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ព្រឹទ្ធសភា្ិនិត្យ និងឱ្យយោបលយ់លើយសចក្តីពរាងចបាប់ចំនួន៧

យោងតាមស្មា រតីអង្គប្រជំុគណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយ៍
ប រ្ឹទ្ធសភា កាល្ីន្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ប រ្ឹទ្ធសភា
ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បា្្រ្តៃសមយ័ប្រជំុយលើកទី៤ 
្ីតិកាលទី៤ យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏ង្ែ់ស់្រ្រស់សយមតៃច-
វ្ុិរលយសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា កាល្ីន្ងៃសុបក ទី៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០
យោយម្្វតតៃម្្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាចូលរមួចំ្ួ្៥៨រូ្រ។

អង្គប្រជំុបា្ដំយណើ រការតាមរយ្រៀ្រវារៈចំ្ ួ្៧ រមួម្្៖
របេៀេវារៈទី១៖ពិនិត្យនិងឱ្យបោេល់បលីបសចក្ីព្រាង

ច្បាេ់ស្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមឱ្យព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជា
ចូលជាសមាជិកននកិច្ចព្ពមបេ្ៀងសព្មាេ់ការអនុវត្េទ-
េ្បញ្ញត្ិននអនុសញ្្សហព្េជាជាតិស្ីពីច្បាេ់សមុព្ទចរុះ
ន្ងៃទី១០ខែធ្នូឆ្្ំ១៩៨២ទាក់ទងនឹងការព្្រេ់ព្្រងនិង
ការអភិរក្សផលស្ពុកព្តផី្្ស់ទីមធ្យមនិងផលស្ពុកព្តីផ្្ស់
ទីឆ្្យ។

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ តាកខ់តងយ�ើងកនាុងយោល្រំណង
យដើម្ធីានា្ូវការយប្រើបបាស់ ្ ិងអភរិក្សផលសតៃុកបតីផ្លា ស់
ទីមធ្យម ្ិងផលសតៃុកបតីផ្លា ស់ទីឆ្ងៃ យប្រក្រយោយចីរភា្
តាមរយៈការអ្ុវតតៃ្រទ្រ្ញ្ញតតៃិរាក់្ ័្ ្ធន្កិច្ចប្មយប្ៀង
ប្រក្រយោយប្រសិទ្ធភា្។

តាមរយៈការចូលជាសម្ជិក ន្កិច្ចប្មយប្ៀងយ្រះ 
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា្រឹងទទួលបា្ផលប្រយោជ្៍
សំខា្់ៗ  ដូចជា៖ ្រង្ហា ញ្ីការយ្រតៃជាញា ចិតតៃរ្រស់កម្ុជាកនាុង
ការចូលរមួយោរះបស្យ ចយំរារះការទទួលែុសបតរូវជារដ្ឋម្្ច ស់
ទងជ់ាតិរ្រស់ែលាួ្ បស្រតាមចបា្រអ់្តៃរជាតិ ្បងរឹងកិច្ចសហ-
ប្រតិ្រតតៃិការកនាុងអ្ុតំ្រ្ ់តំ្រ្ ់្ ិងអ្តៃរជាតិ កនាុងការបគ្រ-់
បគងផលសតៃុកបតីឆលាងខដ្ យលើកកម្ស់ការបគ្រប់គងជលផល
យៅកនាុងត្ំរ្យ់សដ្ឋកិច្ចផ្តៃ ចម់ុែកម្ុជា ទទួលបា្ជំ្ួយ
្រយច្ចកយទស ្ ិងហិរញ្ញ វត្ុ្ីមូល្ិធិ ្ ិយសសសបម្្រអ់្ុវតតៃ
ការង្របគ្រប់គង ្ ិងអភរិក្សធ្ធា្ជលផល ទទួលបា្
ការខចករខំលក្ូវទិ្នា្យ័សតៃី្ី សកមមាភា្យ្ស្ទ ផលចា្រ់
្ិងសមត្ភា្យ្ស្ទ អាចធានាបា្្ូវការយប្រើបបាស់ 
្ិងអភរិក្សផលសតៃុកបតីផ្លា ស់ទីមធ្យម ្ ិងផលសតៃុកបតីផ្លា ស់
ទីឆ្ងៃ យប្រក្រយោយចីរភា្ តាមរយៈការអ្ុវតតៃ្រទ្រ្-
ញ្ញតតៃិរាក់្ ័្ ្ធ ន្កិច្ចប្មយប្ៀងប្រក្រយោយប្រសិទ្ធភា្។

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ តាកខ់តងយ�ើងម្្៣ម្បតា បតរូវ
បា្រដ្ឋសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អ្ុមត័យល់ប្ម
ជាយលើកដំ្រូងចំ្ួ្១១០សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា
ទាងំមូល កាល្ីន្ងៃច្្ទ ទី២៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័
ប្រជំុយលើកទី៣ រដ្ឋសភា្ីតិកាលទី៦។

សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃី ស្យ ឈុ ំអធិ្រតីភា្្រ្តៃសមយ័ប្រជំុយលើកទី៤

ឯកឧតតៃម ម៉ុង ឫទ្ធី យ�ើងអា្របាយការណ៍
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ឯកឧតតៃម យេង សាខុន រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងកសិកមមា រកុាខា
ប្រម្ញ់ ្ិងយ្ស្ទ អមយោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃជីា្ែ់្ស់ 
្ិងម្រ្តៃជីំនាញ បា្អយញជ ើញមកការរារយសចកតៃីបរាងចបា្រ់
យ្រះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យយោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរុងយលើយសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលយោយឥតខកខប្រ
ចំ្ួ្៥៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

របេៀេវារៈទី២៖ពិនិត្យនិងឱ្យបោេល់បលីបសចក្ីព្រាង
ច្បាេ់ស្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមបលីការធានាទូទាត់រេស់
រាជរដ្្ភិបាលននព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជាឱ្យព្កុមហ៊ុន
ហហី្នសឺខសន្បេេ៊លបវនឈ័រ(បែមេូឌា)ឯ.កសព្មាេ់
្របព្មាងសាងសង់សា្្នីយផលិតអ្រ្ិសនីបេីរបដយពន្ឺ
ព្ពរះអាទិត្យអានុភាព២០បមហ្្វា៉្ត់បៅបែត្សា្្យបរៀង។

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ រ្ឹងផតៃល់ឱ្យបករុមហុ៊្ស្ងសង់
ស្្្ីយផលិតអគ្គសិ្ីយដើរយោយ្្លាលឺប្រះអាទិត្យ អា្ុភា្
២០យមហ្កា វ៉ាត ់អាចផលិតអគ្គសិ្ីចំ្ ួ្៣៤,៦៧លា្
គី�ូវ៉ាតយ់ម៉្ងកនាុង១ឆ្នា  ំ រ្ឹងោកឱ់្យដំយណើ រការយៅចុងឆ្នា ំ
២០២០ ម្្ទីតាងំស្្្ីយយលើនផ្ទដីទំហំប្រម្ណ៣០
ហិចតា ស្ិតយៅភូមបិចកយម្ទស ឃុំជីភូ បសរុកបាវតិ យែតតៃ
ស្វា យយរៀង។ 

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ តាកខ់តងយ�ើងម្្៣ម្បតា បតរូវ
បា្រដ្ឋសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អ្ុមត័យល់ប្ម
ជាយលើកដំ្ូរងចំ្ួ្១០៦សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា
ទាងំមូល កាល្ីន្ងៃច្្ទ ទី២៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័
ប្រជំុយលើកទី៣ រដ្ឋសភា្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ស៊យុ សសម រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងខរ ៉្ ិងថ្ម្ល 

អមយោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់ស់្ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញ បា្
អយញជ ើញមកការរារយសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យយោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរុងយលើយសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលយោយឥតខកខប្រ
ចំ្ួ្៥៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

របេៀេវារៈទី៣៖ពិនិត្យនិងឱ្យបោេល់បលីបសចក្ីព្រាង
ច្បាេ់ស្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមបលីការធានាទូទាត់រេស់
រាជរដ្្ភិបាលននព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជាឱ្យព្កមុហ៊ុនរា៉្យ
បៅវ័រសឹេផ្្យឯ.កសព្មាេ់្របព្មាងសាងសង់សា្្នីយ
ផលិតអ្រ្ិសនីបេីរបដយពន្ឺព្ពរះអាទិត្យអានុភាព៣០
បមហ្្វា៉្ត់បៅបែត្េនា្្យមានជ័យ។

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ រ្ឹងផតៃល់ឱ្យបករុមហុ៊្ស្ងសង់
ស្្្ីយផលិតអគ្គសិ្ីយដើរយោយ្្លាលឺប្រះអាទិត្យ អា្ុភា្
៣០យមហ្្គ វ៉ាត ់អាចផលិតអគ្គសិ្ីចំ្ ួ្៥០,០៧លា្
គី�ូវ៉ាតយ់ម៉្ងកនាុង១ឆ្នា  ំ្ រឹងោកឱ់្យដំយណើ រការយៅចុងឆ្នា ំ
២០២០ ម្្ទីតាងំស្្្ីយយលើនផ្ទដីទំហំប្រម្ណ៤១
ហិចតា ស្ិតយៅផលាូវជាតិយលែ៥៦ បករុងសិរយីស្ភណ័ យែតតៃ
្រនា្ទ យម្្ជយ័។

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ តាកខ់តងយ�ើងម្្៣ម្បតា បតរូវ
បា្រដ្ឋសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាអ្ុមត័យល់ប្ម
ជាយលើកដំ្ូរងចំ្ួ្១០៧សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា
ទាងំមូល កាល្ីន្ងៃច្្ទ ទី២៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័
ប្រជំុយលើកទី៣ រដ្ឋសភា្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ស៊យុ សសម រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងខរ ៉្ ិងថ្ម្ល 
អមយោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់ស់្ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញ បា្
អយញជ ើញមកការរារយសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ។

ឯកឧតតៃម យវង ស្ែុ្ យ�ើងការរារយសចក្ីបរាងចបា្រ់ ឯកឧតតៃម ជា យជដ្ឋ យ�ើងអា្របាយការណ៍
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អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យយោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរុងយលើយសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលយោយឥតខកខប្រ
ចំ្ួ្៥៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

របេៀេវារៈទី៤៖ពិនិត្យនិងឱ្យបោេល់បលីបសចក្ីព្រាង
ច្បាេ់ស្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមបលីការធានាទូទាត់រេស់
រាជរដ្្ភិបាលននព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជាឱ្យព្កុមហ៊ុន
រ្៉ាយសិនបអបនីជី(បែមេូឌា)បាតេ់ំេងឯ.កសព្មាេ់
្របព្មាងសាងសងស់ា្្នីយផលិតអ្រ្ិសនីបេីរបដយពន្ឺ
ព្ពរះអាទិត្យអានុភាព៦០បមហ្្វ្៉ាត់បៅបែត្បាត់េំេង។

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ រ្ឹងផតៃល់ឱ្យបករុមហុ៊្ស្ងសង់
ស្្្ីយផលិតអគ្គសិ្ីយដើរយោយ្្លាលឺប្រះអាទិត្យ អា្ុភា្
៦០យមហ្្គ វ៉ាត ់អាចផលិតអគ្គិស្ីចំ្ ួ្១០៧,៥លា្
គ�ូីវ៉ាតយ់ម៉្ងកនាុង១ឆ្នា  ំ្ រឹងោកឱ់្យដំយណើ រការយៅចុងឆ្នា ំ
២០២០ ម្្ទីតាងំស្្្ីយយលើនផ្ទដីទំហំប្រម្ណ៨០
ហិចតា ស្ិតយៅភូមសូិភ ីឃុំអ្លាងរ់ុ្ បសរុក្មាយោល យែតតៃ
បាតដ់ំ្រង។ 

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ តាកខ់តងយ�ើងម្្៣ម្បតា បតរូវ
បា្រដ្ឋសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អ្ុមត័យល់ប្ម
ជាយលើកដំ្ូរងចំ្ួ្១០៥សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា
ទាងំមូល កាល្ីន្ងៃច្្ទ ទី២៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័
ប្រជំុយលើកទី៣ រដ្ឋសភា្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ស៊យុ សសម រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងខរ ៉្ ិងថ្ម្ល 
អមយោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់្ស់ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញ បា្
អយញជ ើញមកការរារយសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យយោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរុងយលើយសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលយោយឥតខកខប្រ
ចំ្ួ្ ៥៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

របេៀេវារៈទី៥៖ពិនិត្យនិងឱ្យបោេល់បលីបសចក្ីព្រាង
ច្បាេ់ស្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមបលីការធានាទូទាត់រេស់
រាជរដ្្ភិបាលននព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជាឱ្យព្កុមហ៊ុន
បស្ប្កអុីនហ្ីនីតឯ.កសព្មាេ់្របព្មាងសាងសង់សា្្នីយ
ផលិតអ្រ្ិសនីបេីរបដយពន្ឺព្ពរះអាទិត្យអានុភាព៣០
បមហ្្វា៉្ត់បៅបែត្បរាធិ៍សាត់។

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ រ្ឹងផតៃល់ឱ្យបករុមហុ៊្ស្ងសង់
ស្្្ីយផលិតអគ្គសិ្ីយដើរយោយ្្លាលឺប្រះអាទិត្យ អា្ុភា្
៣០យមហ្្គ វ៉ាត ់អាចផលិតអគ្គិស្ីចំ្ួ្៤៨លា្គី�ូវ៉ាត់

យម៉្ងកនាុង១ឆ្នា  ំ រ្ឹងោកឱ់្យដំយណើ រការយៅចុងឆ្នា ២ំ០២០ 
ម្្ទីតាងំស្្្ីយយលើនផ្ទដីទំហំប្រម្ណ៤០ហិចតា ស្ិត
យៅចយនាលា រះផលាូវជាតិយលែ៥ ្ិងផលាូវជាតិយលែ៥៣B កនាុងភូមិ
អ្្សកាតៃ ម ឃំុស្នា អ្សា បសរុកបកគរ យែតតៃយរាធិ៍ស្ត។់ 

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ តាកខ់តងយ�ើងម្្៣ម្បតា បតរូវ
បា្រដ្ឋសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អ្ុមត័យល់ប្ម
ជាយលើកដំ្ូរងចំ្ួ្១០៧សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា
ទាងំមូល កាល្ីន្ងៃច្្ទ ទី២៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័
ប្រជំុយលើកទី៣ រដ្ឋសភា្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ស៊យុ សសម រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងខរ ៉្ ិងថ្ម្ល 
អមយោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់ស់្ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញ បា្
អយញជ ើញមកការរារយសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យយោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរុងយលើយសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលយោយឥតខកខប្រ
ចំ្ួ្៥៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

របេៀេវារៈទី៦៖ពិនិត្យនិងឱ្យបោេល់បលីបសចក្ីព្រាង
ច្បាេ់ស្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមបលីការធានាទូទាត់រេស់
រាជរដ្្ភិបាលននព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជាឱ្យព្កុមហ៊ុន
ធីបអសេ៊ីភីបសកុងបៅវ័រខអ៊នមីបនីរ៉លែមបភនីលីមីធីត
ននសាធារេរេ្ឋព្េជាធិេបតយ្យព្េជាមានិតឡាវ។

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ ្រឹងផតៃល់ឱ្យប្រះរាជាណាចបក
កម្ុជាទទួលបា្្ូវអត្ប្រយោជ្ោ៉៍ងធំយធង ខដលអាច
រមួចខំណកកនាុងការអ្ុវតតៃយោល្យោបាយរ្រស់រាជរោ្ឋ -
ភបិាល កនាុងការអភវិឌ្ឍយសដ្ឋកិច្ច សង្គម ្ិងយលើកកម្ស់
កបមតិជីវភា្រ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋ កនាុងការធានាដល់ការផ្គត-់
ផ្គងអ់គ្គសិ្ីយប្រើបបាស់ឱ្យបា្បគ្រប់ោ្ ់ទាងំយៅទីប្រជំុជ្
្ិងជ្្រទ ប្រក្រយោយ្ិរ្តៃរភា្ ស្ិរភា្ ប្រសិទ្ធភា្ 
្ិងម្្តនមលាសមរម្យ។

យរាងចបកផលិតអគ្គិស្ីយ្រះ ម្្អា្ុភា្ផលិត១.៨០០
យមហ្កា វ៉ាត ់ខដលម្្អាណតតៃិរយៈយ្ល ៣០ឆ្នា  ំ្ រឹងចា្រយ់ផតៃើម
ដយំណើ រការយៅខែតុលា ឆ្នា ២ំ០២៤ យលើទំហំវ ិ្ ិយោគសរុ្រ
ចំ្ួ្៣.៥៤៥លា្ដុលាលា រអាយមរកិ គិតទាងំយហោ្ឋ រចនា-
សម្័្ ្ធអណតៃូ ងខរធ៉្ូយង្មា យរាងចបកផលិតអគ្គិស្ី អ្ុស្្្ីយ
្ិងខែ្ស្រណាតៃ ញ្រញជូ ្អគ្គិស្ី ខដលម្្តុងស្ុយង៥០០
គី�ូវ ៉ុល ប្រខវង៣០០គី�ូខមប៉ត មកដល់ប្ំខដ្ ខដលស្ិត
យៅយែតតៃចំប៉ាស្ក ់ប្រយទសឡាវ ជា្រ់្ រឹងយែតតៃប្រះវហិ្រ
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ប្រយទសកម្ុជា។

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ តាកខ់តងយ�ើងម្្៣ម្បតា បតរូវ

បា្រដ្ឋសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អ្ុមត័យល់ប្ម

ជាយលើកដំ្ូរងចំ្ួ្១០៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា

ទាងំមូល កាល្ីន្ងៃច្្ទ ទី២៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័

ប្រជំុយលើកទី៣ រដ្ឋសភា្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ស៊យុ សសម រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងខរ ៉្ ិងថ្ម្ល 

អមយោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់្ស់ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញ បា្

អយញជ ើញមកការរារយសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យយោ្រល់ឯកភា្

ទាងំបសរុងយលើយសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលយោយឥតខកខប្រ

ចំ្ួ្៥៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

របេៀេវារៈទី៧៖ពិនិត្យនិងឱ្យបោេល់បលីបសចក្ីព្រាង

ច្បាេ់ស្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមបលីការធានាទូទាត់រេស់

រាជរដ្្ភិបាលននព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជាឱ្យព្កុមហ៊ុន

បសកុងសឺមម័លបៅវ័រខផន្ែមបផនីលីមីធីតននសាធារេ

រេ្ឋព្េជាធេិបតយ្យព្េជាមានិតឡាវ។

យរាងចបកផលិតអគ្គិស្ីយ្រះ ម្្អា្ុភា្ផលិត៦០០

យមហ្្គ វ៉ាត ់ម្្អាណតតៃរិយៈយ្ល ៣០ឆ្នា  ំ្រឹងចា្រយ់ផតៃើម

ដយំណើ រការយៅខែតុលា ឆ្នា ២ំ០២៤ យលើទំហំវ ិ្ ិយោគសរុ្រ

ចំ្ួ្១.៤២៥លា្ដុលាលា រអាយមរកិ គិតទាងំយហោ្ឋ រចនា-

សម្័្ ្ធអណតៃូ ងខរធ៉្ូយង្មា យរាងចបកផលិតអគ្គិស្ី អ្ុស្្្ីយ

្ិងខែ្ស្រណាតៃ ញ្រញជូ ្អគ្គិស្ី ខដលម្្តុងស្ុយង៥០០

គី�ូវ ៉ុល ប្រខវង៣០០គី�ូខមប៉ត មកដល់ប្ំខដ្ ខដលស្ិត

យៅយែតតៃចំប៉ាស្កប់្រយទសឡាវ ជា្រ់្ រឹងយែតតៃប្រះវហិ្រ 

ប្រយទសកម្ុជា។

យសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ តាកខ់តងយ�ើងម្្៣ម្បតា បតរូវ

បា្រដ្ឋសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អ្ុមត័យល់ប្ម

ជាយលើកដំ្ូរងចំ្ួ្១០៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា

ទាងំមូលកាល្ីន្ងៃច្្ទ ទី២៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័

ប្រជំុយលើកទី៣ រដ្ឋសភា្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ស៊យុ សសម រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងខរ ៉្ ិងថ្ម្ល 

អមយោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់ស់្ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញ បា្

អយញជ ើញមកការរារយសចកតៃីបរាងចបា្រយ់្រះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យយោ្រល់ឯកភា្

ទាងំបសរុងយលើយសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលយោយឥតខកខប្រ

ចំ្ួ្៥៨សំយ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល៕

(អត្្រទ៖ យទ្ មករា ្ិងរូ្រភា្៖គង ់ោ៉រ ី្ )

ឯកឧតតៃម សុ៊យ ខសម យ�ើងការរារយសចក្ីបរាងចបា្រ់

ទិដ្ឋភា្សម្ជិក សម្ជិកាប រ្ឹទ្ធសភា យលើកនដអ្ុមត័យសចក្ីបរាងចបា្រ់
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នាប្រឹកន្ងៃទី២៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ សយមតៃចវ្ិរុលយសនា-
ភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្រះរាជាណាចបក-
កម្ុជា បា្អយញជ ើញជាអធ្ិរតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់យ្រើកស្នាិបាត
្រូកសរុ្រការង្រ១៦ខែដំ្រូង ្ិងទិសយៅការង្រឆ្នា ២ំ០២០ 
រ្រស់ឧតតៃមបករុមប្ររឹកសា្ិយបោរះ ្ិងផតៃល់យោ្រល់ យោយ
ម្្ការចូលរមួ្ីគណ្រក្ស្យោបាយចំ្ួ្១៦ ខដលជា
សម្ជិកឧតតៃមបករុមប្ររឹកសា្ិយបោរះ ្ិងផតៃល់យោ្រល់ យៅ
ស្លប្រជំុសណា្ឋ ោរសុខាយរសីុ៉ដង ់ស្ិតកនាុងសង្កា តយ់បជាយ-
ចង្វា រ ែណ្ឌ យបជាយចង្វា រ រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

យៅកនាុងឱកាសយនារះ សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ
ប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្ខ្លាង្ូវការយកាតសរយសើរ ្ ិងវាយតនមលា
ែស់្ចយំរារះថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ូល ន្គណ្រក្ស្យោបាយចំ្ួ្-
១៦ខដលបា្ឯកភា្ោនា ្រយងកាើតឧតតៃមបករុមប្ររឹកសា្ិយបោរះ 

