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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភាទទួលជ្ួរសវនាការ
ជា្ួយនរឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតគុយបា

នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង៩:០០នាទី

សវមតេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថន

ព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា បានទទួលជួបសេនាការជាមយួ-

នរឹងវលាកជំទាេ លយី៉រូកា រ ៉បូ្ីម ្្គស បារយី៉ ូ(Liurka

Rodriguez Barrios) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតេសិាមញ្ញ  និងវ្ញសមត្ថ-

ភា្ ថនសាធារណរដ្ឋគុយបា វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមសវមតេចផ្ទា ល់ សវមតេចេបិុល

វសនាភកតេី សាយ ឈុ ំបានសខមតេងការអបអរសាទរ និង

សាវា គមនច៍វំោរះវលាកជំទាេ លយី៉រូកា រ ៉បូ្ីម ្្គស បារយី៉ ូ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតេសិាមញ្ញ  និងវ្ញសមត្ថភា្ ថនសាធារណ-

រដ្ឋគុយបា ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ុជា។ តាមរយភៈវបសក-

កម្មការទូតរបស់វលាកជំទាេ វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា 

នរឹងរមួចខំណកដល់ការ្ពងរឹង្ពងីកនូេចំណងមតិតេភា្ 

សាមគ្គភីា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាងពបវទស និង

ពបជាជនទាងំ្ីរ ខដល៉នតាងំ្ីយូរលងណ់ាស់មកវហើយ

ឱ្យកានខ់តរ រឹង៉ខំ្មវទៀត។

៉នពបសាសនក៍នាុងឱកាសវនារះ វលាកជំទាេ លយី៉រូកា 

រ ៉បូ្ីម ្្គស បារយី៉ ូបានខ្លែងអំណរគុណយោ ងពជាល-

វពរៅចវំោរះសវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានចំណាយ

វ្លវេលាដ៏៉ នតថមលែ អនុញ្្ញ តឱ្យវលាកជំទាេចូលជួប

សខមតេងការគួរសមនាវ្លវនារះ។ វលាកជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទូត 

បានជព៉បជូនសវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាពជាបថា ឆ្នា វំនរះ

គឺជាឆ្នា ែួំបវលើកទី៦០ ថនទំនាកទ់ំនងការទូត ថនពបវទស

ទាងំ្ីរ។ វលាកជំទាេបានសនយាថា នរឹងវរៀបចំសកម្មភា្

សំខាន់ៗ ឱ្យបានវពចើន វដើម្អីបអរសាទរែួបវលើកទី៦០

វនរះ។

ជា្ិវសសវលាកជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានជព៉បជូន

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អំ្ីជំនួបរវាងវលាកជំទាេជាមយួ

នរឹងសវមតេចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ្ ៊ុន សសន នាយក-

រដ្ឋមននតេ ីថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា វោយបានវលើកវ�ើង

អំ្ី កម្មេធិី និងសកម្មភា្សំខាន់ៗ មយួចំនួន វដើម្ពីបារ្្ធ

ែួបវលើកទី៦០ឆ្នា  ំថនទំនាកទ់ំនងការទូតរវាងពបវទសទាងំ

្ីរ។

វលាកជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានខ្លែងអំណរគុណចំវោរះ

រាជរោ្ឋ ភបិាល និងពបជាជនកម្ុជា ខដលខតងខតគាពំទ

ពបវទសគុយបាជានិច្ចកនាុងពកបែណ័្ឌ កិច្ចសហពបតិបតតេិការ

អនតេរជាតិ។  វលាកជំទាេបានអរះអាងថា កនាុងអាណតតេិវបសក-

កម្មការទូតរបស់វលាកជំទាេវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា

វលាកជំទាេនរឹងែិតែំពបរឹងខពបងជំរុញកិច្ចសហពបតិបតតេិការ

វលើពគបេ់ស័ិយរវាងពបវទសទាងំ្ីរ ឱ្យ៉នសភា្កានខ់ត

សកម្មបខន្ថមវទៀត។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ្លែងអំណរគុណចំវោរះ

ពបសាសនដ៍ល៏្អពបថ្របស់វលាកជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទូត។ 

ពបវទសទាងំ្ីរ (កម្ុជា និងគុយបា) បានបវងកើតទំនាកទ់ំនង

ការទូតតាងំ្ីឆ្នា ១ំ៩៦០ វោយសានា ពបហសតេព្រះបាទសវមតេច

ព្រះ នមោតតេ្ សី្ នុ ព្រះបរមរតនវកាដ្ឋ និងថានា កដ់រឹកនាំ

គុយបាជំនានម់ុន។ ទំនាកទ់ំនងមតិតេភា្ សាមគ្គីភា្ និង

កិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាងពបវទសទាងំ្ីរ ពតរូេបាន្ពងរឹង 

និង្ពងីកជាបនតេបនាទា ប ់ខសតេងវ�ើងតាមរយភៈថនការផ្លែ ស់បតេូរ

ដំវណើ រទស្សនកិច្ចរវាងថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូល ថានា កដ់រឹកនាជំាន់

វលាកជំទាេ លីយោូរកា រ ោូព្ីវហ្គស បារយីោូ និងសវមតេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុំ
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ែស់្ និងថានា កដ់រឹកនាជំំនាញរបស់ពបវទសទាងំ្ីរ កដូ៏ចជា

ការជួយ�ឧបត្ថម្គាពំទគានា កនាុងពកបែណ័្ឌ កិច្ចសហពបតិបតតេកិារ

អនតេរជាតិ។ 

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតេងនូេវសចកតេរីកីរាយ

វោយវមើលវ�ើញអំ្ី ទំនាកទ់ំនងមតិតេភា្ សាមគ្គីភា្ 

និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាងពបជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ 

៉នការរកីចវពមើនជាលំោប។់ ជាមយួគានា វនារះ សវមតេច

ពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ្លែងអំណរគុណចំវោរះរោ្ឋ ភបិាល

គុយបា ខដលខតងខតបានជួយ�ឧបត្ថម្គាពំទ និងផតេល់យុតតេិ-

ធមដ៌ល់ពបជាជនកម្ុជាកនាុងពគបក់ាលភៈវទសភៈទាងំអស់ តាងំ

្ីសមយ័តសូ៊រវំោរះជាតិរហូតមកដល់វ្លបច្ចុប្ននាវនរះ។ 

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ានខ្លែងអំណរគុណចំវោរះ

ពបវទសគុយបាផងខដរអំ្ីការផតេល់ជំនួយខាងេស័ិយសុខា-

ភបិាល កសិកម្ម អបរ់ ំកដូ៏ចជាផតេល់អាហារូបករណ៍ដល់

និស្សតិកម្ុជាវៅសិកសាវៅពបវទសគុយបា និងការគាពំទ

ពបវទសកម្ុជាជាស៉ជិកថនពករុមពបរឹកសាវសដ្ឋកិច្ច សង្គម 

និងេប្ធមថ៌នអង្គការសហពបជាជាតិ (ECOSOC) វហើយ

ពបវទសកម្ុជាកប៏ានគាពំទពបវទសគុយបាជាស៉ជិកពករុម-

ពបរឹកសាសិទ្ធិមនុស្សផងខដរ។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជា កថ់ា ដូចអវាីខដល

វលាកជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានវលើកវ�ើងថា  ឆ្នា វំនរះគឺជា

ែួបវលើកទី៦០ ថនទំនាកទ់ំនងការទូតរវាងពបវទសទាងំ្ីរ

កនាុងវនារះរោ្ឋ ភបិាល ថនពបវទសទាងំ្ីរ បានឯកភា្គានា វធវាើ

សកម្មភា្មយួចំនួន វដើម្អីបអរសាទរែួបជាពបេតតេិសានសតេ

វនរះ។ កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា និងកនាុងនាមសវមតេចផ្ទា ល់ 

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតេងនូេវសចកតេរីកីរាយ និង

គាពំទទាងំពសរុងនូេពគបស់កម្មភា្ខដលរោ្ឋ ភបិាល ថន

ពបវទសទាងំ្ីរបានឯកភា្គានា វនរះ។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមសវមតេចផ្ទា ល់ សវមតេច

ពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានពបកាសវពតៀមែលែួន នរឹងវធវាើកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេិការល្អជាមយួនរឹងវលាកជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទូត វដើម្ី

រមួចខំណកដល់ការ្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេកិាររវាងពបជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ ទាងំកនាុងវ្ល

បច្ចុប្ននា និងវៅអនាគត។ 

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានជូន្រវលាកជំទាេឯកអគ្គ-

រដ្ឋទូត សូម៉នសុែភា្ល្អ និងទទួលបានវជាគជយ័កនាុង

ការបវំ្ញវបសកកម្មការទូតវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា៕

(អត្ថបទ៖ នុត សច្ចភៈ រូបភា្៖ គង ់យោ រនី)

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំនួបសេនាការ

សវមតេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំ្តរូបអនុសសាេរយីជាមយួឯកអគ្គរដ្ឋទូតគុយបា
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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភាទទួលជួ្រឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្សាតេ លី

នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង៩:០០

នាទី សវមតេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 

ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា បានទទួលជួបសេនាការជាមយួ

នរឹងឯកឧតតេម ប៉ា្្រូ ជី្ ូ កាង (Pablo Chiho Kang) 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតេសិាមញ្ញ  និងវ្ញសមត្ថភា្ ថនពបវទស

អនូសាតេ លី ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ុជា វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមសវមតេចផ្ទា ល់ សវមតេច

េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំបានសខមតេងការអបអរសាទរ 

និងសាវា គមនច៍វំោរះឯកឧតតេម ប៉ា្រ្ូ ជី្ូ កាង ខដលពតរូេ

បានខតងតាងំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត ថនពបវទសអនូសាតេ លី ពបចាំ

ព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា។ វបសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧតតេម

វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា នរឹងរមួចខំណកវលើកកម្ស់

ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការវលើពគបេ់ស័ិយ ឱ្យ

កានខ់តរ រឹង៉ខំ្មវទៀតរវាងពបវទសកម្ុជា និងពបវទស

អូនសាតេ លី ខដល៉នតាងំ្ីយូរលងណ់ាស់មកវហើយ។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេម ប៉ា្ូ្រ ជី្ូ កាង បាន

បញ្ជា កថ់ា ពបវទសអនូសាតេ លីវៅខតបនតេទំនាកទ់ំនង និង

កិច្ចសហពបតិបតតេកិារជាមយួនរឹងព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា។ 

កនាុងនាមរោ្ឋ ភបិាល និងពបជាជនអូនសាតេ លី ឯកឧតតេមចូល

រមួវសាកសាតេ យចវំោរះការបាករ់លំអគារវៅវែតតេខកប ខដល

វធវាើឱ្យមនុស្សមយួចំនួនបានទទួលមរណភា្ និងរងរបសួ។ 

ឯកឧតតេមកប៏ានខ្លែងអំណរគុណចំវោរះពបជាជន និងរាជ-

រោ្ឋ ភបិាលកម្ុជា ខដលបានវផញើសារចូលរមួរខំលកទុក្ខោក់្ ន័្ធ

នរឹងវភលែើងវេរះថព្ វៅពបវទសអូនសាតេ លី។

ឯកឧតតេមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជា កថ់ា រោ្ឋ ភបិាលអូនសាតេ លី

បានវពតៀមសាវា គមនរ៍ាល់សកម្មភា្នានា វដើម្វីលើកកម្ស់

ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាងរោ្ឋ ភបិាល 

ថនពបវទសទាងំ្ីរ រមួទាងំេស័ិយវទសចរណ៍ និងេស័ិយ

ោណិជជាកម្ម។ ឯកឧតតេមបានរមលែរឹកអំ្ីទំនាកទ់ំនងវទវាភាគី

រវាងពបវទសអូនសាតេ លី និងពបវទសកម្ុជា ខដល៉នតាងំ

្ីយូរលងណ់ាស់មកវហើយ គឺចាបត់ាងំ្ីឆ្នា ១ំ៩៥២មក

វមោលែរះ។ ទំនាកទ់ំនងពបវទសទាងំ្ីរបានចាបវ់ផតេើម៉នរវាង

ពបជាជន និងពបជាជនរហូតដល់៉នទំនាកទ់ំនងការទូត

ជាមយួគានា ។

ឯកឧតតេមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានជព៉បជូនសវមតេចពបធាន

ព រ្ឹទ្ធសភាពជាបថា ចាបត់ាងំ្ីទសេត្សរ៩៍០មក សា្ថ នទូត

បុគ្គលិកសា្ថ នទូតអូនសាតេ លី និងថានា កដ់រឹកនាអំគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាចូលរមួកនាុងជំនួបសេនាការ

ឯកឧតតេម បាោ បលែូ ជីហូ កាង និងសវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា
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អនូសាតេ លី៉នសកម្មភា្ជាវពចើនទាកទ់ងនរឹងគវព៉ងអភ-ិ

េ្្ឍនវ៍ៅពបវទសកម្ុជា កនាុងវនារះពបវទសអូនសាតេ លីវៅ

ខតបនតេគាពំទដល់ពបវទសកម្ុជាដូចជា៖ ការវបាសស ្៉អ ត

មនី េស័ិយសុខាភបិាល េស័ិយវហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធ េស័ិយ 

កសិកម្ម និងេស័ិយវផ្សងៗវទៀត។ ឯកឧតតេមបានវាយ-

តថមលែែ្ស់ចំវោរះពបវទសកម្ុជា ខដលបច្ចុប្ននាបានកាលែ យជា

ពបវទសខដល៉នពបាកច់ំណូលមធ្យមកពមតិទាប និងឈាន

វៅសវពមចចក្ខុេស័ិយខពបកាលែ យជាពបវទស ខដល៉នពបាក់

ចំណូលមធ្យមកពមតិែ្ស់វៅឆ្នា ២ំ០៣០។ ដូវចនារះរាល់

សកម្មភា្នានាោក់្ ន័្ធនរឹងការអភេិ្្ឍ និងជំនួយរបស់

ពបវទសអនូសាតេ លីនរឹងពតរូេវធវាើវ�ើង វដើម្វីេលែើយតបវៅនរឹង

អាទិភា្្្មីៗរបស់ពបវទសកម្ុជាដូចជា៖ បញ្ហា វយន្រ័ និង

្ិការភា្។ ជាមយួគានា វនារះ ឯកឧតតេមកប៏ានសខមតេងនូេការ

អបអរសាទរចំវោរះពបវទសកម្ុជា ខដលវធវាើជា ្៉ច ស់ផទារះថន

កិច្ចពបជំុកំ្ូលអាសីុ-អុឺរ ោុប វៅឆ្នា ២ំ០២០ផងខដរ។ 

ឯកឧតតេមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានអរះអាងថា កនាុងអាណតតេិ
វបសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧតតេមវៅព្រះរាជាណាចពក-

កម្ុជា ឯកឧតតេមនរឹងែិតែំបនតេ្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំនង និង

កិច្ចសហពបតិបតតេិការវលើេស័ិយេនិិវយគទុន ោណិជជាកម្ម 

ជា្ិវសសេស័ិយវហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធ កសិកម្ម និងេស័ិយ

វផ្សងៗវទៀត ឱ្យកានខ់តសកម្មខ្មវទៀត។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា និងពបជាជនកម្ុជា សវមតេចពបធាន

ព រ្ឹទ្ធសភាបានចូលរមួរខំលកទុក្ខយោ ងវពកៀមពកំចំវោរះ

វសាកនាដកម្មវភលែើងវេរះថព្វៅកនាុងពបវទសអូនសាតេ លី ខដល

បានបណាតេ លឱ្យបាតប់ងអ់ាយុជីេតិ និងបំផលែិចបំផ្លែ ញផទារះ

សខម្ងរបស់ពបជា្លរដ្ឋ និងធនធានធម្មជាតិរបស់ពបវទស

អូនសាតេ លីអស់ជាវពចើន។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានឯកភា្ជាមយួនរឹងពបសាសន៍

របស់ឯកឧតតេមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអំ្ីទំនាកទ់ំនងមតិតេភា្ និង

កិច្ចសហពបតិបតតេិការល្អរវាងពបវទសទាងំ្ីរ ខដល៉នតាងំ

្ីយូរលងណ់ាស់មកវហើយ វហើយបាននរឹងកំ្ុង៉នការ

រកីចវពមើន តាមរយភៈថនការផ្លែ ស់បតេូរដំវណើ រទស្សនកិច្ចរបស់

ថានា កដ់រឹកនាកំំ្ ូល  ថានា កដ់រឹកនាជំានែ់ស់្  និងថានា កដ់រឹកនាំ

ជំនាញរបស់ពបវទសទាងំ្ីរ កដូ៏ចជាការជួយ�ឧបត្ថម្គាំ

ពទគានា វៅេញិវៅមកកនាុងពកបែណ័្ឌ ថនកិច្ចសហពបតិបតតេិការ

អនតេរជាតិ។ ជាកខ់សតេងកាល្ីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែ

មករា ឆ្នា ២ំ០២០ កនលែងវៅវនរះ គណភៈពបតិភូសភាកម្ុជា 

ដរឹកនាវំោយសវមតេចអគ្គមហា្ញាចពកី ម្ង សរំនិ 

ពបធានរដ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា បានអវញជា ើញ

វៅចូលរមួវេទិកាសភាអាសីុ-បាោ សីុហវាិក  វៅទីពករុងកងវ់បរាោ  

ពបវទសអនូសាតេ លី។ ជាមយួគានា វនារះ សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 

បានអបអរសាទរសភាអូនសាតេ លី ខដលបានវធវាើជា ្៉ច ស់ផទារះ

វរៀបចំវេទិកាសភាអាសីុ-បាោ សីុហវាិក ពបកបវោយវជាគជយ័ 

និងសវពមចបាននូេលទ្ធផលជាខផលែផ្ក ។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតេងនូេវសចកតេីរកីរាយ

វោយវមើលវ�ើញអំ្ ីទំនាកទ់ំនងមតិតេភា្ និងកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេកិាររវាងពបជាជន និងពបទសទាងំ្ីរ ៉នការរកី

ចវពមើនឥតឈបឈ់រ។

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំនួបសេនាការ
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សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ្លែងអំណរគុណយោ ង

ពជាលវពរៅចវំោរះរោ្ឋ ភបិាល និងពបជាជនអូនសាតេ លី ខដល

ខតងខតផតេល់ជំនួយឥតសំណង ជំនួយសវនរ្្គ រះបនាទា ន ់កដូ៏ច

ជាជំនួយអភេិ្្ឍនផ៍លែូេការដល់ពបវទសកម្ុជា ខដលរមួចំខណក

វធវាើឱ្យពបវទសកម្ុជា៉នការរកីចវពមើនគួរជាទីវ៉ទនភា្

ដូចវ្លបច្ចុប្ននាវនរះ។ ពបវទសអូនសាតេ លីបានផតេល់អាហា-

រូបករណ៍ដល់និស្សតិ និងមននតេីរាជការកម្ុជា វៅសិកសាវៅ

ពបវទសអូនសាតេ លី កដូ៏ចជាជំនួយសព៉បស់ាលាកតេខីែ្មរ

ពកហម និងការវោរះមនីវៅពបវទសកម្ុជា។ ជាមយួគានា

វនារះ សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ្លែងអំណរគុណចំវោរះ

រោ្ឋ ភបិាលអូនសាតេ លី ខដលបានបញជាូ នអនាកស្ម័ពគចិតតេអនូសាតេ លី

ជាបនតេបនាទា ប ់ដូចជាការជំរុញការផ្លែ ស់បតេូររវាងពបជា្លដ្ឋ 

និងពបជា្លរដ្ឋ វហើយកាល្ីវ្លកនលែងវៅវនរះក៏៉ ន

និស្សតិអនូសាតេ លីបានមកវធវាើកម្មសិកសាវៅព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ុជាបានមយួចំនួនធំផងខដរ។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជា កថ់ា ដូចអវាីខដល

ឯកឧតតេមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានវលើកវ�ើងអំ្ីចក្ខុេស័ិយរបស់

ពបវទសកម្ុជា នរឹងែិតែំកសាងពបវទសកម្ុជាឱ្យកាលែ យវៅ

ជាពបវទសខដល៉នពបាកច់ំណូលមធ្យមកពមតិែ្ស់វៅឆ្នា ំ

២០៣០ និងជាពបវទសខដល៉នពបាកច់ំណូលកពមតិែ្ស់

កនាុងឆ្នា ២ំ០៥០។ វៅកនាុងបណាតេ ឆ្នា កំនលែងវៅវនរះ ពបវទស

កម្ុជាខ្រកសាបាននូេសនតេិភា្ សនតេិសុែ និងសណាតេ បធ់ានា ប់

សាធារណភៈកនាុងពគបក់ាលភៈវទសភៈ និងពគបស់ា្ថ នភា្ទាងំ-

អស់កនាុងវនារះពបវទសកម្ុជាខ្រកសាបាននូេអធិបវតយ្យភា្ 

ឯករាជ្យភា្ បូរណភា្ខដនដីរបស់ែលែួនពតរឹមពតរូេតាមការ

កំណតរ់បស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ  វហើយបនតេកសាងពបវទសឱ្យសវពមច

បានកវំណើ នវសដ្ឋកិច្ចកនាុងរងវាង ់៧,១% ជាង្ីរទសេត្សរ ៍

កនលែងវៅវនរះ។ កតាតេ ខដលពបវទសកម្ុជាសវពមចបាន

សមទិ្ធផលទាងំអស់វនរះ គឺ៉នកតាតេ ជាវពចើន បោុខនតេ៉ន

កតាតេ មយួខដលមនិអាចវមើលរលំងបាន គពឺបវទសកម្ុជា

អនុេតតេលទ្ធិពបជាធិបវតយ្យ វសរ ី្ ហុបក្សសមពសបតាម

សភា្ការណ៍ជាកខ់សតេងរបស់ពបវទសកម្ុជាកនាុងដំណាក-់

កាលនីមយួៗ។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ្លែងអំណរគុណចវំោរះ

ពគបអ់តីតឯកអគ្គរដ្ឋទូត ឯកឧតតេម ប៉ា្្រូ ជី្ ូ កាង និង

សា្ថ នទូតអូនសាតេ លីពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ុជា ខដលបាន

បងកពគបល់ក្ខណភៈវដើម្ឱី្យអង្គការនីតិប្ញ្ញតតេិ ថនពបវទស

ទាងំ្ីរ បាន្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំនងមតិតេភា្ និងកិច្ច-

សហពបតិបតតេិការដល៏្អពបថ្ជាមយួគានា ។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានវសនាើ
ឯកឧតតេមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូនសាតេ លីជួយ�ចលនា និងវលើក

ទរឹកចិតតេអនាកេនិិវយគទុន និងអនាកវទសចរអូនសាតេ លី មក

បណាតេ កទុ់ន និងវធវាើវទសចរណ៍វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា 

ឱ្យកានខ់តវពចើនបខន្ថមវទៀត ្ីវពោរះពបវទសកម្ុជាសំបូរ

វៅវោយសម្តតេិេប្ធម ៌រមណីយោ្ឋ ន និងធនធានធម្មជាតិ

ជាវពចើន។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមសវមតេចផ្ទា ល់ សវមតេច

ពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានពបកាសវពតៀមែលែួន នរឹងវធវាើកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេកិារល្អជាមយួនរឹងឯកឧតតេមឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងសា្ថ ន-

ទូតអូនសាតេ លី វដើម្រីមួចំខណកដល់ការ្ពងរឹង្ពងីកទំនាក-់

ទំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេកិាររវាងពបជា្លរដ្ឋ និងពបវទស

