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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភា 
អនុញ្ញា តឱ្យគណៈប្រតិភូសសតេតី ចូលជួ្រសម ត្េងការគួរស្

នារស�ៀលថ្ងៃចន្ទ ១៣សោច ខែមាឃ ឆ្នា ចំ �ំរទឹ្ធិ�័ក 

ព.�. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវលា

សមាោ ង ១៦:០០នាទី �សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេ ីសាយ ឈុំ

តបធានតពឹទ្�ភា ថនតពរះោជាណាចតកកមុ្ជា បានអនុញ្ញា ្

ឱ្យគណៈតប ធ្ិភូស�តេី ជាថ្នា កដឹ់កនាតំក�ួងកធិច្ចការនារ ីនធិង

ស្ថា បន័ពាកព់ន័្ មកពីថ្នា កជ់ា្ធិ នធិងថ្នា កស់តកាមជា្ធិ�រុប

ចំនួន១៥០នាក ់ដឹកនាសំោយសលាកជំទាវសវជ្ជបណ្ធិ ្ អុរឹង 

កន្ថា ផាវតី  រដ្ឋមសនតេីតក�ួងកធិច្ចការនារ ី ចូលជួប�ខមតេង

ការគួរ�ម កនាុងឱកា�ពធិធីអបអរស្ទរែួបទី១០៨ ថនទធិវា

អនតេរជា ធ្ិនារ ី៨មនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅវ ធិមានតពឹទ្�ភា។

បនា្ទ បពី់បានស្ដា បស់�ចកតេីោយការណ៍រប�់សលាកជំទាវ

រដ្ឋមសនតេីតក�ួងកធិច្ចការនារ ីោយការណ៍អំពី �មធិទ្ផល នធិង

វឌ្ឍនភាព  ខដលនារកីម្ុជាទទួលបានកន្លងសៅ  �សមតេច

វ ធិបុលស�នាភកតេ ីសាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្�ភា បាន�ខមតេង

នូវការសកា្�រស�ើរ នធិងអបអរស្ទរចសំពារះសជាគជយ័

ទាងំឡាយ ខដលសលាកជំទាវរដ្ឋមសនតេ ីតពមទាងំ�ហការ ី

បាននឹងកំពុងែធិ្ែំតបឹងខតបងបំសពញភារកធិច្ចកនាុងបុព្វសហ្ុ

សដើម្សី�តេី កដូ៏ចជាតបជាជនកម្ុជា �ំសៅឱ្យបងប្ូនទទួល

បានស�ចកតេី�ុែ �ុភមង្គល �ម្ូរ�បបាយ នធិងមានភាព

ថ្្ល្នាូរកនាុង�ង្គម។ �សមតេចតបធានតពឹទ្�ភា បានគាតំទ នធិង

អបអរស្ទរទធិវាអនតេរជា ធ្ិនារ ី៨មនីា ែួបសលើកទី១០៨ 

សតកាមតបធានបទ «សលើកកម្�់�មភាពសយនឌរ័ នធិងការ

គាពំារ�ង្គម សដើម្អីភធិវឌ្ឍធនធានមនុ�្ស» សដើម្ជីំរុញ

បខនថាមសទៀ្ កនាុងការសលើកកម្�់ស្ថា នភាពស�តេីកម្ុជា ជា

មាតេ យ ជាអនាកដឹកនាតំគរួស្រ នធិងជាឆ្ឹងែនាងថនស�ដ្ឋកធិច្ច នធិង

�ង្គមជា្ធិ សៅកនាុងស្ថា បន័រដ្ឋ ឬឯកជន តបកបសោយគុណ

�ម្្តេធិល្តបស�ើរ ទទួលបានសជាគជយ័តគបក់ធិច្ចការ កនាុងនាម

ជាពលរដ្ឋដល៏្តបស�ើរ ថន�ង្គមជា ធ្ិ។

�សមតេចតបធានតពឹទ្�ភា បានវាយ្ថម្លែ្�់សលើតបធាន

បទដ�ំ៏ខានស់នរះ ខដលបានសលើកស�ើងត�បតាមបរ ធិការណ៍

រប�់តបសទ�កម្ុជា ខដលោជរោ្ឋ ភធិបាល ថនតពរះោជាណា-

ចតកកម្ុជា បានែធិ្ែំតបឹងខតបងោកស់ចញជា�កម្មភាព 

គន្លឹរះ កនាុងការអនុវ្តេសគាលនសោបាយជា្ធិ គាពំារ�ង្គម

រប�់ោជរោ្ឋ ភធិបាល កនាុងសគាលសៅស ត្េ ្�ំខានស់ៅសលើការ

សលើកកម្�់�ីលធម ៌គុណធម ៌នធិងផតេល់្ថម្លដល់ស�តេីកម្ុជា 

សៅតគបក់ាលៈសទ�ៈ នធិងតគបទី់កខន្លង។ តាមរយៈការោក់

សចញសគាលនសោបាយ ឈនារះ ឈនារះ ឆ្នា ១ំ៩៩៨ ោជរោ្ឋ -

ភធិបាលកម្ុជា បាននាមំកនូវការបតងរួបបតងរួមជា ធ្ិ ខដលសធ្វើ

ឱ្យតបសទ�កម្ុជា មាន�ុែ�នតេធិភាព �ថាធិរភាព ឯកភាពជា ធ្ិ 

នធិង�នតេធិ�ុែ�ង្គម។  ទាងំអ�់សនរះ  បានបង្កលក្ខណៈងាយ

�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេី ស្យ ឈុ ំអនុញ្ញា ្ឱ្យគណៈតប ធ្ិភូស�ដាីដឹកនាសំោយសលាកជំទាវសវជ្ជបណ្ធិ ្ អុឹង កនាថា ្វ ី
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ត�រួលដល់តបសទ�កម្ុជាទទួលបានមុែមា្់្ ្មី តបកបសោយ

ភាពរងឹមា ំនធិង�ុែ�នតេធិភាពសពញសលញទូទាងំតបសទ�។ 

តបសទ�ជា ធ្ិមានការរកីចសតមើនសជឿនសលឿនជាលំោប ់នធិង

មានការអភធិវឌ្ឍសលើតគបវ់ ធិ�័យ។ តបជាជនកម្ុជាបាននឹង

កំពុងទទួលខផ្ល ្្ក ពី�ុែ�នតេធិភាព �ថាធិរភាពនសោបាយ នធិង

កសំណើ នស�ដ្ឋកធិច្ច ខដលអតតាថនភាពតកីតកត្រូវបានកា្់

បនថាយគួរជាទីក្�់មា្គ ល់។

�សមតេចតបធានតពឹទ្�ភា បានក្�់មា្គ ល់ថ្ តបធានបទ 

«សលើកកម្�់�មភាពសយនឌរ័ នធិងការគាពំារ�ង្គម សដើម្ី

អភធិវឌ្ឍធនធានមនុ�្ស»  មានសគាលបំណងបនតេអនុវ្តេ

សគាលនសោបាយ�មភាពសយនឌរ័ នធិងការគាពំារ�ង្គម 

ខដលជាចក្ខុវ ធិ�័យ�តមាបក់ស្ងតបសទ� ត្រូវបានតចបាច់

បញ្ចូ លជាអាទធិភាពរមួកនាុងការ�សតមចបានកធិច្ចអភធិវឌ្ឍធន-

ធានមនុ�្ស  ខដលបានបញ្្ជ កោ់ោ ងចបា�់ថ្  ការសលើក

កម្�់�មភាពសយនឌរ័ ការពតងឹងភាពអងអ់ាចរប�់ស�តេី 

នធិងសក្មងត�ី នធិងការគាពំារ�ង្គម គឺពធិ្ជាមានទំនាកទ់ំនង

គានា ោោ ងជធិ្�នាធិទ្។  តបពន័្គាពំារ�ង្គម  នធិងការពតងីក

�ំណាញ់�ុវ្ថាធិភាព�ង្គម  ពធិ្ជារមួចំខណកោោ ង�ំខាន ់

កនាុងការការពារ�ធិទ្ធិត�ីតេ ការពតងឹងអំណាចដល់ស�តេី សក្មងត�ី 

នធិងសលើកកម្�់�មភាពសយនឌរ័។ 

កនាុងនាមស្ថា បន័តពឹទ្�ភា  នធិងកនាុងនាម�សមតេច ្្ទ ល់ 

�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេ ីសាយ ឈុ ំបានសកា្�រស�ើរ នធិង

អបអរស្ទរសោយសស្្ម រះចំសពារះ�មធិទ្ផល ខដលបានសកើ្

ស�ើងពីការែធិ្ែំតបឹងខតបងរប�់តក�ួងកធិច្ចការនារ ីគណៈ-

កមា្ម ធធិការជា្ធិសលើកកម្�់�ីលធម�៌ង្គម ្ថម្លស�តេី នធិង

តគរួស្រខែ្មរ នធិងតករុមតបឹកសាជា ធ្ិកម្ុជាសដើម្សី�តេី កនាុងការសធ្វើ

ឱ្យកានខ់្តបស�ើរស�ើងនូវស្ថា នភាព ជីវភាព �ធិទ្ធិ ឋានៈ 

នធិង្ួនាទីរប�់ស�តេីកម្ុជា។ សជាគជយ័ដធ៏ំសធងរប�់តក�ួង

ទាងំអ�់សនរះ បានសឆ្លើយ្បជាវ ធិជ្ជមានសៅនឹងខផនការយុទ្-

ស្ស�តេច្ុសកាណដំណាកក់ាលទី៤ រប�់ោជរោ្ឋ ភធិបាល 

សដើម្ ី «កសំណើ នការងារ  �មធម ៌ នធិងតប�ធិទ្ភាព»  នធិង

ខផនការយុទ្ស្ស�តេនាររី្នៈរប�់តក�ួងកធិច្ចការនារ។ី 

�សមតេចតបធានតពឹទ្�ភាបានបញ្្ជ កថ់្ តពឹទ្�ភាខដល

ជាស្ថា បន័នី្ធិប្ញញា្តេធិ មានមុែងារពធិនធិ្្យ នធិងឱ្យសោបល់

សលើអ្ថាបទចបាប ់ខដលអនុម័្ សោយរដ្ឋ�ភា។ តពឹទ្�ភា

�ហការជាមយួនឹងរដ្ឋ�ភា នធិងោជរោ្ឋ ភធិបាល សដើម្សីរៀបចំ

ឱ្យសចញជារូបោងនូវកម្មវ ធិធី នធិងតប ធ្ិទធិនថនការកស្ងចបាប់

�តមាបឆ់្នា នីំមយួៗ។ តពឹទ្�ភាផតេល់ការគាតំទ នធិងសលើក

ទឹកចធិ្តេដល់ោជរោ្ឋ ភធិបាល កនាុងការអនុវ្តេសគាលនសោបាយ

ជា្ធិ នធិងបានពធិនធិ្្យស�ើងវ ធិញ តពមទាងំផតេល់អនុស្�ន៍

នូវោល់អ្ថាបទចបាប ់ខដលពាកព់ន័្ ្្ទ ល់នឹងបញ្ហា ស�តេី នធិង

សក្មងត�ី  ខដលជាឧបករណ៍គ ធ្ិយុ្តេ�តមាបក់ារអនុវ្តេ

�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេី ស្យ ឈុ ំ�ំសណរះ�ំណាលជាមយួគណៈតប្ធិភូនារ ី
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សគាលនសោបាយជា្ធិ�តេីពី �មភាពសយនឌរ័ កធិច្ចការពារ

�ធិទ្ធិ នធិងផលតបសោជនស៍�តេី កដូ៏ចជាអនុ�ញ្ញា  នធិងពធិធី

ស្រអនតេរជា ធ្ិពាកព់ន័្នឹងបញ្ហា ស�តេី។

តាងនាមឱ្យ�មាជធិក �មាជធិកាតពឹទ្�ភា ខដល្ំណាង

ឱ្យឆន្ទៈតបជាពលរដ្ឋកម្ុជាទាងំមូល �សមតេចតបធានតពឹទ្-

�ភាបានអរះអាងថ្ នឹងបនតេការគាតំទចំសពារះការតាកខ់្ង

ចបាប ់ការពធិនធិ្្យ ការអនុម័្  នធិងតាមោនការអនុវ្តេចបាប់

សផ្សងៗ�ំសៅសធ្វើោោ ងណាឱ្យចបាបទ់ាងំសនារះ មានការសឆ្លើយ-

្បសៅនឹងសយនឌរ័ សពាលគឺសដើម្បីសតមើផលតបសោជន៍

តបកបសោយ�មភាព សដើម្តីបជាពលរដ្ឋទាងំតបរុ� ទាងំ

ត�ី។

សៅកនាុងឱកា�សនរះ  �សមតេចតបធានតពឹទ្�ភាបាន

�ំណូមពរដល់តក�ួង ស្ថា បន័រដ្ឋ នធិងឯកជន អង្គការជា ធ្ិ 

អនតេរជា្ធិ នធិង�ង្គម�ីុវ ធិល ជាពធិស��សលាកជំទាវ ឯកឧ្តេម 

សលាកត�ី សលាក នធិងអនាកនាងកញ្ញា ទាងំអ�់ ខដលមាន

វ ត្េមានសៅទសីនរះ �ូមបនតេកធិច្ចែធិ្ែំតបឹងខតបងសនរះ្សៅសទៀ្ 

សោយសធ្វើោោ ងណាពតងឹងការអបរ់�ីំលធម ៌�ុជីវធម ៌បសង្កើន

ចំសណរះដឹងនធិងជំនាញ រមួគានា បនតេអនុវ្តេនូវអនុស្�ន៍្ ្មីៗ

ទាងំឡាយរប�់ោជរោ្ឋ ភធិបាលកម្ុជា កនាុងការសលើកកម្�់

�មភាពសយនឌរ័ នធិងការគាពំារ�ង្គម សដើម្អីភធិវឌ្ឍធនធាន

មនុ�្សឱ្យបានទាន�់ភាពការណ៍ នធិង�មយ័កាលសៅកនាុង

តបសទ� កនាុង្ំបន ់នធិង�កលសលាក។

�សមតេចតបធានតពឹទ្�ភា បានអំពាវនាវដល់�មាជធិក 

�មាជធិកាតករុមតបឹកសាឃំុ �ងា្ក ្ទ់ាងំអ�់ អសញ្ជ ើញសៅចូល

រមួសបារះសឆ្នា ្សតជើ�តាងំតករុមតបឹកសាោជធានី សែ្តេ តករុង ត�រុក 

នធិងែណ្ ខដលនឹងតបតពឹ្តេសៅនាថ្ងៃទី២៧ ខែឧ�ភា ឆ្នា ំ

២០១៩ ខាងមុែសនរះ ឱ្យបានតគប់ៗ គានា  សដើម្ចូីលរមួសតជើ�-

សរ ើ�អនាកដឹកនាសំៅតាមោជធានី សែ្តេ តករុង ត�រុក នធិងែណ្ 

រប�់ែ្លួន  ខដលជាអនាកដឹង�ុែទុក្ខតបជាជន  មានបទ-

ពធិសស្ធន ៍ មាន�ម្ថាភាព  អាចបសតមើតបជាពលរដ្ឋ  សៅ

តាមមូលោ្ឋ នតបកបសោយតប�ធិទ្ភាព៕

(អ្ថាបទ៖ សលាក នុ្ �ច្ចៈ រូបភាព៖ សលាក គងោ់ោ រនី)

ទធិដ្ឋភាពកនាុងពធិធី�ំសណរះ�ំណាល

�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេ ីស្យ ឈុ ំតបគល់វ្ថាុអនុ�្សវរយីដល់គណៈតប ធ្ិភូនារ ី
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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភា ទទួលជ្ួរសវន្ការ
ជា្ួយនរឹងប្រធានរដ្ឋ ននសាធារណរដ្ឋសង្គ្និយ្មវៀតណា្

នាតពកឹថ្ងៃអងា្គ រ ៧សោច ខែមាឃ ឆ្នា ចំ �ំរទឹ្ធិ�័ក ព.�.
២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ សវលាសមាោ ង
៩:១៥នាទី �សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេ ីសាយ ឈុ ំតបធាន
តពឹទ្�ភា ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា បានទទួលជួប�វនា-
ការជាមយួនឹងឯកឧ្តេម មងវៀន ភូបតរុង (NGUYEN PHU 

TRONG) អគ្គសលខាធធិការ ថនគណៈកមា្ម ធធិការមជ្ធិមបក្ស
កុម្មុយនី�តេ នធិងជាតបធានរដ្ឋ ថនស្ធារណរដ្ឋ�ង្គមនធិយម
សវៀ្ណាម កនាុងឱកា�ខដលឯកឧ្តេមដឹកនាគំណៈតប ធ្ិភូ
ជានែ់្�់មកបសំពញទ�្សនកធិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ សៅតពរះោជាណា-
ចតកកម្ុជា សៅវ ធិមានតពឹទ្�ភា។ 

កនាុងនាមតពឹទ្�ភា នធិងតបជាជនកម្ុជា �សមតេចវ ធិបុល-
ស�នាភកតេ ីសាយ ឈុ ំបាន�ខមតេងនូវមសនា�សញ្ច្នា
�បបាយរកីោយថតកខលង  នធិងស្្វ គមនដ៍ក៏កស់ ត្េ បំផុ្
ចំសពារះឯកឧ្តេមតបធានរដ្ឋសវៀ្ណាម នធិងគណៈតប ធ្ិភខូដល
បានអសញ្ជ ើញមកបំសពញទ�្សនកធិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ សៅតពរះោជា-
ណាចតកកម្ុជា។ �សមតេចតបធានតពឹទ្�ភា បានវាយ្ថម្ល

ែ្�់ នធិងចា្ទុ់កដំសណើ រទ�្សនកធិច្ចរប�់ឯកឧ្តេម មងវៀន 
ភូបតរុង នាឱកា�សនរះ គឺជាដំសណើ រទ�្សនកធិច្ចតបវ្តេធិស្ស�តេ 
ខដលបាននាមំកនូវផលតបសោជនដ៍ធ៏សំធង�តមាបត់បជាជន 
នធិងតបសទ�ទាងំពីរ ទាងំកនាុងសពលបច្ចុប្ននាកដូ៏ចជានាសពល
អនាគ្។ 

កនាុងឱកា�ជំនួប�វនាការសនរះ ឯកឧ ត្េម មងវៀន ភបូតរុង 
បានបញ្្ជ កថ់្ ដំសណើ រទ�្សនកធិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋរប�់ឯកឧ្តេម
នាសពលសនរះ គឺសដើម្ជីំរុញ នធិងពតងឹងពតងីកខ្មសទៀ្នូវ
ចំណងមធ្ិ តេភាព ស្មគ្គីភាព នធិងកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិរវាង
តបសទ�ទាងំពីរ ខដលពីមយួថ្ងៃសៅមយួថ្ងៃកានខ់្ជធិ្�នាធិទ្ 
មានតប�ធិទ្ភាព នធិងមានលទ្ផលសតចើនជាងសនរះខ្មសទៀ្។ 
តបសទ�ទាងំពីរមានទំនាកទ់ំងជាមយួគានា តាងំពីយូរលង ់
ណា�់មកសហើយ សហើយទំនាកទ់ំនង នធិងកធិច្ច�ហតប ធ្ិ-
ប្តេធិការសនរះមានការរកីចសតមើនសលើតគបវ់ ធិ�័យ ទាងំអង្គការ
នី្ធិប្ញញា្តេធិ នធិងអង្គការនី្ធិតប ធ្ិប្តេធិ ថនតបសទ�ទាងំពីរ។ 

ឯកឧ្តេម  មងវៀន  ភបូតរុង  បានមានតបស្�នថ៍្ 
តពឹទ្�ភាកម្ុជា  នធិងរដ្ឋ�ភាសវៀ្ណាម  ខ្ងខ្មានការ

្្ល �់បតេូរគណៈតប ធ្ិភូគានា សៅវ ធិញសៅមក  សដើម្ដីកត�ងប់ទ-
ពធិសស្ធនក៍ារងាររវាងស្ថា បន័ទាងំពីរសនរះ។  ជាមយួគានា សនរះ
ឯកឧ្តេមបានខ ្្លងអំណរគុណោោ ងសស្្ម រះ�្ម័តគចំសពារះការ
ជួយ�ឧប្ថាម្គាតំទោោ ងធសំធងពីតបជាជន តពឹទ្�ភា រដ្ឋ�ភា 
នធិងោជរោ្ឋ ភធិបាលកម្ុជា ចំសពារះតបជាជនសវៀ្ណាម។

សៅកនាុងឱកា�សនារះខដរ �សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេ ីសាយ 
ឈុ ំបានខ ្្លងអំណរគុណចំសពារះតបស្�នដ៍ថ៏ ្្លថ្្ល រប�់
ឯកឧ្តេម  មងវៀន  ភបូតរុង  ខដលបានខ្្លង�រស�ើរអំពី 
ទំនាកទ់ំនងមធ្ិ តេភាព  ស្មគ្គីភាព  នធិងកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការ

�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេី ស្យ ឈុ ំនធិងឯកឧ្តេម សង្វៀន ភូត្រុង 

ទធិដ្ឋភាពកនាុងជំនួប�វនាការ
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ដល្៏តបថពរវាងតបជាជនថនតបសទ�ទាងំពីរ កដូ៏ចជាការ
រកីចសតមើនរប�់តបសទ�កម្ុជានាសពលបច្ចុប្ននា។ �សមតេច
តបធានតពឹទ្�ភា បាន�ខមតេងនូវការគាតំទោោ ងសពញទំហឹង
ចំសពារះកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការរវាងរោ្ឋ ភធិបាល ថនតបសទ�ទាងំ
ពីរ សហើយបានចា្ទុ់កលទ្ផលថនកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការ 
សនារះ គឺជាមូលោ្ឋ នតគឹរះរមួចខំណកដល់ការខ្រកសា�នតេធិភាព 
�ថាធិរភាព នធិងការអភធិវឌ្ឍសៅតពរះោជាណាចតកកម្ុជា ទាងំ
កនាុងសពលបច្ចុប្ននា នធិង្សៅអនាគ្។ 

�សមតេចតបធានតពឹទ្�ភាបានបញ្្ជ កថ់្  តពឹទ្�ភា
កម្ុជាមានកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការោោ ងល្ជាមយួនឹងរដ្ឋ�ភា
សវៀ្ណាម រមួទាងំកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការសទ្វភាគី ពហុភាគី 
កនាុងតកបែណ្័ថនកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការថ្នា ក់្ ំបន ់នធិងអនតេរ-
ជា្ធិ ដូចជា៖ AIPA, APPF, IPU នធិង CLV ជាសដើម។

កនាុងនាមតពឹទ្�ភាកម្ុជា �សមតេចតបធានតពឹទ្�ភាបាន
ខ្្លងអំណរគុណោោ ងតជាលសតរៅដល់រដ្ឋ�ភាសវៀ្ណាម 
ខដលខ្ងខ្ផតេល់ជំនួយឧប្ថាម្ជាបនតេបនា្ទ បដ់ល់តពឹទ្�ភា
ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា។ ជំនួយឧប្ថាម្ទាងំសនារះ ពធិ្
ជាបានរមួចំខណកដល់ការសលើកកម្�់�ម្ថាភាពស្ថា បន័ 
នធិងសលើកកម្�់�ម្ថាភាពមសនតេីោជការ ថនអគ្គសលខាធធិការ-
ោ្ឋ នតពឹទ្�ភា សហើយតពឹទ្�ភាបាននឹងកំពុងសតបើតបា�់
ជំនួយឧប្ថាម្ទាងំអ�់សនារះ  តបកបសោយតប�ធិទ្ភាព 
សោយស្្ម រ្ីទទួលែុ�ត្រូវែ្�់។ 

កនាុងនាមតពឹទ្�ភា នធិងតបជាជនកម្ុជា �សមតេចតបធាន
តពឹទ្�ភាបានខ្្លងអំណរគុណ នធិងដឹងគុណជានធិច្ចចំសពារះ
បក្ស រដ្ឋ នធិងតបជាជនសវៀ្ណាម ខដលខ្ងខ្ជួយ�ឧប្ថាម្
គាតំទោោ ងធសំធងដល់បុព្វសហ្ុដត៏្ឹមត្រូវ នធិងយុ្តេធិធមរ៌ប�់
តបជាជនកម្ុជាកនាុងតគបដំ់ណាកក់ាលទាងំអ�់។

�សមតេចតបធានតពឹទ្�ភា បានអរះអាងជា្្មីនូវការសបតេជាញា

ចធិ្តេឥ្ងាកសរ សដើម្បីនតេពតងឹង នធិងពតងីកនូវចំណងស្មគ្គី-
ភាព មធ្ិ តេភាព នធិងកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការរវាងតបជាជន ថន
តបសទ�ទាងំពីរ សតកាមពាក្យសស្្ល ក អនាកភូមធិផងល្ មធ្ិ តេភាព
ជាតបថពណី កធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការតគបវ់ ធិ�័យ នធិងយូរអខង្វង។ 
ជាមយួគានា សនរះ �សមតេចតបធានតពឹទ្�ភាបានសលើកទឹកចធិ្តេ
ដល់រោ្ឋ ភធិបាល ថនតបសទ�ទាងំពីរ កនាុងការចរចាបញ្ចបស់លើ
បញ្ហា តពំខដន សដើម្ឈីានសៅ�សតមចថនការសបារះបសងា្គ ល 
នធិងការងារែណ្�ីមារវាងតបសទ�ទាងំពីរឱ្យបានតគប�់ព្វ 
កានខ់្ឆ្ប ់នធិងល្តបស�ើរ កនាុងសនារះសដើម្កីស្ងតពំខដន
កម្ុជា-សវៀ្ណាម ជាតពំខដន�នតេធិភាព មធ្ិ តេភាព �ហតប្ធិ-
ប្តេធិការ នធិងការអភធិវឌ្ឍ។

ឯកឧ្តេម  មងវៀន  ភូបតរុង  បានខ ្្លងអំណរគុណ  នធិង
ឯកភាពទាងំត�រុងចំសពារះតបស្�នដ៍ម៏ាន្ថម្លរប�់�សមតេច
តបធានតពឹទ្�ភា ខដលបានសលើកស�ើងអំពី ទំនាកទ់ំនង
តបកបសោយខផ្ល ្្ក រវាងតបសទ�ទាងំពីរ សហើយនឹងបនតេកធិច្ច 
�ហតប ធ្ិប្តេធិការជាមយួគានា កនាុងការអភធិវឌ្ឍឱ្យកានខ់្មាន
តប�ធិទ្ភាព ជាពធិស��សលើោល់អ្វីៗខដលតបសទ�ទាងំពីរ
បានចុរះកធិច្ចតពមសតពៀងជាមយួគានា ។ ឯកឧ្តេមបានបញ្្ជ ក់
ថ្ ទំនាកទ់ំនងថនតបសទ�ទាងំពីរ�ថាធិ្កនាុងស្្ម រ្ីភូមធិផង 
របងល្តបថពជាមយួគានា  នធិងមធ្ិ តេភាពជាតបថពណី កធិច្ច�ហ-
តប ធ្ិប្តេធិការសលើតគបវ់ ធិ�័យ រងឹមាយូំរអខង្វង។ តបសទ�សវៀ្-
ណាមមធិនអាចបសំភ្លចបានសទ នូវការជួយ�ឧប្ថាម្គាតំទដ៏
ធសំធងរប�់តបសទ� នធិងតបជាជនកម្ុជា កនាុងបុព្វសហ្ុ្�ូ៊ 
សកៀកស្្ម គានា តបឆ្ងំពួកអាណានធិគមនធិយម សដើម្បីុព្វសហ្ុ
ឯកោជ្យជា ធ្ិពីមុនមក នធិងបុព្វសហ្ុកស្ងតបសទ�ជា ធ្ិ
នាសពលបច្ចុប្ននាសនរះ៕
(អ្ថាបទ៖ សលាក នុ្ �ច្ចៈ រូបភាព៖ សលាក គងោ់ោ រនី)

�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេី ស្យ ឈុ ំអសញ្ជ ើញ្្រូបអនុ�សាវរយីជាមយួគណៈតប ធ្ិភូជានែ់្�់សវៀ្ណាម
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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភា  អនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាហ្សាកស់ាថា ន
ចូលជួ្រសម ត្េងការគួរស្

នាថ្ងៃទី១៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវលាសមាោ ង១០:០០

នាទតីពឹក  �សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេ ី សាយ  ឈុ ំ តបធាន

តពឹទ្�ភា  ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា  បានអនុញ្ញា ្ឱ្យ

ឯកឧ្តេម Beketzhan Zhumakhanov ឯកអគ្គរដ្ឋទូ្វ ធិស្មញញា  

នធិងសពញ�ម្ថាភាព ថនស្ធារណរដ្ឋកាហសាកស់្ថា ន តបចាំ

តពរះោជាណាចតកកម្ុជា នធិងជាសតប�ធិ្ពធិស��រប�់�ភា

ថនស្ធារណរដ្ឋកាហសាកស់្ថា ន ចូលជួប�ខមតេងការគួរ�ម 

សៅវ ធិមានតពឹទ្�ភា។

សៅកនាុងឱកា�សនារះ ឯកឧ្តេម Beketzhan Zhumakhanov 

បានខ្្លងអំណរគុណោោ ងតជាលសតរៅចំសពារះ �សមតេចតបធាន

តពឹទ្�ភា  ខដលបានចំណាយសពលសវលាដម៏ាន្ថម្ល 

អនុញ្ញា ្ឱ្យឯកឧ្តេមចូលជួប�ខមតេងការគួរ�មនាសពល

សនរះ។ កនាុងនាម�ភាថនស្ធារណរដ្ឋកាហសាកស់្ថា ន �ភា

�ហពន័្រ�ុ្ុស ីនធិង�ភាថនស្ធារណរដ្ឋកូសរ ោ ឯកឧ្តេមបាន

នាយំកនូវលធិែធិ្អសញ្ជ ើញ�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេ ីសាយ 

ឈុ ំតបធានតពឹទ្�ភា សៅចូលរមួកធិច្ចតបជំុសវទធិកាតបធាន

�ភាតបសទ�្ំបនអឺ់រ ោុប-អា�ីុសលើកទី៤ សៅថ្ងៃទី២៣ ដល់

ថ្ងៃទី២៤  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩ខាងមុែសនរះ  សៅតបសទ�

កាហសាកស់្ថា ន។

ឯកឧ្តេម Beketzhan Zhumakhanov បាន�ខមតេងនូវ

ស�ចកតេីរកីោយខដលមានឱកា�មកបំសពញសប�កកម្មជា

ឯកអគ្គរដ្ឋទូ្សលើកទី១ តបចាសំៅតបសទ�កម្ុជា តបសទ�

សវៀ្ណាម នធិងតបសទ�ឡាវ។ តាមរយៈសប�កកម្មការទូ្

សនរះ ឯកឧ្តេមបាន�នយាថ្ នឹងែធិ្ែំពតងឹងពតងីកនូវទំនាក-់

ទំនងមធ្ិ តេភាព ស្មគ្គីភាព នធិងកធិច្ច�ហតប្តេធិប្តេធិការរវាង

តបសទ� នធិងតបជាជនទាងំពីរឱ្យកានខ់្តបស�ើរស�ើងខ្ម

សទៀ្។

ឯកឧ្តេម Beketzhan Zhumakhanov បាន�ខមតេងនូវ

មសនា�សញ្ច្នាសគារព នធិងត�ឡាញ់តបជាជនកម្ុជា ពីសតពារះ

ឯកឧ្តេមកធ៏ា្ល បប់ានមកសធ្វើការងារជាអនាកការទូ្រប�់អ្ី្

�ហភាព�ូសវៀ្ តបចាសំៅតពរះោជាណាចតកកម្ុជា កនាុង

ទ�្សវ្្សទី៩០។ ឯកឧ្តេមអគ្គរដ្ឋទូ្បានបញ្្ជ កថ់្ រដ្ឋ�ភា 

នធិងតពឹទ្�ភា ថនស្ធារណរដ្ឋកាហសាកស់្ថា ន នឹងបសង្កើ្

តករុមមធ្ិ តេភាពជាមយួនឹងតពឹទ្�ភា នធិងរដ្ឋ�ភា ថនតពរះោជា-

ណាចតកកម្ុជា  សដើម្បីនតេពតងឹង  នធិងពតងីកទំនាកទ់ំនង  

មធ្ិ តេភាព  នធិង�ហតប ធ្ិប្តេធិការល្តបថពរវាងអង្គការនី្ធិ-

ប្ញញា្តេធិ  ថនតបសទ�ទាងំពីរ។  ជាមយួសនរះខដរ  ឯកឧ្តេម

ឯកអគ្គរដ្ឋទូ្កប៏ានខ្្លងអំណរគុណចសំពារះថ្នា កដឹ់កនា�ំភា

ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា  ខដលបានទទួលនូវស�ចកតេី
អសញ្ជ ើញ  នធិងសត្ៀមលក្ខណៈសៅចូលរមួកធិច្ចតបជំុសវទធិកា

តបធាន�ភាតបសទ�្ំបនអឺ់រ ោុប-អា�ីុសលើកទី៤  សៅតបសទ�

កាហសាកស់្ថា ន។

�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេី ស្យ ឈុ ំចាបថ់ដស្្វ គមនឯ៍កឧ្តេម Beketzhan Zhumakhanov
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កនាុងនាមតពឹទ្�ភា ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា នធិងកនាុង

នាម�សមតេច ្្ទ ល់ �សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេ ីសាយ ឈុ ំបាន

�ខមតេងនូវការស្្វ គមន ៍នធិងវាយ្ថម្លែ្�់បំផុ្ចំសពារះសប�-

កកម្មការទូ្រប�់ឯកឧ្តេម Beketzhan Zhumakhanov 

ខដលបានរមួចខំណកនូវការពតងឹងពតងីកទំនាកទ់ំនងមធ្ិ តេភាព 

ស្គ្គីភាព នធិងកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការរវាងតបសទ� តបជាជន 

នធិងស្ថា បន័នី្ធិប្ញញា្តេធិថនតបសទ�ទាងំពីរ។

�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេ ីសាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្�ភា 

បានបញ្្ជ កថ់្ �សមតេចនឹងទទួលយកនូវស�ចកតេីអសញ្ជ ើញ

សនរះ នធិង�ហការជាមយួនឹងរដ្ឋ�ភា សដើម្សីរៀបចំការចូល

រមួកធិច្ចតបជំុសវទធិកាតបធាន�ភាតបសទ�្ំបនអឺ់រ ោុប-អា�ីុសលើក

ទី៤ ខដលតបតពឹ្តេសៅសៅតបសទ�កាហសាកស់្ថា ន នាសពល

ខាងមែុសនរះ។ �សមតេចតបធានតពឹទ្�ភា�ង្មឹថ្ កធិច្ចតបជំុ

សវទធិកាតបធាន�ភាតបសទ�្ំបនអឺ់រ ោុប-អា�ីុសលើកទី៤សនរះ 

នឹងទទួលបានសជាគជយ័ សោយស្រទទួលបានការចូលរមួ

សតចើនពីថ្នា កដឹ់កនា�ំភាជាសតចើនតបសទ� សហើយកធិច្ចតបជំុ

សនរះ នឹងរមួចខំណកដល់ការពតងឹងពតងីកនូវ�នតេធិភាព �ថាធិរភាព 

កធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការសៅកនាុង្ំបន ់នធិងកតមធ្ិ ពធិភពសលាក 

ជាពធិស�� នឹងរមួចខំណកសោរះតស្យបញ្ហា តបឈម�ំខាន់ៗ

រប�់ពធិភពសលាកដូចជា៖  ជសមា្ល រះតបោបអ់ាវុធ  ជសមា្ល រះ

ពាណធិ ជ្ជកម្ម អំសពើសភរវកម្ម នធិងបញ្ហា ការខតបតបរួលអាកា�-

ធា្ុ។

កនាុងនាមតពឹទ្�ភា ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា នធិងកនាុង

នាម�សមតេច ្្ទ ល់ �សមតេចតបធានតពឹទ្�ភាបាន�ខមតេង

ស�ចកតេីរកីោយ កនាុងការបនតេនូវការពតងឹងពតងីកនូវទំនាកទ់ំនង

មធ្ិ តេភាព ស្មគ្គភីាព នធិងកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការជាមយួនឹង

�ភាថនស្ធារណរដ្ឋកាហសាកស់្ថា ន។ តពឹទ្�ភា ថនតពរះោ-

ជាណាចតកកម្ុជា នឹងបសង្កើ្តករុមមធ្ិ តេភាពជាមយួនឹងតពឹទ្-

�ភា ថនស្ធារណរដ្ឋកាហសាកស់្ថា ន។ តាមរយៈឯកឧ្តេម 

Beketzhan Zhumakhanov �សមតេចកប៏ាន ត្េ សំផញាើនូវការសគារព 

នធិងការ�ួរ�ុែទុក្ខចសំពារះថ្នា កដឹ់កនា�ំភា នធិងថ្នា កដឹ់កនាំ

ជានែ់្�់ដថទសទៀ្ ថនស្ធារណរដ្ឋកាហសាកស់្ថា ន តពមទាងំ

ជូនពរឯកឧ្តេមឯកអគ្គរដ្ឋទូ្ ឱ្យទទួលបានសជាគជយ័កនាុង

ការបំសពញសប�កកម្មការទូ្ សៅតពរះោជាណាចតកកម្ុជា៕

(អ្ថាបទ៖ សលាក នុ្ �ច្ចៈ រូបភាព៖ សលាក គងោ់ោ រនី)

�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេី ស្យ ឈុ ំអសញ្ជ ើញ្្រូបអនុ�សាវរយី

ទធិដ្ឋភាពកនាុងជំនួប�វនាការ
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ប្រធានសតេតីទតីប្រឹទ្ធសភាអនុញ្ញា តឱ្យវរមសនតីយឯ៍ក បតញិ វិញផា
ចូលជួ្រសម ត្េងការគួរស្

នារស�ៀលថ្ងៃទី២០  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩  សវលាសមាោ ង

១៤:០០នាទី ឯកឧ្តេម សុរ្ឹ  កា តបធាន�តេីទីតពឹទ្�ភា  

ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា  បានអនុញ្ញា ្ឱ្យឯកឧ្តេម

វរស�នីយឯ៍ក បតិញ វិញផា (Trinh Vinh Pha) អនុ-

តបធានគណៈអចធិថសនតេយគ៍ណៈកមា្ម ធធិការទំនាកទ់ំនងអ្ី្

ជំនាញការសវៀ្ណាម នធិងជាអនុតបធាន�មាគមមធ្ិ តេភាព

មជ្ធិមសវៀ្ណាម-កម្ុជា ចូលជួប�ខមតេងការគួរ�ម កនាុង

ឱកា�ខដលគណៈតប ធ្ិភូអសញ្ជ ើញមកបំសពញទ�្សនកធិច្ច 

សៅតពរះោជាណាចតកកម្ុជា សៅវ ធិមានតពឹទ្�ភា។

កនាុងនាមតពឹទ្�ភា ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា នធិងកនាុង

នាមឯកឧ្តេម ្្ទ ល់ ឯកឧ្តេម សុរ្ឹ  កា បាន�ខមតេងនូវការ

ស្្វ គមនោ៍ោ ងកកស់ ត្េ បំផុ្ចំសពារះគណៈតប ធ្ិភូ ខដលបាន

អសញ្ជ ើញមកបំសពញទ�្សនកធិច្ចសៅសលើទឹកដី ថនតពរះោជាណា

ចតកកម្ុជា។ តាមរយៈដសំណើ រទ�្សនកធិច្ចសនរះ មធិនត្ឹមខ្

បានរម្លកឹស�ើងវ ធិញនូវអនុ�សាវរយីខដលធា្ល បប់ានបំសពញ

ការងារសៅតបសទ�កម្ុជាសនារះសទ ខ្មទាងំបានរមួចំខណក

ដធ៏ំសធងកនាុងការពតងឹងពតងីកនូវចំណងមធ្ិ តេភាពជាតបថពណី 

ភាពជាអនាកជធិ្ខាងល្ កធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការតគបត់ជរុងសតជាយ 

�ថាធិរភាពយូរអខង្វងរវាងតបជាជន នធិងតបសទ�ទាងំពីរខ្ម

សទៀ្។

ឯកឧ្តេម សុរ្ឹ  កា បានបញ្្ជ កថ់្ ដសំណើ រទ�្សនកធិច្ច

រប�់គណៈតប ធ្ិភូនាសពលសនរះ គឺចសំពលខដល�ភា រោ្ឋ -

ភធិបាល នធិងតបជាជនថនតបសទ�ទាងំពីរ បានតបារព្ែួប

សលើកទី២០ ថនការោកស់ចញនូវសគាលនសោបាយឈនារះ ឈនារះ 

នធិងែួបសលើកទី៤០ឆ្នា  ំថនទធិវាជយ័ជមនារះ ៧មកោ តបកបសោយ

សជាគជយ័នាសពលកន្លងសៅ្្មីៗ សនរះ។ កនាុងនាមតពឹទ្ឋ�ភា 

នធិងកនាុងនាមឯកឧ្តេម ្្ទ ល់  ឯកឧ្តេម  សុរ្ឹ   កា  បានខ្្លង

អំណរគុណោោ ងតជាលសតរៅជាទីបំផុ្ ដល់បណាតេ �មមធ្ិ តេ

អ្ី្អនាកជំនាញការ អ្ី្កងទព័�្ម័តគចធិ្តេ នធិងស្ចញ់ា្ធិ
អ្ី្យុទ្ជនពលីសវៀ្ណាម ខដលបានពលធិកម្ម ស្ច់

ត��់ ឈាមត��់ ្�ូ៊តបយុទ្កនាុង�មរភូមធិោោ ងអងអ់ាច

កា្ល ហាន តបសកៀកស្្ម ោោ ង�្ធិ្រមួ្ ជាមយួនឹងកងទព័បដធិ-

វ ្្កកម្ុជា សដើម្រីសំោរះតបសទ�កម្ុជា ឱ្យរចួផុ្ពីតបល័យ

ពូជស្�ន ៍បោុល ព្ នធិងទទួលបានជយ័ជមនារះោោ ងត្ចរះ-

ត្ចងស់ៅថ្ងៃ៧មកោ ឆ្នា ១ំ៩៧៩។

ឯកឧ្តេម សុរ្ឹ  កា បានបញ្្ជ កថ់្ តបជាជនកមុ្ជា

ពធិ្ជាមានស�ចកតេីនឹករលឹក រសំភើបរកីោយណា�់ចសំពារះ

វ្តេមានរប�់ឯកឧ្តេមតបធាន នធិងបណាតេ �មាជធិកគណៈ-

តប ធ្ិភូ សហើយសៅខ្ចងចាជំានធិច្ចោល់អនុ�សាវរយី នធិងអសំពើ
ល្រប�់កងទព័�្ម័តគចធិ្តេសវៀ្ណាមកនាុងអំ�ុងសពលសពល

បសំពញសប�កកម្ម សៅតពរះោជាណាចតកកម្ុជា។ រោ្ឋ ភធិបាល 

នធិងតបជាជនថនតបសទ�ទាងំពីរ មានតបវ្តេធិជួយ�គានា សៅវ ធិញ

ឯកឧ្តេម �ឹុម កា (កណាដា ល) ជួប�វនាការជាមយួនឹងឯកឧ្តេមវរស�នីយឯ៍ក ត ធ្ិញ វ ធិញ្
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សៅមក �ហការសោយសស្្ម រះត្ងក់នាុងចលនា្�ូ៊រសំោរះ

តបសទ�ជា ធ្ិ។

ឯកឧ្តេម សុរ្ឹ  កា បានខ ្្លងអំណរគុណោោ ងតជាល-

សតរៅចំសពារះបក្ស រោ្ឋ ភធិបាល កងទព័ នធិងតបជាជនសរៀ្ណាម 

ខដលបានផតេល់ការឧប្ថាម្គាតំទោោ ងធំសធងដល់តបជាជន

កម្ុជាសៅកនាុងអ្ី្កាល  កដូ៏ចជាកនាុងសពលបច្ចុប្ននា។ 

ឯកឧ្តេម សុរ្ឹ  កា បានអរះអាងថ្ តបជាជនកមុ្ជាសៅ

ខ្ចងចាជំានធិច្ចចសំពារះជំនួយឧប្ថាម្ខដលមធិនអាចកា្ថ់្្ល

បាន នធិងការគាតំទរប�់សវៀ្ណាម�តមាបក់ារ្�ូ៊រប�់

តបជាជនកម្ុជា កនាុងការរសំោរះតបសទ�ពីរបបតបល័យពូជ-

ស្�នខ៍ែ្មរតកហម នាឆ្នា ១ំ៩៧៩ នធិងការរមួចំខណកដល់

ការស្តេ រ នធិងកស្ងតបសទ�កម្ុជាស�ើងវ ធិញ។ �មទ្ធិផល

ទាងំឡាយខដលតបសទ�កម្ុជា�សតមចបាន រហូ្ដល់

បច្ចុប្ននាសនរះ មធិនអាចកា្់្ តេ ចប់ានពីការជួយ�ឧប្ថាម្គាតំទ

ទានស់ពលសវលា នធិងមានតប�ធិទ្ភាព ពី�ំណាកប់ក្ស រដ្ឋ 

នធិងតបជាជនសវៀ្ណាមបានស�ើយ។

ឯកឧ្តេម សុរ្ឹ  កា បានក្�់មា្គ ល់សឃើញថ្ ចំណង

ស្មគ្គភីាព មធ្ិ តេភាពជាតបថពណី នធិងកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការ

តគបត់ជរុងសតជាយរវាងរោ្ឋ ភធិបាល នធិងតបជាជនថនតបសទ�

ទាងំពីរ ត្រូវបានពតងឹង នធិងពតងីកឥ្ឈបឈ់រ សទារះកនាុង

កាលៈសទ�ៈលំបាកោោ ងណាកស៏ោយ។ ការរកីចសតមើន

ថនទំនាកទ់ំនងរវាងតបសទ�ទាងំពីរ មធិនត្ឹមខ្បាននាមំក

នូវផលតបសោជនជ៍ាកខ់�តេងជាសតចើន �តមាបត់បជាជនថន

តបសទ�ទាងំពីរបោុសណាណ រះសទ ខ្មទាងំបានរមួចំខណកោោ ង

ខា្ល ងំកា្ល ដល់ការខ្រកសា�នតេធិភាព �ថាធិរភាពសៅកនាុង្ំបន ់នធិង

អនតេរជា ធ្ិសទៀ្ផង។ តបសទ�កម្ុជា�ូមសបតេជាញា ការពារ ខ្រកសា 

នធិងអភធិវឌ្ឍទំនាកទ់ំនងសទ្វភាគី តាមស្្ម រ្ី «ភាពជាអនាកជធិ្

ខាងល្ មធ្ិ តេភាពជាតបថពណី កធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការតគប់

តជរុងសតជាយ នធិង�ថាធិរភាពយូរអខង្វង» សដើម្ផីលតបសោជន៍

រប�់តបជាជនថនតបសទ�ទាងំពីរ។

ឯកឧ្តេម សុរ្ឹ  កា មាន�ង្មឹោោ ងមុ្មាថំ្ សតកាម

ការដឹកនាដំត៏្ឹមត្រូវ  នធិងភ្លសឺ្្វ ងរប�់បក្សកុម្មុយនី�តេ

សវៀ្ណាម  ខដលមានឯកឧ្តេម  ម្វៀន  ភូបតរុង  ជាអគ្គ-

សលខាធធិការបក្សតបជាជនសវៀ្ណាមនឹងបនតេទទួលបាន

សជាគជយ័្្មីៗ ខ្មសទៀ្  កនាុងដំសណើ រការជំរុញឧ�សាហូប-

នីយកម្ម នធិងទសំនើបកម្មរប�់តបសទ�ជា ធ្ិ។

ឯកឧ្តេម សុរ្ឹ  កា បានសលើកទឹកចធិ្តេដល់�មាគម

មធ្ិ តេភាពថនតបសទ�ទាងំពីរ បនតេ ្្ល �់បតេូរគណៈតប ធ្ិភូទ�្សន-

កធិច្ចសៅវ ធិញសៅមកឱ្យបានសទៀងទា្ ់ សដើម្រីកសាបាននូវ

ទំនាកទ់ំនងល្  កនាុងការសលើកកម្�់  ការយល់ដឹង  នធិងការ

អបរ់�ំតេីពី មធ្ិ តេភាពជាតបថពណី នធិងស្មគ្គភីាពរវាងតបសទ�

កម្ុជា នធិងតបសទ�សវៀ្ណាម �តមាបត់បជាជនថនតបសទ�

ទាងំពីរ ជាពធិស��យុវជនជំនានស់តកាយ។

សៅកនាុងឱកា�សនារះខដរ ឯកឧ្តេមវរស�នីយឯ៍ក បតិញ 

ទធិដ្ឋភាពកនាុងពធិធីជំនួប�វនាការ
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វិញផា បានខ្្លងអំណរគុណចំសពារះឯកឧ្តេមតបធាន

�តេីទតីពឹទ្�ភា ខដលបានចំណាយសពលដម៏ាន្ថម្ល ទទួល

ជួប�វនាការជាមយួនឹងគណៈតប ធ្ិភូនាឱកា�សនរះ។ 

ឯកឧ្តេមបានជតមាបជូនឯកឧ្តេមតបធាន�តេីទីតពឹទ្�ភា

ថ្ គណៈតប ធ្ិភូអសញ្ជ ើញមកបសំពញទ�្សនកធិច្ចសៅតបសទ�

កម្ុជានាសពលសនរះ គឺ�ុទ្ខ្ជា្ំណាងឱ្យអ្ី្កងទព័

�្ម័តគចធិ្តេ  នធិងស្ចញ់ា្ធិរប�់អ្ី្កងទព័សវៀ្ណាម 

ខដលចូលរមួតបយុទ្រសំោរះតបសទ�កម្ុជា។

ឯកឧ្តេមវរស�នីយឯ៍ក  បតញិ  វិញផា  បានរម្លកឹ

ស�ើងវ ធិញអំពី តបវ្តេធិថនទំនាកទ់ំនងរវាងតបសទ� នធិងតបជាជន

ទាងំពីរ រហូ្មកដល់បច្ចុប្ននាសនរះ។ ឯកឧ្តេមបានឯកភាព

ចសំពារះការសលើកស�ើងរប�់ឯកឧ្តេមតបធាន�តេីទីតពឹទ្�ភា 

អំពីអ្ី្កងទព័�្ម័តគចធិ្តេសវៀ្ណាម ខដលបានពលធិកម្ម

ស្ចត់��់ ឈាមត��់ ្�ូ៊តបយុទ្កនាុង�មរភូមធិ ោោ ង

អងអ់ាចកា្ល ហានតបសកៀកស្្ម ោោ ង�្ធិ្រមួ្ ជាមយួនឹងកងទព័

កម្ុជា សដើម្រីសំោរះតបសទ�កម្ុជាឱ្យរចួផុ្ពីររបបតបល័យ

ពូជស្�ន ៍បោុល ព្។ សនរះគឺជា�ច្ចធមត៌បវ្តេធិស្ស�តេ ខដល

មធិនអាចបំសភ្លចបាន។ 

ឯកឧ្តេមវរស�នីយឯ៍ក បតិញ វិញផា មានជសំនឿ

សជឿជាកថ់្ សៅតគបជំ់នាន់្ សរៀងសៅតបជាជនកម្ុជានឹង

ចងចានូំវវរីភាពរប�់កងទព័�្ម័តគចធិ្តេសវៀ្ណាម ខដលបាន

្�ូ៊ោោ ងលំបាកកនាុងការផតេួលរលំំរបបតបល័យពូជស្�ន ៍

បោុល ព្ នធិងចូលរមួសោយអ�់ពីកមា្ល ងំកាយ នធិងកមា្ល ងំ

ចធិ្តេ សដើម្ជីួយ�ស្តេ រតបសទ�កម្ុជាស�ើងវ ធិញ។ �ច្ចធមស៌នរះ 

នឹងពូនតជរុំ មធ្ិ តេភាព នធិងស្មគ្គីភាពរវាងតបសទ�ទាងំពីរ

សវៀ្ណាម-កម្ុជា ឱ្យ�ថាធិ្ស�ថារយូរអខង្វង។

ឯកឧ្តេមវរស�នីយឯ៍ក  បតញិ  វិញផា  បានវាយ

្ថម្លែ្�់ចសំពារះការរកីចសតមើនោោ ងឆ្បរ់ហ័�រប�់តបសទ�

កម្ុជា សតកាមតពរះោជដឹកនារំប�់តពរះមហាក្សត្ តពឹទ្�ភា 

រដ្ឋ�ភា នធិងោជរដ្ឋភធិបាល ខដលបានសធ្វើឱ្យតបជាជនកម្ុជា

បានរ�់សៅតបកបសោយ�ុែ�នតេធិភាព  នធិងអនុវ្តេ�ធិទ្ធិ
ស�រភីាពសពញសលញ។

កនាុងនាមតបជាជន  នធិងកងទព័�្ម័តគចធិ្តេសវៀ្ណាម 

ឯកឧ្តេមវរស�នីយឯ៍ក បតញិ វិញផា បានជូនពរ�ូម

ឱ្យតបជាជន នធិងតបសទ�កម្ុជា �សតមចបាននូវការអភធិវឌ្ឍ

ធំសធងជាងសនរះសៅសទៀ្  នធិងជូនពរឱ្យចំណងមធ្ិ តេភាព 

ស្មគ្គីភាពរវាងសវៀ្ណាម នធិងកម្ុជា ពីមយួថ្ងៃសៅមយួថ្ងៃ

ឱ្យកានខ់្រកីចសតមើនឥ្ឈបឈ់រខ្មសទៀ្៕

(អ្ថាបទ៖ សលាក នុ្ �ច្ចៈ រូបភាព៖ សលាក គងោ់ោ រនី)

ឯកឧ្តេម �ឹុម កា តបធាន�តេីទីតពឹទ្�ភា ្្រូបអនុ�សាវរយីជាមយួនឹងគណៈតប ធ្ិភសូវៀ្ណាម

ឯកឧ្តេមវរស�នីយឯ៍ក ត ធ្ិញ វ ធិញ្ នធិងឯកឧ្តេម �ឹុម កា 
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ប្រឹទ្ធសភាមរៀ្រចំទិវា្រុណ្យអនតេរជាតិនន្រណាតេ ប្រមទសមប្រើបរាស់
ភាសារារាងំ និង្ិធតីតាងំ្ិ្័រណ៍រ្ូរភា្

