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 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបសវនាការជាមួយ

        គណ:��តិភូស����ជនចិន��ត�យូ�ន

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ �� មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល ���ត��ៀមរាប
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�រជូនពរ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលីកម� ក��ងំ�យ ប�� ��រតី �ើម��ី.....ទំព័រទី៤

��ឹត�ិប��រដ�ស�

�តិ� ទំព័រ

-ស���ច ��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� អ��ើញចូលរួមក��ងពិធី��ត់��ះនង�ល័�...១
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-ស���ច ��ង សំរ�ន �ំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀតរបស់����សចិន ��ល......១០

-ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួង�រ�រ�តិកម��� និង�ៀត�មព��ងឹ...១២

-គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម�ន��ើសុំស���ច���នរដ�ស�......១៤

-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�អំពីសមត�កិច�របស់��សួង.......១៩

-គណៈកម�ការកសិកម�រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�ទប់ស�ាត់បទ��ើស...........៣០

-រដ�ស�កម�����ើសុំស���ត�យូ�ន����សចិនជំរុញ���ជនមក..........៣៦

-រដ�ស���ើមពិនិត����ចក��ី�ងច��ប់ស�ពីី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ�រផ��ំ...៣៩

-ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់�មប��ល័យក��ងវត�......៤១

-ឯកឧត�មអគ����ធិ�ររដ�ស�ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយម���ី�ន់ខ�ស់......៤៥

-��បមុខ ៈ

      

រដ�ស�កម��� និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត��ិរ�ើវ�ស័យបរ���ន..... ទំព័រទី២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦
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ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���.ី.. ទំព័រទី៣៤
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��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ះរាជពិធីបុណ�� ��ត់��ះន័ង�ល �ន��រព���ើ�ើង����ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ���វនឹង���៤�ច

��ពិសាខ ឆ�ាំវក អដ�ស័ក ព.ស២៥៦០ ��ើទីលានជល់ដំរ� ក��ងរមណីយដ�ាន��វត�ិសា���អង�រ នា��ត�

�ៀមរាប ��ម��ះរាជាធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ��ះករុណា ��ះ�ទស���ច ��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះមហាក���� ����ះរាជាណាច��កម��ជា  ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �នអ��ើញចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ះ��រ ជាមួយ

វត�មានយ៉ាង��ើនកុះករ ពីសំណាក់ ស���ច ឯកឧត�ម

�កជំទាវ ថ�ាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា ��ឹទ�សភា 

រដ�សភា រាជរដ�ាភិ�ល ម���រីាជការ កងកម�ាំង��ដាប់អាវុធ

��ប់����ទ ជាពិ��ស ��ជាពលរដ� ��ល�នអ��ើញ

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀមរាប

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��យមកពិធីផ��ង��ផ��ល

�ន��រព���ើ�ើងតាមរយៈ 

�ឧសភរាជចំនួន៦ក��ាល។

អាហារចំនួន ៦មុខ ដូចជា 

��វូ ស���ក �ត ល� ����

និង��ជា�ើម �នដាក់

ឲ���ឧសភរាជបរ��គ។ 

ឆ�ាំ��ះ �ឧសភរាជ�ន

បរ��គ��ប់��ូវ ��ើន

ជាង�� បន�ាប់មកគឺ�ត 

មកពី��ត�នានា ��ល�នបង�ឲ��បរ�យាកាស ����ះរាជ

ពិធីបុណ�� បង�ាញពីវ�ស័យកសិកម���ះ មានភាពអធិក

អធមយ៉ាង����ង។

 �ឆ�ាំ��ះ ឯកឧត�ម 

ឃឹម បុ៊នសុង អភិ�ល�� 

គណៈអភិ�ល��ត��ៀមរាប

��ើជា���ចមាឃ  ចំ��ក

�កជំទាវ ��ើជា��ហួរ ។ 

បន�ាប់ពី�នប��ប់ពិធីតាម

��ប��ហ���សាសនា ��ះ

មហាក���� ��ះអង��នបួង

សួង សូមឲ��មានទឹក���ង

��ប់��ន់ ស��ប់ប��ើដល់វ�ស័យកសិកម� និងការរស់�

របស់��ជារា���ទូទាំង����ស ។ ��ះរាជពិធីបុណ����ត់

��ះនង�ល័ ���វ�នចាប់��ើមចំនួន៣ជំុ �ើវាល��ះ��។ 

និងស���ក �ើយតាមជំ�ឿបង�ាញថា ឆ�ាំ��ះការបង�

ប��ើនផល��ូវ  និង�ត  នឹងទទួល�នផល��ើន ។

 សូមជ��បផង��រថា ��ះជា�ើកទីពីរ�ើយ 

��ល��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�ល័ �ន��រព���ើ�ក��ង��ត�

�ៀមរាប ។ ��ះរាជពិធី ��លជា��ឹត�ិការណ៍ជា����ណី 

��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល���ត��ៀម�ប ��ម��ះ��ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់��ះម�ក����
�យឯកឧត�មអភិ�ល��ត��ៀម�ប ��ើ����ច�ឃ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បង�ាញពីវប��ធម៌���រ ��ើទឹកដីអង�រ��ះ ���វ��សង��ឹម

ថា នឹងអាចទាក់ទាញ���វ��សចរបរ��ស ឲ��មកទស��នា

កម��ជាកាន់����ើនផង��រ ៕

��ះករុ���ះ�ទស���ច��ះបរម�ថ ន�ត�ម សីហមុនី

��ះម�ក���� ����ះ���ច��កម��� �ង���ះ��

ធិបតីដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ង��ះ�ជពិធី��ត់��ះនង�័ល �ើទឹកដី

អង�រ���ត��ៀម�ប។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក

 �ក��ង��ះរាជសារលិខិតជូនពរ ស���ច��ធាន

រដ�សភា ��ះករុណា��ះ�ទ ស���ច��ះបរមនាថ 

ន�ត�ម  សីហមុនី  ��ពី��ះអង��ន��សិទ�ពរ 

បវរសួស�ី សិរ�មង�ល មហា���ើរ ជូនស���ច ក��ងឱកាស

បុណ��ច��ើនជន�ាយុ��ះ ��ះមហាក������ះអង�ក៏�ន

�ើក�ើងពីឧត�មភាព���ហាជាតិ របស់ស���ច��ធាន

រដ�សភា ផង��រ ។

 “ខ��ំមាន��ចក�ី�មនស��រ�ករាយ សូមស���ងនូវ

��ចក�ី�តសរ�ើរដ៏កក់����ជាទីបំផុត ជូនស���ចអគ�

មហាពញាច��ី អ�ក���ហាជាតិដ៏ឧត��ង�ឧត�ម ��ល�ន

សារជូនពរ ៖ ស���ច ��ង សំរ�ន �នពលិកម� កម�ំាងកាយ ប��ា ស�ារតី �ើម��ីជាតិ និង��ជាជនរហូតមក
����ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ជាខួបកំ�ើតរបស់ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន

��ធានរដ�សភា គ��ប់ ៨២ឆ�ាំ ឈានចូល ៨៣ឆ�ាំ ។  ក��ងឱកាសដ៏នក�ត�ឬក����ះ  ��ស���ត

�ើញមាន ��ះរាជសារ និងសារលិខិតជូនពរ ចំ�ះស���ចមកពី��ប់មជ��ដ�ាន �យ�ក��ង

��ះរាជសារ និងលិខិតជូនពរទំាង�ះ សុទ�សឹង�ន�ើក�ើងពីពលិកម�របស់ស���ច �ើម��ី

����សជាតិ និង��ជាជន តំាងពី�ើមរហូតមក ដល់��លបច��ប��ន���ះ ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៥

ស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ខិតខំបំ��ញភារកិច� �ើម��ីជាឧត�ម���ជន៍ ����ជាជាតិ 

មាតុភូមិ និង��ជារា���កម��ជា”  ��ះជាខ�ឹមសារ�ក��ង 

��ះរាជសាររបស់��ះមហាក���� ��ើជូនស���ចអគ�មហា-

ពញាច��ី ��ង សំរ�ន។

 មិនខុសគ�ា��ះ �សារលិខិតជូនពរចំ�ះស���ច 

ពីឥស��រជន ជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នកំពូលៗ����ង�ៀត ដូច

ជាសារលិខិតរបស់ ស���ចវ�បុល��នាភក�ី សាយ ឈុំ 

��ធាន��ទឹ�សភា សារលិខិតរបស់ ស���ចអគ�មហា��នា

បតី��� ហុ៊ន ��ន នាយករដ�ម��� ី��មទាំងសារលិខិត

ថ�ាក់ដឹកនាំ ��សួង មន�រី ម���រីាជការ����ងៗ�ៀត សុទ���

�ន�ើក�ើងថា ស���ច ��ង សំរ�ន �នលះបង់

កម�ាំងកាយ កម�ំាងចិត� និង��ជ�ាដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ក��ងការចូល

រួមចំ��ក អភិវឌ��ន៍����សជាតិរហូតមក។

 សូមជ��បថា �ក��ងឱកាសពិធីបុណ��ច��ើន

ជន�ាយុរបស់ស���ច��ធានរដ�សភា នា���ទី២៥ ��ឧសភា

��ះ ពិធី��បសាសនា �ន��រព���ើ�ើង�ឯភូមិ��ឹះ

របស់ស���ច ក��ងរាជធានីភ��ំ�ញ �ើយ�ក��ង��កឹ��ះ��រ

ត�ទំព័រទី ១៦

ស�ជិក ស�ជិ� គណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� ស�ជិករដ�ស� ��ក់ដឹក�ំអគ����ធិ�រ��នរដ�ស� អ��ើញជូនពរនិងក���ក��ចំ�ះស���ច���នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦  នីតិកាលទី៥
���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ 

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ���ឹក���ចន� ទី៣០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យ

មានវត�មានតំណាងរា���  ��ល��ើមសម័យ��ជុំមានចំនួន ៦៨រូប ។  អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម

យករ�ៀបវារៈចំនួន០៤ មកពិភាក��ា និងអនុម័ត ក��ងសម័យ��ជុំនា��ល��ះ ។

 រ�ៀបវារៈទាំង៤ ��លរដ�សភា�ន�ើកយកមក

ពិភាក��ានាសម័យ��ជុំ��ឹក���ទី៣០ ��ឧសភា��ះ មាន 

ទី១- ការស��ចករណី ឯកឧត�ម កឹម សុខា តំណាង

រា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ��ល���វ

��សួងមានសមត�កិច� ��ើការ�ទ

��កាន់ ។  ២- ការ�ះ����ត��ើស

តំាងសមាជិក��ទឹ�សភាចំនួន០១រូប។ 

៣- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន និង

ទី៤- ការពិភាក��ា និងអនុម័ត ��ចក�ី

��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម

�ើកិច���ម��ៀង រវាងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា 

និងរដ�ាភិ�លហុង��ី ស�ីពីការជំរុញ និងការ

ការពារ�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ ។

 �ក��ងរ�ៀបវារៈទី១គឺ អង�សភា�ន

អនុម័តយល់��ម ឲ����សួងមានសមត�កិច�បន�

នីតិវ�ធី �ើ�ទ��កាន់ឯកឧត�ម កឹម សុខា 

តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម ចំនួន

៦៨សំ��ង ។ ចំ��ករ�ៀបវារៈទី២ គឺរដ�សភា�ន

�ះ����ត��ើសតាំងឯកឧត�ម �ៀវ មុត ក��ងចំ�ម

��ក�ជនឈរ����ះចំនួន ០៦រូប ជាសមាជិក��ឹទ�សភា

សម័យ��ជុំរដ�ស��ើកទី៦ នីតិ�លទី៥ ���ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ច��ាប់��ះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ក��ងការបន� អនុវត�

�លន�ប�យរបស់រាជរដ�ាភិ�ល សំ�ការពារសិទ�ិ

និងឧត�ម���ជន៍កុមារ រួមទំាងការពារផល���ជន៍

នីតិកាលទី៣ ជំនួសសមាជិកមួយរូប ��លសុំលា��ង។

 ចំ��កការពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

ស�ពីីយុត�ធិម៌អនីតិជន ��លជារ�ៀបវារ�ទី៣វ�ញ គឺអង�សភា 

�នអនុម័តយល់��មទទួលយក��ចក�ី��ងច��ាប់ មក

ពិចារណា ចំនួន ៦៨សំ��ង។  ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ 

មានចំនួន ១៦ជំពូក និង ៨៩មា��។ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា ��ធានគណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌

��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល ��ការពិនិត�� និងសិក��ា 

��ចក�ី��ងច��ាប់ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម វង សូត 

រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម��ទា 

និងសហការ�  តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល  ជាអ�កការពារ

��ចក�ី��ងច��ាប់ ។ 

 ឯកឧត�ម វង សូត �នមាន��សាសន៍ជ��ប

អង���ជុំរដ�សភាថា ��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ �ៀបចំ�ើង

�យអនុ�មតាមកម�វ�ធីន��យ និងយុទ�សា���

ចតុ�ណ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ល����ត��ើ

កម�វ�ធីកំ��ទ��ង់ វ�ស័យអាទិភាពបួនយ៉ាង ��លក��ង

�ះមាន  កំ��ទ��ង់ច��ាប់  និងយុត�ិធម៌ ផង��រ ។ 

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា ��ចក�ី��ង

រដ�ស��ះ��ត��ើស�ំងស�ជិក��ឹទ�ស� នីតិ�លទី៣ ចំនួន០១រូប

ឯកឧត�ម វង សូត រដ�ម����ី�សួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម���
អ��ើញមក�រ�រ��ចក�ី��ងច��ប់

