


អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ

ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារទឹ្ធ

អ្នកសគ្រួលខ្ល្ឹ សារ

និងអក្ខរាវិរុទ្ធ

ឯកឧត្តម កកវ ចានណ់ា

ឯកឧត្តម សុខ រទិ្ធធី

ឯកឧត្តម ជួន ណា

ឯកឧត្តម គឹម ពិសិដ្ឋ

លោក ជួន សុខធធី 

លោក កុក វវ ៃ

លោកសសធី ទំុ បូផល

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់

លោក លទព មករា

គកុ្អ្នកយកព័ត៌មាន

ការយិាល័យពត័ម៌ាន

ការីកុំពទាយូទ័រ

លោក វៃ ន ់ពិសិដ្ឋ

លោក ជំុ ចន័្ទរតនា

កញ្ញា  សុខ សុជាតា

លោក យៃុម ឌធីនណា

 សកម្មភាពថ្នា ក់ដឹកនា ំ

- សពឹទ្ធសភាពិនិត្យ និងឱ្យលយាបល់លលើលសចក្តធីលសនើចបាបសំ់ខានច់ំនួន២ ........................ ១

- សលម្តចសបធានសពឹទ្ធសភា អល ជ្ ើញចូលរមួលបើកកិច្ចសបជំុសបចាឆំ្ន លំលើកទធី២៧ 

  វនលវទិកាសភាអាសុធី-បៃ សុធីហ្ិក លៅលខត្តលសៀមរាប ................................................ ៣

- សលម្តចសបធានសពឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្ធី ចូលជួបសកម្តងការគួរសម ........................................... ៦

- សលម្តចសបធានសពឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យគណៈសបតិភូគណបក្សរបួរមួរុស្ុសធី ចូលជួបសកម្តងការគួរសម ........................ ៩

- សលម្តចសបធានសពឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យអនុសបធានសករុមសបឹកសាសហពន័្ធ វនសភាសហពន័្ធ វនសហពន័្ធរុស្ុសធី 

  ចូលជួបសកម្តងការគួរសម ..................................................................................................................... ១១

- សលម្តចសបធានសពឹទ្ធសភា ទទួលជួបសបធានរដ្ឋសភាលវៀតណាម .....................................................................១៣

- សលម្តចសបធានសពឹទ្ធសភា ទទួលជួបសវនាការជាមយួនឹងសបធានសពឹទ្ធសភាអូស្សា្ត លធី ......................................... ១៦

- សពឹទ្ធសភាលរៀបចំលវទិកាថ្ន កល់ខត្តស្តធីពធី «ការពសងឹងសមត្ថភាពរបស់សករុមសបឹកសាឃំុ សង្កា ត ់និងការផ្តល់លសវ

  សាធារណៈលៅមូលដ្្ឋ ន» ..................................................................................................................... ១៩

- សកម្ភាពថ្ន កដឹ់កនាសំពឹទ្ធសភា ជួបសំលណះសំណាលជាមយួសបជាពលរដ្ឋ ................................................... ២១

 សកម្មភាពគណៈកម្មការ 

- សករុមសមាជិកសពឹទ្ធសភាសបចាភំូមភិាគទធី២ លរៀបចំលវទិកាថ្ន កស់ករុង សសរុក លដើម្ធីសបមូល

  ពត័ម៌ាន និងបញ្ហា សបឈមនានា លៅលខត្តកំពងច់ាម ............................................ ២២

- សករុមសមាជិកាសពឹទ្ធសភា អល ជ្ ើញសួរសុខទុក្ខកុមារកសំរាលៅលខត្តកំពងស់្ពឺ ................... ២៤

- សកម្ភាពគណៈកម្ការទាងំ១០សពឹទ្ធសភា ចូលរមួកិច្ចសបជំុនានា..................................................................២៥

- ការង្រទទួលរាក្យបណ្តឹ ង ......................................................................................................................២៨

- សមាជិកសមាជិកាសពឹទ្ធសភា ចុះបលំពញការង្រលៅតាមបណា្ត ភូមភិាគទាងំ៨  .................................................២៩

- សកម្ភាពសមាជិកសពឹទ្ធសភា ចូលរមួកនុងពិធធីលផ្សងៗ ................................................................................. ៣៧

- សកម្ភាពសមាជិកសពឹទ្ធសភា លបសកកម្លសរៅសបលទស ................................................................................ ៤០

 សកម្មភាពអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន 

- អគ្គលលខាធិការដ្្ឋ នសពឹទ្ធសភា សបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្រសបចាកំខធនូ និងសបចាឆំ្ន ំ

  ២០១៨ សពមទាងំលលើកទិសលៅការង្របន្តឆ្ន ២ំ០១៩ .........................................៤១

- សកម្ភាពថ្ន កដឹ់កនា ំអគ្គលលខាធិការដ្្ឋ នសពឹទ្ធសភា ចូលរមួកិច្ចសបជំុ និងពិធធីលផ្សងៗ .....៤២

មាតិកា
4

សកបមុខ៖ សលមដេចសបធានសពឹទ្ធសភា អល ជ្ ើញថតរូបអនុសសាវរ ធីយជ៍ាមយួថ្ន កដឹ់កនាជំានខ្់ស់ វនបណាដេ សបលទសនានាកនុងឱកាសលបើកកិច្ចសបជំុ
  សបចាឆំ្ន លំលើកទធី២៧ វនលវទិកាសភាអាសុធី-បៃ សុធីហ្ិក (APPF)។
សកបលសកាយ៖ សលម្តចសបធានសពឹទ្ធសភា អល ជ្ ើញកចកអំលណាយជូនសបជាពលរដ្ឋ កនុងឱកាសបុណ្យខួបគសមប១់ឆ្ន មំហាឧបសក គង ់ខាត់
       លៅវត្តសុវណ្ណ គធីរ ធី-លជើងឆនុក៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នព្រឹទ្ធសភា
វមិានរដ្ឋចំការមន មហាវថិពី្រះនរោត្តម  ោជធានីភ្ំរ្ញ ព្រះោជាណាចព្រ្រម្ពុជា
ទូរស្ ្ទៈ (855 23)211441, 211442, 211443,ទូរសារៈ (855 23)211446

E-mail : oumsarith.sgsenate@gmail.com
Website: www.senate.gov.kh 

                              www.elibrary.senate.gov.kh
Facebook: www.facebook.com/senateofcambodia



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
1

ព្រឹទ្ធសភា្ិនិត្យ និងឱ្យយោបលយ់លើយសចក្តីយសនើចបាប់សខំាន់ចំនួន២ 

យោងតាមស្មា រតីអង្គប្រជំុគណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយ៍

ប រ្ឹទ្ធសភា កាល្ីន្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាប្រឹក

ន្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រ្តៃសមយ័

ប្រជំុយលើកទី២ ្ីតិកាលទី៤ យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់

រ្រស់សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា 

យោយម្្វតតៃម្្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាចំ្ ួ្ ៥២រ្ូរ។

អង្គប្រជំុ បា្ដំយណើ រការតាមរយ្រៀ្រវារៈចំ្ួ្២ រមួម្្៖

រេបៀបវារៈទី១៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីេេ្ីច្បាប់

េ្ីពីវិេោធនកម្មច្បាប់េ្ីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី

េេត្គករុងគេរុកេណ្ឌ។

យសចកតៃីយសនាើចបា្រយ់្ះ តាកខ់តងយ�ើងម្្យោល្រំណង

យលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភា្កនាុងការផតៃល់យសវា  ្ ិងការអភវិឌ្ឍ 

បស្រយ្លខដលមែុងារ   ្ិងធ្ធា្បតរូវបា្យផទេរជា្រ្តៃ

្រនាទេ ្រ់្ ីថ្នា កជ់ាតិ យៅរដ្ឋបាលថ្នា កយ់បកាមជាតិ ្ ិងតបមរូវការ

រ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋតាមមូលោ្ឋ ្្ីមយួៗ   កនាុងស្ថា ្ភា្ 

ភូមសិ្្រសតៃកប៏តរូវបា្ខកសបមរួល  បស្រតាមការអភវិឌ្ឍរកី-

ចយបមើ្ ន្យសដ្ឋកិច្ចសង្គម កតាតៃ ប្រជាស្្រសតៃ ្ ិងកតាតៃ ភូម-ិ

ស្្រសតៃន្រដ្ឋបាលខដ្ដី្ីមយួៗយកើ្យ�ើង ្ិងរកីចយបមើ្

ជាលំោ្រ។់ 

យសចកតៃីយសនាើចបា្រយ់្ះ តាកខ់តងយ�ើងម្្២ម្បតា បតរូវ

បា្រដ្ឋសភា ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា អ្ុមត័យល់ប្ម

យលើកដំ្ូរងចំ្ួ្១០៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា

ទាងំមូល យៅន្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ប្រជំុ

រដ្ឋសភាយលើកទី១ ្ីតិកាលទី៦។

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាកំារ្រ្ដេសមយ័ប្រជំុយលើកទី២ ្ីតិកាលទី៤

ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្រ៊ុ្យ�ឿ្ យ�ើងអា្របាយការណ៍ ឯកឧតតៃម ជាម យយៀ្រ យ�ើងការពារយសចកតៃីយសនាើចបា្រ់
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ឯកឧតតៃម្រណិ្តរដ្ឋ ជាម យយៀប តំណាងបករុម តំណាង

រា្រសតៃហតថាយលែី  ្ិងសហការ ី បា្អយ ជ្ ើញមកការពារ

យសចកតៃីយសនាើចបា្រយ់្ះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភា បា្្ិ្ិត្យ ្ ិងឱ្យយោ្រល់ឯកភា្

ទាងំបសរុងយលើយសចកតៃីយសនាើចបា្រទ់ាងំមូល  យោយឥតខកខប្រ

ចំ្ ួ្ ៥២សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទី២៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីេេ្ីច្បាប់

េ្ីពីវិេោធនកម្មច្បាប់េ្ីពីការេបាះេ្ន្តេគជីេេរើេគករុម

គបរឹក្សារាជធានីគករុមគបរឹក្សាេេត្គករុមគបរឹក្សាគករុងគករុមគបរឹក្សា-

គេរុកគករុមគបរឹក្សាេណ្ឌ។

យសចកតៃីយសនាើចបា្រយ់្ះតាកខ់តងយ�ើងម្្យោល្រំណង

កំណតអ់ំ្ី យោលការណ៍ ខ្រ្រ្រទ ្ិង្ីតិវធិីឱ្យបា្បស្រ

យៅ្រឹងចបា្រស់តៃី្ី ការយបាះយឆ្នា តយបជើសតាងំសម្ជិកប រ្ឹទ្ធ-

សភា  ខដលជាការយបាះយឆ្នា តអសកលដូចោនា   ្រឹងឱ្យម្្

សង្គតិភា្ផងខដរយៅ រ្ឹងចបា្រស់តៃី្ី ការយបាះយឆ្នា តយបជើស

តាងំតំណាងរា្រសតៃ ្ ិងចបា្រស់តៃី្ី ការយរៀ្រចំ ្ ិងការប្រប រ្ឹតតៃ-

យៅន្គណៈកម្មា ធិការជាតិយរៀ្រចំការយបាះយឆ្នា ត។

យសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី  វយិស្ធ្កមមាចបា្រយ់្ះ  ធានាឱ្យ

ការអ្ុវតតៃការងាររ្រស់គណៈកម្មា ធិការជាតិយរៀ្រចំការយបាះ-

យឆ្នា ត  ្ិងគណៈកមមាការយរៀ្រចំការយបាះយឆ្នា តនានា  ម្្

យោលការណ៍បគ្រប់ោ្ក់នាុងដំយណើ រការយបាះយឆ្នា តយបជើស-

យរ ើសបករុមប្ររឹកសារាជធា្ី បករុមប្ររឹកសាយែតតៃ បករុមប្ររឹកសាបករុង 

បករុមប្ររឹកសាបសរុក  បករុមប្ររឹកសាែណ្  ម្្ប្រសិទ្ធភា្្ិត

បបាកដ តាមការកំណតន់្ចបា្រខ់ដលមិ្ អាចែ្ះបា្។

យសចកតៃីយសនាើចបា្រយ់្ះ តាកខ់តងយ�ើងម្្២ម្បតា បតរូវ

បា្រដ្ឋសភា ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា អ្ុមត័យល់ប្ម

យលើកដំ្ូរងចំ្ួ្១០៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា

ទាងំមូល យៅន្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ប្រជំុ

រដ្ឋសភាយលើកទី១ ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម្រណិ្តរដ្ឋ ជាម យយៀប តំណាងបករុម តំណាង

រា្រសតៃហតថាយលែី  ្ិងសហការ ី បា្អយ ជ្ ើញមកការពារ

យសចកតៃីយសនាើចបា្រយ់្ះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភា បា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យយោ្រល់ឯកភា្

ទាងំបសរុងយលើយសចកតៃីយសនាើចបា្រទ់ាងំមូល យោយឥតខកខប្រ

ចំ្ួ្៥២សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល៕

ទិដ្ឋភា្្រ្ដេសមយ័ប្រជំុយលើកទី២

សម្ជកិ សម្ជិកាប រ្ឹទ្ធសភា យលើកនដអ្ុមត័ចបា្រ់
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សយមច្ពបធានព្រឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញចូលរមួយបើកកិច្ចពបជុំពបចាឆំ្ន ំ
យលើកទតី២៧ ននយេទិកាសភាអាសុតី-ប៉ា សុតីហ្កិ យៅយេត្យសៀមរាប

នាប្រឹកន្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ សយមតៃចវ្ុិរលយសនា-
ភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជាណាចបក
កម្ពុជា បា្អយ ជ្ ើញចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីយ្រើក
កិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក 

(APPF) យបកាមមូល្រទ «ការ្បងរឹងភា្ជានដគូសភា យដើម្ី
ស្តៃិភា្ ស្តៃសុិែ ្ិងការអភវិឌ្ឍប្រក្រយោយចីរភា្»  
យៅសណា្ឋ ោរសុខា យែតតៃយសៀមរា្រ។

្ិធីយ្រើកកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧  ន្យវទិកាសភាអាសីុ-
បា៉ា សីុហ្ិក (APPF) បា្ប្រប រ្ឹតតៃយៅយោយម្្ប្ះរាជស្រ
ស្្គម្រ៍្រស់ប្ះមហាក្សបក ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា 
ស្រអ្រអរស្ទររ្រស់ឯកឧតតៃម តាគូជតី ោ៉ា ម៉ាូតូ តំណាង
ឯកឧតតៃម ោ៉ា  សុតីហុ តីរ ៉ា ូណាកាសុតីយន ប្រធា្កិតតៃិយស 
ន្យវទិកាសភាអាសីុ ជូ្អង្គយវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក 
សុ្ទេរកថ្រ្រស់យោកជំទាវ យង្ៀន ធតីគតីមងិន ប្រធា្
រដ្ឋសភាយវៀតណាម ្ិងជាអតីតប្រធា្យវទិកាសភាអាសីុ-
បា៉ា សីុហ្ិក ប្មទាងំម្្ថ្នា កដ់រឹកនាសំ្ថា ្រ័្ កំ្ូលៗ ន្
ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា រមួម្្៖ សយមតៃចអគ្គមហាយសនា-
្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ ត្ៃី សយមតៃចវ្ិរុលយសនា-
ភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងសយមតៃចអគ្គមហា្ញា-
ចបកី យហង សរំនិ ប្រធា្រដ្ឋសភា ្ិងជាប្រធា្យវទិកា
សភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក បា្អយ ជ្ ើញយ�ើងខ្លែងសុ្ទេរកថ្
គ្លែរឹះ ្ិងសុ្ទេរកថ្យ្រើកន្យវទិកា យោយម្្ការអយ ជ្ ើញ
ចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំសម្ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 
្រណាតៃ ប្រយទសសម្ជិកយវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិកចំ្ួ្

២៧ប្រយទស ្ិងគណៈប្រតិភូ យភញៀវកិតតៃិយស ប្មទាងំ
ប្រយទសជាអនាកសយងកេតការណ៍ជាយបចើ្រូ្រ។ 

ខ ល្ែងយៅកនាុងឱកាសយនាះ សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃី សាយ 
ឈុ ំប្រធា្ប្រឹទ្ធសភា ន្ប្ះជាណាចបកកម្ពុជា បា្ម្្
ប្រស្ស្ថ៍្ កិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំ្ះ្ិតជាម្្ស្រសំខា្ ់
្ិងឆលែុះ្រញ្្ច ំងអំ្ីយោល្រំណងសនាូលន្ការ្រយងកេើតយវទិកា
សភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក ខដលម្្ខចងយៅកនាុងយសចកតៃីខ្លែង-
ការណ៍ទីបករុងតូក្ូយឆ្នា ១ំ៩៩៣។ មូល្រទន្កិច្ចប្រជំុយ្ះ 
កប៏ា្ផសាភាជ ្រជ់ាមយួ្រឹង្ររកិារណ៍្ិភ្យោក ្ិងតំ្រ្់
អាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក ខដលកំ្ុងឆលែងកាតក់ារផ្លែ ស់្រតៃូរោ៉ា ងឆ្្រ់
រហ័សទាងំយៅកនាុងទិដ្ឋភា្្យោបាយ  យសដ្ឋកិច្ចសង្គម 
្រយច្ចកយទសវទិយាស្្រសតៃ ្ិង្រយច្ចកវទិយា។ ជាមយួយ្ះ តំ្រ្់
អាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិកកំ្ុងយដើរតួនាទីជាចលករន្ការលូតោស់
សកល តាមរយៈការសយបមចបា្្ូវទំហំ ្ិងអបតាកយំណើ ្
យសដ្ឋកិច្ចែ្ពស់ ប្រម្ណជាង៦០% ន្កយំណើ ្យសដ្ឋកិច្ច
សកល ប្មទាងំដំយណើ រការយៅមុែោ៉ា ងយលឿ្ ន្្រដិវតតៃ្-៍
ឧសសាហកមមាជំនា្ទី់៤ ្ិងការយប្រើបបាស់្រយច្ចកវទិយា្ត័ម៌្្
កនាុង្ររមិ្ណ ្ិងគុណភា្មយួ្មាី្ំុធាលែ ្រម់្្។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្កតស់ម្្គ ល់ថ្ ជាមយួ
្រឹងវឌ្ឍ្ភា្ ្ិងតួនាទីសម្ហរណកមមាកា្ខ់តសំខា្់
រ្រស់តំ្រ្អ់ាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក ប្រយទសទាងំអស់ោនា បា្តាម-
ោ្ប្រក្រយោយការយកចិតតៃទុកោកែ់្ពស់ ្ិងម្្ការ
ប្រួយបារម្ភធំជាងមុ្ យោយស្រការខប្រប្ររួលដស៏មាុគស្មា ញ
យៅកនាុង្ិភ្យោក ្ិងតំ្រ្ ់បា្នាមំក្ូវភា្មិ្ យទៀង

(្ីយឆ្ង)សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីយ្រើកកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF) 
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ទាត ់្ិង្រញ្ហា ប្រ�ម្មាីៗ ជា្ិយសស ការយលចយ�ើង្ូវ
យោល្យោបាយឯកយតាភាគី្ ិយម ចលនាោពំារ្ិយម 
ការរតប់្រណាំងសព្ាវុធ ស្រងា្គ មពាណិជជកមមា ្ិង្ររ្ិរទ-
្ហុ្រ៉ាូលសមាុគស្មា ញ ប្រក្រយោយ្រដិវាទ ្ិងការប្រកួត
ប្រខជងខាលែ ងំកាលែ ។ យបរៅ្ីយ្ះ យៅម្្្រញ្ហា គំរាមកខំហង
យផ្សងៗយទៀត ខដល្ំុទា្ប់ា្យោះបស្យឱ្យបា្ធូរបស្ល
យៅយ�ើយ ដូចជាជយម្លែ ះហិងសា អំយ ើ្យភវរកមមា ចលនាប្រជា-
្ិយម ្ិងបជរុល្ិយម ឧបកិដ្ឋកមមាឆលែងខដ្ ឧបកិដ្ឋកមមាតាម
ប្រ្័្ ្ធអុី្យធើយណត អយនាតៃ ប្រយវស្អ៍្តៃរជាតិ ភា្បកីបក 
្រញ្ហា ្ររសិ្ថា ្ ្ិង្រខបម្របមរួលអាកាសធាតុ ខដលបា្
្ិងកំ្ុងគំរាមកខំហងដល់ស្តៃិភា្ សថាិរភា្ ស្តៃិសុែ 
្ិងការអភវិឌ្ឍប្រក្រយោយចីរភា្កនាុងតំ្រ្ ់្ិងយលើ្ិភ្
យោកទាងំមូល ។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្្រញ្ជ កថ់្  ស្តៃិភា្ 
សថាិរភា្ ស្តៃសុិែ ្ិងការអភវិឌ្ឍ្ិតជាមិ្ អាចកាតផ់្តៃ ច់
បា្្ីោនា យនាះយ�ើយ។ រយ្រៀ្រវារៈការអភវិឌ្ឍប្រក្រយោយ
ចីរភា្ឆ្នា ២ំ០៣០ បា្គូស្រញ្ជ កថ់្ «ការអភវិឌ្ឍប្រក្រ
យោយចីរភា្ មិ្ អាចសយបមចបា្យោយោមា ្ស្តៃភិា្ 
្ិងស្តៃិសុែយនាះយ�ើយ យហើយស្តៃិភា្ ្ិងស្តៃសុិែ រ្ឹង
ប្រ�មជាមយួ្រឹងហា្ិភយ័ យ្រើោមា ្ការអភវិឌ្ឍប្រក្រយោយ
ចីរភា្»។ កនាុង្យ័យ្ះ ប្រជាជ្កម្ពុជាកដូ៏ចជាប្រជាជាតិ
យផ្សងយទៀត សុទ្ធខតបបាថ្នា រស់យៅកនាុងស្តៃភិា្ ្ិងការ-
អភវិឌ្ឍប្រក្រយោយចីរភា្។ ប្រយទស្ីមយួៗសុទ្ធខតម្្
្ររ្ិរទប្រវតតៃិស្្រសតៃ ប្រ្័្ ្ធ្យោបាយ យសដ្ឋកិច្ច សង្គម 
្ិងវ្រ្ធមត៌ាមលក្ខណៈ្ិយសសផ្ទេ ល់យោយខ�កៗ្ីោនា ។ 

ប្រយទស្ីមយួៗខតងបបាថ្នា ខ្រកសាឯករាជ្យភា្ ្ ិងអធិ-
្រយតយ្យភា្យរៀងៗែលែួ្។ ការមិ្ យបជៀតខបជកកិច្ចការនផទេកនាុង
ផងោនា ជាកតាតៃ មិ្ អាចែ្ះបា្ យដើម្កីស្ង្ិភ្យោកមយួ
សុែស្្តៃ ្ិងអហិងសា ជាកខ្លែងដល៏្អប្រន្សបម្្រម់្ុស្ស
រស់យៅប្រក្រយោយសុែដុមរមនា វ្ិរុលភា្ ្ិងវឌ្ឍ្ភា្។ 
កនាុងស្មា រតីយ្ះ សភាកម្ពុជាខដលជាតំណាងឱ្យឆ្ទេៈប្រជាជាតិ
កម្ពុជាទាងំមូល បា្យដើរតួនាទីដសំ៏ខា្យ់ៅកនាុងការការពារ
ស្តៃភិា្ ស្តៃសុិែ ្ិងការអភវិឌ្ឍយៅកម្ពុជា តាមរយៈការ
ផតៃួចយផតៃើមយធ្ើយសចកតៃីយសនាើចបា្រ ់ការអ្ុមត័ចបា្រសំ់ខា្់ៗ  ្ិង
ោបំទ្ូវវធិា្ការនានារ្រស់រាជរោ្ឋ ភបិាល  យដើម្កីារពារ
ឯករាជ្យភា្ អធិ្រយតយ្យភា្ ្ិងសិទ្ធិស្័យសយបមចរ្រស់
ប្រជាជ្កម្ពុជា ប្មទាងំអ្ុវតតៃ្ូវលទ្ធិប្រជាធិ្រយតយ្យ-
យសរ ី្ ហុ្រក្ស ្ិង្ីតិរដ្ឋ ឱ្យបា្បស្រ រ្ឹងសំណូម្រ ្ិង
តបមរូវការជាកខ់សតៃងរ្រស់ប្រជាជ្កម្ពុជា។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រ្តៃថ្ កនាុងស្ថា ្ភា្ខដល
ត្ំរ្អ់ាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក ្ិងសកលយោក្រ្តៃជួ្រ្រញ្ហា ប្រ�ម
ជាយបចើ្ សភាជាតួអង្គដសំ៏ខា្ ់ជាតំណាងឆ្ទេៈប្រជាជ្ 
្ិងយោល្យោបាយស្តៃិភា្ ្ ិងស្តៃសិហវជិជម្្រ្រស់
ែលែួ្ យដើម្នីាសំ្រយៅកា្យ់វទិកាអង្គការអ្តៃរសភានានា 
រមួទាងំយវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF) ផងខដរ យដើម្ី
្រងាហា ញ្ីកង្ល់រ្រស់ែលែួ្ ្ិងខចករខំលក្ូវទស្ស្្យោ-
បាយ យដើម្រីមួចំខណករះិរកវធិា្ការចាបំាចន់ានា កនាុងការ
យោះបស្យ្រញ្ហា ខដលកំ្ុងប្រ�មដប៏សរួចបស្ល់កនាុងយ្ល
្រច្ចុ្រ្្នា។ តាមរយៈចលនាការទូតសភាដស៏កមមា យយើងម្្
្ំរណង ្ិងយោលយៅរមួោនា  គឺបបាថ្នា ចងយ់�ើញ្ិភ្យោក

