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 ឯកអគ�រដ�ទូតអាលឺ�ម៉ង់�កម��ជា

    �ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា 

         

ស���ច ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ��ើសុំដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត

 ជំរុញអ�កវ�និ�គ អ�ក��សចរមកកម��ជា

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង�លន��យ
 ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�
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ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�
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 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�
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��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�
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��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�
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��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�
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អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�
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��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី២៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ �ន

ដឹកនាំកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍ �ន

ស��ចអនុម័តកាលបរ����ទ បន�សម័យ��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��លមានរ�ៀបវារៈចំនួន៤ ��មទំាង 

�ន��ជុំពិនិត��ផ��វច��ាប់ស��ប់ដាក់វ�ន័យ ដល់តំណាងរា��� ��លមិន�នបំ��ញភារកិច�របស់ខ��ន ។

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា ����ទី៣០ មិថុនា
និងពិនិត��ផ��វច��ាប់ដាក់វិន័យ�ើតំណាងរា��� មិនមកបំ��ញភារកិច���ើយតប��តិកម�របស់មហាជន

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា �នឲ��ដឹងថា គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នកំណត់យក�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក បន�សម័យ��ជុំ

រដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥  ��លមានរ�ៀបវារៈ 

ចំនួនបួន រួមមាន រ�ៀបវារៈទី១គឺ ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ំា

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។ ទី២ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�

អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។  ចំ��ករ�ៀបវារៈទី៣ គឺការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ 

 ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស រវាង

រដ�ាភិ�ល��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសីុអា���យ៍ 

និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន។ 

 ២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរ

ទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។

 ៣-ពិធីសារទី២ ស�ពីីសិទ��ិះ�ើរទី៥ រវាងភាគី

ចុះកិច���ម��ៀង។ 

 រ�ឯរ�ៀបវារៈទី៤ គឺការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីការអនុម័ត យល់��ម�ើពិធីសារវ��ធន-

កម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។

 �ងតាម��ចក��ី�កាសព័ត៌មានរបស់អគ���ខា-

ធិការដ�ានរដ�សភា ស�ីពីលទ�ផលកិច���ជុំគណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍រដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា អា��យ័�យមាន

��តិកម�ពី��ប់មជ��ដ�ាន��សង�មកម��ជាទូទាំង����ស

ជាអាទ� ក��ងចំ�ម��ជាពលរដ� តំណាងរា��� រាជរដ�ា-

ភិ�ល និង��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ����ងៗ ចំ�ះអវត�មានរបស់

តំណាងរា�����លពំុ�នចូលមកបំ��ញការងារជាភារកិច�

របស់ខ��នជាយូរ��� ��ល��ើសនឹងបទប��ា���ក��ង��រដ�សភា 

បុ៉������មក�ើក��ក់�ៀវត��រ� និង��ក់បំណាច់����ងៗ 

យ៉ាង��ញ��ញ ក��ង�ះរួមទាំងការ��ើ��ស់ម����យ

របស់រដ�សព�យ៉ាង�ៀតផង។ 

 ��ើយតបនឹង��តិកម���ះ គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �នស��ច��គល់ភារកិច�ឱ��គណៈកម�ការ

��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា និង

ត�ទំព័រទី៥

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦ ដឹក�ំ�យស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស���ច��ធានរដ�សភា
��ើដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត ជំរុញអ�ក��សចរ
អ�កវិនិ�គ មកកម��ជាឲ���ន��ើន

ក��ងឱកាសទទួលជួបសវនាការជាមួយ �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត ������សសុ៊យ�៊�ត 

(Sweden) ចប់អាណត�ិ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន��ើដល់�កជំទាវ 

ឯកអគ�រាជទូត បន�ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម��ជា�ៀត �ះបីជា��សកកម�ការទូត ���វ�នប��ប់�ើយក�។ី 

ស���ច�ន��ើដល់�កជំទាវ ជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ានុពលវ�ស័យ��សចរណ៍ និងការវ�និ�គ�កម��ជា 

ដល់��ជាជនសុ៊យ�៊�តឲ���នដឹង �ើយ��ើដំ�ើរមកកំសាន� និងវ�និ�គ �កម��ជា��ើនប���ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

វាយត��� និង�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះកិច�ខិតខំ

��ងឹ��ងរបស់�កជំទាវ Anna Haj Hultgard �ក��ង

ការបំ��ញ��សកកម�ការទូត ៣ឆ�ាំ �កម��ជាកន�ងមក��ះ 

�យទទួល�ន�គជ័យ ��ើឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សកម��ជា និងស៊ុយ�៊�ត មានការ

រ�កច��ើនជាលំដាប់។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard ឯកអគ�រាជទូត 

������សសុ៊យ�៊�ត (Sweden) នឹងប��ប់អាណត�កិារទូត 

ពីកម��ជា�ក��ងរយៈ��លខាងមុខដ៏ខ�ី��ះ �ើយ���ឹក

���ទី២៣ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា

�នអនុ��ាតឲ���កជំទាវ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងជ��បលា �វ�មានរដ�សភា។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ស���ច�ន���ងអំណរគុណ

ដល់����ស និង��ជាជនស៊ុយ�៊�ត ��ល�នជួយគាំ��

ដល់����សកម��ជា ចាប់តាំងពីកម��ជា�ើប��ញពីរបប���រ

��ហមមក ។ រហូតមកដល់��ល��ះ ស៊ុយ�៊�ត���ជា

មិត�ល�របស់កម��ជា ជា����ស��ល�នចូលរួម���ងរក

សុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ��ដល់កម��ជា �ើយ�នក�ាយ

ជា��គូអភិវឌ��ន៍ដ៏សំខាន់របស់����សកម��ជា រហូតមក

ដល់��ល��ះ។

 �កជំទាវ Anna Haj Hultgard �នស���ងនូវ

ក�ីរ�ករាយ ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត�កម��ជា

និង��ល�ន��ើឲ��ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�ិការ

����សទាំងពីរមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ ជាមួយគ�ា

��ះ �កជំទាវ�ន���ងអំណរគុណ ដល់រាជរដ�ាភ�ិល

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបសវ��រ�មួយ�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត������សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

����សកម��ជា ��ល�នបង�ាញឆន�ៈ គាំ��ដល់��ក�ភាព

របស់����សស៊ុយ�៊�ត ជាសមាជិកមិនអចិ���យ៍����ុម

��ឹក��ាសន�ិសុខ អង�ការសហ��ជាជាតិ ��ល��ង�ះ-

����ត ����ទី២៨ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ខាងមុខ��ះ ។

 �កជំទាវ�នគាំ��នូវ��សាសន៍�ើក�ើង 

របស់ស���ច��ធានរដ�សភា  និង�នគូសប��ាក់ថា 

�កជំទាវ���បន���រក��ាទំនាក់ទំនងល� ជាមួយកម��ជា។

�ះបី�កជំទាវ���វប��ប់��សកកម�ការទូតក� ី��កម��ជា

���ស�ិត�ក��ងចិត�របស់�កជំទាវ ។  �កជំទាវ

�នស�ាល់��ជាជនកម��ជា និងមានអនុស��ាវរ�យ៍ជា��ើន

ជាមួយកម��ជា ។ �កជំទាវនឹង��ើដំ�ើរមកកាន់កម��ជា

ជាថ�ីម�ង�ៀត ក��ងនាមជាអ�ក��សចរ និងខិតខំជំរុញការ

ផ��ព�ផ��ាយវ�ស័យ��សចរណ៍ ពាណិជ�កម��កម��ជា ដល់

��ជាជនស៊ុយ�៊�តផង��រ៕

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើការសិក��ា ពិចារណា �ើ

ករណីខាង�ើ��ះ ��មទាំង��ចក��ី�ត���វទាំងឡាយរបស់

បទប��ា���ក��ង��រដ�សភា ក��ងការដាក់វ�ន័យចំ�ះតំណាង

តមកពីទំព័រទី២           គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា ស��ចបន�សម័យ��ជុំរដ�សភា... រា���ទាំងឡាយណា 

��លមិនមកបំ��ញ

ភារកិច�របស់ខ��ន�យ

ពុំមានមូល��តុ និង

មូលដ�ានអាចយកជា

ការ�នខាង�ើ��ះ។

      ��ចក� ី��កាស

ព័ត៌មាន�នប��ាក់ថា 

លទ�ផល��ការសិក��ា ពិចារណាខាង�ើ នឹង���វផ��ព�ផ��ាយ

ជូនសាធារណជន នឹង���វដាក់ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា �ើម��ីពិនិត�� និងស��ច ៕

�កជំ�វ ឯកអគ��ជទូត����សស៊ុយ�៊�ត ចប់�ណត�ិ ចូលជួបស���ង�រគួរសម និងជ��ប�ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស�

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ���ឹក���ទី២៧ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ធានរដ��ៀតណាម�តសរ�ើរការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច�ផ��វរដ� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង

(TRAN DAI QUANG) ��ធានរដ� ��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �ន�ើល�ើញពីការ

រ�កច���នរបស់��ះរាជាណាច��កម��ជា�ើ��ប់វ�ស័យ និងចូលរួមអបអរសាទរជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

និង��ជាជនកម��ជា ។ ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �នស���ងក�ីរ�ករាយ ���លជួបស���ងការ

គួរសម និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �

វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី១៥ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ ។ 

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់សាធារណរដ�សង�មនិយម

�ៀតណាម ���វ�នទទួលការស�ាគមន៍យ៉ាងកក់���� �

វ�មានរដ�សភា ពីសំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

��ង សំរ�ន ។ ស���ច��ធានរដ�សភា �នចាត់ទុក

ដំ�ើរទស��នកិច����ល��ះថា ជាការផ�ល់កិត�ិយសដ៏

ធំ��ង ដល់រដ�សភាកម��ជា និង�នឆ��ះប��ាំងពីចំណង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�ើញការរ�កច��ើនឥតឈប់ឈររបស់

����សកម��ជា���ល��ះ ���ម

ម�ប់ដ ៏��ជាក់ របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក���� 

និងស�ិត���មការដឹកនាំដ៏ឈ�ាស��

របស់ថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗរបស់

ជាតិ។ “ក��ងនាមបក�� រដ� និង��ជាជន

�ៀតណាម �ើងសប��ាយចិត���ល�ើញ 

កម��ជារ�កច��ើន��ប់វ�ស័យទាំង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានា 

��ដ�កិច� និងជីវភាពរស់�របស់ពលរដ�” ។

 ឯកឧត�ម��ធានរដ� �នជ��បស���ចពីស�ានការណ៍

មិត�ភាពរ�ងមាំ និងជា����ណីរបស់����សទាំងពីរ

កម��ជា-�ៀតណាម ជាយូរអ���ង�។ 

 ចំ��កឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន�ើក

�ើងថា ឯកឧត�មមានក�ីរ�ករាយខ�ាំងណាស់ ��ល�ន

ន��យក��ង����ស�ៀតណាមថា �ៀតណាម�ើប

�ៀបចំការ�ះ����តថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ �ើយ�

កំឡ�ង��កក�ដា��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំមូលដ�ាននឹង���វ�ៀបចំ

ផង��រ។ ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ា ឲ��កាន់��ល� និងសីុជ�� 

�យក��ង�ះ គួរប��ើនការផ�ាស់ប��រទស��នកិច�ឲ���ន��ើន

រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភាទំាងពីរ។

���នរដ���រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសមស���ច���នរដ�ស�

ក៏�ើប�ះ����ត��ើស��ស���ី ជាថ�ាក់

ដឹកនាំរដ�សភាផង��រ ។ 

      ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

ជ��បជូនស���ចថា ��ធានថ�ីរដ�សភា

�ៀតណាម ��ងនឹងអ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា

នា��លខាងមុខ��ះ��រ។ ឯកឧត�ម�ន

ជំរុញឲ��រដ�សភា ����សទាំងពីរ ព��ឹង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

