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ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
1

នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី២០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង

៨:០០នាទី គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបា្វ�ើក

កិច្ចព�ជំុវពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចេ�ិុល

វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជា  វោយ៉្រវ�ៀ�វារៈចំ្ួ្៦ គឺ៖ 

១-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីសំ មណីរបស់គណៈករេ្មការទី៩

្ពរឹទ្ធសភាសុំដាក់ មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការប មង្ីត ្កសួង

ឧស្សាហករេ្ម វិទ្យាសាសស្ ប មចចេកវិទ្យា និងនវានុវត្ន ៍មៅក្នុង

រ មប ៀបវារៈ្បជុំវិសារេញ្ញ ្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

២-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីសំ មណីរបស់គណៈករេ្មការទី៣

្ពរឹទ្ធសភាសុំដាក់ មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការអនរុេ័តយល់-

្ពរេ មលីពិធីសារទីពីរស្ីពី វិមសាធនករេ្មកិចចេ ្ពរេ មេ្ ៀងវិនិ-

មោគទូលំទូលាយអាស្៊ាន មៅក្នុងរ មប ៀបវារៈ្បជុំវិសារេញ្ញ

 ្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៣-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីសំ មណីរបស់គណៈករេ្មការទី៣

្ពរឹទ្ធសភាសុំដាក់ មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការអនរុេ័តយល់-

្ពរេ មលីពិធីសារទីបីស្ីពីវិមសាធនករេ្មកិចចេ ្ពរេ មេ្ ៀងវិនិ-

មោគទូលំទូលាយអាស្៊ាន មៅក្នុងរ មប ៀបវារៈ្បជុំវិសារេញ្ញ

 ្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៤-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីស ំមណីរបស់គណៈករេ្មការទី៩

្ពរឹទ្ធសភាសុំដាក់ មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការអនរុេ័តយល់-

្ពរេ មលីពិធីសារទី១ មធ្ីវមិសាធនករេ្មកិចចេ ្ពរេ ្ព ៀងស្ីពី

រាណិជ្ជករេ្មទំនិញអាសា៊្ន មៅក្នុងរ មប ៀបវារៈ្បជុំវិសារេញ្ញ 

្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៥-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីស ំមណីរបស់គណៈករេ្មការទី៦

្ពរឹទ្ធសភាសុំដាក់ មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការអនរុេ័តយល់-

្ពរេ មលីសន្ធិសញ្្ស្ីពី ការ ម្ទេរទណ្ិតរវាង ្ពរះរាជាណា-

ច ្កករេ្នុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គរេនិយរេ មវ ៀតណារេ មៅ

ក្នុងរ មប ៀបវារៈ្បជុំវិសារេញ្ញ ្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៦-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីស ំមណីរបស់គណៈករេ្មការទី៦

្ពរឹទ្ធសភាសុំដាក់ មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការអនរុេ័តយល់-

្ពរេ មលីសន្ធិសញ្្ស្ីពី ការជួយគ្្មៅវិញ មៅរេក ផ្្កច្បាប់ 

ក្នុងវិស័យ្ពហ្មទណ្រវាង ្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និង

សាធារណរដ្ឋសង្គរេនិយរេ ម វ ៀតណារេ មៅក្នុងរ ម ប ៀបវារៈ

្បជុំវិសារេញ្ញ ្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៧-កំណត់រ មប ៀបវារៈ កាលបរិមចឆេទ និងសមាសភាព

មលខាធិការអង្គ ្បជុំ្ពរឹទ្ធសភាជាវិសារេញ្ញ នីតិកាលទី៤។ 

�នាទា �់្ ីបា្្ិ្ិត្យ ្ិង្ិភាកសារចួមក គណៈក ម៉ា ធិការ

ព្រឹទ្ធសភាព្រជុំគណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយ ៍
ដ�ើម្ បីដាក់ដសចកតៃបីពរាងចបា្់រចំ្ួ្៦ ក្ងុសម័យព្រជុំវិសាមញ្ញ

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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អចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបា្កំណតយ់កថ្ងៃច្ទា ទី២៣ ខែមនីា 

ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង៨:០០នាទីព រ្ឹក វដើម្ពី�ជំុេសិាមញ្ញ

ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ វោយ៉្រវ�ៀ�វារៈដូចខាង

វពកាម៖ 

១-ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មល ីមសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី 

ការប មង្ីត ្កសួងឧស្សាហករេ្ម វិទ្យាសាសស្ ប មចចេកវិទ្យា និង

នវានុវត្ន៍។

២-ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី

ការអនុរេ័តយល់្ ពរេ មលីពិធីសារទីពីរស្ីពី វិមសាធនករេ្ម 

កិចចេ ្ពរេ ម្ព ៀងវិនិ មោគទូលំទូលាយអាស្៊ាន។

៣-ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី

ការអនុរេ័តយល់្ពរេ មលីពិធីសារទីបីស្ីពី វិមសាធនករេ្មកិចចេ -

្ពរេ ម្ព ៀងវិន ិមោគទូលំទូលាយអាសា៊្ន។

៤-ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី

ការអនុរ័េតយល់្ពរេ មលីពិធីសារទី១ មធ្ីវមិសាធនករេ្មកិចចេ -

្ព រេ ម្ព ៀងស្ីពី រាណិជ្ជករេ្មទំនិញអាសា៊្ន។

៥-ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី

ការអនុរេ័តយល់្ ពរេ មលីសន្ធិសញ្្ស្ីពី ការ ម្ទេរទណ្ិត

រវាង ្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គរេនិយរេ 

ម វ ៀតណារេ។

៦-ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី

ការអនុរេ័តយល់្ពរេ មលីសន្ធិសញ្្ស្ីពី ការជួយគ្្មៅវិញ 

មៅរេក ផ្្កច្បាប់ក្នុងវិស័យ្ពហ្មទណ្រវាង ្ពរះរាជាណា-

ច ្កករេ្នុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គរេនិយរេ ម វ ៀតណារេ។

(អត្ថ�ទ៖ វទ្ មករា ្ិងរូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ព�ធា្គណៈកមមាការទាងំ១០ព រ្ឹទ្ធសភាអវញជ ើញចូលរមួព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

ទិដ្ឋភា្ក ្នាុងកិច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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នាព្រឹកថ្ងៃច្ទា ទី២៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង
៨:០០នាទី ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្វ�ើក
សមយ័ព�ជំុេសិាមញ្ញ ព្រឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ វពកាមអធិ-
�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ
ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា៉្េតតៃ៉្ចំ្ួ្ ៥២រ�ូ។
អង្គព�ជំុបា្ដំវណើ រការតាមរវ�ៀ�វារៈចំ្ ួ្ ៦ រមួ៉្៖
រ មប ៀបវារៈទី១៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចក្ី្រាង-

ច្បាប់ស្ីពី ការប មងី្ត ្កសួងឧស្សាហករេ្ម វិទ្យាសាសស្ ប មចចេក-
វិទ្យា និងនវានុវត្ន។៍  

ឯកឧតតៃម គង់ សារាជ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធ-
សភាបា្ជព៉�ជូ្អង្គព�ជំុថា វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ 
្រឹងវធវើឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា៉្សា្ថ �័្ មយួ ទទួល
�្ទាុកចបាស់លាស់ ្ិងជាកល់ាកជ់ាវលើកដំ�ូង កនាុងការ

ពគ�ព់គង ្ិងអភេិឌ្ឍ្ខ៍្នាកេទិយាសា្រសតៃ �វច្ចកេទិយា ្ិងការ
វលើកទរឹកចិតតៃចំវរារះរ�កគំវ�ើញ្មាីៗ  ្ិង្វា្ុេតតៃ្។៍ មយាោង
វទៀត វ្រះកជ៏ាជំហា្កំខណទពមងម់យួកពមតិវទៀត វដើម្ី
វធវើឱ្យេស័ិយវ្រះ្សារភាជ �វ់ៅ្រឹង្ិនានា ការអភេិឌ្ឍ្វ៍សដ្ឋកិច្ច
កនាុងតំ�្ ់កដូ៏ចជា្ិភ្វលាក ្ិង្ពងរឹង�ខ្្ថមចំណុចខាលា ងំ
រ�ស់ែលាួ្វលើេស័ិយេទិយាសា្រសតៃ �វច្ចកេទិយា ្ិង្វា្ុេតតៃ្។៍

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ តាកខ់តងវ�ើង៉្៨៉ពតា ពតរូេ
បា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អ្ុមត័យល់ព្ម
ចំ្ួ្ ១១៦សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសមយ័ព�ជំុរដ្ឋសភា
ជាេសិាមញ្ញ  ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមកិតិតៃវសោ្ឋ �ណិ្ត ចម ព្រសទិ្ធ វទសរដ្ឋម្រ្តៃ ី
រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងឧសសា�កមមា ្ិងសិ�្កមមា អមវោយថានា ក់
ដរឹកនា ំម្រ ត្ៃីជា្ែ់្ពស់ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញថ្ពកសួងឧស្ស�កមមា 

ព្រឹទ្ធសភាព្រជុំវិសាមញ្ញ ដ�ើម្ ប្ី ិ្ិត្យ 
្ិងឱ្យដោ្រលដ់លើដសចកតៃបីពរាងចបា្រ់ចំ្ួ្៦

ឯកឧតតៃម គង ់សារាជ វ�ើងអា្របាយការណ៍

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាអវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងសមយ័ព�ជំុេសិាមញ្ញ ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤

ឯកឧតតៃមកិតិតៃវសោ្ឋ �ណិ្ត ចម ព�សិទ្ធ វ�ើងការរារវសចកដៃីពរាងចបា�់
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្ិងសិ�្កមមាបា្អវញជ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ។
អង្គព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូលវោយឥតខកខព�
ចំ្ ួ្ ៥២សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី២៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ ម លី មសចក្ី្រាង-
ច្បាប់ស្ីពី ការអនុរេ័តយល់្ពរេ ម លីពិធីសារទីពីរស្ីពី វិមសា-
ធនករេ្មកិចចេ ្ពរេ ម ្ព ៀងវិន ិមោគទូលំទូលាយអាសា៊្ន។

ឯកឧតតៃម ម៉ុង ឫទ្ធបី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា 
បា្ជព៉�ជូ្អង្គព�ជំុថា ្ិធីសារទី្ីរវ្រះ៉្វោល-
�ំណង�វងកើតរ��េ ិ្ ិវយគវសរ ី្ិងវ�ើកចំ�វៅកនាុងអាសា៊ា ្ 
វដើម្សីវពមច្ូេវោលវៅចុងវពកាយថ្ស៉�រណកមមា
វសដ្ឋកិច្ច វពកាមស�គម្វ៍សដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ្។ 

តាមរយៈ្ិធីសារវ្រះ ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា្ិតជា
្រឹងវបារះជំហា្្មាមីយួ�ខ្្ថមវទៀត កនាុងការទាកទ់ាញអនាក
េ ិ្ ិវយគ្ីរដ្ឋស៉ជិកអាសា៊ា ្ កដូ៏ចជាអនាកេ ិ្ ិវយគថ្
�ណាតៃ ព�វទសដថទវទៀតខដល៉្�ំណងមកវធវើការេ ិ្ ិ-
វយគវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ តាកខ់តងវ�ើង៉្៣៉ពតា 
ពតរូេបា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អ្ុមត័យល់-
ព្មចំ្ ួ្ ១១៨សំវ�ងថ្ចំ្ួ្ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសមយ័ព�ជំុរដ្ឋសភា
ជាេសិាមញ្ញ  ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ជិ្  ្រ៊ុ្ស៊ា្ វទសរដ្ឋម្រ្តៃទីទួល�្ទាុក
វ�សកកមមា្ិវសស ្ិងជាអ្ុព�ធា្ពករុមព�រឹកសាអភេិឌ្ឍ្៍
កម្ពុជា អមវោយថានា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់្ពស់ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញ

ថ្ពករុមព�រឹកសាអភេិឌ្ឍ្ក៍ម្ពុជា បា្អវញជ ើញមកការរារ
វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ។

អង្គព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូលវោយឥតខកខព�
ចំ្ ួ្ ៥២សំវ�ង ថ្ចំ្ ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី៣៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចកី្្រាង-
ច្បាប់ស្ីពី ការអនរ័ុេតយល់្ ពរេ មលីពិធីសារទីបីស្ីពី វិមសា-
ធនករេ្មកិចចេ ្ពរេ ម ្ ព ៀងវិន ិមោគទូលំទូលាយអាសា៊្ន។

ឯកឧតតៃម ម៉ុង ឫទ្ធបី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា 
បា្ជព៉�ជូ្អង្គព�ជំុថា ្ ិធីសារទ�ីីវ្រះ ៉ ្វោល�ំណង
�វងកើត�រយិកាសេ ិ្ ិវយគ ខដលវសរ ីងាយពសរួល ៉្
ត ល៉ា ភា្ ្ិង៉្លក្ខណៈព�កួតព�ខជងវៅកនាុងអាសា៊ា ្។

តាមរយៈ្ិធីសារវ្រះ ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា្ិតជា
បា្វបារះជំហា្្មាមីយួវទៀតជាមយួ្រឹងអាសា៊ា ្ កនាុងការ
ទាកទ់ាញអនាកេ ិ្ ិវយគ្ីព�វទសវពរៅតំ�្អ់ាសា៊ា ្ មក
េ ិ្ ិវយគវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងកដូ៏ចជាវៅកនាុង
តំ�្អ់ាសា៊ា ្្ងខដរ។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ តាកខ់តងវ�ើង៉្៣៉ពតា 
ពតរូេបា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អ្ុមត័យល់-
ព្មចំ្ ួ្ ១១៥សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសមយ័ព�ជំុរដ្ឋសភា
ជាេសិាមញ្ញ  ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ជិ្  ្ុ៊រ្ស៊ា្ វទសរដ្ឋម្រ្តៃទីទួល�្ទាុក
វ�សកកមមា្ិវសស ្ិងជាអ្ុព�ធា្ពករុមព�រឹកសាអភេិឌ្ឍ្៍
កម្ពុជា អមវោយថានា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់្ពស់ ្ិងម្រ្តៃជីំនាញ

ឯកឧតតៃម ជិ្ �៊ាុ្សា៊ា ្ វ�ើងការរារវសចកដៃីពរាងចបា�់

ឯកឧតតៃម មោុង ឫទ្ធី វ�ើងអា្របាយការណ៍
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ថ្ពករុមព�រឹកសាអភេិឌ្ឍ្ក៍ម្ពុជា បា្អវញជ ើញមកការរារ
វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ។

អង្គព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូលវោយឥតខកខព�
ចំ្ ួ្ ៥២សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី៤៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មល ីមសចក្ី្រាង-
ច្បាប់ស្ីពី ការអនរុេ័តយល់្ ពរេ មលីពិធីសារទី១ មធ្វីិមសាធន-
ករេ្មកិចចេ ្ពរេ ម្ព ៀងស្ីពី រាណិជ្ជករេ្មទំនិញអាស្៊ាន។

ឯកឧតតៃម គង់ សារាជ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធ-
សភាបា្ជព៉�ជូ្អង្គព�ជំុថា វសចកដៃីពរាងចបា�វ់្រះ 
ពតរូេបា្វរៀ�ចំវ�ើងកនាុងវោល�ំណង វ�ើក្លាូេឱ្យព�វទស
ស៉ជិកអាសា៊ា ្ ៉្មូលោ្ឋ ្គតិយុតតៃ កនាុងការអ្ុេតតៃ្ូេ
សវ័យ�ញ្ជ កវ់ដើមកវំណើ តទូទាងំអាសា៊ា ្ (ASEAN Wide 

Self Certification-AWSC) សំវៅរមួចំខណកកនាុងការវលើក
កម្ពស់កិច្ចសពមរួលរាណិជជកមមា ្ ិង�ងកលក្ខណៈងាយពសរួល
�ខ ្្ថមវទៀតដល់រាណិជជករ ្ិងេ ិ្ ិវយគិ្ ជា្ិវសស
ស�ពោសធុ្តូច ្ ិងមធ្យម តាមរយៈការវធវើសាមញ្ញកមមា
វលើ្ីតិេធិពី�តិ�តតៃិថ្ការ�ញ្ជ កវ់ដើមកវំណើ ត ខដលកតាតៃ
វ្រះ រ្ឹងរមួចខំណកជំរុញរាណិជជកមមាកនាុងត�ំ្អ់ាសា៊ា ្ តាម
រយៈការ�វងកើ្ការវព�ើពបាស់កិច្ចព្មវព្ៀងសតៃី្ីរាណិជជកមមា
ទំ្ ិញអាសា៊ា ្ ពស�តាមខ្្ការវមស�គម្វ៍សដ្ឋកិច្ច
អាសា៊ា ្ឆ្នា ២ំ០២៥។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ តាកខ់តងវ�ើង៉្៣៉ពតា 
ពតរូេបា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អ្ុមត័យល់-
ព្មចំ្ ួ្ ១១៧សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសមយ័ព�ជំុរដ្ឋសភា
ជាេសិាមញ្ញ  ្ីតិកាលទី៦។ 

ឯកឧតតៃមអគ្គ�ណិ្តសភាចារ្យ អូ្ ្័ ្្ធមុ្បីរត្័ ឧ�-
នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងវសដ្ឋកិច្ច ្ិង�ិរញ្ញ េត្ថុ អម-
វោយថានា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់្ពស់ ្ិងម្រ្តៃជីំនាញថ្ពកសួង
វសដ្ឋកិច្ច ្ិង�ិរញ្ញ េត្ថុ បា្អវញជ ើញមកការរារវសចកតៃី
ពរាងចបា�វ់្រះ។