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញយ�ើងខ្លែងសុ្ទេរកថ្កនាុងយវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF) យលើកទី២៧
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មយួម្្ស្តៃិភា្ ស្តៃសុិែ ការអភវិឌ្ឍ ្ិងចងប់ា្កិច្ច-

សហប្រតិ្រតតៃិការកនាុងភា្ជានដគូយស្មា ះបតង ់យោរ្ោនា យៅ

វញិយៅមក ្ិងយចះខ្រកសាផលប្រយោជ្យ៍ៅវញិយៅមក

យូរអខង្ង។ កតាតៃ យ្ះទាមទារឱ្យម្្ការផ្លែ ស់្រតៃូរទស្ស្-

្យោបាយ ្ិង្រងាហា ញភា្ជាអនាកដរឹកនា ំយហើយយោរ្

យ្ញយលញ្ូវធមមា្ុ ្្ញ អង្គការសហប្រជាជាតិ ចបា្រអ់្តៃរ-

ជាតិ ្ិង្រទោ្ឋ ្គតិយុតតៃអ្តៃរជាតិនានា។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រ្តៃយទៀតថ្ ការមិ្ យរ ើស-

យអើងោនា រវាងប្រយទសធំ ្ិងប្រយទសតូច ការរា្ររ់កោនា យោយ

យមបតីភា្ ្ិងសហប្រតិ្រតតៃិការយសមាើភា្ ការមិ្ យបជៀតខបជក

ចូលកិច្ចការនផទេកនាុងផងោនា  ្ិងការមិ្ យប្រើឥទ្ធិ្លោ្រសងកេត់

យផ្សងៗ យដើម្្ីរយបមើផលប្រយោជ្ភ៍ូមសិ្្រសតៃ្យោបាយ 

ការមិ្ រតប់្រណាំងសព្ាវុធ ្ិងការមិ្ យប្រើបបាស់កម្លែ ងំ

យោធា សុទ្ធខតជាកតាតៃ អ្ុយបោះដោ៏្រប់្រយសើរសបម្្រត់ំ្រ្ ់

្ិង្ិភ្យោកទាងំមូល។ កនាុងយនាះភា្ជានដគូតាមរយៈ

ការ្រយងកេើ្យ្តៃការស្ទេនាឱ្យបា្យបចើ្ តាមរូ្រភា្យទ្ភាគី 

្ិង្ហុភាគី យដើម្្ីរយងកេើ្ការផ្លែ ស់្រតៃូរ្ត័ម៌្្ ផ្លែ ស់្រតៃូរ

ទស្ស្្យោបាយយលើ្រញ្ហា ប្រ�មទាងំឡាយកនាុងកបមតិ

ត្ំរ្ ់្ិងសកល យហើយពានំាកំង្ល់ទាងំយ្ះមកយធ្ើការ

្ិយបោះយោ្រល់ជាមយួខផនាក្ីតិប្រតិ្រតតៃ ិឬយធ្ើយសចកតៃីយសនាើ-

ចបា្រន់ានាខដលចាបំាច ់ខដល្រយបមើឱ្យផលប្រយោជ្ស៍ង្គម 

្ិងផលប្រយោជ្រ៍្រស់ប្រជាជ្ ្ិងរមួចខំណកដល់ការ

ខ្រកសាស្តៃិភា្ ស្តៃិសុែ ការអភវិឌ្ឍរមួកនាុងបក្រែណ្័តំ្រ្ ់

្ិង្ិភ្យោកទាងំមូល។

កនាុងនាមសភាន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា សយមតៃចប្រធា្

ប រ្ឹទ្ធសភាបា្យលើកទរឹកចិតតៃឱ្យ្រយងកេើ្ការស្ទេនាយោយ

ស្មា រតីសហប្រតិ្រតតៃិការ ទាងំកនាុងបក្រែណ្័្ីត្ិរ្ ្្ញ តតៃិ ្ិង

្ីតិប្រតិ្រតតៃិ ប្មទាងំតួអង្គពាក់្ ័្ ្ធនានាយលើ្រញ្ហា ស្តៃសុិែ 

អយនាតៃ ប្រយវស្ ៍្រញ្ហា ជយម្លែ ះពាណិជជកមមា ្ិង្រញ្ហា យផ្សង

យទៀតយលើមូលោ្ឋ ្ន្ចបា្រអ់្តៃរជាតិ តាមរយៈយ្តៃការខដល

ម្្បស្្រ។់  ជាមយួោនា យ្ះ  សភាយៅកនាុងតំ្រ្អ់ាសីុ-

បា៉ា សីុហ្ិកបតរូវជំរុញការយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ

យទ្ភាគី   ្ិង្ហុភាគី  យដើម្ផី្លែ ស់្រតៃូរទស្ស្ៈខផនាកចបា្រ ់

យោល្យោបាយជាតិ  ្ ិងផ្លែ ស់្រតៃូរទស្ស្ៈអំ្ី  ការវវិតតៃ

ស្ថា ្ការណ៍តំ្រ្ ់ ្ិងអ្តៃរជាតិ  ្ិងជំរុញការផ្លែ ស់្រតៃូរ

ពាណិជជកមមា  យទសចរណ៍  វ្រ្ធម ៌ ្ ិងការផ្លែ ស់្រតៃូរម្ុស្ស

ោនា យៅវញិយៅមកឱ្យបា្កា្ខ់តទូលំទូោយខ្មយទៀត 

យដើម្ី្ បងរឹង្បងីកដំយណើ រការសុែដុម្ីយកមមា  ្ ិងប្របកតី-

កមមាន្ទំនាកទ់ំ្ ងោនា យៅវញិយៅមកយលើបគ្រវ់ស័ិយ  ្ិង

បគ្រក់បមតិ។

កិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា នំ្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF) 

បតរូវបា្្រយងកេើតយ�ើងយៅទីបករុងតូក្ូយ ប្រយទសជ្រ៉ាុ្ កនាុងឆ្នា ំ

១៩៩៣  យដើម្ជីំរុញយ្តៃការសភាកនាុងការកស្ងសុែ

ស្តៃិភា្  ការអភវិឌ្ឍសង្គម  យសដ្ឋកិច្ច  ពាណិជជកមមា  ្ិង

កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការយៅកនាុងតំ្រ្ ់ ្ ិង្ិភ្យោកយោយ

ចីរភា្។  សភាន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា  បា្ចូលជា

សម្ជិកយ្ញសិទ្ធិន្យវទិកាយ្ះ កាល្ីឆ្នា ១ំ៩៩៥ ខដល

្រច្ចុ្រ្្នាយវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF) ម្្សម្ជិក

យ្ញសិទ្ធិចំ្ ួ្២៧ប្រយទស៕

(អតថា្រទ៖ យោក ្ុត សច្ចៈ)

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញ្តរូ្រអ្ុសសាវរយីកនាុងកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា  ំ(APPF) យលើកទី២៧
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សយមច្ពបធានព្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្តី
ចូលជួបសសមង្ការគួរសម

នាប្រឹកន្ងៃ្ុធ ៤យរាច ខែមគិសិរ ឆ្នា ចំ សំរ រឹទ្ធិស័ក ្ .ស.

២៥៦២ បតរូវ រ្ឹងន្ងៃទី២៦ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ នាយវោយម្៉ា ង

៩:០០នាទី សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធា្

ប រ្ឹទ្ធសភា  ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា   បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យ

ឯកឧតតៃម Wang Wentian ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិ្ម ្្ញ  ្ ិងយ្ញ-

សមតថាភា្ ន្ស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្្ិតចិ្្មាី ប្រចាបំ្ះ-

រាជាណាចបកកម្ពុជា ចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសម។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា  ្ ិងកនាុងនាមសយមតៃចផ្ទេ ល់  សយមតៃច-

វ្ិរុលយសនាភកតៃី  សាយ  ឈុ ំ បា្សខមតៃង្ូវការអ្រអរ-

ស្ទរ ្ិងស្្គម្ច៍ំយពាះឯកឧតតៃមខដលបតរូវបា្ខតងតាងំ

ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិ្ម ្្ញ  ្ិងយ្ញសមតថាភា្ ន្ស្ធារ-

ណរដ្ឋប្រជាម្្ិតចិ្ប្រចាបំ្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា។ 

សយមតៃចម្្ជំយ្ឿយជឿជាកថ់្ តាមរយៈយ្រសកកមមាការទូត

រ្រស់ឯកឧតតៃម ្ិតជារមួចំខណកកនាុងការ្បងរឹង្បងីកទំនាក-់

ទំ្ ង មតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាងប្រជាជ្ ្ិង

ប្រយទសទាងំ្ីរ។

យៅកនាុងឱកាសយនាះ ឯកឧតតៃម Wang Wentian បា្ខ្លែង

អំណរគុណោ៉ា ងបជាលយបរៅចយំពាះសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា

ខដលបា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃមចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសម

នាយ្លយ្ះ។ ឯកឧតតៃមបា្សខមតៃង្ូវយសចកតៃីរកីរាយខដល

បា្មក្រំយ្ញយ្រសកកមមាការទូតយៅប្ះរាជាណាចបក-

កម្ពុជា  ្ិងបា្ពានំាំ្ ូវការសួរសុែទុក្្ខ ីថ្នា កដ់រឹកនានំ្

ស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្្ិតចិ្ ជូ្សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា

្ិងថ្នា កដ់រឹកនាដំនទយទៀត ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា។

ឯកឧតតៃម  Wang  Wentian  បា្វាយតនមលែែ្ពស់ចំយពាះ

ទំនាកទ់ំ្ង ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការដល៏្អប្រន្រវាងប្រជា-

ជ្ន្ប្រយទសទាងំ្ីរ កនាុងនាមជាអនាកជិតខាងល្អ ជាមតិតៃល្អ 

ជា្រង្រ្អូ្ល្អ   ្ិងជានដគូល្អ។  ជាមយួោនា យ្ះ  ឯកឧតតៃម

បា្សខមតៃង្ូវយសចកតៃរីកីរាយចំយពាះលទ្ធផលដល៏្អប្រន្

ន្ដំយណើ រទស្ស្កិច្ចផលែូវការរ្រស់សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃ ី

សាយ ឈុ ំយៅស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្្ិតចិ្ កាល្ីខែ

តុោ ឆ្នា ២ំ០១៨ ក្លែងយៅយ្ះ កនាុងការជំរុញទំនាកទ់ំ្ង 

្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាងអង្គការ្ីតិ្រ្ ្្ញ តិតៃន្ប្រយទស

ទាងំ្ីរ ប្មទាងំបា្ឯកភា្ោនា ្រ្តៃអ្ុវតតៃ្៍្ ូវទំនាកទ់ំ្ ង 

្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការជានដគូយុទ្ធស្្រសតៃបគ្រប់ជរុង-

យបជាយ ឱ្យបា្កា្ខ់តខាលែ ងំកាលែ ខ្មយទៀត។ ឯកឧតតៃម Wang 

Wentian បា្ខ្លែងអំណរគុណចំយពាះសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធ-

សភា ខដលខតងខតោបំទោ៉ា ងយ្ញទំហរឹងចយំពាះយ្រសក-

កមមាការទូតរ្រស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមុ្ ្ិងស្ថា ្ទូតស្ធារណ-

រដ្ឋប្រជាម្្ិតចិ្នាយ្លក្លែងយៅ។  ឯកឧតតៃមឯកអគ្គ-

រដ្ឋទូត  បា្វាយតនមលែែ្ពស់ចំយពាះទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្ជា

ប្រន្ណីចិ្-កម្ពុជា  ខដលប្រក្រយោយមយនាសយ ្្ចតនា

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម Wang Wentian 
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យៅវញិយៅមកោ៉ា ងបជាលយបរៅ បា្ឆលែងកាត្់រទ្ិយស្ធ្៍

ជាយបចើ្យលើកយៅកនាុងប្រវតតៃិស្្រសតៃ យហើយម្្ភា្ល្អប្រយសើរ

តាងំ្ីយដើមរហូតដល់យ្ល្រច្ចុ្រ្្នាយ្ះ។ 

ឯកឧតតៃម Wang Wentian បា្្រញ្ជ កថ់្ ថ្នា កដ់រឹកនាំ

ជា្ែ់្ពស់ន្ស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្្ិតចិ្ យៅខត្រ្តៃការ-

ោបំទចំយពាះការែិតែំរ្រស់រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា  កនាុងការ

អភវិឌ្ឍយសដ្ឋកិច្ចសង្គម យដើម្ី្ បងរឹងឯករាជ្យ អធិ្រយតយ្យ-

ភា្រ្រស់ែលែួ្ ្ិងយបជើសយរ ើសម្ោ៌អភវិឌ្ឍប្រយទស សម-

បស្រតាមសភា្ការណ៍ជាកខ់សតៃងរ្រស់ប្ះរាជាណាចបក-

កម្ពុជា។ 

ឯកឧតតៃម Wang Wentian ម្្យសចកតៃសីង្រឹមថ្ តាម

រយៈយ្រសកកមមាការទូតរ្រស់ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូតយៅប្ះ-

រាជាណាចបកកម្ពុជា ្រឹងនាមំក្ូវការផ្លែ ស់្រតៃូរ្រទ្ិយស្ធ្៍

្ិងយ�ង្យល់្ីោនា យៅវញិយៅមក រវាងយុវជ្ន្ប្រយទស

ទាងំ្ីរ ឱ្យកា្ខ់តម្្សកមមាភា្យបចើ្ខ្មយទៀត កនាុងការ

ជំរុញ្ូវទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្   ស្មគ្គីភា្  ្ ិងកិច្ចសហ-

ប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រជាជ្ ្ិងប្រយទស្ីរ។

នាឱកាសយនាះខដរ សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ ក់

ថ្ យ្រសកកមមាការទូតរ្រស់ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូតយៅប្ះ-

រាជាណាចបកកម្ពុជានាយ្លយ្ះ  បស្រយ្លខដលរោ្ឋ ភ-ិ

បាលន្ប្រយទសទាងំ្ីរ  បា្ រ្ឹងកំ្ ុងអ្រអរស្ទរែួ្រ

អ្ុសសាវរយីយលើកទី៦០ ន្ងៃ្រយងកេើតទំនាកទ់ំ្ ងការទូតរវាង

ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា ្ ិងស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្្ិតចិ្

(ឆ្នា ១ំ៩៥៨-២០១៨) យហើយទំនាកទ់ំ្ងការទូតយ្ះ បតរូវ

បា្្រយងកេើតយ�ើងយោយស្នា ប្ះហសតៃ ប្ះករុណាប្ះបាទ

សយមតៃចប្ះ នយរាត្ម សតីហន ុ“ប្ះ្ររមរត្យកាដ្ឋ” ជា-

មយួ្រឹងថ្នា កដ់រឹកនាចំិ្ជំនា្ម់ុ្។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្សខមតៃង្ូវយសចកតៃីរកីរាយ

ខដលបា្យ�ើញ្ូវទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្ ស្មគ្គីភា្ ្ិង

សហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រយទសទាងំ្ីរ បតរូវបា្យលើកកម្ពស់

ឥត�្រ�់រ រហូតឈា្ដល់កបមតិកំ្ ូលនាយ្ល្រច្ចុ-

្រ្្នាយ្ះ គឺទំនាកទ់ំ្ងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិារន្ភា្ជានដ-

គូជាយុទ្ធស្្រសតៃបគ្រប់ជរុងយបជាយ។ ជាមយួោនា យ្ះ សយមតៃច

កប៏ា្ខ្លែងអំណរគុណចំយពាះស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្្ិតចិ្

ខដលបា្រមួវភិាគទា្ោ៉ា ងធំយធងកនាុងការកស្ង ្ ិងអភ-ិ

វឌ្ឍ្ប៍្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា ឱ្យម្្ការរកីចយបមើ្ ដូច្រច្ចុ-

្រ្្នាយ្ះ។ ការរកីចយបមើ្ យលើបគ្រវ់ស័ិយរ្រស់ប្ះរាជាណា-

ចបកកម្ពុជា មិ្ អាចកាតផ់្តៃ ចប់ា្្ីការជួយ�ឧ្រតថាម្ភោបំទ

ោ៉ា ងទា្យ់្លយវោ ្ិងម្្ប្រសិទ្ធភា្្ីស្ធារណរដ្ឋ

ប្រជាម្្ិតចិ្បា្យ�ើយ។ ការជួយ�ឧ្រតថាម្ភោបំទ ្ ិងកិច្ច-

សហប្រតិ្រតតៃិការយលើបគ្រវ់ស័ិយរវាងប្រយទសទាងំ្ីរ  មិ្

បោ្ខ់តនាមំក្ូវការរកីចយបមើ្ ខាងយសដ្ឋកិច្ច  ្ិងសង្គម

ម្រ្តៃសី្ថា ្ទូតចិ្ ្ិងថ្នា កដ់រឹកនាអំគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា ចូលរមួកនាុងជំ្ួ្រសវនាការ
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រ្រស់ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា្រ៉ាុយណាណ ះយទ គឺខ្មទាងំបា្

ជួយ�ដល់ការ្បងរឹងភា្ជាម្្ច ស់  ្ិងឯករាជ្យភា្រ្រស់

ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជាយទៀតផងខដរ។ កម្ពុជា ្ិងចិ្ គឺជា

អនាកជិតខាងល្អ ជាមតិតៃល្អ ជា្រង្រ្អូ្ល្អ ្ិងជានដគូល្អ។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្្រញ្ជ កថ់្ ប្ះរាជាណា-

ចបកកម្ពុជា្រឹង្រ្តៃអ្ុវតតៃយោល្យោបាយការ្ររយទស

ទ្ភ់លែ្ ់សុភា្រា្រស្រ យដើម្្ីរយបមើផលប្រយោជ្ប៍្រជា-

ជ្កម្ពុជា យលើមូលោ្ឋ ្ន្ការខ្រកសាឯករាជ្យ អធិ្រយតយ្យ-

ភា្ ្ិងការអភវិឌ្ឍប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា ប្រក្រយោយ

ចីរភា្។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា កប៏ា្ខ្លែងអំណរគុណោ៉ា ង

បជាលយបរៅចំយពាះសភាប្ររឹកសា្យោបាយប្រជាជ្ចិ្ ្ិង

រោ្ឋ ភបិាលចិ្ ខដលបា្ផតៃល់ជំ្ួយដល់ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា

តាងំ្ី្ីតិកាលទី១ រហូតមកទល់្រច្ចុ្រ្្នាយ្ះ ជាឧ្រករណ៍ 

សម្្ភ រការោិល័យ រ្យ្តៃ អោរយធ្ើការរ្រស់ថ្នា កដ់រឹកនា ំ

រ្រស់សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា  ម្រ្តៃីអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធ-

សភា ជួយ�កស្ង ្ិងជួសជុលយហោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធកនាុង្ររ-ិ

យវណប រ្ឹទ្ធសភា  ្ ិងជួយ�្រណដេុ ះ្រណាដេ លធ្ធា្ម្ុស្ស 

ខដលបា្រមួចខំណកោ៉ា ងសំខា្ដ់ល់ការ្បងរឹងស្ថា ្រ័្  

្ិងការយលើកកម្ពស់សមតថាភា្ម្រ្តៃរីាជការន្អគ្គយលខាធិ-

ការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា។ ជំ្ ួយទាងំអស់យនាះ បា្រមួចខំណក

ោ៉ា ងខាលែ ងំកាលែ កនាុងការ្បងរឹងស្ថា ្រ័្  ្ិងយលើកម្ពស់សមតថាភា្

ការងារម្រ្តៃីន្អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា។ ប រ្ឹទ្ធសភា

កម្ពុជា  បា្យប្រើបបាស់ជំ្ួយទាងំអស់យនាះ  ប្រក្រយោយ

ស្មា រតីទទួលែុសបតរូវ ្ិងប្រសិទ្ធភា្ែ្ពស់។ ជាមយួោនា

យ្ះ សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាកប៏ា្ខ្លែងអំណរគុណចំយពាះ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិ្ ្ិងស្ថា ្ទូតចិ្មុ្ៗ ខដលខតងខតជួយ�

សបម្រសបមរួល យធ្ើឱ្យទំនាកទ់ំ្ងល្អប្រយសើររវាងប រ្ឹទ្ធសភា

កម្ពុជាជាមយួ្រឹងសភាប្ររឹកសា្យោបាយប្រជាជ្ចិ្។ 

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងកនាុងនាមសយមតៃចផ្ទេ ល់ សយមតៃចប្រធា្

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្យបតៀមែលែួ្ជាយបសច យដើម្សីហប្រតិ្រតតៃិការ

ល្អជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូត ្ិងស្ថា ្ទូតន្ស្-

ធារណរដ្ឋប្រជាម្្ិតចិ្ប្រចាបំ្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា 

យដើម្រីមួចំខណកកនាុង្បងរឹង្បងីកទំនាកទ់ំ្ ង   មតិតៃភា្ 

ស្មគ្គីភា្  ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រជាជ្  ្ិង

ប្រយទសទាងំ្ីរ ឱ្យកា្ខ់តរ រឹងម្ ំ្ិងខាលែ ងំកាលែ ខ្មយទៀត។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្ប្រសិទ្ធ្រជូ្ឯកឧតតៃមឯក-

អគ្គរដ្ឋទូតខដលបា្មក្រំយ្ញយ្រសកកមមាការទូតយៅប្ះ-

រាជាណាចបកកម្ពុជា សូមម្្សុែភា្ល្អ ្ ិងទទួលបា្

យជាគជយ័កនាុងភារកិច្ចដឧ៏តតៃុង្គឧតតៃម៕

(អតថា្រទ៖ យោក ្ុត សច្ចៈ)

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញ្តរ្ូរអ្ុសសាវរយីជាមួយួឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិ្
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សយម្ចពបធានព្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យគណៈពបតិភូគណបក្សរបួរមួរសុ្ស ុ តី
ចូលជួបសសមង្ការគួរសម

នារយសៀលន្ងៃទី១៤  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  យវោយម្៉ា ង
១៦:០០នាទី យៅសណា្ឋ ោរ Angkor Palace Resort យែតតៃ
យសៀមរា្រ សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធា្
ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យ
គណៈប្រតិភូគណ្រក្សរ្ួររមួរុស្ុស ី ដរឹកនាយំោយឯកឧតតៃម 
Andrei Klimov អ្ុប្រធា្គណៈកម្មា ធិការកិច្ចការ្ររយទស
ន្បករុមប្ររឹកសាសហ្័្ ្ធ ន្សភាសហ្័្ ្ធ ន្សហ្័្ ្ធរុស្ុស ី  
្ិងជាប្រធា្គណៈកមមាការ ន្គណៈអចិន្រ្តៃយន៍្បករុម
ប្ររឹកសាទូយៅរ្រស់គណ្រក្សរ្ួររមួរុស្ុស ី“United  Russia” 
សតៃី្ី សកមមាភា្អ្តៃរជាតិ ចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសម កនាុង
ឱកាសខដលឯកឧតតៃមដរឹកនាគំណៈប្រតិភូអយ ជ្ ើញចូលរមួ
កិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក 
្ិងការប្រកាស្រយងកេើតបករុមប្ររឹកសាវ្រ្ធមអ៌ាសីុ ខដលប្រប រ្ឹតតៃ
យៅ្ីន្ងៃទី១៤ ដល់ន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅយែតតៃ

យសៀមរា្រ។
កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភាន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា  ្ិងកនាុង

នាមសយមតៃចផ្ទេ ល់ សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្
សខមតៃង្ូវការស្្គម្ដ៍ក៏កយ់រៅតៃ ចំយពាះឯកឧតតៃម ្ិងគណៈ-
ប្រតិភូ  ខដលបា្អយ ជ្ ើញចូលរមួកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើក
ទី២៧  ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក  (APPF)  ្ិងការ
ប្រកាស្រយងកេើតបករុមប្ររឹកសាវ្រ្ធមអ៌ាសីុ។ យ្ះគឺជាការយលើក
ទរឹកចិតតៃដល់ប្រយទសកម្ពុជាខដលយធ្ើជាម្្ច ស់ផទេះ ្ិងជាការ
ចូលរមួចំខណកដល់ការ្បងរឹង្បងីកទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្
ស្មគ្គីភា្  ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រយទស  ្ិង
ប្រជាជ្ទាងំ្ីរ កម្ពុជា-រុស្ុស។ី

ឯកឧតតៃម Andrei Klimov បា្ខ្លែងអំណរគុណចំយពាះ
សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា  ខដលបា្ចំណាយយ្លដម៏្្
តនមលែទទួលជ្ួរសវនាការនាឱកាសយ្ះ។ ឯកឧតតៃមបា្
ជបម្្រជូ្សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាថ្  គណៈប្រតិភូន្
ប្រយទសរុស្ុស ី អយ ជ្ ើញចូលរមួកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧
យ្ះ ម្្្ីរបករុម គឺបករុមសម្ជិកសភាន្សភាសហ្័្ ្ធ 
ន្សហ្័្ ្ធរុស្ុស ី្ិងគណៈប្រតិភូគណ្រក្សរ្ួររមួរុស្ុស។ី  
យឆលែៀតកនាុងឱកាសយនាះ ឯកឧតតៃមបា្ពានំាំ្ ូវការយផញើសួរសុែ-
ទុក្ខ្ីអគ្គយលខាធិការ ្ិងថ្នា កដ់រឹកនានំ្គណ្រក្សរ្ួររមួរុស្ុសី
ជូ្ចំយពាះសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតៃម Andrei Klimov បា្រលំរឹកអំ្ ី ទំនាកទ់ំ្ង 
្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រជាជ្ ្ ិងប្រយទសទាងំ្ីរ
ខដលបា្វវិឌ្ឍ្រ៍កីចយបមើ្ កនាុងរយៈយ្ល៣ឆ្នា ចុំងយបកាយ

