
 

  

 

ឯកសារសេង�អំព�ការេង�តរេង��សរារ�ពា�កាក ា�កួំ៖ រមយ័កា ��េ 

្ពព��ការណ៏ ថ�� 

ែ៏�ទ� ៣១ ែខមករ ឆា ំ ២០១៤ 

 

 
ៃថ�ទី១៥ ែខធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

គណបក្សសេ�ង �ះជ ែដល�គណបក្ស�ំសធ��ំសគមយួ បានបស់េផមសធ�ផមហបះាកមកសលផកទី ៣ 

ស្រយសពលសបសឆ� ះ សនទលីា្ប�ធជបសះយេ�យ្ជៃេាេយៃ ក�ាំសកលប�ណំបាេសធ�ផរយសពល ៣ ែខ ។  
 

ៃថ�ទី២២ ែខធ�ូ ឆ� �២០១៣  

បនា បពីររសបួសា�ក� គលល� ្យសរយសពល ១ សបេ �ៃ សននមដំម ជថីននក�ាំគសជាីន��សពេ 

គណបក្សសេ�ង �ះជបាសរៀប្�ររសដផរកកាួយា ំធ�ប�់ ាះមយួ សនកមមា� ែដលមជាជា បមាន�ំ ពីឆ� � ១៩៩៨ មក 

សដផមកះីវាស�ំសាឹំស ានពាសយបយប្�ាបកា�។  
 

ៃថ�ទី២៤ ែខធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

្កកមទី្បកឹឹររ�របា្បរសាូមសស្កេីសស្ម្ ជ្ះេរបសខាួា សដផមកះីសមាផំ ្បកា�ួលស�គបរសសនព ី

៨០ ដាលា  ដល ៩៥ ដាលា  ែះបាាសេណ  នបពីែខ សមស ឆ� � ២០១៤ ះសទ។ ្កសួំររ�រ ាជំ  

បណេា បេេ លម ជ�ជ សីមី កៃបាគូសបបជ កាូមែ់ាររះសមេផំ ្បកា�ួល យបកបរមសេយដល ១៦០ ដាលា  សនឆ� � 

២០១៨។ 
 

ះ�េំមកពីស�ពពាន ាជំ  សមមពានស�សពីររ�រធ�ៗ្�ាាួ ៦ បាបដជសសធាូមែ់ាររសា 

្ពមំ�ំ បាយ�នមនមសេយមាររសធ�ផបះាកមក�ទូសទមយួ សដផមក ីំ មំរសេយមាររះសមាផំ ្បកា�ួលដល 

១៦០ ដាលា  ែដល្សបសទាឹំររសជកឹវយះៃមារបស្កសួំររ�រ យ�ពីររ្�េយស�គបរសសន�យបករមសន

្បសទសកមមា�ក�ាំឆ� � ២០១៣ ក�ាំមយួនក។  
 

អទត្យ

១៥យធ�ូយ

២០១៣យ

អទត្យ

៥យមករយ

២០១៤យ

អទត្យ

២២យធ�ូយ

២០១៣យ

អទត្យ

២៩យធ�ូយ

២០១៣យ

អទត្យ

១២យមករយ

២០១៤យ

អទត្យ

១៩យមករយ

២០១៤យ

អទត្យ

២៦យមករយ

២០១៤យ

បតតកមម�គណកក្សសេ� ងតទយ
បតតកមម្កកមកមមករយ

អំសពហទង្ណសេ� ណ�ងហទង្ស្ង្សោណំរមសយងរបំណបតំយ



  
ទំព័រ 2 

 
ៃថ�ទី២៥, ២៦ ែខធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

គណបក្សសេ�ង �ះជបាក�្ ទដលររំមំរះសមាផំ ្បកា�ួលយបកបរមរបសកមកករ។ សមដឹកន�ធ�ៗ

របសគណបក្សសេ�ង �ះជ បា ា្សទ្ះះ្ពជាជះេសមផល្កកមកមកររែដលសធ�ផបះាកមកសននមទីកែាាំ ស់្ំៗ 

រមួំ�ំ ររ ា្សួរសាខទាកុរបស្បជាគណបក្សសេ�ង �ះជ តក ះេម សម រំ្ា ី ដលកមកករែដលក�ពាំះវា សន 

្កកំបម ជះ សខះេ ស� យសរៀំ ់ំែដរ ែដលសនទីសនរលព�ីំ ១ ឆ� �មាា សលកយនជបល្កកំបម ជះបាបេកមកករ 

៣ នក សេយរំរបសួយា ំធ�ាធ�រ ក�ាំ្�សេម្កកមបះាករក�ពាំះវ យា ំស្្ផាកាករ សដផមក ីំ មំរ្បក

ា�ួលសេយបា្បសសផរ�ំមាា ។  
 

ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

សមមពាន ាជំ ស�ពពានស�សីពកមកករ បាបជទ់ាូមសនំមាខ្កសួំររ�រ យសរយសពល ១ ៃថ� សដផមកះីវា  

សេយមាររស្សយាូម្បកា�ួលស�គបរររសសនថក ី១៦០ដាលា  ។ សនសពលរសសៀល សមដឹកន� សមមពាន ាជំ
ស�ពពានស�សីព បា សួប�មយួរដដមេាេី ្កសួំររ�រ តក ះេម យជះ ស�ស�ំ ស�ផយតក ះេមបាមា

