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ព្រឹកបិម�ខ     ៖ សុលោមតច័វបិិ�ល័លោសុនាភូកត� សាយ ឈុំ� � ព្រឹបិម�ខរឹដ្ឋឋសុី�ទ្ធ� អ៊ុំលោ�ើ �ញចាកវ់ា� កស់ា�ង្សបិងាា រឹជួ�ង្សឺកូវ �ដ្ឋ-១៩ ដូ្ឋសុជួ�រឹ�ញ (ដូ្ឋសុទ្ធ�៣) លោ�មន់ទ�រឹលោពិទ្ធយ

        កាល់័កែម�ត្ត  រាជួធាន់�ភូា�លោពិញ។
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ក្នុុ�ងឱកាសពិិធីីបុ�ណ្យយកាន់បិ់ុណ្យឌ  និ់ងភ្ជុំំ� �បុិណ្យឌ  ដែ�លជាពិិធីី
បុ�ណ្យយប្របុពៃពិណី្យជាតិិរបុស់ដែ�ែរ នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃប្រពិហសបតិ ៍២រោ�ច

ដែ�ភ្ជុំប្រ�បុ� ឆុ្នាំ�ឆ្លូូ�វ ប្រតីិស័ក្នុ ពិ��ធសក្នុ�ជ២៥៦៥ ប្រតូិវនឹ់ងពៃ�ៃ�ី

២៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិតិនី់តិរិោកាសលបុណ្យឌិ តិ

ស៊ឹឹ�ម កា  ប្របុធាន់សតី�ីប្រពឹិ�ធសភា ឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិតិសងគហបុណ្យឌិ តិ 

ទេ�ព ងន អន់�ប្របុធាន់�ី២ប្រពឹិ�ធសភា ន់ិងសមាជិក្នុ សមា-

ជិកាប្រពិឹ�ធសភា ប្រពិមទាំ�ងថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា�ពៃន់អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់

ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញនា�យក្នុន់�វរោប្រគ្គឿងឧបុរោភាគ្គ បុររិោភាគ្គ

ចង្ហាា ន់បិ់ុណ្យឌ បាតិ និ់ងបុច័យ័ ច�លរមួក្នុុ�ងពិិធីីបុ�ណ្យយកាន់ប់ុិណ្យឌ

រោវន់�ី២ រោ�វតិតម�នី់ប្របុសិ�ធីវងស (វតិតដែប្រពិក្នុរោ�ុ) សិិតិក្នុុ�ងសង្ហាា តិ់

ដែប្រពិក្នុរោ�ុ �ណ្យឌ ដែប្រពិក្នុរោ�ុ �ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញ។ 

នាឱកាស�ព៏ៃ�ូថូ្នារោនាះ ឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិតិន់ីតិរិោកាសលបុណ្យឌិ តិ

ស៊ឹឹ�ម កា ប្របុធាន់សតី�ីប្រពឹិ�ធសភា ឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិតសិងគហបុណ្យឌិ តិ 

ទេ�ព ងន អន់�ប្របុធាន់�ី២ប្រពឹិ�ធសភា ន់ិងសមាជិក្នុ សមា-

ជិកាប្រពិឹ�ធសភា ប្រពិមទាំ�ងថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា�ពៃន់អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់

ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញ�បុប់ាប្រតិប្របុរោគ្គន់ប្រពិះសងឃ បុងស�ក្នុ�ល-

ដ្ឋាឆ្លូូង រោវររោ�យយទាំន់ និ់ងរោ�យយវតិិ�ប្របុរោគ្គន់�ល់ប្រពិះសងឃ 

រោ��មបឧី�ិិសក្នុ�សលផលបុ�ណ្យយដែ�លរោក្នុ�តិពីិសទាំធ ប្រជះថូ្នា

ថ្នាា ក់់ដឹ�ក់នាំពំ្រឹព��ធស៊ឹភាអទេ�ើ �ញកាន់បិិណ្ឌឌ ទេ�ន�ី២ទេ��ត្តតមឹនីព្រឹបិស៊ឹ�ិធី�ងស

ថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា�ប្រពឹិ�ធសភា អរោ�ំ�ញកាន់បិ់ុណ្យឌ រោវន់�ី២រោ�វតិតម�នី់ប្របុសិ�ធីវងស សិិតិក្នុុ�ងសង្ហាា តិដ់ែប្រពិក្នុរោ�ុ �ណ្យឌ ដែប្រពិក្នុរោ�ុ �ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញ

ថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា�ប្រពឹិ�ធសភា អរោ�ំ�ញកាន់បិ់ុណ្យឌ រោវន់�ី២រោ�តិតម�នី់ប្របុសិ�ធីវងស សិិតិក្នុុ�ងសង្ហាា តិដ់ែប្រពិក្នុរោ�ុ �ណ្យឌ ដែប្រពិក្នុរោ�ុ �ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញ
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ទាំ�ងរោនាះ ជ�ន់ច�រោ�ះញាតិកាទាំ�ងប្របា�ពីិរសនាត ន់ ឥសសរជន់

ន់ិងយ��ធជន់ដែ�លបាន់ពិលីជីវតិិ រោ��មបបីុ�ពិវរោហតិ�ជាតិិមាតិ�ភ្ជុំ�មិ
ជាពិិរោសស�ល់�ួងវញិ្ញាា ណ្យក្នុខន់ធសរោមតចអគ្គគមហាធីមែរោ�ធីិ-

សាល ជា ស៊ឹឹមី ន់ិងរោ�ក្នុជ�ទាំវ ញ៉ែញែម ទេស៊ឹឿន ជាស៊ឹឹមី  

ដែ�លបាន់��ួលមរណ្យកាលរោ�កាន់រ់ោ�ក្នុខាងម��រោ�

រោហ�យរោនាះ ស�មប្របុក្នុបុដែតិវបិុ�លស��ប្រគ្គបុប់្របុការ និ់ងរោ�

កាន់ស់�គ្គតិិភ្ជុំពិក្នុ��បុីរោ�ូ�ងឃូ្លាតិរោ��យ។ 

ក្នុុ�ងនាមជាពិ��ធសាសនិ់ក្នុ ន់ិងរោ�រពិរោជឿជាក្នុយ់៉ាា ងម�តិមា�

ក្នុុ�ងប្រពិះពិ��ធសាសនា ជាពិិរោសសរោ��មបដីែ�រក្នុាន់�វវបុបធីម៌

ប្របុពៃពិណី្យ សាសនាឱយបាន់គ្គងវ់ងសឋិតិិរោ�រយ�រអដែងវងតិរោរៀង

រោ�ក្នុុ�ងឱកាសពៃន់ពិិធីី�ធ៏ី�រោនាះ ជារោរៀង�ល់ឆុ្នាំ� ថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា�់

សមាជិក្នុ សមាជិកាប្រពិឹ�ធសភា ប្រពិមទាំ�ងថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា�មន្ដ្រីន់ីី
�ជការពៃន់អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភា ដែតិងដែតិច�លរមួ

ពិិធីីបុ�ណ្យយកាន់ប់ុិណ្យឌ រោ�តាមវតិតអា�មនានាយ៉ាា ងខំាបុ�់ំួន់

តាមគ្គន់ងូប្របុពៃពិណី្យប្រពិះពិ��ធសាសនា។

ពិិធីីបុ�ណ្យយកាន់បិ់ុណ្យឌ  និ់ងភ្ជុំំ� �បុិណ្យឌ ប្របុប្រពឹិតិតរោ�រោរៀង�ល់ឆុ្នាំ� 

ចាបុព់ិីពៃ�ៃ១រោ�ច �ល់ពៃ�ៃ១៥រោ�ច ដែ�ភ្ជុំប្រ�បុ� រោដ្ឋាយដែចក្នុរោចញ

ជាពិីរ ក្នុុ�ងរោនាះ ចាបុព់ិីពៃ�ៃ១រោ�ច រហ�តិ�ល់ពៃ�ៃ១៤រោ�ច ដែ�

ភ្ជុំប្រ�បុ� គឺ្គជាពៃ�ៃកាន់ប់ុិណ្យឌ  និ់ងពៃ�ៃ១៥រោ�ច គឺ្គជាពៃ�ៃបុ�ណ្យយ

ភ្ជុំំ� �បុិណ្យឌ ៕

(អតិិបុ�៖ រោ�ក្នុ ន់�តិ  សច�័ រ�បុភាពិ៖ រោ�ក្នុ អុ�ក្នុ បុា�លីន់)

ថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា�ប្រពឹិ�ធសភា អរោ�ំ�ញ�បុប់ាប្រតិ

�ិ�ាភាពិក្នុុ�ងកិ្នុចប័្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមាែ ធិីការអចិពៃន្ដ្រីន់តយប៍្រពឹិ�ធសភាពីិចមាៃ យ
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នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃស�ប្រក្នុ �ី១៧ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ រោវ�រោមាា ង

៨:០០នា�ី គ្គណ្យ�ក្នុមាែ ធិីការអចិពៃន្ដ្រីន់តយប៍្រពឹិ�ធសភាបាន់ប្របុជ��

ពីិចមាៃ យ រោប្រកាមអធិីបុតីិភាពិ��៏ពង�់ពស់របុស់ឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិត-ិ

សងគហបុណ្យឌិ តិ ទេ�ព ងន ប្របុធាន់សតី�ីប្រពឹិ�ធសភា ពៃន់ប្រពិះ-

�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា រោដ្ឋាយមាន់ររោបុៀបុវារ���ចខាងរោប្រកាម៖

១-ពិិនិិត្្យ និិងសម្រេ�េចម្រេ�ើសំម្រេ�ើរបស់គ�ៈកេមការទីី២

�ពឹិទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពីិ វិិម្រេ�ធនិកេមមា��

១៨ថ្មីមី នៃនិច្បាប់សីីពិី វិិម្រេ�ធនិកេមមា��១៨ នៃនិច្បាប់សីីពីិ

សវិនិកេម នៃនិ�ពិះរាជាណាច�កកេុ�ជា ម្រេ�កុ�ងរម្រេបៀបវារៈ

សេ័យ�បជុំំំម្រេ�ើកទីី៧�ពិឹទីធសភា នីិត្ិកា�ទីី៤។

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

៣�ពឹិទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពិី វិិនិិម្រេ�គនៃនិ�ពិះ-

រាជាណាច�កកេុ�ជា ម្រេ�កុ�ងរម្រេបៀបវារៈសេ័យ�បជុំំំម្រេ�ើក

ទីី៧�ពឹិទីធសភា និីត្ិកា�ទីី៤។

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

៣�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់

�ពិេម្រេ�ើពិិធី�រម្រេធើើវិិម្រេ�ធនិកេមកិចច�ពិេម្រេពិៀងអា�ា្និ

បូកបី សីីពិីការម្រេ�ត្ៀេប�េំងអងករសម្រេ��ះ្ះបន្ទាា្និ់ ម្រេ�កុ�ង

រម្រេបៀបវារៈសេ័យ�បជុំំំម្រេ�ើកទីី៧�ពិឹទីធសភា នីិត្ិកា�ទីី៤។

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

៨�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពីិ វិិម្រេ�ធនិកេម

មា��១២៣ មា��១៣៨ មា��១៦២ មា��៣០០ មា��

៣៤៣ មា��៣៥០ មា��៣៦៣ និិងមា��៣៦៧ នៃនិ

ច្បាប់សីីពិី ការ�រ ដែ���ត្ូវិ�បកាសឱ្្យម្រេ�បើម្រេដាយ�ពិះរាជុំ-

�កេម្រេ�ខ ជុំស/រកេ/០៣៩៧/០១ ចំះនៃថ្មីៃទីី១៣ ដែខេីន្ទា ឆ្នាំំ្ំ

១៩៩៧ ម្រេ�កុ�ង រម្រេបៀបវារៈសេ័យ�បជុំំំម្រេ�ើកទីី៧�ពិឹទីធសភា

និីតិ្កា�ទីី៤។

៥-ពិិនិិត្្យ និិងសម្រេ�េចម្រេ�ើសំម្រេ�ើរបស់គ�ៈកេមការទីី

៩�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពីិ ការអនិំេ័ត្យ�់

�ពិេម្រេ�ើកិចច�ពិេម្រេ�ពិៀងភាពិជានៃ�គូម្រេស�ឋកិចច�គប់�ជុំងំម្រេ�ជាយ

ត្ំបនិ់ ម្រេ�កុ�ងរម្រេបៀបវារៈសេ័យ�បជុំំំម្រេ�ើកទីី៧�ពិឹទីធសភា

នីិត្ិកា�ទីី៤។

៦-ពិិនិិត្្យ និិងសម្រេ�េចម្រេ�ើសំម្រេ�ើរបស់គ�ៈកេមការទីី

៩�ពិឹទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់

�ពិេម្រេ�ើកិចច�ពិេម្រេ�ពិៀង��ិជុំជកេមម្រេសរី រវាងរាជុំរដាា្ភិិបា�

នៃនិ�ពិះរាជាណាច�កកេុ�ជា និិងរដាា្ភិិបា�នៃនិ�ធារ�-

រ�ឋ�បជាមានិិត្ចិនិ ម្រេ�កុ�ងរម្រេបៀបវារៈសេ័យ�បជុំំំម្រេ�ើកទីី៧

�ពិឹទីធសភា និីត្ិកា�ទីី៤។

៧-ពិិនិិត្្យ  និិងសម្រេ�េចម្រេ�ើសំម្រេ�ើរបស់គ�ៈកេមការទីី

៩�ពឹិទីធសភា សំំដាក់ម្រេសចកីី��ងច្បាប់សីីពិី ការ�បកួត្�បដែជុំង

គណ្ឌៈក់ម្មាា ធិិការអចិិន្រ្តៃ�នតយ៍ព៍្រឹព��ធស៊ឹភាព្រឹបិជុំឹំកំ់ណ្ឌត្ត់

រទេបិៀបិវារៈ និងកាលបិរទិេចិេ�បិនតស៊ឹម័យ៍ព្រឹបិជុំឹំទេល�ក់�ី៧ ព្រឹព��ធស៊ឹភា នីត្តិកាល�ី៤

ឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិតសិងគហបុណ្យឌិ តិ រោ�ពិ ងន់ ប្របុធាន់សតី�ីប្រពឹិ�ធសភា �ឹក្នុនា�កិ្នុចប័្របុជ��
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ម្រេ�កុ�ងរម្រេបៀបវារៈសេ័យ�បជុំំំម្រេ�ើកទីី៧�ពិឹទីធសភា និីត្ិកា�

ទីី៤។

៨-កំ�ត់្រម្រេបៀបវារៈ និិងកា�បរិម្រេចេទីសេ័យ�បជុំំំម្រេ�ើក

ទីី៧�ពឹិទីធសភា និីត្ិកា�ទីី៤។

បុនិាបុព់ិីបាន់ពិិន់ិតិយ និ់ងពិិភាក្នុារចួមក្នុ គ្គណ្យ�ក្នុមាែ ធិីការ

អចិពៃន្ដ្រីន់តយប៍្រពឹិ�ធសភាបាន់ក្នុ�ណ្យតិយ់ក្នុពៃ�ៃចន់ិ �ី២០ ដែ�ក្នុញ្ញាា

 ឆុ្នាំ�២០២១ រោវ�រោមាា ង៨:០០ នា�ីប្រពឹិក្នុ រោ��មបបីុន់តសមយ័

ប្របុជ��រោល�ក្នុ�ី៧ប្រពឹិ�ធសភា ន់ីតិិកាល�ី៤ រោដ្ឋាយមាន់ររោបុៀបុ-

វារ�រមួមាន់៖ ការប្របុកាស��ួលសាគ ល់សមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភា

�ែី ន់ីតិិកាល�ី៤។ ការរោបាះរោឆុ្នាំតិរោប្រជ�សរោរ �សបុ�រោពិញសមា-

ជិក្នុគ្គណ្យ�ក្នុមែការអបុរ់ � យ�វជន់ កី្នុឡា ធីមែការ សាសនា 

វបុបធីម ៌វចិិប្រតិសិលប� និ់ងរោ�សចរណ៍្យ ប្រពឹិ�ធសភាន់ីតិិកាល

�ី៤ ន់ិងពិិនិ់តិយ ន់ិងឱយរោយ៉ាបុល់រោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុច់�ន់ួន់

៧ ខាងរោល�៕

(អតិិបុ�៖ រោ�ក្នុ រោ�ពិ មក្នុ� រ�បុភាពិ៖ រោ�ក្នុ អុ�ក្នុ បុា�លីន់)

�ិ�ាភាពិក្នុុ�ងកិ្នុចប័្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមាែ ធិីការអចិពៃន្ដ្រីន់តយប៍្រពឹិ�ធសភាពីិចមាៃ យ

�ិ�ាភាពិក្នុុ�ងកិ្នុចប័្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមាែ ធិីការអចិពៃន្ដ្រីន់តយប៍្រពឹិ�ធសភាពីិចមាៃ យ
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នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃចន់ិ �ី២០ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ រោវ�រោមាា ង

៨:០០នា�ី ប្រពឹិ�ធសភា ពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា បាន់បុន់ត

សមយ័ប្របុជ��រោល�ក្នុ�ី៧ ប្រពឹិ�ធសភានី់ តិិកាល�ី៤ រោប្រកាមអធិីបុ-

តិីភាពិ��៏ពង�់ពស់របុស់ឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិតិសងគហបុណ្យឌិ តិ ទេ�ព 

ងន ប្របុធាន់សតី�ីប្រពឹិ�ធសភា រោដ្ឋាយមាន់វតិតមាន់សមាជិក្នុ

ប្រពឹិ�ធសភាច�លរមួច�ន់ួន់៣៨រ�បុ។

អងគប្របុជ��បាន់��រោណ្យ� រការរោដ្ឋាយមាន់ររោបុៀបុវារ�ច�ន់ួន់៩

��ចខាងរោប្រកាម៖

រម្រេបៀបវារៈទីី១៖ការ�បកាសទីទីួ��ះ្�់សមាជុំិក�ពិឹទីធ-

សភាថ្មីមី និីត្ិកា�ទីី៤ ។

រោយ៉ាងតាមរោសចក្នុតសីរោប្រមចរោល� ១៨៥គ្គ.ជ.បុ.ស.ស.រ

ច�ះពៃ�ៃ�ី១០ដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១ របុស់គ្គណ្យ�ក្នុមាែ ធិីការ

រោរៀបុច�ការរោបាះរោឆុ្នាំតិ និ់ងសាែ រតីិអងគប្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមាែ ធិីការ

អចិពៃន្ដ្រីន់តយប៍្រពឹិ�ធសភា នាពៃ�ៃ�ី១៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ 

រោ�ក្នុជ�ទាំវ ទេ�ពវ ស៊ឹអំូន ប្រតិូវបាន់ប្របុកាស��ួលសាគ ល់ជា

សមាជិកាប្រពិឹ�ធសភា ន់ីតិិកាល�ី៤ មណ្យឌ លភ្ជុំ�មភិាគ្គ�ី៦ 

(រោ�តិតពៃប្រពិដែវង ន់ិងរោ�តិតសាវ យរោរៀង) ជ�ន់ួសឯក្នុឧតិតម ស៊ឹខឹ 

យាត្ត ដែ�លបាន់��ួលមរណ្យភាពិ។ 

រោ�ក្នុជ�ទាំវ ទេ�ពវ ស៊ឹអូំន សមាជិកាប្រពិឹ�ធសភា�ែីប្រតិូវរោធីវ�

សច័ាប្របុណិ្យធាន់ម�ន់រោពិលច�លកាន់ត់ិ�ដែណ្យង។

រម្រេបៀបវារៈទីី២៖ការម្រេបាះម្រេឆ្នាំំ្ត្ម្រេ�ជុំើសម្រេរសីសមាជុំិក 

បំម្រេពិញគ�ៈកេមការអប់រំ យំវិជុំនិ កីឡា ធេមការ �សន្ទា 

វិប្បធេ៌ វិចិិ�ត្សិ�្បៈ និិងម្រេទីសចរ�៍ �ពិឹទីធសភា និីត្ិកា�

ទីី៤។

ឯក្នុឧតិតម អ៊ឹឹ�ង លាងហ៊ួួ� សមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភា ប្រតិូវបាន់

សមយ័ប្របុជ��រោល�ក្នុ�ី៧ប្រពឹិ�ធសភា នី់តិិកាល�ី៤ រោបាះរោឆុ្នាំតិ

រោប្រជ�សរោរ �សជាសមាជិក្នុគ្គណ្យ�ក្នុមែការអបុរ់ � យ�វជន់ កី្នុឡា 

ធីមែការ សាសនា វបុបធីម ៌វចិិប្រតិសិលប� និ់ងរោ�សចរណ៍្យ 

ពៃន់ប្រពឹិ�ធសភា រោដ្ឋាយ��ួលបាន់ស�រោ�ង��ប្រ�ច�ន់ួន់៣៨

ស�រោ�ង ពៃន់ច�នួ់ន់សមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភាទាំ�ងម�ល។

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

ច្បាប់សីីពិី វិិម្រេ�ធនិកេមមា��១៨ថ្មីមី នៃនិច្បាប់ សីីពិីវិិម្រេ�ធនិ-

កេមមា��១៨ នៃនិច្បាប់ សីីពិីសវិនិកេមនៃនិ�ពិះរាជាណាច�ក-

ព្រឹព��ធស៊ឹភាបិនតស៊ឹម័យ៍ព្រឹបិជុំឹំទេល�ក់�ី៧
ទេដឹ�មីពីិនិត្តយ និងឱ្យយទេយាបិលទ់េល�រទេបិៀបិវារៈចិំន�ន៩

ឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិតិសងគហបុណ្យឌិ តិ រោ�ពិ ងន់ �ឹក្នុនា�បុន់សីមយ័ប្របុជ��រោល�ក្នុ�ី៧

រោ�ក្នុជ�ទាំវ រោ�ពិវ ស�អ�ន់

ឯកឧត្តតម អ៊ឹ ឹ�ង លាងហឹ៊ួ�
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កេុ�ជា។

ឯក្នុឧតិតម ជា ទេជុំជុំឋ ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី២ប្រពឹិ�ធសភា 

បាន់អរោ�ំ�ញរោ��ង�យការណ៍្យជ�ន់អងគប្របុជ��អ�ពិលី�ធផលពៃន់

ការពិនិ់ិតិយសិក្នុារោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ ប្រតូិវបាន់រោរៀបុច�

រោ��ងក្នុុ�ងរោ�លបុ�ណ្យងរោបុ�ក្នុផូ�វឱយមាន់ការដែតិងតា�ងអគ្គគ-

សវន់ក្នុរ ន់ិងអគ្គគសវន់ក្នុររងជា�ែី រោ�រោពិលដែ�លអាណ្យតិតិ៥

(ប្របា�)ឆុ្នាំ�ប្រតូិវបាន់បុ�័បុ ់រោ��មប�ី�ួលសាគ ល់គ្គ�ណ្យតិពៃមូពៃន់អគ្គគ-

សវន់ក្នុរ ន់ិងអគ្គគសវន់ក្នុររងដែ�លមាន់គ្គ�ណ្យវ�ឌ្ឍិិ ិសុាពៃ� បុ�-

ពិរិោសាធីន់ ៍សមតិិភាពិ ក្នុិចស័ហការ និ់ងការ��ួល��សប្រតិូវ

�ពស់រោល�ការ�ឹក្នុនា�អាជាា ធីរសវន់ក្នុមែជាតិិ ក្នុុ�ងការបុ�រោពិញ

តួិនា�ីរបុស់�ូួន់ ��ចមាន់ដែចងក្នុុ�ងចាបុស់តីពិី សវន់ក្នុមែពៃន់

ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា។ 

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះតាក្នុដ់ែតិងរោ��ងមាន់២មាប្រតា ប្រតិូវ

បាន់រ�ាសភា ពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា អន់�មត័ិយល់ប្រពិម

ជារោល�ក្នុ��បុ�ងច�ន់ួន់៩៤ស�រោ�ង ពៃន់ច�ន់ួន់សមាជិក្នុរ�ាសភា

ទាំ�ងម�ល កាលពីិពៃ�ៃ�ី៩ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ នាសមយ័

ប្របុជ��រោល�ក្នុ�ី៦រ�ាសភា ន់ីតិិកាល�ី៦។

ឯក្នុឧតិតមអគ្គគបុណ្យឌិ តិសភាចារយ អូន ព័នធមឹនីរត័្តា ឧបុ-

នាយក្នុរ�ាមន្ដ្រីន់តី រ�ាមន្ដ្រីន់តីប្រក្នុសួងរោស�ាកិ្នុច ័ន់ិងហិរ�ា វតិិ� អម

រោដ្ឋាយថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា� មន្ដ្រីន់តជីាន់�់ពស់ ន់ិងមន្ដ្រីន់តីជ�នាញ បាន់អរោ�ំ�ញ

មក្នុការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ។

អងគប្របុជ��ប្រពឹិ�ធសភាបាន់ពិិន់ិតិយ និ់ងឱយរោយ៉ាបុល់ឯក្នុភាពិ

ទាំ�ងប្រសុងរោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុទ់ាំ�ងម�ល រោដ្ឋាយឥតិដែក្នុដែប្របុ

ច�នួ់ន់៣៨ស�រោ�ង ពៃន់ច�នួ់ន់សមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភាទាំ�ងម�ល។

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

ច្បាប់សីីពិី វិិនិមិ្រេ�គនៃនិ�ពិះរាជាណាច�កកេុ�ជា ។

ឯក្នុឧតិតមបុណ្យឌិ តិ មែឹង ឫ�ធី ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៣

ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញរោ��ង�យការណ៍្យជ�ន់អងគប្របុជ��អ�ពីិ

ល�ធផលពៃន់ការពិិន់ិតិយសិក្នុារោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ ឯក្នុឧតិតម ជា រោជ�ា រោ��ងអាន់របាយការណ៍្យ

ឯក្នុឧតិតមអគ្គគបុណ្យឌិ តិសភាចារយ អ�ន់ ពិន័់ធម�នី់រត័ិុ រោ��ងការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុ់

�ិ�ាភាពិបុន់តសមយ័ប្របុជ��រោល�ក្នុ�ី៧ប្រពឹិ�ធសភា នី់តិិកាល�ី៤
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តាក្នុដ់ែតិងរោ��ងមាន់រោ�លបុ�ណ្យងបុរោងា�តិន់�វប្រក្នុបុ�ណ័្យឌ គ្គតិិ-

យ�តិតដែ�លរោបុ�ក្នុច�ហ មាន់តិមូាភាពិ អាចបាា ន់ប់្របុមាណ្យ��ក្នុជា

ម�ន់បាន់ប្របុក្នុបុរោដ្ឋាយភាពិអ�រោណាយផលសប្រមាបុក់ារវនិ់ិ-

រោយ៉ាគ្គ រោ��មបទីាំក្នុទ់ាំញ ន់ិងរោល�ក្នុក្នុមពស់ការវនិិ់រោយ៉ាគ្គរោដ្ឋាយ

បុ�គ្គគលសញំ្ញាតិដិែ�ែរ ឬបុររោ�ស ប្របុក្នុបុរោដ្ឋាយគ្គ�ណ្យភាពិ ប្របុសិ�ធ-

ភាពិ ន់ិងប្របុសិ�ធផល ស�រោ�អភ្ជុំវិឌ្ឍិិសងគមរោស�ាកិ្នុច័រោ�ក្នុុ�ង

ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា តាមរយ�ការបុរោងា�តិរបុបុរោល�ក្នុ

�ឹក្នុចិតិតវនិិ់រោយ៉ាគ្គមយួដែ�លមាន់តិមូាភាពិ ភាពិអាចបាា ន់់

ប្របុមាណ្យ��ក្នុជាម�ន់បាន់ �ែ ន់ការរោរ �សរោអ�ង មាន់លក្នុខណ្យ�

ប្របុក្នុួតិប្របុដែជង ន់ិង��ប្រ�រោ�លន់រោយ៉ាបាយសងគម រោស�ាកិ្នុច័។

ក្នុុ�ងរោនាះមាន់ជាអា�៖៍

-ការរោធីវ���រោន់�បុក្នុមែ ការបុរោងា�ន់ផលិតិភាពិពៃន់ឧសាហក្នុមែ

ក្នុុ�ងប្រសុក្នុ ការពិប្រងឹងការតិភំាបុរ់ោ�ក្នុុ�ងដែ�សសង្ហាវ ក្នុផ់គតិផ់គង់

ក្នុុ�ងតិ�បុន់ ់និ់ងសក្នុលរោ�ក្នុ តាមរយ�ការជ�រ�ញក្នុ�រោណ្យ� ន់ល�ហ�រ

ច�លម�លធីន់ ការរោផិរបុរោច័ក្នុវ�ិា ច�រោណ្យះ�ឹង និ់ងច�រោណ្យះ-

រោធីវ�។

-ការបុរោងា�ន់ភាពិប្របុកួ្នុតិប្របុដែជងរបុស់ក្នុមព�ជា រោ��មបរីោធីវ�ឱយ

រចនាសមពន័់ធរោស�ាកិ្នុច ័អាចរោធីវ�ពិិពិិធីក្នុមែបាន់ និ់ងធីន់រ់ោ�ន់ឹង

វបិុតិតិក្នុុ�ងតិ�បុន់ ់និ់ងសក្នុលរោ�ក្នុ។ ការផតល់ការការ�រន់�វ

សិ�ធ ិនិ់ងផលប្របុរោយ៉ាជន់ប៍្រសបុចាបុ�់ល់វនិិ់រោយ៉ាគ្គិន់រោ�ប្រពិះ-

�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា តាមរយ�ការបុរោងា�តិន់�វប្រក្នុបុ�ណ័្យឌ គ្គតិិ-

យ�តិតដែ�លមាន់លក្នុខណ្យ�ប្រគ្គបុប់្រជុងរោប្រជាយ ន់ិងមាន់តិ�លយភាពិ

ប្រសបុរោ�ន់ឹងផលប្របុរោយ៉ាជន់ជ៍ាតិិ។

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះតាក្នុដ់ែតិងរោ��ងមាន់១២ជ�ពិ�ក្នុ និ់ង

៤២មាប្រតា ប្រតិូវបាន់រ�ាសភា ពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា អន់�-

មត័ិយល់ប្រពិមជារោល�ក្នុ��បុ�ងច�ន់ួន់៩២ស�រោ�ង ពៃន់ច�ន់ួន់សមា-

ជិក្នុរ�ាសភាទាំ�ងម�ល កាលពិីពៃ�ៃ�ី៩ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១

នាសមយ័ប្របុជ��រោល�ក្នុ�ី៦រ�ាសភា ន់ីតិិកាល�ី៦។

ឯក្នុឧតិតម ជុំិន បិួនឹសួ៊ាន រោ�សរ�ាមន្ដ្រីន់តី��ួលបុន់ិ�ក្នុ

រោបុសក្នុក្នុមែពិិរោសស អន់�ប្របុធាន់ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុាអភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់ក៍្នុមព�ជា

អមរោដ្ឋាយថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា� មន្ដ្រីន់តីជាន់�់ពស់ ន់ិងមន្ដ្រីន់តីជ�នាញពៃន់

ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុាអភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់ក៍្នុមព�ជា បាន់អរោ�ំ�ញមក្នុការ�ររោសចក្នុតី

ប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ។

អងគប្របុជ��ប្រពឹិ�ធសភាបាន់ពិនិ់ិតិយ និ់ងឱយរោយ៉ាបុល់ឯក្នុភាពិ

ទាំ�ងប្រសុងរោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុទ់ាំ�ងម�ល រោដ្ឋាយឥតិដែក្នុដែប្របុ

ច�នួ់ន់៣៨ស�រោ�ង ពៃន់ច�នួ់ន់សមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភាទាំ�ងម�ល។

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

ច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់�ពិេម្រេ�ើពិិធី�រម្រេធើើវិិម្រេ�ធនិ-

កេមកិចច�ពិេម្រេពិៀងអា�ា្និបូកបី សីីពិីការម្រេ�ត្ៀេប�េំងអងករ

សម្រេ��ះ្ះបន្ទាា្និ់ ។

ឯក្នុឧតិតមបុណ្យឌិ តិ មែឹង ឫ�ធី ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៣

ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញរោ��ង�យការណ៍្យជ�ន់អងគប្របុជ��អ�ពីិ

ល�ធផលពៃន់ការពិិន់ិតិយសិក្នុារោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ

តាក្នុដ់ែតិងរោ��ងរោ��មបរីោប្របុ�ប្របាស់ជាយន់តការពិប្រងឹងសន់តិស��

រោសប�ង ការកាតិប់ុន់យិភាពិប្រកី្នុប្រក្នុ និ់ងការល�បុបុ�បាតិក់្នុងវះ

ឯក្នុឧតិតមបុណ្យឌិ តិ មា�ង ឫ�ធី រោ��ងអាន់របាយការណ៍្យ

ឯក្នុឧតិតម ស�� ចិនីារោសាភា រោ��ងការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុ់
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អាហារ�បុតិិមភក្នុុ�ងបុណាត ប្របុរោ�សសមាជិក្នុអាសុាន់ និ់ងប្របុរោ�ស

បុ�ក្នុបីុ (សាធារណ្យរ�ាប្របុជាមានិ់តិចិន់ ប្របុរោ�សជបុា�ន់ និ់ង

សាធារណ្យរ�ាក្នុ�រោរ ា) រោដ្ឋាយមនិ់បុាះ�ល់�ល់ប្រ�ងប់្រទាំយ

�ណិ្យជំក្នុមែ��រោ�រោនាះរោ��យ។

ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជាបាន់នឹ់ងក្នុ�ពិ�ង��ួលបាន់អតិិ-

ប្របុរោយ៉ាជន់ព៍ិីក្នុិច័ប្រពិមរោប្រពិ�ងរោនាះ��ចជា៖ ការពិប្រងឹងសន់តិស��

រោសប�ង កាតិប់ុន់ិយភាពិប្រកី្នុប្រក្នុ ន់ិងល�បុបុ�បាតិក់្នុងវះអាហារ�បុ-

តិិមភ ជាពិិរោសស��ួលបាន់អងារ រោ��មបដីែចក្នុជ�ន់ប្របុជាជន់ប្រកី្នុប្រក្នុ

ដែ�លរងផលបុាះ�ល់រោដ្ឋាយរោប្រ�ះមហន់ត�យធីៃន់ធ់ីៃរ ចាបុ់

តា�ងពីិឆុ្នាំ�២០០៧ រហ�តិ�ល់ឆុ្នាំ�២០២០ក្នុន់ងូមក្នុ។

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះតាក្នុដ់ែតិងរោ��ងមាន់៣មាប្រតា 

រោដ្ឋាយដែ�ក្នុពិធិីសីាររោធីវ�វរិោសាធីន់ក្នុមែកិ្នុចប័្រពិមរោប្រពិ�ងអាសុាន់

បុ�ក្នុបីុ សតីពិីការរោប្រតិ�មបុប្រមុងអងារសរោន្ដ្រីង្ហាគ ះបុនិាន់ ់មាន់២មាប្រតា 

និ់ងមាន់ឧបុសមពន័់ធច�ន់ួន់២ ប្រតិូវបាន់រ�ាសភា ពៃន់ប្រពិះ�ជាណា-

ចប្រក្នុក្នុមព�ជាអន់�មត័ិយល់ប្រពិមជារោល�ក្នុ��បុ�ងច�ន់នួ់៩២ស�រោ�ង

ពៃន់ច�នួ់ន់សមាជិក្នុរ�ាសភាទាំ�ងម�ល កាលពិីពៃ�ៃ�ី៩ ដែ�ក្នុញ្ញាា

ឆុ្នាំ�២០២១ នាសមយ័ប្របុជ��រោល�ក្នុ�ី៦រ�ាសភា នី់តិិកាល�ី៦។

ឯក្នុឧតិតម ទេ�ង ស៊ាខឹន រ�ាមន្ដ្រីន់តីប្រក្នុសួងក្នុសិក្នុមែ រ�កាខ

ប្របុមាញ់ ន់ិងរោន់សា� អមរោដ្ឋាយថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា� មន្ដ្រីន់តីជាន់�់ពស់ 

ន់ិងមន្ដ្រីន់តីជ�នាញពៃន់ប្រក្នុសួងក្នុសិក្នុមែ រ�កាខ ប្របុមាញ់ ន់ិងរោន់សា�

បាន់អរោ�ំ�ញមក្នុការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ។

អងគប្របុជ��ប្រពឹិ�ធសភាបាន់ពិិនិ់តិយ និ់ងឱយរោយ៉ាបុល់ឯក្នុភាពិ

ទាំ�ងប្រសុងរោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុទ់ាំ�ងម�ល រោដ្ឋាយឥតិដែក្នុដែប្របុ

ច�ន់ួន់៣៨ស�រោ�ង ពៃន់ច�នួ់ន់សមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភាទាំ�ងម�ល។

រម្រេបៀបវារៈទីី៦៖ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ង-

ច្បាប់សីីពិី វិមិ្រេ�ធនិកេមមា��១២៣ មា��១៣៨ មា��

១៦២ មា��៣០០ មា��៣៤៣ មា��៣៥០ មា��៣៦៣

និិងមា��៣៦៧ នៃនិច្បាប់សីីពីិ ការ�រដែ���ត្ូវិ�បកាស

ឱ្្យម្រេ�បើម្រេដាយ�ពិះរាជុំ�កេ ម្រេ�ខជុំសរកេ/០៣៩៧/០១

ចំះនៃថ្មីៃទីី១៣ ដែខេីន្ទា ឆ្នាំំ្ំ១៩៩៧។

រោ�ក្នុជ�ទាំវ ម្មាន ស៊ឹអំាន ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៨

ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញរោ��ង�យការណ៍្យជ�ន់អងគប្របុជ��អ�ពីិ

ល�ធផលពៃន់ការពិិន់ិតិយសិក្នុារោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ 

រោរៀបុច�រោ��ងក្នុុ�ងរោ�លបុ�ណ្យងរោ��មប៖ី

-ដែក្នុសប្រមួលរោវន់ការង្ហារ ររោបុៀបុដែចក្នុរោពិលរោធីវ�ការរបុស់

រោ�ងចប្រក្នុ សហប្រ�ស មនិ់ប្រតូិវឱយរោល�ស�ិររោវ�រោធីវ�ការរោពិញ-

រោលញពៃន់ក្នុមែក្នុរនិ់រោយ៉ាជិតិ ក្នុុ�ង១(មយួ)ពៃ�ៃ ��ចមាន់ដែចងក្នុុ�ង

មាប្រតា១៣៧ ពៃន់ចាបុស់តីពិី ការង្ហារ។

-ការ�រអតិិប្របុរោយ៉ាជន់ជ៍�ន់ក្នុមែក្នុរ និ់រោយ៉ាជិតិរោធីវ�ការរោ�

ពៃ�ៃឈបុស់ប្រមាក្នុរោដ្ឋាយមាន់ប្របាក្នុឈ់ុួល  រោ��មបរីោឆ្លូូ�យតិបុរោ�

ន់ឹងការវវិឌ្ឍិិដែផុក្នុសងគម-រោស�ាកិ្នុច័ក្នុមព�ជា។

-រោល�ក្នុក្នុមពស់សិ�ធកិារង្ហារ ន់ិងធានាបាន់ន់�វស����មរមនា

ក្នុុ�ង��នាក្នុ�់�ន់ងវជំិាជីវ� រោដ្ឋាយរោ�ត តិជាស�ខាន់រ់ោ�រោល�ការ

ពិប្រងីក្នុវសិាលភាពិរោសវាក្នុមែរបុស់ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុាអាជាា ក្នុណាត ល 

ក្នុុ�ងការរោដ្ឋាះប្រសាយវវិា�បុ�គ្គគល រោ��មបពីិប្រងឹងប្របុសិ�ធភាពិ

រោ�ក្នុជ�ទាំវ មាន់ ស�អាន់ រោ��ងអាន់របាយការណ៍្យ

ឯក្នុឧតិតម រោវង សា��ន់ រោ��ងការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុ់
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ពៃន់យន់តការរោដ្ឋាះប្រសាយវវិា�ការង្ហារ និ់ងរោឆ្លូូ�យតិបុនឹ់ងតិប្រមូវ

ការរបុស់ភាគី្គ វវិា� ន់ិងការផតល់នី់តិិសមបទាំជាន់គ្គរបាល

យ�តិតិធីម�៌ល់អធីិការការង្ហារឱយពិិន់ិតិយបុ�រោលែ�ស ពៃន់ចាបុ់

សតីពិីការង្ហារ ប្រសបុតាមបុ�បុប�ាតិតិពៃន់ប្រក្នុមនី់តិិវធិីីប្រពិហែ�ណ្យឌ

ន់ិងប្រសបុតាមភារកិ្នុច័ដែ�លមន្ដ្រីន់តអីធិីការក្នុិចក័ារង្ហារប្រតិូវរោធីវ�

ន់ិងបាន់ក្នុ�ពិ�ងរោធីវ�។

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ ពិតិិជាបាន់រមួច�ដែណ្យក្នុក្នុុ�ងការរក្នុា

បាន់ន់�វភាពិប្របុក្នុួតិប្របុដែជងរបុស់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា

រោ�ន់ឹងការវវិឌ្ឍិិដែផុក្នុសងគម រោស�ាកិ្នុច័ក្នុុ�ងតិ�បុន់ ់ន់ិងសក្នុល-

រោ�ក្នុ ��ចបាន់ក្នុ�ណ្យតិក់្នុុ�ងយ��ធសាន្ដ្រីសតចតិ�រោកាណ្យ��ណាក្នុ់

កាល�ី៤ និ់ងក្នុមែវធិីនី់រោយ៉ាបាយរបុស់�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល ន់ីតិិ-

កាល�ី៦ ពៃន់រ�ាសភា ប្រសបុតាមប្របុប្រក្នុតីិភាពិពៃន់គ្គន់ូង�ែ ីក្នុុ�ង

បុរបិុ�ពៃន់ជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ និ់ងជាការឆ្លូូ�ះបុញ័្ញា�ងន់�វឆ្លូន់ិ�របុស់

�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាលក្នុមព�ជាច�រោ�ះការរោ�រពិសិ�ធិការង្ហារ ការផតល់

��ន់�ក្នុចិតិត�ល់សាធារណ្យជន់ អន់តរជាតិិ ន់ិងការបុរោងា�ន់ន់�វ

ល�ហ�រពៃន់ការវនិ់ិរោយ៉ាគ្គរបុស់ដែផុក្នុឯក្នុជន់បាន់រោក្នុ�ន់រោ��ងជា

បុន់តបុនិាបុ។់

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះតាក្នុដ់ែតិងរោ��ងមាន់២មាប្រតា ប្រតិូវ

បាន់រ�ាសភាពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា អន់�មត័ិយល់ប្រពិម

ជារោល�ក្នុ��បុ�ងច�ន់ួន់៩២ស�រោ�ង ពៃន់ច�ន់ួន់សមាជិក្នុរ�ាសភា

ទាំ�ងម�ល កាលពិីពៃ�ៃ�ី៩ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ នាសមយ័ប្របុជ��

រោល�ក្នុ�ី៦រ�ាសភា ន់ីតិិកាល�ី៦។

ឯក្នុឧតិតម អឹិត្ត ស៊ឹទំេហ៊ួង រ�ាមន្ដ្រីន់តីប្រក្នុសួងការង្ហារ និ់ង

បុណ្យត� ះបុណាត លវជំិាជីវ� អមរោដ្ឋាយថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា� មន្ដ្រីន់តីជាន់�់ពស់ 

ន់ិងមន្ដ្រីន់តីជ�នាញពៃន់ប្រក្នុសួងការង្ហារ ន់ិងបុណ្យត� ះបុណាត លវជំិា-

ជីវ� បាន់អរោ�ំ�ញមក្នុការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ។

អងគប្របុជ��ប្រពឹិ�ធសភាបាន់ពិិន់ិតិយ និ់ងឱយរោយ៉ាបុល់ឯក្នុភាពិ

ទាំ�ងប្រសុងរោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុទ់ាំ�ងម�ល រោដ្ឋាយឥតិដែក្នុដែប្របុ

ច�នួ់ន់៣៨ស�រោ�ង ពៃន់ច�នួ់ន់សមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភាទាំ�ងម�ល។

រម្រេបៀបវារៈទីី៧៖ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ង-

ច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់�ពិេម្រេ�ើកិចច�ពិេម្រេ�ពិៀងភាពិជា

នៃ�គូម្រេស�ឋកិចច�គប់�ជុំងំម្រេ�ជាយតំ្បនិ់។

ឯក្នុឧតិតម គង់ ស៊ារាជុំ ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៩ប្រពឹិ�ធ-

សភា បាន់អរោ�ំ�ញរោ��ង�យការណ៍្យជ�ន់អងគប្របុជ��អ�ពីិល�ធ-

ផល ពៃន់ការពិិនិ់តិយសិក្នុារោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពីិ ការ

អន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ក្នុិច័ប្រពិមរោប្រពិ�ងភាពិជាពៃ�គ្គ�រោស�ាក្នុិច័