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម Andrei Klimov 

គណៈប្រតិភូរុស្ុស ី្ិងថ្នា កដ់រឹកនាអំគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា ចូលរមួកនាុងជំ្ួ្រសវនាការ
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យ្ះ ជា្ិយសស្រនាទេ ្រ់្ ីជំ្ួ្ររវាងនាយករដ្ឋម្រ្តៃនី្ប្រយទស
រុស្ុស ី្ិងសយមតៃចអគ្គមហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន 
នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ី ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា។  ឯកឧតតៃមក៏
បា្ខ្លែងអំណរគុណចំយពាះភាគីកម្ពុជា  ខដលបា្្រ ជ្ូ ្  
គណៈប្រតិភូចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុយៅទីបករុងម៉ាូស្គូ  កាល្ី
ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៨ក្លែងយៅ។

ឯកឧតតៃម Andrei Klimov បា្្រញ្ជ កថ់្ ប្រយទសរុស្ុស ី
្ិងប្រយទសកម្ពុជា គឺជានដគូដល៏្អយៅកនាុងតំ្រ្អ់ាសីុ-បា៉ា សីុ-
ហ្ិក យហើយយៅយ្លខាងមុែយ្ះ យោកជំទាវប្រធា្បករុម
ប្ររឹកសាសហ្័្ ្ធន្សភាសហ្័្ ្ធ  ន្សហ្័្ ្ធរុស្ុស ី ្រឹង
អយ ជ្ ើញមក្រំយ្ញទស្ស្កិច្ចយៅប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា
ខដលយបោង រ្ឹងជ្ួរថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ូលៗ ន្ប្ះរាជាណា-
ចបកកម្ពុជា  ជា្ិយសសការចូលោល់ប្ះករុណាប្ះបាទ
សយមតៃចប្ះ្ររមនា្ នយរាត្ម សតីហមុនតី ប្ះមហាក្សបត 
ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា។

ឯកឧតតៃម Andrei Klimov បា្្រញ្ជ កថ់្ ទំនាកទ់ំ្ង 
មតិតៃភា្ ស្មគ្គភីា្ ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រជា-
ជ្ ្ ិងប្រយទសទាងំ្ីរ បា្យឆលែើយត្រយៅ រ្ឹងតបមរូវការរមួ 
ប្មទាងំបា្រមួចខំណក្បងរឹងដល់ឯករាជ្យភា្ អធិ្រ-
យតយ្យភា្ ្ិងការប្រឆ្ងំចយំពាះការយបជៀតខបជក្ីប្រយទស
ខាងយបរៅ។  ឯកឧតតៃមសង្រឹមថ្  យៅខែឧសភាខាងមែុ
យ្ះ ប្រយទសកម្ពុជា ្ិងប្រយទសរុស្ុស ី្រឹងយរៀ្រចំបបារ្្ធទិវា-
វ្រ្ធមក៌ម្ពុជា-រុស្ុស ីយហើយយៅខែឧសភាយ្ះខដរ ប្រយទស
រុស្ុសី្ រឹងយរៀ្រចំយវទិកាម្៉ា រា៉ា តុងអាតា�ងទិ់ក-បា៉ា សីុហ្ិក។ 
ឯកឧតតៃមសង្រឹមថ្ ប្រយទសកម្ពុជា្រឹង្រ ជ្ូ ្គណៈប្រតិភូ
ចូលរូមយវទិកាយ្ះ។ កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជាណា-
ចបកកម្ពុជា ្ិងកនាុងនាមសយមតៃចផ្ទេ ល់ សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី 
សាយ ឈុ ំបា្វាយតនមលែែ្ពស់ចយំពាះទាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្

ស្មគ្គភីា្ ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រយទសទាងំ្ីរ 
ខដលម្្ការរកីចយបមើ្  ្ិងរ រឹងម្ជំា្រ្តៃ្រនាទេ ្រ ់្ិងម្្
ការោបំទោនា យៅវញិយៅមក យៅកនាុងបក្រែណ្័អ្តៃរជាតិ។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្ខ្លែងអំណរគុណចយំពាះ
ប្រយទសរុស្ុស ីខដលបា្្រ ជ្ូ ្អនាកសយងកេតការណ៍ មកសយងកេត-
ការណ៍ការយបាះយឆ្នា តយបជើសតាងំតំណាងរា្រសតៃ ្ីតិកាល-
ទី៦  ខដលបា្ប្រប រ្ឹតតៃយៅកាល្ីន្ងៃទី២៩  ខែកកកេោ  ឆ្នា ំ
២០១៨ ្ិងផតៃល់្រទ្ិយស្ធ្ជ៍ាយបចើ្យៅកនាុងវស័ិយបគ្រ-់
បគងស្តៃិសុែ ្ ិងសង្គម។ ជាមយួោនា យ្ះ សយមតៃចប្រធា្
ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ជបម្្រជូ្គណៈប្រតិភូអំ្ី សភា្ការណ៍
យៅប្រយទសកម្ពុជានាយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា យបកាមការដរឹកនារំ្រស់
សយមតៃចអគ្គមហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋ-
ម្រ្តៃី ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា។ កនាុងរយៈយ្លជាងមយួ
ទស្សវត្សចុងយបកាយយ្ះ  កំយណើ ្យសដ្ឋកិច្ចរ្រស់ប្រយទស
កម្ពុជា គឺទទួលបា្ជាមធ្យម៧%កនាុងមយួឆ្នា  ំ ជា្ិយសស
កនាុងឆ្នា ២ំ០១៨យ្ះ កំយណើ ្យសដ្ឋកិច្ចរ្រស់ប្រយទសកម្ពុជា 
បា្យកើ្រហូតយៅដល់៧,៣%។ ្រច្ចុ្រ្្នា ប្រយទសកម្ពុជា
បា្ចាកយចញផុត្ីប្រយទសខដលម្្បបាកច់ំណូលទា្រ 
យៅជាប្រយទសខដលម្្បបាកច់ំណូលមធ្យមកបមតិទា្រ 
យហើយយៅយ្លខាងមុែ ្ រឹងកាលែ យយៅជាប្រយទសខដលម្្
ចំណូលមធ្យមកបមតិែ្ពស់កនាុងឆ្នា ២ំ០៣០។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្ខ្លែងអំណរគុណោ៉ា ង-
បជាលយបរៅចំយពាះរោ្ឋ ភបិាលន្សហ្័្ ្ធរុស្ុស ី ខដលបា្
ជួយ�ោបំទ  ្ិងជួយ�យបជាមខបជងប្រយទសកម្ពុជាយលើបគ្រ់
វស័ិយកនាុងកាលៈយទសៈលំបាក ្រនាទេ ្រ់្ ីប្រយទសកម្ពុជារយំោះ
រចួយចញ្ីរ្រ្រប្រល័យ្ូជស្ស្ ៍្រ៉ាុល ្ត៕

(អតថា្រទ៖ យោក ្ុត សច្ចៈ)

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ្រសវនាការ
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សយម្ចពបធានព្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យអនពុបធានពករុមពបរឹកសាសហ្័ន្ធ
ននសភាសហ្័ន្ធ ននសហ្័ន្ធរសុ្ស ុ តី ចូលជួបសសម្ងការគួរសម

នាោងៃ ចន្ងៃទី១៤  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  យវោយម្៉ា ង
១៨:០០នាទី យៅសណា្ឋ ោរ Angkor Palace Resort យែតតៃ
យសៀមរា្រ សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធា្
ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យ
គណៈប្រតិភូបករុមប្ររឹកសាសហ្័្ ្ធន្សភាសហ្័្ ្ធ ន្សហ-
្័្ ្ធរុស្ុស ីដរឹកនាយំោយឯកឧតតៃម ILYAS UMAKHANOV 

អ្ុប្រធា្បករុមប្ររឹកសាសហ្័្ ្ធន្សភាសហ្័្ ្ធ ន្សហ-
្័្ ្ធរុស្ុស ីចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសម កនាុងឱកាសឯកឧតតៃម
ដរឹកនាគំណៈប្រតិភូ អយ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា ំ
យលើកទី២៧ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក ្ិងការប្រកាស
្រយងកេើតបករុមប្ររឹកសាវ្រ្ធមអ៌ាសីុ ខដលប្រប រ្ឹតតៃយៅ្ីន្ងៃទី១៤ 
ដល់ន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅយែតតៃយសៀមរា្រ។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា ្ិងកនាុង
នាមសយមតៃចផ្ទេ ល់ សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្
សខមតៃង្ូវការស្្គម្ដ៍ក៏កយ់រៅតៃ ចំយពាះឯកឧតតៃម ្ិងគណៈ-
ប្រតិភូ ខដលបា្អយ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើក
ទី២៧ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF) យៅយែតតៃ
យសៀមរា្រ ខដលជាទរឹកដីន្សម្តិតៃយ្រតិកភណ្ប្រវតតៃិស្្រសតៃ
ដល៏្លីបាញរ្រស់ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា។ ការអយ ជ្ ើញ 
ចូលរមួន្កិច្ចប្រជំុយ្ះ មិ្ បតរឹមខតជាការយលើកទរឹកចិតតៃ ្ិង
ផដេល់កិតតៃយិសដល់ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជាខដលយធ្ើជាម្្ច ស់
ផទេះ្រ៉ាុយណាណ ះយទ  គឺជាការចូលរមួចខំណកដល់ការ្បងរឹង-
្បងីកទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្ ស្មគ្គីភា្ ្ ិងកិច្ចសហប្រតិ-
្រតតៃិការរវាងប្រយទស ្ិងប្រជាជ្ទាងំ្ីរ កម្ពុជា-រុស្ុស។ី

កនាុងឱកាសយនាះ  ឯកឧតតៃម  ILYAS  UMAKHANOV 

បា្ខ្លែងអំណរគុណចំយពាះសយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ
ឈុ ំប្រធា្ប្រឹទ្ធសភា ខដលបា្ចំណាយយ្លដម៏្្តនមលែ
ទទួលជួ្រសវនាការនាឱកាសយ្ះ ប្មទាងំបា្សខមតៃង
្ូវការអ្រអរស្ទរចំយពាះប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា  ខដល
យធ្ើជាម្្ច ស់ផទេះ  ន្កិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧  ន្យវទិកា
សភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF)។ ការ្រយងកេើតយ�ើងន្យវទិកា
យ្ះ ម្្រយៈយ្ល៣៥ឆ្នា មំកយហើយ ខដលម្្ការទទួល
ស្្គ ល់តួនាទីដសំ៏ខា្ន់្យវទិកាយ្ះ កនាុងការរមួចំខណកដល់
ការ្បងរឹងទំនាកទ់ំ្ ងរវាងសភា  ្ិងសភាយៅកនាុងតំ្រ្់
អាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក កា្ខ់តជិតសនាិទ្ធ ្ិងល្អប្រយសើរយ�ើង។

ឯកឧតតៃម  ILYAS  UMAKHANOV  បា្ពានំាំ្ ូវ
ប្រស្ស្ផ៍្តៃ យំផញើសួរសុែទុក្្ខ ីយោកជំទាវ  ប្រធា្បករុម-
ប្ររឹកសាសហ្័្ ្ធន្សភាសហ្័្ ្ធ ន្សហ្័្ ្ធរុស្ុស ីជូ្
ចំយពាះសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា។   ឯកឧតតៃមកប៏ា្ជបម្្រ
ជូ្សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាថ្ នាយ្លខាងមែុយ្ះ យោក-
ជំទាវប្រធា្បករុមប្ររឹកសាសហ្័្ ្ធន្សភាសហ្័្ ្ធ ន្សហ-
្័្ ្ធរុស្ុស ី្ រឹងអយ ជ្ ើញមក្រំយ្ញទស្ស្កិច្ចផលែូវការ យៅប្ះ-
រាជាណាចបកកម្ពុជា។  យឆលែៀតកនាុងឱកាសយ្ះ  ឯកឧតតៃម
ប្រធា្គណៈប្រតិភូកប៏ា្យោរ្អយ ជ្ ើញសយមតៃចប្រធា្
ប រ្ឹទ្ធសភា យៅ្ំរយ្ញទស្ស្កិច្ចយៅប្រយទសរុស្ុសកីនាុងយ្ល
សមបស្រណាមយួ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្ខ្លែងអំណរគុណោ៉ា ង-
បជាលយបរៅចំយពាះយោកជំទាវប្រធា្បករុមប្ររឹកសាសហ្័្ ្ធ
ន្សភាសហ្័្ ្ធ ន្សហ្័្ ្ធរុស្ុស ីខដលបា្ផ្តៃ យំផញើ្ូវការ
សួរសុែទុក្ខចយំពាះសយមតៃចផ្ទេ ល់។  សយមតៃចបា្ទទួលយក
ការអយ ជ្ ើញឯកឧតតៃមប្រធា្គណៈប្រតិភូ  យហើយ្រឹងរក

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ្រសវនាការ

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម ILYAS UMAKHANOV
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យ្លយវោសមបស្រណាមយួ  យដើម្យីៅ្រំយ្ញទស្ស្កិច្ច
យៅប្រយទសរុស្ុស។ី

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្ខ្លែងអំណរគុណចយំពាះ
ប្រយទសរុស្ុស ី ខដលបា្ជួយ�ោបំទ  ្ិងជួយ�យបជាមខបជង
ប្រជាជ្ន្ប្រយទសកម្ពុជាយលើបគ្រវ់ស័ិយកនាុងកាលៈយទសៈ
លំបាក ្រនាទេ ្រ់្ ីប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជារយំោះរចួយចញ្ី
រ្រ្រប្រល័យ្ូជស្ស្ ៍ ្រ៉ាុល  ្ត។  យ្ះគឺជាមយនាស-
យ ្្ច តនាមតិតៃភា្ោ៉ា ងបជាលយបរៅ ម្្លក្ខណៈជាប្រវតិតៃ-
ស្្រសតៃខដលប្រជាជ្កម្ពុជាមិ្ អាច្រំយភលែចបា្យ�ើយ។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ កថ់្ នាយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា
យ្ះ រោ្ឋ ភបិាលន្ប្រយទសទាងំ្ីរបា្ចុះហតថាយលខាយលើ
ឯកស្រកិច្ចប្មយប្ៀង  ្ ិងអ្ុស្សរណយោគយល់ោនា
សំខា្់ៗ ជាយបចើ្វស័ិយ  ្ ិងបា្្រយងកេើតគណៈកមមាការអ្តៃរ
រោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា-រុស្សីុ  សបម្្រកិ់ច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ
ពាណិជជកមមា យសដ្ឋកិច្ច វទិយាស្្រសតៃ ្ិង្រយច្ចកយទស សំយៅ
រមួោនា អភវិឌ្ឍយសដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រយទសទាងំ្ីរ  យឆ្្ព ះយៅកា្់
សករាជ្មាី។ ជាមយួោនា យ្ះ សយមតៃចកស៏ខមតៃង្ូវការោបំទ
ោ៉ា ងយ្ញទំហរឹង ចំយពាះការចុះហតថាយលខាយលើឯកស្រកិច្ច-
ប្មយប្ៀងអ្ុស្សរណយោគយល់ោនា  ្ិងចូលរមួជំរុញន្
ការអ្ុវតតៃប្រក្រយោយការទទួលែុសបតរូវយោយទូលំទូោយ 
សីុជយបរៅ  ្ ិងប្រក្រយោយប្រសិទ្ធភា្  យដើម្ជីាគុណ
ប្រយោជ្ដ៍ធ៏យំធងសបម្្រប់្រជាជ្  ្ ិងប្រយទសទាងំ្ីរ 
ទាងំកនាុងយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា ្ិងយៅអនាគត។ សយមតៃចប្រធា្
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្វាយតនមលែែ្ពស់ចំយពាះប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជា-
ណាចបកកម្ពុជា ្ិងបករុមប្ររឹកសាសហ្័្ ្ធ ន្សភាសហ្័្ ្ធ
ន្សហ្័្ ្ធរុស្ុស ីខដលម្្ទំនាកទំ់្ងមតិតៃភា្ ស្មគ្គីភា្ 
្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិារោ៉ា ងល្អជាមយួោនា  ទាងំកនាុងទំនាក-់

ទំ្ងយទភ្ាគី ្ិងយលើឆ្កអ្តៃរជាតិ។
សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្ខ្លែងអំណរគុណោ៉ា ង-

បជាលយបរៅចំយពាះបករុមប្ររឹកសាសហ្័្ ្ធន្សភាសហ្័្ ្ធ ន្
សហ្័្ ្ធរុស្ុស ី ខដលបា្ផតៃល់អាហារូ្រករណ៍  ្ិងទទួល
ម្រ្តៃីអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប្រឹទ្ធសភាខផនាក្រណាណ ល័យ ្រយច្ចក-
វទិយា្ត័ម៌្្វទិយា ្ ិងខផនាកទំនាកទ់ំ្ ងអ្តៃរជាតិ ប្មទាងំ
យធ្ើកមមាសិកសាយៅប្រយទសរុស្ុស ី្ិងបា្្រ ជ្ូ ្អនាកឯកយទស
ខផនាក្រយច្ចកវទិយា្ត័ម៌្្រ្រស់ប្រយទសរុស្ុស ី មក្រណតៃុ ះ-
្រណាតៃ លម្រ្តៃអីគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា  ផតៃល់
យសៀវយៅសបម្្រត់មតៃល់យៅ្ិភ្រុស្ុសកីនាុង្រណាណ ល័យប្រឹទ្ធ-
សភាកម្ពុជា យដើម្្ីរយបមើដល់ការបស្វបជាវរ្រស់ស្ធារណ-
ជ្។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ កថ់្  ប្រយទសរុស្ុស ី
គឺជាប្រយទសខដលបា្ជួយ�្រណតៃុ ះ្រណាតៃ លធ្ធា្ម្ុស្ស
បស្រយ្លខដលប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជាបតរូវការធ្ធា្
ម្ុស្ស  យដើម្រីមួចំខណកដល់ការអភវិឌ្ឍប្រយទសជាតិ។ 
ជាកខ់សតៃងអតីត្ិសិ្សតកម្ពុជា ខដលបា្ទទួលការ្រណតៃុ ះ-
្រណាតៃ លយៅប្រយទសរុស្ុស ី្រច្ចុ្រ្្នាមយួចំ្ួ្បា្ រ្ឹងកំ្ុង
ខតកា្ត់ួនាទីសំខា្់ៗ  ជាមប្ីតៃជា្ែ់្ពស់ ថ្នា កម់ធ្យម យៅ
ថ្នា កជ់ាតិ កដូ៏ចជាយៅថ្នា កយ់បកាមជាតិ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្ប្រសិទ្្ធ រជូ្គណៈប្រតិភូ
សូមឱ្យម្្សុែភា្ល្អ្ររ្ូិររណ៍  ម្្យសចកតៃីស្របាយ-
រកីរាយកនាុងការ្រំយ្ញយ្រសកកមមា យៅប្ះរាជាណាចបក-
កម្ពុជា  ជា្ិយសសកនាុងការចូលរមួកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើក
ទី២៧ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF)យ្ះ៕   

(អតថា្រទ៖ យោក ្ុត សច្ចៈ)

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញ្តរ្ូរអ្ុសសាវរយីជាមួយួគណៈប្រតិភូរុស្ុសី
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សយមច្ពបធានព្រឹទ្ធសភា ទទួលជួប
ពបធានរដ្ឋសភាយេៀតណាម

នារយសៀលន្ងៃទី១៥  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  យវោយម្៉ា ង

១៤:៣០នាទី យៅសណា្ឋ ោរ Angkor Palace Resort យែតតៃ

យសៀមរា្រ សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធ-

សភា ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា បាទទួលជួ្រយធ្ើសវនាការ

ជាមយួ្រឹងគណៈប្រតិភូជា្ែ់្ពស់រដ្ឋសភាយវៀតណាម  ដរឹកនាំ

យោយយោកជំទាវ យង្ៀន ធតីគតីមងិន (Nguyen Thi Kim 

Ngan) ប្រធា្រដ្ឋសភា  ន្ស្ធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមយវៀត-

ណាម កនាុងឱកាសខដលយោកជំទាវដរឹកនាគំណៈប្រតិភូ  

អយ ជ្ ើញចូលរមួកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧ ន្យវទិកាសភា

អាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក ខដលប្រប រ្ឹតតៃយៅ្ីន្ងៃទី១៤ ដល់ន្ងៃទី១៧ 

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅយែតតៃយសៀមរា្រ។

កនាុងឱកាសជំ្ួ្រសវនាការយនាះ សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃី

សាយ  ឈុ ំ បា្សខមតៃង្ូវការស្្គម្ដ៍ក៏កយ់រៅតៃ ្រំផុត

ចំយពាះវតតៃម្្ដឧ៏តតៃុង្គឧតតៃមរ្រស់យោកជំទាវ  ្ិងគណៈ-

ប្រតិភូ ខដលបា្អយ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើក-

ទី២៧  ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក  យៅយលើទរឹកដីយែតតៃ

យសៀមរា្រ ខដលជាទរឹកដីន្សម្តិតៃយ្រតិកភណ្ប្រវតតៃិស្្រសតៃ

ដល៏្លីបាញរ្រស់ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា។ ការអយ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុរ្រស់គណៈប្រតិភូ គឺមិ្ បតរឹមខតជាការ

យលើកទរឹកចិតតៃ ្ិងផដេល់កិតតៃយិសដល់ប្រយទសកម្ពុជា្រ៉ាុយណាណ ះ

យទ គឺជាការរមួចំខណកយធ្ើឱ្យកិច្ចប្រជំុយ្ះទទួលបា្យជាគ-

ជយ័ទាងំបសរុង ្ិងជាការចូលរមួចំខណកដល់ការ្បងរឹង-

្បងីកទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្ ្ ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាង

ប្រជាជ្  ្ិងប្រយទសទាងំ្ីរ  នាយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា  ្ិងយៅ

អនាគត។

កនាុងនាមសភា ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា សយមតៃចវ្ិរុល-

យសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្ខ្លែងអំណរគុណោ៉ា ងបជាល-

យបរៅចំយពាះការោបំទ្ីសំណាករ់ដ្ឋសភា ន្ស្ធារណរដ្ឋ

សង្គម្ិយមយវៀតណាម ដល់សភា ន្ប្ះរាជាណាចបក-

កម្ពុជា ខដលយធ្ើជាម្្ច ស់ផទេះកនាុងការយរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា ំ

យលើកទី២៧ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិកយ្ះ។ វតតៃម្្

រ្រស់យោកជំទាវ ្ិងគណៈប្រតិភូ គឺជាការចូលរមួវភិាគ-

ទា្ដម៏្្ស្រសំខា្ក់នាុងកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧

យ្ះ ខដលរមួចំខណកដធ៏យំធងដល់ការយលើកកម្ពស់ស្តៃិភា្

សថាិរភា្ ស្តៃិសុែ ្ិងការអភវិឌ្ឍប្រក្រយោយវ្ិរុលភា្ 

យៅកនាុងតំ្រ្អ់ាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក ្ិងបា្ោបំទឱ្យដល់ដំយណើ រ-

ការន្កិច្ចប្រជំុយ្ះឱ្យប្រប រ្ឹតតៃយៅប្រក្រយោយយជាគជយ័។

យៅកនាុងឱកាសយនាះ យោកជំទាវ យងៀ្ន ធតីគតីមងិន បា្

សខមតៃង្ូវយសចកតៃីរកីរាយខដលបា្ដរឹកនាគំណៈប្រតិភូ

អយ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧ ន្យវទិកា

សភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក យៅយលើទរឹកដីយែតតៃយសៀមរា្រ ្ ិងម្្

ឱកាសបា្ជួ្រសវនាការជាមយួ្រឹងសយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី 

សាយ ឈុ ំប្រធា្ប្រឹទ្ធសភាជា្មាមីតៃងយទៀត។ យោកជំទាវ

បា្វាយតនមលែែ្ពស់ចយំពាះប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា ខដលយធ្ើ

ជាម្្ច ស់ផទេះកនាុងការយរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក 

បា្ោ៉ា ងល្អ  ម្្ភា្រលូ្  ្ិងទទួលបា្យជាគជយ័។ 

យោកជំទាវកប៏ា្វាយតនមលែែ្ពស់ចំយពាះវឌ្ឍ្ភា្ន្ការរកី

ចយបមើ្ ោ៉ា ងឆ្្ររ់ហ័ររ្រស់ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា យបកាម

ការដរឹកនារំ្រស់ប្ះមហាក្សបត ប រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ្ ិងរាជ-

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងយោកជំទាវ យង្ៀ្ ធីគីមងិ្
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រោ្ឋ ភបិាល ខដលសយបមចបា្ូវសមទិ្ធផលដល៏្អប្រយសើរយលើ

បគ្រវ់ស័ិយ។ 

យោកជំទាវ យង្ៀន ធតីគតីមងិន បា្្រញ្ជ កថ់្ កនាុងយ្ល

ខដលប្រយទសទាងំ្ីរម្្ការទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្ ស្ម-

គ្គីភា្  ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការយលើបគ្រវ់ស័ិយ  រដ្ឋសភា

ន្ស្ធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមយវៀតណាម  ្ រឹងែិតែំសហ-

ការជាមយួ្រឹងប រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ន្ប្ះរាជាណាចបក-

កម្ពុជា  យដើម្យីធ្ើឱ្យទំនាកទ់ំ្ង  ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ

យ្ះកា្ខ់តជិតសនាិទ្ធ ្ិងល្អប្រយសើរខ្មយទៀត។ ជាមយួោនា

យ្ះ  យោកជំទាវកប៏ា្ជំរុញឱ្យអគ្គយលខាធិការរដ្ឋសភា

យវៀតណាម ែិតែំ្រយងកេើ្ទំនាកទ់ំ្ ងជាមយួ្រឹងអគ្គយលខា-

ធិការប្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា  កនាុងការសហការោនា យៅវញិយៅមក