ទាងំ្ីរ ទាងំកនាុងវ្លបច្ចុប្ននា និងវៅអនាគត។ 

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានជូន្រឯកឧតតេមឯកអគ្គ-

រដ្ឋទូត សូមឱ្យ៉នសុែភា្ល្អ និងទទួលបានវជាគជយ័ 

កនាុងការបំវ្ញវបសកកម្មការទូត វៅព្រះរាជាណាចពក

កម្ុជា៕

(អត្ថបទ៖ នុត សច្ចភៈ និងរូបភា្៖ គង ់យោ រនី)

សវមដេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជាមយួឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូនសាតេ លី



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
6

នារវសៀលថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ នាវេលាវ ោ៉ ង

១៤:១៥នាទី វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា សវមតេចេបិុលវសនាភកតេី 

សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា 

បានទទួលជួបសេនាការជាមយួនរឹងឯកឧតតេម ្ុ៊រនញុងំ 

វរជិត (Bounnhang Vorachith) ពបធានរដ្ឋ ថនសាធារ-

ណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យពបជា៉និតឡាេ កនាុងឱកាសខដល

ឯកឧតតេមដរឹកនាគំណភៈពបតិភូមកបំវ្ញទស្សនកិច្ចជាផលែូេរដ្ឋ 

វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេម ្រ៊ុនញុងំ វរជិត បាន

ខ្លែងអំណរគុណយោ ងពជាលវពរៅចំវោរះសវមតេចពបធាន

ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានទទួលសាវា គមនវ៍ោយមតិតេភា្ កនាុងនាម

ជាពបវទសភូមផិងរបងជាមយួគានា  និងជាបងប្អូន។ ជាមយួគានា

វនារះ ឯកឧតតេមពបធានរដ្ឋបានោនំានូំេការផ្តេ វំផញើសួរសុែទុក្ខ

្ីវលាកជំទាេពបធានរដ្ឋសភាឡាេ  ជូនចំវោរះសវមតេចេបិុល

វសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតេមពបធានរដ្ឋបាន៉នពបសាសនថ៍ា កាល្ីវ្ល

កនលែងវៅវនរះ ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាង

ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរោ្ឋ ភបិាល ថនពបវទសទាងំ្ីរ ៉ន

ការផ្លែ ស់បតេូរទស្សនកិច្ចគានា វៅេញិវៅមក និង៉នទំនាក-់

ទំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការជាមយួគានា ជាវពចើនេស័ិយ 

ជា្ិវសសេស័ិយអបរ់ ំេប្ធម ៌ការោរជាតិ ការោរសនតេិសុែ

សាធារណភៈ កដូ៏ចជាបញ្ហា ព្ំខដន។

ឯកឧតតេមពបធានរដ្ឋបានសខមតេងនូេវសចកតេីរកីរាយវោយ

វមើលវ�ើញថា ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាង

ពបវទសទាងំ្ីរកានខ់តសីុជវពរៅ និង៉នការរកីចវពមើន

ជានិច្ច។ ចវំោរះបញ្ហា ព្ំខដន ឯកឧតតេមពបធានរដ្ឋបានគាពំទ

ការវោរះពសាយរមួគានា របស់នាយករដ្ឋមននតេ ីថនពបវទសទាងំ

្ីរ។ កាល្ីវ្ល្្មីៗ វនរះ នាយករដ្ឋមននតេីឡាេកប៏ានអវញជា ើញ

មកទស្សនកិច្ចវៅពបវទសកម្ុជា  វហើយភាគីទាងំ្ីរកប៏ាន

វលើកកម្ស់ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេកិារជាថដគូ

យុទ្ធសានសតេពគបព់ជរុងវពជាយ គងេ់ង្ស និងយូរអខងវាង។

ឯកឧតតេមពបធានរដ្ឋបានរមលែរឹកថា ពបវទសឡាេ និងពបវទស

កម្ុជា ៉នទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការជាមយួគានា

តាងំ្ីបុរាណកាលមក។ ឯកឧតតេមបានបញ្ជា ក ់និងអរះអាងថា 

ពបវទសទាងំ្ីរជានិច្ចកាលខតងខតរមួគានា ខ្រកសាសាមគ្គីភា្ 

មតិតេភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការល្អជាមយួគានា ។ វទារះបីជា

ពបវទសទាងំ្ីរជួបឧបសគ្គយោ ងណាកវ៏ោយកព៏បវទស

ទាងំ្ីរបានែិតែំ វដើម្សុីែដុមរមនាសព៉បជី់េភា្រស់

វៅរបស់ពបជាជនឱ្យកានខ់តល្អពបវសើរវ�ើង។ ពបវទស

ទាងំ្ីររមួគានា ខ្រកសាការោរព្ំខដនឱ្យ៉នសនតេិសុែ វដើម្ី
ឱ្យព្ំខដនកាលែ យជាព្ំខដនសនតេភិា្ មតិតេភា្ និងកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេិការ។ បញ្ហា ពបឈម និងបញ្ហា វពគឿងវញៀន ការេលែង-

ខដនែុសចបាប ់ការជួញដូរែុសចបាប ់ទាមទារឱ្យសមត្ថកិច្ច

ថនពបវទសទាងំ្ីរ  ពតរូេែិតែំសហការជាមយួគានា   វដើម្ី
ពបឆ្ងំនរឹងអំវ ើ្ែុសចបាបវ់នរះ។

ឯកឧតតេមពបធានរដ្ឋបាន៉នពបសាសនថ៍ា ពបវទសឡាេ

បានលកអ់គ្គិសនីឱ្យពបវទសកម្ុជាចំនួន១៩៥ វមហា្គ វាោ ត ់

វហើយវបើតាមខផនការ ពបវទសកម្ុជាពតរូេការអគកិសនីចំនួន 

៣.០០០វមហា្គ វាោ តប់ខន្ថមវទៀត វៅឆ្នា ២ំ០៣០។ កនាុងឱកាស

វនារះខដរ ឯកឧតតេមកប៏ានសំណូម្រសវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 

សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភាទទួលជួ្រសវនាការជា្ួយនរឹង
ប្រធានរដ្ឋ ននប្រមទសឡាវ

ឯកឧតតេម ប៊ុនញំុាង េរជិត និងសវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា
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ជួយ�ជំរុញឱ្យពបវទសទាងំ្ីរ៉នការផ្លែ ស់បតេូរទស្សនកិច្ច 

កដូ៏ចជាការសហការគានា វៅេញិវៅមកឱ្យកានខ់តវពចើន

ខ្មវទៀត វដើម្បីវងកើនការវយគយល់គានា ។

សវមតេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំបានខ្លែងអំណរ-

គុណចំវោរះពបសាសនដ៍ល៏្អពបថ្របស់ឯកឧតតេម ្រ៊ុនញុងំ 

វរជិត និងសូមអរគុណវលាកជំទាេពបធានរដ្ឋសភា ថន

សាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យពបជា៉និតឡាេ ខដលបាន

ផ្តេ វំផញើសួរសុែទុក្ខសវមតេច។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ពបជាជនកម្ុជា និងកនាុងនាមសវមតេច

ផ្ទា ល់ សវមតេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំបានសខមតេងនូេ

មវនាសវញ្ចតនាសបបាយរកីរាយ និងសូមសាវា គមនដ៍ក៏ក់

វ ត្េ បំផុតចំវោរះឯកឧតតេមពបធានរដ្ឋ និងគណភៈពបតិភខូដល

បានអវញជា ើញមកបំវ្ញទស្សនកិច្ចជាផលែូេរដ្ឋវៅព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ុជា។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានវាយតថមលែែស់្ ចំវោរះដំវណើ រ

ទស្សនកិច្ចផលែូេរដ្ឋរបស់ឯកឧតតេមវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា

នាឱកាសវនារះ និងសូមចាតទុ់កទស្សនកិច្ចវនរះ ជាទស្សន-

កិច្ចពបេតតេសិានសតេ ខដលនាមំកនូេការ្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំនង

មតិតេភា្ សាមគ្គភីា្ជាពបថ្ណី និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការ

វលើពគបេ់ស័ិយ វដើម្ជីាគុណពបវយជនដ៍ធ៏វំធងសព៉ប់

ពបជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ ខដល៉នតាងំ្ីយូរលង់

ណាស់មកវហើយ។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបាន៉នពបសាសនថ៍ា ពបវទស

កម្ុជា និងពបវទសឡាេបានភាជា បទ់ំនាកទ់ំនងការទូតវពកាម

សានា ព្រះហសដេរបស់ព្រះករុណា “ព្រះបរមរតនវកាដ្ឋ” អតីត

ព្រះមហាក្សពត ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា និងថានា កដ់រឹកនាំ

ឡាេជំនានម់ុន។ ពបជាជនថនពបវទសទាងំ្ីរធាលែ ប់៉ នពបេតតេិ
តសូ៊ ្ុរះោរេលែងកាតឧ់បសគ្គលំបាក និងជួយ�គានា វៅេញិវៅ

មក។ ពបជាជនថនពបវទសទាងំ្ីរ៉នពបថ្ណីពសឡាញ់

រាបអ់ានគានា វៅេញិវៅមក និង៉នទវំនៀមទ ល៉ែ ប ់ពបថ្ណី 

េប្ធមព៌បហាកព់បខហលគានា  និងកានព់្រះ្ុទ្ធសាសនាដូចគានា  

ព្មទាងំរមួគានា វពបើពបាស់ទវនលែវមគង្គវធវាើជាពបភ្ទរឹកសព៉ប់

ការរស់វៅវរៀងៗែលែួន។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតេងនូេវសចកតេីសបបាយ

រកីរាយវោយវមើលវ�ើញថា ចំណងមតិតេភា្ សាមគ្គភីា្ 

និងកិច្ចសហពបតិបតតេកិាររវាងពបជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ 

៉នការរកីចវពមើនឥតឈបឈ់រ វហើយទំនាកទ់ំនងពបវទស

ទាងំ្ីរពតរូេបានវលើកកម្ស់ជា “ថដគូយុទ្ធសានសតេពគបព់ជរុង-

វពជាយ និងយូរអខងវាង”។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជា កថ់ា ពបវទសកម្ុជា 

និងពបវទសឡាេ គឺជាថដគូដល៏្អ ជាមតិតេល្អ ជាបងប្អូនល្អ និង

ជាអនាកជិតខាងល្អ។ កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា សវមតេចសូមគាពំទ

ទាងំពសរុងរាល់កិច្ចព្មវព្ៀង និងអនុស្សរណភៈខដលរោ្ឋ -

ភបិាល ថនពបវទសទាងំ្ីរបានចុរះហត្ថវលខា និងសូមវលើក

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំនួបសេនាការ
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ទរឹកចិតតេឱ្យរោ្ឋ ភបិាល ថនពបវទសទាងំ្ីរ ជំរុញការអនុេតតេឱ្យ

៉នពបសិទ្ធភា្ វដើម្ជីាគុណពបវយជនក៍នាុងការអភេិ្្ឍ 

ពបកបវោយវ៉ទនភា្ េបិុលភា្ សព៉បព់បវទសទាងំ្ីរ 

កដូ៏ចជាចូលរមួចំខណកខ្រកសាសុែសុេត្ថិភា្ វៅកនាុងតំបន ់

និងអនតេរជាតិ។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតេងនូេការអបអរសាទរ

ចវំោរះលទ្ធផលការវធវាើែណ្ឌ សី៉ និងវបារះបវរ្្គ លព្ំខដន

បានរចួរាល់ចំនួន៨៦%ថនខែ្សព្ំខដនរមួ វៅសល់១៤%

វទៀតពបវទសទាងំ្ីរបាននរឹងកំ្ ុងយកចិតតេទុកោកវ់ោរះ-

ពសាយ។ លទ្ធផលខដលសវពមចបានគួរជាទីវ៉ទនភៈវនរះ 

បញ្ជា កឱ់្យវ�ើញ្ីការែិតែំពបរឹងខពបងយោ ងវ្ញទំហរឹងកនាុង

សុច្ឆនទាភៈវ៉រះមុត យោ ង្ិតពបាកដកនាុងការវោរះពសាយបញ្ហា

ព្ំខដនរវាងពបវទសទាងំ្ីរ វដើម្ខីពបកាលែ យខែ្សព្ំខដន ជា

ព្ំខដនសនតេិភា្ មតិតេភា្ សហពបតិបតតេកិារ និងការអភ-ិ

េ្្ឍវលើពគបេ់ស័ិយ នាមំកនូេភា្សុែសានតេយូរអខងវាងជូន

ពបវទសជាតិ និងពបជាជនថនពបវទសទាងំ្ីរខដលជាមរតក

សព៉បអ់នាកជំនានវ់ពកាយ។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជា កថ់ា ទំនាកទ់ំនង 

និងកិច្ចសហពបតិបតតេកិាររវាងព រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា និងរដ្ឋសភា

ឡាេ ពតរូេបានវលើកកម្ស់ឥតឈបឈ់រ។ ទនទារឹមនរឹងវនរះ 

ពករុមស៉ជិកសភាខដលទទួលបនទាុកការរ្រ CLV កប៏ាន

វធវាើការជួបគានា ជាបនតេបនាទា ប ់វដើម្រីមួចំខណកដល់ការអភេិ្្ឍ

តំបនព់តីវកាណកម្ុជា-ឡាេ-វេៀតណាម ព្មទាងំគាពំទគានា

វៅេញិវៅមកវៅកនាុងពកបែណ័្ឌ អនតេរសភា ជា្ិវសស 

AIPA, IPU, APPF។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានអបអរសាទរយោ ងវកលែៀេកាលែ

ចំវោរះសមទិ្ធផលដធ៏វំធង ខដលពបជាជនឡាេសវពមចបាន

វពកាមការដរឹកនារំបស់ឯកឧតតេមពបធានរដ្ឋ និងសូមពបសិទ្ធ-

្រជូនបក្សពបជាជនបដិេតតេនឡ៍ាេ រោ្ឋ ភបិាល និងពបជាជន

ឡាេ ទទួលបានវជាគជយ័ឧតតេុង្គឧតតេម និង្្មីៗ បខន្ថមវទៀត 

វដើម្បីុ្ វាវហតុអភេិ្្ឍ ពបកបវោយវ៉ទនភា្ និងេបិុលភា្

សព៉បព់បជាជនឡាេជានិច្ចនិរនតេរត៍វៅ។

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានពបសិទ្ធ្រជូនគណភៈពបតិភូ 

សានា កវ់ៅ និងបវំ្ញទស្សនកិច្ចវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា 

សូមឱ្យ៉នសុែភា្ល្អបរបិូរណ៍ និងទទួលបានជយ័ជមនារះ៕

(អត្ថបទ៖ វទ្ មករា និងរូបភា្៖ គរឹម សិទ្ធី)

ទិដ្ឋភា្ថន្ិធី្តរូបអនុសសាេរយី
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ព្រះស្ សវមតេចព្រះធម្មលិែិត លាស ់ឡាយ ្ ិរេនិវយ
សវមតេចព្រះសង្ឃនាយករងទី១ ព្រះពបធានវ្រសភា ព្រះ្ុទ្ធ-
សាសនា វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា ព្រះអគា្គ ធិការរង-
្ុទ្ធកិសិកសាជាតិ ឧតតេមទីពបរឹកសាពករុមពបរឹកសាជាតិភាសាខែ្មរ 
ព្រះអនុគណែណ្ឌ ៉នជយ័ និងជាព្រះវៅអធិការេតតេសន្ស-ំ
កុសល ពតរូេបានវរៀបចំព្រះរាជ្ិធីថាវា យព្រះវភលែើង និងបូជា
ព្រះស្ វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់របស់សវមតេចេបិុល-
វសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ុជា វោយ៉នការអវញជា ើញចូលរមួ្ីស៉ជិក
ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល ព្រះសង្ឃ 
្ុទ្ធបរស័ិទយោ ងវពចើនកុរះករ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ
២០២០ វៅបរវិេណខាងមុែេតតេបទុមេតីរាជេរារាម (េតតេបទុម) 
ស្ថិតកនាុងសរ្ក តច់តុមុែ ែណ្ឌ ដូនវ្ញ រាជធានីភនាវំ្ញ។

វៅកនាុង្ិធីវនារះ ក៏៉ នសវមតេចព្រះមហាសង្ឃរាជ សវមតេច
ព្រះសង្ឃនាយក សវមតេចព្រះសង្ឃនាយករងសវមតេចព្រះ
សង្ឃរាជាគណភៈសរុបចំនួន១០៦អង្គ បានវធវាើ្ិធីសាវា ធយាយ
ព្រះសតតេប្ករណាភធិម្ម (បង្ុសកូល) ដខងហាពបទក្សណិព្រះស្
បីជុំព្រះវមរុជាឧតតេរា្ត័ ៌វោយញាតថិនព្រះស្ព្មទាងំ
៉នការវរៀបចំ្ិធីវគារ្ព្រះេញិ្្ញ ណក្ខន្ធ និងថាវា យផ្ក ែលែរឹម
ចនទានដ៍ល់ព្រះស្ជាកិច្ចបចា្ឆ មរណភៈ។

កនាុងឱកាសដវ៏ពកៀមពកំវនារះ សវមតេចព្រះឧតតេមចរយិ 
ឈរឹង ្រ៊ុនឈា អគា្គ ធិការរង្ុទ្ធិកសិកសាជាតិ ស៉ជិក
វ្រសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា ព្រះវៅអធិការេតតេ
េ ិ៉ នវតជភៈ (វៅេតតេពសរះចក) បាននិមនតេអានព្រះេវិយគកថា 
និងជីេពបេតតេិសវមតេចព្រះធម្មលិែិត លាស ់ឡាយ និងនិមនតេ

សំុព្រះវភលែើង្ីសវមតេចព្រះមហាសង្ឃរាជ  វោយព្រះញាណ-
វកាសល យរ្ឹ  ចំមរ ើន ព្រះវៅអធិការសតេីទីេតតេសន្សកុំសល 
ជូនសវមតេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 
វធវាើ្ិធថីាវា យព្រះវភលែើងព្រះស្្ីព្រះ្នាលែ ជយ័។

បនាទា ប់្ ី្ិធីថាវា យព្រះវភលែើង ព្រះញាណវកាសល យរ្ឹ  
ចំមរ ើន ព្រះវៅអធិការសតេីទីេតតេសន្សកុំសល តំណាងឱ្យញាតិ
ព្រះស្ បានខ្លែងអំណរព្រះគុណ អរគុណដល់សវមតេច 
ឯកឧតតេម វលាកជំទាេ វភញៀេកិតតេិយសជាតិ និងអនតេរជាតិ
្ុទ្ធបរស័ិទ ខដលបានផតេល់កិតតេិយសអវញជា ើញចូលរមួ។

ព្រះស្សវមតេចព្រះធម្មលិែិត លាស ់ឡាយ បាន
ទទួលព្រះអនិច្ចធម្ម (សុគត) កាល្ីរវសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែ
តុលា ឆ្នា ២ំ០១៩ វោយព្រះជរាោធកនាុងព្រះជន្ម១០៦ព្រះ-
េសសា ព្រះស្ពតរូេបានតមកល់វធវាើបុណ្យទក្ខិណានុប្ទាន
តាមពបថ្ណីព្រះ្ុទ្ធសាសនា វៅេតតេសន្សកុំសលស្ថិតកនាុង
សរ្ក តប់រឹងទំ្ ុន ែណ្ឌ ៉នជយ័ រាជធានីភំនាវ្ញ។

(អត្ថបទ៖ អ៊ុក បោូលីន និងរូបភា្៖ គង ់យោ រនី)

សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភាអម ជ្ ើញថ្វា យប្រះម្្ើងប្រះស្
សម្តេចប្រះធ្្មលខិិត លាស ់ឡាយ

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា និងសវមដេចវៅហាវា វាងំ គង ់សំអុល អវញជា ើញកនាុង្ិធីថាវា យព្រះវភលែើង

សវមតេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាអវញជា ើញថាវា យព្រះវភលែើង និងបូជាព្រះស្
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អនុប្រធានទី១ប្រឹទ្ធសភាអម ជ្ ើញម្រើកសន្ិសទីអនតេរជាតិមលើកទី២ មៅមខតតេស្រឹងសបតង

សននាិសីទអនតេរជាតិវលើកទី២សតេី្ី ការកសាងខែ្សបនាទា ត់
ព្ំខដន សនតេភិា្ មតិតេភា្ និងសហពបតិបតតេិការល្អរវាង
រណសិរ្សពបវទសទាងំ្ីរ កម្ុជា-ឡាេ ពតរូេបានពបារ្្ធ្ិធី
វបើកវពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេម សុរ្ឹ  កា អនុពបធានទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា វៅសាលពបជំុសាលា
វែតតេសទារឹងខពតង នាព រ្ឹកថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

្ិធវីនរះ៉នការអវញជា ើញចូលរមួ្ីឯកឧតតេម ខានំ្រ 
ជាឡំាត់ អនុពបធានគណភៈក ្៉ម ធិការមជ្មិរណសិរ្សអភ-ិ
េ្្ឍនជ៍ាតិឡាេ និងឯកឧតតេម វលាកជំទាេ ស៉ជិក ស៉-
ជិកាថនអង្គសននាិសីទ។

ខ្លែងកនាុងឱកាសវបើកសននាសីិទអនតេរជាតិវលើកទី២វនរះ 
ឯកឧតតេម សុី្  កា បាន៉នពបសាសនថ៍ា ្ិធីដ៏៉ នអត្ថ-
នយ័វនរះ ពតរូេបានវរៀបចំវ�ើកនាុងវគាលបំណង វដើម្ី្ ិនិត្យ 
និងបូកសរុបលទ្ធផលការរ្ររបស់រណសិរ្សពបវទសទាងំ្ីរ
កម្ុជា-ឡាេ ជា្ិវសសរវាងគណភៈកម្មការរណសិរ្សវែតតេ
ជាបព់្ំខដន៣វែតតេរបស់កម្ុជា និង២វែតតេរបស់ឡាេ កនាុង

រយភៈវ្ល១ឆ្នា  ំថនការអនុេតតេតាមសា្ម រតីអនុស្សរណភៈ ថន
ការវយគយល់គានា សតេី្ី កិច្ចសហពបតិបតតេកិារឆ្នា ២ំ០១៩-
២០២៣ រវាងរណសិរ្សពបវទសទាងំ្ីរ កម្ុជា-ឡាេ ខដល
បានចុរះហត្ថវលខាកាល្ីថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅ
វែតតេ ចបំាោ សកតេ ិថនសាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យពបជា៉និត-
ឡាេ។

ឯកឧតតេម សុី្  កា បានបញ្ជា កថ់ា ពបវទសកម្ុជា និង
ពបវទសឡាេ ធាលែ បប់ានេលែងកាតនូ់េការលំបាក និងភា្
ពបឈមរមួគានា ជាវពចើន វៅកនាុងព រ្ឹតតេិការណ៍ពបេតតេិសានសតេជា
វពចើនដំណាកក់ាលមកវហើយ។ កប៏ោុខនតេបច្ចុប្ននា ពបវទសទាងំ
្ីរ បានឈានចូលទំ្រ័្្មីថនពបេតតេសិានសតេ វោយសវពមច
បានសនតេិភា្ បូរណភា្ទរឹកដី េ្្ឍនភា្ ការអភេិ្្ឍ និង
បានវបារះជំហានឈានវឆ្្រះវៅមុែពបកបវោយភា្វជឿ-
ជាក ់កនាុងការរមួចខំណកដល់សុែសនតេិភា្ កិច្ចសហពបតិ-
បតតេកិារ េបិុលភា្ ការអភេិ្្ឍវសដ្ឋកិច្ចតំបន ់និង្ិភ្-
វលាក។ ជាមយួគានា វនរះ តាងនាមរណសិរ្ស និងពបជាជន
កម្ុជា ឯកឧតតេមបានសខមតេងជា្្មីនូេការវគារ្ដរឹងគុណដ៏
វសា្ម រះស្ម័ពគ និងពជាលវពរៅបំផុតចវំោរះបក្ស រដ្ឋ រណសិរ្ស 
និងពបជាជនឡាេជាបងប្អូន ខដលខតងខតបានរមួចំខណក
វៅពគបដំ់ណាកក់ាលរបស់កម្ុជា កនាុងបុ្វាវហតុរវំោរះ និង
សវនរ្្គ រះ៉តុភូម ិនិងពបជាជនកម្ុជា ឱ្យរចួចាកផុត្ីវពគារះ
មហនតេរាយ ថនសនរ្្គ ម និងបានរមួចខំណកកនាុងដំវណើ រការ
ខសវាងរកសនតេិភា្ និងភា្យុតតេធិមជូ៌នដល់ពបវទសកម្ុជា។ 
ជាកខ់សតេងបទ្ិវសាធនអ៍តីតកាលបានជំរុញឱ្យពបជាជន
កម្ុជា ខពបកាលែ យ្ីេប្ធមស៌នរ្្គ ម និងពបទូសរាោ យគានា  វៅ