ប្រគ្គបុប់្រជុងរោប្រជាយតិ�បុន់ម់ាន់រោ�លបុ�ណ្យងបុរោងា�តិបុរយិ៉ាកាស

�ណិ្យជំក្នុមែ ន់ិងវនិិ់រោយ៉ាគ្គរោបុ�ក្នុច�ហ រោ��មបសីប្រមួល�ល់ការ

ពិប្រងីក្នុ�ណិ្យជំក្នុមែ ន់ិងការវនិ់ិរោយ៉ាគ្គក្នុុ�ងតិ�បុន់ ់និ់ងរមួច�ដែណ្យក្នុ

�ល់ក្នុ�រោណ្យ� ន់រោស�ាកិ្នុច័ និ់ងការអភ្ជុំវិឌ្ឍិិសក្នុលរោ�ក្នុ។ ក្នុិច័-

ប្រពិមរោប្រពិ�ងរោនាះនឹ់ង��រោណ្យ� រការ�ន់ិឹម�ុ ប្រពិមទាំ�ង��ប្រ��ល់

ប្របុពិន័់ធ�ណិ្យជំក្នុមែរោសរពីិហ�ភាគ្គី ប្របុក្នុបុរោដ្ឋាយបុរយិ៉ាបុន័់ុ ន់ិង

ដែផែក្នុរោល�រោ�លការណ៍្យចាបុ។់ កិ្នុច័ប្រពិមរោប្រពិ�ងរោនាះក្នុន៏់ឹង

កូាយជាប្រក្នុបុ�ណ័្យឌ សុ�លសប្រមាបុក់ាររោធីវ��ណិ្យជំក្នុមែ និ់ងការ

វនិ់ិរោយ៉ាគ្គរោ�ក្នុុ�ងតិ�បុន់ ់រោ��មបពីិប្រងីក្នុបុដែន់ិមរោ�ៀតិន់�វដែ�សប្រក្នុវាតិ់

តិពៃមូតិ�បុន់ ់ន់ិងនា�មក្នុន់�វឱកាស�ីផារ និ់ងការង្ហារសប្រមាបុ់

ឯក្នុឧតិតម អ�ិតិ ស�រោហង រោ��ងការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុ់ ឯក្នុឧតិតម ជា រោជ�ា រោ��ងអាន់របាយការណ៍្យ



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ
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អាជីវក្នុមែ និ់ងប្របុជាជន់រោ�ក្នុុ�ងតិ�បុន់ផ់ងដែ�រ។ 

ក្នុិច័ប្រពិមរោប្រពិ�ងរោនាះមាន់សារស�ខាន់ក់្នុុ�ងការផីល់ឱកាស

�ល់ប្របុរោ�សក្នុុ�ងតិ�បុន់ ់រោ��មបកីារ�រការរោធីវ�រោសរភីាវ�បុនី់យ-

ក្នុមែ�ណិ្យជំក្នុមែ និ់ងរោល�ក្នុក្នុមពស់ក្នុិចស័ហប្របុតិិបុតិតិការរោស�ា-

កិ្នុច័ ដែ�លមាន់សារស�ខាន់ខូ់ា�ងក្នុុ�ងការសីាររោស�ាកិ្នុច័រោ��ង

វញិពិីវបិុតិតិក្នុ�វ�ី-១៩។ ក្នុិច័ប្រពិមរោប្រពិ�ងរោនាះ ជាកិ្នុច័ប្រពិមរោប្រពិ�ង

�ណិ្យជំក្នុមែរោសរ�ីធ៏ី�បុ�ផ�តិក្នុុ�ងពិិភ្ជុំពិរោ�ក្នុ រោដ្ឋាយមាន់ប្របុជា-

ជន់ប្របុមាណ្យ២២០០�ន់នាក្នុ ់ឬ៣០% ពៃន់ច�ន់ួន់ប្របុជាជន់

ក្នុុ�ងពិិភ្ជុំពិរោ�ក្នុ។ 

ផលិតិផលក្នុុ�ងប្រសុក្នុសរ�បុប្របុមាណ្យ២៦,២ប្រ�ី�ន់���ូរ-

អារោមរកិ្នុ ឬ៣០% ពៃន់ផលិតិផលក្នុុ�ងប្រសុក្នុសរ�បុរបុស់ពិិភ្ជុំពិ-

រោ�ក្នុ និ់ងមាន់��ហ��ណិ្យជំក្នុមែច�នួ់ន់ប្របុមាណ្យ២៨% ពៃន់

��ហ��ណិ្យជំក្នុមែក្នុុ�ងពិិភ្ជុំពិរោ�ក្នុទាំ�ងម�ល។

ក្នុិច័ប្រពិមរោប្រពិ�ងរោនាះនឹ់ងផតល់អតិិប្របុរោយ៉ាជន់ស៍ប្រមាបុប់្រពិះ-

�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា ក្នុុ�ងការ�ូស់បុី�រ ន់ិងរោធីវ���រោន់�បុក្នុមែរចនា-

សមពន័់ធរោស�ាកិ្នុច័របុស់ក្នុមព�ជា ដែ�លប្រសបុនឹ់ងយ��ធសាន្ដ្រីសតសីារ

រោស�ាកិ្នុច័រោ��ងវញិ ពីិវបិុតិតិក្នុ�វ�ី-១៩របុស់ក្នុមព�ជា យ��ធសាន្ដ្រីសត

អភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់ឧ៍សាហក្នុមែ២០១៥-២០២៥ និ់ងប្រក្នុបុ�ណ័្យឌ រោ�ល-

ន់រោយ៉ាបាយរោស�ាក្នុិច័ ន់ិងសងគមឌី្ឍិជី�លក្នុមព�ជា២០២១-

២០៣៥។ ការពិរោន់ូឿន់ការរោធីវ�ពិិពិធិីក្នុមែ�ីផារតាមរយ�កិ្នុច-័

ប្រពិមរោប្រពិ�ង�ណិ្យជំក្នុមែរោសរ ីជាពិិរោសសតាមរយ�កិ្នុច័ប្រពិម-

រោប្រពិ�ងរោនាះអាចកាតិប់ុន់ិយការពឹិងដែផែក្នុរោល��ីផារធី�ៗ ។ 

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះតាក្នុដ់ែតិងរោ��ងមាន់៣មាប្រតា ប្រតិូវ

បាន់រ�ាសភា ពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា អន់�មត័ិយល់ប្រពិម

ជារោល�ក្នុ��បុ�ងច�នួ់ន់៩៤ស�រោ�ង ពៃន់ច�ន់ួន់សមាជិក្នុរ�ាសភា

ទាំ�ងម�ល កាលពិីពៃ�ៃ�ី៩ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ នាសមយ័ប្របុជ��

រោល�ក្នុ�ី៦រ�ាសភា ន់ីតិិកាល�ី៦។

ឯក្នុឧតិតម ប៉ាែ ន ស៊ឹរូស៊ឹក័់ត ិរ�ាមន្ដ្រីន់តីប្រក្នុសួង�ណិ្យជំក្នុមែ 

អមរោដ្ឋាយថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា� មន្ដ្រីន់តីជាន់�់ពស់ ន់ិងមន្ដ្រីន់តីជ�នាញ បាន់

អរោ�ំ�ញមក្នុការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ។

អងគប្របុជ��ប្រពឹិ�ធសភាបាន់ពិិនិ់តិយ និ់ងឱយរោយ៉ាបុល់ឯក្នុភាពិ

ទាំ�ងប្រសុងរោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុទ់ាំ�ងម�ល រោដ្ឋាយឥតិដែក្នុដែប្របុ

ច�ន់ួន់៣៨ស�រោ�ង ពៃន់ច�ន់ួន់សមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភាទាំ�ងម�ល។

រម្រេបៀបវារៈទីី៨៖ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ង-

ច្បាប់សីីពិី ការអនិំេ័ត្យ�់�ពិេម្រេ�ើកិចច�ពិេម្រេ�ពិៀង��ិ-

ជុំជកេមម្រេសរី រវាងរាជុំរដាា្ភិិបា� នៃនិ�ពិះរាជាណាច�កកេុ�ជា 

និិងរដាា្ភិិបា�នៃនិ�ធារ�រ�ឋ�បជាមានិិត្ចិនិ។

ឯក្នុឧតិតម គង់ ស៊ារាជុំ ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៩ប្រពឹិ�ធ-

សភា បាន់អរោ�ំ�ញរោ��ង�យការណ៍្យជ�ន់អងគប្របុជ��អ�ពីិល�ធ-

ផលពៃន់ការពិិន់ិតិយសិក្នុារោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ រោរៀបុច�

រោ��ងរោ��មបរីោធីវ�រោសរភីាវ�បុនី់យក្នុមែ ន់ិងសប្រមួល�ណិ្យជំក្នុមែ

��និ់ញរវាងភាគី្គទាំ�ងពីិរតាមរយ�ការកាតិប់ុន់ិយ និ់ងល�បុ

បុ�បាតិព់ិន់ធគ្គយនិ់ងរបា�ងមនិ់ដែមន់ពិន់ធគ្គយ រោដ្ឋាយធានាថ្នា

សតងដ់្ឋារបុ�បុប�ាតិតិបុរោច័ក្នុរោ�ស ន់ិងនី់តិវិធិីីវាយតិពៃមូអន់�រោ�ម-

ភាពិមនិ់បុងាជាឧបុសគ្គគ�ល់ការរោធីវ��ណិ្យជំក្នុមែ ជាពិិរោសស

ស�រោ�ការរោធីវ�រោសរភីាវ�បុនី់យក្នុមែ និ់ងសប្រមួល�ណិ្យជំក្នុមែ

រោសវាក្នុមែឱយបាន់រោប្រច�ន់វស័ិយ ន់ិងដែបុបុបុ�ពៃន់ការផគតិផ់គងរ់ោសវា 

ការសប្រមួល ការ�រ ជ�រ�ញ ន់ិងទាំក្នុទ់ាំញវនិ់ិរោយ៉ាគ្គ ការរោធីវ�
ពិិពិិធីក្នុមែ ន់ិងរោល�ក្នុក្នុមពស់ការតិភំាបុរ់ោស�ាកិ្នុច ័�ណិ្យជំក្នុមែ 

និ់ងវនិិ់រោយ៉ាគ្គរវាងភាគី្គទាំ�ងពីិរ ការពិប្រងឹងកិ្នុច័សហប្របុតិិបុតិត-ិ

ការរោ�វភាគី្គរវាងប្របុរោ�សទាំ�ងពីិរប្រសបុតាមគ្គ�និ់តិផតួចរោផត�ម

ដែ�សប្រក្នុវាតិ ់និ់ងផូ�វ ប្រពិមទាំ�ងបុរោងា�តិរចនាសមពន័់ធសប្រមាបុអ់ន់�-

វតិតកិ្នុច័ប្រពិមរោប្រពិ�ង និ់ងក្នុ�ណ្យតិយ់ន់តការរោដ្ឋាះប្រសាយវវិា�។

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះតាក្នុដ់ែតិងរោ��ងមាន់៣មាប្រតា ប្រតិូវ

បាន់រ�ាសភាពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា អន់�មត័ិយល់ប្រពិម

ជារោល�ក្នុ��បុ�ងច�ន់ួន់៩២ស�រោ�ង ពៃន់ច�នួ់ន់សមាជិក្នុរ�ាសភា

ទាំ�ងម�ល កាលពិីពៃ�ៃ�ី៩ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ នាសមយ័ប្របុជ��

រោល�ក្នុ�ី៦រ�ាសភា ន់ីតិិកាល�ី៦។

ឯក្នុឧតិតម ប៉ាែ ន ស៊ឹរូស៊ឹក័់ត ិរ�ាមន្ដ្រីន់តីប្រក្នុសួង�ណិ្យជំក្នុមែ  

អមរោដ្ឋាយថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា� មន្ដ្រីន់តីជាន់�់ពស់ និ់ងមន្ដ្រីន់តីជ�នាញ បាន់

អរោ�ំ�ញមក្នុការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ។

អងគប្របុជ��ប្រពឹិ�ធសភាបាន់ពិិន់ិតិយ និ់ងឱយរោយ៉ាបុល់ឯក្នុភាពិ

ទាំ�ងប្រសុងរោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុទ់ាំ�ងម�ល រោដ្ឋាយឥតិដែក្នុដែប្របុ

ច�ន់ួន់៣៨ស�រោ�ង ពៃន់ច�នួ់ន់សមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភាទាំ�ងម�ល។

រម្រេបៀបវារៈទីី៩៖ពិិនិិត្្យ និិងឱ្្យម្រេ�ប�់ម្រេ�ើម្រេសចកីី��ង-

ច្បាប់សីីពិី ការ�បកួត្�បដែជុំង។

ឯក្នុឧតិតម គង់ ស៊ារាជុំ ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៩ប្រពឹិ�ធ-

សភា បាន់អរោ�ំ�ញរោ��ង�យការណ៍្យជ�ន់អងគប្របុជ��អ�ពីិល�ធ-
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ផលពៃន់ការពិិន់ិតិយសិក្នុារោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ ជាដែផុក្នុ

មយួ�ម៏ាន់សារស�ខាន់ព់ៃន់ប្របុពិន័់ធចាបុរ់ោ�រោល�ពិភិ្ជុំពិរោ�ក្នុ 

ក្នុុ�ងការប្រគ្គបុប់្រគ្គង�ីផារប្របុក្នុបុរោដ្ឋាយប្របុសិ�ធភាពិ ដែ�លជ�រ�ញ

រោស�ាកិ្នុចជ័ាតិិឱយរកី្នុចរោប្រម�ន់ រោល�ក្នុក្នុមពស់ឧតិតមភាពិ ន់ិងជ�រ�ញ

ន់វាន់�វតិតន់។៍

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ មាន់វសិាលភាពិអន់�វតិតច�រោ�ះ

បុ�គ្គគលរោធីវ�សក្នុមែភាពិធី�រកិ្នុច័ ឬសក្នុមែភាពិ��ប្រ��ល់ធី�រកិ្នុច័  

ដែ�ល���ង រតឹិតិបតិិ ឬបុងខ�ច�ល់ការប្របុក្នុួតិប្របុដែជងគ្គួរឱយក្នុតិ់

សមាគ ល់ក្នុុ�ង�ីផារ ពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា រោទាំះបុីសក្នុមែ-

ភាពិរោនាះមាន់ប្របុភ្ជុំពិរោ�ក្នុុ�ង ឬរោ�រោប្រ�ប្របុរោ�សក្នុរ៏ោដ្ឋាយ។

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ អន់�វតិតច�រោ�ះ�ល់បុ�គ្គគលទាំ�ងឡាយ

ដែ�លរោធីវ�សក្នុមែភាពិ��ប្រ��ល់ធី�រកិ្នុច ័រោទាំះបីុក្នុុ�ងរោ�លបុ�ណ្យង

ដែសវងរក្នុប្របាក្នុច់�រោណ្យញ មនិ់ដែសវងរក្នុប្របាក្នុច់�រោណ្យញ ឬក្នុុ�ង

រោ�លបុ�ណ្យងសបុប�រសធីម ៌ន់ិងរោទាំះបីុបុ�គ្គគលទាំ�ងរោនាះ មាន់

�ប្រមងជ់ាក្នុមែសិ�ធិឯក្នុជន់ ឬជាក្នុមែសិ�ធរិ�ាក្នុរ៏ោដ្ឋាយ។

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ មាន់គ្គ�ណ្យប្របុរោយ៉ាជន់ក៍្នុុ�ងការ

ការ�រ និ់ងរោល�ក្នុ�ឹក្នុចិតិត�ល់�ណិ្យជំក្នុរឱយរោធីវ�ការប្របុក្នុួតិ

ប្របុដែជងរោដ្ឋាយរោសែ�ភាពិ ន់ិងរោសាែ ះប្រតិង ់បុរោងា�ន់ប្របុសិ�ធភាពិ

រោស�ាកិ្នុច័ និ់ងទាំក្នុទ់ាំញវនិិ់រោយ៉ាគ្គក្នុ�៏�ចជាការបុរោងា�តិធី�រកិ្នុច័

�ែីៗឱយបាន់រោប្រច�ន់ ការ�ររោស�ាកិ្នុច័ជាតិពិិីផលបុាះ�ល់ដែ�ល

បុណាត លមក្នុពីិការប្រពិមរោប្រពិ�ងមនិ់ប្រសបុចាបុ ់សក្នុមែភាពិ

បុ��ន់រោដ្ឋាយរោប្របុ�ជ�ហរឧតិតមភាពិរោល��ីផារ និ់ងការរមួបុ�័� ល

�ុពៃន់ធី�រកិ្នុច័ទាំ�ងឡាយណាដែ�លមាន់ ឬអាចមាន់អាន់�ភាពិ

���ងរតឹិតិបតិិ ឬបុងខ�ច�ល់ការប្របុក្នុួតិប្របុដែជងដែ�លគ្គួរឱយក្នុតិ់

សមាគ ល់រោ�រោល��ីផារ និ់ងការការ�រស���មាលភាពិអុក្នុ

រោប្របុ�ប្របាស់ឱយ��ួលបាន់��និ់ញ ន់ិងរោសវាមាន់គ្គ�ណ្យភាពិ�ពស់

ពៃ�ូទាំបុ សមប�រដែបុបុ និ់ងមាន់ជរោប្រម�សរោប្រច�ន់។ 

រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ តាក្នុដ់ែតិងរោ��ងមាន់៧ជ�ពិ�ក្នុ និ់ង

៤១មាប្រតា ប្រតិូវបាន់រ�ាសភា ពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជាអន់�-

មត័ិយល់ប្រពិមជារោល�ក្នុ��បុ�ងច�នួ់ន់៩២ស�រោ�ងពៃន់ច�ន់ួន់សមា-

ជិក្នុរ�ាសភាទាំ�ងម�ល កាលពិីពៃ�ៃ�ី៩ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ 

នាសមយ័ប្របុជ��រោល�ក្នុ�ី៦រ�ាសភា ន់ីតិិកាល�ី៦។

ឯក្នុឧតិតម ប៉ាែ ន ស៊ឹរូស៊ឹក័់ត ិរ�ាមន្ដ្រីន់តីប្រក្នុសួង�ណិ្យជំក្នុមែ 

អមរោដ្ឋាយថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា� មន្ដ្រីន់តីជាន់�់ពស់ និ់ងមន្ដ្រីន់តីជ�នាញ បាន់

អរោ�ំ�ញមក្នុការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុរ់ោនាះ។

អងគប្របុជ��ប្រពឹិ�ធសភាបាន់ពិិន់ិតិយ និ់ងឱយរោយ៉ាបុល់ឯក្នុភាពិ

ទាំ�ងប្រសុងរោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុទ់ាំ�ងម�ល រោដ្ឋាយឥតិដែក្នុដែប្របុ

ច�នួ់ន់៣៨ស�រោ�ង ពៃន់ច�ន់ួន់សមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភាទាំ�ងម�ល៕

(អតិិបុ�៖ រោ�ក្នុ រោ�ពិ មក្នុ� រ�បុភាពិ៖ រោ�ក្នុ អុ�ក្នុ បុា�លីន់)

សមាជកិ្នុ សមាជិកាប្រពឹិ�ធសភារោល�ក្នុពៃ�អន់�មត័ិចាបុ់

ឯក្នុឧតិតម បាា ន់ ស�រស័ក្នុត ិរោ��ងការ�ររោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុ់
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ស៊ឹក់មាភាពថ្នាា ក់់ដឹ�ក់នាំពំ្រឹព��ធស៊ឹភាជុំ�បិស៊ឹទំេណ្ឌះស៊ឹណំាលជាម�យ៍ន�ង
ព្រឹបិជាពលរដឹឋ និងចិូលរ �មពិធីិទេ�សងៗ

2នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ សរោមតចវបិុ�ល-

រោសនាភ្ជុំក្នុតី ស៊ាយ៍ ឈុំឹ ំប្របុម��រ�ាសតី�ី ពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុ-

ក្នុមព�ជា បាន់អរោ�ំ�ញចាក្នុវ់ាា ក្នុស់ា�ងបុង្ហាា ររោមរោ�គ្គក្នុ�វ�ី-១៩

��សជ�រ�ញ (��ស�ី៣) រោ�មន់ិីររោពិ�យកាល់ដែមាតិ �ជធានី់-

ភ្ជុំុ�រោពិញ៕

2រោ�ររោសៀលពៃ�ៃ�ី២៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ រោ�អាកាស-

យ៉ាន់ដ្ឋាា ន់ភ្ជុំុ�រោពិញ សរោមតចវបិុ�លរោសនាភ្ជុំក្នុតី ស៊ាយ៍ ឈុំឹ ំ

ប្របុធាន់ប្រពឹិ�ធសភាពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា បាន់អរោ�ំ�ញ

��ួលប្រពិះ�ជ��រោណ្យ� រយ៉ាងនិ់វតិតន់រ៍បុស់ប្រពិះក្នុរ�ណាប្រពិះបា�

សរោមតចប្រពិះបុរមនា� នទេរាត្តតម ស៊ឹហី៊ួមឹនី ប្រពិះមហាក្នុសប្រតិ

ពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា និ់ងសរោមតចប្រពិះមហាក្នុសប្រតីិ 

នទេរាត្តតម មឹនិនាំថ ស៊ឹហី៊ួនឹ ពិី�ីប្រកុ្នុងរោបុាកា�ងប្របុរោ�សចិន់ 

បុនិាបុព់ិីបាន់ពិិន់ិតិយប្រពិះ�ជស��ភាពិ។

2នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី៨ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិតិនី់តិិ-

រោកាសលបុណ្យឌិ តិ ស៊ឹឹ�ម កា ប្របុធាន់សីី�ីប្រពឹិ�ធសភា ពៃន់ប្រពិះ-

�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា ន់ិងរោ�ក្នុជ�ទាំវ បាន់អរោ�ំ�ញចាក្នុ់

វាា ក្នុស់ា�ងបុង្ហាា ររោមរោ�គ្គក្នុ�វ�ី-១៩ ��សជ�រ�ញ (��ស�ី៣) រោ�

សាលសិកាខ សា�បុណាា ល័យប្រពិឹ�ធសភា៕

2នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិតិ-

សងគហបុណ្យឌិ តិ ទេ�ព ងន អន់�ប្របុធាន់�ី២ ប្រពឹិ�ធសភា ពៃន់

ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា បាន់អរោ�ំ�ញចាក្នុវ់ាា ក្នុស់ា�ងបុង្ហាា រ

រោមរោ�គ្គក្នុ�វ�ី-១៩ ��សជ�រ�ញ (��ស�ី៣)៕
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គណ្ឌៈក់មាការទាំងំ១០ព្រឹព��ធស៊ឹភាចិូលរ �មក់ិចិចព្រឹបិជុំឹំនាំនាំ

2នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃ�ី៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា   ឆុ្នាំ�២០២១ គ្គណ្យ�ក្នុមែការ

�ី១ប្រពឹិ�ធសភា �ឹក្នុនា�រោដ្ឋាយឯក្នុឧតិតម យ៍ែង់ ញ៉ែស៊ឹម ប្របុធាន់

គ្គណ្យ�ក្នុមែការ បាន់អរោ�ំ�ញជួបុប្របុជ��ជាមយួនឹ់ងឯក្នុឧតិតម 

គង់ ស៊ារាជុំ ប្របុធាន់ប្រក្នុុមសមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភាប្របុចា�ភ្ជុំ�មភិាគ្គ

�ី៧ អ�ពីិ�ក្នុយបុណ្យតឹ ងរបុស់ប្របុជាពិលរ�ាច�នួ់ន់៧២ប្រគ្គួសារ 

រោ�រោ�តិតរោកាះក្នុ�ង នាសាលប្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១ប្រពឹិ�ធសភា។

2គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី២ប្រពឹិ�ធសភា �ឹក្នុនា�រោដ្ឋាយឯក្នុឧតិតម

ជា ទេជុំដឹឋ ប្របុធាន់គ្គណ្យ:ក្នុមែការបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-�ឹក្នុនា�កិ្នុច័ប្របុជ��ពៃផិក្នុុ�ងគ្គណ្យ�ក្នុមែការ រោ��មបពីិនិ់ិតិយរោល�
របាយការណ៍្យពៃន់រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា

១៨�ែី ពៃន់ចាបុស់តីពិី វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១៨ ពៃន់ចាបុស់តីពីិ

សវន់ក្នុមែពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា ន់ិងការង្ហារពៃផិក្នុុ�ង

គ្គណ្យ�ក្នុមែការ រោ�សាលប្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី២ប្រពឹិ�ធសភា 

នាពៃ�ៃ�ី១៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ប្របុជ��តាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom) ជាមយួនឹ់ងតិ�ណាង

�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល �ឹក្នុនា�រោដ្ឋាយឯក្នុឧតិតមអគ្គគបុណ្យឌិ តិសភាចារយ

អូន ព័នធមឹនីរត័្តា ឧបុនាយក្នុរ�ាមន្ដ្រីន់តី រ�ាមន្ដ្រីន់តីប្រក្នុសួងរោស�ា-

ក្នុិច ័ន់ិងហិរ�ា វតិិ� និ់ងអាជាា ធីរសវន់ក្នុមែជាតិិ�ឹក្នុនា�រោដ្ឋាយ

រោ�ក្នុជ�ទាំវ ទេស៊ាម គីមស៊ឹ�គ៌ អគ្គគសវន់ក្នុរ រោ��មបពីិនិ់ិតិយ 

សិក្នុារោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១៨

�ែី ពៃន់ចាបុស់តីពិី វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១៨ ពៃន់ចាបុស់តីពិី សវន់-

ក្នុមែ ពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា រោ�សាលប្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមែ-

ការ�ី២ប្រពឹិ�ធសភា នាពៃ�ៃ�ី១៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៣ប្រពឹិ�ធសភា �ឹក្នុនា�រោដ្ឋាយឯក្នុឧតិតម

បុណ្យឌិ តិ មែងឹ ឫ�ធ ីប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-�ឹក្នុនា�កិ្នុច័ប្របុជ��ពៃផកិ្នុុ�ងគ្គណ្យ�ក្នុមែការ តាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ

(Zoom) រោ�សាលប្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៣ប្រពឹិ�ធសភា នាពៃ�ៃ�ី

១៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ រោ��មបពីិនិ់ិតិយរោល�៖ 

១-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី វនិ់ិរោយ៉ាគ្គពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុ-

ក្នុមព�ជា។

២-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពីិការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ពិិធីី-

សាររោធីវ�វរិោសាធីន់ក្នុមែកិ្នុច័ប្រពិមរោប្រពិ�ងអាសុាន់បុ�ក្នុបីុសីីពីិ 

ការរោប្រតិ�មបុប្រមុងអងារសរោន្ដ្រីង្ហាគ ះបុនិាន់។់

-ប្របុជ��តាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom) ជាមយួនឹ់ងតិ�ណាង

�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល�ឹក្នុនា�រោដ្ឋាយឯក្នុឧតិតម ជិុំន បិួនឹសួ៊ាន រោ�ស-

រ�ាមន្ដ្រីន់តី��ួលបុន់ិ�ក្នុរោបុសក្នុក្នុមែពិិរោសស អន់�ប្របុធាន់ប្រក្នុុម-

ប្របឹុក្នុាអភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់ក៍្នុមព�ជា រោ��មបពីិិនិ់តិយសិក្នុារោល�រោសចក្នុីីប្រ�ង

ចាបុស់តីពិី វនិ់ិរោយ៉ាគ្គពៃន់ប្រពិះ�ជណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា រោ�សាល
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ប្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៣ប្រពឹិ�ធសភា នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃ�ី១៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា

ឆុ្នាំ�២០២១។

-ប្របុជ��តាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom) ជាមយួនឹ់ងតិ�ណាង

�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល�ឹក្នុនា�រោដ្ឋាយឯក្នុឧតិតម ទេ�ង ស៊ាខឹន រ�ា-

មន្ដ្រីន់តីប្រក្នុសួងក្នុសិក្នុមែ រ�កាខ ប្របុមាញ់ និ់ងរោន់សា� រោ��មបពីិិនិ់តិយ

សិក្នុារោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�
ពិិធីីសាររោធីវ�វរិោសាធីន់ក្នុមែកិ្នុច័ប្រពិមរោប្រពិ�ងអាសុាន់បុ�ក្នុបីុសតីពិី
ការរោប្រតិ�មបុប្រមុងអងារសរោន្ដ្រីង្ហាគ ះបុនិាន់ ់រោ�សាលប្របុជ��គ្គណ្យ�-

ក្នុមែការ�ី៣ប្រពឹិ�ធសភា នាររោសៀលពៃ�ៃ�ី១៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�

២០២១។

2គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៨ប្រពឹិ�ធសភា �ឹក្នុនា�រោដ្ឋាយរោ�ក្នុ-

ជ�ទាំវ ម្មាន ស៊ឹអំាន ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-�ឹក្នុនា�កិ្នុច័ប្របុជ��ពៃផិក្នុុ�ងគ្គណ្យ�ក្នុមែការ តាមរយ�ប្របុពិន័់ធ

អន់ឡាញ (Zoom) រោ��មបពីិិនិ់តិយរោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី

វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១២៣ មាប្រតា១៣៨ មាប្រតា១៦២ មាប្រតា

៣០០ មាប្រតា៣៤៣ មាប្រតា៣៥០ មាប្រតា៣៦៣ ន់ិងមាប្រតា

៣៦៧ ពៃន់ចាបុស់តីពីិការង្ហារ ដែ�លប្រតូិវប្របុកាសឱយរោប្របុ�រោដ្ឋាយ

ប្រពិះ�ជប្រក្នុមរោល� ជស/រក្នុម/០៣៩៧/០១ ច�ះពៃ�ៃ�ី១៣ 

ដែ�មនីា ឆុ្នាំ�១៩៩៧ នាពៃ�ៃ�ី១៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។ 

-ជួបុប្របុជ��តាមរយ�ប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom) ជាមយួនឹ់ង

តិ�ណាង�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល រោ��មបពីិនិ់ិតិយសិក្នុារោល�រោសចក្នុតីប្រ�ង

ចាបុស់តីពិី វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១២៣ មាប្រតា១៣៨ មាប្រតា

១៦២ មាប្រតា៣០០ មាប្រតា៣៤៣ មាប្រតា៣៥០ មាប្រតា៣៦៣

ន់ិងមាប្រតា៣៦៧ ពៃន់ចាបុស់តីពិីការង្ហារ ដែ�លប្រតិូវប្របុកាស

ឱយរោប្របុ�រោដ្ឋាយប្រពិះ�ជប្រក្នុមរោល� ជស/រក្នុម/០៣៩៧/០១

ច�ះពៃ�ៃ�ី១៣  ដែ�មនីា ឆុ្នាំ�១៩៩៧ នាពៃ�ៃ�ី១៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�

២០២១។

-�ឹក្នុនា�កិ្នុច័ប្របុជ��ពៃផិក្នុុ�ងគ្គណ្យ�ក្នុមែការ តាមរយ�ប្របុពិន័់ធ

អន់ឡាញ (Zoom) រោ��មបពីិិន់ិតិយ ន់ិងសរោប្រមចរោល�រោសចក្នុតីប្រ�ង

ចាបុស់តីពីិ វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១២៣ មាប្រតា១៣៨ មាប្រតា

១៦២ មាប្រតា៣០០ មាប្រតា៣៤៣ មាប្រតា៣៥០ មាប្រតា៣៦៣

ន់ិងមាប្រតា៣៦៧ ពៃន់ចាបុស់តីពិីការង្ហារ ដែ�លប្រតិូវប្របុកាស

ឱយរោប្របុ�រោដ្ឋាយប្រពិះ�ជប្រក្នុមរោល� ជស/រក្នុម/០៣៩៧/០១ 

ច�ះពៃ�ៃ�ី១៣ ដែ�មនីា ឆុ្នាំ�១៩៩៧ រោសុ�ស��ដ្ឋាក្នុច់�លក្នុុ�ងររោបុៀបុ-

វារ�ពៃន់អងគប្របុជ��រោល�ក្នុ�ី៧ ប្រពឹិ�ធសភា ន់ីតិិកាល�ី៤ នាពៃ�ៃ�ី

១៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2ឯក្នុឧតិតម គង់ ស៊ារាជុំ ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៩

ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-�ឹក្នុនា�កិ្នុច័ប្របុជ��ពៃផិក្នុុ�ងគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៩ប្រពឹិ�ធសភា តាម-

រយ�ប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom) នាពៃ�ៃ�ី១៣ ន់ិង�ី១៤ ដែ�

ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ រោ��មបពីិិនិ់តិយរោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុច់�ន់ួន់៣
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រមួមាន់៖

១-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ក្នុិច័-

ប្រពិមរោប្រពិ�ងភាពិជាពៃ�គ្គ�រោស�ាកិ្នុច័ប្រគ្គបុប់្រជុងរោប្រជាយតិ�បុន់។់

២-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ក្នុិច-័

ប្រពិមរោប្រពិ�ង�ណិ្យជំក្នុមែរោសររីវាង�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល ពៃន់ប្រពិះ-

�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា ន់ិងរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល ពៃន់សាធារណ្យរ�ា-

ប្របុជាមាន់ិតិចិន់។

៣-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការប្របុកួ្នុតិប្របុដែជង។

-�ឹក្នុនា�គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៩ប្រពឹិ�ធសភាជួបុប្របុជ��តាមរយ�

ប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom) នាពៃ�ៃ�ី១៤ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១

ជាមយួនឹ់ងតិ�ណាង�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល ប្របុជ��រោ��មបពីិនិ់ិតិយសិក្នុា

រោល�រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុច់�នួ់ន់៣ រមួមាន់៖

១-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ក្នុិច័-

ប្រពិមរោប្រពិ�ងភាពិជាពៃ�គ្គ�រោស�ាកិ្នុច័ប្រគ្គបុប់្រជុងរោប្រជាយតិ�បុន់។់

២-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ក្នុិច-័

ប្រពិមរោប្រពិ�ង�ណិ្យជំក្នុមែរោសររីវាង�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល ពៃន់ប្រពិះ-

�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា ន់ិងរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល ពៃន់សាធារណ្យរ�ា

ប្របុជាមាន់ិតិចិន់។

៣-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការប្របុកួ្នុតិប្របុដែជង។

-�ឹក្នុនា�កិ្នុចប័្របុជ��ប្រក្នុុមសមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភា (ប្រក្នុុម�ី៥) តាម

ប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom) នាពៃ�ៃ�ី១៧ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១

រោ��មបពីិិន់ិតិយសិក្នុា និ់ងរោប្រតិ�មរោយ៉ាបុល់រោល�៖

១-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពីិ វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១៨�ែី ពៃន់

ចាបុស់តីពិី វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១៨ ពៃន់ចាបុស់តីពិី សវន់-

ក្នុមែពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា។

២-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពីិ វនិ់ិរោយ៉ាគ្គពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុ-

ក្នុមព�ជា។

៣-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ពិិធីី-

សាររោធីវ�វរិោសាធីន់ក្នុមែកិ្នុច័ប្រពិមរោប្រពិ�ងអាសុាន់បុ�ក្នុបីុសតីពិី
ការរោប្រតិ�មបុប្រមុងអងារសរោន្ដ្រីង្ហាគ ះបុនិាន់។់

៤-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១២៣ 

មាប្រតា១៣៨ មាប្រតា១៦២ មាប្រតា៣០០ មាប្រតា៣៤៣ 

មាប្រតា៣៥០ មាប្រតា៣៦៣ មាប្រតា៣៦៧ ពៃន់ចាបុស់តីពិី
ការង្ហារដែ�លប្រតូិវប្របុកាសឱយរោប្របុ�រោដ្ឋាយប្រពិះ�ជប្រក្នុមរោល�

 ជស/រក្នុម/០៣៩៧/០១ ច�ះពៃ�ៃ�ី១៣ ដែ�មនីា ឆុ្នាំ�

១៩៩៧។

៥-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ក្នុិច័-

ប្រពិមរោប្រពិ�ងភាពិជាពៃ�គ្គ�រោស�ាកិ្នុច័ប្រគ្គបុប់្រជុងរោប្រជាយតិ�បុន់។់

៦-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ក្នុិច-័

ប្រពិមរោប្រពិ�ង�ណិ្យជំក្នុមែរោសររីវាង�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល ពៃន់ប្រពិះ-

�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា ន់ិងរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល ពៃន់សាធារណ្យរ�ា-

ប្របុជាមាន់ិតិចិន់។

៧-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការប្របុក្នុួតិប្របុដែជង។

2នាពៃ�ៃ�ី១ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម ឈុំតិ្ត 

គ�មយាត្ត ប្របុធាន់សតី�ីគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៥ប្រពឹិ�ធសភា បាន់

អរោ�ំ�ញ�ឹក្នុនា�ក្នុិច័ប្របុជ��ពៃផិក្នុុ�ងគ្គណ្យ�ក្នុមែការ រោ��មបពីិនិ់ិតិយ

របាយការណ៍្យសក្នុមែភាពិការង្ហាររបុស់គ្គណ្យ�ក្នុមែការប្របុចា�



សកម្មភាពគណៈកម្មការ16
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ដែ�សីហា ការ�យការណ៍្យសក្នុមែភាពិការង្ហាអន់តរជាតិិប្របុចា�

ដែ�សីហា ន់ិងបុញ្ញាា រោផសងៗ រោ�សាលប្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៥

ប្រពឹិ�ធសភា។

2ឯក្នុឧតិតម អាយ៍ ខន ប្របុធាន់សតី�ីគ្គណ្យ�ក្នុមែការ

�ី៦ប្រពឹិ�ធសភា៖

-និ់ងជាប្របុធាន់ប្រក្នុុមមតិិតភាពិប្រពឹិ�ាសភាជាមយួសភា

សាធារណ្យរ�ាប្របុជាធិីបុរោតិយយប្របុជាមានិ់តិឡាវ និ់ងជាអន់�-

ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៦ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញ�ឹក្នុនា�

កិ្នុច័ប្របុជ��ពៃផិក្នុុ�ងប្រក្នុុមមតិិតភាពិ តាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom)

រោ��មបបីុ�ក្នុសរ�បុរបាយការណ៍្យសក្នុមែភាពិការង្ហារ របាយ-

ការណ៍្យ�វកិារបុស់ប្រកុ្នុមប្របុចា�ឆ្លូមាស�ី១ និ់ងរោល�ក្នុ�ិសរោ�

ការង្ហារប្របុចា�ឆ្លូមាស�ី២ ន់ិងបុញ្ញាា រោផសងៗ នាពៃ�ៃ�ី៦ ដែ�

ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-និ់ងជាប្របុធាន់សតី�ី ប្រក្នុុមសមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភាប្រក្នុុម�ី៣ 

បាន់អរោ�ំ�ញ�ឹក្នុនា�ក្នុិចប័្របុជ��ពៃផិក្នុុ�ងប្រក្នុុម តាមរយ�ប្របុពិន័់ធ

អន់ឡាញ (Zoom) នាពៃ�ៃ�ី១៧ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ រោ��មបី
ពិិន់ិតិយ និ់ងសិក្នុា៖

១-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១៨�ែី ពៃន់

ចាបុស់តីពិីវរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១៨ ពៃន់ចាបុស់តីពិី សវក្នុមែ

 ពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា។

២-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពីិ វនិ់ិរោយ៉ាគ្គពៃន់ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុ-

ក្នុមព�ជា។

៣-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ពិិធីី-

សាររោធីវ�វរិោសាធីន់ក្នុមែកិ្នុច័ប្រពិមរោប្រពិ�ងអាសុាន់បុ�ក្នុបីុ សតីពីិ

ការរោប្រតិ�មបុប្រមុងអងារសរោន្ដ្រីង្ហាគ ះបុនិាន់។់

៤-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពីិ វរិោសាធីន់ក្នុមែមាប្រតា១២៣ 

មាប្រតា១៣៨ មាប្រតា១៦២ មាប្រតា៣០០ មាប្រតា៣៤៣ 

មាប្រតា៣៥០ មាប្រតា៣៦៣ ន់ិងមាប្រតា៣៦៧ ពៃន់ចាបុ់

សតីពីិការង្ហារ ដែ�លប្រតិូវប្របុកាសឱយរោប្របុ�រោដ្ឋាយប្រពិះ�ជប្រក្នុម

រោល� ជស/រក្នុម/០៣៩៧/០១ ច�ះពៃ�ៃ�ី១៣ដែ�មនីា ឆុ្នាំ�

១៩៩៧។

៥-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពីិការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ក្នុិច័-

ប្រពិមរោប្រពិ�ងភាពិជាពៃ�គ្គ�រោស�ាកិ្នុច័ប្រគ្គបុប់្រជុងរោប្រជាយតិ�បុន់។់

៦-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការអន់�មត័ិយល់ប្រពិមរោល�ក្នុិច័-

ប្រពិមរោប្រពិ�ង�ណិ្យជំក្នុមែរោសររីវាង�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាលពៃន់ប្រពិះ-

�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា និ់ងរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល ពៃន់សាធារណ្យរ�ា

ប្របុជាមាន់ិតិចិន់។

៧-រោសចក្នុតីប្រ�ងចាបុស់តីពិី ការប្របុក្នុួតិប្របុដែជង៕

2រោ�ក្នុុ�ងដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ប្រពឹិ�ធសភាបាន់��ួល�ក្នុយបុណ្យតឹ ងច�ន់ួន់៣ក្នុរណី្យ រោធីវ�លិ�ិតិអន់ត�គ្គមន់រ៍ោ�ប្រក្នុសួង

សិាបុន័់�ក្នុព់ិន័់ធ រោ��មបរីោដ្ឋាះប្រសាយច�ន់ួន់៦ក្នុរណី្យ រោធីវ�ក្នុ�ណ្យតិប់ុង្ហាា ញ�ក្នុយបុណ្យតឹ ងច�ន់ួន់៣ក្នុរណី្យ និ់ងក្នុ�ពិ�ងពិិន់ិតិយសិក្នុា

ច�ន់ួន់៣ក្នុរណី្យ រោឆ្លូូ�យបុតិរោ�ម័ាស់បុណ្យតឹ ងច�ន់ួន់៦ក្នុរណី្យ ន់ិង��ួលលិ�ិតិរោឆ្លូូ�យតិបុពីិការរោដ្ឋាះប្រសាយ�ក្នុយបុណ្យតឹ ងពីិសិាបុន័់

�ក្នុព់ិន័់ធច�ន់ួន់២ក្នុរណី្យ ប្រពិមទាំ�ង��ួលឯក្នុសារជ�ន់ប្រជាបុពិីប្រក្នុសួង សិាបុន័់�ក្នុព់ិន័់ធ ចមូងជ�ន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការនានារបុស់

ប្រពឹិ�ធសភាច�នួ់ន់២ក្នុរណី្យ៕

 ការ���លពាក់យបិណ្ឌត� ង



សកម្មភាពគណៈកម្មការ17
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ស៊ឹម្មាជិុំក់ ស៊ឹម្មាជុំិកាព្រឹព��ធស៊ឹភាចិឹះបិំទេពញការងារទេ�តាមបិណាា ភូមិូភាគទាំងំ៨

2ឯក្នុឧតិតម ជា ទេជុំដឹឋ ប្របុធាន់គ្គណ្យ:ក្នុមែការ�ី២

ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖ 

-ជាអធិីបុតីិភាពិក្នុុ�ងកិ្នុចប័្របុជ��ប្រកុ្នុមអុក្នុចាបុ�់ជធាន់ីភ្ជុំុ�រោពិញ

រោ��មបពីិិនិ់តិយ ពិិភាក្នុាសតីពីិ៖ ១-ការង្ហារចាតិត់ា�ង ន់ិងបុណ្យត� ះ-

បុណាត លមន្ដ្រីន់តីការង្ហារចាបុរ់ោ�ថុ្នាក្នុ�់ជធានី់ �ណ្យឌ  សង្ហាា តិ់

មន្ដ្រីន់តីការយិ៉ាល័យច�ះរោ�ែ ះរោបាះរោឆុ្នាំតិ ន់ិងការយិ៉ាល័យ

រោបាះរោឆុ្នាំតិ ២-វគ្គគបុណ្យត� ះបុណាត លសប្រមាបុរ់យ�រោពិល២ឆុ្នាំ�

ន់ិង៣-ការដែបុងដែចក្នុប្រក្នុុមរោមធាវ�ីជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញ ច�ះជួយតាម

�ណ្យឌ  នាពៃ�ៃ�ី១ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ រោ�សា��ជធានី់-

ភ្ជុំុ�រោពិញ។

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាលការង្ហារ និ់ងសួរស����ក្នុខប្រក្នុុម-

ប្របឹុក្នុាសង្ហាា តិប់្រកា�ងធីុង ់រោសែ�ន់ និ់ងនាយបុា�សត៍ន់គ្គរបាលរ�ា-

បាលប្រកា�ងធីុង ់�ណ្យឌ ដែសន់ស�� �ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញ រោ��មបរីោឈវង-

យល់អ�ពីិ៖ ១-សិាន់ភាពិ��រោ�ពៃន់ជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ការចាក្នុ់

វាា ក្នុស់ា�ង និ់ងចលនាការជួយរោដ្ឋាះប្រសាយជីវភាពិជ�ន់ប្របុជា-

ពិលរ�ាដែ�លរងផលបុាះ�ល់ក្នុុ�ងភ្ជុំ�មសិាន្ដ្រីសតសង្ហាា តិប់្រកា�ងធីុង់

(៨ភ្ជុំ�ម ិនិ់ង៣សហគ្គមន់)៍។ ២-ការអន់�វតិតដែផន់ការរោឆ្នាំព ះរោ�

កាន់ក់ាររោបាះរោឆុ្នាំតិរោប្រជ�សរោរ �សប្រកុ្នុមប្របឹុក្នុា��� សង្ហាា តិ ់អាណ្យតិតិ
�ី៥ ឆុ្នាំ�២០២២ (ការរោធីវ�អតិតសញ្ញាា ណ្យបុណ័្យា  និ់ងចលនា

បុងបុែ�ន់ប្របុជាពិលរ�ាឱយរោ�ពិិន់ិតិយរោ�ែ ះ ន់ិងច�ះរោ�ែ ះរោបាះ-

រោឆុ្នាំតិ) រោ�សា�សង្ហាា តិប់្រកា�ងធីុង ់�ណ្យឌ ដែសន់ស�� �ជធានី់-

ភ្ជុំុ�រោពិញ នាពៃ�ៃ�ី៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2ឯក្នុឧតិតមបុណ្យឌិ តិ មែងឹ ឫ�ធ ីប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ

�ី៣ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល ន់ិងសួរស����ក្នុខក្នុមែក្នុរ ប្រពិមទាំ�ង

ច�ះពិិន់ិតិយរោម�លសក្នុមែភាពិការង្ហាររោ�ក្នុុ�ងតិ�បុន់រ់មណី្យយ-

ដ្ឋាា ន់អភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់ក៍្នុសិរោ�សចរណ៍្យ មា�ង ឫ�ធ ីដែសន់ជយ័ រោ�ភ្ជុំុ�

ដែសន់�ី ប្រសុក្នុស�រោ�ង�ង រោ�តិតក្នុ�ពិងស់ពឺ នាពៃ�ៃ�ី២៨ ដែ�សីហា

ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល ន់ិងសួរស����ក្នុខក្នុមែក្នុររោម�លដែ�

ក្នុសិដ្ឋាា ន់ពិដែពិ រោ�ភ្ជុំុ�ដែសន់�ី ប្រសុក្នុស�រោ�ង�ង រោ�តិតក្នុ�ពិងស់ពឺ 

នាពៃ�ៃ�ី១ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ច�លរមួពិិធីីបុ�ណ្យយបុ�ជាសពិឧបាសិកា ទេស៊ឹង មឹំ រោ�វតិត

ឫ�ធីរតិនា�ម ភ្ជុំ�មដិែក្នុវផ�ស ប្រសុក្នុសិឹងហាវ រោ�តិតប្រពិះសីហន់� 

នាពៃ�ៃពិ�ធី �ី១ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល ន់ិងសួរស����ក្នុខក្នុមែក្នុរ ប្រពិមទាំ�ង

ច�ះបុង្ហាា តិប់ុរោប្រង�ន់�ល់ពិួក្នុ�តិអ់�ពីិររោបុៀបុដែ�ទាំ���ណា�រោផសងៗ

ប្រពិមទាំ�ងនា�យក្នុបុច័យ័ រោ�យយទាំន់ ចង្ហាា ន់ឆ់្លូែិន់យក្នុរោ�ប្របុរោគ្គន់

ប្រពិះសងឃដែ�លគ្គងច់ា�ប្រពិះវសាច�នួ់ន់៣២អងគ រោ�វតិតបឹុងខុា

ភ្ជុំ�មសិ�រោ�ងរោជ�ងភ្ជុំុ� ប្រសុក្នុស�រោ�ង�ង រោ�តិតក្នុ�ពិងស់ពឺ នាពៃ�ៃ�ី

៤ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល ន់ិងសួរស����ក្នុខក្នុមែក្នុរ ប្រពិមទាំ�ង

ច�ះពិិន់ិតិយរោម�លចមាា រ��ងប្រក្នុអ�បុ និ់ងជ�រ�ញប្រក្នុុមការង្ហាររោប្រគ្គឿង

ចប្រក្នុសិាបុនាបា�យណ៍្យសប្រមាបុប់ុ�រោពិញរោសចក្នុតីប្រតិូវការ�ល់

ក្នុមែក្នុរ និ់ងប្របុជាពិលរ�ារស់រោ��ីរោនាះ ន់ិងបាន់ច�ះពិិនិ់តិយ

រោម�លរោហដ្ឋាា រចនាសមពន័់ធនានារោ�តិ�បុន់អ់ភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់ ៍មា�ង ឫ�ធី 

ដែសន់ជយ័ រោ�ភ្ជុំុ�ដែសន់�ី ប្រសុក្នុស�រោ�ង�ង រោ�តិតក្នុ�ពិងស់ពឺ នា

ពៃ�ៃ�ី៤ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល ន់ិងសួរស����ក្នុខក្នុមែក្នុរ ន់ិងបុង្ហាា តិ់

បុរោប្រង�ន់ពិិធីផីា�រោ��មសាវ យ �ល់ពិួក្នុ�តិ ់ប្រពិមទាំ�ងច�ះពិិន់ិតិយ
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រោម�លរោហដ្ឋាា រចនាសមពន័់ធ ន់ិងស�ណ្យងន់ានារោ�តិ�បុន់អ់ភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់ ៍

មា�ង ឫ�ធី ដែសន់ជយ័ រោ�ភ្ជុំុ�ដែសន់�ី ប្រសុក្នុស�រោ�ង�ង រោ�តិតក្នុ�ពិង-់

សពឺ នាពៃ�ៃ�ី៧ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល ន់ិងសួរស����ក្នុខក្នុមែក្នុរ ប្រពិមទាំ�ង

ច�ះបុង្ហាា តិប់ុរោប្រង�ន់�ល់ពួិក្នុ�តិអ់�ពីិររោបុៀបុដែ�ទាំ���ណា�រោផសងៗ

រោ�ភ្ជុំុ�ដែសន់�ី ប្រសុក្នុស�រោ�ង�ង រោ�តិតក្នុ�ពិងស់ពឺ នាពៃ�ៃ�ី៩ ដែ�

ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល ន់ិងសួរស����ក្នុខប្រកុ្នុមការង្ហារ

រោប្រគ្គឿងចប្រក្នុសិាបុនាផូ�វប្របុដែវង៥.៩០០ដែមាប្រតិ និ់ងការង្ហារជីក្នុ

បា�យណ៍្យសប្រមាបុ�់បុ�់ឹក្នុរោប្របុ�ប្របាស់រោ�រ��វប្របា�ង រោ�ភ្ជុំុ�

ដែសន់�ី ប្រសុក្នុស�រោ�ង�ង រោ�តិតក្នុ�ពិងស់ពឺ នាពៃ�ៃ�ី១២ ដែ�ក្នុញ្ញាា

ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល និ់ងសួរស����ក្នុខក្នុមែក្នុរ និ់ងបាន់

ច�ះពិិន់ិតិយរោម�លរោហដ្ឋាា រចនាសមពន័់ធផូ�វ �ឹក្នុ រោភ្ជុំូ�ង ប្របាសា�

ប្រពិះវហិារជាន់ិមតិិតរ�បុ ន់ិងបា�យណ៍្យ�ឹក្នុ  រោ�តិ�បុន់អ់ភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់៍

មា�ង ឫ�ធី ដែសន់ជយ័ រោ�ភ្ជុំុ�ដែសន់�ី ប្រសុក្នុស�រោ�ង�ង រោ�តិត

ក្នុ�ពិងស់ពឺ នាពៃ�ៃ�ី១៨ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2នាពៃ�ៃ�ី១៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម មែឹម 

ជុំ�មហ៊ួួឹយ៍ ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៧ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញ

ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល និ់ងសួរស����ក្នុខរោ�ក្នុ រោ�ក្នុប្រសីជា

រោមភ្ជុំ�ម ិនិ់ងប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា រោ��មបរីោឈវងយល់អ�ពីិសិាន់ភាពិ��រោ�

ជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ក្នុុ�ងម�លដ្ឋាា ន់ការង្ហារចាក្នុវ់ាា ក្នុស់ា�ងជ�ន់ក្នុ�មារពីិ

អាយ�៦ �ល់១២ឆុ្នាំ� រោ�សា�សង្ហាា តិក់្នុ�បុ�ល �ណ្យឌ រោ�ធី-៍

ដែសន់ជយ័ �ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញ។

2នាពៃ�ៃ�ី១៧ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម ទេខៀ� 

មឹត្ត អន់�ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញ

ជួបុស�រោណ្យះស�ណាលជាមយួន់ឹងប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា��� រោសែ�ន់ 

នាយបុា�សត៍ន់គ្គរបាលរ�ាបាល��� ន់ិងប្របុធាន់ភ្ជុំ�មទិាំ�ង២៣ភ្ជុំ�មិ
រោ�សា����តារោភ្ជុំម ប្រសុក្នុប្រតា�ក្នុក្នុ ់រោ�តិតតាដែក្នុវ។

2ឯក្នុឧតិីម ម្មាែ ន់ ទេឈុំឿន អន់�ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ

�ី៧ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-ច�លរមួប្របុជ��ជាមយួនឹ់ងរោ�ក្នុប្របុធាន់ភ្ជុំ�មទិាំ�ង១៣ ន់ិង

ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុាសង្ហាា តិ�់ឹក្នុលែក្នុ�ី់២ �ណ្យឌ �ួលរោ�ក្នុ �ជធានី់-

ភ្ជុំុ�រោពិញ រោ��មបសីាត បុរ់បាយការណ៍្យសតីពិី ការ�ិតិ��រមួសហការ

�ុប្របុម�លស�ណាក្នុរោធីវ� test rapide ជ�ន់មាតាបុិតា អាណា-

ពិាបាលសិសសថុ្នាក្នុ�់ី៩ និ់ងថុ្នាក្នុ�ី់១២ រោ��មបចី�លរោរៀន់

រោ�ពៃ�ៃ�ី១៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា ខាងម�� នាពៃ�ៃ�ី១៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�

២០២១។ 

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាលជាមយួន់ឹងប្រក្នុុមចល័តិអន់ត�គ្គមន់៍
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បុ�មសាត រសមាែ តិប្របុពិន័់ធល�របុស់មន់ិីរសាធារណ្យការ�ជ-

ធាន់ីភ្ជុំុ�រោពិញ រោ�វមិាន់ប្រពឹិ�ធសភា នាពៃ�ៃ�ី១៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�

២០២១។

-នា�យក្នុបុរកិាខ របុច័យ័៤ និ់ងចង្ហាា ន់ ់រោ�ប្របុរោគ្គន់ប្រពិះសងឃ

គ្គងច់ា�ប្រពិះវសារោ�វតិតនាគ្គវន័់ត �ណ្យឌ �ួលរោ�ក្នុ �ជធានី់-

ភ្ជុំុ�រោពិញ នាពៃ�ៃ�ី២២ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2នាពៃ�ៃ�ី៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម ញ៉ែមែន-

ស៊ឹឹផីាន់ អន់�ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៩ប្រពឹិ�ធសភា និ់ងឯក្នុឧតិតម

គ�ម ធា រោលខាធិីការគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៦ប្រពឹិ�ធសភា បាន់

អរោ�ំ�ញច�លរមួរ �ដែលក្នុ��ក្នុខជាមយួន់ងឹប្រកុ្នុមប្រគួ្គសារសពិរោ�ក្នុ

ស៊ាន់ ��ម ជ��បុ�់ី២ ន់ិងជាសមាជិក្នុប្រកុ្នុមប្របឹុក្នុា���ប្រក្នុសា�ង

ប្រសុក្នុរមាសដែហក្នុ រោ�តិតសាវ យរោរៀង និ់ងរោ�ក្នុ ទេស៊ាម ហ៊ួង់

ជ��បុ�់ី១ ន់ិងជាសមាជិក្នុប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា���ញរ ៍ប្រសុក្នុក្នុ�ពិងរ់ោ��៍

រោ�តិតសាវ យរោរៀង។

2ឯក្នុឧតិតម ញ៉ែមែន-ស៊ឹឹផីាន ់អន់�ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ

�ី៩ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាលជាមយួន់ឹងនិ់សសតិិមហាវ�ិាល័យ

ក្នុសិក្នុមែ ពៃន់សាក្នុលវ�ិាល័យសាវ យរោរៀង នាពៃ�ៃ�ី២៣ �ី

៣០ ដែ�សីហា ន់ិងពៃ�ៃ�ី៦ �ី១៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុពិិភាក្នុាការង្ហារ ន់ិងឆ្លូូងដែផន់ការសក្នុមែភាពិបុរោប្រម�
ឱយការង្ហាររោបាះរោឆុ្នាំតិរោប្រជ�សរោរ �សប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា���អាណ្យតិតិ�ី៥ 

ឆុ្នាំ�២០២២ រោ����ប្រពិះពិនូា ប្រសុក្នុក្នុ�ពិងរ់ោ�� ៍រោ�តិតសាវ យរោរៀង

នាពៃ�ៃ�ី១១ �ី១៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុពិិភាក្នុាការង្ហារ ន់ិងឆ្លូូងដែផន់ការសក្នុមែភាពិបុរោប្រម�
ឱយការង្ហាររោបាះរោឆុ្នាំតិរោប្រជ�សរោរ �សប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា���អាណ្យតិតិ�ី៥

ឆុ្នាំ�២០២២ រោ����ប្រពិះពិនូា ប្រសុក្នុក្នុ�ពិងរ់ោ�� ៍រោ�តិតសាវ យរោរៀង

នាររោសៀលពៃ�ៃ�ី១៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2ឯក្នុឧតិតម ញ៉ែហ៊ួម ខន អន់�ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី

១០ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-ច�លរមួរ �ដែលក្នុ��ក្នុខជាមយួន់ឹងប្រក្នុុមប្រគ្គួសារសពិរោ�ក្នុ 

អួូចិ ស៊ឹទំេអឿន ប្របុធាន់ប្រក្នុុមប្របុឹក្នុាប្រក្នុុងចារមន់ រោ�ប្រក្នុុង

ចារមន់ រោ�តិតក្នុ�ពិងស់ពឺ នាពៃ�ៃ�ី៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ច�លរមួរ �ដែលក្នុ��ក្នុខជាមយួន់ឹងប្រក្នុុមប្រគួ្គសារសពិរោ�ក្នុ 

អួឹក់ ស៊ឹឹទីេយ៍ឿន សមាជិក្នុប្រកុ្នុមប្របឹុក្នុាប្រសុក្នុឱ�ា ល់ រោ�ប្រសុក្នុ

ឱ�ា ល់ រោ�តិតក្នុ�ពិងស់ពឺ នាពៃ�ៃ�ី៧ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2ឯក្នុឧតិតម អន ស៊ឹួឹ� រោលខាធិីការគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៤

ប្រពឹិ�ធសភា ន់ិងឯក្នុឧតិីម ទេឈុំ�យ៍ ចាន់ណា រោលខាធីិការ

គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៧ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-ច�លរមួជាគ្គណ្យ�អធិីបុតីិក្នុុ�ងពិិធីផីសពិវផាយការង្ហារ

ស�ខាន់់ៗ រោឆ្នាំព ះរោ�កាន់ក់ាររោបាះរោឆុ្នាំតិរោប្រជ�សរោរ �សប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា

��� សង្ហាា តិ ់អាណ្យតិតិ�ី៥ ឆុ្នាំ�២០២២ �ល់ប្រកុ្នុមប្របឹុក្នុាប្រសុក្នុ

មងគលបុ�រ ីប្រកុ្នុងសិររីោសាភ្ជុំណ័្យ ប្រសុក្នុប្រពិះរោន់ប្រតិប្រពិះ ប្រសុក្នុភ្ជុំុ�-

ប្រសុក្នុ ប្រសុក្នុ�ែពួិក្នុ ប្រសុក្នុសាវ យរោចក្នុ ប្រសុក្នុមាា ពៃ� ប្រសុក្នុអ�រ-

រោប្រ� ប្រក្នុុងរោបាា យដែបុាតិ រោប្រកាមអធិីបុតីិភាពិឯក្នុឧតិតម អួឹ� រាព្រឹត្តី

អភ្ជុំបិាល ពៃន់គ្គណ្យ�អភ្ជុំបិាលរោ�តិតបុនិាយមាន់ជយ័ ពិីពៃ�ៃ�ី

២៥ �ល់ពៃ�ៃ�ី២៩ ដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១។

-អម��រោណ្យ� រឯក្នុឧតិតម ញ៉ែក់ គ�មយាែ ន ឧបុនាយក្នុរ�ាមន្ដ្រីន់ី ី

និ់ងជាប្របុធាន់អាជាា ធីរជាតិិប្របុយ��ធប្របុឆ្នាំ�ងរោប្រគ្គឿងរោញ�ន់ ច�ះ

ជួបុស�រោណ្យះស�ណាលការង្ហារជាមយួនឹ់ងសមាជិក្នុ សមា-

ជិកាប្រក្នុុមប្របឹុក្នុាទាំ�ងអស់ពៃន់ប្រសុក្នុប្រពិះរោន់ប្រតិប្រពិះ រោ�ប្រសុក្នុ

ប្រពិះរោន់ប្រតិប្រពិះ រោ�តិតបុនិាយមាន់ជយ័ ប្រពិមទាំ�ងប្របុរោគ្គន់បុច័យ័

�ល់ប្រពិះសងឈគ្គងរ់ោ�វតិតប្រពិះរោន់ប្រតិប្រពិះ សប្រមាបុរ់ោរៀបុច�ពិិធីីកាន់់

បុិណ្យឌ នារោពិលខាងម�� នាពៃ�ៃ�ី១៧ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។
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-ច�លរមួក្នុុ�ងកិ្នុច័ប្របុជ��បុ�ក្នុសរ�បុល�ធផល ការអន់�វតិតដែផន់ការ

សក្នុមែភាពិការង្ហាររោឆ្នាំព ះរោ�កាន់ក់ាររោបាះរោឆុ្នាំតិរោប្រជ�សរោរ �ស

ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា��� សង្ហាា តិ ់អាណ្យតិតិ�ី៥ ឆុ្នាំ�២០២២ របុស់រោ�តិត

បុនិាយមាន់ជយ័ រោប្រកាមអធិីបុតីិភាពិឯក្នុឧតិតម ញ៉ែក់ គ�មយាែ ន

ឧបុនាយក្នុរ�ាមន្ដ្រីនីី់ និ់ងជាប្របុធាន់អាជាា ធីរជាតិិប្របុយ��ធប្របុឆ្នាំ�ង

រោប្រគ្គឿងរោញ�ន់ រោ�សាលប្របុជ��សា�រោ�តិតបុនិាយមាន់ជយ័ 

នាពៃ�ៃ�ី១៨ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2នាពៃ�ៃ�ី២ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម អន ស៊ឹួឹ�

រោលខាធិីការគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៤ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញច�លរមួ

ជាកិ្នុតិតិយសក្នុុ�ងពិិធីបីុ�័� ះបុឋិមសិ�ក្នុសាង�ីសុាក្នុក់ារ

គ្គណ្យបុក្នុស���សាវ យរោចក្នុ រោប្រកាមអធិីបុតីិភាពិរោ�ក្នុជ�ទាំវ

ទេ�ែ  ម្មាែ លយ័៍ ញ៉ែក់ គ�មយាែ ន រោ�ប្រសុក្នុសាវ យរោចក្នុ រោ�តិត

បុនិាយមាន់ជយ័។

2នាពៃ�ៃ�ី២៧ ដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម ឆាយ៍

�ណាា  រោលខាធីិការគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៥ ប្រពឹិ�ធសភា បាន់

អរោ�ំ�ញប្របុគ្គល់អណ្យត� ង�ឹក្នុជ�ន់�ល់ប្របុជាពិលរ�ារោ�ក្នុុ�ងភ្ជុំ�មិ
អងគរជយ័ ���ប្រស�បុ ់ប្រសុក្នុតិប�ង�ែ� � រោ�តិតតិប�ង�ែ� � ប្រពិមទាំ�ង

ច�ះរោ�ពិិនិ់តិយ�ីតា�ងក្នុដែន់ូងសប្រមាបុជ់ីក្នុអណ្យត� ង�ឹក្នុសាែ តិជ�ន់

បុងបុែ�ន់ប្របុជាពិលរ�ារោ�ភ្ជុំ�មរិោ�ធីិឥន់ិ�ី១ ���រោកាងកាង 

ប្រសុក្នុពិញាដែប្រក្នុក្នុ រោ�តិតតិប�ង�ែ� �។

2ឯក្នុឧតិតម គ�ម ធា រោលខាធិីការគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី

៦ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-ច�ះសួរស����ក្នុខ និ់ងនា�យក្នុបុច័យ័ សមាភ របុរកិាខ រមយួច�ន់ួន់

រមួមាន់៖ អងារ ម ី�ឹក្នុប្រតីិ �ឹក្នុស�ីអ�ីវ ប្រតីិ�ប្របុអបុ ់ន់ិង�ឹក្នុបុរ-ិ

ស��ធ ជ�ន់ប្រក្នុុមប្រគ្គួសារសពិរោ�ក្នុ ស៊ាន់ ��ម ជ��បុ�ី់២ ���

ប្រក្នុសា�ង ប្រសុក្នុរមាសដែហក្នុ និ់ងរោ�ក្នុ ទេស៊ាម ហ៊ួង់ ជ��បុ់

�ី១ ���ញរ ៍ប្រសុក្នុក្នុ�ពិងរ់ោ�� ៍ដែ�លបាន់មរណ្យភាពិ រោ�រោ�តិត

សាវ យរោរៀង នាពៃ�ៃ�ី៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-អម��រោណ្យ� ររោ�ក្នុជ�ទាំវក្នុិតិតិសងគហបុណ្យឌិ តិ ញ៉ែមែន ស៊ឹអំន

ឧបុនាយក្នុរ�ាមន្ដ្រីន់តី រ�ាមន្ដ្រីន់តីប្រក្នុសួង��នាក្នុ�់�ន់ងរ�ាសភា

ប្រពឹិ�ធសភា ន់ិងអធិីការក្នុិច័ ច�ះសួរស����ក្នុខ និ់ងផតល់សមាភ រ

បុរោប្រម�ជីវភាពិ សមាភ រប្របុឆ្នាំ�ងក្នុ�វ�ីប្របុចា�ពៃ�ៃរមួមាន់៖ អងារ ម ី

ប្រតីិ� �ឹក្នុស�ីអ�ីវ បុុរីោចង សារ-ស អ�បិុល មាា ស់ អាល់ក្នុ�ល ន់ិង

សមាភ រ�ល់សា���� �ល់ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា��� រោសែ�ន់ ជ�ន់ួយការ

��� និ់ងប្របុជាជន់បាន់ជាពីិជ�ងឺក្នុ�វ�ី និ់ងរចួផ�តិពីិចតាត �ីស័ក្នុ

ច�នួ់ន់ជាង១០០នាក្នុ ់រោ������ន់ស ���អងគតាស� ���សាវ យអងគ 

���សាវ យយ៉ា ក្នុុ�ងប្រសុក្នុសាវ យប្រជុ� រោ�តិតសាវ យរោរៀង នាពៃ�ៃ�ី១២ 

ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។ 

-នា�យក្នុមាា ស់ច�ន់ួន់៥០០បុន់ិះ ន់ិងថុ្នា�រោពិ�យច�ន់ួន់៥០

ប្របុអបុ ់ប្របុគ្គល់ជ�ន់មណ្យឌ លចតាត �ីស័ក្នុ រោ�សា�បុឋិម

សិក្នុា����ែ ីប្រសុក្នុក្នុ�ពិងរ់ោ�� ៍រោ�តិតសាវ យរោរៀង នាពៃ�ៃ�ី១៧ 

ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2នាពៃ�ៃ�ី២៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិីម ទេឈុំ�យ៍

ចាន់ណា រោលខាធីិការគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៧ប្រពឹិ�ធសភា បាន់

អរោ�ំ�ញជួបុស�រោណ្យះស�ណាល សួរស����ក្នុខ ន់ិងនា�យក្នុ
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រោប្រគ្គឿងឧបុរោភាគ្គ បុររិោភាគ្គ រមួមាន់ អងារ ម ី�ឹក្នុបុរសិ��ធ មាា ស់ 