្បសសាៃ៏  ាឹំពជនរេាូមស�សណផ ររបសកមកករសន ា្ំសបេ �ៃ ។  
 

្�សពល�មយួក� សាែដរ កៃមាររំមំរសនំមាខះ�បាសសដដកជ្ េពជសសស តក�បលូ សននម់ាូម�ះជ
សលខ ៤ ស�ផយ�លទន់ល ្ះរមបាកំកមា �ំ ាគរបល ាជំ កំគសេមាធ�ះបេ� បយា ំ�ជំឹ។ 
 

ៃថ�ទី២៨ ែខធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

កមកករះវបាបជះមហម ជថីំមាខ្កសួំររ�រ�ថកីមេំ សទៀះ ្ពមំ�ំ បាបជទ់ាូម�ះជសលខ ៤ 

យសរយសពល ៨ សមា ំសទៀះ់ំ សនំមាខះ�បាសសដដកជ្ េពជសសសក�បូល ។  
 

ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆ� �២០១៣  

គណបក្សសេ�ង �ះជ បាសធ�ផររសដផរកកាួនមដំម ជថយីា ំធ� ែដលមាយ�ក្ូលរមួរាែះស្្ផា�ំមាា

ែថមសទៀះ ែដលមាកមកករ្ូលរមួយា ំស្ ផ្ាកាករ ។  
 

សមគមសគំ្្ករះសដរកមមា� បាស្េាូមលជខជះ�សជរណមយួ្ះប សននមសគ�ទ�ពពររបសខាួា 

សយបាក�ណះាូមសវក សមដឹកន�ស�សីព ាជំ  សមមពានស�សីព ្�ាាួ ៦ នក ្ពមំ�ំ បាបបជ ក៏  

សមដឹកន�ំ �ំ សា្ះរមទទួលខាស្ះរមំ�ំ ្សកំ្�សនររបះ បំាូម្បកា�ួល ររបះបំាូមររ�រ ាជំ ររ

បះបំាូមររម ជាជសយគសនកមមា��  
 

ៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

ទីសេីររគណីរដដមេាេី បាស់ផផលជខជះ ១ ្ះប សទ្កសួំររ�រ �មយួាឹំយាាសសាៃ៏  

្កសួំររ�រ្ះរមក�ណះាូមឳសាេវទ ្ះឹមៃថ�ទ ី ០២ មកគ ឆ� � ២០១៤ ស�គបកមកករសដផមក ី



  
ទំព័រ 3  

 
ប�េបររសធ�ផបះាកមកះវា  ស�ផយម ជល្ះតបសទសធ�ផររ�រសននមសគំ្្កម ជេ ។ លជខជះរបសទីសេីររគណីរដដមេាេ ី

កៃបា្បបដល្កសួំររ�រ៏ ្បសជាសបផររះវាមជាាប�បនា ាសទ សន  ាឹំ្ះរមាគករណរ េ�ផ បពណណ  របស 

ស�សីព ាជំ សមមពានស�សពីកមកករសនលំ�ំ យស ្ពមំ�ំ ន�ខាួាសទះាលររ់ំែដរ។  

 

បនា បពីទទួលបាយាាសសាៃរបស្កកម្បឹកឹរដដមេាេីរ ួ្ មក ្កសួំររ�រ កៃបាស្េលជខជះ ១ 

្ះប្ ពមាដលសមដឹកន� ស�សីព ាជំ ស�ពពានស�សពី សេយាបររះវ �បនា ា ។  
 

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆ� �២០១៣ 

្កសួំររ�រ បាស្េាូមសស្កេី្បរសមយួ ែដលះសមាផំ ្បកា�ួលយបកបរមដល្ះឹម ១០០ ដាលា  

(៩៥ ៥ ស�គបររ បះមសលផមូបេហរ )។  
 

ររំមំររបសកមកករសនែះបាេសធ�ផះសទសទៀះ សដផមក ីំ មំរសេយបា ១៦០ ដាលា  ស�ផយកៃបាន�ក�

សដផរសឆម សទទីសេីររគណីរដដមេាេី ាជំ  ម ជមាសាេជនព ស�ផយសននម់ាូមពួកសគ្ះរមបាគគ �ំ សយរបំបនា លួស 

្ពមំ�ំ ្កកមកមា �ំ េ�ផ ធរារគ �ំ ់ាូម ស�ផយកៃបាប�េបសយកក ា�ជំឹសកផះសតផំ  ។  
 

គណបក្សសេ�ង �ះជ នបស់េផមសរៀប្�សដផមកសីដផរះវ�សលផកទី ៣ ែដលស្កំសធ�ផសតផំសនៃថ� េទជះេបនា ប 