អង្គព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូលវោយឥតខកខព�
ចំ្ ួ្ ៥២សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី៥៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចក្ី្រាង-
ច្បាប់ស្ីពី ការអនុរេ័តយល់្ ពរេ មលីសន្ធិសញ្្ស្ីពី ការ
ម្ទេរទណ្ិតរវាង ្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និងសាធារណរដ្ឋ

សង្គរេនិយរេ មវ ៀតណារេ។  
ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្ុ៊រ្ដឈឿ្ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ជព៉�ជូ្អង្គព�ជំុថា វសចកដៃីពរាងចបា�វ់្រះ  
តាកខ់តងវ�ើង៉្វោល�ំណងវលើកកម្ពស់កិច្ចស�ព�តិ-
�តតៃិការកនាុងការវ្ទារទណិ្ត វដើម្ី្ តៃល់ឱកាសដល់ទណិ្តអាច
វធវើស៉�រណកមមាវៅកនាុងសង្គម ្ិងកនាុងវោល�ំណងវធវើ
កិច្ចស�ព�តិ�តតៃិការកនាុងការអ្ុេតតៃសាលពកមព្�មាទណ្។

ស្្ធិសញ្្ញ វ្រះ៉្សារសំខា្ ់្ិងអត្ថព�វយជ្វ៍ដើម្ី
ជំរុញកិច្ចស�ព�តិ�តតៃិការដ៏៉ ្ព�សិទ្ធភា្រវាងព�វទស
ទាងំ្ីរ ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសាធារណរដ្ឋសង្គម-
្ិយមវេៀតណាម កនាុងការអ្ុេតតៃចបា� ់្ិងសកមមាភា្កនាុង
ខ្នាកយុតតៃធិមព៌�ព រ្ឹតតៃវៅបា្ល្អ។ 

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ តាកខ់តងវ�ើង៉្៣៉ពតា 

ឯកឧតតៃមអគ្គ�ណិ្តសភាចារ្យ អូ្ ្័្ ្ធមុ្ីរត័នា វ�ើងការរារវសចកដៃីពរាងចបា�់

 ឯកឧតតៃម អ៊ាុក �៊ាុ្វ�ឿ្ វ�ើងអា្របាយការណ៍
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ពតរូេបា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អ្ុមត័យល់-
ព្មចំ្ ួ្ ១១៦សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសមយ័ព�ជំុរដ្ឋសភា
ជាេសិាមញ្ញ  ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងយុតតៃធិម ៌
អមវោយថានា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃជីា្ែ់្ពស់ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញថ្
ពកសួងយុតតៃិធម ៌បា្អវញជ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបា�់
វ្រះ។

អង្គព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូលវោយឥតខកខព�
ចំ្ ួ្ ៥២សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី៦៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មល ីមសចក្ី្រាង-
ច្បាប់ស្ីពី ការអនុរេ័តយល់្ ពរេ មលីសន្ធិសញ្្ស្ីពី ការ

ជួយគ្្មៅវិញ មៅរេក ផ្្កច្បាប់ ក្នុងវិស័យ្ពហ្មទណ្រវាង 
្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គរេនិយរេ -
មវ ៀតណារេ។ 

ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្ុ៊រ្ដឈឿ្ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ជព៉�ជូ្អង្គព�ជំុថា វសចកដៃីពរាងចបា�វ់្រះ 
តាកខ់តងវ�ើង៉្វោល�ំណងវលើកកម្ពស់កិច្ចស�-
ព�តិ�តតៃិការរវាងព�វទសទាងំ្ីរ សំវៅព�យុទ្ធព�ឆ្ងំ រ្ឹង
�ទវលមាើសព�ក�វោយព�សិទ្ធភា្ វោយ�រវលើមូលោ្ឋ ្
វោរ្អធិ�វតយ្យោនា វៅេញិវៅមក សមភា្ ្ិង្ល
ព�វយជ្រ៍មួទាងំសងខាង វ�ើយជាខ្នាកមយួថ្កិច្ចស�-
ព�តិ�តតៃិការអ្តៃរជាតិ កនាុងការចូលរមួយោ ងសកមមាកនាុងពក�-
ែណ្័ចបា�អ់្តៃរជាតិ វដើម្ពី�យុទ្ធព�ឆ្ងំ រ្ឹងឧពកិដ្ឋកមមា

ឆលាងខដ្។
វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ តាកខ់តងវ�ើង៉្៣៉ពតា 

ពតរូេបា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អ្ុមត័យល់-
ព្មចំ្ ួ្ ១១៥សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសមយ័ព�ជំុរដ្ឋសភា
ជាេសិាមញ្ញ  ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងយុតតៃិធម ៌
អមវោយថានា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃជីា្ែ់្ពស់ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញថ្
ពកសួងយុតតៃិធម ៌បា្អវញជ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបា�់
វ្រះ។

អង្គព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូលវោយឥតខកខព�
ចំ្ ួ្ ៥២សំវ�ង ថ្ចំ្ ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

(អត្ថ�ទ៖ វទ្ មករា ្ិងរូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ឯកឧតតៃម អង្គ េង្ស េឌឍានា វ�ើងការរារវសចកដៃីពរាងចបា�់

ទិដ្ឋភា្កនាុងសមយ័ព�ជំុេសិាមញ្ញ ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤
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សដមតៃចព្រធា្ព្រឹទ្ធសភាជួ្រសដំណះសណំាលជាមួយគណៈព្រតិភូនារ បី
ក្ងុឱកាសទិវាអ្តៃរជាតិនារ បី ៨មបីនា

កនាុងឱកាសអ�អរសាទរែួ�ទី១០៩ ថ្ទិវាអ្តៃរជាតិនារ ី

៨មនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  នាព រ្ឹកថ្ងៃព្�ស្តិ៍  ទី៥  ខែមនីា 

ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង៩:០០នាទី វៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា 

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្ទទួលជួ�សំវណរះសំណាល

ជាមយួ្រឹងគណៈព�តិភូនារ ីជាថានា កដ់រឹកនាពំកសួងកិច្ចការនារ ី

្ិងសា្ថ �័្ រាក់្ ័្ ្ធមក្ីថានា កជ់ាតិ ្ិងថានា កវ់ពកាមជាតិសរុ�

ចំ្ួ្១៥០នាក ់ដរឹកនាវំោយវលាកជំទាេ អុរឹង កនាថា ផាវបី 

រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងកិច្ចការនារ។ី

�នាទា �់្ ីវលាកជំទាេ អុរឹង កនាថា ផាវបី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួង

កិច្ចការនារ ីវធវើវសចកតៃីរាយការណ៍អំ្ីលទ្ធ្លសវពមច

បា្ កដូ៏ចជាេឌ្ឍ្ភា្ថ្ការវលើកកម្ពស់សា្ថ ្ភា្សិទ្ធិ 

ឋា្ៈ តួនាទីរ�ស់្រសតៃីកម្ពុជាកនាុងរយៈវ្ល២៥ឆ្នា កំ្លាងវៅ  

សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្

សខមតៃង្ូេការវកាតសរវសើរ ្ ិងអ�អរសាទរចំវរារះវជាគជយ័

ទាងំឡាយខដលវលាកជំទាេរដ្ឋម្រ្តៃី ព្មទាងំស�ការ ី

បា្ រ្ឹងកំ្ ុងែិតែំព�រឹងខព�ង�ំវ្ញភារកិច្ចកនាុង�ុ្វវ�តុ 

វដើម្្ីរសតៃីកដូ៏ចជាព�ជាជ្កម្ពុជា សំវៅឱ្យ�ង�្អូ្ទទួល

បា្វសចកតៃីសុែ សុភមង្គល សម្ូរស�បាយ ្ិង៉្ភា្

ថ្លា្នាូរកនាុងសង្គម។ 

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ោពំទ ្ិងអ�អរសាទរ

ចវំរារះព�ធា្�ទឆ្នា វំ្រះខដលខចងថា "៉្ស្តៃិភា្ ៉្

ការវលើកកម្ពស់សមភា្វយ្ឌរ័" វោយ្សារភាជ �់្ ងខដរ

វៅ្រឹងពក�ែណ្័្មាីជាសកល “វោលវៅអភេិឌ្ឍ្ព៍�ក�

វោយចីរភា្” ខដលតពមរូេមិ្ ទុក្រណា ន៉ា កឱ់្យវៅឯវកា។ 

វោល�ំណងថ្ព�ធា្�ទឆ្នា វំ្រះ  វពរៅ្ីការរមលារឹក្ីការ

តស៊ាូរ�ស់នារវីៅទូទាងំសកលវលាក កនាុងការទាមទារសិទ្ធិ 

វសរភីា្ ព�ជាធិ�វតយ្យ ្ិងការអ្ុេតតៃសិទ្ធិវសមាើភា្រវាង

�ុរស ្ិង្រសតៃីក៏៉ ្ការ្ិ្ិត្យវ�ើងេញិវលើសមទិ្ធ្លនានា

ខដលសវពមចបា្រយៈវ្ល២៥ឆ្នា  ំវពកាយស្នាិសីទ្ិភ្

វលាកសតៃី្ី្រសតៃីវលើកទី៤ ឆ្នា ១ំ៩៩៥ វៅទីពករុងវ�ោកាងំ ខដល

៉្ខ្្ការសកមមាភា្វ ត្ៃ តវៅវលើ�ញ្ហា កងវល់ជាអាទិភា្

ចំ្ួ្១២ ខដល៉្មូលោ្ឋ ្វលើការវលើកកម្ពស់សិទ្ធិ្រសតៃី

កនាុងេស័ិយវសដ្ឋកិច្ច សង្គម ្វយបាយ ការអ�រ់ ំសុែភា្ 

កិច្ចការរារ្លាូេចបា� ់�រសិា្ថ ្ ្ិងការចូលរមួកនាុងការវធវើ

វសចកតៃីសវពមច។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្កតស់ ្៉គ ល់វ�ើញថា 

សមទិ្ធ្លដវ៏ពចើ្ខដលកម្ពុជាទទួលបា្វោយសារព�វទស

វយើង៉្ការ�ពងរួ��ពងរួមជាតិ វពកាយ្ីកិច្ចព្មវព្ៀង
វលាកជំទាេ អុរឹង កនា្ថ ្េ ីវ�ើងវធវើវសចកដៃីរបាយការណ៍

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
8

ទីពករុងបាោ រសីឆ្នា ១ំ៩៩១ ្ិងស្តៃភិា្វ្ញវលញវពកាម

្វយបាយ�នារះ �នារះ កនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៨ ្តៃួចវ្តៃើមវចញ្ីពបាជាញា

ឈ្លា សថេ ្ ិងព�ក�វោយគតិ�ណិ្តរ�ស់តួអង្គ្ីរគឺ៖ 

ព្រះករុណាព្ះ្ររមរត្ដកា�្ឋ ្ិងសវមតៃចអគ្គមហា

វសនា�តីវតវជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា ខដលបា្នាមំក្ូេកិច្ចអភេិឌ្ឍព�ក�វោយ

ភា្រកីចវពមើ្  ្ិងសុែសុេត្ថិភា្ វធវើឱ្យព�ជារា្រសតៃរស់វៅ

ជ�ួជំុពគរួសារ៉្ឱកាសវរៀ្សូពត�វងកើ្សមត្ថភា្ ៉្

ជំនាញេជិាជ ជីេ: �វច្ចកេជិាជ វជឿ្វលឿ្ អាចចូលរមួកនាុងទី្សារ

ការងារទទួលបា្ពបាកក់ថពមែ្ពស់ជាវដើម។ មិ្ ខត�ោុវណាណ រះ 

កជ៏ាការ�ំ្ុសវកៀរគរព�ជា្លរដ្ឋកម្ពុជាឱ្យរមួោនា សវពមច

បា្្ូេកិច្ចអភេិឌ្ឍព�ក�វោយចីរភា្ ្ិង�រយិ�័្ នា វោយ

មិ្ ទុក្រណា ន៉ា កឱ់្យវៅឯវកា។ ការអភេិឌ្ឍធ្ធា្ម្ុស្ស

គឺជាកតាតៃ ចម្ងកនាុងកិច្ចអភេិឌ្ឍព�វទសជាតិ កនាុងវនារះសមភា្

វយ្ឌរ័ ្ិងការែិតែំ�វងកើ្ភា្អងអ់ាចដល់្រសតៃី ្ិង

វកមាងពសីខដល៉្ចំ្ ួ្ជាង៥០% ថ្ព�ជា្លរដ្ឋសរ�ុ 

ជាការងារខដលពតរូេគិតគូរ វដើម្ឈី្្វឆ្្ព រះវៅសវពមច្ូេ

ចក្ខុេស័ិយកនាុងការខព�កាលា យព�វទសកម្ពុជាវៅជាព�វទស

៉្ចំណូលមធ្យមកពមតិែ្ពស់កនាុងឆ្នា ២ំ០៣០ ្ិងជាព�វទស

៉្ចំណូលែ្ពស់កនាុងឆ្នា ២ំ០៥០។ ការខដល្រសតៃីទទួលបា្

ការវលើកកម្ពស់សិទ្ធិ តថមលា ឱកាសចូលរមួ ្ិង្លព�វយជ្៍

វោយវសមាើភា្វៅកនាុងពគរួសារ ្ិងសង្គម វធវើឱ្យព�ជា្លរដ្ឋ

ពគ�រ់�ូទទួលបា្្ូេវសចកតៃីសុែ សុភមង្គល ចពមរុងចវពមើ្  

សម្ូរស�បាយកនាុងជីេតិ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាសំវណរះសំណាលជាមយួគណៈព�តិភូនារ ី

ទិដ្ឋភា្កនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល
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សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់ា ព រ្ឹទ្ធសភាគឺជា

សា្ថ �័្ ្ីត�ិ្ញ្ញតតៃ ិខដល៉្មុែងារ្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់

វលើអត្ថ�ទចបា� ់ខដលអ្ុមត័វោយរដ្ឋសភា វដើម្កីាររារ

សិទ្ធិ ្ិង្លព�វយជ្រ៍�ស់ព�ជា្លរដ្ឋពគ�រ់ូ�។ ចបា�់

ទាងំអស់វ្រះ ពតរូេបា្យល់ដរឹង ្ិងវោរ្្ីព�ជា្លរដ្ឋ 

តាមរយៈការ្្ស្វ្សាយយោ ងទូលំទូលាយ វោយសា្ថ �័្

្ីតិ�្ញ្ញតតៃិ ្ិង្ីតិព�តិ�តតៃិ្ងខដរ។ វោយខ�ក ព រ្ឹទ្ធសភា

៉្យ្តៃការកនាុងការ្ិ្ិត្យ ្ិងតាមោ្អត្ថ�ទចបា� ់វដើម្ី

សំវៅធានាការវឆលាើយត�វៅ រ្ឹងវយ្ឌរ័ ្ិង�វពមើ្ ល

ព�វយជ្ព៍�ក�វោយសមធមច៌ំវរារះព�ជា្លរដ្ឋកម្ពុជា

ទាងំ�ុរស ្ិង្រសតៃីតាមរយៈគណៈកមមាការសុខាភបិាល 

សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ្ យុេ្ីតិសម្ទា ការងារ �ណតៃុ រះ-

�ណាតៃ លេជិាជ ជីេៈ ្ិងកិច្ចការនារ ីថ្ព រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាវំោយ

វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ នាវ្ល�ច្ចុ�្្នា។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងកនាុងនាមសវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃច

េ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបា្ោពំទយុទ្ធសា្រសតៃវលើក

កម្ពស់សមភា្វយ្ឌរ័ ្ិង្តៃល់ភា្អងអ់ាចដល់្រសតៃី ្ិង

វកមាងពសី ព្មជាមយួរាជរោ្ឋ ភបិាលខដលកំ្ុងវ�តៃជាញា ចិតតៃ

ដម៏ុត៉កំនាុងការអ្ុេតតៃការងារវ្រះ វ�ើយសង្រឹមថាវៅ

អនាគត ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា្រឹងសវពមចបា្វោលវៅ

អភេិឌ្ឍ្ព៍�ក�វោយចីរភា្ឆ្នា ២ំ០៣០ ជា្ិវសសចំណុច

វោលវៅទី៥ ខដលខចង្ី "ការសវពមចឱ្យបា្សមភា្

វយ្ឌរ័ ្ិង�វងកើ្ភា្អងអ់ាចដល់្រសតៃី ្ិងវកមាងពសីពគ�់

រូ�”។ វដើម្�ីវពមើ្ លព�វយជ្ព៍�ជា្លរដ្ឋកម្ពុជាពគ�់

រូ�ទាងំ្រសតៃី ្ិង�ុរស ព�ក�វោយសមភា្។ វយើងែញាុ ំបា្

ចុរះវៅសាកសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋវៅតាមមូលោ្ឋ ្ 

វដើម្វី�វងយល់្ីសា្ថ ្ភា្រស់វៅ សាតៃ �ម់តិវយ�ល់ 

្ិងសំណូម្ររ�ស់្ួកោត។់ 

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាសូម�្តៃ

ោពំទចំវរារះការតាកខ់តងចបា� ់ការ្ិ្ិត្យ ការអ្ុមត័ ្ិង

តាមោ្ការអ្ុេតតៃចបា�វ់្្សងៗ វដើម្ធីានាថាចបា�ទ់ាងំវនារះ 

៉្ការវឆលាើយត�វៅ រ្ឹង្លព�វយជ្រ៍�ស់ព�ជា្លរដ្ឋ

ពគ�រ់�ូទាងំ្រសតៃី ទាងំ�ុរស វដើម្ឈី្្វៅសវពមចឱ្យបា្

កិច្ចអភេិឌ្ឍជាតិមយួខដលព�ក�វោយចីរភា្ ្ិង�រ-ិ

យ�័្ នា។ ជាមយួោនា វ្រះ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ា្

អំរាេនាេដល់�ង�្អូ្ជ្រមួជាតិទាងំមូល �្តៃរ�ួរមួោនា ជា-

មយួរាជរោ្ឋ ភបិាល វៅវពកាមមលា�ថ់្អង្គព្រះមហាក្សពត

ជាទីវោរ្សកាក រៈដែ៏្ពងែ់្ពស់�ំ្ុតថ្វយើង ែិតែំរមួោនា

ខ្រកសាសមទិ្ធ្លថ្សង្គមជាតិ ការរារស្តៃិភា្ ្ិងជំរុញ

ការអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច សង្គម វឆ្្ព រះវៅរកអនាគតដរ៏ុងវរឿង៕

