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សម្តេ�េចប្រ�ធានប្រ�ឹទ្ធធសភាអម្តេ�ើ �ញផ្តេល់ម់្តេ�ើ�ង�ូជាស�
ឯកឧត្តេ� សខុ យាត្ត សមាជិិកគណៈៈក�មការទី្ធ៧ប្រ�ឹទ្ធធសភា

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃ�ុធ ទីី៤ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ សីម្តេ�េចវិបិុុល

ម្តេសីនាភកេ ីសាយ ឈុំុ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសីភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណា-

ចព្រឹកក�ុុជា បានអម្តេ�ើ �ញជាអធិបុតីីភា�ដ៏�៏ុង់�់ុស់ីកំុង់�ិធី
បុូជាសី�ឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៧

ភូ�ភិាគទីី៦ ម្តេ�វិតីេសុីវិណៈណ រង់ី ីសីិិតីកំុង់ភូ�មិ្តេល�៤ សីង្កាា តី់

ក��ង់ល់ាវិ ព្រឹកុង់ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្តេ�យមានការអម្តេ�ើ �ញ

ចូលរ�ួ�ីសីមាជិិក សីមាជិិកាព្រឹ�ទឹីធសីភា ថំ្នាកដ់៏ឹកនា�អគគម្តេលខា-

ធិការ�ា នព្រឹ�ឺទីធសីភា និង់�ន្ត្រីនេីរាជិការថ្ងៃនម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ និង់

បុង់បុូូនញាតិី�តិីេជិិតីឆ្នាំៃ យ ថ្ងៃនព្រឹកុ�ព្រឹគួសារសី�។

សី�របុស់ីឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត បានតី�ាល់ទុីកម្តេធើ�បុុណៈយ

ទីកិិណានុបុបទានតា�ព្រឹបុថ្ងៃ�ណីៈសាសីនាចាបុ�់ីថ្ងៃ�ៃទីី១ ដ៏ល់

ថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ម្តេ�ម្តេគហ�ា នថ្ងៃនសី� ម្តេ�ភូ�ិ
ម្តេល�៤ សីង្កាា តីក់��ង់ល់ាវិ ព្រឹកុង់ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់។

កំុង់ឱកាសីដ៏ខ៏ែសីនម្តេព្រឹកៀ�ព្រឹក�ម្តេនាះ កម៏ានការយាង់ និង់

និ�នេព្រឹ�ះសីង់ឃម្តេធើ��ិធីសាើ ធាយព្រឹ�ះសីតីេបុបករណ៍ៈ ដ៏ខែង់ែ

ព្រឹបុទីកីណិៈសី�បុីជុិ�ម្តេ�រុ ឯកឧតីេ� មាា ន់ ម្តេឈុំឿន អនុព្រឹបុធាន

គណៈៈក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសីភា តី�ណាង់ឱយព្រឹកុ�ព្រឹគួសារសី�

ម្តេ��ង់អានវិមិ្តេយាគកថ្នា និង់ជីិវិព្រឹបុវិតីេិរបុស់ីឯកឧតីេ� សខុ

យាត្ត ម្តេ�យជិព្រឹមាបុជូិនអង់គ�ិធីថ្នា ឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត 

ម្តេក�តីម្តេ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ��ករា ឆំ្នាំ�១៩៤៥ ម្តេ�ភូ�ពិ្រឹបុខែព្រឹសី ឃុុំ�

សីម្តេ�េចវិបិុុម្តេសីនាភកេី សាយ ឈុុំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសីភា អម្តេ�ើ �ញជាអធិបុតីីភា�កំុង់�ិធីបុូជាសី�ឯកឧតីេ� សុី� យាតី

ម្តេលាក ម្តេអៀង់ សុីភារកី អម្តេ�ើ �ញម្តេ��ង់ខែ�ែង់អ�ណៈរគុណៈឯកឧតីេ� មាា ន ់ម្តេឈុំឿន ម្តេ��ង់អានវិមិ្តេយាគកថ្នា
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កម្តេន្ត្រី�ើ ៀច ព្រឹសុីកកម្តេន្ត្រី�ើ ៀច ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ កំុង់ព្រឹគួសារកសិីករ

ខែដ៏លមានជីិវិភា��ធយ� មានឳ�ុកម្តេ�ម ះ សខុ សងួ ជា

កសិីករ (បានសាែ បុ)់ និង់មាេ យម្តេ�ម ះ សខុ ស�ឹ ជាកសិីករ

(ម្តេ�រស់ី) ឯកឧតីេ�មានបុង់បូូុនបុម្តេង់ា�តីច�នួន៧នាក។់

កំុង់វិយ័កុមារភា� យុវិកុមារ សខុ យាត្ត សិីកាម្តេ�

សាលាបុឋ�សិីកាព្រឹសុីកកម្តេន្ត្រី�ើ ៀច និង់វិទិីាល័យអង់គឌួងួ់ 

ព្រឹកុង់ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្តេហ�យបានអតីធ់នព់្រឹទា�ព្រឹទីការល�បាក �ំះខែ�ំង់ 

�ិតី��ម្តេរៀនសូីព្រឹតីម្តេ��ណៈឌ លអបុរ់ �ព្រឹគូបុម្តេព្រឹង់ៀនភំ�ម្តេ�ញ រចួបាន

ព្រឹបុ�ង់ម្តេចញម្តេធើ�ជាព្រឹគូបុម្តេព្រឹង់ៀនម្តេ�ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ក��ង់ឆំ់្នាំ�ង់ 

ក��ង់ស់ីុឺ និង់ភំ�ម្តេ�ញ កំុង់អ��ុង់ឆំ្នាំ�១៩៦៨ រហូតីដ៏ល់ម្តេ�ល

ព្រឹបុម្តេទីសីជាតិីធាែ កក់ំុង់ម្តេភែ�ង់សីន្ត្រីង្កាគ �។

ម្តេ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�ម្តេ�សា ឆំ្នាំ�១៩៧៣ ឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត

បានម្តេរៀបុអាពាហ៍�ិពាហ៍ជា�យួនឹង់ម្តេលាកជិ�ទាវិ សខុ 

សខុុ� ម្តេហ�យទីទីួលច�ណៈង់ថ្ងៃដ៏បានកូនព្រឹសីីច�នួន៥នាក។់ 

ឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត បានម្តេធើ�ជាព្រឹគូបុម្តេព្រឹង់ៀន និង់បុ�ម្តេ�ញ

ការង្ការកំុង់វិស័ិីយអបុរ់ �ចាបុត់ា�ង់�ីឆំ្នាំ�១៩៦៨ រហូតី�កដ៏ល់

ម្តេ�លបុចុុបុបនំម្តេនះ ជាសីមាជិិកព្រឹ�ឹទីធសីភានីតិីកាលទីី៤។

�រណៈភា�របុស់ីឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត គឺជាការបាតីប់ុង់់

ឥសីីរជិនម្តេសីហំាជាតីិរបុស់ីខែ�មរដ៏ឧ៏តីេុង់គឧតីេ��យួរូបុ ខែដ៏ល

បានម្តេធើ��លិក�មដ៏ធ៏�ម្តេធង់កំុង់បុុ�ើម្តេហតុីតីសូូីរ �ម្តេ�ះព្រឹបុម្តេទីសី

ជាតីិ និង់ព្រឹបុជាជិនក�ុុជា�ីរបុបុព្រឹបុល័យ�ូជិសាសីន ៍ម្តេដ៏��បី

នា��កនូវិសីនេភិា� និង់ការអភវិិឌួឍដ៏ឥ៏តីម្តេនឿយណាយរហូតី

ដ៏ល់ថ្ងៃ�ៃអវិសានជីិវិតិី។

ជាកិចុចុង់ម្តេព្រឹកាយ សីម្តេ�េចវិបិុុលម្តេសីនាភកេី សាយ ឈុំុ� 

ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសីភា បានផ្តេល់ម្តេភែ�ង់បុូជាសី�ឯកឧតីេ� សខុ 

យាត្ត បុនាា បុ�់កម្តេលាក ម្តេអៀង សភុារកស តី�ណាង់ព្រឹកុ�

ព្រឹគួសារសី�បានខែ�ែង់អ�ណៈរគុណៈដ៏ល់គណៈៈអធិបុតីី និង់

ម្តេភៀៀវិកិតីេយិសីទា�ង់អស់ីខែដ៏លបានផ្តដល់កិតីេិយសីអម្តេ�ើ �ញ

ចូលរ�ួកំុង់�ិធីបុណុៈយ និង់បុូជាសី�នាម្តេ�លម្តេនាះ៕

(អតីិបុទី៖ ម្តេទី� �ករា និង់រូបុភា�៖ នុតី សីចុៈ)

សីម្តេ�េចវិបិុមុ្តេសីនាភកេី សាយ ឈុុំ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសីភា អម្តេ�ើ �ញផ្តេល់ម្តេភែ�ង់បុូជាសី�ឯកឧតីេ� សុី� យាតី



សកម្មភាពគណៈកម្មការ3
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ជីិវប្រ�វត្តេិរ�សឯ់កឧត្តេ� សខុ យាត្ត

ព្រឹ�ឹទីធសីភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា មានម្តេសីចកេីម្តេសាក-
សាេ យម្តេព្រឹកៀ�ព្រឹក�ជាទីីបុ�ផុ្តតី ម្តេ�យឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត សីមាជិិក
គណៈៈក�មការអបុរ់ � យុវិជិន កីឡា សាសីនា វិបុបធ� ៌វិចិិព្រឹតីសិីលបៈ 
និង់ម្តេទីសីចរណ៍ៈ ថ្ងៃនព្រឹ�ឹទីធសីភា (គណៈៈក�មការទីី៧) និង់ជាសីមាជិិក
ព្រឹកុ�សីមាជិិកព្រឹ�ឹទីធសីភាព្រឹបុចា�ភូ�ភិាគទីី៦ បានទីទីួល�រណៈភា� 
កាល�ីថ្ងៃ�ៃម្តេ�រ ៍ទីី៣១ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១ ម្តេវិលាម្តេមាា ង់២១:១០
នាទីីយបុ ់កំុង់ជិនាម យុ៧៦ឆំ្នាំ� ម្តេ�យម្តេរាគាពាធ។

សី�របុស់ីឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត បានតី�ាល់ទុីកម្តេធើ�បុុណៈយ
ទីកិិណានុបុបទានតា�ព្រឹបុថ្ងៃ�ណីៈសាសីនា ចាបុ�់ីថ្ងៃ�ៃទីី១ ដ៏ល់ថ្ងៃ�ៃទីី៤
ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ម្តេ�ម្តេគហ�ា នថ្ងៃនសី� សីិិតីម្តេ�ភូ�មិ្តេល�៤ 
សីង្កាា តីក់��ង់ល់ាវិ ព្រឹកុង់ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់។

ឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត ម្តេក�តីម្តេ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ��ករា ឆំ្នាំ�១៩៤៥ 
ម្តេ�ភូ�ពិ្រឹបុខែព្រឹសី ឃុុំ�កម្តេន្ត្រី�ើ ៀច ព្រឹសីុកកម្តេន្ត្រី�ើ ៀច ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ កំុង់
ព្រឹគួសារកសិីករខែដ៏លមានជីិវិភា��ធយ� មានឪ�ុកម្តេ�ម ះ សខុ 
សងួ ជាកសិីករ (សាែ បុ)់ និង់មាេ យម្តេ�ម ះ សខុ ស�ឹ ជាកសិីករ
(រស់ី)។ ឯកឧតីេ�មានបុង់បុូូនបុម្តេង់ា�តីច�នួន៧នាក។់

ម្តេ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�ម្តេ�សា ឆំ្នាំ�១៩៧៣ ឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត 
បានម្តេរៀបុអាពាហ៍�ិពាហ៍ជា�យួនឹង់ម្តេលាកជិ�ទាវិ សខុ សខុុ� 
ម្តេហ�យទីទីួលច�ណៈង់ថ្ងៃដ៏បានកូនព្រឹសីីច�នួន៥នាក។់

ការង្ការខែដ៏លឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត បានបុ�ម្តេ�ញរ�ួមាន៖
- ១៩៦៨-១៩៦៩ ជាព្រឹគូបុម្តេព្រឹង់ៀនម្តេ�សាលាបុឋ�សិីកាខែព្រឹសី
  អណៈេូ ង់ ឃុុំ�ពា� ព្រឹសីុកក��ង់ព់្រឹតីឡាច ម្តេ�តីេក��ង់ឆំ់្នាំ�ង់
- ១៩៦៩-១៩៧១ ជាព្រឹគូបុម្តេព្រឹង់ៀនម្តេ�សាលាក��ង់ត់ាម្តេដ៏សី 
  ឃុុំ�ក��ង់ត់ាម្តេដ៏សី ព្រឹសីុកក��ង់ព់្រឹតីឡាច ម្តេ�តីេក��ង់ឆំ់្នាំ�ង់ 

- ១៩៧១-១៩៧៥ ជាព្រឹគូបុម្តេព្រឹង់ៀនម្តេ�សាលាកុយតីឹបុ ឃុុំ�
  ខែបុកចាន ព្រឹសីុកអង់គសីំួល ម្តេ�តីេក��ង់ស់ីុឺ
- ១៧ ម្តេ�សា ១៩៧៥ ជាទាសីករកំុង់របុបុព្រឹបុល័យ�ូជិសាសីន ៍
  ៣ឆំ្នាំ� ៨ខែ� និង់២០ថ្ងៃ�ៃ
- ៧/១/៧៩-៥/៩/៧៩ ជាកសិីករម្តេ�ភូ�ដូិ៏នកឹង់ ឃុុំ�ដូ៏នកឹង់
  ព្រឹសីុកក�ចាយមារ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ៥/៩/៧៩-២០/២/៨០ ជាព្រឹគូបុម្តេព្រឹង់ៀន និង់ជានាយកអបុរ់ �
  ម្តេ�ភូ�ដូិ៏នកឹង់ ឃុុំ�ដូ៏នកឹង់ ព្រឹសីុកក�ចាយមារ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ២០/២/៨០-២០/៥/៨២ ព្រឹតីូវិឧម្តេទីាសីនា�ឱយម្តេធើ�ជានាយក
  ខែផ្តំកចាតីត់ា�ង់ម្តេ�សាលាគរុម្តេកាសីលយ វិពិ្រឹកឹតីយការ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ២១/៥/៨២-៩/១១/៨៤ នាយករង់សាលាគរុម្តេកាសីលយ 
  វិពិ្រឹកឹតីយការ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ១០/១១/៨៤-៤/៦/៨៦ ជាកមាម ភបិាលចាតីត់ា�ង់ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ៤/៦/៨៦-១៩/៦/៨៧ ជាអនុព្រឹបុធានចាតីត់ា�ង់ម្តេ�តីេ ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ១៩/៣/៨៧-២៨/១១/៨៨ ជាម្តេលខាគណៈៈកមាម ធិការបុកី
  ព្រឹសីុកពា�រក ៍ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ២៩/១១/៨៨-៣/៩/៩១ សីមាជិិកគណៈបុកីម្តេ�តីេ និង់ជា
  ព្រឹបុធាន�នាីរបុកីម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ៣០/១១/៩១-១៩/៣/៩៣  ជាម្តេលខាធិការគណៈៈកមាម ធិការ-
  បុកី និង់ជាព្រឹបុធានគណៈៈកមាម ធិការព្រឹបុជាជិនព្រឹសីុកពា�ជិរ 
  ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ១៩/៣/៩៣-៥/៧/៩៣  ជាអនុព្រឹបុធានសំាកក់ារគណៈបុកី
  ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ខែ�៧/៩៣-១/១/២០០៥ ជាអនុព្រឹបុធាន�នារីអបុរ់ �ម្តេ�តីេ ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ១/១/២០០៥-១៩/១០/២០០៦ ជានិវិតីេជិន
- ១៩/១០/២០០៦-៧/១២/២០០៦ បុម្តេព្រឹ��ការង្ការម្តេ�  �នាីរបុកី
  ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ៧/១២/២០០៦-១/៦/២០០៩ អនុព្រឹបុធានគណៈៈចាតីត់ា�ង់
  ថ្ងៃន�នាីរបុកីម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ១/៦/២០០៩-២៣/៤/២០១៨ ជាសីមាជិិកព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាម្តេ�តីេ
  ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់
- ២៣/៤/២០១៨-ដ៏ល់បុចុុបុបនំ ជាសីមាជិិកព្រឹ�ឹទីធសីភា  នីតីិ-
  កាលទីី៤។
តា�រយៈវិរីភា�ដ៏ឧ៏តីេុង់គឧតីេ� និង់សំាថ្ងៃដ៏ខាង់ម្តេល�ឯកឧតីេ�

សខុ យាត្ត ព្រឹតីូវិបានព្រឹ�ះ�ហាកីព្រឹតី ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹក ក�ុុជា 
សី�ើព្រឹ�ះរាជិហឫទីយ័ម្តេព្រឹបាសីព្រឹ�ះរាជិទាន នូវិម្តេព្រឹគឿង់ ឥសីីរយិយសី
មានដូ៏ចជា៖

១-ម្តេព្រឹគឿង់ឥសីីរយិយសី ព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា ថំ្នាក ់�ហា-
    ម្តេសីរវីិឌួឍន៍
២-ម្តេព្រឹគឿង់ឥសីីរយិយសី ជាតូីបុការ៕



សកម្មភាពគណៈកម្មការ4
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� យាង់ សែស�

ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសីភា ឯកឧតីេ� ម្តេខៀវ �ុត្ត 

អនុព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួ

កំុង់កិចុព្រឹបុជុិ�ម្តេព្រឹតីៀ�ចូលរ�ួកិចុព្រឹបុជុិ�ភា�ជាថ្ងៃដ៏គូសីភាអាសីុី-

អឺរ ាុបុម្តេល�កទីី១១ (ASEP-11) ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីីភា�ដ៏�៏ងុ់�់ុស់ី

របុស់ីសីម្តេ�ដចវិបិុុលម្តេសីនាភកដ ីសាយ ឈុំុ� ព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសីភា

ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា ម្តេ�វិមិានព្រឹ�ឹទីធសីភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ� សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� យាង់ 

សែស� ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញ

ដ៏ឹកនា�កិចុព្រឹបុជុិ�ការង្ការជា�យួនឹង់ព្រឹកុ��ន្ត្រីនេីម្តេលខាធិការ�ា ន

អ�គណៈៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់សាកសួីរសុី�ទុីកិ�ី

សិានភា��ន្ត្រីនេី និង់ព្រឹកុ�ព្រឹគួសារ ម្តេ�សាលព្រឹបុជុិ�គណៈៈក�មការ

ទីី១ព្រឹ�ឹទីធសីភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ គណៈ:ក�មការទីី២

ព្រឹ�ឹទីធសីភា ដឹ៏កនា�ម្តេ�យឯកឧតីេ� ជា ម្តេជិដ្ឋឋ ព្រឹបុធានគណៈ:-

ក�មការ បានអម្តេ�ើ �ញព្រឹបុជុិ�ដ៏ឹកនា�កិចុព្រឹបុជុិ�សីេី�ី គម្តេព្រឹមាង់�វិកិា

ឆំ្នាំ�២០២២ របុស់ីព្រឹ�ឹទីធសីភា ម្តេ�សាលសិីកិាសាលាខាង់-

ម្តេជិ�ង់ វិមិានព្រឹ�ឹទីធសីភា។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ���ុិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� គង ់

សារាជិ ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញ

ដ៏ឹកនា�កិចុព្រឹបុជុិ�ព្រឹកុ�សីមាជិិកព្រឹ�ឹទីធសីភា (ព្រឹកុ�ទីី៥)។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� ឈុំតិ្ត 

គឹ�យាត្ត ព្រឹបុធានសីេីទីីគណៈៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសីភា បាន

អម្តេ�ើ �ញដ៏ឹកនា�កិចុព្រឹបុជុិ�ថ្ងៃផ្តាកំុង់គណៈៈក�មការ ម្តេដ៏��ប�ីិនិតីយ

ម្តេល�របាយការណ៍ៈសីក�មភា�ការង្ការរបុស់ីគណៈៈក�មការ

ព្រឹបុចា�ខែ�កកា� រាយការណ៍ៈអ��ីច�ណូៈល ច�ណាយ�វិកិារបុស់ី

គណៈៈក�មការព្រឹបុចា�ខែ�កកា� និង់បុញ្ហាែ ម្តេផ្តីង់ៗ ម្តេ�សាល

ព្រឹបុជុិ�គណៈៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសីភា៕

គណៈៈក�មការទាំ �ង១០ប្រ�ឹទ្ធធសភាចូល់រ�ួកិចចប្រ�ជិុ�នានា

2ម្តេ�កំុង់ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ម្តេនះ ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានទីទីួលពាកយបុណៈេឹ ង់ច�នួន៦ករណីៈ ម្តេធើ�លិ�ិតីអនេរាគ�នម៍្តេ�ព្រឹកសួីង់ 
សិាបុន័ពាក�់ន័ធម្តេដ៏��បមី្តេ�ះព្រឹសាយច�នួន១ករណីៈ ម្តេធើ�ក�ណៈតីប់ុង្កាែ ញពាកយបុណៈេឹ ង់ច�នួន៦ករណីៈ និង់ក��ុង់�ិនិតីយសិីកា
ច�នួន៦ករណីៈ ម្តេ�ែ�យតីបុម្តេ�មុាស់ីបុណៈេឹ ង់ច�នួន២ករណីៈ និង់ទីទួីលលិ�ិតីម្តេ�ែ�យតីបុ�ីការម្តេ�ះព្រឹសាយពាកយបុណៈេឹ ង់ �ី
សិាបុន័ពាក�់ន័ធច�នួន២ករណីៈ ព្រឹ��ទា�ង់ទីទួីលឯកសារជូិនព្រឹជាបុ�ីព្រឹកសួីង់ សិាបុន័ពាក�់ន័ធ ច�ែង់ជូិនគណៈៈក�មការព្រឹ�ឹទីធ-
សីភាច�នួន៤ករណីៈ៕

 ការទ្ធទ្ធួល់ពាកយ�ណៈេឹ ង



សកម្មភាពគណៈកម្មការ5
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

2ឯកឧតីេ�បុណៈឌិ តី �ាុង ឫទ្ធធី ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការ
ទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ជួិបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល សួីរសុី�ទុីកិក�មករ ចុះ�ិនិតីយ
ម្តេ��លសីក�មភា�ការង្ការ និង់ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់
សួីរសុី�ទុីកិព្រឹបុជា�លរដ៏ាខែដ៏លអម្តេ�ើ �ញចូល�កទីសីីនា
ការព្រឹបុកួតីកីឡាព្រឹបុណា�ង់�ាូតូី ម្តេ�ទីីលានព្រឹបុណា�ង់រ�យនេ
Yamamoto ម្តេ�កំុង់តី�បុនរ់�ណីៈយ�ា នអភវិិឌួឍនក៍សិីម្តេទីសី-
ចរណ៍ៈ �ាុង់ ឫទីធីខែសីនជិយ័ សីិិតីម្តេ�ភំ�ខែសីនដី៏ ព្រឹសុីកសី�ម្តេរាង់ទីង់
ម្តេ�តីេក��ង់ស់ីុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យកបុចុយ័ ម្តេទីយយទាន ចង្កាែ ន�់ូនិ និង់ចង្កាែ នម់្តេ� 
(សាចព់្រឹជូិកច�នួន៤០០គី�ូព្រឹកា�) យកម្តេ�ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃ
វិតីេព្រឹបាសាទីនាង់ម្តេ�ម មានព្រឹ�ះសីង់ឃច�នួន២៥៣អង់គ វិតីេ
ភំ�ជិីសូីរមានព្រឹ�ះសីង់ឃច�នួន២១អង់គបានព្រឹបុម្តេគនសាចព់្រឹជិូក
ច�នួន១០០គី�ូព្រឹកា� វិតីេអង់គកេី មានព្រឹ�ះសីង់ឃច�នួន៣០អង់គ 
បានព្រឹបុម្តេគនសាចព់្រឹជិូកច�នួន២០០គី�ូព្រឹកា� វិតីេអង់គម្តេព្រឹបុ�យ ៌
មានព្រឹ�ះសីង់ឃច�នួន១២៩បានព្រឹបុម្តេគនសាចព់្រឹជិូកច�នួន៣០០
គី�ូព្រឹកា� សីិិតីម្តេ�កំុង់ព្រឹសីុកសី�ម្តេរាង់ ម្តេ�តីេតាខែកវិ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩
ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបុម្តេណៈះសី�ណាល សួីរសុី�ទុីកិក�មករ ចុះ�ិនិតីយម្តេ��ល
ចមាា រព្រឹកូច�ែុង់ និង់ជិ�រុញព្រឹកុ�ការង្ការម្តេព្រឹគឿង់ចព្រឹកសិាបុនា
បារាយណ៍ៈសីព្រឹមាបុប់ុ�ម្តេ�ញម្តេសីចកេីព្រឹតីូវិការដ៏ល់ក�មករ និង់
ព្រឹបុជា�លរដ៏ារស់ីម្តេ�ទីីម្តេនាះ ព្រឹ��ទា�ង់បានចុះ�ិនិតីយម្តេ��ល
ម្តេហ�ា រចនាសី�ុន័ធនានាម្តេ�តី�បុនអ់ភវិិឌួឍន ៍�ាុង់ ឫទីធ ីខែសីនជិយ័
ម្តេ�ភំ�ខែសីនដី៏ ព្រឹសីុកសី�ម្តេរាង់ទីង់ ម្តេ�តីេក��ង់ស់ីុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១
 ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់សួីរសុី�ទុីកិ ព្រឹ��ទា�ង់ឧបុតីិ�ភ
�វិកិា�យួច�នួនជូិនព្រឹបុជា�លរដ៏ាក��ុង់ព្រឹចូតីម្តេ�ម ឱយម្តេគាសីុី 
ម្តេ�ភំ�ខែសីនដី៏ ព្រឹសីុកសី�ម្តេរាង់ទីង់ ម្តេ�តីេក��ង់ស់ីុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�
សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់សួីរសុី�ទុីកិព្រឹកុ�ការង្ការ
ម្តេព្រឹគឿង់ចព្រឹកសិាបុនាផ្តែូវិព្រឹបុខែវិង់៥.៩០០ខែ�ាព្រឹតី និង់ការង្ការ
ជីិកបារាយណ៍ៈសីព្រឹមាបុទ់ីបុទឹ់ីកម្តេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់ីម្តេ�រដូ៏វិព្រឹបា�ង់ ម្តេ�
ភំ�ខែសីនដី៏ ព្រឹសីុកសី�ម្តេរាង់ទីង់ ម្តេ�តីេក��ង់ស់ីុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�សីីហា
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់សួីរសុី�ទុីក ិព្រឹ��ទា�ង់ចុះ
បុង្កាែ តីប់ុម្តេព្រឹង់ៀនដ៏ល់ក�មករ អ��ីរម្តេបុៀបុខែ�ទា�ដ៏�ណា�ម្តេផ្តីង់ៗ

ម្តេ�ភំ�ខែសីនដី៏ ព្រឹសីុកសី�ម្តេរាង់ទីង់ ម្តេ�តីេក��ង់ស់ីុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ និង់
ទីី២១ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់សួីរសុី�ទុីកិព្រឹកុ�ការង្ការ
ម្តេព្រឹគឿង់ចព្រឹក�ព្រឹងី់កផ្តែូវិទីទឹីង់៦ខែ�ាព្រឹតី ឱយម្តេ�ជា១២ខែ�ាព្រឹតី 
បុម្តេណាេ យ២.៧០០ខែ�ាព្រឹតី តីភាើ បុ�់ក�ីផ្តែូវិបុណៈឌិ តី�ាុង់ ឫទីធី 
ព្រឹបុខែវិង់៥.៩០០ខែ�ាព្រឹតី ម្តេ�កំុង់ព្រឹសីុកសី�ម្តេរាង់ទីង់ ម្តេ�តីេក��ង់ស់ីុឺ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល សួីរសុី�ទុីកិ និង់ចូលរ�ួ��ម្តេដ៏��
ម្តេ�ៀនជា�យួនឹង់ក�មករ ព្រឹ��ទា�ង់ចុះ�ិនិតីយម្តេ��លម្តេហ�ា រចនា-
សី�ុន័ធ និង់សី�ណៈង់ន់ានា ម្តេ�តី�បុនអ់ភវិិឌួឍន ៍�ាុង់ ឫទីធ ីខែសីន-
ជិយ័ ម្តេ�ភំ�ខែសីនដី៏ ព្រឹសីុកសី�ម្តេរាង់ទីង់ ម្តេ�តីេក��ង់ស់ីុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី
២១ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់សួីរសុី�ទុីកិក�មករ និង់បាន
ចុះ�ិនិតីយម្តេ��លម្តេហ�ា រចនាសី�ុន័ធផ្តែូវិ ទីឹក អគគិសីនី ព្រឹបាសាទី
ព្រឹ�ះវិហិារជានិ�តិីេរូបុ និង់បារាយណ៍ៈទឹីក  ម្តេ�តី�បុនអ់ភវិិឌួឍន៍
�ាុង់ ឫទីធី ខែសីនជិយ័ ម្តេ�ភំ�ខែសីនដី៏ ព្រឹសីុកសី�ម្តេរាង់ទីង់ ម្តេ�តីេ
ក��ង់ស់ីុឺ នាថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� អុុក 
�ុុនម្តេឈុំឿន ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសីភា បាន
អម្តេ�ើ �ញជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាលព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាព្រឹសីុកតីបូង់ឃុំមុ � 
ម្តេ�តីេតីបូង់ឃុំមុ � សីេី�ីការអនុវិតីេម្តេគាលនម្តេយាបាយវិ�ិជិឈការ 
និង់វិសិីហ�ជិឈការម្តេ�ថំ្នាកម់្តេព្រឹកា�ជាតីិ ការអនុវិតីេម្តេគាល-
នម្តេយាបាយភូ� ិឃុុំ�មានសុីវិតិិីភា�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� �ាុ� 
ជឹិ�ហ៊ុុុយ ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ
ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់សួីរសុី�ទុីកិព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាសីង្កាា តី់
កម្តេនាា ក ម្តេដ៏��បមី្តេឈុំើង់យល់អ��ីសិានភា�ទូីម្តេ�ជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩
កំុង់�ូល�ា ន ការង្ការចាកវ់៉ាា កស់ា�ង់ឱយម្តេកមង់�ីអាយុ១២ ដ៏ល់
១៧ឆំ្នាំ� និង់ការខែចកបុណ័ៈណ ជូិនបុង់បុូូនព្រឹបុជា�លរដ៏ាខែដ៏លបាន

សមាជិិក សមាជិិកាប្រ�ឹទ្ធធសភាចុ���ម្តេ�ញការងារម្តេ�តា��ណ្ដាា �ូ�ិភាគទាំ�ង៨



សកម្មភាពគណៈកម្មការ6
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ចាកដូ់៏សីទីី�ីរ ម្តេ�សាលាសីង្កាា តីក់ម្តេនាា ក �ណៈឌ ក�បុូល រាជិ-
ធានីភំ�ម្តេ�ញ។ 