ន់ិង�វកិាមយួច�ន់ួន់ជ�ន់បុងបុែ�ន់ប្របុជាពិលរ�ាពិិការ ចាស់ជ�

�ែ ន់�ីពឹិង មាន់ជីវភាពិ�វះខាតិច�ន់ួន់១០ប្រគ្គួសារ រស់រោ�

សង្ហាា តិអ់�រអ�បិុល ន់ិងសង្ហាា តិក់្នុ�ពិងស់ាវ យ ប្រកុ្នុងសិររីោសាភ្ជុំណ័្យ 

រោ�តិតបុនិាយមាន់ជយ័។

2នាររោសៀលពៃ�ៃ�ី៣១ ដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម

ឡាន់ ឆន រោលខាធិីការគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១០ប្រពឹិ�ធសភា 

បាន់អរោ�ំ�ញច�ះសួរស����ក្នុខ និ់ងឧបុតិិមភ�ល់ប្រក្នុុមប្រគ្គូរោពិ�យ

ទាំ�ង១១�ីតា�ង សិិតិក្នុុ�ងប្រសុក្នុអ���ងឪ រោ�តិតតិប�ង��� ក្នុុ�ង�ីតា�ង

ន់ីមយួៗមាន់៖ �ឹក្នុបុរសិ��ធច�នួ់ន់១០រោក្នុស អាល់ក្នុ�លច�នួ់ន់

៣០លីប្រតិ រោប្រសាមពៃ�ច�ន់ួន់១០០គ្គ� មាា ស់ច�ន់ួន់១០ប្របុអបុ់

អាវច�នួ់ន់១០សប្រមាបុ ់ស��ីច�ន់ួន់២���ធី� �បុអាល់ក្នុ�លច�ន់ួន់

៥�បុ ថុ្នា�រោពិ�យមយួច�ន់ួន់ ប្រពិមទាំ�ឧបុតិិមភ�វកិាមយួច�ន់ួន់

�ល់ប្រក្នុុមប្រគ្គូរោពិ�យបុដែងែក្នុប្រសុក្នុច�នួ់ន់១៥នាក្នុ។់ 

2នាពៃ�ៃ�ី១៨ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម ជុំ�ម 

លា� សមាជិក្នុគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញ

ច�ះរោឈវងយល់ និ់ងប្របុម�លពិត័ិម៌ាន់ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា��� ភ្ជុំ�មទិាំ�ង

១០ ពៃន់���ប្រតិ��ងគ្គរ ប្រសុក្នុរោជ�ងពៃប្រពិ រោ�តិតក្នុ�ពិងច់ាម អ�ពីិការច�ះ

រោ�ែ ះ ពិិន់ិតិយរោ�ែ ះ ដែក្នុតិប្រមូវរោ�ែ ះសប្រមាបុក់ាររោបាះរោឆុ្នាំតិ

��� សង្ហាា តិន់ារោពិលខាងម��។ ច�លរមួរោដ្ឋាះប្រសាយបុញ្ញាា

ប្របុឈម ការល�បាក្នុរបុស់ប្របុជាជន់ រោដ្ឋាះប្រសាយជួសជ�ល

ផូ�វ១ដែ�ស និ់ងឧបុតិិមភផិះច�នួ់ន់១�ុង ��ហ�៥x៧ដែមាប្រតិ ជ�ន់

ប្របុជាជន់�ីទាំល់ប្រក្នុជាន្ដ្រីសតីរោមមាា យ ប្រពិមទាំ�ងឧបុតិិមភ�វកិា

មយួច�នួ់ន់�ល់សមាជិក្នុអងគប្របុជ��។

2នាពៃ�ៃ�ី១៨ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម ស៊ឹត្ត 

ណាឌីី សមាជិក្នុគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៤ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញ

ជួបុស�រោណ្យះស�ណាលការង្ហារ និ់ងសីាបុរ់បាយការណ៍្យរបុស់

ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា���រោ�ក្នុ��ង សីីពីិការអន់�វតិតរោ�លន់រោយ៉ាបាយ

ភ្ជុំ�ម ិ��� មាន់ស�វតិិិភាពិ ការង្ហារ�បុស់ាា តិជ់�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ន់ិង

ការរោប្រតិ�មលក្នុខណ្យ�សប្រមាបុក់ាររោបាះរោឆុ្នាំតិរោប្រជ�សរោរ �សប្រក្នុុម

ប្របឹុក្នុា��� សង្ហាា តិ ់អាណ្យតិតិ�ី៥ ឆុ្នាំ�២០២២ ប្រពិមទាំ�ងឧបុតិិមភ

�វកិាមយួច�នួ់ន់�ល់ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា���រោ�ក្នុ��ង ប្រសុក្នុអងគរជ�� 

រោ�តិតរោសៀម�បុ។

2រោ�ក្នុជ�ទាំវ ឃួ�ន ឃួនឹឌីី សមាជិកាគ្គណ្យ�ក្នុមែការ

�ី៥ ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-ច�ះជួយ�ិញបុដែន់ូប្រតិសក្នុធ់ីមែជាតិិច�នួ់ន់២៥០គី្គ��ប្រកាម

របុស់សហគ្គមន់ប៍ុ�ះមាា ក្នុ ់សិិតិរោ�ភ្ជុំ�មរិោសុា ���ប្រតិ��ងឫសស ី

ប្រសុក្នុក្នុ�ពិងស់ាវ យ រោ�តិតក្នុ�ពិងធ់ី� រោ��មបយីក្នុរោ�ប្របុរោគ្គន់ប្រពិះ-

រោមគ្គណ្យរោ�តិត និ់ងប្រពិះប្រគ្គូរោ�អធិីការវតិតច�ន់ួន់ប្របា�វតិត គ្គឺវតិត

ឥន្ដ្រីន់ិីយស៍�វរ� (រោ�វតិតក្នុ�ពិងធ់ី�) វតិតបុ���មរត័ិ ុ(រោ�វតិតប្រក្នុចាបុ)់

វតិតរោ�ពិនិ់មែតិិ វតិតបុិណ្យតី យ ៍ន់ិងវតិតក្នុ�ពិងស់ាវ យ រោ�ប្រក្នុុងសិឹង-

ដែសន់ ន់ិងប្រសុក្នុក្នុ�ពិងស់ាវ យ ពៃន់រោ�តិតក្នុ�ពិងធ់ី� នាពៃ�ៃ�ី២៨ ដែ�

សីហា ឆុ្នាំ�២០២១។

-ច�ះសួរស����ក្នុខរោ�ក្នុប្រសី ឌីឹក់ ស៊ឹឹដីា នាយិកាកាក្នុ-

បា�ប្រក្នុហមក្នុមព�ជាប្របុចា�រោ�តិតក្នុ�ពិងធ់ី� ដែ�លក្នុ�ពិ�ងមាន់ជ�ងឺ
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សប្រមាក្នុពិាបាលរោ�រោគ្គហដ្ឋាា ន់ សិិតិរោ�ភ្ជុំ�មបិ្រតិ��ងច�បុក្នុ ់

���ប្រតិ��ងឫសស ីប្រសុក្នុក្នុ�ពិងស់ាវ យ រោ�តិតក្នុ�ពិងធ់ី� នាពៃ�ៃ�ី៣ 

ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្នុសមាភ រមយួច�នួ់ន់រោ�ប្របុគ្គល់ជ�ន់ប្រក្នុុមប្រគូ្គរោពិ�យ

ចាក្នុវ់ាា ក្នុស់ា�ងក្នុ�វ�ី-១៩ ជ�ន់�ល់ប្របុជាពិលរ�ារោ��ីតា�ង

វតិតក្នុតីចារ ត ៍ភ្ជុំ�មរិោ�ៀមចាស់ ���ក្នុ�ពិងស់ាវ យ ប្រសុក្នុក្នុ�ពិងស់ាវ យ

រោ�តិតក្នុ�ពិងធ់ី� នាពៃ�ៃ�ី៤ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ច�លរមួប្របុជ��បុ�ក្នុសរ�បុល�ធផលការង្ហារប្របុចា�ដែ�សីហា 

ន់ិងរោល�ក្នុ�ិសរោ�ការង្ហារបុន់តរបុស់ប្រសុក្នុក្នុ�ពិងស់ាវ យ ពៃន់រោ�តិត

ក្នុ�ពិងធ់ី� រោប្រកាមអធិីបុតីិភាពិឯក្នុឧតិីមកិ្នុតិតិន់ីតិរិោកាសលបុណ្យឌិ តិ

ង�ន ញឹលិ អន់�ប្របុធាន់�ី១រ�ាសភា រោ�សាលប្របុជ��សា�

ប្រសុក្នុក្នុ�ពិងស់ាវ យ រោ�តិតក្នុ�ពិងធ់ី� នាពៃ�ៃ�ី១២ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�

២០២១។ 

-នា�យក្នុរោប្រគ្គឿងរោ�យយវតិិ� ន់ិងបុច័យ័សប្រមាបុផ់គតិផ់គងច់ង្ហាា ន់់

បុច័យ័ក្នុសាងយក្នុរោ�ប្របុរោគ្គន់ប្រពិះប្រគ្គូរោ�អធិីការវតិត ដែ�ល

គ្គងច់ា�ប្រពិះវសារោ�វតិតស�វណ្យា ជលសារ (រោ�វតិតក្នុ�ពិងច់មូង)

ប្រពិមទាំ�ងជួបុស�រោណ្យះស�ណាល ន់ិងឧបុតិិមភ�ល់រ�ាបាល���

ន់�វសមាភ រមយួច�ន់ួន់រមួមាន់៖ ប្រក្នុមាច�ន់ួន់១០០ សារ ា�ងច�នួ់ន់

៥០ មាា ស់ច�ន់ួន់១៥ប្របុអបុ ់សាបុុ���ស�ូួន់ច�នួ់ន់៦០��� ដែផមូាន់

ច�ន់ួន់៣រោក្នុស និ់ង�វកិាមយួច�នួ់ន់ជ�ន់�ល់សមាជិក្នុប្រក្នុុម

ប្របឹុក្នុា��� ប្របុធាន់ភ្ជុំ�ម ិអន់�ប្របុធាន់ភ្ជុំ�ម ិសមាជិក្នុភ្ជុំ�ម ិក្នុុ�ង���

�តិស់ណីាយ ប្រសុក្នុក្នុ�ពិងស់ាវ យ រោ�តិតក្នុ�ពិងធ់ី� នាពៃ�ៃ�ី១៦

ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។ 

-ច�លលរមួកិ្នុច័ប្របុជ��ការង្ហារចា�បាចម់យួច�ន់ួន់ រោប្រកាមអធិីបុ-

តិីភាពិឯក្នុឧតិីមកិ្នុតិតិន់ីតិិរោកាសលបុណ្យឌិ តិ ង�ន ញឹលិ អន់�-

ប្របុធាន់�ី១រ�ាសភា រោ�ភ្ជុំ�មបិ្រតិ��ងសាវ យ ���ក្នុ�ពិង�់ែ ប្រសុក្នុ

បា�យណ៍្យ រោ�តិតក្នុ�ពិងធ់ី� នាពៃ�ៃ�ី១៨ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជាអធីិបុតីិភាពិ�ឹក្នុនា�កិ្នុច័ប្របុជ��បុ�ក្នុសរ�បុល�ធផលការង្ហារ

ប្របុចា�ដែ�ក្នុញ្ញាា  ន់ិងសីាបុរ់បាយការណ៍្យរកី្នុចរោប្រម�ន់របុស់ប្រសុក្នុ

ក្នុ�ពិងស់ាវ យ ប្រពិមទាំ�ងនា�យក្នុសមាភ រមយួច�ន់ួន់រមួមាន់៖ 

�ឹក្នុបុរសិ��ធច�នួ់ន់២០រោក្នុស �ឹក្នុដែផូរោឈ�ច�នួ់ន់៥រោក្នុស �ឹក្នុ

អាល់ក្នុ�លច�នួ់ន់៦០លីប្រតិ រោ�ប្របុគ្គល់ជ�ន់ប្រក្នុុមប្រគ្គូរោពិ�យចាក្នុ់

វាា ក្នុស់ា�ងបុង្ហាា រជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ជ�ន់�ល់ក្នុ�មារចាបុព់ិីអាយ�៦ឆុ្នាំ�

�ល់អាយ�១២ឆុ្នាំ� រោ�មណ្យឌ លស��ភាពិពៃប្រពិប្របុស់ ���ប្រតិ��ង-

ឫសស ីរោ�តិតក្នុ�ពិងធ់ី� នាពៃ�ៃ�ី១៩ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2នាពៃ�ៃ�ី១៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម អួឹក់ 

គង់ សមាជិក្នុគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៦ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញ

ជួបុស�រោណ្យះស�ណាលជាមយួន់ឹងប្រពិះអងគរោ�អធិីការវតិតចន័់ិ-

ម�ន់ុីសីហ� រោ�ក្នុប្របុធាន់ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុាប្រសុក្នុស���តិ រោ�ក្នុ

អភ្ជុំបិាលរងប្រសុក្នុស���តិ រោ�ក្នុអន់�ប្របុធាន់មន់ិរីក្នុសិក្នុមែ 

ន់ិងរោ�ក្នុរោម���មាន់ជយ័ ���សុ�ង ���ស���តិ និ់ងរោ�ក្នុ

សមាជិក្នុប្រកុ្នុមប្របឹុក្នុា រោ�ក្នុរោមភ្ជុំ�មកិ្នុណាត ល រោ�ក្នុរោមភ្ជុំ�មិ
បឹុងរ�ន់ រោ��មបជី�រ�ញ និ់ងរោប្រក្នុ�ន់រ �លឹក្នុដ្ឋាស់រោតិឿន់អ�ពីិជ�ងឺឆ្លូូង

�ក៏ាចសាហាវក្នុ�វ�ី-១៩ ន់ិងអន់�វតិតន់ត៍ាមវធិាន់ការរបុស់

ប្រក្នុសួងស�ខាភ្ជុំបិាល រោ�រោ�តិតបាតិ�់�បុង។

2ឯក្នុឧតិតម ព្រឹស៊ឹ ីទេបិន សមាជិក្នុគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៦

ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-នា�យក្នុរោ�ៀន់វសា រោ�យយវតិិ� និ់ងបុច័យ័មយួច�នួ់ន់ 

ប្របុរោគ្គន់ប្រពិះសងឃច�នួ់ន់៣វតិត គឺ្គវតិតអងគប្រក្នុឡាញ់ដែសន់ជយ័  

វតិតរោ�ធីម៍ន្ដ្រីន់តី វតិតរោ�ក្នុរោ�ធី ៍ក្នុុ�ង���រោ�ក្នុរោ�ធី ៍ប្រសុក្នុបុ�រជីល-

សារ រោ�តិតតាដែក្នុវ នាពៃ�ៃ�ី៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ច�ះសួរស����ក្នុខ ន់ិងស�រោណ្យះស�ណាលជាមយួនឹ់ងសមា-



សកម្មភាពគណៈកម្មការ23
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ជិក្នុប្រកុ្នុមប្របឹុក្នុា��� ន់ិងនា�យក្នុអ�រោណាយដែចក្នុជ�ន់ក្នុុ�ងសក្នុមែ-

ភាពិប្របុយ��ធប្របុឆ្នាំ�ងនឹ់ងជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ រមួមាន់៖ អងារ២០០

គ្គី��ប្រកាម អាល់ក្នុ�ល១កាន់ ម១ី០រោក្នុស �ឹក្នុបុរសិ��ធ៥០យួរ 

រោ�រោ�តិតតាដែក្នុវ នាពៃ�ៃ�ី៤ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2ឯក្នុឧតិីម ទេ� ឆន រោលខាធីិការគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី

៧ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល ន់ិងសួរស����ក្នុខប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា���

�ែ វ ប្រសុក្នុប្រតិ��ងប្របាសា� រោ�តិតឧតិតរមាន់ជយ័ រោ��មបរីោឈវង-

យល់អ�ពីិវឌ្ឍិិន់ភាពិការង្ហារ ន់ិងសិាន់ភាពិរស់រោ�របុស់ប្របុជា-

ពិលរ�ាក្នុុ�ងម�លដ្ឋាា ន់ នាពៃ�ៃ�ី២៦ ដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១។ 

-ច�លរមួប្របុជ��ការង្ហារជាមយួន់ឹងប្រកុ្នុមប្របឹុក្នុា��� ប្របុធាន់ភ្ជុំ�មិ
អ�ពីិការង្ហារផតល់រោសវាសារធារណ្យ�ជ�ន់ប្របុជាពិលរ�ា ការង្ហារ

ពិប្រងឹងសន់តិស�� ស�វតិិិភាពិភ្ជុំ�ម ិ��� ការង្ហារជ�រ�ញចាក្នុវ់ាា ក្នុ-់

សា�ងបុង្ហាា រជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ជ�ន់ប្របុជាពិលរ�ា រោ����ប្រតិ��ង-

ប្របុសា� ន់ិង���អ�រសាវ យ ប្រសុក្នុប្រតិ��ងប្របុសា� រោ�តិតឧតិតរ-

មាន់ជយ័នាពៃ�ៃ�ី៥ �ី៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្នុបុរកិាខ របុច័យ័៤ និ់ងចង្ហាា ន់ ់រោ�ប្របុរោគ្គន់ប្រពិះសងឃ

គ្គងច់ា�ប្រពិះវសាអស់កាលប្រតិីមាស រោ�វតិតប្រពិះប្រពិហែរតិន់ ៍

សិិតិក្នុុ�ងសង្ហាា តិស់ាវ យ�ងគ� ប្រកុ្នុងរោសៀម�បុ រោ�តិតរោសៀម�បុ 

នាពៃ�ៃ�ី៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-ច�លរមួប្របុជ��ជាមយួនឹ់ងប្រក្នុុមប្របឹុក្នុាប្រសុក្នុ ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុា���

និ់ងប្របុធាន់ភ្ជុំ�ម ិរោ����បាក្នុអ់ន់ូ�ង និ់ង�����ន់បុដ់្ឋាច ់ប្រសុក្នុ

ប្រតិ��ងប្របាសា� រោ�តិតឧតិតរមាន់ជយ័ នាពៃ�ៃ�ី១៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា

ឆុ្នាំ�២០២១។

2 ឯក្នុឧតិតម ទេ�ព យ៍�ឹធី សមាជិក្នុគ្គណ្យ�ក្នុមែការ

�ី៨ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-ច�ះសួរស����ក្នុខ និ់ងនា�យក្នុអ�រោណាយ រមួមាន់៖ �ឹក្នុបុរ-ិ

ស��ធ �ឹក្នុដែផូរោឈ� �ឹក្នុប្រតិរោចៀក្នុកា� មាា ស់ អាល់ក្នុ�ល �វកិា ន់ិង

រោប្រគ្គឿងឧបុរោភាគ្គ បុររិោភាគ្គមយួច�ន់ួន់រោ�ឧបុតិិមភជ�ន់រោ�ក្នុប្រសី

ស៊ឹនួ ស៊ឹធឹិ ីសមាជិកាប្រក្នុុមប្របុឹក្នុាប្រសុក្នុ ន់ិងប្រកុ្នុមប្រគ្គួសារ 

(បីីុ ន់ិងក្នុ�ន់) ដែ�លមាន់ជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ក្នុ�ពិ�ងសប្រមាក្នុពិាបាល

រោ�មណ្យឌ លពិាបាលវ�ិាល័យ  ហុ�ន់  ដែសន់  ចរយិ៉ាវងស

សិិតិក្នុុ�ងភ្ជុំ�ម�ិ�ណាក្នុច់�បុក្នុ ់សង្ហាា តិអ់�រប្រក្នុសារ ប្រក្នុុងដែក្នុបុ រោ�តិត

ដែក្នុបុ នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃ�ី២៤ ដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល ន់ិងប្របុគ្គល់រោប្រគ្គឿងបុរកិាខ ររោពិ�យ

ប្របុយ��ធប្របុឆ្នាំ�ងជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ និ់ងរោប្រគ្គឿងឧបុរោភាគ្គ បុររិោភាគ្គ 

ជ�ន់រ�ាបាលរោ�តិតដែក្នុបុ សប្រមាបុស់ក្នុមែភាពិសងគមប្របុយ��ធ-

ប្របុឆ្នាំ�ងជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ និ់ងសក្នុមែភាពិសបុប�រសធីមត៌ាមយ��ធ-
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សាន្ដ្រីសតកាតិប់ុន់ិយភាពិប្រកី្នុប្រក្នុរបុស់�ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាល រោ�សា�

រោ�តិតដែក្នុបុ នាពៃ�ៃ�ី២៩ ដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១។

-ជួបុស�រោណ្យះស�ណាល និ់ងពិិន់ិតិយការរោរៀបុច��ីតា�ង

សប្រមាបុ�់�រោណ្យ� រការរោបាះរោឆុ្នាំតិសិាបុសិងម់តិិរោប្រជ�សរោរ �សរោបុក្នុខ-

ជន់ឈររោ�ែ ះរោបាះរោឆុ្នាំតិប្រកុ្នុមប្របឹុក្នុា���-សង្ហាា តិ ់អាណ្យតិតិ
�ី៥ ឆុ្នាំ�២០២២ រោ�តាម���-សង្ហាា តិ ់ក្នុុ�ងរោ�តិតដែក្នុបុ នាពៃ�ៃ�ី
១០ �ី១១ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃ�ី៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម 

ស៊ាយ៍ បូិរនិ សមាជិក្នុគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៨ប្រពឹិ�ធសភា បាន់

អរោ�ំ�ញជួបុស�រោណ្យះស�ណាល សួរស����ក្នុខជ��បុ�ី់១ �����ន់-

តិី អតីិតិរោមភ្ជុំ�មអិងគររោប្រ� អតីិតិរោមភ្ជុំ�មរិោ�ធីិប្រពឹិក្នុលិច ដែ�ល

មាន់ជ�ងឺប្របុចា�កាយក្នុ�ពិ�ងសប្រមាក្នុពិាបាលរោ�រោគ្គហដ្ឋាា ន់។

2នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី១៥ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ រោ�ក្នុជ�ទាំវ

ស៊ឹឹ ី�ណ្ឌា ថ្នា សមាជិកាគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៩ប្រពឹិ�ធសភា បាន់