ឱ្យម្្ប្រសិទ្ធភា្  ជា្ិយសសរវាងអង្គការ្ីត្ិរ្ ្្ញ តតៃិន្

ប្រយទសទាងំ្ីរឱ្យកា្ខ់តប្រយសើរយ�ើងខ្មយទៀត។

យោកជំទាវ យង្ៀន ធតីគតីមងិន បា្វាយតនមលែែ្ពស់ចយំពាះ

ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា  ខដលបា្យរៀ្រចំបបារ្្ធមទីទេិញ

រលំរឹកែួ្រយលើកទី៤០ ន្ទិវាជយ័ជមនាះ៧មករា យហើយសុ្ទេរ-

កថ្រ្រស់សយមតៃចអគ្គមហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន 

នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ី ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា  ខ្លែងនាយ្ល

យនាះ  បា្អំណរគុណោ៉ា ងបជាលយបរៅចំយពាះ្រក្ស  រោ្ឋ -

ភបិាល  កងទ័្   ្ ិងប្រជាជ្យវៀតណាម  ខដលបា្ជួយ�

រយំោះប្រយទស ្ិងប្រជាជ្កម្ពុជា្ីរ្រ្រប្រល័យ្ូជស្-

ស្ ៍្ិងបា្្រ្តៃជួយ�ទ្រស់្កេ តម់ិ្ ឱ្យរ្រ្រយ្ះវលិបត�្រ់

មកវញិ។ 

យោកជំទាវ  យងៀ្ន  ធតីគតីមងិន  សង្រឹមថ្  ប្រយទស

កម្ពុជា ្ ិងប្រយទសយវៀតណាម ្ រឹងែិតែំសហការោនា  យដើម្ី

្រណតៃុ ះ្រណាតៃ លយុវជ្ជំនា្យ់បកាយៗ យដើម្ឱី្យ្រ្តៃប្រន្ណី

សហការ ស្មគ្គីភា្ ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិារជាមយួោនា

ទាងំកនាុងយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា ្ ិងយៅអនាគត។ យឆលែៀតកនាុងឱកាស

យនាះ យោកជំទាវកប៏ា្យោរ្អយ ជ្ ើញសយមតៃចវ្ិរុលយសនា-

ភកតៃ ីសាយ ឈុ ំយៅ្ំរយ្ញទស្ស្កិច្ចយៅស្ធារណរដ្ឋ

សង្គម្ិយមយវៀតណាម កនាុងយ្លយវោសមបស្រណាមយួ

យដើម្ផី្លែ ស់្រតៃូរ្រទ្ិយស្ធ្ ៍ ្ ិង្បងរឹង្បងីកទំនាកទ់ំ្ ង 

មតិតៃភា្ ស្មគ្គីភា្ ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងសភា 

ប្រជាជ្ ្ិងប្រយទសទាងំ្ីរខ្មយទៀត។

សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្ខ្លែងអំណរគុណ

ចំយពាះប្រស្ស្រ៍្រស់យោកជំទាវ  យង្ៀន  ធតីគតីមងិន 

ខដលខ្លែងសរយសើរអំ្ ី  ទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្  ស្មគ្គីភា្

្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិារដល៏្អរវាងប្រជាជ្  ្ិងប្រយទស

ទាងំ្ីរ កដូ៏ចជាវឌ្ឍ្ភា្ន្ការររកីចយបមើ្ រ្រស់ប្ះរាជា-

ណាចបកកម្ពុជានាយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា។ 

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា  ្ ិងកនាុងនាមសយមតៃចផ្ទេ ល់  សយមតៃច-

វ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្ខ្លែងអំណរគុណចំយពាះ

គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាយវៀតណាម  ខដលផតៃល់ការោបំទដល់

គណៈប្រតិភូជា្ែ់្ពស់រដ្ឋសភាយវៀតណាម ្ិងសម្ជកិប រ្ឹទ្ធសភា ប្មទាងំថ្នា កដ់រឹកនាអំគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា 
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ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា យធ្ើជាម្្ច ស់ផទេះន្កិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា ំ

យលើកទី២៧ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក យហើយសយមតៃច

កប៏ា្វាយតនមលែែ្ពស់ចយំពាះសុ្ទេរកថ្រ្រស់យោកជំទាវ 

យង្ៀន  ធតីគតីមងិន  ខដលខ្លែងយៅកនាុងឱកាសយ្រើកន្កិច្ច

ប្រជំុយ្ះ រ្ឹងបតរូវបា្្រ ្្ចូ លយៅកនាុងយសចកតៃីខ្លែងការណ៍រមួ

រ្រស់យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិកយលើកទី២៧យ្ះ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្សខមតៃង្ូវយសចកតៃីរកីរាយ

ខដលបា្យ�ើញ្ូវទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្ ស្មគ្គីភា្ ្ិងកិច្ច-

សហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា ្ិងរដ្ឋសភាយវៀតណាម  

ម្្ការរកីចយបមើ្ ឥត�្រ�់រ។  យទាះ្រីសភា្ការណ៍

យៅកនាុង្ិភ្យោកម្្ភា្សមាុគស្មា ញកតៃកីប៏្រយទសទាងំ្ីរ

យៅខត្រ្តៃ្បងរឹង្បងីក្ូវទំនាកទ់ំ្ង ្ិងកិច្ចសហប្រតិ-

្រតតៃិការជាប្រន្ណីជួយ�ោនា យៅវញិយៅមក  យដើម្រីមួចំខណក

យោះបស្យ្ូវ្រញ្ហា ប្រ�មនានា  យៅកនាុងយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា 

សំយៅការពារឱ្យបា្្ូវឯករាជ្យភា្  អធិ្រយតយ្យភា្  

្ូររណភា្ទរឹកដី  មិ្ យបជៀតខបជកកិច្ចការនផទេកនាុងោនា   ្ ិងមិ្

អ្ុញ្្ញ តឱ្យម្្កម្លែ ងំអមតិតៃណាមយួយប្រើបបាស់ទរឹកដីរ្រស់

ែលែួ្ យដើម្គីំរាមកំខហងស្តៃិសុែប្រយទសមយួយទៀត។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ កថ់្ ការរកីចយបមើ្

រ្រស់ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជានាយ្ល្រច្ចុ្រ្្នាយ្ះ គឺជាការ

រមួចំខណកដធ៏យំធងរ្រស់្រក្សកុមមាុយ្ីសតៃ រោ្ឋ ភបិាល ្ិង

ប្រជាជ្យវៀតណាមនាយ្លក្លែងយៅ។ កាល្ីន្ងៃទី៧ ខែ

មករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជាបា្បបារ្្ធែួ្រ

អ្រអរស្ទរយលើកទី៤០ ន្ទិវាជយ័ជមនាះ ៧មករា យហើយ

សយមតៃចអគ្គមហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋ-

ម្រ្តៃី ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា ្ ិងជាប្រធា្គណ្រក្ស

ប្រជាជ្កម្ពុជា  បា្ខ្លែងអំណរគុណជាអយ្ក្រ្ការជូ្

ចំយពាះ្រក្សកុមមាុយ្ីសតៃ រោ្ឋ ភបិាល កងទ័្  ្ិងប្រជាជ្

យវៀតណាម ខដលបា្ជួយ�រយំោះប្រយទស ្ិងប្រជាជ្កម្ពុជា

្ីរ្រ្រប្រល័យ្ូជស្ស្ ៍្ ិងបា្្រ្តៃជួយ�ទ្រស់្កេ តម់ិ្

ឱ្យរ្រ្រប្រល័យ្ូជស្ស្វ៍លិបត�្រម់កវញិស្រជា្មាី។ 

គុណូ្រការៈដន៏្លែថ្លែ យ្ះ  បតរូវបា្ចរ រឹកទុកជា្ិច្ចយៅកនាុង

ប្រវតតៃិស្្រសតៃជាតិ ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា។ ប្រន្ណី

ន្កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ ្រឹង្រ្តៃដំយណើ រយៅមុែ្រខ្ថាមយទៀត

យដើម្ជីាគុណប្រយោជ្ស៍បម្្រប់្រជាជ្ ្ិងប្រយទស

ទាងំ្ីរ។

ចយំពាះការអយ ជ្ ើញសយមតៃចយៅ្រំយ្ញទស្ស្កិច្ចយៅ

ប្រយទសយវៀតណាម សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ

បា្ទទួលយក យហើយ្រឹងរកយ្លយវោសមបស្រណាមយួ

យដើម្យីៅ្រំយ្ញទស្ស្កិច្ចយៅប្រយទសយវៀតណាម។  សយមតៃច

ប្រធា្ប្រឹទ្ធសភា បា្ប្រសិទ្្ធ រជូ្យោកជំទាវ ្ ិងគណៈ-

ប្រតិភូ សូមឱ្យម្្សុែភា្ល្អ្ររ្ូិររណ៍ ្ិង្រំយ្ញយ្រសក-

កមមាទទួលបា្យជាគជយ័យៅប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា៕

(អតថា្រទ៖ យោក ្ុត សច្ចៈ)

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ្រសវនាការ
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សយមច្ពបធានព្រឹទ្ធសភា ទទួលជួបសេនាការ
ជាមួយនរឹងពបធានព្រឹទ្ធសភាអូស្ស្ាលតី

នារយសៀលន្ងៃទី១៨  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩   យវោយម្៉ា ង

១៥:០០នាទី  យៅវមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី 

សាយ ឈុ ំប្រធា្ប្រឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា 

បា្ទទួលជ្ួរសវនាការជាមយួ រ្ឹងគណៈប្រតិភូជា្ែ់្ពស់

ប រ្ឹទ្ធសភាអ្ូរស្តៃ លី  ដរឹកនាយំោយឯកឧតតៃម  Scott  Ryan 

ប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាអ្ូរស្តៃ លី  កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតៃមដរឹក

នាគំណៈប្រតិភូជា្ែ់្ពស់ប រ្ឹទ្ធសភាអូ្រស្តៃ លី អយ ជ្ ើញចូល

រមួកនាុងកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧  ន្យវទិកាសភាអាសីុ-

បា៉ា សីុហ្ិក  យៅយែតតៃយសៀមរា្រ  ្ិង្រ្តៃ្ំរយ្ញទស្ស្កិច្ច

យៅរាជធា្ីភនាយំ្ញ។

យៅកនាុងឱកាសយនាះ  សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃ ី សាយ 

ឈុ ំបា្សខមតៃង្ូវយសចកតៃីរកីរាយខដលបា្ជួ្រឯកឧតតៃម 

Scott Ryan ្ិងគណៈប្រតិភូនាយ្លយ្ះ។ កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធ-

សភា ្ ិងកនាុងនាមសយមតៃចផ្ទេ ល់ សយមតៃចបា្សខមតៃង្ូវការ 

ស្្គម្ោ៍៉ា ងកកយ់រៅតៃ ្រំផុតចយំពាះឯកឧតតៃម  Scott  Ryan 

្ិងគណៈប្រតិភូ  ខដលបា្អយ ជ្ ើញមកចូលរមួកិច្ចប្រជំុ

ប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧  ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា ហ្ិក  យៅ

យែតតៃយសៀមរា្រ   ្ ិង្រ្តៃមក្ំរយ្ញទស្ស្កិច្ចយៅរាជធា្ី-

ភនាយំ្ញ។ ការអយ ជ្ ើញមកចូលរមួកិច្ចប្រជំុ ្ិងទស្ស្កិច្ច

រ្រស់ឯកឧតតៃម  បា្្រងាហា ញចបាស់្ីការោបំទសភាកម្ពុជា

យធ្ើជាម្្ច ស់ផទេះ ្ិងជាប្រធា្អង្គប្រជំុ ប្មទាងំរមួវភិាគទា្

ឱ្យដំយណើ រការន្កិច្ចប្រជំុទាងំមូល  បា្ប្រប រ្ឹតតៃយៅោ៉ា ង

រលូ្ ្ិងប្រក្រយោយយជាគជយ័។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាម្្ជំយ្ឿយជឿជាកថ់្  ការចូល

រមួកិច្ចប្រជំុ ្ិងទស្ស្កិច្ចរ្រស់ឯកឧតតៃមនាយ្លយ្ះ ្ិត

ជាបា្រមួចខំណកដល់ការ្បងរឹង  ្ ិង្បងីក្ូវទំនាកទ់ំ្ង

មតិតៃភា្  ្ិងសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាងសភា  ប្រជាជ្  ្ិង

ប្រយទសទាងំ្ីរខដលម្្តាងំ្ីយូរណាស់មកយហើយ។

យៅកនាុងឱកាសយនាះ ឯកឧតតៃម Scott Ryan ប្រធា្ប រ្ឹទ្ធ-

សភាអូ្រស្តៃ លី បា្ខ្លែងអំណរគុណោ៉ា ងបជាលយបរៅចំយពាះ

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្ចំណាយយ្លយវោដ៏

ម្្តនមលែ ទទួលជួ្រឯកឧតតៃម ្ ិងគណៈប្រតិភូ នាយ្លយ្ះ។ 

ឯកឧតតៃមបា្សខមតៃង្ូវការអ្រអរចយំពាះសភាកម្ពុជាខដល

យធ្ើជាម្្ច ស់ផទេះ កនាុងការយរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧ 

ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក យៅយែតតៃយសៀមរា្រ យោយ

ទទួលបា្យជាគជយ័ ្ិងបា្ទទួល្រដិសណា្ឋ រកិច្ចោ៉ា ង

កកយ់រៅតៃ ចយំពាះគណៈប្រតិភូទាងំអស់កនាុងតំ្រ្អ់ាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក 

ខដលបា្ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុដម៏្្ស្រសំខា្យ់្ះ។

ឯកឧតតៃម  Scott  Ryan  បា្សខមតៃង្ូវយសចកតៃីរកីរាយ 

ខដលសភាអ្ូរស្តៃ លីទទួលយធ្ើជាម្្ច ស់ផទេះយរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុ

ប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៨ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក យៅឆ្នា ំ

២០២០។ ឯកឧតតៃមបា្្រញ្ជ កថ់្ សភាអូ្រស្តៃ លី្រឹងយក

ចិតតៃទុកោកក់នាុងការយរៀ្រចំយវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក ្ិង

កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការកនាុងតំ្រ្អ់ាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក  យដើម្ឱី្យ

បា្យជាគជយ័ដូចការយរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧ 

យៅប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជាខដរ។

ឯកឧតតៃម  Scott  Ryan  បា្ជបម្្រជូ្សយមតៃចប្រធា្

ប រ្ឹទ្ធសភាថ្ យោល្រំណងកនាុងដំយណើ រទស្ស្កិច្ចនាយ្ល

យ្ះ គឺយដើម្យី�ង្យល់អំ្ីវឌ្ឍ្ភា្ន្ប្ះរាជាណាចបក-

កម្ពុជា។ ឯកឧតតៃមបា្សខមតៃង្ូវយសចកតៃីរកីរាយោ៉ា ងនបក-

ខលងចយំពាះទំនាកទ់ំ្ ង  ្ ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាង

ប្រយទសទាងំ្ីរ ខដលម្្តាងំ្ីយូរលងណ់ាស់មកយហើយ 

យហើយកនាុងរយៈយ្ល២០ឆ្នា កំ្លែងយៅយ្ះ   ប្រយទសកម្ពុជា

ម្្ការរកីចយបមើ្ ោ៉ា ងឆ្្ររ់ហ័ស។

ឯកឧតតៃម Scott Ryan បា្្រញ្ជ កថ់្ ប្រយទសអូ្រស្តៃ លី

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ចា្រន់ដស្្គម្ឯ៍កឧតតៃម Scott Ryan
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ម្្យម្ទ្ភា្  ខដលបា្ផតៃល់ជំ្ួយដល់ប្រយទសកម្ពុជា

រយៈយ្លខវង យលើវស័ិយជាយបចើ្ដូចជា វស័ិយយសដ្ឋកិច្ច 

កសិកមមា សុខាភបិាល ្ិងវស័ិយជាយបចើ្យទៀត។ កនាុងយនាះ 

អ្ីខដលគណៈប្រតិភូបា្យ�ើញកនាុងកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើក

ទី២៧ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក យៅយែតតៃយសៀមរា្រ 

គយឺផ្តៃ តសំខា្យ់ៅយលើវស័ិយយផ្សងយទៀតដូចជា វស័ិយឧបកិដ្ឋ-

កមមាឆលែងខដ្ ្ិងការប្រឆ្ងំ រ្ឹងអយំ ើ្យភរវកមមា ្ិងរមួោនា យដើម្ី
កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ្រខ្ថាមយទៀតយលើវស័ិយយផ្សងៗ។

ឯកឧតតៃម  Scott  Ryan  បា្ជបម្្រជូ្សយមតៃចប្រធា្

ប រ្ឹទ្ធសភាថ្ ប្រយទសអូ្រស្តៃ លីបា្កំណតយ់ោល្យោ-

បាយការ្ររយទសកាល្ីឆ្នា ២ំ០១៨ យដើម្ឱី្យម្្ការយរៀ្រចំ

យវទិកាថ្នា កត់្ំរ្ ់ជា្ិយសសការយធ្ើទយំ ើ្្រកមមាការងារ ្ិង 

្រញ្ហា សំខា្់ៗ ជាយបចើ្។  កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភាអូ្រស្តៃ លី 

ឯកឧតតៃម រ្ឹងែិតែំប្ររឹងខប្រងឱ្យអស់្ីសមតថាភា្ យដើម្ី
រមួចំខណកអ្ុវតតៃយោល្យោបាយយ្ះ ឱ្យបា្ទា្យ់្ល-

យវោ។

ឯកឧតតៃម Scott Ryan ម្្ជយំ្ឿយជឿជាកថ់្ ទំនាកទ់ំ្ ង

្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាងអង្គការ្ីតិ្រ្ ្្ញ តតៃិ ន្ប្រយទស

ទាងំ្ីរ ្ រឹងកា្ប់្រយសើរយ�ើងខ្មយទៀត កនាុងការយលើកម្ពស់

លទ្ធិប្រជាធិ្រយតយ្យកនាុងរយៈយ្លជាង្ីរទសវត្ស នាយ្ល

ក្លែងយៅយ្ះ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្សខមតៃង្ូវយសចកតៃីស្របាយ

រកីរាយចយំពាះវឌ្ឍ្ភា្ន្ទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្ ្ ិងសហ-

ប្រតិ្រតតៃិការរវាងសភា ប្រជាជ្ ្ ិងប្រយទសទាងំ្ីរ ខដល

ម្្ការរកីចយបមើ្ ឥត�្រ�់រ  យដើម្ជីាគុណប្រយោជ្ ៍

សបម្្រប់្រជាជ្ ្ិងប្រយទសទាងំ្ីរទាងំកនាុងយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា 

្ិងយៅអនាគត។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្វាយតនមលែែ្ពស់ចំយពាះគណៈ-

ប្រតិភូសភាអ្ូរស្តៃ លី ខដលបា្យដើរតោួ៉ា ងសកមមា តាមរយៈ 

ការផតៃល់្ូវទស្ស្ទា្សំខា្់ៗ ជាយបចើ្យៅកនាុងកិច្ចប្រជំុ

ប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក យដើម្ី
ចូលរមួចំខណកដល់ការរះិរកមយធយាបាយយលើកកម្ពស់ស្តៃិ-

ភា្ សថាិរភា្ ការអភវិឌ្ឍប្រក្រយោយចីរភា្ ្ិងការយលើក

កម្ពស់តួនាទី ្ិងស្ថា ្ភា្រ្រស់្រសតៃី យៅកនាុងតំ្រ្អ់ាសីុ-

បា៉ា សីុហ្ិក។

យឆលែៀតកនាុងឱកាសយ្ះ សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្សខមដេង

្ូវការអ្រអរស្ទរោ៉ា ងយស្មា ះសមា័បគ ្ិងោបំទសភាអូ្រស្តៃ លី 

ខដលទទួលយធ្ើជាម្្ច ស់ផទេះយរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើក

ទី២៨ ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិ ក យៅឆ្នា ២ំ០២០។

សយមតៃចម្្ជំយ្ឿយជឿជាកថ់្ យបកាមការដរឹកនារំ្រស់ឯកឧតតៃម

ជាប្រធា្ យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ

អ្តៃរសភាកនាុងតំ្រ្អ់ាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក រ្ឹងបតរូវបា្្បងរឹង ្ិង

្បងីកឱ្យកា្ខ់តសីុជយបរៅយឆ្្ព ះយៅសយបមចឱ្យបា្យជាគ-

ឯកឧតតៃម Scott Ryan ជួ្រសវនាការជាមយួ រ្ឹងសយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា 

គណៈប្រតិភូប រ្ឹទ្ធសភាអ្ូរស្តៃ លី ្ិងសម្ជកិប រ្ឹទ្ធសភា ប្មទាងំថ្នា កដ់រឹកនាអំគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា
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ជយ័ោ៉ា ងបតចះបតចង ់ន្កិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៨ ឆ្នា ំ

២០២០។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងប្រជាជ្កម្ពុជា សយមតៃចប្រធា្

ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ្លែងអំណរគុណចយំពាះសភា រោ្ឋ ភបិាល ្ិង

ប្រជាជ្អ្ូរស្តៃ លីខដលបា្ផតៃល់ជំ្ួយអភវិឌ្ឍជាយបចើ្

វស័ិយ ជំ្ួយសបម្្រស់្ោកតៃខីែមារបកហម អាហារូ្រករណ៍ 

សបម្្រ់្ ិស្សតិ ្ិងម្រ្តៃីរាជការកម្ពុជា។ ជំ្ួយទាងំអស់

យនាះ ប្មទាងំកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការល្អយលើវស័ិយយសដ្ឋកិច្ច

ពាណិជជកមមា វ ិ្ ិយោគ ្ិងយទសចរណ៍បា្រមួចំខណកោ៉ា ង

សំខា្ដ់ល់ការរកីចយបមើ្ រ្រស់កម្ពុជា នាយ្ល្រច្ចុ្រ្្នាយ្ះ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ជបម្្រជូ្គណៈប្រតិភូ

ថ្ សបម្្រ់្ ីតិកាលទី៤យ្ះ ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជាបា្្រយងកេើត 

បករុមមតិតៃភា្យទភ្ាគីជាមយួ្រឹងប រ្ឹទ្ធសភាអូ្រស្តៃ លីរចួយហើយ។

ប រ្ឹទ្ធសភា រ្ឹង្រ្តៃែិតែំយលើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាង 

ប រ្ឹទ្ធសភាន្ប្រយទសទាងំ្ីរ  តាមរយៈការផ្ដេ ស់្រតៃូរទស្ស្-

កិច្ច ការផ្ដេ ស់្រតៃូរ្រទ្ិយស្ធ្យ៍លើវស័ិយចបា្រ ់សិទ្ធិម្ុស្ស 

លទ្ធិប្រជាធិ្រយតយ្យ ្ិង្រយច្ចកវទិយា្ត័ម៌្្។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ កថ់្ សភាកម្ពុជាគឺជា

សម្ជិកន្អង្គការសភាដូចជា៖ អ្តៃរសភាអាស៊្្ (AIPA) 

សហភា្អ្តៃរសភា (IPU) យវទិការអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF)  

សភាអាសីុ (APA) សភា្ិោយភាស្បារាងំ (APF) ប្ម

ទាងំចូលរមួកនាុងយវទិកាតំ្រ្ ់្ិងអ្តៃរជាតិជាយបចើ្យទៀត។ 

យោល្រំណងរ្រស់ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា កដូ៏ចជាយោល-

្ំរណងរមួន្សភា្រណាដេ ប្រយទសនានាខដរ គឺបបាថ្នា ចង់

យ�ើញ្ិភ្យោកមយួម្្ស្តៃិភា្ ម្្ស្តៃសុិែ ម្្

ការអភវិឌ្ឍ ្ិងចងប់ា្កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការកនាុងភា្ជា

នដគូយស្មា ះបតង ់យោរ្ោនា យៅវញិយៅមក យចះខ្រកសាផល

ប្រយោជ្ោ៍នា យៅវញិយៅមក យោយយោរ្ធមមា្ុ ្្ញ អង្គការ

សហប្រជាជាតិ ចបា្រអ់្តៃរជាតិ យោរ្ឯករាជ្យភា្ អធិ-

្រយតយ្យភា្  មិ្ យបជៀតខបជកចូលកនាុងកិច្ចការនផទេកនាុងោនា ។ 

កនាុង្យ័យ្ះ ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជាសូមយលើកទរឹកចិតតៃឱ្យម្្ការ

ផ្លែ ស់្រតៃូរ្រទ្ិយស្ធ្រ៍វាងប្រយទសកនាុងត្ំរ្ ់ ្ិង្រណាដេ

ប្រយទសអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក យដើម្ខី្រកសាសុែស្តៃិភា្ឱ្យបា្

គងវ់ង្សកនាុងតំ្រ្ ់្ ិង្ិភ្យោកឈា្យៅរកការអភវិឌ្ឍ

ប្រក្រយោយចីរភា្។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្ជបម្្រជូ្គណៈប្រតិភូថ្

ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជាសូមស្្គម្ច៍ំយពាះយសចកតៃីប្រកាស

រ្រស់អ្ូរស្តៃ លីសដេី្ី ការ្រយងកេើ្ចំ្ ួ្អាហារូ្រករណ៍អ្ូរស្តៃ លី

យទ្ដង សបម្្រប់្រយទសជាសម្ជិកអាស៊្្។ ប្ះរាជា- 

ណាចបកកម្ពុជាយៅខត្រ្តៃអ្ុវតតៃអ្ុស្សរណយោគយល់

ោនា សតៃី្ី ការតាងំទីលំយៅន្ជ្យភៀសែលែួ្យៅកម្ពុជា។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ កថ់្ ប្ះរាជាណា-