គឺទី ៥ មកគ ២០១៤ យ�នមនមសេយមាររ្ូលរមួពីស�េកកមកករែដលមជាសបះយ្ជះេ ្ពមំ�ំ  មេាេីគស

ររសាីម ជល ាជំ ្គរបស្ំរា។  
 

ៃថ�ទី០២ ែខមកគ ឆ� �២០១៤ 

សមដឹកន�ស�សពី ាជំ ស�ពពានស�សីពកមកករ បាសរៀប្�សធ�ផសា�ជសជទជនសពពរមាមយួ សនសពល្ពឹក

្បរសយ�ពីររសធ�ផកូដកមកទូំ�ំ ្បសទស ែដលគជះ៏ាឹំ មាររក�្ ទយា ំ សពេទ��ឹំ ្ពមំ�ំ យ�នមនម

សេយមាររ្រនរែថមសទៀះ ។  
 

សយជកំពលពជសសសសលខ ៩១១ បាបេ� បររះវរបសកមកករសនំមាខសគំ្្ក យា កសាី 

ែដល�សគំ្្ករបស កូសរ ា ាជំ េសមរ ជក រមួក�  សជះក�ាំខណខ សនធជែសាសពយ គសជាីន��សពេ ។ �ែ់�កមយួៃាររ

បេ� បសយកមា �ំ សយជ យ�កំ�ំ សនបានបបា�ខាួាបះាករ ្�ាួា ១០ នក� ពួកសយជកៃបាវយកមកករ

យា ំសេយរបសួយា ំធ�ាធ�រ�ស្្ផានក់ ំែដរ ្ពមំ�ំ បាបា�ឃ�ំ ពួកំ�ំ សនសពេមយួ យប 

សនតមូលដ ាសយជកំពល សលខ ៩១១ សយពា�បាយាាប� ះសេយ្កកម្គរសពទេតកគសេ្ូលសទសួយ ពពបល

របសួសតផយ មាាាឹំប�ជូ ាពួកសគសទរាះាលររគសជានី��សពេ សនៃថ�បនា ប។ 
 

ររវយប�ែបកកមកករែដលសធ�ផបះាកមកសយយ�សពផ�ជំឹកៃបាសកផះសតផំ់ំែដរសននមដំម ជថី សមំស្សំ 

ក�ាំគសជាីន��សពេ ។ សនសមល្បែ�លសមា ំ ៤ រសសៀល កមា �ំ កំគសេមាធ�ះ ាជំាគរបល បា្ូលមក

សឡមពពទនសួារណឌយីា  បនា បមកបានបស់េផមវយប�ែបក្កកមបះាករំ�ំ សន ែដលក�ពាំគ � សយមាស្បផ
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 សឃសាសពពា សនំមាខសគំ្្ក សយស្បផយ�សពផ�ជំ ឹ។ កំកមា �ំ  បារាេ្នាកមកករសទសលផ់ាូមសមំស្សំ

សយស្បផយ�ពី�ជំឹ  ស�ផយសនសពលសនពួកសគកៃ បាគ �ំ ់ាូម ាជំ  ដាះកំឡា ។ ្បែ�លកេេ លេ្ជះ 

រ�ូះដល សមា ំ ៣ សជះនា ឺកំកមា �ំ ្្មក បាពពយម�សលផកដ�បូំសដផមកសីបសស�េះកូដករស្េពី់ាូមសយររ

បេ្កបរ�សនាផំ ពជះ ាជំ  សកពាបំូរទកឹ ែន�ក ។  

សមា ំ្បែ�ល ៥ ល� ្ គណបក្សសេ�ង �ះជ្បរស៏ ខាួាមជា្ះតបសទះា្រនរម ជេ 

(ែដលបាក�ណះ៏ ាឹំសួបក� សនែថ�បនា ប) សយសរមាររស្បផ្បសយ�សពផ�ជំឹមកសលផកមកករ ាជំ នបខាួា

មាាស្្�ាាួ ១០នក។  
 

ៃថ�ទី០៣ ែខមកគ ឆ� �២០១៤ 

កំកមា �ំ ្្មកបាបេរ ាជំ បេេ លសេយមាាស្យា ំះជ្  ៤ នកបាសា ប ាជំ ៣៨នក

ស់្ំសទៀះ្ះរមបាប�ជូ ាសទរាមាាីរសពទេ សនក�ាំររបេ� បថកីមយួសទៀះសយស្បផ្បស្កបរ�សនាផំ ពជះ 

សនំមាខសួា សឹ�កមក រេឌីយ នមម ជថី សមំស្សំ។ កំកមា �ំ ្្មកបានបខាួាយ�កះវា្�ាាួ ១៣ 

នក ែថមសទៀះក�ាំសពលស្បផយ�សពផ�ជំឹសន ស�ផយបា�យ�កំ�ំ សនទាកសពេ ១ យប សនតទីបបជ ររកំ

គសេមាធ�ះ សយពា�មាររយាាប� ះសេយ្គរសពទេតកគស្ូលពពបលំលែះសស មាាាឹំប�ជូ ាយ�កំ�ំ

សនសទរាសលដ�បូំ សន្ពឹកបនា ប។  
 

មាាស្ំ�ំ  ១០ នក ែដល្ះរមបានបខាួារលពីៃថ�ទី ០២ មកគ ្ះរមបាប�ជូ ាសទះាលររ 

ស�ផយ្ះរមបាសនទពបីទស្បផ�ជំឹ ាជំ  បំរសេយមាររខូ្ះសយស្ះន សយមាស ាទម�ាសំស

សលផបទសលកផសំ�ំ ពីរែថមសទៀះ់ំ ។ សំបី� ះាលររបា្បបសមជមរីបសបារសំ�ំ  ១០នក សន៏ 

ពួក្ះរមនបខាួាំ�ំ សន្ះរមបា ប�ជូ ាសទបា�ឃ�ំ សនមសមណខ លែកែ្បទី ១  កៃពួកសគ្ះរមបាលកទាកយស

