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កណំត់ហេតុមហាសន្នបិាតសកលហលើកទ ី១០ 

នន្សេព័ន្ធខ្មែរកមពុជាហរោម 
នងៃទ ី២៧ - ២៩ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៦  

ទវិាហបាោះហឆ្ន តហររើសហរ ើសគណៈកមែោរនាយក នន្ 

សេព័ន្ធខ្មែរកមពុជាហរោម ន្តិីោល ២០១៦-២០២០ 

របារពធហៅទរីកុងសាន់្េូហសេ រដ្ឋោលីេវ័ រញ៉ា សេរដ្ឋអាហមរកិ 

នៅវត្តនេមររង្ស,ី San Jose, CA, សហរដ្ឋអានមរកិ  

ថ្ងៃអាទិត្យទី ២៩ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៦  

កត់្នហតុ្នោយ ភិកខុនាងសីនោ ត្តឹ្ង្ ថាច់ យុង្ 

នវោន ៉ោ ង្ ៩:០០  
បនត្មើកមមវធីិសន្និបាត្ នោយ ពិធីករ ថាច់ នវឿង្ និ្ង្ពិធីការនីិ្ នកៀង្ សាេន្ ។ 
រនបៀបវារៈ 

នោរពទង់្ជាតិ្  

នោរពគុណបុពវវរីសមណៈ បុពវវរីបុរស 

ឧនទេសនាមគណៈកមមការនាយកងមីទ ាំង្ ៩ រូប ន ើង្កាន់្អធិបតាសន្ៈ  ។  
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ឧនទេសនាមត្ាំណាង្ទ ាំង្ ៣ ផ្ននក គឺផ្ននកត្ាំណាង្ត្ពះសង្ឃ និ្ង្ផ្ននកត្ាំណាង្ 
យុវជន្ ត្ពមទ ាំង្ផ្ននកត្ាំណាង្ស្តសតី ផ្ដ្លគណៈកមមការយក ថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរ
កមពុជានត្កាម អាណត្តិកាល ២០១៦-២០២០ នត្ជើសតា ាំង្តាមលកខន្តិកៈ ។  

ត្ាំណាង្ត្ពះសង្ឃរួម ន្ ២ ត្ពះអង្គ គឺ  

ទី ១ ត្ពះនត្ជត្ពះគុណ ថាច់ នត្ទឿង្ ធីធីធន ម  គង់្នៅត្បនទសកាណាោ ជា
ត្បធាន្សាសនាអន្តរជាតិ្ ថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាម ។  

ទី ២ ត្ពះនត្ជត្ពះគុណ សឺង្ យឹុង្រត្នា គង់្នៅរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ោ  សហរដ្ឋ
អានមរកិ ជាត្បធាន្នាយកោឋ ន្ព័ត៌្ ន្ថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាម ។  

ត្ាំណាង្ស្តសតីរួម ន្ ២ រូប គឺ  

ទី ១ អនកត្សី សឺង្ ធីនិ្ត្ នៅរដ្ឋផ្នន្សីុផ្វ ៉ោន្ញ៉ោ  សហរដ្ឋអានមរកិ ជានាយិកា
គណៈកមមការស្តសតីផ្េមរនត្កាម ថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាម ។  

ទី ២ អនកត្សីនកៀង្ សុធី នៅរដ្ឋនលរោីសហរដ្ឋអានមរកិជាត្បធាន្គណៈក ម ធិការ
យុវជន្ ថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាម ។  