(អត្ថ�ទ៖ ្ុត សច្ចៈ រូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា្តរ�ូអ្ុសសាេរយីជាមយួគណៈព�តិភូនារ ី
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សដមតៃចព្រធា្ព្រឹទ្ធសភាអដញជ ើញជាអធិ្រតបីភា្ក្ងុ្ិធបី្រុណ្យ
្រញុ្ះខណ្ឌ សបីម្ ្ិងសដម្ពោ ធសមិទ្ធផលនានា ដៅវតតៃដរាធិ៍ជ័យ 

នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃ ី
សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
បា្អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់កនាុង្ិធី�ុណ្យ�ញ្ចុ រះ
ែណ្សី៉ព្រះេហិារ ្ិងសវ ្៉ព ធសមទិ្ធ្លនានា វៅេតតៃ
វរាធិ៍ជយ័ ស្ថិតកនាុងភូមវិសៀមបាោ ង �ុវំសកុង ពសរុកវសៀមបាោ ង 
វែតតៃសទារឹងខពតង វោយ៉្ការអវញជ ើញចូលរមួ្ីស៉ជិក 
ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល អាជាញា ធរវែតតៃ 
វលាកពគរូ អនាកពគរូ ម្រ្តៃីរាជការ ព�ជា្លរដ្ឋ ព្មទាងំ្ុទ្ធ-
�រស័ិទជិតឆ្ងៃ យចំណុរះវជើងេតតៃយោ ងវពចើ្កុរះករ។

�នាទា �់្ ីឯកឧតតៃម ម៉ុម សាដរឿ្ អភបិាលថ្គណៈ-
អភបិាលវែតតៃសទារឹងខពតង រាយការណ៍ជូ្អង្គ្ិធីអំ្ ីការ
សាងសងព់្រះេហិារ ្ិងសមទិ្្ធ លនានាកនាុងេតតៃវរាធិ៍ជយ័រចួ
មក សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា 
បា្សខមតៃង្ូេវសចកតៃសី�បាយរកីរាយជាអវ្កវោយបា្
េលិពត��ម់កេតតៃវរាធិ៍ជយ័សាជា្មាី វដើម្ពីបារ្្ធ្ិធី�ញ្ចុ រះ

ែណ្សី៉ព្រះេហិារ ្ិងសវ ្៉ព ធសមទិ្្ធ លនានាកនាុងេតតៃ
វរាធិ៍ជយ័ នាឱកាសវនារះ។

 កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងកនាុងនាមសវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃច
ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្សខមតៃង្ូេអំណរសាទរជាមយួ្រឹង
ព្រះវតជគុណ ព្រះសង្ ពគ�ព់្រះអង្គ វលាកតា វលាកយយ 
�ង�្អូ្ កមាួយៗទាងំអស់ ខដលបា្ចូលរមួកនាុងអង្្គ ិធីដ៏
ឱឡារកិវ្រះ កនាុង�រយិកាសស�បាយរកីរាយវរារវ្ញ
វៅវោយកិតតៃិយស ្ិងវ៉ទ្ភា្យោ ងថពកខលងខដល
វ្រះជាការ�ញ្ជ កឱ់្យវ�ើញអំ្ ីការរកីចវពមើ្ ខាងេស័ិយ
ព្រះ្ុទ្ធសាសនាវពកាមកិច្ចែិតែំព�រឹងខព�ងរ�ស់ព្រះពគរូ
វៅអធិការេតតៃ គណៈកមមាការអាចារ្យេតតៃ ្ុទ្ធ�រស័ិទចំណុរះ
វជើងេតតៃ ព្មទាងំការជួយ�ឧ�ត្ថម្ភរ�ស់្ុទ្ធសាស្ិកជិត
ឆ្ងៃ យថ្េតតៃវរាធិ៍ជយ័។ ម្ុញ្ញ ្លជាកុសលដធ៏ំវធងវ្រះ 
វកើតវចញ្ីសាមា រតខីចករខំលកជួយ�ោនា  សាមគ្គីភា្ ព្មទាងំ
�ំណងពបាថានា ដ៏្ ិសិដ្ឋ វដើម្រីមួចខំណកកនាុងការវលើកតវមកើង
េស័ិយព្រះ្ុទ្ធសាសនា ខដលជាសាសនារ�ស់រដ្ឋ។ ជាមយួ
ោនា វ្រះ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ្លាងអំណរព្រះគុណ
អរគុណចំវរារះព្រះវតជគុណ ព្រះសង្ពគ�ព់្រះអង្គ អាជាញា -
ធរមូលោ្ឋ ្ ្ិងគណៈកមមាការេតតៃ ខដលបា្ែិតែំអស់្ី
ក ល៉ា ងំកាយចិតតៃ រមួោនា ជាក ល៉ា ងំសាមគ្គ ីព�ក�វោយទរឹកចិតតៃ
ជាកុសលពជរះថាលា  រមួោនា វោរះពសាយការលំបាកនានាកនាុង
ដំវណើ រការសាងសងព់្រះេហិារ្មា ី្ិងសមទិ្ធ្លនានារ�ូត
បា្រចួរាល់ជាសា្ថ ្រ តាមលក្ខណៈ�វច្ចកវទសពតរឹមពតរូេ៉្
រចនា�្តាមលក្ខណៈព�ថ្ណី ទវំ្ៀមទ ល៉ា �ស់ាសនា។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់ា ព�េតតៃិថ្េតតៃ
វរាធិ៍ជយ័វ្រះ គឺដូចោនា វៅ្រឹងេតតៃអារាមវ្្សងៗវទៀត វៅ

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាអវញជ ើញកាតខ់ែ្ស�ូសវ ្៉ព ធសមទិ្ធ្លនានា វៅេតតៃវរាធិ៍ជយ័ វែតតៃសទារឹងខពតង

ឯកឧតតៃម មោុម សាវរឿ្ វ�ើងអា្របាយការណ៍
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ទូទាងំព�វទសកម្ពុជា្ងខដរ ខដលសុទ្ធខតជួ�ព�ទរះជាមយួ-
្រឹងការ�ំ ល្ា ញវែទាចខាទា  ំព្មទាងំវសាកនាដកមមា�វងកើតវ�ើង
វៅកនាុងសមយ័ស្រងា្គ ម ្ិងសមយ័ថ្រ��ព�ល័យ្ូជសាស្ ៍
�ោុល ្ត។ ្ួកសាហាេយង�់នាងមិ្ សា្គ ល់សាសនាកនាុង
សមយ័�ោុល ្ត មិ្ ពតរឹមខតវធវើការ�ំ្លាចិ�ំ ល្ា ញវនារះវទ �ោុខ្តៃ
ខ្មទាងំលុ��ំបាតវ់ចាលទាងំពសរុង្ូេសិទ្ធិវសរភីា្ខាង
ជំវ្ឿសាសនា  ព�ថ្ណី  ទវំ្ៀមទ ល៉ា �រ់�ស់ព�ជាជ្
កម្ពុជា។ វពរៅ្ីវ្រះ វ�ោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធ ្លាូេ សា្ព ្ ម្ទារីវ្ទ្យ 
សាលាវរៀ្ សំណងអ់ោរតូច ធំ កនាុងវែតតៃពករុងនានា រមួទាងំ
វែតតៃសទារឹងខពតង្ងខដរ ពតរូេបា្�ំ ល្ា ញវសទាើរខតទាងំពសរុង។ 

វពកាយថ្ងៃរវំោរះ ៧មករា ១៩៧៩ វពកាមការដរឹកនារំ�ស់
រាជរោ្ឋ ភបិាល�ច្ចុ�្្នា បា្្ុរះរារដរឹកនាពំ�វទសវោយ
ជមនារះរាល់ឧ�សគ្គ ្ិងការលំបាករា�ម់ុឺ្ ជំ្ូក ជា្ិវសស
ការទ�ស់ាក ត់្ ូេការេលិពត��ម់កេញិ ថ្រ��ព�ល័យ្ូជ
សាស្ ៍�ោុល ្ត វ�ើយកព៏�រឹងខព�ងសាតៃ រវ�ើងេញិ្ូេជីេ-
ភា្រស់វៅរ�ស់ព�ជាជ្ ជាមយួ្រឹងការោកវ់ចញ្ូេ
វោល្វយបាយ�នារះ �នារះ វដើម្�ីពងរួ��ពងរួមជាតិ ខសវង-
រកសុែស្តៃិភា្ជូ្កម្ពុជា ្ិងឈ្្វៅរកការ�ញ្ច �់
ស្រងា្គ មសីុេលិទាងំពសរុងវៅឆ្នា ១ំ៩៩៨ ខដលអ្ុញ្្ញ តឱ្យ
ព�វទសកម្ពុជាកាលា យវៅជាព�វទសខតមយួ តំ�្ព់តរួតពតា
ខតមយួ រាជរោ្ឋ ភបិាលខតមយួ ក ល៉ា ងំព�ោ�អ់ាេុធខតមយួ 
វពកាមដំ�ូលរដ្ឋធមមា្ុញ្ញ  ្ិងព្រះមហាក្សពត។ ជយ័ជមនារះដ៏
ពតចរះពតចងវ់ៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នា ១ំ៩៧៩ គឺជាសច្ចធម៌
ព�េតតៃិសា្រសតៃ មិ្ អាច�ំវភលាច ្ិង�ំថភលាបា្ ខដលបា្សវ្រងា្គ រះ
អាយុជីេតិ បា្្តៃល់កំវណើ តទី២ដល់ព�ជាជ្កម្ពុជា ្ិង
បា្នាមំកជូ្ព�ជាជ្េញិ្ូេសិទ្ធិវសរភីា្ពគ�ខ់��យោ ង 
វធវើឱ្យសង្គមជាតិរស់វ�ើងេញិ បា្រមួេភិាគទា្ដសំ៏ខា្ ់
ដល់ការកសាងស្តៃភិា្ ស្ថិរភា្ ខដល្ំុធាលា �វ់កើត៉្
កនាុងព�េតិតៃសា្រសតៃកម្ពុជាអស់រយៈវ្ល៥០០ឆ្នា មំកវ�ើយ 
វ�ើយវ្រះគឺជាលក្ខែណ្ដច៏ាបំាច ់ខដលអាចឱ្យេស័ិយ
្ុទ្ធចពក ្ិងអាណាចពកពតរូេបា្សាតៃ រ ្ិងអភេិឌ្ឍ្វ៍�ើង
េញិជា�្តៃ�នាទា �។់ វ�ោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធពគ�ព់�វភទ រមួ៉្
្លាូេ្នាល់ សាលាវរៀ្ ម្ទាីរវ្ទ្យ ្ិងសមទិ្ធ្លជាវពចើ្រា�់
មិ្ អស់ពតរូេបា្កសាង ្ិងអភេិឌ្ឍ្វ៍ៅទូទាងំព�វទស 
ខដលមិ្ អាចវកើតវ�ើងវោយឯកឯងបា្វទ ព�សិ្វ�ើោមា ្
ស្តៃភិា្ខដលវយើងពគ�ោ់នា តស៊ាូបា្មកវោយលំបាក។ 
ដូវចនារះវយើងពតរូេអរគុណស្ដៃភិា្ ្ិងរមួោនា ខ្រកសាស្តៃភិា្ 
វដើម្កំុីឱ្យអនាកណាមយួ ពករុមណាមយួ ឬ�ក្ស្វយបាយ
ណាមយួ�ំ្លាិច�ំ ល្ា ញបា្។ 

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ ក�់ខ ្្ថមថា ស្តៃិភា្
បា្្តៃល់្ូេកាលា្ុេតតៃភា្ឱ្យកម្ពុជាសវពមចបា្លទ្ធ្ល
យោ ងល្អព�វសើរកនាុងដំវណើ រការអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច ្ិងខកលម្អ
ជីេភា្រស់វៅរ�ស់ព�ជាជ្ វោយសវពមចបា្កំវណើ ្
វសដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមជាង៧% កនាុង១ឆ្នា  ំកនាុងរយៈវ្លជិត២
ទសេត្សរចុ៍ងវពកាយវ្រះ។ ការេ ិ្ ិវយគកនាុងព�វទស ្ិង
ការេ ិ្ ិវយគ ទ្ា ល់្ីវពរៅព�វទស បា្ រ្ឹងកំ្ុងជំរុញឱ្យការ
អភេិឌ្ឍវៅកម្ពុជាវកើ្វ�ើងវលើពគ�េ់ស័ិយ។ ជេីភា្រ�ស់
ព�ជាជ្ គឺកា្ខ់តព�វសើរវ�ើង ខដលឆលាុរះ�ញ្្ច ំងតាមរយៈ
្លិត្លកនាុងពសរុកជាមធ្យម សព៉�ម់្ុស្ស ន៉ា ក់ៗ បា្
វកើ្្ី១.៥៤៨ដុលាលា រអាវមរកិកនាុងឆ្នា ២ំ០១៨ ដល់១.៦៧៩
ដុលាលា រអាវមរកិកនាុងឆ្នា ២ំ០១៩។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្កតស់ ្៉គ ល់វ�ើញថា 
ជាមយួ្រឹងកិច្ចែិតែំព�រឹងខព�ងរ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ម្រ្តៃី
រាជការពគ�លំ់ោ�ថ់ានា ក ់កងក ល៉ា ងំព�ោ�អ់ាេុធ ្ិងព�ជា-
ជ្ពគ�ោ់នា កនាុងការរកសាស្តៃភិា្ ្ ិងការអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច-
សង្គម វទើ�វធវើឱ្យវែតតៃសទារឹងខពតងបា្ខកខព�មុែ៉ត់្ មាី ៉្
ការរកីចវពមើ្ វលើពគ�េ់ស័ិយគួរជាទីវ៉ទ្ៈ។ ជាមយួោនា

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាអវញជ ើញកាតឫ់សសី៉
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វ្រះ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្វាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះ
ការរកីចវពមើ្ ជា�្តៃ�នាទា �រ់�ស់វែតតៃសទារឹងខពតង ដូចជាការ
អភេិឌ្ឍវ�ោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធ្លាូេ្នាល់ សា្ព ្ លូ សាលាវរៀ្ 
េតតៃអារាម ម្ទាីរវ្ទ្យ សាលា�ំុ ្ិងការ្តៃល់វសវាសាធារណៈ
ជូ្ព�ជា្លរដ្ឋ ព្មទាងំការអភេិឌ្ឍខាងេស័ិយឯកជ្ 
ជា្ិវសសការខព�ព�រួលជីេភា្រស់វៅរ�ស់ព�ជាជ្កា្់
ខតព�វសើរវ�ើងជាលំោ�។់ អវីខដលសវមតៃចចា�អ់ារមមាណ៍
វនារះគឺ ពស� រ្ឹងការអភេិឌ្ឍវ�ោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធរូ�េ្តៃ ្ិង
អរូ�េ្តៃជា�្តៃ�នាទា � ់វែតតៃសទារឹងខពតង រ្ឹងកាលា យជាវែតតៃ៉្
សកាតៃ ្ុ្លខ្នាកវទសចរណ៍ខ��ធមមាជាតិ ខដល រ្ឹងទាកទ់ាញ
វភញាៀេវទសចរជាតិ ្ិងអ្តៃរជាតិកា្ខ់តវពចើ្ ខដល រ្ឹងខព�
កាលា យជាព�ភ្ចំណូល�ខ្្ថមរ�ស់ព�ជាជ្។ ទ្ទារឹម រ្ឹង
ការរកីចវពមើ្ ទាងំអស់វ្រះ ខ្នាកេស័ិយព្រះ្ុទ្ធសាសនាក៏
បា្ចូលរមួចខំណកដសំ៏ខា្វ់ៅកនាុងការអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច-
សង្គម តាមរយៈការអ�រ់ ំ្ិងការអភេិឌ្ឍធ្ធា្ម្ុស្ស 
្ិងបា្វដើរតួនាទីសនាូលយោ ងសំខា្ក់នាុងការវលើកកម្ពស់ 
ការអភរិក្សេ�្ធម ៌ស្តៃិភា្ សាមគ្គីភា្ ្ិងមតិតៃភា្ ខដល
ជា៉ោ៌ដព៏�ថ្នាឱំ្យវយើងសវពមចវោលវៅរ�ស់សង្គម
ជាតិ គឺការ�ំបាតអ់ំវ ើ្�ិងសា ការព�ទូសរាោ យ ការព�ព រ្ឹតតៃ
អំវ ើ្ទុច្ចរតិ ្ិងអនាចារវ្្សងៗ។ 