ឯកឧតតេម សុរឹម កា អវញជា ើញវបើកសននាិសីទអនតេរជាតិវលើកទី២

ទិដ្ឋភា្អង្គសននាិសីទអនដេរជាតិវលើកទី២
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រកេប្ធមស៌នតេិភា្ ្ីេប្ធមជ៌វ ល៉ែ រះ វៅកានេ់ប្ធមវ៌យគ-
យល់គានា  និង្ីេប្ធមព៌បឈមមែុ មករកេប្ធមច៌រចា
រហូតពបជាជនកម្ុជាបានបញ្ចបស់នរ្្គ មដរ៏ា ំុ ថរ ោវៅកម្ុជា
ជាសា្ថ ្រទទួលបានសនតេិភា្ និងឯកភា្ទរឹកដីវៅទូទាងំ
ពបវទសផងខដរ។

ឯកឧតតេម សុរ្ឹ  កា បានបនតេថា ទំនាកទ់ំនងកម្ុជា-ឡាេ 
បានរកីធំធាត ់និងរ រឹង៉ជំាពបចា ំជា្ិវសសវៅកនាុងដំណាក់
កាលខដលពបវទសជាតិ៉នសនតេិភា្ ស្ថិរភា្ និងការ
អភេិ្្ឍ ការវកើនវ�ើងនូេការផ្លែ ស់បតេូរទស្សនកិច្ចជាផលែូេរដ្ឋផលែូេ
ការជាញរឹកញាបរ់បស់ថានា កដ់រឹកនាកំម្ុជា-ឡាេ កនាុងរយភៈវ្ល
បោុនា្ម នឆ្នា ចុំងវពកាយវនរះ ៉នអត្ថនយ័ធំវធងណាស់ វោយ
បាន្ពងរឹង និងវធវាើឱ្យកានខ់តសីុជវពរៅខ្មវទៀតនូេចំណង
សាមគ្គីភា្ មតិតេភា្ដល៏្អពបថ្ និងសហពបតិបតតេិការជិត-
សនាិទ្ធ។ ទំនាកទ់ំនងវទវាភាគី បានខសតេងវចញជាខផលែផ្ក វលើពគប់
េស័ិយ ្ីេស័ិយនវយបាយរហូតដល់េស័ិយវសដ្ឋកិច្ច សង្គម-
កិច្ច ឧសសាហកម្ម វទសចរណ៍ េប្ធម ៌និងេទិយាសានសតេ។
ទនទារឹមវនរះ ទំនាកទ់ំនងោណិជជាកម្មរវាងពបវទសទាងំ្ីរ
កានខ់តវកើនវ�ើងជាលំោប ់វហើយដំវណារះពសាយបញ្ហា
ព្ំខដនទទួលបានលទ្ធផលជាេជិជា៉ន ជា្ិវសសព្ំខដន 
វគាក ពតរូេបានវោរះពសាយវសទាើរខតចបទ់ាងំពសរុងផងខដរ។
កតាតេ ទាងំវនរះ បានផតេល់នូេបរសិា្ថ នពគបដណតេ បដ់ព៏បវសើរ
សព៉បក់ាររកសាសនតេភិា្ ស្ថិរភា្ ការបវងកើនវល្ឿនអភ-ិ
េ្្ឍនវ៍សដ្ឋកិច្ច ការវលើកកម្ស់ជីេភា្ពបជាជន និងកាត់
បន្ថយភា្ពកីពករបស់ពបជាជនថនពបវទសទាងំ្ីរ។

ឯកឧតតេម សុរ្ឹ  កា បានបញ្ជា កថ់ា សននាិសីទនាវ្ល
វនរះ គឺវផ្តេ តជាសំខានវ់ៅវលើការកសាងសនតេិភា្ មតិតេភា្

និងសហពបតិបតតេិការល្អរវាងពបវទសទាងំ្ីរកម្ុជា-ឡាេ
និងវដើម្ឧីទទាិសដល់ទំនាកទ់ំនងសាមគ្គីភា្ មតិតេភា្ និង
កិច្ចសហពបតិបតតេិការជាពបថ្ណីវនរះកានខ់តស្អិតរមតួ និង
រ រឹង៉ខំាលែ ងំកាលែ ខ្មវទៀត វហើយការជួបជំុនាវ្លវនរះ គឺជា
ទិដ្ឋភា្ជាកខ់សតេងមយួបរ្ហា ញឱ្យវ�ើញ្ីការ្ូនពជំបនតេ
្ពងរឹង និង្ពងីកពបថ្ណីសាមគ្គីភា្ មតិតេភា្ និងសហ-
ពបតិបតតេិការដល៏្អរវាងពបជាជន និងពបជាជន ថនពបវទស
ទាងំ្ីរកម្ុជា-ឡាេ ឱ្យកានខ់តទូលំទូលាយរ រឹង៉ ំនិងគង-់
េង្ស ស្ថិតវស្ថរយូរអខងវាងតវៅ។

ឯកឧតតេម សុរ្ឹ  កា បានសំណូម្រដល់ស៉ជិក ស៉-
ជិកាថនអង្គសននាសីិទ សូមយកែលែរឹមសារថនវសចកតេីពបកាស
រមួ វៅបនតេផ្ស្វាផសាយឱ្យបានទូលំទូលាយដល់ពបជាជន
ពគបព់សទាបេ់ណ្ភៈ ថនពបវទសទាងំ្ីរ វោយ្ពងរឹង និង
្ពងីកនូេពបថ្ណីសាមគ្គភីា្ មតិតេភា្ និងសហពបតិបតតេិ-
ការល្អ ព្មទាងំជំរុញវលើកទរឹកចិតតេ និងបងកលក្ខណភៈរ្យ
ពសរួលដល់ពបជាជនឱ្យចូលរមួកនាុងពគបស់កម្មភា្សង្គម 
សកម្មភា្ោណិជជាកម្ម វសដ្ឋកិច្ច េប្ធម ៌េទិយាសានសតេ អបរ់ ំ
វេជជាសានសតេ បរសិា្ថ ន។ល។ ជាងវនរះវៅវទៀត ពតរូេវលើកទរឹក-
ចិតតេដល់ថានា កម់ូលោ្ឋ នតាមបវណាតេ យព្ំខដនពបវទសទាងំ្ីរ
ជា្ិវសសរវាងវែតតេនិងវែតតេ  ពសរុកនិងពសរុក  �ុំនិង�ុំ 
ខដល៉នព្ំខដនជាបគ់ានា  រមួគានា ចងសម័្ន្ធភា្បវងកើតជា
ស៉គមមតិតេភា្ វដើម្រីតិចំណងសាមគ្គីភា្ មតិតេភា្
សហពបតិបតតេិការ និងពបាពស័យទាកទ់ងគានា វលើពគបេ់ស័ិយ 
កនាុងវនារះយកចិតតេទុកោករ់កសាការោរសនតេសុិែ សណាតេ ប-់
ធានា បវ់ៅតាមបវណាតេ យព្ំខដនផងខដរ៕

(អត្ថបទ និងរូបភា្៖ អ៊ុក បោូលីន)

្ិធី្តរូបអនុសសាេរយី
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សក ្្មភា្ថ្្ក់ដរឹកនាបំ្រឹទ្ធសភាជ្ួរសមំេរះសណំាលជា្ួយនរឹង
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធីម្សេងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃចនទា ទី២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតេច
េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ុជា បានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាល និង
សួរសុែទុក្ខមននតេីរាជការ ថនសាលាសរ្ក តខ់ព្ក្្មី ែណ្ឌ
ចបារអំវៅ រាជធានីភនាវំ្ញ៕

2នាព្រឹកថ្ងៃអរ្្គ រ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតេច
េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ុជា បានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាល និង
សួរសុែទុក្ខមននតេីរាជការ ថនសាលាែណ្ឌ កំបូល រាជធានី-
ភនាវំ្ញ៕ 

2នាព្រឹកថ្ងៃ្ុធ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតេច
េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ុជា បានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាល និង
សួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ កងក ល៉ែ ងំ៉នសមត្ថកិច្ច អាជាញ ធរ
សរ្ក ត ់និងមននតេីថានា កម់ូលោ្ឋ ន វៅសរ្ក តថ់ព្ខេង ែណ្ឌ
ដវរ្ក  រាជធានីភនាវំ្ញ៕

2នាព្រឹកថ្ងៃអរ្្គ រ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតេច
េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ុជា បានអវញជា ើញសួរសុែទុក្ខវលាក អ៊ុង ្រឹ្ 
និងភរយិ ្៊ុយ ងន ់(អតីតយុទ្ធជន យុទ្ធនារភីូមភិាគ
ឦសានតេ) ខដលកំ្ ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅមនទារីវ្ទ្យ
កាល់ខមោពត រាជធានីភនាវំ្ញ៕

2នាព្រឹកថ្ងៃអរ្្គ រ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតេច
េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ុជា បានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាល និង
សួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ កងក ល៉ែ ងំ៉នសមត្ថកិច្ច អាជាញ ធរ
សរ្ក ត ់និងមននតេីថានា កម់ូលោ្ឋ ន វៅសរ្ក តខ់ព្កវលៀប 
ែណ្ឌ វពជាយចរ្វា រ រាជធានីភនាវំ្ញ៕
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សក ្្មភា្ថ្្ក់ដរឹកនាបំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសមំេរះសណំាលជា្ួយនរឹង
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធីម្សេងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម 
សុរ្ឹ  កា អនុពបធានទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពក
កម្ុជា បានអវញជា ើញទទួលសាវា គមនឯ៍កឧតតេម ខានំ្រ ជា ំ
ឡាត់ ស៉ជិកមជ្មិបក្សពបជាជនបដិេតតេនឡ៍ាេ និងជា
អនុពបធានគណភៈក ្៉ម ធិការមជ្មិរណសិរ្សអភេិ្្ឍនជ៍ាតិ
ឡាេ កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតេមដរឹកនាគំណភៈពបតិភូមកចូល
រមួកនាុងកិច្ចពបជំុសននាិសីទអនតេរជាតិវលើកទី២ វៅសណា្ឋ គារ
អង្គរ៉ស ពករុងសទារឹងខពតង វែតតេសទារឹងខពតង៕

2នារាពតីថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម សុរ្ឹ  
កា អនុពបធានទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា 
បានអវញជា ើញជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធី្ិសាអាហារសាមគ្គី
ទទួលសាវា គមនគ៍ណភៈពបតិភូជានែ់ស់្គណភៈក ្៉ម ធិការ-
មជ្មិរណសិរ្សអភេិ្្ឍនជ៍ាតិឡាេ ដរឹកនាវំោយឯកឧតតេម 
ខានំ្រ ជាឡំាត់ ស៉ជិកមជ្មិបក្សពបជាជនបដិេតតេន៍
ឡាេ និងជាអនុពបធានគណភៈក ្៉ម ធិការមជ្មិរណសិរ្ស
អភេិ្្ឍនជ៍ាតិឡាេ វៅវភាជនីយោ្ឋ នអង្គរ៉ស ពករុងសទារឹង-
ខពតង វែតតេសទារឹងខពតង៕

2នារវសៀលថ្ងៃ្ុធ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម 
មទ្ ងន អនុពបធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពក
កម្ុជា បានអវញជា ើញជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីពករុងោលី សំុ

្៉ច ស់ទរឹក ្៉ច ស់ដី សិរជីយ័មង្គល វដើម្វីរៀបចំពបារ្្ធ្ិធី
បុណ្យែួបគពមប១់០ឆ្នា  ំវដើម្ឧីទទាសិកុសលជូនដល់ដួង
េញិ្្ញ ណក្ខន្ធ វលាកជំទាេ ្ូ មធៀន មទ្ ងន វៅេតតេ
ពបាបីំមុ ំ�ុំពបាបីំមុ ំពសរុកពទាងំ វែតតេតាខកេ៕

2នារវសៀលថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ 
ឯកឧតតេម មទ្ ងន អនុពបធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញ
ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួអាជាញ ធរពសរុក យយជី តាជី 
និងព្រះសង្ឃ ព្មទាងំ្ិនិត្យវមើលសមទិ្ធផលនានាកនាុងេតតេ 
ខដលវទើបសាងសងរ់ចួ វៅេតតេសុេណ្ារាម វៅេតតេទួលអង្គ 
វៅភូមពិកាងំវ ត្េ  �ុំសរឹង ពសរុកសំវរាង វែតតេតាខកេ៕
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ប្រឹទ្ធសភាបបារ្្ធ្ិធីប្រគល ់និងទទួលឯកសារ្រេតេុ រះ្រណាតេ ល
ជំនាញវិភាគសារម្ើ្ន្ធ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ព រ្ឹទ្ធសភា ថន

ព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា បានពបារ្្ធ្ិធពីបគល់ និងទទួល

ឯកសារបណតេុ រះបណាតេ លជំនាញេភិាគសារវ ើ្្ន្ធ ្ីេទិយាសា្ថ ន

សភាកម្ុជា (PIC) វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេម ជា មជដ្ឋ 

ពបធានគណភៈកម្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលសិកា្ខ សាលា

ខាងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា វោយ៉នការអវញជា ើញចូលរមួ

្ីស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ថានា កដ់រឹកនា ំនិង

មននតេរីាជការ ថនអគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 

និងេទិយាសា្ថ នសភាកម្ុជាសរុបចំនួន៩០រូប។

៉នចំណាបអ់ារម្មណ៍កនាុង្ិធពីបគល់ និងទទួលវនារះ វលាក

គរឹ្យាត ដាោ៉រទិ្ធ នាយកពបតិបតតេិេទិយាសា្ថ នសភាកម្ុជា 

បាន៉នពបសាសនថ៍ា កម្មេធិីបណតេុ រះបណាតេ លខផនាកេភិាគ

សារវ ើ្្ន្ធ (FACT) ខដល៉នរយភៈវ្លបីឆ្នា កំនលែរះ បាន

បញ្ចបវ់ោយវជាគជយ័ និងដល់វ្លវេលាខដលពតរូេពបគល់

វៅឱ្យព រ្ឹទ្ធសភាេញិ។ 

វលាកនាយកពបតិបតតេិេទិយាសា្ថ នសភាកម្ុជា បានរមលែរឹក

អំ្ីពបេតតេិ ថនកម្មេធិីបណតេុ រះបណាតេ លវនរះ វផ្តេ តវៅវលើការ

េភិាគ ោ៉ ពករូវសដ្ឋកិច្ច និង្េកិារដ្ឋ ខដលវគាលគំនិត និង

អនុេតតេនក៍ម្មេធិីរបស់េទិយាសា្ថ នសភាកម្ុជា វោយពបកាន់

នូេវគាលការណ៍៤ចម្ងគឺ ទី១-ការវគារ្ភា្ជា ្៉ច ស់

របស់សភា ទី២-ការវគារ្ភា្មនិលំវអៀង វោយឈរ

វលើវគាលការណ៍បវច្ចកវទស ទី៣-ការ្ពងរឹងសមត្ថភា្

បវច្ចកវទស និងខចករខំលកចំវណរះដរឹង តាមរយភៈសហពបត-ិ

បតតេិការ និងផ្លែ ស់បតេូរបទ្ិវសាធន ៍និងទី៤-ការជួយ�បណតេុ រះ-

បណាតេ ល ហវារឹកហវាឺន និងពបគល់ជូនសភាេញិ។

៉នពបសាសនក៍នាុង្ិធីវនារះ ឯកឧតតេម ជា មជដ្ឋ បាន

សខមតេងនូេការអបអរសាទរដល់ក្មួយៗកម្មសិកសាការ ីខដល

ជាមននតេរីាជការ ថនអគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន១០

រូប ខដលបានបញ្ចបក់ម្មសិកសារយភៈវ្លជាង៣ឆ្នា  ំ(២០១៦-

២០១៩) វលើកម្មេធិីបណតេុ រះបណាតេ លសមត្ថភា្ការេភិាគ

ខផនាកសារវ ើ្្ន្ធ ខដលវៅកាតថ់ា (FACT) វោយេទិយាសា្ថ ន

សភាកម្ុជាវដើម្អីាចឱ្យក្មួយៗ៉នសមត្ថភា្កនាុងការ

ពសាេពជាេ និងេភិាគវៅវលើខផនាកវសដ្ឋកិច្ច សារវ ើ្្ន្ធ រមួ

ទាងំ្េកិាជាតិ និងបានវផទារក្មួយៗទាងំវនរះមកបវពមើការកនាុង

អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាេញិ។វលាក  គរឹម យត ោរាោ រទិ្ធ ៉នចំណាបអ់ារម្មណ៍កនាុងអង្្គ ិធី

ឯកឧតតេម ជា វជដ្ឋ អវញជា ើញជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីពបគល់ និងទទួលឯកសារបណតេុ រះបណាតេ លជំនាញេភិាគសារវ ើ្្ន្្ធ PីIC
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ឯកឧតតេម ជា មជដ្ឋ បានបញ្ជា កថ់ា សមទិ្ធផលខដល

ទទួលបាននាវ្លវនរះ គឺជាសមទិ្ធផលមយួវទៀតរបស់

េទិយាសា្ថ នសភាកម្ុជា និងអគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា

បខន្ថមវលើសមទិ្ធផលវផ្សងៗជាវពចើនវទៀត កនាុងការជួយ�

វលើកកម្ស់សមត្ថភា្ និងការអភេិ្្ឍធនធានមនុស្ស ថន

អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា។ ឯកឧតតេមសង្ឃរឹមថា ក្មួយៗ

ខដលបានបញ្ចបក់ម្មសិកសានាវ្លវនរះ និងកាលែ យជាធនធាន

ដសំ៏ខានម់យួវទៀត ខដលជួយ�ដល់អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ន

ព រ្ឹទ្ធសភា និងសភាកម្ុជាវលើការសិកសាពសាេពជាេ និងការ

េភិាគខផនាកវសដ្ឋកិច្ច សារវ ើ្្ន្ធ និង្េកិាជាតិ។ ការបវងកើត

ពករុមគាពំទ ខដល៉នជំនាញវៅវលើការពសាេពជាេ និងការ

េភិាគ្េកិាជាតិ សារវ ើ្្ន្ធ និង ោ៉ ពករូវសដ្ឋកិច្ច វដើម្ជីួយ�

គាពំទដល់សភា កនាុងការទទួលនូេ្ត័៌៉ នបានពគបព់ជរុង

វពជាយោក់្ ន័្ធនរឹងការវរៀបចំ្េកិា ឬការអនុេតតេ្េកិា គឺ

កំ្ុងពតរូេបានអនុេតតេវៅកនាុងបណាតេ ពបវទសនានា វៅកនាុង

សកលវលាកគឺការបវងកើតនូេការយិល័យ្េកិាសភាវៅ

តាមសភាវនរះឯង បាននរឹងកំ្ ុងវដើរតួនាទីកានខ់តសំខានក់នាុង

ការជួយ�គាពំទដល់សភា ខដលវកើតវ�ើងវោយការវបារះវឆ្នា ត 

កនាុងការពតរួត្ិនិត្យវមើលវលើវគាលនវយបាយោក់្ ន័្៉ធ ោ ពករូ

វសដ្ឋកិច្ច និងសារវ ើ្្ន្ធ (ចំណូល ចំណាយ និងបំណុល

សាធារណភៈ) របស់រោ្ឋ ភបិាល វដើម្ធីានាថាការវរៀបចំ និង

ការអនុេតតេ្េកិាជាតិ ៉នការខបងខចកពបកបវោយសមធម៌

និង្ិតជាបានវេលែើយតបតាមតពមរូេការរបស់ពបជា្លរដ្ឋ

វលើកកម្ស់ជីេភា្ និងសុែុ៉លភា្របស់ពបជា្លរដ្ឋ។ 

ឯកឧតតេម ជា មជដ្ឋ កប៏ានវសនាើដល់ស៉ជិក ស៉ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ចូលរមួកនាុងការវពបើពបាស់វសវាថនការ

ពសាេពជាេ្ីធនធាន ខដលទទួលបាន្ីការបណតេុ រះបណាតេ ល

វនរះ វដើម្ជីាពបវយជនក៍នាុងការអនុេតតេមែុរ្ររបស់ែលែួនកាន់

ខត៉នពបសិទ្ធភា្។

បនាទា ប់្ ីការវធវាើបទបរ្ហា ញរបស់តំណាងសិកា្ខ កាម និង្ិធី
ពបគល់ និងទទួលឯកសារបណតេុ រះបណាតេ លរចួមក ឯកឧតតេម

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជា កថ់ា េទិយា-

សា្ថ នសភាកម្ុជា គថឺដគូគាពំទដសំ៏ខាន ់និងចាបំាចរ់បស់

សភាកម្ុជា ជា្ិវសសកនាុងការជួយ�បណតេុ រះបណាតេ លសមត្ថ-

ភា្ធនធានមនុស្ស វនរះគឺជាការរមួចខំណកដសំ៏ខានក់នាុង

ការជួយ�្ពងរឹងគុណភា្ខផនាកបវច្ចកវទសដល់មននតេីសភា 

ទិដ្ឋភា្កនាុង្ិធីពបគល់ និងទទួលឯកសារបណតេុ រះបណាតេ លជំនាញេភិាគសារវ ើ្្ន្ធ

ឯកឧតតេម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ វ�ើងខ្លែងកនាុងអង្្គ ិធី
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វដើម្ផីតេល់វសវាឱ្យកានខ់ត៉នពបសិទ្ធភា្បខន្ថមវទៀតដល់

ស៉ជិក ស៉ជិកា កដូ៏ចជាគណភៈកម្មការសភា។ ្ិធីខដល

ពបារ្្ធវ�ើងនាថ្ងៃវនរះ គឺជាការបរ្ហា ញនូេលទ្ធផលជាកខ់សតេង

្ីសមទិ្ធផល ខដលសភាកម្ុជាទទួលបាន្ីកម្មេធិីជួយ�

្ពងរឹងសមត្ថភា្ខផនាកេភិាគ្េកិាជាតិ ខដលវរៀបចវំោយ

េទិយាសា្ថ នសភាកម្ុជាអស់រយភៈវ្លបីឆ្នា កំនលែងវៅវនរះ។ 

ការយិល័យសភាខាង្េកិា (PBO) ជាអង្គភា្មយួជួយ�

ដល់ស៉ជិកសភា វដើម្េីភិាគវលើ្េកិាជាតិ សំវៅវធវាើឱ្យ

ស៉ជិកសភាអាចបំវ្ញកាត្វាកិច្ចរបស់ែលែួនបានពសប

តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកនាុងការអនុមត័ និងការពតរួត្ិនិត្យការអនុ-

េតតេ្េកិាជាតពិបចាឆំ្នា ជំាវរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ ឯកឧតតេមសង្ឃរឹម