្ិងផតៃល់យោ្រល់យ្រះយ�ើង បស្រតាមសភា្ការណ៍ជាក់
ខសតៃងរ្រស់ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។ យោងតាមប្រះរាជ-
បករឹត្យសតៃី្ី ការយរៀ្រចំ ្ិងការប្រប រ្ឹតតៃយៅ ន្ឧតតៃមបករុមប្ររឹកសា
្ិយបោរះ ្ិងផតៃល់យោ្រល់ យលែ៖ ្ស/រកត/០៩១៨/៩៣២ 
ចុរះន្ងៃទី៦ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៨។ ឧតតៃមបករុមប្ររឹកសា្ិយបោរះ 
្ិងផតៃល់យោ្រល់ គលឺជាយ្តៃការ្ិយបោរះ ្ិងផតៃល់យោ្រល់
រ្រស់គណ្រក្ស្យោបាយជូ្រាជរោ្ឋ ភបិាល យបរៅបក្រែណ័្ឌ
សភា កនាុងយោលយៅយលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភា្ការង្រ យដើម្ជីា
ប្រយោជ្ដ៍ល់ការ្រយបមើយសវាជូ្ប្រជាជ្ ្ិងការអភវិឌ្ឍ
សង្គមជាតិ ប្រក្រយោយសកាតៃ ្ុ្ល។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្សយងកាតយឃើញថ្ ថ្នា ក់
ដរឹកនាកំំ្ូលន្គណ្រក្ស្យោបាយទាងំ១៦ បា្ែិតែំ
ប្ររឹងខប្រងសយបមចបា្លទ្ធផលគួរជាទីយម្ទ្ៈោ៉ង
នបកខលង ម្្ជាអាទិ៍ ៖១-លទ្ធិប្រជាធិ្រយតយ្យយសរ ី្ ហុ-
្រក្ស បតរូវបា្្បងរឹង្បងីកបស្រតាមរដ្ឋធមមា្ុញ្ញ  ន្ប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា។ ២-រាជរោ្ឋ ភបិាលទទួលបា្្ូវធាតុចូល
្ីយ្តៃការយបរៅបក្រែណ័្ឌ សភា យដើម្យីលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភា្
ការង្ររ្រស់ស្្្រ័្ រដ្ឋ ្ិងអាជាញា ធរបគ្រជ់ា្ថ់្នា ក។់ ៣-
ការចូលរមួមតិដល៏្អៗរ្រស់ឧតតៃមបករុមប្ររឹកសា្ិយបោរះ ្ិង
ផតៃល់យោ្រល់យលើយសចកតៃីបរាងចបា្រ ់្ ិងយលើលិែិត្រទោ្ឋ ្
គតិយុតតៃនានារ្រស់រាជរោ្ឋ ភបិាល បា្ចូលរមួចំខណកយធវាើ
ឱ្យែលារឹមស្រន្យសចកតៃីបរាងចបា្រ ់្ ិងលិែិត្រទោ្ឋ ្គតិ-
យុតតៃទាងំយនារះកា្ខ់តសុបករឹតខ្មយទៀត។ ៤-លទ្ធផលនានា
រ្រស់ឧតតៃមបករុមប្ររឹកសា្ិយបោរះ ្ិងផតៃល់យោ្រល់ បា្រមួ

ទិដ្ឋភា្ន្ស្នាិបាត្រូកសរ្ុរការង្រ១៦ខែ រ្រស់ឧត្មបករុមប្ររឹកសា្ិយបោរះ ្ិងផ្ល់យោ្រល់

សយមច្ពបធានព្រឹទ្ធសភាអយ ជ្ ើញយបើកសន្ិបាតបូកសរបុការងារ
១៦សខដំបូង របសឧ់ត្មពករុមពបរឹកសា្ិយពរោះ និងផ្លយ់ោបល់

សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃ ីស្យ ឈុ ំអធ្ិរតីភា្កនាុង្ិធីយ្រើកស្នាបិាត្ូរកសុ្រ
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ចំខណកដល់ការខ្រកសាស្តៃិភា្ ស្ិរភា្្យោបាយ ស្តៃិ-
សុែស្ធារណៈ ្ិងអភវិឌ្ឍ្ប៍្រយទសជាតិ បស្រតាម
្ំរណងបបាថ្នា ដ៏្ ិសិដ្ឋរ្រស់ប្រជាជ្ ្ិង៥-បា្ទ្រស់្កា ត់
្ូវការ្រ៉ុ្្រង៉យបជៀតខបជក្ីខាងយបរៅមកយលើកិច្ចការនផ្ទកនាុង
កម្ុជា យបកាមយលសប្រជាធ្ិរយតយ្យ ្ិងសិទ្ធិម្ុស្ស។ ជា
លទ្ធផលសរ្ុរ១៦ខែក្លាងយៅយ្រះ ឧតតៃមបករុមប្ររឹកសា្ិយបោរះ 
្ិងផតៃល់យោ្រល់ បា្រមួវភិាគទា្ោ៉ងម្្ប្រសិទ្ធភា្
ដល់ការអ្ុវតតៃយោល្យោបាយរ្រស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ន្
រដ្ឋសភា ្ីតិកាលទី៦យ្រះ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ កថ់្ យបកាមការដរឹកនាំ
ដប៏តរឹមបតរូវ ឈ្លា សនវ ្ ិងប្រក្រយោយគតិ្រណ្ឌិ តរ្រស់សយមតៃច
អគ្គមហ្យសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាបា្្រឹង
កំ្ុងយបារះជហំ្្យៅមុែយលើម្ោ៌ា ស្តៃិភា្ ប្រជាធិ្រយតយ្យ 
្ីតិរដ្ឋ សហប្រតិ្រតតៃកិារ ្ិងអភវិឌ្ឍ្ ៍យបកាមមលា្រន់្ស្តៃិ-

ភា្ ្ិងការអភវិឌ្ឍ។ ប្រជាជ្បា្ រ្ឹងកំ្ុងរស់យៅយោយ
សុែដុមរមនា កនាុងសង្គមជាតិយោយោមា ្ការយរ ើសយអើងអំ្ ី
អតីតកាល យភទ ្ ូជស្ស្ ៍ជំយ្ឿស្សនា ្ ិនានា ការ្យោ-
បាយ ្ិងឋា្ៈកនាុងសង្គមយ�ើយ។ យ្រើោមា ្ស្តៃិភា្ ោមា ្
ការអភវិឌ្ឍយទ គលឺម្្ខតការវនិាសហិ្ យហ្ចយខាលា ចផសា ្ិង
ការខ្រកបាក ់ដូចកនាុងតំណាកក់ាលខដលប្រជាជាតិធាលា ្រឆ់លាង
កាតក់នាុងសមយ័ស្រង្្គ ម ្ ិងរ្រ្រប្រល័យ្ូជស្ស្្៍រ៉ុល-
្ត។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្សងកាតធ់ងៃ្ថ់្ យយើងទាងំអស់
ោនា បតរូវែិតែំខ្រកសាស្តៃិភា្ ឯករាជ្យភា្ អធិ្រយតយ្យភា្ 
្ិង្រូរណភា្ខដ្ដីរ្រស់ប្រយទសជាតិ ឱ្យបា្រ រឹងម្កំនាុង
បគ្រស្់្្ភា្ ្ិងបគ្រក់ាលៈយទសៈ ្ិងស្ិតយស្រគងវ់ង្ស
ជា្ិច្ច្ិរ្តៃរ ៍យដើម្ជីាគុណប្រយោជ្ដ៍ធ៏យំធងសបម្្រកូ់្
យៅយយើង ទាងំកនាុងជំនា្្់រច្ចុ្រ្្នា ្ិងជំនា្ត់យរៀងយៅ។
ជាមយួយនារះ សយមតៃចកយ៏សនាើឧតតៃមបករុមប្ររឹកសា្ិយបោរះ ្ិងផតៃល់-
យោ្រល់ ្រ្តៃយ្រសកកមមាដឧ៏តតៃុង្គឧតតៃមរ្រស់ែលាួ្តាមស្មា រតី
ន្អង្គស្នាិបាតនាយ្លយ្រះបា្ោកយ់ចញ។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងកនាុងនាមសយមតៃចផ្្ទ ល់ សយមតៃច
ប្រធា្ប្រឹទ្ធសភាម្្សុទិដ្ឋិ្ិយមែ្ស់ថ្ ឧតតៃមបករុមប្ររឹកសា
្ិយបោរះ ្ិងផតៃល់យោ្រល់ រ្ឹងសយបមចបា្្ូវសមទិ្ធផល
្មាីៗ  ្ ិងធំៗ ជាងយ្រះយៅយទៀត ចា្រ់្ ីយបកាយស្នាិបាតប្រក្រ
យោយអត្្យ័យ្រះតយៅ។ ជាមយួោនា យ្រះ សយមតៃចប្រធា្
ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ប្រកាសយ្រើកស្នាិបាត្រូកសរុ្រការង្រ១៦
ខែដំ្ូរង ្ ិងទិសយៅការង្រឆ្នា ២ំ០២០ រ្រស់ឧតតៃមបករុម-
ប្ររឹកសា្ិយបោរះ ្ិងផតៃល់យោ្រល់ចា្រ់្ ីយ្លយ្រះតយៅ៕

(អត្្រទ៖ អ៊ុក ្រ៉ូលី្ ្ិងរូ្រភា្៖ គង ់ោ៉រ ី្ )

សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី ស្យ ឈុ ំខ្លាងយ្រើកស្នាិបាត

ទិដ្ឋភា្ន្ស្នាិបាត្រូកសរ្ុរការង្រ១៦ខែ រ្រស់ឧត្មបករុមប្ររឹកសា្ិយបោរះ ្ិងផ្ល់យោ្រល់
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សយមច្ពបធានព្រឹទ្ធសភាអនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតទតីម័រខាងយកើត 
ចូលជួបសសម្ងការគួរសម និងជពរាបលា

នាប្រឹកន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ យវលាយម៉្ង៧:៣០

នាទីសយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា

ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យយលាកជំទាវ 

យហវេលតីសុតីដាយដ យដ ស៊សូា ហ្គូសទសរស (Felicidade de

Sousa Guterres) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិ្មញ្ញ  ្ ិងយ្ញសមត្-

ភា្ ន្ស្ធារណរដ្ឋប្រជាធិ្រយតយ្យទីមរ័ខាងយកើត ចូលជួ្រ

សខមតៃងការគួរសម ្ិងជបម្្រលា យៅវមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ្ិងកនាុង

នាមសយមតៃចផ្្ទ ល់ សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបា្

សខមតៃង្ូវការយកាតសរយសើរ ្ិងវាយតនមលាែ្ស់ចំយរារះយជាគ-

ជយ័ន្យ្រសកកមមាការទូតរ្រស់យលាកជំទាវ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

យៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ខដលបា្រមួចំខណក្បងរឹង-

្បងីកកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រយទស ្ ិងប្រជាជ្ទាងំ

្ីរ ឱ្យទទួលបា្ផលប្រយោជ្ដ៍ធ៏យំធងយៅវញិយៅមក។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្កតស់ម្្គ ល់យឃើញថ្ 

យលាកជំទាវ ្ិងស្្្ទូតន្ស្ធារណរដ្ឋប្រជាធិ្រយតយ្យ

ទីមរ័ខាងយកើត ប្រចាបំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បា្្ំរយ្ញ

ភារកិច្ចោ៉ងល្អប្រយសើរ ្ ិងម្្ទំនាកទ់ំ្ ង កិច្ចសហប្រតិ-

្រតតៃកិារល្អជាមយួ្រឹងថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីបគ្រលំ់ោ្រថ់្នា ក ់្ិង

ជាមយួ្រឹងបកសួង ស្្្រ័្  អាជាញា ធរ យែតតៃ បករុង ជា្ិយសស

ជាមយួ្រឹងប្រជាជ្កម្ុជា។

យៅកនាុងឱកាសយនារះ យលាកជំទាវ យហវេលតីសុតីដាយដ យដ

ស៊សូា ហ្គូសទសរស បា្ខ្លាងអំណរគុណចំយរារះសយមតៃច-

វ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្

ចំណាយយ្លយវលាដម៏្្តនមលាអ្ុញ្្ញ តឱ្យយលាកជំទាវចូល

ជួ្រសខមតៃងការគួរសម ្ិងជបម្្រលានាយ្លយ្រះ។ 

យលាកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបា្កតស់ម្្គ ល់ថ្  កនាុង

អ�ុំងយ្ល្ំរយ្ញយ្រសកកមមាការទូតរយៈយ្ល៤ឆ្នា រំ្រស់

យលាកជំទាវយៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា យលាកជំទាវបា្

ទទួលយជាគជយ័ កយ៏ោយស្រខតម្្ការោបំទ្ីប រ្ឹទ្ធសភា 

រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ិងបគ្រស្់្្រ័្ ជាតិ ខដលជំរុញឱ្យ

ទំនាកទ់ំ្ ង ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រយទសទាងំ្ីរ

កម្ុជា ្ ិងទីមរ័ខាងយកើត ម្្ការរកីចយបមើ្ ។ ជាមយួោនា យ្រះ

 

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ្រសវនាការ

យលាកជំទាវ Felicidade de Sousa Guterres ្ិងសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា
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យលាកជំទាវកប៏ា្សខមង្្ូវយសចក្ីរកីរាយជាខាលា ងំយោយ

យឃើញថ្យសដ្ឋកិច្ចកម្ុជាម្្ការរកីចយបមើ្   ្ ិងអភវិឌ្ឍ្៍

ោ៉ងឆ្្ររ់ហ័ស យបកាមការដរឹកនារំ្រស់សយមតៃចអគ្គមហ្-

យសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្ប្រះរាជា-

ណាចបកកម្ុជា ខដលយធវាើឱ្យប្រយទសកម្ុជាម្្កំយណើ ្

យសដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម៧% កនាុងរយៈយ្លជាង្ីរទសវត្សរម៍ក

យហើយ។ យលាកជំទាវបា្សយងកាតយឃើញថ្ យៅរាជធា្ី

ភនាយំ្ញម្្ការរកីចយបមើ្ ខាលា ងំយលើវស័ិយយហោ្ឋ រចនាសម្័្ ្ធ 

ផលាូវ ្នាល់ ស្្្អាកាស ្ិងអោរែ្ស់ៗជាយបចើ្ យហើយអវាី
ខដលយលាកជំទាវបា្យមើលយឃើញទាងំអស់យ្រះ យលាកជំទាវ

្រឹងយកយៅជបម្្រជូ្រោ្ឋ ភបិាលទីមរ័ខាងយកើត  យដើម្សិីកសា

យឈវាងយល់អំ្ ី ការអភវិឌ្ឍ ការរកីចយបមើ្  ្ិងការខកទបមង់

យលើបគ្រវ់ស័ិយយ្រះ គលឺជាគំរូមយួ ្ិង្រទ្ិយស្ធ្ដ៍ល៏្អ

សបម្្រប់្រយទសទីមរ័ខាងយកើតផងខដរ។ កនាុងនាមរោ្ឋ ភបិាល

ទីមរ័ខាងយកើត យលាកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបា្ខ ល្ាងអំណរ-

គុណចំយរារះរាជរោ្ឋ ភបិាល ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 

ខដលបា្ោបំទឱ្យប្រយទសទីមរ័ខាងយកើត ចូលជាសម្ជិក

អាស៊្្យ្ញសិទ្ធិ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្សខមតៃង្ូវ យសចកតៃីយ្ញ

ចិតតៃ ្ ិងវាយតនមលាែ្ស់ចំយរារះទំនាកទ់ំ្ង ្ ិងកិច្ចសហប្រតិ-

្រតតៃិការដល៏្អយលើបគ្រវ់ស័ិយរវាងប្រជាជ្ ្ិងប្រយទសទាងំ

្ីរ។ ថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ ូល ្ិងម្រ្តៃជីា្ែ់្ស់បគ្រលំ់ោ្រថ់្នា ក ់

បា្ផ្លា ស់្រតៃូរទស្ស្កិច្ចោនា យៅវញិយៅមកជា្រ្តៃ្រនា្ទ ្រ ់្ិង

បា្ោបំទោនា យៅវញិយៅមកយលើ្រញ្ហា ជាយបចើ្ កនាុងបក្រែណ័្ឌ

កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការអ្តៃរជាតិ។ ជាមយួោនា យ្រះ កនាុងនាម

ប រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ្ិងរាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ុជា សយមតៃចប្រធា្

ប រ្ឹទ្ធសភា សូមោបំទប្រយទសទីមរ័ខាងយកើត ចូលជាសម្ជិក

អាស៊្្។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ កថ់្ យបកាមការែិតែំ

សបម្រសបមរួលរ្រស់យលាកជំទាវ ប្រយទសទាងំ្ីរបា្ចុរះ

ហត្យលខាយលើកិច្ចប្មយប្ៀង ្ិងអ្ុស្សរណយោគយល់

រវាងប្រយទសទាងំ្ីរជាយបចើ្ យហើយតាមរយៈន្កិច្ចប្ម-

យប្ៀងទាងំអស់យ្រះ រ្ឹងកាលា យជាចលករជំរុញកំយណើ ្រាណិ-

ជជកមមា ជំរុញការផ្លា ស់្រតៃូរយទសចរណ៍ វ្រ្ធម៌ា វ ិ្ ិយោគ ្ិង

ការផ្លា ស់្រតៃូរម្ុស្សកនាុងយ្លអនាគតជាកជ់ា្ុំខា្។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា្រឹងយបតៀម

ែលាួ្ជា្ិច្ច្រ្តៃយធវាើកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការដជិ៏តសនាិទ្ធជាមយួ្រឹង

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទីមរ័ខាងយកើត្មាី ្ិងស្្្ទូតទីមរ័ខាងយកើត

ប្រចាបំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា យដើម្រីមួចំខណក្បងរឹង្បងីក

ចំណងមតិតៃភា្ ្ ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ ខដល រ្ឹងនាមំក

្ូវផលប្រយោជ្យ៍ៅវញិយៅមកជូ្ប្រជាជ្ ្ ិងប្រយទស

ទាងំ្ីរ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ប្រសិទ្ធ្រជូ្យលាកជំទាវ

យហវេលតីសុតីដាយដ យដ ស៊សូា ហ្គូសទសរស សូមម្្សុែ-

ភា្ល្អ្ររ្ូិររណ៍ ្ិងទទួលបា្យជាគជយ័បគ្រភ់ារកិច្ច៕

(អត្្រទ៖ ្ុត សច្ចៈ ្ិងរ្ូរភា្៖ គង ់ោ៉រ ី្ )

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទីមរ័ខាងយកើត ្តរូ្រអ្ុសសាវរយីជ៍ាមយួសយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី ស្យ ឈុំ
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សយម្ចពបធានព្រឹទ្ធសភាទទួលជួបពបធានគណៈករាមា ធិការអចិន្រនយ្ទ៍ទួល
បន្ុកកិច្ចការបរយទស ននរដ្ឋសភាសាធារណរដ្ឋពបជារានិតបង់កាលា យដស

នារយសៀលន្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យវលាយម៉្ង

១៥:០០នាទី យៅវមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃ ី

សាយ ឈុ ំប្រធា្ប្រឹទ្ធសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 

បា្ទទួលជ្ួរសវនាការជាមយួ រ្ឹងឯកឧតតៃម Muhammad 

Faruk Khan ប្រធា្គណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយទ៍ទួល្រ្្ទុក

កិច្ចការ្ររយទស  ន្រដ្ឋសភាស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្្ិត

្រងក់ាលា យដស កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតៃមដរឹកនាគំណៈប្រតិភូ

មក្ំរយ្ញទស្ស្កិច្ចផលាូវការយៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងកនាុងនាមសយមតៃចផ្្ទ ល់ សយមតៃច-

វ្ិរុលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្សខមតៃង្ូវការស្វា គម្ ៍

ចយំរារះដំយណើ រទស្ស្កិច្ចផលាូវការរ្រស់ឯកឧតតៃម ្ិងគណៈ-

ប្រតិភូយៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា  តាមរយៈដយំណើ រទស្ស្-

កិច្ចនាយ្លយ្រះ ្ិតជារមួចំខណកដល់ការ្បងរឹង្បងីក្ូវ

ចំណងមតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតិតៃការដល៏្អរវាងប្រជា-

ជ្ រោ្ឋ ភបិាល ្ិងអង្គការ្ីតិ្រ្ញ្ញតតៃិន្ប្រយទសទាងំ្ីរ

ផងខដរ។

យៅកនាុងឱកាសយនារះ ឯកឧតតៃម Muhammad Faruk Khan 

បា្ខ្លាងអំណរគុណចំយរារះសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ខដល

បា្ចំណាយយ្លដម៏្្តនមលាទទួលជ្ួរគណៈប្រតិភូ។ 

ឯកឧតតៃមបា្្រញ្ជ កថ់្ ប្រយទសកម្ុជា ្ិងប្រយទស្រង-់

កាលា យដសម្្ទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ

ល្អរវាងប្រជាជ្ ្ិងប្រយទសទាងំ្ីរតាងំ្ីយូរលងណ់ាស់

មកយហើយ តាមរយៈទំនាកទ់ំ្ ងយ្រះ ប្រយទសទាងំ្ីរម្្

ការផ្លា ស់្រតៃូរដំយណើ រទស្ស្កិច្ចន្ថ្នា កដ់រឹកនាជំា្ែ់្ស់

ដូចជា៖  យលាកជំទាវប្រធា្រដ្ឋសភា ដំយណើ រទស្ស្កិច្ច

រវាងនាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្ប្រយទសទាងំ្ីរ ្ិងថ្នា កដ់រឹកនាំ

ការង្រ្រយច្ចកយទសរវាងបកសួងជំនាញផងខដរ។  

ឯកឧតតៃមបា្សខមតៃង្ូវយសចកតៃីរកីរាយ ខដលកនាុងរយៈ-

យ្ល១០ឆ្នា មំកយ្រះ ប្រយទសកម្ុជាម្្ថ្នា កដ់រឹកនាដំល៏្អ 

ខដលបា្ដរឹកនាបំ្រយទសកមុ្ជាឱ្យម្្ការរកីចយបមើ្ ខាលា ងំ

យលើបគ្រវ់ស័ិយ ខដលយធវាើឱ្យយសដ្ឋកិច្ចប្រយទសកម្ុជាម្្

កយំណើ ្ោ៉ងឆ្្ររ់ហ័សកនាុងរយៈយ្ល្ីរទសវត្សរក៍្លាង

គណៈប្រតិភូ្រងក់ាលា យដស សម្ជកិប រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ្ិងថ្នា កដ់រឹកនាអំគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាចូលរមួកនាុងជំ្ួ្រសវនាការ