នាោត្ីថ្ងៃទី១៨  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩  តពឹទ្�ភា  ថន
តពរះោជាណាចតកកម្ុជា បានសរៀបចំទធិវាបុណ្យអនតេរជា ធ្ិ
ថនបណាតេ តបសទ�សតបើតបា�់ភាស្បាោងំ  នធិងពធិធីតាងំ
ពធិពរ័ណ៍រូបភាព�តេីពី  ែួប២០ឆ្នា  ំ ថនទំនាកទ់ំនងមធ្ិ តេភាព
តពឹទ្�ភាកម្ុជា-បាោងំ  សតកាមអធធិប្ីភាពរប�់ឯកឧ្តេម 
មទ្ ងន អនុតបធានទី២តពឹទ្�ភា សៅវ ធិមានតពឹទ្�ភា។ 
ពធិធីសនរះមានការអសញ្ជ ើញចូលរមួពី�មាជធិក  �មាជធិកា
តពឹទ្�ភា  រដ្ឋ�ភា  នធិងសភញាៀវជា្ធិ  អនតេរជា ធ្ិតបមាណជាង
២០០នាក។់

សៅកនាុងឱកា�សនារះ ឯកឧ្តេម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គសលខាធធិការ
តពឹទ្�ភា  បានបញ្្ជ កថ់្  ពធិធីតាងំពធិពរ័ណ៍រូប្្សលើក
ទី១ សៅវ ធិមានតពឹទ្�ភាកម្ុជាសនរះ គឺជាឱកា�មយួកនាុង
ការតបារព្ទធិវាបុណ្យសហ្វងកូ់ហ្វូនសីៅសលើពធិភពសលាក កដូ៏ច
ជាសៅតពរះោជាណាចតកកម្ុជាខដរ។  មធិនត្ឹមខ្បោុសណាណ រះ 
ពធិធសីនរះកជ៏ាការរម្លកឹស�ើងវ ធិញនូវកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការ ២០
ឆ្នា រំវាងតពឹទ្�ភាកម្ុជា នធិងតពឹទ្�ភាបាោងំ។

មានតបស្�នក៍នាុងឱកា�សនារះ  សលាកជំទាវ  Eva 

Nguyen Binh ឯកអគ្គរដ្ឋទូ្បាោងំតបចាកំម្ុជា បានចា្់
ទុកថ្ ការសរៀបចំពធិធីតាងំពធិពរ័ណ៍រូប្្សនរះ គឺជាសលៀង- 
ស្យសភាជន ខដល�មាជធិក �មាជធិកា�ភាកម្ុជា បាន
សរៀបចំស�ើងកនាុងអំ�ុងសពលបោុនា្ម នឆ្នា កំន្លងសៅសនរះ ជាមយួ
នឹង�មាជធិក �មាជធិកា�ភាបាោងំ។ រូប្្ទាងំសនរះ គឺ
ជា�ក្ខីភាពថនកធិច្ចែធិ្ែំតបឹងខតបងរប�់បុគ្គលធិកតគបរ់ូប

កនាុងការបសតមើឱ្យទំនាកទ់ំនង នធិងកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការរវាង
តបសទ�ទាងំពីរ(កម្ុជា-បាោងំ)។

កនាុងនាមតពឹទ្�ភា ថនតពរះោជាណាចតកកមុ្ជា ឯកឧ្តេម 
មទ្ ងន អនុតបធានទី២តពឹទ្�ភា បានមានតបស្�ន៍
ថ្ ពធិធីតាងំពធិពរ័ណ៍រូប្្�តេីពី កធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការសទ្វភាគី 
នធិងជាមធ្ិ តេភាពកនាុងរយៈសពល២០ឆ្នា  ំ រវាងតពឹទ្�ភាកម្ុជា 
នធិងតពឹទ្�ភាបាោងំនាសពលសនរះ  គឺជាការសរៀបចសំ�ើងជា
ទតមងព់ធិពរ័ណ៍រូប្្ សដើម្តីបារព្បុណ្យទធិវាភាស្បាោងំ
តបចាឆំ្នា  ំនធិងែួបសលើកទី២០ ថនការបសង្កើ្តពឹទ្�ភាកម្ុជា 
ខដលបានបសង្កើ្ស�ើង នាថ្ងៃទី២៥ ខែមនីា ឆ្នា ១ំ៩៩៩។

សៅកនាុងឱកា�សនារះ ឯកឧ្តេម មទ្ ងន បាននាយំក
ស្រអបអរស្ទររប�់�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេ ីសាយ ឈុ ំ
តបធានតពឹទ្�ភា ជូនដល់អង្គពធិធី ខដលមានែ្លឹមស្រដូច
ខាងសតកាមសនរះ៖

នាថ្ងៃទី១៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ តពឹទ្�ភាថនតពរះោជា-
ណាចតកកម្ុជា សរៀបចំតាងំពធិពរ័ណ៍រូប្្ សដើម្អីបអរ-
ស្ទរបុណ្យទធិវាភាស្បាោងំសលើមូលោ្ឋ ន ថនតបធានបទ
�តេីពី ២០ឆ្នា  ំថនទំនាកទ់ំនងសទ្វភាគីរវាងតពឹទ្�ភាកម្ុជា 
នធិងតពឹទ្�ភាបាោងំ។ កនាុងរយៈសពល២០ឆ្នា សំនរះ តពឹទ្�ភា
ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា បានសធ្វើដសំណើ រសៅមុែសោយ
សមាទនភាព នធិងមានកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការតបកបសោយខផ្ល ្្ក
ល្តបស�ើរ ជាមយួនឹងតពឹទ្�ភា ថនស្ធារណរដ្ឋបាោងំ 
ខដលរមួមាន៖

ឯកឧ្តេម សទព ងន នធិងសលាកជំទាវ Eva Nguyen Binh អសញ្ើញស�ើងខ ្្លង�ន្ទរកថ្
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ទី១-ថម្ឆ្នា កំន្លងមកតពឹទ្�ភា ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា

ត្រូវបានបសង្កើ្ស�ើងកនាុងបរ ធិបទមយួគួរឱ្យក្�់មា្គ ល់ ជា

បរ ធិបទខដលតពរះោជាណាចតកកម្ុជាមានការរកីចសតមើនជា

បនតេបនា្ទ បក់នាុង�នតេធិភាព ការអភធិវឌ្ឍ នធិងការសធ្វើ�មាហរណ-

កម្មែ្លួនសៅកនាុង�ហគមនអ៍នតេរជា ធ្ិ សលើមាគ៌ាតបជាធធិបស្យ្យ 

ការសគារព�ធិទ្ធិមនុ�្ស នធិងនី្ធិរដ្ឋ។

ទី២-ថមឆ្្នា កំន្លងមក តពឹទ្�ភា ថនតពរះោជាណាចតក

កម្ុជា បានចាកត់គឹរះជាមូលោ្ឋ នសៅកនាុង�មូហភាពខដនដី

តាមរយៈការសបារះសឆ្នា ្អ�កល នធិងមយួខផនាកសទៀ្បាន

បសង្កើនទំនាកទ់ំនងជាមយួ�ភាជាមធ្ិ តេជធិ្ឆ្ងៃ យ ស្ថា បន័

អនតេរ�ភា្ំបន ់នធិងពធិភពសលាក សហើយបានចូលរមួកនាុង

សវទធិកាអនតេរជា ធ្ិជាសតចើន សដើម្ដីកត�ងប់ទពធិសស្ធន ៍នធិង

រមួចំខណកដ�៏កតេធិ�មរប�់ែ្លួន។ 

ទី៣-ថម្ឆ្នា កំន្លងមក �កម្មភាពខផ្ល ្្ក ជាបនតេបនា្ទ បប់ញ្្ជ ក់

អំពីស្រ�ំខាន ់ថនកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការរវាងតពឹទ្�ភា

ទាងំពីរ(កម្ុជា-បាោងំ) សលើខផនាកជំនួយបសច្ចកសទ� នធិង

ការទូ្�ភា។

នធិងទី៤-ការតាងំពធិពោ័ណ៍សនរះ  បងាហា ញពី�ក្ខីភាពថន

ទំនាកទ់ំនងមធ្ិ តេភាពដរ៏ងឹមា ំ�ថាធិ្ស�ថាររវាងតពឹទ្�ភាទាងំពីរ

តពមទាងំឆ្លុរះបញ្្ជ ំងពីការសគារព នធិងត�ឡាញ់គានា សៅវ ធិញ

សៅមករវាងតបជាជន នធិងតបសទ�ទាងំពីរ(កម្ុជា-បាោងំ)។

សឆ្លៀ្កនាុងឱកា�សនារះ ែញាុ ំ�ូមខ្្លងអំណរគុណដក៏កស់ ត្េ  

ចំសពារះថ្នា កដឹ់កនាតំពឹទ្�ភាបាោងំ  ខដលខ្ងខ្យកចធិ្តេ

ទុកោកស់លើក�្ទួយឱ្យកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការរវាងស្ថា បន័

នី្ធិប្ញញា្តេធិទាងំពីរ  (កម្ុជា-បាោងំ)  តបតពឹ្តេសៅបានល្

តបស�ើរ ទាងំសលើវ ធិ�័យការងារ�ភា ទាងំសលើវ ធិ�័យភាស្

បាោងំ។

តាមរយៈអ្ថាធិភាពរយៈសពល ២០ឆ្នា សំនរះ តពឹទ្�ភា ថន

តពរះោជាណាចតកកម្ុជា បានបងាហា ញឱ្យសឃើញថ្ ែ្លួនមាន

�ម្ថាភាពតគបត់គានស់ដើម្រីមួចំខណកកស្ងនី្ធិរដ្ឋ នធិង

របបតបជាធធិបស្យ្យ ស�រពីហុបក្ស សៅសលើទឹកដីអង្គរដប៏វរ 

សតកាមបាវចនា ជា្ធិ ស្�នា តពរះមហាក្សត្។

ជា្្មមីតេងសទៀ្ ែញាុ ំ�ូមជូនពរឱ្យពធិធសីនរះ តបតពឹ្តេសៅបាន

ល្តបស�ើរ នធិងសជាគជយ័។

កនាុងឱកា�បុណ្យចូលឆ្នា ំ្ ្មីតបថពណីជា្ធិខាងមុែសនរះ 

�ូមសភញាៀវកធិ្តេធិយ�ទាងំអ�់ បានតបកបខ្នឹងពុទ្ពរទាងំបនួ

តបការគឺ អាយុ វណណ ៈ �ុែៈ ពលៈ កំុបីសឃ្លៀងឃ្្ល ្ស�ើយ៕

(អ្ថាបទ៖ សលាក អ៊ុក បោូលីន រូបភាព៖សលាកគង ់ោោ រនី)

ឯកឧ្តេម សទព ងន សភញាៀវជា ធ្ិ អនដារជា ធ្ិ នធិងនធិ�្សធ្ិ  ទ�្សនាការតាងំពធិពរ័ណ៍រូប្្

ឯកឧ្តេម សទព ងន ្្រូបអនុ�្សវរយីជាមយួនឹងសភញាៀវកធិ្តេធិយ�
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អនុប្រធានទតី២ប្រឹទ្ធសភា អម ជ្ ើញសម ព្ោ ធស្ិទ្ធផលន្ន្
មៅវតតេបរា្ំរតី្ុំ

នាតពកឹថ្ងៃទី២៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម មទ្ 

ងន អនុតបធានទី២តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញជាអធធិប្ីភាព

កនាុងពធិធីកា្ខ់ែ្សបូ�សម្ាធសខា្ល ងទា្វ រវ្តេ នធិង�មធិទ្ផលនានា 

សៅវ្តេតបាបីំមុ ំ�ថាធិ្កនាុងឃុតំបាបីំមុ ំត�រុកតទាងំ សែ្តេតាខកវ។

សៅកនាុងឱកា�សនារះ ឯកឧ ត្េម មទ្ ងន បានមាន

តបស្�នថ៍្ វ្តេអាោមមធិនតគានខ់្ជាទី�កា្ក រៈ�តមាប់

សគារពបូជាតាមផ្លូវជំសនឿស្�នាបោុសណាណ រះសទ ខ្ជាថ្នា ល

បណតេុ រះបណាតេ លចសំណរះដឹង  បញ្ញា ញាណ  ្ ថម្ល�ីលធម ៌

នធិងស្្ម រ្ី រមួរ�់ស្មគ្គីគានា  តាមផ្លូវពុទ្ចតក នធិងអាណា-

ចតកសទៀ្ផង។ វ្តេអាោមជាសតចើនបានផតេល់ជាទីតាងំស្លា

សរៀន កខន្លងផតេល់ស�វា�ុខាភធិបាល មណ្ល�សសងា្គ រះសក្មង

កតំពា មនុ�្សអនាថ្គា្ម នទីពឹង នធិងកជ៏ាទីកខន្លងជួយ�អបរ់ ំ

ខកខតបដល់អនាកសញៀនសតគឿងសញៀនជាសដើម។ ដូចសនរះ វ្តេ

អាោម តពរះពុទ្ស្�នា មាន្ួនាទោីោ ង�ំខានក់នាុង�ង្គម

កម្ុជា។

ឯកឧ្តេមអនុតបធានទី២តពឹទ្�ភា បានបញ្្ជ កថ់្ រដ្ឋ-

ធម្មនុញញា  ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជាបានកំណ្ថ់្ តពរះពុទ្

ស្�នា ជាស្�នារប�់រដ្ឋ សហើយតបជាជនខែ្មរភាគសតចើន 

បានសគារពតប ធ្ិប្តេធិតពរះពុទ្ស្�នា។ សោយសមើលសឃើញ

នូវ្ួនាទីដ�ំ៏ខានរ់ប�់តពរះពុទ្ស្�នា នធិងតពរះ�ង្សៅ

កនាុង�ង្គមជា ធ្ិ  សទើបតពឹទ្�ភា  រដ្ឋ�ភា  ោជរោ្ឋ ភធិបាល 

យកចធិ្តេទុកោកក់នាុងការពតងឹងវ ធិ�័យសនរះ  ឱ្យបានរងឹមាំ

ទូលំទូលាយ សៅទូទាងំតបសទ� ចាបពី់ឆ្នា ១ំ៩៧៩មក។

ឯកឧ្តេមអនុតបធានទី២តពឹទ្�ភា បានសលើកស�ើងថ្ 

ោជរោ្ឋ ភធិបាលកនាុងអាណ្តេធិទី៦ បានសបតេជាញា ោោ ងមុ្មា ំកនាុង

ការពតងឹងពតងីកនូវស្មគ្គីតបជាជា្ធិ សោយមធិនខបងខចក

អំពីនធិនានា ការនសោបាយ អ្ី្កាល សភទ ជំសនឿ ស្�នា 

ឯកឧ្តេម សទព ងន អសញ្ជ ើញកា្ខ់ែ្សបូ�សម្ាធសខា្ល ងទា្វ រវ្តេ នធិង�មធិទ្ផលនានា សៅវ្តេតបាបីំមុំ

សខា្ល ងទា្វ រវ្តេតបាបីំមុំ
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សដើមកំសណើ ្ជា្ធិ នធិងឋានៈកនាុង�ង្គមស�ើយ �ំសៅធានា

បាននូវ�ុែ�នតេធិភាព �ថាធិរភាព នធិងវឌ្ឍនភាពជូន�ង្គមជា ធ្ិ 

ខ្តបឆ្ងំោចខ់ា្ចំសពារះឧបាយកល នធិង�កម្មភាពឧទា្ទ ម

រប�់មជ្ោ្ឋ នណាកស៏ោយ សទារះជាបុគ្គល ជាតករុម ឬជា

អង្គការនសោបាយ  ខដលពយាោមបំ ្្ល ញឯកភាពជា្ធិ 

បង្កអ�ថាធិរភាពកនាុង�ង្គម បំ ្្ល ញលទ្ធិតបជាធធិបស្យ្យ បោុនបោង

សធ្វើឱ្យមានការ ្្ល �់បតេូរណាមយួ ខដលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញញា  នធិង

ចបាបជ់ាធរមាន។

ឯកឧ្តេមអនុតបធានទី២តពឹទ្�ភា  បាន ត្េ សំផញាើដល់

អាជាញា ធរមូលោ្ឋ នតគបលំ់ោបថ់្នា ក ់ត្រូវបនតេែធិ្ែំយកចធិ្តេ

ទុកោកអ់នុវ្តេនស៍គាលនសោបាយភូមធិ-ឃុំ មាន�ុវ្ថាធិភាព 

ឱ្យមានតប�ធិទ្ភាពែ្�់ បសតមើស�វាស្ធារណៈជូនតបជា-

ពលរដ្ឋឱ្យបានល្។ ឯកឧ្តេម បានអំពាវនាវដល់តបជា-

ពលរដ្ឋទាងំអ�់គានា  សជៀ�ឱ្យឆ្ងៃ យពីសតគឿងសញៀន សគារព

ចបាបច់ោចរណ៍ទាងំអ�់គានា  សដើម្កីា្ប់នថាយសតគារះថ្នា កស់លើ

ដងផ្លូវ ខដលជាឃ្្ករលាកម់ុែ �មា្ល បព់លរដ្ឋជាសរៀងោល់

ថ្ងៃ។

សៅកនាុងឱកា�សនារះខដរ ឯកឧ្តេម មទ្ ងន កប៏ាន

នាយំកអំសណាយមយួចំនួនខចកជូនតបជាពលរដ្ឋ ខដលបាន

ចូលរមួកនាុងមានា ក់ៗ  ទទួលបាន៖ ស្រុង១ តកណា្�់១ដុំ 

សតមចធម្មជា ធ្ិអូរសស្ម១គី�ូ តពមទាងំ�ម្ារ�ធិកសាមយួ

ចំនួនសទៀ្ផងខដរ។

�មធិទ្ផលនានាសៅកនាុងវ្តេតបាបីំមុ ំខដលត្រូវបានោក់

�សម្ាធឱ្យសតបើតបា�់នាសពលសនារះ  រមួមាន៖  សខា្ល ងទា្វ រ

ចំនួន១  នធិងស្លាទទួលសភញាៀវចំនួន១កខន្លង  តពមទាងំ

�មធិទ្ផលនានា  ខដលបានស្ង�ងក់ាលពីថ្ងៃទី៦  ខែ

កកតេោ  ឆ្នា ២ំ០១៧  នធិងរចួោល់សៅថ្ងៃទី១៥  ខែមនីា  ឆ្នា ំ

២០១៩ សោយចំណាយ្វ ធិកា�រុបអ�់ចំនួន៥០.៨០០

ដុលា្ល រអាសមរ ធិក៕

(អ ថ្ាបទ៖ សលាក អ៊ុក បោូលីន រូបភាព៖ សលាក គង ់ោោ រនី)

ឯកឧ្តេម សទព ងន �ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតបជាពលរដ្ឋ

ទធិដ្ឋភាពតបជាពលរដ្ឋចូលរមួកនាុងពធិធីកា្ខ់ែ្សបូ�សម្ាធសខា្ល ងទា្វ រវ្តេ នធិង�មធិទ្ផលនានា សៅវ្តេតបាបីំមុ ំសែ្តេតាខកវ
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សក្្មភា្ថ្នា ក់ដរឹកន្បំ្រឹទ្ធសភា ជួ្រសមំណះសណំាលជា្ួយនរឹង
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធតីមផសេងៗ

2នាតពឹកថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ �សមតេចវ ធិបុលស�នា

ភកតេ ីសាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្�ភា ថនតពរះោជាណាចតក

កម្ុជា  បានផតេល់បទ�ម្ា�នដ៍ល់តករុមមសនតេជីំសរឿន  សៅ

សគហោ្ឋ នសលែ១៦  ផ្លូវសលែ២២២  ភូមធិ៣  �ងា្ក ្បឹ់ងោងំ 

ែណ្ដូនសពញ ោជធានីភនាសំពញ។

2នារស�ៀលថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ �សមតេចវ ធិបុល

ស�នាភកតេ ីសាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្�ភា ថនតពរះោជាណា

ចតកកម្ុជា បានទទួលជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹង

តពរះតគរូសៅអធធិការវ្តេចាកអ់ខតងសលើ សលាកអាចារ្យ គណៈ-

កម្មការវ្តេ នធិងសលាកោយ សលាកតា ជាពុទ្បរ ធិ�័ទចំណុរះ

សជើងវ្តេ  តពមទាងំតបសគនសទយ្យវ្ថាុ  នធិងបច្ចយ័មយួចំនួន

�តមាបចូ់លរមួកស្ងស្លាបាលី (ពុទ្ធិកបឋម�ធិកសា) ១

ែនាងខដលកំពុងស្ង�ងស់ៅកនាុងវ្តេ សៅវ ធិមានតពឹទ្�ភា។

2នារស�ៀលថ្ងៃទី១៩  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩  �សមដាច

វ ធិបុលស�នាភកតេ ី សាយ  ឈុ ំ តបមុែរដ្ឋ�តេីទី  ថនតពរះោ-

ជាណាចតកកម្ុជា  បានអនុញ្ញា ្ឱ្យគណៈតប ធ្ិភតូក�ួង

ស្ធារណៈការ  នធិងដឹកជញ្ជូ ន  ដឹកនាសំោយឯកឧ្តេម  

ស៊នុ  ចាន់្ុល  សទ�រដ្ឋមសនតេ ី នធិងជារដ្ឋមសនតេីតក�ួង

ស្ធារណការ  នធិងដឹកជញ្ជូ ន  ចូលជួបោយការណ៍អំពី 

�មធិទ្ផល�ំខាន់ៗ  សលើវ ធិ�័យស្ធារណការ នធិងដឹកជញ្ជូ ន  

ឆ្នា ២ំ០១៨  នធិងទធិ�សៅការងារឆ្នា ២ំ០១៩  សៅវ ធិមាន

តពឹទ្�ភា។

2នារស�ៀលថ្ងៃទី២១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ �សមតេចវ ធិបុល

ស�នាភកតេ ីសាយ ឈុ ំតបមុែរដ្ឋ�តេីទី ថនតពរះោជាណាចតក

កម្ុជា បានអសញ្ជ ើញជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងអាជាញា ធរ 

នធិងកងកមា្ល ងំ�ងា្ក ្ខ់តពកកំពឹ� សៅស្លា�ងា្ក ្ខ់តពក

កំពឹ� �ថាធិ្កនាុងែណ្ដសងា្ក  ោជធានីភនាសំពញ៕
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ប្រឹទ្ធសភាមរៀ្រចំ្ិធតីជួ្រសមំណះសណំាលជា្ួយនរឹង្សនតេតីរាជការ្ុរគ្គលកិ
ជាន្រ តីកនាងុឱកាសទិវាអនតេរជាតិន្រ តី ៨្តីន្

នាតពកឹថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ តពឹទ្�ភាថនតពរះោជា-
ណាចតកកម្ុជា  បានសរៀបចំពធិធីជួប�ំសណរះ�ំណាលជា
មយួនឹងមសនតេីោជការ បុគ្គលធិកជាបក់ធិច្ច�នយា នធិងនធិវ្តេជន
ជានារ ីកនាុងឱកា�អបអរស្ទរែួបសលើកទី១០៨ ថនទធិវា-
អនតេរជា ធ្ិនារ ី៨មនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩  សតកាមអធធិប្ីភាពសលាក-
ជំទាវ ្ ន សអំាន តបធានគណៈកម្មការទី៨តពឹទ្�ភា
នធិងជាតបធានតករុម�មាជធិកាតពទឹ្�ភា សោយមានការោង
នធិងអសញ្ជ ើញចូលរមួចំនួន៤២០នាក ់សៅស្ល�ធិកា្ខ ស្លា
បណាណ ល័យតពឹទ្�ភា។

បនា្ទ បពី់ស្តេ បច់ំណាបអ់ារម្មណ៍ នធិងស�ចកតេីោយការណ៍
រប�់្ំណាងនធិវ្តេជន នធិង្ំណាងមសនតេីោជការបុគ្គលធិកជាប់
កធិច្ច�នយាជានារ ីថនអគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា តពមទាងំ
ម ធ្ិ�ំសណរះ�ំណាលរប�់ឯកឧ្តេម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គសលខា-
ធធិការតពទឹ្�ភារចួមក សលាកជំទាវ ឃនួ ឃនុឌតី �មាជធិកា
គណៈកម្មការទី៥តពឹទ្�ភា នធិងជាសលខាធធិការតករុម�មា-
ជធិកាតពឹទ្�ភា បានបញ្្ជ កជូ់នអង្គពធិធីថ្ ពធិធីអបអរស្ទរ-
ែួបសលើកទី១០៨ ថនទធិវាអនតេរជា ធ្ិនារ ី៨មនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សតកាមតបធានបទ “សលើកកម្�់�មភាពសយនឌរ័ នធិងការ
គាពំារ�ង្គម សដើម្អីភធិវឌ្ឍធនធានមនុ�្ស” សនរះពធិ្ជាមាន
ស្រៈ�ំខានក់នាុងការអនុវ្តេតកបែណ្័សគាលនសោបាយជា្ធិ

គាពំារ�ង្គមឆ្នា ២ំ០១៦-២០២៥ សដើម្ធីានាបានថ្ ”មធិន
ទុកនរណាមានា ក ់ឱ្យសៅឯសកា” នធិងធានាបានថ្ ស�តេី នធិងសក្មង
ត�ីតគបរ់ូបនឹងទទួលបានផលតបសោជន ៍ថនកំសណើ នស�ដ្ឋ-
កធិច្ចដរ៏ងឹមា។ំ ទន្ទឹមនឹងសនរះ សលាកជំទាវកប៏ានសកា្�រស�ើរ
ដល់អគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា ខដលបានយកចធិ្តេទុក-
ោកដ់ល់មសនតេីោជការ នធិងបុគ្គលធិកជានារ ី តាមរយៈការអនុ-
វ្តេសគាលនសោបាយនានា នធិងការផតេល់អ្ថាតបសោជនជ៍ា
សតចើន តពមទាងំសរៀបចំពធិធីសនរះស�ើងជាសរៀងោល់ឆ្នា  ំកនាុងការ
សលើកកម្�់�មភាពសយនឌរ័ នធិងផតេល់�ធិទ្ធិសពញសលញជា
មូលោ្ឋ នកនាុងការចូលរមួអភធិវឌ្ឍនស៍្ថា បន័។ 

សលាកជំទាវបានបនតេថ្  សោងតាមនធិយមនយ័  ខដល
បានកំណ្ស់ោយអង្គការ�ហតបជាជា្ធិ �មភាពសយនឌរ័
គសឺ ត្េ ្សលើភាពស�្មើគានា រវាងបុរ� នធិងស�តេី។ បោុខនតេភាពស�្មើគានា
សនារះ គឺស ត្េ ្សលើភាពស�្មើគានា ថន “�ធិទធិ្ ភាពទំនួលែុ�ត្រូវ 
នធិងឱកា�”។ មយាោងវ ធិញសទៀ្ ការគាពំារ�ង្គម គឺជាការ-
ធានាឱ្យបាននូវ�នតេធិ�ុែចំណូល នធិងកា្ប់នថាយភាពងាយ
រងសតគារះខផនាកស�ដ្ឋកធិច្ច នធិងហធិរញញា វ្ថាុរប�់តបជាជន�ំសៅ
សលើកកម្�់�ុែុមាលភាព នធិងស្មគ្គីភាព�ង្គម តពមទាងំ
កា្ប់នថាយភាពតកីតកជាអ ធ្ិបរមា៕ 
(អ្ថាបទ៖ សលាក អ៊ុក បោូលីន នធិងរូបភាព៖ សលាក គឹម �ធិទ្ី)

