសុកវាលខែវិង់ ក្រោ�ត�ក្រោ�ធិស៍ាត។់

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ ព្រឹកុមការងារ�ំទីា-

កាល័យ៍អៃំព្រឹ�ធាៃទីី២ព្រឹ�ឹទីធសភា ដឹ៏កនា�ក្រោដាយ៍ឯកឧត�ម 

�ូូ ស�ំណាា ដើរតូ្យ នាយ៍ក�ំទីាកាល័យ៍អៃំព្រឹ�ធាៃទីី២
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