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ម្តេលាកជិ�ទាវិ
មាន ស�អាន ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសីភា បាន
អម្តេ�ើ �ញចុះសួីរសុី�ទុីក ិនិង់នា�យកអ�ម្តេណាយរ�ួមាន៖ អង់ារ
១ម្តេតាន �១ី០ម្តេកសី ទឹីកព្រឹតីី៥យួរ ទីឹកសីុីអុីវិ៥យួរ មាា ស់ី
អាល់កុល ទីឹកខែផ្តែម្តេឈុំ� ទីឹកព្រឹកូច ទឹីកបុរសុិីទីធ ន� និង់�វិកិា
�យួច�នួន ខែចកជូិនម្តេលាកព្រឹគូ អំកព្រឹគូខែដ៏លព្រឹគបុព់្រឹគង់ម្តេ��លខែ�
កុមារក�ព្រឹពា និង់កុមារក�ព្រឹពាខែដ៏លក��ុង់សំាកម់្តេ��ណៈឌ លកុមារ
ក�ព្រឹពា ២ធំូ សីិិតីកំុង់ម្តេ�តីេក��ង់ឆំ់្នាំ�ង់ ម្តេដ៏��បជួីិយសីព្រឹ�ួលនូវិ
ទុីកិល�បាកកំុង់កាលៈម្តេទីសីៈថ្ងៃនការរកីរាល�លថ្ងៃនជិ�ងឺ់កូវិដី៏-
១៩ ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� 
�ា� �ុុននាង ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសីភាបាន
អម្តេ�ើ �ញជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល សួីរសុី�ទុីកិ និង់នា�យក
អ�ម្តេណាយដ៏ថ៏្ងៃ�ែថ្នាែ របុស់ីសីម្តេ�េចអគគ�ហាម្តេសីនាបុតីីម្តេតីម្តេជា
ហ៊ុុុន សែសន នាយករដ៏ា�ន្ត្រីនេ ីថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា 
និង់សីម្តេ�េចកិតីេពិ្រឹ�ឹទីធបុណៈឌិ តី ផ្តេល់ជូិនព្រឹបុជា�លរដ៏ាខែដ៏លមាន
ជីិវិភា��ើះខាតី ម្តេហ�យក��ុង់សីព្រឹមាក�ាបាលជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ 
និង់អកំក��ុង់ម្តេធើ�ចតាេ �ីស័ីកម្តេ�តា�ផ្តាះច�ននួ៦៣ព្រឹគួសារ 
ម្តេ�ឃុុំ�ម្តេគាកព្រឹតីបុ ់ព្រឹសុីកកណាេ លសីាឹង់ ម្តេ�តីេកណាេ ល។ 

2ឯកឧតីេ� ឈុំនួ ម្តេ�ង អនុព្រឹបុធានគណៈៈក�មការ
ទីី២ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ចុះសួីរសុី�ទុីកិ និង់នា�យកសីមាភ រ�យួច�នួន រ�ួមាន៖ 

�២ី០ម្តេកសី ទឹីកព្រឹតីី៦០ដ៏បុ ទឹីកសីុីអុីវិ៦០ដ៏បុ សាបុូូ៣០០ដុ៏�
ទីឹកបុរសុិីទីធ៥០យួរ និង់�វិកិា�យួច�នួន ម្តេដ៏��បឧីបុតីិ�ភអកំជិ�ង់ឺ
កូវិដី៏-១៩ ច�នួន៣៧នាក ់ខែដ៏លក��ុង់សីព្រឹមាក�ាបាលម្តេ�
កំុង់ភូ�ឃិ្លាំែ �ង់ ឃុុំ�ម្តេឈុំ�កាច ់ព្រឹសីុកបាភំ� ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ 
ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះសួីរសុី�ទុីកិ និង់នា�យកសីមាភ រ�យួច�នួន រ�ួមាន៖ 
�២ី០ម្តេកសី ទឹីកព្រឹតីី៦០ដ៏បុ ទឹីកសីុីអុីវិ៦០ដ៏បុ សាបុូូ៣០០ដុ៏�
ទឹីកបុរសុិីទីធ ៥៥យួរ និង់�វិកិា�យួច�នួន ម្តេដ៏��បឧីបុតីិ�ភព្រឹបុជា-
�លរដ៏ាច�នួន១៥៥នាក ់ខែដ៏លក��ុង់សីព្រឹមាក និង់ម្តេធើ�ចតាេ �ី-
ស័ីកច�នួន៥កខែនែង់ កំុង់ឃុុំ�បុៀសីីពី្រឹសីុក ព្រឹសុីកពា�ជិរ ម្តេ�តីេ
ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ និង់សួីរសុី�ទុីកិម្តេលាក ម្តេ�ជិ  �� ជិនាម យុ ៨៥ឆំ្នាំ�
(ចាស់ីជិរា) ជា�ន្ត្រីនេីចូលនិវិតីេន ៍ខែដ៏ល�ី�ុនធាែ បុប់ុម្តេព្រឹ��ការង្ការ
ម្តេ�សាលាព្រឹសីុកពា�ជិរ ព្រឹ��ទា�ជូិន�វិកិា�យួច�នួន នាថ្ងៃ�ៃ-
ទីី១០ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� �ាុល់ 
ល់�ឹ ព្រឹបុធានព្រឹកុ�សីមាជិិកព្រឹ�ឹទីធសីភាព្រឹបុចា�ភូ�ភិាគទីី៤ 
និង់ជាអនុព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ
ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់�ិភាកាការង្ការជា�យួនឹង់ព្រឹកុ�-
ព្រឹបឹុកាព្រឹសីុកគាស់ីព្រឹក� សីដី�ីការង្ការម្តេឆុ្នាំះម្តេ�កានក់ារម្តេបាះ-
ម្តេឆំ្នាំតីម្តេព្រឹជិ�សីម្តេរ �សីព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាឃុុំ� សីង្កាា តី ់អាណៈតីេិទីី៥ ឆំ្នាំ�
២០២២ ម្តេ�ព្រឹសីុកគាស់ីព្រឹក� ម្តេ�តីេបាតីដ់៏�បុង់។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីដ� មាា ន់ 
ម្តេឈុំឿន អនុព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ
ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាលជា�យួនឹង់ព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាសីង្កាា តីទ់ីឹក-
លូកទី់ី២ �ណៈឌ ទីួលម្តេគាក រាជិធានីភំ�ម្តេ�ញ ម្តេ�យបានខែ�ែង់
អ�ណៈរសីរម្តេសី�រ�ីការ�ិតី��រ�ួគំាព្រឹបុឆ្នាំ�ង់នឹង់ជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ 
បុ�ខែលង់�មី ការផ្លាែ ស់ីបុេូរឥរយិាបុ�កំុង់ការរស់ីម្តេ� តា�បុរបិុទី
�មី ការការពារសីនេិសុី� សីណាេ បុធំ់ាបុស់ាធារណៈជូិនបុង់បូូុន
ព្រឹបុជា�លរដ៏ា និង់ការង្ការចាកវ់៉ាា កស់ា�ង់ឱយម្តេកមង់�ីអាយុ១២ 
ដ៏ល់១៧ឆំ្នាំ� ដ៏�ម្តេណៈ� រការបានរលូន។

2ឯកឧតីេ� សែ�ាន-សុផីាន ់អនុព្រឹបុធានគណៈៈក�មការ



សកម្មភាពគណៈកម្មការ7
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-នា�យកម្តេទីយយវិតីិុ និង់បុចុយ័ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃគង់ច់ា�
ព្រឹ�ះវិសីាម្តេ�វិតីេព្រឹ�ះ�នាែ  និង់វិតីេព្រឹតីពា�ង់លាច ព្រឹ��ទា�ង់ចុះ
សួីរសុី�ទុីកិព្រឹគួសាររង់ម្តេព្រឹគាះម្តេ�យជិ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩ ក��ុង់ម្តេធើ�
ចតាេ �ីស័ីក និង់ចូលរ�ួបុុណៈយសី� ១ព្រឹគួសារ ម្តេ�ឃុុំ�ព្រឹ�ះ�នាែ
ព្រឹសីុកក��ង់ម់្តេរាទី ៍ម្តេ�តីេសាើ យម្តេរៀង់ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កកា�
ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដឹ៏កនា�ព្រឹកុ�និសីីតិី�ហាវិទិីាល័យម្តេកីព្រឹតីសាន្ត្រីសីេ ថ្ងៃន
សាកលវិទិីាល័យសាើ យម្តេរៀង់ច�នួន១០នាក ់ម្តេដ៏��បមី្តេធើ�ទីសីីន
កិចុសិីកាចមាា រម្តេ�សូូី ម្តេ�ភូ�មិ្តេព្រឹតាក ឃុុំ�ព្រឹ�ះ�នាែ  ព្រឹសីុក
ក��ង់ម់្តេរាទី ៍ម្តេ�តីេសាើ យម្តេរៀង់ នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួកំុង់កិចុព្រឹបុជុិ�បុូកសីរុបុលទីធផ្តលការង្ការរបុស់ីម្តេ�តីេ
សាើ យម្តេរៀង់ ព្រឹបុចា��មាសីទីី១ និង់ម្តេល�កទិីសីម្តេ�អនុវិតីេបុនេ
�មាសីទីី២ ឆំ្នាំ�២០២១ តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (Zoom) នាថ្ងៃ�ៃទីី
១៤ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ។

-ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាលជា�យួនិសីីតិី�ហាវិទិីាល័យ 
កសិីក�ម ថ្ងៃនសាកលវិទិីាល័យសាើ យម្តេរៀង់ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�
សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� 
សែហ៊ុ� ខន អនុព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសីភាបាន
អម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួរ �ខែលកទុីកជិា�យួនងឹ់ព្រឹកុ�ព្រឹគួសារសី�ម្តេលាក
ម្តេ� �ូរាា  សីមាជិិកព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាសីង្កាា តីសុ់ី�រ័ម្តេទី� ម្តេ�ព្រឹកុង់
ចារ�ន ម្តេ�តីេក��ង់ស់ីុឺ ។

2ឯកឧតីេ� គិន សែណៈត្ត ម្តេលខាធិការគណៈៈក�មការ
ទីី២ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-នា�យកម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា ម្តេទីយយទាន និង់បុចុយ័�យួច�នួន
តា�រយៈម្តេលាក សនួ �ាុន និង់ម្តេលាក ចាន់ ស�ណ្ដាង 
អាជាៀ ធរ�ូល�ា នឃុុំ�ថ្ងៃព្រឹ�យុទីធថ្នាា  ម្តេដ៏��បយីកម្តេ�ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះ
សីង់ឃគង់ច់ា�ព្រឹ�ះវិសីា ម្តេ�វិតីេយូ�ិកាវិន័េ សីិិតីកំុង់ឃុុំ�ថ្ងៃព្រឹ�យុថ្នាា
ម្តេ�តីេតាខែកវិ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់ឧបុតីិ�ភ�វិកិា�យួច�នួនជូិន

គណៈៈក�មការព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង់នឹង់ជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ថំ្នាកព់្រឹសុីក 
សីព្រឹមាបុច់ាតីខ់ែចង់ និង់ម្តេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់ីកំុង់ការតីបុណាេ ញទីឹក និង់
អគគិសីនីចូលកំុង់�ណៈឌ លចតាេ �ីស័ីកអណៈេូ ង់សី�រតិី ខែដ៏ល
ជា�ណៈឌ លសីព្រឹមាបុម់្តេព្រឹតីៀ�ទីទួីលបុង់បូូុន�លករ�ក�ីម្តេព្រឹ�
ព្រឹបុម្តេទីសី ម្តេ�ព្រឹសីុកម្តេកាះអខែណៈេ តី ម្តេ�តីេតាខែកវិ នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�
សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ព្រឹបុគល់អ�ម្តេណាយរ�ួមាន៖ អង់ារច�នួន១៥០គី�ូព្រឹកា�
�៥ីម្តេកសី ព្រឹតីី�៧�ូ ទីឹកបុរសុិីទីធ៥ម្តេកសី ទឹីកព្រឹតីី២ម្តេកសី មាា ស់ី
៥ព្រឹបុអបុ ់និង់ខែជិលលាង់ថ្ងៃដ៏៣ដ៏បុ តា�រយៈម្តេលាក គិន �កាី 
អភបិាលម្តេកាះអខែណៈដ តី ម្តេដ៏��បយីកម្តេ�ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃច�នួន
១៣អង់គ និង់តាជិីមំាក ់យាយជិីមំាក ់ម្តេ�វិតីេយូ�ិកាវិន័េខែដ៏ល
ព្រឹតូីវិបានបិុទី�ាបុម់្តេ�យសារមានវិរីុសីកូវិដី៏-១៩ ម្តេ�ឃុុំ�ថ្ងៃព្រឹ�-
យុថ្នាា  ព្រឹសីុកម្តេកាះអខែណៈដ តី ម្តេ�តីេតាខែកវិ នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�សីីហា
ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ម្តេលាកជិ�ទាវិ 
កង ម្តេ�រធ៍ន ម្តេលខាធិការគណៈៈក�មការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសីភា
បានអម្តេ�ើ �ញជាអធិបុតីីភា�កំុង់�ិធីព្រឹបុម្តេគនម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា
និង់ម្តេទីយយទានព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃគង់ច់ា�ព្រឹ�ះវិសីាអស់ីព្រឹតីី-
មាសីច�នួន៤០វិតីេ និង់ម្តេធើ��ិធីបុងួ់សួីង់ដ៏ល់បារ�មុីាស់ីទីឹក
មុាស់ីដ៏ី ខែដ៏លបានខែ�រកាទឹីកដី៏ និង់ព្រឹបុជាជិនព្រឹសីុកក��ង់-់
ព្រឹតាច សុី�ម្តេសីចកដីសុី�ចម្តេព្រឹ��នជូិនដ៏ល់បុង់បូូុនព្រឹបុជា�លរដ៏ា
រចួផុ្តតី�ីជិ�ងឺ់កូវិដី៏-១៩ ម្តេព្រឹគាះ�ហនដរាយនានា អ�ម្តេ��ជិួញដូ៏រ
�នុសីី ម្តេព្រឹគឿង់ម្តេញៀន និង់បុទីម្តេលម�សីម្តេផ្តីង់ៗ ម្តេ�វិតីេក��ូល-
មាសី ភូ�កិ��ូលមាសី ឃុុំ�ឫសីីពី្រឹសីុកខាង់ម្តេក�តី ព្រឹសីុកក��ង់-់
ព្រឹតាច ម្តេ�តីេក��តី។

2ឯកឧតីេ� អន សុុ� ម្តេលខាធិការគណៈៈក�មការទីី៤
ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់�ិភាកាការង្ការជា�យួនឹង់
ព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាព្រឹសីុកព្រឹ�ះម្តេនព្រឹតីព្រឹ�ះ សីដី�ីការង្ការម្តេឆុ្នាំះម្តេ�កាន់
ការម្តេបាះម្តេឆំ្នាំតីម្តេព្រឹជិ�សីម្តេរ �សីព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាឃុុំ� សីង្កាា តី ់អាណៈតីេិទីី៥
ឆំ្នាំ�២០២២ ម្តេ�ព្រឹសីុកព្រឹ�ះម្តេនព្រឹតីព្រឹ�ះ ម្តេ�តីេបុនាា យមានជិយ័ 
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នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។
-ចូលរ�ួកំុង់កិចុព្រឹបុជុិ�សីដី�ីខែផ្តនការសីក�មភា�ការង្ការម្តេឆុ្នាំះ