អរោ�ំ�ញនា�យក្នុអ�រោណាយរបុស់សរោមតចវបិុ�លរោសនាភ្ជុំក្នុីី 

ស៊ាយ៍ ឈុំឹ ំប្របុធាន់ប្រពឹិ�ធសភា រោ�ប្របុគ្គល់ជ�ន់ប្រគ្គួសារប្រកី្នុប្រក្នុ 

រមួមាន់៖ រមឺាក្នុសរោណាត ងក្នុងប់ុី១រោប្រគ្គឿង មកួ្នុស�វតិិិភាពិច�ន់ួន់១

អងារ៥០គី្គ��ប្រកាម ម១ីរោក្នុស �ឹក្នុស�ីអ�វី១យួរ �ឹក្នុប្រតីិ១យួរ

ប្រតីិ�១០ក្នុ�បុា�ង អ�បិុលអ�ីយា��៥គី្គ��ប្រកាម សារ-ស២គ្គី��ប្រកាម

រោមៅសាបុុ�២គី្គ��ប្រកាម បីុរោចង២ក្នុ�័បុ ់មាា ស់១២ប្របុអបុ់

អាល់ក្នុ�ល១១លីប្រតិ ន់ិង�វកិាមយួច�ន់ួន់រោដ្ឋាយដែ�ក្នុរោ�ក្នុ-

រោ�សង្ហាា តិ ់ប្របុធាន់ភ្ជុំ�ម ិរមួទាំ�ងមន្ដ្រីន់តីបុរោប្រម�ការរោ�ក្នុុ�ងភ្ជុំ�មិ
ច�ការឪ�ឹក្នុ១ សង្ហាា តិក់ាកាបុ�ី១ �ណ្យឌ រោ�ធីដ៍ែសន់ជយ័ 

�ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញច�នួ់ន់៧នាក្នុ ់��ួលបាន់មាា ស់មុាក្នុ១់ប្របុអបុ ់

ន់ិង�វកិាមយួច�ន់ួន់។

2រោ�ក្នុជ�ទាំវ ឯម �លាមឹនី សមាជិកាគ្គណ្យ�-

ក្នុមែការ�ី១០ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-នា�យក្នុបុច័យ័ ន់ិងអងារ២បាវ រោវរប្របុរោគ្គន់ប្រពិះសងឃរោ� 

វតិតប្រពិះឥន់ិរោកាសីយ ៍ន់ិងវតិតប្រពិះឥន់ិរោកាសារ សិិតិក្នុុ�ងភ្ជុំ�មបិ្រទាំ�ង

សង្ហាា តិស់ូប្រកាម ប្រកុ្នុងរោសៀម�បុ រោ�តិតរោសៀម�បុ នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃ

�ី២៥ ដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១។

-ចាក្នុថុ់្នា�បុង្ហាា រជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ��សជ�រ�ញ (��ស�ី៣) រោ�

មន់ិីររោពិ�យបុដែងែក្នុរោ�តិតរោសៀម�បុ នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃ�ី២៨ ដែ�សីហា

ឆុ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្នុបុច័យ័រោវរប្របុរោគ្គន់ប្រពិះសងឃសប្រមាបុក់ាន់រ់ោវន់�ី

១៣ ច�នួ់ន់ពីិរវតិត គ្គឺវតិតប្រពិះឥនិ់រោកាសីយ ៍និ់ងវតិតឥន់ិរោកាសារ 

សិិតិក្នុុ�ងភ្ជុំវមបិ្រទាំ�ង សង្ហាា តិស់ូប្រកាម ប្រក្នុុងរោសៀម�បុ រោ�តិតរោសៀម-

�បុ នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃ៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-នា�យក្នុដែផមូាន់ ន់ិងដែផូរោឈ� ច�ន់ួន់៣០គី្គ��ប្រកាម ដែ�ល

�ិញពិីរោ�តិតពៃបុាលិន់ ប្រពិមទាំ�ងបុច័យ័មយួច�ន់ួន់ រោវរប្របុរោគ្គន់ប្រពិះ-

សងឃច�នួ់ន់៥វតិត រោដ្ឋាយក្នុុ�ងមយួវតិតៗ ដែផូមាន់៥គី្គ��ប្រកាម និ់ង

បុច័យ័ រោ�រោ�តិតរោសៀម�បុ នាពៃ�ៃ�ី១៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃ�ី១ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម ស៊ឹ�ន

លន ់សមាជិក្នុគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១០ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញ

ចាក្នុថុ់្នា�បុង្ហាា រជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ��សជ�រ�ញ (��ស�ី៣) រោ�មន់ិីរ-

រោពិ�យបុដែងែក្នុរោ�តិតរោសៀម�បុ៕



សកម្មភាពគណៈកម្មការ25
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ស៊ឹម្មាជុំិក់ ស៊ឹម្មាជុំិកាព្រឹព��ធស៊ឹភាចិូលរ �មក់ាងឹពិធិីទេ�សងៗ

2នាពៃ�ៃ�ី៨ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ សមាជិក្នុ សមាជិកា
ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញចាក្នុថុ់្នា�បុង្ហាា រជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ��សជ�រ�ញ
រោ�សាលសិកាខ សា�បុណាា ល័យប្រពឹិ�ធសភា។

2ឯក្នុឧតិតម យ៍ែង់ ញ៉ែស៊ឹម ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១
ប្រពឹិ�ធសភា និ់ងឯក្នុឧតិតម ស៊ឹខឹ ឥស៊ាន ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែ-
ការ�ី៤ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញច�លរមួក្នុុ�ងកិ្នុចប័្របុជ��គ្គណ្យ�-
ក្នុមែការរោធីវ�រោសចក្នុតីប្រ�ងប្របុកាសក្នុិច័ប្របុជ��ភាពិជាពៃ�គ្គ�សភា
អាស�ី-អឺរ ា�បុ (ASEP-11 ) រោប្រកាមអធិីបុតីិភាពិឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិត-ិ
ន់ីតិិរោកាសលបុណ្យឌិ តិ ញ៉ែបិែន បិញ្ញាា  ប្របុធាន់អន់�គ្គណ្យ�ក្នុមែ-
ការ�ី១ ASEP11 (�ូមឹសារ និ់ងឯក្នុសារ) រោ��មបពីិិន់ិតិយពិិភាក្នុា
រោល�រោសចក្នុីីប្រ�ងរោសចក្នុីីប្របុកាស ASEP11 និ់ងស�ន់ិរក្នុថ្នា
ថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា�ទាំ�ងបីុ តាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom) នាពៃ�ៃ�ី១
ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2ឯក្នុឧតិតម យ៍ែង់ ញ៉ែស៊ឹម ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១

ប្រពឹិ�ធសភា និ់ងឯក្នុឧតិតម ឈុំតិ្ត គ�មយាត្ត ប្របុធាន់សតី�ី
គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៥ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញច�លរមួប្របុជ��ប្រក្នុុម
ពិិភាក្នុា�ី២ ពៃន់ការរោប្រតិ�មរោរៀបុច�កិ្នុច័ប្របុជ��ពៃន់ភាពិជាពៃ�គ្គ�
សភាអាស�ី-អ�ឺរ ា�បុ (ASEP-11) រោ��មបពីិិភាក្នុាអ�ពីិរោសណារយី�
សប្រមាបុរ់ោប្រតិ�ម�ឹក្នុនា�កិ្នុច័ប្របុជ��ពិិភាក្នុា�ី២ រោល�ប្របុធាន់បុ�៖ 
ការរោល�ក្នុក្នុមពស់ការសាត ររោស�ាកិ្នុចស័ក្នុលរោ��ងវញិក្នុុ�ងសមយ័ 
និ់ងរោប្រកាយវបិុតិតិក្នុ�វ�ី-១៩ Promoting Global Economic 
Recovery in the Era of COVID-19 and Beyong រោ�
សាលប្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១ប្រពឹិ�ធសភា នាពៃ�ៃ�ី១៣ ដែ�
ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2នាពៃ�ៃ�ី៩ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម យ៍ែង់ 
ញ៉ែស៊ឹម ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១ប្រពឹិ�ធសភា ឯក្នុឧតិតម ស៊ឹខឹ 
ឥស៊ាន ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៤ប្រពឹិ�ធសភា ឯក្នុឧតិតម 
ទេខៀ� មឹត្ត អន់�ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១ប្រពឹិ�ធសភា ឯក្នុឧតិតម
ឈុំតិ្ត គ�មយាត្ត ប្របុធាន់សតី�ីគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៥ប្រពឹិ�ធសភា
ន់ិងរោ�ក្នុជ�ទាំវ ឃួ�ន ឃួនឹឌីី សមាជិកាគ្គណ្យ�ក្នុមែការ
�ី៥ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញច�លរមួក្នុុ�ងកិ្នុច័ប្របុជ��ភាពិជាពៃ�
គ្គ�សភាអាស�ី-អឺរ ា�បុ (ASEP-11 ) រោ�សាលប្របុជ��ពិិរោសស
ប្រពឹិ�ធសភា ។

2រោ�ក្នុជ�ទាំវ ម្មាន ស៊ឹអំាន ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ
�ី៨ប្រពឹិ�ធសភា៖



សកម្មភាពគណៈកម្មការ26
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

-បាន់អរោ�ំ�ញច�លរមួក្នុុ�ងកិ្នុច័ប្របុជ��ពិិនិ់តិយឆ្លូូងរបាយការណ៍្យ
បុ�ក្នុសរ�បុល�ធផលការង្ហារប្របុចា�ឆ្លូមាស�ី១ ឆុ្នាំ�២០២១ និ់ង
រោល�ក្នុ�ិសរោ�បុន់តរបុស់សមាគ្គមនារកី្នុមព�ជា រោ��មបសីន់តភិាពិ
ន់ិងអភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់ ៍រោប្រកាមអធិីបុតីិភាពិរោ�ក្នុជ�ទាំវកិ្នុតិតិសងគហ-
បុណ្យឌិ តិ ញ៉ែមែន ស៊ឹអំន ឧបុនាយក្នុរ�ាមន្ដ្រីន់តី រ�ាមន្ដ្រីន់តីប្រក្នុសួង
��នាក្នុ�់�ន់ងជាមយួរ�ាសភា ប្រពិឹ�ធសភា និ់ងអធិីការក្នុិច ័និ់ង
ជាប្របុធាន់សមាគ្គមនារកី្នុមព�ជា រោ��មបសីន់តភិាពិ ន់ិងអភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់៍
នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី២ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-និ់ងជាប្របុធាន់ប្រកុ្នុមមតិិតភាពិ��ួលបុន់ិ�ក្នុកិ្នុចស័ហប្របុតិិ-
បុតិតិការជាមយួអន់តរសភាក្នុមព�ជា ឡាវ រោវៀតិណាម បាន់អរោ�ំ�ញ
�ឹក្នុនា�ក្នុិចប័្របុជ��ប្រក្នុុមសមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភា��ួលបុន់ិ�ក្នុកិ្នុច័សហ-
ប្របុតិិបុតិតិការជាមយួអន់តរសភាក្នុមព�ជា ឡាវ រោវៀតិណាម ( CLV )
តាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (zoom) រោ��មបពីិិន់ិតិយពិិភាក្នុារោល�
របាយការណ៍្យរោសុ�ស�� និ់ងរោរៀបុច�រោធីវ�ជាម័ាស់ផិះក្នុុ�ងកិ្នុចប័្របុជ��
រោល�ក្នុ�ី៨ ពៃន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការកិ្នុចក័ារបុររោ�ស ពៃន់សភាប្រពិះ-
�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា សាធារណ្យរ�ាសងគមនិ់យមរោវៀតិណាម
សតីពិីការជ�រ�ញភាពិជាពៃ�គ្គ�សភា រោ��មបកីារអភ្ជុំវិឌ្ឍិិប្របុក្នុបុ
រោដ្ឋាយចីរភាពិ និ់ងការរោឆ្លូូ�យតិបុច�រោ�ះវបិុតិតិក្នុ�វ�ី-១៩ ក្នុុ�ង
តិ�បុន់ប់្រតីិរោកាណ្យអភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់ក៍្នុមព�ជា-ឡាវ-រោវៀតិណាម រោ�សាល
ប្របុជ��ពិិរោសសប្រពិឹ�ធសភា នាពៃ�ៃ�ី៨ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

-និ់ងជាប្របុធាន់ប្រក្នុុមមតិិតភាពិ��ួលបុន់ិ�ក្នុកិ្នុចស័ហប្របុតិិ-
បុតិតិការជាមយួអន់តរសភាក្នុមព�ជា ឡាវ រោវៀតិណាម បាន់អរោ�ំ�ញ
�ឹក្នុនា�កិ្នុច័ប្របុជ��ប្រក្នុុមសមាជិក្នុប្រពឹិ�ធសភា��ួលបុន់ិ�ក្នុកិ្នុច-័
សហប្របុតិបិុតិតកិារជាមយួអន់តរសភាក្នុមព�ជា ឡាវ រោវៀតិណាម
( CLV ) ច�លរមួក្នុុ�ងសន់ុិសី�រោល�ក្នុ�ី៨ ពៃន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ
កិ្នុច័ការបុររោ�សពៃន់សភាក្នុមព�ជា-ឡាវ-រោវៀតិណាម (CLV) 
រោប្រកាមអធិីបុតីិភាពិ��៏ពង�់ពស់រោ�ក្នុជ�ទាំវក្នុិតិតសិងគហបុណ្យឌិ តិ
ឃួ�ន ស៊ឹដឹារ ីអន់�ប្របុធាន់�ី២ ពៃន់រ�ាសភា តាមប្របុពិន័់ធអន់-
ឡាញ (Zoom) រោប្រកាមប្របុធាន់បុ�សីីពីិ «ការជ�រ�ញភាពិជាពៃ�
គ្គ�សភា រោ��មបកីារអភ្ជុំវិឌ្ឍិិប្របុក្នុបុរោដ្ឋាយចីរភាពិ និ់ងការរោឆ្លូូ�យ
តិបុច�រោ�ះវបិុតិតិ ក្នុ�វ�ី-១៩ ក្នុុ�ងតិ�បុន់ប់្រតីិរោកាណ្យអភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់៍
ក្នុមព�ជា ឡាវ រោវៀតិណាម» នាពៃ�ៃ�ី២៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2នាពៃ�ៃ�ី១៤ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម ទេខៀ� 
មឹត្ត អន់�ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១ប្រពឹិ�ធសភា ឯក្នុឧតិតម អន
ស៊ឹួឹ� រោលខាធីិការគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៤ប្រពឹិ�ធសភា ន់ិងរោ�ក្នុជ�ទាំវ
ឯម �លាមឹនី សមាជិកាគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី១០ប្រពឹិ�ធសភា 
បាន់អរោ�ំ�ញច�លរមួក្នុុ�ងកិ្នុចប័្របុជ��ប្រក្នុុមពិិភាក្នុា�ី៣ រោ��មបី
ពិិនិ់តិយ និ់ងដែក្នុសប្រមួលរោល�ប្របុធាន់បុ� «ការរោឆ្លូូ�យតិបុរោ�នឹ់ង
អន់ីរក្នុមែពៃន់សន់ីិស���ឹក្នុ ថ្នាមពិល និ់ងរោសប�ងរោប្រកាមឥ�ធិពិល
ពៃន់ការដែប្របុប្របុួលអាកាសធាតិ�» សប្រមាបុរ់ោប្រតិ�មច�លរមួកិ្នុច័ប្របុជ��
ភាពិជាពៃ�គ្គ�សភាអាស�ី-អឺរ ា�បុ រោល�ក្នុ�ី១១ (ASEP11) រោប្រកាម
អធិីបុតីិភាពិរោ�ក្នុជ�ទាំវ ទេឡាក់ ទេខង ប្របុធាន់គ្គណ្យ�ក្នុមែ-
ការ�ី៨ ពៃន់រ�ាសភា រោ�វមិាន់រ�ាសភា។

2ឯក្នុឧតិតម ឈុំតិ្ត គ�មយាត្ត ប្របុធាន់សតី�ីគ្គណ្យ�-
ក្នុមែការ�ី៥ ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-�ឹក្នុនា�គ្គណ្យ�ប្របុតិិភ្ជុំ�សភាក្នុមព�ជាច�លរមួមហាសន់ុិបាតិ
អាយបាា  (AIPA) រោល�ក្នុ�ី៤២ ដែ�លសភាប្របុរោ�សប្របុុុយ-
រោណ្យ �ីប្រកុ្នុងដ្ឋារ�ស�ី�ឹមរោធីវ�ជាម័ាស់ផិះ តាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ 
(zoom) រោ�រ�ាសភា នាពៃ�ៃ�ី២៥ ដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១។

-ច�លរមួរោធីវ�ជាវាគ្គែិន់ក្នុុ�ងក្នុមែវធិីរីោវ�ិកាពិិភាក្នុាតិ�ម�ល សតីពិី
�ន់រោឆ្នាំព ះរោ�រក្នុកិ្នុច័ប្របុជ��ក្នុ�ពិ�លអាស�ី-អឺរ ា�បុរោល�ក្នុ�ី១៣ 
រោប្រកាមប្របុធាន់បុ� «កិ្នុច័ប្របុជ��ភាពិជាពៃ�គ្គ�សភាអាស�ី-អឺរ ា�បុ
រោល�ក្នុ�ី១១ Asian-Europe Parliamentary Partnership
(ASEP11)» រោ�សិាន់ីយ��រ�សសន់ជ៍ាតិិក្នុមព�ជា នាពៃ�ៃ�ី១៦
ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១។

2នាពៃ�ៃ�ី៦ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម គ�ម ធា
រោលខាធិីការគ្គណ្យ�ក្នុមែការ�ី៦ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញចាក្នុ់
ថុ្នា�បុង្ហាា រជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ��សជ�រ�ញ (�ួស�ី៣) រោ�សា�
បុឋិមប្រពិះសីហន់� ប្រកុ្នុងសាវ យរោរៀង រោ�តិតសាវ យរោរៀង។

2រោ�ក្នុជ�ទាំវ មឹំ ស៊ឹណាត បិ ់រោលខាធីិការគ្គណ្យ�ក្នុមែ-
ការ�ី៨ប្រពឹិ�ធសភាបាន់អរោ�ំ�ញ៖

-ច�លរមួប្របុជ��ជាមយួន់ឹងអន់�សាខាសមាគ្គមនារកី្នុមព�ជា 
រោ��មបសីន់តភិាពិនិ់ងអភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់�៍ណ្យឌ ច�ការមន់ �ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញ
រោ��មបសីាត បុរ់បាយការណ៍្យ ន់ិងដែផន់ការសក្នុមែភាពិការង្ហារបុន់ត
របុស់នារ�ីណ្យឌ ទាំ�ង៥សង្ហាា តិ ់រមួមាន់៖ សង្ហាា តិ�់រោន់ូបាសាក្នុ់
សង្ហាា តិបឹ់ុងប្រតិដែបុក្នុ សង្ហាា តិ�់ួល��ពួិង�ី១ សង្ហាា តិ�់ួល��ពិួង
�ី២ ន់ិងសង្ហាា តិផ់ាររោ��ម�ា�វ នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី២ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�
២០២១។

-ច�លរមួក្នុុ�ងកិ្នុចប័្របុជ��គ្គណ្យ�ក្នុមែការសាខាសមាគ្គមនារ ី
ក្នុមព�ជារោ��មបសីន់តិភាពិ ន់ិងអភ្ជុំវិឌ្ឍិិន់�៍ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញប្របុចា� 
ដែ�សីហា ន់ិង�ិសរោ�ដែ�បុនិាបុ ់ឆុ្នាំ�២០២១ តាមរយ�ប្របុពិន័់ធ
អន់ឡាញ (Zoom) នាររោសៀលពៃ�ៃ�ី៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១៕
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អគគទេលខាធិិការដាឋ នព្រឹព��ធស៊ឹភាព្រឹបិជុំឹំបិូក់ស៊ឹរបឹិល�ធ�លការងារព្រឹបិចាំ
ញ៉ែខស៊ឹហីាតាមព្រឹបិព័នធអនឡាញ (Zoom)

នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី៣១ ដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម អួឹ�

ស៊ារ ��ធ អគ្គគរោលខាធិីការប្រពិឹ�ធសភាជាអធិីបុតីិភាពិក្នុុ�ងកិ្នុច-័

ប្របុជ��បុ�ក្នុសរ�បុល�ធផលការង្ហាររបុស់អគ្គគរោលខាធីិការដ្ឋាា ន់

ប្រពឹិ�ធសភាប្របុចា�ដែ�សីហា ន់ិងរោល�ក្នុ�ិសរោ�ការង្ហារសប្រមាបុ់

ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ តាមរយ�ប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom) 

រោដ្ឋាយមាន់ការអរោ�ំ�ញច�លរមួពីិថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា�អងគភាពិច�ណ្យ� ះ

អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភា ចាបុពី់ិប្របុធាន់នាយក្នុដ្ឋាា ន់

រោ��ង។

រោ�ក្នុុ�ងឱកាសរោនាះ ក្នុម៏ាន់ការបុញ័្ញា�ងវរីោ�អ�បុ�ក្នុសរ�បុ

ល�ធផលការង្ហារក្នុុ�ងដែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២១ ន់ិងកិ្នុចពិ័ិភាក្នុា

�ូស់បុត�របុ�ពិិរោសាធីន់ក៍ារង្ហារ បុញ្ញាា ប្របុឈម ស�ណ្យ� មពិរ 

ប្រពិមទាំ�ងមតិិបុ�ក្នុសរ�បុរបុស់ឯក្នុឧតិតមអគ្គគរោលខាធិីការប្រពិឹ�ធ-

សភា។

មាន់ប្របុសាសន់ក៍្នុុ�ងឱកាសរោនាះ ឯក្នុឧតិតម អួឹ� ស៊ារ ��ធ 

ឯក្នុឧតិតមអគ្គគរោលខាធិីការប្រពឹិ�ធសភា (ខាងសីា�) �ឹក្នុនា�កិ្នុច័ប្របុជ��បុ�ក្នុសរ�បុល�ធផលការង្ហារប្របុចា�ដែ�សីហាតាមប្របុពិន័់ធនិ់មែតិិ (zoom)

�ិ�ាភាពិថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា�អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភាក្នុុ�ងកិ្នុច័ប្របុជ��បុ�ក្នុសរ�បុប្របុចា�ដែ�សីហាតាមប្របុពិន័់ធនិ់មែតិិ (zoom)
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អគ្គគរោលខាធិីការប្រពឹិ�ធសភា បាន់រោធីវ�ការបុ�ក្នុសរ�បុថ្នា ក្នុុ�ងដែ�   

សីហារោន់ះ ក្នុុ�ងបុរបិុ�ដែ�លប្របុរោ�សក្នុមព�ជាក្នុ�ពិ�ងប្របុឈមនឹ់ង

ការមក្នុ�ល់ពៃន់រលក្នុ�ី៣ ដែ�លបុណាត លមក្នុពីិរោមរោ�គ្គបុ�ដែបុូង

�ូួន់�ែីប្របុរោភ្ជុំ�ដែ�លតា (Delta) �ជរដ្ឋាា ភ្ជុំបិាលបាន់សរោប្រមច

ដ្ឋាក្នុរ់ោចញន់�វ “យ��ធនាការពិប្រងឹងវធិាន់ការប្របុយ��ធ ន់ិង�បុ-់

សាា តិក់ារឆ្លូូង�លដ្ឋាលពៃន់រោមរោ�គ្គក្នុ�វ�ី-១៩” រោ���ទាំ�ង

ប្របុរោ�ស។ រោ��មបរីោឆ្លូូ�យតិបុនឹ់ងយ��ធនាការរោន់ះ អគ្គគរោលខាធិី-

ការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភា បាន់បុរោងា�ន់ការយក្នុចិតិត��ក្នុដ្ឋាក្នុច់�លរមួ