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

របស់ជនរង��ះ សហគមន៍ និងសង�ម។ ប��ើននូវការ

អប់រ� ទប់ស�ាត់ និងកាត់បន�យ នូវភាពអសកម�����ងៗក��ង

ជួរអនីតិជន ��ើយតប�នឹងវ�ធានការនានា��លរាជរដ�ា-

ភិ�ល រួមជាមួយ���សារសហគមន៍ ��គូអភិវឌ�� និង

អង�ការមិន��នរដ�ាភិ�លនានា ក��ងការអភិវឌ��អនីតិជន

ឲ��ក�ាយជាពលរដ�ល� និងអ�កបន���នរបស់����សជាតិ ។

 ឯកឧត�មបណ�តិ �៉�ន ប��ា �នមាន��សាសន៍

�ើក�ើងថា រដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏

�ន��ងច��ាស់ថា រដ����វធានារក��ាការពារសិទ�រិបស់កុមារ 

��ះ មួយជំពូកម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយ�ចុងប��ប់ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ទាំងមូល

    ចំនួន  ៦៨ សំ��ង ។

    បន�ាប់មក អង�សភា�ន

    បន�ចូលដល់ការពិភាក��ា

    និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

    ច��ាប់ ស� ីពីការអនុម័ត

    យល់��ម �ើកិច���ម-

    ��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

    កម��ជា  និង រដ�ាភិ�ល

    ហុង�� ីស�ពីីការជំរុញនិង

    ការការពារ�វ�ញ�មក 

��វ�និ�គ។ ��ចក��ី�ងច��ាប់��ះមានចំនួន ២មា��។ 

 ឯកឧត�ម ហ៊ូ ��ុី ��ធានស�ីទី គណៈកម�ការ

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក ��រដ�សភា ជាអ�កអានលទ�ផល��ការពិនិត��

និងសិក��ា ��ចក�ី��ងច��ាប់ ជូនអង�សភា ។  ឯកឧត�ម 

សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម���ី��តិភូ អមនាយករដ�ម���ី

�ើយក��ងអនុស��ាអន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�ិកុមារ �ន��ង

យ៉ាងលម�ិត ពីសិទ�ិកុមារ ��លមានសិទ�ិទទួល�នអប់រ�

�ៀនសូ�� សិទ�ិ�នទទួលការគាំពារក��ងស�ានការណ៍មាន

ស �ង�ាម និងការ��ឆាំងនឹងអាជីវកម���ដ�កិច� ឬការជួញ

ដូរ�ើកុមារ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក��ី�ងច��ាប់

រដ�ស�ពិ�ក�� និងអនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ ស�ីពីយុត�ិធម៌អនីតិជន ����ចន� ទី៣០ ��ឧស� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប�� ���នគណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

និងជាអគ���ខាធិការ ��មុ��កឹ��ាអភិវឌ��ន៍កម��ជា (CDC) 

និងសហការ� តំណាងរាជរដ�ាភិ�ល ជាអ�កការពារ��ចក�ី

��ងច��ាប់។ 

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នជ��បជូន 

អង���ជុំរដ�សភាថា កិច���ម��ៀងរវាងរាជរដ�ាភិ�ល

កម��ជា និងរដ�ាភិ�លហុង�� ីសី�ពីការជំរុញ និងការការពារ 

�វ�ញ�មក ��វ�និ�គ �នចុះហត���ខា�រាជធានី

ភ�ំ��ញ កាលពី���ទី១៤ ��មករា ឆ�ាំ២០១៦ �យមាន

ឯកឧត�មផ�ាល់ ជាតំណាងឱ��រាជរដ�ាភិ�ល ����ះរាជា-

ណាច��កម��ជា និងឯកឧត�ម ភី�ើ សុីចាតូ (Peter 

Szijjarto) រដ�ម���ីការបរ��ស និងពាណិជ�កម� ����ស

ហុង��ី តំណាងឲ��រដ�ាភ�ិលហុង��ី ។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា �នគូសប��ាក់

ពីសារៈសំខាន់����ចក�ី��ងច��ាប់��ះថា នឹងធានាដល់

ភាគីម�ាងៗ ចំ�ះការវ�និ�គ �ើទឹកដីរបស់ខ��ន នូវការ

ផ�ល់����ឹត�ិកម� �យ��ើភាពគ�ា ចំ�ះការវ�និ�គ ��

ភាគីទាំងសង�ាង និងគ�ានការ��ស�ើង ការមិន��ើជាតូប-

នីយកម� ឬអស��ាមិកករណ៍ នូវ��ព��សម��ត�ិរបស់អ�កវ�និ-

�គ ការផ�ល់ និងការអនុ��ះ��ើភាព �ើក��ង��ជា

����តឹ�កិម� ��លភាគីជាម�ាស់ផ�ះមាន �យ��ក ទាក់ទង

�នឹងកិច���ម��ៀងសហព័ន�គយ តំបន់��ដ�កិច���រ� 

កិច���ម��ៀងសហព័ន�ហិរ��វត�� ឬកិច���ម��ៀងអន�រជាតិ

ទាក់ទងដល់កិច�ការសារ�ើពន�។

 ឯកឧត�ម សុខ ចិន�ា�ភា រដ�ម��� ី��តិភូអម

នាយករដ�ម��� ី�នគូសប��ាក់�ៀតថា តាមរយៈកិច���ម-

��ៀង��ះ កម��ជានឹង�ះជំហានថ�ីមួយ�ៀត ក��ងការ

ទាក់ទងវ�និ�គពី����សជាមិត� តាមរយៈការប��ើន

ជំ�ឿទុកចិត� ពីសំណាក់វ�និ�គិនហុង��ី ។ 

 អង�សភា�នពិភាក��ា និងអនុម័ត��ចក�ី��ង

ច��ាប់��ះ មួយមា��ម�ងៗ តាមនីតិវ�ធី �ើយចុង��យ 

អង�សភា�នអនុម័តយល់��ម �ើ��ចក�ី��ងច��ាប់

ទំាងមូលចំនួន ៦៨សំ��ង។

 សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ �ន

ផ�ាក���ឹក�����ឆ�ាំដ��ល ��លា��ង ១២:១៤នាទី។ 

សម័យ��ជុំរដ�សភា�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ បន��ៀត នឹង

មានជូនដំណឹង��ល��យ ៕

រដ�ស�ពិ�ក�� អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រអនុម័តយល់��ម�ើកិច���ម��ៀងរ�ង�ជរ��ភិ�លកម��� និងរ��ភិ�លហុង��ី ស�ីពី�រជំរុញ និង�រ�រ�រ�វ�ញ�មក��វ�និ�គ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ច ��ង សំរ�ន គាំ����ុមហ៊ុនថ�ីមួយ�ៀត របស់����សចិន ��ល��ងមកបណ�ាក់ទុន �កម��ជា
ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ះរាជាណាច��កម��ជា �ន

អនុ��ាតឱ�� �ក ចាង លិ អគ�នាយក និងជា��ធាន��ុម���ក��ាភិ�លសហព័ន�អចលន��ព��

ហ��លិ ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ����ក���ទី១៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦

�ឯភូមិ���ះស���ច ក��ងរាជធានីភ�ំ��ញ ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ា�ះ �ក ចាង លិ �ន

ជ��បជូនស���ច��ធានរដ�សភាថា សហ��សរបស់

�ក គឺជាសហ��សធំមួយ �����សចិន ��លមាន

ទុនវ�និ�គជាង ១០ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក និងអាចរក

��ក់ចំ��ញ�នជាង ២,០០០លានដុល�ារ។ �ក�ន

ប���មថា សហ��សរបស់�ក �នចាប់អារម�ណ៍ក��ង

ការមកវ�និ�គ �����សកម��ជា �ើយរដ�ាភិ�ល ��

សាធារណរដ� ��ជាមានិតចិន ក៏�នជំរុញឲ��សហ��ស 

របស់�ក មកវ�និ�គ�������ស��រ ជាពិ��ស

���ះរាជាណាច��កម��ជា។

 ឯកឧត�ម ��វ ពិសិដ� នាយកខុទ�កាល័យស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �ន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ជ��បអ�កសារព័ត៌មាន ���យជំនួប�ះថា 

�ក ចាង លិ មានបំណងមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា ដូចជា��ងប��ើត�ងច��ផលិត�រ� �

��ត���ះសីហនុ និងបណ�ាក់ទុន�ើវ�ស័យ ��ស-

ចរណ៍ ពាណិជ�កម� និង វ�ស័យអចលន��ព�� ។ 

ឯកឧត�មនាយកខុទ�កាល័យ�នមាន��សាសន៍ 

បន�ថា �ក ចាង លិ �ន��ើសំុស���ច��ធាន

រដ�សភា ជួយគាំ��ដល់ការវ�និ�គរបស់�ក 

�����សកម��ជា ។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា �នស�ាគមន៍ និងគាំ��ចំ�ះ

ការវ�និ�គ របស់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិ� 

����សកម��ជា ។ ស���ចមាន��សាសន៍បន�ថា 

បច��ប��ន�����សកម��ជាមាន សុខសន�ភិាព ស�រិភាព

ន��យ ដូ���ះ ទិស���មួយគត់របស់កម��ជា

សព���� គឺជំរុញការអភិវឌ����ដ�កិច� ឲ���នខ�ាំង

ក�ា ។  រដ�សភា និងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា ��ង��

ជំរុញនិង �ើកទឹកចិត�វ�និ�គិនបរ��ស មក

បណ�ាក់ទុន�កម��ជាឲ���នកាន់����ើន �ើម��ី

ជាកម�ាំងចលករ ក��ងការកសាង អភិវឌ��ន៍��ដ�កិច� 

ឲ��មានការរ�កច��ើន�ើង។

 ស���ច�នមាន��សាសន៍ថា ក��ងរយៈ��ល

ចុង��យ��ះ វ�ស័យអចលន��ព���កម��ជា�ន

នឹងកំពុងរ�កច��ើនយ៉ាងខ�ាំង ��លជាឱកាសមួយល� 

ស��ប់សហព័ន�អចលន��ព��ហ��លិមកបណ�ាក់ទុន៕
ស���ច���នរដ�ស�ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយអ�កវ�និ�គជន�តិចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នគូសប��ាក់ថា កម��ជា

និង�ៀតណាម ជាមិត�ជិតខាងដ៏ល� ��ល�នជួយគ�ា�

វ�ញ�មក ���ប់កាលៈ��សៈ គឺ���លលំ�ក និង

���ល����សមានសុខសន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ។ 

ស���ច�ន�ើក�ើងថា កងទ័ព�ៀតណាម �នពលិកម�

យ៉ាង��ើន �ក��ងការរ��ះ����សកម��ជា ��ញពីរបប

���រ��ហម �ឆ�ាំ១៩៧៩។

 ឯកឧត�ម ង៉ូ ស៊ុនលិច�� �នស���ងការអបអរ-

ស���ច ��ង សំរ�ន ជំរុញ��សួងការពារជាតិកម��ជា និង�ៀតណាម

ព��ឹងការយកចិត�ទុកដាក់ ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព តាម��ំ��ន
ក��ងដំ�ើរអ��ើញបំ��ញ��សកកម� ���ះ-

រាជាណាច��កម��ជា គណៈ��តិភូ��សួង ការពារជាតិ

��សាធារណរដ� សង�មនិយម�ៀតណាម ដឹកនាំ

�យឯកឧត�មនាយឧត�ម��នីយ៍ ង៉ូ ស៊ុនលិច�� 

(NGO Xuan Lich) រដ�ម��� ី�នអនុ��ាតចូលជួប

សវនាការ និងស���ងការគួរសម ជាមួយស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

�វ�មានរដ�សភា  នាល�ាច���ទី ៣១  �� ឧសភា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��ល�ក��ងជំនួបសវនាការ��ះ ស���ច

��ធានរដ�សភា �នជំរុញដល់��សួងការពារជាតិ

����សកម��ជា និង�ៀតណាម រួមគ�ា��រក��ាសន�សុិខ 

សុវត�ិភាព �តាម��ំ��ន ������សទំាងពីរ  ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា�នស�ាគមន៍ ចំ�ះដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់គណៈ��តិភូ និង�នវាយត���ខ�ស់ ��ការ

អ��ើញមកកាន់����សកម��ជា���ល��ះ របស់គណៈ

��តិភូថា មានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការព��ឹងព��ីក

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ ជា����ណី រវាង

����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម �ើ��ប់វ�ស័យ ពិ��ស

�ើវ�ស័យការពារជាតិ កាន់��ល����ើរ�ើង��ម�ៀត។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �ន

វាយត���ខ�ស់ ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�ិការដ៏ល� រវាងរដ�-

សភាកម��ជា និងរដ�សភា�ៀតណាម ជាពិ��ស ការផ�ាស់

ប��រដំ�ើរទស��នកិច� បទពិ�ធន៍គ�ា�វ�ញ�មក រវាង

រដ�សភា����សទាំងពីរ។ ឯកឧត�ម ងូ៉ សុ៊នលិច�� (NGO 

Xuan Lich) រដ�ម���ី��សួងការពារជាតិ�ៀតណាម �ន

��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយជំរុញ និងគាំ�� 

សាទរ ចំ�ះស�ា��ដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា របស់ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ល�ន��ើឲ��កម��ជា

មានការ�រពច��ាប់ និងមានការអភិវឌ���ើ��ប់វ�ស័យ ។ 

ឯកឧត�មរដ�ម���ី �ន�ើក�ើងថា ����ស�ៀតណាម

មានការសប��ាយរ�ករាយយ៉ាង����ង ���ល�ើញ

កម��ជាមានការរ�កច��ើន ។

កិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង��សួង ការពារជាតិកម��ជា និង

��សួងការពារជាតិ �ៀតណាមបន��ៀត �ើម��ីឲ��ស�ាប័ន

ការពារជាតិ ������សទាំងពីរ មានឱកាសបន�កិច�សហ-

��តិបត�ិ នឹងគ�ាកាន់��ល� ប���ម�ៀត �ើម��ីប��ើផល

���ជន៍ ����សនិង��ជាជនទាំងពីរ។

 ស���ច��ធានរដ�សភា �នគាំ��ការ�ើក�ើង

របស់ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និង�ន��ើដល់��សួង

ការពារជាតិទាំងពីរ����ស (កម��ជា-�ៀតណាម) ប���ម

ការយកចិត�ទុកដាក់ �ើការ��រក��ាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព

�តាមបន�ាត់��ំ��ន �ើម��ីជំរុញដល់ការ�ះប����ល

���ំ�ន ������សទាំងពីរ ឲ���ន�ឿន ក៏ដូចជាការជំរុញ

ដល់ការអភិវឌ���តាមបន�ាត់��ំ��ន របស់រដ�ាភិ�ល

កម��ជា និង�ៀតណាម ផង��រ ៕

ស���ចអគ�ម�ព�ច�� ី��ង សំរ�ន ���នរដ�ស� ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ��សួង�រ�រ�តិ����ស�ៀត�ម �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម �នមក

បំ��ញទស��នកិច�ជាផ��វការ និងមិត�ភាព�����សកម��ជា 

�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�ិការ

រវាង����សទាំងពីរ កម��ជា-�ៀតណាម ឲ��រ�ត��រ�ងមាំ��ម

�ៀត ពិ��ស កិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ 

����ះរាជាណាច��កម��ជា និងទី��ងុហូជីមិញ ��សាធា-

រណរដ�សង�មនិយម�ៀតណាម។

 �ក��ងជំនួបសវនាការជាមួយស���ច��ធាន

រដ�សភា ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នជ��បជូន 

ស���ច��ធានរដ�សភាថា មកដល់�����ះ កិច�សហ��តិ-

បត�ិការរវាងរាជធានីភ�ំ��ញ និងទី��ុងហូជីមិញ មានរយៈ

��ល១២ឆ�ាំ�ើយ។ �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច�នា��ល��ះ

កាលពី���ទី១ ��មិថុនា គណៈ��តិភូ ក៏�នជួបពិភាក��ា

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ��ំ�ញ ក��ងការជំរុញ និង

ព��កីកិច�សហ��តិបត�កិាររវាងទី��ងុទាំងពីរប���ម�ៀត��រ។

 ��ពី��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ��ត�ាគាំ�� 

នូវសម�័ន�ភាពរាជធានីភ� ំ��ញ និងហូជីមិញ ឯកឧត�ម 

ឌិញ  ឡាថាំង  �ន��ើសំុ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី

គណៈ��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀតណាម
�ន��ើសុំស���ច��ធានរដ�សភា ការពារ

និង�ើកទឹកចិត�អ�កវិនិ�គទុន
�ៀតណាម�កម��ជា

ស���ចអគ�មហាពញាច���  ��ង  សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា  �នអនុ��ាតឲ��ឯកឧត�ម 

ឌិញ ឡាថាំង សមាជិកការ�យាល័យន��យ

មជ��ិមបក�� កុម� �យនីស��ៀតណាម និងជា

��ខាគណៈកម�ាធិការបក�� ទី��ុងហូជីមិញ 

និងគណៈ��ត�ភូ ចូលជួបស���ងការគួរសម 

�វ�មានរដ�សភា នា���ក���ទី២ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦��ះ ខណៈ��លឯកឧត�ម ឌិញ ឡា

ថាំង ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ អ��ើញមកបំ��ញ

ទស��នកិច� ���ះរាជាណាច��កម��ជា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ជាមួយគ�ា��ះ��រ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ

��តិភូក៏�នវាយត���ខ�ស់

ចំ�ះការរ�កច��ើនរបស់

����សកម� �ជា  �យ  

ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង 

�នគូសប��ាក់ថា សមិទ�-

ផល��លកម��ជាទទួល�ន

នា��លបច��ប��ន���ះ គឺ�ើត

��ង សំរ�ន ជួយជំរុញកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងទី��ុង 

និង��ត�����ងៗ�ៀត ������សទាំងពីរ ឲ���ន��ើន

��ម�ៀត ជាពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ត� ��ុង

នានារបស់កម��ជា ជាមួយនិងទី��ុងហូជីមិញ ����ស

�ៀតណាម។ ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ �នគូស

ប��ាក់ថា ទី��ងុហូជីមិញ �ន��ៀមខ��នជា��ច ក��ងការ

��ើកិច�សហ��តិបត�ិការ និងចងសម�័ន�ភាព ជាមួយ��ត�

និង��ងុនានា របស់កម��ជា �ើម��ីជំរុញការអភិវឌ�� និងផ�ល់

ផល���ជន៍ដល់����សទាំងពីរ។

��ញពីទឹក��ះទ័យយកចិត�ទុកដាក់ ចំ�ះ����សជាតិ

និង��ជារា���របស់ ��ះករុណា ��ះ�ទ ស���ច

��ះបរមនាថ ន�ត�ម សីហមុនី ��ះមហាក����

����ះរាជាណាច��កម��ជា ក៏ដូចជាថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន

កំពូលៗរបស់កម��ជា រួមមានស���ចអគ�មហាពញាច��ី 

��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ជា�ើម។

 ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន �នគាំ��

ចំ�ះការ�ើក�ើងរបស់ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង។ 

ស���ច�នគូសប��ាក់ថា ក��ងនាមស�ាប័ននីតិប����ត�ិ

ស���ច���នរដ�ស�អនុ��តឲ��គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម ចូលជួបស���ង�រគួរសម �វ��នរដ�ស�

គណ:��តិភូបក��កុម��យនីស��ៀត�ម���វ�នស���ចអគ�ម�ព�ច��ី ��ង សំរ�ន អនុ��តចូលជួបស���ង�រគួរសម ក��ងឱ�សមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចមានក�សីប��ាយរ�ករាយជាខ�ាំង ��ល�ន�ើញចំណង

មិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាង����សទាំងពីរ 

កម��ជា-�ៀតណាម ��លមានការរ�កច��ើនជាលំដាប់។ 

ជាមួយគ�ា��ះស���ចសំុឲ��កិច�សហ��តិបត�កិាររវាងរាជធានី

ភ��ំ�ញ និងទី��ងុហូជីមិញ ទទួល�នលទ�ផលល� ប��ើដល់

ការរ�កច��ើន និង��ចក�សុីខ��ជាជន��ទី��ងុទាំងពីរ។

 ជាទីប��ប់គណៈ��តិភូ�ន���ងអំណរគុណ

យ៉ាង��ល�� ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ��ល�ន

ចំណាយ��លដ៏មានត��� អនុ��ាតឲ��គណៈ��តិភូ�ន

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ។ ជាមួយ

គ�ា��ះ ឯកឧត�ម ឌិញ ឡាថាំង �ន��ើសំុដល់ស���ច

��ធានរដ�សភា ��ត�ាជួយការពារ និងគាំ���ើកទឹកចិត� 

ដល់អ�កវ�និ�គទុន និង��ជាជន�ៀតណាម ��ល�ន

កំពុងរស់� និង��ើវ�និ�គ�កម��ជា៕

��ស���ត�ើញមានវត�មានឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �នដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា

រដ�សភា។ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការ

រដ�សភា �នដឹកនាំថ�ាក់ដឹកនាំ និងម���ីរាជការ ��អគ�-

��ខាធិការដ�ានរដ�សភា។ �កជំទាវ ឃួន សុដារ� 

តំណាង��ុមសភាជាតិកម��ជា ��អ�កន��យសភា���ី 

និងថ�ាក់ដឹកនាំឥស��រជនជា��ើន�ៀត ចូលជូនពរ និងជូន

ក �ន�កផ�ា ចំ�ះស���ច��ធានរដ�សភា ផ�ាល់ផង��រ ។

 �ក��ងឱកាស�ះ ថ�ាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏�ន

គូសប��ាក់ថា “ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

�នដឹកនាំស�ាប័នរដ�សភា �ន�គជ័យជាបន�បន�ាប់ 

ពិ��ស ស���ច�នចូលរួមចំ��ក កសាងសមិទ�ផល

�ើ��ប់វ�ស័យ របស់សង�មជាតិ ទាំង���កពុទ�ច�� និង

អាណាច�� សំ�កាត់បន�យភាព���ី� របស់��ជាពលរដ� 

ក៏ដូចជាអភិវឌ��ន៍����សជាតិឲ��ស��ច�ន ការរ�កច��ើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ៕

តមកពីទំព័រទី ៥  �រលិខិតជូនពរ ប��ញពីពលិកម�របស់ស���ច...

ស�ជិកគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស� និងរដ�ស� �នជូនពរ ជូនចំ�ះស���ច���នរដ�ស� ក��ងឱ�សគ��ប់ជ��យុ៨២ �នចូល ៨៣��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភា កំណត់���ទី៩ មិថុនា បន�សម័យ��ជុំ �យឯកឧត�មរដ�ម���ី
��សួងយុត�ិធម៌ ���វចូល��ើយបំភ�ឺផ�ាល់មាត់ ជូនរដ�សភា

 ចំ��ករ�ៀបវារៈ����ង�ៀត ��លគណៈកម�ា-

ធិការអចិ���យ៍រដ�សភា �នពិភាក��ានិងអនុម័ត�ះមាន 

ការអនុម័តយល់��ម��គល់ ��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� ជូនគណៈ

កម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ 

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

នីយកម� និងសំណង់ ��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា �យ

សហការជាមួយគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិ-

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា  �ន�ើកកិច���ជុំ���ឹក���ទី៦ ��មិថុនា 

ឆ�ាំ២០១៦ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា �នពិភាក��ា 

និងអនុម័ត�ើរ�ៀបវារៈចំនួន៧។ ក��ង�ះ អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម �ើកាលបរ����ទបន�សម័យ

��ជុំ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ����ទី០៩ ��មិថុនា ឆ�ា ំ២០១៦ ��លា��ង ៨:០០នាទី��ឹក �យមាន

រ�ៀបវារៈ��មួយ គឺការ��ើយបំភ�ឺជូនរដ�សភា របស់ឯកឧត�ម  អង� វង��វឌ��ានា  រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌  ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើ

រ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជុំអនុម័តយល់��ម ��គល់��ចក�ី��ង

ច��ាប់ស�ីពី ការអនុម័តយល់��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 ជូនគណៈកម�ការសាធារណការ ដឹកជ���ន 

ទូរគមនាគមន៍ ��សណីយ៍ ឧស��ាហកម� ��� ថាមពល 

ពាណិជ�កម� �ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ��

រដ�សភា ពិនិត�� និងសិក��ា �យសហការជាមួយគណៈ-

កម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត� ិការ អន�រជាតិ

�សនាការ និងព័ត៌មាន �ើយ��ើរ�យការណ៍ជូន 

គណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 បន�ាប់មក អង���ជុំ�នអនុម័តយល់��ម��គល់ 

��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការអនុម័តយល់��ម�ើពិធីសារ 

វ��ធនកម�កិច���ម��ៀងវ�និ�គ ទូលំទូលាយអាស៊ាន 

ជូនគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�កិារ អន�រជាតិ 

�សនាការ និងព័ត៌មាន��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា 

�យសហការជាមួយ គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ 

កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក �ើយ

��ើរ�យការណ៍ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ។

 អង���ជំុ�នអនុម័តយល់ ��ម��គល់��ចក��ី�ង

ច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគការផ��ំា�សិកា 

ជាលិកានិងសរ�រាង�មនុស�� ជូន គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ធិម៌��រដ�សភា ពិនិត��និងសិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការ

នារ� �ើយ��ើរ�យការណ៍ ជូនគណៈកម�ាធិការអចិ���យ៍

រដ�សភាវ�ញ។

 ព័ត៌មានលម�ិតស�ីពីលទ�ផល ��កិច���ជុំគណៈ-

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភា នា��ឹក��ះ អគ���ខាធិការ

ដ�ានរដ�សភា នឹង��ញជា ��ចក�ី��កាសព័ត៌មាន ជូន

សាធារណជន�ន��បនា��លបន�ិច�ៀត៕

កិច���ជុំគណ:ក��ធិ�រអចិ���យ៍រដ�ស����ទី៦ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ឹត�ិប��រដ�ស�

១៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌
��ើយបំភ�ឺជូនអង�សភា

អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 សម័យ��ជុំរដ�សភានា�����ះ �ៀបចំឲ��មានការ

��ើយសំណ�ររបស់ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា រដ�ម���ី

��សួងយុត�ិធម៌ និងសហការ� តបតាមសំ�ើរបស់��ុម 

តំណាងរា���ហត���ខី ��គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ។

 សំណ�ររបស់តំណាងរា���គណបក��ស េ �ង�ាះជាតិ

��ល�ន�ទសួរដល់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មានចំនួនបី 

គឺទី១-សួរពី�លការណ៍ច��ាប់ និង�លន��យ

��ហ�ទណ� របស់រាជរដ�ាភិ�ល ពាក់ព័ន�ការឃុំខ��នជន

���វ�ទប��ះអាសន� (�លការណ៍ និងការអនុវត�

ជាក់���ង និងអធិការកិច�ឃុំខ��ន)។ ទី២-ការប�ឹងបរ�ហារ 

និងអំណាច��ើអធិប��ា របស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ និង 

ទី៣-សំណ�រ����ងៗមួយចំនួន�ៀត �ចំ�ះមុខអង�សភា។

 ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា �ន��ើយ�នឹង

សំណ�រទី១ថា �ងតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�����ះ-

រាជាណាច��កម��ជា ���ម�ុើបសួរ��សាលាដំបូង

រាជធានី-��ត� និងសភា�ុើបសួរ��សាលាឧទ�រណ៍ មាន

សិទ�ិអំណាចទាក់ទងនឹងការឃុំខ��ន�យឯករាជ�� ក��ងការ

���ងរកការពិតក��ងសំណ�ំ�ឿងក�ី �យ��ើការ�ុើបសួររក

ភ័ស��តាង ទាំងភ័ស��តាងដាក់បន��ក។ �ើម��ីធានាឲ��ដំ�ើរ

ការ��ការ�ុើបសួរ���ងរកការពិតរបស់���ម�ុើបសួរ 

����ឹត���នល����ើរ និង��កប�យ��សិទ�ភាព 

��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� �នផ�ល់ឲ�����ម�ុើបសួរនូវសិទ�ិ

រដ�សភា����ះរាជាណាច��កម��ជា �នបន�សម័យ��ជំុ�ើកទី៦ នីតិកាលទី៥ ��មអធិបតីភាព

ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ចអគ�មហាពញាច��� ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា ����ក���ទី៩ ��មិថុនា