យោ ងមុត៉ថំា ធនធានមនុស្សទាងំវនរះ គឺជាអនាកសរវសរ

តាមខផនាកបវច្ចកវទសដសំ៏ខានរ់បស់សភាកមុ្ជា ជា្ិវសស

កនាុងការផតេល់វសវាពសាេពជាេ និងេភិាគវលើខផនាកវសដ្ឋកិច្ច

្េកិា និងសារវ ើ្្ន្ធ។

្ិធវីនរះ ពបព រ្ឹតតេវៅរយភៈវ្ល១ព រ្ឹក វពកាមការសហ-

ការវរៀបចំរវាងអគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា និងេទិយាសា្ថ ន

សភាកម្ុជា ព្មទាងំបានខចកេញិ្្ញ បនបពតបញ្ជា កក់ារ

សិកសាជូនមននតេីរាជការថនអគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា

ចំនួន១០រូប កនាុងវនារះ៉នពសីចំនួន៥រូបខដលបានបញ្ចប់

កម្មសិកសារយភៈវ្លជាង៣ឆ្នា  ំ(២០១៦-២០១៩) វលើកម្ម-

េធិីបណតេុ រះបណាតេ លសមត្ថភា្ការេភិាគខផនាកសារវ ើ្្ន្ធ

ខដលវៅកាតថ់ា (FACT) វោយេទិយាសា្ថ នសភាកម្ុជា៕

(អត្ថបទ៖ គរឹម សិទ្ធី រូបភា្៖ េង ់សុជាតិ)

ទិដ្ឋភា្កនាុង្ិធីពបគល់ និងទទួលឯកសារបណតេុ រះបណាតេ ល និងេញិ្្ញ បនបពតជូនសិកា្ខ កាម

ទិដ្ឋភា្កនាុង្ិធី្តរូបអនុសសាេរយី
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គេៈក្្មការទី៥ប្រឹទ្ធសភាចុរះមឈវាងយលអ់ំ្ីការអនុវតតេចបា្់រអមនាតេ ប្រមវសន៍
ការងារមោសនាការ និង្័ត៌មាន មៅមខតតេន្រ៉លនិ មខតតេបាត់ដំ្រង និងមខតតេមោធិ៍សាត់

កាល្ីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៥  ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ គណភៈ-

ពបតិភូគណភៈកម្មការកិច្ចការបរវទស សហពបតិបតតេកិារអនតេរ-

ជាតិ វោសនាការ និង្ត័៌៉ ន ថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណភៈកម្មការ

ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា) ដរឹកនាវំោយវលាកជំទាេ ទី ្រូោ៉សុ ីពបធាន

គណភៈកម្មការទី៥ បានអវញជា ើញជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួ

នរឹងអាជាញ ធរវែតតេ មនទារី្ត័៌៉ ន មនទាីរការរ្រ និងបណតេុ រះ-

បណាតេ លេជិាជា ជីេភៈ សនាងការនគរបាលវែតតេ វៅវែតតេថបោលិន 

វែតតេបាតដ់ំបង និងវែតតេវោធិ៍សាត។់

កនាុងឱកាសថនជំនួប្ិភាកសាជាមយួនរឹងអាជាញ ធរវែតតេ

នីមយួៗ វលាកជំទាេ ទី ្ូរោ៉សុ ីពបធានគណភៈកម្មការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភាបាន៉នពបសាសនថ៍ា ព្រឹទ្ធសភាជាសា្ថ បន័នីតិ-

ប្ញ្ញតិតេដូចរដ្ឋសភា។ បច្ចុប្ននាព រ្ឹទ្ធសភាស្ថិតវៅកនាុងនីតិ-

កាលទី៤ ខដល៉នស៉ជិកចំនួន៦២រូប កនាុងវនារះ២រូប

ពតរូេបានខតងតាងំវោយព្រះមហាក្សពត ២រូបពតរូេបានវពជើស-

តាងំវោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគវពចើនវោយវពបៀប និង

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន៥៨រូបវទៀតពតរូេបានវពជើសតាងំ

វោយការវបារះវឆ្នា តជាអសកល។ ព រ្ឹទ្ធសភា៉នមុែរ្រ

សនាូលចំនួន៣ គឺមុែរ្រនីតិកម្ម មុែរ្រតាមោនការអនុេតតេ

ចបាប ់និងមែុរ្រតំណាង។ ព រ្ឹទ្ធសភា៉នគណភៈកម្មការ

ជំនាញចំនួន១០ ៉នតួនាទី ភារកិច្ចជាវសនាធិការជូន

ថានា កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា។ 

កនាុងឱកាសថនជំនួប្ិភាកសាជាមយួនរឹងអាជាញ ធរវែតតេ

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួអាជាញ ធរវែតតេថបោលិន

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជាមយួអាជាញ ធរពចកទា្ធ រព្ំខដន និងចុរះ្ិនិត្យពចកទាវា រអនដេរជាតិវៅវែតតេថបោលិន
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ទាងំបី វលាកជំទាេ ទី ្រូោ៉សុ ីពបធានគណភៈកម្មការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជា កអ់ំ្ី វគាលបំណងរបស់គណភៈពបតិភូ

ខដលមកបវំ្ញវបសកកម្មនាវ្លវនរះ គឺវដើម្សិីកសាវឈវាង

យល់ឱ្យកានខ់តសីុជវពរៅវលើេស័ិយជំនាញរបស់គណភៈកម្ម-

ការដូចជា៖ ការអនុេតតេចបាបអ់វនាតេ ពបវេសន ៍ការពគបព់គង

ជនបរវទស ការផតេល់បណ្័ការរ្រ និងការពតរួត្ិនិត្យបណ្័

ការរ្ររបស់ជនបរវទសខដលកំ្ ុងវធវាើការវៅតាមវរាងចពក 

សហពគាស និងពករុមហុ៊ន ការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី របបសារ-

្ត័៌៉ ន និងការពគបព់គងពប្ន័្ធផ្ស្វាផសាយ្ត័៌៉ នរបស់

វែតតេដូចជា៖ េទិ្ុយ ទូរទស្សន ៍កាខសត ទស្សនាេដតេី វៅជុំេញិ

វែតតេ ព្មទាងំពបមូល្ត័៌៉ នអំ្ីពបសិទ្ធភា្ ថនការអនុ-

េតតេការរ្រ លទ្ធផលការរ្រ បញ្ហា ពបឈម និងសំណូម្រ

នានារបស់វែតតេ។

កនាុងឱកាសវនារះខដរ អាជាញ ធរវែតតេទាងំបីបានវធវាើរបាយ-

ការណ៍សវង្ខបអំ្ ីការរ្រទូវៅកនាុងវែតតេ ការអភេិ្្ឍេស័ិយ

នានា ការអនុេតតេចបាបអ់វនាតេ ពបវេសន ៍ការពគបព់គងជនអវនាតេ -

ពបវេសន ៍និងជនបរវទស ការផតេល់ និងការពតរួត្ិនិត្យបណ្័

ការរ្ររបស់ជនបរវទស ខដលកំ្ុងវធវាើការវៅតាមវរាង-

ចពក សហពគាស និងពករុមហុ៊ន ការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី របប

សារ្ត័៌៉ ន និងការពគបព់គងពប្ន័្ធផ្ស្វាផសាយ្ត័៌៉ ន

របស់វែតតេវ្លកនលែងវៅ ខដលបានទទួលលទ្ធផលល្អ

ពបវសើរ និង៉នការអភេិ្្ឍវលើពគបេ់ស័ិយ។ ជាមយួគានា វនរះ

សនាងការនគរបាលវែតតេ តំណាងមនទារីការរ្រ និងបណតេុ រះ-

បណាតេ លេជិាជា ជីេភៈ មនទាីរ្ត័៌៉ នបានរាយការណ៍យោ ងលំអិត

អំ្ី សកម្មភា្លទ្ធផលសវពមចបាន បញ្ហា ពបឈមនានា

ខដលបានជួបពបទរះ ព្មទាងំវលើកសំណូម្រមយួចំនួន

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាចុរះ្ិនិត្យពចកទាវា រអនដេរជាតិ និង្តរូបអនុសសាេរយីជាមយួអាជាញ ធរពចកទា្ធ រព្ំខដនវៅវែតតេបាតដំ់បង

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួអាជាញ ធរវែតតេបាតដំ់បង
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ជូនគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបានពជាប និងជួយ�សពមរួល

វោរះពសាយបញ្ហា ពបឈម។

បនាទា ប់្ ីបានសាតេ បវ់សចកតេីរាយការណ៍របស់អាជាញ ធរវែតតេ

និងមនទាីរោក់្ ន័្ធទាងំអស់កនាុងវែតតេទាងំបីរចួមក វលាកជំទាេ

ទី ្រូោ៉សុ ីបានវកាតសរវសើរ និងវាយតថមលែែស់្ចំវោរះអាជាញ -

ធរវែតតេ និងមនទាីរទាងំអស់ខដលបានែិតែំពបរឹងខពបងបំវ្ញ

ភារកិច្ចរបស់ែលែួនខដលនរឹងវធវាើឱ្យវែតតេ៉នការរកីចវពមើនយោ ង

ឆ្បរ់ហ័ស។ វលាកជំទាេបានជំរុញឱ្យអាជាញ ធរវែតតេ និង

មនទាីរទាងំអស់ កដូ៏ចជាអាជាញ ធរវៅតាមពចកទាវា រព្ំខដន

នីមយួៗ យកចិតតេទុកោកទ់បស់ាក តអ់ំវ ើ្េលែងខដនែុសចបាប់

របស់ពបជា្លរដ្ឋ និងជនបរវទស និងែិតែំ្ពងរឹង្ពងីក

កិច្ចសហពបតិបតតេិការវៅតាមពចកទាវា រព្ំខដននីមយួៗជា

មយួពបវទសជិតខាងឱ្យកានខ់តល្អពបវសើរខ្មវទៀត វដើម្ី
បវងកើនការវលើកកម្ស់ជីេភា្ពបជា្លរដ្ឋវយើង។ ចំវោរះ

បញ្ហា ពបឈម និងសំណូម្រវផ្សងៗរបស់អាជាញ ធរវែតតេ 

និងមនទាីរទាងំអស់ខដលបានវលើកវ�ើង គណភៈកម្មការទី៥

នរឹងសិកសាពសាេពជាេ វហើយរាយការណ៍ជព៉បជូនថានា ក់

ដរឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា។

វព្្ីការជួប្ិភាកសាជាមយួនរឹងអាជាញ ធរវែតតេ គណភៈ-

ពបតិភូគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជួប្ិភាកសា

ការរ្រជាមយួនរឹងអាជាញ ធរពសរុក និងអាជាញ ធរពបចាកំារវៅ

តាមពចកទាវា រព្ំខដនកនាុងវែតតេទាងំបីវដើម្វីឈវាងយល់អំ្ី 

សកម្មភា្ពគបព់គងពចកទាវា រព្ំខដននីមយួៗ សកម្មភា្

របស់ពបជាជនកម្ុជា និងជនបរវទសខដលេលែងកាតព់ចកទាវា រ

ព្ំខដននីមយួៗ ព្មទាងំ្ិនិត្យវមើលសកម្មភា្ជាកខ់សតេង

ថនការអនុេតតេចបាបអ់វនាតេ ពបវេសនផ៍ងខដរ៕

(អត្ថបទ៖ នុត សច្ចភៈ រូបភា្៖ គង ់យោ រនី)

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជាមយួអាជាញ ធរពចកទា្ធ រព្ំខដនវៅវែតតេវោធិ៍សាត់

គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួអាជាញ ធរវែតតេវោធិ៍សាត់
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គេៈក្្មការទី៧ប្រឹទ្ធសភាចុរះមឈវាងយលអ់ំ្ ីវិវ្្ឍនរ៍កីចមប្ើនថ្មី 
្រញ្ហា ប្រឈ្ មៅមខតតេកំ្ង់ឆ្្ងំ មខតតេមោធិ៍សាត់ និងមខតតេបាត់ដំ្រង

កាល្ីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ 

គណភៈពបតិភូគណភៈកម្មការ អបរ់ ំយុេជន កីឡា ធម្មការ 

សាសនា េប្ធម ៌េចិិពតសិល្ភៈ ថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណភៈកម្ម-

ការទី៧) ដរឹកនាវំោយឯកឧតតេម ្ុ៉្ ជរឹ្្៊ុយ ពបធាន

គណភៈកម្មការ  បានអវញជា ើញចុរះវឈវាងយល់្ីេេិ្្ឍនរ៍កី

ចវពមើន្្មី បញ្ហា ពបឈម និងេស័ិយខដលោក់្ ន័្ធនរឹងេស័ិយ

ជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណភៈកម្មការ វៅវែតតេកំ្ ងឆ់្នា ងំ វែតតេ

វោធិ៍សាត ់និងវែតតេបាតដំ់បង។

កនាុងឱកាសវនារះ អាជាញ ធរវែតតេ និងមនទារីអបរ់ ំយុេជន និង

កីឡា មនទាីរធម្មការ និងសាសនា មនទាីរេប្ធម ៌និងេចិពិត-

សិល្ភៈ និងមនទាីរវទសចរណ៍ វែតតេទាងំបី បានជព៉បជូន

គណភៈពបតិភូអំ្ី សា្ថ នភា្ទីតាងំភូមសិានសតេ សភា្ការណ៍

សនតេិសុែ សណាតេ បធ់ានា ប ់ការផតេល់វសវាសាធារណភៈ ការរ្រ

សង្គម ការកសាងវហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធ និងការរកីចវពមើន

របស់វែតតេ។ ទនទារឹមនរឹងវនារះខដរ អាជាញ ធរវែតតេ និងមនទាីរ ក៏

បានជួបពបទរះនូេបញ្ហា ពបឈមមយួចំនួនដូចជា៖ ១-ែវារះ

ពគរូបវពងៀនវៅកពមតិមវតតេយ្យសិកសា និងបឋមសិកសា។ ២-

អពតាពតរួតថានា កប់ឋមសិកសាវៅ៉នកពមតិែ្ស់ អពតាវបារះ-

បងវ់ៅមធ្យមសិកសា និងបឋមភូមវិៅ៉នកពមតិែ្ស់។ ៣-

ចំនួនអគារ និងថានា កម់វតតេយ្យសិកសារដ្ឋ និងមវតតេយ្យសិកសា

សហគមនម៍និទានវ់េលែើយតបវៅនរឹងតពមរូេការសិកសារបស់

គណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួអាជាញ ធរវែតតេកំ្ងឆ់្នា ងំ

គណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាជួបសំវណរះសំណាលជាមយួវលាកពគរូ អនាកពគរូ វៅេទិយាល័យ ហុ៊ន ខសន កវណតេ ៀង វែតតេវោធិ៍សាត់

គណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួវលាកពគរូ អនាកពគរូ
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កុ៉រ។ ៤-្េកិាឧបត្ថម្របស់ពគរូមវតតេយ្យសិកសាសហគមន៍

វៅមនិទានស់មពសប្ី�ុំ សរ្ក ត ់និង៉នការយឺតយោ េ

្ីថានា កព់កសួងសព៉បម់វតតេយ្យសហគមនស៍តេងោ់រ។ ៥-ការ

ថរអរ្្គ ស ការបិណ្ឌ បាតតាមទីហាមោត ់និងការខកលែងបនលែំ

ជាប្វាជិតវៅខតជាបញ្ហា ។ ៦-ព្រះវៅអធិការ ការដរឹកនាំ

ពគបព់គងេតតេអារាម វៅ៉នកពមតិខដលជាវហតុឱ្យវកើត៉ន

អធិករណ៍។ ៧-អាចារ្យ គណភៈកម្មការេតតេ មនិទាន់៉ នពគប-់

ពគានត់ាមរចនាសម្ន័្ធកនាុងេតតេវៅវ�ើយ និងកិច្ចសហការ

ជាមយួអាជាញ ធរ្ំុទានប់ានល្អ វហើយការកាតេ បស់្ថិតិគណភៈសង្ឃ

ខដល៉នការខតងតាងំជាផលែូេការ្ំុទាន់៉ នការចបាស់លាស់

វៅវ�ើយ។ ៨-ការចុរះសពមបសពមរួលវៅតាមបណាតេ េតតេ

ខដល្ំុទាន់៉ នចបាបឱ់្យមកវធវាើចបាប។់ ៩-េហិារ សានា កក់ារ

ការោរសាសនាមយួចំនួនអនុេតតេមនិទានប់ានពតរឹមពតរូេតាម

សារាចរខណនា ំនិងលិែិតបទោ្ឋ នពកសួងខដល៉នចបាប។់ 

១០-ពគរូបវពងៀន្ុទ្ធិកជាបកិ់ច្ចសនយាមយួចំនួន្ំុបានបវពងៀន

ឱ្យពសបវៅតាមកម្មេធិី និងខផនការរបស់អគ្គវលខាធិការ-

ោ្ឋ ន្ុទ្ធិកសិកសាជាតិ។ ១១-ទួលបុរាណ៉នការឈូសឆ្យ

្ីជនែិលែូច។  ១២-តាមសា្ថ នីយបុរាណពបឈមនរឹងការ

ជីកកកាយរុករកេត្ថុបុរាណ វៅរវ ត្េ កំណាយចាស់គុជនប ់

ការវធវាើអាជេីកម្មកាយយកវពគារះពកហមវៅសា្ថ នីយ្្មបាយ

វពកៀម។ ១៣-ជាងច ល៉ែ ក់៉ នការ្យចុរះ វោយវហតុ

៉នការលួចចមលែងសានា ថដ ការបាតប់ងនូ់េធនធានធម្មជាតិ 

ការវធវាើចំណាកពសរុក។ ១៤-មូលោ្ឋ នអាជីេកម្ម វសវាកម្ម

វទសចរណ៍មយួចំនួនយឺតយោ េកនាុងការោកោ់ក្យវសនាើសំុអាជាញ

បណ្វទសចរណ៍ វហើយមូលោ្ឋ នអាជេីកម្ម វសវាកម្មវទស-

ចរណ៍ែលែរះ មនិទានប់ានវគារ្តាមបទោ្ឋ នអនាមយ័វៅ

វ�ើយ។ ១៥-៉នការសាងសងលំ់វៅោ្ឋ នវៅទួលព្រះវសតេច 

ការរានទននាទា នយកដីវធវាើជាកម្មសិទ្ធិវៅតំបនក់ារោរវបតិក-

ភណ្ឌ  និងតំបនអ់ភរិក្សនានា។ និង១៦-ផលែូេវៅកានត់ំបន់

វគាលវៅវទសចរណ៍មយួចំនួនតាមបណាតេ ពសរុក វធវាើដំវណើ រ

លំបាក ្ំុ៉នភា្រ្យពសរួលសព៉បវ់ភញៀេវទសចរវធវាើ
ដំវណើ រវៅដល់។

គណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួអាជាញ ធរវែតតេវោធិ៍សាត់

គណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ្ តរូបអនុសសាេរយីជាមយួអាជាញ ធរវែតតេវោធិ៍សាត់
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បនាទា ប់្ ីបានសាតេ បវ់សចកតេរីាយការណ៍រចួមក ឯកឧតតេម 
្៉ុ្ ជរឹ្្៊ុយ បានខ្លែងនូេការវកាតសរវសើរ និងវាយ-
តថមលែែ្ស់ចំវោរះអាជាញ ធរវែតតេ និងមនទាីរជំនាញោក់្ ន័្ធ ខដល
បានែិតែំពបរឹងខពបងកនាុងការបំវ្ញតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ែលែួន 
កនាុងការផតេល់វសវាជូនពបជា្លរដ្ឋបានយោ ងល្អពបវសើរ 
ព្មទាងំវធវាើឱ្យវែតតេ៉នការរកីចវពមើនឈានវៅមុែ និង
៉នការអភេិ្្ឍវលើពគបេ់ស័ិយ។ ចំវោរះបញ្ហា ពបឈមខដល
វៅ៉ន អាជាញ ធរវែតតេគប្បីនតេវោរះពសាយជាជំហានៗ កនាុង
ការអនុេតតេយុទ្ធសានសតេចតុវកាណដំណាកក់ាលទី៤ របស់
រាជរោ្ឋ ភបិាល នីតិកាលទី៦ ថនរដ្ឋសភា កនាុងវនារះពតរូេធានា
ការោរសនតេិភា្ សនតេសុិែ សណាតេ បធ់ានា បស់ាធារណភៈ ជំរុញ
កំវណើ នវសដ្ឋកិច្ចតាមតួនាទី ភារកិច្ច វលើកកម្ស់ការបណតេុ រះ-
បណាតេ លធនធានមនុស្សខដលជាបញ្ហា អាយុជីេតិជាតិ និង
អនុេតតេវគាលនវយបាយខកទពមងសីុ់ជវពរៅ “ អភបិាល
កិច្ចល្អ ” ជាមវធយាបាយជំរុញឱ្យ៉នការវជឿទុកចិតតេ សាមគ្គី-
ភា្ទូលំទូលាយ និងេ្្ឍនភា្សង្គម។

កនាុងដំវណើ រវបសកកម្មវៅកានវ់ែតតេទាងំបីវនរះ គណភៈ-

ពបតិភូគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ានអវញជា ើញជួប
សំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងវលាកនាយកសាលា វលាកពគរូ
អនាកពគរូ និងសិសសានុសិស្ស វៅសាលាគរុវកាសល្យ និង
េពិករឹត្យការវែតតេ ស្ថិតវៅកនាុងភូមខិពសព្ីង សរ្ក តក់ំ្ ងឆ់្នា ងំ
ពករុងកំ្ ងឆ់្នា ងំ វែតតេកំ្ងឆ់្នា ងំ វៅេទិយាល័យ ្ ៊ុន សសន 
កវណតេ ៀង ស្ថិតវៅ�ុំកវណតេ ៀង ពសរុកកវណតេ ៀង វែតតេវោធិ៍-
សាត ់និងវៅេទិយាល័យព្រះមុនីេង្ស ស្ថិតវៅកនាុងភូមខិព្ក
មហាវទ្ សរ្ក តស់ាវា យវបាោ  ពករុងបាតដំ់បង វែតតេបាតដ់ំបង 
និងបនតេ្ិនិត្យការបោំកស់៉្រឧបវទសកនាុងសាលា វដើម្ី
វឈវាងយល់្ីេេិ្្ឍនរ៍កីចវពមើន្្មីរបស់សាលា ការលំបាក
និងបញ្ហា ពបឈម ខដលជួបពបទរះកនាុងការអនុេតតេការរ្រកនលែង
មក។ វព្្ីវនរះ គណភៈពបតិភូបានអវញជា ើញវៅទស្សនកិច្ច
រមណីយោ្ឋ នភនាបំាណន ់ពសរុកបាណន ់វែតតេបាតដ់ំបង វដើម្ី
វឈវាងយល់អំ្ី ការអភរិក្សតំបនធ់ម្មជាតិ និងការអភេិ្្ឍ
្្មីៗ៕

(អត្ថបទ និងរូបភា្៖ េង ់សុជាតិ)

គណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួអាជាញ ធរវែតតេបាតដំ់បង

គណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ្ តរូបអនុសសាេរយីជាមយួអាជាញ ធរវែតតេបាតដំ់បង
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គេៈក្្មការទី១០ប្រឹទ្ធសភាចុរះមឈវាងយលអ់ំ្ ី ការអនុវតតេចបា្រ់
ប្រឆ្អំំម ើ្្ុករលយួ មៅមខតតេន្រ៉លនិ និងមខតតេ្រន្ាយមានជ័យ

នាថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ គណភៈ-

ពបតិភូគណភៈកម្មការអវងកត វបាសស ្៉អ ត និងពបឆ្ងំអំវ ើ្

្ុករលួយថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណភៈកម្មការទី១០) ដរឹកនាវំោយ