របាយការណ៍របស់ ត្ពះនត្ជត្ពះគុណ ថាច់ នត្ទឿង្ ធីធីធន ម  ជុាំវញិកិចច
ការសាសនា ។ 

 របាយការណ៍របស់ នោក សឺង្ សនត្មច ជាត្បធាន្គណៈកមមការត្សះគូ 
ជុាំវញិកិចចការងារដ្ាំនណាះត្សាយនហតុ្ការណ៍ត្សះគូផ្ដ្លត្តូ្វនោកោាំង្រ ាំង្រងី្
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សៃួត្ហួត្ផ្ហង្ផ្បកត្កផ្ហង្ ផ្ដ្លអាចត្បឈមនឹ្ង្ការបាត់្បង់្ ។ នោកបាន្
បញ្ជា ក់ថា ត្សះគូជារមណីយោឋ ន្នង្ ជាសមបត្តិជាតិ្កាត់្ថ្ងលមិន្បាន្របស់ផ្េមរ
នត្កាមនង្ ជាបុរណោឋ ន្ ជាទីតាាំង្ត្បវត្តិសាស្តសតនង្ ជាទីតាាំង្សាសនានង្ ជា
ទីតាាំង្វបបធម៌ត្បថ្ពណីនង្ ជាសកខីកមមថ្ន្ទឹកដី្កមពុជានត្កាមនង្ និ្ង្ជាត្ពលឹង្
ជាតិ្ផ្េមរនត្កាមនង្ ។ គូត្សះត្សីឋិត្នៅភូមិតាគូ ឃុាំសាំនរង្ ត្សុកកាំពង់្ធាំ នេត្ត
ត្ពះត្ត្ព ាំង្ កមពុជានត្កាម នបើជាន ម្ ះភាសាយួន្បចចុបបន្នគឺ ឋិត្នៅអនុ្សង្កត់្ទី 
៣ (Khom 3),  សងាក ត់្ទី ៨ (Phuong 8), ទីត្កុង្ត្ពះត្ត្ព ាំង្ (Thanh pho Tra 
vinh)។ ទន្េឹមនឹ្ង្ននាះនោកសឺន្ សនត្មចបាន្ត្បកាសស សភាព
ថ្ន្គណៈកមមការត្សះគូ និ្ង្ត្បកាសនូ្វបុពវនហតុ្ផ្ដ្លនា ាំឲ្យនកើត្ ន្គណៈកមម
ការត្សះគូផ្ដ្ល ផ្ត្ង្តា ាំង្នោយនោកអធិបតី្ថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាម កនុង្
នពលងមីជាបនាេ ន់្នត្កាយពីនហតុ្ការណ៍ត្សះគូរងី្នោក ត្បឈមនឹ្ង្ការបាត់្បង់្
អន្តរយនូ្វនបតិ្កភ័ណឌ ជាតិ្ និ្ង្ជាបុរណោឋ ន្ផ្ដ្ល ន្អាយុកាលពន់្ឆ្ន ាំ
មួយនន្ះ ។ នោកផ្ងលង្ថាគណៈកមមការនន្ះបនង្កើត្ន ើង្កនុង្នោលបាំណង្ ៣ 
យ៉ោ ង្គឺ 

ទី ១ រកដ្ាំនណាះត្សាយនោយសន្តិវធីិ ត្សបតាមនសចកតីត្បកាសជាសកលរបស់
អង្គការសហត្បជាតិ្សតីអាំពីសិទធិជន្ជាតិ្នដ្ើមត្ត្ង់្ ត្តាទី ១១ ផ្ដ្លផ្ចង្ថា 
“ជន្ជាតិ្នដ្ើមភាគតិ្ច ន្សិទធិត្បតិ្បត្តិ និ្ង្នធវើឲ្យរស់ន ើង្វញិនូ្វត្បថ្ពណី និ្ង្
ទាំនន្ៀមទ ល ប់វបបធម៌របស់េលួន្ រួមទ ាំង្សិទធិកនុង្ការការពរផ្ងរកាសាត រពត្ង្ឹង្
ពត្ង្ីក និ្ង្អភិវឌ្ឍន៍្ នូ្វអត្តសញ្ជា ណវបបធម៌ជាតិ្របស់េលួន្ ផ្ដ្ល ន្តាាំង្ពី
បុរណកាលនរៀង្មក ដ្ល់បចចុបបន្ន និ្ង្នៅអនាគត្ ដូ្ចជាត្ាំបន់្បុរណោឋ ន្ 
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បុរណវត្ថុ ទីតា ាំង្ត្បវត្តិសាស្តសត កាច់រចនា បនចចកវទិា ពិធីកមម សិបបកមម របា ាំ 
គាំនូ្រ អកសរសិលប ៍អកសរសាស្តសត” ។ ទន្េឹមនឹ្ង្ននាះ ត្តាទី ១២ ក៏ ន្ផ្ចង្បផ្ន្ថម
នទៀត្ថា “ជន្ជាតិ្នដ្ើមភាគតិ្ច  ន្សិទធិនពញនលញកនុង្ការអភិរកស និ្ង្អភិ-
វឌ្ឍន៍្នសពវនាយនូ្វត្បថ្ពណីទាំនន្ៀមទ ល ប់ ពិធីកមមននសង្ៗ នូ្វជាំនន្ឿសាសនា” ។ 

ទី ២ គឺនធវើការត្សាវត្ជាវកត់្ត្តាត្បវត្តតិ្សះគូន ើង្បផ្ន្ថមនដ្ើមបទុីកជាឯកសារត្ប- 
វត្តិសាស្តសត ។  

ទី ៣ ត្បមូលឯកសារោក់នសនើនៅអង្គ  UNESCO សូមឲ្យោក់ត្សះគូចូល កនុង្ 
នបតិ្កភ័ណឌ ពិភពនោក ជាសមបត្តវិបបធម៌មនុ្សសជាតិ្ ។  