ឆ�ាំ ២០១៦��ះ �យមានវត�មានតំណាងរា��� ��ល��ើមសម័យ��ជុំ មានចំនួន ៥៨រូប ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

អំណាចក��ងការ��ញវ�ធានការនិរន�រាយនានា ជាពិ��ស

វ�ធានការ��ការឃុំខ� �នជាប��ះអាសន�។ ការឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន���ះ មាន��ងក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� 

ចាប់ពីមា�� ២០៣ ដល់មា�� ២២២។

 ឯកឧត�មបន�ថា ការស��ចឃុំខ� �នជាប��ះ

អាសន� គឺជាអំណាចធំបំផុតរបស់���ម�ុើបសួរ �ើយ

វ�ធានការ��ះ ក៏ប៉ះពាល់ខ�ាំងផង��រ ដល់សិទិ���រ�ភាព

របស់ជន���វ�ទ �ក��ងស�ានភាព��លមិនទាន់មាន

សាល��ម ឬសាលដីកាផ�ន�ា�សស�ាពរ របស់តុលាការ

��ើយ។ ��តុ��ះ �ងតាមប��ត�ិ��មា�� ២០៣ 

����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ� ការឃុំខ��នប��ះអាសន� នឹង

អាច��ើ��ន លុះ����ជាការចាំ�ច់ និង���វ�រព

តាមលក�ខណ�នីតិវ�ធី និងថិរ��លា��ការឃុំខ��ន ��លមាន

��ង�ក��ង��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

         ���ង់ចំណ�ច��ះ ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��ានា 

�នពន��ល់ថា អំពីលក�ខណ� និងមូល��តុ��ការឃុំខ��ន

ប��ះអាសន� “ការឃំុខ��នប��ះអាសន� អាច��ើ�ន��

ចំ�ះករណី�ទ��កាន់ពីបទឧ��ិដ� ឬបទមជ��ិម  ��ល 

ច��ាប់កំណត់ផ�ន�ា�សដាក់ពន�នាគារ ��ើ ឬ�ើសពី១ឆ�ាំ។

ការស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� ���វមានសំអាង��តុ

�ើយ���ម�ុើប

សួរ ���វ�ង�

ក��ងដីការស��ច

ឲ��ឃុំខ� �នប��ះ

អាសន�នូវមូល��តុ

��ការឃំុខ��នប��ះ

អាសន� ��លមាន

��ងក��ងមា��២០៥ ����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�“។ 

 ចំ�ះនីតិវ�ធី��ការស��ចឃំុខ��នប��ះអាសន� 

វ�ញ ���វ�នឯកឧត�មរដ�ម���ី�នជ��បជូនអង�សភាថា  

���មអាចស��ចអំពីវ�ធាន��ការឃំុខ��នប��ះអាសន�

��ះ �យគំនិត��ើមរបស់ខ��នផ�ាល់ ឬតាម��ចក�សីន�ដិ�ាន

របស់��ះរាជអាជ�ា មុននឹងស��ចឃុំខ��នប��ះអាសន� 

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ ចូល��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�
ពីសមត�កិច���សួង

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

���ម�ុើបសួរ���វជូនដំណឹងដល់ជន���វ�ទ �ើយ

ទទួលការកត់សម�ាល់នានារបស់ជន���វ�ទ ��សិន�ើ

ជន���វ�ទមាន��ធាវ�អមផង�ះ ��ធាវ����វបង�ាញ

ម����យការពារខ��ន។ ���ម�ុើបសួរក៏���វជូនដំណឹង

ផង��រដល់��ះរាជអាជ�ា �ើម��ីទទួល�បល់ និងការ

កត់សម�ាល់����ងៗ ទាក់ទងនឹងការឃុំខ��នប��ះអា-

សន��ះ។ ��សិន�ើ���ម�ុើបសួរស��ចឃុំខ� �ន

ប��ះអាសន� ���ម�ុើបសួរ���វ��ញដីកាស��ចឲ��

ឃុំខ��នប��ះអាសន� ��លដីកា��ះ���វជូនដំណឹងភ�ាម

ដល់��ះរាជអាជ�ា និងជន���វ�ទ។ ���ម�ុើបសួរ 

��ញដីកាបង�ាប់ឲ��ឃំុខ��ន �ើម��ីប��ាដល់��ធានពន�នាគារ 

ឬមណ�លឃំុខ��នឲ��ទទួល និងឃំុខ��នជន���វ�ទ��លមាន

កំណត់�ក��ងដីកាស��ចឲ��ឃុំខ��នប��ះអាសន�។

 ឯកឧត�មរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌�ន��ើយចំ�ះ

សំណ�រទី២ ��លសួរអំពីការប�ងឹបរ�ហារ និងអំណាច��ើអធិ-

ប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ �យ�ន�ើក�ើងថា

ខ�� ំ�ទសូមអនុ��ាត�រពជ��បជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�-

ឧត�ម ��ត�ា��បថា មានការបក��យខុសៗគ�ា អំពីសិទ�ិ

អំណាចរបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ ទាក់ទងនឹងអំណាច

អធិប��ា ��លមាន��ងក��ងមា�� ២៩ ����មនីតិវ�ធី

��ហ�ទណ� ��ល��ងក��ងកថាខណ�ទី១ ថា “រដ�ម����ី�សួង

យុត�ិធម៌ អាចប�ឹងបរ�ហារ�អគ���ះរាជអាជ�ា អមសាលា

ឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា អមសាលាដំបូង អំពីបទ��ើស

��លខ��ន�នដឹង អាច��ើអធិប��ាតាមការ��នាំជាលាយ

លក�ណ៍អក��រ ��ល���វដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿងឲ��

អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា ��ើការ�ទ��កាន់ ឬ��ើ

��ចក�សីន�ដិ�ានយ៉ាងណា តាមការ��លរដ�ម���យីល់�ើញ

ថា ជាការគួរ។ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច��ើអធិប��ា

ដល់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ាឲ����ើការតម�ល់ទុក

ឥតចាត់ការនូវ�ឿងក�ី��ហ�ទណ�ណាមួយ�ន�ើយ” ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម�នបន�ថា ចំ�ះបទប����ត�ិ��មា��

��ះ ខ���ំទសូម��ើការគូសប��ាក់ជូនអង�សភាដ៏ឧត��ង�ឧត�ម

នូវចំណ�ចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង��ម ៖

 ទី១-រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺជាសមាជិករាជ-

រដ�ាភិ�ល និងមានតួនាទីជា��ក��ទំនាក់ទំនង�វ�ញ

�មក រវាងអំណាចតុលាការ និងអំណាច����ងៗ�ៀត 

��លមាន��ងក��ងរដ�ធម�នុ�� ����ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពិ��ស អំណាចនីតិប����ត� ិនិងអំណាចនីតិ��តិបត� ិបុ៉��� 

រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនមានសិទ��ិើម��ី��ៀត��ក�

ក��ងការស��ចនានា�ក��ងដំ�ើរការ�ឿងក�រីបស់���ម

ឬរបស់សាលាជ��ះក�ី ��លជាអំណាចឯករាជ���ះ��។

 ទី២-ចំ�ះបណ�ងឹបរ�ហារ ��លមាន��ងក��ងមា��

២៩����មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�ខាង�ើ មានន័យថា ជាការ

ប�ងឹ�អគ���ះរាជអាជ�ាអមសាលាឧទ�រណ៍ ឬ��ះរាជអាជ�ា

អមសាលាដំបូង ឲ���នដឹងអំពីអត�ភិាព ��បទ��ើសណា

មួយ��លរដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម�នដឹងក��ង�លបំណង

ប �ង�ាបបទ��ើសក��ងសង�ម។ ��យពី�នទទួលពាក��

បណ�ងឹរបស់រដ�ម��� ីអគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជអាជ�ា អាច

ចាត់នីតិវ�ធីបន� �យអនុ�មតាម��មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ�។

 តាមអត�ន័យ��ច��ាប់��ហ�ទណ� បណ�ឹងបរ�ហារ 

អាច���វ�ន��ើ�ើង�យ  ពលរដ� ឬ អង�ការ  ស�ាប័ន 

�អាជ�ាធរមានសមត�កិច� តាមការកំណត់របស់ច��ាប់។ 

បណ�ងឹបរ�ហារ អាចជាកាតព�កិច�របស់បុគ�ល��ប់រូប ��ល

�នដឹងអំពីបទ��ើសណាមួយ ���វប�ងឹបរ�ហារជាដាច់ខាត។

ក��ងករណីអាក់ខានក��ងការបំ��ញកាតព�កិច���ះ ការអាក់-

សម័យ��ជុំរដ�ស����ទី៩ មិថុ� គឺ��ប់�រ��ើយបំភ�ឺរបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��លជាសិទ�ិជ��ះក�ីរបស់���មឯករាជ���ះ�ើយ។ 

បុ៉��� ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ មិនអាច

��ើ�ើង�យផ�ាល់មាត់�ន�� �លគឺការ��ើអធិប��ា��ះ 

���វ��ើ�ើងជាលាយលក�ណ៍អក��រជាដាច់ខាត ��ល���វ

ដាក់ប���ល�ក��ងសំណ�ំ�ឿង។

 ជាទូ� អំណាច��ះ ទុកស��ប់��ើ��ស់�

��ល��លរដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ពិនិត���ើញនូវភាពខ�ះ

ច����ះក��ងការអនុវត� ពិ��ស ស��ប់បទ��ើសធ�ន់ធ�រ 

ប៉ះពាល់ដល់សន�សុិខជាតិ ��លមិន��នជា�ឿងរវាងបុគ�ល 

និងបុគ�ល�ះ�ើយ។ ជាការកត់សម�ាល់ ចាប់តាំងពីមាន

ការអនុវត���មនីតិវ�ធី��ហ�ទណ���ះមក រដ�ម���ី��សួង

យុត�ធិម៌ មិនទាន់�ន��ើ��ស់អំណាច��ះម�ងណា�ើយ

ខាន��ះ ជាបទ��ើស��ល���វ�នកំណត់�យច��ាប់

��ហ�ទណ� (មា�� ៥២៨ , ៥២៩ , ៥៣០ ����ម

��ហ�ទណ� ជាអាទ�)។

 ទី៣-��ពីការប�ងឹបរ�ហារ រដ�ម����ី�សួងយុត�ធិម៌ 

អាច��ើអធិប��ា�កាន់អគ���ះរាជអាជ�ា ឬ��ះរាជាអាជ�ា 

ឲ����ើការ�ទ��កាន់។ ការ��ើអំណាចអធិប��ា��ះ អាច

��ើ�ើងក��ងទិស��មួយប៉ុ��ះ �លគឺ��ើអធិប��ាឲ��

�ទ��កាន់ ��មិនអាច��ើអធិប��ាឲ��តម�ល់�ឿងទុកឥត

ចាត់ការ�ន��។ ការ��ើអធិប��ា គឺ��ើ�ើងក��ង�ល�

ឲ����ះរាជអាជ�ា��ើការ�ទ��កាន់ �ើម��ីបន�នីតិវ�ធី���ង

រកការពិត �ើយពំុមានការពាក់ព័ន�នឹងការស��ច��ចក�ី

ត�ទំព័រទី ៤០

ឯកឧត�មបណ�តិរដ� �ម �ៀប និងឯកឧត�ម �ង វុន �ើង�នមតិក��ងសម័យ��ជំុរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

រដ�សភាកម��ជានិងចិនប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ�ើវ�ស័យបរ�ស�ាន

រដ�សភាកម��ជានិងចិន �នប��ើនកិច�សហ��ត�បត�ិការជាមួយគ�ា�ើកិច�ការបរ�ស�ាន ។ ��ះជា

��ធានបទសំខាន់ ��ល�ន�ើកយកមកពិភាក��ាគ�ា �ក��ងជំនួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ា

ការងាររវាងឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល អនុ��ធានទី២រដ�សភាកម��ជា និងឯកឧត�មលូ ហាវ 

(Lu Hao) ��ធានគណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានសភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា

កាលពី���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ ក��ងខណៈ��លឯកឧត�ម លូ ហាវ ដឹកនាំគណៈ��ត�ភូ 

មកបំ��ញទស��នកិច����ះរាជាណាច��កម��ជា ពី���ទី២២ ដល់���ទី២៥ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ។

 �ក��ង��សកកម��ើម��ីព��ឹងព��ីកកិច�សហ-

��តិបត�កិារក��ងវ�ស័យបរ�ស�ាន រវាង����សចិននិងកម��ជា 

ពិ��សរវាងសភា����សទំាងពីរ��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ 

(Lu Hao) �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាការងារ

ជាមួយថ�ាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ �ក��ងស�ានប័ននីតិប����ត�ិ

និងនីតិ��តិបត� ិ�យក��ង�ះ គណៈ��តិភូ�នអនុ��ាត 

ចូលជួបស���ងការគួរសម និងពិភាក��ាការងារ ជាមួយ 

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ស���ច

អគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បណ�តិ ងួន ញ�លិ ��ធានគណៈ��តិភូ�នគូសប��ាក់

ថា “កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ជាកិច�ការសំខាន់ និងជាសកល 

�ើយ����សជា��ើន�នជួបប��ា��ះ។ សភា��ជាជន

ចិនចង់ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ជាមួយសភា����សកម��ជា

�ើការងារតាក់��ងច��ាប់ �ើម��ីការការពារបរ�ស�ាន” ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម លូ ហាវ ក៏�នជ��ប 

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

របស់សភា��ជាជនចិនថា មានភារកិច�សំខាន់ គឺតាក់��ង

ច��ាប់ ឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ទាក់ទងវ�ស័យបរ�ស�ាន។ 

ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា កាលពីឆ�ាំកន�ង� គណៈ

កម�ការ �នតាក់��ងច��ាប់ និង�ន��ើដល់រដ�សភា

អនុម័តច��ាប់មួយ ស�ីពីការការពារ និង��ប់��ងទឹក។ 

�ឆ�ាំ��ះ គណៈកម�ការនឹងជំរុញឲ��សភា��ជាជនចិន 

អនុម័ត��ចក�ី��ងច��ាប់មួយ�ៀត ស�ីពីការការពារដី

��ល���វបំពុល។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នស�ាគមន៍ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច�របស់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក ��សភា��ជាជនចិន ��ល�នមកបំ��ញទស��នកិច�

���ះរាជាណាច��កម��ជាក��ង��ល��ះ។ ឯកឧត�ម�ន

ចាត់ទុកដំ�ើរទស��នកិច���ះ ថាមានសារៈសំខាន់ក��ង

ការជំរុញ និងប��ើនទំនាក់ទំនង រវាង����ស និង��ជាជន

ទាំងពីរ ជាពិ��ស ស�ាប័ននីតិប����ត�ិ����សទំាងពីរ ឲ��

រ�ងមាំ��ម�ៀត។

 ចំ�ះសំ�ើប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ ��ើ

វ�ស័យបរ�ស�ាន រវាងរដ�សភា����សទំាងពីរ ឯកឧត�ម

បណ�តិ ក៏�ន��ើដល់គណៈ��តិភូ ជួបពិភាក��ាគ�ាលម�តិ

ជាមួយគណៈកម�ការជំនាញ របស់រដ�សភាកម� �ជា ។ 

ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ �នជ��បជូនគណៈ��តិភូ

ថា រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �នកំពុងខិតខំ��រក��ាបរ�ស�ាន

�ក��ង����ស រួមមានការ��រក��ា និងអភិរក��ជីវច��ុះ 

ការទប់ស�ាត់ការ�ើងកំ� និងការ��ប់��ងកាកសំណល់ 

ជា�ើម។ ជាមួយគ�ា��ះ រដ�ាភិ�ល�នជំរុញឲ��មានការ

��ើ��ស់ថាមពលក�ើត �ើម��ីកាត់បន�យការប���ញ

ឧស�័នផ�ះក��ក់ ��លបំពុលបរ�យាកាស�ះ។

 ឯកឧត�មបណ�ិតអនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �ន

មាន��សាសន៍បន�ថា “ដូចការ�ើក�ើងរបស់ឯកឧត�ម

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួប�មួយគណ:��តិភូ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��ល��ះ គឺមានសារៈសំខាន់ ��លរដ�សភាកម��ជាគាំ��

និងរួមសហការ “។

 ���តក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ  

ក��ងនាមស���ច��ធានរដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់

����សចិន ��ល��ង��ផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌ ជំនួយ

ឥតសំណង ឥតលក�ខណ� មកដល់កម��ជា���ប់កាលៈ

��សៈ។

 ”មិត�ចិន ជា����សឈរ���ខ�ៀង�ើ�� ក��ង

��ធានគណៈ��តិភូអ��ងឹ��រថា ប��ាបរ�ស�ាន គឺជាប��ា

សកល ��លមិនអាច����សណាមួយ��ើការការពារ��

ម�ាក់ឯង�ន��។ កិច�ការបរ�ស�ាន ត���វឲ��មានការចូលរួម

ពីបណ�ា����សទាំងអស់ ��ជាជនទាំងអស់ �ើបទទួល

�ន�គជ័យ �ើយដំ�ើរទស��នកិច��ើម��ីផ�ាស់ប��របទ

ពិ�ធន ៍រវាងសភា��ជាជនចិន និងរដ�សភាកម��ជា �

ចំ�ម����ស��លមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា ។ ទំហំ

ពាណិជ�កម�ចិននិងកម��ជា មានចំនួន��មាណ ២��ន

លានដុល�ារ �ើយ����សទាំងពីរ (កម��ជា-ចិន) �ន

���ជ�ាជំរុញ ឲ��ទំហំពាណិជ�កម���ចាំឆ�ាំ �ើនដល់ ៥០០ពាន់

លាន �ក��ងឆ�ាំ២០១៧។ ��ជាជនចិន�នមកទស��នា

�កម��ជា ច����ះពី៤០មឺុន �៦០មឺុននាក់ ក��ងមួយឆ�ាំៗ” 

��ះជាការគូសប��ាក់ ពីការរ�កច��ើន��ចំណងមិត�ភាព

កម��ជា-ចិន របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ។

 សូមជ��បថា �ក��ងការផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ 

និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការ �ើវ�ស័យបរ�ស�ាន��ះ 

គណៈ��តិភូ��គណៈកម�ការបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក 

��សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម លូ ហាវ  

ក៏�នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកឧត�ម សាយ សំអាល់ 

រដ�ម���ី��សួងបរ�ស�ានកម��ជា ផង��រ ៕



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៧

 

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

មិត�ភាពជា��វត�សិា��� រវាងកម��ជានិងចិនកាន់

��រ�ងមាំ�ើង។ ពិ��សដំ�ើរទស��នកិច���ះ 

នឹង��ើឱ��មានការរ�កច��ើន��ម�ៀត��ទំនាក់

ទំនង និងកិច�សហ��តិបត�កិាររវាង��ត�យូណាន

����សចិននិងរដ�សភាកម��ជា។

 ឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ក��ងនាម 

ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា �ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន 

គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន��ត�យូណាន បំ��ញទស��នកិច��កម��ជា
�ើម��ីព��ឹងកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច���ះ ���ឹក���ទី១៩

��ឧសភា គណៈ��តិភូ�នចូលជួបស���ងការគួរសម 

និងពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល 

អនុ��ធានទី២ ��រដ�សភា �វ�មានរដ�សភា។ ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នវាយត���ខ�ស់ចំ�ះ

ដំ�ើរទស��នកិច���ះ �យចាត់ទុកថានឹង��ើឲ��ចំណង

�នផ�ល់ជំនួយមនុស��ធម៌មកកម��ជា ��មាណ១លាន

ដុល�ារ។ “កម��ជា�����កាន់ជំហររ�ងមាំ គាំ��ន��យ

ចិន��មួយ និងគាំ��ចំ�ះ�លន��យ វ�ថីសូ��

របស់ចិន។ ����សកម��ជាមានសង��ឹមថា នឹងទទួលផល

���ជន៍ ពី�លន��យវ�ថីសូ��របស់����សចិន

��ះ ក��ងការអភិវឌ������សកម��ជាប���ម�ៀត តាមរយៈ

�លការណ៍��ើភាពគ�ា របស់វ�ថីសូ��” ��ះជាការគូស

ប��ាក់របស់ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល។

    ��ល�នជួយគាំ��ដល់ការអភិវឌ���កម��ជារហូតមក។ 

      ឯកឧត�ម�ន�ើក�ើងថា ����សចិន�នជួយ

       កម��ជា ទាំងជំនួយមនុស��ធម៌ និងជំនួយកម�ីការ-

      ��ក់ទាប �ើម��ីឲ��កម��ជាយកមក��ើការអភិវឌ��

    ����សជាតិ។ ជាក់���ង�ឆ�ាំ២០១៣ ���ល

កម��ជាទទួលរង��ះ�យទឹកជំនន់ ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន���ងអំណរគុណ

ចំ�ះឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ និងរដ�សភាម��ជា��ល

�នគាំ�� និងជំរុញ���ប់កាលៈ��សៈ �ើម��ីឲ��ទំនាក់

ទំនងរវាងកម��ជា និងចិន មានការរ�កច��ើនជាលំដាប់ ។ 

ឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ�ន��ើសំុដល់រដ�សភាកម��ជា 

បន�ព��ងឹព��កីកិច�សហ��តិបត�កិារ និងជួយផ��ព�ផ��ាយ

ពីគ�ា�វ�ញ�មក �ើម��ីប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារកាន់

��ធំទូលាយ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍ កសិកម� វ�និ�គ 

រវាង��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ ក៏�ន

�រពអ��ើញឯកឧត�មបណ�តិ ងួន ញ�លិ ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ �បំ��ញទស��នកិច����ត�យូណាន ពិ��ស

ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ�កម���រ� ចិន-អាសីុខាងត���ង

��ល�ៀបចំ��ើ���ត�យូណាន នា��មិថុនា ខាងមុខ ។

 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល �នគាំ��ចំ�ះ

សំ�ើរបស់ភាគីចិន និង�ន�ើក�ើងពីទំហំពាណិជ�កម�

រវាង��ត�យូណាន និងកម��ជា ��លមានការ�ើន�ើងជា

លំដាប់។ កាលពីឆ�ាំ២០១៤ ��ត�យូណាននិងកម��ជា មាន

ទំហំពាណិជ�កម� ក��ងទឹក��ក់ចំនួន��មាណ ១៤លាន

ដុល�ារ លុះ�ឆ�ាំ២០១៥ ��ន់��ឆមាសទី១ ទំហំពាណិជ�-

កម� មានដល់ ៦លានដុល�ារ។  

 ចំ�ះការ�រពអ��ើញរបស់ភាគីចិន ឯកឧត�ម

បណ�ិតអនុ��ធានទី២ រដ�សភា �នទទួលយក នឹងរក

��ល��លាសម��ប �ើម��ី�បំ��ញទស��នកិច� ���ត�

យូណាន ����សចិន តាមការអ��ើញ៕

ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូ
��ត�យូ�ន ����សចិន

��ឹត�ិប��រដ�ស�

២៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

         ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មបណ�តិរដ� ជាម �ៀប 

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ស���ច��ឡា�ម ស ��ង ឧបនាយក

រដ�ម���ី និងជារដ�ម���ី��សួងមហា��� �ន��ើការ��នាំ

ដល់អាជ�ាធរ��ប់លំដាប់ថ�ាក់ ���វប��ើនការចុះសិក��ា 

���ងយល់ពីត���វការពលរដ� �ើយនាំគ�ា�ះ��យជូន

ពលរដ�ឲ��ទាន់��ល��លា។ ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម 

�នអំពាវនាវដល់ពលរដ�ទាំងអស់ ��ៀមលក�ណៈ�ើម��ី

បង�ប��ើនផល��ូវ �ើយ���វ��ប់��ងទឹកឲ���នល�

ស��ប់ទុក��ើ��ស់ ���លខាងមុខ�ៀត ។

តំណាងរា���មណ�ល��ត�����ងចុះ��នាំពលរដ�
��ៀមលក�ណៈបង�ប��ើនផលក��ងរដូវវស��ា និង��ទាំសុខភាព

រដូវវស��ា�នមកដល់�ើយ ��ត�����ងមិនខុសពី��ត�នានា�ះ�� �នទទួលទឹក���ងជាប��ើរៗ

ប៉ុ����យមានការ���យបារម�ពីសុខភាព និងការរស់�របស់��ជាពលរដ� កាលពី���ទី៧ ��មិថុនា

ឆ�ា ំ២០១៦��ះ ឯកឧត�មបណ�ិតរដ� ជាម �ៀប តំណារា���មណ�ល��ត�����ង និងជា��ធានគណៈ

កម�ការ ��ដ�កិច� ហិរ��វត�� ធនាគារ និងសវនកម� ��រដ�សភា �នដឹកនាំ��ុមការងារ ចុះសាកសួរសុខទុក�

��នាំពីការ��ទំាសុខភាព ការ��ើអនាម័យក��ងការរស់� ជូន��ជាពលរដ� �ឃុំពាមរក៍ ឃុំ��ង

ឃុំ��កក��ៀង ក��ង��ុកពាមរក៍ ��ត�����ង ។

 ឯកឧត�មបណ�តិរដ��នផ�ាំ��ើដល់��ជាពលរដ�ឲ��

មានការ��ងុ��យ័ត� ��លមាន���ង ផ�ររន�ះ ពិ��ស��ទាំ

សុខភាព បង�ារកំុឲ��ឆ�ងជំងឺនានា ��លអាច�ើតមានចំ�ះ

���ងៗ  និងមនុស��ចាស់  ដូចជាជំងឺ��ុនឈាមជា�ើម ។

 សូមជ��បថា �ងតាមរ�យការណ៍របស់ 

�ក ភុន សម�ស�� អភិ�ល��កុពាមរក៍ �នឲ��ដឹងថា

�រដូវ���ងធ�ាក់ ��ះ �ភូមិចាក់ខ�ាញ់ ឃុំពាមរក៍ មាន

��ជាពលរដ� ១៩នាក់ �នឆ�ងជំងឺ��នុផ�ាសាយធម�តាពីគ�ា 

និង�ននាំគ�ា�ពិនិត��សុខភាព�មន�ីរ��ទ�� ៕

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ឯកឧត�ម ��ង សាខុន �ន�ើក�ើងបន�ថា 

��សួងនឹងខិតខំជំរុញដំណាំឧស��ាហកម� ឲ��មានការរ�ក

ច��ើនផង��រ ដូចជាដំណាំ�សូ៊ និងជំរុញការចិ��មឹសត�  

ប��ើនការការពារ និងអភិរក��ធនធានជលផល និងការដាំ

���ើ�ើងវ�ញ។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �ន�តសរ�ើរ ចំ�ះ

កិច�ខិតខំ��ឹង��ង របស់��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ 

និង��សាទ �យ�នដាក់��ញនូវ��នការច��ាស់លាស់។ 

ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ �នសំណ�ម-

ពរដល់��សួង មានវ�ធានការប���ម�ៀត ��ឆាំង�នឹង 

ការកាប់បំផ�ាញ���ើ ��លិចទឹក និងការ��សាទខុស

ច��ាប់ក��ងទ���ទឹកសាប និងតាមសមុ�� ៕

គណៈកម�ការកសិកម� រដ�សភា ��ើ��សួងកសិកម�
ទប់ស�ាត់បទ��ើស���ើ និង��សាទប���ម�ៀត

 កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់�ើបច��ប��ន�ភាព��

ស�ានការណ៍វ�ស័យកសិកម� ជលផល ���ើ �ក��ង

��ះរាជាណាច��កម��ជា។ �ក��ងកិច���ជុំ��ះ ឯកឧត�ម 

��ង សាខុន �នមាន��សាសន៍ថា �ក��ងអាណត�ទីិ៥

��រដ�សភា��ះ រាជរដ�ាភិ�ល�នកំពុង��ើការ��ទ��ង់ 

សុីជ���ើវ�ស័យ���ើ និងជលផល។

 ឯកឧត�មរដ�ម����ីនគូសប��ាក់ថា �ក��ង��នការ

ការងារ ឆ�ាំ២០១៦-២០១៧ ��សួង�នដាក់��ញនូវទិស

�សំខាន់ៗមួយចំនួន �យ����តសំខាន់��ើការប��ើន

ការ��វ��វ និងផ��ព�ផ��ាយប���ក��សកសិកម�ថ�ីៗ  ដល់

��ជាពលរដ� �ើម��ីប��ើដល់វ�ស័យកសិកម�ឲ��កាន់��រ�ក

ច��ើន�ើង ក��ងការ�ើកកម�ស់ជីវភាព��ជាកសិករ។

គណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��រដ�សភា ដឹកនាំ�យ

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម ��ធានគណៈកម�ការ �យមានការចូលរួមពីឯកឧត�ម �កជំទាវ ជា��ធាន អនុ��ធាន