ឯកឧតតេម ្ ៉្ ្រ៊ុននាង ពបធានគណភៈកម្មការ បានអវញជា ើញ

ជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួនរឹងអាជាញ ធរវែតតេថបោលិន និងវែតតេ

បនាទា យ៉នជយ័ វដើម្វីឈវាងយល់អំ្ី េ្្ឍនភា្ និងបញ្ហា

ពបឈមថនការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី ការពបឆ្ងំអវំ ើ្្ុករលួយ 

ការអនុេតតេកំខណទពមងេ់មិជ្ការ និងេសិហមជ្ការ និងការ

អភេិ្្ឍមូលោ្ឋ ន និងបញ្ហា ពបឈមនានា។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ អាជាញ ធរវែតតេទាងំ្ីរ បានជព៉ប

ជូនគណភៈពបតិភូអំ្ី ទីតាងំភូមសិានសតេ សា្ថ នភា្សនតេិសុែ 

សណាតេ បធ់ានា ប ់ការផតេល់វសវាសាធារណភៈ ការរ្រសង្គម និង

ការកសាងវហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធរបស់វែតតេ។ ចវំោរះការអនុ-

េតតេចបាបស់តេី្ីការពបឆ្ងំអវំ ើ្្ុករលួយ តាមរយភៈការអនុ-

េតតេចបាប ់និងលិែិតបទោ្ឋ នខដល៉នពសាប ់រមួជាមយួនរឹង

អភពិកមេលែុរះកញ្ចក ់ងូតទរឹក ដុរះខក្អល ្យាបាល និងេរះកាត់

បាននរឹងកំ្ុងវដើរតួនាទីយោ ងសំខានក់នាុងការតពមងទិ់សឱ្យ

មននតេរីាជការទាងំអស់បំវ្ញការរ្រវោយេនទាភៈ ្៉ច ស់ការ 

ភកតេីភា្ មនសិការេជិាជា ជីេភៈ និងេប្ធមស៌ាធារណភៈ ខដល

វធវាើឱ្យរដ្ឋបាលសាធារណភៈកានខ់ត៉នត ល៉ែ ភា្ ៉នពបសិទ្ធ-

ភា្ ពបកបវោយពបសិទ្ធផល វដើម្សីវពមចវគាលវៅបវពមើ

ពបជាជនឱ្យកានខ់តល្អពបវសើរវ�ើង។

អាជាញ ធរវែតតេនីមយួៗបានបញ្ជា កថ់ា លទ្ធផលខដលបាន

វលើកវ�ើងខាងវលើ គឺជាសមទិ្ធផលសវពមចបានរបស់វែតតេ

គណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួអាជាញ ធរវែតតេថបោលិន

គណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួអាជាញ ធរពករុងថបោលិន
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កដូ៏ចជាបណាតេ េស័ិយជំនាញកនាុងវែតតេ ខដលកនាុងវនារះ៉ន

បញ្ហា វសសសល់ និងទិសវៅ្្មីៗ ខដលវែតតេបានោកវ់ចញ

ពតរូេអនុេតតេជាបនតេ។ ថានា កដ់រឹកនាវំែតតេ និងជំនាញពគបថ់ានា ក ់

បាននរឹងកំ្ ុងែិតែំ និងវបតេជាញ កនាុងការ្ុរះោររមួគានា វោរះពសាយ

ឱ្យកានខ់ត៉នពបសិទ្ធភា្ខ្មវទៀត។

បនាទា ប់្ ីបានសាតេ បវ់សចកតេរីាយការណ៍របស់អាជាញ ធរវែតតេ 

និងមនទាីរោក់្ ន័្ធទាងំអស់កនាុងវែតតេទាងំ្ីររចួមក ឯកឧតតេម

្៉្ ្រ៊ុននាង ពបធានគណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

វកាតសរវសើរចវំោរះអាជាញ ធរវែតតេ និងសហការ ីខដលបាន

ចូលរមួយោ ងសកម្មកនាុងការពបយុទ្ធពបឆ្ងំនរឹងអវំ ើ្្ុករលួយ

វលើកកម្ស់ការអនុេតតេកខំណទពមងេ់មិជ្ការ និងេសិហ-

មជ្ការវធវាើឱ្យការផតេល់វសវាសាធារណភៈ និងការអភេិ្្ឍ

មូលោ្ឋ នវែតតេថបោលិន និងវែតតេបនាទា យ៉នជយ័ ៉នការ

អភេិ្្ឍឈានវ�ើងគួរឱ្យកតស់ ្៉គ ល់។

ឯកឧតតេម ្ ៉្ ្រ៊ុននាង បានសំណូម្រឱ្យថានា កដ់រឹកនាំ

វែតតេ កដូ៏ចជាមនទារីោក់្ ន័្ធពតរូេចាតេ់ធិានការឱ្យបានមុងឺ ោ៉ ត់

កនាុងការពបយុទ្ធពបឆ្ងំអវំ ើ្្ុករលួយ ការរវំលាភអំណាច ជា

្ិវសសការជួញដូរ និងវពបើពបាស់វពគឿងវញៀន ការេលែងខដន

ែុសចបាប ់ព្មទាងំទបស់ាក តវ់ពគារះថានា កច់រាចរណ៍វៅមូល-

ោ្ឋ នរបស់ែលែួនឱ្យបានកានខ់តពបវសើរវ�ើងខ្មវទៀត។ 

វោយខ�កចវំោរះបញ្ហា ពបឈម និងសំណូម្រនានា 

ខដលអាជាញ ធរវែតតេ្ំុអាចវោរះពសាយបានគណភៈពបតិភូ-

គណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភានរឹងរាយការណ៍ជូនថានា កដ់រឹកនាំ

ព រ្ឹទ្ធសភា និងពកសួង សា្ថ បន័ោក់្ ន័្ធ វដើម្ចីាតេ់ធិាន

ការវោរះពសាយឱ្យ៉នពបសិទ្ធភា្ និងទានវ់្លវេលា៕

(រូបភា្ និងអត្ថបទ៖វលាក ធុន គីមជី)

គណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួអាជាញ ធរពករុងវបាោ យខបោត

គណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួអាជាញ ធរវែតតេបនាទា យ៉នជយ័
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បករុ្សមាជិកប្រឹទ្ធសភាប្រចាំ្ ូ្ិភាគទី២ មរៀ្រចំមវទិកាថ្្ក់បសរុក 
មៅបសរុកចំការមលើ និងបសរុកស្រឹងបតង់ មខតតេកំ្ង់ចា្

កាល្ីថ្ងៃទី៤ និងថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ពករុមស៉-

ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី២ បានអនុេតតេតួនាទីភា្ជា

តំណាងរបស់ែលែួន វោយបានវរៀបចំវេទិកាថានា កព់សរុកវៅ

ពសរុកចំការវលើ និងពសរុកសទារឹងពតង ់វែតតេកំ្ងច់ាមសតេី្ី ការ-

អនុេតតេតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ពករុមពបរឹកសា�ំុ ការផតេល់វសវា

សាធារណភៈជូនពបជា្លរដ្ឋ និងការអភេិ្្ឍមូលោ្ឋ ន វពកាម

អធិបតីភា្ឯកឧតតេម អ៊ុក ្រ៊ុនមឈឿន ពបធានពករុមស៉-

ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី២ វេទិកាវនារះ៉នការចូលរមួ

្ីពបធានស៉គមពករុមពបរឹកសាពករុង អភបិាលពសរុក ស៉ជិក

ស៉ជិកាពករុមពបរឹកសា�ំុ វស្មៀន�ុំ វមភូម ិអធិការនគរបាល

ពសរុក វមបញ្ជា ការកងរាជអាេុធហត្ថពសរុក ពបធានគណភៈ-

កម្មការ្ិវពគារះវយបល់នសតេី និងកុ៉រពសរុក នាយបោុសតេិ៍នគរ-

បាលរដ្ឋបាលពសរុក ពបធានការយិល័យគាពំទ�ំុមក្ី

ពសរុកចំការវលើ និងពសរុកសទារឹងពតងស់រុបចំនួន៣១៤នាក។់

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេម អ៊ុក ្រ៊ុនមឈឿន បាន

បញ្ជា កថ់ា  វេទិកាខដលវរៀបចំវ�ើងនាវ្លវនរះ គឺវដើម្ី
វឈវាងយល់អំ្ី បញ្ហា ពបឈម និងសំណូម្រនានារបស់

ពករុមពបរឹកសា�ំុ ខដលបានជួបពបទរះកនាុងការអនុេតតេការរ្រវៅ 

មូលោ្ឋ នរបស់ែលែួនដូចជា៖ 

១-ការខបងខចកតួនាទី ភារកិច្ចពករុមពបរឹកសា�ំុ និងរដ្ឋបាល

�ុំ។ ២-ការវធវាើពបតិភូកម្មអំណាចវៅមូលោ្ឋ ន។ ៣-ការ

ផតេល់វសវាសាធារណភៈជូនពបជា្លរដ្ឋ៉នដូចជា៖ អពតានុ-

កូលោ្ឋ ន កាផតេល់អតតេសញ្្ញ ណបណ្័សញ្ជា តិខែ្មរ ការផតេល់

វសៀេវៅពគរួសារ និងវសៀេវៅសានា កវ់ៅ។ ៤-ការអនុេតតេ

វគាលនវយបាយភូម ិ�ុំ ៉ នសុេត្ថិភា្ (ទាងំ៩ចំណុច)។

៥-ការដក្េកិាសព៉បក់ារអភេិ្្ឍ�ំុវៅមូលោ្ឋ ន។ ៦-

បញ្ហា ោក់្ ន័្ធនរឹងការរ្រគណភៈក ្៉ម ធិការទទួលបនទាុកកិច្ច-

ការនារ ីនិងកុ៉រ។

ឯកឧតតេម អ៊ុក ប៊ុនវឈឿន អវញជា ើញជាអធិបតីភា្កនាុងវេទិកាវៅពសរុកចំការវលើ

ទិដ្ឋភា្កនាុងអង្គវេទិកា
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អង្គវេទិកាវៅកនាុងពសរុកនីមយួៗ ៉នរយភៈវ្ល១ថ្ងៃ ពករុម-

ពបរឹកសា�ំុទាងំអស់ខដលបានចូលរមួបានរាយការណ៍អំ្ ី
តួនាទី ភារកិច្ចរបស់ពករុមពបរឹកសា�ំុនីមយួៗ និងបានវលើក

វ�ើងអំ្ ីបញ្ហា ពបឈម និងសំណូម្រជូនដល់ស៉ជិក

ព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី២។ 

៉នពបសាសនបូ៍កសរុបវេទិកានាឱកាសវនារះ ឯកឧតតេម

អ៊ុក ្រ៊ុនមឈឿន ពបធានពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូម-ិ

ភាគទី២បានបញ្ជា កថ់ា វដើម្ឱី្យមូលោ្ឋ ន៉នការអភេិ្្ឍ

និងរកីចវពមើនវលើពគបេ់ស័ិយ និងបវពមើវសវាជូនពបជា្លរដ្ឋ

ឱ្យបានកានខ់តពបវសើរវនារះ ពករុមពបរឹកសា�ំុ វស្មៀន និងនាយ-

បោុសតេិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល�ុំទាងំអស់ ពតរូេយកចិតតេទុកោក់

្ិនិត្យវ�ើងេញិរាល់ពគបឯ់កសារទាងំឡាយ ខដលទាកទ់ង

វៅនរឹងភារកិច្ចរបស់ែលែួនឱ្យបានចបាស់លាស់ និងពបតិបតតេិឱ្យ

បានពតរឹមពតរូេតាមចបាបខ់ដលបានកំណត។់ ជាមយួគានា វនរះ

ខដរ ឯកឧតតេម អ៊ុក ្ុ៊រនមឈឿន បានបញ្ជា កប់ខន្ថមថា

អាជាញ ធរទាងំអស់ពតរូេយកចិតតេទុកោកប់វពមើវសវាជូនពបជា-

្លរដ្ឋឱ្យបានល្អ វហើយអវាីខដលវយើងពតរូេយកចិតតេទុកោក់

បំផុតចំវោរះមុែវនារះគឺ ពតរូេអនុេតតេវគាលនវយបាយភូមិ
�ុំ៉ នសុេត្ថិភា្ ខដល៉ន៩ចំណុចឱ្យបានល្អពបវសើរគឺ

ទាមទារឱ្យពករុមពបរឹកសា�ំុ វស្មៀន និងនាយបោុសតេិ៍នគរបាល-

រដ្ឋបាល�ំុទាងំអស់ ពតរូេយកចិតតេទុកោកទ់បស់ាក តរ់ាល់បញ្ហា

ខដលអសកម្មទាងំឡាយ ខដលបានវកើតវ�ើង វៅមូលោ្ឋ ន

វដើម្កីារោរផលពបវយជន ៍និងសុេត្ថិភា្ជូនពបជា្ល-

រដ្ឋឱ្យបានល្អពបវសើរវ�ើង។ 

វោយខ�កចវំោរះបញ្ហា  និងសំណូម្រខដលបានវលើក

កនាុងវេទិកា ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភានរឹងយកវៅពបរឹកសាវយ-

បល់ជាមយួនរឹងអាជាញ ធរពសរុក វដើម្រីកេធិីសានសតេវោរះពសាយ

ឱ្យបានល្អពបវសើរ។ ចំវោរះបញ្ហា ពបឈម និងសំណូម្រ

នានាខដលអាជាញ ធរពសរុក្ំុអាចវោរះពសាយបាន  ពករុម

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី២នរឹងោនំាយំកបញ្ហា

ពបឈម និងសំណូម្របស់ពករុមពបរឹកសា�ំុ និងអាជាញ ធរ

ពសរុក មកោកជូ់នអាជាញ ធរវែតតេ វដើម្វីធវាើការវោរះពសាយ

ទិដ្ឋភា្កនាុងអង្គវេទិកា

ឯកឧតតេម អ៊ុក ប៊ុនវឈឿន អវញជា ើញជាអធិបតីភា្កនាុងវេទិកាវៅពសរុកសទារឹងពតង់
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បនតេ។

បនាទា ប់្ ីបញ្ចបវ់េទិកាថានា កព់សរុករចួមក នាព រ្ឹកថ្ងៃទី៦ 

ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគ

ទី២ ដរឹកនាវំោយឯកឧតតេម អ៊ុក ្ុ៊រនមឈឿន ពបធានពករុម 

បានអវញជា ើញជួប្ិភាកសាជាមយួនរឹងអាជាញ ធរវែតតេកំ្ងច់ាម 

ដរឹកនាវំោយឯកឧតតេម អ៊ុន ចាន់ដា អភបិាល ថនគណភៈ-

អភបិាលវែតតេកំ្ងច់ាម វោយ៉នការអវញជា ើញចូលរមួ្ី

ពបធានពករុមពបរឹកសាវែតតេ សនាងការនគរបាលវែតតេ វមបញ្ជា

ការកងរាជអាេុធហត្ថវែតតេ ព្រះរាជអាជាញ អមសាលាដំបូង

វែតតេ ពបធានអង្គភា្លទ្ធកម្ម ពបធានគណភៈកម្មការ្ិវពគារះ

វយបល់នសតេី និងកុ៉រ នាយករដ្ឋបាលសាលាវែតតេ ពបធាន

ស៉គមពករុមពបរឹកសាពករុង ពសរុក �ំុ សរ្ក ត ់វែតតេ និងមនទាីរ

ោក់្ ន័្ធជំុេញិវែតតេ វៅសាលពបជំុសាលាវែតតេកំ្ងច់ាម

វដើម្វីឈវាងយល់អំ្ី ការអភេិ្្ឍ និងការរកីចវពមើនរបស់

វែតតេ ព្មទាងំនាយំកនូេមតិវយបល់ និងសំណូម្ររបស់

ពករុមពបរឹកសា�ំុ និងអាជាញ ធរពសរុកចំការវលើ និងពសរុកសទារឹងពតង់

មក្ិភាកសា និងរកដំវណារះពសាយ វដើម្វីេលែើយតបនរឹង

សំណូម្រ និងវសចកតេីពតរូេការរបស់ពបជា្លរដ្ឋ។

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេម អ៊ុន ចាន់ដា អភបិាល ថន

គណភៈអភបិាលវែតតេកំ្ងច់ាម បានសាវា គមន ៍និងខ្លែងអំណរ-

គុណដល់ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី២ ខដល

បានវរៀបចំវេទិកាជួប្ិភាកសាពបមូល្ត័៌៉ នអំ្ ីបញ្ហា

ពបឈម និងសំណូម្ររបស់ពករុមពបរឹកសា�ំុ ខដលបានវលើក

វ�ើងកនាុងនាមតំណាងពបជា្លរដ្ឋ វដើម្ជីាមូលោ្ឋ ន្ត័-៌

៉នបខន្ថមវទៀត វដើម្ឱី្យវែតតេបនតេវធវាើការវោរះពសាយជូន

ពបជា្លរដ្ឋ។ ជាមយួគានា វនារះ ឯកឧតតេមបានជព៉បជូន

គណភៈពបតិភូថា បញ្ហា ពបឈម និងសំណូម្រនានាខដល

អង្គវេទិកាបានរកវ�ើញ អាជាញ ធរវែតតេពគបលំ់ោបថ់ានា កប់ាន

ែិតែំពបរឹងខពបងរមួគានា វោរះពសាយបានមយួចំនួន វហើយ

បញ្ហា ខដលវៅវសសសល់ វែតតេនរឹងបនតេែិតែំវោរះពសាយ

បខន្ថមវទៀត។ រឯីបញ្ហា មយួចំនួនវទៀត ខដលអាជាញ ធរវែតតេ

មនិអាចវោរះពសាយបាន ឯកឧតតេម អ៊ុន ចាន់ដា បាន

សំណូម្រដល់គណភៈពបតិភូជួយ�អនតេរាគមនវ៍ៅសា្ថ បន័

ោក់្ ន័្ធ វដើម្រីមួគានា វោរះពសាយ។

កនាុងនាមពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី២ 

ឯកឧតតេម អ៊ុក ្ុ៊រនមឈឿន បានផតេល់អនុសាសនម៍យួ

ចំនួនដល់អាជាញ ធរវែតតេ ពតរូេចូលរមួវធវាើការវោរះពសាយបញ្ហា

ពបឈមទាងំឡាយ ខដលថានា កម់ូលោ្ឋ នបានវលើកវ�ើង 

និងទាមទារឱ្យអាជាញ ធរពគបលំ់ោបថ់ានា ក ់និងពគបខ់ផនាកោក-់

្ន័្ធ ពតរូេចូលរមួវោរះពសាយជាមយួគានា ផងខដរ វដើម្វីេលែើយ

តបតាមសំណូម្រ និងតពមរូេការរបស់ពបជា្លរដ្ឋ។ ចំវោរះ

បញ្ហា ពបឈម និងសំណូម្រនានាខដលអាជាញ ធរវែតតេ្ំុ

អាចវោរះពសាយបាន ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូម-ិ

ភាគទី២ នរឹងរាយការណ៍ជូនថានា កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា និង

គណភៈក ្៉ម ធិការអចិថននតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា វដើម្វីលើកអនុសាសន៍

ជព៉បដល់ពកសួង និងសា្ថ បន័ោក់្ ន័្ធរមួគានា វធវាើការវោរះ-

ពសាយជូនពបជា្លរដ្ឋ៕

(អត្ថបទ និងរូបភា្៖គរឹម សិទ្ធី)

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី២ជួប្ិភាកសាជាមយួអាជាញ ធរវែតតេកំ្ងច់ាម 
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2ឯកឧតតេម យង៉់ សស្ ពបធានគណភៈកម្មការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភាបាន៖

-ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា សតេី្ី
ការវពតៀមចុរះបំវ្ញវបសកកម្មរបស់គណភៈកម្មការវៅកាន់
វែតតេកំ្ ងធ់ំ វែតតេព្រះេហិារ វែតតេឧតតេរ៉នជយ័ និងវែតតេ
វសៀមរាប នាថ្ងៃទី២៧ ខែមករា និងថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ
២០២០ វៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។  

-ពបជុំជាមយួនរឹងមននតេីវលខាធិការអមពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-
សភាពបចាភំូមភិាគទី៨ នាថ្ងៃទី៤ ទី៧ និងថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ 
ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាពំបជំុថផទាកនាុងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគ
ទី៨ សតេី្ី ការវពតៀមវរៀបចំ្ិធីបុណ្យកាតឫ់សសី៉ព្រះេហិារ 
និងសវ៉្ធសមទិ្ធផលនានា កនាុងេតតេវោធិ៍ជយ័ វៅ�ុំវសកុង  
ពសរុកវសៀមបាោ ង វែតតេសទារឹងខពតង  នាថ្ងៃទី២ ទី១៤ និងថ្ងៃទី
១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៤ និងថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម 

ជា មជដ្ឋ ពបធានគណភៈកម្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបានដរឹកនាំ
កិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ វដើម្ី្ ិភាកសាអំ្ី ការវពតៀម
ចុរះវបសកកម្មវៅវែតតេវោធិ៍សាត ់កនាុងវ្លចវនាលែ រះសមយ័
ពបជំុព រ្ឹទ្ធសភា និងបញ្ហា វផ្សងៗ វៅសាលពបជុំគណភៈកម្ម-
ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេមបណ្ឌិ ត 
្៉ុង ឫទ្ធ ីពបធានគណភៈកម្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ
ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ វដើម្ី្ ិនិត្យវលើកម្មេធិី
វបសកកម្មរបស់គណភៈកម្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាវៅកានវ់ែតតេ
កំ្ងស់្ឺ និងបញ្ហា វផ្សងៗ វៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី៣ 
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ទី ្ូរោ៉សុ ីពបធានគណភៈកម្មការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញដរឹកនាកិំច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ៖ 

-វដើម្ី្ ិនិត្យវលើែលែរឹមសារ និងវគាលបំណងចុរះបវំ្ញ
វបសកកម្មរបស់គណភៈកម្មការ និងបូកសរុបរបាយការណ៍
សកម្មភា្ការរ្របស់គណភៈកម្មការពបចាឆំ្នា ២ំ០២០ 
ព្មទាងំបញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ 
វៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

-វដើម្ី្ ិនិត្យវលើរបាយការណ៍លទ្ធផលចុរះបំវ្ញវបស-
កកម្មរបស់គណភៈកម្មការវៅ វែតតេថបោលិន វែតតេបាតដំ់បង 
និងវែតតេវោធិ៍សាត ់និងបញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ 
ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម អ៊ុក 
្រ៊ុនមឈឿន ពបធានគណភៈកម្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា និងជា

សក្្មភា្គេៈក្្មការទាងំ១០ប្រឹទ្ធសភាចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំនានា
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ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ពបធានពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី២បាន
អវញជា ើញដរឹកនាកំិច្ចពបជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូម-ិ
ភាគទី២ វដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសាវលើរបាយការណ៍សកម្មភា្
ការរ្ររបស់ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី២ 
ចាប់្ ីថ្ងៃទី១៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា 
ឆ្នា ២ំ០២០។ វសចកតេីរាយការណ៍របស់ឯកឧតតេម ឆ្យ 
វណាណា  សតេី្ីសកម្មភា្ការរ្រោក់្ ន័្ធនរឹងការវរៀបចំវេទិកា 
និងទំនាកទ់ំនងឯកសារវៅវែតតេ ្ិនិត្យវលើកម្មេធិីចុរះវរៀបចំ
វេទិកាថានា កព់សរុក ពករុង សតេី្ីការអនុេតតេតួនាទី ភារកិច្ចរបស់
ពករុមពបរឹកសា�ំុ និងសហការផតេល់វសវាសាធារណភៈ និង
ការអភេិ្្ឍមូលោ្ឋ នវៅពសរុកចំការវលើ និងពសរុកសទារឹងពតង់
និងការរ្រវផ្សងៗ វៅសាលពបជុំគណភៈកម្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធ-
សភា។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម ្ុ៉្ 
ជរឹ្្៊ុយ ពបធានគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ
ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ វដើម្វីពតៀមដំវណើ រ
ចុរះបវំ្ញវបសកកម្មវឈវាងយល់អំ្ី េេិ្្ឍនរ៍កីចវពមើន
្្មីៗ និងបញ្ហា ពបឈមោក់្ ន័្ធនរឹងេស័ិយជាសមត្ថកិច្ចរបស់
គណភៈកម្មការ វៅវែតតេកំ្ងឆ់្នា ងំ វែតតេវោធិ៍សាត ់និងវែតតេ