រយីសពល ៥ ែថ� ទ�គ �រកសបផេ រ�ូះដលែថ�មយួសទផបមេាេីរដ នជបលបបជ ក៏  ពួកសគ្ះរមបាបា�ខាួាសន 

មណខ លយបរ �ែកែ្បទី ៣ សទម ជេ �ពាននករែដលសជះសនសាបទយា ំឆ� យក�ាំសខះេក�ពំនម សយមជាែមា

បា�ខាួាសនមាាីរយបរ �ែកែ្បទី១ សទ�  
 

្�សនររស្បផយ�សពផ�ជំ ឹសន ្កសួំររនរ�ះជ បាស្េាូមលជខជះសជរណីមយួ្ះប ្បរស៏ 

ខាួាររនរាូមលទន់ លសបសឆ� ះែដល្ះរមបាបដជសសធ ាជំ ក�្ ទគសរដ នជបលេណណ ះជេទី ៥ ដឹកន�សយ

សសមេ្នយករដដមេាេី �ហាា ែសា ។  
 

រ�ូះមកដល ៃថ�ទី ៣១ មកគ ២០១៤ យា ំះជ្កៃមាមាាស្ម� កសនបះខាួាសនសតផយ បនា បពីមា

យ�សពផ�ជំឹសកផះសតផំ  សំប�ីយំងររ លីរដូ ស�សពី សរពពះម័ា ាជំ យំងររស់្ំៗ បាខជះខ�ែស�ំ រក

្គបទជសទកីៃសយ កៃសនែះមជាដឹំ៏យ�កបះខាួាំ�ំ សនសនទីេសនែដរ។ មាាស្ែដលបះខាួាសនពា�មា 

សវក  សនក�ាំប�ជ ីយ�កសា ប ឬ យ�ករបសួសទ ស�ផយមជះេនពកេម� កបាាជយយ៏ យ�កែដលបះខាួាសន្ះរម

្កប្ �សដផម្ទរំ ស�ផយ្ះរមបាកំសាជេសាខែសំយកសទបះ ។  
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ៃថ�ទី០៤ ែខមកគ ឆ� �២០១៤  

កំកមា �ំ ាគរបល្្មក មាកំគសេមាធ�ះ ាជំកំសីម ជល ែដលមា្ំ្កេះ្ ក�មសនសលផៃដ 

បាបេ� ប សបសស�េះ្កកមបះាករំាសយបយ ះវា សយសាជេម ជធីសនតទីលា្ប�ធជបសះយេ ែដលពួកសន

បារារបសយកក ា�ជំ ឹ នបន�ំ  ែថ�ទី ១៥ ធ�ូ ២០១៣ មក។ សនសពលែដលទីលាយសមាមាាស្រួ្  

កំកមា �ំ ្្មកបារាសរ ផឆក ាជំ សគំ្សកបសេេ េសា�របសពួកបះាររ ែថមំ�ំ ប�មា េសាទីះមល្ពពាទន 

បដជមករសទៀះ់ំ ស�ផយប�មា េសនលាូមស�នរែដលរបឹយូសបា�ស្្ផាសទៀះ �របស ្កកមយ�កសរៀប្�បះាកមកៃា 

គណបកស្សសេ�ង �ះជ រមួមា បករណៃ ប�ពំសសមាំ  រសមគ ថះរបូ រសមគ មសីដយូ ាជំ កា�ពេទូពរមយួ្�ាួា ។ 
 

កំមរីសសនះូ្សលខ ៧០ ាជំ យំងនពស់្ំសទៀះ ្ះរមបាប�ជូ ាមកយមលះះនមដំម ជថី 

សមំស្សំសយសធ�ផដ�សណផ រនរថយាេ ាជំ ប�នកសយរ�សនាផំ យាេ្គបៃដ ។  
 

្កសួំមហៃ់ា បាស្េាូមសស្កេី្បរសពពះម័ាមយួ ្បរស៏ ហម្បមមជាសេយមា

ររសួបសា�ក� �សជរណី ាជំ  ររសដផរកកាួនន រ�ូះដលសាជេសាខ ាជំ សេេ បជ� បសជរណី្ះរមបាជន 

ាជំ្ះតបសទរកនពធមកនម ជេ។  
 

ដីរសរ ា្ៃថ�ទី ០៣ មកគ ២០១៤ ្ះរមបាស្េសរសមកសលផសមដឹកន� គណបក្សសេ�ង �ះជគ ឺ

សលក សម រំ្ា ីាជំ សលក កឹម សា សេយ្ូលខាួាសទប�នាសឺនសលដ�បូំគសជាី ន��សពេ ាជំ្ះរមស�ាផយស�ណួរ 