ម្តេ�កានក់ារម្តេបាះម្តេឆំ្នាំតីម្តេព្រឹជិ�សីម្តេរ �សីព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាឃុុំ� សីង្កាា តី ់
អាណៈតីេិទីី៥ ឆំ្នាំ�២០២២ ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីីភា�ឯកឧតីេ� សែក 
គឹ�យាា ន ឧបុនាយករដ៏ា�ន្ត្រីនដ ីម្តេ�ម្តេ�តីេបុនាា យមានជិយ័ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតីេ� ឆាយ វណ្ដាា  ម្តេលខាធិការគណៈៈក�ម-
ការទីី៥ ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់ព្រឹបុគល់អណៈដូ ង់ទឹីក ព្រឹ��ទា�ង់
ខែចកអ�ម្តេណាយជូិនព្រឹបុជា�លរដ៏ាម្តេ�កំុង់ភូ�អិង់គរជិយ័ ឃុុំ�
ព្រឹសី�បុ ់ព្រឹសុីកតីបូង់ឃុំមុ � ម្តេ�តីេតីបូង់ឃុំមុ � ម្តេ�យកំុង់�យួព្រឹគួសារ
ទីទីួលបាន អង់ារ១៥គី�ូព្រឹកា� �១ីម្តេកសី និង់ទឹីកព្រឹតីី១យួរ 
នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចុះសួីរសុី�ទុីក ិនិង់នា�យកមាា ស់ី ថំ្នា�វិតីា�នីបុ�បុាន 
Omega3 ខែចកជូិនបុង់បូូុនព្រឹបុជា�លរដ៏ាម្តេ�ឃុុំ�ព្រឹសី�បុ ់ព្រឹសីុក
តីបូង់ឃុំមុ � និង់ឃុុំ�ម្តេកាង់កាង់ព្រឹសីុក�ញាខែព្រឹកក ម្តេ�តីេតីបូង់ឃុំមុ � នា
រម្តេសីៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតីេ� គឹ� ធា ម្តេលខាធិការគណៈៈក�មការទីី៦
ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួម្តេរៀបុច��ិធីបុណុៈយសី�ឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត 
សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសីភា ម្តេ�ម្តេគហ�ា នសី� 
ភូ�មិ្តេល�៤ សីង្កាា តីក់��ង់លាវិ ព្រឹកុង់ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ នា
ថ្ងៃ�ៃទីី១ ដ៏ល់ថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះ�ិនិតីយព្រឹសីូវិវិសីាម្តេ�ឃុុំ�ជាបុព់្រឹ��ខែដ៏ន (ឃុុំ�សី�ម្តេយាា ង់  

ឃុុំ�បុនាា យព្រឹកា�ង់ និង់ឃុុំ�រាជិ�នាីរ) សីិិតីកំុង់ព្រឹសុីកក��ង់ម់្តេរាទី ៍
ម្តេ�តីេសាើ យម្តេរៀង់ ព្រឹ��ទា�ង់ជិួបុ�ិភាកាការង្ការជា�យួនឹង់
ថំ្នាកដឹ់៏កនា�ព្រឹសីុកក��ង់ម់្តេរាទី ៍ម្តេ�តីេសាើ យម្តេរៀង់សីេី�ីវិឌួឍនភា� 
និង់កេីកង់ើល់របុស់ីព្រឹបុជា�លរដ៏ា នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ចូលរ�ួព្រឹបុជុិ�សីេី�ីការង្ការសីក�មភា�សីព្រឹមាបុ�់មាសីទីី១
និង់ម្តេល�កទិីសីម្តេ��មាសីទីី២ ឆំ្នាំ�២០២១របុស់ីម្តេ�តីេសាើ យ-
ម្តេរៀង់ ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីីភា�ម្តេលាកជិ�ទាវិកិតីេិសីង់គហបុណៈឌិ តី សែ�ាន
ស�អន ឧបុនាយករដ៏ា�ន្ត្រីនេី រដ៏ា�ន្ត្រីនេីព្រឹកសួីង់ទី�នាកទ់ី�នង់រដ៏ា-
សីភា ព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់អធិការកិចុ តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (ZOOM) 

នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីដ� ម្តេឈុំ�យ
ចាន់ណ្ដា ម្តេលខាធិការគណៈៈក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសីភា បាន
អម្តេ�ើ �ញជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល សួីរសុី�ទុីកិ និង់នា�យក
ម្តេព្រឹគឿង់ឧបុម្តេភាគ បុរមិ្តេភាគ រ�ួមាន៖ អង់ារ � ីទឹីកសុីទីធ មាា ស់ី 
និង់�វិកិា�យួច�នួន ជូិនបុង់បុូូនព្រឹបុជា�លរដ៏ា�ិការ ចាស់ីជិរា
គាម នទីី�ឹង់ មានជីិវិភា��ើះខាតីច�នួន១០ព្រឹគួសារ រស់ីម្តេ�
សីង្កាា តីអ់ូរអ�បិុល និង់សីង្កាា តីក់��ង់ស់ាើ យ ព្រឹកុង់សិីរមី្តេសាភណ័ៈ
ម្តេ�តីេបុនាា យមានជិយ័។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� ឡាន់
ឆន ម្តេលខាធិការគណៈៈក�មការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ
នា�យកម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា ម្តេទីយយទាន និង់បុចុយ័�យួច�នួន
ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃគង់ម់្តេ�វិតីេម្តេសីតីហតីិី ម្តេ�វិតីេដ៏�រលិ ព្រឹ��ទា�ង់
នា�យកអ�ម្តេណាយខែចកជូិនព្រឹបុជា�លរដ៏ាព្រឹកីព្រឹកកំុង់ឃុុំ�គង់ជិយ័
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ច�នួន៥០ព្រឹគួសារ ម្តេ�យកំុង់�យួព្រឹគួសារៗទីទីួលបាន អង់ារ
២០គី�ូព្រឹកា� �១ីម្តេកសី ទឹីកព្រឹតីី១យួរ ទឹីកសីុីអុីវិ១យួរ ព្រឹតីី�
ក�បុាុង់១�ូ អាវិយឺតី-សី១ និង់�វិកិា�យួច�នួន ម្តេ�ព្រឹសីុក
អូររា�ង់ឪ ម្តេ�តីេតីបូង់ឃុំមុ �។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� ថុុង 
ចន ់សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ
ចូលរ�ួកំុង់កិចុព្រឹបុជុិ�ព្រឹកុ�ការង្ការថំ្នាកជ់ាតិីចុះជិួយម្តេ�តីេម្តេកាះ-
កុង់ ម្តេ�សាលាម្តេ�តីេម្តេកាះកុង់។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� ជិឹ� 
លាវ សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសីភា ឯកឧតីេ� 
ប្រចឹង គឹ�ប្រសុាន សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសីភា 
និង់ម្តេលាកជិ�ទាវិ សុ ីវណៈា ថា សីមាជិិកាគណៈៈក�មការទីី៩
ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួម្តេរៀបុច��ណៈឌ លចតាេ �ីស័ីក
និង់�ណៈឌ ល�ាបាលរបុស់ីរដ៏ាបាលម្តេ�តីេក��ង់ច់ា� ម្តេដ៏��បី
ទីទីួលយក�លករខែ�មរខែដ៏លវិលិព្រឹតី�បុ�់ក�ីព្រឹបុម្តេទីសីថ្ងៃ�។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� ជិឹ� 
លាវ សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់ម្តេលាក-
ជិ�ទាវិ សុ ីវណៈា ថា សីមាជិិកាគណៈៈក�មការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសីភា 
បានអម្តេ�ើ �ញម្តេឈុំើង់យល់អ��ីវិឌួឍនភា�ការង្ការរបុស់ីព្រឹកុ�-
ព្រឹបឹុកាឃុុំ� ចូលរ�ួជិួយម្តេ�ះព្រឹសាយបុញ្ហាែ ល�បាក និង់�ើះខាតី
ជុិ�វិញិការង្ការព្រឹបុចា�ថ្ងៃ�ៃ និង់បុញ្ហាែ ជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ព្រឹ��ទា�ង់ឧបុ-
តីិ�ភ�វិកិា�យួច�នួនដ៏ល់ព្រឹគួសារសី�ច�នួន៧ព្រឹគួសារ ន្ត្រីសីេី
ម្តេទី�បុសីព្រឹមាលកូនច�នួន២ព្រឹគួសារ ម្តេ�ឃុុំ�ព្រឹតីពា�ង់គរ ព្រឹសីុក
ម្តេជិ�ង់ថ្ងៃព្រឹ� ម្តេ�តីេក��ង់ច់ា�។

2ម្តេលាកជិ�ទាវិ ឱ សខុុ� សីមាជិិកាគណៈៈក�មការទីី២
ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-នា�យកសីមាភ រម្តេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់ីរ�ួមាន៖ មាា ស់ីច�នួន៥០០០
អាល់កុល៧២លីព្រឹតី ទឹីកបុរសុិីទីធ៥០ម្តេកសី និង់�៥ី០ម្តេកសី 
ម្តេដ៏��បពី្រឹបុគល់ជូិនឯកឧតីេ� ប្រ�ក់ សវុណៈា  អភបិាលថ្ងៃន
គណៈៈអភបិាលម្តេ�តីេព្រឹ�ះវិហិារ សីព្រឹមាបុម់្តេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់ីកំុង់ការ
ទីបុស់ាេ តី ់និង់ការរកីរាល�លថ្ងៃនជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ម្តេ�សាលា
ម្តេ�តីេព្រឹ�ះវិហិារ នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យកសីមាភ រ និង់បុចុយ័ព្រឹបុម្តេគនជូិនវិតីេច�នួន១០ សីិិតី
កំុង់ម្តេ�តីេព្រឹ�ះវិហិារ ម្តេ�យកំុង់វិតីេនី�យួៗទីទួីលបាន៖ ម្តេទីៀន
ព្រឹ�ះវិសីា�យួគូ អង់ារ៣០គី�ូព្រឹកា� អ�បិុល៥០គី�ូព្រឹកា�
ទីឹកព្រឹតីី�យួយូរ ទីឹកសីុីអុីវិ�យួយួរ ទីឹកបុរសុិីទីធ�យួម្តេកសី 
ទឹីកព្រឹកូច�យួម្តេកសី សាែ ដ៏ក�់យួព្រឹបុអបុ ់បុូមី្តេចង់�យួក�ុបុ ់
�ាឹ�សី�យួគី�ូព្រឹកា� និង់បុចុយ័�យួច�នួន នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�
សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតីេ� ប្រចឹង គឹ�ប្រសុាន សីមាជិិកគណៈៈក�ម-
ការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-នា�យកម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា១គូ អង់ារ១បាវិ សាែ ដ៏ក១់ ទឹីក
បុរសុិីទីធ២ម្តេកសី ម្តេភសីជិើ១ម្តេកសី �១ីម្តេកសី ទីឹកម្តេ�ះម្តេគាខាបុ់
៥ក�បុាុង់ សីារ-សី៣គី�ូព្រឹកា� ព្រឹតីីម្តេង់ៀតី២គី�ូព្រឹកា� ព្រឹ��ទា�ង់
បុចុយ័កសាង់ និង់ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃ ម្តេ�វិតីេម្តេពាធ�៍ង់គល ឃុុំ�
លូាង់ម្តេព្រឹកា� ព្រឹសុីកក��ង់ម់្តេសីៀ� ម្តេ�តីេក��ង់ច់ា� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃ
ទីី២៦ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជួិបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់សួីរសុី�ទុីក ិព្រឹ��ទា�ង់ចុះ
�ិនិតីយការចាកវ់៉ាា កស់ា�ង់ការពារជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ដូ៏សីទីី២ ជូិន
ព្រឹបុជា�លរដ៏ា ព្រឹ��ទា�ង់នា�យកអ�ម្តេណាយខែចកជូិន�ួកគាតី ់
ម្តេ�ព្រឹសីុកសីាឹង់ព្រឹតីង់ ់ម្តេ�តីេក��ង់ច់ា� នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃសុីព្រឹក ទីី៦ ខែ�
សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតីេ� ល់ ីសារ ីសីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៣
ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ជិួបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល សួីរសុី�ទុីកិ ព្រឹ��ទា�ង់ចុះខែចក
អ�ម្តេណាយជូិនព្រឹបុជា�លរដ៏ាច�នួន៤០ព្រឹគួសាររ�ួមាន៖ អង់ារ
� ីទីឹកម្តេ�ះម្តេគា សីារ-សី ខែដ៏លជាអ�ម្តេណាយរបុស់ីសីបុបុរសី-
ជិនព្រឹបុម្តេទីសីមាា ម្តេ�សីុី ម្តេ�ភូ��ិែចិគល់ ឃុុំ�សីាឹង់ខែកវិ ព្រឹសុីក
ទឹីកឈូុំ ម្តេ�តីេក��តី នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ចុះ�ិនិតីយដី៏សីហគ�នឥ៍សាែ � ម្តេដ៏��ប�ីិនិតីយ និង់តា��ន
ការម្តេរៀបុច�កខែនែង់បុ�ុុះសី�របុស់ីបុង់បូូុនសាសីនិកឥសាែ �
សាែ បុម់្តេ�យសារជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ម្តេ�ភូ�កិ��ង់ចិ់ន ឃុុំ�សីាឹង់ខែកវិ
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ព្រឹសីុកទឹីកឈូុំ ម្តេ�តីេក��តី នារម្តេសីៀលថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ចូលរ�ួកំុង់កិចុព្រឹបុជុិ�ជា�យួនឹង់គណៈៈអុីមា�ម្តេ�តីេ ព្រឹកុង់
ព្រឹសីុក សីេី�ីរបាយការណ៍ៈសីក�មភា�ភា� និង់លទីធផ្តលការង្ការ
�មាសីទីី១ ឆំ្នាំ�២០២១ និង់ទិីសីម្តេ�ការង្ការបុនេសីព្រឹមាបុ់
�មាសីទីី២ ឆំ្នាំ�២០២១ បុញ្ហាែ ម្តេផ្តីង់ៗ ព្រឹ��ទា�ង់ចូលរ�ួទីបុ់
សាា តីជ់ិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ម្តេ�ភូ�កិ��ង់ខ់ែកសី ឃុុំ�ព្រឹតីពា�ង់សីខែង់ា ព្រឹសីុក
ទីឹកឈូុំ ម្តេ�តីេក��តី នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចុះខែចកធុង់ទឹីកចម្តេព្រឹមាះច�នួន៦ធុង់ជូិនសីហគ�នឥ៍សាែ �
តា�វិហិារ និង់សូីរាា វិខែដ៏លជាអ�ម្តេណាយរបុស់ីសីបុបុរសីជិន
ព្រឹបុម្តេទីសីមាា ម្តេ�សីុី ម្តេ�ភូ�ថិ្ងៃព្រឹ��ំង់ ឃុុំ�ថ្ងៃព្រឹ��ំង់ និង់អម្តេ�ើ �ញ
ចូលរ�ួសីព្រឹ�បុសីព្រឹ�ួល និង់ម្តេព្រឹជិ�សីម្តេរ �សីម្តេបុកិជិនសីព្រឹមាបុ់
គណៈៈអុីមា�ព្រឹកុង់បុូកម្តេគា និង់ព្រឹសីុកទឹីកឈូុំ ម្តេ�ភូ�កិ��ង់ខ់ែកសី
ឃុុំ�ព្រឹតីពា�ង់សីខែង់ា ព្រឹសីុកទឹីកឈូុំ ម្តេ�តីេក��តី នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៨ 
ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-ជួិបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល និង់សួីរសុី�ទុីកិ ព្រឹ��ទា�ង់នា�
យកអ�ម្តេណាយឧបុតីិ�ភ រ�ួមាន៖ អង់ារ � ីទឹីកម្តេ�ះម្តេគា សីារ-សី
និង់�វិកិា�យួច�នួនជូិនព្រឹបុជា�លរដ៏ាចាស់ីជិរា និង់ជិន�ិការ
ច�នួន៣ព្រឹគួសារ ម្តេ�ភូ�មិាា កព់្រឹបាង់គ ឃុុំ�ក��ង់ខ់ែព្រឹគង់ ព្រឹសីុកទឹីក-
ឈូុំ ម្តេ�តីេក��តី នារម្តេសីៀលថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួកំុង់�ិធីខែចកកង់ដ់៏ល់សិីសីានុសិីសីីច�នួន៤៥
នាក ់ខែដ៏លជាអ�ម្តេណាយរបុស់ីសីបុបុរសីជិនព្រឹបុម្តេទីសីសិីង់ែបុុរ ី
ម្តេ�ភូ�កិ��ង់ខ់ែព្រឹកង់ ឃុុំ�ក��ង់ខ់ែព្រឹកង់ ព្រឹសីុកទឹីកឈូុំ ម្តេ�តីេក��តី 
នារម្តេសីៀលថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� សត្ត
ណ្ដាឌីី សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ
នា�យកទឹីកបុរសុិីទីធច�នួន៥០០យួរម្តេ�ព្រឹបុគល់ជូិន�នារីម្តេ�ទីយ
បុខែង់កូម្តេ�តីេម្តេសីៀ�រាបុ។