�ើក�ើងថា ចំណងមិត�ភាព សាមគ�ីភាពជា����ណី 

និងកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�ាភ�ិល និង��ជាជន ��

����ស�ើងទាំងពីរ មិន��ន់���នផ�ល់នូវវឌ��នភាព 

និងវ�បុលភាពទាំងសងខាងបុ៉��ះ�� បុ៉����នរួមចំ��ក

ដ៏ខ�ាំងក�ាដល់ការ��រក��ាសន�ភិាព និងស�រិភាព�ក��ងតំបន់ 

និងអន�រជាតិផង��រ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ស��ប់

ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ����សទាំងពីរវ�ញ ���បន�ព��ឹង

និងព��ីកចំណងការទូតសភា តាមរយៈកិច�សហ��តិ-

បត�ិការ���ភាគី ពហុភាគី ទាំងក��ង��បខ័ណ�តំបន់ និង

សកល�ក សំ�ជួយគាំ��គ�ា�វ�ញ�មក ��បតាម

ទស��នៈ និង�លជំហររបស់រដ�ាភិ�ល�ៀងៗខ��ន តាម

រយៈកិច���ជុំសភាតំបន់  និង��ទិកាអន�រសភានានា ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស���ងនូវការអបអរ

សាទរជូនចំ�ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ��ល���វ

�នរដ�សភា�ៀតណាម �ះ����តគាំ��ជាប់ជា��ធានរដ�

��សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ស��ប់អាណត�ិ

ឆ�ាំ២០១៦-២០២១ ។

 �ទីប��ប់ឯកឧត�ម ��ន់ ដាយ ខ�ាង �ន

�រពអ��ើញស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជាដឹកនាំគណៈ

��តិភូរដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច� �សាធារ-

ណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម តាម��ល��លាសម��ប

ណាមួយ ។ ការ�រពអ��ើញ��ះ��រ ស���ច��ធាន

រដ�សភា�នទទួលយកមកពិចារណា ៕

ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះ���ច��កម��� ឯកឧត�ម��មុខរដ�����រណរដ�សង�មនិយម�ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម�មួយស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា និងសមាជិកសមាជិការដ�សភា ����ះរាជាណា-

ច��កម��ជា ។

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ទាំងស���ច��ធាន

រដ�សភា និងឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី �ន�ើក�ើងពី

ចំណងមិត�ភាពជា����ណី និងយូរអ���ង������ស

ទាំងពីរ ។  ស���ច��ធានរដ�សភា�នសាទរចំ�ះ

ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត ��ល���វ�ន��ើសតាំង

ជានាយករដ�ម���ីអាណត�ិថ�ី ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ ។

នាយករដ�ម���ីឡាវ ��ើស���ច��ធានរដ�សភា គាំ��កិច�សហ��តិបត�ិការ
រដ�ាភិ�លកម��ជា-ឡាវ �ើម��ី���ជន៍��ជាជន និង����សទាំងពីរ

 គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ ��សាធារណរដ���ជាធិប-

��យ����ជាមានិតឡាវ �នទទួលការស�ាគមន៍ និងបដិ-

សណ�ារកិច�យ៉ាងកក់����បំផុត ពីសំណាក់ស���ច��ធាន

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ន

ស���ងក�ីសង��ឹមថា ក��ងការដឹកនាំ����សរបស់ឯកឧត�ម

�ក��ងអាណត�ិថ�ី��ះ ឯកឧត�មនាយករដ�ម���ី នឹងខិតខំ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នទទួលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត�ម 

ថងលូន សីុសូលីត (Thongloun Sisoulith) នាយក

រដ�ម��� ី��សាធារណរដ���ជាធិប��យ����ជាមានិត

ឡាវ �វ�មានរដ�សភា នារ�ៀល���ទី២៧ ��មិថុនា 

ឆ�ា ំ២០១៦ ខណៈ��លឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី

ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ មកបំ��ញទស��នកិច�

ផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំរុញ �ើកកម�ស់ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

����សទាំងពីរឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ជាមួយគ�ា��ះ 

ស���ច�នចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយ��ជាជន និង

����សទាំងពីរកម��ជា-ឡាវ ��លកំពុងទទួល�ននូវការ

អភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ជាពិ��ស�ើវ�ស័យ��ដ�កិច�ជាតិ 

����សកម��ជារហូតមក ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ថងលូន សុីសូលីត 

�ន�ើក�ើងពី���ផ�ា��ដំ�ើរទស��នកិច�មកកាន់កម��ជា

���ល��ះ �យឯកឧត�ម�នជួបពិភាក��ាការងារជា

មួយស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �យក

ជីវភាព��ជាពលរដ�មានការរ�កច��ើនពីមួយ����មួយ���។

 ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត �ន���ងអំណរ-

គុណយ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា និង

សមាជិកសមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ��ល�នទទួល

ស�ាគមន៍គណៈ��តិភូយ៉ាងកក់���� ។ ឯកឧត�ម�ន���ង

ការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ចំ�ះការលះបង់ និង

ពលិកម�របស់ស���ច��ធានរដ�សភា �ើម��ី��ជាជន និង

រដ�ម���ី ����ះរាជាណាច��កម��ជា ។  ការជួបពិភាក��ា 

�យ�ើកចំហ ����ះ��ង់ សាមគ�ីភាព និង�នឯកភាព

គ�ា���ប់ចំនុច ��ប់វ�ស័យ �ើម��ី��ើយ៉ាងណារក��ា�ន

នូវផល���ជន៍របស់����ស និង��ជាជនទាំងពីរ

កម��ជា-ឡាវ ។

 ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា រដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ �នឯកភាព�ើម��ី��ើឲ��បន�ាត់��ំ��ន����ស

�យករដ�ម����ី���រណរដ����ធិប��យ������និត�វ ចូលជួបស���ង�រគួរសម ពិ�ក���រ�រ�មួយស���ច���នរដ�ស� ខណ:មកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទាំងពីរក�ាយជា���ំ�នសន�ភិាព ���ំ�នអភិវឌ��ន៍។ �ើតាម

ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី កម��ជា-ឡាវ �នឯកភាពគ�ា 

សាងសង់ស�ានមួយឆ�ងទ������� �ើម��ីតភ�ាប់ទំនាក់ទំនង

����សទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញដល់ការ��ើទំនាក់ទំនងរវាង

����ស និង��ជាជនទាំងពីរ����ស ក��ងវ�ស័យពាណិជ�-

កម� និងកិច�សហ��តិបត�ិការនានា 

កាន់��ងាយ��ួល ។

 ឯកឧត�មនាយករដ�ម��� ី�ន

��ើសំុស���ច��ធានរដ�សភាបន�គាំ��

និង�ើកទឹកចិត�ដល់រដ�ាភិ�លទាំងពីរ

ក��ងការអនុវត�កិច�សហ��តិបត�ិការ 

ជាមួយគ�ាឲ��ទទួល�ន�គជ័យ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �ន�ើក�ើងថា ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច 

គាំ��ជានិច� នូវរាល់កិច���ម��ៀងរវាងរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងឡាវ និងសូមឲ��ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��សុីជ�� និង�

�ើ��ប់វ�ស័យ �ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍����ស

និង��ជាជន កម��ជា-ឡាវ ។

 សូមជ��បជូនថា ឯកឧត�ម ថងលូន សីុសូលីត 

(Thongloun Sisoulith) ដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់ 

��សាធារណរដ���ជាធិប��យ�� ��ជាមានិតឡាវ បំ��ញ

ទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព ���ះរាជាណាច��

កម��ជា រយៈ��លពីរ��� គឺចាប់ពី���ទី២៧ ដល់ ���ទី២៨ 

  ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

   �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

  ឯកឧត�ម ថងលូន  សុីសូលីត នឹង

  ចូលបង�ំគាល់ ��ះករុណា ��ះ�ទ

  ស���ច��ះបរមនាថ ន�ត�ម 

  សីហមុនី ��ះមហាក��������ះរាជា-

  ណាច��កម��ជា ជួបស���ងការគួរសម

  និងពិភាក��ាការងារជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំ

ស�ាប័ននីតិប����ត� ិ(��ទឹ�សភា រដ�សភា) និង��មុខរដ�ាភិ-

�ល ����ះរាជាណាច��កម��ជាផង��រ ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��ល
ន��យម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧

 បន�ាប់ពី��សាសន៍ស�ាគមន៍ របស់ឯកឧត�ម 

��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ចំ�ះវត�មាន

ដ៏ឧត��ង�ឧត�ម និងមានសារៈសំខាន់របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា។ វត�មានដ៏���ថ�ារបស់ ឯកឧត�ម �កជំទាវ 

ជាអ�កជំនាញការ ជាតិ អន�រជាតិ ��គូអភិវឌ��ន៍នានា

��ល�នចូលរួមក��ងសិក�ាសាលា��ះរួចមក ឯកឧត�ម

បណ�ិតរដ� ជាម �ៀប ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ើង

មាន��សាសន៍ �យ�នគូសប��ាក់ពី�លបំណង

��អង�សិក�ាសាលា��ះថា 

�� ឹត � ិការណ៍��ះ គ ឺជា

ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់

ស��ប់��ៀមលក�ណៈ

សម��ត� ិឈាន��ៀបចំ

ថវ�កាជាតិឆ�ាំ២០១៧ ខាង

គណៈកម�ការ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាមួយ ស�ីពីការ

���ងយល់ពីការកសាង��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង�លន��យហិរ��វត��

សាធារណៈ ស��ប់ការ�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីហិរ��វត� �ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ា ំ២០១៧ 

�វ�មានរដ�សភា �យមានវត�មានដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា អ��ើញជាអធិបតីក��ងពិធី�ើកអង�សិក�ាសាលា នា��ឹក���ទី១៤ ��មិថុនា ឆ�ា ំ ២០១៦��ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ធារាសា��� វ�ស័យអប់រ� វ�ស័យសុខាភិ�ល និង��វាសង�ម

����ង�ៀត �ើម��ី�ើកស��យកំ�ើន ��កប�យបរ�យាប័ន�

និងចីរភាព ជំរុញការអភិវឌ��សង�ម ��ដ�កិច� និងធានាកាត់

បន�យភាព��ី�� ឲ���នតាម�ល� ជាង ១% ក��ង

មុខ �យចាប់��ើមពីការ�ៀបចំ សារាចរ��នាំ ស�ីពីការ

�ៀបចំ��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ង 

ឆ�ាំ២០១៧ ��ល���វ�នដាក់��ញ�ស��ហ៍ទី១ ��

��មិថុនា ។ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ន�ើក�ើងថា រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា រក��ា�ននូវស�ិរភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

ស�ិរភាពហិរ��វត�� អធិប��យ�� បូរណភាពទឹកដី សន�ិសុខ 

និងសុវត�ិភាពសង�ម ។ សុខសន�ិភាព និងស�ិរភាព ជា

សមិទ�ផល��វត�ិសា��� ��យុទ�សា��� ឈ�ះ ឈ�ះ របស់

រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម  �ៀប  �នមាន

��សាសន៍�ៀតថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំ

របស់ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន �ន

ស��ចកំ�ើន��ដ�កិច���ចាំឆ�ាំ ជាមធ��ម ៧% ក��ង

រយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង��យ ��ល���វ�នធនាគារ

ពិភព�ក ចាត់ប�� �លកម� �ជា ជា����សក� �ង�� ុម

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក។ ជាពិ��ស

រាជរដ�ាភិ�ល�នដាក់��ញ និងកំពុងអនុវត�យ៉ាងសកម�

នូវ�លន��យនិង

យុទ�សា���រួម និងតាម

វ�ស័យជា��ើន ��មទាំង 

�នវ�និ�គយ៉ាង��ើន

សន�កឹសន�ាប់ �ើ��ដ�ា-

រចនាសម�ន័���ដ�កិច� និង

សង�ម រួមមាន ផ��វថ�ល់ 

អគ�ិសនី ទឹក និង��ព័ន�

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ���នគណ:កម��រ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� រដ�ស�

ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត��

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

មួយឆ�ាំ តាមរយៈការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍

ជាតិ ឆ�ាំ២០១៤-២០១៨ និងបន�អនុវត�យុទ�សា���ចតុ-

�ណដំណាក់កាលទី៣ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ��ធានគណៈកម�ការ��ដ�កិច� 

របស់រដ�សភា �នជ��បអង�សិក�ាសាលាបន�ថា ការ�ៀបចំ

ខ�ឹមសារ��បខ័ណ��លន��យម៉ា�����ដ�កិច� និង

�លន��យហិរ��វត��សាធារណៈ ស��ប់��ចក�ី

��ងច��ាប់ស�ីពីការ��ប់��ង ឆ�ាំ២០១៧ របស់រាជរដ�ា-

ភិ�ល ��លមាន��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជា��នា

ធិការផ�ាល់��ះ �នអនុវត���បតាមជំពូកទី៣ មា��

ទី៩០ថ�ី(ពីរ) ��រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា

ឆ�ាំ១៩៩៣ និងជំពូកទី៣ មា��៣៩ ��ច��ាប់ស�ពីី ��ព័ន�

ហិរ��វត��សាធារណៈ ��ល�ន��ងថា រដ�ម��� ី��សួង

��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ជាអ�ក�ៀបចំ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ហិរ��វត����ចាំឆ�ាំ តាម��តិទិនថវ�កា ��លមានពី��មីនា

ដល់��ឧសភា ���វ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���ថវ�កា ពី��

មិថុនា ដល់��ក��ា �ៀបចំក��ប់ថវ�កា ពី��តុលា ដល់��

ធ�� អនមុ័តថវ�កា ។

 សូមជ��បថា អ�កចូលរួម��មាណជា៣០០នាក់

�ក��ងសិក�ាសាលានា��ឹក��ះ ជាសមាជិក��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល អ�កជំនាញការ និង��គូអភិវឌ��ន៍

ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ឯកឧត�មបណ�ិត អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

��សរដ�ម���ី រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

មាន��សាសន៍�ក��ងសិក�ាសាលា��ះ��រថា សិក�ាសាលា

នា��ល��ះ នឹងផ�ល់ឱកាសដល់អ�កចូលរួម ��ករ���កនូវ

ព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីស�ានភាព និង��បខ័ណ�

ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត��សាធារណៈ ��លជាមូលដ�ាន 

ស��ប់ការ�ៀបចំថវ�កាជាតិ ស��ប់ឆ�ា ំ ២០១៧ ។ 

សិក�ាសាលា��ះ នឹងបន�ចូលរួមចំ��កក��ងការប��ើន និង

�ើកកម�ស់កិច�សន�នា រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងស�ាប័ន

រដ�ស� �ៀបចំសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ហិរ��វត��ពិភព�កក�ី ។

 �ះយ៉ាងណា ឯកឧត�មបណ�តិ អូន ព័ន�មុនីរ័ត� 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើង�ៀតថា ��ដ�កិច�កម��ជា

�ឆ�ាំ២០១៧ នឹង���អាចបន�រក��ា�ននូវកំ�ើន

យ៉ាងរ�ងមាំ បុ៉���កំ�ើន��ះ អាចនឹងមានការថមថយបន�ចិ

នីតិ��តិបត�ិ ��មទាំងតួអង�ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ �ើម��ី��ើយ

តបឲ���នកាន់��ល����ើរ�ើង �នឹងឆន�ៈ និងបំណង

��ថ�ារបស់��ជាជនកម��ជា ។

 �ើតាម��សាសន៍របស់ឯកឧត�មបណ�ិត អូន 

ព័ន�មុនីរ័ត� រដ�ម���ី��សួង��ដ�កិច� និងហិរ��វត�� �ន

គូសប��ាក់ថា ��ដ�កិច�កម��ជា ���បន�មានស�ានភាព

ល����ើរ �ើយ���អាចរក��ា�ននូវចីរភាព ��កំ�ើន

ស��ប់រយៈ��លមធ��ម�មុខ �ះបី���វបន���ឈមនឹង

ហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការថមថយកំ�ើន

��ដ�កិច�របស់ចិន ភាពមិន��កដ��ជា����ដ�កិច�

អា��រ�ក និងតំបន់អឺរ�បុ ��មទាំងប��ាអស�រិភាពក��ងទីផ��ារ

កម�វ�ធី��ទ��ង់ ការ��ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ រាជរដ�ា-

ភិ�ល�នកសាង និងស��ច�នជាសារវន� នូវមូលដ�ាន

�� “ភាព�ឿទុកចិត���ថវ�កា” និង�នប��ើន “គណ��យ��

ភាពហិរ��វត��” ទាំងក��ងទិដ�ភាព��ការ�ៀបចំការអនុវត� 

និងការ���តពិនិត�� វាយត����ើការអនុវត�ថវ�កា។ សមិទ�ផល

ទាំងអស់��ះ គឺជាមូលដ�ាន��ះឹដ៏ចាំ�ច់ ស��ប់បន��ះ

ស�ជិក��ទឹ�ស� រដ�ស� �ជរ��ភិ�ល ��គូអភិវឌ�� ចូលរួមសិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����២ំ០១៧

មក��ឹម ៦,៩% �ើ�ៀប�នឹងកំ�ើន 

��មាណ ៧% �ឆ�ាំ២០១៥ និង��មាណ

៧,១% ស��ប់ឆ�ាំ២០១៦។

 ចំ��ក��បខ័ណ��លន�-

�យហិរ��វត��សាធារណៈឆ�ាំ២០១៧វ�ញ 

���វ�នឯកឧត�ម��សរដ�ម���ី�ើក�ើង

ថា ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ ��ការអនុវត�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ជំហាន�ស��ច�លបំណងចម��ង ��កម�វ�ធី��ទ��ង់

ការ��ប់��ងហិរ��វត� �សាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ 

(២០១៦-២០២០) ��ល�ន��កាសឲ��អនុវត�ជាផ��វការ

�យស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន 

នាយករដ�ម���ី កាលពី���ទី២១ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៦ ។

          ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នចាត់ទុកសិក�ាសាលា��ះ ជា��ទិកាមួយដ៏

មានសារៈសំខាន់ និងមានត���ស��ប់��ប់ភាគីពាក់ព័ន� 

ជាពិ��ស ស��ប់សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា និង

រដ�សភា ក��ងការទទួល�ននូវព័ត៌មាន និងចំ��ះដឹងអំពី

ដំ�ើរការវ�វឌ��ន៍កាលានុវត�ភាព��ស�ានភាពម៉ា�����ដ�កិច� 

និងហិរ��វត� � និងការ��ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��វត� �

រាជរដ�ាភិ�ល ក��ងកម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ហិរ��វត��សាធារណៈ 

��ល�នប��ើត�ើងនូវ��ព័ន���ប់��ងហិរ��វត��សាធារណៈ

សាធារណៈ របស់រាជរដ�ាភិ�ល ស��ប់យក�សិក��ា

វ�ភាគ និងវាយត��� ស��ប់��ើការស��ចចិត� ក��ង��ល 

អនុម័តច��ាប់ថវ�កាជាតិនា��លខាងមុខ ឲ��ទទួល�ននូវ

គណ��យ��ភាព តម�ាភាព និង��សិទ�ភាព ��ល��ើយតប

�នឹងត���វការជាក់���ងរបស់��ជាពលរដ� និងសង�ម។

 ស���ច��ធាន�នគូសប��ាក់ថា ឱកាសដ៏ល�

មួយ��ះ នឹង��ើឲ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនីតិ��តិបត� ិអាជ�ាធរ

សវនកម� ��គូអភិវឌ��ន៍ ��មទាំងអង�ការជាតិ និងអន�រជាតិ 

�ើល�ើញអំពីកិច�ខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់

ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។

  ���តឱកាស�ះ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន �នស���ងនូវការអបអរសាទរ �តសរ�ើរ 

និងវាយត���ខ�ស់ ចំ�ះរាជរដ�ាភិ�ល ��ល�នអនុវត�

�យ�គជ័យ នូវ��នការយុទ�សា���អភិវឌ��ន៍ជាតិ

និងយុទ�សា���ចតុ�ណទាំងបីដំណាក់កាល ជាពិ��ស

មួយ ��លមានស�ង់ដារ

អន�រជាតិ។ ក��ងការ�ៀបចំ

យុទ�សា��� ��កម�វ�ធីកំ��

ទ��ង់ការ��ប់��ងហិរ��-

វត�� ការងារកំ��ទ��ង់ជា

��ើន ���វ�ន��ើ�ើងជា

លំដាប់លំ�យ �តាម

�គ�ិន ពន��ល់ពី��ន�ព��ដ�កិច��កម���� �នលក�ណ:ល����ើរ

សិ���� ���ងយល់�រក�ង��បខ័ណ��លន��យ�������ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំថវ����ំ២០១៧

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ការធានា�ននូវស�ិរភាពន��យ សុខសន�ិភាព��ញ

��ញ និងវឌ��នភាពសង�ម។ ជាការពិតណាស់ ក��ងរយៈ

��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ កម��ជាទទួល�នកំ�ើន

��ដ�កិច�ខ�ស់ ��លជាមធ��ម កំ�ើនស�ិតក��ងរង�ង់ ៧% 

��ល��ើឲ��កម� �ជា ក�ាយជា����សទី៦ ក� �ងចំ�ម 

ឯកទគ�ករកំ�ើនទាំង៨ ��ើពិភព�ក និង��ើឲ��

កម��ជា ទទួល�នចំណាត់ថ�ាក់ ជា����ស�គជ័យបំផុត

ទី៤ �ើពិភព�ក ក� �ងការកាត់បន�យភាព��ី�� ។

         ស���ច�នមាន��សាសន៍បន�ថា �ះបីជាកម��ជា

ស��ច�នសមិទ�ផលធំ��ង និងគួរឲ��កត់សម�ាល់យ៉ាង

��ះក�ី ការកំណត់�ល�ក��ងការរក��ាកំ�ើន��ដ�កិច�

ខ�ស់ និងទិស���ការ��ក�ាយកម��ជាពី����ស���ី� ឲ��

�ជា����ស ��លមានចំណ�លមធ��មក��តិទាប ពិតជា

��សកកម�លំ�កមួយ នឹងអាចជួបនូវប��ា��ឈម ទាំង

កត�ាខាងក��ង និង�� ក��ង�ះ មានការ��កួត����ងក��ង

តំបន់ ភាព�����ល����ដ�កិច�ក��ងតំបន់ និងពិភព�ក 

និងហានិភ័យ����ះធម�ជាតិ ក��ង�ះ ភាពរាំងស��ត��ល

ពិភព�ក និងកម��ជាជួប��ទះ ក��ងឆ�ាំ២០១៦��ះ ជា

ឧទាហរណ៍��ប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ស���ច��ធានរដ�សភា សូម�ើក