សមាជិក គណៈកម�ការនានារបស់រដ�សភា �នជួប��ជុំជាមួយ ឯកឧត�ម ��ង សាខុន រដ�ម���ី��សួងកសិកម�

រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ នា��ឹក���ទី១៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

គណៈកម�ការបរ�ស�ាន រដ�សភាកម��ជា និងចិន ប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការជាមួយគ�ា�ើការងារបរ�ស�ាន

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ (Lu Hao) ��ធានគណៈ

កម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធានទឹក��សភា��ជាជន

ចិន �នដឹកនាំគណៈ��តិភូ មកបំ��ញទស��នកិច� �

��ះរាជាណាច��កម� �ជា ពី�� �ទី ២២ ដល់���ទី ២៥ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦��ះ �ើម��ី���ងរកកិច�សហ��តិបត�-ិ

ការរវាង����សកម��ជា-ចិន �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន 

ពិ��សកិច�សហ��តិបត�ិការ រវាងសភា����សទំាងពីរ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជាទាំងពីរ ឯកឧត�ម លូ ហាវ �ន�ើក�ើង

ពីតួនាទីរបស់គណៈកម�ាធិការការពារបរ�ស�ាន និងធនធាន

ទឹក��សភា��ជាជនចិនថា គណៈកម�ាធិការមួយ��ះ 

មានភារកិច�ជាសំខាន់ �ើកិច�ការការពារបរ�ស�ាន ក��ង�ះ

គណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��តិបត�ិការ អន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន ��រដ�សភាកម��ជា ដឹកនាំ

�យ ឯកឧត�ម ឈាង វុន រួមនឹងគណៈកម�ការ��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹកដឹកនាំ�យ ឯកឧត�ម ប៉ ុល ហំម �នជួបពិភាក��ា ការងារជាមួយ គណៈកម�ាធិការការពារ

បរ�ស�ាននិងធនធានទឹក ��សភា��ជាជនចិន �វ�មានរដ�សភា កាលពីរ�ៀល���ទី២៤ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បរ�ស�ានគឺជា�ឿងស��គស�ាញ និង���វការឲ��មានការចូលរួម

ពី��ប់មជ��ដ�ាន ។ សភា��ជាជនចិន �ន�ើល�ើញពី

ភាពសកម�របស់រដ�សភាកម��ជា ក��ងកិច�ការការពារបរ�ស�ាន។

�ើងខ��សូំមឲ��មាន កិច�សហ��តិបត�កិារគ�ា�វ�ញ�មក 

    �ើម��ី��ករ���កពីការងារបរ�ស�ាន��ះ”។

             ជាការ��ើយតប ឯកឧត�ម ប៉ុល 

    ហំម �នជ��បជូនគណៈ��តិភូពី

      ភារកិច�និងការទទួលខុស���វរបស់គណៈ

    កម�ការបរ�ស�ានរបស់រដ�សភាកម��ជា។ 

    ភារកិច�របស់គណៈកម�ការរដ�សភាកម��ជា

    និងចិន ដូចជាមិនខុសគ�ាបុ៉ន�ាន�ះ��

    ���ង់ការពិនិត��សិក��ា��ចក��ី�ងច��ាប់ 

    និងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ ។

 ប៉ ុ���កន�ងមក��ះ គណៈកម�ការជំនាញរបស់

រដ�សភាកម��ជា មិនសូវ�នផ��ច��ើមក��ងការ��ើ��ចក�ី��ើ

ច��ាប់�� ភាគ��ើនគឺសិក��ា ពិនិត�����ចក�ី��ងច��ាប់

របស់��សួងជំនាញ��នីតិ��តិបត�ិ។

 អ�ី��លខុសគ�ា រវាងគណៈកម�ការជំនាញរដ�សភា

���វតាក់��ងច��ាប់ជុំវ�ញប��ាបរ�ស�ាន និងការឃ�ាំ�ើល

ការអនុវត�ច��ាប់។ �ក��ងការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់ 

គណៈកម�ាធិការ���វចុះពិនិត�� សិក��ា���ងយល់ផ�ាល់ 

�តាម��ត� �ើយ�ើ��ត�ណាមានប��ាបរ�ស�ាន ត���វ

ឲ��អភិ�ល��ត��ះ រាយការណ៍មកគណៈកម�ាធិការពី

ប��ាទាំងអស់�ះ �ៀងរាល់កន�ះឆ�ាំម�ង។

 ឯកឧត�ម លូ ហាវ �នគូសប��ាក់ថា “�អាណត� ិ

��លឯកឧត�ម��ើជា��ធានគណៈកម�ាធិការបរ�ស�ាន ��ល

��ះ ឯកឧត�មមានភារកិច�ធ�ន់ធ�រណាស់ �យ���វសិក��ា

និងតាក់��ងច��ាប់ការពារបរ�ស�ានជា��ើន �ើយប��ា

គណ:កម��រជំ�ញរដ�ស� ជួបពិ�ក���មួយគណ:��តិភូគណ:កម��របរ���ន ស����ជនចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូមកបំ��ញទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម��ជានិងចិន ���វ�ន 

ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម 

�ើក�ើងថា  ���ង់

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ។

សមាជិកគណៈកម�ាធិការ 

សភា��ជាជនចិនមាន

ចំនួន៣២នាក់ និងទទួល

បន� �ក��មួយវ�ស័យ។

ចំ��កគណៈកម�ការ

រដ�សភាកម��ជា មាន��

សមាជិក ៩នាក់ និងទទួលបន��កវ�ស័យ��ើន។

 ឯកឧត�ម ប៉ុល ហំម �នមាន��សាសន៍ថា 

ចំ�ះការឃ�ាំ�ើលការអនុវត�ច��ាប់វ�ញ គណៈកម�ការ 

��នការ វ�និ�គ កសិកម� អភិវឌ��ន៍ជនបទ បរ�ស�ាន និង

ធនធានទឹក �នចុះសិក��ាផ�ាល់ពីករណីមួយចំនួនដល់

មូលដ�ាន �ើយករណីខ�ះ�នចុះ�ជួបថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័ន 

��សួង �ើម��ីស�ាប់ការពន��ល់។ ជាមួយគ�ា��ះគណៈកម�

ការក៏�ន�ះ�រដ�ម���ី មកបំភ�ឺដល់រដ�សភាផង��រ។

 ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ�នស�ាគមន៍ ចំ�ះ

ការប��ើនកិច�សហ��តិបត�ិការរវាងរដ�សភាទាំងពីរ �ើ

កិច�ការការពារបរ�ស�ាន ���ល��ះ។ គណៈកម�ការ

ជំនាញរដ�សភា �ន��ើសុំដល់����សចិនជួយបណ��ះ

បណ�ាលម���ី�ើជំនាញបរ�ស�ាន និង��ើសុំឲ��មានការ

ផ�ាស់ប��របទពិ�ធន៍ពីគ�ា�វ�ញ�មក។

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

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

ព័ត៌មាន �ន��ើសំុដល់គណៈកម�ការបរ�ស�ាន ��រដ�សភា

កម��ជានិងចិន ប��ើតកិច���ម��ៀងមួយ �ើកិច�សហ-

��តិបត�កិារ��ះ។ “ក��ងនាមខ���ំ�ធានគណៈកម�ការកិច�ការ 

សហ��តិបត�កិារ ខ��គំាំ��ចំ�ះកិច�សហ��តិបត�កិារ��ះ។ 

���លមានព��ងកិច���ម��ៀង ខ��ពិំនិត��និងជំរុញដល់ 

គណៈកម�ាធិការអចិ ៃ �ន�យ៍រដ�សភា អនុម័ត” ។

 ���ត�ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�ម ឈាង វុន 

�ន���ងអំណរគុណដល់����សចិន ��ល�នជួយ 

កម��ជា���ប់កាលៈ��សៈ និង��ប់រូបភាព។ “ចិនជាមិត�

ដ៏ល�របស់កម��ជា �ើយកម��ជាគាំ��ជានិច� នូវ�លន�-

�យចិន��មួយ។ រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា មាន

ជំហរ��មួយ គាំ������សចិន �ើយ��ើ��ទិកាសភា

អន�រជាតិនានា កម��ជានិងចិន ��ង��គាំ��គ�ាជានិច� �ើម��ី

កិត��ានុភាព និងផល���ជន៍������សទាំងពីរ “ ៕

គណ:��តិភូស����ជនចិន អ��ើញទស����ល��ជុំរដ�ស� ����ះ���ច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកអគ�រដ�ទូត����សរុស���ី
�ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង ការទូតនិងពាណិជ�កម� ����សទាំងពីរ

   មាន��សាសន៍�ក� �ងជំនួប��ះ ឯកឧត�ម 

ឌឺ����ី ���តកូស��  �ន�ើក�ើងពីសក�ានុពល

��ដ�កិច��កម��ជា ��លអ�កវ�និ�គទុនរុស���ី មានការ

ចាប់អាម�ណ៍ជាខ�ាំង ក��ងការមកបណ�ាក់ទុន�កម��ជា 

បុ៉��� ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត �ន�ើក�ើងពីផលលំ�ក 

ស��ប់អ�កវ�និ�គរុស��� ី ���លមកបណ�ាក់ទុន�

កម��ជា �យសារមានការបង់ពន�ពីរដងគឺ �ក��ង����ស

កម��ជាផង និង�����សរុស���ីផង។ ���ង់ចំណ�ច��ះ

ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស�� �ន�ើកជាមតិថា កម��ជា

និងរុស���ី គួរ��មានកិច���ម��ៀងបង់ពន���ម�ង ចំ�ះ

��ុមហ៊ុនវ�និ�គ ������សទាំងពីរ ។

 ��ពីការ�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការ បរ��ស សហ��តិបត�កិារអន�រជាតិ �សនាការ និងព័ត៌មាន

��រដ�សភា នា��កឹ���ទី១០ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម ឌឺ���� ី���តកូស��

(Dmitry Tsetkor) ឯកអគ�រដ�ទូតសហព័ន�រុស���ី ��ចាំកម��ជា �វ�មានរដ�សភា �ើម��ីព��ឹងព��ីកចំណង

មិត�ភាព����សទាំងពីរ ឲ��រ�ងមាំប���ម�ៀត ទាំងក��ងវ�ស័យការទូត និងពាណិជ�កម� ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

យូរមក�ើយ �លគឺចាប់តាំងពីឆ�ាំ១៩៥៦ មក���៉ះ។ 

ឯកឧត�មក៏�ន���ងអំណរគុណ ដល់អតីតសហភាពសូ�ៀត 

��ល�នជួយគាំ��ដល់����សកម��ជា �ក��ងទសវត��រ�

ឆ�ា ំ១៩៨០ បន�ាប់ពីកម� �ជា�ើបរ��ះ��ញពីរបប���រ

��ហម។ មិន��ប៉ុ��ះ រុស���ី គឺជាមិត�របស់កម��ជាមួយ 

��ល�នចូលរួមចំ��កយ៉ាងសកម� ក��ងការ���ងរកសុខ

សន�ិភាព និងការអភិវឌ�� ឲ��កម��ជារហូតមក ។

 សូមជ��បថា ����សកម��ជានិងរុស��� ីមានចំណង 

មិត�ភាពកាន់��ល�  �ក��ងរយៈ��លចុង��យ��ះ 

ឯកឧត�ម ឌឺ����ី  ���តកូស�� �នសំណ�មពរដល់ 

រដ�សភាកម��ជា ជួយជំរុញ និងប��ើនកិច�សហ��តិបត�កិារ 

ឲ��កាន់��រ�ងមាំ��ម�ៀត រវាងរដ�សភា និងរដ�ាភិ�ល 

����សទាំងពីរ (កម��ជា-រុស���)ី តាមរយៈការផ�ាស់ប��រទស��ន-

កិច�ផ��វការ រវាងស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិឲ���ន

��ើន��ម�ៀត។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគាំ��ចំ�ះ��សាសន៍

របស់ឯកឧត�មឯកអគ�រដ�ទូត និង�ន�ើក�ើងពីចំណង 

មិត�ភាពដ៏ល�រវាង����សកម��ជានិងរុស���ី ��លមានតាំងពី

តាមរយៈការផ�ាស់ប��រដំ�ើរទស��នកិច� រវាងថ�ាក់ដឹកនាំ

រដ�ាភិ�ល និងរដ�សភា �វ�ញ�មកជាបន�បន�ាប់។ 

ក��ង��លឆាប់ៗ��ះ គឺ�ក��ង��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ ��ះ 

ស���ចអគ�មហា��នាបតី��� ហុ៊ន ��ន នឹងដឹកនាំ

គណៈ��តិភូជាន់ខ�ស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �បំ��ញ

ទស��នកិច��សហព័ន�រុស��� ី�ើយកាលពីឆ�ាំកន�ង���ះ 

នាយករដ�ម��� ីនិងអនុ��ធាន��ទឹ�សភារុស��� ី�នអ��ើញ

មកទស��នកិច��កម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ កាលពី����សា 

កន�ង�ថ�ីៗ ��ះ ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន 

��ធានរដ�សភា ក៏�នអ��ើញដឹកនាំគណៈ��តិភូជាន់

ខ�ស់រដ�សភាកម��ជា �បំ��ញទស��នកិច��រុស���ផីង��រ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយឯកអគ�រដ�ទូត 