សលាកជំទាវ មាន �ំអាន (កណាដា ល) អធធិប្ីកនាុងពធិធី�ំសណរះ�ំណាលជាមយួមសនតេោីជការនារ ី

ទធិដ្ឋភាពកនាុងពធិធី�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងមសនតេោីជការនារ ី
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គណៈក្្មការទតី២ប្រឹទ្ធសភា ចុះមឈវងយលអ់ំ្តីវិសយ័
ជាស្តថាកិច្ចរ្រសគ់ណៈក្្មការ មៅមេតតេកំ្ត

នាថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈតប ធ្ិភូគណៈ-
កម្មការទី២តពឹទ្�ភា  ដឹកនាសំោយឯកឧ្តេម  ជា  មជដ្ឋ 
តបធានគណៈកម្មការ បានអសញ្ជ ើញជួបពធិភាកសាការងារជា-
មយួនឹងអាជាញា ធរសែ្តេកំព្ ដឹកនាសំោយឯកឧ្តេម ជាវ 
តាយ អភធិបាល ថនគណៈអភធិបាលសែ្តេកំព្ សដើម្សីឈ្វង
យល់អំពី  ការអនុវ្តេ្វ ធិកាថ្នា កស់តកាមជា្ធិរប�់ថ្នា កឃុ់ំ 
�ងា្ក ្ ់ត�រុក តករុង នធិងការសតបើតបា�់មូលនធិធធិឃុំ (រជ្ជសទយ្យ
បុសរតបទាន)  ការសធ្វើខផនការ  នធិងការអនុវ្តេខផនការអភធិ-
វឌ្ឍឃំុ នធិងខផនការ�មាហរណកម្មថ្នា កត់�រុក (ភាពងាយ
ត�រួល ការលំបាក នធិងទធិ�សៅបនតេ) ការអនុវ្តេសគាលនសោ-
បាយភូមធិ ឃុំមាន�ុវ្ថាធិភាព ការផតេល់ស�វាស្ធារណៈជូន
តបជាពលរដ្ឋសៅមូលោ្ឋ ន នធិងការអនុវ្តេស្កល្ងតចក
សចញចូលខ្មយួ  (តករុង-�ងា្ក ្)់  ថនការផតេល់ស�វាអ្តេ-
�ញ្ញា ណកម្មសៅស្លា�ងា្ក ្ ់ សៅស្លតបជុំស្លា
សែ្តេកំព្។ 

បនា្ទ បពី់បានស្តេ បស់�ចកតេរីបាយការណ៍រប�់ឯកឧ្តេម
ជាវ តាយ អភធិបាល ថនគណៈអភធិបាលសែ្តេកំព្ អំពី
ស្ថា នភាពភូមធិស្ស�តេ ការអនុវ្តេសគាលនសោបាយភូមធិ ឃុំ
មាន�ុវ្ថាធិភាព(បទសល្មើ�តពហ្មទណ្ ការចុរះបសងា្ក បបទ-
សល្មើ�សតគឿងសញៀន សក្មងទំសនើង ខល្ង�ីុ�ង សតគារះថ្នា ក់
ចោចរណ៍  ការងារត្រ្ួ ពធិនធិ្្យអាវុធជា ធ្ិផ្ទុរះ  ការងារបងា្ក រ 
នធិងពន្្ល អ់គ្គធិភយ័ ែ្យល់ព្ុយរះ នធិងសតគារះទឹកជំនន)់ ការងារ
ពន្ោរ ការងារគយ នធិងរោ្ឋ ករ នធិងការអភធិវឌ្ឍរប�់សែ្តេ
រចួមក ឯកឧ្តេម ជា មជដ្ឋ តបធានគណៈកម្មការទី២
តពឹទ្�ភា បានសកា្�រស�ើរ នធិងវាយ្ថម្លែ្�់ចសំពារះថ្នា ក់
ដឹកនាសំែ្តេ នធិងអាជាញា ធរតគបលំ់ោបថ់្នា ក ់ខដលបានែធិ្ែំ
យកចធិ្តេទុកោកក់នាុងការបសំពញនូវ្ួនាទី នធិងភារកធិច្ចោោ ង

ល្តបស�ើរ កនាុងការខ្រកសា�នតេធិ�ុែ �ណាតេ បធ់ានា ប ់�ុវ្ថាធិភាព
ជូនតបជាពលរដ្ឋ  នធិងបានសលើកកម្�់ការអភធិវឌ្ឍសែ្តេឱ្យ
មានការរកីចសតមើន គួរឱ្យក្�់មា្គ ល់។

ឯកឧ្តេម ជា មជដ្ឋ បានផតេល់អនុស្�នម៍យួចំនួនកនាុង
ការសោរះតស្យបញ្ហា តបឈមទាងំឡាយខដលអាជាញា ធរសែ្តេ
បានសលើកស�ើង។   ចសំពារះបញ្ហា តបឈម  នធិង�ំណូមពរ
នានា ខដលអាជាញា ធរសែ្តេពំុអាចសោរះតស្យបាន គណៈកម្ម-
ការទី២តពឹទ្�ភានឹងោយការណ៍ជូនថ្នា កដឹ់កនាតំពឹទ្�ភា
នធិងគណៈកមា្ម ធធិការអចធិថសនតេយ ៍ សដើម្សីលើកអនុស្�ន៍
ជតមាបដល់តក�ួង ស្ថា បន័ពាកព់ន្័ សធ្វើការសោរះតស្យ។

កនាុងដំសណើ រសប�កកម្មសនរះ គណៈតប ធ្ិភូបានជួបពធិភាកសា
ការងារជាមយួអាជាញា ធរតករុងកំព្  នធិងតករុមតបឹកសា�ងា្ក ្ ់
តពមទាងំចុរះទ�្សនកធិច្ច សៅ�ហគមនស៍នស្ទត្ពាងំ�ខង្ក 
នធិងទ�្សនកធិច្ច�ហតគា�ធុន្ូច នធិងមធ្យម ចំនួន២កខន្លង
គឺ �ហតគា�ផលធិ្ទឹកត្ី អុីសឆងោូវសហង ហ្វូដតបរូោក�ធិន
អូហ្វកំព្ នធិង�ធិប្កម្មផលធិ្អំបធិលអនាមយ័ នធិងសវចែ្ចប់

្្ក អំបធិល  ្ូងអុធិនធរ័តបាយ�៍  សៅកនាុង�ងា្ក ្ស់ត ើ្យសការះ 
តករុងកំព្ សែ្តេកំព្៕

(អ្ថាបទ នធិងរូបភាព៖ សលាក �ួង បញ្ញា )

គណៈកម្មការទី២តពឹទ្�ភា តបគល់រូបអនុ�សាវរយីជូនអាជាញា ធរសែ្តេកំព្

គណៈកម្មការទី២តពឹទ្�ភា (សឆ្វង) ជួបពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងអាជាញា ធរសែ្តេកំព្
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គណៈក្្មការទតី៣ប្រឹទ្ធសភា ចុះមឈវងយលអ់ំ្តីការអនុវតតេចបា្រ់ 
មៅមេតតេស្រឹងមបតង រតនគិរ តី និងមេតតេ្ណ្ឌ លគិរ តី

កាលពីថ្ងៃទី២៤  ដល់ថ្ងៃទី២៨  ខែកុមៈ្  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
គណៈតប ធ្ិភូគណៈកម្មការខផនការ  វ ធិនធិសោគ  ក�ធិកម្ម 
ធនធានទឹក ឧ្ុនធិយម អភធិវឌ្ឍនជ៍នបទ នធិងបរ ធិស្ថា ន ថន
តពឹទ្�ភា  (គណៈកម្មការទី៣)  ដឹកនាសំោយឯកឧ្តេម
បណ្ធិ ្ ្ុ៉ង ្រ្ញទ្ធតី តបធានគណៈកម្មការ បានអសញ្ជ ើញចុរះ
សឈ្វងយល់ នធិងតបមូលព័្ ម៌ានខដលពាកព់ន័្សៅនឹងវ ធិ�័យ
ជា�ម្ថាកធិច្ចរប�់គណៈកម្មការ ការលំបាក បញ្ហា តបឈម
នធិង�ំណូមពរនានារប�់អាជាញា ធរសែ្តេ សៅសែ្តេ�្ទឹងខត្ង
 សែ្តេរ្នគធិរ ីនធិងសែ្តេមណ្លគធិរ។ី

កនាុងឱកា�សនារះ  អាជាញា ធរសែ្តេ  នធិងមន្ទរីពាកព់ន្័រប�់
សែ្តេទាងំបី បានសធ្វើស�ចកតេីោយការណ៍អំពី ស្ថា នភាពទូសៅ 
នធិងការរកីចសតមើនរប�់សែ្តេ។  សត្ពីសនរះ  អាជាញា ធរសែ្តេក៏
បានជួបតបទរះនូវបញ្ហា មយួចំនួនដូចជា៖ ការងារតគបត់គង
ដីធ្លី ធនធានធម្មជា ធ្ិ បរ ធិស្ថា ន ការអភធិវឌ្ឍនូវសហោ្ឋ រចនា
�ម្ន្័ស�ដ្ឋកធិច្ច�ង្គមកនាុងមូលោ្ឋ ន  កធិច្ចការអភធិបាលកធិច្ច
រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ ន ការផតេល់ស�វាស្ធារណៈ ស�វារដ្ឋបាល
ែ្វរះខា្មសធយាបាយ�តមាបចុ់រះបសងា្ក បបទសល្មើ�ថតពសឈើ 
បទសល្មើ�សនស្ទ តបជាពលរដ្ឋទមា្ល បច់ធិញ្ច ឹម�្្វតាមខបប
បុោណ  ខលងសចាលពា�វាលពា�កាលនាឱំ្យ�្្វឆ្ប់
សកើ្ជំងឺ ពធិបាកតបមូល�្្វមកចាកថ់្នា កំារពារ ពំុទានម់ាន
សោងចតក�តមាបខ់កថចនាផលធិ្ផលសដើម ឱ្យកា្ល យជាផលធិ្-
ផល�សតមច កង្វរះទីផសារលកផ់លធិ្ផលខដល�សតមចបាន
បច្ចុប្ននាផលធិ្ផលទាងំអ�់ យកសៅលកឱ់្យឈ្មួញកណាតេ ល
សៅតាមតពំខដន ខដលត្រូវសគបនា្ទ បបសនាថា ក្ថម្លតាមអំសពើចធិ្តេ
ផលធិ្ផលក�ធិកម្មពំុមានទីផសារចបា�់លា�់ ែ្វរះមសនតេីោជ-
ការបសតមើការងារ  សោយមសនតេីោជការមយួចំនួនត្រូវចូល
នធិវ្តេន។៍

សៅកនាុងឱកា�ជួបពធិភាកសាសនរះ ឯកឧ្តេមបណ្ធិ ្ ្៉ុង 
្រ្ញទ្ធតី តបធានគណៈកម្មការទី៣តពឹទ្�ភា បាន�ខមតេងនូវ

ការសកា្�រស�ើរ  នធិងវាយ្ថម្លែ្�់ចសំពារះអាជាញា ធរសែ្តេ
ទាងំបី នធិងមន្ទីរពាកព់ន្័ ខដលែធិ្ែំបំសពញការងារកនាុងការ
ផតេល់ស�វាជូនតបជាពលរដ្ឋបានោោ ងល្តបស�ើរ តពមទាងំសធ្វើ
ឱ្យសែ្តេនីមយួៗមានការរកីចសតមើនឈានសៅមុែ នធិងមានការ
អភធិវឌ្ឍជាលំោប។់ ចសំពារះបញ្ហា តបឈមខដលអាជាញា ធរបាន
សលើកស�ើង គឺទាមទារឱ្យអាជាញា ធរតគបលំ់ោបថ់្នា កទ់ាងំអ�់
ត្រូវខ្ចូលរមួសោរះតស្យជាមយួគានា  សដើម្ឱី្យមូលោ្ឋ នមាន
ការអភធិវឌ្ឍកានខ់្ល្តបស�ើរស�ើង។ ចខំណកឯ�ំណូមពរ
គណៈតប ធ្ិភូនឹងោយការណ៍ជូនគណៈកមា្ម ធធិការអចធិថសនតេយ៍
តពឹទ្�ភា សដើម្សីលើកជាអនុស្�នដ៍ល់តក�ួង ស្ថា បន័
ពាកព់ន័្ចា្វ់ ធិធានការសោរះតស្យតាមលទ្ភាពខដលអាច
សធ្វើសៅបាន។

កនាុងដំសណើ រសប�កកម្មសនរះ  គណៈតប ធ្ិភូបានអសញ្ជ ើញ
ចុរះទ�្សនាសោងចតកស្�ូ៊ខតកបរប�់សលាកឧកញាោ  ្៉ក់ 
គរឹ្ហុ្ង �ថាធិ្សៅកនាុងភូមធិកាទូ្ ឃុំកំភុន ត�រុកស�ស្ន 
សែ្តេ�្ទឹងខត្ង នធិងទ�្សនា�ួន�្្វ រប�់ឯកឧ្តេម ហ្៊ូ 
សទិ្ធតី �ថាធិ្សៅកនាុងភូមធិសមថបោ ឃុំពូថតជ ត�រុកសពតជាោ សែ្តេ
មណ្លគធិរ ីសដើម្សីឈ្វងយល់ពី�ភាពការណ៍ ការលំបាក 
នធិងបញ្ហា តបឈម  ខដលបានជួបតបទរះកនាុងការអនុវ្តេនាសពល
កន្លងមក៕

(អ្ថាបទ នធិងរូបភាព៖ សលាក វង ់�ុជា្ធិ)

គណៈកម្មការទី៣តពឹទ្�ភា (ស្ដា ំ) ជួបពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងអាជាញា ធរសែ្តេ�្ទឹងខត្ង

គណៈកម្មការទី៣តពឹទ្�ភា ្្រូប្្រូបអនុ�សាវរយីជាមយួនឹងអាជាញា ធរសែ្តេ�្ទឹងខត្ង
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គណៈក ្្មការទតី៦ប្រឹទ្ធសភា មឈវងយលអ់ំ្តីការអនុវតតេចបា្រ់ 
មៅមេតតេនប្មវង និងមេតតេសាវ យមរៀង

ចាបពី់ថ្ងៃទី១០  ដល់ថ្ងៃទី១៦  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
គណៈតប ធ្ិភូគណៈកម្មការនី្ធិកម្ម នធិងយុ្តេធិធម ៌ ថនតពឹទ្-
�ភា  (គណៈកម្មការទី៦)  ដឹកនាសំោយឯកឧ្តេម  អ៊ុក 
្រ៊ុនមឈឿន  តបធានគណៈកម្មការ  បានអសញ្ជ ើញជួប
�ំសណរះ�ំណាល នធិងពធិភាកសាការងាជាមយួនឹងអាជាញា ធរ
សែ្តេ ្ុលាការ នធិងអយ្យការអម្ុលាការសែ្តេថតពខវង នធិង
សែ្តេស្្វ យសរៀង សដើម្សីឈ្វងយល់អំពី ការអនុវ្តេចបាបនឹ់ង
ការសោរះតស្យទំនា�់សៅថ្នា កត់�រុក តករុងបញ្ជូ នមកថ្នា ក់
សែ្តេ។

កនាុងពធិធីជួបពធិភាកសាសនារះ អាជាញា ធរសែ្តេថតពខវង នធិងសែ្តេ
ស្្វ យសរៀង បានជតមាបជូនគណៈតប ធ្ិភូអំពី ស្ថា នភាពភូមធិ
ស្ស�តេទូសៅរប�់សែ្តេ �ភាពការណ៍�នតេធិ�ុែ�ណាតេ ប-់
ធានា បស់្ធារណៈ ខផនាកស�ដ្ឋកធិច្ច ការងារ�ុខាភធិបាល ការងារ
អបរ់ ំយុវជន នធិងកីឡា ការងារស្លាដំបូង នធិងការងារ
ពន្នាគារ ការអនុវ្តេរប�់អាជាញា ធរថ្នា កស់តកាមជា្ធិ នធិងបញ្ហា
តបឈមនានា ថនការអភធិវឌ្ឍមូលោ្ឋ នសៅជំុវ ធិញសែ្តេ ខដល
បានជួបតបទរះកនាុងការអនុវ្តេការងារកន្លងសៅ។

សៅកនាុងឱកា�ជួបោចស់ោយខ�កពី គានា ជាមយួនឹង

អាជាញា ធរសែ្តេថតពខវង នធិងសែ ត្េស្្វ យសរៀង ឯកឧ្តេម អ៊ុក 
្រ៊ុនមឈឿន តបធានគណៈកម្មការទី៦តពឹទ្�ភា បានជំរុញ
ឱ្យអាជាញា ធរបនតេែធិ្ែំអនុវ្តេការងារពាកព់ន័្នឹងការសោរះ-
តស្យវ ធិវាទសត្តបពន្័្ុលាការ  ការសោរះតស្យទំនា�់
សៅថ្នា កត់�រុក តករុងបញ្ជូ នមកថ្នា កស់ែ្តេ នធិងការងារអនុវ្តេ
ចបាបខ់ដលបានចូលជាធរមាន សដើម្សីធ្វើោោ ងណាផតេល់ស�វា
ខផនាកចបាប ់ នធិងស�វាសផ្សងៗ  ជូនតបជាពលរដ្ឋកានខ់្ល្
តបស�ើរខ្មសទៀ្។ ជាមយួគានា សនារះខដរ ឯកឧ្តេមបានវាយ
្ថម្លែ្�់ចសំពារះការរកីចសតមើនរប�់សែ្តេ នធិងអំពាវនាវដល់
អាជាញា ធរសែ្តេ ្ុលាការ នធិងអយ្យការអម្ុលាការ ត្រូវែធិ្ែំ
បំសពញការងារបខនថាមសទៀ្ សដើម្បីសតមើផលតបសោជនជូ៍ន
តបជាពលរដ្ឋ ឱ្យកានខ់្ល្តបស�ើរជាងសនរះ។

សត្ពីជំនួបជាមយួនឹងអាជាញា ធរសែ្តេទាងំពីរ គណៈតប ធ្ិភូ
បានអសញ្ជ ើញជួប�ំសណរះ�ំណាល  នធិងពធិភាកសាការងារ
ជាមយួនឹងអាជាញា ធរឃំុ �ងា្ក ្ ់ត�រុក តករុង នធិងទ�្សនកធិច្ច
សោងចតកដំស�ើងរ្យនតេ សដហាន អូ្ូ (សែមបូឌា) ឯ.ក សៅ
តករុងបាវ ធ្ិ  សែ្តេស្្វ យសរៀង៕
(អ្ថាបទ៖ សលាក នុ្ �ច្ចៈ រូបភាព៖ សលាក គងោ់ោ រនី)

គណៈកម្មការទី៦តពឹទ្�ភា (សឆ្វង) ជួបពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងអាជាញា ធរសែ្តេស្្វ យសរៀង

គណៈកម្មការទី៦តពឹទ្�ភា ្្រូប្្រូបអនុ�សាវរយីជាមយួនឹងអាជាញា ធរសែ្តេស្្វ យសរៀង
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បករុ្ស្ជិកប្រឹទ្ធសភាប្រចាភំូ្ ិភាគទតី៤ ជ្ួរសមំណះសណំាល
ជា្ួយនរឹងអាជា្ញ ធរមេតតេ្រន្្យ្នជ័យ និងមេតតេរាត់ដំ្រង

កាលពីថ្ងៃទី១២  ដល់ថ្ងៃទី១៦  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

តករុម�មាជធិកតពឹទ្�ភាតបចាភំូមធិភាគទី៤  បានសរៀបចំពធិធី

�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃំុ  �ងា្ក ្ ់ នធិង

អាជាញា ធរមូលោ្ឋ នសែ្តេបនា្ទ យមានជយ័ នធិងសែ្តេបា្ដំ់បង 

សតកាមអធធិប្ីភាពឯកឧ្តេម ្រ៉ុល លរ្ឹ  តបធានតករុម នធិង

ជាអនុតបធានគណៈកម្មការទី៤តពឹទ្�ភា សដើម្សីលើកកម្�់

�ម្ថាភាព ពតងឹងការអនុវ្តេ្នួាទី ភារកធិច្ច ការអនុវ្តេចបាប់

លធិែធិ្បទោ្ឋ នគ ធ្ិយុ្តេធិ ការផតេល់ស�វារដ្ឋបាល ការសតបើតបា�់

មូលនធិធធិអភធិវឌ្ឍនឃុ៍ំ  �ងា្ក ្ ់ នធិងសគាលនសោបាយភូមធិ 

ឃុំមាន�ុវ្ថាធិភាព សៅសែ្តេបនា្ទ យមានជយ័ នធិងសែ្តេបា្-់

ដំបង សោយមានការអសញ្ជ ើញចូលរមួពី�មាជធិក �មាជធិកា

តពឹទ្�ភា ថ្នា កដឹ់កនាអំគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា  តបធាន

តករុមតបឹកសាសែ្តេ អាជាញា ធរសែ ត្េ មន្ទីរពាកព់ន្័ជុំវ ធិញសែ្តេ នធិង

តករុមតបឹកសាឃំុ �ងា្ក ្ ់ស�្មៀន �រុបចំនួន១.០៤០នាក។់

កនាុងឱកា�សនារះ ឯកឧ្តេម ្រ៉ុល លរ្ឹ  បានជតមាបអំពី 

សគាលបំណងរប�់គណៈតប ធ្ិភូចុរះជួប�ំសណរះ�ំណាល

ជាមយួនឹងអាជាញា ធរសែ្តេ នធិងតករុមតបឹកសាឃំុ �ងា្ក ្ ់នាសពល

សនរះ គឺសដើម្តីបមូលព័្ ម៌ាន �ំណូមពរ នធិងបញ្ហា តបឈម

នានារប�់ថ្នា កឃុ់ំ  សៅជតមាបថ្នា កត់�រុក  សដើម្ខី�្វងរក

ដំសណារះតស្យ  នធិងជួយ��តមប�តមរួលការងាររប�់ឃុំ 

ឱ្យមានភាពល្តបស�ើរកនាុងការបំសពញការងារ្ួនាទី ភារកធិច្ច

តបចាថំ្ងៃ។

សៅកនាុងពធិធីសនរះ អាជាញា ធរសែ្តេ នធិងតករុមតបឹកសាឃំុ �ងា្ក ្់

បានសធ្វើស�ចកតេីោយការអំពី  ទីតាងំភូមធិស្ស�តេ  ស្ថា នភាព

�នតេធិ�ុែ �ណាតេ បធ់ានា ប ់ការផតេល់ស�វាស្ធារណៈ ការងារ

�ង្គម វ ធិ�័យក�ធិកម្ម ការកស្ងសហោ្ឋ រចនា�ម្ន័្ នធិង

អាជាញា ធរមូលោ្ឋ នសែ្តេបនា្ទ យមានជយ័  ចូលរមួកនាុងពធិធី�ំសណរះ�ំណាល 

ឯកឧ្តេម បោុល លឹម អសញ្ជ ើញជាអធធិប្ីកនាុងពធិធី�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃុំ �ងា្ក ្ ់នធិងអាជាញា ធរមូលោ្ឋ នសែ្តេបនា្ទ យមានជយ័
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សគាលនសោបាយវ ធិមជ្ការ វ ធិ�ហមជ្ការ ដំសណើ រការថន

ការសធ្វើខផនការ ការអភធិវឌ្ឍឃំុ �ងា្ក ្ ់ការងាររដ្ឋបាល ការ

សធ្វើតប ធ្ិភូកម្មអំណាចកនាុងការខ្ងតាងំ ការ ្្ល �់បតេូរ នធិងការ

បញ្ចបភ់ារកធិច្ចរប�់មសនតេីោជការ�ីុវ ធិល  ខដលកានក់ារងារ

សៅថ្នា កស់តកាមជា្ធិ  នធិងបញ្ហា តបឈមមយួចំនួនដូចជា៖ 

ការតគបត់គងតទព្យ�ម្្តេធិរប�់រដ្ឋ  ការសរៀបចំ�ណាតេ បធ់ានា ប់

សៅទីតបជំុជន  ចោចរណ៍  ការសធ្វើប្លងដី់  ទំនា�់ដីធ្លី  បញ្ហា

អនាមយ័  ការែ្វរះខា្ទឹកសតបើតបា�់តបចាថំ្ងៃ  ការជួញដូរ

សតគឿងសញៀន បញ្ហា អតតានុកូលោ្ឋ ន នធិងការសចញស�ចកតេី

�សតមចខក្តមរូវទធិននាយ័អតតានុកូលោ្ឋ នរប�់អគ្គនាយក-

ោ្ឋ នអ្តេ�ញ្ញា ណកម្ម ថនតក�ួងមហាថផ្ទ មធិនទានស់ឆ្លើយ្ប

សៅនឹង្តមរូវការរប�់តបជាពលរដ្ឋខដលបានោកព់ាក្យស�នាើ

�ំុខក�តមរួល ការសធ្វើស�ៀវសៅតគរួស្រ ការបញ្្ជ ក�ំ់បុត្

កសំណើ ្ ការសធ្វើបញ្ជ ីអាពាហ៍ពធិពាហ៍ ការសធ្វើ�ំបុត្មរណភាព

ការសធ្វើអ្តេ�ញ្ញា ណបណ័ណ  ការែ្វរះខា្ឯក�ណា្ឋ នតបជា-

ការពារ នធិងការសោរះតស្យវ ធិវាទសត្តបពន្័្ុលាការ។

បនា្ទ បពី់ស្តេ បអ់ាជាញា ធរសែ្តេ  នធិងតករុមតបឹកសាឃំុ  �ងា្ក ្ ់

ោយការណ៍រចួមក ឯកឧ្តេម ្រ៉ុល លរ្ឹ  បានខ ្្លងនូវការ

សកា្�រស�ើរ នធិងវាយ្ថម្លែ្�់ចសំពារះអាជាញា ធរសែ្តេទាងំពីរ

នធិងតករុមតបឹកសាឃុំ �ងា្ក ្ ់ខដលបានែធិ្ែំជមនារះបញ្ហា តបឈម

មយួចំនួន សហើយបញ្ហា តបឈមមយួចំនួនសទៀ្ខដលអាជាញា -

ធរសែ្តេ នធិងតករុមតបឹកសាឃំុ �ងា្ក ្ ់ មធិនអាចសោរះតស្យ

បាន តករុម�មាជធិកតពឹទ្�ភាតបចាភំូមធិភាគទី៤ នឹងជួយ�

រមួចខំណកសោរះតស្យបញ្ហា ខដលសៅស���ល់ឱ្យបាន

កានខ់្រម្ល�់ ឱ្យកានខ់្្ម្យ នធិងឱ្យកានខ់្ទទួលបាន

តប�ធិទ្ភាព  សដើម្ឱី្យមូលោ្ឋ នមានការអភធិវឌ្ឍកានខ់្

តបស�ើរ។

ឯកឧ្តេម ្ុ៉រល លរ្ឹ  កប៏ានខផតេ ត្េ ឱំ្យសលាកតបធានតករុម

តបឹកសាតករុង ត�រុក សធ្វើរបាយការណ៍ពធិស្តេ រជូនថ្នា កស់លើ បាន

ជាឯកស្រយកសៅសោរះតស្យ នធិងចម្លងជូនតករុម�មាជធិក

តពឹទ្�ភាតបចាភំូមធិភាគទី៤   សដើម្យីកការលំបាក   ការ

តបឈម  នធិង�ំណូមពរនានា  ខដលអាជាញា ធរឃំុ  �ងា្ក ្់

ពំុអាចសោរះតស្យបាន។  តករុម�មាជធិកតពឹទ្�ភាតបចាំ

ភូមធិភាគទី៤ នឹងោយការណ៍ជូនថ្នា កដឹ់កនាតំពឹទ្�ភា នធិង

គណៈកមា្ម ធធិការអចធិថសនតេយត៍ពឹទ្�ភា  សដើម្សីលើកអនុ-

ស្�នជ៍តមាបដល់ស្លាដំបូង តក�ួង នធិងស្ថា បន័ពាកព់ន័្

សធ្វើការសោរះតស្យ៕

(អ្ថាបទ នធិងរូបភាព៖ សលាក វង ់�ុជា្ធិ)