ទឹកចិត�ដល់រាជរដ�ាភិ�លបន� និង�ើកកម�ស់កិច�ខិតខំ

��ឹង��ងប���ម�ៀត �ើម��ីរក��ានិងធានា�ននូវកំ�ើន 

��ដ�កិច�ខ�ស់ រ�ងមាំ មាននិរន�រភាព និង��កប�យ

និងត���វការរបស់��ជាពលរដ� ��លក��ង�ះ តុល��ភាព�� 

កំ�ើន��ដ�កិច� និងការ��ង��ក���ផ�ា��កំ�ើន��ះ

���វផ��ាភា�ប់�នឹងជីវភាព��ចាំ���របស់ពលរដ� ��មទាំង

ការព��ឹង និងព��ីកមូលដ�ាន ស��ប់កំ�ើន��ដ�កិច� 

និងការអភិវឌ��ក��ងរយៈ��ល��ង ។

 សំ�ើរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា �នបន�សំុដល់

រាជរដ�ាភិ�ល បន��ើកកម�ស់វ�ស័យកសិកម� តាមរយៈ

ការព��ងឹ និងព��កី ការស�ារ និងការកសាង��ដ�ារចនា-

សម�ន័�កសិកម� និង��ព័ន�ធារាសា��� ឲ��កាន់��ទូលំទូលាយ

បរ�យាប័ន� �យក��ង�ះ

���វគិតគូរឲ���នច��ាស់

លាស់��ម�ៀត អំពីការ

�ៀបចំ��បខ័ណ��ល

ន��យម៉ា�����ដ�កិច� 

ន ិង�លន��យ

ហិរ��វត � �សាធារណៈ 

ឲ����ប�នឹងដំ�ើរការ 

វ�វឌ��ន៍����ដ�កិច�សង�ម 

ត�ទំព័រទី២៤

ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� �ម �ៀប ជ��បអ�ក�រព័ត៌�នពីលទ�ផលសិ������ល�ៀបចំ��ើ�វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

២-ពិធីសារទី១ ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និង

ទី៤ រវាងចំណ�ចណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាង

ភាគីចុះកិច���ម��ៀង  និងរ�ៀបវារៈទី៤គឺ ការពិភាក��ា

និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើពិធីសារ  វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំ-

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ើកយកពិភាក��ា

និងអនុម័តក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ  មាន ទី១-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង

�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��។

ទី២-ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

អនុម័តយល់��ម �ើពិធីសារអនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ 

និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស ��មកិច�

��ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន ស�ីពី��វាកម� ។ ទី៣-ការ

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័ត

យល់��ម�ើ៖ ១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���នតាមផ��វអាកាស

រវាងរដ�ាភិ�ល ��រដ�សមាជិកសមាគម ��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��សាធារណរដ���ជាមានិតចិន 

���កឹ�����ហស��ត� ទី៣០ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ

រដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �យមានវត�មានតំណាងរា�����ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន៦៤រូប ។ អង�សភា�នអនុម័ត

យល់��មយករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ���ទី៣០មិថុនាឆ�ាំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ទូលាយអាស៊ាន ។

 អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់

ទាំងបួន តាមនីតិវ�ធី �យ��ើម��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ 

�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� មុន�� ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ៦ជំពូក និង

៣៤មា��។ ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា ��ធានគណៈ

កម�ការនីតិកម� និងយុត�ធិម៌��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល

��ការពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ ជូនអង�សភា។ 

ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ុន��ង រដ�ម���ី��សួងសុខាភិ�ល 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម ម៉ម ប៊ ុន��ង �នជ��បជូន

អង�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ មាន�ល

បំណង�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាព

ក��ងការព��ា�លស េ �ង�ាះជិវ�ត និងប��ើនសុខុមាលភាព

របស់��ជាពលរដ�តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬ

សរ�រាង�មនុស�� និងធានាការពារទប់ស�ាត់ការជួញដូរ�សិកា

ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� ។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីន�ើក�ើងបន�ថា វ�សាលភាព

����ចក��ី�ងច��ាប់��ះ ស��ប់អនុវត� ចំ�ះសកម�ភាព

��លពាក់ព័ន�នឹងការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និង

សរ�រាង�មនុស�� ។ និយាយជារួម��ចក��ី�ងច��ាប់ស�ពីីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ  ការផ��ាំ�សិកា  ជាលិកា  និង

សរ�រាង�មនុស�� អាចនឹងជួយការពារផល���ជន៍ដល់

��ជាជនកម��ជា និងជួយ�ើកកិត��ានុភាពរបស់����ស

កម��ជា�ក��ងសហគមន៍អាស៊ាន និង��ើពិភព�ក។ 

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណា ចំនួន ៦៤សំ��ង និង�ន��ើ

ការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយជំពូកម�ងៗ 

�ទីប��ប់ អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 បន�ាប់មក អង�សភា�ន��ើការពិភាក��ា និងអនុម័ត

��ចក�ី��ងច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ

អនុវត�ក��ប់កិច�សន��ាទី៧ និងទី៨ ����វាកម�ដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាស ��មកិច���ម��ៀង��បខ័ណ�អាស៊ាន

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� �យ�រណ៍ជូនរដ�ស�ពីលទ�ផលពិនិត��សិក����ចក�ី��ងច��ប់

ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងសុ�ភិ�ល អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ស�ពីី��វាកម�។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មានចំនួន ២មា��។ 

 �កជំទាវ  និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត��និងសិក��ា ��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។  �ក��ងកិច���ជុំ��ះ 

ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹង

ថា កិច���ម��ៀងខាង�ើ��ះ មាន�លបំណងព��ឹង

កិច�សហ��តិបត�កិារ�ើ��វាកម�ផ��វអាកាស ក��ងចំ�ម

����សជាសមាជិកអាស៊ាន និងបណ�ា����សក��ងតំបន់ 

ឲ����បតាមការរ�កច��ើនរបស់តំបន់ និងពិភព�ក ។

 ឯកឧត�ម �� ហាវណ�ាល់ �នជ��បអង�-

សភាថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នអនុម័ត�ើក��ប់កិច�-

សន��ាមួយចំនួនរួចមក�ើយ ស�ីពី��វាដឹកជ���នផ��វអា-

កាស��ះ �ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��ើ��រ�ភាវូបនីយកម� 

ពាណិជ�កម� ��វាកម� និងផ�ល់ភាពទាក់ទាញប���ម�ៀត 

��ការវ�និ�គ�ើ���ក��វាកម�ផ��វអាកាស��ះ។ រាជរដ�ា-

ភិ�លមាន�លន��យ និងកិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា

យ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត���រ�ភាវូបនីយកម� និងសមា-

ហរណកម���ញ��ញ ����វាដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និង

អ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �ក��ងតំបន់អាស៊ាន និងចិន។

 អង�សភា �នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥សំ��ង និង�ន

ពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ 

តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ អង�សភា�នអនុម័តយល់

��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំងមូល មានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 តមក អង�សភា�នចូលដល់ការពិភាក��ា និងអនុម័ត

សម័យ��ជំុរដ�ស� �ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ទី៣០មិថុ� ��២ំ០១៦ �យ�នវត��នឯកឧត�ម �� �វ��ល់ (រូប�ង��)ំ �រ�រ��ចក��ី�ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីីការ

អនុម័តយល់��ម�ើ ៖ 

១-កិច���ម��ៀងដឹកជ���ន

តាមផ��វអាកាសរវាងរដ�ា-

ភ ិ�ល ��រដ �សមាជិក

សមាគម��ជាជាតិអាសុី

អា���យ៍ និងរដ�ាភិ�ល��

សាធារណរដ���ជាមានិត

ចិន ។  ២-ពិធីសារទី១ 

ស�ពីីការមិនកំណត់សិទ��ិះ�ើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណ�ច

ណាមួយ�ក��ងទឹកដីបណ�ាភាគីចុះកិច���ម��ៀង។ 

៣-ពិធីសារទី២ ស�ីពីសិទ�ិ�ះ�ើរទី៥ រវាងភាគីចុះកិច�

��ម��ៀង ។

 ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា�� ។  

 �កជំទាវ និន សាផុន ��ធានគណៈកម�ការ

សាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូប-

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការ

ពិនិត�� និងសិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម 

�� ហាវណ�ាល់ រដ���ខាធិការ ��រដ���ខាធិការដ�ាន

អាកាសចរសុីវ�ល  និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល 

ជាអ�កការពារ��ចក��ី�ងច��ាប់ដ��ល ។ 

 តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល�នជ��បអង�សភាថា 

��ចក��ី�ងច��ាប់��ះ រាជរដ�ាភិ�លមាន�លន��យ

និងកិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាយ៉ាងជិតស�ិទ� ក��ងការអនុវត� 

��រ�ភាវូបនីយកម� និងសមាហរណកម���ញ��ញ ����វា

ដឹកជ���ន ទាំងទំនិញ និងអ�កដំ�ើរតាមផ��វអាកាស �

ក��ងតំបន់ ក៏ដូចជា��ើពិភព�ក ។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ 

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន 

៦៥សំ��ង។

ឯកឧត�ម សួស ���� �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

និង�ើកចំហ រវាង����សសមាជិកអាស៊ាន សំ���ើឲ��

���ើរនូវលំហូរ�យ��រ� នូវមូលធនទំនិញ និង��វាកម� 

ប���កវ�ទ��ា និងធនធានមនុស�� និង��ប�តាម��នការ�� 

��សហគមន៍��ដ�កិច�អាស៊ាន។

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា កិច���ម��ៀង��ះ

�នចុះហត���ខា ក��ងឱកាសកិច���ជំុកំពូលអាស៊ាន �ើក

ទី១៣ �����សសឹង�បុរ� និង��ល�នចាប់អនុវត� កាល

ពីចុងឆ�ាំ២០១៥ ថ�ីៗកន�ង���ះ ���ើម��ីជួយស���ល

ដល់����សសមាជិកអាស៊ាន ក��ងការអនុវត�កិច���ម��ៀង

ឲ��កាន់��មានភាពរលូន និងរហ័ស កិច���ម��ៀង�ន��

ស���ល�ើងវ�ញនូវមា��មួយចំនួន តាមរយៈពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន

-អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម�ើ��ចក��ី�ងច��ាប់ទាំង

មូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។

 ៤- ការពិភាក��ានិងអនុម័ត ��ចក�ី��ងច��ាប់ 

ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ វ��ធនកម�កិច�

��ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន។ ��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះមានចំនួន០២មា��។  

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ

បរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និង

ព័ត៌មាន��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត��និង

សិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា។ ឯកឧត�ម សុខ 

ចិន�ា�ភា រដ�ម����ី�តិភូ អមនាយករដ�ម��� ីនិងជាអគ�

��ខាធិការ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា និងសហការ� តំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី��ងច��ាប់។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នមាន��សាសន៍

ជ��បជូនកិច���ជំុថា កិច���ម��ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយ

អាស៊ាន �នផ��ច��ើម�ើងក��ង�លបំណង ស��ចឲ��

�ននូវការអភិវឌ����ដ�កិច� និងសង�មទាំងមូល ����ជាជាតិ

អាស៊ាន តាមរយៈការប��ើតឲ��មានការវ�និ�គ�យ��រ� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

��ល�នចុះហត���ខា �សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពី���ទី២៦ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៤ ��រដ�ជា

សមាជិកអាស៊ាន។

 “ រាជរដ�ាភិ�លសង��ឹមថា តាមរយៈពិធីសារវ��ធ-

នកម�កិច���ៀងវ�និ�គទូលំទូលាយអាស៊ាន��ះ ����ស

��លជារដ�សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ នឹងទទួល�ននូវ

នីតិវ�ធីច��ាស់លាស់ ក��ងការ��ើវ��ធនកម� ឬ��ស���ល

ការប��ងុទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ��លមានលក�ណៈរួម 

រហ័ស និង�ៀសវាងការ��ើវ��ធនកម�កិច���ម��ៀង

ទូលំទូលាយអាស៊ាន �រាល់��ល��ើវ��ធនកម� ឬ��

ស���លប��ីប��ុងទុក ឬការ���ជ�ារបស់ខ��ន ដូច�ន�ៀប

រាប់ខាង�ើ ”  ��ះជាការប��ាក់របស់ឯកឧត�មតំណាង

រាជរដ�ាភិ�ល ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន និងសមាជិកកិច���ជំុ�ន