បាតដ់ំបង វៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា និងថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ
២០២០ ឯកឧតតេម គង់ សាោជ ពបធានគណភៈកម្មការទី៩
ព រ្ឹទ្ធសភាបានដរឹកនាកំិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ វដើម្ី
្ិភាកសាអំ្ី ការវពតៀមចុរះវបសកកម្ម និងបញ្ហា វផ្សងៗ វៅ
សាលពបជុំគណភៈកម្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម ្៉្ 
្រ៊ុននាង ពបធានគណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបានដរឹកនាំ
កិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណភៈកម្មការ វដើម្ី្ ិនិត្យរបាយការណ៍
សកម្មភា្ការរ្រ របាយការណ៍្េកិាពបចាខំែកុម្ភៈ និង
វលើកទិសវៅការរ្របនតេ វៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការទី១០
ព រ្ឹទ្ធសភា៕

 ការទទួលោក្យ្រេតេរឹ ង

 2កនាុងអ�ុំងខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០វនរះ ព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលោក្យបណតេរឹ ងចំនួន៦ករណី វធវាើលិែិតអនតេរាគមនវ៍ៅ
ពកសួង សា្ថ បន័ោក់្ ន័្ធ វដើម្វីោរះពសាយចំនួន៩ករណី ផតេល់្ត័៌៉ នវៅ ្៉ច ស់បណតេរឹ ង្ីចំណាតក់ាររបស់គណភៈកម្មការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន៩ករណី ទទួលលិែិតវេលែើយតបអំ្ ីការវោរះពសាយ្ីពកសួង សា្ថ បន័ោក់្ ន័្ធចំនួន១ករណី (១ករណីវនរះ 
អាជាញ ធរ៉នសមត្ថកិច្ចបានវោរះពសាយបញ្ចបជ់ាសា្ថ ្រ) កំ្ុង្ិនិត្យសិកសាចំនួន៤ករណី ទទួលឯកសារោក្យបណតេរឹ ង
ខដលពកសួង សា្ថ បន័ោក់្ ន័្ធ និងចមលែងជូនមកគណភៈកម្មការ វដើម្ជូីនពជាបចំនួន៦ករណី៕ 

សក ្្មភា្សមាជិកប្រឹទ្ធសភា្រំម្ញម្រសកក្្មមបរៅប្រមទស

2ចាប់្ ីថ្ងៃទី១០ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០
ឯកឧតតេម មខៀវ ្ុត អនុពបធានគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធ-
សភាបានអវញជា ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុពបចាឆំ្នា ថំនវេទិកា

សភាអាសីុ-បាោ សីុហវាិក (APPF) វលើកទី២៨ វៅទីពករុង
កងវ់បរាោ  ពបវទសអូនសាតេ លី៕
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សក្្មភា្សមាជិកប្រឹទ្ធសភា្រំម្ញការងារមៅតា្្ូ្ិភាគទាងំ៨

2ឯកឧតតេម យង៉់ សស្ ពបធានគណភៈកម្មការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចុរះ្ិនិត្យការរ្រវរៀបចំ្ ិធីបុណ្យកាតឫ់សសី៉ព្រះ-

េហិារ និងសវ៉្ធសមទិ្ធផលនានា វៅេតតេវោធិ៍ជយ័ ស្ថិត

កនាុង�ុវំសកុង ពសរុកវសៀមបាោ ង វែតតេសទារឹងខពតង នាថ្ងៃទី១០-

១៣ និងថ្ងៃទី២៥-២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យែួបគពមប១់០០ថ្ងៃ វដើម្ថីាវា យ

មហាព្រះកុសលចំវោរះព្រះេញិ្្ញ ណក្ខន្ធព្រះស្សវមតេច

រាជបុពតីព្រះវរៀម នមោតតេ្ ្រុបាផា មទវ ីវៅដំណាកវ់លែ 

២២ ផលែូេ ៣០៦ សរ្ក តប់រឹងវកងកង១ ែណ្ឌ បរឹងវកងកង រាជ-

ធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៨ និងថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេម ជា មជដ្ឋ ពបធានគណភៈកម្មការទី២

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖  

-ជួប្ិភាកសាការរ្រជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាសរ្ក តប់រឹងធ ំ

វដើម្ខីណនា ំនិងជំរុញអំ្ីការវរៀបចំបញជា ីវឈា្ម រះវបារះវឆ្នា ត

តាមភូមនិីមយួៗ ព្មទាងំបានអវញជា ើញពបគល់ជូនអណតេូ ងទរឹក

សា្អ តចំនួន២ ខដលជាអវំណាយរបស់ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា

ពបចាភំូមភិាគទី១ ៉នទីតាងំកនាុងេទិយាល័យបរឹងធំ  និងកនាុង

សាលាបុណ្យភូមវិកាងៃ ក ស្ថិតកនាុងសរ្ក តប់រឹងធំ ែណ្ឌ កំបូល

រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-សួរសុែទុក្ខវលាក ម្ឿន អួន វៅសរ្ក តប់រឹងធំ និង

វលាក ជា សា្ន មននតេសីាលាសរ្ក តប់រឹងធំ សរ្ក តប់រឹងធ ំ

ែណ្ឌ កំបូល រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាសរ្ក ត់

ពកាងំធនាង ់អំ្ ីការវពតៀមលក្ខណភៈសព៉បក់ារវបារះវឆ្នា តនា

វ្លខាងមុែ វៅសរ្ក តព់កាងំធនាង ់ែណ្ឌ ខសនសុែ រាជ-

ធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេមបណ្ឌិ ត ្ ៉ុង ឫទ្ធ ីពបធានគណភៈកម្មការ

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖                                     

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ 

ព្មទាងំទស្សនកិច្ចពបាសាទភនាជំីសូរ វៅពបាង្គពបាសាទភនាំ

ជីសូរ ពសរុកសំវរាង វែតតេតាខកេ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០២០។

-នាយំកចរ្ហា ន ់វទយ្យទាន និងបច្ចយ័វៅពបវគនព្រះ-
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សង្ឃវៅេតតេមហានាមសាលែ រម វដើម្ឧីទទាិសកុសលជូនដល់

េញិ្្ញ ណក្ខន្ធឧបាសក កា ្ ៉ុង ពតរូេជាឪ្ុក និងគពមបែ់ួប

៧ឆ្នា ជូំនឧបាសិកា ករឹ្ អុិន ពតរូេជា ត៉េ យរបស់ឯកឧតតេម

បណ្ឌិ ត វៅ�ុំរវេៀង ពសរុកសំវរាង វែតតេតាខកេ នាថ្ងៃទី២៨ 

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកម្មករ ព្មទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យវមើលសកម្មភា្ពករុមការរ្រវពគឿងចពក កំ្ុងខត

វបើកការោ្ឋ នសាងសងទ់ំនបទ់រឹក្្មមីយួវទៀត វៅវលើថផទាដី

ពប៉ណជាង៥០ហិកតា ខដលអាចសតេុកទរឹកសា្អ ត សព៉ប់

វពសាចពស្ និងបវំ្ញតពមរូេការដល់ពបជា្លរដ្ឋ និង

កម្មករវពបើពបាស់វៅរដូេពបាងំបានពប៉ណ១.២០០.០០០

ខមោពតគូប វៅខាងលិចជួរភនាបំូកវគា វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី

៣០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-សួរសុែទុក្ខពករុមការរ្រពបមូលផលខផលែសាវា យខកេរវមៀត

វដើម្នីាវំចញវៅកានព់បវទសរុស្សីុ និងបនដេខចកចាយវៅ

សហគមនអឺ៍រ ោុប វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ
នាថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ 

ខដលបានអវញជា ើញមកទស្សនាសួនសតវាវៅតំបនក់សិវទស-

ចរណ៍ មោុង ឫទ្ធី ខសនជយ័ វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង 

វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២៥ ទី២៦ ខែមករា និងថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ

ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យគពមបែួ់ប៧ថ្ងៃស្វលាកពសី 

គង់ ចាន់ធ ូវៅភូមឫិទ្ធ២ី �ុខំកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ 

វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ទទួលជួបជាមយួនរឹងឯកឧតដេម ងី តាយ ីរដ្ឋវលខា ធិការ  

ពកសួងវសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ េត្ថុ និងអនិកជនខែ្មររស់វៅ

ពបវទសបារាងំ មកទស្សនកិច្ចវៅតំបនអ់ភេិ្្ឍនក៍សិវទស-

ចរណ៍ មោុង ឫទ្ធ ីខសនជយ័ ព្មទាងំចុរះ្ិនិត្យសួនបខនលែ

ខផលែវឈើគា្ម នជាតិគីម ីវៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទងវែតតេ

កំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកម្មករ ព្មទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យ និងជំរុញពករុមការរ្រវពគឿងចពក កនាុងការសាងសង់

ទំនបទ់រឹកទំហំ២ខសនខមោពតគូប ខដលអាចសតេុកទរឹកសា្អ ត

សព៉បប់ំវ្ញវសចកតេីពតរូេការវពបើពបាស់ទរឹកវៅរដូេពបាងំ

ដល់ពបជា្លរដ្ឋ និងការោ្ឋ នបានពប៉ណជា១លាន-

ខមោពតគូប វៅភូមឫិទ្ធី២ �ំុខកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ វែតតេព្រះ-

សីហនុ នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-្ិនិត្យ និងជំរុញការរ្រសាងសងសំ់ណងន់ានា វៅ

តំបនអ់ភេិ្្ឍនក៍សិវទសចរណ៍ មោុង ឫទ្ធ ីខសនជយ័ វៅ

ភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៣ ខែ

កុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកម្មករ ព្មទាងំ

អវញជា ើញចុរះ្ិនិត្យវមើលសកម្មភា្ការរ្រវៅកនាុងតំបនអ់ភ-ិ

េ្្ឍនទី៍ពករុងកំ្ ងខ់ផឧកញាោ មោុង វៅ�ំុខកេផុស ពសរុកសទារឹង-

ហាេ វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចុរះ្ិនិត្យវមើលសកម្មភា្ការរ្រពករុមវពគឿងចពកេសិវា-

កម្មសា្ថ បនាវហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធផលែូេ វៅពករុងព្រះសីហនុ នា

ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកម្មករ ព្មទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យបញ្ហា ទរឹកសា្អ តសព៉បវ់ពបើពបាស់របស់ពបជា្ល-

រដ្ឋ វៅខាងលិចវជើងភនាបំូកវគា ភូមអិនលែងព់កវ ើ្ �ុំតាថន ពសរុក

ថព្នប ់វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-សួរសុែទុក្ខកម្មករ ព្មទាងំចុរះ្ិនិត្យវមើលការរ្រ្ពងកី

ទំនបទ់រឹក វដើម្សីតេុកទរឹកសា្អ តសព៉បព់បជា្លរដ្ឋ និងកម្មករ

វពបើពបាស់វៅរដូេពបាងំ វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេ

កំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៦ និងថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ទទួលជួបវភញៀេជាតិចំនួន៣០នាក ់អវញជា ើញមកទស្សន-

កិច្ចសិកសាវឈវាងយល់អំ្ី វហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធនានា វៅខាង
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លិចវជើងភនាបំូកវគា ភូមអិនលែងព់កវ ើ្ �ុំតាថន ពសរុកថព្នប ់

វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ទទួលជួបវភញៀេជាតិចំនួន៥០នាក ់អវញជា ើញមកទស្សន-

កិច្ចសិកសាវឈវាងយល់អំ្ី វហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធនានា និង

ទស្សនាសួនសតវាវៅតំបនអ់ភេិ្្ឍនក៍សិវទសចរណ៍ មោុង ឫទ្ធី
ខសនជយ័ វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ 

នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ទទួលជួបជាមយួនរឹងមននតេមីក្ីពកសួងវទសចរណ៍ អំ្ ី
ការោកប់ញ្ចូ លតំបនអ់ភេិ្្ឍនក៍សិវទសចរណ៍ មោុង ឫទ្ធ ី

ខសនជយ័ ចូលវៅកនាុងតំបនវ់ទសចរណ៍្ិសិដ្ឋផងខដរ វៅ

ភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២២ ខែ

កុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2វលាកជំទាេ ទី ្រូោ៉សុ ីពបធានគណភៈកម្មការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញ៖

-នាយំកវទយ្យទានពបវគនព្រះសង្ឃ វៅេតតេព្រះសុគន្ធ

៉នបុណ្យ ( វៅេតតេតាសរឹងហា ) និងចុរះសួរសុែទុក្ខពបជា្ល-

រដ្ឋខដលរងវពគារះវោយសារអគ្គីភយ័វេរះផទារះ វៅភូមកំចាត-់

ពោយ �ុំភនាបំាត ពសរុក្ញាឮ វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី២៥ 

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-សហការជាមយួនរឹងពករុមពគរូវ្ទ្យស្ម័ពគចិតតេរបស់ស៉-

គមវបសកកម្មសិកសាអាសីុ (AMS) ចុរះ្ិនិត្យ្យាបាលជំងឺ
ជូនពបជា្លរដ្ឋវោយឥតគិតថ ល្ែ វៅ�ុំភនាបំាត ពសរុក្ញាឮ 

វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី២៨ ទី២៩ និងថ្ងៃទី៣០ ខែមករា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែមករា និងថ្ងៃទី៥ និងថ្ងៃទី១៩ ខែ

កុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតដេម ្ ៉ុ្ ជរឹ្្៊ុយ ពបធានគណភៈ-

កម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាល 

និងសួរសុែទុក្ខពករុមពបរឹកសាសរ្ក ត ់វៅរាជធានីភនាវំ្ញ។ 

2នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ មាន 

សអំាន ពបធានគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជួបសំវណរះសំណាល និងសហការជាមយួនរឹងពករុមពគរូវ្ទ្យ

ស្ម័ពគចិតតេរបស់ស៉គមវបសកកម្មសិកសាអាសីុ(AMS)

ពបវទសបារាងំ ចុរះ្ិនិត្យ្យាបាលជំងឺជូនពបជា្លរដ្ឋវោយ

ឥតគិតថ ល្ែ វៅ�ំុថព្ទរឹង ពសរុកសីុធរកណាតេ ល វែតតេថព្ខេង។

2ឯកឧតតេម ្៉្ ្រ៊ុននាង ពបធានគណភៈកម្មការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖ 

-ជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខនសតេីខដលវទើបសព៉ល

កូនចំនួន៣៥នាក ់វៅ�ុពំតោងំខេង ពសរុកកណាតេ លសទារឹង 
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វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខវលាកនាយក 

វលាកពគរូ អនាកពគរូ វៅអនុេទិយាល័យពតោងំខេង ព្មទាងំ

្ិនិត្យការសាងសងរ់បងសាលា ការពកាលឥដ្ឋការ ោូឡាមុែ

សាលា និងការចាកដី់វរៀបចំទីធាលែ សព៉បវ់លងកីឡា វៅ

អនុេទិយាល័យពតោងំខេង ស្ថិតកនាុង�ុំពតោងំខេង ពសរុក

កណាតេ លសទារឹង វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យបញ្ចុ រះែណ្ឌ សី៉ និងសវ៉្ធ

សមទិ្ធផលនានា វៅេតតេអង្គជំុភនាចំចក វពកាមអធិបតីភា្

ឯកឧតតេមនាយឧតតេមវសនីយកិ៍តតេបិណ្ឌិ ត ្ុងី ្ុ៊រនម្ៀង 

និងវលាកជំទាេ ស្រ៉ន ចន្ី តំណាងដែ៏្ងែ់្ស់របស់សវមតេច

អគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ្៊ុន សសន នាយករដ្ឋមននតេី ថន

ព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា វៅ�ុពំទា ពសរុកកណាតេ លសទារឹង 

វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេម មខៀវ ្ ុត អនុពបធានគណភៈកម្មការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែពបជា្លរដ្ឋ វៅ

វែតតេតាខកេ និងវែតតេខកប នាថ្ងៃទីទី៦ ទី៧ និងថ្ងៃទី១១ ខែ

កុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។   

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យទក្ខិណានុប្ទានគពមបែ់ួប៣០

ឆ្នា  ំព្រះបរមស្សវមតេចព្រះពគរូឧបជឈាយកុ៍វមរុរាជ្យសិរ ី
យយមថរ មកើត វ៉យ អតីតព្រះពគរូវៅអធិការេតតេសំវរាង-

៉នជយ័ (វៅេតតេល្ាក) ព្មទាងំសវ៉្ធសមទិ្ធផលនានា  

វៅវែតតេកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេមសានសាតេ -

ចារ្យបណ្ឌិ ត ចាន់ ណាមរត៉ អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតេម អ៊ុក គង ់ស៉ជិកគណភៈកម្មការ

ទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញចូលរមួកនាុង្ិធីសវ៉្ធោកឱ់្យ

វពបើពបាស់អគារសិកសា១ែនាង ៉ន៥បនទាប ់វពកាមអធិបតីភា្

ដែ៏្ងែ់ស់្របស់សវមតេចពកឡាវហាម ស មខង ឧបនាយក-

រដ្ឋមននតេ ីរដ្ឋមននតេីពកសួងមហាថផទា វៅអនុេទិយាល័យសាវា យស 

ភូមសិាវា យស �ុំតាបោុន ពសរុកសខងក វែតតេបាតដ់ំបង។ 

2ឯកឧតតេមសានសាតេ ចារ្យបណ្ឌិ ត ចាន់ ណាមរត៉ 

អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ

ចំនួន១៤ពគរួសារ វៅវែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី២៩ និងថ្ងៃទី៣០

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួពបជំុជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសា�ំុ ពបធានភូម ិនិង

មននតេីពសរុក ព្មទាងំសូពតមនតេវ�ើងអគារសាលា�ុំសុ៊ង ពសរុក

សំ�ូត វែតតេបាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួ្ិធីបុណ្យ៉�បូជារាបប់ាពតព្រះសង្ឃចំនួន

៦៣អង្គ វៅេតតេពក្ំុវ្ពជ សរ្ក តវ់ការះោច ់ែណ្ឌ វពជាយ-

ចរ្វា រ នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួពបជំុជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសា�ំុ វដើម្ី្ ិភាកសាវលើ
គវព៉ងជួសជុលផលែូេកនាុងភូម ិបញ្ហា ោដុំរះ និងគវព៉ងចុរះជួប
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សួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋខដល៉នជីេភា្ែវារះខាត វៅវែតតេ

បាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-សួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាល

ជំងវឺៅវគហោ្ឋ ន វៅវែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី២៩ ខែមករា 

និងថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួពបជំុ្ិភាកសាផតេល់វយបល់សតេី្ី លទ្ឋផលការរ្រ

ឆ្នា ២ំ០១៩ និងវលើកទិសវៅអនុេតតេការរ្របនតេ ឆ្នា ២ំ០២០

វៅពសរុកសំ�ូត វែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០២០។

2ឯកឧតដេម ម៉ាន់ មឈឿន អនុពបធានគណភៈកម្មការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរមួពបជំុជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាសរ្ក តទ់ាងំ១០ ថន

ែណ្ឌ ទួលវគាក រាជធានីភនាវំ្ញ វដើម្ី្ ិនិត្យអំ្ីលទ្ធផលការ

អនុេតតេវគាលនវយបាយភូម ិសរ្ក ត់៉ នសុេត្ថិភា្ និងវលើក

ទិសវៅបវងកើនពបសិទ្ធភា្ការរ្រ បវពមើវសវាសំណូម្រជូន

ពបជា្លរដ្ឋវៅមូលោ្ឋ ន វលើការរ្រសណាតេ បធ់ានា បស់ាធា-

រណភៈ ការរ្រពគបព់គងដរឹកជញជាូ ន និងបងថ់្លែសំរាមតាម

វគាលការណ៍្្មីរបស់សាលារាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២៥ 

ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួពបជំុជាមយួនរឹងពបធានភូមទិាងំ១៣ ថនសរ្ក ត់

ទរឹកល្អកទី់២ វលើការរ្រ៖ ១-បនតេរមួគានា ខ្ទាសុំែភា្បរ្ក

ទបស់ាក តជ់ងឺេលែង COVID19។ ២-បនតេបវងកើនសកម្មភា្

ស៉គមមនុស្សចាស់។ ៣-បនតេចុរះផ្ស្វាផសាយឱ្យដល់ែនាង

ផទារះឱ្យពបជា្លរដ្ឋយល់ដរឹង និងសហការបងថ់្លែវសវាសំរាម

ពសបតាមវគាលការណ៍្្ម ីនាថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួពបជំុ្ិនិត្យេ្្ឍនភា្ការរ្រខែកុម្ភៈ ទិសវៅ

ជាអាទិភា្កនាុងខែមនីា ជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាសរ្ក តទ់ាងំ

១០ ថនែណ្ឌ ទួលវគាក រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ

ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេម បបាក់ ចមំរ ើន អនុពបធានគណភៈកម្មការ-

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖ 

-ជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីវបើកការោ្ឋ នសាងសងផ់លែូេវបតុង

៉នបវណាតេ យពបខេង២០០ខមោពត និងទទរឹង៥ខមោពត វៅភូមិ
កាតេ នរ់យ �ុំដំណាកអ់ំ្ិល ពសរុកអង្គសនាួល វែតតេកណាតេ ល 

នាថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចុរះ្ិនិត្យការោ្ឋ នសាងសងផ់លែូេវបតុង៉នពបខេង២០០

ខមោពត  និងទទរឹង៥ខមោពត វៅភូមកិាតេ នរ់យ  �ុំដំណាកអ់ំ្ិល  

ពសរុកអង្គសនាួល វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី១២ និងថ្ងៃទី២២ ខែ
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កុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេម ស្៉ន សុផីាន់ អនុពបធានគណភៈកម្មការ

ទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងនិស្សតិមហាេទិយាល័យ

កសិកម្ម ថនសាកលេទិយាល័យសាវា យវរៀង វៅវែតតេសាវា យ-

វរៀង ថ្ងៃទី១០ ទី១៧ និងថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាគណភៈអធិបតីកនាុង្ិធីសវ៉្ធអគារសិកសា 

ហុ៊ន ខសន សំវយោ ង វៅបរវិេណសាលាបឋមសិកសា ហុ៊ន

ខសន សំវយោ ង វៅភូមសំិវយោ ង �ុំសំវយោ ង ពសរុកកំ្ងវ់រាទ ៍

វែតតេសាវា យវរៀង នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម ស្្ 

ខន អនុពបធានគណភៈកម្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុពករុមពបរឹកសាវែតតេ ពករុមពបរឹកសាពករុង ពសរុក