កនាុងឱកាសវនារះខដរ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធភាបា្អំរាេនាេ
្ងខដរដល់អជាញា ធរពគ�លំ់ោ�ថ់ានា ក ់ពតរូេយកចិតតៃទុកោក់
ែ្ពស់កនាុងការ�វពមើព�ជា្លរដ្ឋវោយមិ្ ព�កា្់្ ិនានា ការ
្វយបាយ វដើម្វីោរះពសាយកងវល់ ្ិងទុក្ខលំបាករ�ស់
ព�ជា្លរដ្ឋ ្ិង�្តៃអ្ុេតតៃវោល្វយបាយភូម ិ�ំុ ៉្
សុេត្ថិភា្ ជា្ិវសសវធវើការទ�ស់ាក ត ់្ ិង�ពងាក �ការវព�ើ-
ពបាស់វពគឿងវញៀ្ ្ិងជួញដូរវពគឿងវញៀ្ឆលាងខដ្ ខដល

ជ្វលមាើសអាចវរៀ�ចំ�ណាតៃ ញរ�ស់្ួកវគ កនាុងការដរឹកជញជូ ្
វពគឿងវញៀ្្ីត�ំ្់្ លិត ្ិងឆលាងខដ្។ ទ្ទារឹមវ្រះ សូម
�ង�្អូ្ព�ជា្លរដ្ឋពតរូេែិតែំអ�រ់កូំ្ កមាួយទាងំអស់កំុឱ្យ
វព�ើពបាស់វពគឿងវញៀ្ ពតរូេវចៀសឱ្យឆ្ងៃ យ្ីវពគឿងវញៀ្
ខដលនាឱំ្យ៉្ការ�ំ ល្ា ញែលាួ្ឯង ្ិងនាមំក្ូេភា្ម�្តៃ-
រាយដល់សង្គម។ សូម�ង�្អូ្ព�ជា្លរដ្ឋពតរូេព�រុងព�យត័នា
ែ្ពស់ វដើម្កីាររារែលាួ្្ីជំងឺកូរ ោូណា (COVID-19) ជំងឺពគរុ្-
ចាញ់ ពគរុ្ឈ្ម  ជំងឺរាគរូស  ្ ិងជំងឺឆលាងដថទវទៀត  ព្មទាងំ
ខ្រកសាសុែភា្ ្ិងអនាមយ័ព�ចាថំ្ងៃ វោយចងចារំាក្យ
វសាលា ក “�ូ�សា្អ ត រ្ឹកសា្អ ត ្ិងរស់វៅសា្អ ត”។ �ខ្្ថម្ី
វលើវ្រះ ស�គម្ ៍្ិងព�ជា្លរដ្ឋទាងំអស់ពតរូេចូលរមួ
ស�ការោនា ខ្រកសា ការរារព�ថ្ណី ទំវ្ៀមទ ល៉ា � ់ជំវ្ឿ 
សាសនា ភាសា េ�្ធម ៌វដើម្រីកសាបា្្ូេអតតៃសញ្្ញ ណ
ជ្ជាតិវដើមភាគតិចព�ក�វោយ្ិរ្តៃរភា្ វៅកនាុងតំ�្់
ខដល�ង�្អូ្ជ្ជាតិវដើមរស់វៅ៕

អត្ថ�ទ៖ ្ុត សច្ចៈ រូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ទិដ្ឋភា្ព�ជា្លរដ្ឋចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យ�ញ្ចុ រះែណ្សី៉

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាសំវណរះសំណាលជាមយួព�ជា្លរដ្ឋ
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សកមមាភា្ថ្្ក�់រឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសដំណះសណំាលជាមួយ្រឹង
ព្រជា្លរ�្ឋ ្ិងចូលរមួ្ិធបីដផ្សងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃសុពក ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតៃច-

េ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា

ណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធ�ីុណ្យចវពមើ្

ជនាមា យុ៦៩ឆ្នា  ំឈ្្ចូល៧០ឆ្នា  ំ្ិង�ច្ចយ័�ួ្ ជូ្ឧបា-

សិកា សាយ យដូអឿ្ ត៉ៃ យរ�ស់វលាកជំទាេ សាយ 

ចា្់ណាក់ នាយិការងថ្ែុទទាកាល័យសវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធ-

សភា វៅ�ុរវី�ោង�ួត �រឹងវសានា រ ែណ្ចបារអវំៅ រាជធា្ី-

ភនាវំ្ញ ៕

2នាព្រឹកថ្ងៃវៅរ ៍ទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតៃច-

េ�ុិលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីចវពមើ្ ព្រះ�រតិតៃ

ព្មទាងំរា�ប់ាពតព�វគ្ព្រះសង្ចំ្ួ្៧៧អង្គ ្ិងវេោ

ឆលាងចា�ូវទវា ខដលជាកិច្ច�វងហាើយ�ុណ្យចវពមើ្ ជនាមា យុ

៦៩ឆ្នា  ំឈ្្ចូល៧០ឆ្នា  ំ្ិង�ច្ចយ័�ួ្  ជូ្ឧបាសិកា 

សាយ យដូអឿ្ ត៉ៃ យរ�ស់វលាកជំទាេ សាយ ចា្់

ណាក់ នាយិការងថ្ែុទទាកាល័យសវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា 

វៅ�ុរវី�ោង�ួត �រឹងវសានា រ ែណ្ចបារអវំៅ រាជធា្ីភនាវំ្ញ៕

2នាថ ង្ៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ សវមដៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី 

សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងវលាកជំទាេ បា្អវញជ ើញ

សួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋវៅតាមែនាង្ទារះ ្ ិងចុរះ្ិ្ិត្យវមើល

សាលា�ឋមសិកសាវសៀមបាោ ង ស្ថិតកនាុងភូមវិសៀមបាោ ង �ុំ

វសកុង ពសរុកវសៀមបាោ ង វែតតៃសទារឹងខពតង៕
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គណៈកមមាការទបី២ព្រឹទ្ធសភាចុះដឈវេងយលអ់ំ្ បី 
វិសយ័ជំនាញជាសមតថាកិច្រ្រសខ់្ួ្ដៅដខតតៃដរាធិ៍សាត់

កាល្ីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ គណៈ-
កមមាការវសដ្ឋកិច្ច �ិរញ្ញ េត្ថុ ធនាោរ ្ិងសេ្កមមា ថ្ព រ្ឹទ្ធ-
សភា (គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា) ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម
ជា ដជ�្ឋ ព�ធា្គណៈកមមាការ បា្អវញជ ើញចុរះវ�វង
យល់អំ្ីការអភេិឌ្ឍព�ជាធិ�វតយ្យវៅថានា កវ់ពកាមជាតិ 
កនាុង�ុ្វ�ទ្មា ី្ិវសសការងារចាតត់ាងំ ការអ្ុេតតៃ្េកិា ការ
អភេិឌ្ឍមូលោ្ឋ ្ ្ ិងការ្តៃល់វសវាសាធារណៈ វៅវែតតៃ
វរាធិ៍សាត។់

កនាុងឱកាសចុរះ�ំវ្ញវ�សកកមមានាឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម
ជា ដជ�្ឋ ព�ធា្គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ជព៉�
ជូ្្ីវោល�ំណងរ�ស់គណៈកមមាការ ខដលចុរះមកកា្់
វែតតៃវរាធិ៍សាតន់ាវ្លវនារះ គឺវដើម្វី�វងយល់ឱ្យកា្់
ខតសីុជវពរៅ�ខ្្ថមវទៀត វលើ�ញ្ហា មយួចំ្ួ្រមួ៉្៖ ការ
អ្ុេតតៃវោល្វយបាយកំខណទពមងេ់មិជ្ឈការ ្ិងេសិ�-
មជ្ឈការ គឺកនាុង�ុ្វ�ទ្មាីថ្ការវ្ទារធ្ធា្ម្ុស្ស ្ ិង្េកិា

ឱ្យដល់មូលោ្ឋ ្ ្ិងេឌ្ឍ្ភា្ថ្ការអភេិឌ្ឍតាមខ��ព�ជា-
ធ�ិវតយ្យវៅថានា កវ់ពកាមជាតិ តាមែលារឹមសារថ្អ្ុពករឹត្យ
វលែ១៨២ ្ិងអ្ុពករឹត្យវលែ១៨៤។ ព�សិទ្ធភា្កនាុងការ
ពគ�ព់គងរដ្ឋបាល ការ្តៃល់វសវាសាធារណៈ ្ិងការអភេិឌ្ឍ
មូលោ្ឋ ្ពករុង ពសរុក ែណ្ ការអ្ុេតតៃ្េកិាថានា កវ់ពកាមជាតិ 
(ទទួល-ទូទាត)់ ការវធវើគវព៉ងអភេិឌ្ឍ្ម៍ូលោ្ឋ ្ ការវព�ើ-
ពបាស់មូល្ិធិសងាក ត ់(រជជវទយ្យ�ុវរព�ទា្) ្ិង�ញ្ហា
ព��មសមត្ថភា្កនាុងការកសាង ្ិងអ្ុេតតៃ្គ៍វព៉ងអភ-ិ
េឌ្ឍថានា កព់ករុង ពសរុក ែណ្ ្ ិង�ំុ សងាក ត ់ព្មទាងំ�ូកសរុ�
លទ្ធ្លការងារអភេិឌ្ឍ្ម៍ូលោ្ឋ ្ ការអ្ុេតតៃវោល្វយ-
បាយ ភូម ិ�ំុ៉្សុេត្ថិភា្ ្ិងការ្តៃល់វសវាសាធារណៈ 
ការចូលរមួអភេិឌ្ឍ្ម៍ូលោនា ្រ�ស់អង្គការមិ្ ខម្រោ្ឋ ភបិាល
(NGOs) ព្មទាងំចុរះមកព�មូល្ត័៌៉ ្ អំ្ីព�សិទ្ធភា្ថ្
ការអ្ុេតតៃការងារ �ញ្ហា ព��មនានា វៅវែតតៃវរាធិ៍សាត់
រាក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងេស័ិយជាសមត្ថកិច្ចរ�ស់គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធ-

គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា្ិភាកសាការងារជាមយួអាជាញា ធរវែតតៃវរាធិ៍សាត់

គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា្ិភាកសាការងារជាមយួម្ទាីររាក់្ ័្ ្ធនានាថ្វែតតៃវរាធិ៍សាត់
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សភា។
ឯកឧតតៃម ដ៉៉ ធ្ិ្ អភបិាល ថ្គណៈអភបិាលវែតតៃ

វរាធិ៍សាត ់បា្ជព៉�ជូ្លក្ខណៈភូមសិា្រសតៃរ�ស់វែតតៃ
វរាធិ៍សាត ់្ិងការខ�ងខចកវចញជា៖ ១រដ្ឋបាលពករុង ៦រដ្ឋ-
បាលពសរុក ៧សងាក ត ់៤២�ុំ ្ិង៥១១ភូម ិវោយ៉្
ព�ជាជ្សរុ�ចំ្ ួ្៤៩៥.១៨៦នាក ់ពសី២៥០.៧៦៩
នាក ់វសមាើ្រឹង១១៧.២៥៨ពគរួសារ ព�ក�មុែរ�រជាកសិករ
៧៥,៨% វសវាករ ២៣,៥% ្ ិងសិ�្ករ០,៧%។ ទ្ទារឹម
ោនា វនារះខដរ ម្ទារីរាក់្ ័្ ្ធកប៏ា្រាយការណ៍ជូ្គណៈកមមា-
ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា អំ្ីលទ្ធ្លការងារសំខា្់ៗ  ខដល
សវពមចបា្នាវ្លក្លាងមក ព្មទាងំ�ញ្ហា ព��មមយួ
ចំ្ួ្ខដលបា្ជួ�ព�ទរះ។

ឯកឧតតៃម ជា ដជ�្ឋ ព�ធា្គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 
បា្វាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះថានា កដ់រឹកនាវំែតតៃវរាធិ៍សាត ់ស៉-
ជិកពករុមព�រឹកសាវែតតៃ ពសរុក ្ិងថានា កដ់រឹកនាមំ្ទារីរាក់្ ័្ ្ធ
្រឹងេស័ិយជាសមត្ថកិច្ចរ�ស់គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 
តំណាងអង្គការមិ្ ខម្រោ្ឋ ភបិាល (NGOs) ្ិងស៉គម
ខដលបា្ែិតែំព�រឹងខព�ងវធវើការ�វពមើព�ជា្លរដ្ឋបា្
យោ ងល្អ។ ទ្ទារឹម រ្ឹងវនារះខដរ ឯកឧតតៃមកប៏ា្វលើកទរឹកចិតតៃ
ដល់អាជាញា ធរវែតតៃ ្ិងម្ទារីរាក់្ ័្ ្ធ សូម�្តៃយកចិតតៃទុក
ោកអ់្ុេតតៃការងារ�្តៃវទៀត។ ចំខណក�ញ្ហា ព��មខដល
វែតតៃ ពសរុក ពករុមព�រឹកសា�ំុ ្ិងអង្គការមិ្ ខម្រោ្ឋ ភបិាល 
ស៉គមខដលបា្វលើកវ�ើង គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 
្រឹងរានំាយំក�ញ្ហា ព��មទាងំវ្រះ ជព៉�ជូ្គណៈ-
ក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា វដើម្វីធវើអ្តៃរាគម្វ៍ៅរាជ-
រោ្ឋ ភបិាល ឬពកសួងរាក់្ ័្ ្ធជួយ�វោរះពសាយ។

វពរៅ្ីវ្រះ គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ

ជ�ួសំវណរះសំណាល ្ ិង្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងពករុម
ព�រឹកសា អភបិាលថ្គណៈអភបិាលពសរុក ស៉ជិក ស៉ជិកា
ពករុមព�រឹកសា�ំុ វសមាៀ្ នាយ�ោុសតៃិ៍្គរបាល ្ិងអធិការ្គរ-
បាលពសរុក វៅសាលាពសរុកវាលខេង ្ិងអវញជ ើញចុរះវមើល
្លាូេពកាលពករួសពក�ម កនាុង�ុំទាងំ៥កនាុងពសរុកវាលខេង ខដល
៉្ចំ្ួ្៣៤ខែ្ស សរ�ុព�ខេង១០០គ.ម ្ ិង៨០០ខមោពត
សា្ព ្បាវ�ចំ្ួ្៨កខ្លាង លូចំ្ួ្ជាង១០០កខ ល្ាង ព្មទាងំ
ជ�ួសំវណរះសំណាល ្ិង្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងអាជាញា -
ធរ៉្សមត្ថកិច្ចព�ចាពំចកព្ំខដ្អ្តៃរជាតិ្មាោ វៅពសរុក
វាលខេង វែតតៃវរាធិ៍សាត។់ 

ព្មជាមយួោនា វនារះខដរ គណៈព�តិភូគណៈកមមាការទី២
ព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ា្អវញជ ើញទស្ស្កិច្ចវៅសា្ថ ្ីយវារអីគ្គិស្ី
សទារឹងអាថត ស្ថិតវៅតំ�្ព់តីវកាណខដលជា�វ់ែតតៃចំ្ួ្�ី 
រមួ៉្៖ វែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ វែតតៃវការះកុង ្ិងវែតតៃវរាធិ៍សាត ់
ខដលស្ថិតកនាុង�ុំអូរវសាម ពសរុកវាលខេង វែតតៃវរាធិ៍សាត ់
វោយ៉្ចំងាយព�៉ណ១៧៥គ�ូីខមោពត ្ ីទីរមួវែតតៃ
វរាធិ៍សាត៕់

(អត្ថ�ទ ្ិងរ�ូភា្៖ អ៊ាុក �ោូលី្)

គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាទស្ស្កិច្ចវៅសា្ថ ្ីយវារអីគ្គសិ្វីៅវែតតៃវរាធិ៍សាត ់

គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា្ិភាកសាការងារជាមយួអាជាញា ធរពសរុកវាលខេង
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គណៈកមមាការទបី៣ព្រឹទ្ធសភាចុះដឈវេងយលអ់ំ្បីការអ្ុវតតៃចបា្រ់នានា

រាក់្័្្ធ្រឹងវិសយ័សមតថាកិច្ជំនាញរ្រសខ់្ួ្ ដៅដខតតៃកំ្ង់សពោពឺ

ថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ គណៈព�តិភូគណៈកមមាការ

ខ្្ការ េ ិ្ ិវយគ កសិកមមា ធ្ធា្ទរឹក ឧតុ្ិយម អភ-ិ

េឌ្ឍ្ជ៍្�ទ ្ិង�រសិា្ថ ្ ថ្ព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈកមមាការទី៣)

ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម ម៉ុង ្រ្ញទ្ធបី ព�ធា្គណៈកមមាការ 

បា្អវញជ ើញជួ�្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងអាជាញា ធរវែតតៃ

កំ្ងស់្ពឺ ម្ទាីរជំនាញរាក់្ ័្ ្ធ ពករុមព�រឹកសា�ំុ សងាក ត ់្ិង

ព�ធា្ស�គម្ក៍សិកមមា ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម សរ

សុ្ ុពរា អភបិាលរងវែតតៃកំ្ងស់្ពឺ វដើម្វី�វងយល់ ្ ិង

សពមង់្ ត័៌៉ ្រាក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងេស័ិយជាសមត្ថកិច្ចរ�ស់គណៈ-