�ើក�ើងនូវសំណ�រ និងចម�ល់ជា��ើន ពាក់ព័ន���ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ �ើម��ីឲ��តំណាងរដ�ាភិ�ល ��ើការពន��ល់ 

បក��យ។ កិច���ជំុ �នដំ�ើរការតាមនីតិវ�ធី និង�ន

ពិភាក��ា ពិនិត��យ៉ាងល�ិតល�ន់ �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស��

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល�� ដល់រាជ-

រដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល�នខិតខំតាក់��ង��ចក�ី��ង

ច��ាប់ និងខិតខំ��ើទំនាក់ទំនងការទូត ចុះកិច���ម��ៀង

នានាជាមួយអាស៊ាន ជាមួយបណ�ា����សដ���ៀត 

�ើម��ីប��ើដល់ផល���ជន៍វ�ស័យពាណិជ�កម� ��ដ�កិច�

របស់����សជាតិ។

 �យពិនិត���ើញពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ង

ច��ាប់ខាង�ើ��ះ អង�សភា�នអនុម័ត ៖

 -អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម ទទួលយក��ចក�ី

��ងច��ាប់��ះ មកពិចារណាចំនួន ៦៥ សំ��ង។ អង�-

សភា�នអនុម័តយល់��មមា��១ ចំនួន ៦៥សំ��ង។

ស�ជិកស�ជិ�រដ�ស� ក��ងសម័យ��ជុំរដ�ស� ��ឹក���ទី៣០ មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

អង�សភា �នអនុម័តយល់��ម មា��២ ចំនួន ៦៥

សំ��ង ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី

��ងច��ាប់ទាំងមូលមានចំនួន ៦៥សំ��ង។ អង�សភា�ន

ប��ប់ការពិភាក��ា និងអនុម័តរ�ៀបវារៈទាំង០៤ខាង�ើ 

���លា��ង១០:៤៥នាទី �����ឆ�ាំដ��ល។ បន�ាប់មក 

ស���ច��ធានរដ�សភា �ន��កាសបិទសម័យ��ជំុរដ�សភា

�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ចាប់ពី���ចន� ទី០៤ ��កក�ដា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ះត� ។ 

លទ�ផលសម័យ��ជុំរដ�សភា �ើកទី៦ នីតិកាលទី៥
ពី���ទី០៤ ����សា ឆ�ាំ២០១៦មកដល់���ទី០៤ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦

 ១-�នអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់ចំនួន០៧ ��ល

��ើ�ើង�យរាជរដ�ាភិ�ល។ ២-�ះ����តផ�ល់��ចក�ី

ទុកចិត� �ើសមាសភាពសមាជិករាជរដ�ាភិ�ល ��ល���វ

�ន��ស���លចំនួន ២៦រូប។ ៣-�ះ����ត��ើសតាំង

សមាជិក��មុ��កឹ��ាធម�នុ��ចំនួន ០១រូប។ ៤-�ះ����ត

��ើសតាំងសមាជិក��ទឹ�សភានីតិកាលទី៣ចំនួន ០១រូប។ 

៥-អនុម័តឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�នីតិវ�ធី�ទ��កាន់ 

ចាប់ខ��ន ឃាត់ខ��ន ឃំុខ��ន ឯកឧត�ម អុ៊� សំអាន តំណាង

រា���មណ�ល��ត��ៀមរាប។ ៦-អនុម័តឲ��សមត�កិច�

បន�ចាត់ការតាមនីតិវ�ធី �ើករណីឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ។ ៧-ការអ��ើញ

មក��ើយបំភ�ឺ�យផ�ាល់មាត់ជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម 

អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ។

តមកពីទំព័រទី ១៧ រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា...

ការប��ើនផលិតភាព និងការទាក់ទាញការវ�និ�គ�ើ

វ�ស័យកសិកម� និងការធានា�ននូវទីផ��ារកសិផល ដល់

��ជាពលរដ� និងបន���លម� �ើកកម�ស់បរ�យាកាស

អំ�យផល ស��ប់ទាក់ទាញវ�និ�គបរ��ស និង

ក��ង��ុក សំ�ប��ើតទីផ��ារការងារឲ��កាន់���ន��ើន

ស��ប់��ជាពលរដ� ជាពិ��សយុវជន។ បន��ើកកម�ស់

ឧត�មភាព និងសមត�ភាព��កួត����ង����ដ�កិច�ជាតិ

ក��ងការទាក់ទាញវ�និ�គ និងការប��ើនផលិតភាព��ប់

វ�ស័យ ជាពិ��ស���វ����តសំខាន់�ើការជំរុញ��ើពិពិធកម�

��ដ�កិច� និងការ��ប់��ង�ើហានិភ័យ��កំ�ើន �ើម��ី

រក��ាស�រិភាពម៉ា�����ដ�កិច� និងស�រិភាពហិរ��វត��ជា�ើម។

 អង�សិក�ាសាលា�នដំ�ើរការ��ញមួយ��ឹក 

�យមានបទបង�ាញពីវាគ�និសំខាន់ៗ និង�ន�ើកឲ��មាន

ការប���ញមតិ �បល់ ។ លទ�ផល��សិក�ាសាលា��ះ

គឺជា���កសំខាន់ ស��ប់��សួង��ដ�កិច� និងហរ���វត��

យក���ើ��ស់ ដាក់ប���លក��ង��ចក��ី�ងច��ាប់ ស�ពីី

ហិរ��វត��ស��ប់ការ��ប់��ងឆ�ាំ២០១៧ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកអគ�រដ�ទូតសាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ���ជ�ាខិតខំជំរុញទំនាក់ទំនង
រដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំជាលំដាប់

 ក��ងនាមរដ�សភា ស���ច�នគាំ�� និង��ៀម��ើ

កិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយ ឯកឧត�ម ឯកអគ�រដ�ទូត 

�ើម��ី��ើយ៉ាងណាឲ��ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានការរ�កច��ើន �ះជំហ៊ាន�មុខ

ជាលំដាប់ ទាំងខាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ។ 

ស���ច��ធានរដ�សភា �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិក���សារអាស៊ាន��មួយ 

ជា����ស��លមានវប��ធម៌ ����ណី���ៀងគ�ា និង

កាន់សាសនា��ះពុទ�ដូចគ�ា ដូ���ះ ����សទាំងពីរ គួរ

ណាស់���វព��ឹងព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា 

��ើ��ប់វ�ស័យ ក��ង�ះមាន ពាណិជ�កម� វ�និ�គ 

កសិកម� ��សចរណ៍ វប��ធម៌ជា�ើម ។

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ�� ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ

(U Myint Soe) ឯកអគ�រដ�ទូត��សាធារណរដ�សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ��ល�ើប��ងតាំងថ�ី ��ចំា��ះរាជាណា

ច��កម��ជា ចូលជួបស���ងការគួរសម �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ចន� ទី ១១ �� កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

  ឯកឧត�ម យូ មីយិន សុឺ  �ន�ើក�ើងថា 

កម��ជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ�ា 

តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៥ មក���៉ះ។ ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការ ទាំងខាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល ������ស

ទាំងពីរ មានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ តាមរយៈការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� គណៈ��តិភូ�វ�ញ�មក ក��ង�ះ

មានទាំងវ�ស័យ�ធាផង��រ ។ ជាពិ��ស កាលពីឆ�ាំ

កន�ង� ��ធានរដ�សភា ��សាធារណរដ�សហភាព

មីយ៉ាន់ម៉ា �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច�

�កម��ជា ��កប�យ�គជ័យ តបតាមការអ��ើញរបស់

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន �ើម��ីព��ឹង

ព��ីកកិច�សហ��តិបត�ិការ ស�ាប័នរដ�សភា ������ស

ទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន�ើក�ើងថា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា����សថ�ីមួយ ក��ងចំ�មសមាជិកអាស៊ាន និងអន�រ

សភាអាស៊ាន(AIPA)។ រដ�ាភិ�លថ�រីបស់����សមីយ៉ាន់ម៉ា

�ើប����សូ���ើង�ឆ�ាំ��ះ ��យពីមានការ�ះ���ាត

ជាសកលមួយ ។ រដ�ាភិ�លថ�ីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាេនះ �ន

កំណត់��នការយុទ�សា��� ៥ឆ�ាំ របស់ខ��ន ក��ងការស��ច

ឲ���ននូវ សុខសន�ភិាព ការ�រពនីតិរដ� និងដំ�ើរលទ�-ិ

��ជាធិប��យ���ក��ង����ស។ ចំ�ះទំនាក់ទំនងអន�រ

ជាតិវ�ញ មីយ៉ាន់ម៉ា ជា����សឯករាជ�� មិនចូលបក��សម�ន័� 

សន�សិហវ�ជ�មាន �យក��ង�ះ មីយ៉ាន់ម៉ានឹងខិតខំជំរុញ

ទំនាក់ទំនង កិច�សហ��តិបត�កិារឲ���នល� ជាមួយ����ស

ជិតខាង ��លមានកម��ជាមួយ��រ ។

 ����សមីយ៉ាន់ម៉ា នឹងទទួល�ៀបចំកិច���ជំុអាស៊ាន 

និងអន�រសភាអាស៊ាននា��លខាងមុខ��ះ។ ស���ចអគ�

មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ងដឹកនាំគណៈ��តភិូ

ជាន់ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា ចូលរួមកិច���ជំុ�ះ��រ។ ឯកឧត�ម

យូ មីយិន សឺុ �នចាត់ទុកថា ��តឹ�កិារណ៍នា��លខាង

មុខ��ះ មានសារ:សំខាន់ណាស់ ស��ប់����សមីយ៉ាន់ម៉ា 

ក��ងការទទួល�នបទពិ�ធន៍ពីអាស៊ាន ��លជា���កមួយ 

ជួយចូលរួមចំ��កកសាង អភិវឌ��ន៍ ����សមីយ៉ាន់ម៉ា។

 ឯកឧត�ម យូ មីយិន សឺុ �ន���ជ�ាថា នឹងខិតខំ

ព��ងឹព��កីទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិារ����ស

ទាំងពីរ ឱ��មានភាពរ�ងមាំ��ម�ៀត ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជា និង�ៀតណាម ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីការ��រក��ាការពារជនជាតិភាគតិច

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះគឺ �ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណីរវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភាសាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ��

រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 ��ើយតប�លបំណង��ដំ�ើរទស��នកិច�របស់

គណៈ��តិភូ ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា 

�នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា កម��ជា គឺជា����សហត�-

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �នអនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ហា ងុក �ៀន (Ha Ngoc Chien)

សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ឹមបក�� សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ា

ជនជាតិភាគតិច ចូលជួបស���ងការគួរសម នា��ឹក���ទី០១ ��កក�ដា ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ក��ង

��ល��លគណៈ��តិភូ អ��ើញមកបំ��ញទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថា ជនជាតិ�ើមភាគតិច មានសិទ�ិដូចពលរដ�ទូ���រ។ 

សិទ�ទិទួល�នការសិក��ា ��វា��ទាំសុខភាព និងការងារ

ជា�ើម ។ ជាក់���ង ក��ងចំ�មសមាជិករដ�សភាចំនួន

១២៣រូប នា��លបច��ប��ន���ះ តំណាងរា���ជាជនជាតិ

ភាគតិច មានចំនួន០២រូប ��ើនឹង ១.៦២% ។

 ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន���ងអំណរគុណ 

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះ��សាសន៍�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ។ ���តឱកាស�ះ ឯកឧត�ម��ធាន

