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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភា អម ជ្ ើញកាត្់រ្ញសសមីា 
និងសមមាពោ ធស្ិទ្ធផលនានា មៅវតតេភ្នំធ្្មតាអរ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ សមមតេចវបិុលមសនា

ភកតេី សាយ ឈុនំ ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពក

កម្ុជា បានអម ជ្ ើញជាអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់កនាុង្ិធីបុណ្យ

ប្ុ្រះែណ្ឌ សីមាព្រះវហិារ និងសមម្ាធសមទិ្ធផលនានា 

កនាុងវតតេភនាធំម្មតាអរ ស្ិតកនាុងឃុំធម្មតាអរ ពសរុកសំមរាងទង 

មែតតេកំ្ងស់្ពឺ។

បនាទា ប់្ ីឯកឧតតេម វុី សនំណាង អភបិាលថនគណភៈអភ-ិ

បាលមែតតេកំ្ងស់្ពឺ រាយការណ៍ជូនអង្្គ ិធីអំ្ី ការសាងសង់

ព្រះវហិារ និងសមទិ្ធផលនានារចួមក សមមតេចវបិុលមសនាភកតេី 

សាយ ឈុនំ ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានខ្លែងអំណរសរមសើរ និង

វាយតថមលែែ្ស់ចំមោរះព្រះពគរូមៅអធិការ ព្រះម្រានុម្រភៈពគប់

ព្រះអង្គ មោកអាចារ្យ គណភៈកម្មការវតតេ អាជាញា ធរខដនដី 

ពបជា្ុទ្ធបរស័ិទជិតឆ្ងៃ យចំណុរះមជើងវតតេ ព្មទាងំសប្ុ-

រសជនទាងំអស់ខដលបានបរច្ិាគកមាលែ ងំកាយ កមាលែ ងំចិតតេ 

និងកមាលែ ងំធនធានផ្ទា ល់ែលែួនជួយ�កសាងវតតេភនាធំម្មតាអរមនរះ

ឱ្យមានការរកីចមពមើនយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស។ កាយវកិារដព៏បថ្

ថ្លែថ្លែ មនរះ បានបង្ហា ញ្ីទរឹកព្រះទយ័ដព៏ជរះថ្លែ របស់ព្រះសង្ឃ

ពគបព់្រះអង្គ ពបជា្ុទ្ធបរស័ិទ និងសប្ុរសជនទាងំអស់កនាុង

ការមោរ្ព្រះ្ុទ្ធសាសនា ខដលរដ្ឋធម្មនុ ្្ញ  ថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ុជាបានកំណតយ់៉ា ងចបាស់ថ្ ព្រះ្ុទ្ធសាសនា 

គពឺជាសាសនារបស់រដ្ឋ។

សមមតេចវបិុលមសនាភកតេី សាយ ឈុនំ បានមានពបសាសន៍

ថ្ មែតតេកំ្ងស់្ពឺកដូ៏ចជាបណាដា មែតតេមៅទូទាងំពបមទសខដរ 

គពឺមទើបខតទទួលបាននូវសនតេិភា្ម្ញមលញជាង២០ឆ្នា ំ

ប៉ាុមណាណ រះ។ ២០ឆ្នា កំនាុងសនតេិភា្ មយើងកសាង និងអភវិឌ្ឍន៍

មែតតេឱ្យមានការរកីចមពមើនគួរជាទីមមាទនភៈ ពសបតាមការរកី-

ចមពមើនរមួរបស់ពបមទសជាតិនាម្លបច្ុប្ននាមនរះ។ ជាលទ្ធ-

ផលជាកខ់សដាងឆ្នា ២ំ០១៨ និងមដើមឆ្នា ២ំ០១៩ ពបមទសមយើង

ការោរបានឯករាជ្យភា្ អធិបមតយ្យភា្ បូរណភា្ខដន

ដីបានយ៉ា ងគតម់តត់ាមការកំណតរ់បស់រដ្ឋធម្មនុ ្្ញ  ការោរ

បានសនតេិភា្ ស្ិរភា្នមយបាយ សនតេិសុែ សណាដា បធ់ានា ប់

សង្គមបានយ៉ា ងរ រឹងមាកំនាុងពគបស្់ានភា្ និងពគបក់ាលភៈ-

មទសភៈទាងំអស់ បនតេអនុវតតេកម្មវធិីនមយបាយ និងយុទ្ធសាសសតេ

ចតុមកាណដំណាកក់ាលទី៤របស់រាជរដ្្ឋ ភបិាលមឆ្្រះមៅ

កានជ់យ័ជមនារះធំៗ និង្្មីៗជាងមនរះមទៀត។

សមមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជ កថ់្ ការ្្យួរពប្ន័្ធ

អនុមពោរះ្ន្ធរបស់គណភៈកម្មការអពឺរ ៉ាុប មនិខមនជាការបិទ

ទផីសារមនារះមទ។ នីតិវធិីថនការពតរួត្ិនិត្យនរឹងសមពមចថ្ 

មតើពតរូវផតេល់ពប្ន័្ធអនុមពោរះ្ន្ធឱ្យពបមទសកម្ុជាតមៅមទៀត 

ឬមនិផតេល់ពប្ន័្ធអនុមពោរះ្ន្ធដល់ពបមទសកម្ុជាតមៅ

មទៀតមនារះ  គពឺពតរូវមពបើរយភៈម្ល១៨ខែ  ចាប់្ ីថ្ងៃខដល

គណភៈកម្មការអពឺរ ៉ាុបមចញមសចកតេីសមពមច។ កនាុងកំឡុងម្ល

សមមតេចវបិុលមសនាភកតេី សាយ ឈុ ំអម ជ្ ើញកាតខ់ែ្សបូសមម្ាធសមទិ្ធផលនានា មៅវតតេភនាធំម្មតាអរ
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១៨ខែ ថនដំមណើ រការនីតិវធិីមនរះ ពបមទសកម្ុជាមៅខតទទួល

បានពប្ន័្ធអនុមពោរះ្ន្ធដខដលមៅមឡើយ។ មដើម្មីដ្រះ-

ពសាយបញ្ហា  EBA មនរះ រាជរដ្្ឋ ភបិាលបានមចញមសចកតេី

ខ្លែងការណ៍ម្លែើយតបមៅនរឹងគណភៈកម្មការអពឺរ ៉ាុបមដ្យ

សង្កតធ់ងៃនថ់្៖ រាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជាមានការមសាកសាដា យ

យ៉ា ងខ្លែ ងំចំមោរះមសចកតេសីមពមចរបស់គណភៈកម្មការអពឺរ ៉ាុប។ 

រាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា ចាតទុ់កមសចកដាសីមពមចមនរះជាមរឿង

អយុតតេិធមប៌ំផុតចមំោរះពបមទសកម្ុជា ខដលបាននរឹងកំ្ ុង

ែិតែំពបរឹងខពបង្ពងរឹងលទ្ធិពបជាធិបមតយ្យ សិទ្ធិមនុស្ស 

និងសិទ្ធិការង្រ។ រាជរដ្្ឋ ភបិាលនរឹងែិតែំបនតេ្ពងរឹង និង

្ពងីកការង្រមនរះតមៅមទៀត ព្មជាមយួនរឹងការមបតេជាញា ចិតតេ

យ៉ា ងមុតមាកំនាុងការការោរសនតេិភា្ ស្ិរភា្ ឯករាជ្យភា្ 

និងអធិបមតយ្យភា្ មទារះកនាុងតថមលែណាកម៏ដ្យ នរឹងែិតែំ

មដ្រះពសាយនូវរាល់បញ្ហា មសដ្ឋកិច្ និងសង្គមបនាទា ន់ៗ ទាងំ-

ឡាយខដលប៉ារះោល់ដល់ជីវភា្ពបជាជន ជា្ិមសស្លរដ្ឋ

ខដល្រឹងខផអែកមលើវស័ិយនានា ខដលអាចនរឹងរងផលប៉ារះោល់

មដ្យសារមសចកតេីសមពមចមនរះ។ ជាមយួោនា មនារះ រាជរដ្្ឋ -

ភបិាលកប៏ានដ្កម់ចញនូវវធិានការសកម្មភា្មយួចំនួន 
មដើម្មីដ្រះពសាយបញ្ហា  EBA មនរះរមួមាន៖ ១-លុបមចាល

រចនាសម្ន័្ធពតរួត្ិនិត្យតាមព្ំខដនមដ្យទុកខតគយ និង

នគរបាលអមនាតេ ពបមវសនខ៍តប៉ាុមណាណ រះ ២-លុបមចាលកថពម

ពគបព់គងការនាមំចញឆ្នា ២ំ០១៧ (ចំណូលផលែូវការពបមាណ

២៤ោនដុោលែ រអាមមរកិ) ៣-លុបមចាលអង្គភា្កាសំាប

មដើម្បីន្យនូវបនទាុកចំណាយ និងបនទាុករតក់ារឯកសារ 

ចំមណញម្លមវោ បមង្កើនពបសិទ្ធភា្ និងពបតិបតតេិការ

របស់កំ្ ងខ់ផ និងការសពមរួលោណិជជកម្ម ៤-មដ្រះពសាយ

សមមតេចវបិុលមសនាភកតេី សាយ ឈុ ំអម ជ្ ើញសំមណរះសំណាលជាមយួពបជា្លរដ្ឋកនាុង្ិធីប្ុ្រះែណ្ឌ សីមាព្រះវហិារ វតតេភនាធំម្មតាអរ

ទិដ្ឋភា្ពបជា្លរដ្ឋចូលរមួកនាុង្ិធីប្ុ្រះែណ្ឌ សីមាព្រះវហិារ វតតេភនាធំម្មតាអរ
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នូវកង្វល់របស់វស័ិយឯកជនមៅមលើ «ចំណាយមពរៅផលែូវការ

ពគបព់គងរបស់គយ» ៥-បន្យថ ល្ែខស្គនកុងតពឺនរ័មកពតរឹម១០

ដុោលែ រអាមមរកិសពមាបកុ់ងតពឺនរ័ ២០ហ្វតី និង១៦ដុោលែ រ

អាមមរកិសពមាបកុ់ងតពឺនរ័ ៤០ហ្វតី មដ្យចាបម់ផតេើមអនុវតតេ

្ីថ្ងៃទី១ ខែមមសា ឆ្នា ២ំ០១៩មៅ ៦-ែិតែំប្ុ្រះថ ល្ែអគ្គិសនី

បមពមើឱ្យការផលិត ៧-ខកសពមរួល និងអភវិឌ្ឍមមធយោបាយ

ដរឹកជ ជ្ូ ន ជា្ិមសសការដរឹកជ ជ្ូ នតាមរ្មភលែើង ៨-្ពងរឹង

កិច្សហពបតិបតតេិការជាមយួនរឹងបណាដា ពបមទសកនាុងសហ-

គមនអ៍ពឺរ ៉ាុប  អាមមរកិ  កាណាដ្  ជប៉ាុន  ចិន  កូមរ ៉ា  ពបមទស

អាសា៊ា ន ពបមទសកនាុងតំបនអ់ាមមរកិឡាទីន និងពបមទសកនាុង

តំបនដ់ថទមទៀត ខដលសុទ្ធខតមានសកាតេ នុ្លោណិជជកម្ម

ទាងំអស់។

សមមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានកតស់មា្គ ល់មឃើញថ្ 

អង្គការ្លកម្មអនតេរជាតិ (ILO) ខដលជាអង្គការមយួរបស់

អង្គការសហពបជាជាតិ  បានមកាតសរមសើរពបមទសកម្ុជា

ថ្៖ បានមោរ្ចបាប ់មោរ្សិទ្ធិកម្មករ និងអភវិឌ្ឍលក្ខ-

ែណ្ឌ វប្ធមក៌ារង្រលអែរហូតដល់៩១% ជា្ិមសសការផតេល់

អត្ពបមយជនយ៍៉ា ងមពចើនដល់កម្មករ  និងនិមយជិត។ 

ពបមទសកម្ុជា្ិតជាបានពបរឹងខពបងយ៉ា ងសកម្មបំផុតកនាុង

ការមធ្វើឱ្យពបមសើរមឡើងថនកពមតិជីវភា្រស់របស់ពបជាជន

ម ល្ែើយតបមៅនរឹងមោលមៅកាតប់ន្យភា្ពកីពករបស់អង្គ-

ការសហពបជាជាតិ និងរបស់អាសា៊ា ន។ 

សមមតេចវបិុលមសនាភកតេ ីសាយ ឈុនំ បានអំោវនាវដល់

បងបអែូនពបជា្លរដ្ឋ ជា្ិមសសក្មួយៗកម្មករ កម្មការនិីមមតាតេ

សងៃបច់ិតតេ និងមជឿជាកម់លើការដរឹកនារំបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល

ខដលមានសមមដាចអគ្គមហាមសនាបតីមតមជា ហ៊ុន សសន 

ជានាយករដ្ឋមសនតេី ព្មទាងំែិតែំមធ្វើការង្រឱ្យកានខ់តសកម្ម

ខ្មមទៀត មដើម្ជីាគុណពបមយជនដ៍ធ៏មំធងសពមាបែ់លែួនឯង 

ពគរួសារ ពបមទសជាតិ និងពបជាជនមយើង។

វតតេធម្មតាអរ គពឺជាវតតេចំណាស់មយួកនាុងចមំណាមវតតេជា

មពចើនកនាុងមែតតេកំ្ងស់្ពឺុ។ វតតេមនរះកសាងកនាុងអំឡុងឆ្នា ១ំ៨០០ 

គិតមកដល់ម្លមនរះ មានអាយុកាល២១៩ឆ្នា ។ំ មដើមមឡើយ

វតតេមនរះមៅថ្វតតេភនា ំ្ីមពោរះវតតេមនរះស្ិតមៅជាបភ់នា ំនិងសម្ូរ

ថព្មពចើន។ កនាុងអំឡុងឆ្នា ២ំ០០០ វតតេភនាពំតរូវបានមៅថ្វតតេ

ភនាធំម្មតាអរ មដ្យយកម ្្ម រះតាមឃុំធម្មតាអរ រហូតដល់

បច្ុប្ននា។ សមទិ្ធផលនានាខដលពតរូវមលើកយកមកសមម្ាធ

ដ្កឱ់្យមពបើពបាស់នាម្លមនរះរមួមាន៖ ព្រះវហិារ្្មី សាោ

បាលី្ីរជាន ់កុដិ ដងទងជ់ាតិ ពសរះទរឹក្ីរ ព្រះ្ុទ្ធរូប (ស្ាន ់

និង ្្ម) របងវតតេ ពបាសាទមលើភនា ំសួនចបារ មរាងបាយ បនទាបទ់រឹក

បីែនាង ឈួសឆ្យចាកដី់កនាុងទីធាលែ វតតេ បមង្្គ លមភលែើង តអគ្គិសនី 

បងអ់ង្គុយមលង ជមណតេើ រមឡើង រូបសត្វតំណាងខែឆ្នា ទំាងំ

១២ មខ្លែ ងទា្វ រ្ីរ និងរូបដំរ ី្ ីរគូ៕

(អត្បទ៖ មោក នុត សច្ភៈ រូបភា្៖ មោក គងយ់៉ា រនី)

សមមតេចវបិុលមសនាភកតេី សាយ ឈុ ំអម ជ្ ើញខចកអំមណាយដល់តាជី និងពករុមកាយឫទ្ធិ



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
4

សក្្មភា្ថ្្ក់ដរឹកនា នំប្រឹទ្ធសភា ជ្ួរសនំមេះសនំណាលជា្ួយនរឹង
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធីមផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកុម្: ឆ្នា ២ំ០១៩ សមមតេចវបិុលមសនា-

ភកតេី សាយ ឈុនំ ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពក

កម្ុជា បានអម ជ្ ើញជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខ

បងបអែូនពបជា្លរដ្ឋតាមែនាងផទារះ មោកពគរូ អនាកពគរូ សិសសា-

នុសិស្ស និងថ្្វ យបង្គំព្រះសង្ឃ មៅតាមបណាតេ ភូម ិកនាុងឃុំ

មការះសូទិន ពសរុកមការះសូទិន មែតតេកំ្ងច់ាម។   

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ សមមតេចវបិុលមសនា-

ភកតេី សាយ ឈុនំ ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពក

កម្ុជា  ព្មទាងំពករុមពគរួសារ  បានពបារ្្ធ្ិធីបុណ្យែួប

គពមប១់០០ថ្ងៃ  ឧទទាិសកុសលជូនចមំោរះដួងវញិ្្ញ ណក្ខន្ធ

ស្ឧបាសក  សាយ  គរឹ្ស៊ាន  បងពបរុសបមង្កើតរបស់

សមមតេច  មៅវតតេវសុិទ្ធវសសា  កណាដា លមការះសូទិន   ស្ិតមៅ

ភូម១ិ០ ឃុំមការះសូទិន មែតតេកំ្ងច់ាម។

2នារមសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ សមមតេចវបិុល-

មសនាភកតេ ីសាយ ឈុនំ ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ុជា បានអម ជ្ ើញជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែ

ទុក្ខពបជា្លរដ្ឋខែ្មរ-ឥសាលែ ម មៅវហិារកូឡាមោម ស្ិត

កនាុងភូម២ិ សង្្ក តម់ពជាយចង្្វ រ ែណ្ឌ មពជាយចង្្វ រ រាជធានី

ភនាមំ្ញ៕
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គេៈក្្មការទី៥ប្រឹទ្ធសភា ចុះមឈវេងយលក់ារងារ្័ត៌មាន 
មៅបកសងួ្័ត៌មាន