ឯកឧតតៃម Muhammad Faruk Khan ្ិងសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា
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មកយ្រះ។

ឯកឧតតៃមបា្ជបម្្រអំ្ី យោល្រំណងរ្រស់គណៈប្រតិភូ

មក្ំរយ្ញទស្ស្កិច្ចយៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជានាយ្ល

យ្រះគលឺ៖ទី១-យដើម្្ីរយងកាើ្ឱ្យម្្ទំនាកទ់ំ្ងកា្ខ់តជិតសនាិទ្ធ

រវាងអង្គការ្ីតិ្រ្ញ្ញតតៃិន្ប្រយទសទាងំ្ីរ ទី២-យដើម្យីលើក

កម្ស់ឱ្យកា្ខ់តប្រយសើរយ�ើង ្ិងយឈវាងយល់ោនា យៅវញិយៅ

មក្ូវកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិារន្ប្រយទសទាងំ្ីរឱ្យកា្ខ់ត

រ រឹងម្្ំរខ្្មយទៀត។ ជាមយួោនា យ្រះ ឯកឧតតៃមបា្ជបម្្រជូ្

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាអំ្ ី ្រញ្ហា លំបាករ្រស់ប្រយទស

្រងក់ាលា យដស គលឺការហូរចូល្ូវជ្អយនាតៃ ប្រយវស្ោ៉៍ងស្្ធរឹក-

សនា្ធ ្រចូ់លមកកនាុងប្រយទស្រងក់ាលា យដស។ ្រច្ចុ្រ្្នាយ្រះម្្

ជ្អយនាតៃ ប្រយវស្រ៍ ៉ូហុីងោ៉ជាង១លា្១ខស្នាក ់បា្

យភៀសែលាួ្មករស់យៅកនាុងប្រយទស្រងក់ាលា យដស។ 

ឯកឧតតៃមបា្្រញ្ជ កថ់្ ទំនាកទ់ំ្ងការទូតកម្ុជា-

្រងក់ាលា យដស បតរូវបា្ផ្ួចយផតៃើមយ�ើងយៅកនាុងកិច្ចប្រជំុកំ្ូល

មយួរវាងប្រះករុណាប្រះបាទសយមតៃចប្រះ នយោត្ម សតីហន ុ 

“ប្រះ្ររមរត្យកាដ្ឋ” ជាមយួ្រឹង្ិរតាជាតិរ្រស់្រងក់ាលា យដស 

យៅឆ្នា ១ំ៩៧៣ យហើយទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហ-

ប្រតិ្រតតៃិការល្អរវាងប្រយទសទាងំ្ីរចា្រយ់ផតៃើមតាងំ្ីយ្លយនារះ

មក។ ជាមយួោនា យ្រះ ឯកឧតតៃមបា្សខមតៃង្ូវការអ្រអរ-

ស្ទរចំយរារះសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ខដលយបជើសតាងំជា

ប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាជា្មាីមតៃងយទៀត ្ ិងយលាកជំទាវ ឯកឧតតៃម

ខដលបតរូវបា្យបារះយឆ្នា តយបជើសតាងំជាសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា

កម្ុជាជា្មាីមតៃងយទៀត។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ្លាងអំណរគុណចំយរារះ

ប្រស្ស្ដ៍ន៏្លាថ្លា រ្រស់ឯកឧតតៃម  ខដលបា្ខ្លាងសរយសើរ

អំ្ីការរកីចយបមើ្ រ្រស់ប្រយទសកម្ុជានាយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា ្ិង

ទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្ កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការដល៏្អរវាងប្រជា-

ជ្ រោ្ឋ ភបិាល កដូ៏ជាអង្គការ្ីតិ្រ្ញ្ញតតៃិន្ប្រយទសទាងំ

្ីរ។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ឯកភា្ចំយរារះអវាីខដល

ឯកឧតតៃមបា្យលើកយ�ើងថ្ ទំនាកទ់ំ្ងការទូតកម្ុជា-

្រងក់ាលា យដសបតរូវបា្្រយងកាើតយ�ើងយោយស្នា ប្រះហសតៃ ប្រះ-

ករុណាប្រះបាទសយមតៃចប្រះ នយោត្ម សតីហនុ “ប្រះ្ររម-

រត្យកាដ្ឋ” ជាមយួ្រឹង្ិរតាជាតិរ្រស់្រងក់ាលា យដស។ យដើម្ី
ជាកិច្ចដរឹងគុណដល់្ុរ្វា្ុររសន្ប្រយទសយយើងទាងំ្ីរ រោ្ឋ -

ភបិាល្រងក់ាលា យដសបា្សយបមចយកប្រះរាជនាមរ្រស់ប្រះ-

ករុណាប្រះមហ្វរីក្សបត ប្រះវររាជ្ិរតាជាតិខែមារ នយោត្ម

សតីហន ុ"ប្រះ្ររមរត្យកាដ្ឋ" ោកយ់ឈ្មា រះផលាូវមយួយៅតំ្រ្់

អោរស្្្រ័្ រដ្ឋកនាុងទីបករុងោកា។ ចំខណកប្រយទសកម្ុជា

បា្សយបមចោកយ់ឈ្មា រះ្រិតាជាតិរ្រស់្រងក់ាលា យដស្ូវផលាូវ

បកាលយរៅសូ៊មយួយៅរាជធា្ីភនាយំ្ញ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្រមលារឹកថ្ ចំយរារះទំនាកទ់ំ្ង

រវាងអង្គការ្ីត្ិរ្ញ្ញតតៃិន្ប្រយទសទាងំ្ីរ កាល្ីខែវចិ្ិកា 

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ្រសវនាការ
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ឆ្នា ២ំ០១៩ ក្លាងយៅយ្រះ យលាកជំទាវប្រធា្រដ្ឋសភា្រង-់

កាលា យដសបា្អយញជ ើញចូលរមួ “កិច្ចប្រជំុកំ្ ូលអាសីុប៉ាសីុ-

ហវាិកឆ្នា ២ំ០១៩-កម្ុជា” កនាុងឱកាសយនារះ សយមតៃចកប៏ា្

ទទួល្រដិសណា្ឋ រកិច្ចយលាកជំទាវ យោយបា្្ិភាកសាប្រក្រ

យោយមតិតៃភា្ ្ិងខផលាផ្កា  រមួចខំណកដល់ការ្បងរឹង ្ិង

្បងីក្ូវទំនាកទ់ំ្ ង  ្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតិតៃការរវាងអង្គ-

្ីតិ្រ្ញ្ញតិតៃន្ប្រយទសយយើងទាងំ្ីរ ឱ្យកា្ខ់តម្្ការរកី

ចយបមើ្ ខ្មយទៀត។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ កថ់្ នាយ្លខាង

មែុយ្រះ សភាកម្ុជា្រឹងយធវាើជាម្្ច ស់ផ្ទរះយរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុភា្

ជានដគូសភាអាសីុ-អលឺរ ៉ុ្រ (ASEP) ឆ្នា ២ំ០២០។ សយមតៃច

សង្រឹមែ្ស់ថ្ យលាកជំទាវប្រធា្រដ្ឋសភា ្ិងឯកឧតតៃម

្រឹងម្្វតតៃម្្យៅយលើទរឹកដីប្រយទសកម្ុជាជា្មាីមតៃងយទៀត

យដើម្អីយញជ ើញចូលរមួកិច្ចប្រជំុយ្រះ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ ល្ាងអំណរគុណរោ្ឋ ភបិាល

្រងក់ាលា យដស ខដលបា្ផតៃល់អាហ្រ្ូរករណ៍ដល់្ិស្សតិនារ ី
កម្ុជា ចំ្ួ្២០នាក ់្ីឆ្នា ២ំ០០៨ ដល់២០១៧ យៅសិកសា

ថ្នា ក្់ររញិ្្ញ ្របតយៅស្កលវទិយាល័យអាសីុសបម្្រ្់រសតៃី ្ិង

បា្ចុរះអ្ុស្សរណយោគយល់ោនា រវាងបកសួងអ្ររ់កំម្ុជា

ជាមយួស្កលវទិយាល័យអាសីុសបម្្រ្់រសតៃី (ន្ងៃ២៤ ខែ

កញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៨) យោយសយបមចផតៃល់អាហ្រ្ូរករណ៍កនាុង

មយួឆ្នា ំៗ  ៥០កខ្លាងដល់្ិស្សតិកម្ុជា។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា សូមអ្រអរស្ទរចយំរារះការ-

អភវិឌ្ឍខផនាកយសដ្ឋកិច្ច ្ិងសង្គមរ្រស់្រងក់ាលា យដស ្ិងសូម

ប្រសិទ្ធ្រជូ្ប្រជាជ្្រងក់ាលា យដស ទទួលបា្្ូវការអភ-ិ

វឌ្ឍប្រយទសកា្ខ់តខាលា ងំកាលា  ម្្វ្ុិរលភា្ វឌ្ឍ្ភា្ ្ិង

កិតយា្ុភា្យៅយលើឆ្កអ្តៃរជាតិ កនាុងការរមួចំខណកជាវជិជ-

ម្្ដល់ការធានាស្តៃិភា្ ស្ិរភា្ ្ ិងស្តៃិសុែកនាុងតំ្រ្ ់

្ិងអ្តៃរជាតិ។

សយមតៃចបា្ប្រសិទ្្ធ រ ្រវរមហ្ប្រយសើរ ជូ្ឯកឧតតៃម 

្ិងគណៈប្រតិភូ សូមទទួលបា្សុែភា្ល្អ្ររ្ិរូរណ៍ ្ ិង

ប្រក្រយោយយជាគជយ័៕

(អត្្រទ៖ ្ុត សច្ចៈ ្ិងរ្ូរភា្៖ គង ់ោ៉រ ី្ )

គណៈប្រតិភ្ូរងក់ាលា យដស ្តរូ្រអ្ុសសាវរយីជ៍ាមយួសយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី ស្យ ឈុំ
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សយមច្ពបធានព្រឹទ្ធសភាទទួលជួបសេនាការជាមួយ
ពបធានសម្័ន្ធមិត្ភា្សភាជប៉ុន-កម្ុជា

នាប្រឹកន្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យវលាយម៉្ង៩:០០
នាទី យៅវមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃី សាយ 
ឈុ ំប្រធា្ប្រឹទ្ធសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បា្
ទទួលជួ្រសវនាការជាមយួ្រឹងគណៈប្រតិភូសម្័្ ្ធមតិតៃភា្
សភាជ្រ៉ុ្-កម្ុជា ដរឹកនាយំោយឯកឧតតៃម អុតីរ៉ាមុរឹោ៉ក ់
រ៉ាសាហុតីរ ៉ ុសម្ជិករដ្ឋសភា ្ ិងជាប្រធា្សម្័្ ្ធមតិតៃភា្
សភាជ្រ៉ុ្ -កម្ុជា កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតៃមដរឹកនាគំណៈ-
ប្រតិភូមក្រំយ្ញទស្ស្កិច្ចការង្រ យៅប្រះរាជាណាចបក-
កម្ុជា ។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ្ិងកនាុង
នាមសយមតៃចផ្្ទ ល់ សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្
ស្វា គម្ដ៍ក៏កយ់រៅតៃ ចំយរារះឯកឧតតៃម អុតីរ៉ាមុរឹោ៉ក់ រ៉ាសាហុតីរ ៉ ុ
្ិងគណៈប្រតិភូ ខដលបា្មក្ំរយ្ញទស្ស្កិច្ចការង្រ
យៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជានាឱកាសយ្រះ។ ដំយណើ រទស្ស្-
កិច្ចរ្រស់គណៈប្រតិភូនាយ្លយ្រះ គលឺ្ិតជាបា្រមួចំខណក

ដល់ការរ រឹតចំណងមតិតៃភា្ ស្មគ្គីភា្ ្ិងកិច្ចសហប្រតិ-
្រតតៃិការរវាងប្រជាជ្ ្ ិងប្រយទសទាងំ្ីរ ឱ្យកា្ខ់តល្អ
ប្រយសើរយ�ើងខ្មយទៀត ទាងំកនាុងយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា ្ិងយ្ល
អនាគត ប្មទាងំម្្ប្រយោជ្យ៍ៅវញិយៅមកសបម្្រ់
ប្រជាជ្ ្ិងប្រយទសទាងំ្ីរ ជា្ិយសសរមួចខំណកដល់ការ
យលើកកម្ស់កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងស្្្រ័្ ្ីតិ្រ្ញ្ញតតៃិ
ន្ប្រយទសទាងំ្ីរ។

យៅកនាុងឱកាសយនារះឯកឧតតៃម អុតីរ៉ាមុរឹោ៉ក់ រ៉ាសាហុតីរ ៉ ុ
បា្ខ្លាងអំណរគុណចំយរារះសយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃី  សាយ
ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្ចំណាយយ្លយវលាដម៏្្
តនមលាទទួលជួ្រជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃមនាយ្លយ្រះ។ ឯកឧតតៃម
បា្វាយតនមលាែ្ស់ចំយរារះទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្ ស្មគ្គីភា្
្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រជាជ្ ្ ិងប្រយទសទាងំ្ីរ
ខដលបតរូវបា្្បងរឹង្បងីកកា្ខ់តខាលា ងំកាលា ខ្មយទៀត។

ឯកឧតតៃម អុតីរ៉ាមុរឹោ៉ក់ រ៉ាសាហុតីរ ៉ ុបា្ជបម្្រជូ្
សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាថ្ ឆ្នា យំ្រះគលឺជាែួ្រ២០ឆ្នា  ំន្ដំយណើ រ
ទស្ស្កិច្ចផលាូវការរ្រស់នាយករដ្ឋម្រ្តៃីជ្រ៉ុ្យៅប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា ចា្រត់ាងំ្ីឆ្នា ២ំ០០០មក។ ឯកឧតតៃមបា្
សខមតៃង្ូវយសចកតៃីរកីរាយ ខដលបា្មក្រំយ្ញទស្ស្កិច្ច
យលើកទី១យៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា យោយយមើលយឃើញថ្
យសដ្ឋកិច្ចរ្រស់ប្រយទសកម្ុជា ម្្ការរកីចយបមើ្  ្ ិងអភ-ិ
វឌ្ឍ្ោ៉៍ងឆ្្ររ់ហ័សគួរឱ្យកតស់ម្្គ ល់។ ទាងំអស់យ្រះ
យោយស្រខតប្រយទសកមុ្ជាម្្សុែស្តៃិភា្ ្ិងស្ិរភា្
្យោបាយ ខដលជាកតាតៃ សំខា្ន់ាឱំ្យម្្ការរកីចយបមើ្
យសដ្ឋកិច្ច យហើយប្រយទសជ្រ៉ុ្  សូមអ្រអរស្ទរចំយរារះ
ការរកីចយបមើ្  ្ិងអភវិឌ្ឍ្ប៍្រយទសកម្ុជា។

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ្រសវនាការ

ឯកឧតតៃម អុីម៉្មុរឹរ៉ាក ់ម៉្ស្ហុីរ ៉ុ ្ិងសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា
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ឯកឧតតៃម អុតីរ៉ាមុរឹោ៉ក់ រ៉ាសាហុតីរ ៉ ុបា្្រញ្ជ កថ់្ 
្រច្ចុ្រ្្នាយ្រះ ប្រយទសជ្រ៉ុ្ កំ្ុងខតែិតែំប្ររឹងខប្រង យដើម្ី
ទទួលយកកម្លា ងំ្លកមមា កម្លា ងំកមមាសិកសាការ្ីរយច្ចកយទស
រ្រស់ប្រយទសកម្ុជា ឱ្យមកយធវាើការយៅប្រយទសជ្រ៉ុ្។ តាម
រយៈកមមាសិកសាការ្ីរយច្ចកយទសទាងំអស់យ្រះ ឯកឧតតៃម
សង្រឹមថ្ ្រឹងទទួលចយំណរះដរឹងជាយបចើ្ អំ្ ី្រយច្ចកយទស 
វជិាជ ជីវៈ រយ្រៀ្របគ្រប់គងបករុមហុ៊្ ការង្រ យហើយយៅន្ងៃ
អនាគត យ្លបត�្រម់កប្រយទសកម្ុជាវញិ ្រឹងយកជំនាញ
ទាងំអស់យ្រះ មកជួយ�អភវិឌ្ឍ្យ៍សដ្ឋកិច្ចរ្រស់ប្រយទសកម្ុជា
ឱ្យកា្ខ់តរកីចយបមើ្ ខ្មយទៀត។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា បា្ខ ល្ាងអំណរគុណចំយរារះ
ប្រស្ស្ដ៍ល៏្អប្រន្រ្រស់ឯកឧតតៃម អុតីរ៉ាមុរឹោ៉ក់ រ៉ាសា
ហុតីរ ៉ ុខដលបា្ខ្លាងសរយសើរអំ្ ី ការរកីចយបមើ្ រ្រស់ប្រយទស
កម្ុជានាយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា ្ ិងទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្ កិច្ចសហ-
ប្រតិ្រតតៃិការដល៏្អរវាងប្រជាជ្ ្ិងប្រយទសទាងំ្ីរ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្សខមតៃង្ូវយសចកតៃីរកីរាយ
្ិងយ្ញចិតតៃជាខាលា ងំ យោយយមើលយឃើញទំនាកទ់ំ្ង ្ិង
កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រយទសទាងំ្ីរ បតរូវបា្តយមលាើង
កបមតិទំនាកទ់ំ្ងកមុ្ជា-ជ្រ៉ុ្  ម្្ការរកីចយបមើ្ ឥតឈ្រ់
ឈរ យហើយបតរូវបា្យលើកម្ស់ឱ្យយៅជាកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ
ភា្ជានដគូយុទ្ធស្្រសតៃ នាយ្ល្រច្ចុ្រ្្នាយ្រះ។ តាមរយៈ
ន្កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ្មាីយ្រះ រោ្ឋ ភបិាល ន្ប្រយទសទាងំ្ីរ
កា្ខ់តទទួលបា្្ូវវឌ្ឍ្ភា្្មាីៗជាយបចើ្ យលើបគ្រវ់ស័ិយ
រមួម្្៖ វស័ិយយសដ្ឋកិច្ច រាណិជជកមមា វ ិ្ ិយោគ យទសចរណ៍
ការចងសម្័្ ្ធយមបតីភា្រវាងយែតតៃ បករុង ការផ្លា ស់្រតៃូរដទូ៏លំ-
ទូលាយរវាងប្រជាជ្ ្ ិងប្រជាជ្ ្ ិងការោបំទោនា យៅវញិ
យៅមកកនាុងបក្រែណ័្ឌ កិច្ចសហប្រតិ្រតិតៃការយលើឆ្កអ្តៃរ
ជាតិ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ជបម្្រជូ្គណៈប្រតិភូ
អំ្ ីការរកីចយបមើ្ រ្រស់ប្រយទសកម្ុជានាយ្ល្រច្ចុ្រ្្នាយ្រះ
កយំណើ ្យសដ្ឋកិច្ចរ្រស់ប្រយទសកម្ុជាសយបមចបា្៧,១% 
ចំណូលសបម្្រប់្រជាជ្ម្នា ក់ៗ  ប្រចាឆំ្នា បំា្យកើ្យ�ើងដល់
១.៩៧៩ដុលាលា រសហរដ្ឋអាយមរកិ អតិផរណាស្ិតយៅកនាុង
កបមតិ២,៣% យហើយតនមលាបបាកយ់រៀលម្្ស្ិរភា្ អបតាភា្
បកីបកបា្បតរូវកាត្់រ្្យយៅយបកាម១០% ប្រយទសកម្ុជា
បា្កាលា យជាប្រយទសខដលម្្ចំណូលមធ្យមកបមតិទា្រ 
យហើយកំ្ុងខតែិតែំសយបមចចកខាុវស័ិយ យដើម្ឱី្យកាលា យយៅ

ជាប្រយទសខដលម្្ចំណូលមធ្យមកបមតិែ្ស់កនាុងឆ្នា ២ំ០៣០
្ិងកាលា យជាប្រយទសខដលម្្ចំណូលែ្ស់យៅឆ្នា ២ំ០៥០។

កនាុងនាមប្រជាជ្កម្ុជា សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្
ខ ល្ាងអំណរគុណដប៏ជាលយបរៅចំយរារះរោ្ឋ ភបិាល ្ ិងប្រជា-
ជ្ជ្រ៉ុ្  ខដលបា្រមួវភិាគទា្ជួយ�ដល់ប្រយទសកម្ុជា 
ឱ្យការអភវិឌ្ឍយសដ្ឋកិច្ច ្ិងរកីចយបមើ្ ដូចយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា
យ្រះ។ ការរកីចយបមើ្ ន្យសដ្ឋកិច្ច សង្គមរ្រស់ប្រយទសកមុ្ជា 
ទាងំយ្ល្រច្ចុ្រ្្នា ្ ិងយ្លក្លាងយៅ គលឺមិ្ អាចកាតផ់្តៃ ច់
្ីការជួយ�ឧ្រត្ម្ភោបំទរ្រស់ប្រយទសជ្រ៉ុ្បា្យ�ើយ។ 
សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្អ្រអរស្ទរការយ្រើកសករាជ
្មា ី“យរវ៉៉ា” រ្រស់ជ្រ៉ុ្ កាល្ីខែយមស្ ឆ្នា ២ំ០១៩ ខដល
ម្្្យ័ថ្ ស្តៃិភា្ ្ ិងភា្សុែដុម។ សយមតៃចម្្ជំយ្ឿ
ថ្ ប្រយទសជ្រ៉ុ្  ្ិងប្រជាជ្ជ្រ៉ុ្ រ្ឹង្រ្តៃរកីចយបមើ្
ប្រក្រយោយវឌ្ឍ្ភា្ ្ិងវ្ុិរលភា្ ខាលា ងំកាលា ខ្មយទៀត
យៅកនាុងសករាជ្មាីយ្រះ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្យសនាើគណៈប្រតិភូជួយ�ផ្ស្វា-
ផសាយ ្ិងយលើកទរឹកចិតតៃអនាកវ ិ្ ិយោគ ្ិងអនាកយទសចរជ្រ៉ុ្
មក្រណាតៃ កទុ់្វ ិ្ ិយោគ ្ិងយធវាើយទសចរណ៍ឱ្យកា្ខ់តយបចើ្
្រខ្្មយទៀតយៅកម្ុជា។ សយមតៃចកប៏ា្ខ្លាងអំណរគុណ
ចំយរារះរោ្ឋ ភបិាលជ្រ៉ុ្  ខដលបា្ចុរះហត្យលខាយលើអ្ុ-
ស្សរណៈយោគយល់សតៃី្ី កិច្ចសហប្រតិ្រតិតៃការ្រញជូ ្
្លករជំនាញយៅយធវាើការយៅប្រយទសជ្រ៉ុ្ ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ប្រសិទ្ធ្រជូ្គណៈប្រតិភូ
្រំយ្ញទស្ស្កិច្ចការង្រយៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ប្រក្រ
យោយសុែភា្ល្អ្ររ្ិរូរណ៍ ម្្យសចកតៃីស្របាយរកីរាយ 
្ិងទទួលបា្ជយ័ជមនារះ៕