នកពពានាឹំ ររសនទ្បរាពីបទេា េំសេយមាររ្ប្ពឹះេជបទ ្កជដដ ។ ្បជាស�សីព សលក រ ាាំ  ាាា 

កៃ្ ះរមបាសរែបបសនែដរ ។  
 

មាាស្ ១៣ នក ែដល្ះរមបានបខាួារលពីៃថ�ទី ០៣ មកគ ២០១៤ ្ះរមបាន�ខាួាសតផំះាលររ 

ស�ផយ្ះរមបាសនទពបីទស្បផយ�សពផ�ជំឹសយ ាជំ បំរសេយមាររខូ្ ះសយស្ះន សយមាស ា

ទម�ាសំសសលផបទសនទំ�ំ ពីរសន់ំ ្ពមំ�ំ សនទ ពីបទសសរ្បមថមេាេសីជរណ ក�ាំររប�សពេះួនទី

របសខាួា ាជំ ពីបទបជទ់ាូម្គ្រ ។ ដូ្ក� ាឹំយ�កំ�ំ  ១០ នក ែដលនបរលពីៃថ�ទី ០២ មកគ ែដរ យ�កំ�ំ  

១៣ នកកៃ្ ះរមបា សគលកបនា បពីស្េពីះាលររ សយមជាសេយ្គស្របំបូា សមជម ី ាជំ ្គរសពទេដឹំ 

រ�ូះដលែថ�ទី ៨ មកគ ស្រយពីមាររ្បរស៏ យ�កំ�ំ សាកៃ្ ះរមបា�សនមាាីយបរ �ែកែ្បទី ៣ ់ំែដរ។  
 

ៃថ�ទី០៦ ែខមកគ ឆ� �២០១៤  

ាគរបលបានបខាួាសកមកសាបឹំកក្ �ាួា ៥ នក សនសមល្ពឹក ខណែដលពកួសគក�ពាំសរៀប្�ាូម

ររះវសយសាជេម ជធីមយួ ំមំរសេយមាររសែលំយ�កររនរសជទជនមាាស្ស់្ំៗ។ សនសពលរសសៀល 

ាគរបលបាសែលំ មាាស្ំ�ំ  ៥ នកមកម ជេ បនា បពយី�កំ�ំ សនបា ា្�ះសលសលផទ្មំមយួ 

សាព៏ ពួកសគាឹំមជាះវសទៀះសទសនៃថ�មាខ រ�ូះដលគណបក្រាយ�េ្្បរស៏ សេេ បជ� ប

សជរណី្ះរមបា្ះតប មក�ធមកនម ជេ ្ពមំ�ំ លាបសនលប�គមររសួប្បសា�ក� �សជរណ ។  
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កែាាំែដលយ�ក ២៣ នក សជះសនក�ាំររបា�ឃ�ំ សនែះមាលកណុីសម� ះ ។ មេាេីះាលររ ាជំ  

មេាេីយគងនយកដ ាពាននករ បា្បប ស្់ ះជ ាជំ  សមជម ី៏ យ�កំ�ំ សនមជាដឹំ៏ ្ះរមបា�សនទីេសទ � 

 

ៃថ�ទី០៧ ែខមកគ ឆ� �២០១៤  

គណបក្្ប�សាកមមា� បាសរៀប្�សធ�ផររសបួ្បសា�មយួយា ំធ� សយប�សនា្ សនលាូមររ្បរស

រលពីៃថ�ទី ០៤ មកគ ២០១៤ សេីពីររហមឃះមជាសេយមាររសួប្បសា�ក� �សជរណី សយសធ�ផររ្បរពន 

ទជវែដល្កកមែខករ្ក�ម្ះរមបាដួលរល�ពីយ�េ្ �  
 

ៃថ�ទី០៨ ែខមកគ ឆ� �២០១៤  

ទីប� ា់ះកែាាំបា�ខាួាមាាស្ំ�ំ  ២៣ នកែដល្ះរមនបខាួា ្ះរមបាបបជ កសយសច្កមសសាផបយសំះៃា

សលដ�បូំគសជាីន��សពេ ស�ផយនយកពាននករ ម៣ (មណខ លយបរ �ែកែ្បទី ៣) បាយាាប� ះឲេ្គរសពទេ

តកគសេសដផមកសីធ�ផររពពបល ។ ម៣ គឺ�ពាននករែដលសគស្បផ្បសសដផមកបីា� ឃ�ំ ទណខជ ះែដល�បសំសធ�ាៗ  ។  
 