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  គណភៈពបតិភូ

គណភៈកម្មការកិច្ការបរមទស  សហពបតិបតតេិការអនតេរជាតិ 

មោសនាការ និង្ត័ម៌ាន ថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណភៈកម្មការទី៥) 

ដរឹកនាមំដ្យមោកជំទាវ ទី ្រូរ៉ា សុ ីពបធានគណភៈកម្មការ 

បានអម ជ្ ើញជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងឯកឧតតេម ម�ៀវ 

កាញារទី្ធ  រដ្ឋមសនតេីពកសួង្ត័ម៌ាន  មៅទីសតេីការពកសួង

្ត័ម៌ាន។

មៅកនាុងឱកាសមនារះ មោកជំទាវ ទី ្រូរ៉ា សុ ីបានជពមាប

ជូនអំ្ ីមោលបំណង ខដលគណភៈពបតិភូមកជួបជាមយួនរឹង

ថ្នា កដ់រឹកនាពំកសួង្ត័ម៌ាន គពឺមដើម្មីឈ្វងយល់អំ្ ីការង្រ 

ខដលសមពមចបានរបស់ពកសួង្ត័ម៌ានពបចាឆំ្នា ២ំ០១៨  

និងទិសមៅការង្រឆ្នា ២ំ០១៩ យនតេការ និងវធិានការថន

ការពគបព់គងកាខសត វទិ្ុយ ទូរទស្សន ៍មរាង្ុម្ ព រ្ឹតតេិបពត

សារ្ត័ម៌ានមផ្សងៗ និងបញ្ហា ផ្ស្្វផសាយោណិជជកម្ម ខដល

កំ្ុងដំមណើ រការនាម្លបច្ុប្ននា  ព្មទាងំដំមណើ រការថន

ការកសាងមសចកតេីពោងចបាបស់តេី្ី សិទ្ធិទទួល្ត័ម៌ាន។ 

ឯកឧតតេម  ម�ៀវ  កាញារទី្ធ  រដ្ឋមសនតេីពកសួង្ត័ម៌ាន 

បានជពមាបជូនគណភៈពបតិភូអំ្ីដំមណើ រការជារមួ  ខដល

ពកសួង្ត័ម៌ានែិតែំបំម្ញ  និងសមពមចបានយ៉ា ងមពចើន

កនាុងរយភៈម្លជាបនតេបនាទា បម់កមនរះ ជា្ិមសសវស័ិយ្ត័-៌

មាន និងមសាតទស្សន។៍ ឯកឧតតេមរដ្ឋមសនតេីបានបញ្ជ កថ់្ 

ចំមោរះដំមណើ រការ  ថនការពគបព់គងពប្ន័្ធផ្ស្្វផសាយ  មៅ

ពបមទសកម្ុជាមានដូចជា វទិ្ុយ ទូរទស្សន ៍កាខសត មរាង្ុម្ 

ព រ្ឹតតេិបពតសារ្ត័ម៌ានមផ្សងៗ គពឺពកសួងអនុវតតេមដ្យខផអែក

មៅមលើចបាបរ់បបសារ្ត័ម៌ាន មហើយចបាបរ់បបសារ្ត័-៌

មានមនរះ  ជាចបាបម់យួខដលទទួលបាននូវការវាយតថមលែ្ី

មជ្ឈដ្្ឋ នទូមៅថ្  មានភា្មបើកទូោយ  មសរ ី ពសបមៅ

តាមរដ្ឋធម្មនុ ្្ញ ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា។ ទនទារឹងនរឹង

វឌ្ឍនភា្ថនការរកីចំមរ ើនមលើវស័ិយ្ត័ម៌ាន ពកសួងកម៏ៅ

ជួបពបទរះនូវបញ្ហា ែ្វរះរ្យនតេផសាយផ្ទា ល់  ្ ីមពោរះកម្មវធិី

បុណ្យថ្នា កជ់ាតិមានកានខ់តមពចើន។

បនាទា ប់្ ីបានសាតេ បរ់បាយការណ៍របស់ថ្នា កដ់រឹកនាពំកសួង

្ត័ម៌ានរចួមក  មោកជំទាវ  ទី  ្ូររ៉ា សុ ី បានខ្លែងនូវការ

មកាតសរមសើរ និងវាយតថមលែែ្ស់ចំមោរះថ្នា កដ់រឹកនាពំគបថ់្នា ក់

ពគបខ់ផនាកថនពកសួង្ត័ម៌ាន ខដលបានែិតែំបំម្ញការង្រ

នាម្លកនលែងមៅ មធ្វើឱ្យមានការវវិឌ្ឍលអែ ្ នមឡើង និង

រកីចមពមើនយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សកនាុងវស័ិយ្ត័ម៌ាន៕

(អត្បទ និងរូបភា្៖ មោក នុត  សច្ភៈ)

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួពកសួង្ត័ម៌ាន

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរូប្តរូបអនុសសាវរយីជាមយួពកសួង្ត័ម៌ាន
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គេៈក្្មការទី៧ប្រឹទ្ធសភា ចុះមឈវេងយលអ់នំ្ីការអនុវតតេចបា្រ់
 មៅម�តតេតាសកវ ម�តតេសក្រ និងម�តតេកនំ្ត

្ីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ គណភៈកម្ម-
ការអបរ់ ំយុវជន កីឡា ធម្មការ សាសនា វប្ធម ៌វចិិពត-
សិល្ភៈ និងមទសចរណ៍ ថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណភៈកម្មការទី៧)
ដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេម  ្៉ាុ្  ជរឹ្ហ៊ុយ  ពបធានគណភៈ-
កម្មការ បានអម ជ្ ើញមឈ្វងយល់អំ្ ី សភា្ការណ៍របស់
មែតតេ និងការអនុវតតេរបស់អាជាញា ធរថ្នា កម់ពកាមជាតិ ការលំបាក
និងបញ្ហា ពបឈម ព្មទាងំសំណូម្រនានារបស់អាជាញា ធរ
មែតតេ មៅមែតតេតាខកវ មែតតេខកប និងមែតតេកំ្ត។

កនាុងឱកាសមនារះ អាជាញា ធរមែតតេតាខកវ មែតតេខកប និងមែតតេ
កំ្ ត បានជពមាបជូនគណភៈពបតិភូអំ្ី ស្ានភា្ភូមសិាសសតេ
ទូមៅរបស់មែតតេ សភា្ការណ៍សនតេសុិែ សណាតេ បធ់ានា បម់ៅ
កនាុងមែតតេ មដ្យមានការែិតែំ្ពងរឹងខ្ទា ំនិងការខកលមអែ
ពប្ន័្ធមហដ្្ឋ រចនាសម្ន័្ធ ទាងំកនាុងតំបនទី់ពករុង តំបនព់បជំុជន
និងតំបនជ់នបទ មដើម្មី្លែើយតបជាមយួនរឹងតពមរូវការពបចាំ
ថ្ងៃរបស់ពបជា្លរដ្ឋ មភញាៀវមទសចរ និងអនាកវនិិមយគ មដើម្ី
មឆ្្រះមៅសមពមចមោលមៅរមួខតមយួ គពឺវឌ្ឍនភា្របស់
មែតតេទាងំមូល។

ឯកឧតតេម ្៉ាុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណភៈកម្មការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា  បានវាយតថមលែែ្ស់ចមំោរះការរកីចមពមើនរបស់
មែតតេនីមយួៗ និងសំណូម្រដល់អាជាញា ធរមែតតេ ពតរូវមជៀស
វាងនូវគំនិតពគបព់ោននិ់យម  ពតរូវែិតែំមដ្រះពសាយបញ្ហា
នានា  និងផតេល់មសវាជូនពបជា្លរដ្ឋឱ្យបានលអែ  និងទាន់
ម្លមវោ។  កាលណាមសដ្ឋកិច្ដួលរលំ  អ្វីៗកដ៏ួលរលំ
ខដរ  ដូចមនរះពតរូវរមួចខំណកបមំ្ញឱ្យបានលអែទាងំការង្រ
សនតេិសុែ ទាងំការង្រមសដ្ឋកិច្ និងសង្គម។ កនាុងរបបពបជា-
ធិបមតយ្យ អនាកមបារះមឆ្នា តខដលមនិមចរះពតិរះររិះ មនិមចរះវភិាគ 
មធ្វើការសមពមចចិតតេមនិបានពតរឹមពតរូវ វាមពោរះថ្នា កដ់ល់របប
ពបជាធិបមតយ្យ។ មហតុមនរះមហើយ ពតរូវ្យោយមអបរ់ពំបជា-

្លរដ្ឋឱ្យ្ិចារណាបានពតរឹមពតរូវ និងទទួលយក្ត័ម៌ាន
ណាខដល្ិតពបាកដ និងមានពបភ្ចបាស់ោស់ ចំមោរះ
ការផ្ស្្វផសាយមលើបណាតេ ញសង្គម។ 

ឯកឧតតេម ្ ៉ាុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ សង្ឃរឹមថ្ អាជាញា ធរមែតតេពគប់
លំដ្បថ់្នា ក ់ពតរូវែិតែំខ្រកសាសនតេិសុែ សនតេភិា្ ស្ិរភា្
នមយបាយ មសដ្ឋកិច្ និងសង្គមកិច្ កដូ៏ចជាការខកទពមង់
សីុជមពរៅមលើពគបវ់ស័ិយ  ការកសាងរដ្ឋបាលមយួសាអែ តសអែំ 
និងមានពបសិទ្ធភា្ែ្ស់កនាុងការបមពមើពបមទសជាតិ។ បញ្ហា
អភបិាលកិច្លអែ  គពឺជាបញ្ហា សំខ្នណ់ាស់  សពមាបស់ង្គម
ជាតិទាងំមូល  ជា្ិមសសអនាកទទួលែុសពតរូវ  ពតរូវមធ្វើជាគំរូ
លអែ។

កនាុងដំមណើ របំម្ញមបសកកម្មមៅកានម់ែតតេទាងំបីមនរះ 
គណភៈពបតិភូគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញជួប
សំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងថ្នា កដ់រឹកនាមំនទារី អបរ់ ំយុវជន
និងកីឡា មោកនាយក មោកពគរូ អនាកពគរូ សិសសានុសិស្ស 
មៅវទិយោល័យ ជា សីុម តាខកវ និងវទិយោល័យ ហ៊ាុន ខសន 
ចំការដូង។ មពរៅ្ីមនរះ គណភៈពបតិភូបានអម ជ្ ើញមៅទស្សន
កិច្មៅរមណីយដ្្ឋ នមទសចរណ៍ម្នារអមង្្ក ល និងរមណីយ-
ដ្្ឋ នមទសចរណ៍ពតោងំសខង្ក មដើម្មីឈ្វងយល់អំ្ី ការអភ-ិ
រក្សតំបនធ់ម្មជាតិ និងការអភវិឌ្ឍ្្មីៗ ៕

(អត្បទ និងរូបភា្៖ មោក គរឹម សិទ្ធី)

គណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា (ម ្្វង) ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងអាជាញា ធរមែតតេកំ្ត

គណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  ទស្សនកិចម្ៅសាោ ជា សីុម តាខកវ
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ប្រធានគេៈក្្មការទី៨ប្រឹទ្ធសភា អម ជ្ ើញម្រើកអង្គសកិាខា សាលា
ផសេ្វេផសាយសតេី្ ី សមាគ្នារកី្ពោុជា មដើ្្សីនតេិភា្ និងអភិវឌ្ឍន៍

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ មោកជំទាវ មាន 
សនំអាន  ពបធានគណភៈកម្មការសុខ្ភបិាល  សង្គមកិច្ 
អតីតយុទ្ធជន យុវនីតិសម្ទា ការង្របណតេុ រះបណតេ លវជិាជ -
ជីវភៈ និងកិច្ការនារ ីថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណភៈកម្មការទី៨) និង
ជាអនុពបធានសមាគមនារកីម្ុជា មដើម្សីនតេិភា្ និងអភ-ិ
វឌ្ឍន ៍បានអម ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធមីបើកសិកា្ខ សាោ
ផ្ស្្វផសាយសតេី្ី  សមាគមនារកីម្ុជា  មដើម្សីនតេិភា្  និង
អភវិឌ្ឍន ៍និងលទ្ធផលវគ្គបណតេុ រះបណាតេ ល្ពងរឹងសមត្ភា្
ថ្នា កដ់រឹកនាជំាសសតេី មៅសាលសតយោ ថនទីសតេីការពកសួង្ត័-៌
មាន មដ្យមានការចូលរមួ្ីសិកា្ខ កាមជាសសតេីមក្ីពកសួង
ស្ាបន័នានាសរុបចំនួន១០៦នាក។់

កនាុងនាមមោកជំទាវកិតតេិសង្គហបណ្ឌិ ត ស្៉ាន សនំអន 
ពបធានសមាគមនារកីម្ុជា  មដើម្សីនតេិភា្  និងអភវិឌ្ឍន ៍
និងរូបមោកជំទាវផ្ទា ល់ មោកជំទាវ មាន សនំអាន បាន
អំោវនាវឱ្យសសតេីពតរូវរមួោនា មដ្រះពសាយបញ្ហា មយួចំនួនមាន
ជាអាទិ៍៖ ការចូលរមួរបស់សសតេីកនាុងវស័ិយនមយបាយ កដូ៏ច
ជាការមធ្វើមសចកតេសីមពមចនានាមានកពមតិមៅមឡើយ ឥរយិ-
ប្សង្គមនូវមានការមរ ើសមអើងចមំោរះសសតេី កង្វរះការោពំទខផនាក
ហិរ ្្ញ វត្ុ  កង្វរះការជំរុញមលើកទរឹកចិតតេ្ីពគរួសារ  ្ីពបធាន
ស្ាបន័ និងអង្គភា្។ ម៉ាយោងមទៀត សសតេីមៅមានបនទាុកការង្រ
ផទារះសខម្ង និងពគរួសារ នាឱំ្យមានកង្វរះជំមនឿទុកចិតតេរបស់
សសតេីែលែួនឯងផ្ទា ល់។

មោកជំទាវ មាន សនំអាន បានរលំរឹកថ្ សមាគមនារ ី
កម្ុជា មដើម្សីនតេភិា្ និងអភវិឌ្ឍន ៍បានចាបក់ំមណើ តមឡើង
កនាុងកាលភៈមទសភៈ  ខដលពបមទសជាតិជួបនូវមពោរះអាសននា
ខដលបង្កមឡើងមដ្យរបបពបល័យ្ូជសាសន។៍ ជាមយួោនា
មនរះ សមាគមនារបីានបំផុសបងបអែូននារពីគបព់សទាបវ់ណណ ភៈ 
ជនជាតិភាគតិច រមួោនា ជាកមាលែ ងំដខ៏្លែ ងំកាលែ ោពំទ និងអនុវតតេ-

មោលការណ៍១១ែ  របស់រណសិរ្សសាមគ្គសីមសង្្គ រះជាតិ
កម្ុជា មដើម្ផីតេូលរលំំរបបពបល័យ្ូជសាសន ៍និងនាមំកនូវ
មហាជយ័ជមនារះជាពបវតតេសិាសសតេ  នាថ្ងៃទី៧  ខែមករា  ឆ្នា ំ
១៩៧៩។ 

កនាុងរយភៈម្ល៤០ឆ្នា កំនលែងមៅមនរះ សមាគមនារបីានចាក់
ឫសកនាុងពសទាបម់ហាជន  បមំ្ញតួនាទីសាកសមជាអនាក
តំណាងការោរសិទ្ធិ និងផលពបមយជនរ៍បស់នារ ីនិងកុមារ ី
បានមធ្វើឱ្យមានការផ្លែ ស់បតេូរស្ានភា្រស់មៅ និងការខកខពប
ឥរយិប្របស់សសតេី និងសង្គម ការចូលរមួមធ្វើមសចកតេីសមពមច
ចិតតេ ការបមពមើការង្រកនាុងសហគមនស្៍ាបន័នានា បង្កបាន
នូវជំមនឿមលើសមត្ភា្ បំម្ញបាននូវតួនាទី ភារកិច្ សិទ្ធិ-
អំណាច ទាងំកនាុងជីវភា្នមយបាយ ពគរួសារ  និងសង្គម។

មោកជំទាវបានបញ្ជ កថ់្ ការមផតេើមមចញ្ីពគបស់កម្ម-
ភា្ខដលមានខ្ងមលើមនរះ  មយើងទាងំអស់ោនា ពតរូវចងចា ំ
ផ្ស ្្វផសាយ បណតេុ រះបណាតេ ល បំោកប់ំប៉ាន នូវរាល់ពគបគ់ំរូវរី-
ភា្របស់ថ្នា កដ់រឹកនា ំសពមាបយុ់វជនជំនានម់ពកាយយក
មៅសិកសាពសាវពជាវ និងទុកសពមាបកូ់នបានដរឹង និងបាន
មរៀនសូពតផង មដើម្អីនុវតតេរាល់ពគបស់កម្មភា្សង្គមកនាុង
ការមលើកសទាួយពបមទសជាតិ ឱ្យកានខ់តមានការអភវិឌ្ឍមៅ
តាមសមយ័កាលសង្គម។  ទនទារឹមនរឹងមនារះខដរ  សិកា្ខ កាម
ខដលបានចូលសិកសាវគ្គបណតេុ រះបណាតេ លនាម្លមនរះ សូម
ចូលរមួឱ្យបានផុសផុលកនាុងកិច្្ិភាកសា មដើម្បីានលទ្ធផល
ជាខផលែផ្្ក   ជាគនលែរឹរះសពមាបជ់ាគុណពបមយជនរ៍មួោនា អនុវតតេ
ការង្របនតេឱ្យមានពបសិទ្ធភា្។