(អត្្រទ៖ ្ុត សច្ចៈ ្ិងរ្ូរភា្៖ គង ់ោ៉រ ី្ )

គណៈប្រតិភូជ្រ៉ុ្ ្តរូ្រអ្ុសសាវរយីជ៍ាមយួសយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃី ស្យ ឈុំ
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នាប្រឹកន្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យវលាយម៉្ង៩:០០

នាទី សយមតៃចវ្ិរុលយសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា 

ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា  បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម 

W.Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិ្មញ្ញ  ្ ិងយ្ញសមត្-

ភា្ ន្សហរដ្ឋអាយមរកិ ប្រចាបំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 

ចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសម យៅវមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងកនាុងនាមសយមតៃចផ្្ទ ល់ សយមតៃចវ្ិរុល

យសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបា្សខមតៃង្ូវការស្វា គម្ោ៉៍ង

កកយ់រៅតៃ ចំយរារះឯកឧតតៃម W.Patrick Murphy ខដលបតរូវបា្

ខតងតាងំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិ្មញ្ញ  ្ិងយ្ញសមត្ភា្

ន្សហរដ្ឋអាយមរកិ ប្រចាបំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។ សយមតៃច

សង្រឹមថ្ យ្រសកកមមាការទូតរ្រស់ឯកឧតតៃមយៅប្រះរាជា-

ណាចបកកម្ុជា ្រឹងរមួចខំណកកនាុងការ្បងរឹង្បងីក ្ិង

ជំរុញឱ្យល្អប្រយសើរយ�ើង្ូវចំណងមតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហ-

ប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រយទស ្ិងប្រជាជ្ទាងំ្ីរ។

យៅកនាុងឱកាសយនារះ ឯកឧតតៃម W.Patrick Murphy បា្

ខ ល្ាងអំណរគុណចំយរារះសយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំ

ប្រធា្ប្រឹទ្ធសភា ខដលបា្ចំណាយយ្លយវលាដម៏្្តនមលា

អ្ុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃមចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសមនាយ្ល

យ្រះ។ យ្រះគលឺជាយលើកទី១យហើយ ខដលឯកឧតតៃមបា្មក

ប រ្ឹទ្ធសភា  ្ ិងបា្ជួ្រសយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា  យដើម្ី

យឈវាងយល់អំ្ី តួនាទី ភារកិច្ច សមត្កិច្ចរ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា 

ប្មទាងំយឈវាងយល់អំ្ី ការអ្ុវតតៃលទ្ធបិ្រជាធិ្រយតយ្យ 

យសរ ី្ ហុ្រក្ស យៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ខដលអ្ុវតតៃ

តាមរយៈស្្្រ័្ ប រ្ឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតៃម W.Patrick Murphy បា្្រញ្ជ កថ់្ តាមរយៈ

យ្រសកកមមាការទូតរ្រស់ឯកឧតតៃមយៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 

ឯកឧតតៃម រ្ឹងែិតែំយធវាើោ៉ងណា  យដើម្ី្ បងរឹង្បងីកចំណង

មតិតៃភា្ ្ិងភា្ជានដគូ សំយៅឱ្យប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា

សយម្ចពបធានព្រឹទ្ធសភា
ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាយមរកិ

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ្រសវនាការ

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម W.Patrick Murphy
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សយបមចបា្្ូវ្រុ្វាយហតុស្តៃភិា្ ស្ិរភា្ ្ិងការអភវិឌ្ឍ 

កនាុងបក្រែណ័្ឌ ឯករាជ្យ អធិ្រយតយ្យភា្ជាតិរ្រស់ែលាួ្។

ឯកឧតតៃម W.Patrick Murphy បា្ជបម្្រសយមតៃចប្រធា្

ប រ្ឹទ្ធសភាថ្ កនាុងឱកាសែួ្រយលើកទី៧០ ន្ន្ងៃ្រយងកាើតទំនាក-់

ទំ្ ងការទូតរវាងប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ្ ិងសហរដ្ឋ-

អាយមរកិ ឯកឧតតៃម ្ិងសយមតៃចអគ្គមហ្យសនា្រតីយតយជា 

ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ ត្ៃ ីន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 

បា្ឯកភា្ោនា បបារ្វា្ិធែីួ្រយលើកទី៧០យ្រះ យដើម្្ីរង្ហា ញ

អំ្ី សមទិ្ធផល ្ិងប រ្ឹតតៃកិារណ៍សំខា្់ៗ  ន្ទំនាកទ់ំ្ ង

ការទូតរវាងប្រយទសទាងំ្ីរ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ជបម្្រជូ្ឯកឧតតៃម 

W.Patrick Murphy អំ្ ី រចនាសម្័្ ្ធ តួនាទី ភារកិច្ចរ្រស់

ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ប្មទាងំបា្្រញ្ជ ក់

ថ្ ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាអ្ុវតតៃ្ល៍ទ្ធបិ្រជាធិ្រយតយ្យ 

យសរ ី្ ហុ្រក្សយោយខាជ ្រែ់ជួ្ បស្រតាមសភា្ការណ៍ជាក-់

ខសតៃងរ្រស់កម្ុជា តាមដំណាកក់ាល្ីមយួៗ។ សយមតៃច

បា្្រញ្ជ កថ់្ ប្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល បកសួង 

្ិងស្្្រ័្ ជាតិ ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា យបតៀមែលាួ្ជា

្ិច្ចយដើម្យីធវាើកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការដជិ៏តសនាិទ្ធជាមយួ្រឹង

ឯកឧតតៃម ្ិងស្្្ទូតអាយមរកិ យដើម្រីមួចខំណកយលើកកម្ស់

ទំនាកទ់ំ្ ង ្ិងសហប្រតិ្រតតៃិការដល៏្អរវាងប្រយទស ្ិង

ប្រជាជ្ទាងំ្ីរ។

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ កថ់្ ឆ្នា យំ្រះ គលឺជាែួ្រ

យលើកទី៧០ ន្ការ្រយងកាើតទំនាកទ់ំ្ ងការទូតរវាងប្រះរាជា-

ណាចបកកម្ុជា ្ិងសហរដ្ឋអាយមរកិ។ សយមតៃចសូមសខមតៃង

្ូវការអ្រអរស្ទរដយ៏ស្មា រះសមា័បគ ្ ិងជូ្្រឱ្យចំណងមតិតៃភា្ 

្ិងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រយទស ្ិងប្រជាជ្ទាងំ្ីរ 

កា្ខ់តបតរូវបា្្បងរឹង ្ិង្បងីកខ្មយទៀត។ 

សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ប្រសិទ្ធ្រជូ្ឯកឧតតៃម

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សូមម្្សុែភា្ល្អ ្ិងទទួលបា្យជាគ-

ជយ័កនាុងយ្រសកកមមាការទូតដឧ៏តតៃុង្គឧតតៃមយៅប្រះរាជាណា-

ចបកកម្ុជា៕

(អត្្រទ៖ ្ុត សច្ចៈ ្ិងរូ្រភា្៖ គង ់ោ៉រ ី្ )

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាយមរកិ ្តរូ្រអ្ុសសាវរយីជ៍ាមយួសយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃី ស្យ ឈុំ
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នាន្ងៃទី១៥ ដល់ន្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ប រ្ឹទ្ធសភា
ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បា្យរៀ្រចំយវទិកាថ្នា កយ់ែតតៃសតៃី្ី 
"ការ្បងរឹងសមត្ភា្សម្ជិកបករុមប្ររឹកសាឃំុ សង្កា ត ់កនាុង
ការយរៀ្រចំ្វកិា ្ិងការផតៃល់យសវាស្ធារណៈ ជូ្ប្រជា្ល-
រដ្ឋ ប្រក្រយោយប្រសិទ្ធភា្" យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម 
យទ្ ងន អ្ុប្រធា្ទី២ប រ្ឹទ្ធសភា យៅស្លយភាជ្ីយ-
ោ្ឋ ្យ្បជោ យែតតៃមណ្ឌ លគិរ ីយបកាមការសហការយរៀ្រចំរវាង
បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៨ រដ្ឋបាលយែតតៃ
មណ្ឌ លគិរ ី្ិងវទិយាស្្្សភាកម្ុជា (PIC) យោយម្្
ការអយញជ ើញចូលរមួ្ីសម្ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 
តំណាងបកសួង ស្្្រ័្ រាក់្ ័្ ្ធ ្ិងសម្ជិកបករុមប្ររឹកសា
ឃុំ សង្កា ត ់សរ្ុរចំ្ួ្២៣៣នាក។់

ខ្លាងកនាុងឱកាសយ្រើកអង្គយវទិកា ឯកឧតតៃម យទ្ ងន
អ្ុប្រធា្ទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បា្សខមតៃង្ូវការយកាតសរយសើរ 
្ិងខ្លាងអំណរគុណោ៉ងបជាលយបរៅចយំរារះភាគីរាក់្ ័្ ្ធ
ទាងំអស់ ខដលបា្ផតៃល់ការោបំទ ្ិងសហការដល៏្អប្រន្
កនាុងការយរៀ្រចំយវទិកាយ្រះយ�ើង គលឺជាសកខាភីា្ឆលាុរះ្រញ្្ច ំង្ី

ការយ្រតៃជាញា ចិតតៃែ្ស់រ្រស់ឯកឧតតៃម យលាកជំទាវ បករុមសម្ជិក
ប រ្ឹទ្ធសភា ខដលជាតំណាងការរារសិទ្ធ ិផលប្រយោជ្៍
រ្រស់បករុមប្ររឹកសាឃុំ សង្កា ត ់ប្មទាងំរមួចខំណកជួយ�្បងរឹង
សមត្ភា្ដល់បករុមប្ររឹកសាឃំុ សង្កា ត ់យដើម្្ីរយងកាើ្ប្រសិទ្ធ-
ភា្ ន្ការផតៃល់យសវាស្ធារណៈ ្ិងការអភវិឌ្ឍមូលោ្ឋ ្ 
សំយៅយលើកកម្ស់គុណភា្ន្ជីវភា្រស់យៅ ្ិងសុែុ-
ម្លភា្រ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋឱ្យកា្ខ់តប្រយសើរ។ 

ឯកឧតតៃម យទ្ ងន បា្យលើកយ�ើង្ូវទស្ស្ៈមយួ
ចំ្ួ្អំ្ ី ភា្ជាតំណាង ្ិងតួនាទីរ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភាចំយរារះ
បករុមប្ររឹកសាឃំុ សង្កា ត។់ ចា្រត់ាងំ្ី្ីតិកាលទី២ រហូត
មកដល់្រច្ចុ្រ្្នាយ្រះ ប រ្ឹទ្ធសភាបា្យកើតយ�ើងយោយការ
យបារះយឆ្នា តជាអសកល។ សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាយបចើ្យលើសល្រ ់
បតរូវបា្យបជើសតាងំយោយសម្ជិកបករុមប្ររឹកសាឃំុ សង្កា ត ់
្ិងតំណាងរា្រសតៃកនាុងតខំណង។ យហតុដូចយ្រះ សម្ជិក
ប រ្ឹទ្ធសភាជាតំណាងការរារសិទ្ធផិលប្រយោជ្រ៍្រស់បករុម-
ប្ររឹកសាឃំុ សង្កា ត ់ខដលជាម្្ច ស់យឆ្នា តកនាុងភូមភិាគទាងំ៨ 
្ិងជាតំណាងឱ្យផលប្រយោជ្ប៍្រជាជាតិខែមារទាងំមូល។ 
យោយស្រខតភា្ជាតំណាងយ្រះ សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាបតរូវ
យកចិតតៃទុកោកស់្តៃ ្រម់តិយោ្រល់ សំណូម្រ ្រញ្ហា ប្រឈម
នានារ្រស់បករុមប្ររឹកសាឃំុ សង្កា ត ់្ិងការអ្ុវតតៃ្ូវលទ្ធិ-
ប្រជាធិ្រយតយ្យ យសរ ី្ ហុ្រក្ស យៅថ្នា កម់ូលោ្ឋ ្ តាមរយៈ
ការជួយ�ររិះរកវធិីស្្រសតៃយោរះបស្យ  សំណូម្រ  ្រញ្ហា
ប្រឈមរ្រស់ម្្ច ស់យឆ្នា ត ្ិងប្រជា្លរដ្ឋ។ ជាមយួោនា យ្រះ 
ប រ្ឹទ្ធសភាម្្តួនាទីសំខា្ជ់ួយ�ដល់រាជរោ្ឋ ភបិាលកនាុង
ការ្រ្រញ្ជ ្រ ជំរុញ ្ិងជួយ�ឱ្យម្្ការអភវិឌ្ឍជាវជិជម្្
យៅបគ្រក់បមតិ បគ្រវ់ស័ិយ ជា្ិយសសវស័ិយ្យោបាយ 
យសដ្ឋកិច្ច ្ិងសង្គម តាមរយៈមែុង្រទាងំ្ីររ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា

ព្រឹទ្ធសភាយរៀបចយំេទិកាថ្្ក់យខត្ 
យដើម្ ត្ី ពងរឹងសមត្ថភា្សរាជិកពករុមពបរឹកសាឃុ ំសងាកា ត់ យៅយខត្មណ្ឌ លគិរ តី

បករុមប្ររឹកសាឃុំ សង្កា ត ់្តរូ្រអ្ុសសាវរយីជ៍ាមយួឯកឧត្ម យទ្ ង្

ឯកឧត្ម យទ្ ង្ អធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីយ្រើកអង្គយវទិកា
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គលឺ មែុង្រ្ីតិកមមា មុែង្រតាមោ្ការអ្ុវតតៃចបា្រ ់្ិង
មុែង្រតំណាង។

ឯកឧតតៃម  យទ្  ងន  បា្្រញ្ជ កថ់្  អង្គយវទិកានា
យ្លយ្រះ ្ិតជាម្្យោលយៅចបាស់លាស់ កនាុងការយលើក
កម្ស់សមត្ភា្ ខចករខំលក្រទ្ិយស្ធ្ ៍យឈវាងយល់
្ត័៌ាម្្ ្ិងររិះរកដំយណារះបស្យ្ូវសំណូម្រ ការប្រឈម
នានារ្រស់សម្ជិកបករុមប្ររឹកសាឃុំ សង្កា ត ់យដើម្រីមួចំខណក
ជាមយួ្រឹងរាជរោ្ឋ ភបិាលយធវាើឱ្យសយបមចបា្្ូវចកខាុវស័ិយ 
កនាុងការខប្រកាលា យប្រយទសកម្ុជាយៅជាប្រយទសម្្ចំណូល
មធ្យមកបមតិែ្ស់យៅឆ្នា ២ំ០៣០ ្ិងជាប្រយទសម្្ចំណូល
កបមតិែ្ស់យៅឆ្នា ២ំ០៥០។ ឯកឧតតៃម យទ្ ងន បា្
យលើកទរឹកចិតតៃអនាកចូលរមួទាងំអស់ ្ិយសសសម្ជិកបករុម-
ប្ររឹកសាឃំុ សង្កា ត ់បតរូវយលើកយ�ើង្ូវកងវាល់ ការប្រឈម 
សំណូម្រនានា ខដលបា្ជួ្រប្រទរះយៅកនាុងការង្រជាកខ់សតៃង
យៅមូលោ្ឋ ្ ្ិងយសនាើដល់វាគមាិ្ខដលអយញជ ើញមក្ីថ្នា កជ់ាតិ 
អាជាញា ធរយែតតៃមណ្ឌ លគិរ ី្ិងអង្គភា្រាក់្ ័្ ្ធ យធវាើការ្រំភលាលឺ  
ប្មទាងំែិតែំររិះរកឱ្យអស់លទ្ធភា្ យដើម្យីោរះបស្យ្ូវ
ការប្រឈម  សំណូម្រខដលបករុមប្ររឹកសាឃំុ សង្កា តប់ា្
យលើកយ�ើង សំយៅរមួោនា តបមងទិ់សសកមមាភា្រ្រស់ែលាួ្ 
យឆលាើយត្រឱ្យបា្ទា្យ់្លយវលា្ូវ្រញ្ហា លំបាកនានារ្រស់
ប្រជា្លរដ្ឋឱ្យកា្ខ់តល្អប្រយសើរ។ ឯកឧតតៃម យទ្ ងន 
សង្រឹមថ្ អនាកចូលរមួទាងំអស់ ជា្ិយសសសម្ជិកបករុម-
ប្ររឹកសាឃំុ សង្កា ត ់្ រឹងទទួលបា្្ត័៌ាម្្ ចំយណរះដរឹង ចំយណរះ
យធវាើ ្រទ្ិយស្ធ្ ៍ដំយណារះបស្យ្មាីៗ ្រំយ្ញ្រខ្្ម្ូវ
ចំណុចែវារះខាតមយួចំ្ ួ្កនាុងការអ្ុវតតៃការង្រក្លាងមក 
្ិងបា្ជាមូលោ្ឋ ្ កនាុងការ្រំយ្ញតួនាទី ភារកិច្ចរ្រស់
ែលាួ្ ឱ្យកា្ខ់តម្្ប្រសិទ្ធភា្ ្ិងប្រសិទ្ធផល។

យវទិកាថ្នា កយ់ែតតៃយ្រះ ប្រប រ្ឹតតៃយៅរយៈយ្ល្ីរន្ងៃ គលឺន្ងៃទី១៥  

្ិងន្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យោយម្្ការយធវាើ្រទ
្រង្ហា ញ្ីតំណាងបកសួង ស្្្រ័្ រាក់្ ័្ ្ធនានា យលើប្រធា្-
្រទសំខា្់ៗ  រមួម្្៖ ១-ការផតៃល់យសវាអតតៃសញ្្ញ ណកមមា។ 
២-យ្តៃការោបំទរដ្ឋបាល្ីថ្នា កយ់ែតតៃ បករុង បសរុក យៅរដ្ឋបាល
ឃុំ សង្កា ត។់ ៣-ការកស្ងខផ្ការ្វកិា ្ិង្ីតិវធិីទូទាត់
្វកិា។ ៤-ការយរៀ្រចំ ្ិងកស្ងកមមាវធិីវ ិ្ ិយោគ្ីរឆ្នា រំកិំល
រ្រស់ឃុំ សង្កា ត ់្ិងការអ្ុវតតៃគយបម្ងមូល្ិធិឃំុ សង្កា ត។់ 
៥-ការកស្ងកមមាវធិីវ ិ្ ិយោគ្ីរឆ្នា រំកំិលរ្រស់ឃុំ សង្កា ត។់ 
៦-ការយបោង្វកិាប្រចាឆំ្នា  ំ្ិងរយ្រៀ្រចុរះកិច្ច្រញជ ីការគណ-
យ្យ្យឃំុ សង្កា ត។់ ៧-មតិយោ្រល់រ្រស់បករុមប្ររឹកសាឃំុ 
សង្កា តអ់ំ្ ី្រញ្ហា ប្រឈម ្ិងសំណូម្រកនាុងការអភវិឌ្ឍ
មូលោ្ឋ ្ ្ិងមតិ្រកបស្យ្រំភលាលឺរ្រស់អាជាញា ធរមូលោ្ឋ ្ 
្ិងតំណាងបកសួងនានា។

្រនា្ទ ្រ់្ ីអង្គយវទិកាបា្ប្រប រ្ឹតតៃយៅអស់រយៈយ្ល ២ន្ងៃ
មក ឯកឧតតៃម យង៉់ សសម ប្រធា្គណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធ-
សភា បា្យធវាើការ្រូកសរុ្រ ្ិងខ្លាង្ិរទអង្គយវទិកានាឱកាស
យនារះថ្ អង្គយវទិការយៈយ្ល២ន្ងៃយ្រះ គលឺជាមូលោ្ឋ ្ដ៏
សំខា្ក់នាុងការ្ិចារណា ្ិងយរៀ្រចំជាធាតុចូល្រខ្្ម យដើម្ី
ធានា្ូវភា្យជឿជាក់្ ីប្រជា្លរដ្ឋ តាមរយៈការ្បងរឹង-
្បងីក្ូវការផតៃល់យសវាស្ធារណៈប្រក្រយោយប្រសិទ្ធភា្ 
ផលិតភា្ ភា្យឆលាើយត្រ ្ិងជា្ិយសសយដើម្រីមួចខំណក
យធវាើឱ្យសយបមចបា្្ូវចកខាុវស័ិយរមួរ្រស់រាជរោ្ឋ ភបិាល 
សបម្្រក់ារ្បងរឹងសមត្ភា្បករុមប្ររឹកសាឃំុ សង្កា ត ់្ិង
យសមាៀ្ឃុំ យលើការផតៃល់យសវាអតតៃសញ្្ញ ណកមមា យ្តៃការោបំទ
រដ្ឋបាល្ីថ្នា កយ់ែតតៃ  បករុង  បសរុកយៅរដ្ឋបាលឃុំ  សង្កា ត ់
្ីតិវធិីកស្ងកមមាវធិី៣ឆ្នា រំកំិលរ្រស់ឃុំ  សង្កា ត ់ ្ ិង្ីតិវធិី
កនាុងការអ្ុវតតៃគយបម្ងមូល្ិធិឃុំ សង្កា ត ់ការយបោង្វកិា
ប្រចាឆំ្នា  ំ្ិងរយ្រៀ្រចុរះកិច្ច្រញជ ីការគណ្ីឃុំ សង្កា ត៕់