កមមាការ �ញ្ហា ព��ម ្ ិងសំណូម្រនានា វៅសាលព�ជុំ

សាលាវែតតៃកំ្ងស់្ពឺ។

កនាុងឱកាសជ�ួ្ិភាកសាការងារវនារះ ឯកឧតតៃម ម៉ុង ្រ្ញទ្ធបី 

បា្�ញ្ជ កថ់ា ការចុរះមកកា្វ់ែតតៃកំ្ ងស់្ពឺនាវ្លវ្រះ 

គឺវដើម្វី�វងយល់អំ្ី ១-ការអ្ុេតតៃវោល្វយបាយ

រ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល វ ត្ៃ តសំខា្វ់លើវសវាសាធារណៈ ្ិង

លទ្ធ្លថ្ការអភេិឌ្ឍរ�ស់�ុំ សងាក ត ់ពសរុក ែណ្ កនាុង

វែតតៃ ្ិង�ច្ចុ�្្នាភា្។ ២-ការងារខ្្ការ េ ិ្ ិវយគ កសិ-

កមមា អភេិឌ្ឍ្ជ៍្�ទ �រសិា្ថ ្។ ៣-ការ្្ស្វ្សាយចបា�់

្ិងលិែិត�ទោ្ឋ ្គតិយុតតៃខដលរាក់្ ័្ ្ធវៅ រ្ឹងការ្ពងរឹង

េស័ិយ្ីតិរដ្ឋកម្ពុជា។ ៤-ការងារព�តិ�តតៃិការេស័ិយឯកជ្។ 

៥-ការពគ�ព់គង ្ ិងចលនាស�គម្ក៍សិកមមា ្ ិងេស័ិយ

ខដលរាក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងេស័ិយជាសមត្ថកិច្ចរ�ស់គណៈកមមាការ 

ព្មទាងំ�ញ្ហា ព��ម ្ ិងសំណូម្រនានា ខដលវែតតៃបា្

ជួ�នាវ្លក្លាងវៅ ្ិងវ្ល�ច្ចុ�្្នា។

កនាុងឱកាសវនារះ អាជាញា ធរវែតតៃ ម្ទាីររាក់្ ័្ ្ធ ពករុមព�រឹកសា

�ុំ សងាក ត ់្ិងព�ធា្ស�គម្ក៍សិកមមា បា្វធវើវសចកតៃី

រាយការណ៍អំ្ី ទីតាងំភូមសិា្រសតៃ សា្ថ ្ភា្ស្តៃិសុែ 

សណាតៃ �ធ់ានា � ់ការ្តៃល់វសវាសាធារណៈ ការងារសង្គម 

េស័ិយខ្្ការ េ ិ្ ិវយគ កសិកមមា ធ្ធា្ទរឹក អភេិឌ្ឍ្៍

ជ្�ទ �រសិា្ថ ្ ្ិងការកសាងវ�ោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធ ខដល

គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា្ិភាកសាការងារជាមយួអាជាញា ធរវែតតៃកំ្ងស់្ពឺ

គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាចុរះវ�វងយល់អំ្ កីារអ្ុេតតៃចបា�ន់ានា វៅវែតតៃកំ្ងស់្ពឺ
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វធវើឱ្យ៉្ការរកីចវពមើ្ វលើពគ�េ់ស័ិយ។ ទ្ទារឹម រ្ឹងវ្រះ 

អាជាញា ធរវែតតៃ ្ិងម្ទារីរាក់្ ័្ ្ធ កប៏ា្ជួ�ព�ទរះ្ូេ�ញ្ហា

ព��មមយួចំ្ ួ្ ជូ្គណៈព�តិភូបា្ពជា�្ងខដរ។

កនាុងនាមគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃម ម៉ុង 

្រ្ញទ្ធបី បា្ខ្លាង្ូេការវកាតសរវសើរ ្ ិងវាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះ

អាជាញា ធរវែតតៃ ្ិងម្ទារីរាក់្ ័្ ្ធ ខដលែិតែំ�ំវ្ញការងារ

កនាុងការ្តៃល់វសវាជូ្ព�ជា្លរដ្ឋបា្យោ ងល្អព�វសើរ ព្ម-

ទាងំវធវើឱ្យវែតតៃ៉្ការរកីចវពមើ្ ឈ្្វៅមុែ ្ ិង៉្ការ-

អភេិឌ្ឍវលើពគ�េ់ស័ិយ។ ចំវរារះ�ញ្ហា ព��ម ខដលអាជាញា -

ធរវែតតៃ ្ិងម្ទារីរាក់្ ័្ ្ធបា្វលើកវ�ើង គឺទាមទារឱ្យ

អាជាញា ធរពគ�លំ់ោ�ថ់ានា កទ់ាងំអស់ពតរូេខតចូលរមួវោរះពសាយ

ជាមយួោនា វដើម្ឱី្យ៉្ការអភេិឌ្ឍកា្ខ់តល្អព�វសើរវ�ើង។ 

វោយខ�ក ចំវរារះសំណូម្រនានាខដលបា្វលើកវ�ើង 

គណៈព�តិភូគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា្រឹងរាយការណ៍

ជូ្គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ ត្ៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាវដើម្វីលើកជា

អ្ុសាស្ដ៍ល់ពកសួង សា្ថ �័្ រាក់្ ័្ ្ធ ចាតេ់ធិា្ការ

វោរះពសាយតាមលទ្ធភា្ខដលអាចវធវើវៅបា្។

វឆលាៀតកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម ម៉ុង ្រ្ញទ្ធបី បា្រានំាំ

្ូេការ ត្ៃ វំ្ញាើសួរទុក្ខសុែ្ីថានា កដ់រឹកនា ំស៉ជិកស៉ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភា ជូ្ចំវរារះថានា កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីរាជការ កងក ល៉ា ងំ

ព�ោ�អ់ាេុធពគ�លំ់ោ�ថ់ានា ក ់្ ិងព�ជា្លរដ្ឋទូទាងំវែតតៃ។

កនាុងដំវណើ រវ�សកកមមាវ្រះ គណៈព�តិភូកប៏ា្អវញជ ើញ

វៅទស្ស្កិច្ចតំ�្អ់ភេិឌ្្ក៍សិវទសចរណ៍ �ញាទ្ធី ខស្

ជយ័ វៅវែតតៃកំ្ងស់្ពឺ វដើម្វី�វងយល់្ីសភា្ការណ៍ 

ការលំបាក ្ិងការរកីចវពមើ្ នាវ្ល�ច្ចុ�្្នា៕

(អត្ថ�ទ ្ិងរូ�ភា្៖ េង ់សុជាតិ)

គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា្តរ�ូអ្ុសសាេរយីជាមយួអាជាញា ធរវែតតៃកំ្ងស់្ពឺ

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ�្ិភាកសា
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គណៈកមមាការទបី៩ព្រឹទ្ធសភាចុះដឈវេងយលអ់ំ្បីវិសយ័រាក់្ ័ ្្ធ្រឹង
សមតថាកិច្រ្រសគ់ណៈកមមាការ ដៅដខតតៃព្ះសបីហ្ុ

កាល្ីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ គណៈ-

ព�តិភូគណៈកមមាការសាធារណការ ដរឹកជញជូ ្ អាកាសចរ-

សីុេលិ ថព�សណីយ ៍ទូរគមនាគម្ ៍ឧសសា�កមមា ខរ ោ ថាម្ល 

រាណិជជកមមា វរៀ�ចំខដ្ដី្គរូ�្ីយកមមា ្ិងសំណង ់ថ្

ព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈកមមាការទី៩) ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម គង់

សារាជ ព�ធា្គណៈកមមាការ បា្អវញជ ើញជ�ួ្ិភាកសា

ការងារជាមយួ្រឹងអាជាញា ធរវែតតៃព្រះសី�្ុ ដរឹកនាវំោយ

ឯកឧតតៃម គួច ចដំរ ើ្  អភបិាល ថ្គណៈអភបិាលវែតតៃ

ព្រះសី�្ុ វដើម្វី�វងយល់អំ្ីការអ្ុេតតៃចបា�ខ់ដលរាក-់

្័្ ្ធ រ្ឹងសមត្ថកិច្ចរ�ស់គណៈកមមាការ វោយវ ត្ៃ តវលើេស័ិយ

សាធារណការ េស័ិយថាម្ល  ខ្្ការវរៀ�ចំខដ្ដីវែតតៃ

ព្រះសី�្ុ ចក្ខុេស័ិយឆ្នា ២ំ០៣០ ្ិង�ញ្ហា ព��មនានា  

វៅសាលព�ជុំសាលាវែតតៃព្រះសី�្ុ។

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម គង់ សារាជ បា្ជព៉�

អំ្ីវោល�ំណងថ្ដំវណើ រ�ំវ្ញវ�សកកមមារ�ស់គណៈ-

កមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា គវឺដើម្វី�វងយល់អំ្ ីការការរារ

�រសិា្ថ ្ ្ិងធ្ធា្ធមមាជាតិកនាុងវ្លវរៀ�ចខំដ្ដី ្ិង

្គរូ�្ីយកមមា ការវរៀ�ចំត�ំ្វ់ឆនារ ព�្័្ ្ធ ្្គត់្ ្គងទ់រឹកសា្អ ត

ការវរៀ�ចំ�ណាតៃ ញព�ឡាយ លូ ព�្័្ ្ធព�ព រ្ឹតតៃិកមមាទរឹកកែវក់

ការវរៀ�ចំ្លាូេកនាុងពករុង ការវរៀ�ចំ�ណាតៃ ញអគ្គិស្ី ្ិង

�ណាតៃ ញខែ្សកា�វ្្សងៗវទៀត ការវរៀ�ចំត�ំ្វ់សដ្ឋកិច្ច

្ិវសស ្ិងេស័ិយខដលរាក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងេស័ិយជាសមត្ថកិច្ច

រ�ស់គណៈកមមាការ ព្មទាងំ�ញ្ហា ព��មនានា ខដលវែតតៃ

បា្ជួ�ព�ទរះ។

�នាទា �់្ ីសាតៃ �់្ ូេវសចកតៃរីាយការណ៍រ�ស់ឯកឧតតៃម គួច

ចំដរ ើ្  អភបិាលថ្គណៈអភបិាលវែតតៃព្រះសី�្ុ អំ្ី

សា្ថ ្ភា្ទូវៅរ�ស់វែតតៃ សភា្ការណ៍ស្តៃិសុែ សណាតៃ �-់

ធានា � ់ការងារសាធារណការ ្ិងដរឹកជញជូ ្ ការវរៀ�ចំតំ�្់

គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា្ិភាកសាការងារជាមយួអាជាញា ធរវែតតៃព្រះសី�្ុ

គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា្ិភាកសាការងារជាមយួអគ្គនាយកកំ្ ងខ់្សវយត័ពករុងព្រះសី�្ុ
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វឆនារ ្ ិងវការះ ការអភេិឌ្ឍ�ណាតៃ ញ្លាូេ្នាល់ ្ ិងវ�ោ្ឋ រចនា

សម្ព័្ ្ធកនាុងវែតតៃព្រះសី�្ុ ព�្័្ ្ធ្្គត់្ ្គងទ់រឹកសា្អ ត ការវរៀ�ចំ

�ណាតៃ ញព�ឡាយ លូ ព�្័្ ្ធព�ព រ្ឹតតៃិកមមាទរឹកកែវក ់ការវរៀ�ចំ

�ណាតៃ ញអគ្គសិ្ី ្ិង�ណាតៃ ញខែ្សកា�វ្្សងៗ ្ិងតំ�្់

វសដ្ឋកិច្្ច ិវសសរចួមក ឯកឧតតៃម គង់ សារាជ បា្វាយ-

តថមលាែ្ពស់ចំវរារះការែិតែំព�រឹងខព�ងរ�ស់អាជាញា ធរវែតតៃ ខដល

វធវើឱ្យវែតតៃព្រះសី�្ុ៉្ការរកីចវពមើ្ គួរឱ្យកតស់ ្៉គ ល់។ 

ជាមយួោនា វ្រះ ឯកឧតតៃមបា្វលើកទរឹកចិតតៃដល់អាជាញា ធរ ម្រ្តៃី

�ុគ្គលិក ថ្ម្ទារីជំនាញរាក់្ ័្ ្ធទាងំអស់គ�្ែីិតែំព�រឹង-

ខព�ងឱ្យអស់្ីលទ្ធភា្កនាុងការ្តៃល់ ្ ិង�វពមើវសវាសាធា-

រណៈជូ្ព�ជា្លរដ្ឋ ្ ិងសង្គមជាតិឱ្យកា្ខ់តព�វសើរ

វ�ើងជាងវ្រះ�ខ្្ថមវទៀត។ ចំវរារះ�ញ្ហា ព��ម ្ិងសូម

សំណូម្រនានា ខដលអាជាញា ធរវែតតៃ្ំុអាចវោរះពសាយបា្

គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា្រឹងរាយការណ៍ជូ្គណៈ-

ក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា ្ិងពកសួង សា្ថ �័្ រាក់្ ័្ ្ធ 

វដើម្ចីាតេ់ធិា្ការវោរះពសាយឱ្យ៉្ព�សិទ្ធភា្ ្ិង

ទា្វ់្លវេលា។ 

កនាុងដំវណើ រវ�សកកមមាវ្រះ គណៈព�តិភូគណៈកមមាការ

ទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញចុរះ្ិ្ិត្យសកមមាភា្ថ្ដំវណើ រ

ការកសាង្លាូេវល្ឿ្វលឿ្ (Express way) ្ិង្លាូេជាតិ

វលែ៤  ខដលជាមូលោ្ឋ ្ដសំ៏ខា្ ់សព៉��់វពមើឱ្យេស័ិយ

ឧសសា�កមមាទំវ ើ្�ៗ ្ិងសកមមាភា្ដរឹកជញជូ ្ធុ្ធងៃ្ ់ខដល

ជួយ�ដល់ការវលើកកម្ពស់សមត្ថភា្ដរឹកជញជូ ្កម្ពុជាឱ្យពស�

វៅតាមសាកលភាេូ�្ីយកមមា។

វពរៅ្ីវ្រះ គណៈព�តិភូបា្អវញជ ើញជួ�្ិភាកសាការងារ

ជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម ល ូគរឹមឈ្់ ព�តិភូរាជរោ្ឋ ភបិាល

ទទួល�្ទាុកអគ្គនាយកកំ្ ងខ់្សវយត័ពករុងព្រះសី�្ុ វដើម្ី

្ិ្ិត្យវមើលការងាររាក់្ ័្ ្ធរាណិជជកមមាវពរៅព�វទស ការនាំ

វចញនាចូំលទំ្ ិញតាមពចកកំ្ ងខ់្អ្តៃរជាតិពករុងព្រះ-

សី�្ុ ្ ិងគវព៉ងអភេិឌ្ឍ្ក៍ំ្ងខ់្ទរឹកវពរៅ កំ្ងខ់្ពករុង

ព្រះសី�្ុ វៅសាលព�ជុំកំ្ងខ់្សវយត័ពករុងព្រះសី�្ុ។ 

គណៈព�តិភូបា្�្តៃ្ិ្ិត្យវមើលការអ្ុេតតៃគវព៉ងអភ-ិ

េឌ្ឍ្វ៍�ោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធ្លាូេ ការវរៀ�ចំតំ�្វ់ឆនារ ការវរៀ�ចំ

�ណាតៃ ញព�ឡាយ លូ ព�្័្ ្ធព�ព រ្ឹតតៃិកមមាទរឹកកែវក.់..។ល។ 

ព្មទាងំចុរះទស្ស្កិច្ចវ�វងយល់វរាងចពកអគ្គិស្ីដុត

ធ្ូយង្មា ្ិង្ល�ោរះរាល់�រសិា្ថ ្ទាកទ់ងដល់ខ្្ការរ�ស់

រាជរោ្ឋ ភបិាលកនាុងដំវណើ រការវរៀ�ចំខដ្ដីចក្ខុេស័ិយឆ្នា ំ

២០៣០ ស្ថិតវៅ�ំុអូរវពតរះ ពសរុកសទារឹងហាេ វែតតៃព្រះសី-

�្ុ៕

(អត្ថ�ទ ្ិងរូ�ភា្៖ េង ់សុជាតិ)

គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាទស្ស្កិច្ចវរាងចពកអគ្គិស្ីដុតធ្ូយង្មា

គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា្ិភាកសាការងារជាមយួគណៈពគ�ព់គង ្ិងសកមមាភា្ថ្ដំវណើ រការកសាង្លាូេវល្ឿ្វលឿ្
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ពករុមសម្ជិកព្រឹទ្ធសភាព្រចាភំូមិភាគទបី៤ ដរៀ្រចំ្ិធបីសដំណះសណំាល
ជាមួយអាជា្ញ ធរពសរុកន្ដខតតៃឧតតៃរម្្ជ័យ

កាល្ីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ពករុម

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំូមភិាគទី៤ ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម 

្រ៉ុល លរឹម ព�ធា្ពករុម ្ ិងជាអ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹង

ពករុមព�រឹកសា�ំុ សងាក ត ់វសមាៀ្ ្ិងនាយ�ោុសតៃិ៍្គរបាលរដ្ឋ-

បាល�ុំ សងាក ត ់វៅពករុងសំវរាង ពសរុក�នាទា យអំ្ ិល ពសរុក

ចុងកាល់ ពសរុកអ្លាងខ់េង ្ិងពសរុកពតរាងំពបាសាទ វែតតៃ

ឧតតៃរ៉្ជយ័ វដើម្វី�វងយល់អំ្ីការ្តៃល់វសវារដ្ឋបាល 

ការងារអពតា្ុកូលោ្ឋ ្ ការខកតពមរូេអក្ខរាេរិុទ្ធកនាុងអពតា្ុ-

កូលោ្ឋ ្ មូល្ិធិអភេិឌ្ឍ្�ំុ៍ សងាក ត ់្ ិងការអ្ុេតតៃវោល-

្វយបាយភូម ិ�ុំ ៉ ្សុេត្ថិភា្ ខដល៉្អនាកចូលរមួ

ចំ្ួ្២៥៨នាក។់

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម ្រ៉ុល លរឹម បា្ជព៉�

ជូ្អង្គ្ិធីអំ្ ីវោល�ំណងថ្ការវរៀ�ចំ្ ិធីសំវណរះ-

សំណាលវ្រះវ�ើង គឺវដើម្វី�វងយល់អំ្ីការ្តៃល់វសវា

រដ្ឋបាល ការងារអពតា្ុកូលោ្ឋ ្ ការខកតពមរូេអក្ខរាេរិុទ្ធកនាុង

អពតា្ុកូលោ្ឋ ្ មូល្ិធិអភេិឌ្ឍ្�ុ៍ំ សងាក ត ់្ ិងការអ្ុ-

េតតៃវោល្វយបាយភូម ិ�ំុ ៉ ្សុេត្ថភិា្ ខដលជួ�ព�ទរះ

កនាុងការអ្ុេតតៃការងារវៅមូលោ្ឋ ្រ�ស់ែលាួ្ នាវ្លក្លាង

វៅ។

�នាទា �់្ ីសាតៃ �វ់សចកតៃីរាយការណ៍រ�ស់អាជាញា ធរពករុង ពសរុក

្ិងនាយ�ោុសតៃិ៍្គរបាលរដ្ឋបាល�ុំ សងាក ត ់ពករុមព�រឹកសា�ំុ 

សងាក ត ់្ ិងវសមាៀ្�ំុ សងាក តរ់ចួមក ឯកឧតតៃម ្រ៉ុល លរឹម 

បា្ខ្លាង្ូេការវកាតសរវសើរ ្ ិងវាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះអាជាញា -

ធរពករុង ពសរុកទាងំពបា ំ្ ិងនាយ�ោុសតៃិ៍្គរបាលរដ្ឋបាល�ុំ 

សងាក ត ់ពករុមព�រឹកសា�ំុ សងាក ត ់្ ិងវសមាៀ្�ំុ សងាក ត ់ខដល

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំូមភិាគទី៤  សំវណរះសំណាលជាមយួពករុមព�រឹកសា�ំុ សងាក ត ់វសមាៀ្ ្ិងនាយ�ោុសតៃិ៍្គរបាល ពសរុក�នាទា យអំ្ិល

ទិដ្ឋភា្កនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល
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បា្ែិតែំ�ំវ្ញការងារ។ ឯកឧតតៃមបា្�ញ្ជ កថ់ា ចវំរារះ

�ញ្ហា ព��ម ្ិងសំណូម្រនានារ�ស់អាជាញា ធរពសរុកទាងំ-

ពបាខំដលបា្វលើកវ�ើង ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចា-ំ

ភូមភិាគទី៤ រ្ឹងរាយការណ៍ជូ្ថានា កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា ្ិង

គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា វដើម្វីលើកអ្ុសាស្៍

ជព៉�ដល់ពកសួង សា្ថ �័្ រាក់្ ័្ ្ធវធវើការវោរះពសាយឱ្យ

បា្ទា្វ់្លវេលា។

វពរៅ្ីវរៀ�ចំ្ិធីសំវណរះសំណាល ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-

សភាព�ចាភំូមភិាគទី៤ កប៏ា្អវញជ ើញសវ ្៉ព ធោកឱ់្យវព�ើ-

ពបាស់អណតៃូ ងសនា�ទ់រឹកសា្អ តចំ្ួ្៤ ខដលជាអំវណាយរ�ស់

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំូមភិាគទី៤ ជូ្ព�ជា្ល-

រដ្ឋរស់វៅភូមពិតរាងំ្មា �ុំ�ុ្រាម ពសរុក�នាទា យពសី វែតតៃ

វសៀមរា� ព្មទាងំនាយំកអំវណាយមយួចំ្ ួ្ខចកជូ្

ដល់ព�ជា្លរដ្ឋចំ្ួ្៣០០នាក់្ ងខដរ។

វោយខ�ក ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំូមភិាគទី៤ 

បា្ស�ការជាមយួ្រឹងពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃរ�ស់អង្គការ

សុែភា្ ្ិងអភេិឌ្ឍ្ក៍ម្ពុជា ្ិងពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃថ្

ស៉គមវ�សកកមមាម្ុស្សធមវ៌ៅកម្ពុជារ�ស់ព�វទស

បារាងំ ចុរះជួយ�្ិ្ិត្យ្យាបាលជំងឺទូវៅវោយមិ្ យកកថពម

្ិងអ�រ់សុំែភា្ ព្មទាងំខចកខេ ោ្ តា ជូ្ព�ជា្លរដ្ឋរស់

វៅពសរុកោស់ពក� វែតតៃបាតដ់ំ�ង ្ិងវៅពសរុកភនាពំសរុក

វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័៕

(អត្ថ�ទ ្ិងរូ�ភា្៖ េង ់សុជាតិ)

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំូមភិាគទី៤  អវញជ ើញសវ ្៉ព ធោកឱ់្យវព�ើពបាស់អណតៃូ ងសនា�ទ់រឹកសា្អ ត

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំូមភិាគទី៤  ស�ការជាមយួពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃ ចុរះ្ិ្ិត្យ្យាបាលជំងឺជូ្ព�ជា្លរដ្ឋ



សកម្មភាពគណៈកម្មការ22
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ព្រឹទ្ធសភាដរៀ្រចំ្ិធបីសដំណះសណំាលជាមួយម្រ្តៃបីរាជការជានារ បី

ក្ងុឱកាសទិវាអ្តៃរជាតិនារ បី ៨មបីនា 

កនាុងឱកាសអ�អរសាទរែួ�វលើកទី១០៩ ថ្ទិវាអ្តៃរ
ជាតិនារ ី៨មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមព�ធា្�ទ “៉្ស្តៃិ-
ភា្ ៉្ការវលើកកម្ពស់សមភា្វយ្ឌរ័” វៅរវសៀល
ថ្ងៃទី៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា បា្វរៀ�ចំ្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងម្រ្តៃី
រាជការ ្ ិង្ិេតតៃជ្ជានារ ីវពកាមអធិ�តីភា្វលាកជំទាេ 
ម្្ សអំា្ ព�ធា្ពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ្ិងជា
ព�ធា្គណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលសិកា្ខ សាលា
�ណាណ ល័យព រ្ឹទ្ធសភា។

�នាទា �់្ ីការវ�ើងខ ល្ាងចំណា�អ់ារមមាណ៍រ�ស់តំណាង
្ិេតតៃជ្ ្ិងវសចកតៃីរាយការណ៍រ�ស់តំណាងម្រ្តៃរីាជការ
ជានារ ីថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភារចួមក ឯកឧតតៃម 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់ា ជា
វរៀងរាល់ឆ្នា  ំអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាខតងខត្តៃួចវ្តៃើម
ពបារ្្ធ្ិធីអ�អរសាទរទិវាអ្តៃរជាតិនារ ី៨មនីា។ ឯកឧតតៃម
អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភាបា្ជព៉�ជូ្អង្គ្ិធីពជា�ថា

កនាុង្ីតិកាលទី៤វ្រះ ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា៉្ចំ្ួ្១០រ�ូ 
វសមាើ្រឹង១៦% ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាសរុ�។ កនាុងយុគ-
សមយ័�ច្ចុ�្្នា វោលការណ៍រ�ស់អង្គការសភាតំ�្ ់្ិង
អ្តៃរជាតិ ចង�់វងកើ្ស៉៉ពតចំ្ួ្្រសតៃីជាស៉ជិកាសភា
ឱ្យបា្យោ ងតិច៣០% ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិកសភាទាងំមូល 
ថ្ព�វទស្ីមយួៗ។ រឯីម្រ្តៃីរាជការជានារថី្អគ្គវលខា-
ធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា �ច្ចុ�្្នា៉្ចំ្ួ្៣៤១រូ� វសមាើ្រឹង
៤០% ថ្ចំ្ួ្ម្រ្តៃីរាជការសរ�ុ ខដលកនាុងវ្រះ៉្១៥៦រូ�
បា្ទទួលមុែតំខណងដរឹកនា ំចា�់្ ីព�ធា្ខ្នាកដល់អគ្គ-
នាយិការង ្ិងអោ្គ ធិការ។

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្
�ញ្ជ កថ់ា ្រសតៃីគឺជាត្ូងដ៏៉ ្តថមលា ្រសតៃីជាឆ្អរឹងែនាងវសដ្ឋកិច្ច
ជាតិ គឺជាការ្តៃល់តថមលា ្ិងកិតតៃិយសែ្ពងែ់្ពស់ វដើម្ជីំរុញ
ឱ្យ្រសតៃីវធវើកិច្ចការបា្កា្ខ់តសកមមា ្ិងល្អព�វសើរវ�ើង។
ឯកឧតតៃមសូមវលើកទរឹកចិតតៃដល់ម្រ្តៃីរាជការជានារទីាងំអស់ 
ែិតែំ�វងកើ្សមត្ថភា្ វដើម្ចូីលរមួឱ្យបា្កា្ខ់តសកមមា
ខ្មវទៀត រមួចខំណក្តៃល់វសវាកនាុងពគ�យ់្តៃការរ�ស់អគ្គ-
វលខាធិការោ្ឋ ្ ពស�វៅ្រឹងការេេិតតៃ្មាីរ�ស់ព្រឹទ្ធសភា 
វោយ�្តៃែិតែំ្ពងរឹងសមត្ថភា្ជំនាញ សមត្ថភា្ភាសា
្ិង�វច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ្ ៉្សាមគ្គភីា្ វោរ្េ ិ្ យ័ ្ិង
ម្សិការការងារ ជមនារះឱ្យបា្វលើ�ញ្ហា ព��មវ្្សងៗ 
ទាងំកនាុងពគរួសារ ្ិងសង្គមជាតិ។

កនាុងនាមពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា  វលាកជំទាេ  មុំ 
សណាដា ្រ ់អ្ុព�ធា្ពករុមស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជា
វលខាធិការគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបា្៉្ព�សា-
ស្ថ៍ា ទិវាអ ត្ៃរជាតិនារ ីគឺជាថ្ងៃសកលមយួ ខដលជាវរៀង

វលាកជំទាេ ៉្ សំអា្ (ខាងវឆវងទី២) អធិ�តីកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងម្រ្តៃីរាជការនារ ី

ឯកឧតតៃម អ៊ាុំ សារ រឹទ្ធ វ�ើងខ្លាងចំណា�អ់ារមមាណ៍
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រាល់ឆ្នា  ំព�វទសកម្ពុជាកដូ៏ចជា�ណាដៃ ព�វទសវលើសកល-
វលាក បា្ពបារ្្ធវ�ើងកនាុងវោល�ំណងរមលារឹក្ីេរីភា្ថ្
ការតស៊ាូរ�ស់្រសដៃី �្តៃរវំលច្ីតថមលាថ្ស្តៃភិា្ ្ ិងការ
វលើកកម្ពស់េ�្ធមអ៌�ិងសា ខដលរាជរោ្ឋ ភបិាលបា្្រឹង-
កំ្ ុងជំរុញឱ្យ៉្ការចូលរមួ្ីពគ�ស់ា្ថ �័្ ទាងំ�ុរស ្ិង
្រសដៃី វដើម្េីឌ្ឍ្ភា្សង្គមវឆ្្ព រះវៅវលើកកម្ពស់សិទ្ធិ សា្ថ ្-
ភា្ ជីេភា្ ឋា្ៈ ្ ិងតួនាទីរ�ស់្រសដៃី កដូ៏ចជាសុែុ៉ល-
ភា្សង្គម។ ព�ធា្�ទសព៉�ឆ់្នា ២ំ០២០វ្រះ បា្វឆលាើយ
ត�វៅ រ្ឹងការវ�ដៃជាញា ចិតតៃរ�ស់សវមដៃចអគ្គមហាវសនា�តី
វតវជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា ខដលបា្ែិតែំព�រឹងខព�ងនាមំក ្ិងរកសាបា្សុែ-
ស្តៃភិា្វ្ញវលញវធវើឱ្យព�វសើរវ�ើង្ូេកំវណើ ្វសដ្ឋ-
កិច្ច ខ្រកសាការរារបា្្ូេការអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ចសង្គម ស្តៃ-ិ
សុែ  ្ិងេ�ិុលភា្ជូ្ព�ជាជ្។ 

វលាកជំទាេ មុំ សណាតៃ ្រ ់បា្�ញ្ជ កថ់ា វោយវមើល
វ�ើញ្ីសារៈសំខា្រ់�ស់្រសដៃី ្ិងកុ៉រ វទើ�ព រ្ឹទ្ធសភា
បា្វរៀ�ចំឱ្យ៉្ពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា វដើម្ជីួយ�្រសដៃី 
្ិងកុ៉រវៅមូលោ្ឋ ្ ជា្ិវសសចូលរមួ្ពងរឹងសមត្ថភា្
ស៉ជិកា ពករុមព�រឹកសា�ំុ សងាក ត ់វលើការងារេមិជ្ឈការ ្ិង
េសិ�មជ្ឈការ ការងារអ�រ់សុំែភា្ អនាមយ័ ការយល់
ដរឹងអំ្ ីចបា�។់ល។ កនាុងវនារះ រាជរោ្ឋ ភបិាលកប៏ា្្ដៃល់ការ
ោពំទយោ ងវ្ញទំ�រឹង ព្មទាងំបា្ចាតទុ់កសមភា្
វយ្ឌរ័ ្ិងការ�វងកើ្ភា្អងអ់ាចរ�ស់្រសតៃី ជាការងារ
អាទិភា្ខដលពតរូេអ្ុេតតៃ�្តៃ កនាុងវនារះរមួ៉្៖ ការ�វងកើ្
ការេ ិ្ ិវយគវៅវលើសមភា្វយ្ឌរ័ ការធានា្ូេការការ-
រារសិទ្ធរិ�ស់្រសដៃី ព្មទាងំការចូលរមួវ្ញវលញ ្ិងវសមាើ
ភា្រ�ស់្រសតៃីកនាុងការវធវើវសចកដៃីសវពមចវៅពគ�ក់ពមតិ ការ
�វងកើ្យ្តៃការគណវ្យ្យភា្សព៉�ស់មភា្វយ្ឌរ័ 

្ិងការ�្តៃវលើកកម្ពស់ការចូលរមួរ�ស់្រសដៃីកនាុងវសដ្ឋកិច្ច 
្ិង�រយិ�័្ នា�ិរញ្ញ េត្ថុសព៉�្់រសដៃី។

តាងនាមពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា វលាកជំទាេ មុំ 
សណាតៃ ្រ់ បា្សំណូម្រដល់�ង�្អូ្ម្រ្តៃីរាជការជានារ ី
ថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាទាងំអស់សូម៖

-រមួោនា ខ្រកសាសុែស្តៃភិា្ ស្ថិរភា្្វយបាយវៅ
តាមរាក្យវសាលា ករ�ស់សវមដៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា 
ហ៊ុ្ សស្  “អរគុណស្តៃភិា្”

-�្តៃ្ពងរឹងសាមគ្គីភា្ថ្ទាកនាុង វចរះជួយ�ោនា  ការរារោនា  ្ិង
ោពំទោនា  ព�កា្ខ់ាជ �់្ ូេសីលធមរ៌ស់វៅសា្អ តស្អំ រកសាព�ថ្-
ណីល្អ ្ ិងវសចកតៃីថ្លា្នាូររ�ស់ជាតិ រមួចខំណកខ្រកសាការ-
រារកិតតៃិយស ្ិងតថមលា្រសតៃី

-�្តៃែិតែំ�វងកើ្ សមត្ថភា្ចំវណរះដរឹង្�ុជំនាញ ជា
្ិវសសភាសា�រវទស វដើម្ី្ ដៃល់វសវាព�ក�វោយភា្
ឈ្លា សថេជូ្ព រ្ឹទ្ធសភា វឆលាើយត�បា្វៅ រ្ឹងការេេិតតៃ ្ិង
តពមរូេការថ្ការងារ

-ខ្រកសាសុែភា្ខដលជាកតាតៃ ចម្ង វពរារះថាសុែភា្
ជាវដើមទុ្ថ ល្ា�ំ្ុតសព៉�ជី់េតិ។

អត្ថ�ទ៖ ្ុត សច្ចៈ រ�ូភា្៖គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតៃម អ៊ាុំ សារ រឹទ្ធ ្តរ�ូអ្ុសសាេរយីជាមយួពករុមស៉ជកិាព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងម្រ្ដៃីរាជការជានារ ី