អង្គសិកា្ខ សាោពបព រ្ឹតតេមៅរយភៈម្ល១ថ្ងៃ  មពកាមការ
មរៀបចំមដ្យសមាគមនារកីម្ុជា មដើម្សីនតេិភា្ និងអភ-ិ
វឌ្ឍនស៍ាខ្ពកសួង្ត័ម៌ាន៕ 

(អត្បទ និងរូបភា្៖ មោក អ៊ាុក ប៉ាូលីន)

មោកជំទាវ មាន សំអាន (ខ្ងម្្វង) អម ជ្ ើញជាគណភៈអធិបតីកនាុងអង្គសិកា្ខ សាោ

មោកជំទាវ មាន សំអាន ្តរូប្តរូបអនុសសាវរយីជាមយួសិកា្ខ កាម
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ប្រធានគេៈក្្មការទី៨ប្រឹទ្ធសភា អម ជ្ ើញ្រិទកិច្ចប្រជុនំកនំ្ូលសតេី្ ី
សនតេិភា្ននគេៈកមា្ម ធិការនារអីនតេរជាតិ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ មោកជំទាវ មាន 

សនំអាន  ពបធានគណភៈកម្មការសុខ្ភបិាល   សង្គមកិច្ 

អតីតយុទ្ធជន  យុវនីតិសម្ទា   ការង្រ  បណតេុ រះបណាតេ ល

វជិាជ ជីវភៈ និងកិច្ការនារ ីថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណភៈកម្មការទី៨) 

បានអម ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីបិទកិច្ពបជំុកំ្ូលសតេី្ី
សនតេិភា្ថនគណភៈកមា្ម ធិការនារអីនតេរជាតិ (IWPG) មពកាម

ពបធានបទ «ភា្សុែដុម ការពបាពស័យទាកទ់ង និងសនតេិ-

ភា្ជាមយួនរឹងសសតេីចំនួន៣.៧០០ោននាក ់មៅមលើ្ិភ្

មោក» ខដលមរៀបចមំដ្យ International Women`s Peace 

Group (IWPG) និងពករុមមមដរឹកនាសំនតេភិា្មៅកម្ុជា មៅ

វទិយោស្ានជាតិអបរ់ ំ មដ្យមានការចូលរមួ្ីសសតេីដរឹកនាំ

សង្គមសីុវលិ ស្ាបន័ឯកជន ស្ាបន័រាជរដ្្ឋ ភបិាល សសតេីតាម

សហគមន ៍សាសសាតេ ចារ្យសសតេី អនាកពគរូ និងសិស្ស និស្សតិជាសសតេី
្ីបណាតេ ពគរឹរះស្ានអបរ់នំានា  ព្មទាងំពបិយមតិតេអនតេរជាតិ

សរុបចំនួន១.០០០នាក។់

មៅកនាុងឱកាសមនារះ មោកជំទាវ មាន សនំអាន បាន

បញ្ជ កថ់្ មុននរឹងពបមទសកម្ុជាទទួលបានសុែសនតេិភា្ 

ស្ិរភា្នមយបាយ និងការអភវិឌ្ឍដូចម្លបច្ុប្ននាមនរះ 

ពបមទសកម្ុជាបាន្លែងកាត ់និងទទួលបទ្ិមសាធនយ៍៉ា ង

ជូរចត ់ថនការវនិាសពោតព់បាស់ បាតប់ងអ់ាយុជីវតិ រងរបសួ 

រងទុក្ខមវទនាពគបខ់បបយ៉ា ង និងការមែទាចខ្ទា ទំាងំពសរុងនូវ

មហដ្្ឋ រចនាសម្ន័្ធពបមទសជាតិ ខដលមកើតមចញ្ីជមមាលែ រះ

ពបដ្បអ់ាវុធ និងមភលែើងសសង្្គ ម អស់រយភៈម្លជាយូរ និង

បានបន្សល់ទុកឱ្យសសតេីកម្ុជា នូវការបាតប់ងអ់ស់ពទ្្យ-

សម្តតេ ិសតិសម្ជ ្្ញ : សាមគ្គីភា្ ការអបរ់ ំភា្ទនភ់លែន ់

សុជីវធម ៌សីលធមស៌ង្គម និងជំនួសមកវញិនូវបនទាុកពគរួសារ

ដធ៏ងៃនធ់ងៃរ កនាុងនាមជាមាតាផង បិតាផង។ ទនទារឹមនរឹងមនារះខដរ 

ដំមណើ រការខស្វងរកសនតេិភា្មកវញិមៅកម្ុជា្ិតជា្ិបាក

ណាស់ មហើយវាបានមផតេើមមចញ្ីការបមង្កើត “រណសិរ្សសាម-

គ្គីសមសង្្គ រះជាតិកម្ុជា” មៅថ្ងៃទី២ ខែធនាូ ឆ្នា ១ំ៩៧៨ ខដល

មៅកាតថ់្ “រណសិរ្ស ២ធនាូ” ខដលយុទ្ធនាររីបស់មយើង បាន

បូជាសាចព់សស់ ្មពសស់ ពបកបមដ្យភា្អងអ់ាច

កាលែ ហាន  កនាុងបុ ្្វមហតុពបយុទ្ធផតេួលរលំំរបបពបល័យ្ូជ-

សាសនប៍៉ាុល្ត និង្នមៅទទួលបានជយ័ជមនារះនាថ្ងៃ 

៧ ខែមករា ឆ្នា ១ំ៩៧៩។ ជាមយួោនា មនរះខដរ លទ្ធផលខដល

ទទួលបាន្ីសនតេិភា្មនរះ  បានផតេល់ជូនពបជាជនកម្ុជា 

្ិមសសសសតេី  នូវកពមតិជីវភា្សមរម្យ  ឱកាសកសាង

មោកជំទាវ មាន សំអាន អម ជ្ ើញបិទកិច្ពបជំុកំ្ូល

ទិដ្ឋភា្អនាកចូលរមួកិច្ពបជំុកំ្ ូលថ្នា កអ់នតេរជាតិមៅកម្ុជា
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សមត្ភា្ សិទ្ធិមសរភីា្ សមភា្មយនឌរ័ និងការមលើក

កម្ស់តួនាទីឱ្យកាលែ យជាអនាកដរឹកនាមំៅពគបក់ពមតិ ទាងំកនាុង

វស័ិយសាធារណភៈ និងវស័ិយឯកជន។ កតាតេ ទាងំមនរះគពឺបាន

មកមដ្យកម្ុជាមានសនតេិភា្ ស្ិរភា្នមយបាយ និង

សនតេិសុែ សណាតេ បធ់ានា បស់ង្គមលអែ ខដលសសតេីទាងំអស់ោនា ្ិត

ជាបានចូលរមួអស់្ីកមាលែ ងំកាយចិតតេ កនាុងការបមង្កើតមឡើង 

និងរកសាវញិបានយ៉ា ងលអែ។

កនាុងនាមគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា មោកជំទាវ មាន 

សនំអាន មានជំមនឿយ៉ា ងមុតមាថំ្ ថ្នា កដ់រឹកនាទំាងំអស់ថន

បណាតេ ញសនតេភិា្ ខដលមទើបនរឹងបមង្កើតមឡើងកាល្ីថ្ងៃទី

១២ កុម្ភៈកនលែងមៅមនរះ និងជា្ិមសស គណភៈកមា្ម ធិការ

នារអីនតេរជាតិមដើម្សីនតេិភា្ (IWPG) និងអង្គការ្នលែពឺវប្-

ធមថ៌នសនតេិភា្  (HWPL)  នរឹងចូលរមួយ៉ា ងសកម្មបខនម្

មទៀត ជាមយួនរឹងសសតេីកម្ុជាមៅទូទាងំពបមទស តាមរយភៈការ

បមង្កើតកម្មវធិីសសតេី និងការអបរ់សំនតេិភា្ ការ្ពងរឹងអំណាច

របស់សសតេី ការផ្ស្្វផសាយអំ្ី សារសំខ្ន ់និងអត្នយ័ថន

សនតេិភា្  និងការបណតេុ រះគំនិតពសឡាញ់សនតេភិា្តាងំ្ី
កុមារភា្ សំមៅផ្លែ ស់បតេូរឥរយិប្្នមៅលុបបំបាត់

អំម ើ្ហិងសាការោពំទដល់ការពបាពស័យទាកទ់ងោនា កានខ់ត

លអែកនាុងសង្គម។

កិច្ពបជុំកំ្ូលមនរះ ពបព រ្ឹតតេមៅរយភៈម្លមយួព រ្ឹក មដ្យ

្ិភាកសាមលើពបធានបទសំខ្ន់ៗ ដូចជា៖ ទី១-សតេី្ី តួនាទី

របស់សសតេីកនាុងការចូលរមួមៅមលើមសចកតេីខ្លែងការណ៍សតេី្ី
សនតេិភា្  និងការបោ្ឈបស់សង្្គ ម  និងផតេល់ចមមលែើយដល់

ដំមណើ រការសនតេភិា្  ទី២-សតេី្ី  តួនាទីរបស់សសតេីកនាុងការ

ចូលរមួមដ្យភា្សុែដុមរមនា  និងការទំនាកទ់ំនងលអែ 

និងអំ្ីសនតេិភា្  និងទី៣-ការចាបម់ផតេើមកិច្ការសនតេិភា្

មៅកម្ុជា កនាុងការរមួោនា ខតមយួជាមយួគណភៈកមា្ម ធិការនារ ី
អនតេរជាតិមដើម្សីនតេិភា្ (IWPG)៕

(អត្បទ និងរូបភា្៖ មោក អ៊ាុក ប៉ាូលីន)

ទិដ្ឋភា្ថនកិច្ពបជំុកំ្ូលថ្នា កអ់នតេរជាតិ

មោកជំទាវ មាន សំអាន អម ជ្ ើញមឡើងខ្លែងកនាុងកិច្ពបជំុកំ្ ូលថ្នា កអ់នតេរជាតិ
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គេៈក្្មការទី១០ប្រឹទ្ធសភា ចុះមឈវេងយលអ់នំ្ី ការអនុវតតេចបា្រ់ប្រឆា នំង
អនំម្ើ្ុករលយួ មៅម�តតេ្េ្ឌ លគិរ ីនិងម�តតេរតនគិរ ី

កាល្ីថ្ងៃទី១១  ដល់ថ្ងៃទី១៥  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
គណភៈពបតិភូគណភៈកម្មការអមង្កត  មបាសសមាអែ ត  និង
ពបឆ្ងំអមំ ើ្្ុករលួយថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណភៈកម្មការទី១០) 
ដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេម ្៉ា្ ្ុ៊រននាង ពបធានគណភៈកម្ម-
ការ  បានអម ជ្ ើញជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងអាជាញា ធរ
មែតតេមណ្ឌ លគិរ ីនិងមែតតេរតនគិរ ីមដើម្មីឈ្វងយល់អំ្ ីការ
អនុវតតេចបាបស់តេី្ី ការពបឆ្ងំអមំ ើ្្ុករលួយ ការអនុវតតេកំខណ-
ទពមងវ់មិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ ការអភវិឌ្ឍមូលដ្្ឋ ន និង
បញ្ហា ពបឈមនានា មៅមែតតេមណ្ឌ លគិរ ីនិងមែតតេរតនគិរ។ី

កនាុងឱកាសជួប្ិភាកសាមនារះ អាជាញា ធរមែតតេមណ្ឌ លគិរ ីនិង
មែតតេរតនគិរ ីបានជពមាបជូនគណភៈពបតិភូអំ្ ីស្ានភា្ទូមៅ
របស់មែតតេ សភា្ការណ៍សនតេិសុែ សណាតេ បធ់ានា បម់ៅកនាុង
មែតតេ មៅតាមបមណាតេ យខែ្សបនាទា តព់្ំខដនកម្ុជា-មវៀតណាម 
និងវឌ្ឍនភា្ ថនការអនុវតតេចបាបស់តេី្ី ការពបឆ្ងំអមំ ើ្្ុក-
រលួយ ការអនុវតតេកម្មវធិីកខំណទពមងវ់មិជ្ឈការ និងវសិហ-
មជ្ឈការ វឌ្ឍនភា្ និងបញ្ហា ពបឈមនានា ថនការអភវិឌ្ឍ
មូលដ្្ឋ នមៅកនាុងមែតតេ។

កនាុងនាមគណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតេម ្៉ា្
្រ៊ុននាង  បានវាយតថមលែែ្ស់ចំមោរះការែិតែំពបរឹងខពបង
របស់អាជាញា ធរ និងការរកីចមពមើនរបស់មែតតេទាងំ្ីរ។ ឯកឧតតេម
បានអោំវនាវដល់អាជាញា ធរមែតតេទាងំ្ីរ ពតរូវពបយុទ្ធពបឆ្ងំ
នរឹងអំម ើ្្ុករលួយ ្ីមពោរះអំម ើ្្ុករលួយ គពឺជាជំងពឺដក៏ាច-
សាហាវមយួខដលមធ្វើឱ្យសុែភា្សាធារណភៈចុរះអន់្ យ
មបើមនិពបញាប់្ យោបាល  មនារះពបជា្លរដ្ឋនរឹងអស់ជំមនឿ
ទុកចិតតេមលើសមទិ្ធផលទាងំឡាយខដលែិតែំកសាងនាฃម្ល
កនលែងមៅនរឹងកាលែ យជាអសារបង។់ ឱស្ដម៏ានពបសិទ្ធភា្
កនាុងការ្យោបាលជំងពឺ្ុករលួយ គពឺការអនុវតតេឱ្យបាននូវអភពិកម

ទាងំ៥ គពឺ ្ លែុរះក្្ក ់ងូតទរឹក ដុសខកអែក ្ យោបាល និងវរះកាត់
ฃតាមរយភៈការអបរ់ ំបង្្ក រទបស់ា្ក ត ់និង្ពងរឹងការអនុវតតេចបាប ់
ជា្ិមសសពតរូវអបរ់ ំមដើម្ឱី្យបុគ្គលមានា ក់ៗ មនិពបព រ្ឹតតេអមំ ើ្
្ុករលួយបង្្ក រទបស់ា្ក ត ់មដើម្មីនិអាច្ុករលួយ និងអនុវតតេ
ចបាបប់សង្្ក បបទមល្មើស មដើម្មីនិហា៊ា ន្ុករលួយ។

ឯកឧតតេម  ្៉ា្  ្រ៊ុននាង  បានបញ្ជ កជូ់នអាជាញា ធរ
មែតតេទាងំ្ីរថ្  បញ្ហា ពបឈម  និងសំណូម្រទាងំឡាយ
ខដលអាជាញា ធរមែតតេបានមលើកមឡើង  គណភៈកម្មការទី១០
ព រ្ឹទ្ធសភានរឹងរាយការណ៍ជូនគណភៈកមា្ម ធិការអចិថសនតេយ៍
ព រ្ឹទ្ធសភា និងជពមាបជូនពកសួង ស្ាបន័ោក់្ ន័្ធ មដើម្មីធ្វើ
ការមដ្រះពសាយ។

ម្លែៀតកនាុងឱកាសមនារះ គណភៈពបតិភូបានអម ជ្ ើញ្ិនិត្យ
ស្ានភា្មៅពចកទា្វ រព្ំខដនអនតេរជាតិអូរយ៉ា ដ្វ  និងចុរះ
សួរសុែទុក្ខពគរូម្ទ្យ  អនាកជំងពឺខដលកំ្ុងសពមាក្យោបាល
ជំងពឺ មៅមណ្ឌ លសុែភា្មសាមធំ ព្មទាងំអម ជ្ ើញទស្សន-
កិច្ពករុមហ៊ាុន  ជា  ទូច  មពតឌីង  និងពករុមហ៊ាុន  ហ័ងអ ្្ញ  
អណតេូ ងមាស  និងទស្សនកិច្ស្ានីយវារអិគ្គិសនីមសសាន
មពកាម២ ស្ិតកនាុងពសរុកមសសាន មែតតេសទារឹងខពតង៕

(អត្បទ និងរូបភា្៖ មោក សួង បញ្្ញ )

គណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  ្តរូប្តរូបអនុសសាវរយីជាមយួនរឹងអាជាញា ធរមែតតេមណ្ឌ លគិរ ី

គណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា (សាដា ំ) ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងអាជាញា ធរមែតតេមណ្ឌ លគិរ ី
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គេៈក្្មការទី៥ប្រឹទ្ធសភា ចុះតា្ដានការអនុវតតេចបា្រ់អមនាតេ ប្រមវសន៍
និងការផសេ្វេផសាយ្័ត៌មាន មៅម�តតេ្េ្ឌ លគិរ ីម�តតេរតនគិរ ីនិងម�តតេស្រឹងសបតង

្ីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ គណភៈ-

ពបតិភូគណភៈកម្មការកិច្ការបរមទស សហពបតិបតតេកិារអនតេរ-

ជាតិ មោសនាការ និង្ត័ម៌ាន ថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណភៈកម្ម-