�ុំ-សរ្ក តស់តេី្ី ការផ្ស្វាផសាយអនុពករឹត្យទាងំ៤ របស់រាជ-

រោ្ឋ ភបិាល កនាុងការវផទារអំណាច ធនធានឱ្យវៅថានា កវ់ពកាម

ជាតិ វៅសាលាវែតតេកំ្ ងស់្ឺ។

2នាថ្ងៃទី៣ ទី៤ និងថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ 

ឯកឧតតេម ណា ំទុំ វលខាធិការគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា 

បានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសា

�ំុ សរ្ក ត ់វៅវែតតេបាតដំ់បង ព្មទាងំបានផតេល់អណតេូ ងទរឹក

ចំនួន៥ វៅពសរុកភនាពំ រ្ឹក វែតតេបាតដំ់បង។

2នាថ្ងៃទី២៨ និងថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ 

ឯកឧតតេម អន ស៊ុ ំវលខាធិការគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា

និងឯកឧតតេម មឈើយ ចាន់ណា វលខាធិការគណភៈកម្ម-

ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញវគារ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្

ឯកឧតតេមនាយឧតតេមវសនីយ ៍ខូរ ឈា អនុរដ្ឋវលខាធិការ

ពកសួងការោរជាតិ វៅវគហោ្ឋ នស្ ស្ថិតកនាុងភូមវិលែ២

សរ្ក តព់្រះ្នាលែ  ពករុងវសរវីសាភណ័ វែតតេបនាទា យ៉នជយ័។

2ឯកឧតតេម អន ស៊ុ ំវលខាធិការគណភៈកម្មការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យ៉�បូជាវៅពបាសាទបនាទា យឆ្្ម រ

វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេម សក គរឹ្យ៉ាន ឧបនាយករដ្ឋ-

មននដេី វៅពសរុក្្ម្ួក វែតតេបនាទា យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ

២០២០។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការរ្រពបចាខំែ

មករា និងទិសវៅការរ្របនដេរបស់វែតតេបនាទា យ៉នជយ័

វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេម សក គរឹ្យ៉ាន ឧបនាយករដ្ឋ-

មននដេី វៅវែតតេបនាទា យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ២០២០។ 

2ឯកឧតតេម គរឹ្ ធា វលខាធិការគណភៈកម្មការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖   

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសវ៉្ធោកឱ់្យវពបើពបាស់អគារសិកសា

១ែនាង ខដលជាអវំណាយរបស់អង្គការសប្ុរសជនជបោុន 

វៅសាលាបឋមសិកសាតាសួស វៅភូមតិាសួស �ំុពតស់ 

ពសរុករ៉សខហក វែតតេសាវា យវរៀង នាថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខមននតេី បុគ្គលិក

វ្ទ្យ និងកងក ល៉ែ ងំពបចាកំារវៅមនទារីវ្ទ្យទួលសតេី វៅ�ុំ

ទួលសតេី ពសរុកចននាទា  វែតតេសាវា យវរៀង នាថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសវ៉្ធអគារសិកសា១ែនាង វៅសាលា

បឋមសិកសា ហុ៊ន ខសន សំវយោ ង វៅភូមឫិស្សលីាប �ំុ

សំវយោ ង ពសរុកកំ្ងវ់រាទ ៍វែតតេសាវា យវរៀង នាថ្ងៃទី១៣ ខែ
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កុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការរ្រវៅថានា កម់ូលោ្ឋ ន

និងទិសវៅនាវ្លខាងមុែ វៅវែតតេសាវា យវរៀង នាថ្ងៃទី១៥ 

ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសា�ំុសាវា យយ

និងវឈវាងយល់អំ្ី ភា្រកីចវពមើនរបស់�ុំសាវា យយខដល

ទទួលបានចំណាតថ់ានា កវ់លែ១ ព្មទាងំ្ិនិត្យសា្ថ នភា្ 

ការវលើកកម្ស់ជីេភា្រស់វៅរបស់ពបជា្លរដ្ឋ វៅកនាុង

ពសរុកសាវា យពជំ វែតតេសាវា យវរៀង និងទស្សនាសិប្កម្មផលិត

ពក៉ វៅភូមដិំណាកក់នទាួត និងទំបនទ់វនលែថេ ោកូទី២ វៅភូមិ
រវបារះព្ីង វែតតេសាវា យវរៀង នាថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតដេម មឈើយ

ចាន់ណា វលខាធិការគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាលរឭំកគុណពគរូ និងជួបជំុអតីត

សិស្សេទិយាល័យមង្គលបូរ ីវៅេទិយាល័យមង្គលបូរ ីស្ថិតកនាុង

�ំុឫស្សវីពកាក ពសរុកមង្គលបូរ ីវែតតេបនាទា យ៉នជយ័។

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ្ុំ 

សណាតេ ្រ ់វលខាធិការគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល និងខចកអំវណាយមនុស្ស

ធមជូ៌នពបជា្លរដ្ឋរ្យរងវពគារះ វៅកនាុងែណ្ឌ កំបូល ចំនួន

២.០២០ពគរួសារ វៅសាលាែណ្ឌ កំបូល ភូមតិានួន សរ្ក ត់

កំបូល ែណ្ឌ កំបូល រាជធានីភនាវំ្ញ។

2ថ្ងៃទី៩ ទី១២ ទី២០ និងថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០២០ ឯកឧតតេម ទរឹ្ ្ន វលខាធិការគណភៈកម្មការ

ទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញសហការជាមយួនរឹងពករុមពគរូវ្ទ្យ

ស្ម័ពគចិតតេ ចុរះ្ិនិត្យ្យាបាលជំងពឺបជា្លរដ្ឋ ព្មទាងំជួប

សំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសា�ំុ វស្មៀន វមភូម ិ

និងពបជា្លរដ្ឋ វៅ�ំុថព្ទរឹង ពសរុកសីុធរកណាតេ ល វែតតេ

ថព្ខេង។

2នាថ្ងៃទី១៤-១៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម

ថុង ចន ់ស៉ជិកគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសា�ំុ និងពបជា-

្លរដ្ឋ វៅវែតតេវការះកុង។

2នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ឱ 

សខុុ្  ស៉ជិកាគណភៈកម្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញ្ច ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធីបញ្ចុ រះធម្មសិលាព្រះេហិារ ពទីសុធារាម វៅ

ពសរុកខេម វែតតេព្រះេហិារ។

2ឯកឧតតេម ល ីសារ ីស៉ជិកគណភៈកម្មការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីវគារ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្ពបជា្លរដ្ឋ វៅ

ភូមកិំ្ ងវ់ករះ �ុំពតោងំសខងក ពសរុកទរឹកឈូ វែតតេកំ្ត នា

ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាគណភៈអធិបតីកនាុង្ិធីពបជំុបូកសរុបលទ្ធផល

ការរ្រពគរូបវពងៀនខែ្មរឥសាលែ មពបចាខំែមករា និងទិសវៅ

ការរ្រសព៉បខ់ែកុម្ភៈ វៅទសីានា កក់ារគណភៈអុី៉ំុ  វែតតេកំ្ត 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។
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-ជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងខចកធុងចវព៉រះ

ទរឹកសា្អ តជូនពបជា្លរដ្ឋចំនួន១០០ធុង វៅភូមតិាដរឹប 

សរ្ក តឥ់ណតេូ ងខែ្មរ ពករុងកំ្ត ពសរុកទរឹកឈូ វែតតេកំ្ត នា

ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពគរូបវពងៀនខែ្មរ

ឥសាលែ ម វៅមជ្មណ្ឌ លអុី៉ ំវសើហវាអីុី ភូមកិំ្ងវ់ការះ វែតតេ

កំ្ត នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ វៅ

ភូមទិួលពសរ្ ំ�ុំអវរ្ក ល ពសរុកតំណាកច់វង្អើរ វែតតេខកប 

នាថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខព្មទាងំឧបត្ថម្

អងករដល់ពគរូបវពងៀនខែ្មរឥសាលែ ម វៅភូមពិតោងំសខងក �ំុ

ពតោងំសខងក វែតតេខកប នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួជាគណភៈអធិបតីកនាុង្ិធីខចកវសៀេវៅសិកសា

ដល់វលាកពគរូ អនាកពគរូបវពងៀនខែ្មរឥសាលែ ម និងសិសសានុសិស្ស

កនាុងវែតតេកំ្តចំនួន៣ោនក់បាល ខដលជាអវំណាយរបស់

សប្ុរសជនមក្ីពបវទសសិងហាបុរ ីវៅទីសានា កក់ារអុី៉ ំភូមិ
កំ្ ងវ់ករះ �ំុពតោងំសខងក ពសរុកទរឹកឈូ វែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី

១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម សត 

ណា្ី ស៉ជិកគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសា�ំុ វមភូម ិ

វស្មៀន និងបងប្អូនពបជា្លរដ្ឋចំនួន២៥០នាក ់ថនពសរុក

អង្គរជំុ វែតតេវសៀមរាប។

2នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម ្ ួង ្រ៉យ

ស៉ជិកគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជួប

សំវណរះសំណាល និង្ិភាកសាការរ្រជាមយួនរឹងស៉ជិក

ពករុមពបរឹកសាពករុងបានលុង វដើម្វីឈវាងយល់អំ្ី េ្្ឍនភា្

ការរ្រ បញ្ហា ពបឈម និងដំវណារះពសាយ វៅពករុងបានលុង

 វែតតេរតនគិរ។ី

2នាថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ឃនួ

ឃនុ្ ីស៉ជិកាគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធីពបកាសទទួលសា្គ ល់ស៉សភា្គណភៈ-

កម្មការសាខាស៉គមនារកីម្ុជា វដើម្សីនតេិភា្ និងអភ-ិ

េ្្ឍន ៍វពកាមអធិបតីភា្វលាកជំទាេកិតតេិសង្គហបណ្ឌិ ត 

ស្ន៉ សអំន ឧបនាយករដ្ឋមននតេ ីរដ្ឋមននតេីពកសួងទំនាក-់

ទំនងជាមយួរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច វៅវែតតេ

កំ្ងធ់ំ។

2ឯកឧតតេម អ៊ុក គង់ ស៉ជិកគណភៈកម្មការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖   

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជាកសិករ 

អំ្ ីតថមលែវពមច ព្មទាងំកសិផលវផ្សងៗវទៀត និង្ិសា

អាហារជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសា�ំុសុ៊ង វៅពសរុកសំ�ូត វែតតេ

បាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខអាជាញ ធរពសរុក

សំ�ូត និង្ិភាកសាសតេី្ី លទ្ធផលការរ្រឆ្នា ២ំ០១៩ និង

ទិសវៅអនុេតតេបនតេឆ្នា ២ំ០២០ វៅពសរុកសំ�ូត វែតតេបាត-់

ដំបង នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសា�ំុ សរ្ក ត់

វស្មៀន និងនាយបោុសតេិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល�ំុ សរ្ក ត ់ពករុង 

ពសរុក ថនវែតតេឧតតេរ៉នជយ័ ព្មទាងំសវ៉្ធអណតេូ ងទរឹក

សា្អ តចំនួន៤កខនលែង វៅភូមពិតោងំ្្ម �ុ�ុំនរាម ពសរុក

បនាទា យពសី វែតតេវសៀមរាប នាថ្ងៃទី២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦ 

ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម សខុ 

យាត ស៉ជិកគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ចូលរមួពបជំុបូកសរុបការរ្ររណសិរ្សសាមគ្គីអភេិ្្ឍន៍

៉តុភូមកិម្ុជា វែតតេថព្ខេង ពបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ និងវលើកទិស-

វៅអនុេតតេនឆ៍្នា ២ំ០២០ ព្មទាងំ្ិធីពបកាសខតងតាងំ
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អនុពបធានអចិថពនតេយព៍បចាកំារ គណភៈក ្៉ម ធិការរណសិរ្ស

ពករុង ពសរុកទាងំ១៣ វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេម មសបាង 

សាោ៉ត ពបធានគណភៈក ្៉ម ធិការរណសិរ្ស សាមគ្គីអភ-ិ

េ្្ឍន៍៉ តុភូមកិម្ុជា វៅវែតតេថព្ខេង។

2នាថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម មៅ ឆន

ស៉ជិកគណភៈកម្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញចុរះ្ិនិត្យ

ការោ្ឋ នកំ្ ុងសាងសងព់្រះេហិារេតតេព្រះទវនលែ វៅ�ំុព្រះ-

ទវនលែ វែតតេសាវា យវរៀង។

2ឯកឧតតេម សាយ ្ូររនិ ស៉ជិកគណភៈកម្មការ

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសវ៉្ធសមទិ្ធផលនានា វៅកនាុងេតតេ

កបាលដំរ ី�ុំពតោងំផលែុង ពសរុក្ញាខពកក វែតដេត្ូង�្មុ ំ នា

ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខអតីតពបធាន

សាខាភូម ិវៅ�ំុដូនតី ពសរុក្ញាខពកក វែតតេត្ូង�្មុ ំ នា

ថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសវ៉្ធសមទិ្ធផលនានា វៅេតតេព រ្ឹត 

�ំុខពកក ពសរុក្ញាខពកក វែតតេត្ូង�្មុ ំ នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ 

ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីវបើកការោ្ឋ នសា្ថ នីយទរឹកសា្អ ត វៅ�ុំ

ជាច ពសរុកកំចាយ៉រ វែតតេថព្ខេង នាថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីខចកអវំណាយដល់ពសីតេពកីពក៉នថផទាវោរះ

 វៅវែតតេកំ្ងឆ់្នា ងំ វពកាមអធិបតីភា្សវមដេចវៅហាវា វាងំ

េរវេៀងជយ័ អធិបតីពសរឹរ្្គ រ គង់ សអំុល ឧបនាយករដ្ឋ-

មននតេី រដ្ឋមននតេីពកសួងព្រះបរមរាជវាងំ នាថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ 

ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេម មទ្ យទុ្ធី ស៉ជិកគណភៈកម្មការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យ៉�បូជា វៅេតតេសតា្ថ ធម្មេហិារ 

ភូមភិនាលំាេ �ំុ្ងទរឹក ពសរុកដំណាកច់វង្អើរ វែតតេខកប នាថ្ងៃទី

៨-៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-សួរសុែទុក្ខវលាកពបធានពបតិបតតេិសម្ន័្ធយុេជនពស-

ឡាញ់សនតេិភា្វែតតេខកប ខដលទទួលវពគារះថានា កច់រាចរណ៍

កំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅមនទាីរវ្ទ្យព្រះកុសមភៈ (វ្ទ្យ

វលាកសង្ឃ) រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០២០។

2នាថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ សុី

វេណា ថ្  ស៉ជិកាគណភៈកម្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញនាយំកអំវណាយខចកជូនដល់ពបជា្លរដ្ឋខដល

កំ្ ុងជួបការលំបាកចំនួន៥ពគរួសារ វៅ�ុំតាងំពកសំាង 

ពសរុកបាធាយ វែតតេកំ្ងច់ាម។

2ឯកឧតតេម សនួ លន់ ស៉ជិកគណភៈកម្មការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖ 

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងមននតេី ខដលបវពមើការ

វៅសាលាពសរុកអង្គធំ វៅពសរុកអង្គរធំ វែតតេវសៀមរាប នា

ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខពគរូវ្ទ្យ និងអនាកជំងឺ
ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅមណ្ឌ លសុែភា្ ស្ថិត

កនាុង�ំុលាងថដ ពសរុកអង្គរធំ វែតតេវសៀមរាប នាថ្ងៃទី១១ ខែ

កុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០៕
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សក្្មភា្សមាជិកប្រឹទ្ធសភាចូលរ ួ្ ក្ងុ្ិធីម្សេងៗ

2នាថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ស៉ជិក ស៉ជិកា
ព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន៥រូប បានអវញជា ើញចូលរមួសាដេ បប់ទបរ្ហា ញ 
និង្ិភាកសាការរ្រវពតៀមវរៀបចំកិច្ចពបជំុភា្ជាថដគូសភា
អាសីុ-អឺរ ោុបវលើកទី១១ (ASEP-១១) ជាមយួនរឹងវលាក 
នីកឡូ ូរណីាល់្ ី (Niccolo Rinaldi) ពបធានអង្គភា្
វគាលនវយបាយវព្ពបវទស ថនសភាអឺរ ោុបពបចាទីំពករុង
ពប៊ុចខសល និងវលាកជំទាេ Carmen Moreno ឯកអគ្គរដ្ឋទូត
សហភា្អឺរ ោុបពបចាវំៅកម្ុជា វៅសាលសននាិសីទបាយន័ 
ថនេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម យង៉់ 
សស្ ពបធានគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតេម 
សខុ ឥសាន ពបធានគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភាបាន
អវញជា ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុ វដើម្ី្ ិនិត្យេ្្ឍនភា្ថនការ
វរៀបចំឯកសារសព៉បកិ់ច្ចពបជំុភា្ជាថដគូសភាអាសីុ-អឺរ ោុប
វលើកទី១១ (ASEP-១១) វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេមកិតតេិ-
នីតិវកាសលបណ្ឌិ ត ស្រ៉ន ្រញ្ញា  ពបធានគណភៈកម្មការ
ទី១រដ្ឋសភា វៅសាលបាយន័ ថនេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម យង៉់ 
សស្ ពបធានគណភៈកម្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញ
ចូលរមួជាកិតតេយិសកនាុង្ិធីចវពមើនព្រះជន្មព្រះវៅអធិរាជ
ជបោុន តាមការអវញជា ើញ្ីឯកអគ្គរាជទូតជបោុន Mr.Mikami 

Masahiro Sachiko and Mrs.Mikami Sachiko វៅវគហោ្ឋ ន
របស់ឯកអគ្គរាជទូតជបោុន រាជធានីភនាវំ្ញ។

2ឯកឧតតេមបណ្ឌិ ត ្ុ៉ង ឫទ្ធី ពបធានគណភៈកម្មការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកម្មេធិីឱកាសធុរភៈកិច្ចកនាុងេស័ិយកសិកម្ម វៅ
កម្ុជាឆ្នា ២ំ០២០ វៅអគារេ្្ឍនភៈ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៦ 
ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុ វដើម្វីពតៀមវរៀបចំវេទិការវាងរាជ-
រោ្ឋ ភបិាល និងខផនាកឯកជនវលើកទី១៩ វោយ៉នការចូលរមួ
្ីសហពបធានពករុមការរ្រទាងំ១៣ ខផនាកឯកជន ថនវេទិកា
រាជរោ្ឋ ភបិាល-ឯកជន (G-PSF) វៅសភាោណិជជាកម្ម 
រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជាវាគ្មនិកិតតេិយសខចករខំលកបទ្ិវសាធនដ៍ល់សិស្ស
និសិ្សត សដេី្ី ការចាបវ់ផតេើមអាជីេកម្មដំបូងពតរូេយល់ដរឹងអវាីែលែរះ
វៅេទិយាសា្ថ នវាោ នោ់ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាកិតតេយិសកនាុង្ិធីពបគល់សញ្្ញ បពតជូននិស្សតិ
អធិការអបរ់ ំនិស្សតិបរញិ្្ញ បពតជានែ់្ស់ ពគរូបវពងៀនកពមតិ
ឧតដេម វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់សវមតេចអគ្គមហា-
វសនាបតីវតវជា ្ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋមននតេ ីថនព្រះរាជា-
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ណាចពកកម្ុជា វៅេទិយាសា្ថ នជាតិអបរ់ ំរាជធានីភនាវំ្ញ 
នាថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីមវហាពស្ គីហ្ូសណា ជបោុន 
កម្ុជា២០២០ (JAPAN CAMBODIA KIZUNA FESTIVAL 
2020)  វៅកនាុងអគារ  CJCC  ស្ថិតកនាុងសកលេទិយាល័យ
ភូមនិទាភនាវំ្ញ  រាជធានីភនាវំ្ញ  នាថ្ងៃទី២០  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម សខុ 
ឥសាន ពបធានគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតេម 
ឆ្យ វណាណា  វលខាធិការគណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 
បានអវញជា ើញចូលរមួជាកិតតេយិសកនាុង្ិធីអបអរសាទរែួប
អនុសសាេរយីវលើកទី៧១ ទិវាបុណ្យជាតិថនសាធារណរដ្ឋ
ឥណា្ឌ  វៅសណា្ឋ គារ�ឺរ ោូយោ ល់ រាជធានីភនាវំ្ញ។   

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ពករុមមតិតេភា្
ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា-ឥណា្ឌ   ដរឹកនាវំោយឯកឧតតេម  សខុ 
ឥសាន ពបធានគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធាន
ពករុម បានអវញជា ើញចូលរមួ្ិធី្ ិសាអាហារសាមគ្គជីាមយួ
នរឹងវលាកជំទាេ Monika Jain ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណា្ឌ ពបចាំ
ព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា វដើម្អីបអរសាទរែួបអនុសសាេរយី
វលើកទី៧១ ទិវាបុណ្យជាតិ ថនសាធារណរដ្ឋឥណា្ឌ  វៅ
សណា្ឋ គារសូហវាីខតល រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ទី 

្រូោ៉សុ ីពបធាន វលាកជំទាេ ឃនួ ឃនុ្ី ស៉ជិកា
គណភៈកម្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា វលាកជំទាេ មាន សអំាន 
ពបធាន និងវលាកជំទាេ ្ំុ សណាតេ ្់រ វលខាធិការគណភៈ-
កម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញចូលរមួកនាុងសននាិបាត
បូកសរុបលទ្ធផលការរ្រឆ្នា ២ំ០១៩ និងវលើកទិសវៅ
ការរ្របនតេឆ្នា ២ំ០២០  របស់ស៉គមនារកីម្ុជាវដើម្ី
សនតេិភា្  និងអភេិ្្ឍន ៍ វពកាមអធិបតីភា្វលាកជំទាេ
កិតតេសិង្គហបណ្ឌិ ត ស្៉ន សអំន ឧបនាយករដ្ឋមននតេី រដ្ឋ-
មននតេីពកសួងទំនាកទ់ំនងជាមយួរដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធសភា និង
អធិការកិច្ច វៅរាជធានីភនាវំ្ញ។

2វលាកជំទាេ ទី ្រូោ៉សុ ីពបធានគណភៈកម្មការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរមួជាកិតតេយិសកនាុង្ិធីវបើកសននាិបាតបូកសរុប
លទ្ធផលការរ្រឆ្នា ២ំ០១៩ និងវលើកទិសវៅការរ្រឆ្នា ំ
២០២០ របស់ពកសួងការបរវទស និងសហពបតិបតតេិការ
អនតេរជាតិ  វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេម  បបាក់  សខុុន 
ឧបនាយករដ្ឋមននតេ ីរដ្ឋមននតេីពកសួងការបរវទស និងសហ-
ពបតិបតតេិការអនតេរជាតិ វៅទីសតេីការពកសួងបរវទស និងសហ-
ពបតិបតតេកិារអនតេរជាតិ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

 -ចូលរមួជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីបិទសននាិបាតបូកសរុប
លទ្ធផលការរ្រឆ្នា ២ំ០១៩ និងវលើកទិសវៅការរ្រឆ្នា ំ
២០២០របស់ពកសួងការបរវទស  និងសហពបតិបតតេិការ
អនតេរជាតិ និង្ិធពីបកាសជាផលែូេការ ថនការវធវាើជា ្៉ច ស់ផទារះ
កិច្ចពបជំុកំ្ូលអាសីុ-អឺរ ោុបវលើកទី១៣ វពកាមអធិបតីភា្
ដែ៏្ងែ់្ស់របស់សវមតេចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ្ ៊ុន 
សសន នាយករដ្ឋមននតេ ីថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា វៅេ ិ៉ ន
សនតេិភា្ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