2ឯកឧតីេ� �ួង �ាយ សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៤
ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-នា�យកនូវិម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា និង់ម្តេទីយយវិតីិុ ម្តេព្រឹគឿង់ឧបុម្តេភាគ

បុរមិ្តេភាគម្តេ�ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃគង់ច់ា�ព្រឹ�ះវិសីាច�នួន៧វិតីេ 
ម្តេ�យកំុង់ម្តេនាះ�យួវិតីេៗ  ទីទួីលបាន៖ ម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា១គូ
ទីឹកព្រឹតីី១យួរ ទីឹកសីុីអុីវិ១យួរ ព្រឹតីី�១យួរ �១ីម្តេកសី និង់បុចុយ័
�យួច�នួន ម្តេ�ព្រឹសីុកម្តេវិុ �នថ្ងៃសី ម្តេ�តីេរតីនគិរ ីនាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�
កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យកម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា៣គូ អង់ារច�នួន១៥០គី�ូព្រឹកា�
�៣ីម្តេកសីធ� ព្រឹតីី�២ម្តេកសី ទីឹកសីុីអុីវិ២យួរ និង់បុចុយ័�យួ
ច�នួន ម្តេ�ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃគង់ច់ា�ព្រឹ�ះវិសីាម្តេ�វិតីេនាគវិន័ដ
គិររីតីនារា� (ម្តេ�វិតីេតាខែវិង់) ម្តេ�តីេរតីនគិរ ីនាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�
កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

2ម្តេលាកជិ�ទាវិ ឃួនួ ឃួនុឌីី សីមាជិិកាគណៈៈក�មការ
ទីី៥ ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួកំុង់�ិធីសី�ម្តេណៈះសី�ណាល��កូនម្តេដ៏��ម្តេឈុំ�ច�នួន
៥០០ម្តេដ៏�� ម្តេ�ទីីទីួលដ៏ីសីហគ�នរ៍បុស់ីព្រឹបុជា�លរដ៏ាម្តេ�ភូ�ិ
លាើ ម្តេជា� ឃុុំ�ព្រឹតីពា�ង់ឫសីី ីព្រឹសីុកក��ង់ស់ាើ យ ម្តេ�តីេក��ង់ធ់� 
នាថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។ 

-នា�យកសីមាភ រ និង់�វិកិា�យួច�នួន រ�ួមាន៖ ទីឹកបុរសុិីទីធ
ច�នួន១០០ម្តេកសី ទីឹកខែផ្តែម្តេឈុំ�ច�នួន២០ម្តេកសី មាា ស់ីច�នួន
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១០០ព្រឹបុអបុ ់ អាល់កុលច�នួន៩០លីព្រឹតី  ម្តេ�ព្រឹបុគល់ជូិន
ម្តេលាកអភបិាល ថ្ងៃនគណៈៈអភបិាលព្រឹសីុកក��ង់ស់ាើ យ ម្តេ�តីេ
ក��ង់ធ់� សីព្រឹមាបុឧ់បុតីិ�ភជូិនដ៏ល់ព្រឹកុ�ព្រឹគូម្តេ�ទីយសីម័ព្រឹគចិតីេចាក-់
វ៉ាា កស់ា�ង់ជូិនបុង់បុូូនព្រឹបុជា�លរដ៏ាម្តេ�កំុង់ព្រឹសីុកក��ង់ស់ាើ យ 
ម្តេ�តីេក��ង់ធ់� នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។ 

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� អុុក  
គង ់សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ
នា�យកអ�ម្តេណាយ (ខែផ្តែដូ៏ង់ច�នួន៣៦២ខែផ្តែ ទឹីកបុរសុិីទីធច�នួន
៤០យួរ �ចី�នួន៥ម្តេកសី ទឹីកព្រឹតីីច�នួន២យួរ ទឹីកសីុីអុីវិច�នួន
២យួរ ព្រឹតីី�ក�បុាុង់ច�នួន៣ដុ៏� មាា ស់ីច�នួន១០ព្រឹបុអបុ ់ម្តេភសីជិើៈ
បាកាស់ីច�នួន១ម្តេកសី និង់�វិកិា�យួច�នួនជូិនដ៏ល់ព្រឹកុ�ព្រឹគូ-
ម្តេ�ទីយស័ីមព្រឹគចិតីេចុះចាកវ់៉ាា កស់ា�ង់ដ៏ល់ព្រឹបុជាជិនព្រឹសុីកសី��ូតី
ម្តេ��ណៈឌ លសុី�ភា�តាសាញ ម្តេ�ព្រឹសីុកសី��ូតី ម្តេ�តីេបាតី-់
ដ៏�បុង់។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� ប្រស ី
ម្តេ�ន សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ
នា�យក�វិកិា�យួច�នួនចូលបុណុៈយសី�ព្រឹបុជា�លរដ៏ា ម្តេ�
ព្រឹសីុកព្រឹទា�ង់ ម្តេ�តីេតាខែកវិ។

2ឯកឧតីដ� ម្តេ� ឆន ម្តេលខាធិការគណៈៈក�មការទីី
៧ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-នា�យកបុរកិិារបុចុយ័៤ និង់ចង្កាែ ន ់ម្តេ�ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃ
គង់ច់ា�ព្រឹ�ះវិសីាអស់ីកាលព្រឹតីីមាសី ម្តេ�វិតីេព្រឹ�ះព្រឹ�ហមរតីន ៍
សីិិតីកំុង់សីង្កាា តីស់ាើ យដ៏ង់គ� ព្រឹកុង់ម្តេសីៀ�រាបុ ម្តេ�តីេម្តេសីៀ�រាបុ 
នាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យកអ�ម្តេណាយជាម្តេព្រឹគឿង់ឧបុម្តេភាគ បុរមិ្តេភាគ រ�ួមាន៖
ព្រឹតីី� � ីទឹីកខែផ្តែម្តេឈុំ� ទឹីកបុរសុិីទីធ ទឹីកព្រឹតីី ទឹីកសីុីអុីវិ ព្រឹបុគល់ជូិន
ព្រឹកុ�ព្រឹគូម្តេ�ទីយសីម័ព្រឹគចិតីេរបុស់ីឯកឧតីេ� ហ៊ុុុន មាា ន ីច�នួន៨
ព្រឹកុ� ខែដ៏លក��ុង់ព្រឹបុតិីបុតីេិការចាកវ់៉ាា កស់ា�ង់ការពារជិ�ង់ឺកូវិដី៏-
១៩ ជូិនដ៏ល់បុង់បុូូនព្រឹបុជា�លរដ៏ា ម្តេ�ព្រឹសីុកព្រឹតីពា�ង់ព្រឹបាសាទី
ម្តេ�តីេឧតីេរមានជិយ័ នាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ដ៏ល់ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ 
ឯកឧតីេ� ម្តេទ្ធ� យទុ្ធធ ីសីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធ-
សីភាបានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួ�ិធីបុណុៈយសី�ឧបាសិីកា ឱក 
សុាន មាដ យបុម្តេង់ា�តីឯកឧតីេ� សែកន  សតាា  រដ៏ាម្តេលខាធិការ
ទីីសីដីការគណៈៈរដ៏ា�ន្ត្រីនេី ម្តេ�ម្តេគហ�ា នសី� សីិិតីកំុង់ភូ�ិ
ព្រឹតីពា�ង់ធ� ឃុុំ�ជុិ�ម្តេព្រឹគៀល ព្រឹសីុកទឹីកឈូុំ ម្តេ�តីេក��តី។

2ឯកឧតីេ� សាយ �ូរនិ សីមាជិិកគណៈៈក�មការ

ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖
-នា�យកនូវិម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា ម្តេទីយយទាន និង់បុចុយ័ព្រឹបុម្តេគន

ព្រឹ�ះសីង់ីគង់ច់ា�ព្រឹ�ះវិសីាម្តេ�វិតីដទា�ង់៦កំុង់ឃុុំ�ដូ៏នតីី ព្រឹសីុក
�ញាខែព្រឹកក ម្តេ�តីដតីបូង់ឃុំមុ � នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�កកដ� ឆំ្នាំ�
២០២១។

-ជួិបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាល សួីរសុី�ទុីកិព្រឹកុ�ព្រឹបឹុកាឃុុំ�ដូ៏នតីី
និង់ព្រឹបុម្តេគនឥដ៏ាការ ាូជូិនដ៏ល់វិតីេម្តេរ �ល សីិិតីកំុង់ឃុុំ�ដូ៏នតីី ព្រឹសីុក
�ញាខែព្រឹកក ម្តេ�តីេតីបូង់ឃុំមុ � នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�
២០២១។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� 
សែញា� សា�ាន សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៩ព្រឹ�ឹទីធសីភាបាន
អម្តេ�ើ �ញនា�យកនូវិម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា និង់បុរកិិារ ម្តេទីយយវិតីិុ
ម្តេព្រឹគឿង់ឧបុម្តេភាគបុរមិ្តេភាគ និង់បុចុយ័ព្រឹបុម្តេគនដ៏ល់ព្រឹ�ះសីង់ឃ
គង់ច់ា�ព្រឹ�ះវិសីាច�នួន២៧អង់គ និ�នេ�ក�ី ២៧វិតីេ ម្តេ�វិតីេ
ឧទីាិសីសីារា�(ម្តេ�វិតីេថ្នាឡាបុរវិ៉ាា តី)់ សីិិតីកំុង់ឃុុំ�ថ្នាឡា-
បុរវិ៉ាា តី ់ព្រឹសីុកថ្នាឡាបុរវិ៉ាា តី ់ម្តេ�តីេសីាឹង់ខែព្រឹតីង់។ 

2ម្តេលាកជិ�ទាវិ ឯ� ផ្តលា�ុនី សីមាជិិកាគណៈៈក�ម-
ការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ជួិបុសី�ម្តេណៈះសី�ណាលជា�យួនឹង់ម្តេលាក សុ ូផាើ ត្តុង 
អភបិាលព្រឹសីុកព្រឹបាសាទីបាគង់ ម្តេដ៏��ប�ីិភាកាអ��ី ការម្តេធើ�
ចតាេ �ីស័ីករបុស់ីព្រឹបុជា�លរដ៏ា ការទីបុស់ាា តីក់ារ�ែង់រកីរាល-
�លថ្ងៃនជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ការម្តេរៀបុច�ការចាកវ់៉ាា កស់ា�ង់ជូិនព្រឹបុជា-
�លរដ៏ា ម្តេ�ព្រឹសុីកព្រឹបាសាទីបាគង់ ម្តេ�តីេម្តេសីៀ�រាបុ នាព្រឹ�ឹក
ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

-នា�យកអ�ម្តេណាយព្រឹបុគល់ជូិនអភបិាលព្រឹសីុកព្រឹបាសាទី-
បាគង់ សីព្រឹមាបុខ់ែចកជូិនព្រឹបុជា�លរដ៏ា ខែដ៏លក��ុង់ម្តេធើ�ចតាេ -
�ីស័ីកម្តេ�តា�ផ្តាះច�នួន ៦៦ព្រឹគួសារ កំុង់ភើ�ទិា�ង់៩ ឃុុំ�
ព្រឹតីពា�ង់ធ� ព្រឹសីុកព្រឹបាសាទីបាគង់ ម្តេ�តីេម្តេសីៀ�រាបុ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃ
ទីី២៩ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១៕
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2នាថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ សីមាជិិក សីមា-

ជិិកាព្រឹ�ទឹីធសីភាច�នួន១៣រូបុ បានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួកំុង់កិចុ-

ព្រឹបុជុិ�សីេី�ី វិឌួឍនភា�កិចុព្រឹបុជុិ�ភា�ជាថ្ងៃដ៏គូសីភាអាសីុី-អឺរ ាុបុ

ម្តេល�កទីី១១ (ASEP11) តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (ZOOM) ម្តេព្រឹកា�

អធិបុតីីភា�ឯកឧតីេ�កិតីេិនីតីិម្តេកាសីលបុណៈឌិ តី ងួន ញុលិ់

អនុព្រឹបុធានទីី១រដ៏ាសីភា និង់ជាព្រឹបុធានគណៈៈក�មការម្តេរៀបុច�

កិចុព្រឹបុជុិ�ភា�ជាថ្ងៃដ៏គូសីភាអាសីុី-អឺរ ាុបុម្តេល�កទីី១១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ សីមាជិិក សីមា-

ជិិកាព្រឹ�ឹទីធសីភាច�នួន២៣រូបុ បានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួសិីកិាសាលា

ម្តេឈុំើង់យល់អ��ីការកសាង់ព្រឹកបុ�ណ័ៈឌ ម្តេគាលនម្តេយាបាយ

មាា ព្រឹកូម្តេសីដ៏ាកិចុ និង់ម្តេគាលនម្តេយាបាយហិរ�ញ វិតីិុសាធារណៈៈ

សីព្រឹមាបុម់្តេរៀបុច�ម្តេសីចកេីព្រឹពាង់ចាបុ ់សីេី�ីហិរ�ញ វិតីិុសីព្រឹមាបុ់

ការព្រឹគបុព់្រឹគង់ឆំ្នាំ�២០២២ តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (ZOOM )។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ សីមាជិិក សីមា-

ជិិកព្រឹ�ឹទីធសីភាច�នួន១៥រូបុ បានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួសិីកិាសាលា

សីេី�ី ការម្តេរៀបុច�ម្តេសីចកេីព្រឹពាង់ចាបុស់ីេី�ីហិរ�ញ វិតីិុសីព្រឹមាបុ់

ការព្រឹគបុព់្រឹគង់ឆំ្នាំ�២០២២ តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (ZOOM) ម្តេព្រឹកា�

អធិបុតីីភា�ម្តេលាកជិ�ទាវិកិតីេិសីង់គហបុណៈឌិ តី ឃួនួ សដុារ ី

អនុព្រឹបុធានទីី២ រដ៏ាសីភា។

2ឯកឧតីេ� យាង់ សែស� ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់ម្តេលាកជិ�ទាវិ មាន ស�អាន ព្រឹបុធានគណៈៈ-

ក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួជា�យួនឹង់គណៈៈ-

ព្រឹបុតិីភូជាន�់ុស់ីសីភាក�ុុជា ដឹ៏កនា�ម្តេ�យសីម្តេ�េចអគគ�ហា-

�ញាចព្រឹកី ម្តេហ៊ុង ស�រនិ ព្រឹបុធានរដ៏ាសីភា ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណា-

ចព្រឹកក�ុុជា អម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួ�ហាសីនំិបាតីអនេរសីភាអាសូាន

(AIPA) ម្តេល�កទីី៤២ តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (ZOOM) ម្តេរៀបុច�ម្តេ�យ