គណៈ��តិភូ �នស���ងក�រី�ករាយយ៉ាង����ង ���ល

�ើញទំនាក់ទំនង រវាងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ ក៏ដូចជានីតិ-

��តិបត�ិ ������សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម មានការ

រ�កច��ើនរ�ងមាំជាលំដាប់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ ក៏�ន

�ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ��ើ

��ប់វ�ស័យ ���មម�ប់ដ៏��ជាក់របស់ ��ះករុណា

��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា និង��មការ

ដឹកនាំរបស់ឥស��រជនសំខាន់ ��ស�ាប័ន��ទឹ�សភា រដ�សភា 

និងរាជរដ�ាភិ�ល �ន��ើឲ��កម��ជារ�កច��ើនជាលំដាប់។

 ចំ��កឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស���ង

ក�រី�ករាយ ចំ�ះចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារដ៏ល�

រវាង����សទាំងពីរ និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ��លឈាន

ដល់មានពាក������កថា អ�កភូមិផងល� មិត�ភាព សាមគ�ភីាព

ជា����ណី និងកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើ��ប់វ�ស័យ និង

យូរអ���ង ៕

��ខី�ើអនុស��ាអន�រជាតិមួយចំនួន ��លការពារសិទ�ិ

ជនជាតិភាគតិច ។ កម��ជា�ន�ះ����តគាំ�� និងអនុវត�

បទប����តិ� ����ចក�ី��កាសអង�ការសហ��ជាជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត �នគូសប��ាក់ថា កម��ជាមាន

ច��ាប់និង�លន��យមួយចំនួន ទាក់ទង�នឹងការ

�ើកកម�ស់សិទ�ិ��រ�ភាពរបស់ជនជាតិ�ើមភាគតិច។ 

ជនជាតិ�ើមភាគតិច�កម��ជា មានសិទ�ិកាន់កាប់ដីធ� ី

សហគមន៍ ។ រដ�ាភិ�ល �នទទួលស�ាល់តួនាទីរបស់

អាជ�ាធរ តាម��ប����ណី �ើយពលរដ�ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចទាំងអស់ មានសិទ�ិ��រ�ភាព ក��ងជំ�ឿសាសនា 

ការ��រក��ា និងអភិរក������ណីរបស់ពួកគាត់ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នមាន��សាសន៍

គណ:��តិភូស����ជន�ៀត�ម ជួបស���ង�រគួរសម�មួយឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

លំដាប់ ។ ស��ប់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត ទំនាក់ទនងល�

រវាង����សទាំងពីរ �ន�ើត�ើងតាមរយៈការផ�ាស់ប��រ

ដំ�ើរទស��នកិច�គណៈ��តិភូ ������សទាំងពីរ �វ�ញ

�មក និង��ើ�ើងជាបន�បន�ាប់ ។ 

 ទន�ឹមនឹង��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ុណ វុន 

ម៉ាសាល ក៏�ន�តសរ�ើរពី�គជ័យរបស់រដ�សភា

កម��ជាផង��រ ។ ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា រដ�សភា

ជាសសរស�ម�សំខាន់ណាស់ �ក��ង����ស��កាន់របប

លទ��ិ�ជាធិប��យ�� ។ រដ�សភា ជាស�ាប័នតំណាងឲ����ជា-

 �ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ឯកឧត�ម ជូជីម 

�រ�ុណ វុន ម៉ាសាល �នមាន��សាសន៍ប��ាក់ពី

អ� ី��លជាការរ�កច��ើនរបស់កម� �ជា�ះថា កំ�ើន

��ដ�កិច�របស់កម��ជា មានសន��ះល� �ើយការងារ��ទ��ង់

��វាសាធារណៈរបស់រាជរដ�ាភិ�ល �នកំពុងដំ�ើរការ

គួរឲ��កត់សម�ាល់ ដូចជាការ��ទ��ង់វ�ស័យអប់រ� ជា�ើម។

 ឯកអគ�រដ�ទូត��លចប់អាណត�ិ �នបង�ាញក�ីរ�ក

រាយផង��រ ���ល�ើញទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ��តិ-

បត�ិការដ៏ល� រវាងកម��ជា-អាល�ឺម៉ង់ ��ះ��រ�កច��ើនជា

រយៈ��លបីឆ�ាំ��ល�នបំ��ញ��សកកម�ការទូត��ចាំ���ះរាជាណាច��កម��ជា ឯកឧត�ម

ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល (H.E.Mr. Joachim baron von Marshall) ឯកអគ�រដ�ទូត ��សាធារណ-

រដ�សហព័ន�អាល�ឺម៉ង់ �ន�ើល�ើញនិង�តសរ�ើរពីការរ�កច��ើនរបស់����សកម��ជា ។

ការ�តសរ�ើរបស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �នបង�ាញ�ើង �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម

និងជ��បលា ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ��ធានស�ីទីរដ�សភា កម��ជា នា��ឹក���ទី៦ ��កក�ដា

ឆ�ាំ ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា �មុន��លឯកឧត�ម���វចាក��ញពីកម��ជា  ។

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

រយៈ��លបីឆ�ាំក��ងការបំ��ញ��សកកម�ការទូត��កម��ជា
ឯកអគ�រដ�ទូតអាល�ឺម៉ង់ �ើល�ើញពីការររ�កច��ើនរបស់កម��ជា

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ពលរដ� ��លសមាជិករដ�សភាមាន មកពី��ប់គណបក��

ន��យ ��ល��ជាពលរដ��ះ����ត��ើស��ស ។ 

 ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត�ន

�ើក�ើងថា ����សអាល�ឺម៉ង ជា��គូមួយរបស់សភា

កម��ជា ។ អាល�ម៉ឺង �នផ�ល់អ�កជំនាញការ និងជំនួយប���ក

��ស តាមរយៈអង�ការ ខុនរ�ាដអាឌិន

��៊�រ ក��ងការ�ើកកម�ស់សមត�ភាព

សមាជិករដ�សភា និងម���ីអគ���ខា

ធិការដ�ានរដ�សភាកម��ជា។

 ក��ងនាមរដ�សភា ឯកឧត�ម

បណ�តិ ងួន ញ�លិ �នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះ��សកកម�ការទូតរបស់ឯក-

ឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល 

��លទទួល�ន�គជ័យយ៉ាងធំ��ង ។ ឯកឧត�មបណ�តិ 

�ន�ើក�ើងថា អាល�ម៉ឺង់ជា����សមួយ ��លជួយ���ង

រកសន�ិភាពដល់����សកម��ជា និង�នក�ាយជា��គូ

អភិវឌ��ន៍ដស៏ំខាន់ផង��រ ។ ទំនងទំនងល� រវាងអាល�ឺម៉ង

និងកម��ជា �ននាំឲ������សកម��ជាទទួលផល���ជន៍

ជា��ើនពីសហភាពអឺរ�ុបទាំង

មូល �យសារ����សអាលឺ�-

ម៉ង់ ជាសមាជិកមួយរបស់សហ-

ភាពអឺរ�ុប ។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល មានជំ�ឿយ៉ាង

មុតមាំថា ����សអាលឺ�ម៉ងនឹង

���ជា��គូដ៏ល�របស់កម��ជា។ 

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតសង��ឹមថា �ះបី

ឯកឧត�ម ជូជីម �រ�ណុ វុន ម៉ាសាល ���វ�នប��ប់

��សកកម�ការទូតពីកម��ជាក� ី��ឯកឧត�ម����ើរតួនាទី

សំខាន់ ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ-

��តិបត�ិការរវាង����សទាំងពីរ ឲ��កាន់��រ�ងមាំ�ើង ។ 

 ឯកឧត�មបណ�តិ��ធានស�ទីីរដ�សភា �ន��ើដល់

ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូតចប់អាណត� ិជួយផ��ព�ផ��ាយពីសក�ា-

នុពលវ�ស័យ��សចរណ៍របស់កម��ជា ពិ��ស ��ង���សាទ

��លកម��ជាមាន ដល់��ជាជនអាល�ឺម៉ង់�នដឹង និង��ើ

ដំ�ើរមកទស��នាកម��ជាឲ��កាន់����ើន��ម�ៀត ៕

ឯកអគ�រដ�ទូត����ស�ល�ឺម៉ង់ចប់�ណត�ិ ចូលជ��ប�អនុ���នទី២រដ�ស� 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

សកម�ភាពទាំង��ះ �នប��ាក់ពីការយកចិត�

ទុកដាក់ និងការ��តិបត�ិយ៉ាងខ�ាប់ខ��ន ចំ�ះ

��ះពុទ�សាសនា ក��ងការ��ើបុណ��ទាន ស��ប់

ឱកាសបុណ��ចូល��ះវស��ា ��លនឹងមកដល់

នា��លខាងមុខ��ះ ។

 ក��ងឱកាស�ះ��រ ឯកឧត�មបណ�ិត 

ងួន ញ�ិល �ន�តសរ�ើរ និងវាយត���

ខ�ស់ចំ�ះ��ះ����អធិការតាមវត�ទាំងអស់ 

គណៈកម�ការសាងសង់វត� ��ជាពុទ�បរ�ស័ទ 

��ល�នខិតខំចូលរួមចំ��ក��រក��ា និង

��តិបត�ិតាមគន�ង��ះពុទ�សាសនា និង�ន

ចូលរួមអភិវឌ��ន៍��ដ�ារចនាសម�័ន�ជា��ើន

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល នាំ�ៀន��ះវស��ា ��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច័�យ
����ន��ះសង�� ជូន�កតា �កយាយ សិស��ានុសិស�� ក��ង��ត�កំពង់ធំ

  ��ះសង�� និង

ពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើង

វត�នីមួយៗ �នស���ង

��ះទ័យសប��ាយរ�ករាយ

យ៉ាង����ង ចំ�ះ

សទ�ា��ះថ�ា របស់ឯក-

ឧត�មបណ�តិងួន ញ�លិ

និង��មុការងារទាំងអស់។ 

�ើម��ីចូលរួម��រក��ា និង��តិបត�តិាម��ះពុទ�សាសនា ឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២ រដ�សភា ����ះរាជាណាច��

កម��ជា អមដំ�ើរ�យ ឯកឧត�ម �កជំទាវជាតំណាងរា���

ម���ីរាជការជា��ើន �ននាំយក�ៀន��ះវស��ា និង��យ��ទាន

បច�័យ ����ន��ះសង�� ��លគង់ចាំ��ះវស��ា ជូន�កតា

�កយាយ �តាមវត�អារាមជា��ើនក��ង��ត�កំពង់ធំ នា���

ទី ១១ ��កក�ដា  ឆ�ាំ ២០១៦  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

�តាមវត�អារាមនីមួយៗ ��ើឲ��ទីអារាមទាំង�ះ ស័ក�សិម

ជា��បុណ�� ជាទី�រពសក�ារៈ ចំ�ះ��ជាពលរដ���ប់រូប។ 

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២��រដ�សភា �ន

គូសប��ាក់ថា ការខិតខំរបស់��ជាពុទ�បរ�ស័ទទាំងអស់

��ះ ជាការចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជាមួយរាជរដ�ា-

ភិ�ល ក��ងការអភិវឌ��វ�ស័យ��ះពុទ�សាសនា�កម��ជា។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត �នមាន��សាសន៍�ើក�ើងថា ចាប់

តាំងពី��យ���រ��ះ ៧មករា ឆ�ាំ១៩៧៩ មកទល់��ល

បច��ប��ន���ះ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��មការដឹកនាំរបស់ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន �នយក

ចិត�ទុកដាក់យ៉ាងខ�ាំង ក��ងការកសាង ស�ា អភិវឌ��ន៍�ើងវ�ញ

�វត�អារាមទូទាំង����ស ដ��ិតអី �ក��ងរបបអាវ����

ជាង៣ឆ�ាំ ទីអារាម���វ�នវាយក���ច និង�ះបង់�ល។

 សូមប��ាក់ថា ��ពី�ននាំយកនូវ�ៀន��ះវស��ា

�ើម��ី����ន��ះសង���វត�ចំនួន១០ រួច�ើយឯកឧត�ម

បណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភា ក៏នាំយក

��យ��ទាន បរ�ក�ារ និងបច�័យជា��ើន�ៀត ����នដល់

��ះសង�� និង��កជូន�កតា �កយាយ ចាស់��ឹទ�ា-

ចារ�� ��ជាពលរដ� អាជ�ាធរ និងសិស��ានុសិស��ផង��រ ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ំ��យ���ៀន����នដល់��ះសង�� ��កអំ�យដល់ពលរដ�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 �ក ចាន់ រ�ាន់ អភិ�ល��ុកកំពង់����ក 

�នមាន��សាសន៍ឲ��ដឹងថា អាជ�ាធរ��កុ�នកំពុងយក

ចិត�ទុកដាក់ �យចុះសិក��ា���ងយល់ពីទុក�លំ�ក របស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ង ជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់
��វាសាធារណៈ ជូន��ជាពលរដ�ឲ��មាន��សិទ�ភាពខ�ស់

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងមាន ឯកឧត�ម

ប៊�ន ឈិន ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប ឯកឧត�ម

បណ�តិ �៉�ន ប��ា ឯកឧត�ម សុខ ឥសាន �នជួប

សំ��ះសំណាល និងសិក��ា���ងយល់ពីត���វការ

របស់��ជាពលរដ�ក� �ង��ុកកំពង់����ក ��ត�

����ង កាលពី���ទី ១១ �� មិថុនា  ឆ�ាំ ២០១៦ ។ 

�ចំ�ះមុខ��ជាពលរដ�នាឱកាស�ះ តំណាង

រា���ទាំងអស់ ក៏�នជំរុញដល់អាជ�ាធរមូលដ�ាន

��ប់លំដាប់ថ� ាក់ �� �វផ�ល់��វាសាធារណៈជូន

��ជាពលរដ�ឲ��រហ័ស និងមាន��សិទ�ភាពខ�ស់ ។

��ជាពលរដ�ជា��ចាំ។ �កអភិ�ល��កុ�ន�ើក�ើង

ថា �យមាន ការយកចិត�ទុកដាក់ពីថ�ាក់ដឹកនាំ��ត� ក៏ដូច

ជាពី��មុខរាជរដ�ាភិ�ល និង�យសារមានការសហការ
ត�ទំព័រទី៣៥

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើសុំសមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភា�ៀតណាម��រក��ា គាំពារជនជាតិ���ររស់�����ស�ៀតណាម
ក��ងដំ�ើរបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណា

ច��កម��ជា ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន ( Ha Ngoc

Chien)សមាជិកគណៈកម�ាធិការមជ��ិមបក��

សមាជិកគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា និង

ជា��ធាន��មុ��កឹ��ាជនជាតិភាគតិច��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម �នជួប

ពិភាក��ា ការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឈាង វុន

��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ-

��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភាកម��ជា នា��ឹក���ទី១ ��កក�ដា

ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

 ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូមកកាន់

��ះរាជាណាច��កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីរ�តចំណង

មិត�ភាព សាមគ�ីភាព ��លមានជា����ណី រវាង����ស

ទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ��ម�ៀត ។ ប���មពី��ះ គណៈ��តិភូ

រដ�សភា សាធារណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម ចង់សិក��ា

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ ជាមួយ����សកម��ជា �ើការងារ

��រក��ា និងអភិរក��ជនជាតិ�ើមភាគតិចផង��រ ។

 �ក��ងឱកាសជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម 

ឈាង វុន ��ះ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �ន�ើក

�ើងថា �����ស�ៀតណាម មាន៥៤ជនជាតិ ��លមាន

��ជាពលរដ���មាណ ៩២លាននាក់ ក��ង�ះ ជនជាតិ�ើម

ភាគតិចមានចំនួន ១៤លាននាក់។ ជនជាតិ�ើមភាគតិច

មាន��ុម��ឹក��ាជនជាតិ �ក��ងរដ�សភា�ៀតណាម ចំនួន

៤០រូប ជាតំណាងរា��� �យមាន១០រូប ជាសមាជិក

គណៈកម�ាធិការជំនាញរដ�សភា �ៀតផង ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នស�ាគមន៍ដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ មកកាន់����សកម��ជា និង

�នចាត់ទុកថា ��សកកម���ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ក��ងការព��ងឹព��កីចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិ

ការ����សទាំងពីរឲ��រ�ងមាំ�ើង��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �ន��ើដល់

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូជួយ��រក��ា គាំពារ��ជាពល

រដ����រ ��ល����ស�ៀតណាម �នចាត់ទុកជាជនជាតិ

ភាគតិច និងកំពុងរស់��៉�កខាងត���ង����ស�ៀតណាម

�ះ ឲ����បតាមច��ាប់អន�រជាតិ ស�ពីីជនជាតិ�ើមភាគតិច 

�យធានាជូនពួកគាត់នូវ សិទ�ិ��រ�ភាព និងការ��រក��ា

វប��ធម៌ ����ណីជា���រ ។

          ជាមួយគ�ា��ះ ឯក-

ឧត�មក៏�ន��ើដល់ភាគី

�ៀតណាម ពិចារណាក��ងការ

ទប់ស�ាត់ ជនជាតិភាគតិច

��ភ��ំៀតណាម ��ល��ះ��លួចចូលមកកាន់ទឹកដីកម��ជា 

និង��ល�នក�ាយជាបន��ក ជាផលលំ�កដល់រាជរដ�ាភិ-

�លកម��ជា។ ឯកឧត�ម ហា ងុក�ៀន �នទទួលយក

ការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម ឈាង វុន។ ��ពីប��ា

ខាង�ើ��ះ ជំនួបពិភាក��ាការងារនាឱកាស�ះ ក៏�ន

ពិ��ះ�បល់គ�ា ��ើយ៉ាងណាព��ឹងព��ីកចំណងមិត�

ភាព����សទាំងពីរ �ើកកម�ស់ទំហំពាណិជ�កម� កិច�សហ-

��តិបត�ិការល� ទាំងស�ាប័ននីតិប����ត�ិ និងនីតិ��តិបត�ិ៕

ល�ជាមួយ��គូអភិវឌ��ន៍នានាផង ��ុកកំពង់����ក �ន

កសាង��ដ�ារចនាសម�័ន�នានាជា��ើន ប��ើដល់ការ

អភិវឌ����ដ�កិច� និងស���លដល់ការរស់�របស់��ជា-

ពលរដ� �លគឺ���ល��ះក��ងមូលដ�ានមាន��ឡាយទឹក 

មានផ��វ មានមន�រី��ទ�� �ើយ��វាសាធារណៈនានារបស់

រដ� ���វ�នផ�ល់ជូន��ជាពលរដ� យ៉ាងយកចិត�ទុកដាក់

និងមានតម�ាភាព។

 ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �នស���ងនូវការ�ត

សរ�ើរ និងវាយត���ខ�ស់ ដល់កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់

អាជ�ាធរ ភូមិ ឃុំ និងថ�ាក់��ុក ����ុកកំពង់����កទាំង

អស់ ��ល�នលះបង់កម�ាំងកាយចិត� យកចិត�ទុកដាក់

�ះ��យការលំ�ករបស់ ��ជាពលរដ���បតាមយុទ�

សា���របស់រាជរដ�ាភិ�ល។ ឯកឧត�ម�នសំណ�មពរ 

ដល់អាជ�ាធរបន�ការយកចិត�ទុកដាក់��ប��ះប���ម�ៀត។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ប៊�ន ឈិន �ន�ើក

�ើងថា បន�ាប់ពី���ង�នធ�ាក់ជា បន�បន�ាប់�ើយ 

អាជ�ាធរ���វចុះពិនិត���ើលស�ានភាព ��ការបង�ប��ើន

ផលរបស់��ជាពលរដ� និងជំរុញ�ើកទឹកចិត�ដល់��ជា-

ពលរដ� ឲ���កចុះ��ើ��ឲ���ន��ប់ៗគ�ា និងទាន់

��ល��លា ៕

តមកពីទំព័រទី៣៣   តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងជំរុញអាជ�ាធរផ�ល់��វា សាធារណៈជូន��ជាពលរដ�ឲ�� ...

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

រដ�សភា��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)
�ើកទី៩ នា��វិច�ិកា ���ត��ៀមរាប

សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ងទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ �ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ សភាតំបន់អាសុី

(APA) នាចុង��វ�ច�ិកា និង�ើម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ ។ �វ�មានរដ�សភា នា��ឹក���ទី១៧ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា និងជា��ធានគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី �នដឹកនាំកិច���ជុំមួយ �ើម��ីផ��ព�ផ��ាយ��ចក�ីស��ច និងការអនុវត�ការងារ

ជាក់���ង ក��ងការ��ៀម�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ ឲ��ទទួល�ន�គជ័យ ។

 សភាកម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ បុ៉���សភាតំបន់អាសីុ �នត���វឲ��

����សទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន�ិ�ត គឺទទួល

�ៀបចំពីរឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះ សភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសុី �ើកទី៨ និង�ើកទី៩ ។

 �ក��ងកិច���ជុ ំ�� ុមការងារនា��ឹក���ទី១៧ 

��មិថុនា��ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នផ��ព�ផ��ាយ

��ចក�សី��ចមួយចំនួន របស់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា និងស���ចអគ�មហា��នា-

បតី��� ហ៊ុន ��ន នាយករដ�ម���ី ក��ងការអនុ��ាត

យល់��មទទួល�ៀបចំមហាសន��ិត �ើកទី៩ សភាតំបន់

អាសុី��ះ �យក��ង�ះ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�នគូសប��ាក់ថា មហាសន��ិត�ើកទី៩��ះ ���វ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ប��ើតអនុគណៈកម�ការចំនួន៦ ក��ង�ះមាន អនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កហិរ��វត�� និងផ�ត់ផ�ង់ អនុគណៈ

��ើ�ើង���ត��ៀមរាប ទឹកដីអង�រ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

�ន�ើក�ើងថា �ក��ងភារកិច��ៀបចំ

មហាសន�ិ�ត�ើកទី៩��ះ មិនខុសពី

មហាសន��ិត�ើកទី៨�ះ�� គឺគណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន��ិត �នស��ច

អាសីុ��ះ នឹង��រព���ើ�ើងពី���ទី២៧ 

��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦ 

��ើទឹកដីអង�រ នា��ត��ៀមរាប។ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �ន

ជំរុញដល់ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ

ទាំងអស់ ��លមានភារកិច�ទទួល

ខុស���វទាំងអស់�ះ ��ើមបំ��ញ

ការងាររបស់ខ��ន ចាប់ពី��ល��ះត� 

កម�ការទទួលបន��ក���កឯកសារ 

និងកិច�ការ��ជុំ អនុគណៈកម�ការ

ទទួលបន��ក���កដឹកជ���ន អនុ-

គណៈកម�ការទទួលបន� �ក�� �ក

សន�ិសុខ អនុគណៈកម�ការទទួល

បន��ក���កពិធីការ និងអនុគណៈ

កម�ការទទួលបន��ក���កព័ត៌មាន 

និង ICT ។ �ើតាមគ��ងមហា-

សន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់

ក��ងការប��ើ និងផ�ល់��វាជូនមហាសន�ិ�ត ឲ��ទទួល

�ន�គជ័យ ដូចកាលមហាសន�ិ�ត�ើកទី៨ �ៀត៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ដឹក�ំកិច���ជុំ��ៀម�ៀបចំម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