ចបកកម្ពុជា  ្រឹងោបំទចំយពាះយ្រក្ខភា្អូ្រស្តៃ លីសបម្្រ ់

អាស្ៈ យៅកនាុងបករុមប្ររឹកសាសិទ្ធិម្ុស្សអង្គការសហប្រជា-

ជាតិ សបម្្រឆ់្នា ២ំ០១៨-២០២០។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្ប្រសិទ្ធ្រជូ្ឯកឧតតៃម

ប្រធា្ ្ ិងគណៈប្រតិភូ សូមឱ្យម្្សុែភា្ល្អ ្រំយ្ញ 

ទស្ស្កិច្ចយៅប្ះរាជណាចបកកម្ពុជា ប្រក្រយោយយជាគ-

ជយ័៕

(អតថា្រទ៖ យោក ្ុត សច្ចៈ)

សយមដេចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញ្តរូ្រអ្ុសសាវរយីជាមួយួគណៈប្រតិភូប រ្ឹទ្ធសភាអូ្រស្តៃ លី
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ព្រឹទ្ធសភាយរៀបចយំេទិកាថ្ន ក់យេត្ស្ត្ី តី «ការ្ពងរឹងសមត្ថភា្របស់
ពករុមពបរឹកសាឃុ ំសង្កា ត់ និងការផ្លយ់សវាសាធារណៈយៅមូលដ្្ឋ ន»

នាប្រឹកន្ងៃទី១៧  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ប រ្ឹទ្ធសភាន្

ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា  បា្យរៀ្រចំយវទិកាថ្នា កយ់ែតតៃសតៃី្ី 

«ការ្បងរឹងសមតថាភា្រ្រស់បករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកេ ត ់្ិងការ

ផតៃល់យសវាស្ធារណៈយៅមូលោ្ឋ ្» យបកាមអធិ្រតីភា្

ឯកឧតតៃម យទ្ ងន អ្ុប្រធា្ទី២ប រ្ឹទ្ធសភា យៅស្ល

ប្រជំុស្ោយែតតៃកំ្ងធ់ំ  យបកាមការសហការយរៀ្រចំ  រវាង

បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៨ ្ិងរដ្ឋបាលយែតតៃ-

កំ្ងធ់ំ យោយម្្ការអយ ជ្ ើញចូលរមួ្ីសម្ជិក សម្-

ជិកាប្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា តំណាងបកសួង ស្ថា ្រ័្ ពាក់្ ័្ ្ធ

សរុ្រចំ្ួ្៣៥៨នាក ់។

ខ្លែងកនាុងឱកាសយ្រើកអង្គយវទិកា  ឯកឧតតៃម  យទ្  ងន 

អ្ុប្រធា្ទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បា្សខមតៃង្ូវការយកាតសរយសើរ

្ិងខ្លែងអំណរគុណោ៉ា ងបជាលយបរៅចយំពាះភាគីពាក់្ ័្ ្ធ 

ទាងំអស់ ខដលបា្ផតៃល់ការោបំទ ្ ិងសហការដល៏្អប្រន្

កនាុងការយរៀ្រចយំវទិកាយ្ះយ�ើងកនាុងយោល្ំរណង  យដើម្ី្ បងរឹង

សមតថាភា្ដល់បករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកេ ត ់្ិងយសមាៀ្ ពាក់្ ័្ ្ធ

្រឹងការអ្ុវតតៃតួនាទី ភារកិច្ចរ្រស់បករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកេ ត់

្ីតិវធិីកស្ងកមមាវធីី៣ឆ្នា រំកិំល  កមមាវធីីវ ិ្ ិយោគប្រចាឆំ្នា ំ

្ិងការបគ្រប់គងគយបម្ងអភវិឌ្ឍ ការកស្ងខផ្ការ្វកិា 

កនាុងការផតៃល់យសវាស្ធារណជូ្ប្រជា្លរដ្ឋ ្ិង្ីតិវធិី

ទូទាត់្ វកិា កនាុងការអ្ុវតតៃគយបម្ងអភវិឌ្ឍមូលោ្ឋ ្។ 

ឯកឧតតៃម យទ្ ងន បា្្រញ្ជ កថ់្ ឆលែងតាមសកមមាភា្

ជាយបចើ្នាយ្លក្លែងយៅ បា្្រងាហា ញថ្ សម្ជិក សម្ជិកា

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្ រ្ឹងកំ្ ុងែិតែំអ្ុវតតៃតួនាទី ភារកិច្ចរ្រស់

ែលែួ្ោ៉ា ងសកមមាកនាុងការចុះមូលោ្ឋ ្ យដើម្យី�ង្យល់អំ្ ី

ការងារជួយ�យរៀ្រចំវគ្គ្រណតៃុ ះ្រណាតៃ ល្រយងកេើ្សមតថាភា្ចុះ

សួរសុែទុក្ខ ខចកអំយណាយដល់ជ្រងយបោះ ប្មទាងំដរឹកនាំ

បករុមបគរូយ្ទ្យសមាបគច័ិតតៃយៅ្ិ្ិត្យ្យាបាលជំងឺជូ្ប្រជា្លរដ្ឋ 

្ិងយរៀ្រចំយវទិកាយៅតាម្រណាតៃ យែតតៃ ្ិងភូមភិាគនានាផង

ខដរ។ ជាមយួោនា យ្ះខដរ តាមរយៈយវទិកាយ្ះ សង្រឹមថ្អនាក

ចូលរមួទាងំអស់ ជា្ិយសស សម្ជិក សម្ជិកា បករុមប្ររឹកសា

�ុំ សងាកេ ត ់្រឹងទទួលបា្ចំយណះដរឹង ចយំណះយធ្ើ ្ិង្ត័ម៌្្

្មាីៗ ប្មទាងំចូលរមួជាមតិយោ្រល់យបចើ្ ្ិងខចករខំលក

្រទ្ិយស្ធ្ោ៍នា យៅវញិយៅមក យដើម្ជីាគុណប្រយោជ្ ៍

កនាុងការអភវិឌ្ឍមូលោ្ឋ ្រ្រស់ែលែួ្។ ្រខ្ថាម្ីយ្ះសម្ជិក

ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងអនាកពាក់្ ័្ ្ធក៏្ រឹង្រ្តៃរមួោនា រក្ូវដំយណាះ

បស្យចំយពាះ្រញ្ហា ប្រ�មនានា ខដល្រ្តៃយកើតម្្តាម

រយៈការកស្ងយោល្យោបាយ ការយលើកសំយណើ វយិស្-

ធ្កមមាចបា្រ ់ ្ិងការយលើកសំណូម្រយៅបកសួង ្ិងស្ថា ្រ័្

ពាក់្ ័្ ្ធនានា។

យវទិកាថ្នា កយ់ែតតៃយ្ះ ប្រប រ្ឹតតៃយៅរយៈយ្ល្ីរន្ងៃគឺចា្រ់

្ីន្ងៃទី១៧-១៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យោយម្្ការយធ្ើ

ឯកឧតតៃម យទ្ ង្ អយ ជ្ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីយ្រើកយវទិកា យៅយែតតៃកំ្ងធ់ំ
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្រទ្រងាហា ញ្ីតំណាងបកសួង ស្ថា ្រ័្ ពាក់្ ័្ ្ធនានា រមួម្្៖ 

ទី១-្ីតវិធិីកស្ងកមមាវធិី៣ឆ្នា រំកំិល  កមមាវធិីវ ិ្ ិយោគប្រចាំ

ឆ្នា  ំ ្ ិងការបគ្រប់គងគយបម្ងអភវិឌ្ឍ  ទី២-រលំរឹកតួនាទី

ភារកិច្ចរ្រស់បករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកេ ត ់ទី៣-ការកស្ងខផ្ការ

្វកិា ្ិង្ីតិវធិីទូទាត់្ វកិា ទី៤-មតិយោ្រល់រ្រស់បករុម-

ប្ររឹកសា�ំុ សងាកេ តអ់ំ្ី ្រញ្ហា ប្រ�ម ្ិងសំណូម្រកនាុងការ

អភវិឌ្ឍមូលោ្ឋ ្ ្ិងមតិ្រកបស្យ្រំភលែរឺ្រស់អាជាញ ធរមូល-

ោ្ឋ ្ ្ិងតំណាងបកសួងនានាផងខដរ។

្រនាទេ ្រអ់ង្គយវទិកា្ិភាកសាោនា ោ៉ា ងផុលផុសអស់រយៈយ្ល

១ន្ងៃក្លែះមក នាប រ្ឹកន្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

យ៉ាង់ សសម ប្រធា្បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគ

ទី៨ ្ ិងជាប្រធា្គណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

យធ្ើការ្រូកសរុ្រ ្ ិង្ិរទអង្គយវទិកា យោយបា្វាយតនមលែែ្ពស់

ចយំពាះលទ្ធផលរ្រស់អង្គយវទិកា ខដលបា្ឆលែុះ្រញ្្ច ំង្ីការ

យកចិតតៃទុកោករ់្រស់សម្ជិក សម្ជិកាបករុមប្ររឹកសាបករុង 

បសរុក ែណ្ �ុំ សងាកេ ត ់ខដលបា្ចូលរមួោ៉ា ងសកមមាយោយ

មិ្ ខាលែ ចយ្ឿយហត ់ យដើម្រីមួោនា ខចករខំលក្ត័ម៌្្  មតិ-

យោ្រល់ ្ិង្រទ្ិយស្ធ្ល៍្អៗ ្ិងម្្តនមលែជាគុណ-

ប្រយោជ្្៍រយងកេើ្សមតថាភា្ដល់បករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកេ ត ់ខដល

ជាមូលោ្ឋ ្បគរឹះកនាុងការផតៃល់យសវាស្ធារណៈជូ្ប្រជា្ល-

រដ្ឋ  ្ិងអភវិឌ្ឍ្ម៍ូលោ្ឋ ្ឱ្យបា្កា្ខ់តល្អប្រយសើរយ�ើង

ផងខដរ។ ជាមយួោនា យ្ះខដរ ការយរៀ្រចំអង្គយវទិកានាយ្ល

យ្ះ គឺម្្អតថា្យ័ោ៉ា ងបជាលយបរៅ មិ្ បតរឹមខតសបម្្រប់ រ្ឹទ្ធ-

សភា ថ្នា កជ់ាតិ ្ិងថ្នា កយ់បកាមជាតិ្រ៉ាុយណាណ ះយទ ្រ៉ាុខ្តៃយវទិកា

យ្ះកប៏ា្ឆលែុះ្រញ្្ច ំងផងខដរអំ្ី ការយកចិតតៃទុកោកយ់លើ

ការយលើកសទេួយការអ្ុវតតៃយោល្យោបាយវមិជ្ឈការ ្ ិង

វសិហមជ្ឈការ្ីសំណាកស់្ថា ្រ័្ ពាក់្ ័្ ្ធនានាផងខដរ៕ 

(អតថា្រទ ៖ យោក អ៊ុក ្រ៉ាូលី្)

ឯកឧតតៃម យទ្ ង្ អយ ជ្ ើញ្តរ្ូរអ្ុសសាវរយីកនាុងអង្គយវទិកា យៅយែតតៃកំ្ងធ់ំ

ឯកឧតតៃម យ៉ាង ់ខសម អយ ជ្ ើញយធ្ើការ្រូកសរុ្រ ្ិង្ិរទអង្គយវទិកា
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សកម្ភា្ថ្ន ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភា ជួបសយំណះសណំាលជាមួយ
ពបជា្លរដ្ឋ និងចូលរមួ្ិធតីយផ្សងៗ

2នាប្រឹកន្ងៃទី៣១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ សយមតៃចវ្ុិរលយសនា-

ភកកេ ីសាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជាណាចបក

កម្ពុជា បា្អយ ជ្ ើញជាអធិ្រតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់កនាុង្ិធី្រូជា

ស្ឯកឧតតៃម ផន សគូតីម អគ្គយលខាធិការរងប រ្ឹទ្ធសភា 

យៅឈា្រ្ោ្ឋ ្វតតៃសុវណណ មុ្ ីនាស្គរសំយរាងអខណតៃ ត សថាិត

កនាុងសងាកេ តយ់ោកឃ្លែ ង ែណ្ខស្សុែ រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

2នាប្រឹកន្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ សយមតៃចវ្ិរុល-

យសនាភកកេី សាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជាណា-

ចបកកម្ពុជា  ្ ិងយោកជំទាវ  ប្មទាងំបករុមបគរួស្រ  បា្

យរៀ្រចំ្ ិធ្ីរុណ្យែួ្រគបម្រ១់ឆ្នា  ំយដើម្ឧីទទេិសកុសលជូ្

ដល់ដួងវញិ្្ញ ណក្្ខ ្ធមហាឧបាសក គង់ ខាត ់្រិតាយកមាក

រ្រស់សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំយៅវតតៃសុវណណ -

គិរ-ីយជើងឆនាុក សថាិតកនាុងភូមយិជើងឆនាុក �ុំតាងំបកាងំ បសរុកបាធាយ 

យែតតៃកំ្ងច់ាម។

2នាប្រឹកន្ងៃទី២៩ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម សុរឹម កា 

អ្ុប្រធា្ទី១ ្ិងឯកឧតតៃម យទ្ ងន អ្ុប្រធា្ទី២

ប រ្ឹទ្ធសភា ប្មទាងំសម្ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា បា្

អយ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃយិស្ិធីសយម្្ព ធវមិ្្អ្ុសសាវរយី

្យោបាយ�នាះ �នាះ ្ិងអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី២០ 

ន្ទិវា�នាះ �នាះ ន្ការ្រ ្្ច្រស់្រងា្គ មសីុវលិយៅប្ះរាជា-

ណាចបកកម្ពុជា យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់សយមតៃចអគ្គ-

មហាយសនា្រតយីតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្

ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា យៅភូមខិប្កតារត័នា សងាកេ តខ់ប្ក-

តាយសក ែណ្យបជាយចង្ារ រាជធា្ីភនាយំ្ញ។
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្ីន្ងៃទី២៣ ដល់ន្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ បករុម

សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី២ ដរឹកនាយំោយឯកឧតតៃម 

អ៊ុក ប៊ុនយឈឿន ប្រធា្បករុម ្ិងជាប្រធា្គណៈកមមា-

ការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា បា្យរៀ្រចំយវទិកាថ្នា កប់ករុង បសរុក យដើម្ី
ប្រមូល្ត័ម៌្្អំ្ី ការយោះបស្យវវិាទយបរៅប្រ្័្ ្ធតុោការ 

តួនាទីរ្រស់បករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកេ ត ់ការអ្ុវតតៃយោយ្យោ-

បាយវមិជ្ឈការ  វសិហមជ្ឈការថ្នា កម់ូលោ្ឋ ្  ការអ្ុវតតៃ

គយបម្ងវ ិ្ ិយោគ�ុំ  សងាកេ ត ់ ្ ិង្ីតិវធិីគយបម្ងខផ្ការ

្វកិា  យោល្យោបាយភូម ិ �ុមំ្្សុវតថាភិា្  ការផតៃល់

យសវាស្ធារណៈ ប្មទាងំ្រញ្ហា ពាក់្ ័្ ្ធយៅ រ្ឹងគណៈ-

កមមាការ្ិយបោះយោ្រល់្រសតៃី  កុម្រ  ្រញ្ហា ប្រ�ម  ្ិង

សំណូម្រយផ្សងៗ  ខដលអាជាញ ធរយៅថ្នា កម់ូលោ្ឋ ្បា្ជួ្រ

ប្រទះកនាុងការអ្ុវតតៃការងាររ្រស់ែលែួ្នាយ្លក្លែងមក យោយ

ម្្ការអយ ជ្ ើញចូលរមួ្ីបករុមប្ររឹកសាបករុង បសរុក �ំុ សងាកេ ត ់

នាយ្រ៉ាុសតៃិ៍្គរបាលរដ្ឋបាល ្ិងយសមាៀ្�ំុ សងាកេ ត ់មក្ី

បករុងកំ្ ងច់ាម ្ិងបសរុកកំ្ ងយ់សៀម យែតតៃកំ្ងច់ាម សរ្ុរ

ចំ្ួ្២១៩នាក ់យៅស្លប្រជុសំ្ោយែតតៃកំ្ងច់ាម។

អង្គយវទិកាប្រប រ្ឹតតៃយៅអស់រយៈយ្ល្ីរន្ងៃ យោយបា្

រកយ�ើញ្ូវ្រញ្ហា ប្រ�ម ្ិងសំណូម្រមយួចំ្ួ្ខដល

បករុមប្ររឹកសាបករុង បសរុក �ុំ សងាកេ តប់ា្ជួ្រប្រទះ កនាុងការ

អ្ុវតតៃការងារយៅកនាុងមូលោ្ឋ ្រ្រស់ែលែួ្រមួម្្៖ សម្គម

បករុមប្ររឹកសាបករុង បសរុក សងាកេ ត ់�ុំ ែ្ះក ្្ច ្រ់្ វកិាសបម្្រ់

្រណតៃុ ះ្រណាតៃ ល ែ្ះ្រណាតៃ ញអគ្គិស្ី ការយធ្ើ្រណ័ណ កមមាសិទ្ធិ
ដីម្្ភា្យឺតោ៉ា វ តនមលែយសវាស្ធារណៈ កំហុសទិ្នា្យ័

ឯកស្រអបតា្ុកូលោ្ឋ ្ ការយធ្ើអតតៃសញ្្ញ ណ្រណ័ណ យឺតោ៉ា វ 

ែ្ះមណ្លសុែភា្ ែ្ះកម្លែ ងំ្គរបាល ្ំុម្្ស្លែ កសញ្្ញ

ចរាចរណ៍តាមទីប្រជំុជ្ ្រញ្ហា ភូម ិ�ុមំ្្សុវតថាិភា្ ម្្

ខល្ងសីុសង ក ទ្េុយយលែ ជល់ម្្ ់យកមាងទំយ ើ្ង ការជួញដូរ

យបគឿងយញៀ្ អំយ ើ្ហិងសាកនាុងបគរួស្រ ការយោះបស្យវវិាទ

យបរៅប្រ្័្ ្ធតុោការ។

យបរៅ្ីយរៀ្រចំយវទិកា បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូម-ិ

ភាគទី២ ដរឹកនាយំោយឯកឧតតៃម អ៊ុក ប៊ុនយឈឿន បា្

អយ ជ្ ើញជ្ួរ្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម គួច ចំយរ ើន 

ពករុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពបចាភំូមិភាគទតី២ យរៀបចយំេទិកាថ្ន កព់ករុងពសរុក
យដើម្ តីពបមូល្័ត៌មាន និងបញ្ហា ពបឈមនានា យៅយេត្កំ្ ង់ចាម

ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្រ៊ុ្យ�ឿ្ ដរឹកនាកិំច្ចប្រជំុជាមយួអាជាញ ធរថ្នា កប់សរុក

បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី២ ្តរ្ូរអ្ុសសាវរយីជាមយួ្រឹងអាជាញ ធរថ្នា កប់សរុក ន្យែតតៃកំ្ងច់ាម
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អភបិាលន្គណៈអភបិាលយែតតៃកំ្ងច់ាម យដើម្ខីស្ងរក

ដំយណាះបស្យចំយពាះ្រញ្ហា ប្រ�ម ្ ិងសំណូម្រនានា 

ខដលបា្យលើកយ�ើងកនាុងអង្គយវទិកា។ 

យៅកនាុងឱកាសយនាះ ឯកឧតតៃម គួច ចយំរ ើន បា្្រញ្ជ ក់

ជូ្បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី២ថ្ អាជាញ ធរ

យែតតៃបគ្រលំ់ោ្រថ់្នា ក ់ រ្ឹងែិតែំប្ររឹងខប្រងរមួោនា យោះបស្យ

្រញ្ហា ប្រ�ម ្ិងសំណូម្ររ្រស់បករុមប្ររឹកសាបករុង បសរុក 

�ុំ សងាកេ ត ់ខដលបា្យលើកយ�ើង។ ឯកឧតតៃមអភបិាលយែតតៃ 

បា្សំណូម្រដល់គណៈប្រតិភូ ជួយ�អ្តៃរាគម្យ៍ៅបកសួង

មហានផទេ ្ិងបកសួងយុតតៃិធម ៌យដើម្រីមួោនា យោះបស្យ្រញ្ហា

មយួចំ្ ួ្ ខដលអាជាញ ធរយែតតៃមិ្ អាចយោះបស្យបា្ ដូចជា 

ការយធ្ើអតតៃសញ្្ញ ណ្រណ័ណ យឺតោ៉ា វ កំហុសទិ្នា្យ័ឯកស្រ

អបតា្ុកូលោ្ឋ ្ អំយ ើ្ហិងសាកនាុងបគរួស្រ ការយោះបស្យ

វវិាទយបរៅប្រ្័្ ្ធតុោការ។

កនាុងនាមបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី២ 

ឯកឧតតៃម អ៊ុក ប៊ុនយឈឿន បា្ផតៃល់អ្ុស្ស្ម៍យួ

ចំ្ួ្យៅដល់ថ្នា កដ់រឹកនាយំែតតៃ បតរូវចូលរមួយធ្ើការយោះបស្យ

្រញ្ហា ប្រ�មនានាទាងំឡាយខដលអាជាញ ធរថ្នា កម់ូល-

ោ្ឋ ្បា្យលើកយ�ើង។  ជាមយួោនា យ្ះ  ឯកឧតតៃម  អ៊ុក 

ប៊ុនយឈឿន  បា្សខមតៃង្ូវការយកាតសរយសើរ  ្ិងវាយ

តនមលែែ្ពស់ចយំពាះលទ្ធផលការងារខដលអាជាញ ធរយែតតៃ  បករុង 

បសរុក សងាកេ ត ់�ុំ សយបមចបា្នាយ្លក្លែងមក។ ចំយពាះ

្រញ្ហា ប្រ�ម ្ិងសំណូម្រនានាខដលអាជាញ ធរយែតតៃ្ំុអាច

យោះបស្យបា្ បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភូំមភិាគទី២ 

្រឹងរាយការណ៍ជូ្ថ្នា កដ់រឹកនាបំ រ្ឹទ្ធសភា ្ិងគណៈកម្មា -

ធិការអចិន្រ្តៃយប៍ រ្ឹទ្ធសភា យដើម្យីលើកអ្ុស្ស្ជ៍បម្្រ

ដល់បកសួង ស្ថា ្រ័្ ពាក់្ ័្ ្ធរមួោនា យធ្ើការយោះបស្យ៕

(អតថា្រទ ៖ យោក គរឹម សិទ្ធី)

បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី២ ្តរូ្រអ្ុសសាវរយីជាមយួ្រឹងអាជាញ ធរយែតតៃកំ្ងច់ាម

ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្រ៊ុ្យ�ឿ្ ជួ្រ្ិភាកសាជាមយួ រ្ឹងឯកឧតតៃម គួច ចំយរ ើ្  អភបិាលន្គណៈអភបិាលយែតតៃកំ្ ងច់ាម
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ពករុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញសរួសេុទុក្ខកមុារកំពរាយៅយេត្កំ្ង់ស្ពឺ

នាប្រឹកន្ងៃទី២១  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩   បករុមសម្ជិកា

ប រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាយំោយយោកជំទាវ មាន សអំាន ប្រធា្

បករុមសម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា ្ិងជាប្រធា្គណៈកមមាការទី៨

ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្អយ ជ្ ើញចុះសួរសុែទុក្ខកុម្រកំបពា  យៅ

មណ្លអង្គភា្្រណតៃុ ះ្រណាតៃ ល  ្ិងខ្រកសាកុម្រកំបពា

សថាិតកនាុង�ុខំបតងបតយរឹង បសរុកភនាបំសរួច យែតតៃកំ្ងស់្ពឺ។

កនាុងឱកាសយនាះ យោកជំទាវ មាន សអំាន បា្ពានំាំ

្ូវការផ្តៃ យំផញើសួរសុែទុក្្ខ ីសំណាកថ់្នា កដ់រឹកនាបំ រ្ឹទ្ធសភា 

សម្ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា ជូ្ចំយពាះកមាួយៗ ្ ិងយៅៗ

ទាងំអស់ោនា   ខដលរស់យៅកនាុងមណ្លអង្គភា្្រណតៃុ ះ-

្រណាតៃ ល ្ិងខ្រកសាកុម្រកបំពានាយ្លយ្ះ។

យោកជំទាវ  មាន  សអំាន  បា្ម្្ប្រស្ស្ថ៍្ 

យ្រើយទាះ្រីជា្រ្អូ្ កមាួយ យៅៗ ខដលោមា ្ទី្រឹង ្ិងកំបពាឳ្ុក-

ម្តៃ យក៏្ ិតខម្  ខតទរឹកចិតតៃរ្រស់កមាួយ  យៅៗមិ្ កំបពាយទ

យបពាះកមាួយ  យៅៗយៅម្្អាជាញ ធរបគ្រលំ់ោ្រថ់្នា កខ់តងខត

យៅខក្រកមាួយ  យៅៗជា្ិច្ច  យដើម្យីោះបស្យការលំបាក

្ិងកតៃីកង្ល់នានារ្រស់កមាួយ យៅៗ។ ទ្ទេរឹម រ្ឹងយ្ះខដរ ្្ី-

ត្តិខត្រ្អូ្ កមាួយ យៅៗ បា្ទទួលរងការលំបាកទាងំឡាយ

កតៃី  កសូ៏មឱ្យែិតែំប្ររឹងខប្រងសិកសាយរៀ្សូបត  យោរ្តាម

ការខណនារំ្រស់ប្រធា្មជ្ឈមណ្ល យោកបគរូ អនាកបគរូ ្ិង

បតរូវម្្សីលធម ៌សុជីវធម ៌គុណធម ៌យដើម្ឱី្យកាលែ យជា្ល-

រដ្ឋគំរូ ជាទំពាងំសនាងឫស្ស ី្ិងជាធ្ធា្ម្ុស្សសបម្្រ់

រមួចខំណកកនាុងការអភវិឌ្ឍប្រយទសជាតិ  ប្មទាងំខកខប្រ

ជីវតិែលែួ្ឯងឱ្យម្្ភា្ភលែស្ឺ្ងយ�ើងវញិ ជា្ិយសស្រ្អូ្ៗ 

ម្្ឱកាសបគ្រប់ោ្ក់នាុងការអភវិឌ្ឍែលែួ្ យដើម្ឈីា្យៅមុែ

យហើយអ្ីខដលសំខា្យ់នាះ្រ្អូ្ៗបតរូវខតរ រឹង្រុរឹង បតរូវខតយជឿជាក់

យលើែលែួ្ឯង។

កនាុងឱកាសយនាះខដរ  គណៈប្រតិភូបា្នាយំកប្ះរាជ

អំយណាយរ្រស់សយមតៃចប្ះមហាក្សបតី នយរាត្ម មុនិនាថ 

សតីហន ុប្ះវររាជម្តាជាតិខែមារ សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី 

សាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងអំយណាយរ្រស់បករុមសម្-

ជិកាប្រឹទ្ធសភា  ផតៃល់ជូ្មណ្លអង្គភា្្រណតៃុ ះ្រណាតៃ ល 

្ិងខ្រកសាកុម្រកបំពា រមួម្្៖ សម្្ភ រសិកសា ថ្នា ដុំសយធមាញ 

ស្្រ៊ូដុសែលែួ្ កខ្្សងយពាះយោ ទរឹកយោះយោ យប្រងឆ្២០

លីបត ្រ៊យីចង៥គី�ូបកាម ទរឹកបតី២យកសធំ ទរឹកសីុអុីវ២យកសធំ

ម១ី០យកស អងកេរ១យតា្ ថ្នា យំ្ទ្យ២យកស ្ ំយផ្សងៗ ្ ិង្វកិា

មយួចំ្ ួ្៕  (អតថា្រទ៖ យោក អ៊ុក ្រ៉ាូលី្)

យោកជំទាវ ម្្ សំអា្ (កណាដេ ល) អយ ជ្ ើញសួរសុែទុក្ខកុម្រកំបពា

បករុមសម្ជិកាប រ្ឹទ្ធសភា ប្រគល់សម្្ភ រសិកសាដល់មណ្លកុម្រកំបពា

កុម្រកំបពាសខមដេងរបាជូំ្្រ ថ្្យ ្ិងជូ្គណៈអធិ្រតី
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សកម្ភា្គណៈកម្ការទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភា ចូលរមួកិច្ចពបជុំនានា

2ឯកឧតតៃម យ៉ាង់ សសម ប្រធា្គណៈកមមាការទី១
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុនផទេកនាុង៖

-បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៨ យដើម្ី្ ិភាកសា
អំ្ ីការយរៀ្រចំយវទិកាថ្នា កយ់ែតតៃយៅយែតតៃកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី២ 
ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  យៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី១
ប រ្ឹទ្ធសភា។

-គណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា នាន្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នា ំ
២០១៩ យៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម ជា យជដ្ឋ ប្រធា្គណៈកមមាការទី២
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុរវាងគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធ-
សភា  ជាមយួ្រឹងតំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាលដរឹកនាយំោយ
ឯកឧតតៃមអគ្គ្រណិ្តសភាចារ្យ អូន ្័ន្ធមុនតីរត័ន ឧ្រ-
នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងយសដ្ឋកិច្ច ្ិងហិរ ្្ញ វតថាុ យដើម្ី
្ិ្ិត្យសិកសាយលើយសចកតៃីបពាងចបា្រស់តៃី្ី ្ររធ្បាលកិច្ច 

នាន្ងៃទី២១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ យៅស្លប្រជុំ្ិយសស វមិ្្
ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុគណៈកមមាការយរៀ្រចំកស្ង
ខផ្ការយុទ្ធស្្រសតៃ៣ឆ្នា រំកិំល ្ិងគយបម្ង្វកិាប្រចាឆំ្នា  ំ
យដើម្បីតរួត្ិ្ិត្យ ្ិង្ិភាកសាយលើគយបម្ងខ្រងខចកក ្្ច្រ់
្វកិាឆ្នា ២ំ០១៩ នាន្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅស្ល
ប្រជំុ្ិយសស វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ជ្ួរ្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងយោក  គរឹមោត 
ដ្រា៉ា រទិ្ធ នាយកប្រតិ្រតតៃិន្វទិយាស្ថា ្សភាកម្ពុជា(PIC) 

យដើម្យីបតៀមយរៀ្រចំសិកា្ខ ស្ោសតៃី្ី ការខចករខំលក្ត័ម៌្្
សតៃី្ី ការអ្ុវតតៃការោិល័យ្វកិាសភាយៅប្រយទសសុ៊យខអត 
្ិងប្រយទសកាណាោ នាន្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី៨  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  បករុមសម្ជិក
ប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី២) បា្យ្រើកកិច្ចប្រជំុនផទេកនាុងយបកាមអធិ្រតី-
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ភា្ឯកឧតតៃម្រណិ្ត ម៉ាុង ឫទ្ធតី ប្រធា្គណៈកមមាការទី៣
ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាប្រធា្សតៃីទបីករុម យដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសា
យលើយសចកតៃីយសនាើចបា្រច់ំ្ួ្២ គឺទី១-យសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី 
វយិស្ធ្កមមាចបា្រស់តៃី្ី ការបគ្រប់គងរដ្ឋបាលរាជធា្ី យែតតៃ 
បករុង បសរុក ែណ្ ្ិងទី២-យសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី វយិស្ធ្-
កមមាសតៃី្ី ការយបាះយឆ្នា តយបជើសយរ ើសបករុមប្ររឹកសារាជធា្ី បករុម
ប្ររឹកសាយែតតៃ បករុមប្ររឹកសាបករុង បករុមប្ររឹកសាបសរុក បករុមប្ររឹកសា
ែណ្ ប្មទាងំចាតត់ាងំតំណាងបករុមយ�ើងម្្យោ្រល់
កនាុងការ្រ្តៃសមយ័ប្រជំុយលើកទី២ប រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ 
យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា។

 2នាន្ងៃទី២១  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  យោកជំទាវ  ទតី 
បូរា៉ា សុតី ប្រធា្គណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ
ជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុនផទេកនាុងគណៈកមមាការ យដើម្ី្ ិ្ិត្យ
ខផ្ការប្រតិ្រតតៃិរ្រស់គណៈកមមាការប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ូរក
សរ្ុរលទ្ធផលការងាររ្រស់គណៈកមមាការប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨ 
្ិងយលើកទិសយៅអ្ុវតតៃ្រ្តៃ ្រិទ្រ ជ្ ីចំណូល-ចំណាយរ្រស់
គណៈកមមាការប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨ យៅស្លប្រជំុគណៈកមមា-
ការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក ប៊ុនយឈឿន ប្រធា្គណៈកមមាការ
ទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ៖

-នផទេកនាុងគណៈកមមាការ យដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើយសចកតៃី
បពាងខផ្ការប្រតិ្រតតៃរិ្រស់គណៈកមមាការឆ្នា ២ំ០១៩ នា
ន ង្ៃទី២៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ យៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៦
ប រ្ឹទ្ធសភា។ 

-នផទេកនាុងគណៈកមមាការ យដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើយសចកតៃី
យសនាើចបា្រស់តៃី្ី វយិស្ធ្កមមាចបា្រស់តៃី្ី ការបគ្រប់គងរដ្ឋបាល
រាជធា្ី យែតតៃ បករុង បសរុក ែណ្ ្ិងយសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី 
វយិស្ធ្កមមាចបា្រស់តៃី្ី ការយបាះយឆ្នា តយបជើសយរ ើសបករុមប្ររឹកសា
រាជធា្ីបករុមប្ររឹកសាយែតតៃ បករុមប្ររឹកសាបករុង បករុមប្ររឹកសាបសរុក 
បករុមប្ររឹកសាែណ្ នាន្ងៃទី៤ ្ិងន្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា។ 

-នផទេកនាុងបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី៣) យដើម្ី្ ិ្ិត្យ
្ិភាកសាយលើយសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី វយិស្ធ្កមមាចបា្រស់តៃី្ី 
ការបគ្រប់គងរដ្ឋបាលរាជធា្ី យែតតៃ បករុង បសរុក ែណ្ ្ិង
យសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី វយិស្ធ្កមមាចបា្រស់តៃី្ី ការយបាះយឆ្នា ត
យបជើសយរ ើសបករុមប្ររឹកសារាជធា្ី បករុមប្ររឹកសាយែតតៃ បករុមប្ររឹកសា
បករុង បករុមប្ររឹកសាបសរុក បករុមប្ររឹកសាែណ្ នាន្ងៃទី៨ ខែមករា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាមយួ រ្ឹងតំណាងបករុមតំណាងរា្រសតៃហតថាយលែីរដ្ឋសភា 
យដើម្ី្ ិ្ិត្យសិកសាយលើយសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី  វយិស្ធ្កមមា
ចបា្រស់តៃី្ី ការបគ្រប់គងរដ្ឋបាលរាជធា្ី យែតតៃ បករុង បសរុក 
ែណ្ ្ិងយសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី វយិស្ធ្កមមាចបា្រស់តៃី្ី ការ
យបាះយឆ្នា តយបជើសយរ ើសបករុមប្ររឹកសារាជធា្ី បករុមប្ររឹកសាយែតតៃ 
បករុមប្ររឹកសាបករុង បករុមប្ររឹកសាបសរុក បករុមប្ររឹកសាែណ្ នាន្ងៃទី
៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅស្លប្រជំុ្ិយសសប្រឹទ្ធសភា។

-នផទេកនាុងបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី២ យដើម្ី
្ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើយសចកតៃីបពាងកមមាវធិីយវទិកាថ្នា កប់ករុង បសរុក 
យដើម្បី្រមូល្ត័ម៌្្ជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុ  សងាកេ ត ់
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ថ្នា កដ់រឹកនាបំករុងកំ្ងច់ាម បសរុកកំ្ងយ់សៀម ្ិងអាជាញ ធរ
យែតតៃកំ្ងច់ាម នាន្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅស្ល
ប្រជំុគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា។ 

2ឯកឧតតៃម ម៉ាុម ជរឹមហ៊ុយ ប្រធា្គណៈកមមាការ
ទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ
នផទេកនាុងជាមយួ៖

-បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី៤) យដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសា
យលើយសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី វយិស្ធ្កមមាចបា្រស់តៃី្ី ការបគ្រ-់
បគងរដ្ឋបាលរាជធា្ី យែតតៃ បករុង បសរុក ែណ្ ្ិងយសចកតៃី
យសនាើចបា្រស់តៃី្ី វយិស្ធ្កមមាចបា្រស់តៃី្ី ការយបាះយឆ្នា តយបជើស-
យរ ើសបករុមប្ររឹកសារាជធា្ី បករុមប្ររឹកសាយែតតៃ បករុមប្ររឹកសាបករុង 
បករុមប្ររឹកសាបសរុក បករុមប្ររឹកសាែណ្ នាន្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា ំ
២០១៩ យៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា។

-គណៈកមមាការ យដើម្ី្ ិ្ិត្យរបាយការណ៍សតៃី្ី លទ្ធផល
ការងាររ្រស់គណៈកមមាការប្រចាខំែមករា ្ិងទិសយៅការងារ
្រ្ដេ ប្មទាងំការងារចយនាលែ ះសមយ័ប្រជំុយលើកទី២ ប រ្ឹទ្ធសភា 
្ីតិកាលទី៤ នាន្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅស្ល

ប្រជំុគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា។
2យោកជំទាវ មាន សអំាន ប្រធា្គណៈកមមាការ

ទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ
នផទេកនាុងជាមយួ៖

-បករុមសម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា យដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើប្រកាស
យសចកតៃសីយបមចទទួលស្្គ ល់យោកជំទាវ កង យៅរធ៍ន
ជាសម្ជិកបករុមសម្ជិកាប្រឹទ្ធសភាសបម្្រ់្ ីតិកាលទី៤ 
្ូរកសរុ្ររបាយការណ៍សកមមាភា្ ្ិងរបាយការណ៍បករុម
សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភាប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨ ខផ្ការសកមមាភា្
ការងាររ្រស់បករុមសម្ជិកាប្រឹទ្ធសភាសបម្្រឆ់្នា ២ំ០១៩ 
្ិង្រញ្ហា យផ្សងៗ នាន្ងៃទី២៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ យៅស្ល
ប្រជំុគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា។

-បករុមសម្ជិកប្រឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៦ នាន្ងៃទី២៤ ខែ
ធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ យៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា។

-គណៈកមមាការ យដើម្្ីរូកសរ្ុរលទ្ធផលការងាររ្រស់
គណៈកមមាការប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨ ទូទាតច់ំណូលចំណាយ
្វកិារ្រស់គណៈកមមាការប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨ ្ិង្ិ្ិត្យ្ិភាកសា
យលើខផ្ការសកមមាភា្ការងាររ្រស់គណៈកមមាការសបម្្រ់
ឆ្នា ២ំ០១៩ នាន្ងៃទី២៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ យៅស្លប្រជុំ
គណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម គង់ 
សារាជ ប្រធា្គណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាប្រធា្
បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី៥) បា្អយ ជ្ ើញជាអធិ្រតី-
ភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុនផទេកនាុងបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី៥) 
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 ការទទួលរាក្យបណ្រឹ ង

2កនាុងអំ�ុងខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ទទួលពាក្យ្រណតៃរឹ ងចំ្ ួ្២ករណី យធ្ើកំណត្់រងាហា ញពាក្យ្រណតៃរឹ ង

ចំ្ួ្២ករណី ្ិងទទួលឯកស្រពាក្យ្រណតៃរឹ ង្ីបកសួង ស្ថា ្រ័្  ខដលចមលែងជូ្មកប រ្ឹទ្ធសភាបជា្រចំ្ួ្៤០ករណី៕

យដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើយសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី វយិស្ធ្កមមា

ចបា្រស់តៃី្ី ការបគ្រប់គងរដ្ឋបាលរាជធា្ី យែតតៃ បករុង បសរុក 

ែណ្ ្ិងយសចកតៃីយសនាើចបា្រស់តៃី្ី វយិស្ធ្កមមាចបា្រស់តៃី្ី ការ

យបាះយឆ្នា តយបជើសយរ ើសបករុមប្ររឹកសារាជធា្ី បករុមប្ររឹកសាយែតតៃ 

បករុមប្ររឹកសាបករុង បករុមប្ររឹកសាបសរុក បករុមប្ររឹកសាែណ្ យៅ

ស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា។ 

2នាន្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ាម 

ប៊ុននាង  ប្រធា្គណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អយ ជ្ ើញជាអធ្ិរតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុនផទេកនាុងគណៈកមមាការ 

យដើម្ី្ ិ្ិត្យរបាយការណ៍សកមមាភា្ការងារប្រចាខំែមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ្ិងយលើកទិសយៅកាងារ្រ្តៃ យៅស្លប្រជំុ

គណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី២៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ប៉ាុល លរឹម 

ប្រធា្បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៤ ្ិងជា

អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញជា

អធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុនផទេកនាុងបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាំ

ភូមភិាគទី៤ យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតដេម មា៉ា ន់ យឈឿន អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការ

ទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យ៖

-យោកបសី មុំ ចានដ់្នតី ប្រធា្ម្ទេរីសង្គមកិច្ច អតីត

យុវជ្ ្ិង្ីតិសម្ទា រាជធា្ីភនាយំ្ញ ចូលជួ្រជូ្្រកនាុង

ឱកាសឆ្នា ំ្ មា ីនាន្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅគណៈ-

កមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា។  

-យោកបសី ប៊តីណាយដត បូឡឌូ្យធូតី នាយិកាអង្គការ

លំយៅោ្ឋ ្ម្ុស្សជាតិ ចូលជួ្រ្ិភាកសាការងារ នាន្ងៃទី២៤ 

ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  យៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៧

ប រ្ឹទ្ធសភា៕
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សកម្ភា្សមាជិកព្រឹទ្ធសភា បយំ្ញការង្រយៅតាមភូមិភាគទាងំ៨

2នាន្ងៃទី២៣-២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម 

យ៉ាង់  សសម  ប្រធា្គណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្ 

អយ ជ្ ើញជ្ួរសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុ ្ិង

ប្រជា្លរដ្ឋ យៅបសរុកចិបត្ុររ ីយែតតៃបកយចះ។

2ឯកឧតតៃម្រណិ្ត ម៉ាុង ឫទ្ធតី ប្រធា្គណៈកមមាការ-

ទី៣ប្រឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖                                           

-ចុះ្ិ្ិត្យយមើលបករុមការងារប្រមូលទិញខផលែស្្យ្ីប្រជា-

្លរដ្ឋ យដើម្នីាយំចញយៅទីបករុងបា៉ា រសី ប្រយទសបារាងំ ្ិង

ប្រយទសរុស្ុស ីប្មទាងំខចកចាយមយួចំខណកយៅកា្ទី់- 

ផសារសហគម្អឺ៍រ ៉ាុ្រ ្ិងភនាខំស្ដី បសរុកសំយរាងទង យែតតៃ-

កំ្ ងស់្ពឺ នាន្ងៃទី២៥ ្ិងន្ងៃទី២៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ្ិង

ដល់ន្ងៃទី៤ ្ិងន្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំយណះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ប្មទាងំ

ចូលរមួោ្ំរខ្លែសររីាង្គ យៅភនាខំស្ដី បសរុកសំយរាងទង យែតតៃ-

កំ្ ងស់្ពឺ នាន្ងៃទី២៩ ្ិងន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ្ិង

ដល់ន្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួលស្្គម្យ៍ោក Kim Heang ប្រធា្បករុមហុ៊្

អចល្បទ្្យ KW ប្មទាងំដរឹកនាបំករុមអនាកជំនាញ្រយច្ចក-

យទសចំ្ួ្៥១នាក ់ យដើម្សិីកសាយ�ង្យល់អំ្ ីវស័ិយ

អចល្បទ្្យ ្ ិងស្ងសងលំ់យៅឋា្លំខហកាយយៅត្ំរ្់

កសិ-យទសចរណ៍ ម៉ាុងឫទ្ធីខស្ជយ័ យៅភនាខំស្ដី បសរុក-

សំយរាងទង យែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ នាន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចុះ្ិ្ិត្យយមើលបករុមការងារ្រយច្ចកយទសដំយ�ើង  ្ិង

ស្កល្ងម្៉ា សីុ្ ឧ្រករណ៍សម្្អ តសំរាមតាមយឆនារសមុបទ

កនាុងបករុងប្ះសីហ្ុ  ្ិងយែតតៃខក្រ  យៅបករុមហុ៊្Multico 

រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-យរៀ្រចំ្ិធីជ្រយ់លៀងជូ្ដល់កមមាករ  ្ ិងកុម្រា  កុម្រ ី

កនាុងឱកាស្ិធី្រុណ្យចូលឆ្នា សំកល ២០១៩ យៅស្ោ

្រឋមសិកសាឫទ្ធី៥ សថាិតកនាុង�ុយំជើងយោ បសរុកសទេរឹងហាវ យែតតៃ-

ប្ះសីហ្ុ នាន្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-ជួ្រសំយណះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ប្មទាងំ

ចុះ្ិ្ិត្យយមើលយហោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធនានា ប្រ្័្ ្ធធារាស្្រសតៃ

ប្មទាងំ្រងាហា ត្់រយបងៀ្ដល់្ួកោតឱ់្យយចះ្រងាកេ តយ់ដើម

ស្្យ យៅភនាខំស្ដី បសរុកសំយរាងទង យែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាន្ងៃទី៦

ទី១៣ ទី១៩ ្ិងន្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ្រសំយណះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខយោកបគរូ អនាកបគរូ

្ិងកុម្រ ប្មទាងំ្ិ្ិត្យយមើលកខ្លែងអាហារោ្ឋ ្សបម្្រ់

្រយបមើការហូ្រចុក្ួកោត ់ យៅស្ោ្រឋមសិកសាឫទ្ធី៥ 

�ុខំកវផុស  បសរុកសទេរឹងហាវ  យែតតៃប្ះសីហ្ុ  នាន្ងៃទី១៨ 

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ្រសំយណះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ យៅយរាង-

ចបកផលិតអគ្គីស្ី  សថាិតកនាុង�ុខំកវផុស  បសរុកសទេរឹងហាវ 

យែតតៃប្ះសីហ្ុ នាន្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំយណះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ប្មទាងំ

ចុះ្ិ្ិត្យ ្ ិងជំរុញការងារស្ថា ្រនាផលែូវ ហុ៊្ ខស្ ខកវផុស

ប្រខវង១៦គី�ូខម៉ាបត តភាជ ្រ់្ ីផលែូវឧញា៉ា  ម៉ាុង ឫទ្ធី យៅដល់ផលែូវ

សយមតៃចសង្យទ្វង្ស សថាិតកនាុង�ុខំកវផុស បសរុកសទេរឹងហាវ 

យែតតៃប្ះសីហ្ុ នាន្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-យៅ្រងាហា ត្់រយបងៀ្  ្ិងយធ្ើការអ្ុវតតៃយោយផ្ទេ ល់ដល់

កមមាករ ខផនាកកសិកមមា កសិ-ឧសសាហកមមា សតៃី្ី រយ្រៀ្រកាត់

សម្្អ ត យវចែ្ច្រខ់ផលែស្្យ យដើម្យីកយៅផ្គតផ់្គងទី់ផសារសហ-

គម្អឺ៍រ ៉ាុ្រ យៅចម្កេ រស្្យអាយវ ិ្  សថាិតកនាុង�ុខំកវផុស 

បសរុកសទេរឹងហាវ យែតតៃប្ះសីហ្ុ នាន្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០១៩។

2នាន្ងៃទី៥ ្ ិងន្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យោក-

ជំទាវ ទតី បូរា៉ា សុតី ប្រធា្គណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បា្

អយ ជ្ ើញជួ្រ្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងអាជាញ ធរ�ំុនបជោស់ 

បសរុក្ញាឮ យែតតៃកណាតៃ ល។    

2នាន្ងៃទី៩ ទី១៨ ្ិងន្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩

ឯកឧតដេម ម៉ាុម ជរឹមហ៊ុយ ប្រធា្គណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អយ ជ្ ើញជ្ួរសំយណះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្ខ

បករុមប្ររឹកសាសងាកេ តយ់ស្នា រ  សងាកេ តឳ់យឡាក ្ ិងសងាកេ ត�់មាួញ 

ែណ្យពាធិ៍ខស្ជយ័ រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

2យោកជំទាវ មាន សអំាន ប្រធា្គណៈកមមាការ

ទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុងយវទិកាសតៃី្ី  បសីតៃ  ្ ិងកិច្ចការសង្គម 
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យដើម្អី្រអរស្ទររលំរឹកែួ្រយលើកទី៤០ ន្ងៃ្រយងកេើតសម្គម

នារកីម្ពុជា  យដើម្សី្តៃភិា្  ្ិងអភវិឌ្ឍ្ ៍ យៅស្លប្រជុំ

ស្ោែណ្ឫស្សខីកវ  រាជធា្ីភនាយំ្ញ  នាន្ងៃទី១៤  ខែធនាូ 

ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចុះសួរសុែទុក្ខយោកជំទាវ ប៉ាុក ណាឌតី អភបិាលរង

យែតតៃ្រនាទេ យម្្ជយ័ ខដលកំ្ុងសបម្ក្យាបាលជំងឺយោយ

ស្រយបោះថ្នា កច់រាចរណ៍ យៅម្ទេរីយ្ទ្យ្រខង្អក យែតតៃកំ្ង-់

ឆ្នា ងំ នាន្ងៃទី២១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ោកក់បមងផ្កេ យោរ្វញិ្្ញ ណក្្ខ ្ធស្យោកជំទាវ យសា

មុននតីរត័ អភបិាលរងយែតតៃន្រ៉ាលិ្ ខដលបា្ទទួលមរណ-

ភា្  យោយស្រយបោះថ្នា កច់រាចរណ៍  កនាុងជនាមា យុ៥៦ឆ្នា  ំ

យៅសងាកេ តទ់ួលោ្ បករុងន្រ៉ាលិ្ យែតតៃន្រ៉ាលិ្ នាន្ងៃទី២១ 

ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីអ្រអរស្ទររលំរឹកែួ្រយលើកទី៤០

ន្ងៃ្រយងកេើតសម្គមនារកីម្ពុជា យដើម្សី្តៃភិា្ ្ ិងអភវិឌ្ឍ្ ៍

យៅស្លប្រជុំមជ្ឈមណ្លអភវិឌ្ឍ្្៍រ៊ុ្ រា៉ា ្ី ហុ៊្ ខស្ 

យែតតៃយពាធិ៍ស្ត ់នាន្ងៃទី២២ ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជ្ួរសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹងសិស្សបកីបក ្រសតៃី្ិការ

្ិងបគរួស្រ្លីចំ្ ួ្៤០០នាក ់ យៅស្លប្រជំុស្កល

វទិយាល័យជាតិបគ្រប់គង  បករុងបាតដំ់្រង  យែតតៃបាតដ់ំ្រង 

នាន្ងៃទី២២ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួ្រសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹងសម្ជិកបករុមប្ររឹកសា-

�ុំ ថ្នា កដ់រឹកនាភំូម ិជ្្ិការ ្ិវតតៃជ្ ្ិងប្រជា្លរដ្ឋបកី

បករស់យៅភូមខិានា រ ភូម្ិររឹងជរ័ ភូមនិប្ទរឹង ភូមយិ�ើទាល ្ិង

ភូមយិោករកា �ុនំប្ទរឹង បសរុកសីុធរកណាតៃ ល យែតតៃនប្ខវង 

នាន្ងៃទី២៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធ្ីរុណ្យែួ្រគបម្រ១់ឆ្នា  ំ មហាឧបាសក 