សីភាព្រឹបុម្តេទីសីព្រឹបុូុយម្តេណៈ ទីីព្រឹកុង់ម្តេដ៏រូម្តេសី�ឹ� នាថ្ងៃ�ៃទីី២៣ 

ដ៏ល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2ឯកឧតីេ� យាង់ សែស� ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី១

ព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់ឯកឧតីេ� ឈុំតិ្ត គឹ�យាត្ត អនុព្រឹបុធាន

គណៈៈក�មការទីី៥ ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួកំុង់កិចុ-

ព្រឹបុជុិ�ម្តេព្រឹតីៀ�ចូលរ�ួ�ហាសីនំិបាតីអាយបាា ម្តេល�កទីី៤២ តា�

ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិមតី (ZOOM) នាថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� យាង់

សែស� ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី១ព្រឹ�ឹទីធសីភា ម្តេលាកជិ�ទាវិ 

មាន ស�អាន ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសីភា ឯកឧតីេ�

�ា� �ុុននាង ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសីភា

ឯកឧតីេ� អាយ ខន អនុព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធ-

សីភា និង់ម្តេលាកជិ�ទាវិ ឃួនួ ឃួនុឌីី សីមាជិិកាគណៈៈ-

ក�មការទីី៥ ព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួកំុង់កិចុព្រឹបុជុិ�តា�

ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (ZOOM) ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីីភា�ឯកឧតីេ�កិតីេិម្តេសី-

�ា បុណៈឌិ តី ជា� ម្តេយៀ� ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី២រដ៏ាសីភា 

និង់ជាព្រឹបុធានព្រឹកុ�រដ៏ាសីភាជាតិីអាយបាា -ក�ុុជា (AIPA)

ម្តេល�កទីី៤២ ម្តេដ៏��ប�ីិនិតីយម្តេល�របាយការណ៍ៈវិឌួឍនភា�របុស់ី

សមាជិិក សមាជិិកាប្រ�ឹទ្ធធសភាចូល់រ�ួកុងុ�ិធីម្តេផ្តសងៗ
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គណៈៈក�មការជិ�នាញទា�ង់៦ �ិនិតីយ និង់សីម្តេព្រឹ�ចម្តេល�រម្តេបុៀបុ-

វ៉ារៈរបុស់ី�ហាសីនំបិាតីអាយបាា ម្តេល�កទីី៤២ តា�សី�ម្តេណៈ�

របុស់ីព្រឹបុធានអាយបាា ម្តេល�កទីី៤២ និង់បុញ្ហាែ ម្តេផ្តីង់ៗ កំុង់ការ

ម្តេព្រឹតីៀ�លកណិៈៈចូលរ�ួ�ហាសីនំបិាតីអាយបាា ម្តេល�កទីី៤២

ខែដ៏លម្តេរៀបុច�ម្តេ��ង់ម្តេ�យព្រឹបុម្តេទីសីព្រឹបុូយុម្តេណៈនាម្តេ�លខាង់

�ុ�។

2ឯកឧតីេ� ជា ម្តេជិដ្ឋឋ ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី២

ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួ�ិធីបុុណៈយសី�គព្រឹ�បុ ់៧ថ្ងៃ�ៃ សី�ឧបាសីក គី� 

ម្តេ�ង មាេ យម្តេកមករបុស់ីម្តេលាកជិ�ទាវិ សាយ ចាន់ណ្ដាក់ 

នាយិការង់�ុទីាកាល័យសីម្តេ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសីភា ម្តេ�ម្តេគហ-

�ា នសីិិតីកំុង់សីង្កាា តីទ់ីួលទី��ូង់ទីី១ �ណៈឌ ច�ការ�ន រាជិធានី-

ភំ�ម្តេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-សួីរសុី�ទុីកិឯកឧតីេ� ចាន់ ណ្ដាម្តេរ ាត្ត អនុព្រឹបុធាន

គណៈៈក�មការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសីភា ខែដ៏លក��ុង់សីព្រឹមាក�ាបាល

ជិ�ង់ឺម្តេ�ម្តេគហ�ា ន សីិិតីកំុង់សីង្កាា តីទួ់ីលសាើ យថ្ងៃព្រឹ�ទីី១ �ណៈឌ

បុឹង់ម្តេកង់កង់ រាជិធានីភំ�ម្តេ�ញ នាថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�

២០២១។

2ម្តេលាកជិ�ទាវិ មាន ស�អាន ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការ

ទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ចូលរ�ួ�ិធីព្រឹបុកាសីជាផ្តែូវិការគណៈៈកមាម ធិការសីមា-

គ�នារកី�ុុជា ម្តេដ៏��បសីីនេិភា� និង់អភវិិឌួឍនព៍្រឹកសួីង់�ហា-

ថ្ងៃផ្តា ម្តេ�កាតីថ់្នា “ សីមាគ�នារពី្រឹកសួីង់�ហាថ្ងៃផ្តា ” តា�រយៈ

ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិមតី (ZOOM) ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីីភា�ម្តេលាកជិ�ទាវិកិតីេិ-

សីង់គហបុណៈឌិ តី សែ�ាន ស�អន ឧបុនាយករដ៏ា�ន្ត្រីនេី រដ៏ា�ន្ត្រីនេី

ព្រឹកសួីង់ទី�នាកទ់ី�នង់រដ៏ាសីភា ព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់អធិការកិចុ និង់

ជាព្រឹបុធានសីមាគ�នារកី�ុុជា ម្តេដ៏��បសីីនេភិា� និង់អភវិិឌួឍន៍

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដឹ៏កនា�ព្រឹកុ�សីមាជិិកព្រឹ�ឹទីធសីភាទីទីួលបុនាុកសីហព្រឹបុតិី-

បុតីេិការអនេរសីភាក�ុុជា ឡាវិ ម្តេវិៀតីណា� ចូលរ�ួកិចុព្រឹបុជុិ�

សីេី�ីវិឌួឍនភា�ការង្ការម្តេព្រឹតីៀ�ម្តេរៀបុច�សីនំសីិីទីម្តេល�កទីី៨ ថ្ងៃន

គណៈៈក�មការកិចុការបុរម្តេទីសីថ្ងៃនអនេរសីភាក�ុុជា ឡាវិ និង់

ម្តេវិៀតីណា� (CLV) តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិមតី (ZOOM) ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីី-

ភា�ឯកឧតីេ� ឈាវ វុន ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៥រដ៏ា-

សីភា និង់ជាព្រឹបុធានព្រឹកុ��តិីេភា�ទីទីួលបុនាុកកិចុសីហព្រឹបុតិី-

បុតីេកិារជា�យួនឹង់អនេរសីភាក�ុុជា-ឡាវិ-ម្តេវិៀតីណា� ម្តេ�
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សាលព្រឹបុជុិ��ិម្តេសីសី៣ វិមិានព្រឹ�ឹទីធសីភា នាថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កកា� 

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដឹ៏កនា�ព្រឹកុ�សីមាជិិកព្រឹ�ឹទីធសីភាព្រឹបុចា�ភូ�ភិាគទីី៦ និង់

ព្រឹកុ�សីមាជិិកាព្រឹ�ឹទីធសីភា ម្តេគារ�វិញិ្ហាញ ណៈកិនធសី�ឯកឧតីេ� 

សខុ យាត្ត សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់ជា

សីមាជិិកព្រឹកុ�សីមាជិិកព្រឹ�ឹទីធសីភាព្រឹបុចា�ភូ�ភិាគទីី៦ ម្តេ�

ម្តេគហ�ា នថ្ងៃនសី� សិិីតីកំុង់ភូ�មិ្តេល�៤ សីង្កាា តី ់ក��ង់ល់ាវិ

ព្រឹកុង់ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ព្រឹ��ទា�ង់ចុះ�ិនិតីយទីីតា�ង់សីព្រឹមាបុ់

ម្តេរៀបុច�ព្រឹបារ�ធ�ិធីបុណុៈយបុូជាសី� ឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត 

ម្តេ�កំុង់បុរមិ្តេវិណៈវិតីេសុីវិណៈណ រង់ី ីនារម្តេសីៀលថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�សីីហា

ឆំ្នាំ�២០២១។

-ចូលរ�ួ�ិធីបុុណៈយ�ួបុគព្រឹ�បុ៧់ថ្ងៃ�ៃ សី�ឧបាសិីកា គី� 

ម្តេ�ង មាេ យម្តេកមករបុស់ីម្តេលាកជិ�ទាវិ សាយ ចាន់ណ្ដាក់ 

នាយិការង់�ុទីាកាល័យសីម្តេ�េចព្រឹបុធានព្រឹ�ឹទីធសីភា ម្តេ�ម្តេគហ-

�ា នសីិិតីកំុង់សីង្កាា តីទ់ីួលទី��ូង់ទីី១ �ណៈឌ ច�ការ�ន រាជិធានី-

ភំ�ម្តេ�ញ នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១ ម្តេលាកជិ�ទាវិ 

មាន ស�អាន ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៨ព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់

ម្តេលាកជិ�ទាវិ ឃួនួ ឃួនុឌីី សីមាជិិកាគណៈៈក�មការទីី៥

ព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួកំុង់កិចុព្រឹបុជុិ�ព្រឹកុ�សីមាជិិក

សីភាន្ត្រីសីដីវ៉ាា យបាា ក�ុុជា (WAIPA) តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (ZOOM) 

ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីីភា� ម្តេលាកជិ�ទាវិ និន សាផ្តុន ព្រឹបុធានព្រឹកុ�

សីមាជិិកសីភាន្ត្រីសីេីវ៉ាា យបាា ក�ុុជា និង់ជាព្រឹបុធានគណៈៈក�ម-

ការទីី៩រដ៏ាសីភា ម្តេដ៏��បបីុនេ�ិនិតីយ�ិភាកាផ្តេល់ម្តេយាបុល់ម្តេល�

ម្តេសីចកេីព្រឹពាង់ម្តេសីចកេីសីម្តេព្រឹ�ចរបុស់ីគណៈៈកមាម ធិការន្ត្រីសីេី

វ៉ាា យបាា  និង់បុញ្ហាែ ពាក�់ន័ធម្តេផ្តីង់ៗ កំុង់ការម្តេព្រឹតីៀ�លកិណៈៈ

ចូលរ�ួកិចុព្រឹបុជុិ�សីនំិបាតីអាយបាា ម្តេល�កទីី៤២ ខែដ៏លម្តេរៀបុច�

ម្តេ��ង់ម្តេ�យព្រឹបុម្តេទីសីព្រឹបុូុយម្តេណៈនាម្តេ�លខាង់�ុ� ម្តេ�សាល

ព្រឹបុជុិ��ិម្តេសីសី៣ វិមិានព្រឹ�ឹទីធសីភា។

2ឯកឧតីេ� �ា� �ុុននាង ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការ

ទីី១០ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួ៖

-កំុង់កិចុព្រឹបុជុិ�គណៈៈកមាម ធិការនម្តេយាបាយ ថ្ងៃនព្រឹកុ�សីភា

ជាតីិអាយបាា -ក�ុុជា ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីីភា�ឯកឧតីេ� ឈាង 

វុន ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៥ រដ៏ាសីភា និង់ជាព្រឹបុធាន

គណៈៈកមាម ធិការនម្តេយាបាយ ថ្ងៃនព្រឹកុ�សីភាជាតីិអាយបាា -

ក�ុុជា តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (ZOOM) នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�
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២០២១ ម្តេដ៏��ប�ីិនិតីយ �ិភាកាផ្តេល់ម្តេយាបុល់ម្តេល�៖

១.របាយការណ៍ៈរបុស់ីកិចុព្រឹបុជុិ�ព្រឹកុ�នម្តេយាបាយអាយបាា -

ក�ុុជាម្តេល�កទីី១២។

២.ការម្តេល�កក�ុស់ីសីនេិសុី��ត័ីម៌ានវិទិីា និង់ការការពារ

ទិីនំនយ័ច�ម្តេពាះល�ហ�ត័ីម៌ានវិទិីារងឹ់មា��យួម្តេ�អាសូាន 

(ម្តេសីំ�ម្តេ�យព្រឹបុូុយម្តេណៈ)។

៣.ការជិ�រុញសីនេិសុី��នុសីីឱយចម្តេព្រឹ��នម្តេ��ង់កំុង់បុរយិា-

បុន័ំឌីួជិី�លសីព្រឹមាបុអ់ាសូាន (ម្តេសីំ�ម្តេ��ង់ម្តេ�យព្រឹបុម្តេទីសី

មាា ម្តេ�សីុី)។ 

៤.ការជិ�រុញម្តេល�កក�ុស់ីការទូីតីសីភាដ៏�ម្តេណៈ� រម្តេឆុ្នាំះម្តេ�

�ុ�របុស់ីសីហគ�នអ៍ាសូាន (ម្តេសីំ�ម្តេ��ង់ម្តេ�យព្រឹបុម្តេទីសីថ្ងៃ�)។

-កំុង់កិចុព្រឹបុជុិ�គណៈៈកមាម ធិការនម្តេយាបាយ ថ្ងៃនព្រឹកុ�សីភា

ជាតីិអាយបាា -ក�ុុជា ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីីភា�ឯកឧតីេ� ឈាង 

វុន ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៥ រដ៏ាសីភា និង់ជាព្រឹបុធាន

គណៈៈកមាម ធិការនម្តេយាបាយ ថ្ងៃនព្រឹកុ�សីភាជាតិីអាយបាា -

ក�ុុជា តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី ម្តេដ៏��ប�ីិនិតីយ �ិភាកា និង់ផ្តេល់

ម្តេយាបុល់ម្តេល�ម្តេសីចកេីព្រឹពាង់ម្តេសីចកេីសីម្តេព្រឹ�ចសីេី�ីការគា�ព្រឹទី

របុស់ីសីភា សីេី�ីសិានភា�ម្តេ��យីាា នម់ាា  នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�

សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ជា�យួនឹង់គណៈៈព្រឹបុតិីភូ ថ្ងៃនគណៈៈកមាម ធិការនម្តេយា-

បាយអាយបាា -ក�ុុជា ដឹ៏កនា�ម្តេ�យឯកឧតីេ� ឈាង វុន 

ព្រឹបុធានគណៈៈកមាម ធិការ ចូលរ�ួកិចុព្រឹបុជុិ�គណៈៈកមាម ធិការ

នម្តេយាបាយ ថ្ងៃន�ហាសីនំិបាតីអាយបាា ម្តេល�កទីី៤២ តា�

ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី នាថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ម្តេដ៏��បមី្តេធើ�ការ

�ិនិតីយ �ិភាកា និង់អនុ�ត័ីម្តេល�៖ 

១.របាយការណ៍ៈកចិពុ្រឹបុជុិ�ព្រឹបុចា�ឆំ្នាំ�របុស់ីព្រឹកុ�អំកនម្តេយា-

បាយអាយបាា ម្តេល�កទីី១២។

២.ម្តេសីចកេីព្រឹពាង់ម្តេសីចកេីសីម្តេព្រឹ�ចសីេី�ី “ការម្តេល�កក�ុស់ី

ការការពារសីនេិសុី�តា�ព្រឹបុ�ន័ធអុីនធឺខែណៈតី ម្តេដ៏��បធីនន់ឹង់

ល�ហអុនីធឺខែណៈតី�យួម្តេ�កំុង់អាសូាន” (ម្តេសីំ�ម្តេ�យព្រឹបុម្តេទីសី

ព្រឹបុូយុម្តេណៈ)។

៣.ម្តេសីចកេីព្រឹពាង់ម្តេសីចកេីសីម្តេព្រឹ�ចសីេី�ី “ការម្តេល�កក�ុស់ី

សីនេិសុី��នុសីីជាតីិ ម្តេ�កំុង់បុរយិាបុនំឌីួជីិ�ល សីព្រឹមាបុ់

អាសូាន” (ម្តេសីំ�ម្តេ�យព្រឹបុម្តេទីសីមាា ម្តេ�សីុី)។

៤.ម្តេសីចកេីព្រឹពាង់ម្តេសីចកេីសីម្តេព្រឹ�ចសីេី�ី “ការជិ�រុញការទូីតី

សីភា ម្តេដ៏��បមី្តេឆុ្នាំះម្តេ�សីហគ�នអ៍ាសូាន” (ម្តេសីំ�ម្តេ�យព្រឹបុម្តេទីសី

ថ្ងៃ�)។

៥.គា�ព្រឹទីសីភា ច�ម្តេពាះសិានការណ៍ៈម្តេ�ព្រឹបុម្តេទីសី�យីាា ន-់

មាា  (ម្តេសីំ�ម្តេ�យព្រឹបុម្តេទីសីឥណៈឌូ ម្តេណៈសីុី)។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� �ាុល់ 