ៃថ�ទី០៩ ែខមកគ ឆ� �២០១៤ 

យាមសាែដលក�្ ទគណបក្សសេ�ង �ះជ្�ាួា ៩នក ្ះរមបាគគ �ំ មជាសេយសបួសា�ក� សដផមកសី្្រំសនត

ទីលា្ប�ធជបសះយេ ឬ សនែ់�កមុំសទៀះៃា់ាូមសជះសន សយេ�ផ ធរសនែះបាេយាាមះេប�គមមជាសេយសបួ

ក� �សជរណីដែដល ។  
 

ៃថ�ទី១៤ ែខមកគ ឆ� �២០១៤ 

សមដឹកន�ស�សពី សលក រាំ  ាាា ្ពមំ�ំ សមដឹកន�គណីបក្សសេ�ង �ះជ សលក សម រំ្ា ីាជំ សលក 

កឹម សា បា្ូលខាួាសនសលដ�បូំគសជា ី ន��សពេ �ររស�ាផយះបសទាឹំ ររសរស សដផមកសីកសួរ 

សយមាយ�កក�្ ទយា ំស្ ផ្ាមកសបួសា�ក� ដៃធ�ប� ា់ះ នបន�ំ ពីមាររបេ� បយា ំ�ជំ ឹក�ាំែខសន (យ�កក�្ ទ

្បមណ�ំ ៥០០០នក) សដផមកកី�្ ទដលសមដឹកន�ំ �ំ  ៣នក សនំមាខះាលររ ។  
 

ៃថ�ទី១៩ ែខមកគ ឆ� �២០១៤  

ាគរបលបានប ាជំ បា�ខាូាសលក សាខ ាាាសយឿំ ែដល�យាា្បជា សមគមតកគសេ 

្ប�ធជបសះយេៃាសសដដកជ្េស្រ្បពពាន (IDEA) ១ យប ្�សនសរៀប្�ររសួបសា�ះូ្មយួសនែកករ្ពយំងដំសកផ 

ំមាខ្ពបារមគសវ �ំ  គសជាីន��សពេ សដផមកយី�នមនមសេយមាររសែលំ កមកករ ាជំយ�កររនរសជទជនមាាស្

ំ�ំ  ២៣ នក រមួំ�ំ  សលក មា សព ែដល�្បជារបសកះ់ ំែដរ ្ពមំ�ំ ំមំរសេយមា

ររះសមាផំ ្បកា�ួលសដផមករីសសនសមរមេ។ មាាាឹំនបខាួា កំសាេជសាខ ្បបសយដ�បំ�ក ាជំ  

នកមកួសាមះជនពពណ័្កសេា   ្ូលមក យា ំ�ជំឹក�ាំសកលប�ណំវយប�ែបក ្កកមមាាស្ សយររាេ្នា

យ�កំ�ំ សនសេយស្េឆ� យ ពី្ពយំងដំសកផ សទែកករ់ាូម � 
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ៃថ�ទី២០ ែខមកគ ឆ� �២០១៤ 

១៧ សមា ំស្រយមក ាគរបលបាសែលំ សាខ ាាាសយឿំ បនា បពីកះបា ា្�ះសលសលផទ្មំ

កជ្េ្ ពមស្ពរំមយួគឺ៖ ១) ាប្ ូលរមួក�ាំសកមកនពេែដលេ�ផ ធរ យល៏�សកមកនពខាស្ះប ២)

ាបេា េំយ�កដៃទសេយ្ប្ពឹះជេយ�សពផែដលរដ នជបលយល៏ ខាស្ះប ៣) ្ះរមគយររណៃ សេយេ�ផ ធរ

ាូមបះាកមកេែដលេ�ផ ធរ យល៏ខាស្ះប ។  
 

ៃថ�ទី២១ ែខមកគ ឆ� �២០១៤ 

ាគរបលនបខាួាយ�កររនរសជទជនមាាស្្�ាួា ១១ នក សនសពល្ពឹក សយមាាស្ំ�ំ សនបាបាាាបាំ

កេះជេែដល្ះរមបា ា្�ះសលសយមាាស្ ១៨២ ្កកម សូាសទស ាទូះបរសទស យ�នមនមសេយមាររ

សែលំមាាស្ ២៣ នក ែដល្ះរម�បបា�សនក�ាំពាននករ ក�ាំសពលមាររបេ� បសយយ�សពផ�ជំ ឹ 

សនសដផមែខ ។ យ�កែដល្ះរមនបសនគឺ សលក រាំ  ាាា ្បជាសមគម្គរបបស្ំរាតកគសេ (CITA) 

សកមកសាបឹំកក យ�ក្សីសទព វា�ី សយា ម បាបា  សាំ ្សីលន មា ាាាសរ ាះ បមូ សសន ែយម ្សីទូ្ ាជំ ំួា 

គីមឡំ ្ពមំ�ំ  យ�ក្សីសួំ សានព សកមកសាមកពីះ�បាថកសកល សនសជះេរសយាដ ាយាេរ�ះជន��សពេ 

កប� តាំ គមឹហហ ំ បាគងលជក យំងររ្កកមររ�រពជសសសសជទនជល�សនដ ា (HRTF) ាជំ យ�ក្សីវំ ធីន 

សកមកសាស�សីពសមមពានកមមា� (CATU)។ 
 

ាគរបល បាសែលំយ�កំ�ំ  ១១នក សនៃថ�រសសៀល បនា បពីយ�កំ�ំ សនបា ា្�ះសលសលផកជ្េ

សាពមយួ ែដលសាព៏ាឹំ ១) សធ�ផ�ពលរដដល, ២) មជាសធ�ផសកមកនពេមយួែដលហមឃះសយ

្ះបសនសតផយ, ៣) មជា្ូលរមួ ដឹកន� ឬកៃេា េំយ�កដៃទឲេសធ�ផបះាកមកសយខាស្ះបសនសទ ាជំ ៤) 