(អត្្រទ ្ិងរូ្រភា្៖ ធុ្ គរឹមជី)

ទិដ្ឋភា្យវទិកាថ្នា កយ់ែតតៃ យៅយែតតៃមណ្ឌ លគិរ ី

ឯកឧត្ម យង៉ ់ខសម (ទី៤ រា្រ់្ ីសំ្្) អធិ្រតីភា្្ិរទអង្គយវទិកា
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សកមមាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួបសយំណោះសណំាលជាមួយនរឹង
ពបជា្លរដ្ឋ និងចូលរមួ្ិធតីយផសេងៗ

2នាប្រឹកន្ងៃច្្ទ ទី៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧត្ម 

យទ្ ងន អ្ុប្រធា្ទី២ ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្រះរាជាណាចបក

កម្ុជា បា្អយញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធបីករុងរាលីសំុ

យសចកតៃីសុែឱ្យដំយណើ រការយរៀ្រចំ្ិធី្រុណ្យែួ្រយលើកទី៤១ 

ន្ទិវាជយ័ជមនារះ៧មករា ប្រប រ្ឹតតៃយៅបា្រលូ្ យៅយការះយ្បជ 

រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

2នារយសៀលន្ងៃអង្្គ រ  ទី១៤  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០២០ 

ឯកឧតតៃម យទ្ ងន អ្ុប្រធា្ទី២ប រ្ឹទ្ធសភា ន្ប្រះរា-

ជាណាចបកកម្ុជា បា្អយញជ ើញជួ្រសំយណរះសំណាល 

សួរសុែទុកខា  ប្មទាងំយកអយំណាយសម្្ភ រសិកសាមយួ

ចំ្ួ្ យៅខចកជូ្យលាកបគរូ អនាកបគរូ ្ិងសិសសា្ុសិស្ស

ចំ្ ួ្៣១១នាក ់យៅស្លា្រឋមសិកសាស្មុបតយលើ ស្ិត

កនាុងភូមសិ្មបុតយលើ ឃុំយសោ បសរុកលំផ្ត ់យែតតៃរត្គិរ។ី
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ពករុមសរាជិកព្រឹទ្ធសភាពបចាភំូមិភាគទតី៦ ជួបសយំណោះសណំាល
ជាមួយនរឹងពបជា្លរដ្ឋ យៅយខត្នព្សេង

បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៦ ដរឹកនាយំោយ
យលាកជំទាវ រាន សអំាន ប្រធា្បករុម ្ ិងជាប្រធា្គណៈ-
កមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញជួ្រសំយណរះសំណាល
ជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសាឃំុ យសមាៀ្ឃុំ នាយ្រ៉ុសតៃិ៍រដ្ឋបាលឃុំ 
្ិង្រង្រ្អូ្ប្រជា្លរដ្ឋ ឃុំកំ្ងឫ់ស្ស ីបសរុកយរាធិ៍យរៀង យែតតៃ
នប្ខវង កាល្ីន្ងៃទី១៩ ទី២០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

្រនា្ទ ្រ់្ ីស្តៃ ្រយ់សចកតៃរីាយការណ៍រ្រស់យលាកប្រធា្
បករុមប្ររឹកសាឃំុកំ្ងឫ់ស្ស ីអំ្ីសភា្ការណ៍យៅកនាុងឃំុរចួ
មក យលាកជំទាវ រាន សអំាន បា្ជបម្្រជូ្អង្គ្ិធីអំ្ ី 
យោល្រំណងន្្ិធីសំយណរះសំណាលយ្រះ គលឺយដើម្យីឈវាង-
យល់អំ្ី្រញ្ហា ប្រឈម តបមរូវការ ្ ិងសំណូម្រនានារ្រស់
ប្រជា្លរដ្ឋ។

យៅកនាុងឱកាសយនារះ យលាកជំទាវ រាន សអំាន បា្
រានំាំ្ ូវការផ្តៃ យំផញាើសួរសុែទុកខា្ីសំណាកថ់្នា កដ់រឹកនា ំសម្-
ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា ជូ្ចំយរារះបករុមប្ររឹកសាឃំុ យសមាៀ្ឃំុ 

នាយ្រ៉ុសតៃិ៍រដ្ឋបាលឃុំ ្ិង្រង្រ្អូ្ប្រជា្លរដ្ឋ។
យលាកជំទាវ រាន សអំាន បា្ម្្ប្រស្ស្យ៍កាត-

សរយសើរចំយរារះអាជាញា ធរបសរុក ្ិងឃុំ ខដលែិតែំ្រំយ្ញតួ-
នាទី ភារកិច្ចរ្រស់ែលាួ្្រយបមើប្រជា្លរដ្ឋ ្ ិងអភវិឌ្ឍ្ម៍ូល-
ោ្ឋ ្ ប្មទាងំបា្ចូលរមួយោរះបស្យរាល់្រញ្ហា ទុកខាកងវាល់ 
្ិងសំណូម្រនានារ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋ កនាុងខដ្សមត្កិច្ច
រ្រស់ែលាួ្។ ជាមយួោនា យ្រះ យលាកជំទាវបា្យសនាើដល់អាជាញា -
ធរបសរុក ្ ិងឃុំ បតរូវ្រ្តៃចូលរមួ្ិ្ិត្យ ្ ិភាកសាររិះរកដំយណារះ
បស្យរាល់្រញ្ហា ណា ខដលស្ិតកនាុងខដ្សមត្កិច្ចរ្រស់
ែលាួ្។ ចំយរារះករណីរយំលាភយកដីស្ធារណៈរ្រស់រដ្ឋ កនាុង
ឃុំកំ្ងឫ់ស្ស ីយលាកជំទាវបា្យលើកជាអ្ុស្ស្ដ៍ល់
អាជាញា ធររាក់្ ័្ ្ធ យមតាតៃ ្ិ្ិត្យ យោរះបស្យ្រញ្ហា យ្រះ យដើម្ី
ខសវាងរក្ូវលទ្ធផលឈនារះ-ឈនារះទាងំអស់ោនា ៕

(អត្្រទ ្ិងរូ្រភា្៖ អ៊ុក ្រ៉ូលី្)

បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៦ ជួ្រសំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹងប្រជា្លរដ្ឋ

ប្រជា្លរដ្ឋចូលរមួកនាុង្ិធីសំយណរះសំណាល
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សកមមាភា្សរាជិកព្រឹទ្ធសភាបំយ្ញការងារយៅតាមភូមិភាគទាងំ៨

2នាន្ងៃទី៥ ្ិងន្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម
យង៉់ សសម ប្រធា្គណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បា្
អយញជ ើញជួ្រសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាប្រជា្លរដ្ឋ
យៅឃុំហ្្ជ់យ័ បសរុកកំ្ងយ់សៀម យែតតៃកំ្ងច់ាម។

2ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ម៉ុង ឫទ្ធតី ប្រធា្គណៈកមមាការ
ទី៣ប្រឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖                                         

-ចុរះសួរសុែទុកខាបករុមការង្រប្រមូលផលខផលាស្វា យខកវ-
រយមៀត យដើម្នីាយំចញយៅកា្ទី់ផសារប្រយទសបារាងំ ្ិង្រ្្
ខចកចាយយៅសហគម្អ៍លឺរ ៉្ុរ នាន្ងៃទី១ ទី៧ ្ ិងន្ងៃទី១៤
ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យៅភនាខំស្ដី បសរុកសំយរាងទង យែតតៃ
កំ្ងស់្លឺ។

-ជួ្រសំយណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុកខាកមមាករ ប្មទាងំ
ចុរះ្ិ្ិត្យយមើលប្រ្័្ ្ធធារាស្្រសតៃ យហោ្ឋ រចនាសម្័្ ្ធនានា
យៅត្ំរ្អ់ភវិឌ្ឍ្ក៍សិ-យទសចរណ៍ម៉ុង ឫទ្ធីខស្ជយ័ នា
ន្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យៅភនាខំស្ដី បសរុកសំយរាងទង 
យែតតៃកំ្ងស់្លឺ។

-្ិ្ិត្យយមើលទំ្្រទ់រឹកស្្្រនារចួរាល់ ខដលអាចសតៃុកទរឹក
ស្្អ តសបម្្រ្់រយបមើយសចក្ីបតរូវការយប្រើបបាស់រ្រស់ប្រជា-
្លរដ្ឋ យៅរដូវបបាងំប្រម្ណជា ២២៥.០០០ខមប៉តគូ្រ 
នាន្ងៃទី១០ ទី១១ ្ិងន្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យៅ
ភនាខំស្ដី បសរុកសំយរាងទង យែតតៃកំ្ងស់្លឺ។

2នាន្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម សខុ
ឥសាន ប្រធា្គណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ
ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីសយម្្ធោកឱ់្យយប្រើបបាស់ផលាូវយ្រតុង
ប្រខវង ៥១២ខមប៉ត ្ិងសមទិ្ធផលយផ្សងៗយទៀត យៅភូមិ
ទំរាងំយបជើស ឃុំនប្យសនាៀត បសរុករារាងំ យែតតៃនប្ខវង។

2យលាកជំទាវ ទតី បូោ៉សុតី ប្រធា្គណៈកមមាការទី៥ 
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ជ្ួរសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាបករុមប្ររឹកសាឃំុ

ភនាបំាត យលាកបគរូ អនាកបគរូ សិសសា្ុសិស្សស្លា្រឋមសិកសា
អង្គរការ ស្លា្រឋមសិកសាអរយិកស្ស្រ ្ ិងចុរះ្ិ្ិត្យទីតាងំ
យដើម្យីបតៀម្ិ្ិត្យ្យាបាលជំងលឺជូ្ប្រជា្លរដ្ឋ ប្មទាងំ
អយញជ ើញយៅវតតៃប្រះសុគ្្ធម្្្រុណ្យ យដើម្ី្ ិ្ិត្យការង្រ
ជួសជុលដំ្រូលប្រះវហិ្រ ្ិងបា្ឧ្រត្ម្ភ្វកិាមយួចំ្ ួ្
យដើម្ចូីលរមួចាកដ់្ីរំយ្ញទីតាងំស្ងសងស់្លាធមមាសភា 
យៅឃុំផសារខដក បសរុក្ញាឮ យែតតៃកណាតៃ ល នាន្ងៃទី៥ ខែ
មករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-្ិ្ិត្យទីតាងំការចាកដី់្រំយ្ញសបម្្រស់្ងសងស់្លា
ធមមាសភា ្ិងសមទិ្ធផលនានាកនាុងវតតៃសុគ ្្ធម្្្រុណ្យ យៅ
ឃុំផសារខដក បសរុក្ញាឮ យែតតៃកណាតៃ ល នាន្ងៃទី៨ ខែមករា
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជ្ួរសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាបករុមប្ររឹកសាឃំុ
នបជលាស់ ្ ិងឃុំភនាបំាត បសរុកញាឮ ប្មទាងំដរឹកនាបំបារ្្ធ
្ិធីមទី្ទិញអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័ជមនារះ៧
មករា យៅស្លាឃំុនបជលាស់ ្ិងបា្អយញជ ើញចុរះ្ិ្ិត្យ
ស្លាយរៀ្បតរាងំរការ ្ ិងស្លាយរៀ្អរយិកស្ស្រ ប្ម-
ទាងំបា្ជួ្រ្ិភាកសាការង្រជាមយួ្រឹងយលាក សសម  
សផុល យមឃុំ្មាបាត បករុមប្ររឹកសាឃុំ នាយកស្លា យលាកបគរូ
អនាកបគរូ ្ ិងយលាក ថន សេុណាណា  អភបិាល ន្គណៈអភ-ិ
បាលបសរុក្ញាឮ អំ្ីការយបតៀម្ិ្ិត្យ្យាបាលជំងលឺជូ្
ប្រជា្លរដ្ឋបកីបក ទូទាងំបសរុក្ញាឮ យែតតៃកណ្ាល នា
ន្ងៃទី១១ ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០២០។
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2ឯកឧត្ម ម៉ុម ជរឹមហ៊ុយ ប្រធា្គណៈកមមាការ
ទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖   

-ជ្ួរសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាប្រជា្លរដ្ឋរស់
យៅកនាុងសហគម្ប៍កីបកភូមសិ្�ុង យៅសង្កា តក់ំ្រូល ែណ្ឌ
កំ្រូល រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាបករុមប្ររឹកសាសង្កា ត់
យសមាៀ្សង្កា តខ់ប្កឯង ្ិងសង្កា តវ់ាលស្ូវ យៅស្លា
សង្កា តខ់ប្កឯង ្ិងសង្កា តវ់ាលស្ូវ ែណ្ឌ ចបារអយំៅ រាជ-
ធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជ្ួរសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខា គណៈបគ្រប់គង
យលាកបគរូ អនាកបគរូ មជ្ឈមណ្ឌ លសិកសាសហគម្ប៍្រទរះឡាង
យៅភូមបិ្រទរះឡាង សង្កា តប់្រទរះឡាង ែណ្ឌ កំ្ូរល រាជ-
ធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2នាន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ យលាកជំទាវ រាន 
សអំាន ប្រធា្គណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា យលាកជំទាវ 
ឃនួ ឃនុឌតី សម្ជិកាគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា 
យលាកជំទាវ សុតី េណណា ថ្ សម្ជិកាគណៈកមមាការទី៩

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីប្រកាសទទួលស្្គ ល់
សម្សភា្គណៈកមមាការស្ខាសម្គមនារកីម្ុជាយដើម្ី
ស្តៃភិា្ ្ិងអភវិឌ្ឍ្ ៍យបកាមអធិ្រតីភា្យលាកជំទាវកិតតៃិ-
សង្គហ្រណ្ឌិ ត សមន៉ សអំន ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃី
បកសួងទំនាកទ់ំ្ ងជាមយួរដ្ឋសភា ប រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងអធិការ
កិច្ច យៅយែតតៃកំ្ងច់ាម ្ិងយែតតៃត្ូងឃមាុ។ំ

2នាន្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ម៉ម 
ប៊ុននាង ប្រធា្គណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បា្
អយញជ ើញជាអធិ្រតីកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្
ទិវាជយ័ជមនារះ៧មករា យៅឃុំយោកបត្រ ់្ិងយៅឃុំបតរាងំខវង 
បសរុកកណាតៃ លស្ទរឹង យែតតៃកណាតៃ ល។

2ឯកឧតតៃម យខៀេ មុត អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការ
ទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ជួ្រសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាប្រជា្លរដ្ឋ យៅ
យែតតៃខក្រ ្ ិងយែតតៃតាខកវ នាន្ងៃទី៤ ទី៦ ្ ិងន្ងៃទី៧ ខែមករា
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ដរឹកនាបំករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៥ ចុរះ
សួរសុែទុកខា ្ ិងនាយំក្វកិាឧ្រត្ម្ភរ្រស់សយមតៃចប្រធា្
ប រ្ឹទ្ធសភា ជូ្ជ្រងយបោរះយោយបាករ់លំអោរកម្ស់៧
ជា្យ់ៅខក្រវតតៃសម្ធិ បករុងខក្រ យែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី៤ ខែ
មករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ដរឹកនាបំករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៥ ចុរះ
សួរសុែទុកខា ្ិងនាយំក្វកិារ្រស់សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា 
ឧ្រត្ម្ភជូ្ជ្រងយបោរះយោយបាករ់លំអោរកម្ស់៧ជា្់
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យៅយែតតៃខក្រ ខដលកំ្ ុងសបម្ក្យាបាលរ្រសួយៅម្្ទរីយ្ទ្យ
្រខង្អកយែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។  

-ដរឹកនាបំករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៥ ចូលរមួ
រខំលកទុកខា ្ិងនាយំក្វកិារ្រស់សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា 
ឧ្រត្ម្ភជូ្បករុមបគរួស្រស្ ខដលរងយបោរះកនាុងឧ្រទ្ទវយហតុ
បាករ់លំអោរកម្ស់៧ជា្ ់យៅយែតតៃខក្រ យៅឃំុជំ្ូវ្តៃ 
បសរុកជំុគិរ ីយែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ដរឹកនាបំករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៥ ចុរះ
សួរសុែទុកខា ្ិងនាយំក្វកិារ្រស់សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធ-
សភា ឧ្រត្ម្ភជូ្ជ្រងយបោរះយោយបាករ់លំំអោរកម្ស់
៧ជា្ ់យៅយែតតៃខក្រ ខដលកំ្ុងសបម្ក្យាបាលរ្រសួ យៅ
ម្្ទីរយ្ទ្យប្រះកុសុមៈ (ម្្ទរីយ្ទ្យយលាកសង្) ស្ិតកនាុង
ែណ្ឌ ទួលយោក រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័-
ជមនារះ៧មករា យៅឃុំតាយភម បសរុកបតាកំក ់យែតតៃតាខកវ នា
ន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័-
ជមនារះ៧មករា យៅ បសរុកភនាបំ្រឹក យែតតៃបាតដំ់្រង នាន្ងៃទី៨ 
ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។       

2ឯកឧតតៃម ឈនួ យេង អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការ
ទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ចូលរមួ្ិធី្ុរណ្យស្ ្ិងនាយំក្វកិារ្រស់បករុមសម្-
ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគទី៦ ជូ្បករុមបគរួស្រស្កមមាករ
ខដលបា្ស្លា ្រក់នាុងយហតុការណ៍បាករ់លំអោរយៅយែតតៃខក្រ
យៅឃុំយសនារាជឧតតៃម ្ិងឃុំបកាងំស្វា យ បសរុកប្រះយសតៃច 
យែតតៃនប្ខវង នាន្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួ្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័ជមនារះ
៧មករា យៅបសរុករាមជរ យែតតៃនប្ខវង នាន្ងៃទី៦ ្ិងន្ងៃទី៧ 
ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃមស្្រស្តៃ -
ចារ្យ្រណ្ឌិ ត ចាន់ ណាយរត៉ អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៣
ប រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ សម្ជិកគណៈកមមាការ
ទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីសំយណរះសំណាល 
្ិងសួរសុែទុកខាប្រជា្លរដ្ឋ យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់
រ្រស់សយមតៃចបកឡាយហ្ម ស យខង ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្តៃី 
រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងមហ្នផ្ទ យៅបករុងបាតដំ់្រង យែតតៃបាតដ់្ំរង។

2នាន្ងៃទី២៩ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ប៉ុល លរឹម
អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញជាអធិ-
្រតីភា្កនាុង្ិធី្ុរណ្យដខងហាប្រះនបត្ិរដកអដ្ឋកថ្ ផ្កា បបាក-់
ស្មគ្គ ីប្រតិស្្ឋ ្ប្រះយរាធិ៍ប រ្ឹក្ស ្ិងោយំដើមយឈើប្រណិត
ចំ្ួ្៩៩៩យដើម យៅវតតៃគិរវីនារាម (យៅភនាយំជើងទិញ) យៅភូមិ
ទួលយម្ទស ឃុំធិ្រតី បសរុកោស់បក� យែតតៃបាតដំ់្រង។

2ឯកឧត្ម រ៉ាន់ យឈឿន អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការ
ទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖   

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុជាមយួ្រឹងយលាកយមភូមទិាងំ១៣ 
សង្កា តទ់រឹកល្អកទី់២ ែណ្ឌ ទួលយោក ្ិភាកសាយោរះបស្យ
សំណូម្រប្រជា្លរដ្ឋ ្ិងយរៀ្រចំកម្លា ងំចូលរមួអ្រអរ-
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ស្ទរែួ្រទី៤១ ន្ទិវាជយ័ជមនារះ ៧មករា នាន្ងៃទី៤ ខែមករា
ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួជាមយួ្រឹងឯកឧត្ម ឃងួ យពសង អភបិាល
ន្គណៈអភបិាលរាជធា្ីភនាយំ្ញ កនាុង្ិធីប្រគល់្រណ័្ណ ផ្ទរះ
សហកមមាសិទ្ធិ ជូ្ប្រជា្លរដ្ឋ ចំ្ ួ្៥១បគរួស្រ យៅកនាុង
្រុររីុងយរឿង នាន្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ពបាក់ ចយំរ ើន អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការ
ទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ជ្ួរសំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសាឃំុ នាយ-
្រ៉ុស្ិ៍្គរបាលរដ្ឋបាល យមភូម ិយលាកបគរូ អនាកបគរូកនាុងឃុំ
ដំណាកអ់ំ្ិល បសរុកអង្គសនាួល យែតតៃកណ្ាល នាន្ងៃទី១០ 
ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីយ្រើកការោ្ឋ ្ជួសជុលផលាូវលំចំ្ ួ្
៣ខែ្ស ប្រខវង២.៥០០ខមបត យៅឃុំដំណាកអ់ំ្ ិល បសរុកអង្គ-
សនាួល យែតតៃកណ្ាល ប្មទាងំបា្ជួ្រសំយណរះសំណាល
ជាមយួ្រឹងយលាកបគរូ អនាកបគរូ សិសសា្ុសិស្សយៅស្លា្រឋម
សិកសា្ងទរឹក ្ិងអ្ុវទិយាល័យ ហុ៊្ ខស្្ងទរឹក ្ិង

បា្ឧ្រត្ម្ភជា្វកិាសបម្្រទិ់ញដីចាក្់រំយ្ញទីធាលា  ្ិង
ជួសជុលផលាូវចូលស្លា នាន្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាន្ងៃទី២៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សម៉ន 
សុតីផាន ់អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា បា្
អយញជ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធផលការង្រឆ្នា ំ
២០១៩ ្ិងទិសយៅការង្រឆ្នា ២ំ០២០ យៅយែតតៃស្វា យ-
យរៀង។

2នាន្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម សមន៉
សុតីផាន ់អ្ុប្រធា្ ឯកឧតតៃម ទរឹម ផន យលខាធិការគណៈ-
កមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីសយម្្ធ
ោកឱ់្យយប្រើបបាស់អោរសិកសាមយួែនាង យបកាមអធិ្រតីភា្ដ៏
ែ្ងែ់្ស់សយមតៃចអគ្គមហ្្ញាចបកី យហង សរំនិ ប្រធា្
រដ្ឋសភា ្ិងយលាកជំទាវ យៅស្លា្រឋមសិកសាតាសួស 
យៅឃុំតាសួស បសរុករម្សខហក យែតតៃស្វា យយរៀង។