ការទី៥) ដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេម ឈតិ គរឹ្យាត អនុ-

ពបធានគណភៈកម្មការ បានអម ជ្ ើញចុរះមឈ្វងយល់អំ្ ី ការ

ពគបព់គង ការផតេល់បណ័ណ ការង្រ ការពតរួត្ិនិត្យបណ័ណ ការង្រ

របស់ជនបរមទសខដលកំ្ ុងមធ្វើការមៅតាមមរាងចពកសហ-

ពោស  និងពករុមហ៊ាុន  ការអនុវតតេចបាបអ់មនាតេ ពបមវសន ៍ ការ

អនុវតតេចបាបស់តេី្ី របបសារ្ត័ម៌ាន ការពគបព់គង ការផ្ស្្វ-

ផសាយ្ត័ម៌ានរបស់មែតតេដូចជា៖វទិ្ុយ  ទូរទស្សន ៍ កាខសត

និងទស្សនាវដតេី  ព្មទាងំការង្រពបឈម  និងបញ្ហា លំបាក

ខដលមែតតេបានជួបពបទរះកនាុងការអនុវតតេការង្រនាម្លកនលែង

មៅ មៅមែតតេមណ្ឌ លគិរ ីរតនគិរ ីនិងមែតតេសទារឹងខពតង។

កនាុងឱកាសមនារះ  អាជាញា ធរមែតតេទាងំបី  បានមធ្វើមសចកតេី
រាយការណ៍អំ្ី  ទីតាងំភូមសិាសសតេ  ស្ានភា្សនតេសុិែ

សណាតេ បធ់ានា ប ់ ការផតេល់មសវាសាធារណភៈ  ការង្រសង្គម  

វស័ិយកសិកម្ម ការកសាងមហដ្្ឋ រចនាសម្ន័្ធ ខដលមធ្វើឱ្យ

មានការរកីចមពមើនមលើពគបវ់ស័ិយ។  ទនទារឹមនរឹងមនរះ  មែតតេក៏

មានប ហ្ា ពបឈម និងសំណូម្រមយួចំនួន ដូចជា៖ ទី១-

ម្ាស់សណា្ឋ ោរ ម្ាស់ផទារះសំណាក ់និងម្ាស់ផទារះជួលមយួ

ចំនួន មនិចូលរមួសហការជាមយួនរឹងសមត្កិច្កនាុងការរាយ-

ការណ៍អំ្ ីវតតេមានជនបរមទស។ ទី២-ពករុមហ៊ាុនមយួចំនួន

មនិទានម់ានភា្មសា្ម រះពតងក់នាុងការរាយការណ៍អំ្ ីចំនួន

្លករបរមទស្ិតពបាកដ   ខដលកំ្ុងបមំ្ញការង្រមៅ

ពករុមហ៊ាុនដល់អាជាញា ធរមានសមត្កិច្។ ទី៣-្ិបាកកនាុងការ

ទបស់ា្ក តប់ទមល្មើស្លែងខដនែុសចបាបម់ដ្យមូលមហតុខែ្ស-

បនាទា តព់្ំខដនខវង និងកមាលែ ងំជំនាញមានតិច និងផលែូវ្ិបាក

មធ្វើដំមណើ រ។   ទី៤-ជនបរមទសខបបអមនាតេ ពបមវសនម៍ធ្វើការ

ផ្លែ ស់បតេូរទីលំមៅមដ្យ្ុំបានរាយការណ៍ជូនសមត្កិច្។ 

ទី៥-អនាកសារ្ត័ម៌ានមយួចំនួនែ្វរះវជិាជ ជីវភៈ ពកមសីលធម៌

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា (ម្្វង) ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងអាជាញា ធរមែតតេរតនគិរ ី

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា (សាដា ំ) ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងអាជាញា ធរមែតតេមណ្ឌ លគិរ ី
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អតតេចរកិ  និងអកប្កិរយិមនិសមរម្យ មានចំមណរះដរឹងកពមតិ

វប្ធមទ៌ាប សរមសរអត្ាធបិបាយបំមផលែើសការ្ិត  និងទី៦-

អនាកសារ្ត័ម៌ានមនិសហការជាមយួមនទារី្ត័ម៌ានមែតតេ។ 

មពរៅ្ីមនរះ  អាជាញា ធរមែតតេកប៏ានសំណូម្រដល់គណភៈពបតិភូ

ដូចជា៖ ទី១-សំុតមមលែើងពចកទា្វ រមទ្វភាគីណាមមលៀរមៅជា

ពចកទា្វ រអនតេរជាតិ   ទី២-មមធយោបាយសពមាបចុ់រះបំម្ញ

មបសកកម្មតាមបណាតេ ពករុមហ៊ាុនខដលមៅឆ្ងៃ យ  ទី៣-មធ្វើ
វមិសាធនកម្មចបាបរ់បបសារ្ត័ម៌ាន  ជំ្ូកណាមយួ  ឬ

មាពតាណាមយួថនចបាបរ់បបសារ្ត័ម៌ាន  មដើម្ឱី្យមាន

តមាលែ ភា្ និងទី៤-ជួយ�សាងសងអ់ោរមធ្វើការដល់អាជាញា ធរ

ពបចាកំារមៅពចកទា្វ រព្ំខដនឱ្យបានសមរម្យ។ 

បនាទា ប់្ ីបានសាតេ បម់សចកតេរីាយការណ៍របស់អាជាញា ធរមែតតេ

នីមយួៗរចួមក ឯកឧតតេម ឈតិ គរឹ្យាត បានខ្លែងនូវ

ការមកាតសរមសើរ  និងវាយតថមលែែ្ស់ចំមោរះអាជាញា ធរមែតតេ 

ខដលែិតែំបមំ្ញការង្រកនាុងការផតេល់មសវាជូនពបជា្លរដ្ឋ

បានយ៉ា ងលអែពបមសើរ ព្មទាងំមធ្វើឱ្យមែតតេមានការរកីចមពមើន

្នមៅមែុ និងមានការអភវិឌ្ឍមលើពគបវ់ស័ិយ។ ចមំោរះ

បញ្ហា ពបឈមទាងំឡាយខដលមែតតេបានមលើកមឡើង គពឺទាម-

ទារឱ្យមែតតេពតរូវខតចូលរមួមដ្រះពសាយជាមយួោនា   មដើម្ឱី្យ

មូលដ្្ឋ នមានការអភវិឌ្ឍកានខ់តលអែពបមសើរមឡើង។ ចំខណក

ឯបញ្ហា ពបឈម  និងសំណូម្រវញិ  គណភៈពបតិភូគណភៈ-

កម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា  នរឹងរាយការណ៍ជូនគណភៈកមា្ម ធិការ

អចិថសនតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា ពកសួងមហាថផទា ពកសួង្ត័ម៌ាន និង

ពកសួងោក់្ ន័្ធមយួចំនួនមផ្សងមទៀត មដើម្ី្ ិនិត្យ្ិចារណា

និងចាតវ់ធិានការមដ្រះពសាយតាមលទ្ធភា្ខដលអាចមធ្វើ
មៅបាន។

មពរៅ្ីការជួប្ិភាកសាជាមយួអាជាញា ធរមែតតេ គណភៈពបតិភូ

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា កប៏ានអម ជ្ ើញមឈ្វងយល់អំ្ ី
ស្ានភា្ជាកខ់សតេង មៅពចកទា្វ រព្ំខដនមទ្វភាគី និងពចក

ទា្វ រព្ំខដនអនតេរជាតិថនមែតតេទាងំបីផងខដរ៕

(អត្បទ និងរូបភា្៖ មោក នុត  សច្ភៈ)

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា (សាដា ំ) ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងអាជាញា ធរមែតតេសទារឹងខពតង

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរូបអនុសសាវរយីជាមយួនរឹងអាជាញា ធរមែតតេសទារឹងខពតង

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរូបអនុសសាវរយីមៅពចកទា្វ រព្ំខដនសទារឹងខពតង
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សាស្សាតេ ចារ្យ និងនិសសេតិសាកលវទិយាលយ័្រញ្ញា សាស្សតេក្ពោុជា 
ទសសេនកិច្ចសកិសាមឈវេងយលអ់នំ្ីប្រឹទ្ធសភា

នាព្រឹកថ្ងៃទី៩  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេម  មា៉ា ន់ 
មឈឿន  អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អម ជ្ ើញមធ្វើបទបង្ហា ញសតេី្ី រចនាសម្ន័្ធ តួនាទី ភារកិច្ និង
ដំមណើ រការនីតិកម្មរបស់ព រ្ឹទ្ធសភា ដល់សាសសាតេ ចារ្យ និស្សតិ
មក្ីសាកលវទិយោល័យបញ្្ញ សាសសតេកម្ុជាចំនួន៥០អង្គ-
នាក ់ខដលមកទស្សនកិច្សិកសាមឈ្វងយល់អំ្ ី តួនាទី និង
ភារកិច្របស់ព រ្ឹទ្ធសភា មៅសាលសិកា្ខ សាោខ្ងមជើង 
វមិានព រ្ឹទ្ធសភា។

មៅកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតេម មា៉ា ន់ មឈឿន បានមាន
ពបសាសនថ៍្  ពបមទសមយើងមានសច្ធមព៌បវតតេិសាសសតេ
ដូមចនារះ  គពឺមានសនតេិភា្  និងមានការអភវិឌ្ឍ។  កនាុងមនារះ 
សាវតារបស់ព រ្ឹទ្ធសភា ចាបត់ាងំ្ីនីតិកាលទី១ ដល់នីតិ-
កាលទី៤ នីតិកាលនីមយួៗរបស់ព រ្ឹទ្ធសភាមានអាណតតេិ
៦ឆ្នា ។ំ សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភាពតរូវបានចាតត់ាងំែលែរះ មពជើសតាងំ
ែលែរះ និងមដ្យការមបារះមឆ្នា តអសកល។ ព រ្ឹទ្ធសភា មាន
សមាជិកយ៉ា ងមពចើនមស្មើ១/២ ថនចំនួនសមាជិករដ្ឋសភា។ 
ពបជា្លរដ្ឋខែ្មរទាងំ្ីរមភទ ខដលមានអាយុយ៉ា ងតិច៤០

ឆ្នា  ំអាចឈរម ្្ម រះឱ្យមគមបារះមឆ្នា តមពជើសតាងំជាសមាជិក
ព រ្ឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតេមបានបនតេថ្ ព រ្ឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ មានគណភៈ-
កម្មការចំនួន១០ ខដលគណភៈកម្មការនីមយួៗ មានតួនាទី 
ភារកិច្ជាមសនាធិការឱ្យព រ្ឹទ្ធសភា មដើម្ជីួយ�មពជាមខពជង
ព រ្ឹទ្ធសភាកនាុងការតាកខ់តង និងពបតិបតតេិចបាបឱ់្យកានខ់តមាន
ភា្លអែពបមសើរមឡើង និងចូលរមួចខំណកជំរុញឱ្យការអនុវតតេ
មោលនមយបាយវមិជ្ឈការ វសិហមជ្ឈការមៅកម្ុជា កាន់
ខតមានសនទាុរះរកីចមពមើនខ្មមទៀត  មដើម្កីាតប់ន្យភា្
ពកីពករបស់ពបជា្លរដ្ឋ និងការពគបព់គងមសដ្ឋកិច្ សង្គម 
វប្ធមឱ៌្យពបព រ្ឹតតេฃฃฃฃฃฃฃមៅមដ្យសមធម ៌ฃฃ មានតមាលែ ភា្  និង
គណមនយ្យភា្យ៉ា ង្ិតពបាកដ។

ឯកឧតតេមបានបញ្ជ កថ់្  ព រ្ឹទ្ធសភាមានមែុង្រសនាូល
ចំនួន៣គពឺ មែុង្រនីតិកម្ម មុែង្រតាមដ្នការអនុវតតេចបាប ់
និងមុែង្រជាតំណាង។ មុែង្រទាងំបីមនរះ មានសារសំខ្ន់
ណាស់កនាុងការជួយ�ជំរុញឱ្យមសចកតេីពោងចបាប ់ខដលរាជ-
រដ្្ឋ ភបិាលបាន នរឹងកំ្ ុងតាកខ់តងមឡើង ឱ្យកានខ់តមាន
ពបសិទ្ធភា្ជាងមុនខ្មមទៀត មដើម្បីមពមើផលពបមយជន៍
ជូនសង្គមជាតិ និងពបជា្លរដ្ឋទូទាងំពបមទសឱ្យកានខ់ត
មានតមាលែ ភា្ សុពករឹតភា្ និងយុតតេិធម។៌

បនាទា ប់្ ីសាតេ បប់ទបង្ហា ញរចួមក សាសសាតេ ចារ្យ និងនិស្សតិ
ទាងំអស់ បាននិមនតេ-អម ជ្ ើញទស្សនាអោរមធ្វើការសំខ្ន់ៗ
របស់ព រ្ឹទ្ធសភា ដូចជា សាលពបជំុព រ្ឹទ្ធសភា សាលពបជុំ
គណភៈកមា្ម ធិការអចិថពនតេយ ៍និងអោរនានា មៅកនាុងបរមិវណ
ព រ្ឹទ្ធសភា៕
(អត្បទ៖ មោក វង ់សុជាតិ និងរូបភា្៖ មោក គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតេម មា៉ា ន ់មឈឿន មធ្វើបទបង្ហា ញជូននិស្សតិPUC

ទិដ្ឋភា្កនាុង្ិធីមធ្វើបទបង្ហា ញ
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សាស្សាតេ ចារ្យ និសសេតិ និងក្្មសកិសាការជីនជាតិអាល្ល្ឺ ៉ាង់
ននសាកលវទិយាលយ័ភូ្ិន្ភ្នំម្ញ  ទសសេនកិច្ចសកិសាមឈវេងយលអ់នំ្ីប្រឹទ្ធសភា

នារមសៀលថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩  មៅវមិានព រ្ឹទ្ធ-
សភា សាសសាតេ ចារ្យ និស្សតិ និងកម្មសិកសាការជីនជាតិអាលលែពឺ-
ម៉ាងច់ំនួន២២នាក ់ថនខផនាកសារ្ត័ម៌ាន និងពប្ន័្ធផ្ស ្្វផសាយ  
(DMC) ថនសាកលវទិយោល័យភូមនិទាភនាមំ្ញ បានអម ជ្ ើញមក
បំម្ញទស្សនកិច្សិកសាមឈ្វងយល់អំ្ី តួនាទី និងភារកិច្
របស់ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងដំមណើ រទស្សនកិច្មនារះ សាសសាតេ ចារ្យ និស្សតិ និង
កម្មសិកសាការជីនជាតិអាលលែពឺម៉ាងច់ំនួន២២នាក ់បានអម ជ្ ើញ
សាតេ បប់ទបង្ហា ញសតេី្ី រចនាសម្ន័្ធ តួនាទី ភារកិច្របស់ព រ្ឹទ្ធ-
សភា  ខដលឧមទទាសនាមមដ្យឯកឧតតេម  ស្៉ាន  សុផីាន ់
អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតេម ស្៉ាន សុផីាន់ បានជពមាប
ជូនមដ្យសមង្ខបអំ្ ីពបវតតេ ិនិងមោលបំណង ថនការបមង្កើត
ព រ្ឹទ្ធសភា  គពឺមដើម្មីលើកកម្ស់ការបពងរួបបពងរួម ផ្សរះផសាជាតិ  
និង្ពងរឹងស្ិរភា្នមយបាយ។  ព រ្ឹទ្ធសភានីតិកាលទី១ 
មកើតមឡើងមដ្យការចាតត់ាងំ  មហើយចាប់្ ីនីតិកាលទី២
មទើបព រ្ឹទ្ធសភាមកើតមឡើងមដ្យការមបារះមឆ្នា តជាអសកល
មនិចំមោរះខដលមានសមាជិកព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន៦១រូប មាន
អាណតតេិ៦ឆ្នា ។ំ សពមាបនី់តិកាលទី៤ ព រ្ឹទ្ធសភាមានសមា-
ជិកចំនួន៦២រូប  កនាុងមនារះ  ២រូបពតរូវបានចាតត់ាងំមដ្យ
ព្រះមហាក្សពត ២រូបពតរូវបានមពជើសតាងំមដ្យរដ្ឋសភា តាម
មតិភាគមពចើនមដ្យមពបៀប មដ្យខឡកសមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា
៥៨រូបមទៀត  ពតរូវបានមពជើសតាងំមដ្យការមបារះមឆ្នា តជា
អសកលមនិចំមោរះ មដ្យអង្គមបារះមឆ្នា ត គពឺតំណាងរាសសតេ 
និងពករុមពបរឹកសាឃំុ  សង្្ក ត ់ ទូទាងំពបមទសកនាុងតខំណង។