វលាកជំទាេ មុ ំសណាដៃ � ់សំវណរះសំណាលជាមយួម្រ្តៃីរាជការជានារ ី
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2ឯកឧតតៃម យង៉់ សសម ព�ធា្គណៈកមមាការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុ៖

-វពតៀមចូលរមួមហាស្នាិបាតស�ភា្អ្តៃរសភា (IPU) 
វលើកទី១៤២ នាព រ្ឹកថ្ងៃទី៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាល
ព�ជំុ្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពករុមស៉ជិកព្រឹទ្ធសភាព�ចាភំូមភិាគទី៨ សតៃី្ី ការ្ិ្ិត្យ
វលើរបាយការណ៍ថ្ការវរៀ�ចំ្ិធី�ុណ្យ�ញ្ចុ រះែណ្សី ោ៉
ព្រះេហិារ ្ិងឆលាងសមទិ្ធ្លនានា កនាុងេតតៃវរាធិជយ័ វៅ�ុំ
វសកុង ពសរុកវសៀមបាោ ង វែតតៃសទារឹងខពតង នាថ្ងៃទី១២ ្ិង
ថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការ
ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថ ទ្ាកនាុងគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា 
ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។  

2ឯកឧតតៃម ម៉ុង ឫទ្ធបី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុ៖

-អ្តៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភាជាមយួ្រឹងតំណាងរាជ-
រោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម ជិ្  ្រ៊ុ្ស៊ា្ វទស-
រដ្ឋម្រ្តៃទីទួល�្ទាុកវ�សកកមមា្ិវសស ្ិងជាអ្ុព�ធា្
ពករុមព�រឹកសាអភេិឌ្ឍ្ក៍ម្ពុជា វដើម្ី្ ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចកតៃី
ពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើ្ិធីសារទី២ សតៃី្ី

េវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងេ ិ្ ិវយគទូលំទូលាយអាសា៊ា ្ 
្ិងវសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើ្ិធីសារ
ទី៣ សតៃី្ី េវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងេ ិ្ ិវយគទូលំទំលាយ
អាសា៊ា ្ នាថ្ងៃទី១៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលព�ជុំ
គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថ្ទាកនាុងគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសា
វលើវសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើ្ិធីសារ
ទី្ីរ សតៃី្ី េវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងេ ិ្ ិវយគទូលំទូលាយ
អាសា៊ា ្ ្ ិងវសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្ម
វលើ្ិធីសារទ�ីី សតៃី្ី េវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងេ ិ្ ិវយគ
ទូលំទូលាយអាសា៊ា ្ នាថ្ងៃទី១៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅ
សាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2នាថ្ងៃទី២០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម សខុ 
ឥសា្ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាព�ធា្

សកមមាភា្គណៈកមមាការទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភាចូលរមួកិច្ព្រជុំនានា
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ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី២) បា្អវញជ ើញដរឹកនាកិំច្ច
ព�ជុំពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី២) វដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសា
វលើវសចកដៃីពរាងចបា�ច់ំ្ ួ្៦ រមួ៉្៖ ១-វសចកដៃីពរាងចបា�់
សដៃី្ី ការ�វងកើតពកសួងឧសសា�កមមា េទិយាសា្រសដៃ �វច្ចកេទិយា 
្ិង្វា្ុេតតៃ្។៍ ២-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័
យល់ព្មវលើវលើ្ិធីសារទី្ីរ សដៃី្ីេវិសាធ្កមមាកិច្ចព្ម-
វព្ៀងេ ិ្ ិវយគទូលំទូលាយអាសា៊ា ្។ ៣-វសចកដៃីពរាងចបា�់
សដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើ្ិធីសារទី�ីសដៃី្ី េវិសាធ្-
កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងេ ិ្ ិវយគទូលំទូលាយអាសា៊ា ្។ ៤-
វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើ្ិធីសារ
ទី១ វធវើេវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងសដៃី្ី រាណិជជកមមាទំ្ិញ 
អាសា៊ា ្។ ៥-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្ម
វលើស្្ធសិញ្្ញ សដៃី្ី ការវ្ទារទណិ្តរវាងព្រះរាជាណាចពក-
កម្ពុជា ្ិងសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម។ ៦-វសចកដៃី
ពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើស្្ធសិញ្្ញ សដៃី្ី 
ការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមកខ្នាកចបា�ក់នាុងេស័ិយព្�មាទណ្ 
រវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយម
វេៀតណាម វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្រ៊ុ្ដឈឿ្ ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ដរឹកនាកំិច្ចព�ជុំថ្ទាកនាុងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាំ
ភូមភិាគទី២ វដើម្ី្ ិភាកសាវលើ៖ ១-វសចកតៃីពរាងរបាយ-
ការណ៍លទ្ធ្លវេទិកាថានា កព់សរុក វៅពសរុកចំការវលើ ្ិង
ពសរុកសទារឹងពតង ់វែតតៃកំ្ងច់ាម។ ២-របាយការណ៍ចំណាយ
ចុរះវ�សកកមមា ្ិងរបាយការណ៍ព�ចាខំែមករា ឆ្នា ២ំ០២០។ 
៣-ការងារវ្្សងៗ នាថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ វៅ
សាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុថ ទ្ាកនាុងគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ី
្ិ្ិត្យ្ិភាកសាវលើ៖ ១-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអ្ុមត័
យល់ព្មវលើស្្ធសិញ្្ញ សតៃី្ី ការវ្ទារទណិ្តរវាងព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា ្ិងសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម។ 
២-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើស្្ធិ-
សញ្្ញ សតៃី្ី ការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមកខ្នាកចបា�ក់នាុងេស័ិយ
ព្�មាទណ្រវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសាធារណ-
រដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម។ ៣-ចាតត់ាងំអនាកវធវើវសចកតៃី
ពរាងរបាយការណ៍សតៃី្ី ការ្ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចកតៃីពរាង-
ចបា�ជ់ាជំហា្ដំ�ូងជូ្គណៈកមមាការ នាថ្ងៃទី១៦ ្ិងថ្ងៃទី
១៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុថ្ទាកនាុងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៣) 
វដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាវលើវសចកដៃីពរាងចបា�ច់ំ្ួ្៦ រមួ៉្៖ 
១-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការ�វងកើតពកសួងឧសសា�កមមា 
េទិយាសា្រសដៃ �វច្ចកេទិយា ្ិង្វា្ុេតតៃ្។៍ ២-វសចកដៃីពរាង-
ចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើវលើ្ិធីសារទី្ីរ សដៃី្ី
េវិសាធ្កមមាកិច្ច ព្មវព្ៀងេ ិ្ ិវយគទូលំទូលាយអាសា៊ា ្។ 
៣-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើវលើ្ិធី
សារទី�ីសដៃី្ី េវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងេ ិ្ ិវយគទូលំ-
ទូលាយអាសា៊ា ្។ ៤-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ីការអ្ុមត័
យល់ព្មវលើ្ិធីសារទី១ វធវើេវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀង
សដៃី្ីរាណិជជកមមាទំ្ិញអាសា៊ា ្។ ៥-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី 
ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើស្្ធិសញ្្ញ សដៃី្ី ការវ្ទារទណិ្តរវាង
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយម
វេៀតណាម។ ៦-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់
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ព្មវលើស្្ធិសញ្្ញ សដៃី្ី ការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមកខ្នាកចបា�់
កនាុងេស័ិយព្�មាទណ្រវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិង
សាធារណរដ្ឋសង្គម ្ិយមវេៀតណាម នាថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា 
ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុអ្តៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភាជាមយួ្រឹង
តំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម អង្គ វង្ស- 
វឌ្ឍានា រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងយុតតៃធិម ៌វដើម្ី្ ិ្ិត្យសិកសាវលើ
វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើស្្ធសិញ្្ញ
សតៃី្ី ការវ្ទារទណិ្តរវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសាធា-
រណរដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម ្ិងវសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី 
ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើស្្ធិសញ្្ញ សតៃី្ី ការជួយ�ោនា វៅេញិ
វៅមកខ្នាកចបា�ក់នាុងេស័ិយព្�មាទណ្ រវាងព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា ្ិងសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម នា
ថ្ងៃទី១៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលព�ជំុ្ិវសស េ ិ៉ ្
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតដៃម ម៉ុម 
ជរឹមហ៊ុយ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាព�ធា្
ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៤) បា្ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុថ្ទា-
កនាុងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៤) វដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសា
វលើវសចកដៃីពរាងចបា�ច់ំ្ួ្៦ រមួ៉្៖ ១-វសចកដៃីពរាងចបា�់
សដៃី្ី ការ�វងកើតពកសួងឧសសា�កមមា េទិយាសា្រសដៃ �វច្ចកេទិយា 
្ិង្វា្ុេតតៃ្។៍ ២-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័

យល់ព្មវលើ្ិធីសារទី្ីរ សដៃី្ីេវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀង
េ ិ្ ិវយគទូលំទូលាយអាសា៊ា ្។ ៣-វសចកដៃីពរាងចបា�់
សដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើ្ិធីសារទ�ីីសដៃី្ី េវិសាធ្-
កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងេ ិ្ ិវយគទូលំទូលាយអាសា៊ា ្។ ៤-
វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើ្ិធីសារ
ទី១ វធវើេវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងសដៃី្ីរាណិជជកមមាទំ្ិញ 
អាសា៊ា ្។ ៥-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់
ព្មវលើស្្ធិសញ្្ញ សដៃី្ី ការវ្ទារទណិ្តរវាងព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា ្ិងសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម។ 
៦-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើស្្ធិ-
សញ្្ញ សដៃី្ី ការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមកខ្នាកចបា�ក់នាុងេស័ិយ
ព្�មាទណ្រវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសាធារណរដ្ឋ
សង្គម្ិយមវេៀតណាម វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៧  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  វលាកជំទាេ 
ម្្ សអំា្ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបា្
ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុថ ទ្ាកនាុងគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ី
្ិ្ិត្យ្ិភាកសាសវពមចអំ្ី ការ ្្អ កកមមាេធិីចុរះវ�សកកមមា
រ�ស់គណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្វី�វងយល់អំ្ី 
ការព�មូល្ត័៌៉ ្ ការ្្ស្វ្សាយចបា� ់្ិងការអ្ុេតតៃ
ចបា�រ់ាក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងេស័ិយជំនាញជាសមត្ថកិច្ចរ�ស់គណៈ-
កមមាការ វៅវែតតៃសទារឹងខពតង វែតតៃរត្គិរ ី្ិងវែតតៃមណ្លគិរ ី
ខដលវពោង រ្ឹងព�ព រ្ឹតតៃវៅវៅថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែ
មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ្ិង�ញ្ហា វ្្សងៗ វៅសាលព�ជំុគណៈ-
កមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម គង់ សារាជ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៩
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុថ្ទាកនាុងគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ី
្ិ្ិត្យ្ិភាកសាវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការ�វងកើតពកសួង
ឧសសា�កមមា េទិយាសា្រសតៃ �វច្ចកេទិយា ្ិង្វា្ុេតតៃ្ ៍្ិង
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វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើ្ិធីសារ
ទី១ វធវើេវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងសតៃី្ី រាណិជជកមមាទំ្ ិញ
អាសា៊ា ្ នាថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលព�ជំុ
គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុអ្តៃរគណៈកមមាការព្រឹទ្ធសភាជាមយួ្រឹង
តំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃមកិតតៃិវសោ្ឋ
�ណិ្ត ចម ព្រសទិ្ធ វទសរដ្ឋម្រ្តៃ ីរដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងឧសសា-
�កមមា ្ិងសិ�្កមមា វដើម្ី្ ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចកតៃីពរាងចបា�់
សតៃី្ី ការ�វងកើតពកសួងឧសសា�កមមា េទិយាសា្រសតៃ �វច្ចកេទិយា 
្ិង្វា្ុេតតៃ្ ៍នាថ្ងៃទី១៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាល
ព�ជំុខាងវជើងព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុអ្តៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភាជាមយួ្រឹង
តំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃមអគ្គ�ណិ្ត
សភាចារ្យ អូ្ ្័្្ធមុ្បីរត័្ ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃី
ពកសួងវសដ្ឋកិច្ច ្ិង�ិរញ្ញ េត្ថុ វដើម្ី្ ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចកតៃី
ពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើ្ិធីសារទី១ វធវើ
េវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងសតៃី្ី រាណិជជកមមាទំ្ិញអាសា៊ា ្ 
នាថ្ងៃទី១៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលសិកា្ខ សាលា
ខាងវជើងព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុថ ទ្ាកនាុងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៥)
វដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាវលើវសចកដៃីពរាងចបា�ច់ំ្ួ្៦ រមួ៉្៖ 
១-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការ�វងកើតពកសួងឧសសា�កមមា 

េទិយាសា្រសដៃ �វច្ចកេទិយា ្ិង្វា្ុេតតៃ្។៍ ២-វសចកដៃីពរាង-
ចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើវលើ្ិធីសារទី្ីរ សដៃី្ី
េវិសាធ្កមមាកិច្ច ព្មវព្ៀងេ ិ្ ិវយគទូលំទូលាយអាសា៊ា ្។ 
៣-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើ្ិធី
សារទី�ីសដៃី្ី េវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀងេ ិ្ ិវយគទូលំ
ទូលាយអាសា៊ា ្។ ៤-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ីការអ្ុមត័
យល់ព្មវលើ្ិធីសារទី១ វធវើេវិសាធ្កមមាកិច្ចព្មវព្ៀង
សដៃី្ី រាណិជជកមមាទំ្ិញអាសា៊ា ្។ ៥-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី 
ការអ្ុមត័យល់ព្មវលើស្្ធសិញ្្ញ សដៃី្ី ការវ្ទារទណិ្ត
រវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយម
វេៀតណាម។ ៦-វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្ម
វលើស្្ធសិញ្្ញ សដៃី្ី ការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមកខ្នាកចបា�់
កនាុងេស័ិយព្�មាទណ្រវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិង
សាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម នាថ្ងៃទី២០ ខែមនីា 
ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ម៉ម 
្រ៊ុ្នាង ព�ធា្គណៈកមមាការទី១០ព្រឹទ្ធសភា បា្ដរឹកនាំ
កិច្ចព�ជំុថ្ទាកនាុងគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ី្ ិ្ិត្យ
សវពមចវលើរបាយការណ៍សកមមាភា្ការងាររ�ស់គណៈ-
កមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងរបាយការណ៍្េកិាព�ចាខំែមនីា 
្ិងវលើកទិសវៅការងារ�្តៃ វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការ
ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា៕
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សកមមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា្រំដ្ញការងារដៅរាមភូមិភាគទាងំ៨

2កាល្ីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ 
ឯកឧតតៃម យង៉់ សសម ព�ធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា
បា្អវញជ ើញចុរះវៅ្ិ្ិត្យ ្ ិងវរៀ�ចំ្ ិធី�ុណ្យ�ញ្ចុ រះែណ្-
សី៉ ព្រះេហិារ ្ ិងឆលាងសមទិ្ធ្លនានា កនាុងេតតៃវរាធិជយ័ 
វៅ�ុំវសកុង ពសរុកវសៀមបាោ ង វែតតៃសទារឹងខពតង។

2ឯកឧតតៃម�ណិ្ត ម៉ុង ឫទ្ធបី ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖                                   

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ
ចុរះ្ិ្ិត្យវមើលពករុមការងារសាងសងសំ់ណងន់ានា វៅកនាុង
តំ�្អ់ភេិឌ្ឍ្ក៍សិវទសចរណ៍  មោុង ឫទ្ធ ីខស្ជយ័ វៅ
ភនាខំស្ដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី៨ ទី៩ 
ទី១២ ទី២០ ្ិងថ្ងៃទី២១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ដរឹកនាកំមមាករចុរះ្ិ្ិត្យវមើលការងារសា្ថ �នាទំ្ �ទ់រឹក 
្ិងទីលា្ព�ណាំងរ្យ្តៃ វៅតំ�្អ់ភេិឌ្ឍ្ក៍សិវទចរណ៍
មោុង ឫទ្ធី ខស្ជយ័ វៅភនាខំស្ដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃ
កំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ទទួលជ�ួឯកឧតតៃម ដទៀ វិចិពត នាយំកសតវខាលា �មាុ ំ១
កបាល ្ិងសតវវភ២កបាល ព�គល់ជូ្ឯកឧតតៃម�ណិ្ត
វដើម្រីកសាការរារទុកឱ្យវភញាៀេជាតិ ្ិងអ្តៃរជាតិចូលមក
ទស្សនាវៅកនាុងតំ�្អ់ភេិឌ្ឍ្ក៍សិវទសចរណ៍ មោុង ឫទ្ធី
ខស្ជយ័ ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមនីា 
ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចុរះ្ិ្ិត្យវមើលការងារវរៀ�ចំដី វដើម្វីពតៀមោដំំណាំ
កសិកមមា កសិឧសសា�កមមា វៅរដូេេសសា ព្មទាងំខណនាំ
កមមាករឱ្យវចរះខ្ទាោំកជ់ី ្ិងវព�ើទរឹកវៅវលើដំណាំពករូចែលាុង
ចំ្ ួ្៣៣២វដើម ពស�តាមលក្ខណៈ�វច្ចកវទសកសិកមមា 
ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២០ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០២០។ 