2ឯកឧតតៃម សហម ខន អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី
១០ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ជួ្រសំយណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ប្មទាងំនាយំក
អយំណាយជូ្ប្រជា្លរដ្ឋបកីបកចំ្ួ្១០០បគរួស្រ យៅ
ឃុំរកាធំ បករុងចបារម្ យែតតៃកំ្ងស់្លឺ នាន្ងៃទី២៩ ខែធនាូ ឆ្នា ំ
២០១៩។

-សំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹង្ុទ្ធ្ររស័ិទ្ធ យៅវតតៃសម្លី
្ិងចូល្រច្ចយ័កស្ងស្លាឆ្្ ់យៅឃុំយ្ើក បសរុកអង្គ-
សនាួល យែតតៃកណាតៃ ល នាន្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-សំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសាឃំុរលំាងចក
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ចំ្ួ្១៥រ្ូរ យដើម្ី្ ិភាកសាការង្រយបតៀម្របមរុងទរឹកកនាុងរដូវ-
បបាងំ ប្មទាងំយក្រច្ចយ័រ្រស់សយមតៃចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា 
ជូ្បករុមបគរួស្រស្យលាក អរឹម ធុក ស្លា ្រយ់ោយស្រ
ការរលំបាកអ់ោរ យៅយែតតៃខក្រ នាភូមយិៅខក សង្កា តរ់លំាង-
ចក បសរុកសំយរាងទង យែតតៃកំ្ងស់្លឺ នាន្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាន្ងៃទី៤-៥ ទី១៣ ្ ិងន្ងៃទី២២-២៤ ខែមករា 
ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ណា ំទុំ យលខាធិការគណៈកមមាការទី១
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញជួ្រសំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹង
បករុមប្ររឹកសាឃំុ ្ិងប្រជា្លរដ្ឋយៅយែតតៃបាតដំ់្រង។

2នាន្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម គិន 
សណត យលខាធិការគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បា្
អយញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវា-
ជយ័ជមនារះ៧មករា យៅបសរុកយការះអខណតៃ ត យែតតៃតាខកវ។

2ឯកឧតតៃម អន ស៊ុំ យលខាធិការគណៈកមមាការទី៤
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ ិស្អាហ្រស្មគ្គជីួ្រជំុមហ្មតិតៃឆ្នា ំ
២០២០ សបម្្រយ់ែតតៃ្រនា្ទ យម្្ជយ័ យៅ្ររយិវណផសារ
ធំម្្ជយ័ យែតតៃ្រនា្ទ យម្្ជយ័ នាន្ងៃទី២៨ ខែធនាូ ឆ្នា ំ
២០១៩។ 

-ចុរះសួរសុែទុកខាជ្រងយបោរះចំ្ួ្២បគរួស្រ ខដលកំ្ុង
សបម្ក្យាបាលរ្រសួ យៅម្្ទរីយ្ទ្យ្រខង្អកយែតតៃមតិតៃភា្
កម្ុជា-ជ្រ៉ុ្ ស្ិតកនាុងបសរុកមង្គល្រូរ ីយែតតៃ្រនា្ទ យម្្ជយ័ 
នាន្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម អន ស៊ុំ យលខាធិការគណៈកមមាការទី៤
ប រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងឯកឧត្ម យឈើយ ចាន់ណា យលខាធិការ
គណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញចូលរមួរខំលកទុកខា 
្ិងដខងហាស្ជាមយួ្រឹងបករុមបគរួស្រស្ ខដលម្្សម្ជិក
បគរួស្រចំ្ួ្៤នាក ់បា្ស្លា ្រក់នាុងឧ្រទ្ទវយហតុបាករ់លំអោរ
៧ជា្យ់ៅយែតតៃខក្រ នាភូមដិងបតាង ឃុំចំយណាម បសរុក
មង្គល្រូរ ីយែតតៃ្រនា្ទ យម្្ជយ័ នាន្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសយម្្ធោកឱ់្យយប្រើបបាស់ផលាូវប្រខវង
៤.៥០០ខមប៉ត ្ិងប្រគល់ផ្ទរះជូ្អតីតយុទ្ធជ្បកីបក ចំ្ួ្
១២៩ែនាង យលើកទី២ យៅទីតាងំដីសម្ទា្សង្គមកិច្ច ្ិង
ការ្រញ្ចុ រះ្រឋមសិលាស្ងសងអ់ោរសិកសា១ែនាង ៦្រ ្្ទ្រ់
យបកាមអធិ្រតីភា្ ឯកឧតតៃម សក គរឹមោ៉ន ឧ្រនាយក
រដ្ឋម្រ្តៃី យៅភូមកូិ្ខកលាង ឃុយំប៉ាយចារ បសរុកភនាបំសរុក យែតតៃ
្រនា្ទ យម្្ជយ័ នាន្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័-
ជមនារះ៧មករា យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម សក គរឹមោ៉ន 
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ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្្ី យៅស្លាយែតតៃ្រនា្ទ យម្្ជយ័  នាន្ងៃទី
១២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ឆាយ េណាណា  យលខាធិការគណៈកមមា-
ការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើក
ទី៤១ ន្ទិវាជយ័ជមនារះ ៧មករា យៅយែតតៃត្ូងឃមាុ ំ ្ិងបា្
នាយំក្វកិារ្រស់បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគ
ទី២ យដើម្ចូីលរមួរខំលកទុកខាជាមយួ្រឹងបករុមបគរួស្រស្
យលាក យខង នថ សម្ជិកបករុមប្ររឹកសាឃំុគងជយ័ យៅភូមិ
សុបកំបជរុ ំឃុំគងជយ័ បសរុកអូរាងំឪ យែតតៃត្ូងឃមាុ ំ នាន្ងៃទី៧
ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័-
ជមនារះ៧មករា យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម េង សតូ រដ្ឋ-
ម្រ្តៃីបកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ ្ិងយុវ្ីតិសម្ទា
យៅបសរុក្ញាខបកក យែតតៃត្ូងឃមាុ ំនាន្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា ំ
២០២០។ 

-ជ្ួរសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាបករុមប្ររឹកសាឃំុ
ជំ្ីក បសរុកបករូចឆ្មា រ យែតតៃត្ូងឃមាុ ំ នាន្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នា ំ
២០២០។ 

2ឯកឧតតៃម គរឹម ធា យលខាធិការគណៈកមមាការទី៦
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖   

-ចូលរមួកនាុង្ិធយី្រើកការោ្ឋ ្ស្្្រនាផលាូវយ្រតុងប្រខវង
១១១០ខមប៉ត ទទរឹង៤,៥០ខមប៉ត យបកាមអធិ្រតីភា្ យលាក-
ជំទាវកិតតៃិសង្គហ្រណ្ឌិ ត សមន៉ សអំន ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្តៃី 
រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងទំនាកទ់ំ្ ងជាមយួរដ្ឋសភា ប្រឹទ្ធសភា ្ិង
អធិការកិច្ច យៅវតតៃយលងៃើ្ ភូមនិប្យរាធិ ឃុំដូងស បសរុកស្វា យ-
បជំ យែតតៃស្វា យយរៀង នាន្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្រុណ្យស្ប្រជា្លរដ្ឋមយួបគរួស្រ
ចំ្ួ្៤នាក ់ខដលយបោរះថ្នា កយ់ោយស្របាករ់លំអោរ៧ជា្់
យៅយែតតៃខក្រ យៅភូមចិំការយការះ ឃុំសម្តតៃិម្្ជយ័ បសរុក
រម្សខហក យែតតៃស្វា យយរៀង នាន្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័-
ជមនារះ ៧មករា យៅស្លាបសរុករម្សខហក យែតតៃស្វា យយរៀង 
នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧត្ម យឈើយ ចាន់ណា យលខាធិការគណៈ-
កមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖   

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្ិរទការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់
យបជើសយរ ើសយជើងឯក “ រា្រង្វា ្រ់ដ្ឋបាលយែតតៃ្រនា្ទ យម្្-
ជយ័ ” យដើម្អី្រអរស្ទរទិវាជយ័ជមនារះ ៧មករា យៅតារាង
បាល់ទាត ់យអកូ ស្័ត ស្ិតយៅភូមចិក សង្កា តប់្រះ្នាលា  បករុង
សិរយីស្ភណ័ យែតតៃ្រនា្ទ យម្្ជយ័ នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ចូលរមួរខំលកទុកខាជាមយួ រ្ឹងបករុមបគរួស្រស្ ខដលបា្
ស្លា ្រប់ាត្់រងជី់វតិកនាុងឧ្រទ្ទវយហតុបាករ់លំអោរកម្ស់៧ជា្ ់
យៅយែតតៃខក្រ យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម សកេ គរឹមោ៉ន 
ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្តៃី យៅយគហោ្ឋ ្បគរួស្រស្ ស្ិតយៅភូមិ
ដងបតាង ឃុំចំយណាម បសរុកមង្គល្ូររ ីយែតតៃ្រនា្ទ យម្្ជយ័
នាន្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។
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-ចុរះ្ិ្ិត្យយមើលស្្្ភា្ទរឹក ្ ិងការកាយប្រឡាយយៅ
ចំណុចខប្កជីក យែតតៃ្រនា្ទ យម្្ជយ័ នាន្ងៃទី១៤ ខែមករា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើក
ទី៤១ ន្ទិវាជយ័ជមនារះ ៧មករា យៅស្លាបសរុកអូរយបរៅ 
យែតតៃ្រនា្ទ យម្្ជយ័ នាន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2យលាកជំទាវ មុំ សណ្ាប ់យលខាធិការគណៈកមមា-
ការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញជួ្រសំយណរះសំណាលជា-
មយួ្រឹងប្រជា្លរដ្ឋ ្ិង្ិ្ិត្យ៖

-យលើការយសនាើសំុកម្ចឥីណទា្រ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋ យៅភូមិ
កបាលយការះ សង្កា តយ់ការះោច ់ែណ្ឌ យបជាយចង្វា រ រាជធា្ី-
ភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-វាយតនមលាការយប្រើបបាស់កម្ចឥីណទា្មុែរ្ររ ្ ិងលំយៅ
ស្្្រ្រស់មូល្ិធិកាត្់រ្យ្ភា្បកីបករាជធា្ីភនាយំ្ញ 
ខដលបា្ផតៃល់ដល់សហគម្អ៍នាកបកីបកស្វា យយចក្មាី យៅ
សង្កា តយ់ោករកា ែណ្ឌ ខប្កយៅនា  រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី
២១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាន្ងៃទី៧ ្ិងន្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ 
ឯកឧតតៃម  ទរឹម ផន យលខាធិការគណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធ-
សភា បា្អយញជ ើញជួ្រសំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹងបករុម-
ប្ររឹកសាឃំុ យសមាៀ្ឃមាុ ំ នាយ្រ៉ុសតៃិ៍រដ្ឋបាលឃមាុ ំ ្ ិង្រង្រ្អូ្ប្រជា-
្លរដ្ឋ ឃុំនប្ទរឹង បសរុកសីុធរកណាតៃ ល បសរុកយរាធិ៍យរៀង 
យែតតៃនប្ខវង។

2 ឯកឧតតៃម ឡាន់ ឆន យលខាគណៈកមមាការទី១០

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖
-ចុរះសួរសុែទុកខាយលាក វ៉ន់ ធតី ម្្ជំងលឺឈលឺធងៃ្ ់យៅ

ភូមវិាលឃមាុ ំ ឃុំគរ បសរុកត្ូងឃមាុ ំ យែតតៃត្ូងឃមាុ ំ នាន្ងៃទី២៧ 
ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំក្វកិារ្រស់បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូម-ិ
ភាគទី២ ជូ្បករុមបគរួស្រស្យលាក យខង នថ សម្ជិក
បករុមប្ររឹកសាឃំុគងជយ័ យៅភូមសុិបកំបជរុ ំឃុំគងជយ័ បសរុក
អូរាងំឱ យែតតៃត្ូងឃមាុ ំ នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័-
ជមនារះ៧មករា យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម ជា សផុាោ៉ 
ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងយរៀ្រចំខដ្ដី ្គរ្ូរ្ីយ-
កមមា ្ិងសំណង ់យៅយែតតៃត្ូងឃមាុ ំ នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាន្ងៃទី១៦ទី១៧ ្ ិងន្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០
ឯកឧតតៃម ថុង ចន់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា
បា្អយញជ ើញជ្ួរសំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹងបករុមប្ររឹកសា
ឃុំ ្ិងប្រជា្លរដ្ឋ យៅយែតតៃយការះកុង។

2នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ជរឹម 
លាេ សម្ជិកគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ
ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័ជមនារះ
៧មករា យៅយែតតៃកំ្ងច់ាម។

2នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យលាកជំទាវ ឱ 
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សខុុម សម្ជិកាគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ
ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័ជមនារះ
៧មករា យៅ្ហុកី�ោ្ឋ ្ យែតតៃប្រះវហិ្រ។

2ឯកឧតតៃម ពចរឹង គរឹមពស៊ាន សម្ជិកគណៈ-
កមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-សហការជាមយួ រ្ឹងបករុមបគរូយ្ទ្យសមា័បគចិតតៃ ចុរះ្ិ្ិត្យ 
្ិង្យាបាលជំងលឺជូ្ប្រជា្លរដ្ឋ យៅឃុំរាមយការះស្នា  បសរុក
ស្ទរឹងបតង ់យែតតៃកំ្ងច់ាម នាន្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកអយំណាយខចកជូ្ប្រជា្លរដ្ឋរងយបោរះយោយ
ស្រយភលាើងយឆរះផ្ទរះចំ្ួ្៣បគរួស្រ  យៅភូម្ិររឹងខដង  ឃុំខប្ក-
កក ់នាន្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម លតី សារ តី សម្ជិកគណៈកមមាការទី៣
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ជ្ួរសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាប្រជា្លរដ្ឋ 
យៅបសរុកទរឹកឈូ បករុងកំ្ត យែតតៃកំ្ត នាន្ងៃទី១៦ ្ិង
ន្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួយោរ្វញិ្្ញ ណកខា្្ធស្ប្រជា្លរដ្ឋ យៅបករុង
កំ្ត យែតតៃកំ្ត នាន្ងៃទី២ ទី៨ ទី៩ ទី១០ ្ិងន្ងៃទី២០ 
ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម សត ណាឌតី សម្ជិកគណៈកមមាការទី៤
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ចុរះ្ិ្ិត្យទីតាងំភូមសិ្្រសស្បម្្រ្ុ់រកអណូ្ងជូ្
្រង្រ្អូ្ប្រជា្លរដ្ឋ យដើម្ទុីកយប្រើបបាស់នារដូវបបាងំ យៅ
ឃុំឃុ្រាម បសរុក្រនា្ទ យបសី យែតតៃយសៀមរា្រ នាន្ងៃទី២១ 
ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ្រសំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹង្រង្រ្អូ្ប្រជា្លរដ្ឋ
ចំ្ ួ្៤០០នាក ់យដើម្អី្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវា
ជយ័ជមនារះ៧មករា យៅឃុំយោកដូង បសរុកអង្គរជំុ យែតតៃយសៀម-
រា្រ នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2ឯកឧតតៃម មួង ប៉យ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៤
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើក
ទី៤១ ន្ទិវាជយ័ជមនារះ៧មករា យៅវតតៃសីម្សុវណ្ណ គិរ ីបសរុក
អូរោ៉ោវ យែតតៃរត្គិរ ីនាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំក្វកិារ្រស់សយម្ចប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភា ជូ្បគរួស្រ
ស្ខដលរងយបោរះយោយរលំបាកអ់ោរចំ្ួ្៣នាកយ់ៅយែតតៃ
ខក្រ នាភូម៣ិ សង្កា តក់ាចាញ បករុងបា្លុង យែតតៃរត្គិរ ី
នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំយណរះសំណាល ្ ិង្ិភាកសាការង្រជាមយួ្រឹង
សម្ជិកបករុមប្ររឹកសាបករុងបា្លុង យដើម្យីឈវាងយល់អំ្ី
វឌ្ឍ្ភា្ការង្រ ្រញ្ហា ប្រឈម ្ិងដំយណារះបស្យ យៅ
បករុងបា្លុង យែតតៃរត្គិរ ីនាន្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹង្រង្រ្អូ្ប្រជា្លរដ្ឋ 
កងកម្លា ងំប្រោ្រអ់ាវុធទាងំ្ីរ សិសសា្ុសិស្ស យលាកបគរូ
អនាកបគរូ ចំ្ ួ្៣២២នាក ់យដើម្អី្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ 
ន្ទិវាជយ័ជមនារះ៧មករា យៅឃុំតាខវងយលើ បសរុកតាខវង យែតតៃ
រត្គិរ ីនាន្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីសំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹង
សម្ជិកបករុមប្ររឹកសាឃុំ ្រ៉ុស្ិ៍រដ្ឋបាលឃុំ ្ ិងយលាកបគរូ អនាកបគរូ 
សិសសា្ុសិស្ស ប្រជាការរារភូម ិ្ិង្រង្រ្អូ្ប្រជា្លរដ្ឋ
ចំ្ួ្៣២៨នាក ់កនាុងឱកាសអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ 
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ន្ទិវាជយ័ជមនារះ៧មករា យៅភូមបិាតរឹក ឃំុតាខវងយលើ បសរុក
តាខវង យែត្រត្គិរ ីនាន្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2យលាកជំទាវ ឃនួ ឃនុឌតី សម្ជិកាគណៈកមមា-
ការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្ុរណ្យផ្កា បបាកម់ហ្ស្មគ្គី ្ិង
្ិធីសិតោវខដកកំ្ ងស់្វា យ យៅវតតៃឥ្រ្្ទីយសំ៍វរៈ (យៅវតតៃ
កំ្ងធ់ំ) បសរុកកំ្ងស់្វា យ យែតតៃកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី២៨ ខែធនាូ 
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំក្វកិារ្រស់សយមតៃចវ្ុិរលយសនាភកតៃបី្រធា្ប រ្ឹទ្ធ-
សភា ជូ្ដល់បករុមបគរួស្រស្ ្ិងជ្រងយបោរះយោយរលំ
បាកអ់ោរ យៅយែតតៃខក្រ នាភូមបិកសំ្ង ឃុំស្្គ់រ បសរុក
កំ្ ងស់្វា យ យែតតៃកំ្ ងធ់ំ នាន្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវា
ជយ័ជមនារះ៧មករា យបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ងួន 
ញុលិ អ្ុប្រធា្ទី១រដ្ឋសភា យៅបករុងស្ទរឹងខស្ យែតតៃ
កំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖    

-ជួ្រសំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹងសិសសា្ុសិស្សយឈ្មា រះ 

សុនិ ពសតីហងសេ ថ្នា កទី់១២ "ែ" ន្វទិយាល័យសំ�ូត ជា
ជ្្ិការនដទាងំ២ យជើងទាងំ២ បា្យរៀ្្ូខកខាងគណិត-
វទិយា បា្ចំណាតថ់្នា កយ់លែ៤ យៅវទិយាល័យសំ�ូត ឃំុ
តាស្ញ បសរុកសំ�ូត យែតតៃបាតដំ់្រង នាន្ងៃទី៨ ខែមករា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

 -ចុរះ្ិ្ិត្យផលាូវលំតភាជ ្រភ់ូម ិ្ិងភូម ិកនាុងឃំុកំ្ងយ់្្ 
កស្ងយោយ្វកិារ្រស់ឃុំ ្រំយ្ញ្រខ្្មយោយ្វកិា
រ្រស់បសរុក (យឆលាើយត្រយៅ រ្ឹងសំណូម្ររ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋ 
ខដលបា្យលើកយ�ើងយៅកនាុងអង្គយវទិកានាយ្លក្លាងយៅ) 
យៅភូមអិូរជាយំបកាម ឃុំកំ្ងយ់្្ បសរុកសំ�ូត យែតតៃបាតដ់ំ្រង 
នាន្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

 -ជួ្រសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាបករុមប្ររឹកសាឃំុ
សុ៊ង យៅស្លាឃុំសុ៊ង បសរុកសំ�ូត យែតតៃបាតដ់ំ្រង នា
ន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាយលាកបគរូ អនាកបគរូ 
្ិងសិសសា្ុសិស្ស យៅស្លា្រឋមសិកសាខបស្្លាក យៅ
ភូមកិណាតៃ ល ឃំុសុ៊ង បសរុកសំ�ូត យែតតៃបាតដំ់្រង នាន្ងៃទី
១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាន្ងៃទី៧  ្ិងន្ងៃទី១៤  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០២០ 
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ឯកឧតតៃម ពសតី យបន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា 

បា្អយញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ 

ន្ទិវាជយ័ជមនារះ៧មករា យៅយែតតៃតាខកវ។

2នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧត្ម សខុ 

ោត សម្ជិកគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ 

ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ 

ន្ទិវាជយ័ជមនារះ៧មករា យៅបករុងនប្ខវង យែតតៃនប្ខវង។

2ឯកឧត្ម យៅ ឆន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៧

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ជ្ួរសំយណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុកខាប្រជា្លរដ្ឋ

ចំ្ ួ្១២៩នាក ់យៅស្លាមយតតៃយ្យសិកសាសហគម្ ៍កនាុង

ភូមចិំ្ួ្៥ គលឺភូមតិាណូក ភូមយិោកបតាង ភូមយិោករាងំ 

ភូមខិបសបបាងំ ្ិងភូមយិោក្បង ឃំុយជើងយទៀ្ បសរុកចុងកាល់ 

យែតតៃឧតតៃរម្្ជយ័ នាន្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រយលើក

ទី៤១ ន្ទិវាជយ័ជមនារះ៧មករា យៅស្លាយែតតៃឧតតៃរម្្ជយ័ 

នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីប្រកាសអ្ុប្រធា្កិតិតៃយសកាកបាទ-

បកហមយែតតៃឧតតៃរម្្ជយ័ នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម យទ្ យទុ្ធតី សម្ជិកគណៈកមមាការទី៨

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីប្រណាំងទូកផ្កា ចារ

សមបុទ អ្រអរស្ទរ្ុរណ្យចូលឆ្នា សំកលឆ្នា ២ំ០២០ យៅ

យឆនារសមបុទបករុងខក្រ យែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី៣១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំយណរះសំណាល សួរសុែទុកខាប្រជា្លរដ្ឋបកីបក 