 -ចូលរមួជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីជបវ់លៀង កនាុងឱកាស
សននាិបាតបូកសរុបលទ្ធផលការរ្រឆ្នា ២ំ០១៩ និងវលើក
ទិសវៅការរ្រឆ្នា ២ំ០២០ របស់ពកសួងការបរវទស និង
សហពបតិបតតេិការអនតេរជាតិ វៅទីសតេីការពកសួងការបរវទស 
និងសហពបតិបតតេកិារអនតេរជាតិ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាថ្ងៃទី១៧  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០២០  វលាកជំទាេ 
មាន សអំាន ពបធានគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបាន
អវញជា ើញចូលរមួជាកិតតេយិសកនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផល
ការរ្រឆ្នា ២ំ០១៩ និងវលើកទិសវៅការរ្រឆ្នា ២ំ០២០ 
របស់ពករុមពបរឹកសាជាតិវដើម្នីសតេី វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្
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របស់សវមតេចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ្ ៊ុន សសន នាយក-
រដ្ឋមននតេី ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា វៅេ ិ៉ នសនតេិភា្។

2ឯកឧតតេម គង់ សាោជ ពបធានគណភៈកម្មការទី៩
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរមួជាកិតតេិយសកនាុង្ិធវីបើកការោ្ឋ នគវព៉ងវធវាើឱ្យ
ពបវសើរវ�ើងេញិកំណាតផ់លែូេជាតិវលែ២ និងផលែូេជាតិវលែ
២២ សរុបពបខេង៧២,១៧ គ.ម ចាប់្ ីរងវាងម់ូលតាវ ្្ម -
អូរចំបក ់និងវៅដល់អង្គតាវសាម វពកាមអធិបតីភា្ដ៏
ែ្ងែ់្ស់របស់សវមតេចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ្ ៊ុន សសន 
នាយករដ្ឋមននតេី ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា វៅភូមកិណាតេ ល 
សរ្ក តរ់លួស ែណ្ឌ ដវរ្ក  រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១១ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាកិតតេិយសកនាុង្ិធវីបើកឱ្យវពបើពបាស់ជាផលែូេការ 
ផលែូេជាតិវលែ៥៨ សរុបពបខេង១៧៤,១៦ គ.ម ្ ីពករុងវបាោ យ-
ខបោត វែតតេបនាទា យ៉នជយ័ ដល់ពករុងសំវរាង វែតតេបនាទា យ-
៉នជយ័ វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់របស់សវមតេចអគ្គ-
មហាវសនាបតីវតវជា ្៊ុន សសន នាយករដ្ឋមននតេី ថន
ព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា វៅភូមផិសារកណាតេ ល សរ្ក តផ់សារ-
កណាតេ ល ពករុងវបាោ យខបោត វែតតេបនាទា យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី២៦ 
ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម ្ុ៉រល លរ្ឹ  
អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា និងវលាកជំទាេ 
្ុំ សណាតេ ្រ ់វលខាធិការគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បាន
អវញជា ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុ្ិភាកសាការរ្រវពតៀមវៅចូល
រមួកិច្ចពបជំុគណភៈកម្មការនវយបាយ និងគណភៈកម្មការ
កិច្ចសហពបតិបតតេកិារ និងអភេិ្្ឍន ៍ថនសភានិយយភាសា
បារាងំ (APF) វៅសាលពបជុំបនាទា យពសី ថនេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2ឯកឧតតេម ម៉ាន់ មឈឿន អនុពបធានគណភៈកម្មការ-
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរមួជាកិតតេិយសកនាុង្ិធវីបើកមវហាពស្សិល្ភៈ
យុេជនទូទាងំពបវទស អបអរសាទរទិវាេប្ធមជ៌ាតិ ៣មនីា 

វលើកទី២២ ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលសននាិសីទចតុមុែ រាជធានី-
ភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ឧបត្ថម្្េកិាមយួចំនួនជូនមូលនិធិគន្ធបបុាផា  វៅមនទាីរ-
វ្ទ្យគន្ធបបុាផា  រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម ស្៉ន 
សុផីាន់ អនុពបធានគណភៈកម្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ
ចូលរមួពបជំុការរ្រវពតៀមវរៀបចំកិច្ចពបជំុភា្ជាថដគូសភា
អាសីុ-អឺរ ោុបវលើកទី១១ (ASEP-១១) វៅសាលសននាិសីទ
បាយន័ ថនេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2ឯកឧតតេម អន ស៊ុ ំវលខាធិការគណភៈកម្មការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុផ្ស្វាផសាយវសចកដេីសវពមចការបំវ្ញ
បខន្ថមស៉សភា្អនុគណភៈកម្មការទី៥ និងការវរៀបចំ
គវព៉ងចំណាយ និងខផនការការោររបស់អនុគណភៈកម្ម-
ការទី៥ កនាុងកិច្ចពបជំុភា្ជាថដគូសភាអាសីុ-អឺរ ោុបវលើកទី១១ 
(ASEP-១១) វៅសាលពបជំុបនាទា យពសី ថនេ ិ៉ នរដ្ឋសភា 
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុ្ិនិត្យ្ិភាកសាវលើពបធានបទ ថន
ពករុម្ិភាកសាទី៣ វដើម្វីរៀបចំែលែរឹមសារសព៉បព់ករុម្ិភាកសា
ទី៣ ថនកិច្ចពបជំុភា្ជាថដគូសភាអាសីុ-អឺរ ោុបវលើកទី១១ 
(ASEP-១១) វៅសាលពបជំុគណភៈកម្មការទី៨រដ្ឋសភា 
នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេម ឆ្យ វណាណា  វលខាធិការគណភៈកម្មការ
ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរមួជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីអបអរសាទរកនាុង្ិធីជួបជំុ
ពគរួសារ Hanan Lee និងពបគល់ោនររ្វា នជូ់នដល់សាខាវេនាើម
របស់ពករុមហុ៊ន AVN Trding Co,LTD វៅវភាជនីយោ្ឋ ន
ទវនលែបាសាក២់ភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុវពតៀមវរៀបចំកិច្ចពបជំុភា្ជាថដគូ
សភាអាសីុ-អឺរ ោុបវលើកទី១១ (ASEP-១១) វៅសាលពបជុំ
គណភៈកម្មការទី១០រដ្ឋសភា នាថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ្ុំ 
សណាតេ ្រ ់វលខាធិការគណភៈកម្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបាន
អវញជា ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុ វពតៀមវរៀបចំកិច្ចពបជំុភា្ជា
ថដគូសភាអាសីុ-អឺរ ោុបវលើកទី១១ (ASEP-១១) វៅសាល
ពបជំុគណភៈកម្មការទី៩រដ្ឋសភា៕



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា42

អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភាប្រជុំ្ូរកសរ្ុរលទ្ធ្លការងារ
ប្រចាសំខ្កោ និងកេំត់ទិសមៅការងារសខកុ្ ្ៈ ឆ្្២ំ០២០

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ អគ្គវលខាធិការ-
ោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាបានវរៀបចំកិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការរ្រ
ពបចាខំែមករា និងកំណតទ់ិសវៅការរ្រខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០
វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការ
ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា
វោយ៉នការអវញជា ើញចូលរមួ្ីថានា កដ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះ
អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ចាប់្ ីអនុពបធាននាយកោ្ឋ ន
វ�ើង។ 

កិច្ចពបជុំបូកសរុបលទ្ធផលការរ្រពបចាខំែមករាវនរះ ៉ន
ការវ�ើងវធវាើវសចកតេីរាយការណ៍អំ្ី លទ្ធផលការរ្រពបចាំ
ខែមករា និងវលើកទិសវៅការរ្រខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វោយ
ពបធាននាយកោ្ឋ នពសាេពជាេទូវៅ ពបធាននាយកោ្ឋ ន
បុគ្គលិក និងពបធាននាយកោ្ឋ ន្ត័៌៉ ន។

បនាទា ប់្ ីសាតេ បវ់សចកតេីរាយការណ៍របស់នាយកោ្ឋ នទាងំ
បីរចួមក ឯកឧតតេម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា
បានជព៉បជូនអង្គពបជំុអំ្ី សភា្ការណ៍អនតេរជាតិ តំបន់
និងសភា្ការណ៍ជាតិ ព្មទាងំវធវាើការបូកសរុបលទ្ធផល
ការរ្ររបស់អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វោយកត-់
ស ្៉គ ល់វ�ើញថា នាខែមករាវនរះ គឺជាខែវដើមឆ្នា ២ំ០២០
អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា៉នការរ្រម៉ញរឹកជាវពចើន
វៅពគបក់ារោ្ឋ ន វដើម្បីញ្ចបក់ាររ្រខដលវៅវសសសល់
កាល្ីឆ្នា ២ំ០១៩។ មយាោងវទៀត វនរះគឺជាជំហានដំបូងវដើម
ឆ្នា សំព៉បអ់នុេតតេនខ៍ផនការពបតិបតតេិឆ្នា ២ំ០២០ ពសបតាម
ពកបែណ័្ឌ យុទ្ធសានសតេសព៉ប់្ ពងរឹងសមត្ថភា្ព រ្ឹទ្ធសភា។
អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាបានយកចិតតេទុកោកែ់ស់្វលើ
ការខកសពមរួលសនទាស្សនព៍បាកវ់បៀេត្ស្្ម ីនិងអត្ថពបវយជន៍
បខន្ថមវផ្សងៗវទៀតសព៉បម់ននតេរីាជការ។ ចំវោរះមុែរ្រ
នីតិកម្មបានវរៀបចំ និងចាតខ់ចងការរ្រជូនថានា កដ់រឹកនា ំនិង

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ពបជំុគណភៈក ្៉ម ធិការអចិថននតេយច៍ំនួន
២វលើក និងពបជំុវ្ញអង្គព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន១វលើក បានយោ ង
ល្អពបវសើរ។ រឯីមុែរ្រតំណាង អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធ-
សភាបានចូលរមួវរៀបចំវេទិកា និងអមដំវណើ រស៉ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភាចុរះតាមមូលោ្ឋ ន វដើម្វីឈវាងយល់អំ្ីសុែទុក្ខ
វោរះពសាយបញ្ហា ពបឈម និងសំណូម្រនានារបស់ពបជា-
្លរដ្ឋ វៅរាជធានីភនាវំ្ញ និងតាមបណាតេ វែតតេ ពករុងនានា។ 

វោយខ�កសព៉បម់ែុរ្រអភេិ្្ឍនស៍ា្ថ បន័ ឯកឧតតេម
អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជា កថ់ា តាមរយភៈការវពបើ-
ពបាស់ពប្ន័្ធបវច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ន អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធ-
សភាបានែិតែំជំរុញការផតេល់វសវាឱ្យបានគាបព់បវសើរ វហើយ
បនតេែិតែំខកលម្អវសវាទាងំឡាយឱ្យវពបើពបាស់ តាមរយភៈ
ពប្ន័្ធបវច្ចកេទិយា្ត័៌៉ នជាអតិបរ៉ វដើម្កីាតប់ន្ថយ
ការវពបើពបាស់ពកោស។ ទនទារឹមវនារះកនាុងមុែរ្រកិច្ចសហ-
ពបតិបតតេកិារអនតេរជាតិ បាន្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំនងមតិតេភា្
និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការវលើពគបេ់ស័ិយ វោយរកសាបាននូេ
ភា្ជាថដគូជាមយួបណាតេ ពបវទស បណាតេ សភា និងថដគូ
អភេិ្្ឍនសំ៍ខាន់ៗ ជាវពចើនវទៀត។ វព្្ីវនរះ អគ្គវលខា-
ធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាពតរូេយកចិតតេទុកោក់្ ពងរឹងេនិយ័ និង
ការបនតេបណតេុ រះបណាតេ ល គឺជាអាទិភា្សព៉បវ់ោរះពសាយ
ចវំោរះករណីមននតេីវែសាយ និង្ិបាក ខដលចាបំាចព់តរូេពបឈម
វោរះពសាយ វោយសា្ម រតីទទួលែុសពតរូេទាងំអស់គានា ។

សព៉បខ់ែកុម្ភៈខាងមុែវនរះ ឯកឧតតេមអគ្គវលខាធិការ
ព រ្ឹទ្ធសភាបានកំណតឱ់្យពគបអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គវលខាធិការ-
ោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វៅខតបនតេផតេល់វសវាពទពទងដ់ល់មុែរ្រ
ទាងំ៥របស់ព រ្ឹទ្ធសភា និងបនតេែិតែំ្ពងរឹងសមត្ថភា្មននតេី
វដើម្ផីតេល់ភា្ស័កតេិសិទ្ធកិនាុងការផតេល់វសវាជូនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-
សភាឱ្យកានខ់តល្អជាលំោប៕់

(អត្ថបទ៖ េង ់សុជាតិ រូបភា្៖ គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតេម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អវញជា ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុ 

ទិដ្ឋភា្កិច្ចពបជំុបូកសរុប



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា

43

អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភាចុរះអនុសសេរេៈននការមយាគយលគ្់្
ជា្ួយនរឹងវិទយាសាថា នចក្វុិសយ័អាសុី

នាថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធ-

សភាបានវរៀប្ិធីចុរះហត្ថវលខាវលើអនុស្សរណភៈថនការ

វយគយល់គានា រវាងអគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា និងេទិយា-

សា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុ(AVI) វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតេម

អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា និងវលាក ឈាង

វណ្ណារិទ្ធ ពបធានេទិយាសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុ វៅសាល

ពបជំុ្ិវសស ថនេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងនាមអគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមឯក-

ឧតតេមផ្ទា ល់ ឯកឧតតេម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា

បានសខមតេងនូេការអបអរសាទរ និងវាយតថមលែែស់្ចំវោរះ

ការវបើកឱកាសថនកិច្ចសហពបតិបតិតេការកានខ់តជិតសនាិទ្ធ និង

ទូលំទូលាយ រវាងអគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា និងេទិយា-

សា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុ តាមរយភៈការផតេួចវផតេើម និងការសវពមច

បាននូេការចុរះអនុស្សរណភៈថនការវយគយល់គានា នាព្រឹក

វនរះ។

ឯកឧតតេម អ៊ុំ សារឹទ្ធ បានបញ្ជា កថ់ា អនុស្សរណភៈថន

ការវយគយល់គានា វនរះ ពតរូេបានវធវាើវ�ើងកនាុងវគាលបំណង

បវងកើតទំនាកទ់ំនងកិច្ចសហពបតិបតិតេការរវាងអគ្គវលខាធិការ-

ោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា និងេទិយាសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុ វដើម្ផីល

ពបវយជនគ៍ានា វៅេញិវៅមក កនាុងខផនាកពសាេពជាេ ការបណតេុ រះ-

បណាតេ ល ការវរៀបចំព រ្ឹតិតេការណ៍ និងការខចករខំលកផ្ស្វា-

ផសាយចំវណរះដរឹង និង្ត័៌៉ ន។ ខផ្អកតាមអនុស្សរណភៈថន

ការវយគយល់គានា វនរះ ភាគីទាងំ្ីរនរឹងអនុេតតេសកម្មភា្

រមួគានា  ខដលរមួ៉ន៖ ១-ការពសាេពជាេ និងវបារះ្ុម្ផសាយ

រមួគានា  និង២-ការវរៀបចំព រ្ឹតិតេការណ៍រមួគានា  ដូចជាសិកា្ខ -

សាលា ការវធវាើបាឋកថា និងការបណតេុ រះបណាតេ លភា្ជាអនាក

ដរឹកនា។ំ

ឯកឧតតេម អ៊ុំ សារឹទ្ធ បានជព៉បដល់អង្គ្ិធីថា អគ្គ-

វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាបានោកវ់ចញនូេវគាលការណ៍

្្មីវោយយកការពសាេពជាេជាសនាូល វដើម្បីវពមើវសវាដល់

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា កនាុងការអនុេតតេមុែរ្រទាងំ៣របស់ព្រឹទ្ធ-

សភា។ កតាតេ វនរះគឺ៉នភា្សីុសរ្វា កគ់ានា ជាមយួនរឹងេទិយា-

សា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុ ខដលពបមូលផតេុ ំវៅវោយអនាកពសាេពជាេ

ឯកឧតតេម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ ខ្លែងកនាុង្ិធីចុរះហត្ថវលខា

ទិដ្ឋភា្អនាកចូលរមួ្ិធីចុរះអនុស្សរណភៈថនការវយគយល់គានា
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៉នជំនាញចបាស់លាស់ និង៉នបទ្ិវសាធនែ៍ស់្នរឹង

ជួយ�ជំរុញការរ្រពសាេពជាេរបស់អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធ-

សភាឱ្យកានខ់ត៉នពបសិទ្ធភា្ែ្ស់ និងកានខ់តទូលំទូលាយ

ជាងមុនខ្មមយួកពមតិវទៀត។ 

ឯកឧតតេម អ៊ុំ សារឹទ្ធ ៉នជវំនឿវជឿជាកថ់ា តាមរយភៈ

សា្ម រតីថនកិច្ចសហពបតិបតិតេការ និងការវបតេជាញ ចិតតេរបស់សា្ថ បន័

ទាងំ្ីរ ខដលេលែុរះបញ្្ច ំងកនាុងអនុស្សរណភៈថនការវយគយល់

គានា វនរះ នរឹងសវពមចបាននូេការអនុេតតេសកម្មភា្រមួគានា កាន់

ខតវពចើននាវ្លខាងមុែ។ អគ្គលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា 

វពតៀមែលែួនកនាុងការវធវាើកិច្ចសហពបតិបតិតេការវ្ញវលញ និង

ជិតសនាិទ្ធជាមយួនរឹងេទិយាសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុ វដើម្ធីានា

ភា្វជាគជយ័ថនការអនុេតតេអនុស្សរណភៈថនការវយគយល់

គានា វនរះ។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ វលាក ឈាង វណ្ណារិទ្ធ ពបធាន

េទិយាសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុបានរមលែរឹកថា កាល្ីខែមិ្ ុនា

ឆ្នា ២ំ០១៩ កនលែងមកវនរះ អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា 

និងេទិយាសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុបានសហការគានា វរៀបចំសិកា្ខ -

សាលាសតេី្ី “ការេេិតតេថនភូមសិានសតេនវយបាយ និងការ

វលចវ�ើងថនវសដ្ឋកិច្ច្ីជី្ល” និងសកម្មភា្មយួចំនួន

វទៀតរចួមកវហើយ បោុខនតេមនិទានជ់ាផលែូេការ។ ការចុរះអនុ-

ស្សរណភៈថនការវយគយល់គានា វនរះ គឺវធវាើវ�ើងវដើម្បីនតេ្ពងរឹង

កិច្ចសហពបតិបតតេិការជាមយួនរឹងព រ្ឹទ្ធសភាឱ្យវៅជាផលែូេការ។

វលាក ឈាង វណ្ណារិទ្ធ បានបញ្ជា កថ់ា នាវ្ល្្មីៗ

វនរះ េទិយាសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុបានសហការជាមយួនរឹង

ពករុមការរ្រឯកសារកនាុងការជួយ�ដល់ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 

កនាុងការវរៀបចំកិច្ចពបជំុ ASEP ខដលនរឹងពបព រ្ឹតតេវៅកនាុងខែ

តុលាខាងមុែ ឱ្យទទួលបានវជាគជយ័។ ជាមយួគានា វនរះ

េទិយាសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុនរឹងបនតេកិច្ចសហការជាមយួនរឹង

ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ទាកទ់ងនរឹងកិច្ចពបជំុអនតេរជាតិវផ្សងៗ

វទៀត វដើម្វីធវាើយោ ងណាវលើកកម្ស់ការទូតសភា ្ីវពោរះថា

ការទូតសភាវនរះ ៉នសារសំខានណ់ាស់ វដើម្ជីំរុញមុែ៉ត់

ពបវទសជាតិ និងតួនាទីសភាកម្ុជាវលើឆ្កអនតេរជាតិ។ 

វលាកបានខ្លែងអំណរគុណចំវោរះព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបាន

សហការយោ ងល្អជាមយួនរឹងេទិយាសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុនា

វ្លកនលែងមក ជា្ិវសសឯកឧតតេម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គវលខា-

ធិការព្រឹទ្ធសភា ខដលវធវាើឱ្យកិច្ចសហពបតិបតតេិការវនរះពបព រ្ឹតតេ

វៅបានល្អពបវសើរ៕ 

(អត្ថបទ៖ ធុន គីមជី រូបភា្៖ េង ់សុជាតិ)

វលាក ឈាង េណ្ារទិ្ធ ខ ល្ែងកនាុង្ិធីចុរះហត្ថវលខា 

ឯកឧតតេម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ និងវលាក ឈាង េណ្ារទិ្ធ ចុរះអនុស្សរណភៈថនការវយគយល់គានា
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សក្្មភា្ថ្្ក់ដរឹកនាអំគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភាចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំ និង្ិធីម្សេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃអរ្្គ រ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជាអធិ-
បតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុជាមយួនរឹងអង្គភា្ចំណុរះែុទទាកាល័យ
អគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្បីូកសរុបលទ្ធផល
ការរ្រពបចាខំែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ និងការរ្រវផ្សងៗ វៅ
សាលពបជុំ្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលថ្ងៃចនទា ទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជាអធិ-
បតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុជាមយួនរឹងវលខាធិការអមគណភៈកម្មការ
ទាងំ១០ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ី្ ិភាកសាសតេី្ី ការរ្រទូវៅរបស់
វលខាធិការោ្ឋ នអមគណភៈកម្មការទាងំ១០ព រ្ឹទ្ធសភា និង
បញ្ហា វផ្សងៗ វៅសាលពបជំុ្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម អ៊ុំ 
សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជាអធិបតីភា្
កនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការរ្រ និងកំណតទ់ិសវៅ
ការរ្របនតេ វោយ៉នការអវញជា ើញចូលរមួ្ីថានា កដ់រឹកនាំ
ពគបអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ចាប់្ ី
អនុពបធានការយិល័យវ�ើង  វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាង-
ត្ូង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃសុពក ទី៣១ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ 
រត្ ឆវីលកេ៍្ អគា្គ ធិការ ថនអគា្គ ធិការោ្ឋ ន ថនអគ្គវលខា-
ធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធានគណភៈកម្មការពតរួត្ិនិត្យ
និងគណ:កម្មការពគបព់គងវបឡាវសាធននិេតតេន ៍បានដរឹកនាំ
កិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការរ្រពបចាឆំ្នា ២ំ០១៩ របស់
គណភៈកម្មការពតរួត្ិនិត្យ និងគណ:កម្មការពគបព់គងវបឡា-
វសាធននិេតតេន ៍វៅសាលពបជុំ្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃ្ុធ  ទី១២  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នា ២ំ០២០  វលាក 
សខុ សជុាតិ ថានា កដ់រឹកនាថំនែុទទាកាល័យអគ្គវលខាធិការ
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញវធវាើបទបរ្ហា ញសតេី្ី រចនាសម្ន័្ធ តួនាទី
ភារកិច្ចរបស់ព្រឹទ្ធសភា ជូនមននតេីទីចាតក់ារការរ្រព្ំខដន 
អគ្គបញ្ជា ការោ្ឋ នថនកងវយធ្លវែមរភូមនិទាចំនួន២៥នាក់
ខដលអវញជា ើញមកសិកសាវឈវាងយល់ វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃអរ្្គ រ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេម
គរឹ្ សចុបិតា អគ្គនាយករង ថនអគ្គនាយកោ្ឋ នវសវាចបាប ់
និងសមូហភា្ខដនដី និងវលាក តុន គន្ធ ូពបធាននាយក-
ោ្ឋ នពសាេពជាេចបាប ់បានអវញជា ើញចូលជួបសខមតេងការគួរសម
ជាមយួនរឹងឯកឧតតេម Muhammad Anwar នាយកពបតិបតតេិថន
េទិយាសា្ថ នពសាេពជាេសភាបាោ គសីា្ថ ន (PIPS) វៅេទិយាសា្ថ នពសាេ-
ពជាេសភាបាោ គសីា្ថ ន ទីពករុងអុីសាលែ មបាត ពបវទសបាោ គសីា្ថ ន៕






