ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន

េហសៅប្ក្មរបាយការណ៍ដាក្់ជូនរបាយការណ៍ររេ់ខ្ន
លួ
េតីពីមុខ្ងារសៅសេេេល់ពាក្់ព័នធនឹងជនរងសប្រោះ

នៅថ្ងៃន េះ សហនៅក្រមរបាយការណ៍សីព
ត ីមុែងារនៅនសសសល់ពារ់ព័ ធ ឹងជ រងនក្រេះ គឺនោរ
នៅក្រម យូ ឧត្តរា ិង នោរក្សីនៅក្រម Claudia Fenz បា ដារ់ជូ របាយការណ៍ខែលមា មត្ិនោបល់
ិងអ ុសាស នា
៍ នា

សតីពីគាំ ិត្ផ្តួចនផ្តើមសមក្សបនានាពារ់ព័ ធ ឹងជ រងនក្រេះថ្ របបខែែរក្រហម

ខែល

អ.វ.ត្.រ អាចបាំនពញជាខផ្នរថ្ មុែងាររបស់ែួ ល ខែលនៅនសសសល់។

នាឱកាសន េះ មា ការក្បគល់ជូ របាយការណ៍ផ្ូវល ការែល់ឯរឧត្តម ក្កាញ់ ត្ូ ី

ក្បធា សតីទី

ការិោល័យរែឋបាល ិងនោរ Knut Rosandhaug អ ុក្បធា ការិោល័យរែឋបាល ិងនដាយមា វត្តមា
ពីនោរ ហងស វណណ ៈ ក្បធា អងគភាពរាំពារជ រងនក្រេះ នៅអងគជាំ ុាំជក្មេះ វិសាមញ។។

នោរនៅក្រម យូ ឧត្តរា បា នកាត្សរនសើរការិោល័យរែឋបាល ចាំនពាេះការចាប់នផ្តើមែាំនណើរការន េះ ិងបា
ខងលងអាំណរគុណែល់អរ
ន ចូលរួមចាំខណរនានាខែលបា ដារ់សារណាែ៏មា ត្ថ្មលរបស់ែួ ល ៖ “នយើងទទួលបា
ូវការនលើរទឹរចិត្ត តាមរយៈការបងាាញ ូវការចាប់អារមែណ៍ោ៉ាងទូលាំទូោយ។ ន្លៀត្ឱកាសន េះ ែ្ាំស
ញ ូម
នលើរទឹរចិត្ភា
ត គីពារ់ព័ ែ
ធ ថ្ទនទៀត្ នដាយរមលឹរក្បាប់ពួររត្់ថា ពួររត្់នៅមា ឱកាស

ិងនពលនវោរនញង

ការចូលរួមចាំខណររនញងែាំនណើរការន េះ នដាយសារខត្ែាំនណើរការន េះនទើបខត្ចាប់នផ្តើមប៉ាុនណា
ណ េះ”។ នៅក្រម យូ
ឧត្តរា បា បខ ម
ែ នទៀត្ថា ស េះ្ញ ជុាំ វិញជ រងនក្រេះ អាចជា “យុត្ិសា
ត ស្រសតែ៏គួរឲ្យរំន ើបមួយសក្មាប់ត្ុោការ
នានពលអនាគត្”។

នោរក្សីនៅក្រម Claudia FENZ បា នកាត្សរនសើរចាំនពាេះសមិទធិផ្លរបស់ អ.វ.ត្.រ ពារ់ព័ ធ ឹងជ រង
នក្រេះ៖ អ.វ.ត្.រ អាចមា នមាទ ភាពចាំនពាេះគនក្មាងថ្ ការចូលរួមរបស់ជ រងនក្រេះ ការត្ាំណាង
សាំណងខែលែលួ បា បនងកើត្ន ើង។ វាមា លរខណេះពិនសស