គង់ ខាត ់្រិតាយកមាករ្រស់សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃ ីសាយ 

ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា យៅវតតៃសុវណណ គិរ-ីយជើងឆនាុក សថាិតកនាុង

ភូមយិជើងឆនាុក  �ុំតាងំបកាងំ  បសរុកបាធាយ  យែតតៃកំ្ងច់ាម 

នាន្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួលគណៈប្រតិភូសហ្័្ ្ធនារ ីន្ស្ធារណរដ្ឋសង្គម

្ិយមយវៀតណាម ្ិងជ្ួរសំយណះសំណាល សួរសុែទុក្ខ 

ប្មទាងំខចកអំយណាយជូ្ប្រជា្លរដ្ឋ យៅយែតតៃកំ្ងឆ់្នា ងំ 

្ិងយែតតៃយពាធិ៍ស្ត ់នាន្ងៃទី១៣-១៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម ម៉ាម ប៊ុននាង ប្រធា្គណៈកមមាការ

ទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុងអង្គមទីទេិញអ្រអរស្ទរ្ិធីរមលែរឹកែួ្រ

អ្ុសសាវរយីយលើកទី៤០ ន្ទិវាជយ័ជមនាះ ៧មករា ្ិងជួ្រ

សំយណះសំណាលជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុយោកបត្រ ់្ិង

បករុមការងារ្រយច្ចកយទសស្ងសងផ់លែូវ ប្មទាងំចុះ្ិ្ិត្យ

ការោ្ឋ ្ជួសជុលស្ងសងផ់លែូវចំ្ួ្១ខែ្ស  ម្្្រយណាដេ យ
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៨៦ខម៉ាបត ទទរឹង៣,៥ខម៉ាបត ចាកយ់្រតុងកម្ពស់១តរឹក យៅ�ុំ-

យោកបត្រ ់ បសរុកកណាតៃ លសទេរឹង  យែតតៃកណាតៃ ល  នាន្ងៃទី៨

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុងអង្គមទីទេញិអ្រអរស្ទរ្ិធីរលំរឹកែួ្រ

អ្ុសសាវរយីយលើកទី៤០ ទិវាជយ័ជមនាះ ៧មករា ប្មទាងំ

ដរឹកនាបំករុម្រយច្ចកយទសស្ងសងផ់លែូវ  ចុះ្ិ្ិត្យស្ថា ្ភា្

ផលែូវ១ខែ្ស ខដលយទើ្រ រ្ឹងស្ថា ្រនារចួជាស្ថា ្រ ម្្្រយណាតៃ យ

២.១៩០ខម៉ាបត  ទទរឹង៤ខម៉ាបត  បកាល្មាមុចិកបម្ស់៥ហុ៊្ 

យោយឆលែងកាតភ់ូមចិំ្ ួ្៣ យៅ�ុំកំ្ ងស្់្យ បសរុកយកៀ្-

ស្្យ យែតតៃកណាតៃ ល នាន្ងៃទី១០  ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្រុណ្យឆលែងប្ះយោតមយចតិយ ្ិង

សមទិ្ធផលនានា  កនាុងវតតៃអង្គ្ណណ រាយ  យៅ�ុយំជើងយកើ្រ 

បសរុកកណាតៃ លសទេរឹង  យែតតៃកណាតៃ ល  នាន្ងៃទី១៩  ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំយណះសំណាល ្ ិង្ិស្អាហារស្មគ្គជីាមយួ-

្រឹងប្រជា្លរដ្ឋរស់យៅសងាកេ តស់ទេរឹងម្្ជយ័២  ចំ្ ួ្

១,២០០នាក ់យៅសងាកេ តស់ទេរឹងម្្ជយ័២ ែណ្ម្្ជយ័ 

រាជធា្ីភនាយំ្ញ ន្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2នាន្ងៃទី៥-៦   ្ិងន្ងៃទី៨  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម យេៀេ មុត អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អយ ជ្ ើញជួ្រសំយណះសំណាល ្ ិង្ិភាកសាការងារ

ជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុ ប្មទាងំចុះសួរសុែទុក្ខប្រជា-

្លរដ្ឋ យៅបសរុកកំ្ងប់តាច កនាុងយែតតៃកំ្ត ្ិងបសរុកបតាកំក ់

កនាុងយែតតៃតាខកវ។

2ឯកឧតតៃម ឈនួ យឡង អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការ-

ទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុបសរុកពាមជរ យដើម្ី្ ិ្ិត្យការអ្ុវតតៃ

ការងារក្លែងយៅ  ្ ិងទិសយៅការងារ្រ្តៃ  យៅយែតតៃនប្ខវង

នាន្ងៃទី២៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុ្ិ្ិត្យការងារអ្ុវតតៃក្លែងយៅ ្ិង

យលើកទិសយៅការងារ្រ្តៃ  យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់   

រ្រស់សយមតៃចបកឡាយហាម  ស  យេង  ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្តៃី 

រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងមហានផទេ  យៅយែតតៃនប្ខវង  នាន្ងៃទី១៩  ខែ

មករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី៦  ្ិងន្ងៃទី១២  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម ឈតិ គរឹមោត អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៥

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញជួ្រ្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងបករុម-

ប្ររឹកសា�ំុ យៅបសរុកយកាះសូទិ្ យែតតៃកំ្ងច់ាម។ 

2នាន ង្ៃទី១៣ ទី១៤ ្ ិងន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩

ឯកឧតតៃម អាយ េន  អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អយ ជ្ ើញជ្ួរសំយណះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្ខ

បករុមប្ររឹកសាសងាកេ ត ់បករុមប្ររឹកសាបករុងយែមរភូមិ្ ទេ ្ ិងចូលរមួ

ជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីបបារ្្ធែួ្រអ្ុសសាវរយីយលើកទី៤០ ទិវា

ជយ័ជមនាះ ៧មករា យៅបករុងយែមរភូមិ្ ទេ យែតតៃយកាះកុង។
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2ឯកឧតតៃម សហម េន អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការ-

ទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួរខំលកទុក្ខជាមយួ្រឹងបករុមបគរួស្រស្ម្រ្តៃចូីល

្ិវតតៃ្ ៍យៅសងាកេ តរ់កាធំ បករុងចបារម្ យែតតៃកំ្ងស់្ពឺ ន្ងៃទី-

១៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុបករុមប្ររឹកសាបករុង បសរុក ្ ិង�ុំ សងាកេ ត់

យដើម្យី�ង្យល់្ីវឌ្ឍ្ភា្ ្ិង្រញ្ហា ប្រ�មនានា កនាុង

ការ្រយងកេើតសម្គមបករុមប្ររឹកសាបករុង បសរុក ្ិង�ុំ សងាកេ ត ់

យៅ�ុំរការធំ បករុងចបារម្ យែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាន្ងៃទី២១ ខែធនាូ 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីយ្រើកវគ្គ្រណតៃុ ះ្រណាតៃ លអាចារ្យខែមារជំនា្់

ទី៣១ សតៃី្ី តួនាទី ភារកិច្ច បកមសីលធមអ៌ាចារ្យ យៅ្ុទ្ធកិ-

ស្កលវទិយាល័យសីហ្ុរាជ ន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី១៩-២១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម ណា ំ

ទុ ំ យលខាធិការគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្អយ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុងប្រជំុបករុមការងារយែតតៃបាតដំ់្រង  ប្មទាងំជ្ួរ

សំយណះសំណាល សួរសុែទុក្ខបករុមប្ររឹកសា�ំុ ្ ិងប្រជា្ល-

រដ្ឋ យៅយែតតៃបាតដំ់្រង។

2នាន្ងៃទី៨  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម  គិន 

សណត  យលខាធិការគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អយ ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីរលំរឹកែួ្រអ្ុសសាវរយីយលើទី៤០ ទិវា

ជយ័ជមនាះ ៧មករា យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃមកិតតៃិ្ីតយិកា-

សល្រណិ្ត ប៊ិន ឈនិ ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីរដ្ឋម្រ្តៃីទទួល

្រ្ទេុកទីសតៃីការគណៈរដ្ឋម្រ្តៃ ីយៅមុែស្លមយហាបស្យែតតៃ-

តាខកវ។

2ឯកឧតតៃម ជុំ េង យលខាធិការគណៈកមមាការទី៣

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ជួ្រសំយណះសំណាល សួរសុែទុក្ខប្រជា្លរដ្ឋ ្ ិង

ចាស់ជរាោមា ្ទី្រឹង យៅវតតៃម្្ជយ័ �ុំសតៃុក បសរុកគង្ិសី 

យែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាន្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីែួ្រអ្ុសសាវរយី

យលើកទី៤០  ន្ទិវាជយ័ជមនាះ៧មករា  យៅបសរុកគង្ិសី 

យែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាន្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកយទយ្យទា្  យទយ្យវតថាុយៅយវរប្រយគ្ប្ះសង្ឈ

ចំ្ួ្២វតតៃ គឺវតតៃស្្យទា្រ ្ ិងវតតៃបសងអ់ង្គយស្នា រ សថាិតកនាុង

�ុំសនាំបកយ ើ្ បសរុកគង្ិសី យែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ នាន្ងៃទី១៣ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ដរឹកនាបំករុមការងារឧុទទេកាល័យសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា

ចុះ្ិ្ិត្យទីតាងំយរៀ្រចំ្ិធី្រ ្្ចុ ះែណ្សីម្  យៅវតតៃភនាែំទេុ ំបកាងំ

សថាិតកនាុង�ុំធមមាតាអ បសរុកសំយរាងទង យែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ នាន្ងៃទី-

២១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹង

បករុមប្ររឹកសា�ំុ យដើម្យីបតៀមលក្ខណៈសម្តតៃិកនាុងការចូលរមួ

យបាះយឆ្នា តយបជើសយរ ើសបករុមប្ររឹកសាបសរុកនាយ្លខាងមុែ 

យៅបសរុកគង្ិសី យែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ នាន្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០១៩។

2នាន្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អន 

ស៊ុ ំយលខាធិការគណៈកមមាការទី៤ ្ិងឯកឧតដេម យឈើយ 

ចាន់ណា  សម្ជិកគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អយ ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រអ្ុសសាវរយីយលើក-

ទី៤០ ទិវាជយ័ជមនាះ ៧មករា យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម 

សក គរឹមោ៉ា ន ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីយៅយែតតៃ្រនាទេ យម្្-

ជយ័។

2នាន្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អន 

ស៊ុ ំយលខាធិការគណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ជួ្រ្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងថ្នា កដ់រឹកនាយំែតតៃ បករុង បសរុក 

សដេី្ី  ការយបតៀមយបាះយឆ្នា តយបជើសយរ ើសបករុមប្ររឹកសារាជធា្ី 

បករុមប្ររឹកសាយែតតៃ បករុង បសរុក ែណ្ អាណតតៃទិី៣ ឆ្នា ២ំ០១៩ 

យៅយែតតៃ្រនាទេ យម្្ជយ័។

2ឯកឧតតៃម ឆ្យ េណាណា  យលខាធិការគណៈកមមា-

ការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុងកមមាវធិីការអភវិឌ្ឍយុវជ្
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កនាុងសហគម្យ៍លើវស័ិយអ្ររ់ ំការការពារ្រិរស្ថា ្ ្ ិងការ

ចំណាកបសរុក យៅភូមកិបាល្ររឹងយសះ �ុំគរ បសរុកត្ូង�មាុ ំ 

យែតតៃត្ូង�មាុ ំ នាន្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុ  យៅ

បសរុកយមមត ់យែតតៃត្ូង�មាុ ំនាន្ងៃទី៦ ្ិងន្ងៃទី១២ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។  

2ឯកឧតតៃម ឡាន់ ឆន យលខាធិការគណៈកមមាការ-

ទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ជួ្រសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុរកា្-

បបា ំ ្ិងយមភូម ិ យៅបសរុកត្ូង�មាុ ំ  យែតតៃត្ូង�មាុ ំ នាន្ងៃទី២ 

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុផ្ស្្ផសាយរបាយការណ៍សតៃី្ី លទ្ធ-

ផលការងារឆ្នា ២ំ០១៨ ្ិងយលើកទិសយៅការងារឆ្នា ២ំ០១៩

យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ្រស់សយមតៃចអគ្គមហា្ញា-

ចបកី យហង សរំនិ ប្រធា្រដ្ឋសភា យៅយែតតៃត្ូង�មាុ ំ នា

ន្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹងប្រជា្ល-

រដ្ឋ យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម ជា សផុារា៉ា  ឧ្រនាយក-

រដ្ឋម្រ្តៃី  រដ្ឋម្រ ត្ៃីបកសួងយរៀ្រចខំដ្ដី  ្ គរូ្រ្ីយកមមា  ្ ិង

សំណង ់យៅបសរុកយមមត ់បសរុកត្ូង�មាុ ំ្ិងបសរុកបករូចឆ្មា រ 

យែតតៃត្ូង�មាុ ំ នាន្ងៃទី៤ ្ិងន្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2នាន្ងៃទី១៤-១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

ថុង  ចន ់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អយ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុបករុមប្ររឹកសា�ំុ  ប្មទាងំជ្ួរ

សំយណះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្ខប្រជា្លរដ្ឋ យៅយែតតៃ-

យកាះកុង។

2នាន្ងៃទី៨  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម  ជរឹម 

លាេ សម្ជិកគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុងអង្គមទីទេញិអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤០ ន្ទិវា

ជយ័ជមនាះ៧មករា យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម យរឹម នឆលតី 

ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្តៃី យៅយែតតៃកំ្ងច់ាម។

2ឯកឧតតៃម  លតី  សារ តី  សម្ជិកគណៈកមមាការទី៣

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ជ្ួរសំយណះសំណាល  ្ិងសួរសុែទុក្ខប្រជា្លរដ្ឋ 

យៅភូមិ្ មាី  សងាកេ តន់ប្ធំ  បករុងខក្រ  យែតតៃខក្រ  នាន្ងៃទី២៨ 

ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជ្ួរសំយណះសំណាល  ្ិងសួរសុែទុក្ខ  ប្មទាងំនាំ

យកអំណាយរ្រស់ស្រ្ុរសជ្មក្ីប្រយទសម្៉ា យ�សីុ យៅ

ខចកជូ្ប្រជា្លរដ្ឋ យៅភូមមិ្៉ា កប់បាង្គ �ុំកំ្ ងខ់បគង ្ិង

ភូមមិលែកិគល �ុំសទេរឹងខកវ បសរុកទរឹក�ូ យែតតៃកំ្ ត នាន្ងៃទី១៤

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុងអង្្គ ិភាកសាសតៃី្ី  «ការ



សកម្មភាពគណៈកម្មការ35
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ប្រលងគម្ពរីអាលគួរអា្» យៅភូមមិ្៉ា កប់បាង្គ �ុំកំ្ ងខ់បគង

បសរុកទរឹក�ូ នាន្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2ឯកឧតតៃម ពចរឹង គរឹមពស៊ាន សម្ជិកគណៈកមមា-

ការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្រទរែួ្រអ្ុសសាវរយីយ៍លើក

ទី៤០  ទិវាជយ័ជមនាះ៧មករា  យៅសួ្ចបារគរយុកាសល្យ 

យែតតៃកំ្ងច់ាម នាន្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្រុណ្យស្៧ន្ងៃយោក ឃ ូស៊យុប៊ុន

ប្រធា្ភូម្ិររឹងខដង យៅ�ុខំប្កកក ់បសរុកសទេរឹងបតង ់យែតតៃ

កំ្ងច់ាម នាន្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម មួង 

ប៉ាយ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រអ្ុសសាវរយីយលើកទី៤០ ទិវា

ជយ័ជមនាះ ៧មករា យៅយែតតៃរត្គិរ។ី

2យោកជំទាវ ឃនួ ឃនុឌតី សម្ជិកាគណៈកមមា-

ការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីយ្រើក្រយវស្កាលឆ្នា សិំកសា្មាី

២០១៨-២០១៩ យៅវទិយាល័យទួលក្លិ �ុំកំ្ ងស្់្យ 

បសរុកកំ្ ងស្់្យ  យែតតៃកំ្ងធ់ំ  នាន្ងៃទី៥  ខែមករា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រអ្ុសសាវរយីយលើកទី៤០

ទិវាជយ័ជមនាះ  ៧មករា យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម្រណិ្ត 

ងួន ញុលិ អ្ុប្រធា្ទី១ រដ្ឋសភា យៅបសរុកសទេរឹងខស្ 

យែតតៃកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើក-

ទី៤០ ទិវាជយ័ជមនាះ ៧មករា យៅ�ុំកំ្ ងស្់្យ បករុងកំ្ង-់

ស្្យ យែតតៃកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុ្ិភាកសាការយរៀ្រចំយ្រក្ខភា្សម្-

ជិកបករុមប្ររឹកសាបសរុកសំ�ូត យៅបសរុកសំ�ូត យែតតៃបាតដំ់្រង 

នាន្ងៃទី២៩ ្ិងន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជ្ួរសំយណះសំណាល  សួរសុែទុក្ខបករុមប្ររឹកសា�ំុម្្-

ជយ័ ្ិងយោក សយ៉ាម យ៉ាន យម�ំុម្្ជយ័ ខដលកំ្ុង

សបម្ក្យាបាលជំងឺយៅផទេះ យៅ�ុមំ្្ជយ័ បសរុកសំ�ូត 

យែតតៃបាតដ់្ំរង នាន្ងៃទី២៩ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចុះ្ិ្ិត្យទីតាងំកំ្ ុងស្ងសងអ់ោរសិកសាកម្ពស់៣

ជា្ ់ យសមាើ្រឹង១៨្រ្ទេ្រ ់ ខដលជាអយំណាយដន៏្លែថ្លែ រ្រស់

សយមតៃចអគ្គមហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋ-

ម្រ្តៃី  ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា  ្ិងអយ្តៃរវាសិកោ្ឋ ្

សបម្្រសិ់ស្សស្នា កយ់ៅ  ខដលបា្ស្ងសងរ់ចួជាស្ថា ្រ 
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យបកាមជំ្ួយឧ្រតថាម្ភ្ីអង្គការ MJP យៅ�ុំតាស្ញ បសរុក-

សំ�ូត យែតតៃបាតដំ់្រង នាន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុងអង្គមទីទេញិអ្រអរស្ទរែួ្រអ្ុសសា-

វរយីយលើកទី៤០  ទិវាជយ័ជមនាះ  ៧មករា  យៅ្ររយិវណវតតៃ

តាស្ញ្មាី �ុំតាស្ញ បសរុកសំ�ូត យែតតៃបាតដ់្ំរង នា

ន្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពសតី 

យបន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ជួ្រសំយណះសំណាល  ្ិងស្តៃ ្រសំ់ណូម្រយផ្សងៗរ្រស់

ប្រជា្លរដ្ឋ យៅភូមបិា៉ា ណា �ុំសរឹងហា បសរុកសំយរាង យែតតៃ-

តាខកវ។

2នាន្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដេម សេុ 

ោត សម្ជិកគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រអ្ុសសាវរយីយលើកទី៤០ ន្

ទិវាជយ័ជមនាះ ៧មករា យៅយែតតៃនប្ខវង។

2ឯកឧតតៃម យទ្ យទុ្ធតី សម្ជិកគណៈកមមាការទី៨

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុផ្ស្្ផសាយខផ្ការយឆ្្ព ះយៅកា្់

ការយបាះយឆ្នា តយបជើសយរ ើសបករុមប្ររឹកសារាជធា្ី  យែតតៃ  បករុង 

បសរុក ែណ្ យៅយែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី២៣ ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុងកិច្ចប្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធផល

ការងារប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  ្ ិងយលើកទិសយៅអ្ុវតតៃ្រ្តៃឆ្នា ំ

២០១៩ យៅស្ោបសរុកដំណាកច់យង្អើរ យែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី-

២៩ ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨។

-យោរ្វញិ្្ញ ណក្ខ ្្ធស្យោក ឆយ ចយំរ ើន ម្រ្តៃី្គរ-

បាល  ន្អធិការោ្ឋ ្្គរបាលបសរុកដំណាកច់យង្អើរ  យៅ

ភូមភិនាោំវ �ុំ្ ងទរឹក បសរុកដំណាកច់យង្អើរ យែតតៃខក្រ នាន្ងៃ-

ទី២៩ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរមួកនាុង្ិធខីស្យប្្្រងួសួងសំុយសចកតៃីសុែ ្ិង

សិរសួីសតៃី ប្មទាងំចូលរមួកនាុង្ិធ្ីរយងាហា ះខែលែងឯក ្ិងខែលែង

បគ្រប់្រយភទ យដើម្អី្រអរស្ទរកនាុងឱកាសឆ្នា ំ្ មាី ឆ្នា សំកល

២០១៩  យៅសតៃូ្រយោកោយយរៅ៉ា   មុែស្ោយែតតៃខក្រ 

នាន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរមួរខំលកទុក្ខ  ្ិងយោរ្វញិ្្ញ ណក្ខ្្ធស្យោក 

មុតី លតីន ប្រធា្បករុមប្ររឹកសា�ំុអយងាកេ ល យៅភូមអិំយ្ង �ុំ-

អយងាកេ ល បសរុកដំណាកច់យង្អើរ យែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី១ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុះ្ិ្ិត្យការផតៃល់យសវាសុែភា្ ្ ិងសំយណះសំណាល

ជាមយួ្រឹងម្រ្តៃី  ្រុគ្គលិក  ្ិងប្រជា្លរដ្ឋ  យៅមណ្ល

សុែភា្ចំការ្ីរ  សថាិតកនាុងភូមអិ្លែងស់  �ុំ្ ងទរឹក  បសរុក-

ដំណាកច់យង្អើរ យែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សនួ 

លន ់សម្ជិកគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ជួ្រសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុទាងំ៦ ន្

បសរុក្រនាទេ យបសី យៅបសរុក្រនាទេ យបសី យែតតៃយសៀមរា្រ។

2យោកជំទាវ ឯម ផលាមុនតី សម្ជិកាគណៈ-

កមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ចូល្រច្ចយ័សបម្្រក់ស្ងប្ះ្ុទ្ធរ្ូរអង្គធំ កំ្ស់៨០

ខម៉ាបត យៅ�ុ្ំរុស្ូវ បសរុកប្ះយ្បតប្ះ យែតតៃ្រនាទេ យម្្-

ជយ័ នាន្ងៃទី២៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្រុណ្យផ្កេ បបាក ់យៅវតតៃប្ះឥ្ទេយកាសីយ ៍

សថាិតកនាុងភូមបិទាងំ សងាកេ តស់លែបកាម យែតតៃយសៀមរា្រ នាន្ងៃទី-

២៩ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩៕
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សកម្ភា្សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចូលរមួកនងុ្ិធតីយផ្សងៗ

2នាន្ងៃទី៣១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ សម្ជិក សម្ជិកា

ប រ្ឹទ្ធសភាចំ្ ួ្២៨រ្ូរ បា្អយ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃយិសកនាុង

្ិធី្ុរណ្យឆលែងឆ្នា ំ្ មា ីឆ្នា សំកល២០១៩ យបកាមអធិ្រតីភា្ដ៏

ែ្ពងែ់្ពស់រ្រស់សយមតៃចអគ្គមហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន 

នាយករដ្ឋម្រ្តៃី  ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា  ្ ិងសយមតៃច

កិតតៃិប រ្ឹទ្ធ្រណិ្ត យៅវមិ្្�នាះ �នាះ សថាិតកនាុងភូមខិប្កតារត័នា 

សងាកេ តខ់ប្កតាយសក ែណ្យបជាយចង្ារ រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

2នាន្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ សម្ជិក សម្ជិកា

ប រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្៨រូ្រ  បា្អយ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុ

្ិភាកសាការងារយបតៀមយរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧ 

យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF) យៅស្លបាយ័្  

វមិ្្រដ្ឋសភា។

2នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ សម្ជិក សម្ជិកា

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធបីបារ្្ធែួ្រ

អ្ុសសាវរយីយលើកទី៤០ ទិវាជយ័ជមនាះ៧មករា យបកាមអធិតី-

ភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ្រស់សយមតៃចអគ្គមហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន 

សសន  នាយករដ្ឋម្រ ត្ៃ ី ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា  ្ ិង

សយមតៃចកិតតៃិប រ្ឹទ្ធ្រណិ្ត  យៅ្ហុកី�ោ្ឋ ្ជាតិអូឡាំ្ ិក 

រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

2នាន្ងៃទី១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម្រណិ្ត ម៉ាុង 

ឫទ្ធតី ប្រធា្គណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុងកិច្ចប្រជំុរកដំយណាះបស្យ 

្ិ្ិត្យយលើយសចកតៃីបពាងចបា្រស់តៃី្ី យរៅសូ៊កម្ពុជា យៅសភា

ពាណិជជកមមាកម្ពុជា។

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីចុះហតថាយលខាយលើកិច្ចប្ម-

យប្ៀងសតៃី្ី គយបម្ងសហប្រតិ្រតតៃិការអាជីវកមមាស្ងសង់

ទីោ្ប្រណាំងរ្យ្តៃលំោ្រថ់្នា កយ់លែ២ យលើ្ិភ្យោក 

យៅភនាខំស្ដី បសរុកសំយរាងទង យែតតៃកំ្ងស់្ពឺ រវាងបករុមហុ៊្ 

ម៉ាុង ឫទ្ធតី បគរុ្រ ្ិងបករុមហុ៊្ YAMAMOTO ROCK  

PRODOUCTS  Coltd Group យៅយភាជ្ីយោ្ឋ ្ Topaz 

រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាកិតតៃយិសកនាុង្ិធីជ្ួរជំុយលើកទី៣ រវាងសយមតៃច