គយររណរ យ�ពីសកមកនពខាស្ះបំ �ំ ឡយែដលយ�កំ�ំ សនបាសសំះសបផេ សូាដលេ�ផ ធរ។ 
 

យ�កក�្ ទគណបក្្ប�សាកមមា�សសារកនកសាីម ជល ្បបសយដ�បំ បា្បមូល់េា �ក� សនែកករសមទជរ

សជរណីរបសគណបក្សសេ�ង �ះជែដលមជាំាបា់្ព�់ឹយ សន្សកកស ំ សខះេកេេ ល ស្រមររ

ររនរសយកំកមា �ំ ្្មក ែដលបំុ�ឲេសមដកឹន�គណបក្សសេ�ង �ះជរ �សយររែថាំសាាារក៏�សជរណី

�សលផកដ�បូំ។ 
 

ៃថ�ទី២២-២៣ ែខមកគ ឆ� �២០១៤ 

្កកមស ងំមសាីម ជលមយួ្កកមះូ្ បាសដផរែ�កកាួសយមជាមាររគគ �ំ  សដផមកសីទកេះេជសទរាស ា

ទូះបរសទសមយួ្�ាាួ សដផមកយី�នមនមរកររក�្ ទក�ាំររជនឲេមាររសែលំយ�កំ�ំ  ២៣ នក 

ែដល្ះរមបានបខាួារលពីសដផមែខសា។ 
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ៃថ�ទី២៦ ែខមកគ ឆ� �២០១៤ 

ាគរបល បាបេ� បយា ំ�ជំឹ មកសលផបះាករ យ�កសសំះររណរ សជទជនមាាស្ ាជំយ�ករែសះ 

សនសពលមាររ្បមូល់េា �ធ�មយួ ែដល្ះរមបាស្កំាឹំសធ�ផសនគសជាីន��សពេ ែដលបេេ លឲេមាាស្យា ំះជ្ ៨ 

នករំរបសួ។ ររ្បមូល់េា �សា ្ះរមបាសរៀប្�សយសមដឹកន�ស�សីព ាជំសមគម្�ាួា ៩ សដផមកយី�នមនមឲេ

មាររសែលំកមកករ ាជំ យ�កររនរសជទជនមាាស្ំ�ំ  ២៣ នក ែដល្ះរមបានបខាួារលពីសដផមែខមកគ 

ំមំរដ�សតផំ្បកា�ួលយបកបរម្�ាាួ ១៦០ ដាលា រ ក�ាំមយួែខ ប�បយ�សពផ�ជំឹ ាជំរររ �សលន

ប�នាមកសលផយ�កររនរសជទជនមាាស្ ាជំំមំររកយាះេជធមស័្មបយ�កសា ប ក�ាំយ�តាំសពលបាទំងជ្ក� រល

ពីៃថ�ទី២ ាជំ ៣ ែខមកគ ឆ� �២០១៤។ 
 

មាាស្សាីម ជលគបរយនកមានកសា ក ាជំរាទំ�ះជគណបក្្ប�សាកមមា�សយ្ំ�មយួ

ដ�បំធ�ៗ  បាពពទនសា�ម ជេសេដ ករែដលសមដឹកន�គណបក្សសេ�ង �ះជ សលក កមឹ សា ក�ពាំស� កសន 

សដផមកកីា�ឲេសលកនកស្េពីទសីនបា។ សនក�ាំសពលសនែដរ ្កកមមាាស្សាីម ជលមយួ្កកមសទៀះ ែដលសសារកនក

ដូ្ក�  បាសទសឡមពពទនទីស� កររគណបក្សសេ�ង �ះជ សនសខះេក�ពាំនម �កែាាំែដលសលក កឹម សា 

ាឹំសធ�ផររែថាំ សាាារក៏សនទីសន។ សនសមលសមា ំ្បែ�ល ៨ កាា្ពឹក ្កកមែដលសនស្រសេដ ករ បា្ូលរមួ

�មយួ្កកមែដលសនស្រទីស� កររ សធ�ផឲេ្�ាួាមាាស្សាីម ជលំ�ំ សនសកផាដល�ំ ២០០០ នក សយ្គមទីំ

�ះជែដល្ំ�មយួដ�បំធ�ៗ  ស�ផយែ្សកាជយយនកេសសា ក្បឆ�ំ គណបក្សសេ�ង �ះជ ាជំ្បឆ�ំ សលក 

កឹម សា សយស្បផ សឃសាសពពា�ស្្ផា (សម្ករ)។ 
 

ៃថ�ទី២៧ ែខមកគ ឆ� �២០១៤ 

កំសាេជសាខរបសសលគសជាីន��សពេ ាជំមាាស្សសារកនកសាីម ជលមយួ្�ាួា ្បបសយដ�បំ�ក 

បាគគ �ំ សលកមាម សូណំដូ មេ សស ាីយរម ជទេាតកគសេ ស�បាកបកា � ាជំ យ�កក�្ ទរបសសលក្បែ�ល ១០០០ នក 