 របាយការណ៍របស់ ត្ពះនត្ជត្ពះគុណ នយឿង្ តារ ជាអតី្ត្ត្បធាន្
សមព័ន្ធសមណនិ្សសតិ្-និ្សសតិ្ផ្េមរកមពុជានត្កាម  ។ 

 របាយការណ៍របស់ នោក ត្តឹ្ង្ សារុង្ ជាត្បធាន្សាខាសហព័ន្ធផ្េមរ
កមពុជានត្កាមត្បច ាំទវីបអឺរ ៉ោុប ។  

 របាយការណ៍របស់ នោក ឃួន្ ណាកា អាំពីការគនត្ ង្ការកសាង្មជឈ- 
មណឌ លវបបធម៌ផ្េមរនត្កាម របស់សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាម នៅត្បនទសបារ ាំង្
ជាប់ត្ពាំផ្ដ្ន្ត្បនទសសវិស នដ្ើមបនីសពវនាយវបបធម៌ និ្ង្ ជាការងាយត្សួលដ្ល់
សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាម កនុង្ការនធវើដ្ាំនណើ រនៅចូលរួមកិចចត្បជុាំណាមួយជាប់
ទក់ទង្នឹ្ង្បញ្ជា សិទធិមនុ្សស និ្ង្ សិទធិស្តសតីជានដ្ើមនៅទីសាំណាក់ការអង្គការ
សហត្បជាជាតិ្នៅទីត្កុង្សឺផ្ណវត្បនទសសវិស ។  
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នោក ថាច់ នស ត្បធាន្សភាត្ាំណាង្ ត្បកាសស សភាពថ្ន្គណៈកមម-
ការនាយកអាណត្តកិាល ២០១៦-២០២០ ទ ាំង្ ១៣ អង្គ និ្ង្ រូបដូ្ចត្នៅ  

ក. គណៈកមមការនាយកជាប់នឆ្ន ត្  ន្ចាំនួ្ន្ ៩ រូបគឺ  

ទី ១ នោក ថាច់ នវៀន្     ជាអធិបតី្ ។ 

ទី ២ នោក នៅ នរៀប    ជាត្បធាន្សភាត្ពឹទធ ចរយ ។ 

ទី ៣ នោក ថាច់ នស      ជាត្បធាន្សភាត្ាំណាង្ ។ 

 ទី ៤ នោក ថាច់ ង្៉ោុក ថាច់   ជាត្បធាន្ត្បតិ្បត្តិ ។ 

ទី ៥ នោក ត្បាក់ សិរវុីឌ្ឍ ិ៍   ជាអនុ្ត្បធាន្ទី ១ ។ 

ទី ៦ នោក ន ៉ោ  មុនី្    ជាអនុ្ត្បធាន្ទី ២ ។ 

ទី ៧ នោក ត្តឹ្ង្  ៉ោ ន់្រនិ្េ   ជានាយកផ្នន្ការ ។ 

ទី ៨ នោក សឺង្ ហួ    ជាអគគនលខាធិការ ។ 

ទី ៩ នោក ត្តឹ្ង្ យ៉ោ ប    ជានាយករដ្ឋបាល ។ 

េ. គណៈកមមការនាយកនត្ជើសតា ាំង្ នោយគណៈកមមការនាយកជាប់
នឆ្ន ត្ ន្ ៤ អង្គនិ្ង្រូបគឺ 

ទី ១០ អនកត្សី សឺង្ ធីនិ្ត្    ជានាយិកាគណៈកមមការស្តសតី ។ 
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ទី ១១ អនកត្សី នកៀង្ សុធី   ជាត្បធាន្គណៈក ម ធិការយុវជន្
ផ្េមរកមពុជានត្កាម ។  

ទី ១២ ត្ពះនត្ជត្ពះគុណ ថាច់ នត្ទឿង្ ធីធីធន ម   ជាត្បធាន្គណៈ
កមមការសាសនាអន្តរជាតិ្ថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាម ។ 

ទី ១៣ ត្ពះនត្ជត្ពះគុណ សឺង្ យឹុង្រត្នា  ជាត្បធាន្គណៈកមមការ
សាសនាអន្តរជាតិ្ និ្ង្ ជាត្បធាន្នាយកោឋ ន្ព័ត៌្ ន្ថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរ
កមពុជានត្កាម ។ 

ស សភាពគណៈកមមការនាយកថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាមអាណត្ត-ិ
កាល ២០១៦-២០២០ ជាភាសាអង់្នគលសដូ្ចខាង្នត្កាម  