មហាសន��ិត ��សភាកម��ជា �នស��ចប��ើតអនុគណៈ

កម�ការចំនួន៦ ទទួលបន��កវ�ស័យការងារ����ងៗគ�ា ក��ង�ះ 

មានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT មួយ��រ។

 �ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�� និងដាក់��នការការងារខាង

���កព័ត៌មាន និង ICT ��ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ើដល់

អនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��ជុំ���តពិនិត����នការការងារ
ស��ប់ប��ើដល់មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA) �ើកទី៩
�ើម��ីជំរុញ��សិទ�ភាពការងារ�ើកិច�ការព័ត៌មាន និង ICT ប��ើដល់មហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ�ើកទី៩

ឲ���នល� និង�គជ័យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ

អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និង ជា��ធានអនុគណៈកម�ការព័ត៌មាន និង ICT ��គណៈ

កម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី (APA) �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ �ើម��ីដាក់

��នការ និងការអនុវត�ការងារផ�ាល់ ស��ប់ប��ើមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ នា��លខាងមុខ ។

 សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា ��ង��ើជា

ម�ាស់ផ�ះ�ៀបចំមហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី (APA)

�ើកទី៩  ����ទី២៧  ��វ�ច� ិកា  ដល់���ទី២  ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៦ខាងមុខ ��ើទឹកដីអង�រ ��ត��ៀមរាប ។ 

�ើម��ី��ៀម�ៀបចំមហាសន��ិត��ះ គណៈកម�ការ�ៀបចំ

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ និងម���រីាជការទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់ក��ង

ការបំ��ញភារកិច�

ជូនស�ាប័នឲ��ទទួល

�គជ័យ។ ឯកឧត�ម

�នជំរុញឲ��ម���ទីទួល

បន��ក ���វកំណត់ភារកិច�

និងចំនួនម���ឲី���ន

ច��ាស់លាស់។

 ជាមួយគ�ា��ះ 

ឯកឧត�ម��ធានអង���ជុំ ក៏�ន��ើដល់��ុមការងារ���វ

យកចិត�ទុកដាក់�ើការផ��ព�ផ��ាយ ពី��ឹត�ិការណ៍មហា-

សន� ិ�ត��ះ  ជូនដល់��ជាពលរដ��នដឹង

តាមរយៈការផលិតឯកសារវ���អូ ស��ប់ផ��ព�ផ��ាយ 

និងពិនិត��លទ�ភាពផ��ាយផ�ាល់ ពី��តឹ�កិារណ៍��ះ 

តាមរយៈទំព័រ Facebook។

 សូមជ��បថា កាលពីចុងឆ�ាំ២០១៥ សភា

កម��ជា�នទទួល��ើជាម�ាស់ផ�ះមហាសន��ិត�ើក

ទី៨ ��សភាតំបន់អាសីុ (APA) ម�ងរួចមក�ើយ 

ប៉ុ���សភាតំបន់អាសុី �នត���វឲ������សទទួល

��ើជាម�ាស់ផ�ះ��មហាសន��ិត គឺទទួល�ៀបចំពីរ

ឆ�ាំជាប់គ�ា ដូ���ះសភាកម��ជាទទួល�ៀបចំមហា-

សន��ិតសភាតំបន់អាសីុ �ើកទី៨ និង�ើកទី៩។

តាមរយៈការទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់

អាសុី ទាំងពីរ�ើក��ះ�នបង�ាញពីការចូលរួម

��រក��ាសុខសន�ិភាព ជូនដល់��ជាពលរដ��ក��ងតំបន់

និងពិភព�ក ក��ង��បខ័ណ�ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ��ះ ៕

យ៉ាងសកម� របស់សភាកម��ជា ក��ងការចូលរួមចំ��ក

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម �ង វុន ដឹក�ំកិច���ជុំអនុគណ:កម��រព័ត៌�ន និង ICT ក��ង�រ��ៀមលក�ណ:�ៀបចំម�សន�ិ�តស�តំបន់�សុី �ើកទី៩

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ខាធិការដ�ានជាតិ កម��ជា-APA ��ជុំ���តពិនិត��ការងារ ��ៀម�ៀបចំកិច���ជុំ
��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី១ និងមហាសន�ិ�ត�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសុី
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា និងជា��ធាន��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA

�រ�ៀល���ទី៧ ��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ �នដឹកនាំកិច���ជុំ��ុមការងារ��អគ���ខាធិការ-

ដ�ានរដ�សភា �ើម��ី���តពិនិត��លទ�ផលការងារ និងដាក់ទិស�អនុវត�បន� ក��ងការ��ៀម�ៀបចំ

កិច���ជំុ��មុ���ក��ា��ត�បត��ិើកទី១ និងមហាសន��ិត�ើកទី៩��សភាតំបន់អាសីុ ��ល��ង

នឹង��ើ���ក��ា និងចុង��វ�ច�ិកា នា��លខាងមុខ��ះ ។ 

 អនុ�មតាមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ា���ក��ង ��

សភាតំបន់អាសុី (APA) ��លថា ����សទទួល�ៀបចំ

មហាសន�ិ�តសភាតំបន់អាសុី ���វទទួល�ៀបចំមហា-

សន�ិ�តពីរឆ�ាំជាប់គ�ា សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា 

��ងទទួល�ៀបចំមហាសន��ិតសភាតំបន់អាសីុ(APA) 

�ើកទី៩ ម�ង�ៀត បន�ាប់ពីទទួល�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៨ ��សភាតំបន់អាសុី��ះ �យ�គជ័យម�ងរួច

�ើយ កាលពីឆ�ាំ២០១៥ កន�ងមក��ះ។ 

 �ក��ងដំ�ើរ����ះ��ៀបចំមហាសន��ិត�ើក

ទី៩��ះ ��ខាធិការដ�ានជាតិកម��ជា-APA �នកំពុង��ៀម

�ៀបចំកិច�ការជា��ើន �យក��ង�ះ ការ�ៀបចំកិច���ជុំ

��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ ��សភាតំបន់អាសុី ចំនួនពីរ�ើកផង

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

កិច���ជុំថា រហូតមកដល់��ល��ះ ថ�ាក់ដឹកនាំរដ�សភា 

�នស��ចប��ើតគណៈកម�ការ�ៀបចំមហាសន�ិ�ត

�ើកទី៩ ��សភាតំបន់អាសីុ �យមានឯកឧត�មបណ�តិ 

ងួន ញ�ិល ជា��ធាន និង��ខាធិការដ�ានមួយ ��ល

ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា ។

��រ។ សូមជ��បថា �មុនការ�ៀបចំមហាសន��ិតសភា

តំបន់អាសីុ គឺ���វ�ៀបចំកិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត� ិចំនួន

ពីរ�ើកជាមុនសិន។ កិច���ជំុ��មុ��កឹ��ា��តិបត��ិើកទី១ 

សភាកម��ជា ��ងនឹង�ៀបចំ��ើ�រាជធានីភ��ំ�ញ ចាប់ពី

���ទី២៥ ដល់���ទី២៨ ��ក��ា ខាងមុខ��ះ ។ ចំ��ក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ�ើកទី២ គឺ��ង��រព���ើ

ជាប់គ�ានឹងមហាសន��ិត�ើកទី៩ ��ម�ងគឺ ��ង�ៀបចំ

��ើ���ត��ៀមរាប ចាប់ពី���ទី២៧ ��វ�ច�កិា ដល់���ទី២ 

��ធ�� ឆ�ាំ២០១៦��ះ។

 �ចំ�ះមុខកិច�ការជា��ើន និងការទទួលខុស

���វខ�ស់ ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត��ការងារ នារ�ៀល���ទី៧ 

��កក�ដា��ះ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើដល់

ថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���រីាជការ ��លមានភារកិច�ទាំងអស់ ���វ

យកចិត�ទុកដាក់បំ��ញការងារ �យក��ង�ះ ឯកឧត�ម

�ន��ើដល់��ុមការងារ�ៀបចំ��នការការងារ និងរាយ

ការណ៍ជូនឯកឧត�ម ពីលទ�ផលការងារឲ���ន�ៀងទាត់។

 �ក��ងរ�យការណ៍ពីលទ�ផលការងារ ��ល�ន

ស��ចមកដល់��ល��ះ ��មុការងារ�នរាយការណ៍ជូន

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង ដឹក�ំកិច���ជុំ��ុម�រ�រ�ើម��ី�ៀបចំកិច���ជុំ��ុម��ឹក����តិបត�ិ�ើកទី១ និងម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ ស�តំបន់�សុី (APA)

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

�ើកទី១ រ�ៀបវារៈកិច���ជុំ និង��វាកម�នានា ��ល

ប��ើដល់កិច���ជុំ និងមហាសន�ិ�ត ដូចជាការ��ើបដិ-

សណ�ារកិច� ការដឹកជ���ន សន�ិសុខ ��វាព័ត៌មាន និង 

ICT ជា�ើម ។

 ��មុការងារ�នគូស

ប��ាក់ថា ការអនុវត�ការងារ

តាមកាលវ�ភាគដូចជា កិច�ការ

ខ�មឹសារកិច���ជំុ ការ��ើទំនាក់

ទំនងជា��គូ �បរ��ស 

ពិ��ស ការ��ៀម�ៀបចំ��ើ

លិខិតអ��ើញ���វចូលរួម

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ា��តិបត�ិ

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន�តសរ�ើរ និង

ជំរុញប���ម ដល់��មុការងារទាំងអស់ ���វយកចិត�ទុកដាក់

បំ��ញភារកិច�តាមការទទួលខុស���វ និងមានកិច�សហការ

ល�ជាមួយគ�ា �យ��ើយ៉ាងណាឲ��កិច���ជំុ��មហាសន��ិត

ទាំង�ះ ទទួល�ន�គជ័យម�ង�ៀត។ មិន��បុ៉��ះ

ឯកឧត�មក៏��ើដល់ថ�ាក់ដឹកនាំតាម���កនីមួយៗ ���វ��ើការ

កំណត់ចំនួនម����ី�ល���វប��ើការងារ ឲ���នច��ាស់លាស់ 

�ៀសវាងជាន់តួនាទីគ�ា និងចំណាយថវ�កាខុសទិស�។

 សូមជ��បថា សភាតំបន់អាសុី (APA) គឺជា

សមាគម��មូលផ��ំស�ាប័នសភា ក��ងតំបន់អាសុីមួយ ��ល

មាន��ភព�ើម����ះថា សមាគមសភាតំបន់អាសីុ �ើម��ី

សន�ិភាព �កាត់ថា AAPP ។ សមាគម��ះ �នប��រ

����ះមកជាសភាតំបន់អាសីុ (APA) វ�ញ�ឆ�ាំ២០០៦។ 

សភាតំបន់អាសីុបច��ប��ន� មានសមាជិកចំនួន ៤២����ស 

សមាជិកអ�កស���តការណ៍ចំនួន ១៦����ស និងអង�ការ

ជា��គូចំនួន១០៕

��ះ�ម�សន�ិ�ត�ើកទី៩ 

ស�តំបន់�សុី (APA)



��ំទី១៦ ��ខ១៦១ ��កក�� ��ំ២០១៦

 ឯកអគ�រដ�ទូតអាលឺ�ម៉ង់�កម��ជា

    �ើល�ើញពីការរ�កច��ើនរបស់កម��ជា 

         

ស���ច ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ��ើសុំដល់ទូតសុ៊យ�៊�ត

 ជំរុញអ�កវ�និ�គ អ�ក��សចរមកកម��ជា

រដ�សភា�ៀបចំសិក�ាសាលា���ងយល់ពីការកសាង�លន��យ
 ម៉ា�����ដ�កិច� និងហិរ��វត�� ស��ប់�ៀបចំច��ាប់ថវិកាឆ�ាំ២០១៧
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