
 

   ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

             ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

លេខ: ១៨៦/២២ ឌបឌ 

           សសចរតីជនូដណឹំង 

             សតរី ី
        រំណត់សេតរុិចចព្រជុំម្ហាសននិបាតភាគេ ុនិរស ើរទ១ី 

ររសព់្រមុ្េ ុន ឌី រ ី ឌី អុិនជនីារងី ម្.រ 
 

ព្រុម្េ ុន ឌី រ ី ឌី អុនិជីនារងី ម្.រ បានល ៀបចកំិចចប្បជ ំមហាសននិបាតភាគហ  និកលេើកទ១ី លៅថ្ងៃអង្គា      
ទី៣១ ខខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២ លេលាល ៉ោ ង ៨:៣០ នាទ ីដេ់ល ៉ោ ង ១១:២០ នាទីប្រកឹ តាមប្បរន័ធអនឡាញ (Zoom)។ 
េតត ន បស់ប្កុមប្បឹកាភបិាេលៅកន ងកិចចប្បជ ំ នដូចជា៖ 
 ១. លលាក នាង េធិ ី   ប្បធានប្កុមប្បឹកាភបិាេ/នាយកប្គបប់្គង 
 ២. លលាកប្សី េឹម ម យេី  អភបិាេប្បតិបតត ិ
 ៣. លលាក ថ្ង វ៉ោ នថ់ា   អភបិាេមនិប្បតិបតត ិ
 ៤. លលាក ហ  យ វ៉ោថា ៉ោ ូ  អភបិាេឯករាជយ 
េតត ន បស់លភញៀេកិតតិយសលៅកន ងកិចចប្បជ ំ នដូចជា៖ 
 ១. លលាក រា៉ោ មបីាស  អាសត សរាហវ លបកខភារអភបិាេតណំាងរីប្កុមហ  ន  ៉ោូយ៉ោ េ់ ប្គបុ 
 ២. លភញៀេកិតតិយសមករីប្កុមហ  ន និងសា បន័លសេងៗ នងិ 
 ៣. ភាគហ  និកខដេ នល ម្ ោះកន ងបញ្ជ ីល ម្ ោះភាគហ  និកនាថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២ 

 
កិចចប្បជ ំមហាសននិបាតភាគហ  និកលេើកទ១ី  នលលាក នាង េធិី ប្បធានប្កុមប្បឹកាភបិាេ បស់ប្កុមហ  នជា

អធិបតីថ្នកិចចប្បជ ។ំ អនកសប្មបសប្មួេប្កុមហ  នបានល ោះប្បជ ំ នងិលសនើស ំឱ្យ ច ស់ភាគហ  ន នងិអនកតំណាងភាគហ  និក
ទងំអស់ច ោះល ម្ ោះ បស់ខលួនជាមយួប គាេិកទទួេបនទ កច ោះល ម្ ោះ បស់ប្កុមហ  ន។ បនាទ បរ់ី  ច ោះល ម្ ោះ បស់ភាគហ  និក
 ចួរាេ់លហើយ អនកសប្មបសប្មួេ បស់ប្កុមហ  នបានខែនាសំ ជិកប្កមុប្បឹកាភបិាេថ្នប្កុមហ  នដេ់ភាគហ  និកសង
ខដ ។ បនាទ បម់ក អនកសប្មបសប្មួេប្កុមហ  នបានប្ប សកូ ៉ោ ម និងអលញ្ជ ើញអងាប្បជ ទំងំមូេលោ រទងជ់ាតិថ្នប្រោះរាជា-
ណាចប្កកមព ជា។ ប្បធានប្កមុប្បឹកាភបិាេ បានខងលងស នទ កថាសវ គមនល៍ដើមបលីបើកកចិចប្បជ ំ។ ជាកចិចបនាទ ប ់ អភបិាេ
ប្បតិបតតិបានលធវើបទបង្គា ញសតីរី បាយ  ែ៍ហិ ញ្ញ េតា  និងប្បធានប្កុមប្បឹកាភបិាេលធវើបទបង្គា ញសតីរីខសន  អាជីេកមម
សប្ បឆ់្ន ២ំ០២២។ បនាទ បរ់ី  លធវើបទបង្គា ញ បស់អភបិាេទងំរី បានបញ្ចប ់ អនកសប្មបសប្មួេបានប្ប ស  

***** 



 

រិភាកានូេសំែួ  និងចលមលើយលៅកន ងកិចចប្បជ ។ំ បនាទ បរ់ីសំែួ  និងចលមលើយបានរភិាកា ចួលហើយ អនកសប្មបសប្មួេ
បានប្ប សរី  លបៀបវ ៈលបាោះលឆ្ន ត និងនីតិេធិីលបាោះលឆ្ន ត និងប គាេិកទទួេបនទ ក  លបាោះលឆ្ន តប្ប សរី លបៀបលបាោះ
លឆ្ន តលៅ នភ់ាគហ  និក  ចួលហើយភាគហ  និកខដេ នសិទធិលបាោះលឆ្ន តបានលធវើ  លបាោះលឆ្ន ត។ បនាទ បម់ក បាយ  ែ៍
ថ្នេទធសេលបាោះលឆ្ន តខដេល ៀបចំលោយប គាេិកទទួេបនទ ក  លបាោះលឆ្ន ត បានប្ប សេទធសេលបាោះលឆ្ន តលោយអនក
សប្មបសប្មួេដូចខាងលប្ ម៖ 

 
លសចកតីសលប្មច៖ ោបំ្ទ មនិោបំ្ទ 
១. អន មត័  ខបងខចកភាគលាភប្បចឆំ្ន ២ំ០២១ ជូនភាគហ  និក ៣.៧២១.៣៨៤ ហ  ន 

៩៨,៩២% 
៨០ ហ  ន 
០,០០២% 

២. អន មត័លេើ  លប្ជើសល ើសអភបិាេតំណាងរីប្កុមហ  ន  ៉ោូយ៉ោ េ់ 
ប្គុប លលាក រា៉ោ មបីាស  អាសត សរាហវ 

១៥.៧២១.៤៦៤ ហ  ន 
៩៩,៧៤% 

០ ហ  ន 
០% 

៣. អន មត័លេើេលិសធនកមមថ្នេកខនតិកៈប្កមុហ  ន ១៥.៧២១.៤៦៤ ហ  ន 
៩៩,៧៤% 

០ ហ  ន 
០% 

 
ស  បលសចកតីមក កិចចប្បជ ំមហាសននិបាតភាគហ  និកបានយេ់ប្រមអន មត័រាេ់លសចកតីសលប្មចចិតតទងំ៣។ 

ប្បធានប្កុមប្បឹកាភបិាេបានប្ប សបិទកចិចប្បជ ំ និងកចិចប្បជ ំមហាសននិបាតភាគហ  និកលេើកទ១ី  បស់ប្កុមហ  ន ឌី ប  ីឌ ី
អ ិនជីនា ងី ម.ក បានបញ្ចបល់ៅល ៉ោ ង ១១:២០ នាទីប្រកឹ។ 
 

       រាជធានីភនលំរញ ថ្ងៃទី៣១ ខខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២ 
            ក្រមុហ ុន ឌី ប ៊ី ឌី អុ៊ិនជីនារីង ម.រ 
 
 
 
 
 
 
 
 