អគ្គមហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្តៃី

ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា ្ិងអនាកស្រ្ត័ម៌្្ យៅមជ្ឈ-
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មណ្លស្នាិបាត ្ិង្ិ្រ័ណ៍យកាះយ្បជ នាន្ងៃទី១១ ខែ

មករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី២៦  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  យោកជំទាវ  ទតី 

បរូា៉ា សុតី ប្រធា្គណៈកមមាការទី៥ ឯកឧតតៃម ម៉ាម ប៊ុននាង 

ប្រធា្គណៈកមមាការទី១០ ្ិងឯកឧតតៃម ពបក់ ចំយរ ើន 

អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញចូល

រមួជាកិតតៃយិសកនាុង្ិធីសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹង្រង្រ្អូ្

កមមាករ្ិយោជិត យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់សយមតៃចអគ្គ-

មហាយសនា្រតយីតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្

ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា ្ិងសយមតៃចកិតតៃិប រ្ឹទ្ធ្រណិ្ត យៅ

ភូមបិសះយពាធិ៍ �ុផំសារខដក បសរុក្ញាឮ យែតតៃកណាតៃ ល។

2ចា្រ់្ ីន ង្ៃទី១៨-២០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យោកជំទាវ 

ទតី  បូរា៉ា សុតី  ប្រធា្គណៈកមមាការទី៥  ឯកឧតតៃម  ឈតិ 

គរឹមោត  អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៥  ្ ិងឯកឧតតៃម 

ម៉ាម ប៊ុននាង ប្រធា្គណៈកមមាការទី១០ប្រឹទ្ធសភា បា្

អយ ជ្ ើញទទួល្រដិសណា្ឋ រកិច្ចអមដំយណើ រ ្ិងជូ្ដំយណើ រ

ម្តុភូមិ្ ិវតតៃ្រ៍្រស់គណៈប្រតិភូជា្ែ់្ពស់ប រ្ឹទ្ធសភា ន្

ប្រយទសអ្ូរស្តៃ លី យៅអាកាសោ្ោ្ឋ ្អ្តៃរជាតិភនាយំ្ញ។ 

2នាន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ យោកជំទាវ មាន 

សអំាន ប្រធា្គណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ដរឹកនាគំណៈប្រតិភូប រ្ឹទ្ធសភា ោកក់បមងផ្កេ យោរ្វញិ្្ញ ណ-

ក្ខ្្ធស្ឯកឧតតៃម ផន សគូតីម អគ្គយលខាធិការរងប រ្ឹទ្ធ-

សភា ខដលបា្ទទួលមរណភា្ កាល្ីន្ងៃទី២៨ ខែធនាូ 

ឆ្នា ២ំ០១៨ យវោយម្៉ា ង១៦:៥៥នាទោីងៃ ច កនាុងជនាមា យុ៦៩

ឆ្នា  ំយោយយរាោពាធ យៅយគហោ្ឋ ្យលែ២HA២ ភូមិ្ មាី 

សងាកេ តយ់ោកឃ្លែ ង ែណ្ខស្សុែ រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

2នាន ង្ៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យោកជំទាវ មាន 

សអំាន ប្រធា្គណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ទទួល្រដិសណា្ឋ រកិច្ចគណៈប្រតិភូយវៀតណាម ដរឹកនាយំោយ

ឯកឧតតៃម ពតរឹង ករឹម ទ ូ(TRAN CAM TU) យលខាធិការ

មជ្ឈមិ្រក្ស ្ិងជាប្រធា្គណៈកម្មា ធិការបតរួត្ិ្ិត្យមជ្ឈមិ-

្រក្សកំុមមាុយ្ីសតៃយវៀតណាម យៅអាកាសោ្ោ្ឋ ្អ្តៃរជាតិ

ភនាយំ្ញ។  

2នាន្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម គង់ 

សារាជ ប្រធា្គណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធយី្រើកការោ្ឋ ្ស្ងសងផ់លែូវបកវាត់

បករុងទី៣ យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ្រស់សយមតៃចអគ្គ-

មហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្

ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា យៅភូមកិណាតៃ ល សងាកេ តរ់លួស 

ែណ្ដយងាកេ  រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

2នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម យេៀេ 

មុត អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី១ ឯកឧតតៃម យទ្ យទុ្ធតី 

សម្ជិកគណៈកមមាការទី៨ ឯកឧតតៃម គិន សណត យលខា-

ធិការគណៈកមមាការទី២  ឯកឧតតៃម  លតី  សារ តី  សម្ជិក

គណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃិយស

កនាុង្ិធីសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹងកមមាករ្ិយោជិត យបកាម

អធិ្រតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ្រស់សយមតៃចអគ្គមហាយសនា្រតីយត-

យជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា 



សកម្មភាពគណៈកម្មការ39
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

្ិងសយមតៃចកិតតៃិប រ្ឹទ្ធ្រណិ្ត យៅភូមចិម្ល �ំុ្យ្ល បសរុក

បតាកំក ់យែតតៃតាខកវ។

2នាន ង្ៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម យេៀេ 

មុត អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម 

លតី សារ តី សម្ជិកគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីសំយណះសំណាលជាមយួ្រឹង

្រង្រ្អូ្កមមាករ្ិយោជិត យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៍្ពងែ់្ពស់រ្រស់

សយមតៃចអគ្គមហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន ្ិងសយមតៃច

កិតតៃិប រ្ឹទ្ធ្រណិ្ត យៅភូមកិណាតៃ លទួល �ុំកំ្ ងប់តាចខាង

លិច បសរុកកំ្ងប់តាច យៅកនាុងយែតតៃកំ្ ត។ 

2ឯកឧតតៃម ឈនួ យឡង អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការ

ទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុងកិច្ចប្រជំុយរៀ្រចំែលែរឹមស្រ

វស័ិយយសដ្ឋកិច្ច  ពាណិជជកមមា  ន្យវទិកាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក 

(APPF) យៅវមិ្្រដ្ឋសភា នាន្ងៃទី៣ ្ិងន្ងៃទី១០ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីស្កល្ងកិច្ចប្រជំុគណៈកម្មា ធិការ

ប្រតិ្រតតៃ ិន្កិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើកទី២៧ ន្យវទិកាសភា

អាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF) យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ្រស់

សយមតៃចអគ្គមហា្ញាចបកី យហង សរំនិ ប្រធា្រដ្ឋសភា 

ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា យៅស្លប្រជុំគណៈកម្មា ធិការ

អចិន្រ្តៃយ ៍វមិ្្រដ្ឋសភា នាន្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃមស្្រស្តៃ -

ចារ្យ្រណិ្ត ចាន់ ណាយរ ៉ាត អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៣

្ិងឯកឧតតៃម សម៉ាន សុតីផាន់ អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៩

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុ្ិភាកសាការងារ 

យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម  ឈាង  េុន  អ្ុប្រធា្

អចិន្រ ត្ៃយ ៍ ន្គណៈកមមាការយរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា យំលើក

ទី២៧  ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក  (APPF)  ្ ិងជា

ប្រធា្គណៈកមមាការទី៥រដ្ឋសភា  យៅស្លប្រជុបំ្ះវហិារ 

វមិ្្រដ្ឋសភា។

2នាន្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពបក់ 

ចំយរ ើន អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៨ ឯកឧតតៃម សនួ លន់ 

សម្ជិក យោកជំទាវ ឯម ផលាមុនតី សម្ជិកាគណៈ-

កមមាការទី១០ ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ សម្ជិកគណៈកមមាការ

ទី៦ឯកឧតដេម យឈើយ ចាន់ណា សម្ជិកគណៈកមមាការ

ទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃយិសកនាុង្ិធី

ប្រកាសបករុមប្ររឹកសាវ្រ្ធមអ៌ាសីុជាផលែូវការ ្ិង្ិធីយលៀង

ស្យយភាជ្ជូ្គណៈប្រតិភូអ្តៃរជាតិ យបកាមអធិ្រតីភា្ដ៏

ែ្ពងែ់្ពស់រ្រស់សយមតៃចអគ្គមហាយសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន 

នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្ប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា យៅទីោ្ជល់-

ដំរ ីយែតតៃយសៀមរា្រ។

2ឯកឧតដេម មា៉ា ន់ យឈឿន អ្ុប្រធា្គណៈកមមា-

ការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-ឧ្រតថាម្ភកងច់ំ្ួ្១០យបគឿង ដល់ម្រ្ដេរីាជការ ន្អគ្គ-

យលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា យៅវមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា នាន្ងៃទី

២៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ្ិងន្ងៃទី៤ ្ិងន្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០១៩ ។
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-ឧ្រតថាម្ភកងច់ំ្ួ្១យបគឿង ដល់យៅបសីបគរួស្របកីបក យៅ

បបាស្ទតាប្ហមាយែតតៃយសៀមរា្រ នាន្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០១៩។ 

-អយ ជ្ ើញចូលរមួយោរ្វញិ្្ញ ណក្ខ្្ធស្ឯកឧតដេមឧតដេម

យស្ីយឯ៍ក កយុ ប៊ុនថ្ អតីតរដ្ឋម្រ្ដេីបកសួងការពារ

ប្រយទស ្ិងជាអតីតរដ្ឋម្រ្ដេីបកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធ-

ជ្ យៅ�ុកំបាលយកាះ ែណ្ចបារអំយៅ រាជធា្ីភនាយំ្ញ 

នាន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី២៦ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អន ស៊ុំ

យលខាធិការ ្ិងឯកឧតតៃម សត ណាឌតី សម្ជិកគណៈ-

កមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្អយ ជ្ ើញោកក់បមងផ្កេ យោរ្

វញិ្្ញ ណក្្ខ ្ធស្ឯកឧតតៃម ឌតី ភតីន អតីតអ្ុរដ្ឋម្រ្ដេីបកសួង

ការពារប្រយទស ្ិងជាអគ្គសនាងការភសដេុភា្រយច្ចកយទស យៅ

យគហោ្ឋ ្្ុររតុីលល្ សងាកេ តភ់នាយំ្ញ្មា ីែណ្ខស្សុែ 

រាជធា្ីភនាយំ្ញ។  

2នាន្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម គរឹម 

ធា យលខាធិការគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ដរឹកនាគំណៈប្រតិភូ ្ិងបករុមប្ររឹកសា�ំុចំ្ ួ្១០០នាក ់កនាុង

បសរុកកំ្ងយ់រាទិ៍ យែតតៃស្្យយរៀង យៅទស្ស្កិច្ចយៅវមិ្្

�នាះ �នាះ សថាិតកនាុងភូមខិប្កតារត័នា សងាកេ តខ់ប្កតាយសក 

ែណ្យបជាយចង្ារ រាជធា្ីភនាយំ្ញ។ 

2នាន្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម លតី 

សារ តី សម្ជិកគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុងប្រជំុ្ិភាកសាការងារ យដើម្យីរៀ្រចំសហគម្ ៍

សហភា្្រ ្្ញ វ្តៃម៉ាូសលែីមកម្ពុជា  ្ ិងសម្គមសហភា្

្រ ្្ញ វ្តៃម៉ាូសលែីមឥណូ្យណសីុ  យៅការោិល័យកណាតៃ ល

សម្គម  សហភា្្រ ្្ញ វ្តៃម៉ាូសលែីមកម្ពុជា  រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

2នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ យោកជំទាវ ឯម

ផលាមុនតី សម្ជិកាគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បា្

អយ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុបករុមការងារទទួល្រ្ទេុកកិច្ចប្រជំុ

សម្ជិកសភា្រសតៃី ន្យវទិកាសភាអាសីុ-បា៉ា សីុហ្ិក (APPF)  

យបកាមអធិ្រតីភា្យោកជំទាវ ឃនួ សដុ្រ តី អ្ុប្រធា្

ទី២រដ្ឋសភា យៅស្ល្រនាទេ យបសី វមិ្្រដ្ឋសភា៕

យបសកកម្យពរៅពបយទស

2នាន្ងៃទី៨-១៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈប្រតិភូ
ប រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាយំោយឯកឧតតៃម ជា យជដ្ឋ ប្រធា្គណៈ-
កមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាប្រធា្បករុមមតិតៃភា្សម្ជិក
ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា ជាមយួសភាសហ្័្ ្ធវា៉ា ល់�ូ្ីប្រុចខសល 
(PFWB) ន្ប្រយទសខ្រល៊ហ្ុសកិ បា្អយ ជ្ ើញយៅ្រំយ្ញ
ទស្ស្កិច្ចផលែូវការយៅសភាសហ្័្ ្ធវា៉ា ល់�ូ្ីប្រុចខសល 
(PFWB) ន្ប្រយទសខ្រល៊ហ្ុសកិ៕
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អគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព្រឹទ្ធសភា ពបជុំបូកសរបុលទ្ធផលការង្រពបចាសំេធន ូ
និងពបចាឆំ្ន ២ំ០១៨ ព្មទាងំយលើកទិសយៅការង្របន្ឆ្ន ២ំ០១៩

នាប្រឹកន្ងៃទី២៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ
អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុង
កិច្ចប្រជំុ្ូរកសរុ្រលទ្ធផលការងាររ្រស់អគ្គយលខាធិការ-
ោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា ប្រចាខំែធនាូ ្ិងប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨ ប្មទាងំ
យលើកទិសយៅការងារប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩  យោយម្្ការ
អយ ជ្ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនាបំគ្រអ់ង្គភា្ចំណុះអគ្គយលខា-
ធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា ចា្រ់្ ីប្រធា្ការោិល័យយ�ើង យៅ
ស្លសិកា្ខ ស្ោខាងយជើង វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

នាឱកាសយនាះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បា្ជបម្្រជូ្
អង្គប្រជំុអំ្ី ប រ្ឹតតៃកិារណ៍អ្តៃរជាតិ ត្ំរ្ ់ជាតិ ្ ិង្រូកសរ្ុរ
លទ្ធផលការងាររ្រស់អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាំ
ខែធនាូ  ្ ិងប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨ យោយវាយតនមលែែ្ពស់ ចយំពាះការ
ែិតែំប្ររឹងខប្រងរ្រស់អង្គភា្ចំណុះអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្
ប រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្្ំរយ្ញការងារ ្ិងផតៃល់យសវាជូ្ដល់
ថ្នា កដ់រឹកនា ំសម្ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា បា្ោ៉ា ងរលូ្។

ឯកឧតតៃមអគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភាបា្គូស្រញ្ជ កថ់្

ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រ ្្ច្រឆ់្នា ទំី១ ន្្ីតិកាលទី៤ យោយរលូ្
ប្រក្រយោយកិតតៃិយស ស្នា នដ យជាគជយ័ ្ិងលទ្ធផលល្អ
យហើយម្្សកាតៃ ្ុ្លបគ្រប់ោ្ ់យដើម្ឈីា្ចូលឆ្នា ទំី២ 
ខដលតបមរូវឱ្យយបតៀមការងារ្ហុវស័ិយជាមុ្  ឱ្យបា្បគ្រ់
បជរុងយបជាយទាងំខផនាករូ្រវ ័្ តៃ  ្ិងទាងំខផនាកស្មា រតី  សបម្្រ់
ដំយណើ រការ្រ្តៃយៅមុែន្្ីតិកាល្មាី។ ការយបតៀមប្រ�ម
្រឹងការវវិតតៃ្មាីៗកនាុងឆ្នា ២ំ០១៩ តបមរូវឱ្យម្្ការយបតៀមែលែួ្
ជាមុ្ ឱ្យបា្ល្អ យចះ្រតខ់្រ្តាមកាលៈយទសៈ ្ិងយ្ល-
យវោ។ 

ឯកឧតតៃមបា្ម្្ប្រស្ស្្៍រខ្ថាមថ្ អគ្គយលខាធិការ-
ោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា កំ្ុងខតយធ្ើឱ្យម្្ការខប្រប្ររួលគុណភា្ន្
ការគិត ្ិងការយធ្ើរ្រស់អនាកដរឹកនាបំគ្រថ់្នា ក ់ខដលបតរូវខ្ររ
យៅកា្ក់ារបស្វបជាវយធ្ើជាមូលោ្ឋ ្ន្ការផលិតយសវា ្ិង
ផលិតផល ប្មទាងំការយប្រើបបាស់ប្រ្័្ ្ធ ICT យៅកនាុងការ-
ងារប្រចានំ្ងៃ។ កនាុងការអភវិឌ្ឍស្ថា ្រ័្ នាយ្លខាងមុែ បតរូវ
ម្្កតាតៃ ជាគ្លែរឹះ ៤ចំណុច ជាអាទិ៍៖ យសវាធ្ធា្ម្ុស្ស  
សមតថាភា្ដរឹកនាបំគ្រប់គង ្ិងកិច្ចសហការោនា  ខដលបតរូវ
យកចិតតៃទុកោកែ់្ពស់្ំរផុត។

ជាមយួ្រឹងទិសយៅការងារខដលបា្ោកយ់ចញ កនាុងការ
បទបទងដ់ល់មុែងារទាងំ៥រ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩
ឯកឧតតៃមអគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា  បា្ខណនាដំល់ថ្នា ក់
ដរឹកនាបំគ្រអ់ង្គភា្ចំណុះអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា 
បតរូវយ្រតៃជាញ យធ្ើដំយណើ រយៅមុែជា្ិច្ចគឺ  ម្នា ក់ៗ ម្្ស្័យភា្
ផតៃួចយផតៃើមគំ្ ិត ្ិងនចនាប្រឌិត (ហ៊ា្គិត ហ៊ា្យធ្ើ ហ៊ា្ទទួល
ែុសបតរូវ ) យហើយកុយំធ្ើអ្ីតាមរយ្រៀ្រដខដលៗ យដើម្្ីរយងកេើត
យ�ើង្ូវលទ្ធផល្មាីឱ្យកា្ខ់តល្អប្រយសើរ៕

ទិដ្ឋភា្កនាុងប្រជំុ្រូកសរុ្រប្រចាខំែធនាូ  ្ិងប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ ស្រ រឹទ្ធ  អគ្គយលខាធិការប រ្ឹទ្ធសភា
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សកម្ភា្ថ្ន ក់ដរឹកនា ំអគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធតីយផ្សងៗ

2នារយសៀលន្ងៃទី៤  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 
អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា  បា្អយ ជ្ ើញជា
អធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុគណៈកមមាការខកទបមងក់ារបគ្រប់គង
ហិរ ្្ញ វតថាុស្ធារណៈ  យដើម្ី្ ិ្ិត្យ  ្ិង្ិភាកសាយលើការ
កំណតយ់ោលយៅសូចនាករគ្លែរឹះ  រ្រស់ខផ្ការសកមមាភា្
រមួដំណាកក់ាលទី៣  ឆ្នា ២ំ០១៩  យបកាមកមមាវធិីខកទបមង់
ការបគ្រប់គងហិរ ្្ញ វតថាុស្ធារណៈ ្ិងការងារយផ្សងៗ យៅ
ស្លប្រជុំ្ិយសស វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នារយសៀលន្ងៃទី១១  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បា្ទទួលជ្ួរ្ិភាកសា
ការងារជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម Valentin DIKUSHIN អគ្គទី-
ប្ររឹកសាស្ថា ្ទូតរុស្ុសបី្រចាបំ្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា សតៃី្ីការ
យរៀ្រចំទទួលដំយណើ រទស្ស្កិច្ចរ្រស់យោកជំទាវ Valentina

Matvienko ប្រធា្បករុមប្ររឹកសាសហ្័្ ្ធន្សភាសហ្័្ ្ធ
ន្សហ្័្ ្ធរុស្សីុ  យៅប្ះរាជាណាចបកកម្ពុជា  យៅស្ល
ប្រជំុ្ិយសស វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នារយសៀលន្ងៃទី១១  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញជាអធិ្រតី-
ភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុផ្ស្្ផសាយការងាររ្រស់អគ្គយលខាធិការ-
ោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា យៅស្លសិកា្ខ ស្ោខាងយជើង វមិ្្ប រ្ឹទ្ធ-
សភា  យោយម្្ការអយ ជ្ ើញចូលរមួច្ីថ្នា កដ់រឹកនាបំគ្រ់
អង្គភា្ចំណុះអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប្រឹទ្ធសភា ចា្រ់្ ីប្រធា្
ការោិល័យយ�ើង។

2នាន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ 
អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញជួ្រ្ិភាកសាការងារ
ជាមយួ្រឹងយោក  Jean  Luc  LaLa  ប្រធា្នាយកោ្ឋ ្
ទំនាកទ់ំ្ងអ្តៃរជាតិន្រដ្ឋសភាបារាងំ សតៃី្ី កមមាវធិីសហ-
ប្រតិ្រតតៃិការឆ្នា ២ំ០១៩ រវាងប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជាណាចបក
កម្ពុជា  ្ ិងរដ្ឋសភា  ន្ស្ធារណរដ្ឋបារាងំ  យៅរដ្ឋសភា
បារាងំ។
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សកម្ភា្ថ្ន ក់ដរឹកនា ំអគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធតីយផ្សងៗ

2នាន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ 
អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញចុះហតថាយលខាយលើកិច្ច
សហប្រតិ្រតតៃិការរវាងសភាយប្រើបបាស់ភាស្បារាងំ (APF)

្ិងអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្ះរាជាណាចបក-
កម្ពុជាប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ិងចូលរមួកនាុងកមមាវធិីចុះហតថាយលខា
យលើបក្រែណ្័សហប្រតិ្រតតៃកិាររវាងយលខាធិការោ្ឋ ្សភា
យប្រើបបាស់ភាស្បារាងំ (APF) ជាមយួ្រឹងវទិយាស្ថា ្សភា
កម្ពុជា (PIC) យៅទីស្នា កក់ារសភាយប្រើបបាស់ភាស្បារាងំ 

នាទីបករុងបារសី ប្រយទសបារាងំ។

2នារយសៀលន្ងៃ១៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញទស្ស្កិច្ច

ស្លប្រជំុ ្ ិង្រណាណ ល័យប្រឹទ្ធសភា យៅប្រឹទ្ធសភាបារាងំ។

2នារយសៀលន្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា  បា្អយ ជ្ ើញជា

អធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីយធ្ើ្រទ្រងាហា ញ សតៃី្ីការសិកសាការយប្រើ-

បបាស់ (IPAD) សបម្្រប់ រ្ឹទ្ធសភានាយ្លខាងមែុ យៅ

ស្លប្រជុំ្ិយសស វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញជាអធិ្រតី-

ភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុសតៃី្ី ការងារ្រុគ្គលិក យោយម្្ការអយ ជ្ ើញ

ចូលរមួចា្រ់្ ីប្រធា្នាយកោ្ឋ ្យ�ើង យៅស្លសិកា្ខ -

ស្ោខាងយជើង វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។
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សកម្ភា្ថ្ន ក់ដរឹកនា ំអគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធតីយផ្សងៗ

2នាន្ងៃទី១០  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម  ឈរឹម 
ព្ះេ័ន អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោ្ឋ ្រដ្ឋបាល ្ ិងហិរ ្្ញ -
វតថាុ  ន្អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្អយ ជ្ ើញជា
អធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ្ូរកសរុ្រលទ្ធផលការងាររ្រស់
អគ្គនាយកោ្ឋ ្រដ្ឋបាល  ្ ិងហិរ ្្ញ វតថាុប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨ 
ប្មទាងំទិសយៅការងារឆ្នា ២ំ០១៩ យោយម្្ការអយ ជ្ ើញ
ចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃរីាជការចំណុះឱ្យអគ្គនាយកោ្ឋ ្
រដ្ឋបាល ្ិងហិរ ្្ញ វតថាុ យៅស្លសិកា្ខ ស្ោខាងយជើង 
វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ប៊ុន 
េុទា្ធ  អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោ្ឋ ្យសវាចបា្រ ់្ិងសមូហ-
ភា្ខដ្ដី ន្អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយ ជ្ ើញ
ជាអធ្ិរតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធផលការងាររ្រស់
អគ្គនាយកោ្ឋ ្យសវាចបា្រ ់្ិងសមូហភា្ខដ្ដីប្រចាឆំ្នា ំ
២០១៨ ប្មទាងំយលើកទិសយៅការងារឆ្នា ២ំ០១៩ យោយ
ម្្ការអយ ជ្ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំ ម្រ្តៃីរាជការចំណុះ
អគ្គនាយកោ្ឋ ្យសវាចបា្រ ់ ្ិងសមូហភា្ខដ្ដី  យៅ
ស្លសិកា្ខ ស្ោខាងយជើង  វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នារយសៀលន្ងៃទី១៥  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 
សកេ ចាន់ណា អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោ្ឋ ្្ត័ម៌្្ 
្ិងទំនាកទ់ំ្ ងស្ធារណៈ  ន្អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធ-
សភា  បា្អយ ជ្ ើញជាអធ្ិរតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ្រូកសរ្ុរ
លទ្ធផលការងាររ្រស់អគ្គនាយកោ្ឋ ្្ត័ម៌្្ ្ិងទំនាក-់
ទំ្ងស្ធារណៈប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៨  ្ ិងយលើកទិសយៅការ-
ងារឆ្នា ២ំ០១៩ យោយម្្ការអយ ជ្ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនាំ
ម្រ្តៃីរាជការ ចំណុះអគ្គនាយកោ្ឋ ្្ត័ម៌្្ ្ិងទំនាកទ់ំ្ង
ស្ធារណៈ យៅស្លសិកា្ខ ស្ោខាងយជើង វមិ្្ប រ្ឹទ្ធ-
សភា៕