ឯកឧតតេមបានបញ្ជ កថ់្ ព្រឹទ្ធសភាមានមុែង្រសនាូលចំនួន
៣ គពឺមែុង្រនីតិកម្ម មុែង្រតាមដ្នការអនុវតតេចបាប ់និង
មុែង្រតំណាង។  ព រ្ឹទ្ធសភាមានគណភៈកម្មការជំនាញ
ចំនួន១០ មានតួនាទី ភារកិច្ជាមសនាធិការឱ្យព រ្ឹទ្ធសភា 
មដើម្ជីួយ�មពជាមខពជងព រ្ឹទ្ធសភា កនាុងការតាកខ់តង និងពបតិ-
បតតេិចបាបឱ់្យកានខ់តពបមសើរមឡើង។ មពរៅ្ីមុែង្រទាងំ៣មនរះ
ព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ានចូលរមួចំខណកជំរុញការអនុវតតេមោល-
នមយបាយវមិជ្ឈការ វសិហមជ្ឈការមៅកនាុងពបមទសកម្ុជា
ឱ្យកានខ់តលអែពបមសើរមឡើងកនាុងការចូលរមួកាតប់ន្យភា្-
ពកីពករបស់ពបជា្លរដ្ឋ និងការពគបព់គងពបមទស ពបកប
មដ្យតមាលែ ភា្ និងគណមនយ្យភា្យ៉ា ង្ិតពបាកដ។

បនាទា ប់្ ីប្្បក់ារមធ្វើបទបង្ហា ញរចួមក  សាសសាតេ ចារ្យ 
និសិ្សត  និងកម្មសិកសាការជីនជាតិអាលលែពឺម៉ាង ់ បានអម ជ្ ើញ
ទស្សនាសាលពបជុំព រ្ឹទ្ធសភា  និងអោរសំខ្នន់ានាមៅ
កនាុងបរមិវណព រ្ឹទ្ធសភា៕
(អត្បទ៖ មោក វង ់សុជាតិ និងរូបភា្៖ មោក សួង បញ្្ញ )

ឯកឧតតេម ខម៉ាន សីុផ្ន ់អម ជ្ ើញមធ្វើបទបង្ហា ញជូននិស្សតិDMC

ឯកឧតតេម ខម៉ាន សីុផ្ន ់អម ជ្ ើញ្តរូប្តរូបអនុសសាវរយីជាមយួនិស្សតិDMC
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សក្្មភា្គេៈក្្មការទា នំង១០ប្រឹទ្ធសភា ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុនំនានា

2ឯកឧតតេម យ៉ាង់ សស្ ពបធានគណភៈកម្មការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុថផទាកនាុងពករុមសមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា
ពបចាភំូមភិាគទី៨ មដើម្ី្ ិភាកសាមលើ៖ ទី១-្ិនិត្យ និងផតេល់
មយបល់មលើរបាយការណ៍មវទិកា មៅមែតតេកំ្ងធ់ំ ទី២-ខផន-
ការពបតិបតតេឆិ្នា ២ំ០១៩ របស់ពករុមសមាជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាំ
ភូមភិាគទី៨ និងទី៣-បញ្ហា មផ្សងៗ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជួបជាមយួនរឹងពបជា្លរដ្ឋរស់មៅមែតតេពកមចរះ ខដល
បានមកដ្កោ់ក្យបណតេរឹ ងមៅព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ 
ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ជា
មជដ្ឋ ពបធានគណភៈកម្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញជា
អធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ មដើម្ី្ ិនិត្យ
្ិភាកសាអំ្ី ការមពតៀមចុរះមបសកកម្មមៅកនាុងចមនាលែ រះសមយ័
ពបជំុព រ្ឹទ្ធសភា និងបញ្ហា មផ្សងៗ មៅសាលពបជុំគណភៈកម្ម-
ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ជា មជដ្ឋ 
ពបធានគណភៈកម្មការទី២ និងឯកឧតតេម ្៉ា្ ្ុ៊រននាង 
ពបធានគណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអម ជ្ ើញជា

គណភៈអធិបតីកនាុងកិច្ពបជំុសតេី្ី  ការមធ្វើបច្ុប្ននាភា្រចនា
សម្ន័្ធរបស់អគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា  មៅសាលពបជុំ
្ិមសស វមិានព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២០ ថែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេមបណ្ឌិ ត 
្៉ាុង ឫទ្ធ ីពបធានគណភៈកម្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ
ជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ មដើម្ី្ ិភាកសា
មលើ៖ ទី១-ដំមណើ រមបសកកម្មរបស់គណភៈកម្មការមៅកាន់
មែតតេសទារឹងខពតង រតនគិរ ីនិងមែតតេមណ្ឌ លគិរ ីទី២-្ិនិត្យ 
និងសមពមចមលើគមពមាងចំណាយមបសកកម្ម និងទី៣-បញ្ហា
មផ្សងៗ មៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

2មោកជំទាវ ទី ្ូររ៉ា សុ ីពបធានគណភៈកម្មការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុថផទាកនាុង
គណភៈកម្មការ៖
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-មដើម្ី្ ិភាកសាមលើ៖ ទី១-កំណតក់ាលបរមិចឆេទចុរះបំម្ញ
មបសកកម្មរបស់គណភៈកម្មការ ទី២-កំណតក់ាលបរមិចឆេទ 
ែលែរឹមសារ និងមោលបំណងជួបជាមយួនរឹងពកសួង្ត័ម៌ាន
និងអគ្គនាយកដ្្ឋ នអមនាតេ ពបមវសន ៍ថនពកសួងមហាថផទា ទី៣-
កំណតក់ាលបរមិចឆេទមៅទស្សនកិច្សិកសាមៅសាធារណរដ្ឋ
ពបជាមានិតចិន និងទី៤-បញ្ហា មផ្សងៗ នាថ ង្ៃទី២២ ខែមករា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

 -មដើម្ី្ ិភាកសាមលើែលែរឹមសារ និងមោលបំណងមុនជួប
សវនាការជាមយួនរឹងពកសួង្ត័ម៌ាន នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ 
ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៤  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេម  អ៊ុក 
្ុ៊រនមឈឿន  ពបធានគណភៈកម្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អម ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ 
មដើម្ី្ ិភាកសាមលើ៖ ទី១-អំ្ី្វកិារបស់គណភៈកម្មការឆ្នា ំ
២០១៩ ទី២-ការង្រមផ្សងៗ មៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការ
ទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2ឯកឧតតេម ្ ៉ាុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណភៈកម្មការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បាន៖

-អម ជ្ ើញដរឹកនាពំករុមមតិតេភា្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា-បារាងំ 
ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងឯកឧតតេម Francois Grodidier 
អនុពបធានពករុមមតិតេភា្បារាងំ-កម្ុជា នាថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ 
ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អនុញ្្ញ តឱ្យមោក គរឹ្យាត ដារ៉ា រទិ្ធ នាយកពបតិ-
បតតេវិទិយោស្ានសភាកម្ុជា ចូលជួបសខមដាងការគួរសម មដើម្ី
ជពមាបជូនអំ្ ី ១-មបសកកម្ម ២-មោលការណ៍  ៣-នីតិវធិី
ការង្ររបស់វទិយោស្ានសភាកម្ុជា នាថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ
២០១៩ មៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2មោកជំទាវ មាន សនំអាន ពបធានគណភៈកម្មការទី៨
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុថផទាកនាុង៖

-ពករុមសមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា ទទួលបនទាុកសហពបតិបតតេិការ
ជាមយួអនតេរសភាកម្ុជា-ឡាវ-មវៀតណាម  (CLV)  មដើម្ី
្ិភាកសាមលើ៖ ទី១-សាតេ បរ់បាយការណ៍ និងទិសមៅរបស់
តំណាងគណភៈកម្មការជាតិសពមបសពមរួលការង្រសហពបតិ-
បតតេិការ និងអភវិឌ្ឍនត៍ំបនព់តីមកាណកម្ុជា-ឡាវ-មវៀតណាម 
(CLV) ទី២-បូកសរុបរបាយការណ៍សកម្មភា្ របាយការណ៍
្វកិាពបចាឆំ្នា ២ំ០១៨ និងទិសមៅការង្របនតេ និងទី៣-
បញ្ហា មផ្សងៗ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាល
ពបជំុគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

-ពករុមមតិតេភា្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាជាមយួសភាសាធារណ-
រដ្ឋសង្គមនិយមមវៀតណាម មដើម្ី្ ិភាកសាមលើ៖ ទី១-បូក
សរុបរបាយការណ៍សកម្មភា្ របាយការណ៍្វកិាពបចាឆំ្នា ំ
២០១៨ និងទិសមៅការង្របនតេ និងទី២-បញ្ហា មផ្សងៗ នា
ថ ង្ៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។
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2ឯកឧតតេម ្៉ា្ ្រ៊ុននាង ពបធានគណភៈកម្មការ
ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បាន៖

-ទទួលជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងតំណាងពករុមហ៊ាុន
សីុ.ភ.ីមែមបូឌាចំកាត ់សតេី្ី ការជំរុញការបណាតេ កទុ់នវនិិ-
មយគមៅមែតតេរតនគិរ ីនិងមែតតេមណ្ឌ លគិរ ីព្មទាងំការ
មរៀបចំកម្មវធិីមធ្វើទស្សនកិច្ការង្រមៅពបមទសថ្ នាថ្ងៃទី
១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការទី១០
ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ មដើម្ី
្ិនិត្យ្លែងរបាយការណ៍សតេី្ី សកម្មភា្ការង្រពបចាខំែកុម្ភៈ 
និងរបាយការណ៍សតេី្ី លទ្ធផលថនដំមណើ រមបសកកម្មមៅ
មែតតេរតនគិរ ីនិងមែតតេមណ្ឌ លគិរ ីនាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ
២០១៩ មៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ម�ៀវ 
្ុត ពបធានសតេីទីគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ
ជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ  មដើម្ី្ ិនិត្យ
ការមពតៀមចុរះបំម្ញមបសកកម្មរបស់គណភៈកម្មការមៅ
កនាុងចមនាលែ រះសមយ័ពបជុំ  មៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ្រ៉ាុល 
លរ្ឹ  ពបធានពករុមសមាជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី៤ 
និងជាអនុពបធានគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ
ជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុថផទាកនាុងពករុមសមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា
ពបចាភំូមភិាគទី៤ មដើម្ី្ ិភាកសាមលើ៖ ទី១-ទិសមៅការង្រ
សពមាបខ់ែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ទី២-អំ្ី្វកិារបស់ពករុមសមា-
ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបជំុភូមភិាគទី៤ និងទី៣-បញ្ហា មផ្សងៗ មៅ
សាលពបជុំគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា៕

 ការទទួលពាក្យ្រេតេរឹ ង

2កនាុងអឡុំងខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩មនរះ ព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលោក្យបណតេរឹ ងចំនួន ៣ករណី មធ្វើកំណតប់ង្ហា ញោក្យ

បណតេរឹ ងចំនួន ៤ករណី ប ជ្ូ នមៅពកសួង ស្ាបន័មានសមត្កិច្្ិនិត្យមដ្រះពសាយចំនួន ៤ករណី (២ករណីសល់្ីខែមករា) 

ទទួលបានលិែិតម ល្ែើយតប្ីការមដ្រះពសាយោក្យបណតេរឹ ង្ីពកសួង ស្ាបន័ោក់្ ន័្ធចំនួន៣ (ពកសួងយុតតេិធម)៌ និង

ជពមាបជូន្ត័ម៌ានមៅម្ាស់បណតេរឹ ងវញិអំ្ ីលទ្ធផលខដលទទួលបាន្ីការម្លែើយតបរបស់ពកសួង ស្ាបន័ោក់្ ន័្ធចំនួន៣ 

និងទទួលបានឯកសារោក្យបណតេរឹ ង្ីពកសួង ស្ាបន័ ខដលចមលែងជូនមកព រ្ឹទ្ធសភាពជាបចំនួន ៥ករណី៕
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សក្្មភា្សមាជិកប្រឹទ្ធសភា ្រនំម្ញការងារមៅតា្ភូ្ិភាគទា នំង៨

2ឯកឧតតេម យ៉ាង់ សស្ ពបធានគណភៈកម្មការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃំុ   និង

មមភូម ិព្មទាងំសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ មៅពសរុកចិពតបុរ ី

មែតតេពកមចរះ  នាថ្ងៃទី២៤-២៦ ខែមករា  និងថ្ងៃទី២-៣ ខែកុម្ភៈ

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យបូជាព្រះស្ និងបុណ្យគពមបែ់ួប

១ឆ្នា  ំ ឧទទាសិមហាកុសលពបមគនចំមោរះព្រះវញិ្្ញ ណក្ខន្ធ

ព្រះស្សមមតេចព្រះឧតតេមមុនីកិតតេិបណ្ឌិ ត  មយឿង  យា៉ា ត់ 

សមាជិកម្រសភាព្រះ្ុទ្ធសាសនា ថនព្រះរាជាណាចពក-

កម្ុជា មៅវតតេមពជាយអំ្ិល សង្្ក តក់បាលមការះ ែណ្ឌ ចបារ-

អំមៅ រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យែួប១០០ថ្ងៃ ឧបាសក ឌរឹ្ ដួង 

មៅភូមមិពជាយអំ្ិល សង្្ក តក់បាលមការះ ែណ្ឌ ចបារអមំៅ 

រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2ឯកឧតតេម  ្៉ាុង  ឫទ្ធី  ពបធានគណភៈកម្មការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកម្មករ ព្មទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យ និងជំរុញការង្រស្ាបនាផលែូវ ហ៊ាុន ខសន ខកវផុស 

ពបខវង១៦គីឡូខម៉ាពត តភាជ ប់្ ីផលែូវឧកញា៉ា ម៉ាុងឫទ្ធ ីឃុខំកវផុស

មៅដល់ផលែូវសមមតេចសង្ឃមទ្វង្ស មៅឃុខំកវផុស ពសរុកសទារឹង-

ហាវ មែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួលសា្វ គមនម៍ោកឧកញា៉ា  គិត ម្៉ាង ពបធានសភា

ោណិជជកម្មកម្ុជា  មដើម្មីឈ្វងយល់អំ្ ី តំបនអ់ភវិឌ្ឍន៍

កំ្ងខ់ផឧកញា៉ា ម៉ាុង មៅឃុំខកវផុស ពសរុកសទារឹងហាវ មែតតេ-

ព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខមោកពគរូ អនាកពគរូ

សិសសានុសិស្ស  មៅសាោបឋមសិកសាឫទ្ធី៥  ភនាខំសនដី 

ស្ិតកនាុងពសរុកសំមរាងទង មែតតេកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខកម្មករ និងចុរះ្ិនិត្យ

ការង្រមៅកសិដ្្ឋ ន ម៉ាុង ឫទ្ធី ខសនជយ័ សាងសងលំ់មៅ

ដ្្ឋ នលំខហកាយ ចមា្ក រសា្វ យ ព្មទាងំចុរះ្ិនិត្យមហដ្្ឋ រចនា

សម្ន័្ធនានា មៅពសរុកសំមរាងទង មែតតេកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៦

ខែមករា និងថ្ងៃទី៣ ទី៨ និងថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួលបដិសណា្ឋ រកិច្ទទួលសា្វ គមនព៍ករុមវទិ្ុយ ABC 

និងពបិយមតិតេវទិ្ុយ ABC ពបមាណជា១៧០នាក ់ខដលមក

ទស្សនកិច្សិកសាមឈ្វងយល់អំ្ ី ការអភវិឌ្ឍរកីចមពមើន

វស័ិយកសិកម្ម និងកសិ-ឧសសាកម្ម មៅតំបនក់ំ្ងខ់ផឧកញា៉ា -

ម៉ាុង មៅឃុំខកវផុស ពសរុកសទារឹងហាវ មែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃ-

ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-ជួបសំមណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខមោកពគរូ  អនាកពគរូ-

ម្ទ្យ បុគ្គលិក កម្មករ និងពបជា្លរដ្ឋខដលកំ្ុងសពមាក

្យោបាលជំងពឺ មៅមនទារីម្ទ្យគន្ធបុបាជ  រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃ-

ទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-សួរសុែទុក្ខឯកឧតតេម ជា មជដ្ឋ ពបធានគណភៈកម្មការ-

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ ុងសពមាក្យោបាលជំងពឺមៅមគហ-

ដ្្ឋ ន ស្ិតកនាុងសង្្ក តប់រឹងទំ្ ុនទី២ ែណ្ឌ មានជយ័ រាជធានី-

ភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ និង

ចុរះ្ិនិត្យមមើលការដ្បំខនលែរបស់ពបជា្លរដ្ឋ  មៅភូមែិ្ស ំ

ឃុំបនាទា យខដក ពសរុកមកៀនសា្វ យ មែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៩ 

និងទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ពបខលងពតីពកាញ់ចំនួន៣៤០គីឡូពកាម មដើម្ចូីលរមួ

ជាមយួនរឹងរាជរដ្្ឋ ភបិាលកនាុងការខ្រកសាការោរធនធាន

ជលផល មៅភនាខំសនដី ពសរុកសំមរាងទង មែតតេកំ្ងស់្ពឺ នា

ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ និង

ចុរះ្ិនិត្យមមើលចមា្ក រដូងមពបង មៅឃុំខកវផុស ពសរុកសទារឹងហាវ

មែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួលជួបកិច្សម្ាសនជ៍ាមយួនរឹងពករុមអនាកសារ្តម៌ាន

VOA មៅហាងចមា្ក រកាមហ្វដូងមពបង ស្ិតកនាុងឃុខំកវផុស 

ពសរុកសទារឹងហាវ មែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០១៩។  

-ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងមោកពបធានទំនាក-់

ទំនងមភញាៀវអនតេរជាតិរបស់ពករុមហ៊ាុន China Road and Bridge 

Corporation (Cambodia) មដើម្សិីកសាសាងសងផ់លែូវមល្ឿន

មលឿន្ីភនាមំ្ញមៅមែតតេព្រះសីហនុ មៅឃុំខកវផុស ពសរុក-

សទារឹងហាវ មែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខខែ្មរ-ឥសាលែ ម មក