ទធិដ្ឋភាពកនាុងពធិធី�ំសណរះ�ំណាល

ឯកឧ្តេម បោុល លឹម អសញ្ជ ើញស�ើងខ្្លងកនាុងពធិធី�ំសណរះ�ំណាល
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ប្រឹទ្ធសភាមរៀ្រចំសកិាខា សាលាសតេត្ី តី ការមចករមំលក្័ត៌្ នអំ្តី ការអនុវតតេ
ការយិាលយ័្វិកាសភា មៅប្រមទសស៊យុមអត និងប្រមទសកាណាដា

នាតពឹកថ្ងៃទី២០  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩  តពឹទ្�ភាថន
តពរះោជាណាចតកកម្ុជា បានសរៀបចំ�ធិកា្ខ ស្លា�តេីពី ការ
ខចករខំលកព័្ ម៌ានអំពី ការអនុវ្តេការ ធិោល័យ្វ ធិកា�ភា 
សៅតបសទ��ុ៊យខអ្ នធិងតបសទ�កាណាោ សតកាមអធធិប្ី-
ភាពឯកឧ្តេម ជា មជដ្ឋ តបធានគណៈកម្មការទី២តពឹទ្-
�ភា សៅស្ល�ធិកា្ខ ស្លាខាងសជើង វ ធិមានតពឹទ្�ភា 
សោយមានការអសញ្ជ ើញចូលរមួពី�មាជធិក �មាជធិកាតពទឹ្-
�ភា  ថ្នា កដឹ់កនាថំនអគ្គសលខាការធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា 
តក�ួងស�ដ្ឋកធិច្ច នធិងហធិរញញា វ្ថាុ តពមទាងំវ ធិទយាស្ថា ន�ភា
កម្ុជា។

សៅកនាុងឱកា�សនារះ ឯកឧ្តេម ជា មជដ្ឋ តបធានគណៈ-
កម្មការទី២តពឹទ្�ភា បានជតមាបអំពីសគាលបំណងថនការ
សរៀបច�ំធិកា្ខ ស្លាសនរះ គឺសដើម្ខីចករខំលកនូវបទពធិស្ធន៍
ខដលទទួលបាន  តាមរយៈទ�្សនកធិច្ច�ធិកសាសៅតបសទ�
�ុ៊យខអ្ កាលពីថ្ងៃទី១៦-១៨ ខែ្ុលា ឆ្នា ២ំ០១៨ នធិង
ដសំណើ រទ�្សនកធិច្ច�ធិកសា សៅតបសទ�កាណាោ កនាុងការចូល-
រមួកធិច្ចតបជំុតបចាឆំ្នា រំប�់បណាតេ ញជា�កល�តេីពី ការ ធិោ-
ល័យ្វ ធិកា�ភា កាលពីថ្ងៃទី១៨-២១ ខែមធ្ិ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៨
សៅសលើដំសណើ រការថនការត្រ្ួ ពធិនធិ្្យ ថន្វ ធិកាជា្ធិ ទំនាក-់
ទំនងរវាង�ភា នធិងអជាញា ធរ�វនកម្ម តពមទាងំដំសណើ រការ
ថនការ ធិោល័យ្វ ធិកា�ភា។  បទពធិសស្ធនទ៍ាងំសនរះ  នឹង
ត្រូវសធ្វើការបងាហា ញជូនដល់អង្គ�ធិកា្ខ ស្លានាសពលសនរះ។

ឯកឧ្តេម  ជា  មជដ្ឋ  បានបញ្្ជ កថ់្  ការចូលរមួរប�់
�ភាកនាុងវដតេ្វ ធិកាជា្ធិពធិ្ជាមានស្រ�ំខានណ់ា�់សៅ
កនាុង�ង្គមតបជាធធិបស្យ្យ។ ការអនុវ្តេ�ព្វថ្ងៃសោយ�សង្ក្

សឃើញថ្ មានខ្អាជាញា ធរ�វនកម្ម ខដលជាអង្គភាពឯកោជ្យ
មយួជួយ�ដល់�ភាកម្ុជា  កនាុងការត្រ្ួ ពធិនធិ្្យចបាប់្ វ ធិកា
ជា្ធិ។ ខ្សទារះជាោោ ងណាកស៏ោយ សដើម្បីសំពញមុែងារ
កនាុងការត្រួ្ពធិនធិ្្យ្វ ធិកាជា្ធិតបកបសោយតប�ធិទ្ភាព នធិង
�័កតេ�ធិទ្ភាព �ភាគួរខ្មានការចូលរមួត្រ្ួ ពធិនធិ្្យគាតំទ
កនាុងវដតេ្វ ធិកាជា្ធិ តាងំពីដំណាកក់ាលដំបូង។ មាននយ័ថ្
�ភាគួរត្រូវមានតករុមគាតំទ  ខដលមានជំនាញសៅសលើការ
វ ធិភាគ្វ ធិកាជា្ធិ  នធិងមាោ តករូស�ដ្ឋកធិច្ច  សដើម្ជីួយ�គាតំទដល់
�ភាកនាុងការទទួលបាននូវព័្ ម៌ាន ឱ្យបានតគបត់ជរុងសតជាយ
ពាកព់ន័្នឹងការសរៀបចំ្វ ធិកាជា្ធិ មុននឹង�ភាសធ្វើការអនុ-
ម័្ សៅសលើស�ចកតេីតពាងចបាប់្ វ ធិកាជា្ធិ  ខដលការអនុវ្តេ
ខបបសនរះត្រូវបានអនុវ្តេនស៍ៅតាមបណាតេ តបសទ�ជាសតចើន
កនាុងពធិភពសលាក  ខដលកនាុងសនារះកម៏ានតបសទ��ុ៊យខអ្
នធិងតបសទ�កាណាោផងខដរ តាមរយៈការ ធិោល័យ្វ ធិកា
�ភា(PBO)។

�ធិកា្ខ ស្លាសនរះ តបតពឹ្តេសៅសតកាមការ�ហការសរៀបចំ
សោយគណៈកម្មការទី២តពឹទ្�ភា  អគ្គសលខាធធិការោ្ឋ ន
តពឹទ្�ភា វ ធិទយាស្ថា ន�ភាកម្ុជា �ហភាពអឺរ ោុប នធិងSIDA
មានរយៈសពលមយួតពឹក សោយមានការសធ្វើបទបងាហា ញ�តេីពី៖
ទី១-ការវ ធិវ ត្េរប�់កម្មវ ធិធី FACT ទី២-កម្មវ ធិធីសប�កកម្មសៅ
តបសទ��ុ៊យខអ្ ទី៣-ការសរៀបចំការ ធិោល័យ្វ ធិកា�ភា 
នធិងការអនុវ្តេខដលបានយល់ដឹង ទី៤-�វនកម្មសលើកធិច្ច-
តប ធ្ិប្តេធិការ ទី៥-កតាតេ ជំរុញទឹកចធិ្តេ ្ួនាទី ធនធាន នធិង
ផលធិ្ផល នធិងទី៦-កធិច្ចតបជំុបណាតេ ញជា�កលថនការ ធិោ-
ល័យ្វ ធិកា�ភាសលើកទី៦៕
(អ្ថាបទ៖ សលាក អ៊ុក បោូលីន រូបភាព៖ សលាក គងោ់ោ រនី)

ទធិដ្ឋភាពកនាុងអង្គ�ធិកា្ខ ស្លា

ឯកឧ្តេម ជា សជដ្ឋ (កណាដា ល) ฌฌฌฌអធធិប្ីកនាុងអង្គ�ធិកា្ខ ស្លា



សកម្មភាពគណៈកម្មការ23
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

សាសសាតេ ចារ្យ និងនិសសេតិ ននសាកលវិទយាលយ័ឥសន្វិជាជ  មេតតេរាត់ដ្ំរង 
និងរាជធានតីភនាំម្ញ ទសសេនកិច្ចសកិសាមសវងយលអ់ំ្តីប្រឹទ្ធសភា

នាថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវលាសមាោ ង៧:៣០នាទី
តពឹក  សៅស្ល�ធិកា្ខ ស្លាខាងសជើង  វ ធិមានតពឹទ្�ភា 
ឯកឧ្តេម  ម្៉ន  សុតីផាន ់ អនុតបធានគណៈកម្មការទី៩
តពឹទ្�ភា  បានអសញ្ជ ើញសធ្វើបទបងាហា ញ�តេីពី  រចនា�ម្ន័្ 
្ួនាទី ភារកធិច្ចរប�់តពឹទ្�ភា ដល់ស្សស្តេ ចារ្យ នធិងនធិ�្សធ្ិ
ថនស្កលវ ធិទយាល័យឥសន្ទវ ធិជា្ជ  សែ្តេបា្ដំ់បង នធិងោជធានី-
ភនាសំពញចំនួន២១០នាក ់មកទ�្សនកធិច្ច�ធិកសាខ�្វងយល់អំពី
តពឹទ្�ភា។

កនាុងឱកា�សនារះ ឯកឧ្តេម ម្៉ន សុតីផាន ់បានជតមាប
ជូនសោយ�សង្ខបអំពីតបវ្តេធិ នធិងសគាលបំណងថនការបសង្កើ្
តពឹទ្�ភា សដើម្សីលើកកម្�់ការបតងរួបបតងរួមផ្សរះផសាជា ធ្ិ
នធិងពតងឹង�ថាធិរភាពនសោបាយ។  តពឹទ្�ភានី្ធិកាលទី១ 
សកើ្ស�ើងសោយស្រការចា្ត់ាងំ  សហើយចាបពី់នី្ធិកាល
ទី២សៅ សទើបតពឹទ្�ភាសកើ្ស�ើងសោយស្រការសបារះសឆ្នា ្
ជាអ�កលមធិនចំសពារះ  ខដលមាន�មាជធិកតពឹទ្�ភាចំនួន 

៦១រូប មានអាណ្តេធិ៦ឆ្នា ។ំ �តមាបនី់្ធិកាលទី៤ តពឹទ្�ភា
មាន�មាជធិកចំនួន ៦២រូប កនាុងសនារះ ២រូបត្រូវបានចា្ត់ាងំ
សោយតពរះមហាក្សត្ ២រូបត រ្ូវបានសតជើ�តាងំសោយរដ្ឋ-
�ភា តាមម្ធិភាគសតចើនសោយសតបៀប នធិង�មាជធិកតពឹទ្-
�ភា៥៨រូបសទៀ្ ត្រូវបានសតជើ�តាងំសោយការសបារះសឆ្នា ្
ជាអ�កលមធិនចំសពារះ សោយអង្គសបារះសឆ្នា ្ គឺ្ំណាង-
ោស�តេ នធិងតករុមតបឹកសាឃុំ �ងា្ក ្ទូ់ទាងំតបសទ�កនាុង្ំខណង។

ឯកឧ្តេមបានបញ្្ជ កថ់្  តពឹទ្�ភាមានមុែងារ�នាូល
ចំនួន៣ គឺមុែងារនី្ធិកម្ម មែុងារតាមោនការអនុវ្តេចបាប ់
នធិងមុែងារ្ំណាង។ តពឹទ្�ភាមានគណៈកម្មការជំនាញ
ចំនួន១០ មាន្ួនាទី ភារកធិច្ចជាស�នាធធិការឱ្យតពឹទ្�ភា 
សដើម្ជីួយ�សតជាមខតជងតពឹទ្�ភា កនាុងការតាកខ់្ង នធិងតប ធ្ិ-
ប្តេធិចបាបឱ់្យកានខ់្តបស�ើរស�ើង។ 

សត្ពីមុែងារទាងំ៣សនរះ  តពឹទ្�ភាកប៏ានចូលរមួ
ចំខណកជំរុញការអនុវ្តេសគាលនសោបាយវ ធិមជ្ការ វ ធិ�ហ-
មជ្ការសៅកនាុងតបសទ�កម្ុជា  ឱ្យកានខ់្ល្តបស�ើរស�ើង
កនាុងការចូលរមួកា្ប់នថាយភាពតកីតករប�់តបជាពលរដ្ឋ នធិង
ការតគបត់គងតបសទ� តបកបសោយ្មា្ល ភាព នធិងគណសនយ្យ-
ភាពោោ ងពធិ្តបាកដ។

បនា្ទ បពី់បញ្ចបក់ារសធ្វើបទបងាហា ញរចួមក  ស្សស្តេ ចារ្យ 
នធិងនធិ�ធិ្ស្បានអសញ្ជ ើញទ�្សនាស្លតបជំុអចធិថសនតេយ ៍ស្ល
តបជំុសពញអង្គតពឹទ្�ភា  នធិងអគារនានាសៅកនាុងបរ ធិសវណ
តពឹទ្�ភា៕

(អ្ថាបទ នធិងរូបភាព៖ សលាក គឹម �ធិទ្)ី

ឯកឧ្តេម ខមោន �ីុ្ន ់សធ្វើបទបងាហា ញជូនស្កលវ ធិទយាល័យឥសន្ទវ ធិជា្ជ

ទធិដ្ឋភាពកនាុងពធិធីសធ្វើបទបងាហា ញ
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ប្រធានគណៈក្្មការទតី៨ប្រឹទ្ធសភា ដរឹកន្បំ្រតិភូចូលរ ួ្ ទិវា
ជ័យជ្នាះសសគ្្គ ្ការពារប្ំមដនភាគនិរតតី ននប្រមទសមវៀតណា្ 

ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកុមៈ្ ឆ្នា ២ំ០១៩ សលាកជំទាវ

្ន សអំាន តបធានគណៈកម្មការទី៨តពឹទ្�ភា នធិងជា

អនុតបធាន�មាគមនារកីម្ុជា សដើម្�ីនតេធិភាព នធិងអភធិវឌ្ឍន ៍

បានអសញ្ជ ើញដឹកនាគំណៈតប ធ្ិភ�ូមាគមនារកីម្ុជាសដើម្ី

�នតេធិភាព នធិងអភធិវឌ្ឍន ៍ចូលរមួកនាុងពធិធីរម្លកឹែួបសលើកទី៤០

ទធិវាជយ័ជមនារះ�សងា្គ មការពារតពំខដន   ភាគនធិរ្ីតបសទ�

សវៀ្ណាម រមួជាមយួនឹងកងទព័ នធិងតបជាជនកម្ុជាទទួល

បានជយ័ជមនារះសលើរបបតបល័យពូជស្�ន ៍្ុ៉រល ្ត សៅ

ស្លតបជំុ�ណា្ឋ គារ HOA BINH RACH GIA RESORT

�ថាធិ្កនាុងសែ្តេសគៀនោោ ង តបសទ�សវៀ្ណាម។

ខ ្្លងកនាុងឱកា�សនារះ សលាកជំទាវ មងវៀន ធតីធូហា �មា-

ជធិកគណៈកមា្ម ធធិការមជ្ធិមបក្សសវៀ្ណាម  នធិងជាតបធាន

�ហពន័្នារសីវៀ្ណាម  បានស្្វ គមនោ៍ោ ងកកស់ ត្េ ចំសពារះ

គណៈតប ធ្ិភូ នធិងបានរម្លកឹអំពីតបវ្តេធិស្ស�តេថនទំនាកទ់ំនង

ជាតបថពណី ចំណងស្មគ្គីភាពដ�៏្ធិ្រមួ្ កនាុងការតបយុទ្ 

តបឆ្ងំ�ត្រូវរមួ ជាសតចើនជំនានម់កសហើយ តពមទាងំ�កម្ម-

ភាពខដលតបជាជន  នធិងនារ ី ថនតបសទ�ទាងំពីរកម្ុជា-

សវៀ្ណាម ខដលបានអនុវ្តេ នធិងត្រូវបនតេអនុវ្តេសៅកនាុងសពល

ខាងមែុ តាមសគាលនសោបាយ នធិងការសបតេជាញា ចធិ្តេរប�់រោ្ឋ -

ភធិបាលទាងំពីរខដលបានោកស់ចញ  សដើម្វីឌ្ឍនភាពរប�់

តបសទ�ទាងំពីរ។

កនាុងនាម�មាគមនារកីម្ុជា សដើម្�ីនតេធិភាព នធិងអភធិឌ្ឍន៍

នធិងកនាុងនាមសលាកជំទាវ ្្ទ ល់ សលាកជំទាវ ្ ន សអំាន 

បាន�ខមតេងនូវកតេីសស្មន�្សរកីោយ  នធិងខ្្លងអំណរគុណ

ោោ ងតជាលសតរៅចំសពារះ�ហពន្័នារសីវៀ្ណាម ខដលបាន

ផតេួចសផតេើមគំនធិ្ នធិងគាតំទឱ្យមានកម្មវ ធិធីទ�្សនកធិច្ច នធិងការ

ជួបជំុគានា រវាងនារកីម្ុជា-សវៀ្ណាមនាសពលសនរះ  សដើម្ជីា

ការរម្លកឹ នធិងការចងចាអំំពីការឈចឺាប ់សស្កនាដកម្មរប�់

តបជាជន នធិងនារថីនតបសទ�ទាងំពីរ ខដលបង្កស�ើងសោយ

ពួកតបល័យពូជស្�ន ៍្ុ៉រល ្ត មអៀង សារ តី នធិងពធិធី

ែួបទី៤០ឆ្នា  ំទធិវាជយ័ជមនារះ ៧មកោ ថ្ងៃជយ័ជមនារះ�សងា្គ ម

ការពារតពំខដនភាគនធិរ្ីតបសទ�សវៀ្ណាម។

សលាកជំទាវ ្ ន សអំាន បានបនតេមានតបស្�នថ៍្ 

កនាុងស្ថា នភាពដស៏តគារះថ្នា កស់នរះ គឺមានខ្កមា្ល ងំនសោបាយ

ខ្មយួគ្ ់ សតកាមការដឹកនាថំនរណ�ធិរ្សស្មគ្គី�សសងា្គ រះ

ជា្ធិកម្ុជា នធិងសោយមានការគាតំទពី�ំណាកក់ងទព័�័្មតគ

តបធានគណៈកម្មការទី៨តពឹទ្�ភា ចូលរមួកនាុងពធិធីរម្លកឹែួបសលើកទី៤០

សលាកជំទាវ មាន �ំអាន ស�ើងខ្្លងកនាុងពធិធីរម្លកឹែួបសលើកទី៤០ 
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ចិត្តវ�ៀតណាម បានដឹកនាបំ្រជាជនវបរោកឈរប្រយុទ្ធយ៉ា ង

អងអ់ាច្ំរផុត វដើម្បីវេរ បីភាព និងរោររេ់រានមានជបី�តិរ្រេ់

ខ្លួន កប៏ានវ្វើឱ្យរ្រ្រមលួយវនះដលួលរលំ វៅថ្ងៃ៧មករា ឆ្នា ំ

១៩៧៩។ រោរបបារពវពិ្បីជលួ្រជំុនាវពលវនះ កជ៏ារោររម្កឹ

នូ�រោរចងចាមំនិអាច្រំវ្្ចបាន ចំវោះមហាឧបកិដ្ឋកម្មដ៏

សាហា�ថបពថផសៃ្ំរផុត ថនរ្រ្រកម្ុជាប្រជា្ិ្រវតយ្យរ្រេ់ពលួក

ប៉ុល ពត ដដលបានប្របពឹត្តមកវលើវខត្តជា្រប់ពំដដនមលួយ

ចំនលួនរ្រេ់ប្រវទេវ�ៀតណាម  និងមកវលើមាតុ្ូម ិ និង

ប្រជាជនកម្ុជា។  កនាុងសា្ម រតបីវនះ  វោកជំទា�បានដ្្ង

អំណរគុណយ៉ា ងបជាលវបរៅចំវោះយុទ្ធជន យុទ្ធនារ បី និង

អនាកវេនាហាជាតិ  បពមទាងំ� បីរកងទព័េ្ម័បគចិត្តវ�ៀតណាម 

ដដលបានវ្វើពលិកម្មប្រក្រវោយ� បីរភាពកនាុងរោរតេូ៊ផ្តលួល

រលំំរ្រ្រប្រល័យពូជសាេន ៍ និងរោរោរមនិឱ្យរ្រ្រវនះ

អាច�លិបតឡ្រម់កកម្ុជាជា្្មបី�ញិបានវឡើយ។

កនាុងឱរោេ្រំវពញទេសៃនកិច្ចវនះ  គណៈប្រតិ្ូបាន

អវ ជ្ ើញោកក់បមងផ្កា វោរព�ញិ្ញា ណក្ខន្ធកងទព័េ្ម័បគចិត្ត

និងប្រជាជនវ�ៀតណាម  ដដលបតរូ�បានេម្ា្រវ់ោយពលួក

ដខ្មរបកហម និងទេសៃនកិច្ចសារមន្បីរកដនង្្រ ្្ចុ ះេព្ិរតា

្រវងកាើតរ្រេ់វោកប្រធានហូជបីមញិ។ ជាមលួយោនា វនះ គណៈ-

ប្រតិ្ូកប៏ានចុះេលួរេុខទុក្ខបគរួសារកងទព័េ្ម័បគចិត្តវ�ៀត-

ណាម ដដលបានវ្វើពលិកម្មប្រក្រវោយ� បីរភាពកនាុងរោរតេូ៊

ផ្តលួលរលំំរ្រ្រប្រល័យពូជសាេនដ៍ខ្មរបកហម និងទេសៃនា

រូ្រគំរូចាកវ់ោតបកងបោ្រអ់ង្កា វំោយ្រង្រ្ូននារ បីវ�ៀតណាម

ផងដដរ។

វបរៅពបីវនះ គណៈប្រតិ្ូបានអវ ជ្ ើញទេសៃនកិច្ចវរោះ   

Phu Quoc អង្គភាពអាជបី�កម្មផលិតកម្មទឹកបតបី បករុមរោរង្រ

ោវំបមច ឧទយាន Vinpearl Safari Phu Quoc និងទេសៃន-

កិច្ចប្រពន័្ធចបមរុះកមសាន្ត Sun World Hon Thom Nature 

Park  បពមទាងំកដនង្ផលិតបសាវ្វើអំពបីដផ្ពលួចរ្រេ់នារ បី

វ�ៀតណាម៕

(អត្ថ្រទ និងរូ្រភាព៖ វោក អ៊ុក ្រ៉ាូលបីន)

វោកជំទា� មាន េំអាន អវ ជ្ ើញោកក់វបមាងផ្កា វោរព�ញិ្ញា ណក្ខន្ធកងទព័េ្ម័បគចិត្តវ�ៀតណាម ដដលបតរូ�េម្ា្រវ់ោយពលួកដខ្មរបកហម

គណៈប្រតិ្ូ អវ ជ្ ើញទេសៃនកិច្ចវៅសារមន្បីរកដន្ង្រ ្្ចុ ះេฺฺព្រវងកាើតរ្រេ់វោក ហូ ជបីមញិ



សកម្មភាពគណៈកម្មការ26
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

សក្្មភា្គណៈក្្មការទាងំ១០ប្រឹទ្ធសភា ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំន្ន្

2 នាថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ តបធានគណៈកម្មការ

ទាងំ១០តពឹទ្�ភា នធិងតករុមយនតេការនានារប�់តពឹទ្�ភា 

បានអសញ្ជ ើញចូលរមួកនាុងកធិច្ចតបជំុផ្សព្វផសាយ�តេីពី ការសតបើ-

តបា�់ នធិងការទូទា្់្ វ ធិការប�់តពឹទ្�ភា តាមសគាលការណ៍

្្មី ការសធ្វើបច្ចុប្ននាភាពរចនា�ម្ន័្រប�់អគ្គសលខាធធិការោ្ឋ ន

តពឹទ្�ភា នធិងដំសណើ រការតប�ងសតជើ�សរ ើ�មសនតេីតកបែណ្័

ថនអគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភានាសពលខាងមុែ សៅស្ល

�ធិកា្ខ ស្លាខាងសជើង វ ធិមានតពឹទ្�ភា។

2 ឯកឧ្តេម យង៉់ មស្ តបធានគណៈកម្មការទី១

តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញជាអធធិប្ីភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុ៖

-ថផ្ទកនាុងគណៈកម្មការ�តេីពី ការសត្ៀមចុរះបំសពញសប�កកម្ម

រប�់គណៈកម្មការសៅកនាុងចសនា្ល រះ�មយ័តបជុំ នាថ្ងៃទី៧ 

ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លតបជំុគណៈកម្មការទី១តពឹទ្-

�ភា។ 

-អនតេរគណៈកម្មការតពឹទ្�ភាជាមយួនឹងថ្នា កដឹ់កនាំ

គណៈកមា្ម ធធិការ�ធិទ្ធិមនុ�្សកម្ុជា�តេីពី ការអនុវ្តេ�ធិទ្ធិ
មនុ�្ស នធិងនី្ធិវ ធិធី ថនការសរៀបចំរបាយការណ៍ UPR នាថ្ងៃទី

៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លតបជុំពធិស�� វ ធិមានតពឹទ្-

�ភា។

-ជាមយួនឹងថ្នា កដឹ់កនាអំាជាញា ធរជា ធ្ិតបយុទ្តបឆ្ងំសតគឿង-

សញៀន សដើម្សីឈ្វងយល់អំពី ការងារតបយុទ្តបឆ្ងំសតគឿង-

សញៀន សៅតពរះោជាណាចតកកម្ុជា នាថ្ងៃទី១២ ខែមនីា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លតបជំុពធិស�� វ ធិមានតពឹទ្�ភា។

-សត្ៀមសរៀបចំការចូលរមួមហា�ននាធិបា្សលើកទី១៤០

ថន�ហភាពអនតេរ�ភា(IPU) នាថ្ងៃទី៦ នធិងថ្ងៃទី១៩ ខែមនីា

ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លតបជុំពធិស�� វ ធិមានតពឹទ្�ភា។ 
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-ថផ្ទកនាុងគណៈកម្មការ�តេីពី ការបូក�រុបរបាយការណ៍

តបចាខំែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ នធិងការសត្ៀមចុរះបំសពញសប�កកម្ម

រប�់គណៈកម្មការសៅកនាុងចសនា្ល រះ�មយ័តបជុំ នាថ្ងៃទី២០

ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លតបជំុគណៈកម្មការទី១តពឹទ្-

�ភា។ 

2 ឯកឧ្តេម ជា មជដ្ឋ តបធានគណៈកម្មការទី២

តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញជាអធធិប្ីភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុថផ្ទកនាុង

គណៈកម្មការ៖

-សដើម្សីត្ៀមចុរះបំសពញសប�កកម្មសៅសែ្តេកំព្ សឈ្វង-

យល់អំពី ការអនុវ្តេ្វ ធិកា ការអភធិវឌ្ឍមូលោ្ឋ ន នធិងការផតេល់

ស�វាស្ធារណៈសៅថ្នា កស់តកាមជា្ធិ នាថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ៈ

ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លតបជុំគណៈកម្មការទី២តពឹទ្�ភា។

-សដើម្បីូក�រុបលទ្ផលការងារចុរះសប�កកម្មសៅសែ្តេ

កំព្ នាថ្ងៃទី១៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លតបជំុគណៈ-

កម្មការទី២តពឹទ្�ភា។

2ឯកឧ្តេមបណ្ធិ ្ ្ុ៉ង ឫទ្ធតី តបធានគណៈកម្មការ

ទី៣តពឹទ្�ភា បាន៖

-ដឹកនាកំធិច្ចតបជំុថផ្ទកនាុងគណៈកម្មការទី៣តពឹទ្�ភា សដើម្ី
ពធិនធិ្្យអំពី ការបូក�រុបលទ្ផលការងារកនាុងដំសណើ រសប�ក-

កម្មសៅសែ្តេ�្ទឹងខត្ង សែ្តេរ្នគធិរ ីនធិងសែ្តេមណ្លគធិរ ីនា

ថ្ងៃទី១៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លតបជំុគណៈកម្មការ

ទី៣តពឹទ្�ភា។

-អនុញ្ញា ្ឱ្យគណៈតប ធ្ិភូ�មាគម�ហតគធិនចធិន ដឹកនាំ

សោយសលាក Tin Weidong ចូលជួបពធិភាកសាការងារ សដើម្ី
រកឱកា�បណាតេ កទុ់នវ ធិនធិសោគសលើវ ធិ�័យក�ធិកម្ម ក�ធិ-

ឧ�សាហកម្ម សោងចតក�ីុមោង់្  ៍អធិដ្ឋការ ោូ ចានបង្គន ់ខកវ-ចាន

ពរ័ស្ខ�ន នធិងសោងចតកផលធិ្ចំណី� ្្វ នាថ្ងៃទី១៩ ខែ

មនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លពធិស�� វ ធិមានតពឹទ្�ភា។

2 ឯកឧ្តេម សេុ ឥសាន តបធានគណៈកម្មការទី៤

តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ជាអធធិប្ីភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុថផ្ទកនាុងគណៈកម្មការ សដើម្ី
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ពធិភាកសាអំពី ការសត្ៀមជួបពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងតក�ួង

មុែងារស្ធារណៈ នាថ្ងៃទី២០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅ

ស្លតបជុំគណៈកម្មការទី៤តពឹទ្�ភា។

-ជួបពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងឯកឧ្តេម មេៀវ ច័ន្-

្ុ៊រនមធឿន រដ្ឋសលខាធធិការតក�ួងមុែងារស្ធារណៈ នធិង

�ហការ ីសដើម្សី្ដា បរ់បាយការណ៍�ដាីពី លទ្ផលការងារ

�សតមចបានកនាុងឆ្នា ២ំ០១៨ នធិងទធិ�សៅការងារ�តមាប់

អនុវ្តេបនដាឆ្នា ២ំ០១៩ នធិងសឈ្វងយល់អំពី តប�ធិទ្ភាព នធិង

គុណភាពកនាុងការដឹកនា ំនធិងតគបត់គងវ ធិ�័យស្ធារណៈ 

នធិងការអនុវ្តេចបាប ់លធិែធិ្បទោ្ឋ នគ ធ្ិយុ្តេកនាុងការសតបើតបា�់

តកបែណ្័មសនដាីោជការ�ីុវ ធិល នធិងមសនដាជីាបក់ធិច្ច�នយាសៅ

ថ្នា កជ់ា្ធិ នធិងថ្នា កស់តកាមជា្ធិ នាថ្ងៃទី២១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩

សៅស្លតបជុំពធិស�� វ ធិមានតពឹទ្�ភា។

2 នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ សលាកជំទាវ ទតី 

្រូរ៉ាសុតី តបធានគណៈកម្មការទី៥តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ

ជាអធធិប្ីភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុថផ្ទកនាុងគណៈកម្មការ សដើម្ពីធិនធិ្្យ

របាោការណ៍�តេីពី ជំនួប�វនាការការងាររវាងគណៈកម្ម-

ការទី៥តពឹទ្�ភាជាមយួនឹងតក�ួងព័្ ម៌ាន ោយការណ៍

អំពី លទ្ផលកធិច្ចជំនួបពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងឯកឧ្តេម

ឯកអគ្គរដ្ឋទូ្ចធិនតបចាកំម្ុជា ោយការណ៍អំពី លទ្ផលចុរះ

បំសពញសប�កកម្មរប�់គណៈកម្មការទី៥តពឹទ្�ភា សៅ

សែ្តេមណ្លគធិរ ីសែ ត្េរ្នគធិរ ីនធិងសែ្តេ�្ទឹងខត្ង ពធិភាកសាអំពី

ការសរៀបចំ�មា�ភាព�មាជធិកតពឹទ្�ភាចូលរមួសរៀបចំ

កធិច្ចតបជំុភាពជាថដគូ�ភាអា�ីុ-អឺរ ោុប(ASEP) នធិងបញ្ហា

សផ្សងៗ សៅស្លតបជំុគណៈកម្មការទី៥តពឹទ្�ភា។

2 នាថ្ងៃទី១២ នធិងថ្ងៃទី២២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩

ឯកឧ្តេម សលាកជំទាវតបធាន នធិង្ំណាងគណៈកម្មការ

ទាងំ១០តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញទ�្សនា នធិងផតេល់សោបល់

សលើខែ្សវសីដអូតពឹទ្�ភា�តេីពី ឆ្នា ទីំ១តពឹទ្�ភា នី្ធិកាលទី៤ 

នធិងវសីដអូ�តេីពី វឌ្ឍនភាពតពឹទ្�ភាកនាុងរយៈសពល២០ឆ្នា  ំ

សៅស្ល�ធិកា្ខ ស្លាខាងសជើង វ ធិមានតពឹទ្�ភា។ 

2 នាថ្ងៃទី៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម អ៊ុក 

្រ៊ុនមឈឿន តបធានគណៈកម្មការទី៦តពឹទ្�ភា បាន

អសញ្ជ ើញជាអធធិប្ីភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុថផ្ទកនាុងគណៈកម្មការ 

សដើម្ពីធិនធិ្្យពធិភាកសាអំពី ការចុរះសប�កកម្មសៅសែ្តេថតពខវង

នធិងសែ្តេស្្វ យសរៀង នធិងការងារសផ្សងៗ សៅស្លតបជុំគណៈ-
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 ការទទួលពាក្យ្រណតេរឹ ង

2 កនាុងអំ�ុង ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩ សនរះ តពឹទ្�ភាបានទទួលពាក្យបណតេឹ ងចំនួន២ករណី សធ្វើកំណ្ប់ងាហា ញពាក្យ

បណតេឹ ងចំនួន២ករណី នធិងកំពុងសរៀបចំោកឆ់្លងសោបល់�មាជធិកគណៈកម្មការ សដើម្បីញ្ជូ នសៅតក�ួង ស្ថា បន័មាន�ម្ថាកធិច្ច

ពធិនធិ្្យសោរះតស្យចំនួន២ករណី៕

កម្មការទី៦តពឹទ្�ភា។ 

2  ឯកឧ្ដាម ្៉ុ្ ជរឹ្ហ្៊ុយ តបធានគណៈកម្មការ

ទី៧តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញដឹកនាកំធិច្ចតបជំុថផ្ទកនាុងគណៈ-

កម្មការ៖

-សដើម្សីត្ៀមលក្ខណ�ម្្តេធិជួបពធិភាកសាការងារជាមយួ

នងឹតក�ួងធម្មការ នធិងស្�នា នាថ្ងៃទី១៥ ខែមនីា ឆ្នា ំ

២០១៩ សៅស្លតបជំុគណៈកម្មការទី៧តពឹទ្�ភា។

-សដើម្សី្ដា បរ់បាយការណ៍អំពី លទ្ផលរប�់�មាជធិក

គណៈកម្មការតបចាខំែមនីា នធិងទធិ�សៅការងារបនដា នាថ្ងៃទី

២៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លតបជុំគណៈកម្មការទី៧

តពឹទ្�ភា។

2 នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ សលាកជំទាវ ្ន

សអំាន តបធានគណៈកម្មការទី៨តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ

ជាអធធិប្ីភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុថផ្ទកនាុងគណៈកម្មការ សដើម្ពីធិភាកសា

អំពី គសតមាងសត្ៀមចុរះបំសពញសប�កកម្មរប�់គណៈកម្មការ

នធិងបញ្ហា សផ្សងៗ សៅស្លតបជំុគណៈកម្មការទី៨តពឹទ្-

�ភា។

2 នាថ្ងៃទី២៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម ្៉្

្រ៊ុនន្ង តបធានគណៈកម្មការទី១០តពឹទ្�ភា បាន

អសញ្ជ ើញជាអធធិប្ីភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុថផ្ទកនាុងគណៈកម្មការ 

សដើម្ពីធិនធិ្្យឆ្លងរបាយការណ៍�តេីពី �កម្មភាពការងារតបចាំ

ខែមនីា នធិងសលើកទធិ�សៅការងារបនតេ សៅស្លតបជំុគណៈ-

កម្មការទី១០តពឹទ្�ភា៕
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សក្្មភា្ស្ជិកប្រឹទ្ធសភា ្ំរម្ញការគ្រមៅតា្ភូ្ិភាគទាងំ៨

2នាថ្ងៃទី៩-១០ នធិងថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧ្តេម យង៉់ មស្ តបធានគណៈកម្មការទី១តពឹទ្�ភា 
បានអសញ្ជ ើញជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃុំ
នធិងសមភូមធិ តពមទាងំ�ួរ�ុែទុក្ខតបជាពលរដ្ឋសៅកនាុងត�រុក-
ចធិត្បុរ ីនធិងត�រុក�នាួល សែ្តេតកសចរះ។

2នាថ្ងៃទី២៦  ខែកុមៈ្  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧ្តេម  ជា 
មជដ្ឋ  តបធានគណៈកម្មការទី២តពឹទ្�ភា  បានអសញ្ជ ើញ
ចុរះ�ួរ�ុែទុក្ខសលាក  អ៊ុំ  សាមរឿន  �មាជធិកតករុមតបឹកសា
�ងា្ក ្ផ់សារសដើមគរ  ខដលជួបសតគារះថ្នា កច់ោចរណ៍  កំពុង
�តមាកពយាបាលជំងឺសៅសគហោ្ឋ ន  �ថាធិ្កនាុង�ងា្ក ្បឹ់ង-
ស្ឡាង ែណ្ទួលសគាក ោជធានីភនាសំពញ។

2ឯកឧ្តេម  ្៉ុង  ឫទ្ធតី  តបធានគណៈកម្មការទី៣
តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-តបខលង�្្វកន្ាយពណ៌មា�  ទមងៃន៣់១គី�ូតកាម 
ខដលជា�្្វកតមជធិ្ផុ្ពូជ សៅភនាខំ�នដី ត�រុក�ំសោងទង
សែ្តេកំពង�់្ឺ នាថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខកម្មករ តពមទាងំ
ចុរះពធិនធិ្្យសមើលចមា្ក រស្្វ យ សៅភនាខំ�នដី ត�រុក�ំសោងទង 
សែ្តេកំពង�់្ឺ នាថ្ងៃទី២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែកម្មករ តបជាពលរដ្ឋ 
ខដលបានអសញ្ជ ើញមក�តមាកពធិស្កាសហ្វ នធិងបនតេដំសណើ រ
សៅលំខហរកាយ សៅសែ្តេតពរះ�ីហនុ សៅឃុំខកវផុ� ត�រុក-

�្ទឹងហាវ សែ្តេតពរះ�ីហនុ នាថ្ងៃទី២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខកម្មករ តពមទាងំ
ចុរះពធិនធិ្្យស្ថា នភាពទំនបទ់ឹក នធិង�កម្មភាពស្ង�ងអ់ាង
ចសតមារះទឹកស្្្ ទំហំ១.០០០ខមោត្គុប សោយតកាលស្�ូ៊

្្ល ��្ទធិក សៅឃុខំកវផុ� ត�រុក�្ទឹងហាវ សែ្តេតពរះ�ីហនុ 
នាថ្ងៃទី៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ួរ�ុែទុក្ខកម្មករខដលកំពុង�តមាកពយាបាលជំងឺ
សោយស្រសតគារះថ្នា កច់ោចរណ៍ សៅគ្លនីធិកកំពងខ់ផឧកញាោ  
មោុង ឃំុខកវផុ� �ថាធិ្កនាុងត�រុក�្ទឹងហាវ សែ្តេតពរះ�ីហនុ 
នាថ្ងៃទី៨ នធិងថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខកម្មករ តពមទាងំ
ចុរះពធិនធិ្្យសមើលតករុមការងារសតគឿងចតកជីកស្តេ រទំនបទឹ់ក-
តាកឹង ខដលមានទំហំ២១.០០០ខមោត្កាសរ ោ ខដលអាច�តេុក
ទឹកតបមាណជា២០០.០០០ខមោត្គុប  �តមាបទុ់កជូន
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តបជាពលរដ្ឋសតបើតបា�់កនាុងឆ្នា ២ំ០២០ សៅឃុំខកវផុ� ត�រុក-
�្ទឹងហាវ សែ្តេតពរះ�ីហនុ នាថ្ងៃទី៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ដឹកនាតំករុមការងារចុរះពធិនធិ្្យតបពន័្ទំនបទឹ់ក នធិងសហោ្ឋ -
រចនា�ម្ន្័នានា សៅឃុំខ�នដី ត�រុក�ំសោងទង សែ្តេកំពង-់
�្ឺ នាថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល  នធិង�ួរ�ុែទុក្ខតបជាពលរដ្ឋ 
តពមទាងំចូលរមួដខងហាបុណ្យ ្្ក ចូលវ្តេបឹងខានា រ សៅឃុខំ�នដី 
ត�រុក�ំសោងទង  សែ្តេកំពង�់្ឺ  នាថ្ងៃទី១៧  ខែមនីា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ជួប�ួរ�ុែទុក្ខកម្មករ តពមទាងំដឹកនាអំនាកជំនាញបសច្ចក-
សទ�ចុរះពធិនធិ្្យសមើលការងារស្ង�ងស់ហោ្ឋ រចនា�ម្ន្័
នានា សៅឃុំខ�នដី ត�រុក�ំសោងទង សែ្តេកំពង�់្ឺ នាថ្ងៃ-
ទី១៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខកម្មករ តពមទាងំ
ចុរះពធិនធិ្្យសមើល�កម្មភាពតករុមការងារសតគឿងចតកជីកស្តេ រ
ទំនបទឹ់កតាកឹង  តពមទាងំពសតងើកជីកស្តេ រទំនបទឹ់កស្្្ 
សៅភូមធិមសនារម្យ  ឃុំតាថន  ត�រុកថតពនប ់ សែ្តេតពរះ�ីហនុ 
នាថ្ងៃទី១៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខកម្មករ តពមទាងំ
ពធិនធិ្្យសមើលតករុមការងារបសច្ចកសទ�បំខប្លងកាក�ំណល់
លាមកតជរូកឱ្យសៅជាថ្មពលអគ្គធិ�នី  ខដលមានកមា្ល ងំ
ផលធិ្ ៣០.០០០គី�ូវាោ ្ស់មាោ ង កនាុងមយួខែ សៅឃុខំកវផុ�
ត�រុក�្ទឹងហាវ  សែ្តេតពរះ�ីហនុ  នាថ្ងៃទី១៨  ខែមនីា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ដឹកនាតំករុមអនាកជំនាញបសច្ចកសទ�ចុរះពធិនធិ្្យ នធិងជំរុញ
ការងារស្ង�ងផ់្លូវ ហុ៊ន ខ�ន ខកវផុ� តបខវង១៦គី�ូ-
ខមោត្  សដើម្�ីតមរួលចោចរណ៍ដល់តបជាពលរដ្ឋកនាុងពធិធី
បុណ្យចូលឆ្នា តំបថពណីខែ្មរខាងមុែសនរះ �ថាធិ្កនាុងសែ្តេតពរះ-
�ីហនុ នាថ្ងៃទី២២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួផតេល់អនុស្�នដ៍ល់នធិ�្សធ្ិ បរ ធិញ្ញា បត្ បរ ធិញ្ញា -
បត្រង  សៅវ ធិទយាស្ថា នក�ធិកម្មឧកញាោ   មោុង  ឫទ្ី  �ថាធិ្កនាុង
ឃុំខកវផុ�  ត�រុក�្ទឹងហាវ  សែ្តេតពរះ�ីហនុ  នាថ្ងៃទី២២ 
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខកម្មករ តពមទាងំ
ចុរះពធិនធិ្្យការងារសហោ្ឋ រចនា�ម្ន័្នានា  សៅឃុំខ�នដី 
ត�រុក�ំសោងទង  សែ្តេកំពង�់្ឺ  នាថ្ងៃទី២៤  ខែមនីា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ទទួលជួបគណៈតប ធ្ិភូមកពីតបសទ�ចធិន  សដើម្ខី�្វង
រកឱកា�វ ធិនធិសោគសលើវ ធិ�័យខកថចនាផលធិ្ផលក�ធិកម្ម ក�ធិ-
ឧ�សាហកម្មសៅតពរះោជាណាចតកកម្ុជា សៅចមា្ក រដូងសតបង 
ឃុខំកវផុ�  ត�រុក�្ទឹងហាវ  សែ្តេតពរះ�ីហនុ  នាថ្ងៃទី៩ 
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួលអនាកវ ធិនធិសោគទុនមកពីតបសទ�ចធិន  ខដលមាន
បំណងចងម់កសបារះទុនវ ធិនធិសោគសលើវ ធិ�័យក�ធិកម្ម ក�ធិ-
ឧ�សាកម្ម  នធិងខកថចនា  មកពធិនធិ្្យសមើលសលើទឹកដីថន្ំបន់
អភធិវឌ្ឍន ៍មោុង ឫទ្ី ខ�នជយ័ សៅភនាខំ�នដី �ថាធិ្កនាុងត�រុក
�ំសោងទង សែ្តេកំពង�់្ឺ នាថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួកនាុងពធិធីបូជា�ពសលាក មហ្ៀ មហ្ឿន អាយុ៤៨-
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ឆ្នា  ំខដលបានទទួលមរណភាពសោយស្រសតគារះថ្នា កច់ោ-
ចរណ៍ សៅភូមធិឫទ្ី២ ឃុំខកវផុ� ត�រុក�្ទឹងហាវ សែ្តេតពរះ-
�ីហនុ នាថ្ងៃទី២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-សរៀបចំពធិធីអបអរស្រទរទធិវាអនតេរជា ធ្ិនារ៨ីមនីា ែួប
សលើកទី១០៨ សដើម្សីលើកទឹកចធិ្តេដល់កម្មករ នធិងតបជាពលរដ្ឋ
ចំនួន១០៥នាក ់សៅហាងកាសហ្វដូងសតបង ត្ងគ់�ូីខមោត្
សលែ១៥៨ ផ្លូវជា្ធិសលែ៤ នាថ្ងៃទី៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួពធិធីបុណ្យ�ពឧបា�ធិកា  មសក  ្ិន  ខដល
ទទួលមរណភាពសោយជោពាធ កនាុងជនា្ម យុ៨៤ឆ្នា  ំតពមទាងំ
ចូលរមួបច្ចយ័បុណ្យ�ព  នធិងបានខចកទានដល់តបជាជន
តកីតក កុមាោ កុមារផីងខដរ សៅភូមធិ�ំសោងសជើងភនា ំឃុខំ�នដី
ត�រុក�ំសោងទង  សែ្តេកំពង�់្ឺ  នាថ្ងៃទី១០  ខែមនីា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

2សលាកជំទាវ ទតី ្ូររ៉ាសុតី តបធានគណៈកម្មការទី៥
តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ជាអធធិប្ីភាពកនាុងពធិធ�ំីសណរះ�ំណាលកនាុងឱកា�
អបអរស្ទរែួបសលើកទី១០៨ ថនទធិវាអនតេរជា ធ្ិ ៨មនីា ឆ្នា ំ
២០១៩ សៅត�រុកពញាឮ សែ ត្េកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៥ ខែមនីា
ឆ្នា ២ំ០១៩។    

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល  នធិង�ួរ�ុែទុក្ខបងប្ូនតបជា-
ពលរដ្ឋ  សៅឃំុថតជលា�់  ឃុំផសារខដក  នធិងឃុំវ ធិហារលួង 
ត�រុកពញាឮ សែ្តេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។   

2នាថ្ងៃទី២  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧ្តេម  អ៊ុក 
្រ៊ុនមឈឿន  តបធានគណៈកម្មការទី៦តពឹទ្�ភា  បាន

អសញ្ជ ើញជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាត�រុក
្្ូងឃ្មុ ំ សែ្តេ្្ូងឃ្មុ ំ �តេីពី ការអនុវ្តេសគាលនសោបាយវ ធិ-
មជ្ការ នធិងវ ធិ�ហមជ្ការ សៅថ្នា កស់តកាមជា្ធិ ការអនុវ្តេ
សគាលនសោបាយភូមធិ ឃុំមាន�ុវ្ថាធិភាព។

2ឯកឧ្ដាម ្ ៉ុ្ ជរឹ្ហ្៊ុយ តបធានគណៈកម្មការ-
ទី៧តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតបជាពលរដ្ឋ នធិងត្រួ្
ពធិនធិ្្យអណដាូ ង�នាប ់ខដលជាអំសណាយ�សមដាចវ ធិបុលស�នា-
ភកដាី សាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្�ភា សៅ�ងា្ក ្ក់ំបូល ែណ្-
សពាធិ៍ខ�នជយ័ ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុមៈ្ ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសា�ងា្ក ្់
កសនា្ទ ក សដើម្ជីំរុញការអនុវ្តេសគាលនសោបាយភូមធិ �ងា្ក ្់
មាន�ុវ្ថាធិភាព សោរះតស្យ�ំណូមពរតបជាពលរដ្ឋឱ្យបាន
ទានស់ពលសវលា នធិងការសធ្វើជសំរឿនថ្នា កជ់ា ធ្ិឱ្យបានទានត់ាម
ខផនការ  សៅស្លា�ងា្ក ្ក់សនា្ទ ក  ែណ្សពាធិ៍ខ�នជយ័
នធិងបានបនតេសៅពធិនធិ្្យអណតេូ ងទឹកខដលជាអសំណាយរប�់
�សមតេចវ ធិបុលស�នាភកតេី សាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្�ភា សៅ
�ងា្ក ្ព់នសាងំ ែណ្ខតពកស ន្ា  ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី៧
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសា�ងា្ក ្់
បឹងធំ សៅែណ្សពាធិ៍ខ�នជយ័ ែណ្ខតពកស ន្ា  នធិងែណ្
សតជាយចងា្វ រ ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី១២ ថ្ងៃទី១៦ នធិង
ថ្ងៃទី២០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។
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2នាថ្ងៃទី៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សលាកជំទាវ ្ន 
សអំាន តបធាន សលាកជំទាវ ្ ុំ សណាតេ ្រ ់សលខាធធិការ-
គណៈកម្មការទី៨តពឹទ្�ភា  បានអសញ្ជ ើញជួប�ំសណរះ-
�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខសលាកោយ ្ុ៉រល មយន៉ មាន
ជនា្ម យុ៩០ឆ្នា  ំនធិងសលាកោយ អ៊ុំ មតង មានជនា្ម យុ៨៥ឆ្នា ំ
ខដលជាតគរួស្រតកីតករ�់សៅផ្លូវសលែ៣៧២ ភូមធិ៣ �ងា្ក ្់
បឹងស្ឡាង ែណ្ទួលសគាក ោជធានីភនាសំពញ។ 

2ឯកឧ្តេម ្៉្ ្រ៊ុនន្ង តបធានគណៈកម្មការ-
ទី១០តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងពធិធីបញ្ចុ រះែណ្�ីមាសៅវ្តេវ ធិហារតតាញ់ នធិង
�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតបជាពលរដ្ឋឃំុខតពកខ�្លង 
សៅឃុំខតពកខ�្លង ត�រុកកណាតេ ល�្ទឹង សែ្តេកណាតេ ល នាថ្ងៃ-
ទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធធិប្ីភាពកនាុងពធិធី�សម្ាធោកឱ់្យសតបើតបា�់ផ្លូវ
ចំនួន៦ខែ្ស តបខវង៤.៨៤០ខមោត្ សោយឆ្លងកា្ភ់ូមធិចំនួន៦ 
គឺភូមធិកំពងស់្្វ យ ភូមធិកំពងស់្្វ យ២ ភូមធិខតពកដូង ភូមធិខតពក-

ដូង២ ភូមធិខតពកតានប ់នធិងភូមធិខតពកតានប២់ សៅឃុំកំពង-់
ស្្វ យ ត�រុកសកៀនស្្វ យ សែ្តេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃំុ តបជា
ការពារភូមធិចំនួន២២នាក ់សៅឃុំកំពងស់្្វ យ ត�រុកសកៀន-
ស្្វ យ សែ្តេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៩ ទី១៦ នធិងថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩
ឯកឧ្តេម មេៀវ ្ុត អនុតបធានគណៈកម្មការទី១តពឹទ្-
�ភា បានអសញ្ជ ើញជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិងពធិភាកសាការ-
ងារជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃំុ ភូមធិទាងំ២៣ សៅឃុំតាសភម
ត�រុកតតាកំក ់កនាុងសែ្តេតាខកវ នធិងសែ្តេកំព្។

2នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម ឈនួ 
មេង  អនុតបធានគណៈកម្មការទី២តពឹទ្�ភា  បាន
អសញ្ជ ើញចូលរមួកនាុងកធិច្ចតបជំុបូក�រុបលទ្ផលការងារតបចា-ំ
ខែ នធិងសលើកទធិ�សៅការងារបនតេ សៅសែ្តេថតពខវង។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម ឈតិ 
គរឹ្យាត អនុតបធាន នធិងឯកឧ្តេម ឆាយ វណាណា  សលខា-
ធធិការគណៈកម្មការទី៥តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញចូលរមួកនាុង
ពធិធី�សម្ាធឆ្លងឧបោ្ឋ នស្លា  នធិង�មធិទ្ផលនានាសៅ
វ្តេឧ្តេម្មុនី (សៅវ្តេតានី) សៅភូមធិតានី ឃុំដូន្ី ត�រុកពញា-
ខតកក សែ្តេ្្ូងឃ្មុ ំ។

2នាថ ង្ៃទី២ នធិងថ ង្ៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម 
ឈតិ គរឹ្យាត អនុតបធានគណៈកម្មការទី៥តពឹទ្�ភា 
បានអសញ្ជ ើញជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសា
ឃុំ សៅត�រុកសការះ�ូទធិន សែ្តេកំពងច់ាម។