����សរុស����ី�ចាំ�កម��ជា ឯកឧត�ម ឈាង វុន �ន

គូសប��ាក់ថា តាមរយៈដំ�ើរទស��នកិច��វ�ញ�មក

រវាងថ�ាក់ដឹកនាំស�ាប័នសំខាន់ៗ������សទាំងពីរ��ប��ះ 

ចំណងមិត�ភាព និងកិច�សហ��តិបត�កិារ ទាំងវ�ស័យការទូត 

និងពាណិជ�កម� ������សទាំងពីរ ��កដជាមានការរ�ក

ច��ើនកាន់��ខ�ាំង�ើង ៕

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយឯកអគ�រដ�ទូតសសហព័ន�រុស���ី ���ំ�កម��� �វ��នរដ�ស�

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាការងារជាមួយគណៈ��តិភូ

សភា��ជាជនចិន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ 

(ZHang Bairu) អនុ��ធាន��តិបត� ិ��គណៈកម�ាធិការ

អចិ���យ៍សភា��ជាជនចិន ����ត�យូណាន នា��ឹក���

ទី១៩ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន �ន�ើក�ើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងកម��ជានិង

ចិន �នឈានដល់ចំណ�ចកំពូល ជា��គូយុទ�សា�����ប់

��ុង��យ �ើយ�ើ�ះបី��ជាជនចិន �នឈរ�ើ��

ក��ងចំ�ម���វ��សចរបរ��ស ��លមកទស��នាកម��ជា

ក� ី���ើ������ក�ើលពីតួ��ខ����ជាជន��ត�យូណាន 

មកទស��នា និងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាវ�ញ �ើញថា�

មានក��ិត��ើយ ។

 ឯកឧត�ម ឈាង វុន  �នគូសប��ាក់ថា ”តាម

រយៈឯកឧត�ម��ធានគណៈ��តិភូ និងគណៈ��តិភូទាំង

អស់ �ើងខ��ំសូម��ើដល់មិត�ចិន ជួយជំរុញអ�ក��សចរ 

និងអ�កវ�និ�គទុនក��ង��ត�យូណាន មកបណ�ាក់ទុន និង

��ើ��សចរណ៍ប���ម�ៀតមកកម��ជា។ ជាមួយគ�ា��ះ ខ���ំ�ើ

សុ ំដល់ ��ត�យូណាន ជួយទិញកសិផលពីកម� �ជា ជា

ពិ��ស��ូវ” ។

 សូមជ��បថា គណៈ��តិភូសភា��ជាជនចិន 

��ត�យូណាន ដឹកនាំ�យឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន

អ��ើញមក��ើទស��នកិច�ផ��វការ���ះរាជាណាច��កម��ជា 

ពី���ទី១៨ ដល់���ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �យក��ង

�ះគណៈ��តិភូ ���វជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយថ�ាក់

ឯកឧត�ម ឈាង វុន ��ធានគណៈកម�ការកិច�ការបរ��ស សហ��ត�បត�កិារ អន�រជាតិ �សនាការ

និងព័ត៌មាន ��រដ�សភា និងជាអនុ��ធាន��ុមមិត�ភាពសភាកម��ជា-ចិន �ន��ើដល់សភា

��ជាជន����ត�យូណាន ជួយជំរុញ និងផ��ព�ផ��ាយ ពីសក�ានុពល��សចរណ៍កម��ជា ដល់��ជាជន

��ត�យូណាន មកទស��នា���ះរាជាណាច��កម��ជា ឲ���ន���ន ។

រដ�សភាកម��ជា��ើសភា��ត�យូណាន����សចិន
ជំរុញ��ជាជនមកទស��នានិងបណ�ាក់ទុន�កម��ជាប���ម�ៀត

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៧

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

��នាបតី��� ហ៊ុន ��ន ខណៈ��ល����សកម��ជា 

និង����ស����ងៗ�ៀត �តាមដងទ�����គង� �៉�កខាង

��ម�នជួបនឹងមានការខ�ះខាតទឹក��ើ��ស់។ឯកឧត�ម 

ឈាង វុន មានសង��ឹមថា ភាគីចិននឹងបន�សកម�ភាព

��ះ�ៀត���លមានសំណ�មពរពីកម��ជា។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ (ZHang Bairu) �ន

ទទួលយកសំ�ើ និងការ�ើក�ើង របស់ឯកឧត�ម 

ដឹកនាំសំខាន់ៗ ��ស�ាប័ននីតិប����ត� ិនិងនីតិ��តិបត� ិ��ម

ទាំងអ��ើញទស��នា��សាទបុរាណនា��ត��ៀមរាបផង។

 ��ពី�ន�ើក�ើងនូវសំ�ើដូចខាង�ើ��ះ 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នជ��បគណៈ��តិភូ ប���មថា 

រដ�សភានិងរាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ន��កាន់ជំហរយ៉ាង

រ�ងមាំក��ងការគាំ���ល��យចិន��មួយនិងស�ាគមន៍

�លន��យ������វ�ាត់មួយ ផ��វមួយ ឬវ�ថីសូ��របស់

����សចិន។ ឯកឧត�ម �នគូសប��ាក់ថា វ�ថីសូ�� ជា

�លន��យអភិវឌ��ន៍��ើភាពគ�ា ដូ���ះកម��ជាមាន

សង��ឹម និង��ៀមខ��នចូលរួមអនុវត��ល��យ��ះ។ 

“វ �ថីសូ�� ជា�លន��យ��ល����សចិន �ន

ទម�ាក់ថវ�កា ចំនួន៤០ពាន់លាន �ើម��ីអនុវត�កម�វ�ធី �ើយ

២០ពាន់លាន ស��ប់តំបន់ អាស៊ាន�ះ គឺកម��ជា ជា

សមាជិកអាស៊ានមួយ នឹងទទួល�នអត����ជន៍ពី

កម�វ�ធី��ះ “ ឯកឧត�ម ឈាង វុន �នគូសប��ាក់ ។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�ម��ធានគណៈកម�ការ ក៏

�ន���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់����សចិន��ល

�នគាំ��ដល់ការអភិវឌ��ន៍�កម��ជា �ើយថ�ីៗ ��ះ����សចិន 

�ន�ើកបង��រទឹកទ�����គង� តាមសំ�ើស���ចអគ�មហា-

ឯកឧត�ម �ង វុន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន �វ��នរដ�ស� ក��ង��លគណ:��តិភូទស��នកិច��កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៨

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឈាង វុន �យ

�នគូសប��ាក់ថា 

ឯកឧត�ម ឈាង វុន

ជាបុគ�លម�ាក់ �ន

ខិតខំ�� ឹង��ង��ើ

ឲ��ទំនាក់ទំនងកម��ជា

ចិនរ�ងមាំ�ើង។��ធាន

គណៈ��តិភ ូ  �ន

សង�ត់ធ�ន់ថា ដំ�ើរ

ទស� �នក ិច �  របស់

គណៈ��តិភូ សភា ��ជាជនចិន��ត�យូណាន 

មកកាន់កម��ជានា��ល��ះ គឺ�ើម��ីព��ងឹព��កី

ចំណងមិត�ភាព កិច�សហ��តិបត�កិារ រវាងសភា

��ត�យូណាន និងរដ�សភាកម��ជា ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយ ូ  �ន��ើ 

ឯកឧត�មឈាង វុន និងសមាជិកអង���ជុំ

ទាំងអស់ ជួយគំា��និងផ��ព�ផ��ាយ�វ�ញ�

មកពីសក�ានុពល ��ល����សទាំងពីរមាន 

ក��ងការជំរុញដល់កិច�សហ��តិបត�ិការគ�ាក��ង

វ�ស័យ��សចរណ៍ ��ដ�កិច� និងកសិកម�ជា�ើម 

�ើម��ី�ើកកម�ស់��ដ�កិច� ����សទាំងពីរ ។

 ឯកឧត�ម ចាង ��យយូ �ន�រព

អ��ើញឯកឧត�ម ឈាង វុន ដឹកនាំគណៈ

��តិភូ ���ើទស��នកិច����ត�យូណាន។ ជាការអ��ើញ

��លឯកឧត�ម ឈាង  វុន �នទទួលយក �យ�ន

 

��ើយតបថានឹងរក��ល��លាសម��ប �ើម��ីបំ��ញទស��នកិច�

���ត�យូណាន តាមការអ��ើញ��ះ ៕

គណ:��តិភូស���ត�យូ�ន ����សចិន ជួបពិ�ក���រ�រ�មួយគណ:កម��រ
កិច��របរ��ស��រដ�ស�កម���

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៣៩

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 គណៈកម�ាធិការ អចិ���យ៍រដ�សភា�នស��ច

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� កាលពី���ចន� 

ទី៦ ��មិថុនាឆ�ាំ២០១៦ ឲ��គណៈកម�ការនីតិកម� និង

យុត�ិធម៌��រដ�សភា ពិនិត��សិក��ា�យសហការជាមួយ

គណៈកម�ការសុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន

យុវនីតិសម��ទា ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង

រដ�សភាពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ��ប់��ង
�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��
គណៈកម�ការនីតិកម� និងយុត�ិធម៌ ��រដ�សភា �នចាប់��ើមការពិនិត��សិក��ា�ើ��ចក�ី��ងច��ាប់ ស�ីពីការ

��ប់��ង�ើការបរ�ច�ាគ ការផ��ាំ �សិកា  ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស�� ������ហស��ត�ទី៩ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៦

តាមរយៈកិច���ជុំ���ក��ងគណៈកម�ការ ��លដឹកនាំ �យឯកឧត�មបណ�ិត �៉�ន ប��ា ។

កិច�ការនារ�។ �ក��ងកិច���ជុំ���ក��ង��ះ ឯកឧត�មបណ�ិត 

�៉�ន ប��ា �ន�ើក�ើងថា រាជរដ�ាភិ�ល �ន

តាក់��ង��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ�ើងក��ង�លបំណង

�ើកកម�ស់គុណភាព ��សិទ�ភាព និងតម�ាភាពក��ងការ 

ព��ា�លស េ �ង�ាះជីវ�ត និងសុខុមាលភាពរបស់��ជាពល

រដ� តាមរយៈការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា ឬសរ�រាង�មនុស�� 

និងធានាការពារទប់ស�ាត់ ការជួញដូរ�សិកា ជាលិកា 

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤០

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឬសរ�រាង�មនុស��។

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

ការផ��ាំ�សិកា ជាលិកា និងសរ�រាង�មនុស��មាន ៦ជំពូក 

និង៣៤ មា��។ បន�ាប់ពី�ន��ជុំ ពិនិត��សិក��ា���ក��ង

�ើយ គណៈកម�ការនីតិកម�និងយុត� ិធម៌���វជួប��ជុ ំ 

ពិនិត��សិក��ា��ចក�ី��ងច��ាប់��ះ ជាមួយគណៈកម�ការ

សុខាភិ�ល សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន យុវនីតិសម��ទា 

ការងារ បណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និងកិច�ការនារ� បន��ៀត 

�ើបជួប��ជុំពិនិត��សិក��ាជាមួយតំណាង រាជរដ�ាភិ�ល 

មុនប���ន��ចក�ី��ងច��ាប់ខាង�ើ��ះ ជូន�គណៈ

កម�ាធិការអចិ���យ៍រដ�សភាវ�ញ �ើម��ីពិនិត��ប���លដាក់

ក��ងរ�ៀបវារៈសម័យ��ជំុ��ញអង�រដ�សភានា��លខាងមុខ៕

�ើ�ះបីជាមានការ��ើសុំជា��ើន ពីភាគីនានា តាមរយៈ

បណ�ឹងអន�រាគមន៍នានាមក��សួងយុត�ិធម៌ក៏�យ។

 ទី៤-ការ��ើអធិប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ 

គឺពុំ�នប៉ះពាល់ដល់ការស��ច��ចក�ីរបស់���ម

ចំ�ះបទ��ើសណាមួយ�ើយ មានន័យថា ការ��ើអធិ

ប��ារបស់រដ�ម���ី��សួងយុត�ិធម៌ គឺ��ន់��ជាអធិប��ា

ឲ���ទ��កាន់��ើបទ��ើសណាមួយ��ប៉ ុ��ះ 

�ើម��ីជា���ជន៍ធានាដល់ការអនុវត�ច��ាប់ក��ងវ�ស័យ

��ហ�ទណ� �យ��ក ការស��ច��ចក�ីចំ�ះ�ឿងក�ី

�ះ ���ជាសិទ�ិអំណាចឯករាជ��របស់���ម និង

សាលាជ��ះក�ីដ��ល៕

តមកពីទំព័រទី ២៣

គណ:កម��រនីតិកម� និងយុត�ិធម៌��រដ�ស� ��ជុំ ពិនិត�� សិក����ចក�ី��ងច��ប់ស�ីពី�រ��ប់��ង�ើ�របរ���គ �រផ��ំ�សិ� �លិ� និងសរ��ង�មនុស��

ឯកឧត�ម អង� វង��វឌ��� អ��ើញមក��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�ពីសមត�កិច���សួងយុត�ិធម៌

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤១

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន នាំយក�ៀវ��តម�ល់
តាមបណ�ាល័យក��ងវត� ���ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ
ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន តំណាងរា���មណ�ល��ត�កំពង់ចាម �នចុះជូបសំ��ះសំណាល ���ងយល់