្ិងម្្ជំងលឺ យៅតាមែនាងផ្ទរះកនាុងភូមយិការះយស្ម ឃុំអយង្កា ល 

យែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាន្ងៃទី៤ ទី៨ ្ិងន្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ 

ឯកឧតតៃម សាយ បូរនិ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អយញជ ើញជួ្រសំយណរះសំណាលជាមយួ្រឹងបករុម

ប្ររឹកសាឃុំ ្ិងចុរះ្ិ្ិត្យអោរន្ស្លាមយតតៃយ្យសិកសាសហ-

គម្ ៍យៅឃុំដូ្តី បសរុក្ញាខបកក យែត្ត្ូងឃមាុ។ំ

2នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម សនួ 

លន ់្ិងយលាកជំទាវ ឯម ផលាមុនតី សម្ជិកគណៈ-

កមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញចូលរមួយោរ្វញិ្្ញ -

ណកខា្្ធអតីតវរីជ្ យៅវមិ្្ស្ យែតតៃយសៀមរា្រ ្ិងចុរះ

សួរសុែទុកខាអនាកជំងលឺកនាុងម្្ទីរយ្ទ្យ្រខង្អកយសៀមរា្រ យបកាម

អធិ្រតីភា្សយមតៃច្ិជយ័យសនា យទៀ បាញ ់ឧ្រនាយក-

រដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងការរារជាតិ យៅយែតតៃយសៀមរា្រ។

2នាន្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម សនួ 

លន ់សម្ជិកគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ 

ជាអធិ្រតីភា្កនាុងអង្គប្រជំុ្ូរកសរុ្រការង្រប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 

្ិងយលើកទិសយៅការង្រឆ្នា ២ំ០២០ រ្រស់អាជាញា ធរបសរុក

អង្គរធំ យៅបសរុកអង្គរធំ យែតតៃយសៀមរា្រ៕
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សកមមាភា្គណៈកមមាការទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភាចូលរមួកិច្ចពបជុំនានា

2ឯកឧតតៃម យង៉់ សសម ប្រធា្គណៈកមមាការទី១

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-ប្រជុំ្ ិភាកសាការង្រជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម ហ៊ូ តាងំយអង 

អ្ុរដ្ឋយលខាធិការបកសួងខផ្ការ យដើម្ី្ ិភាកសាសតៃី្ី ការ

យបតៀមយរៀ្រចយំវទិកាថ្នា កយ់ែតតៃ រ្រស់បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា

ប្រចាភំូមភិាគទី៨ យៅយែតតៃមណ្ឌ លគិរ ីនាន្ងៃទី១០ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០២០ យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចប្រជំុបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាភំូមភិាគ

ទី៨ នាន្ងៃទី២ ្ ិងន្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យៅស្ល

ប្រជំុគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា នា

ន្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យៅស្លប្រជំុគណៈកមមា-

ការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម ជា យជដ្ឋ ប្រធា្គណៈកមមាការទី២

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-ដរឹកនាកិំច្ចប្រជំុគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា ជាមយួ្រឹង

តំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាយំោយឯកឧតតៃម ស៊យុ សសម 

រដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងខរ ៉្ិងថ្ម្ល យដើម្ី្ ិ្ិត្យសិកសាយលើយសចក្ី

បរាងចបា្រស់្ី្ី ថ្ម្លអគ្គិស្ីចំ្ួ្៦ចបា្រ ់នាន្ងៃទី៣០ 

ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅស្លប្រជុំ្ិយសសប្រឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី១) 

យដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើយសចក្ីបរាងចបា្រច់ំ្ ួ្៧ ្ិង

យបតៀមយ�ើងម្្យោ្រល់កនាុង្ិធី្រ្តៃសមយ័ប្រជំុយលើកទី៤ 

ប រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ នាន្ងៃទី៣១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅ

ស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា។
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-អ្ុញ្្ញ តឱ្យយលាក ស ូសក្ា ្ិស្សតិឆ្នា ទំី៤ ខផនាក្ីតិ-

ស្្រសតៃភាស្បារាងំ ន្សកលវទិយាល័យភូមិ្ ្ទ្ីតិស្្រសតៃ 

្ិងវទិយាស្្រសតៃយសដ្ឋកិច្ច ្ិងជា្ិស្សតិជយ័លាភតីំណាង

ឱ្យយុវជ្ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាយចរះភាស្បារាងំ ចូលជួ្រសខមតៃង

ការគួរសម ្ិងទទួលការខណនា ំមុ្ រ្ឹងយៅចូលរមួកមមាវធិី 

”សភាយុវជ្” យៅប្រយទសខ្រលហ្សិុក នាន្ងៃទី២១ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០២០ យៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា។ 

-ដរឹកនាយំ្រើកកិច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា 

នាន្ងៃទី២៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការ

ទី២ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សខុ 

ឥសាន ប្រធា្គណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាប្រធា្

បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី២) បា្អយញជ ើញដរឹកនាំ

កិច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី២) យដើម្ី

្ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើយសចក្ីបរាងចបា្រច់ំ្ួ្៧ ្ិងយបតៀម

យ�ើងម្្យោ្រល់កនាុង្ិធី្រ្តៃសមយ័ប្រជំុយលើកទី៤ ប រ្ឹទ្ធ-

សភា  ្ ីតិកាលទី៤  យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៤

ប រ្ឹទ្ធសភា។ 

2យលាកជំទាវ ទតី បូោ៉សុតី ប្រធា្គណៈកមមាការទី៥

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ដរឹកនាកិំច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា យដើម្ី

្ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើ៖ ១-្រូកសរុ្ររបាយការណ៍សកមមាភា្

ការង្ររ្រស់គណៈកមមាការប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ២-្រិទ្រញជ ី

យ្រឡារ្រស់គណៈកមមាការប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ៣-្រញ្ហា យផ្សងៗ  

នាន្ងៃទី២៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការ

ទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា។                 

-ដរឹកនាកិំច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា យដើម្ី

្ិ្ិត្យរបាយការណ៍្រូកសរុ្រការង្រអ្តៃរជាតិរ្រស់គណៈ-

កមមាការ នាន្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យៅស្លប្រជុំ

គណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាបំ្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា យដើម្ី

្ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើ៖ ១-្ិ្ិត្យកាល្ររយិច្ទយបតៀមចុរះ្ំរយ្ញ
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យ្រសកកមមារ្រស់គណៈកមមាការយ្លវសិ្សមកាល ២-្ិភាកសា

អំ្ ីខផ្ការការង្ររ្រស់គណៈកមមាការកនាុងឆ្នា ២ំ០២០ ៣-

្រញ្ហា យផ្សងៗ នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យៅស្លប្រជំុ

គណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ជួ្រ្ិភាកសាការង្រជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម ឈាង េុន 

ប្រធា្គណៈកមមាការទី៥រដ្ឋសភា យដើម្សិីកសាយលើសំយណើ

រ្រស់ឯកឧតតៃមប្រធា្ប រ្ឹទ្ធសភាប៉ាគីស្្្ ្ិងជាប្រធា្

(IPC) យសនាើសភាកម្ុជាចូលជាសម្ជិកស្្្រ្ិករ្រស់អង្គ

ការសម្ជសភាអ្តៃរជាតិ (IPC) នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០២០ យៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក ប៊ុនយឈឿន ប្រធា្គណៈកមមាការ

ទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-អ្ុញ្្ញ តឱ្យយលាក យទ្ មកោ ប្រធា្នាយកោ្ឋ ្

្ត័៌ាម្្ ន្អគ្គនាយកោ្ឋ ្្ត័៌ាម្្ ្ិងទំនាកទ់ំ្ ងស្ធា-

រណៈ ន្អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា ចូលជួ្រ ្ ិងចាក់

្រញ្្ច ំងវយីដអូសតៃី្ី មុែង្រ្ីតិកមមាប រ្ឹទ្ធសភា យដើម្ី្ ិ្ិត្យ 

្ិងខកសបមរួល នាន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ យៅស្ល

ប្រជំុគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចប្រជំុបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី៣) យដើម្ី

្ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើយសចកតៃីបរាងចបា្រច់ំ្ ួ្៧ ្ ិងយបតៀមយ�ើង

ម្្យោ្រល់កនាុង្ិធ្ីរ្តៃសមយ័ប្រជំុយលើកទី៤  ប រ្ឹទ្ធសភា 

្ីតិកាលទី៤ នាន្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ យៅស្ល

ប្រជំុគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា យដើម្ី

្ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើ៖ ១-យសចកតៃីបរាងខផ្ការប្រតិ្រតតៃិរ្រស់

គណៈកមមាការឆ្នា ២ំ០២០ ២-ការង្រយផ្សងៗ នាន្ងៃទី២៣ 

ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០២០  យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៦

ប រ្ឹទ្ធសភា។ 
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2នាន្ងៃទី២៧  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧត្ម  ម៉ុម 

ជរឹមហ៊ុយ  ប្រធា្គណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា   បា្

អយញជ ើញដរឹកនាអំង្គប្រជំុបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី៤) 

យដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើយសចក្ីបរាងចបា្រច់ំ្ួ្៧ ្ិង

យបតៀមយ�ើងម្្យោ្រល់កនាុង្ិធ្ីរ្តៃសមយ័ប្រជំុយលើកទី៤ 

ប រ្ឹទ្ធសភា ្ ីតិកាលទី៤ យៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៧

ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី២៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ យលាកជំទាវ រាន 

សអំាន ប្រធា្គណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ

ដរឹកនាកំិច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា យដើម្ី

្ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើ៖ ១-្ូរកសរុ្រលទ្ធផលការង្ររ្រស់

គណៈកមមាការប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ២-្ូរកសរុ្ររបាយការណ៍

ចំណូល-ចំណាយរ្រស់គណៈកមមាការប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩ 

៣-្ិ្ិត្យឆលាងខផ្ការសកមមាភា្ការង្ររ្រស់គណៈកមមាការ

សបម្្រឆ់្នា ២ំ០២0 ៤-្រញ្ហា យផ្សងៗ យៅស្លប្រជុំគណៈ-

កមមាការទី៨ ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី២៧  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម  គង់ 

សាោជ ប្រធា្គណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាប្រធា្

បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី៥) បា្អយញជ ើញយ្រើកកិច្ច

ប្រជំុបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា  យដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាយលើយសចកតៃី

បរាងចបា្រច់ំ្ួ្៧ ្ិងយបតៀមយ�ើងម្្យោ្រល់កនាុង្ីធី

្រ្តៃសមយ័ប្រជំុយលើកទី៤ ប រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ យៅ

ស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ម៉ម 

ប៊ុននាង ប្រធា្គណៈកមមាការទី១០ប្រឹទ្ធសភា បា្ដរឹកនាំ

កិច្ចប្រជុនំផ្ទកនាុង យដើម្ី្ ិ្ិត្យរបាយការណ៍សកមមាភា្ការង្រ 

្ិងរបាយការណ៍្វកិាប្រចាខំែមករា ្ិងយលើកទិសយៅការ-

ង្រ្រ្តៃ យៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧត្ម រ៉ាន់ 

យឈឿន អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បា្ដរឹកនាំ

កិច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា យដើម្្ីរូកសរុ្រ

លទ្ធផលការង្រប្រចាខំែមករា ្ិងទិសយៅការង្រសបម្្រ់

ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០២០  យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៧

ប រ្ឹទ្ធសភា៕
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សកមមាភា្សរាជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរមួក្ងុ្ិធតីយផសេងៗ

2នាន្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ សម្ជិក សម្ជិកា

ប រ្ឹទ្ធសភាចំ្ ួ្៩រ្ូរ បា្អយញជ ើញចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធី
មទី្ទិញអ្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៤១ ន្ទិវាជយ័ជមនារះ៧មករា

យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់រ្រស់សយម្ចអគ្គមហ្យសនា

្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្ី្ ន្ប្រះរាជាណាចបក

កម្ុជា ្ិងសយម្ចអគ្គមហ្្ញាចបកី យហង សរំនិ ប្រធា្

រដ្ឋសភា ន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា យៅមជ្ឈមណ្ឌ លស្នា-ិ

បាតយការះយ្បជ រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

2ឯកឧតតៃម ជា យជដ្ឋ ប្រធា្គណៈកមមាការទី២

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធ្ីរុណ្យែួ្រគបម្រ៧់ន្ងៃ ្ ិង១០០ន្ងៃ ឧទ្ទសិ

មហ្កុសលជូ្ចំយរារះវញិ្្ញ ណកខា្្ធស្ស្្រស្តៃ ចារ្យយវជជ-

្រណ្ឌិ ត េូ គរឹមយប៉ារ ឪ្ុកយកមាករ្រស់ឯកឧតតៃម េងសេ តី 

េិសសេតុ រដ្ឋយលខាធិការ ន្បកសួងយសដ្ឋកិច្ច ្ ិងហិរញ្ញ វត្ុ 

យៅយគហោ្ឋ ្យលែ២៩ ផលាូវយលែ១៩៦៦ ភូមយិរាងរាយ 

សង្កា តភ់នាយំ្ញ្មាី ែណ្ឌ ខស្សុែ រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី

២៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួ្ិធ្ីរុណ្យស្យលាកតាឧបាសក ជាង េញូ

ឪ្ុកយកមាករ្រស់ឯកឧតតៃម ជាេ តាយ អភបិាល យែតតៃកំ្ត

យៅយគហោ្ឋ ្យលែ៣E ផលាូវយលែ២៣៤ សង្កា តផ់សារយដើម-

គរ ែណ្ឌ ទួលយោក រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី២៥ ខែធនាូ 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុកខាឯកឧតតៃម គិន សណត យលខាធិការគណៈ-

កមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ ុងសបម្ក្យាបាលជំងលឺ យៅ

ម្្ទីរយ្ទ្យយជានរ រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០២០។

2នាន្ងៃទី២២ ខែ មករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត

ម៉ុង ឫទ្ធតី ប្រធា្គណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ

ដរឹកនាកំិច្ចប្រជំុ្ិយបោរះ ្ិង្ិភាកសា យដើម្បី្រមូលយក្ូវ

្រញ្ហា ប្រឈម ្ិងកងវាល់នានារ្រស់ខផនាកឯកជ្ ទាកទ់ង រ្ឹង

វស័ិយកសិកមមា ្ិងកសិឧសសាហកមមាយៅប្រះរាជាណាចបក

កម្ុជា ោកចូ់លយៅកនាុងកិច្ចប្រជំុ យដើម្យីសនាើសំុដយំណារះបស្យ

្ីសំណាកន់ដគូរាជរោ្ឋ ភបិាលនាយ្លខាងមុែ យៅស្ល

ប្រជំុន្សភារាណិជជកមមាកម្ុជា។

2នាន្ងៃទី៣១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សខុ 

ឥសាន ប្រធា្គណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ

ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុ្ិយបោរះយោ្រល់អំ្ ី ប្រធា្្រទកិច្ចប្រជំុ

ភា្ជានដគូសភាអាសីុ-អលឺរ ៉ុ្រយលើកទី១១ (ASEP-11) យបកាម

អធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃមកិតតៃិ្ីតិយកាសល្រណ្ឌិ ត សប៉ន បញ្ញា

ប្រធា្គណៈកមមាការទី៦រដ្ឋសភា យៅស្លបាយ័្ វមិ្្

រដ្ឋសភា ។

2នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សខុ 

ឥសាន ប្រធា្គណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងឯកឧតតៃម

យខៀេ មុត អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បា្

អយញជ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុ្ិភាកសាអំ្ី ការកំណតទី់កខ្លាង

យរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុ កាល្ររយិច្ទកិច្ចប្រជំុតុមូល ្ិងប្រធា្្រទ
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កិច្ចប្រជំុ ្ិង្ិមតិតៃសញ្្ញ  (Logo) ន្កិច្ចប្រជំុភា្ជានដគូ

សភាអាសីុ-អលឺរ ៉ុ្រយលើកទី១១ (ASEP-11) យបកាមអធិ្រតីភា្

ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ងួន ញុលិ អ្ុប្រធា្ទី១រដ្ឋសភា យៅ

ស្ល្រនា្ទ យបសី វមិ្្រដ្ឋសភា ។

2នាន្ងៃទី១៥  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០២០  យលាកជំទាវ 

រាន សអំាន ប្រធា្គណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បា្

អយញជ ើញដរឹកនាគំណៈប្រតិភូប រ្ឹទ្ធសភា ោកកូ់យរា្ផ្កា យោរ្

វញិ្្ញ ណកខា ្្ធស្យលាកជំទាវ លតី គតីម ភរោិរ្រស់ឯកឧតតៃម 

យសាម ចិន សម្ជិករដ្ឋសភាមណ្ឌ លយែតតៃកំ្ ត យៅភូមិ
យការះអខណតៃ ត សង្កា តទ់ួលសខងកា២ ែណ្ឌ ឫស្សខីកវ រាជធា្ី

ភនាយំ្ញ។

2នាន ង្ៃទី២៦ ្ិងទី២៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

ប៉ុល លរឹម អ្ុប្រធា្ ឯកឧតតៃម អន ស៊ុំ យលខាធិការ

គណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា  បា្អយញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធី
យ្រើកមហ្ស្នាិបាតអាណត្ិទី៣រ្រស់សម្័្ ្ធភា្ជាតិ សម្-

គមបករុមប្ររឹកសាបករុង បសរុក ែណ្ឌ  ឃុំ សង្កា ត ់យបកាមអធិ្រតី-

ភា្សយម្ចបកឡាយហ្ម ស យខង ឧ្រនាយករដ្ឋម្រ្ី្ 

រដ្ឋម្រ្្ីបកសួងមហ្នផ្ទ យៅសណា្ឋ ោរភនាយំ្ញ រាជធា្ី

ភនាយំ្ញ។

2ឯកឧតតៃម សម៉ន សុតីផាន ់អ្ុប្រធា្គណៈកមមា

ការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធី្ិរទស្នាិបាត្រូកសរ្ុរការង្រ

ឆ្នា ២ំ០១៩ ្ិងយលើកទិសយៅការង្រឆ្នា ២ំ០២០ រ្រស់

បកសួងស្ធារណការ ្ិងដរឹកជញជូ ្ យៅសណា្ឋ ោរសុខា

ភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-សួរសុែទុកខាឯកឧតតៃម សហម ខន អ្ុប្រធា្គណៈ-

កមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា  ខដលកំ្ុងសបម្ក្យាបាលជំងលឺ
យៅម្្ទីរយ្ទ្យកាល់ខមត៉ រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី២១ ខែ

មករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុយបតៀមយរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុភា្ជានដគូ

សភាអាសីុ-អលឺរ ៉ុ្រយលើកទី១១ យៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការ

ទី៩ រដ្ឋសភា នាន្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2នាន្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម អន 

ស៊ុំ  យលខាធិការគណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា  ប្មទាងំ

សម្ជិក  សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា  បា្អយញជ ើញចូលរមួជា

កិតតៃិយសកនាុង្ិធីសខមង្សិល្ៈវ្រ្ធម៌ាចិ្  កនាុងឱកាស

អ្រអរស្ទរ្រុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីប្រន្ណីចិ្ យៅស្លមយហ្-

បស្យការះយ្បជ រាជធា្ីភនាយំ្ញ។

2ឯកឧតតៃម ឆាយ េណាណា  យលខាធិការគណៈកមមា-

ការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ៖

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីយ្រើកការប្រ�ងសូបតគម្រី

អាល់គួអា្ុលការមីថ្នា កជ់ាតិឆ្នា ២ំ០២០ យបកាមអធិ្រតីភា្

ឯកឧតតៃម យផាលា ក យផាន រដ្ឋយលខាធិការប្រចាកំារ ្ិងជា

តំណាងឯកឧតតៃម ហុ រឹម សឆម យទសរដ្ឋម្រ្តៃ ីរដ្ឋម្រ្តៃីបកសួង
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ធមមាការ ្ិងស្សនា យៅវហិ្រគ�ូីខមប៉តយលែ៩ សង្កា ត់

បចាងំចយំររះ ែណ្ឌ ឫស្សខីកវ រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី១១ ខែ

មករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធី្ិរទការប្រ�ងសូបតគម្រី

អាល់គួអា្ុលការមីថ្នា កជ់ាតិឆ្នា ២ំ០២០  យបកាមអធិ្រតីភា្

យលាកជំទាវកិតតៃិសង្គហ្រណ្ឌិ ត សមន៉ សអំន ឧ្រនាយក

រដ្ឋម្រ្តៃ ីរដ្ឋម្រ្តៃីបកសួងទំនាកទ់ំ្ ងជាមយួរដ្ឋសភា ប្រឹទ្ធសភា 

្ិងអធិការកិច្ច ្ិងជាតំណាងដែ៏្ងែ់ស់្សយមតៃចអគ្គមហ្-

យសនា្រតីយតយជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្ប្រះរា-

ជាណាចបកកម្ុជា  យៅវហិ្រគ�ូីខមប៉តយលែ៩  សង្កា ត ់

បចាងំចំយររះ ែណ្ឌ ឫស្សខីកវ រាជធា្ីភនាយំ្ញ នាន្ងៃទី១២ ខែ

មករា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាន្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ឡាន់ 

ឆន យលខាគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃម ពចរឹង 

គរឹមពស៊ាន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃម 

យហង បោ៉ូ សម្ជិកគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា ្ិង

យលាកជំទាវ សុតី េណណា ថ្ សម្ជិកាគណៈកមមាការទី៩

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញចូលរមួកាត្់រញាសសីម្ប្រះវហិ្រ ្ិង

សយម្្ធឆលាងសមទិ្ធផលនានា យបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្

សយមតៃចអគ្គមហ្្ញាចបកី យហង សរំនិ ប្រធា្រដ្ឋសភា

្ិងយលាកជំទាវ យៅវតតៃម្ោ៌ា ្ររយិតតៃិធម៌ា យៅវតតៃកបាលដំរ ី

ភូមកិបាលដំរ ីឃុបំតរាងំផលាុង បសរុក្ញាខបកក យែតតៃត្ូងឃមាុ។ំ

2នាន្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ឡាន់ 

ឆន យលខាគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា ចូលរមួ្ិធី្ិស្

អាហ្រការង្ររវាងបករុមមតិតៃភា្ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា-ឥណា្ឌ  