2ឯកឧ្ដាម ្ ៉ ន់ មឈឿន អនុតបធានគណៈកម្មការ-
ទី៧តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសា�ងា្ក ្់
ទឹកល្កទី់២ សៅ�ងា្ក ្ទឹ់កល្កទី២ ែណ្ទួលសគាក ោជ-
ធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលការងារជាមយួនឹងតករុមតបឹកសា
�ងា្ក ្ទឹ់កល្កទី់២  នធិងតបធានភូមធិទាងំ១៣  ឱ្យយកចធិ្តេ
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ទុកោកអ់នុវ្តេសគាលនសោបាយភូមធិ�ងា្ក ្ម់ាន�ុវ្ថាធិភាព
សៅស្លា�ងា្ក ្ទឹ់កល្កទី់២ ែណ្ទួលសគាក ែណ្សពាធិ៍-
ខ�នជយ័ ែណ្ដសងា្ក  ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី២៦ ថ្ងៃទី
២៨ ខែកុម្ៈ នធិងថ្ងៃទី៧ ទី៩ ទី១៤ ទី២២ នធិងថ្ងៃទី២៣ 
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧ្តេម ម្៉ន សុតីផាន ់អនុតបធានគណៈកម្ម-
ការទី៩តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងនធិ�្សធ្ិ មហាវ ធិទយា-
ល័យក�ធិកម្ម ថនស្កលវ ធិទយាល័យស្្វ យសរៀង នាថ្ងៃទី២ 
ទី៩ ទី១៥ នធិងថ្ងៃទី២៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃំុ នធិវ្តេ-
ជន តគរូបសតងៀន ចា�់ជោ គណៈកម្មការអាចារ្យវ្តេ នធិងតបជា-
ពលរដ្ឋ សៅឃំុតពរះពនា្ល  ត�រុកកំពងស់ោរ ិ៍ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមនីា
ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម មហ្្ 
េន អនុតបធានគណៈកម្មការទី១០តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ
ចុរះ�ួរ�ុែទុក្ខសលាក រ៉ាន់ ចក ់(មសនតេីចូលនធិវ្តេន)៍ ខដល
កំពុង�តមាកពយាបាលជំងសឺៅមន្ទរីសពទ្យកាល់ខមោ្   ោជ-
ធានីភនាសំពញ។

2នាថ្ងៃទី២ ទី៣ ទី១៣ នធិងថ ង្ៃទី១៥ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០១៩ ឯកឧ្តេម ណា ំទុ ំសលខាធធិការគណៈកម្មការទី១
តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញចូលរមួកនាុងពធិធី�ំសណរះ�ំណាល
ជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃំុ �ងា្ក ្ ់នធិងអាជាញា រមូលោ្ឋ ន សៅ
សែ្តេបនា្ទ យមានជយ័ នធិងសែ្តេបា្ដំ់បង។

2ឯកឧ្តេម ជុំ វង សលខាធធិការគណៈកម្មការទី៣
តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងសលាកតគរូ អនាកតគរូ សៅ
ស្លាអង្គតពរះពានតេ នធិងពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងតករុម-
តបឹកសាឃំុ  ត�រុក  សៅឃុំវាល  ត�រុកគងពធិ�ី  សែ្តេកំពង�់្ឺ 
នាថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងបងប្ូន�ហគនស៍តបើ-
តបា�់ទឹក  នធិងពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃំុ 

ត�រុក សដើម្សីឈ្វងយល់អំពី បញ្ហា តបឈម នធិង�ំណូមពរ
នានា សៅវ្តេ�ំសោងទង ឃុំ�ំសោងទង នាថ្ងៃទី២ ខែមនីា
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃុំ �ងា្ក ្់
សៅត�រុកគងពធិ�ី  សែ្តេកំពង�់្ឺ  នាថ្ងៃទី២៤  ខែមនីា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ជាអធធិប្ីភាពកនាុងពីធីខ�នតករុងពាលី ស្ង�ងអ់គារ
ការ ធិោល័យត�រុកគងពធិ�ី  �ថាធិ្កនាុងត�រុកគងពធិ�ី  សែ្តេ-
កំពង�់្ឺ នាថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧ្តេម អន ស៊ុំ សលខាធធិការគណៈកម្មការទី៤
តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងពធិធីបញ្ចុ រះបឋម�ធិលាស្ង�ងអ់គារ�ធិកសា
្្មី១ែនាង មាន៥បន្ទប ់សៅស្លាបឋម�ធិកសាសតានា ្ សៅឃុំ-
ស�ឿ ត�រុកមង្គលបូរ ីសែ្តេបនា្ទ យមានជយ័ នាថ្ងៃទី២៤ ខែ-
កុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធ�ំីសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខបង-
ប្ូនតបជាពលរដ្ឋ មសនតេីោជការ  នធិងកងកមា្ល ងំតបោបអ់ាវុធ 
សៅវ្តេសវ�ូវសនាទយាន (សៅវ្តេស្្វ យសចក) សែ្តេបនា្ទ យមាន-
ជយ័ នាថ្ងៃទី២៥ កុមៈ្ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធីបញ្ចុ រះបឋម�ធិលាកស្ងតពរះពុទ្អង្គធំ 
កម្�់៨០ខមោត្ សៅវ្តេតបាស្ទត�រះកណាតេ ល (សៅវ្ដាែ្ចរះ)
�ថាធិ្កនាុងឃុំបុ�្ូវ ត�រុកតពរះសនត្តពរះ សែ្តេបនា្ទ យមានជយ័
នាថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាគណ:អធធិប្ីកនាុងពធិធសីបើក�ននាធិបា្បូក�រុបលទ្-
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ផលការងារតបចាឆំ្នា ២ំ០១៨  នធិងសលើកទធិ�សៅការងារ
�តមាបអ់នុវ្តេឆ្នា ២ំ០១៩ រប�់រដ្ឋបាលសែ្តេបនា្ទ យមាន-
ជយ័ សៅស្លាសែ្តេបនា្ទ យមានជយ័ នាថ្ងៃទី៥ ខែមនីា
ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2នាថ្ងៃទី៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម អន ស៊ុំ 
សលខាធធិការគណៈកម្មការទី៤  នធិងឯកឧ្ដាម  មឈើយ 
ចាន់ណា  �មាជធិកគណៈកម្មការទី៧តពឹទ្�ភា  បាន
អសញ្ជ ើញចូលរមួកនាុងពធិធីបធិទ�ននាធិបា្បូក�រុបលទ្ផល
ការងារតបចាឆំ្នា ២ំ០១៨ នធិងសលើកទធិ�សៅការងារ�តមាប់
អនុវ្តេឆ្នា ២ំ០១៩ រប�់រដ្ឋបាលសែ្តេបនា្ទ យមានជយ័ សៅ
ស្លាសែ្តេបនា្ទ យមានជយ័។

2នាថ្ងៃទី៣ នធិងថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម
ឆាយ  វណាណា   សលខាធធិការគណៈកម្មការទី៥តពឹទ្�ភា 
បានអសញ្ជ ើញជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសា
ឃុំ សៅត�រុកសមម្ ់សែ្តេ្្ូងឃ្មុ ំ។

2ឯកឧ្តេម គរឹ្ ធា សលខាធធិការគណៈកម្មការទី៦
តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ចុរះតបមូល នធិងផតេល់ព័្ ម៌ាន សៅសែ្តេថតពខវង នធិងសែ្តេ-
ស្្វ យសរៀង  សដើម្សីត្ៀមលក្ខណៈ�តមាបគ់ណៈតប ធ្ិភូ
គណៈកម្មការទី៦តពឹទ្�ភា ចុរះសៅបំសពញសប�កកម្មសៅ
សែ្តេទាងំពីរសនរះ  នាថ្ងៃទី២៥  ខែកុម្ៈ  រហូ្ដល់ថ្ងៃទី២ 
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធី�សម្ាធស្លាសរៀន សៅវ្តេតាថជ �ថាធិ្
កនាុងឃុំកំពងច់ម្លង ត�រុកស្្វ យតជំ សែ្តេស្្វ យសរៀង នាថ្ងៃទី

២០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។
2នាថ្ងៃទី១៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សលាកជំទាវ ្ុំ 

សណាតេ ្់រ សលខាធធិការគណៈកម្មការទី៨តពឹទ្�ភា បាន 
អសញ្ជ ើញចូលរមួកនាុងពធិធ�ំីសណរះ�ំណាល នធិងខចកអំសណាយ
ជូនដល់តបជាពលរដ្ឋខដលរងសតគារះសោយស្រអគី្គភយ័ចំនួន
៤៨តគរួស្រ  សៅភូមធិខតពកទាល់១  �ងា្ក ្�់្ទឹងមានជយ័ 
ែណ្មានជយ័ ោជធានីភនាសំពញ។

2ឯកឧ្តេម ឡាន់ ឆន សលខាធធិការគណៈកម្មការ-
ទី១០តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖ 

-ចូលរមួកនាុងពធិធី�សម្ាធស្លាធម្ម�ភា នធិង�មធិទ្ផល
នានាកនាុងវ្តេពាមមង្គល  សៅឃុំពាមជីលំាង  ត�រុក្្ូងឃុំ 
សែ្តេ្្ូងឃ្មុ ំនាថ្ងៃទី៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួអបអរស្ទរកនាុងពធិធ�ីសម្ាធអគារ�ធិកសា្្មី១ែនាង
ខដលមានកម្�់៣ជាន ់មាន១៥បន្ទប ់នធិង�មធិទ្ផលនានា
កនាុងស្លាបឋម�ធិកសាភាស្ខែ្មរ-ចធិន ស�ង សមោង សៅសែ្តេ-
្្ូងឃ្មុ ំនាថ្ងៃទី៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-ចូលរមួកនាុងពធិធី�សម្ាធឆ្លងឧបោ្ឋ នស្លា នធិង�មធិទ្-
ផលនានា សៅវ្តេឧ្តេម្មុនី សៅឃុំដូន្ី ត�រុកពញាខតកក សែ្តេ-
្្ូងឃ្មុ ំ នាថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។  

-ចូលរមួកនាុងពធិធីដខងហា�ពឧបា�ធិកា អាងំ ស៊ា្សេុ 
សៅសែ្តេ្្ូងឃ្មុ ំនាថ្ងៃទី១៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធីបុណ្យកានអ់ង្គកា្ឫ់�ីមាតពរះវ ធិហារ 
�សម្ាធ�មធិទ្ផលនានា  សៅវ្តេជយ័មុនី  ឃុំទួល�នាួល 
ត�រុកតករូចឆ្្ម រ សែ្តេ្្ូងឃ្មុ ំ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២ ទី៣ នធិងថ្ងៃទី១២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧ្តេម ្ ុង ចន ់�មាជធិកគណៈកម្មការទី១ តពឹទ្�ភា 
បានអសញ្ជ ើញចូលរមួកនាុងកធិច្ចតបជំុជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃំុ 
តពមទាងំជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខតបជាពល-
រដ្ឋ  សៅត�រុកមណ្ល�ីមា ត�រុកដងទង សែ្តេសការះកុង។

2ឯកឧ្តេម ជរឹ្ លាវ �មាជធិកគណៈកម្មការទី១
តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ

-ចូលរមួកនាុងពធិធី�សម្ាធស្លាសរៀនចំនួន១ ស�្មើ១០បន្ទប់

នធិង�មធិទ្ផលនានា សៅវ្តេសៅនា សកើ្ ភូមធិសៅនា សកើ្ ឃុំថតពចា
ត�រុកសជើងថតព សែ្តេកំពងច់ាម នាថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធី�សម្ាធឧប្ោ្ឋ នស្លាសៅវ្តេតានី សៅ
ភូមធិតានី ឃុំដូន្ី ត�រុកពញាខតកក សែ្តេ្្ូងឃ្មុ ំនាថ្ងៃទី១០
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងអង្គ�ននាធិបា្បូក�រុបរដ្ឋបាលសែ្តេឆ្នា ំ
២០១៨ នធិងទធិ�សៅឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លាសែ្តេកំពងច់ាម 
នាថ្ងៃទី១២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធតីបកា�ខ្ងតាងំ នធិងសតស្ច�ុគន្វារ ី
តពរះសមគុណសែ្តេកំពងច់ាម សៅវ្តេខែលជយ័ ត�រុកកំពង-់
ស�ៀម សែ្តេកំពងច់ាម នាថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។    

2ឯកឧ្តេម  លតី  សារ តី  �មាជធិកគណៈកម្មការទី៣
តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល  នធិង�ួរ�ុែទុក្ខតបជាពលរដ្ឋ 
សៅភូមធិដូនសតាក �ងា្ក ្ស់ត ើ្យសការះ តករុងកំព្ ត�រុកទឹកឈូ
សែ្តេកំព្ នាថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-ចូលរមួកនាុងកធិច្ចតបជំុពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងនាយក
គណៈកម្មការ នធិងមា្ច �់ជំនួយវ ធិទយាល័យភូមធិកំពងស់ករះ សដើម្ី
សឈ្វងយល់អំពី ចំណុចខា្ល ងំ សែសាយ បញ្ហា តបឈម នធិង
ដំសណារះតស្យ សៅភូមធិកំពងស់ករះ ឃំុត្ពាងំ�ខង្ក ត�រុក-
ទឹកឈូ  សែ្តេកំព្ នាថ្ងៃទី២ ខែមនីា។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល  នធិង�ួរ�ុែទុក្ខតបជាពលរដ្ឋ 
សៅភូមធិសការះ�ូទធិន ឃុសំការះ�ូទធិន ត�រុកសការះ�ូទធិន សែ្តេ-
កំពងច់ាម នាថ្ងៃទី៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល  នធិង�ួរ�ុែទុក្ខតបជាពលរដ្ឋ 
សៅភូមធិកំពង�ំ់សោង ឃុំកំពង�ំ់សោង ត�រុកទឹកឈូ សែ្តេ-
កំព្ នាថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខ តពមទាងំពធិស្
អាហារស្មគ្គីជាមយួនឹងតបជាពលរដ្ឋ  សៅភូមធិមាោ កត់បាង្គ 
ឃុំកំពងខ់តគង ត�រុកទឹកឈូ  សែ្តេកំព្ នាថ្ងៃទី១១ ខែមនីា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួកនាុងកធិច្ចតបជំុពធិភាកសាការងារត្ីមា�ទី១ រប�់
គណៈអុីមុា ំ នធិងតគរូបសតងៀនខែ្មរឥស្្ល ម ឆ្នា ២ំ០១៩  សដើម្ី
ត្រួ្ពធិនធិ្្យលទ្ផលការអនុវ្តេការងារ នធិងចូលរមួចខំណក
អភធិវឌ្ឍន�៍ហគមន ៍តពមទាងំសលើកទធិ�សៅបនតេ សៅសែ្តេ-
កំព្ នាថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម បចរឹង 
គរឹ្បស៊ាន  �មាជធិកគណៈកម្មការទី៣តពឹទ្�ភា  នធិង
សលាកជំទាវ  សុតី  វណណា ថ្  �មាជធិកាគណៈកម្មការទី៩
តពឹទ្�ភា  បានអសញ្ជ ើញចូលរមួកនាុងពធិធីបធិទ�ននាធិបា្បូក
�រុបលទ្ផលការងារតបចាឆំ្នា ២ំ០១៨  នធិងសលើកទធិ�សៅ
ការងារ�តមាបអ់នុវ្តេឆ្នា ២ំ០១៩  រប�់រដ្ឋបាលសែ្តេកំពង-់
ចាម សៅស្ល�ននាធិ�ីទស្លាសែ្តេកំពងច់ាម។

2នាថ្ងៃទី១៨ នធិងថ្ងៃទី១៩  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧ្តេម សត ណាឌតី �មាជធិកគណៈកម្មការទី៤តពឹទ្-
�ភា  បានអសញ្ជ ើញជាគណ:អធធិប្ីកនាុងអង្គ�ននាធិបា្បូក

�រុបលទ្ផលការងារតបចាឆំ្នា ២ំ០១៨  នធិងសលើកទធិ�សៅ
ការងារ�តមាបអ់នុវ្តេឆ្នា ២ំ០១៩ រប�់រដ្ឋបាលសែ្តេស�ៀម-
ោប សៅស្លាសែ្តេស�ៀមោប។

2សលាកជំទាវ ឃនួ ឃនុឌតី �មាជធិកាគណៈកម្ម-
ការទី៥តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ជាអធធិប្ីភាពកនាុងពធិធ�ំីសណរះ�ំណាលជាមយួនឹង
តបជាពលរដ្ឋជានារ ី កនាុងឱកា�អបអរស្ទរែួបសលើកទី
១០៨ ថនទធិវាអនតេរជា ធ្ិ៨មនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លាត�រុក
កំពងស់្្វ យ សែ្តេកំពងធ់ំ នាថ្ងៃទី៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធី�ំសណរះ�ំណាល នធិង�សម្ាធ�មធិទ្-
ផលនានា សៅវ្តេ�ំសោងមានជយ័ (សៅវ្តេលាពាក្យ) សៅ
វ្តេ�ំសោងមានជយ័ ភូមធិ�ំបរួ ឃុំថតពគុយ ត�រុកកំពងស់្្វ យ
សែ្តេកំពងធ់ំ នាថ្ងៃទី១  ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតករុមតបឹកសាឃំុ  សៅ
ស្លាត�រុកកំពងស់្្វ យ សែ ត្េកំពងធ់ំ នាថ្ងៃទី១០ ខែមនីា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម បសតី 
ម្រន �មាជធិកគណៈកម្មការទី៦តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ
ជួប�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងតបជាពលរដ្ឋចំនួន២២
នាក ់នធិងស្តេ ប�ំ់ណូមពរសផ្សងៗ សៅភូមធិបាោ ណា ឃុំ�ឹងហា 
ត�រុក�ំសោង សែ្តេតាខកវ។

2ឯកឧ្តេម អ៊ុក គង់ �មាជធិកគណៈកម្មការទី៦
តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ចូលរមួជាគណៈអធធិប្ីកនាុងពធិធី�ំសណរះ�ំណាល កនាុង
ឱកា�អបអរស្ទរែួបសលើកទី១០៨ ថនទធិវាអនតេរជា ធ្ិនារ ី
៨មនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្លាត�រុក�ំ�ូ្ សែ្តេបា្ដំ់បង 
នាថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធីបុណ្យ�ពសលាក ម្៉ន សវុណណា  �មា-
ជធិកតករុមតបឹកសាត�រុក សៅត�រុក�ំ�ូ្ សែ្តេបា្ដំ់បង នា
ថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធធិប្ីភាពកនាុងពធិធីបុណ្យ ្្ក តបាកម់ហាស្មគ្គី នធិង
ដខងហាអង្្គ ្ក តបាកពី់វ្តេសពាធិ៍វាល សឆ្្រះសៅកាន ់វ្តេបព៌្ រ្នា-
ោម (សៅវ្តេតាស្ញចា�់) �ថាធិ្កនាុងត�រុក�ំ�ូ្ សែ្តេ-
បា្ដំ់បង នាថ្ងៃទី៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្ដាម សេុ 
យាត �មាជធិកគណៈកម្មការទី៧តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ
ចូលរមួកនាុងកធិច្ចតបជុំបូក�រុបលទ្ផលការងារតបចាខំែកុមៈ្
នធិងសលើកទធិ�សៅការងារអនុវ្តេខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ រប�់
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រដ្ឋបាលសែ្តេថតពខវង សៅសែ្តេថតពខវង។
2ឯកឧ្ដាម មឈើយ ចាន់ណា �មាជធិកគណៈ-

កម្មការទី៧តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ចុរះ�ួរ�ុែទុក្ខកុមារកតំពាចំនួន១៥៥នាក ់ សៅមជ្-
មណ្លជនអ�់�ង្មឹទី២ �ថាធិ្កនាុងឃុំឫ�្សសីតកាក ត�រុក-
មង្គលបុរ ី សែ្តេបនា្ទ យមានជយ័  នាថ្ងៃទី៣  ខែមនីា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធីបធិទការតបកួ្កីឡា�ធិ�្សបឋម�ធិកសា 
នធិងមធ្យម�ធិកសាសតជើ�សរ ើ�សជើងឯកថ្នា កស់ែ្តេតបចាឆំ្នា ំ
២០១៨-២០១៩ សៅតករុង�ធិរសីស្ភណ័ សែ្តេបនា្ទ យមាន-
ជយ័ នាថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះ�ួរ�ុែទុក្ខបងប្ូនតបជាពលរដ្ឋ សៅភូមធិអណដាូ ង ឃំុ
បនា្ទ យនាង សែ្តេបនា្ទ យមានជយ័ នាថ្ងៃទី២៤ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០១៩។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម មញ៉្  
សា្៉ន  �មាជធិកគណៈកម្មការទី៩តពឹទ្�ភា  បាន
អសញ្ជ ើញចូលរមួជាគណៈអធធិប្ីកនាុងពធិធីតបជំុផ្សព្វផសាយ
ខផនការសឆ្្រះសៅកានក់ារសបារះសឆ្នា ្តករុមតបឹកសាសែ្តេ  តករុម
តបឹកសាតករុង តករុមតបឹកសាត�រុក សៅសែ្តេ�្ទឹងខត្ង។

2នាថ្ងៃទី១ នធិងថ្ងៃទី៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម
សនួ លន ់�មាជធិកគណៈកម្មការទី១០តពឹទ្�ភា បាន
អសញ្ជ ើញជួបពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងអាជាញា ធរសែ្តេ សដើម្ី

�តមរួលដល់ការចុរះសធ្វើ�កម្មភាពរប�់តករុម�មាជធិកតពឹទ្-
�ភាតបចាភំូមធិភាគទី៤នាសពលខាងមុែ  តពមទាងំសដើម្ី
សត្ៀមលក្ខណៈជាមុនកនាុងការសោរះតស្យបញ្ហា ែ្វរះខា្ទឹក
សៅតាមភូមធិ ឃុំ សៅសែ្តេឧ្តេរមានជយ័ នធិងសែ្តេស�ៀមោប។

2សលាកជំទាវ ឯ្ ផលា្ុនតី �មាជធិកាគណៈកម្ម-
ការទី១០តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងពធិធីបូជាតពរះ�ពតពរះតគរូសមគណៈតពរះ�ុភ-
មង្គល�ធិលាចារ្យសក�សោ “សពតជ �ន” នធិងចូលរមួកនាុងពធិធី
សផ្សងៗ សៅតករុងស�ៀមោប សែ្តេស�ៀមោប នាថ្ងៃទី១០ ទី១១
នធិងថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធីបធិទ�ននាធិបា្បូក�រុបលទ្ផលការងារ
ឆ្នា ២ំ០១៨ នធិងសលើកទធិ�សៅការងារឆ្នា ២ំ០១៩ រប�់រដ្ឋ-
បាលសែ្តេស�ៀមោប សៅ�ណា្ឋ គារ�ុខា តករុងស�ៀមោប
សែ្តេស�ៀមោប នាថ្ងៃទី១៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

-ចូលរមួកនាុងពធិធីបញ្ចុ កអាហារដល់កុមារគរ  ្ ្លង ់ ចំនួន 
១៥៥នាក ់សៅ�ងា្ក ្�់្លតកាម តករុងស�ៀមោប សែ្តេស�ៀម-
ោប នាថ្ងៃទី២០  ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួតបសគនោគូ  នធិងចងាហា នដ់ល់តពរះ�ង្  សៅវ្តេ
តពរះឥន្ទសកា�ីយ ៍សៅ�ងា្ក ្�់្លតកាម តករុងស�ៀមោប សែ្តេ-
ស�ៀមោប នាថ្ងៃទី២៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួសធ្វើពធិធីបទនមស្្ក រតពរះរ្នថត្យ ៍ �មាទាន-
�ីល  នធិងពធិធីោបប់ាត្តបសគនតពរះ�ង្  សៅវ្តេតពរះឥន្ទ-
សកា�ីយ ៍តករុងស�ៀមោប សែ្តេស�ៀមោប នាថ្ងៃទី២៤ ខែ
មនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៦  ដល់ថ្ងៃទី២៧  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សលាកជំទាវ កង មៅរធ៍ន �មាជធិកាតករុម�មាជធិកតពឹទ្-
�ភាតបចាភំូមធិភាគទី៥  បានអសញ្ជ ើញដឹកនាតំករុមការងារ
បសច្ចកសទ�រប�់តករុមហុ៊ន មោុង ឫទ្ីតគរុប ចុរះពធិនធិ្្យទីកខន្លង
ជីកស្តេ រត�រះទឹក សៅកនាុងសែ្តេតាខកវ សែ្តេកំព្ នធិងសែ្តេខកប
�រុបចំនួន៩កខន្លង៕
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សក្្មភា្ស្ជិកប្រឹទ្ធសភា ចូលរ ួ្ កនាងុ្ិធតីមផសេងៗ

2នាថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ �មាជធិកាតពឹទ្�ភា

ចំនួន១០រូប បានអសញ្ជ ើញចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុងពធិធីអបអរ-

ស្ទរែួបសលើកទី១០៨ ទធិវាអនតេរជា ធ្ិនារ ី៨មនីា សតកាមអធធិ-

ប្ីភាពដែ៏ង្ែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គមហាស�នាប្ីស្សជា 

ហ្៊ុន មសន នាយករដ្ឋមសនតេ ីនធិង�សមតេចកធិ្តេធិតពឹទ្បណ្ធិ ្ សៅ

មជ្មណ្ល�ននាធិបា្ នធិងពធិពរ័ណ៍សការះសពតជ។

2នាថ ង្ៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ �មាជធិក �មាជធិកា

តពឹទ្�ភាចំនួន៦រូប បានអសញ្ជ ើញចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុង

ពធិធី�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងកម្មករនធិសោជធិ្ សតកាម

អធធិប្ីភាពដែ៏ង្ែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គមហាស�នាប្ីស្សជា

ហ្៊ុន មសន នាយករដ្ឋមសនតេ ីថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា 

សៅត�រុកមណ្ល�ីមាោ  សែ្តេសការះកុង។

2នាថ ង្ៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ �មាជធិក �មាជធិកា

តពឹទ្�ភាចំនួន១៤រូប បានអសញ្ជ ើញចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុង

ពធិធីបុណ្យទសន្លសលើកទី៥ សតកាមតបធានបទ «ទសន្លផសាភា្ជ ប់

�នតេធិភាពតបជាជន នធិងសទ�ចរណ៍» សតកាអធធិប្ីភាពដ៏

ែ្ងែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គមហាស�នាប្ីស្សជា ហ្៊ុន មសន

នាយករដ្ឋមសនតេី នធិង�សមតេចកធិ្តេធិតពឹទ្បណ្ធិ ្ សៅតករុងកំពងឆ់្នា ងំ

សែ្តេកំពងឆ់្នា ងំ។

2នាថ្ងៃទី២០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ �មាជធិក �មាជធិកា

តពឹទ្�ភាចំនួន៧រូប បានអសញ្ជ ើញចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុង

ពធិធី�ំសណរះ�ំណាលជាមយួនឹងកម្មករនធិសោជធិ្ សតកាម

អធធិប្ីភាពដែ៏ង្ែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គមហាស�នាប្ីស្សជា

ហ្៊ុន មសន នាយករដ្ឋមសនតេី ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា 

សៅឃុំស្នា អនសា ត�រុកតកគរ សែ្តេសពាធិ៍ស្្ ់។

2នាថ ង្ៃទី២២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ �មាជធិក �មាជធិកា

តពឹទ្�ភាចំនួន៦រូប បានអសញ្ជ ើញចូលរមួកនាុងពធិធីសបើកការ-

ោ្ឋ នស្ង�ងផ់្លូវសល្ឿនសលឿនភនាសំពញ-តករុងតពរះ�ីុហនុ 

សតកាមអធធិប្ីភាពដែ៏ង្ែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គមហាស�នា-