ិង

ិងមា ការទទួលសាគល់ោ៉ាងទូលាំទូោយថាជា

សមិទធិផ្លែ៏សាំខា ់មួយ។ ែ្ាំនញ ជឿជារ់ថា ែាំណារ់កាលនៅនសសនសសរបស់ អ.វ.ត្.រ ទទួលសាគល់នដាយែលួ
ឯងថាជាការចូលរួមចាំខណរែល់ែាំនណើរការពាបាលរបួសសានមរបស់ជ រងនក្រេះ

ិងការជក្មញញជាក្ទង់

ក្ាយធ្ាំែល់ការផ្សេះផ្ារជាត្ិ។ ជាងែីមង
ត នទៀត្ នៅនពលន េះ អ.វ.ត្.រ អាចជាអនរនាាំផ្ូវល តាមរយៈការប ត
ចូលរួមោ៉ាងសរមែជាមួយជ រងនក្រេះ ភាគីពារ់ព័ ធ ិងក្បជាជ ជាទូនៅ។ មា យុត្ិសា
ត ស្រសតត្ិចត្ួចសក្មាប់
ររណីន េះ ខែលនធ្វើឲ្យវាកាលយជារិចចការកា ់ខត្មា អត្ែ ័យបខ ម
ែ នទៀត្”។
ឯរឧត្តម ក្កាញ់ ត្ូ ី ិងនោរ Knut ROSANDHAUG សាវគម ច
៍ ាំនពាេះរបាយការណ៍របស់សហនៅក្រម
របាយការណ៍
ោ៉ាងសរមែ
បាល

ិងបា ខងលងអាំណរគុណោ៉ាងនសាែេះសរែល់អរ
ន ចូលរួមចាំខណរាាំងអស់ ចាំនពាេះការចូលរួម
ិងសារណារបស់ពួររត្់។ ក្បធា សតីទីកា រិោល័យរែឋបាល

បា គូសបញ្ជារ់អាំពីការនបតជា្ចិត្រត បស់

អ.វ.ត្.រ

ិងអ ុក្បធា ការិោល័យរែឋ

រនញងការផ្សពវផ្ាយសនមលងរបស់ជ រងនក្រេះ

នដាយសារឧក្រិែរ
ឋ មែអ រត ជាត្ិ នលើរទឹរចិត្ភា
ត គីពារ់ព័ ា
ធ ង
ាំ អស់ឲ្យនៅប ច
ត ូលរួមជាមួយគាំ ិត្ផ្តួចនផ្តើមន េះ
ិងរង់ចាតា
ាំ មដា

ូវការវិវឌ្ឍ ៍ងីៗ
ែ បខ ម
ែ នទៀត្។

ការិោល័យរែឋបាលមា ក្បសាស ៍ថា

ក្បធា សតីទីកា រិោល័យរែឋបាល

ិងអ ុក្បធា

“នយើងយល់ក្សបជាមួយ ឹងសហនៅក្រមរបាយការណ៍ខែលថា

ែាំណារ់កាលងែីែ៏គួរឲ្យចាប់អារមែណ៍នៅរនញងក្បវត្តិសាស្រសតថ្ អ.វ.ត្.រ បា ចាប់នផ្តើមនបើរចាំហចាប់ពីនពលន េះ
ត្នៅ”។

សាវតារ៖ នៅថ្ងៃទី០២ ខែររកដា ឆ្នាំ២០២១ ការិោល័យរែឋបាលបា ចាត្់តាង
ាំ នោរនៅក្រម យូ ឧត្តរា
ិងនោរក្សីនៅក្រម Claudia Fenz ជាសហនៅក្រមរបាយការណ៍ នែើមបីពិ ិត្យនៅនលើ នសចរតីក្ពាង