យដើម្អី្រអរស្ទរែួ្រយលើកទី៧១ឆ្នា  ំន្ទិវាឯករាជ្យជាតិ

ស្ធារណរដ្ឋឥណា្ឌ  យៅសណា្ឋ ោរសូហវាីខតល រាជធា្ី

ភនាយំ្ញ៕

សកមមាភា្សរាជិកព្រឹទ្ធសភាបំយ្ញយបសកកមមាយពរៅពបយទស

2ចា្រ់្ ីន្ងៃទី១៥ ដល់ន្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ 

ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ម៉ុង ឫទ្ធតី ប្រធា្គណៈកមមាការទី៣

ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញដរឹកនាបំ្រតិភូកម្ុជា យៅ្រំយ្ញ

ទស្ស្កិច្ចការង្រយៅទីបករុងហ្គុងជូ ប្រយទសកូយរខ៉ាងត្ូង 

កនាុងយោល្រំណង្ិភាកសាអំ្ី ការអភវិឌ្ឍយលើវស័ិយយវជជ-

ស្្រសតៃ សុខាភបិាល យដើម្ផីលប្រយោជ្ស៍្ធារណៈយៅ

យលើទរឹកដីន្ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ប្មទាងំ្បងរឹង្រខ្្ម

យទៀត្ូវចំណងមតិតៃភា្ ្ិងទំនាកទ់ំ្ងយសដ្ឋកិច្ច រាណិជជ-

កមមាយទវាភាគីរវាងប្រយទសទាងំ្ីរ។

2ចា្រ់្ ីន្ងៃទី១០ដល់ន្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០

ឯកឧតតៃម យខៀេ មុត អ្ុប្រធា្គណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អយញជ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុប្រចាឆំ្នា នំ្យវទិកាសភា

អាសីុ-ប៉ាសីុហវាិកយលើកទី២៨ (APPF) យៅទីបករុងកងយ់្ររ៉ា 

ប្រយទសអូ្រស្តៃ លី៕

 ការទទួលរាក្យបណ្រឹ ង

2កនាុងអ�ុំងខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០យ្រះ ប រ្ឹទ្ធសភាបា្ទទួលរាក្យ្រណតៃរឹ ងចំ្ួ្៧ករណី ទទួលលិែិតយឆលាើយត្រអំ្ី

ការយោរះបស្យ្ីបកសួង ស្្្រ័្ រាក់្ ័្ ្ធចំ្ួ្២ករណី កំ្ុង្ិ្ិត្យសិកសាចំ្ួ្៧ករណី ប្មទាងំបា្ទទួលឯកស្រ

រាក្យ្រណតៃរឹ ងខដលបកសួង ស្្្រ័្ រាក់្ ័្ ្ធចមលាងជូ្មកគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា យដើម្ជូី្បជា្រចំ្ ួ្៨ករណី៕
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អគ្គយលខាធិការដា្ឋ នព្រឹទ្ធសភាពបជុំបូកសរបុលទ្ធផលការងារ
ឆ្ា២ំ០១៩ ព្មទាងំយលើកទិសយៅការងារឆ្ា២ំ០២០

នាប្រឹកន្ងៃទី៣០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ

អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុង

កិច្ចប្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធផលការង្ររ្រស់អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្

ប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ប្មទាងំយលើកទិសយៅការង្រ

ប្រចាឆំ្នា ២ំ០២០ យោយម្្ការអយញជ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹក-

នាបំគ្រអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប្រឹទ្ធសភា ចា្រ់្ ី

អ្ុប្រធា្ការោិល័យយ�ើង យៅស្លសិកាខា ស្លា្រណា្ណ -

ល័យ វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

នាឱកាសយនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ បា្ជបម្្រជូ្

អង្គប្រជំុអំ្ីប រ្ឹតតៃកិារណ៍អ្តៃរជាតិ តំ្រ្ ់ជាតិ ្ិង្រូកសរុ្រ

លទ្ធផលការង្ររ្រស់អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប្រឹទ្ធសភាប្រចាំ

ឆ្នា ២ំ០១៩ យោយវាយតនមលាែស់្ចំយរារះការែិតែំប្ររឹងខប្រង

រ្រស់អង្គភា្ចំណុរះអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា ខដល

បា្្ំរយ្ញការង្រ ្ិងផតៃល់យសវាជូ្ដល់ថ្នា កដ់រឹកនា ំសម្-

ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា បា្ោ៉ងរលូ្។

ឯកឧតតៃមអគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភាបា្្រញ្ជ កថ់្ប្រឹទ្ធ-

សភាបា្្រញ្ច ្រឆ់្នា ទំី២ ន្្ីតិកាលទី៤ បា្យោយរលូ្

ប្រក្រយោយកិតតៃិយស ស្នា នដ យជាគជយ័ ្ិងលទ្ធផលល្អ

យហើយម្្សកាតៃ ្ុ្លបគ្រប់ោ្ ់យដើម្ចូីលឆ្នា ទំី៣ ខដល

តបមរូវឱ្យយបតៀមការង្រ្ហុវស័ិយជាមុ្ ឱ្យបា្បគ្រប់ជរុង-

យបជាយទាងំរ្ូរវ្តៃ  ្ិងទាងំស្មា រតី សបម្្រដំ់យណើ រ្រ្តៃយៅ

មុែន្្ីតិកាល្មាី។ ការយបតៀមប្រឈម រ្ឹងការវវិតតៃ្មាីៗកនាុង

ឆ្នា ២ំ០២០ តបមរូវឱ្យម្្ការយបតៀមែលាួ្ជាមុ្ឱ្យបា្ល្អ  យចរះ

្រតខ់្រ្តាមកាលៈយទសៈ ្ិងយ្លយវលា។ 

ឯកឧតតៃមអគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភាបា្ម្្ប្រស្ស្៍

្រខ្្មថ្ អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភាកំ្ុងយធវាើឱ្យម្្

ការខប្រប្ររួលគុណភា្ន្ការគិត  ្ិងការយធវាើរ្រស់អនាកដរឹក-

នាបំគ្រថ់្នា កខ់ដលបតរូវខ្ររយៅកា្ក់ារបស្វបជាវយធវាើជាមូល-

ោ្ឋ ្ន្ការផលិតយសវា ្ិងផលិតផល ប្មទាងំការយប្រើ-

បបាស់ប្រ្័្ ្ធ ICT យៅកនាុងការង្រប្រចានំ្ងៃ។ កនាុងរយៈយ្ល

ន្ការអភវិឌ្ឍស្្្រ័្ ខាងមុែ ម្្កតាតៃ ជាគ្លារឹរះ៤ចំណុច

ជាអាទិ៍៖ យសវាធ្ធា្ម្ុស្ស សមត្ភា្ ការដរឹកនាបំគ្រ-់

បគង ្ិងកិច្ចសហការោនា  ខដលបតរូវយកចិតតៃទុកោកែ់្ស់

្រំផុត។

ឯកឧតតៃមអគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភាបា្សងកាតធ់ងៃ្ថ់្

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ ស្រ រឹទ្ធ អធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ

ថ្នា កដ់រឹកនាបំគ្រអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុ្ូរកសរុ្រប្រចាឆំ្នា ំ
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អវាីខដលបតរូវអ្ុវតតៃ្ជ៍ាប្រចាយំោយយុតតៃធិម៌ា ្ិងកាលា ហ្្គលឺ

យោល្យោបាយដ្ំរង ្ិងការ ៉ុត។ ដំណាកក់ាលអ្ុយបោរះ

្ិងការដុរះខសលា ដួលយហើយមិ្ យបកាក ែុសយហើយមិ្ ខក បា្

ក្លាងផុតយៅយហើយ។ វ ិ្ យ័ ្ិងកំខណទបមងត់ាមអភបិកម

ទាងំ៥ចំណុច កាលា យជាឧ្រករណ៍អ្ុវតតៃ្ិតបបាកដ ន្ការ

ដរឹកនា ំ្ិងបគ្រប់គង ខដលបតរូវអ្ុវតតៃតាមអភបិកមអភបិាល-

កិច្ចល្អ ្ីតិរដ្ឋ តម្លា ភា្ យុតតៃធិម៌ា ្ិងគណយ្យ្យភា្។ 

អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភាសង្រឹមថ្ ការ្រញ្ច្រក់ារង្រ

ឆ្នា ២ំ០១៩យោយរលូ្ ្ិងទទួលបា្លទ្ធផលល្អប្រយសើរ

តាមខផ្ការយបោងទុក ្ិងបតរូវយកចិតតៃទុកោកក់ស្ង

ខផ្ការសកមមាភា្ឆ្នា ២ំ០២០ ឱ្យបា្បគ្រប់ជរុងយបជាយ 

្ិងយលើមូលោ្ឋ ្ន្ការដក្ិយស្ធ្យ៍មើលយលើលទ្ធផល

ការង្រឆ្នា ២ំ០១៩ ខដលម្្វសិ្លភា្កា្ខ់តធំទូលាយ  

្ិងឆលាងកាតវ់ញិ្្ញ ស្លំបាក ្ិង្មាីៗជាយបចើ្ ខដល្ំុបា្

យបោងទុក។

ជាមយួ្រឹងទិសយៅការង្រ ខដលបា្ោកយ់ចញ កនាុងការ

ផតៃល់យសវាយលើមែុង្រទាងំ៥រ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាឆំ្នា ២ំ០២០

ឯកឧតតៃមអគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភាបា្ខណនាដំល់ថ្នា ក-់

ដរឹកនាបំគ្រអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា 

បតរូវយ្រតៃជាញា យធវាើដំយណើ រយៅមុែជា្ិច្ចគលឺ ម្នា ក់ៗ  បតរូវម្្សវា័យ-

ភា្ផតៃួចយផតៃើមគំ្ិត ្ិងនចនាប្រឌិត (ហ៊្្គិត ហ៊្្យធវាើ ហ៊្្

ទទួលែុសបតរូវ) យហើយកុយំធវាើអវាីតាមរយ្រៀ្រដខដលៗ យដើម្ី

្រយងកាើតយ�ើង្ូវលទ្ធផល្មាីឱ្យកា្ខ់តល្អប្រយសើរ៕

(អត្្រទ៖ វង ់សុជាតិ រ្ូរភា្៖ ជា ហុកលាង)

ទិដ្ឋភា្កិច្ចប្រជំុ្រូកសរ្ុរប្រចាឆំ្នា ំ

ទិដ្ឋភា្កិច្ចប្រជំុ្រូកសរុ្រប្រចាឆំ្នា ំ
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ត្រតាមការអយញជ ើញរ្រស់យលាកបសី Marie-Joséphine
Diallo ប្រធា្សម្គមអគ្គយលខាធិការសភាយប្រើភាស្
បារាងំ (ASGPF) ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គយលខាធិការ-
ប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុគណៈកម្មា ធិការ
អចិន្រ្តៃយប៍្រចាឆំ្នា  ំន្សម្គមអគ្គយលខាធិការសភាយប្រើ
ភាស្បារាងំ (ASGPF) យៅស្លប្រជុំ Questure ន្រដ្ឋសភា
ប្រយទសបារាងំ កាល្ីន្ងៃទី១៦-១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

្រនា្ទ ្រ់្ ីស្តៃ ្ររ់បាយការណ៍ ្ិង្ិភាកសាោ៉ងហមាតច់ត់
អង្គប្រជំុបា្សយបមច៖

១-យលើក្រញ្ហា ផ្លា ស់្រតៃូរសម្សភា្សម្ជិក សម្ជិកា
គណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយ៍្ មាីរ្រស់សម្គមយៅ្ិភាកសា
កនាុងឱកាសកិច្ចប្រជំុគណ:កម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយ ៍្ិងសម្-
គមទាងំមូល នាយដើមខែកកកាោ ឆ្នា ២ំ០២០ យៅទីបករុង
រ៉ាបាត(Rabat) ប្រយទសម៉្រ ៉ុក(Maroc)។ 
២-ផតៃល់អាហ្រូ្រករណ៍ដល់ម្រ្តៃីសភា ១រូ្រជាយរៀងរាល់
ឆ្នា  ំយដើម្ចូីលរមួកនាុងកមមាវធិ្ីរណតៃុ រះ្រណាតៃ ល (ចា្រទ់ទួល
រាក្យសំុបតរឹមខែកកកាោ ឆ្នា ២ំ០២០)។ 
៣-្រ្តៃទំនាកទ់ំ្ ងសហការជាមយួសម្គមសភាយប្រើ
ភាស្បារាងំ(APF)កនាុងបក្រែណ័្ឌ យុទ្ធស្្រសតៃឆ្នា ២ំ០១៩-
២០២០ យដើម្យីលើកកម្ស់ការអភវិឌ្ឍប្រក្រយោយ
ចីរភា្ ្ិងការយលើកកំ្ ស់APF កនាុងភា្ជានដគូអភវិឌ្ឍ្៍
្ិងតនមលាលទ្ធិប្រជាធិ្រយតយ្យ។ 
៤-បា្កំណតយ់កទីបករុង Rabat ប្រយទស Maroc ជា
ទីកខ្លាងប្រជំុមហ្ស្នាបិាតយលើកយបកាយនាយដើមខែកកកាោ
ឆ្នា ២ំ០២០។ ប្រធា្្រទ រ្ឹងជបម្្រជូ្ជាផលាូវការយៅ
យ្លយបកាយ។ 
៥-ការធានា្រងវ់ភិាគទា្សម្គមឱ្យបា្យទៀងទាត ់

ោ៉ងតិចរយៈយ្ល៣ឆ្នា ចុំងយបកាយជា្រ់ៗ ោនា  ជាលកខាណៈ
វ ិ្ ិច្យ័មយួន្ការឈរយឈ្មា រះជាសម្ជិកគណ:កម្មា -
ធិការអចិន្រ្តៃយ។៍ 
យឆលាៀតកនាុងឱកាស្រំយ្ញយ្រសកកមមាយៅប្រយទសបារាងំ 

ឯកឧតតៃមអគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភាបា្ជួ្រយលាក Jean-
Louis Schroedt Girard អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភាបារាងំ
យៅប្រឹទ្ធសភាបារាងំ យដើម្ី្ ិភាកសាកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ
យទវាភាគី ខដលម្្លទ្ធផលដូចតយៅ៖ 

១-យលាក Jean-Louis Schroedt Girard អគ្គយលខាធិការ
ប រ្ឹទ្ធសភាបារាងំ សំខដង្រំណងសំុមកយធវាើទស្ស្កិច្ច
យៅកម្ុជា កនាុងខែមនីា ខាងមុែយ្រះ។ 
២-ប រ្ឹទ្ធសភាបារាងំយៅខតរកសាកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ
្រយច្ចកយទស ដូចជា៖ ការទទួលទស្ស្កិច្ចការង្ររ្រស់
សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា កដូ៏ចជាការទទួលទស្ស្កិច្ចសិកសា
រ្រស់ម្រ្តៃីអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាជាប្រចាំ
ឆ្នា ដំខដល។ 
៣-ប្រឹទ្ធសភាបារាងំ្រឹង្រញជូ ្ម្រ្តៃីឯកយទសជំនាញមក
ចូលរមួវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ ល សបម្្រម់្រ្តៃីសភាកនាុងកបមតិ
តំ្រ្យ់ៅកម្ុជា។ 
៤-ប រ្ឹទ្ធសភាបារាងំកំ្ ុងសិកសាលទ្ធភា្កនាុងការសហការ
យធវាើវមិជ្ឈការ យោយយ្រើកវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លយៅកម្ុជា
សតៃី្ី ការង្រសភា (CISAP) ២ឆ្នា មំតៃង ជាភាស្អងយ់គលាស
សបម្្រម់្រ្តៃីសភានានាយៅជុំវញិ្ិភ្យលាក យោយ
សហការជាមយួវទិយាស្្្សភាកម្ុជា។ វគ្គខ្រ្រយ្រះ
ខតងយរៀ្រចយំធវាើ២ឆ្នា មំតៃងយៅទីបករុងប៉ារសី។

(អត្្រទ៖ យទ្ មករា)

អគ្គយលខាធិការព្រឹទ្ធសភាចូលរមួពបជុំគណៈករាមា ធិការ
អចិន្រន្យស៍រាគមអគ្គយលខាធិការសភាយពបើពបាសភ់ាសាបាោងំ

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ ស្រ រឹទ្ធ (ទី២្ីស្តៃ ំ) 

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ ស្រ រឹទ្ធ (ស្តៃ ំ) ទស្ស្កិច្ចយៅប រ្ឹទ្ធសភាបារាងំ
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សកមមាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាអំគ្គយលខាធិការដា្ឋ នព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធតីយផសេងៗ

2នារយសៀលន្ងៃ្ុធ ទី៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម

អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញជាអធិ្រតី-

ភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុជាមយួ្រឹងអង្គភា្ចំណុរះែុទ្ទកាល័យអគ្គ-

យលខាធិការប្រឹទ្ធសភា សតៃី្ី ខផ្ការការង្រសបម្្រឆ់្នា ំ

២០២០ យោយម្្ការអយញជ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនាអំង្គ-

ភា្ចំណុរះែុទ្ទកាល័យអគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភា យៅស្ល

ប្រជំុ្ិយសស វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃប្ហស្តិ៍ ទី៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯក-

ឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គយលខាធិការប្រឹទ្ធសភាបា្អយញជ ើញ

ជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុសតៃី្ី ការង្រសបម្្រឆ់្នា ២ំ០២០

យោយម្្ការអយញជ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះ

អគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប រ្ឹទ្ធសភា ចា្រ់្ ីប្រធា្នាយកោ្ឋ ្

យ�ើង យៅស្លប្រជំុ្ិយសស វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃអង្្គ រ ទី៣១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

ឡោក ឆាយ អគ្គយលខាធិការរងប រ្ឹទ្ធសភា បា្អយញជ ើញ 
ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធ្ីរិទវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លសតៃី្ី ប្រសិទ្ធភា្

ន្ការយឆលាើយឆលាង ្ិងបគ្រប់គងជយម្លា រះ យៅស្លសិកាខា ស្លា

ខាងយជើង វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នារយសៀលន្ងៃសុបក ទី៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯក-
ឧតតៃម កកវ ចាន់ណា អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោ្ឋ ្
្ត័៌ាម្្ ្ិងទំនា្ទ់ំ្ងស្ធារណៈ បា្អយញជ ើញជាអធិ-
្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធផលការង្រ  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ប្មទាងំយលើកទិសយៅការង្រឆ្នា ២ំ០២០ រ្រស់អគ្គនាយក-
ោ្ឋ ្្ត័៌ាម្្  ្ ិងទំនាកទ់ំ្ ងស្ធារណៈ  យោយម្្
ការអយញជ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំ ្ ិងម្រ្តៃីរាជការមក្ី
បគ្រន់ាយកោ្ឋ ្ចំណុរះអគ្គនាយកោ្ឋ ្្ត័៌ាម្្ ្ិងទំនាក-់
ទំ្ងស្ធារណៈ យៅស្លសិកាខា ស្លាខាងយជើង វមិ្្
ប រ្ឹទ្ធសភា។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
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សកមមាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាអំគ្គយលខាធិការដា្ឋ នព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធតីយផសេងៗ

2នារយសៀលន្ងៃ្ុធ ទី៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម

ឈឹម ព្រះខ័ន អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោ្ឋ ្រដ្ឋបាល ្ិង

ហិរញ្ញ វត្ុ បា្អយញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ្រូកសរ្ុរ

លទ្ធផលការង្រឆ្នា ២ំ០១៩ ប្មទាងំយលើកទិសយៅការង្រ

ឆ្នា ២ំ០២០ រ្រស់អគ្គនាយកោ្ឋ ្រដ្ឋបាល ្ិងហិរញ្ញ វត្ុ
យោយម្្ការអយញជ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំ្ិងម្រ្តៃីរាជការ

មក្ីអង្គភា្ចំណុរះអគ្គនាយកោ្ឋ ្រដ្ឋបាល ្ិងហិរញ្ញ វត្ុ 

យៅស្លសិកាខា ស្លា្រណា្ណ ល័យ វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃសុបក ទី១០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 

ប៊ុន វុទ្ធា អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោ្ឋ ្យសវាចបា្រ ់្ ិង

សមូហភា្ខដ្ដី បា្អយញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ

្រូកសរ្ុរលទ្ធផលការង្រឆ្នា ២ំ០១៩ ប្មទាងំយលើកទិសយៅ

ការង្រឆ្នា ២ំ០២០  រ្រស់អគ្គនាយកោ្ឋ ្យសវាចបា្រ់្ ិង

សមូហភា្ខដ្ដី យោយម្្ការអយញជ ើញចូលរមួ្ីថ្នា ក-់

ដរឹកនា ំ្ិងម្រ្តៃរីាជការមក្ីអង្គភា្ចំណុរះអគ្គនាយកោ្ឋ ្

យសវាចបា្រ ់្ ិងសមូហភា្ខដ្ដី យៅស្លសិកាខា ស្លា

្រណា្ណ ល័យ វមិ្្ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃ្ុធ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ គណៈ-

ប្រតិភូអគ្គយលខាធិការោ្ឋ ្ប្រឹទ្ធសភា ដរឹកនាយំោយឯកឧតតៃម

កកវ ចាន់ណា អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោ្ឋ ្្ត័៌ាម្្ ្ ិង

ទំនាកទ់ំ្ ងស្ធារណៈ បា្អយញជ ើញោកក់បមងផ្កា យោរ្

វញិ្្ញ ណកខា្្ធស្យលាកជំទាវ លី គីម ភរោិឯកឧតតៃម 

ឡសាម ចិន សម្ជិកគណៈកមមាការទី១០ន្រដ្ឋសភា យៅ

យគហោ្ឋ ្ផ្ទរះយលែ១៨ ផលាូវយលែ១១ ្រុរយី្រង៉ហួត ដរឹស្តៃ  យអ-៊

មរីល៉ដ ៍ភូមយិការះអខណតៃ ត សង្កា តទ់ួលសខងកា២ ែណ្ឌ ្រញាស្សខីកវ

រាជធា្ីភនាយំ្ញ៕