្ីសង្្ក តព់ចាងំចមពមរះ មដើម្ជីួយ�មធ្វើពតីពបហុក មៅឃុំខកវផុស

ពសរុកសទារឹងហាវ មែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកម្មករ ព្មទាងំ

្ិនិត្យមមើលពប្ន័្ធធារាសាសសតេនានា និងទំនបទ់រឹកទំហំ២៧-

ហិចតា មៅឃុខំកវផុស ពសរុកសទារឹងហាវ មែតតេព្រះសីហនុ

នាថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ដរឹកនាពំករុមការង្រមពគឿងចពកកិនបង្ហា បដី់ មលើកំណាត់

ផលែូវពបខវង១.៤០០ខម៉ាពត ជូនពបជា្លរដ្ឋ  មៅភូមសំិមរាង-

មជើងភនា ំឃុខំសនដី ពសរុកសំមរាងទង មែតតេកំ្ ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២០
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ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២ និងថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ មោក-

ជំទាវ ទី  ្រូរ៉ា សុ ី ពបធានគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អម ជ្ ើញជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃុថំពជ-

ោស់ ពសរុក្ញាឮ មែតតេកណាតេ ល។

2នាថ្ងៃទី២  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេម  អ៊ុក 

្រ៊ុនមឈឿន  ពបធានគណភៈកម្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អម ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលថនការអនុវតតេ

ការង្រពបចាខំែមករា និងទិសមៅការង្រពបចាខំែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០១៩ មៅមែតតេត្ូងឃ្មុ ំ។

2ឯកឧតដាម ្៉ាុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណភៈកម្មការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖  

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខពករុមពបរឹកសាសង្្ក ត ់

និងមមភូម ិមៅសាោសង្្ក តម់ចាមមៅទី១ ែណ្ឌ មោធិ៍ខសន-

ជយ័ រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងគណភៈពគបព់គងសាោ

មោកពគរូ អនាកពគរូ និងសិសសានុសិស្ស មដើម្ី្ ិនិត្យ្ីស្ាន-

ភា្ទូមៅ ការមរៀបចំមហដ្្ឋ រចនាសម្ន័្ធ និងការបោំកស់ម្ារ

ឧបមទស មៅវទិយោល័យជម្ូវន័ ស្ិតកនាុងែណ្ឌ មោធិ៍ខសនជយ័ 

រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋរស់

មៅកនាុងសហគមន ៍និងពករុមពបរឹកសាសង្្ក តម់ោករកា ែណ្ឌ -

ខព្កមៅនា  រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2មោកជំទាវ មាន សនំអាន ពបធានគណភៈកម្មការ-

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញដរឹកនា៖ំ

-គណភៈពបតិភូគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា  ដ្កក់ពមង

ផ្្ក មោរ្វញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតេម ជូ យនិសុី្  រដ្ឋមលខ្-

ធិការពកសួងសុខ្ភបិាល ខដលបានទទួលមរណភា្ មៅ

ផទារះមលែ១៦  ផលែូវ៥៥៦  ខកងផលែូវ២៨៥  សង្្ក តប់រឹងកក១់ 

ែណ្ឌ ទួលមោក រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរមួបុណ្យគពមបែ់ួប១០០ថ្ងៃ  ឧបាសក  សាយ 

គរឹ្ស៊ាន បងពបរុសបមង្កើតសមមតេចវបិុលមសនាភកតេី សាយ 

ឈុនំ  ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា  មៅវតតេវសុិទ្ធវសសាកណាដា លមការះ

សូទិន  ស្ិតកនាុងឃុមំការះសូទិន  មែតតេកំ្ងច់ាម  នាថ្ងៃទី២ 

ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងសមាជិកពករុមពបរឹកសា-

ឃុំ ថ្នា កដ់រឹកនាភំូម ិយុវជន និងយុវនារ ីភូមខិ្នា រ ភូមបិរឹងជរ័ 

ភូមថិព្ទរឹង  ភូមមិឈើទាល  និងភូមមិោករកា  និងពបជា-

្លរដ្ឋពកីពកចំនួន១០ពគរួសារ មៅឃុំថព្ទរឹង ពសរុកសីុធរ-
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កណាតេ ល មែតតេថព្ខវង នាថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៩  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេម  គង់ 

សារជ ពបធានគណភៈកម្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ

ដរឹកនាមំសនតេីមៅមូលដ្្ឋ នមែតតេមោធិ៍សាត ់ខដលមានសានា ថដមក

ទស្សនាសមទិ្ធផលនានាមៅកំណាតផ់លែូវជាតិមលែ៥៥ ្ីទី
រមួមែតតេមោធិ៍សាត ់ពសរុកវាលខវង មឆ្្រះមៅឃុំ្្មដ្ ព្ំពបទល់-

ថ្ និងសមទិ្ធផលមផ្សងៗមទៀត មៅមែតតេមោធិ៍សាត។់

2ឯកឧតតេម ម�ៀវ ្ ុត អនុពបធានគណភៈកម្មការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល និង្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹង

ពករុមពបរឹកសាឃំុ  ព្មទាងំចុរះសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ  មៅ 

មែតតេតាខកវ  ខកប  និងមែតតេកំ្ត  នាថ្ងៃទី២៣  និងទី២៤ 

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យគពមបែ់ួប២៩ឆ្នា  ំព្រះស្ព្រះពគរូ 

សរយីមេមកើត វ៉ា យ និងព្រះធម្មស្សមរា ឈាង ល ី

គពមបែ់ួប១ឆ្នា  ំ អតីតព្រះមៅអធិការវតតេសំមរាងមានជយ័ 

ស្ិតកនាុងមែតតេកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេម ឈនួ មេង អនុពបធានគណភៈកម្មការ-

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្រពបចាខំែ

និងមលើកទិសមៅការង្របនតេ មៅមែតតេថព្ខវង នាថ្ងៃទី២៥ 

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្រពបចាខំែ 

និងទិសមៅការង្របនតេ  បនាទា ប់្ ីផ្ស ្្វផសាយការង្រមបារះ-

មឆ្នា តមពជើសមរ ើសពករុមពបរឹកសាពសរុក ពករុង និងមែតតេ មៅមែតតេ-

ថព្ខវង នាថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេម ្រ៉ាុល លរ្ឹ  អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញចូលរមួកនាុង៖

-កិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្រពបចាឆំ្នា ២ំ០១៨ និង

មលើកទិសមៅការង្របនដា មពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់

សមមដាចពកឡាមហាម ស ម�ង ឧបនាយករដ្ឋមសនដាី រដ្ឋមសនដាី
ពកសួងមហាថផទា មៅមែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី២៦ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិបតីភា្កនាុងកម្មវធិីទិវាជាតិសតេី្ី “ការបង្្ក រ និង

្នលែតអ់គ្គីភយ័” មៅសាោមែតតេមសៀមរាប   នាថ្ងៃទី២២ ខែ

កុម្ភៈឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ឈតិ 

គរឹ្យាត អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អម ជ្ ើញជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃុំ មៅ

ពសរុកមការះសូទិន មែតតេកំ្ងច់ាម។

2នាថ្ងៃទី២៩ដល់ថ្ងៃទិី៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩

ឯកឧតតេម អាយ �ន អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៦ ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បានអម ជ្ ើញជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខពករុម-

ពបរឹកសាឃំុទាងំ៤ និងពករុមពបរឹកសាពសរុកបូទុមសាគរ មៅមែតតេ-

មការះកុង។

2ឯកឧតដាម មា៉ា ន់ មឈឿន អនុពបធានគណភៈកម្មការ-

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖  
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-ចូលរមួកនាុង្ិធខីចកអំមណាយសប្ុរសធមម៌លើកទី២១ 

ជូនពបជា្លរដ្ឋមៅកនាុងបុររីុងមរឿងចំនួន១៩២ពគរួសារ មៅ

ែណ្ឌ មពជាយចង្្វ រ រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាសង្្ក តទ់រឹក-

លអែកទ់ី២ និងមមភូមទិាងំ១៣ មដើម្បីូកសរុបលទ្ធផលការង្រ

ខែមករា និងទិសមៅការង្រខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ការមរៀបចំ

ចិម្្ើមផលែូវសាធារណភៈ  និងខកលមអែដ្កម់ភលែើងបំភលែពឺផលែូវ  LED

មៅសង្្ក តទ់រឹកលអែកទី់២  ែណ្ឌ ទួលមោក  រាជធានីភនាមំ្ញ

នាថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប្ិភាកសាជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាសង្្ក តទ់រឹកលអែកទី់២

មដើម្មីដ្រះពសាយសំណូម្រពបជា្លរដ្ឋ និងបានផ្លែ ស់-

បដាូរអំ្ ូល  LED  ចំនួន៤មពគឿង  មៅសង្្ក តទ់រឹកលអែកទី់២ 

ែណ្ឌ ទួលមោក រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាសង្្ក ត ់មដើម្ី
មរៀបចំខ្រកសាឯកសារកាលប្វតតេឱ្យបានពតរឹមពតរូវ មៅសង្្ក ត់

ទរឹកលអែកទី់២  ែណ្ឌ ទួលមោក  រាជធានីភនាមំ្ញ  នាថ្ងៃទី៥ 

ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាសង្្ក ត់

ទាងំ១០  ថនែណ្ឌ ទួលមោក  មៅសាោែណ្ឌ ទួលមោក 

រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១៦  និងថ្ងៃទី២៣  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតេម  ស្៉ាន  សុផីាន់  អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹង

និស្សតិមហាវទិយោល័យកសិកម្ម ថនសាកលវទិយោល័យសា្វ យ-

មរៀង។

2ឯកឧតតេម សហ្ �ន អនុពបធានគណភៈកម្មការ-

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខមោក ប៉ា ល ់អ៊ូន

មសនតេីចូលនិវតតេន ៍និងពបជា្លរដ្ឋខដលមានជីវភា្ែ្វរះខ្ត

មៅភូមពិចកពោល  ឃុំភកតេី  ពសរុកបរមសដ្ឋ  មែតតេកំ្ងស់្ពឺ 

នាថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃំុ  និង

មមភូម ិមៅភូមពិចកពោល ឃុំភកតេ ីពសរុកបរមសដ្ឋ មែតតេកំ្ង-់

ស្ពឺ នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេម ណា នំ ទុនំ មលខ្ធិការគណភៈកម្មការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុ្ិនិត្យសមាសភា្ពករុមពបរឹកសាមែតតេ 

ពសរុក  មពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់របស់សមមតេចពកឡា-

មហាម ស ម�ង ឧបនាយករដ្ឋមសនតេ ីរដ្ឋមសនតេីពកសួងមហាថផទា 

មៅមែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-សហការជាមយួនរឹងពករុមពគរូម្ទ្យស្ម័ពគចិតតេ  ថនសមា-

គមមបសកកម្មមនុស្សធមម៌ៅកម្ុជា  ចុរះ្ិនិត្យ្យោបាល

ជំងពឺជូនពបជា្លរដ្ឋមដ្យឥតគិតថ្លែ មៅពសរុកភនាពំ រ្ឹក មែតតេ-

បាតដ់ំបង ្ីថ្ងៃទី៨-៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 
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2ឯកឧតតេម គិន សេត មលខ្ធិការគណភៈកម្មការ-

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ចុរះសួរសុែទុក្ខភរយិមោក សវ៉ាន ក្រ ពបធានពករុម-

ពបរឹកសាពសរុកមការះអខណតេ ត មែតតេតាខកវ ខដលកំ្ ុងសពមាក

្យោបាលជំងពឺ មៅមនទារីម្ទ្យបខងអែក រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី-

២៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួមោរ្វញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្មោកពសី ជា ស�ុុន 

ភរយិរបស់មោក សវ៉ាន ក្រ ពបធានពករុមពបរឹកសាពសរុកមការះ

អខណតេ ត មៅពសរុកមការះអខណតេ ត មែតតេតាខកវ នាថ្ងៃទី១៤ ខែ

កុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេម ជុនំ វង មលខ្ធិការគណភៈកម្មការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល  និង្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹង

ពករុមពបរឹកសាឃំុ  និងពសរុក  មៅពសរុកគង្ិសី  មែតតេកំ្ងស់្ពឺ 

នាថ្ងៃទី២៦ និងទី២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-សហការជាមយួនរឹងពករុមពគរូម្ទ្យស្ម័ពគចិតតេរបស់ឯកឧតតេម 

ហ៊ុន មា៉ា ន ីចុរះ្ិនិត្យ្យោបាលជំងពឺជូនពបជា្លរដ្ឋមដ្យ

ឥតគិតថ្លែ  មៅឃំុថព្ញាតិ  ពសរុកគង្ិសី  មែតតេកំ្ងស់្ពឺ 

នាថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម អន 

ស៊ុ ំមលខ្ធិការគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ

ជួបសំមណរះសំណាល និង្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងសមា-

ជិកពករុមពបរឹកសាឃំុទូទាងំពសរុកព្រះមនពតព្រះ មៅពសរុកព្រះ-

មនពតព្រះ មែតតេបនាទា យមានជយ័។

2នាថ ង្ៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ឆាយ 

វណាណា   មលខ្ធិការគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អម ជ្ ើញចុរះសួរសុែទុក្ខ និងសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹង

បងបអែូនខែ្មរ-ឥសាលែ ម ព្មទាងំបនតេជួបជាមយួនរឹងមោកពគរូ-

អនាកពគរូ សិសសានុសិស្ស មៅភូមជិីមរា ឃុំជីមរា ពសរុកត្ូងឃ្មុ ំ 

មែតតេត្ូងឃ្មុ ំ។

2ឯកឧតតេម គរឹ្ ធា មលខ្ធិការគណភៈកម្មការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យស្ឯកឧតតេមឧតតេមមសនីយឯ៍ក 

ឥន្ គូរ សមាជិកពករុមពសាវពជាវយុទ្ធសាសសតេមយធា ថន

ពកសួងការោរជាតិ  មៅភូមខិ្ជ យ  ឃុំរមាងំមថ្្ក ល  ពសរុក-

សា្វ យទាប  មែតតេសា្វ យមរៀង  នាថ្ងៃទី២៥  ខែមករា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលថនការអនុវតតេ

ការង្រដំណាកក់ាលទី៧ មលើកទី១ និងទិសមៅសពមាប់

អនុវតតេនម៍លើកទី២ មៅមែតតេសា្វ យមរៀង នាថ្ងៃទី២៦ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសមម្ាធអោរមណ្ឌ លសុែភា្គគីរ 

មពកាមអធិបតីភា្មោកជំទាវកិតតេិសង្គហបណ្ឌិ ត  ស្៉ាន 

សនំអន ឧបនាយករដ្ឋមសនតេី រដ្ឋមសនតេីពកសួងទំនាកទ់ំនងរដ្ឋ-

សភា ព រ្ឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ មៅពសរុករមាសខហក មែតតេ-

សា្វ យមរៀង នាថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសមម្ាធសាោឆ្ន ់មៅវតតេសាលែ  កនាុងឃុំ-

មឈើទាល  ពសរុកសា្វ យពជំ  មែតតេសា្វ យមរៀង  នាថ្ងៃទី២៣ 

ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេម ទរឹ្ ផន មលខ្ធិការគណភៈកម្មការ-

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្រពបចាខំែ

មករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  និងមលើកទិសមៅការង្របនតេរបស់រដ្ឋ-

បាលមែតតេថព្ខវង  មៅមែតតេថព្ខវង  នាថ្ងៃទី២៥  ខែមករា 
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ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុកពបជា្លរដ្ឋពកីពកមានជំងពឺចំនួន២ពគរួសារ

មៅភូមខិ្នា   និងភូមមិឈើទាល  មៅឃុំថព្ទរឹង  ពសរុកសីុធរ-

កណាតេ ល មែតតេថព្ខវង នាថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃំុ  និង

ជំរុញការផតេល់មសវាសាធារណភៈជូនពបជា្លរដ្ឋ មៅពសរុក-

សីុធរកណាតេ ល ពសរុកសា្វ យអនទារ មែតតេថព្ខវង នាថ្ងៃទី២ ទី៦ 

និងថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបការង្រមៅឃំុថព្ទរឹង 

ពសរុកសីុធរកណាតេ ល   មែតតេថព្ខវង  នាថ្ងៃទី១៥  ខែកុម្ភៈ 

ឆ្នា ២ំ០១៩។  

2នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ មោកជំទាវ ្ុនំ 

សណាតេ ្់រ មលខ្ធិការគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អម ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីពបកាសសមាសភា្គណភៈកិតតេយិស

និងគណភៈកមា្ម ធិការសាខ្កាកបាទពកហមកម្ុជា រាជធានី-

ភនាមំ្ញ អាណតតេិទី៥ មៅទីសានា កក់ារកាកបាទពកហមកម្ុជា

រាជធានីភនាមំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ឡាន់ 

ឆន  មលខ្ធិការគណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អម ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីសមម្ាធសមទិ្ធផលនានា មៅ