មជាឲេ្ូលក�ាំទលីា្ប�ធជបសះយេ។ បនា បមក កំសាេជសាខ ាជំមាាស្សសារកនកសាីម ជលែដល្ះរមបាព្�យ

សយគសរដ នជបល ពពយមបជទ់ាូមរបសយ�កក�្ ទរបសសលក សូណំដូ ពីសួាទលីា្ប�ធជបសះយេសទរា

្កសួំពពះម័ា �កែាាំែដលបះាករំមំរឲេម ជទេាស�បាកបកា � ែដល�ស ាីយរ់ ្ព�់ឹយតកគសេមយួក�ាំ្�សេម

ស ាីយរតកគសេមយួ្�ាួាះូ្សនកមមា� ទទួលបាេ�ផ បពណណ ទូរទស្ារមា លខាួា ាជំររ់្ព�់ឹយទូំ�ំ

្បសទស។ 
 

យ�កក�្ ទ បាមកដល្កសួំពពះម័ាសនសមលសមា ំ្បែ�ល ១០ ្ពឹក �កែាាំែដលយ�កំ�ំ សនសបផេ

មាររបជទ្្កស្េ្ូលមាខ្កសួំ ាជំ កំគសេមាធ�ះាជំាគរបលបេ� បបះាកមក្ បែ�ល ៨០០ នក។ 

នា មៗបនា បមក កំសាេជសាខ�ស្្ផានកបែាមសទៀះ បាស្េមកពីសលគសជាីន��សពេែដលសនែកករសន 

ស�ផយេ�ផ ធរបា្ពមាដលយ�កក�្ ទ ាជំ យ�ករែសះឲេនកស្េពីទីសន។ សនក�ាំរយីសពលបាានក ានទី 

កំសាេជសាខ�ំ ១០០០ នក បាសដផរសឆម សទ្កកមបះាករ សយមាររបេ្កបែបកែ់្ំ 

ាជំស្បផ្បសដ�បំ�កសទសលផយ�កក�្ ទ ាជំយ�ការសមផលសនែកករសន�ស្្ផានក។ 
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បនា បមក ្កកមបះាករ បាពពយម្បមូល់េា �្ �ាួាពីរដំ ែដលរមួមាមេំសនែកករស ាទូះស�រដដ

េសមរ ជក ស�ផយំ�ំ ពីរដំសន្ះរមបាប�ែបកសយាគរបលបេ� បបះាកមក។ ររបេ� បសយ�ជំឹ បេេ ល

ឲេមាាស្យា ំះជ្  ១០ នករំរបសួ រមួមា ៦ នក្ ះរមបាប�ជូ ាសទមាាីរសពទេ។ យ�តាំសពលៃាររបេ� ប 

កំសាេជសាខ បារបឹយូសរសមគា  ពី្ពសំព ាជំយ�ករែសះមយួ្�ាាួ។ 

ៃថ�ទី២៩ ែខមកគ ឆ� �២០១៤ 

បនា បពីមាររ្បាមមាខកក�  បះាករមយួ្កកមះូ្ែដលមា្�ាួា្បែ�ល ១០០ នក 

្ះរមបាយាាប� ះឲេកេះេជសទរាស ាទូះបរសទសមយួ្�ាួា ាជំររ ជយលពយមយួ្�ាួារបសយំងររ

ស�្ប��ះជ សដផមកយី�នមនមឲេមាររសែលំយ�កំ�ំ  ២៣ នក ែដល្ះរមបានបខាួារលពីសដផមែខមកគ 

ាជំសស�ផឲេមាររសសាផបយសំះសទសលផររបេរបសាគរបល ែដលបេេ លឲេមាាស្យា ំះជ្ េស ៤នក 

បាសា ប រលពីៃថ�ទី៣ ែខមកគ។ បះាករ ្ះរមបារះឹះក ជះក�ាំររកេះេជ សយយាាប� ះឲេយ�កំ�ំ សន

្ះរមែះសធ�ផដ�សណផ រសយយាយាេ សយមជាយាាប� ះឲេសដផរសយសថកផសសផំសនសទ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ស្មបពពះម័ាបែាម សូមំកទំ៖ 
• សលក្សី សមសជបណខជ ះ ពាំ ាមីសកក ្បជាយំងររសមមពានែខករស�សរឿា ាជំ ររនរសជទជនមាាស្ លីរដូ, 

ទូរសពពាសលខ៖ ០១២ ៨០២ ៥០៦ (នសែខករ យំសគាស បគ �ំ ) 

• យ�កនំ េលី ពីតូក នយជរយំងររ លីរដូ, ទូរសពពាសលខ៖ ០១២ ៨០៣ ៦៥០ (នសយំសគាស 

ាជំបគ �ំ ) 

• សលក យ� ស�េះ យ�ក្គប្ គំបស្េកសទសសសាផបយសំះៃាយំងររ លីរដូ, ទូរសពពាសលខ៖ ០១២ ៣២៧ 

៧៧០ (នសែខករ) 
 