ល់�ឹ អនុព្រឹបុធាន និង់ឯកឧតីេ� អន សុុ� ម្តេលខាធិការគណៈៈ-

ក�មការទីីទីី៤ព្រឹ�ឹទីធសីភា ឯកឧតីេ� អុុក គង ់សីមាជិិកគណៈៈ-
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ក�មការទីី៦ព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញសួីរសុី�ទុីកឯិកឧតីេ� 

ចាន់ ណ្ដាម្តេរ ាត្ត អនុព្រឹបុធានគណៈៈក�មការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសីភា 

ខែដ៏លក��ុង់សីព្រឹមាក�ាបាលជិ�ង់ឺម្តេ�ម្តេគហ�ា នសីិិតីកំុង់

សីង្កាា តីទ់ីួលសាើ យថ្ងៃព្រឹ�ទីី១ �ណៈឌ បុឹង់ម្តេកង់កង់ រាជិធានី-

ភំ�ម្តេ�ញ។

2ឯកឧតីេ� ឈុំតិ្ត គឹ�យាត្ត ព្រឹបុធានសីេីទីីគណៈៈ-

ក�មការទីី៥ ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានអម្តេ�ើ �ញ៖

-ដឹ៏កនា�កិចុព្រឹបុជុិ�ពាក�់ន័ធនឹង់ការម្តេព្រឹតីៀ�ម្តេរៀបុច�កិចុព្រឹបុជុិ�

ភា�ជាថ្ងៃដ៏គូសីភាអាសីុី អឺរ ាុបុម្តេល�កទីី១១ (ASEP11) ម្តេ�

សាលព្រឹបុជុិ��ិម្តេសីសី៣ វិមិានព្រឹ�ឹទីធសីភា នាថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កកា�

ឆំ្នាំ�២០២១។

- ចូលរ�ួកិចុព្រឹបុជុិ�គណៈៈកមាម ធិការអចិថ្ងៃន្ត្រីនេយ�៍វិកិា និង់

ខែផ្តនការថ្ងៃនសីភាតី�បុនអ់ាសីុី (APA) តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�ិមតី (ZOOM)

ម្តេ�សាលព្រឹបុជុិ�គណៈៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសីភា នាថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�

សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

-ដឹ៏កនា�កិចុព្រឹបុជុិ�ព្រឹកុ�សីភាជាតីិក�ុុជាកំុង់គណៈៈកមាម ធិ-

ការម្តេរៀបុច� ថ្ងៃន�ហាសីនំិបាតីអាយបាា  (AIPA) ម្តេល�កទីី៤២ 

តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (ZOOM) ម្តេដ៏��បមី្តេព្រឹតីៀ�លកណិៈៈចូលរ�ួ

�ហាសីនំិបាតីអាយបាា ម្តេល�កទីី៤២ ខែដ៏លម្តេរៀបុច�ម្តេ��ង់ម្តេ�យ

ព្រឹបុម្តេទីសីព្រឹបុូយុម្តេណៈនាម្តេ�លខាង់�ុ� ម្តេ�សាលព្រឹបុជុិ�គណៈៈ-

ក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសីភា នាថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ គណៈៈក�មការ

ទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសីភា ដឹ៏កនា�ម្តេ�យឯកឧតីេ� មាា ន់ ម្តេឈុំឿន អនុ-

ព្រឹបុធានគណៈៈក�មការ បានអម្តេ�ើ �ញម្តេគារ�វិញិ្ហាញ ណៈកិនធសី�

ឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត សីមាជិិកគណៈៈក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធ-

សីភា ម្តេ�ម្តេគហ�ា នថ្ងៃនសី� សិិីតីកំុង់ភូ�មិ្តេល�៤ សីង្កាា តី់

ក��ង់ល់ាវិ ព្រឹកុង់ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់។

2នាថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� ឆាយ

វណ្ដាា  ម្តេលខាធិការ ម្តេលាកជិ�ទាវិ ឃួនួ ឃួនុឌីី និង់ម្តេលាក

ជិ�ទាវិ ជា ច័នទម្តេទ្ធវ ីសីមាជិិកាគណៈៈក�មការទីី៥ព្រឹ�ឹទីធសីភា

បានអម្តេ�ើ �ញចាកថំ់្នា�បុង្កាា រជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ដូ៏សីជិ�រុញ (ដូ៏សី

ទីី៣) ម្តេ��នាីរម្តេ�ទីយកាល់ខែ�ាតី រាជិធានីភំ�ម្តេ�ញ។

2ឯកឧតីេ� ប្រចឹង គឹ�ប្រសុាន សីមាជិិកគណៈៈក�ម-

ការទីី៣ព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួកិចុព្រឹបុជុិ�អនេរព្រឹកសួីង់ 

សីេី�ីវិឌួឍនភា�ថ្ងៃនការង្ការ�ិនិតីយ សិីកា និង់ចង់ព្រឹកង់ឯកសារ

ទីីតា�ង់ដី៏ ខែដ៏លព្រឹបុជាជិនបានម្តេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់ី និង់អាព្រឹស័ីយផ្តល

ជាកខ់ែសីេង់ កំុង់តី�បុនក់ារពារជាតីិ និង់រម្តេបុៀបុអភរិកីជីិវិៈចព្រឹ�ុះ 

ម្តេ�កំុង់ភូ�សិាន្ត្រីសីេក��ង់ឆំ់្នាំ�ង់ ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីីភា�ឯកឧតីេ� 

សាយ ស�អាល់ ់រដ៏ា�ន្ត្រីនេីព្រឹកសួីង់បុរសិិាន ផ្តាយម្តេចញ�ី

ព្រឹកសួីង់បុរសិិាន នារម្តេសីៀលថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១៕
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អគគម្តេល់ខាធិការដាឋ នប្រ�ឹទ្ធធសភាប្រ�ជិុ��ូកសរ�ុល់ទ្ធធផ្តល់
ការងារប្រ�ចា �សែខកកកដាតា�ប្រ��័នធនិ�មិត្ត

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១ អគគម្តេលខាធិការ-
�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភាបានព្រឹបុជុិ�បុូកសីរុបុលទីធផ្តលការង្ការរបុស់ី
អគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភាព្រឹបុចា�ខែ�កកា� និង់ម្តេល�ក
ទីិសីម្តេ�ការង្ការខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ម្តេព្រឹកា�អធិបុតីីភា�
ឯកឧតីេ� អុុ� សារទឹ្ធធ អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសីភាម្តេ�យមាន
ការអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួ�ីថំ្នាកដ់៏ឹកនា�ព្រឹគបុអ់ង់គភា�ច�ណុៈះអគគ-
ម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភា ចាបុ�់ីព្រឹបុធាននាយក�ា នម្តេ��ង់
តា�រយៈព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី។

មានព្រឹបុសាសីនក៍ំុង់ឱកាសីម្តេនាះ ឯកឧតីេ� អុុ� សារទឹ្ធធ 
អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសីភា បានមាន�តិីបុូកសីរុបុថ្នា កំុង់ខែ�   

កកា� សិានភា�ការរកីរាល�លថ្ងៃនជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ បាននិង់
ក��ុង់បុនេអសូីបុនាែ យម្តេធើ�ឱយបុាះពាល់ដ៏ល់អាយុជិវីិតិី�នុសីី  
សីហគ�ន ៍ម្តេសីដ៏ាកិចុ សីង់គ� និង់សុី�ភា�សាធារណៈៈ 
ម្តេ�ព្រឹគបុទ់ីិសីទីីទូីទា�ង់�ិភ�ម្តេលាក និង់ក�ុុជាម្តេយ�ង់។ ទីនាឹ�
នឹង់ម្តេនះ អគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភាម្តេ�ខែតីបុនេយកចិតីេ
ទុីក�កចូ់លរ�ួយុទីធនាការព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង់ និង់ព្រឹគបុព់្រឹគង់ការ
រាល�លថ្ងៃនជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩។ 

ព្រឹសីបុម្តេ�លជា�យួគំាម្តេនះ អគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភា
មានការង្ការ�មាញឹកជាម្តេព្រឹច�នម្តេល��ុ�ង្ការនីតិីក�ម ម្តេ�យបាន
ម្តេរៀបុច� និង់ចាតីខ់ែចង់ការព្រឹបុជុិ�គណៈៈកមាម ធិការអចិថ្ងៃន្ត្រីនេយ៍
និង់ម្តេបុ�កសី�យ័ព្រឹបុជុិ�ម្តេល�កទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសីភា នីតិីកាលទីី៤ បាន
ម្តេ�យរលូន។ ច�ម្តេពាះ�ុ�ង្ការតី�ណាង់ អគគម្តេលខាធិការ�ា ន
ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានបុ�ម្តេ�ញ�ុ�ង្ការរបុស់ី�ែួនបានយាា ង់លូព្រឹបុម្តេសី�រ
តា�តីព្រឹ�ូវិការចា�បាចជ់ាកខ់ែសីេង់ ព្រឹបុកបុម្តេ�យភា�ទីទីួល�ុសី
ព្រឹតីូវិតា��ុ�ង្ការម្តេរៀង់ៗ�ែួន ម្តេ�យម្តេផ្លាេ តីការយកចិតីេទុីក�ក់
ចុះតា��ូល�ា ន ម្តេដ៏��បជួីិបុ�ិភាកាការង្ការជា�យួនឹង់
អាជាៀ ធរ�ូល�ា ន ម្តេឈុំើង់យល់អ��ីសុី�ទុីកិ ម្តេ�ះព្រឹសាយ
បុញ្ហាែ ព្រឹបុឈុំ� និង់ចូលរ�ួម្តេគារ�វិញិ្ហាញ ណៈកិនធសី� និង់នា�
យកម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា និង់ម្តេទីយយទាន ម្តេ�ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃ 
ព្រឹ��ទា�ង់នា�យកអ�ម្តេណាយខែចកជូិនព្រឹបុជា�លរដ៏ាខែដ៏លមាន
ជិីវិភា��ើះខាតី និង់ក��ុង់ម្តេធើ�ចតាេ �ីស័ីក ម្តេ�រាជិធានីភំ�ម្តេ�ញ
និង់តា�បុណាេ ម្តេ�តីេនានា។ ជា�យួគំាម្តេនាះខែដ៏រ ម្តេល��ុ�ង្ការ

ឯកឧតីេ� អូុ� សារទឹីធ ដឹ៏កនា�កិចុព្រឹបុជុិ�បូុកសីរុបុលទីធផ្តលការង្ការព្រឹបុចា�ខែ�កកា�

ថំ្នាកដឹ់៏កនា�អគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភាចូលរ�ួព្រឹបុជុិ�បូុកសីរុបុលទីធផ្តលការង្ការព្រឹបុចា�ខែ�កកា�



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា18

កិចុសីហព្រឹបុតិីបុតីេិការអនេរជាតិី អគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធ-
សីភាបាន�ិតី��យាា ង់សីក�មកំុង់ការខែសីើង់រកថ្ងៃដ៏គូអភវិិឌួឍន៍
នានា ជាកខ់ែសីេង់បានម្តេរៀបុច��ិធីចុះហតីិម្តេលខាម្តេល�អនុសីី-
រណៈៈរវ៉ាង់អគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់អគគម្តេលខា-
ធិការ�ា នរដ៏ាសីភា ជា�យួនឹង់�ជិឈ�ណៈឌ លសីភាអាសីុី
(PCA) និង់ក�មវិធិីកិចុសីនានាសីេី�ី�ួបុ៦៣ឆំ្នាំ�ទី�នាកទ់ី�នង់
ការទូីតីក�ុុជា-ចិន រវ៉ាង់អគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់
សិានទូីតីចិនព្រឹបុចា�ក�ុុជា និង់សីមាគ�អំកព្រឹសាវិព្រឹជាវិវិឌួឍនភា�
ក�ុុជា-ចិន ព្រឹ��ទា�ង់ចាតីខ់ែចង់ម្តេព្រឹតីៀ�ការចូលរ�ួកិចុព្រឹបុជុិ�
CLV, AIPA, WAIPA  តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី (ZOOM)។

សីព្រឹមាបុខ់ែ�សីីហាខាង់�ុ�ម្តេនះ ឯកឧតីេ�អគគម្តេលខាធិការ
ព្រឹ�ឹទីធសីភាបានក�ណៈតីឱ់យព្រឹគបុអ់ង់គភា�ព្រឹតូីវិយកចិតីេទុីក�ក់
�ុស់ីបុនេផ្តេល់ម្តេសីវ៉ាជូិនសីមាជិិក សីមាជិិកាព្រឹ�ឹទីធសីភាឱយបាន

លូព្រឹបុម្តេសី�រ  និង់ព្រឹគបុព់្រឹជុិង់ម្តេព្រឹជាយម្តេល��ុ�ង្ការទា�ង់៥របុស់ី
ព្រឹ�ឹទីធសីភា ព្រឹ��ទា�ង់ខែណៈនា�ឱយព្រឹគបុអ់ង់គភា� និង់�ន្ត្រីនេរីាជិការ
ទា�ង់អស់ី ព្រឹតីូវិបុនេយកចិតីេទុីក�កចូ់លរ�ួព្រឹបុយុទីធព្រឹបុឆ្នាំ�ង់
នឹង់ការរកីរាល�លថ្ងៃនជិ�ង់ឺកូវិដី៏-១៩ ម្តេ�យអនុវិតីេឱយបាន
ខាើ បុ�់ើួនតា�វិធិានព្រឹកសួីង់សុីខាភបិាលឱយបាន�ាតីច់តី ់និង់
បុនេចូលរ�ួជា�យួនឹង់វិធិានការ “៣ការពារ ៣កុ�” ឱយបានលូ
ព្រឹបុម្តេសី�រ។

សូី�ជិព្រឹមាបុថ្នា ម្តេ�កំុង់ឱកាសីម្តេនាះ កម៏ានការបុញុ្ហា�ង់
វិមី្តេដ៏អូបុូកសីរុបុលទីធផ្តលការង្ការព្រឹបុចា�ខែ�កកា� និង់ម្តេល�ក
ទីិសីម្តេ�ការង្ការខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ និង់កិចុ�ិភាកាផ្លាែ ស់ីបុេូរ
បុទី�ិម្តេសាធនក៍ារង្ការ បុញ្ហាែ ព្រឹបុឈុំ� និង់សី�ណូៈ��រម្តេផ្តីង់ៗ
ផ្តង់ខែដ៏រ៕

(អតីិបុទី៖ នុតី សីចុៈ និង់រូបុភា�៖ វិង់ ់សុីជាតីិ)

ទិីដ៏ាភា�ថំ្នាកដឹ់៏កនា�អគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភាចូលរ�ួព្រឹបុជុិ�បុូកសីរុបុលទីធផ្តលការង្ការព្រឹបុចា�ខែ�កកា�តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី

ថំ្នាកដឹ់៏កនា�អគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភាចូលរ�ួព្រឹបុជុិ�បុូកសីរុបុលទីធផ្តលការង្ការព្រឹបុចា�ខែ�កកា�តា�ព្រឹបុ�ន័ធនិ�មតិី
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ឯកឧត្តេ� អុុ� សារទឹ្ធធ ទ្ធទួ្ធល់ជិួ�ត្ត�ណ្ដាងម្តេ�កខជិនជ័ិយលា�ី
អាហារ�ូករណ៍ៈ JDS ឆុា �២០២០

តា�ការខែណៈនា�ដ៏�៏ុង់�់ុស់ីរបុស់ីសីម្តេ�េចវិបិុុលម្តេសីនាភកេី 

សាយ ឈុំុ� ព្រឹបុ�ុ�រដ៏ាសីេីទីី ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជា

នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ម្តេ�បុនាបុ�់ិម្តេសីសី 

វិមិានព្រឹ�ឹទីធសីភា ឯកឧតីេ� អុុ� សារទឹ្ធធ អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធ-

សីភា បានអនុញ្ហាញ តីឱយតី�ណាង់ម្តេបុកិជិនជិយ័លាភអីាហា-

រូបុករណ៍ៈអភវិិឌួឍនធ៍នធាន�នុសីីរបុស់ីជិបុានុ (Human 
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Aid) ម្តេ�កាតីថ់្នា JDS ឆំ្នាំ�២០២០ ច�នួន៣រូបុ ចូលជិួបុសីខែ�េង់

ការគួរសី� និង់ជិព្រឹមាបុលា�ុននឹង់ម្តេចញដ៏�ម្តេណៈ� រម្តេ�បុនេការ

សិីកាថំ្នាកប់ុរញិ្ហាញ បុព្រឹតីជាន�់ុស់ីរយៈម្តេ�ល២ឆំ្នាំ� ម្តេ�តា�

សីកលវិទិីាល័យនានាថ្ងៃនព្រឹបុម្តេទីសីជិបុាុន។

ម្តេ�កំុង់ឱកាសីម្តេនាះ ម្តេលាក �ិន ម្តេ�ាងអាត្ត តី�ណាង់

ម្តេបុកិជិនជិយ័លាភអីាហារូបុករណ៍ៈ JDS ឆំ្នាំ�២០២០ ទា�ង់

ច�នួន២៦រូបុ បានជិព្រឹមាបុជូិនឯកឧតីេ�អគគម្តេលខាធិការ

ព្រឹ�ឹទីធសីភាថ្នា ម្តេបុកិជិនទា�ង់២៦រូបុ �ក�ីព្រឹកសួីង់ សិាបុន័

ច�នួន១៤ និង់បានរាយការណ៍ៈអ��ីអាហារូបុករណ៍ៈ JDS 

�ុ�ជិ�នាញអាទីិភា�ខែដ៏លព្រឹតីូវិបានម្តេព្រឹជិ�សីម្តេរ �សី�កសិីកា

សីមាសីភា�ម្តេបុកិជិនជិយ័លាភអីាហារូបុករណ៍ៈ JDS ឆំ្នាំ�

២០២០ តា�ព្រឹកសួីង់ សិាបុន័ ម្តេគាលម្តេ�របុស់ីអាហារូបុ-

ករណ៍ៈ JDS និង់ការរ ��ឹង់ទុីករបុស់ីក�មវិធីិអាហារូបុករណ៍ៈ 

JDS។

មានព្រឹបុសាសីនក៍ំុង់ឱកាសីម្តេនាះ ឯកឧតីេ� អុុ� សារទឹ្ធធ 

បានពា�នា�នូវិការផ្លាេ �ម្តេផ្តៀ�សួីរសុី�ទុីកិ�ីសីម្តេ�េចវិបិុុលម្តេសីនាភកេី

សាយ ឈុំុ� ព្រឹបុ�ុ�រដ៏ាសីេីទីី ថ្ងៃនព្រឹ�ះរាជាណាចព្រឹកក�ុុជាជូិន

ច�ម្តេពាះកមួយៗម្តេបុកិជិនជិយ័លាភអីាហារូបុករណ៍ៈ JDS ឆំ្នាំ�

២០២០។ ឯកឧតីេ�អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសីភាបានផ្តេល់

អនុសាសីន�៍យួច�នួនដ៏ល់កមួយៗ រ�ួមាន៖ ម្តេដ៏��បសីីម្តេព្រឹ�ច

បាននូវិលទីធផ្តលរ ��ឹង់ទុីកដូ៏ចអើីខែដ៏លកមួយៗបានម្តេល�កម្តេ��ង់

កមួយៗព្រឹតីូវិខែតីម្តេព្រឹបុ�ព្រឹបាស់ីឱកាសីម្តេនះ �ិតី��ម្តេរៀនសូីព្រឹតីម្តេដ៏��បី

ឯកឧតីេ� អូុ� សារទឹីធ ទីទីួលជួិបុតី�ណាង់ម្តេបុកិជិនជិយ័លាភអីាហារូបុករណ៍ៈ

ទិីដ៏ាភា�ថំ្នាកដឹ់៏កនា�អគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអនុញ្ហាញ តីឱយតី�ណាង់ម្តេបុកិជិនជិយ័លាភអីាហារូបុករណ៍ៈចូលជិួបុសីខែ�េង់ការគួរសី�
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ទីទីួលបានទា�ង់ច�ម្តេណៈះដឹ៏ង់ និង់ជិ�នាញ ម្តេហ�យនិង់កសាង់

�ែួនឱយបាននូវិគុណៈធ� ៌ចរយិាធ�ម៌្តេ�ម្តេ�លក��ុង់សិីកា

ម្តេ�ព្រឹបុម្តេទីសីជិបុានុ។

ឯកឧតីេ�អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសីភាបានមានព្រឹបុសាសីន៍

បុនេថ្នា កមួយៗទា�ង់អស់ីព្រឹតីូវិ�ិតី��ម្តេរៀនសូីព្រឹតី ម្តេគារ�ចាបុ់

របុស់ីព្រឹបុម្តេទីសីជិបុានុ និង់ម្តេគារ�វិនិយ័របុស់ីសីកលវិទិីាល័យ

ខែ�រកាទី�នាកទ់ី�នង់ �តិីេភា� សា�គគីភា�ជា�យួនឹង់�តិីេរ�ួ

ជិ�នានខ់ែដ៏លបានម្តេ�សិីកាទា�ង់អស់ីគំា ម្តេ�យអនុវិតីេឱយបាន

លូ  ម្តេហ�យកសូ៏ី�យកចិតីេទុីក�កដ់៏ល់ការកសាង់ទី�នាក-់

ទី�នង់ �តិីេភា�ជា�យួនឹង់បុណាេ និសីីតិីរបុស់ីព្រឹបុម្តេទីសីជិបុានុ 

និង់និសីីតិីខែដ៏ល�ក�ីព្រឹបុម្តេទីសីនានា ម្តេដ៏��បមី្តេធើ�យាា ង់ណារកា

បាននូវិតីថ្ងៃ�ែ និង់កិតីេយិសីរបុស់ីម្តេយ�ង់មំាក់ៗ  របុស់ីព្រឹកុ� និង់

របុស់ីព្រឹបុទីសីជាតិីម្តេយ�ង់។ ជាង់ម្តេនាះម្តេ�ម្តេទីៀតី សូី�កមួយៗព្រឹតីូវិ

ម្តេចះផ្តី�ើផ្តាយជូិនព្រឹបុជាជិនជិបុាុន និង់យុវិជិនព្រឹបុម្តេទីសីដ៏ថ្ងៃទី

ម្តេទីៀតីឱយបានព្រឹជាបុ អ��ីសីភា�ការណ៍ៈ�ិតីរបុស់ីព្រឹបុម្តេទីសី

ក�ុុជា ខែដ៏លមានជាអាទី៖៍ សីភា�ការណ៍ៈសីនេិសុី� សីិិរភា�

នម្តេយាបាយ សីណាេ បុធំ់ាបុស់ីង់គ� ការអភវិិឌួឍព្រឹបុម្តេទីសីជាតិី

ព្រឹបុកបុម្តេ�យចីរភា� និង់សីកាេ នុ�លខាង់ម្តេទីសីចរណ៍ៈ ព្រឹបុថ្ងៃ�-

ណីៈវិបុបធ�ដ៌៏ល៏ូផូ្តរផ្តង់រ់បុស់ីព្រឹបុម្តេទីសីជាតិីម្តេយ�ង់។

ឯកឧតីេ�អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសីភាបានរ �លឹក�ស់ី-

ម្តេតីឿនដ៏ល់កមួយៗ ព្រឹតីូវិម្តេចះខែ�រកាសា�គគីភា�ថ្ងៃផ្តាកំុង់ ព្រឹតីូវិម្តេចះ

ព្រឹសីឡាញ់គំា យកចិតីេទុីក�កក់ារពារគំាម្តេ�វិញិម្តេ��ក

ម្តេ�យអនុវិតីេឱយបានលូនូវិសុីភាសិីតីខែ�មរម្តេពាលថ្នា «ម្តេ�ផ្តាះ

មាេ យទីីថ្ងៃទី ម្តេ�ថ្ងៃព្រឹ�មាេ យខែតី�យួ» ទា�ង់ម្តេ�លម្តេធើ�ដ៏�ម្តេណៈ� រម្តេ�

ក��ុង់សិីកា និង់ម្តេ�លព្រឹតី�បុ�់កវិញិ។ 

ឯកឧតីេ�អគគម្តេលខាធិការបានជូិន�រដ៏ល់កមួយៗទា�ង់អស់ី

សូី�មានសុី�ភា�លូបុរបិុូរណ៍ៈ និង់ព្រឹតីូវិ�ិតី��សិីកា  ម្តេដ៏��បី

ទីទីួលបាននូវិច�ម្តេណៈះដឹ៏ង់ បុទី�ិម្តេសាធន ៍សីញ្ហាញ បុព្រឹតី និង់

មាននិម្តេទីាសីលូខែដ៏លជាព្រឹបុម្តេយាជិនស៍ីព្រឹមាបុផ់្លាា ល់�ែួន ព្រឹកុ�

ព្រឹគួសារ ព្រឹកសួីង់ សិាបុន័ និង់ព្រឹបុម្តេទីសីជាតិី កំុង់ការអភវិិឌួឍ

ព្រឹបុម្តេទីសីជាតីិម្តេយ�ង់ឱយមានការរកីចម្តេព្រឹ��នខាែ �ង់កាែ ម្តេ�ម្តេ�ល

អនាគតី ដូ៏ចព្រឹបុម្តេទីសីនានាម្តេ�ម្តេល��ិភ�ម្តេលាក៕

(អតីិបុទី៖ នុតី សីចុៈ និង់រូបុភា�៖ ធុន គី�ជីិ)

ឯកឧតីេ� អូុ� សារទឹីធ �តីរូបុអនុសីាវិរយីជ៍ា�យួនឹង់តី�ណាង់ម្តេបុកិជិនជិយ័លាភអីាហារូបុករណ៍ៈ JDS ឆំ្នាំ�២០២០

ឯកឧតីេ� អូុ� សារទឹីធ ជូិនវិតីិុអនុសីាវិរយីដ៍៏ល់ម្តេបុកិជិនទា�ង់៣
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សក�មភា�ថុាក់ដឹ្ឋកនា �អគគម្តេល់ខាធិការដាឋ នប្រ�ឹទ្ធធសភា 
ចូល់រ�ួកិចចប្រ�ជិុ� និង�ិធីម្តេផ្តសងៗ

2នារម្តេសីៀលថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧតីេ�
អុុ� សារទឹ្ធធ អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញម្តេគារ�
វិញិ្ហាញ ណៈកិនធសី� ឯកឧតីេ� សខុ យាត្ត សីមាជិិកគណៈៈ-
ក�មការទីី៧ព្រឹ�ឹទីធសីភា និង់ជាសីមាជិិកព្រឹកុ�សីមាជិិកព្រឹ�ឹទីធ-
សីភាព្រឹបុចា�ភូ�ភិាគទីី៦ ម្តេ�ម្តេគហ�ា នថ្ងៃនសី� សិិីតីកំុង់ភូ�ិ
ម្តេល�៤ សីង្កាា តីក់��ង់ល់ាវិ ព្រឹកុង់ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់។

2នារម្តេសីៀលថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១  ឯកឧតីេ�
អុុ� សារទឹ្ធធ អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញចុះ�ិនិតីយ
ទីីតា�ង់សីព្រឹមាបុម់្តេរៀបុច�ព្រឹបារ�ើ�ិធីបុុណៈយបុូជាសី�ឯកឧតីេ�
សខុ យាត្ត ម្តេ�កំុង់បុរមិ្តេវិណៈវិតីេសុីវិណៈណ រង់ី ីភូ�មិ្តេល�៤ 
សីង្កាា តីក់��ង់ល់ាវិ ព្រឹកុង់ថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់ ម្តេ�តីេថ្ងៃព្រឹ�ខែវិង់។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃ១៩ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� 
អុុ� សារទឹ្ធធ អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញដ៏ឹកនា�
កិចុព្រឹបុជុិ�ព្រឹតួីតី�ិនិតីយការង្ការរបុស់ីអគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធ-
សីភា ម្តេ�យមានការអម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួ�ីអគគនាយក អគគនាយក
រង់ ថ្ងៃនអគគនាយក�ា នទា�ង់៥ និង់អគាគ ធិការ ម្តេ�សាលសិីកិា
សាលាខាង់ម្តេជិ�ង់វិមិានព្រឹ�ឹទីធសីភា។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� 
អុុ� សារទឹ្ធធ អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ឹទីធសីភា បានអម្តេ�ើ �ញដ៏ឹកនា�
កិចុព្រឹបុជុិ�ព្រឹតួីតី�ិនិតីយការង្ការរបុស់ីអគគនាយក�ា នរដ៏ាបាល
និង់ហិរ�ញ វិតីិុ ថ្ងៃនអគគម្តេលខាធិការ�ា នព្រឹ�ឹទីធសីភា ម្តេ�សាល
ព្រឹបុជុិ��ិម្តេសីសីជានម់្តេព្រឹកា� វិមិានព្រឹ�ឹទីធសីភា ម្តេ�យមានការ
អម្តេ�ើ �ញចូលរ�ួ�ីថំ្នាកដឹ់៏កនា� ព្រឹគបុព់្រឹគង់ ថ្ងៃនអគគនាយក�ា ន-
រដ៏ាបាល និង់ហិរ�ញ វិតីិុ។

2នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�កកា� ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកឧតីេ� 
ម្តេឡាក ឆាយ អគគម្តេលខាធិការរង់ព្រឹ�ឹទីធសីភា តី�ណាង់ដ៏៏
�ុង់�់ុស់ីរបុស់ីឯកឧតីេ� អុុ� សារទឹ្ធធ អគគម្តេលខាធិការព្រឹ�ទឹីធ-
សីភា បានអម្តេ�ើ �ញនា�យកម្តេទីយយទាន និង់ម្តេទីៀនព្រឹ�ះវិសីា
របុស់ីឯកឧតីេ� អុុ� សារទឹ្ធធ ម្តេ�ព្រឹបុម្តេគនព្រឹ�ះសីង់ឃច�នួន១០
វិតីេ ម្តេ�សីង្កាា តីច់�នួន២ គឺសីង្កាា តីប់ាកខ់ែ�ង់ និង់សីង្កាា តីម់្តេកាះ-
�ច ់កំុង់�ណៈឌ ម្តេព្រឹជាយចង្កាើ រ រាជិធានីភំ�ម្តេ�ញ៕