ប្ីស្សជា ហ្៊ុន មសន នាយករដ្ឋមសនតេី នធិង�សមតេចកធិ្តេធិតពឹទ្-

បណ្ធិ ្ សៅឃុំវល្លធិ�រ ត�រុក�ំសោងទង សែ្តេកំពង�់្ឺ។

2ឯកឧ្តេម ជា មជដ្ឋ តបធានគណៈកម្មការទី២

តពឹទ្�ភា សលាកជំទាវ ទតី ្ររ៉ាសុតី តបធានគណៈកម្មការទី៥

តពឹទ្�ភា នធិងឯកឧ្តេម សត ណាឌតី �មាជធិកគណៈ-

កម្មការទី៤ តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញចូលរមួកនាុងពធិធី៖

-�សម្ាធជាផ្លូវការ�មាគម�ម្ន័្ភាពបាោងំសែ្តេស�ៀម-

ោប (Alliance Française Siem Reap) សៅសែ្តេស�ៀមោប 

នាថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-បុណ្យសហ្វងកូ់ហ្វូនី សៅ�ម្ន័្ភាពបាោងំតបចាសំែ្តេ

ស�ៀមោប នាថ្ងៃទី២០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

2ឯកឧ្តេម ្៉ុង ឫទ្ធតី តបធានគណៈកម្មការទី៣

តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ទទួលជួបគណៈតប ធ្ិភូមកពីតបសទ�ថ្ ចំនួន២២នាក់

សដើម្ខី�្វងរកឱកា�វ ធិនធិសោគសលើវ ធិ�័យខកថចនាផលធិ្ផល

ក�ធិកម្ម ក�ធិឧ�សាហកម្ម សៅកនាុងតពរះោជាណាចតកកម្ុជា

សៅសភាជនីយោ្ឋ ន Dinak ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី១ ខែ-

មនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាគណៈអធធិប្ីកនាុងពធិធីសបើក�ធិកា្ខ ស្លាផ្សព្វផសាយ

�តេីពី «ជំងឺសបោ�តេតជរូកអាសហ្វធិក នធិងជំងឺអ៊ុ្កាតេ ម រមួជាមយួ

ការពតងឹងជីវ�ុវ្ថាធិភាព»  សៅសភាជនីយោ្ឋ នទសន្លបាស្ក២់

ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបពធិភាកសាការងារជាមយួនឹងអនាកនធិងវ ធិនធិសោគទុនមកពី

តបសទ�ចធិន នធិងតបសទ�ជបោុន ចំនួន១០នាក ់សដើម្ខី�្វងរក

ឱកា�វ ធិនធិសោគសលើវ ធិ�័យខកថចនាផលធិ្ផលក�ធិកម្ម ក�ធិ-

ឧ�សាហកម្ម នធិងការោបំខន្ល ខផ្លសឈើតាមបសច្ចកវ ធិទយាទំសនើប

សៅតពរះោជាណាចតកកម្ុជា សៅសភាជនីយោ្ឋ នហីសយៀក

ស៊្ន ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធធិប្ីភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុពធិភាកសាតករុមការងារ “ក” 

ខផនាកឯកជន វ ធិ�័យក�ធិកម្ម ក�ធិឧ�សាហកម្ម សដើម្តីបមូល

បញ្ហា តបឈមខផនាកឯកជន សត្ៀមោកប់ញ្ចូ នកនាុងកធិច្ចតបជំុ 

សវទធិកាោជរោ្ឋ ភធិបាល  ខផនាកឯកជនសលើកទី១៨  សៅអគ្គ-

នាយកោ្ឋ ន�ភាពាណធិ ជ្ជកម្មកម្ុជា នាថ្ងៃទី១២ ខែមនីា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុងពធិធីបធិទ�ននាធិបា្បូក�រុបលទ្-

ផលការងារតក�ួង ក�ធិកម្ម រុកា្ខ តបមាញ់ នធិងសនស្ទ ឆ្នា ំ

២០១៨-២០១៩ នធិងទធិ�សៅការងារ�តមាបឆ់្នា ២ំ០១៩-
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២០២០ សតកាមអធធិប្ីភាពដែ៏ង្ែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គមហា-

ស�នាប្ីស្សជា ហ្៊ុន មសន នាយករដ្ឋមសនតេី ថនតពរះោជា-

ណាចតកកម្ុជា សៅទី�តេីការតក�ួងក�ធិកម្ម រុកា្ខ តបមាញ់ 

នធិងសនស្ទ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុងពធិធីសវទធិកាធុរកធិច្ចកម្ុជា-ស្ធា-

រណរដ្ឋកូសរ ោ សតកាមអធធិប្ីភាពដែ៏្ងែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គ-

មហាស�នាប្ីស្សជា ហ្៊ុន មសន នាយករដ្ឋមសនតេី ថន

តពរះោជាណាចតកកម្ុជា នធិងឯកឧ្តេម ្ួន មចអុតីន តបធា-

នាធធិប្ីថនស្ធារណរដ្ឋកូសរ ោ សៅវ ធិមាន�នតេធិភាព នាថ្ងៃទី

១៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុងពធិធតីបគល់�ញ្ញា បត្ជូនដល់

នធិ�្សធ្ិ  ថនស្កលវ ធិទយាល័យភនាសំពញ សតកាមអធធិប្ីភាព

ដែ៏្ងែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គមហាស�នាប្ីស្សជា ហ្៊ុន 

មសន នាយករដ្ឋមសនតេ ីថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា សៅវ ធិទយា-

ស្ថា នជា្ធិអបរ់ ំនាថ្ងៃទី២៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2 នាថ្ងៃទី៥ នធិងថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សលាក-

ជំទាវ ទតី ្ូររ៉ាសុតី តបធានគណៈកម្មការទី៥តពឹទ្�ភា បាន

អសញ្ជ ើញចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុងពធិធសីបើក�ននាធិបា្បូក�រុប

លទ្ផលការងារឆ្នា ២ំ០១៨ នធិងសលើកទធិ�សៅការងារឆ្នា ំ

២០១៩ រប�់តក�ួងការបរសទ� នធិង�ហតប ធ្ិប្តេធិការ

អនតេរជា ធ្ិ សតកាមអធធិប្ីភាពដែ៏្ងែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គ-

មហាស�នាប្ីស្សជា  ហ្៊ុន  មសន  នាយករដ្ឋមសនតេី  ថន

តពរះោជាណាចតកកម្ុជា សៅទី�តេីការតក�ួងតក�ួងការបរ-

សទ� នធិង�ហតប ធ្ិប្តេធិការអនតេរជា ធ្ិ។

2 នាថ្ងៃទី៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្ដាម ្៉ុ្ 

ជរឹ្ ហ្៊ុយ តបធាន ឯកឧ ដ្ាម ្៉ន់ មឈឿន អនុតបធាន

គណៈកម្មការទី៧ នធិងសលាកជំទាវ ្ំុ សណាតេ ្រ់ សលខា-

ធធិការគណៈកម្មការទី៨តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញចូលរមួជា

កធិ្តេធិយ�កនាុងពធិធីសបើកការោ្ឋ នស្ង�ងគ់សតមាងការពារ

ទឹកជំនន ់នធិងខកលម្តបពន័្តបឡាយ-លូ កនាុងោជធានីភនាសំពញ 

ជំហានទី៤ សតកាមអធធិប្ីភាពដែ៏ង្ែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គ-

មហាស�នាប្ីស្សជា ហ្៊ុន មសន នាយករដ្ឋមសនតេី ថន

តពរះោជាណាចតកកម្ុជា នធិង�សមតេចកធិ្តេធិតពឹទ្បណ្ធិ ្ សៅ

�ួនចបារមុែវ្តេបុទុមវ្ី ោជធានីភនាសំពញ។

2  សលាកជំទាវ ្ន សអំាន តបធានគណៈកម្មការ

ទី៨តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញដឹកនាគំណៈតប ធ្ិភូតពឹទ្�ភា 

នាយំកសនតេក ្្ក សគារពជូនពរ៖

-សលាកជំទាវ អ៊ូ សាន សាយ ឈុ ំកនាុងឱកា�អបអរ-

ស្ទរែួបសលើកទី១០៨ ទធិវាអនតេរជា្ធិនារ ី៨មនីា សៅសគហ-

ោ្ឋ នសលែ១៦ ផ្លូវសលែ២២២ ភូមធិ៣ �ងា្ក ្បឹ់ងោងំ ែណ្-

ដូនសពញ ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-សលាកជំទាវ ្ ឃ ឡាញ ់នន ម្រណ៉ា កនាុងឱកា�

អបអរស្ទរែួបសលើកទី១០៨ ទធិវាអនតេរជា ធ្ិនារ ី៨មនីា 

សៅសគហោ្ឋ នផ្ទរះសលែ៣៩១ ផ្លូវបោូឡារ�ី �ងា្ក ្ន់ធិសោធន៍

ែណ្ចបារអំស្ ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ំ

២០១៩។

2 នាថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧ្តេម គង់ សារាជ តបធានគណៈកម្មការទី៩ នធិងជា

តបធានតករុមមធ្ិ តេភាពតពឹទ្�ភាកម្ុជា  ជាមយួនឹង�ភា

តបសទ�ជបោុន បានអសញ្ជ ើញចូលរមួទទួលការមកដល់ ថននាវា

កងទព័�្វ័យការពារជបោុន សៅកំពងខ់ផ សែ្តេតពរះ�ីហនុ។

2 នាថ្ងៃទី២៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម ្៉្ 

្រ៊ុនន្ង តបធានគណៈកម្មការទី១០តពឹទ្�ភា បាន

អសញ្ជ ើញចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុងអង្គ�ននាធិ�ីទចក្ខុវ ធិ�័យ

តបសទ�កម្ុជា ឆ្នា ២ំ០១៩ សតកាមតបធានបទ�តេីពី ការខតប-

កា្ល យខផនាកជី្លសឆ្្រះសៅកានឧ់�សាហកម្មទី៤ សតកាមអធធិប-

្ីភាពដែ៏្ងែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គមហាស�នាប្ីស្សជា 

ហ្៊ុន មសន នាយករដ្ឋមសនតេី ថនតពរះោជាណាចតកកម្ុជា 

សៅ�ណា្ឋ គារ Great Duke ោជធានីភនាសំពញ។

2 នាថ្ងៃទី២៧ ខែកុមៈ្ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម អាយ

េន អនុតបធានគណៈកម្មការទី៦តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ

ជួប�ំសណរះ�ំណាល នធិង�ួរ�ុែទុក្ខឯកឧ្តេម មសើយុ 

មកវ �មាជធិកតពឹទ្�ភា ខដលកំពុង�តមាកពយាបាល

ជំងឺ សៅមន្ទីរសពទ្យតពរះសក្ុមាលា ោជធានីភនាសំពញ។

2 សលាកជំទាវ ្ុំ សណាតេ ្រ ់សលខាធធិការគណៈ-

កម្មការទី៨តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងពធិធ�ំីសណរះ�ំណាល កនាុងឱកា�អបអរ-

ស្ទរែួបសលើកទី១០៨ ទធិវាអនតេរជា ធ្ិនារ ី៨មនីា សៅ�ងា្ក ្់

ចាកអ់ខតងសតកាម ែណ្មានជយ័ ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃ-

ទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងពធិធ�ំីសណរះ�ំណាល កនាុងឱកា�អបអរ-

ស្ទរទធិវាអនតេរជា ធ្ិនារ ី៨មនីា ែួបសលើកទី១០៨ សៅស្លា-

ោជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2 នាថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម ឆាយ 

វណាណា  សលខាធធិការគណៈកម្មការទី៥ ឯកឧ្តេម ឡាន់ 

ឆន សលខាធធិការគណៈកម្មការទី១០ ឯកឧ្តេម មហ្ង

្រូរ៉ា  �មាជធិកគណៈកម្មការទី២  នធិងសលាកជំទាវ  សុតី 

វណណា ថ្  �មាជធិកាគណៈកម្មការទី៩តពឹទ្�ភា  បាន

អសញ្ជ ើញចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុងពធិធីសបើកការោ្ឋ នស្ង�ង់

មន្ទីរសពទ្យមធ្ិ តេភាពកម្ុជា-ចធិន្្ូងឃ្មុ ំ សតកាមអធធិប្ីភាព

ដែ៏្ងែ់្�់រប�់�សមតេចអគ្គមហាស�នាប្ីស្សជា ហ្៊ុន 

មសន នាយករដ្ឋមសនតេី នធិង�សមតេចកធិ្តេធិតពឹទ្បណ្ធិ ្ សៅឃុំ

ត��ប ់ត�រុក្្ូងឃ្មុ ំសែ្តេ្្ូងឃ្មុ ំ។

2 ឯកឧ្តេម មហ្ង ្រូរ៉ា �មាជធិកគណៈកម្មការទី២ 

ឯកឧ្តេម បចរឹង គរឹ្បស៊ាន �មាជធិកគណៈកម្មការទី៣ 

នធិងឯកឧ្តេម សាយ ្ូររនិ �មាជធិកគណៈកម្មការទី៨

តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញចូលរមួជាកធិ្តេធិយ�កនាុងពធិធី�សម្ាធ

ឧប្ោ្ឋ នស្លា សតកាមធធិប្ីភាពដែ៏្ងែ់្�់រប�់�សមតេច

អគ្គមហាពញាចតកី មហ្ង សរំនិ តបធានរដ្ឋ�ភា សៅ

វ្តេតានី ភូមធិតានី ឃុំដូន្ី ត�រុកពញាខតកក សែ្តេកំពងច់ាម 

នាថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2 នាថ្ងៃទី២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម សាយ 

្រូរនិ �មាជធិកគណៈកម្មការទី៨តពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញ

អមដំសណើ រ�សមដាចសៅហា្វ វាងំវរសវៀងជយ័អធធិប្ីត�ឹងា្គ រ 

គង់ សអំុល ឧបនាយករដ្ឋមសនតេី រដ្ឋមសនតេីតក�ួងតពរះបរម-

ោជវាងំ ចុរះពធិនធិ្្យការងារសរៀបចំមា្ទ់សន្លតករុងកំពងឆ់្នា ងំ 

សដើម្សីត្ៀមសរៀបចសំធ្វើជាមា្ច �់ផ្ទរះបុណ្យទសន្លសលើកទី៥ សៅ

សែ្តេកំពងឆ់្នា ងំ៕
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អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា ប្រជុំ្រូកសរ្ុរលទ្ធផលការគ្រប្រចាមំេកុ្ ្ៈ 
និងមលើកទិសមៅការគ្រប្រចាមំេ្តីន្ ឆានា ២ំ០១៩

នាតពឹកថ្ងៃទី២៨  ខែកុម្ៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧ្តេម  អ៊ុំ 
សារ រឹទ្ធ  អគ្គសលខាធធិការតពឹទ្�ភា  បានអសញ្ជ ើញជាអធធិ-
ប្ីភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុបូក�រុបលទ្ផលការងាររប�់អគ្គ-
សលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភាតបចាខំែកុមៈ្  នធិងសលើកទធិ�សៅ
ការងារ�តមាបអ់នុវ្តេនខ៍ែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅស្ល�ធិកា្ខ
ស្លាខាងសជើង  វ ធិមានតពឹទ្�ភា  សោយមានការអសញ្ជ ើញ
ចូលរមួពីថ្នា កដ់ឹកនាតំគបអ់ង្គភាពចំណុរះអគ្គសលខាធធិការោ្ឋ ន
តពឹទ្�ភា ចាបពី់អនុតបធាននាយកោ្ឋ នស�ើង។

នាឱកា�សនារះ ឯកឧ្តេម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បានជតមាបជូន
អង្គតបជំុអំពី តពឹ្តេធិការណ៍អនតេរជា ធ្ិ ្ំបន ់ជា្ធិ នធិងបូក�រុប
លទ្ផលការងាររប�់អគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភាតបចាំ
ខែកុម្ៈ  ឆ្នា ២ំ០១៩  សោយវាយ្ថម្លែ្�់ចសំពារះការែធិ្ែំ
តបឹងខតបងរប�់អង្គភាពចំណុរះអគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្-
�ភា ខដលបានបំសពញការងារ នធិងផតេល់ស�វាជូនដល់ថ្នា ក់
ដឹកនា ំ�មាជធិក �មាជធិកាតពទឹ្�ភាបានោោ ងរលូន។ កនាុង
សនារះ អគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា បានសរៀបចំ នធិងចា្-់
ខចងការងារជូនថ្នា កដឹ់កនា ំ នធិង�មាជធិកតពឹទ្�ភាសលើ
ស�វាតទតទងម់ុែងារតាមោនការអនុវ្តេចបាប ់ បានជួបជា
មយួតក�ួងព័្ ម៌ាន នធិងការចុរះសប�កកម្មតាមបណាតេ សែ្តេ 
តករុងនានា បានោោ ងល្តបស�ើរ។ ចំសពារះមុែងារ្ំណាង 
ថ្នា កដ់ឹកនា ំនធិង�មាជធិកតពឹទ្�ភា បានចូលរមួពធិធីបុណ្យ
មាឃបូជា  ដឹកនាតំករុមតគរូសពទ្យ�្ម័តគចធិ្តេ  ចុរះពធិនធិ្្យ  នធិង
ពយាបាលជំងឺជូនតបជាពលរដ្ឋ កម្មវ ធិធីបញ្ចុ រះែណ្�ីមា ចុរះ
តាមមូលោ្ឋ នសដើម្សីឈ្វងយល់អំពី�ុែទុក្ខ  សោរះតស្យ
បញ្ហា តបឈម នធិង�ំណូមពរនានារប�់តបជាពលរដ្ឋ។ 

ការអភធិវឌ្ឍស្ថា បន័  តាមរយៈការបសង្កើន�ម្ថាភាពតស្វតជាវ 
ការសតបើតបា�់ iPad នធិងសតបើតបា�់តបពន័ ្ICT កនាុងការអនុ-
វ ត្េការងារតបចាថំ្ងៃ នធិងែធិ្ែំជំរុញការផតេល់ស�វាឱ្យបានគាប់
តបស�ើរ  សហើយបនតេែធិ្ែំខកលម្ស�វាទាងំឡាយឱ្យបានជា
អ ធ្ិបរមា តពមទាងំធានាឱ្យបានល្បំផុ្នូវតប�ធិទ្ផលថន
ការផ្គ្ផ់្គងស់�វាទាងំសនរះ។  ការពតងឹងកធិច្ច�ហតប ធ្ិប្តេធិការ
អនតេរជា ធ្ិ  បានែធិ្ែំពតងីកវ ធិស្លភាព  ថនទំនាកទ់ំនងជា
មយួនឹងអនតេរជា ធ្ិទាងំកនាុងកតមធ្ិ ្ំបន ់នធិងកនាុង�កលសលាក
ខ្មសទៀ្ សដើម្បីសង្កើនជំសនឿទុកចធិ្តេឱ្យបានែ្�់ពី�ំណាក់
ថដគូទាងំអ�់រប�់តពឹទ្�ភា ជាពធិស��ការមកដល់ថន
ជំនួយបរ ធិកា្ខ ររប�់ស្ធារណរដ្ឋតបជាមានធិ្ចធិន។

ទន្ទឹមនឹងការផតេល់ស�វាតទតទងម់ែុងារទាងំ៥រប�់តពឹទ្-
�ភា ឯកឧ្តេមអគ្គសលខាធធិការតពទឹ្�ភា បានោកស់ចញ
នូវការងារអាទធិភាពមយួចំនួន រមួមាន៖ ទី១.ការតប�ង
សតជើ�សរ ើ�មសនតេីោជការតកបែណ្័្្មី ទី២.ការសធ្វើបច្ចុប្ននាភាព
រចនា�ម្ន័្  ទី៣.ភាពរលូនថនតប ធ្ិប្តេធិការហធិរញញា វ្ថាុសៅ
កនាុងតកបែណ្័រចនា�ម្ន័្នសោបាយ  ទី៤.បញ្ចូ លការ
សតបើតបា�់បសច្ចកវ ធិទយា  នធិងការតស្វតជាវកនាុងមុែងារទាងំ៥  
ទី៥.ការបសំពញ្តមរូវការមូលោ្ឋ ន�ម្ារ បសច្ចកសទ� នី្ធិ-
វ ធិធី  ជំនាញ  នធិង�ម្ថាភាពភាស្  ទន្ទឹមនឹងការកស្ង
សគាលការណ៍  នធិងសគាលនសោបាយ្្មីៗ  នធិងទី៦.ការខក
�តមរួល�ហតប្ធិប្តេធិការជាមយួនឹងវ ធិទយាស្ថា ន�ភាកម្ុជា 
(PIC)  តាមរយៈការសផតេើមផតេល់ស�វាតស្វតជាវសោយែ្លួនឯង 
សហើយបនតេ�ហតប ធ្ិប្តេធិការខាងការបណតេុ រះបណាតេ លកនាុង
តកបែណ្័្ំបន៕់

(អ្ថាបទ នធិងរូបភាព៖ សលាក គឹម �ធិទ្ី)

ឯកឧ្តេម អ៊ុំ ស្រទឹ្ អសញ្ជ ើញជាអធធិប្ីកនាុងកធិច្ចតបជំុ

ទធិដ្ឋភាពកធិច្ចតបជំុបូក�រុបលទ្ផលការងារតបចាខំែកុម្ៈ
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សក្្មភា្ថ្នា ក់ដរឹកន្ ំអគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំ និង្ិធតីមផសេងៗ

2នាតពឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ អគ្គសលខាធធិការតពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញជាអធធិប្ី-

ភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុគណៈកម្មការលទ្កម្ម សដើម្ពីធិនធិ្្យ នធិង

វាយ្ថម្លសលើឯកស្រសដញថ្្ល�តេីពី ការផ្្គ ផ់្គង�់ម្ារការ ធិោ-

ល័យ �ម្ា្ អនាមយ័ នធិងកាសបារះពុម្ សៅស្លពធិស�� 

វ ធិមានតពឹទ្�ភា។

2នារស�ៀលថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧ្តេម អ៊ុ ំ

សារ រឹទ្ធ  អគ្គសលខាធធិការតពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញជាអធធិប្ី-

ភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុ�តេីពី ការសត្ៀមសរៀបចំពធិធីរម្លកឹែួប២០ឆ្នា ំ

ថនទំនាកទ់ំនងត់ពឹទ្�ភាកម្ុជា-បាោងំ  សៅស្លតបជុំ

ពធិស�� វ ធិមានតពឹទ្�ភា។

2នាតពឹកថ្ងៃទី៤  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧ្តេម  អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ អគ្គសលខាធធិការតពទឹ្�ភា បានអសញ្ជ ើញជាអធធិប្ី-

ភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុ�តេីពី  ការពធិនធិ្្យខក�តមរួលស�ចកតេីតពាង

ស�ចកតេី�សតមច�តេីពី បច្ចុប្ននាភាពសគាលការណ៍�តេីពី ការ

តប�ងតបខជងបតេូរតកបែណ្័មសនតេីោជការ ថនអគ្គសលខាធធិកា-

រោ្ឋ នតពឹទ្�ភា សៅស្លតបជុំពធិស�� វ ធិមានតពឹទ្�ភា។

2នាតពឹកថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈកម្មការដឹកនាំ

ខកទតមងក់ារតគបត់គងហធិរញញា វ្ថាុស្ធារណៈថនអគ្គសលខា-

ធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា បានសបើកកធិច្ចតបជំុថផ្ទកនាុងសតកាមអធធិប្ី-

ភាពឯកឧ្តេម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គសលខាធធិការតពឹទ្�ភា សដើម្ី

ពធិភាកសាការងារសលើស�ចកតេី�សតមច�តេីពី  ការបសង្កើ្តករុម

ការងារខកទតមងក់ារតគបត់គងហធិរញញា វ្ថាុស្ធារណៈរប�់

អគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា លក្ខែណ្សោងថនតករុមការ-

ងារខកទតមងក់ារតគបត់គងហធិរញញា វ្ថាុស្ធារណៈ នធិងការងារ

សផ្សងៗ សៅស្លតបជំុពធិស�� វ ធិមានតពឹទ្�ភា។
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សក ្្មភា្ថ្នា ក់ដរឹកន្ ំអគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំ និង្ិធតីមផសេងៗ

2នាតពឹកថ្ងៃទី១១  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧ្តេម  អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ អគ្គសលខាធធិការតពទឹ្�ភា បានអសញ្ជ ើញជាអធធិប្ី-

ភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុគណៈកម្មការខកទតមងក់ារតគបត់គងហធិរញញា -

វ្ថាុស្ធារណៈ ថនអគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា សដើម្ី
ពធិភាកសា�តេីពី ការសត្ៀមលក្ខណៈចូលរមួអនុវ្តេគសតមាងតគប-់

តគងហធិរញញា វ្ថាុស្ធារណៈតាមតបពន័្ព័្ ម៌ានវ ធិទយា(FMIS)

រប�់តក�ួងស�ដ្ឋកធិច្ច នធិងហធិរញញា វ្ថាុ សៅស្លតបជុំពធិស�� 

វ ធិមានតពឹទ្�ភា។ 

2នារស�ៀលថ្ងៃទី១១  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧ្តេម 

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គសលខាធធិការតពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញជាអធធិ-

ប្ីភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុផ្សព្វផសាយ�តេីពី ការតប�ងសតជើ�សរ ើ�

មសនតេីោជការតកបែណ្័�តមាបប់សតមើការងារសៅអគ្គសលខា-

ធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា សៅស្ល�ធិកា្ខ ស្លាបណាណ ល័យ 

វ ធិមានតពឹទ្�ភា។

2នាតពឹកថ្ងៃទី១៥  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧ្តេម  អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ អគ្គសលខាធធិការតពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញជាអធធិប្ី-

ភាពកនាុងកធិច្ចតបជំុពធិនធិ្្យខផនការតប ធ្ិប្តេធិឆ្នា ២ំ០១៩ ថនខផន-

ការយុទ្ស្ស�តេអគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា (២០១៨-

២០២៤) សៅស្លពធិស�� វ ធិមានតពឹទ្�ភា សោយមាន

ការចូលរមួពីថ្នា កដ់ឹកនាអំង្គភាពចំណុរះអគ្គសលខាធធិការោ្ឋ ន-

តពឹទ្�ភា ចាបពី់តបធាននាយកោ្ឋ នស�ើង។

2នាតពឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧ្តេម មឡាក 

ឆាយ អគ្គសលខាធធិការរងតពឹទ្�ភា បានអសញ្ជ ើញជាអធធិ-

ប្ីភាពកនាុងពធិធីសបើកវគ្គបណតេុ រះបណាតេ ល�តេីពី ការបសញ្្ជ បការ

យល់ដឹងពីតបពន្័ FMIS សៅតាមតក�ួង-ស្ថា បន័ សោយ

មាន�ធិកា្ខ កាមចូលរមួ�រុបចំនួន៣២នាក ់ មកពីនាយក-

ោ្ឋ នហធិរញញា វ្ថាុ  ថនអគ្គនាយកោ្ឋ នរដ្ឋបាល  នធិងហធិរញ្ញា វ្ថាុ 

ថនអគ្គសលខាធធិការោ្ឋ នតពឹទ្�ភា  សៅស្ល�ធិកា្ខ ស្លា

ខាងសជើងវ ធិមានតពឹទ្�ភា៕