យ��ធនាការប្របុយ��ធប្របុឆ្នាំ�ង និ់ងប្រគ្គបុប់្រគ្គងការរកី្នុ�លដ្ឋាលពៃន់

រោមរោ�គ្គក្នុ�វ�ី-១៩ ផងដែ�រ។ ប្រសបុរោពិលជាមយួ�ុរោន់ះ អគ្គគ-

រោលខាធីិការដ្ឋាា ន់បាន់រោរៀបុច� និ់ងចាតិដ់ែចងការប្របុជ��សតីពីិ 

គ្គរោប្រមាង�វកិាឆុ្នាំ�២០២២ របុស់ប្រពឹិ�ធសភា និ់ងបាន់ផតល់

រោសវាច�រោ�ះម��ង្ហារតិ�ណាង បាន់យ៉ាា ងលែប្របុរោស�រតាមតិប្រមូវ

ការចា�បាចជ់ាក្នុដ់ែសតង ប្របុក្នុបុរោដ្ឋាយភាពិ��ួល��សប្រតិូវតាម

ម��ង្ហាររោរៀងៗ�ូួន់ រោដ្ឋាយរោ�ត តិការយក្នុចិតិត��ក្នុដ្ឋាក្នុច់�ះតាម

ម�លដ្ឋាា ន់ រោ��មបជីួបុពិិភាក្នុាការង្ហារជាមយួនឹ់ងអាជាា ធីរ

ម�លដ្ឋាា ន់រោឈវងយល់អ�ពីិស����ក្នុខ រោដ្ឋាះប្រសាយបុញ្ញាា ប្របុឈម 

ន់ិងច�លរមួរោ�រពិវញិ្ញាា ណ្យក្នុខន់ធសពិ ប្រពិមទាំ�ងដែចក្នុអ�រោណាយ

ជ�ន់ប្របុជាពិលរ�ាដែ�លមាន់ជីវភាពិ�វះខាតិ និ់ងក្នុ�ពិ�ងរោធីវ�

ចតាត �ីស័ក្នុ រោ��ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញ ន់ិងតាមបុណាត រោ�តិតនានា។ 

រោដ្ឋាយដែ�ក្នុសប្រមាបុម់��ង្ហារក្នុចិស័ហប្របុតិបិុតិតកិារអន់តរជាតិិ 

អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភាបាន់ចាតិដ់ែចងការច�លរមួ

ក្នុិចប័្របុជ�� AIPA, APA តាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom)។

សប្រមាបុដ់ែ�ក្នុញ្ញាា ខាងម��រោន់ះ ឯក្នុឧតិតមអគ្គគរោលខាធិីការ

ប្រពឹិ�ធសភាបាន់ក្នុ�ណ្យតិឱ់យប្រគ្គបុអ់ងគភាពិប្រតិូវយក្នុចិតិត��ក្នុដ្ឋាក្នុ់

�ពស់បុន់តផតល់រោសវាជ�ន់សមាជិក្នុ សមាជិកាប្រពិឹ�ធសភាឱយបាន់

លែប្របុរោស�រ និ់ងប្រគ្គបុប់្រជុងរោប្រជាយរោល�ម��ង្ហារទាំ�ង៥របុស់ប្រពឹិ�ធ-

សភា ប្រពិមទាំ�ងដែណ្យនា�ឱយប្រគ្គបុអ់ងគភាពិ និ់ងមន្ដ្រីន់តី�ជការ

ទាំ�ងអស់ប្រតិូវបុន់តយក្នុចិតិត��ក្នុដ្ឋាក្នុច់�លរមួប្របុយ��ធប្របុឆ្នាំ�ងនឹ់ង

ការរកី្នុ�លដ្ឋាលពៃន់ជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ រោដ្ឋាយអន់�វតិតឱយបាន់ខំាបុ-់

�ំួន់តាមវធិាន់ការប្រក្នុសួងស�ខាភ្ជុំបិាលឱយបាន់មាតិច់តិ ់ន់ិង

បុន់តច�លរមួអន់�វតិតវធិាន់ការ “៣ការ�រ ៣ក្នុ��” ឱយបាន់លែ

ប្របុរោស�រ និ់ងច�លរមួចាក្នុវ់ាា ក្នុស់ា�ង��ស�ី៣ ដែ�លជា��ស

ជ�រ�ញឱយបាន់ប្រគ្គបុ់ៗ �ុ៕ 

(អតិិបុ�៖ រោ�ក្នុ ន់�តិ សច័� រ�បុភាពិ៖ រោ�ក្នុ ម�នី់ ស�ចិនាត )

�ិ�ាភាពិថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា�អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភាក្នុុ�ងកិ្នុច័ប្របុជ��បុ�ក្នុសរ�បុប្របុចា�ដែ�សីហាតាមប្របុពិន័់ធនិ់មែតិិ (zoom)
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ឯក់ឧត្តតម អួឹ� ស៊ារ ��ធ អទេ�ើ �ញបិិ��គគបិណ្ឌតឹ ះបិណាត ស៊ឹតពីី
បិទេចិចក់ទេ�ស៊ឹក់ាងឹការស៊ឹរទេស៊ឹរឯក់ស៊ារស៊ឹព្រឹម្មាប់ិគាំពំ្រឹ�ក់ិចិចព្រឹបិជុំឹំ ASEP11

នាររោសៀលពៃ�ៃ�ី១៧ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម អួឹ� 

ស៊ារ ��ធ អគ្គគរោលខាធិីការប្រពិឹ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញជាអធិីបុតីិ-

ភាពិក្នុុ�ងពិិធីីបុិ�វគ្គគបុណ្យត� ះបុណាត លតាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ 

(Zoom) សតីពិីបុរោច័ក្នុរោ�សក្នុុ�ងការសររោសរឯក្នុសារសប្រមាបុ់

��ប្រ�កិ្នុចប័្របុជ��ភាពិជាពៃ�គ្គ�សភាអាស�ី-អឺរ ា�បុរោល�ក្នុ�ី១១ 

(ASEP11) រោ�សាលពិរិោសស៣ វមិាន់ប្រពឹិ�ធសភា រោដ្ឋាយ

មាន់ការអរោ�ំ�ញច�លរមួពីិឯក្នុឧតិតម ទេ�ង ទេបិែង�ងឹ 

អគ្គគរោលខាធិីការរ�ាសភា រោ�ក្នុ ដារាែ រ�ិធ គ�មយាត្ត 

នាយក្នុប្របុតិិបុតិតិមជឈមណ្យឌ លសភាអាស�ី ឯក្នុឧតិតមបុណ្យឌិ តិ

ឈាង �ណាា រ ��ធ នាយក្នុវ�ិាសិាន់ចក្នុខ�វស័ិយអាស�ី ន់ិង

ជាប្រគ្គូឧរោ�ិសនាម ប្រពិមទាំ�ងមន្ដ្រីន់តី�ជការជាសិកាខ កាមមក្នុ

ពិីអគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភា និ់ងអគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់

រ�ាសភា។

បុនិាបុពី់ិការរោ��ងមាន់ច�ណាបុអ់ារមែណ៍្យរបុស់តិ�ណាង

សិកាខ កាម រោសចក្នុតី�យការណ៍្យអ�ពីិវគ្គគបុណ្យត� ះបុណាត លរបុស់

ឯក្នុឧតិតមបុណ្យឌិ តិ ឈាង �ណាា រ ��ធ នាយក្នុវ�ិាសិាន់

ចក្នុខ�វស័ិយអាស�ី ន់ិងជាប្រគ្គូឧរោ�ិសនាម ច�ណាបុអ់ារមែណ៍្យ

របុស់រោ�ក្នុ ដារាែ រ�ិធ គ�មយាត្ត នាយក្នុប្របុតិិបុតិតមិជឈ-

មណ្យឌ លសភាអាស�ី ន់ិងច�ណាបុអ់ារមែណ៍្យរបុស់ឯក្នុឧតិតម 

ទេ�ង ទេបិែង�ងឹ អគ្គគរោលខាធិីការរ�ាសភារចួមក្នុ ឯក្នុឧតិតម

អួឹ� ស៊ារ ��ធ អគ្គគរោលខាធិីការប្រពឹិ�ធសភា បាន់សដែមតងន់�វការ

អបុអរសា�រច�រោ�ះសិកាខ កាមដែ�លបាន់បុ�័បុវ់គ្គគបុណ្យត� ះ-

បុណាត លសតីពិី បុរោច័ក្នុរោ�សក្នុុ�ងការតាក្នុដ់ែតិងឯក្នុសារសប្រមាបុ់

��ប្រ��ល់ក្នុិចប័្របុជ��រោវ�ិកាអាស�ី-អឺរ ា�បុរោល�ក្នុ�ី១១ ដែ�លរោរៀបុច�

រោ��ងរោដ្ឋាយមជឈមណ្យឌ លសភាអាស�ី រោប្រកាមប្រក្នុបុ�ណ័្យឌ ពៃន់

ក្នុិចស័ហប្របុតិិបុតិតិការរវាងអគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់សភាទាំ�ងពីិរ 

ន់ិងមជឈមណ្យឌ លសភាអាស�ី។

ឯក្នុឧតិតមអគ្គគរោលខាធិីការប្រពឹិ�ធសភាបាន់មាន់ប្របុសាសន់៍

�ិ�ាភាពិថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា�អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភា បិុ�វគ្គគបុណ្យត� ះបុណាត លតាមប្របុពិន័់ធហស�ម

ឯក្នុឧតិតម អុ�� សារ�ឹធ អគ្គគរោលខាធិីការប្រពឹិ�ធសភា
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ថ្នា វគ្គគបុណ្យត� ះបុណាត លរោន់ះមាន់សារស�ខាន់ ់ន់ិងជា��ន់�៏

ស�ខាន់យ់�រអដែងវងសប្រមាបុសិ់ាបុន័់ទាំ�ងពីិរ មនិ់ប្រតឹិមដែតិសប្រមាបុ់

ការប្របុជ��ភាពិជាពៃ�គ្គ�សភាអាស�ី-អឺរ ា�បុរោល�ក្នុ�ី១១រោន់ះរោ� ដែតិ

វាមាន់សារស�ខាន់�់ល់ការប្របុជ��រោរៀបុច�រោវ�ិកាធី�ៗ�ពៃ�រោ�ៀតិ

ដែ�លក្នុមព�ជារោធីវ�ជាម័ាស់ផិះ ��ចអាយបាា រោល�ក្នុ�ី៤៣ នារោពិល

ខាងម�� ឬរោវ�ិកាថុ្នាក្នុត់ិ�បុន់រ់ោផសងៗរោ�ៀតិ ដែ�លក្នុមព�ជាមាន់

ឱកាសន់ឹងរោរៀបុច�។ វគ្គគបុណ្យត� ះបុណាត លរោន់ះ ក្នុម៏ាន់សារ-

ស�ខាន់ផ់ងដែ�រសប្រមាបុរ់ោប្របុ�ប្របាស់ច�រោ�ះភារកិ្នុច័ច�រោ�ះម�� 

ជាតិប្រមូវការរបុស់សភាបុច័�បុបន់ុផង និ់ងតិរោ�អនាគ្គតិផង។ 

រោយ�ងមាន់ជ�រោន់ឿរោជឿជាក្នុថ់្នា កិ្នុច័សហប្របុតិិបុតិតកិាររវាង

ប្រពឹិ�ធសភា រ�ាសភា និ់ងមជឈមណ្យឌ លសភាអាស�ី គឺ្គម�លដ្ឋាា ន់

ប្រគឹ្គះមយួក្នុុ�ងការ�ន់រោ�ម��ក្នុុ�ងការអភ្ជុំវិឌ្ឍិិសមតិិភាពិ

ធីន់ធាន់មន់�សសរបុស់មន្ដ្រីន់តី�ជការ ពៃន់អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់

សភាទាំ�ងពីិរ រោហ�យរោយ�ងក្នុម៏ាន់ជ�រោន់ឿយ៉ាា ងម�តិមា�ថ្នា រោប្រកាយ

ពីិ��ួលបាន់វគ្គគបុណ្យត� ះបុណាត លរោន់ះ មន្ដ្រីន់តី�ជការពៃន់អគ្គគ-

រោលខាធីិការដ្ឋាា ន់សភាទាំ�ងពីិរ ន់ឹងកាន់ដ់ែតិមាន់សមតិភិាពិ

�ពស់ រោហ�យកាន់ដ់ែតិពិ�ដែក្នុក្នុុ�ងការផតល់រោសវារោរៀបុច�ឯក្នុសារ

រោ��មបបីុរោប្រម�ការប្របុជ��ទាំ�ងឡាយរោ�រោពិលខាងម��។

វគ្គគបុណ្យត� ះបុណាត លរោនាះ មាន់សិកាខ កាមច�លរមួច�ន់ួន់១០

នាក្នុ ់ប្រសី៥នាក្នុ ់និ់ងបុ�រស៥នាក្នុ ់សិក្នុារោរៀង�ល់ពៃ�ៃស�ប្រក្នុ

ចាបុព់ិីពៃ�ៃ�ី១៣ ដែ�សីហា �ល់ពៃ�ៃ�ី១០ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១៕

(អតិិបុ�៖ រោ�ក្នុ វង ់ស�ជាតិិ រ�បុភាពិ៖ រោ�ក្នុ ម�នី់ ស�ចិនាត )

�ិ�ាភាពិថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា�អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភា បិុ�វគ្គគបុណ្យត� ះបុណាត លតាមប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom)

�ិ�ាភាពិបិុ�វគ្គគបុណ្យត� ះបុណាត លតាមប្របុពិន័់ធហស�ម
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ស៊ឹក់មាភាពថ្នាា ក់់ដឹ�ក់នាំអំគគទេលខាធិិការដាឋ នព្រឹព��ធស៊ឹភា 
ចិូលរ �មក់ិចិចព្រឹបិជំឹុំ និងពិធីិទេ�សងៗ

2នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី២ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម អួឹ� ស៊ារ ��ធ
អគ្គគរោលខាធិីការប្រពិឹ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញ�ឹក្នុនា�កិ្នុច័ប្របុជ��ប្រតិួតិ
ពិិនិ់តិយការង្ហាររបុស់អគ្គគរោលខាធីិការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភា រោ��មបី
រោប្រតិ�មអន់�វតិតការង្ហារនារោពិលខាងម�� រោដ្ឋាយមាន់ការអរោ�ំ�ញ
ច�លរមួពីិអគ្គគរោលខាធិីការរង អគ្គគនាយក្នុ ពៃន់អគ្គគនាយក្នុដ្ឋាា ន់-
រ�ាបាលនិ់ងហិរ�ា វតិិ� អគ្គគនាយក្នុដ្ឋាា ន់រោសវាចាបុន់់ិងសម�-
ហភាពិដែ�ន់�ី និ់ងអគ្គគនាយក្នុដ្ឋាា ន់ពិត័ិម៌ាន់និ់ង��នាក្នុ�់�ន់ង
សាធារណ្យ� រោ�សាលប្របុជ��ពិិរោសសវមិាន់ប្រពឹិ�ធសភា។

2នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី៧ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម អួឹ� ស៊ារ ��ធ 
អគ្គគរោលខាធិីការប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញ�ឹក្នុនា�ក្នុិច័ប្របុជ��
ពិិភាក្នុាការង្ហារជាមយួន់ឹងរោ�ក្នុ ស៊ា ំពិស៊ឹដិឹឋ ប្របុធាន់
មន់ិរីសាធារណ្យការ ន់ិង�ឹក្នុជ�ំ� ន់�ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញ រោ��មបី
រក្នុ��រោណាះប្រសាយបុញ្ញាា �ឹក្នុរោភ្ជុំ�ូងជន់លិ់ចក្នុុ�ងបុររិោវណ្យ
ប្រពឹិ�ធសភា រោ�សាលសិកាខ សា�ខាងរោជ�ង វមិាន់ប្រពឹិ�ធសភា
រោដ្ឋាយមាន់ការអរោ�ំ�ញច�លរមួពីិឯក្នុឧតិីមអគ្គគរោលខាធិីការ
ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុាធីមែន់�ញ ន់ិងថុ្នាក្នុ�ឹ់ក្នុនា�អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់
ប្រពឹិ�ធសភា។

2នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី៨ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម អួឹ� ស៊ារ ��ធ 

អគ្គគរោលខាធិីការប្រពឹិ�ធសភា និ់ងថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា� មន្ដ្រីន់តី�ជការពៃន់

អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញចាក្នុថុ់្នា�បុង្ហាា រ

ជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ��សជ�រ�ញ (��ស�ី៣) រោ�សាលសិកាខ សា�

បុណាា ល័យ។

2នាពៃ�ៃ�ី៨ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម អួឹ� ស៊ារ ��ធ 

អគ្គគរោលខាធិីការប្រពិឹ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញជួបុស�រោណ្យះស�ណាល

ន់ិងសដែមតងន់�វការរោ�រពិរោកាតិសររោស�រប្របុក្នុបុរោដ្ឋាយការ�ឹង-

គ្គ�ណ្យ�ប៏្រជាលរោប្រ�ច�រោ�ះប្រកុ្នុមប្រគ្គូរោពិ�យ ដែ�លបាន់អរោ�ំ�ញ

មក្នុផតល់ការចាក្នុថុ់្នា�បុង្ហាា រជ�ងឺក្នុ�វ�ី-១៩ ��សជ�រ�ញ (��ស�ី៣)

ជ�ន់ថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា� សមាជិក្នុ សមាជិកាប្រពិឹ�ធសភា ន់ិងថុ្នាក្នុ�់ឹក្នុនា�

អគ្គគរោលខាធិីការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភា រោ�វមិាន់ប្រពឹិ�ធសភា។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា32

ស៊ឹក់មាភាពថ្នាា ក់់ដឹ�ក់នាំអំគគទេលខាធិិការដាឋ នព្រឹព��ធស៊ឹភា 
ចិូលរ �មក់ិចិចព្រឹបិជំឹុំ និងពិធីិទេ�សងៗ

2នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃ�ី២២ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម 
អួឹ� ស៊ារ ��ធ អគ្គគរោលខាធិីការប្រពិឹ�ធសភា តិ�ណាង��៏ពង�់ពស់
របុស់សរោមតចវបិុ�លរោសនាភ្ជុំក្នុតី ស៊ាយ៍ ឈុំឹ ំប្របុម��រ�ាសតី�ីពៃន់
ប្រពិះ�ជាណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា បាន់អរោ�ំ�ញកាន់ប់ុិណ្យឌ រោវន់�ី១ 
រោ�វតិតនាគ្គវន័់ សិិតិក្នុុ�ង�ណ្យឌ �ួលរោ�ក្នុ �ជធានី់ភ្ជុំុ�រោពិញ។

2នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី២ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ គ្គណ្យ�ក្នុមែការ
ពិិន់ិតិយរោល�រោ�លការណ៍្យ��រោ��ង ឋាន់ន់តរស័ក្នុត ិថុ្នាក្នុត់ាមក្នុប្រមតិិ
សញ្ញាា បុប្រតិ បាន់ប្របុជ��រោប្រកាមអធិីបុតីិភាពិឯក្នុឧតិតម ទេឡាក់ 
ឆាយ៍ អគ្គគរោលខាធិីការរងប្រពឹិ�ធសភា រោ��មបពីិិន់ិតិយពិិភាក្នុា
រោល�ការពិិនិ់តិយរោល�រោ�លការណ៍្យ��រោ��ង ឋាន់ន់តរស័ក្នុត ិថុ្នាក្នុ់
តាមក្នុប្រមតិិសញ្ញាា បុប្រតិ ជ�ន់មន្ដ្រីន់តី�ជការពៃន់ប្រក្នុបុ�ណ័្យឌ អគ្គគ-
រោលខាធីិការដ្ឋាា ន់ប្រពឹិ�ធសភា និ់ងពិិន់ិតិយរោល�បុញ្ញាា រោផសងៗ រោ�
សាលសិកាខ សា�ខាងរោជ�ង វមិាន់ប្រពឹិ�ធសភា រោដ្ឋាយមាន់ការ
អរោ�ំ�ញច�លរមួពីិអគ្គគនាយក្នុ អគ្គគនាយិកា ពៃន់អគ្គគនាយក្នុដ្ឋាា ន់
ទាំ�ង៥ ���ធការយិ៉ាល័យអគ្គគរោលខាធីិការប្រពិឹ�ធសភា អ�គ ធិីការ 
ន់ិងអងគភាពិ�ក្នុព់ិន័់ធ។

2នាប្រពិឹក្នុពៃ�ៃ�ី១៤ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ ឯក្នុឧតិតម ទេឡាក់
ឆាយ៍ អគ្គគរោលខាធិីការរងប្រពឹិ�ធសភា បាន់អរោ�ំ�ញជួបុប្របុជ��
ពិិភាក្នុាការង្ហារជាមយួន់ឹងប្រក្នុុមប្រគ្គូរោពិ�យសែ័ប្រគ្គចិតិត�ឹក្នុនា�
រោដ្ឋាយឯក្នុឧតិតមបុណ្យឌិ តិ នូ ស៊ឹ�ឹណាា រាែ  ប្របុធាន់កិ្នុតិតយិស
ពៃន់ប្រក្នុុមប្រគ្គូរោពិ�យសែ័ប្រគ្គចិតិត រោ�សាលពិិរោសសខាងរោប្រកាម
វមិាន់ប្រពឹិ�ធសភា។

2នាប្រពឹិក្នុពៃ�ៃ�ី២៣ ដែ�ក្នុញ្ញាា  ឆុ្នាំ�២០២១ រោ�ក្នុជ�ទាំវ 
ស៊ឹ�ន ពឹធិថ្នា�ី អគ្គគនាយិកា ន់ិងឯក្នុឧតិីម គ�ម ស៊ឹចឹិិព្រឹតា
អគ្គគនាយក្នុរង ពៃន់អគ្គគនាយក្នុដ្ឋាា ន់ប្រសាវប្រជាវ តិ�ណាង��៏ពង-់
�ពស់របុស់ឯក្នុឧតិតម អួឹ� ស៊ារ ��ធ អគ្គគរោលខាធិីការប្រពិឹ�ធសភា 
បាន់អរោ�ំ�ញច�លរមួក្នុុ�ងសន់ុិសី�អបុអរសារ�រ�ិវារ �លឹក្នុ
�ួបុ២៨ឆុ្នាំ� ពៃន់ការប្របុកាសឱយរោប្របុ�រ�ាធីមែន់��ា  ពៃន់ប្រពិះ�ជា-
ណាចប្រក្នុក្នុមព�ជា រោប្រកាមអធិីបុតីិភាពិឯក្នុឧតិតមកិ្នុតិតិន់ិតិរិោកា-
សលបុណ្យឌិ តិ អឹ�ម ឈុំនឹល�ម ប្របុធាន់ប្រក្នុុមប្របឹុក្នុាធីមែន់��ា  
តាមរយ�ប្របុពិន័់ធអន់ឡាញ (Zoom)រោ�សាលប្របុជ��ពិរិោសស៣ 
វមិាន់ប្រពឹិ�ធសភា៕