សុខទុក� ��ជាពលរដ� �ក��ង��ុកអូរ�ាងឪ ��ត�ត���ងឃ��ំ កាលពី��លកន�ង�ថ�ីៗ��ះ និង�ននាំយក

�ៀវ�ជា��ើនក��ាល �តម�ល់ទុកតាមបណ�ល័យនានា ក��ងវត�អារាមមួយចំនួន �ក��ង��ុក ស��ប់

ប��ើដល់ការសិក��ា��វ��វ របស់��ះសង�� ពុទ�បរ�ស័ទ និងសិស��ានុសិស�� ទូ� ។ 

 �ក��ងឱកាស�ះ ឯកឧត�មតំណាងរា��� �ន

��ើការសំ��ះសំណាលជាមួយ��ះសង�� គណៈកម�ការ

អាចារ��វត� និងពុទ�បរ�ស័ទចំណ�ះ�ើងវត� �យឯកឧត�ម 

�នពាំនាំការផ�ាំ��ើសាកសួរសុខទុក�ចំ�ះ��ជាពលរដ� ពី

�

សំណាក់ស���ចអគ�មហាពញាច�� ី��ង សំរ�ន ��ធាន

រដ�សភា ជូនចំ�ះ��ជាពលរដ�ទាំងអស់ និង�នគូស

ប��ាក់ថា ស���ច��ធានរដ�សភា ��ង��យកចិត�ទុកដាក់

ពីទុក�លំ�ករបស់��ជាពលរដ� ���ប់��ល��លា និង��ង

��ជំរុញដល់សមាជិក សមាជិការដ�សភាទាំងអស់ ចុះឯកឧត�ម �យ បូរ�ន �ំយក�ៀវ��តម�ល់ទុក�មប��ល័យ ក��ង��ត�ត���ងឃ��ំ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤២

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

បំ��ញតួនាទី ជាតំណាង

របស់ពលរដ� �តាមមូល

ដ�ានជា��ចាំ �ើម��ី���ង

យល់ ព ីត�� � វការរបស់

��ជាពលរដ�  និង��ើសុំ

�អាជ�ាធរ  ក៏ដូចជារាជ-

រដ�ាភិ�ល  ��ើការ�ះ

��យ។ 

 ច ំ�ះ�ៀវ� 

��ល ឯកឧត�ម ចាយ 

បូរ�ន នាំយក�����ន

��ះសង�� តម�ល់ទុកក��ង

បណ�ាល័យ  តាមវត�អារាមនាឱកាស�ះ  មានចំនួន

២,៤១៤ក��ាល ��ល�ៀវ�ទាំងអស់�ះ ជាឯកសារអប់រ�

ខាងពុទ�ច�� និងអាណាច��។ 

 ឯកឧត�ម�នគូសប��ាក់ថា �ៀវ�ទាំងអស់��ះ 

ជាឃ�ាំងចំ��ះដឹងមិន��ះរ�ងស��ត ស��ប់ការសិក��ា

��វ��វ របស់��ះសង�� ��ជាពលរដ� និងសិស��ានុសិស�� 

ជាទូ�។ 

 ឯកឧត�ម ចាយ បូរ�ន ក៏�នជំរុញនិង�ើកទឹក

ចិត�ដល់យុវជន ���វនាំគ�ាអាន�ៀវ�ឲ����ើន ពី��ះ

ថា�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់ អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ� ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ

����ឹត�អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង៕

ឯកឧត�ម �យ បូរ�ន

"�ៀវ�នឹងផ�ល់ចំ��ះដឹងទូ�ដល់អ�កអាន �ើយ

ការអាន�ៀវ�ជាទម�ាប់ល�មួយ ជួយទប់ស�ាត់ការ����តឹ�

អំ�ើមិនគប��ីរបស់យុវជន �ៀតផង"

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៣

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈសភា����សស�ីស
មកសិក��ា���ងយល់ពីលទ�ភាពជួយវិស័យព័ត៌មានរដ�សភាកម��ជា

 �ក��ងដំ�ើរទស��នកិច��កាន់����សស�ីស 

កាលពី��ក��ា ឆ�ាំ២០១៥ �ើម��ីសិក��ា���ងយល់ពី

ដំ�ើរការលទ� ិ��ជាធិប��យ�� �ក� �ង����ស��ះ 

ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន��ើសុំដល់អគ���ខា-

ធិការដ�ានសភា����សស�ីស ផ�ល់ជំនួយបណ��ះបណ�ាល

ធនធានមនុស��ខាងវ�ស័យព័ត៌មាន ដល់ម���ីព័ត៌មាន��

នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា �ើម��ី

ជំរុញ��សិទ�ភាពការងារផ��ព�ផ��ាយព័ត៌មានរបស់រដ�សភា

�ន�ដល់សាធារណជនកាន់��ទូលំទូលាយ។

 �ក��ងជំនួបពិភាក��ាជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ��សភា����សស�សី ��លដឹកនាំ�យ 

�ក Andreas Schilter នារ�ៀល���ទី២៥ ��ឧសភា 

គណៈ��តិភូមួយ��ុម��អគ���ខាធិការ ��ុម��ឹក��ាជាតិសហព័ន�ស�ីស ��លមានជំនាញខាង��វាទំនាក់ទំនង

សាធារណៈ �នអ��ើញមកបំ��ញ ទស��នកិច�� ��ះរាជាណាច��កម��ជា ចាប់ពី���ទី២៣ ដល់���ទី២៧

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៦ �ើម��ីសិក��ាពីលទ�ភាពក��ងការផ�ល់ជំនួយ �ើការបណ��ះបណ�ាល���កព័ត៌មាននិងទំនាក់

ទំនងសាធារណៈ ដល់ម��� ីព័ត៌មាន��នាយកដ�ានព័ត៌មាន អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ��ើយតប�នឹង

សំណ�មពររបស់ ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា ។

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៤

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

ឱ��រដ�សភា អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា��ល

មាននាយកដ�ានព័ត៌មានជាអង�ភាពជំនាញ មាន

តួនាទីក��ងការផលិតព័ត៌មាន និងផ��ព�ផ��ាយ

រាល់សកម�ភាពរបស់សមាជិកសមាជិការដ�-

សភាដល់សាធារណជន ��កិច�ការ��ះ�

ខ�ះខាតខាងធនធានមនុស�� និងប���ក��ស។ 

 ឯកឧត�ម អគ���ខាធិការ �ន��ើ

សុំភាគី����សស�ីស ជួបពិភាក��ាជាមួយនា-

យកដ�ានព័ត៌មាន នារ�ៀល���ទី២៧ ��

ឧសភា �ើម��ីសិក��ាជាក់���ងពីត���វការ និង

លទ�ភាពផ�ល់ជំនួយ។ គណៈ��តិភូ��អ�ក

ជំនាញ��វាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ��សភា

ស�ីស �ន���ងអំណរគុណចំ�ះ ឯកឧត�ម

អគ���ខាធិការរដ�សភា ��ល�នជួបពិភាក��ា

�វ�មានរដ�សភា ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង 

�នជ��បជូនគណៈ��តិភូប���ម ពីសារៈសំខាន់

��វាកម�ព័ត៌មានរបស់រដ�សភា ថាជា���កមួយ��

ដំ�ើរការលទ��ិ�ជាធិប��យ���ក��ងរដ�សភា។

  ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ �នគូស

ប��ាក់ថា រដ�សភាជាក���ង��ើការរបស់តំណាង

រា�����ល�ើត��ញពីការ�ះ����ត��ើស-

��ស�យ��ជាពលរដ� �ើយ��ជាពលរដ���ង��ចង់ដឹង

�វ�ញ នូវអ� ី��លជាសកម�ភាពរបស់តំណាងរា��� ។ 

ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍បន�ថា ក��ងនាមជា��នាធិការ 

ការងារនា��ល��ះ �ើយ�នគូសប��ាក់ថា ��យពីជួប

ជាមួយនាយកដ�ានព័ត៌មាន�ើយ គណៈ��តិភូនឹងទទួល

�ននូវព័ត៌មាន��ប់��ុង��យ៕ 

អគ���ខាធិការដ�ានរដ�សភា ជួបពិភាក��ាការងារជាមួយម���ីជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណ: ��សភា����សស�ីស

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៥

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

 ក��ងជំនួបពិភាក��ា��ះឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអ ុ

�នស���ងការ�តសរ�ើរយ៉ាង����ង ដល់����ស

កម��ជា។ កម��ជា��លឆ�ងកាត់ស �ង�ាម �ើយ�ន��ក�ាយ

����សរបស់ខ��ន�ជា ���កមួយដ៏សំខាន់ ក��ងការចូលរួម

��រក��ាសន�ិភាព��ើពិភព�ក តាមរយៈការប���ន

កងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ �បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �បណ�ា����ស

ជា��ើន។

 ឯកឧត�ម ����តូ ហ៊��មីអុ ក៏�ន�ើក�ើងនូវ

ឯកឧត�មអគ���ខាធិការរដ�សភា
ជួបពិភាក��ាការងារ ជាមួយម���ីជាន់ខ�ស់ស�ានទូតជប៉ុន
ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង អគ���ខាធិការរដ�សភា �នជួបពិភាក��ាការងារជាមួយ ឯកឧត�ម

����តូ ហ៊��មីអុ ��ខាទី១ ��ស�ានទូតជប៉ុន ��ចាំ�កម��ជា នារ�ៀល���ទី១០ ��មិថុនា

ឆ�ាំ២០១៦ ។  កិច���ជុំ�ន����តជាសំខាន់ ពីការចូលរួមរបស់កងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាព របស់

កងទ័ពកម��ជា ���មឆ��របស់អង�ការសហ��ជាជាតិ  ។

សំណ�រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិវ�ធីក��ងការ

ប���នកងកម�ាំងរក��ាសន�ិភាពរបស់កម��ជា 

��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ��ះ។ 

ជាពិ��ស សំណ�រ��ល�ន�ើក�ើងថា 

�ៀងរាល់ការប���នកងកម�ាំង�កាន់����ស

ណាមួយ ���មឆ��អង�ការសហ��ជា-

ជាតិ��ះ មានការស��ចពីរដ�សភា��រ��?

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �ន

គូសប��ាក់ថា �ងតាមមា��ទី៥៣ ��រដ�ធម�នុ�� 

��ះរាជាណាច��កម��ជា ��ល�ន��ងថា ��ះរាជាណាច��

កម��ជាមិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធាបរ��ស��ើ 

ទឹកដីរបស់ខ��ន�ើយ ក៏មិនអនុ��ាតឱ��មានមូលដ�ាន�ធា

របស់ខ��ន�បរ��ស��រ �ើក��ង��ក��ង��បខ័ណ���

សំណ�មពររបស់អង�ការសហ��ជាជាតិ។

 ឯកឧត�ម�នមាន��សាសន៍ថា កន�ងមកការ

ប���នកងទ័ពមួក�ៀវរបស់កម��ជា�កាន់����សនានា 

មិន�នឆ�ងកាត់រដ�សភា��។ ប៉ុ���រដ�សភា មានគណៈ

��ឹត�ិប��រដ�ស�

៤៦

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ ��មិថុ� ��ំ២០១៦

កម�ការមួយ ��លទទួលបន��កវ�ស័យការពារជាតិ គឺជា

គណៈកម�ការមហា��� ការពារជាតិ និងមុខងារសាធារណៈ។

គណៈកម�ការ ��ះមានភារកិច����តពិនិត��កិច�ការកងទ័ព 

�ើយ�ើមានប��ាណាមួយ គឺគណៈកម�ការក៏ដូចជា

សមាជិកសមាជិការដ�សភា មានសិទ��ិះអ��ើញរដ�ម���ី

��សួងការពារជាតិ ឬឥស��រជនណាមួយ មក��ើយបំភ��ឺន។

 ឯកឧត�ម�នសង�ត់ធ�ន់ថា ការប���នកងកម�ាំង

រក��ាសន�ភិាពរបស់កម��ជានា��លកន�ងមក�នអនុវត�តាម

ច��ាប់ �ើយរហូតមកដល់��ល��ះកងកម�ាំង រក��ាសន�ភិាព

របស់កម��ជា ���មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ �ន

បំ��ញ��សកកម�មនុស��ធម៌ �តាមបណ�ា����សជា

��ើន ដូចជា ����សម៉ាលី ស៊ូដង់ និងអា�ហ�ិក ជា�ើម។

 ជាមួយគ�ា��ះ ឯកឧត�មអគ���ខាធិការ ក៏�ន

���ងអំណរគុណដល់����សជប៉ុន ��ល�នផ�ល់ជំនួយ

មនុស��ធម៌ ជាសម�ារៈ និងថវ�កាដល់ ការអភិវឌ������ស

កម��ជារហូតមក។ ជបុ៉នក៏ជា����សមួយ��ល�នចូលរួម 

���ងរកសុខសន�ិភាពជូនកម��ជា។ ជប៉ុន�នប���នកង

កម�ាំងរក��ាសន�ិភាព មកកម��ជា ក��ងឆ�ាំ១៩៩១ ផង��រ ។

 ឯកឧត�ម ��ង �៉�ងឡ�ង �នសំណ�មពរដល់

����សជប៉ុនបន�ជួយបណ��ះបណ�ាលធនធានមនុស�� ឲ��

�ន��ើនប���ម�ៀតដល់កម��ជា។ ឯកឧត�ម�ន�ើក

�ើងថា សិស�� និស��ិតកម��ជា��ល�ន�សិក��ា�

����សជបុ៉ន ពួក��មិន��មឹ���នសិក��ាជំនាញ�ះ�� 

��ពួក���ន សិក��ា�ៀនសូ��ពីការ��ើការងារ ការរស់�

របស់ជនជាតិជប៉ុន  ��លឧស��ាហ៍ព��ាយាម�ៀតផង ៕កងកម�ាំងមួក�ៀវកម��ជា ��មឆ��អង�ការសហ��ជាជាតិ



រដ�ម���ី��សួងយុតិ�ធម៌ ��ើយបំភ�ឺជូនអង�ស�អំពីសមត�កិច�របស់��សួង
 ឯកឧត�មបណ�ិត ងួន ញ�ិល ទទួលជួបសវនាការជាមួយ

        គណ:��តិភូស����ជនចិន��ត�យូ�ន

��ំទី១៦ ��ខ១៦០ �� មិថុ� ��ំ២០១៦

ស���ចអគ�មហាពញាច��ី ��ង សំរ�ន ��ធានរដ�សភា 

ចូលរួមក��ង��ះរាជពិធី��ត់��ះនង�័ល ���ត��ៀមរាប
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