វតតេសា្វ យថព្ (មៅវតតេពសរះចក) ស្ិតកនាុងភូមសិា្វ យថព្ ឃុំ-

សំមរាង ពសរុកថព្ឈរ មែតតេកំ្ ងច់ាម។

2នាថ្ងៃទី៩-១០ និងថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩

ឯកឧតតេម េុង ចន ់សមាជិកគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា 

បានអម ជ្ ើញជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា-

្លរដ្ឋ មៅមែតតេមការះកុង។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ជរឹ្ 

លាវ សមាជិកគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ

ជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃំុ និងសួរសុែ-

ទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ មៅពសរុកមជើងថព្ មែតតេកំ្ងច់ាម។ 

2ឯកឧតតេម បចរឹង គរឹ្បស៊ាន សមាជិកគណភៈកម្ម-

ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-សហការជាមយួនរឹងពករុមពគរូម្ទ្យស័្មពគចិតតេ  ចុរះ្ិនិត្យ

្យោបាលជំងពឺជូនពបជា្លរដ្ឋមដ្យឥតគិតថ ល្ែ មៅឃុំោម-

មការះសានា   មៅពសរុកសទារឹងពតង ់ មែតតេកំ្ងច់ាម  នាថ្ងៃទី២៦ 

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-សហការជាមយួនរឹងពករុមពគរូម្ទ្យស័្មពគចិតតេរបស់ឯកឧតតេម

ហ៊ុន មេង តំណាងរាសសតេមណ្ឌ លកំ្ងច់ាម ចុរះ្ិនិត្យ

្យោបាលជំងពឺជូនពបជា្លរដ្ឋចំនួន៥០៣នាក ់មដ្យឥត-

គិតថ ល្ែមៅឃំុទួលព្រះោលែ ងំ ពសរុកសទារឹងពតង ់មែតតេកំ្ងច់ាម 

នាថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេម  ល ី សារ ី សមាជិកគណភៈកម្មការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ

ខដលកំ្ ុងសពមាក្យោបាលជំងពឺ  មៅភូមអិណតេូ ងពតខបក 

ឃុំកំ្ងខ់ពគង ពសរុកទរឹកឈូ  មែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី៣០ ខែមករា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួមរៀបចំគម្រីអាលគួរអានថ្នា កម់ែតតេ មដើម្ខីបងខចក

តួនាទីទទួលែុសពតរូវតាមខផនាកនីមយួៗ  មៅភូមមិា៉ា កព់បាង្គ 

ឃុំកំ្ ងខ់ពគង ពសរុកទរឹកឈូ មែតតេកំ្ ត នាថ្ងៃទី៣០ ខែកុម្ភៈ 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ 
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មោកពគរូ  អនាកពគរូ  និងសិសសានុសិស្ស  មៅវទិយោល័យកំ្ង់

កណាតេ ល  ស្ិតកនាុងភូមកិំ្ ងក់ណាតេ ល  ឃុំជំុមគៀល  ពសរុក-

ទរឹកឈូ មែតតេកំ្ ត នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-សួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋខដលកំ្ុងសពមាក្យោបាល

ជំងពឺ មៅមនទារីម្ទ្យបខងអែកមែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខថ្នា កដ់រឹកនាំ

សហគមនឥ៍សាលែ ម ពបជា្លរដ្ឋកនាុងភូមមិា៉ា កព់បាង្គ ឃុំកំ្ ង-់

ខពគង  ពសរុកទរឹកឈូ  មែតតេកំ្ត  នាថ្ងៃទី១២  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ំ

២០១៩។ 

-ចូលរមួរខំលកទុក្ខពករុមពគរួសារស្ពបជា្លរដ្ឋមៅភូមិ
តាដិប សង្្ក តអ់ណតេូ ងខែ្មរ ពករុងកំ្ត មែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី៩ 

ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីមោរ្វញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្ពបជា្លរដ្ឋ មៅ

ភូមខិពស សង្្ក តម់ពតើយមការះ ពករុងកំ្ ត មែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី១៥

ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីមបើកការពបឡងសូពតគម្រីអាល់គួរអាន

ថ្នា កជ់ាតិ មៅគីឡូខម៉ាពតមលែ៩ សង្្ក តព់ចាងំចមពមរះ ែណ្ឌ -

ឫស្សខីកវ រាជធានីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេម ្ ួង ្រ៉ាយ សមាជិកគណភៈកម្មការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងសមាជិកពករុមពបរឹកសា

សង្្ក តថ់នពករុងបានលុង មដើម្មីឈ្វងយល់អំ្ី ការផដាល់មសវា

សាធារណភៈជូនពបជា្លរដ្ឋ បញ្ហា ពបឈម និងដំមណារះ-

ពសាយនានា មៅពករុងបានលុង មែតតេរតនគិរ ីនាថ្ងៃទី២៦

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអបអរសាទរែួបអនុសសាវរយី៦០ឆ្នា  ំថន

ការបមង្កើតមែតតេរតនគិរ ី(១៧/០២/១៩៥៩-១៧/០២/១៩)

មពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេមព រ្ឹទា្ធ ចារ្យ  ្រ៊ូ  េង  ទីពបរឹកសា

សមមដាចវបិុលមសនាភកដា ីសាយ ឈុនំ ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា មៅ

ពករុងបានលុង មែតតេរតនគិរ ីនាថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2មោកជំទាវ ឃនួ ឃនុឌ ីសមាជិកាគណភៈកម្ម-

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបរបាយការណ៍សកម្ម-

ភា្ពបចាខំែមករា និងមលើកទិសមៅការង្រពបចាខំែកុម្ភៈ 

ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅពសរុកកំ្ងស់ា្វ យ មែតតេកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី២៧ 

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបរបាយការណ៍ការង្រពបចាំ

ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  មពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេមបណ្ឌិ ត 

ងួន ញុលិ អនុពបធានទី១រដ្ឋសភា មៅសាោមែតតេកំ្ងធំ់ 

នាថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម បស ី

ម្រន សមាជិកគណភៈកម្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ 

ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យប្ុ្រះែណ្ឌ សីមាវតតេចំមណាម មពកាម

អធិបតីភា្ឯកឧតតេមនាយឧតតេមមសនីយ ៍ហុ ី្រ៊ុនមហៀង 

អគ្គមមបញ្ជ ការរងថនកងយុទ្ធ្លមែមរភូមនិទា និងជាមមបញ្ជ

ការបញ្ជ ការដ្្ឋ នអង្គរក្សសមមតេចអគ្គមហាមសនាបតីមតមជា

ហ៊ុន សសន មៅឃុំកំខ្ង ពសរុកថព្កបបាស មែតតេតាខកវ។

2ឯកឧតតេម អ៊ុក គង់ សមាជិកគណភៈកម្មការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងអង្គសិកា្ខ សាោសតេី្ី «វធិានការទបស់ា្ក ត់

មពោរះថ្នា កអ់គ្គីភយ័ និងផ្ស្្វផសាយលិែិតបទដ្្ឋ នសតេី្ី ការ

បង្្ក រ ្នលែតអ់គ្គភីយ័ និងសមសង្្គ រះ» មៅមភាជនីយដ្្ឋ នគរឹម

ប៊ាុនអុី  ស្ិតកនាុងពករុងមបា៉ា យខប៉ាត  មែតតេបនាទា យមានជយ័  នា

ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

-ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខបងបអែូនជាមសនតេី
រាជការ មៅពករុងមបា៉ា យខប៉ាត មែតតេបនាទា យមានជយ័ នាថ្ងៃ-

ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។
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2នាថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដាម ស�ុ 

យាត សមាជិកគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធីសមម្ាធសាោបឋមសិកសាមតានា ត  មពកាម

អធិបតីភា្ឯកឧតដាម មសបាង សារ៉ា ត ពបធានពករុមពបរឹកសា

មែតតេថព្ខវង មៅឃំុរកា ពសរុកោរាងំ មែតតេថព្ខវង។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដាម មឈើយ

ចាន់ណា  សមាជិកគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អម ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីប្ុ្រះបឋមសិោសាងសងអ់ោរ

សិកសា១ែនាង មពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតដាម សក គរឹ្យា៉ា ន 

ឧបនាយករដ្ឋមសនដា ីមៅពសរុកមង្គលបុរ ីមែតតេបនាទា យមានជយ័។

2ឯកឧតតេម មទ្ យទុ្ធី សមាជិកគណភៈកម្មការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងសមាជិកពករុមពបរឹកសា-

ឃុំ សង្្ក តទូ់ទាងំមែតតេខកប មៅសាោសង្្ក តថ់ព្ធំ ពករុង-

ខកប មែតតេខកប នាថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីមោរ្វញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្ឧបាសិកា ឈរ័ 

ស៊ហូ៊ួន មាតេ យមក្មកឯកឧតតេម អ៊ុក ថ្ អភបិាលរងមែតតេខកប

មៅភូមកិំ្ងប់ាយខ្ងត្ូង សង្្ក តក់ំ្ងប់ាយ ពករុងកំ្ត

មែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងសមាជិក ពករុមពបរឹកសា-

ឃុំ  តំណាងពបជា្លរដ្ឋ  និងចុរះ្ិនិត្យទីកខនលែងជីកសាតេ រ

ពសរះទរឹក មៅឃុំអមង្្ក ល ពសរុកដំណាកច់មងអែើរ មែតតេខកប និង

ឃុំអង្គពបាសាទ  ពសរុកគីរវីង ់ មែតតេតាខកវ  នាថ្ងៃទី៣១  ខែ

មករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំមណរះសំណាល  និងមឈ្វងយល់វគ្គបណតេុ រះ-

បណាតេ លស្ានចមលែងចំមោរះសិស្សខដលបានមបារះបងក់ារ

សិកសាថ្នា កទី់៧  ទី៨  និងថ្នា កទី់៩  ឱ្យបានបនតេការសិកសា

មឡើងវញិ  ខដលមរៀបចមំឡើងមដ្យមជ្ឈមណ្ឌ លបណតេុ រះ-

បណាតេ លវជិាជ ជីវភៈ ថនមនទាីរការង្រ និងបណតេុ រះបណាតេ លវជិាជ -

ជីវភៈមែតតេខកប មៅភូមអិំខ្ង ឃុំអមង្្ក ល ពសរុកដំណាកច់មងអែើរ 

មែតតេខកប នាថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យមាឃបូជា មៅមជ្ឈមណ្ឌ លវបិ-

ស្សនាធុរភៈមែតតេខកប  មៅភូមខិកប  សង្្ក តខ់កប  ពករុងខកប 

មែតតេខកប នាថ្ងៃទី១៩ និងថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម សាយ 

្រូរនិ សមាជិកគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធីសមម្ាធសមទិ្ធផលនានា មពកាមអធិបតីភា្

ដែ៏ង្ែ់្ស់របស់សមមដាចមៅហា្វ វាងំ  វរមវៀងជយ័  អធិបតី-

ពសរឹង្្គ រ គង់ សនំអុល ឧបនាយករដ្ឋមសនតេ ីរដ្ឋមសនតេីពកសួង

ព្រះបរមរាជវាងំ  មៅកនាុងវតតេតាកុល  ភូមតិាកុល  ឃុំោនី
ពសរុកកំ្ងព់តឡាច មែតតេកំ្ ងឆ់្នា ងំ។

2ឯកឧតតេម សនួ លន់ សមាជិកគណភៈកម្មការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃំុពស-

ណាល ពសរុកពកឡាញ់  មដើម្ជីំរុញមលើកទរឹកចិតតេការផតេល់

មសវាសាធារណភៈ និងការអនុវតតេមោលនមយបាយភូម ិឃុំ

មានសុវត្ិភា្ ឱ្យកានខ់តពបមសើរ មៅឃុពំសណាល ពសរុក-

ពកឡាញ់ មែតតេមសៀមរាប នាថ ង្ៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខអនាកជំងពឺកំ្ុងសពមាក្យោបាលមៅផទារះ

ពគរូបុរាណខែ្មរ មៅភូមតិាឯក ឃុំរុនតាឯក ពសរុកបនាទា យពសី 

មែតតេមសៀមរាប នាថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ មោកជំទាវ ឯ្

ផលា្ុនី សមាជិកាគណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អម ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីសមម្ាធដ្កឱ់្យដំមណើ រការផលែូវការ

ផសារមា៉ា ពករូសាខ្ទី២ មពកាមអធិបតីភា្សមមតេច្ិជយ័មសនា

មទៀ បញ ់ឧបនាយករដ្ឋមសនតេី រដ្ឋមសនតេីពកសួងការោរជាតិ 

មៅភូមមិោកមតានា ត ឃុំកខណតេ ក ពសរុកពបាសាទបាគង មែតតេ-

មសៀមរាប៕
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សក្្មភា្សមាជិកប្រឹទ្ធសភា ចូលរ ួ្ ក្ងុ្ិធមីផសេងៗ

2នាថ្ងៃទី៣០ ខែមករា និងថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០១៩ សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន៥រូប បាន

អម ជ្ ើញសួរសុែទុក្ខមោកជំទាវ សុរឹង សុយីតុ មលខ្-

ធិការគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  ខដលកំ្ុងសពមាក

្យោបាលជំងពឺ មៅមគហដ្្ឋ ន ស្ិតកនាុងសង្្ក តទ់ួលសខង្ក 

ែណ្ឌ ឫស្សខីកវ រាជធានីភនាមំ្ញ ។

2នាថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ សមាជិក សមា-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន៦រូប បានអម ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតេិយស

កនាុង្ិធីទស្សនាការសខមតេងសិល្ភៈថន្ិធីមបើកសមម្ាធឆ្នា ំ

វប្ធមម៌ទសចរណ៍រវាងកម្ុជា និងចិន មៅសាលមមហា-

ពស្ចតុមុែ រាជធានីភនាមំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ្៉ាុង 

ឫទ្ធ ីពបធានគណភៈកម្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញចូល

រមួមមហាពស្គីហ្ស៊ាូណាកម្ុជា-ជប៉ាុន ២០១៩ មៅមជ្ឈ-

មណ្ឌ លសហពបតិបតតេិការកម្ុជា-ជប៉ាុន (CJCC) សកលវទិយោ-

ល័យភូមនិទាភនាមំ្ញ ។

2ឯកឧតតេម ្៉ាុង ឫទ្ធី ពបធានគណភៈកម្មការទី៣

ឯកឧតតេម ស្៉ាន សុផីាន់ អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៩

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញចូលរមួ្ិធីបុណ្យមាឃបូជា មពកាម

អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្សមមតេចអគ្គមហា្ញាចពកី មហង 

សនំរនិ ពបធានរដ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា មៅ

បរមិវណព្រះមហាសក្យមុនីមចតិយ ភនាពំ្រះរាជពទ្្យ(ឧតតេុង្គ) 

ពសរុក្ញាឮ មែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ មោកជំទាវ ទី 

្រូរ៉ា សុ ីពបធានគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ

ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូត ថនសាធារណ-

រដ្ឋពបជាមានិតចិនពបចាកំម្ុជា មដើម្ី្ ិភាកសាអំ្ី គមពមាង

របស់គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា មៅបំម្ញទស្សនកិច្ និង

ដក្ិមសាធនក៍ារង្រមៅសភាចិន មៅស្ានទូត ថនសាធា-

រណរដ្ឋពបជាមានិតចិនពបចាកំម្ុជា។

2នាថ្ងៃទី៦  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេម  ្៉ាុ្ 

ជរឹ្ហ៊ុយ  ពបធានពករុមមតិតេភា្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាជាមយួនរឹង

សភាបារាងំ  និងជាពបធានគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា 

បានមរៀបចំមលៀងសាយមភាជនជូនឯកឧតតេម  Francois 

Grosdidier  អនុពបធានពករុមមតិតេភា្បារាងំ-កម្ុជា  មៅ

មភាជនីយដ្្ឋ ន Topaz រាជធានីភនាមំ្ញ។ 

2នាថ្ងៃទី៦  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតដាម  ្៉ាុ្ 

ជរឹ្ហ៊ុយ ពបធាន ឯកឧតដាម មា៉ា ន់ មឈឿន អនុពបធាន 

និងឯកឧតដាម មឈើយ ចាន់ណា សមាជិកគណភៈកម្មការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញសួរសុែទុក្ខមោកជំទាវ ទី 

្រូរ៉ា សុ ី ពបធានគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា  ខដលកំ្ុង

សពមាក្យោបាលជំងពឺ  មៅមនទាីរម្ទ្យកាល់ខម៉ាពត  រាជធានី

ភនាមំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១៨  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  មោកជំទាវ 

មាន  សនំអាន  ពបធាន  ឯកឧតតេម  បបក់  ចនំមរ ើន  អនុ-

ពបធានគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអម ជ្ ើញចូលរមួ

កនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្រឆ្នា ២ំ០១៨  និងមលើក

ទិសមៅការង្រឆ្នា ២ំ០១៩ របស់ពករុមពបរឹកសាជាតិមដើម្សីសតេី 

មពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្សមមតេចអគ្គមហាមសនាបតីមត-

មជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋមសនតេី ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា 
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មៅវមិានសនតេិភា្ រាជធានីភនាមំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ្៉ា្ 