រិចចក្ពមនក្ពៀងបខ ម
ែ នៅនលើរច
ិ ចក្ពមនក្ពៀងរវាងអងគការសហក្បជាជាត្ិ
នរៀបចាំអ រត ការ

ិងរាជរដាឋ បា
ិ ល សតីពីការ

ិងការបញច បកា
់ រងាររបស់អងគជាំ ុាំជក្មេះវិសាមញ។។ ជាពិនសស ការិោល័យរែឋបាល

បា នសនើសឲ្
ុាំ យសហនៅក្រមរបាយការណ៍ដារ់ជូ របាយការណ៍មួយខែលមា មត្ិនោបល់
សាស ៍របស់ែួ ល អាំពីការចាត្់ វិធា ការសមក្សប
ខែែរក្រហម នៅរនញងយុតាតធ្ិការរបស់ អ.វ.ត្.រ។

ិងអ ុ

ិងក្បរបនដាយអត្ែ យ
័
ចាំនពាេះជ រងនក្រេះថ្ របប

សហនៅក្រមរបាយការណ៍បា នចញ ការអាំពាវនាវឲ្យមា ការចូលរួមចាំខណរជាគាំ ិត្ ជាចាំហមួយ
នែើមបីក្បមូល “គាំ ិត្ឲ្យបា ទូលាំទូោយតាមខែលអាចនធ្វើបា ”។ មត្ិនោបល់ខែលដារ់ជូ

ក្ត្ូវបា

យរមរពិភារានៅរនញងរបាយការណ៍របស់ែួ ល ។

ការសមលង
ឹ នៅមុែ៖ ក្ពេះររុណាក្ពេះបាទ

នរាត្តម សីហមុ ី ក្ពេះមហារសក្ត្ថ្ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពជា
ញ

បា ឡាយក្ពេះហសែនលខាក្បកាសឲ្យនក្បើរិចចក្ពមនក្ពៀងបខ ម
ែ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែវិចកា
ិ ឆ ឆ្នាំ២០២១ បនា្ប់
ពីរែឋសភា

ិងក្ពឹទធសភាបា អ ុម័ត្។ អ.វ.ត្.រ

ឹងចាប់នផ្តម
ើ មុែងារខែលនៅនសសសល់របស់ែួ ល ជា

ផ្លូវការសក្មាប់រយៈនពលបីឆ្នាំែប
ាំ ូង នក្កាយនពលបាំនពញរិចចែនាំ ណើរការ ីត្ិ វិធ្ីតាមផ្លូវត្ុោការចប់សពវ
ក្គប់។
នែើមបីបាំនពញនៅតាមរិចចក្ពមនក្ពៀងបខ ម
ែ

ិងអ សា
ុ ស ៍របស់សហនៅក្រមរបាយការណ៍ អ.វ.ត្.រ

មា បាំណងនរៀបចាំសកា
ិ ខ សាោ/ស ិស
ន ីទមួយ នៅរនញងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នែើមបីឲ្យមា ការពិភារា
ខបបបរិោប័ រន វាងជ រងនក្រេះ ថ្ែគូ ិងភាគីពារ់ព័ ា
ធ ង
ាំ អស់ខសវងររ វិធ្សា
ី ស្រសតមួយនែើមបីែាំនណើរការ
នៅមុែ។ ព័ត្៌មា បខ ម
ែ អាំពីក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍ន េះ ឹងក្បកាសជូ រនញងនពលសមក្សប។
លរខែណឌការងារសក្មាប់មស្រ ីក្ត គប់ក្គងរមែវិធ្ី មជឈ ិរ
ត ី
ននាេះមា ផ្សពវផ្ាយនៅនលើ នគហទាំព័រ UNAKRT ។

សក្មាប់ព័ត្៌មា បខ ម
ែ សូមារ់ទង៖
នោរ ន ក្ត្ ស្រកាត
ក្បធា ខផ្នររិចចការសាធារណៈ ិងជាអនរនាាំពារយ
ទូរស័ព៖្ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦
អុីខមល៖ neth.phektra@eccc.gov.kh

ិងមស្រ ីស
ត ក្មបសក្មួល សក្មាប់ក្ពឹត្ិកា
ត រណ៍