Members of the Board of Directors 

May 29, 2016 

Name   Title 

Thach Vien  Chairman of the Board of Directors 

Chau Riep  President of Senior Council 

Thach Xe   Chair of the House of Representatives 

Thach Ngoc Thach  President 
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Prak Sereivuth   First Vice President 

Mau Moni    Second Vice President 

Tran Mannrinh   Director of Planning 

Son Hua    Secretary General 

Tran Giap    Chief of Administration 

Son Thi Nith   Director of Women Affairs 

Kien Sothy President of the KKF Youth 
Committee 

Venerable TT Dhammo Commissioner of International 
Religious Affairs 

Ven Son Yoeng Ratana Director of the KKF Media 
 នោក អធិបតី្ ថាច់ នវៀន្ សាំផ្ដ្ង្នសាមន្សសកថា ត្ាំណាង្សហព័ន្ធផ្េមរ

កមពុជានត្កាមផ្ងលង្អាំណរគុណ ចាំនពះគណៈកមមការនរៀបចាំមហាសន្និបាត្
សកល នលើកទី ១០ នបាះនឆ្ន ត្នត្ជើសនរ ើសគណៈកមមការនាយកថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរ 
កមពុជានត្កាម អាណត្តិកាល ២០១៦-២០២០ ផ្ដ្លបាន្នធវើន ើង្នៅថ្ងៃទី ២៧-
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២៩ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៦ នាទីត្កុង្សាន់្ហូនសស រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ោ  សហរដ្ឋ 
អានមរកិ ។  

គណៈកមមការនាយកអាណត្តិងមីឧនទេសនាមអនកត្សីនកៀង្ សុធី ឲ្យត្បកាស
អជឈត្តិកចាប់ (ចាប់បញ្ជា ថ្នេកនុង្) ថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាមជាភាសាអង់្ 
នគលស បកផ្ត្បជាភាសាផ្េមរនោយនោកត្បាក់សិរវុីឌ្ឍ ិ៍ ជាអនុ្ត្បធាន្ទី ១ ទទួល 
បន្េុកកិចចការបរនទស ។  

បនាេ ប់មកជានាទីគណៈកមមកានាយក និ្ង្អង្គមហាសន្និបាត្ពិភាកាោន
ជុាំវញិការអនុ្ម័តិ្អជឈត្តិកចាប់ថ្ន្សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាម ។  

នត្កាយអាំពីកិចចពិភាកាោន យ៉ោ ង្លមអិត្ អាំពីបញ្ជា ចាប់និ្ង្ផ្នន្ការជាតិ្ 
ផ្នន្ការអន្តរជាតិ្របស់សហព័ន្ធផ្េមរកមពុជានត្កាមនៅនពលខាង្មុេ អស់នពល
ត្ប ណជិត្ ២ ន ៉ោ ង្ ក៏ ន្ការឯកភាពោន ជាធលុង្មួយ ។ 

 អនកត្សី នកៀង្ សាេន្ ជាពិធីការនីិ្មហាសន្និបាត្ និ្ង្ជានិ្ពន្ធនាយិកា
នលិត្កមមផ្េមរនត្កាម បាន្នត្ចៀង្ចនត្មៀង្អាំណរគុណមហាសន្និបាត្មួយបទ 
ផ្ដ្លជាសាន ថ្ដ្និ្ពន្ធងមីរបស់អនកត្សីផ្ទេ ល់ យ៉ោ ង្ពីនរះពិសាជាទីោប់ចិត្តថ្ន្
សន្និបាត្ជន្ ។ 

អង្គមហាសន្និបាត្ងត្រូបជុាំោន ទុកជាឯកសារ ។ 

មុន្នឹ្ង្បញ្ច ប់មហាសន្និបាត្ ត្ពះសង្ឃសាវ ធាយជយននាត ជាសិទធជយ-
មង្គលកមមជូន្ទីមហាសន្និបាត្ជាកិចចបិទមហាសន្និបាត្សកលនលើកទី ១០ ។  
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ជនយមហាសន្និបាត្សកលនលើកទី ១០  

មហាសន្និបាត្សនត្មចនជាគជ័យយ៉ោ ង្ត្ត្ចះត្ត្ចង់្  

មហាសន្និបាត្ចប់នោយបរបូិណ៌ នៅនវោន ៉ោ ង្ ៣:៤៥ នាទី ៕  

ហត្ថនលខា          ហត្ថនលខា 
        

         ថាច់ ហ ៀន្                                            ភិកខុ  នាងសីហោ រតងឹ ថាច់ យុង 

អធិបតី្មហាសន្និបាត្        នលខាធិការមហាសន្និបាត្ 
 