្រ៊ុននាង ពបធានគណភៈកម្មការទី១០ ឯកឧតតេម បបក់ 

ចនំមរ ើន អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៨ ឯកឧតតេម អន ស៊ុំ 

មលខ្ធិការគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអម ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធីសំមណរះសំណាលជាមយួនរឹងបងបអែូនកម្មករ

និមយជិត មពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់សមមតេចអគ្គមហា-

មសនាបតមីតមជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋមសនតេី ថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ុជា និងសមមតេចកិតតេពិ រ្ឹទ្ធបណ្ឌិ ត មៅភូមថិព្រកា 

ឃុំ្ កមឈើនាង ពសរុកអង្គសនាួល មែតតេកណាតេ ល។

2នាថ ង្ៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ឈតិ 

គរឹ្យាត អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អម ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីអបអរសាទរកនាុងឱកាសទិវាបុណ្យ

ជាតិអូសសាតេ លី មៅស្ានទូតអសូសាតេ លី រាជធានីភនាមំ្ញ។ 

2នាថ ង្ៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ឆាយ 

វណាណា   មលខ្ធិការគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អម ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីអបអរសាទរែួបអនុសសាវរយីមលើក

ទី៦០ឆ្នា  ំថនការបមង្កើតចំណងការទូតរវាងពបមទសឥណ្ឌូ -

មណសីុជាមយួនរឹងព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា មៅសាលសននា-ិ

សីទចតុមុែ រាជធានីភនាមំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដាម មា៉ា ន់ 

មឈឿន  អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

ឧបត្ម្កងច់ំនួន១០មពគឿង ដល់មសនដាអីគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ ន

ព រ្ឹទ្ធសភា មៅវមិានព រ្ឹទ្ធសភា៕

ម្រសកក្្មមបរៅប្រមទស

2្ីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០១៩ ឯកឧតតេម ម�ៀវ ្ុត អនុពបធានគណភៈកម្មការ
ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញចូលរមួកនាុងសននាិសីទអនតេរជាតិ
មលើកទី២ សតេី្ី ការវាយតថមលែ APEA Conference 2019 មៅ
ទីពករុងមា៉ា នីល ពបមទសហ្វលីី្ីន។

2្ីថ ង្ៃទី១២  ដល់ថ្ងៃទី១៥  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧតតេម  ចាន់  ណាមរ ៉ាត  អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ពបជំុគណភៈកមា្ម ធិ-

ការអចិថសនតេយទ៍ទួលបនទាុកកិច្ការសង្គម និងវប្ធមរ៍បស់
សភាតំបនអ់ាសីុ (APA) មៅទពីករុងបាងកក ថនព្រះរាជា-
ណាចពកថ្។

2នាថ ង្ៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម ឡាន់ 
ឆន មលខ្ធិការគណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ
ចូលរមួកនាុង្ិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នា ំ្ ្មីពបថ្ណីជាតិ
មវៀតណាម ជាមយួនរឹងថ្នា កដ់រឹកនាមំែតតេថតនិញ មៅមែតតេ
ថតនិញ ថនសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមមវៀតណាម៕



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា

29

អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា ប្រជុនំ្រូកសរ្ុរលទ្ធផលការងារប្រចានំស�្ករ
និងមលើកទិសមៅការងារប្រចា នំស�កុ្ ្ៈ ឆ្ា នំ២០១៩

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម មឡាក 

ឆាយ អគ្គមលខ្ធិការសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញជាអធិ-

បតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្ររបស់អគ្គ-

មលខ្ធិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាពបចាខំែមករា និងមលើកទិសមៅ

ការង្រសពមាបអ់នុវតតេខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលសិកា្ខ -

សាោខ្ងមជើង វមិានព រ្ឹទ្ធសភា មដ្យមានការអម ជ្ ើញ

ចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះអគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ ន

ព រ្ឹទ្ធសភា ចាប់្ ីអនុពបធាននាយកដ្្ឋ នមឡើង។

នាឱកាសមនារះ ឯកឧតតេម មឡាក ឆាយ បានជពមាប

ជូនអង្គពបជំុអំ្ី ព្រឹតតេិការណ៍អនតេរជាតិ តំបន ់ជាតិ និងបូក

សរុបលទ្ធផលការង្ររបស់អគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា

ពបចាខំែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ មដ្យវាយតថមលែែស់្ចំមោរះការ

ែិតែំពបរឹងខពបងរបស់អង្គភា្ចំណុរះអគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ ន

ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានបមំ្ញការង្រ និងផតេល់មសវាជូនដល់

ថ្នា កដ់រឹកនា ំសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា បានយ៉ា ងរលូន។

ទនទារឹមនរឹងលទ្ធផលការង្រខដលសមពមចបាន ឯកឧតតេម

អគ្គមលខ្ធិការសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា បានដ្កម់ចញនូវទិសមៅ

ការង្រសពមាបអ់នុវតតេខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ រមួមាន៖

១-សេវាទទ ទទង់មុខងារនីតិកម្ម៖  ព រ្ឹទ្ធសភាកំ្ុងខតស្ិត

កនាុងចមនាលែ រះសមយ័ពបជុំ។

២-សេវាទទ ទទង់មុខងារតាមដានការអនុវត្តច្បាប់៖  មពតៀម

សពមបសពមរួលការជួបសវនាការរវាងគណភៈកម្មការជំនាញ 

និងពកសួង ស្ាបន័នានា និងការចុរះមបសកកម្មតាមបណាតេ

មែតតេនានា រមួមាន៖ គណភៈកម្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា ចុរះមៅកាន់

មែតតេសទារឹងខពតង មណ្ឌ លគិរ ីនិងមែតតេរតនគិរ ីគណភៈកម្មការ

ទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា ចុរះមៅកានម់ែតតេព្រះសីហនុ និងមែតតេមការះកុង 

និងគណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ចុរះមៅកានម់ែតតេមណ្ឌ ល-

គិរ ីនិងមែតតេរតនគិរ។ី

៣-សេវាទទ ទទង់មុខងារតំណាង៖ មពតៀមមរៀបចំជូនថ្នា ក-់

ដរឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភាពបជំុជាមយួនរឹងគណភៈកម្មការមរៀបចំបុណ្យ

ជាតិ មពតៀមមរៀបចំជូនថ្នា កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភាចូលរមួកនាុង្ិធី
ផលែូវការនានា និង្ិធីសាសនាតាមបណាតេ រាជធានីភនាមំ្ញ 

មែតតេ ពករុង មពតៀម្ិធីបុណ្យប្ុ្រះសីមាព្រះវហិារ មៅវតតេ

ភនាធំម្មតាអរ មែតតេកំ្ងស់្ពឺ មពតៀមមរៀបចំមវទិកាតាមភូមភិាគ 

សិកា្ខ សាោ និង្ិធីសំមណរះសំណាលផលែូវការមផ្សងៗ។

៤-កិច្ចេហ ទបតិបត្តិការអន្តរជាតិ៖ មពតៀមមរៀបចំ្ិធីជំនួប

ឯកឧតតេម មឡាក ឆ្យ អគ្គមលខ្ធិការសដាីទីព រ្ឹទ្ធសភា

ទិដ្ឋភា្កនាុងពបជំុបូកសរុបពបចាខំែមករា
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រវាងថ្នា កដ់រឹកនាជំាមយួនរឹងគណភៈពបតិភូបរមទស និងអង្គទូត

នានា មពតៀមទទួលទស្សនកិច្ពបធានពករុមពបរឹកសាសហ្ន័្ធ

ថនសភាសហ្ន័្ធ ថនសហ្ន័្ធរុស្ុស ីមពតៀមមរៀបចខំបបបទ

ជូនថ្នា កដ់រឹកនា ំនិងសមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា ព្មទាងំអគ្គមលខ្-

ធិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បំម្ញមបសកកម្មមពរៅពបមទស បនតេ

សកម្មភា្សហពបតិបតតេកិារជាមយួនរឹងថដគូនានា។

៥-ការអភិវឌ្ឍស្្ប័ន៖  ជួសជុលខកលមអែអោរសាល

ពបជំុបណាណ ល័យមឡើងវញិ បមង្កើនការពគបព់គងអោរ សារ-

ម ើ្ភណ្ឌ  និងការពគបព់គងសនតេិសុែ សណាតេ បធ់ានា ប ់អនាមយ័

ការសន្សសំំថច ទរឹក អគ្គិសនី ការពគបព់គង ការមពបើពបាស់

INTERNET មរៀបចំខផនការពបតិបតតេ២ិ០១៩ របស់ពករុម

សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភានានា និងគណភៈកម្មការទាងំ១០ បនតេ

កសាងអោរបណតេុ រះបណាតេ ល្្ម ីបនតេតាមដ្នជំនួយរបស់

សាធារណរដ្ឋពបជាមានិតចិន ្ិនិត្យ និងខកសពមរួលរចនា-

សម្ន័្ធ តួនាទី ភារកិច្របស់អគ្គមលខ្ធិការរដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា 

សិកសាអំ្ីការពបារ្្ធែួបអនុសសាវរយីគពមប២់០ឆ្នា  ំថនការ

បមង្កើតព រ្ឹទ្ធសភា  (២៥  មនីា  ១៩៩៩  ដល់  ២៥  មនីា 

២០១៩) និងទិវាសហ្វងកូ់ហ្វូនី មរៀបចំពប្ន័្ធ Website/Web 

page កនាុងកពមតិអគ្គនាយកដ្្ឋ ន គណភៈកម្មការ និងពករុម

នានា បនតេកសាងពប្ន័្ធពគបព់គងទិននានយ័ ពគបព់គង្ត័ម៌ាន 

ពគបព់គងរដ្ឋបាល ពគបព់គងបុគ្គលិកតាមពប្ន័្ធ្ត័ម៌ានវទិយោ

កសាងProgram និងSoftware មដើម្អីនុវតតេនត៍ាមអង្គភា្ 

និងការបណតេុ រះបណាតេ ល កនាុងមនារះចូលអនុវតតេកម្មវធិី E-library

បណាណ ល័យ និង E-archives បណណ សារដ្្ឋ ន ជំរុញការមសនាើសំុ

អាហារូបករណ៍ និងដ្កោ់ក្យពបឡងអាហារូបករណ៍្ី

ពបភ្ពបមទសមផ្សងៗមទៀត   (ឆ្នា ២ំ០១៩) បនតេកសាង និង

មធ្វើបច្ុប្ននាភា្មោលការណ៍ មោលនមយបាយ លិែិត

បទដ្្ឋ នគតិយុតតេបមពមើឱ្យការពគបព់គងកនាុងបរបិទកំខណទពមង់

រដ្ឋបាលសាធារណភៈ និងហិរ ្្ញ វត្ុសាធារណភៈ អនុវតតេន៍

គមពមាងបច្ុប្ននាភា្រចនាសម្ន័្ធរបស់អគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ ន

តាមតពមរូវការ្្មី និងមពតៀមឯកសារ្លែងគណភៈកមា្ម ធិការ

អចិថសនតេយ ៍ការខកសពមរួលមោលការណ៍ហិរ ្្ញ វត្ុ្្មីសពមាប់

អនុវតតេនច៍ាប់្ ីឆ្នា ២ំ០១៩ មពតៀមមធ្វើជំមរឿនសារម ើ្ភណ្ឌ

ពទ្្យសម្តតេរិដ្ឋ ធនធានមនុស្ស និងតពមរូវការខផនការ្វកិា

តាមកម្មវធិីរមួ និងតាមអង្គភា្្វកិា បច្ុប្ននាភា្ខផនការ

យុទ្ធសាសសតេរបស់អគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ ន និងអគ្គនាយកដ្្ឋ ន 

មរៀបចំខផនការពបតិបតតេិរបស់អគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា 

ខផនការយុទ្ធសាសសតេអភវិឌ្ឍ ICT អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស 

្ត័ម៌ាន និងទំនាកទ់ំនងសាធារណភៈ ការពសាវពជាវ និង

សហពបតិបតតេិការអនតេរជាតិ បនតេពបជំុគណភៈកម្មការមោល-

ការណ៍ មោលនមយបាយនានារបស់អគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ ន 

បនតេពបជំុគណភៈកម្មការមពគឿងឥស្សរយិយសសពមាបឆ់្នា ំ

២០១៨ ពបជំុគណភៈកម្មការ្ិនិត្យខកសពមរួលមោលការណ៍

សតេី្ី របបសំុចបាប ់និងការអនុញ្្ញ តចបាបឈ់បស់ពមាកពគប់

ពបមភទរបស់មសនតេរីាជការ ថនអគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា៕

(អត្បទ ៖ មោក គរឹម សិទ្ធី)

ទិដ្ឋភា្កនាុងពបជំុបូកសរុបពបចាខំែមករា
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សក្្មភា្ថ្្ក់ដរឹកនា នំ អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុនំ និង្ិធមីផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេម  អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ អគ្គមលខ្ធិការព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញជាអធិបតី-

ភា្កនាុងកិច្ពបជំុសតេី្ី តួនាទី ភារកិច្របស់អោ្គ ធិការរដ្្ឋ ន 

មៅសាលពបជុំ្ិមសស វមិានព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារមសៀលថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ  អគ្គមលខ្ធិការព្រឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញជាអធិបតី-

ភា្កនាុងកិច្ពបជំុសតេី្ី ការង្រសង្គមកិច្ និងការង្រសង្គម 

មៅសាលពបជុំ្ិមសស វមិានព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ អគ្គមលខ្ធិការព្រឹទ្ធសភា បានទទួលជួប្ិភាកសា

ការង្រជាមយួនរឹងមោកពសី Valentine Giguadaut អនុ្ន័្ធ

សហពបតិបតតេិការសពមាបកិ់ច្ការភាសាបារាងំ ថនស្ានទូត

បារាងំ មដើម្ី្ ពងរឹង្ពងីកកិច្សហពបតិបតតេិការរវាងព រ្ឹទ្ធ-

សភាកម្ុជា  និងព រ្ឹទ្ធសភាបារាងំ  ព្មទាងំមពតៀមមរៀបចំ

ទិវាសហ្វងកូ់ហ្វូនី មៅបនទាបព់បជំុ្ិមសស វមិានព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម មឡាក 

ឆាយ អគ្គមលខ្ធិការសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា បានទទួលជួប្ិភាកសា

ការង្រជាមយួនរឹងតំណាងអគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ នពករុមពបរឹកសា

ជាតោិោំរសង្គម សតេី្ី ក្្បអ់ត្ពបមយជន ៍ថនរបបមសាធន៍

របស់មសនតេីរាជការ ថនពករុមនីតិប្ ្្ញ តតេិ មៅបនទាបព់បជំុ្ិមសស 

វមិានព រ្ឹទ្ធសភា។
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សក ្្មភា្ថ្្ក់ដរឹកនា នំ អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុនំ និង្ិធីមផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០  ខែមករា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេម 
មឡាក ឆាយ អគ្គមលខ្ធិការសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា បានទទួល
ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងពករុមការង្រ ថនអគ្គមលខ្-
ធិការដ្្ឋ នពករុមពបរឹកសាធម្មនុ ្្ញ  ដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេម តានំង 
រតនា  អគ្គមលខ្ធិការពករុមពបរឹកសាធម្មនុ ្្ញ   សតេី្ីកពមង
សំណួររដ្ឋធម្មនុ ្្ញ  និងសនតេិសុែគតិយុតតេ មៅបនទាបព់បជំុ
្ិមសស វមិានព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម មឡាក 
ឆាយ  អគ្គមលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា  បានអម ជ្ ើញជា
អធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុ  សតេី្ីមោលការណ៍ហិរ ្្ញ វត្ុឆ្នា ំ
២០១៩ ព រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ មៅសាលពបជុំ្ ិមសស 
វមិានព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារមសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលពបជុំ

្ិមសសវមិានព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតេម មឡាក ឆាយ អគ្គ-
មលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា  បានទទួលជួប្ិភាកសាការង្រ
ជាមយួនរឹងពករុមនាមំែុ ដរឹកនាមំដ្យមោកពសី Julia MARI-

ASHEVA  អនុពបធាននាយកដ្្ឋ នទំនាកទ់ំនងអនតេរជាតិ
ថនមលខ្ធិការដ្្ឋ នពករុមពបរឹកសាសហ្ន័្ធថនសភាសហ្ន័្ធ
ថនសហ្ន័្ធរុស្ុស ីមដើម្មីពតៀមមរៀបចំដំមណើ រទស្សនកិច្ជា
ផលែូវការរបស់មោកជំទាវ Valentina MATVIENKO ពបធាន
ពករុមពបរឹកសាសហ្ន័្ធថនសភាសហ្ន័្ធ ថនសហ្ន័្ធរុស្ុស ីមៅ
ព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា។

2នារមសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេម 
មឡាក ឆាយ អគ្គមលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញ
ជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុគណភៈកមា្ម ធិការលទ្ធកម្ម  និង
មធ្វើការមបើកឯកសារមដញថ ល្ែលទ្ធកម្មជាសាធារណភៈ មដើម្ី
មពជើសមរ ើសអនាកផ្គតផ់្គង ់ ការមបារះ្ុម្សម្ារការយិល័យ 
សម្ារសមាអែ ត និងអនាមយ័ ថនអគ្គមលខ្ធិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធ-
សភា មៅសាលសិកា្ខ សាោខ្ងមជើង វមិានព រ្ឹទ្ធសភា៕