-ទទួលជួ�វលាកឧកញោ  សផ ហុកឈួ្  ្ិងឯកឧតដៃម

ហុបី ប៉វបី ខដលអវញជ ើញមកសិកសា្ីរវ�ៀ�សាងសងព់�្័្ ្ធ
ធារាសា្រសតៃ វៅកនាុងត�ំ្អ់ភេិឌ្ឍ្ក៍សិវទចរណ៍ មោុង ឫទ្ធី
ខស្ជយ័ ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២១ ខែ
មនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2វលាកជំទាេ ទបី ្រូរ៉ាសុបី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្៖

-ស�ការជាមយួ្រឹងពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃរ�ស់ស៉-
គមវ�សកកមមាសិកសាអាសីុ AMSA ព�វទសបារាងំ ចុរះ
្ិ្ិត្យ ្ិង្យាបាលជំងឺជូ្ព�ជា្លរដ្ឋវោយមិ្ គិតកថពម 
វៅ�ុំថពជលាស់ ពសរុក្ញឮ វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី២៤
ទី២៥ ្ិងថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-អវញជ ើញចុរះសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ ្ ិងឧ�ត្ថម្ភរវទរះ
រុញសព៉�ជ់្្ិការចំ្ួ្១វពគឿង ជូ្វលាកតា ដអឿ ដខឿ្ 
អាយុ៧៤ឆ្នា  ំរស់វៅភូមិ្ ខ្ �ុំថពជលាស់ ពសរុក្ញឮ 
វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។
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-ស�ការជាមយួ្រឹងពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃរ�ស់ស៉-
គមវ�សកកមមាសិកសាអាសីុ AMSA ព�វទសបារាងំ ចុរះ
្ិ្ិត្យ ្ិង្យាបាលជំងឺជូ្ព�ជា្លរដ្ឋវោយមិ្ គិតកថពម 
វៅែណ្ចបារអវំៅ រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-អវញជ ើញជ�ួសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខវលាកយយ
ចាស់ជរា៉្ជំងឺចំ្ួ្២នាក ់្ិងព�ជា្លរដ្ឋ ព្មទាងំ
ជួ�ម្រ្តៃីសាលាពសរុក្ញឮ វដើម្ពី�គល់ថានា វំ្ទ្យទុកឱ្យ
ព�ជា្លរដ្ឋខដល៉្ជំងឺ វៅពសរុក្ញឮ ្ ិងពសរុកឧដុង្គ
វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម អ៊ុក 
្ុ៊រ្ដឈឿ្ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបា្
អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាពសរុក
ត្ូង�មាុ ំ វែតតៃត្ូង�មាុ ំសតៃី្ី ការអ្ុេតតៃវោល្វយបាយេមិ-
ជ្ឈការ ្ិងេសិ�មជ្ឈការ វៅថានា កវ់ពកាមជាតិ ការអ្ុេតតៃ
វោល្វយបាយភូម-ិ�ំុ៉្សុេត្ថិភា្។

2ឯកឧតដៃម ម៉ុម ជរឹមហ៊ុយ ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖     

-ជ�ួសំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្ខពករុមព�រឹកសា
សងាក តវ់ភលាើងវឆរះរវទរះ ្ ិង្ិ្ិត្យរមឺោកដរឹកសំរាម វៅែណ្
ក�ូំល រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៣ ្ិងថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ជ�ួសំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្ខវលាកនាយក
នាយករង ្ិង�ុគ្គលិកសិកសា វលាកពគរូ អនាកពគរូម្ទាីរអ�រ់ ំ

យុេជ្ ្ិងកីឡា រាជធា្ីភនាវំ្ញ ចំ្ ួ្៥០០នាក ់វៅ
ែណ្វពជាយចងាវ រ រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០២០។ 

2វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ជាគណៈអធ�ិតីកនាុងស្នាិបាត�ូកសរុ�លទ្ធ្លការងារ
រ�ស់គណៈកមមាការស៉គមនារកីម្ពុជាវដើម្សី្តៃិភា្ ្ិង
អភេិឌ្ឍ្វ៍ែតតៃខក� ព�ចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ិងទិសវៅឆ្នា ២ំ០២០
វៅសាលព�ជុំម្ទាីរកិច្ចការនារវីែតតៃខក� នាថ្ងៃទី២៤ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជាអធិ�តីភា្កនាុងស្នាិបាត�ូកសរុ�លទ្ធ្លការងារ
រ�ស់គណៈកមមាការសាខាស៉គមនារកីម្ពុជាវដើម្សី្តៃភិា្
្ិងអភេិឌ្ឍ្វ៍ែតតៃវរាធិ៍សាត ់ព�ចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ិងទិសវៅ
ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលព�ជុំសាខាស៉គមនារកីម្ពុជាវដើម្ី
ស្តៃិភា្ ្ិងអភេិឌ្ឍ្វ៍ែតតៃវរាធិ៍សាត ់នាថ្ងៃទី៥ ខែមនីា
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីអ�អរសាទរទិវាអ្តៃរជាតិនារ ី
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៨មនីា ែួ�វលើកទី១០៩ ឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមព�ធា្�ទ "៉្
ស្តៃភិា្ ៉្ការវលើកកម្ពស់សមភា្វយ្ឌរ័ ្ិង្ិធី
ព�កាសស៉សភា្ស៉គមនារកីម្ពុជា វដើម្សី្តៃិភា្ ្ិង
អភេិឌ្ឍ្"៍ វៅវែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2ឯកឧតតៃម ម៉ម ្រ៊ុ្នាង ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធអោរសិកសា១ែនាង កម្ពស់២ជា្់
វៅេទិយាល័យ �៊ាុ្ ខស្ កំ្ងក់្ទាួត វពកាមអធិ�តីភា្
ឯកឧតតៃមនាយឧតតៃមវស្ីយកិ៍តតៃិ�ណិ្ត ហុបីង ្ុ៊រ្ដហៀង 
វៅ�ុបំាោ គូ ពសរុកកណាតៃ លសទារឹង វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី១ 
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ពបារ ្្ធ្ិធពីករុងរាលីសំុទរឹកសំុដី វដើម្កីសាងដងទង់
មយួគូ ខដលជាអំវណាយដថ៏ ល្ាថាលា រ�ស់សវមតៃចេ�ិុលវសនា-
ភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា វៅេតតៃព្រះសុគ ្្ធ៉្
�ុណ្យ �ុំ្ សាខដក ពសរុក្ញឮ វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី២ 
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ដខៀវ មុត អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ ្ិងជួ�
សំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋវៅ�ំុតាវភ 
ពសរុកពតាកំក ់វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី៥ ្ិងថ្ងៃទី១០ ខែមនីា
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុ្ិធី�ុណ្យែួ�គពម�៣់ឆ្នា  ំស្សវមដៃចេ�ិុល-
�ញ្្ញ  សខុ អា្ វៅវែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០២០។

2ឯកឧតតៃម ឈួ្  ដេង អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ជួ�្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងវលាក Nicolas Dervaux

តំណាងរោ្ឋ ភបិាលវាោ ល់�ូ្ីព្រុចខស៊ាល-ខ�៊ាល�្ុសកិ ព�ចាំ
វៅព�វទសវេៀតណាម វៅវែតតៃវសៀមរា� ចា�់្ ីថ្ងៃទី៤
ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ�តីកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធ្ល
ការងារព�ចាខំែ ្ិងវលើកទិសវៅការងារ�្តៃរ�ស់ពសរុក
រាមជរ វែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតដៃម ម៉្្់ ដឈឿ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖    

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួ្រឹងវមភូមទិាងំ១៣ ្ ិងពករុម-
ព�រឹកសាសងាក តស់តៃី្ី លទ្ធ្លការងារខែកុម្ភៈ ្ិងទិសវៅ
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ព្មទាងំវរៀ�ចំអ�អរសាទរទិវាអ្តៃរ-
ជាតិនារ ីវលើកទី១០៩ វៅសាលាសងាក តទ់រឹកល្អកទី់២ ែណ្
ទួលវោក នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈឆ្នា ២ំ០២០។
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-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ្ិ្ិត្យេឌ្ឍ្ភា្ការងាររ�ស់ពករុម-
ព�រឹកសាសងាក តទ់ាងំ១០ ថ្ែណ្ទួលវោក ព�ចាខំែកុម្ភៈ ្ិង
ទិសវៅខែមនីា នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួេភិាគទា្្េកិាជូ្មូល្ិធិគ ្្ឋ�ុបាផា  វៅម្ទាីរ
វ្ទ្យគ្្ធ�ុបាផា  សងាក តព់សរះចក ែណ្ដូ្វ្ញ រាជធា្ីភនា-ំ
វ្ញ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាសងាក ត ់្គរ-
បាល�ោុសតៃិ៍ វមភូម៧ិ ភូម៨ិ ភូម៩ិ វដើម្សីាតៃ �ក់ងវល់ ្ិង
សំណូម្រ�ង�្អូ្ព�ជា្លរដ្ឋកនាុងមូលោ្ឋ ្ ្ិងបា្វោរះ-
ពសាយសំណូម្រអគ្គិស្ី�ំភលាតឺាម្លាូេ ស្តៃសុិែ សណាតៃ �-់
ធានា �ស់ាធារណៈកនាុងភូម ិព្មទាងំការងារខ្ទាសុំែភា្
វៅសងាក តទ់រឹកល្អកទី់២ ែណ្ទួលវោក រាជធា្ីភនាវំ្ញ 
នាថ្ងៃទី៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម សម៉្ 
សុបីផា្ ់អ្ុព�ធា្ ្ ិងឯកឧតតៃម ទរឹម ផ្ វលខាធិការ-
គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធី
�ុណ្យ�ញ្ចុ រះែណ្សី៉ព្រះេហិារ ្ិងសវ ្៉ព ធសមទិ្ធ្ល

នានាកនាុងេតតៃវរាធិ៍ឧតតៃម ស្ថិតវៅកនាុងភូមអិណតៃូ ងពតខ�ក �ំុ
អណតៃូ ងពតខ�ក ពសរុករ៉សខ�ក វែតតៃសាវ យវរៀង វពកាម
អធិ�តីភា្វលាកជំទាេកិតតៃិសង្គ��ណិ្ត សម៉្ សអំ្ 
ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីរដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងទំនាកទ់ំ្ ងរដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធ-
សភា ្ិងអធិការកិច្ច។

2ឯកឧតតៃម សហម ខ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖  

-ជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងវលាកពគរូ អនាកពគរូចំ្ ួ្
៨៧នាក ់វៅេទិយាល័យ �៊ាុ្ ខស្ ចំ�ក ់វដើម្វី�វងយល់
អំ្ីកមមាេធិីសិកសា ្ិងការអ�រ់ ំ្ ្ស្វ្សាយ្ីេធិីការរារែលាួ្
្ីវមវរាគកូេដី-១៩ វៅភូមេិលលាិសរ �ុំេលលាិសរ ពសរុកសំវរាង-
ទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យស្វលាក េកុ ជពឺ្ ស៉ជិក
ពករុមព�រឹកសាសងាក តសុ់្រ័វទ្ វៅពករុងចបារម្ វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ
នាថ្ងៃទី១៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៧-៨ ្ិងថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០
ឯកឧតតៃម ណា ំទុំ វលខាធិការគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា 
បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា
�ុំ ្ិងព�ជា្លរដ្ឋវៅវែតតៃបាតដ់ំ�ង។

2ឯកឧតតៃម អ្ ស៊ុ ំវលខាធិការគណៈកមមាការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធីឆលាងមហា�ុណ្យ ក្ ពបាកស់ាមគ្គីមូល្ិធិ
ជួសជុលពបាសាទ�នាទា យឆ្មា រ វៅ�រវិេណពបាសាទ�នាទា យ-
ឆ្មា រ វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។
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-ចូលរមួកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធព្រះេហិារេតតៃវទៀ្កា ំវពកាម
អធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម សក គរឹមោ៉្ ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្ដៃី 
្ិងវលាកជំទាេ វៅ�ុវំទៀ្កា ំពសរុកព្រះវ្ពតព្រះ វែតតៃ
�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធឆលាងសាលាធមមាសភា ្ ិង
សមទិ្ធ្លនានាកនាុងេតតៃព្�មាសាគរ វៅភូម�ិតព់តង ់�ុំ
ពបាសាទ ពសរុកព្រះវ្ពតព្រះ វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃ
ទី២ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួជាគណៈអធិ�តីកនាុង្ិធីអ�អរសាទរែួ�វលើក
ទី១០៩ ថ្ទិវាអ្ដៃរជាតិនារ ី៨មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមព�ធា្
�ទ “៉្ស្ដៃិភា្ ៉្ការវលើកកម្ពស់សមភា្វយ្ឌរ័” 
វៅសាលព�ជុំសាលាវែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី៣ ខែ
មនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធវី�ើកស្នាិបាត�ូកសរុ�លទ្្ធ លការងារ
រ�ស់រដ្ឋបាលវែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ព�ចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ិង
ទិសវៅការងារឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម
ដខង ស៊មុ ព�ធា្ពករុមព�រឹកសាវែតតៃ ្ិងឯកឧតតៃម អ៊ុំ រាពតបី

អភបិាល ថ្គណៈអភបិាលវែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ វៅសាល
ព�ជំុសាលាវែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០២០។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ិទស្នាិបាត�ូកសរុ�លទ្ធ្លការងារ
រ�ស់រដ្ឋបាលវែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ព�ចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ិង
ទិសវៅការងារឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម
សក គរឹមោ៉្ ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្ដៃ ីវៅសាលព�ជំុសាលា
វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ឆាយ 
វណាណា  វលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងឯកឧតតៃម 
ឡា្់ ឆ្ វលខាធិការគណៈកមមាការទី១០ព្រឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធឆលាងរ�ង វខាលា ងទាវ រ កុដ្ឋ ិ្ិង
សមទិ្ធ្លនានាកនាុងេតតៃព្រះ្ថ្លា វៅ�ំុអវញ្ច ើម ពសរុកត្ូង-
�មាុ ំវែតតៃត្ូង�មាុ ំវពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម ជា សផុារ៉ា
ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងវរៀ�ចំខដ្ដី្គរូ�្ីយ-
កមមា ្ិងសំណង ់។
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2នាថ្ងៃទី១៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ឆាយ 
វណាណា  វលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យ�ញ្ចុ រះែណ្សី៉ព្រះេហិារកនាុងេតតៃព្រះ-
្ុទ្ធមហារា្រសាតៃ រាម (វៅេតតៃគី�ូ៣៧ ) វពកាមអធិ�តីភា្
ឯកឧតតៃម ជា សផុារ៉ា ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីរដ្ឋម្រ្តៃីពកសួង
វរៀ�ចំខដ្ដី្គរូ�្ីយកមមា ្ ិងសំណង ់ព្មទាងំជ�ួសំ-
វណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ ្ ិងគណៈកមមាការ
វរៀ�ចំ្ ិធីសវ ្៉ព ធេហិារឥសាលា ម ( ៉សជីទអាល់មរឺអាល់-
សាគីណាស់ ) វៅ�ំុរវំចក ពសរុកវមមត ់វែតតៃត្ូង�មាុ ំ។ 

2ឯកឧតតៃម គរឹម ធា វលខាធិការគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖    

-ចូលរមួកនាុង្ិធ�ីុណ្យ�ញ្ចុ រះែណ្សី៉ វៅេតតៃ�ជិជ្វាស
ស្ថិតកនាុងភូម�ិនាទា យពកាងំ �ំុ�នាទា យពកាងំ ពសរុកកំ្ងវ់រាទិ៍ 
វែតតៃសាវ យវរៀង វពកាមអធិ�តីភា្វលាកជំទាេកិតតៃិសង្គ�-
�ណិ្ត សម៉្ សអំ្ ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួង
ទំនាកទ់ំ្ ងជាមយួរដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងអធិការកិច្ច នា
ថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ�អរសាទរទិវាអ្តៃរជាតិនារ ី៨មនីា 
២០២០ (ែួ�វលើកទី១០៩) វពកាមអធិ�តីភា្ វលាកជំទាេ
កិតតៃសិង្គ��ណិ្ត សម៉្ សអំ្ ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីរដ្ឋ
ម្រ្តៃីពកសួងទំនាកទ់ំ្ ងជាមយួរដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងអធិ-
ការកិច្ច វៅសាលាវែតតៃសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ�អរសាទរទិវាអ្តៃរជាតិនារ ី៨មនីា 
២០២០ ជាមយួ្រឹងវលាកពគរូ អនាកពគរូ វៅសាលា�ឋមសិកសា
ក្ទាុយថេ កនាុងសងាក តវ់ចក ពករុងសាវ យវរៀង វែតតៃសាវ យវរៀង 
នាថ្ងៃទី៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យ�ញ្ចុ រះែណ្សី៉ វៅេតតៃអណតៃូ ង-
ពតខ�ក កនាុង�ុំអណតៃូ ងពតខ�ក ពសរុករ៉សខ�ក វែតតៃសាវ យ-
វរៀង នាថ្ងៃទី១៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ ង្ៃទី៨ ្ ិងថ ង្ៃទី១១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 
ទរឹម ផ្ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុម-
ព�រឹកសា�ំុ វសមាៀ្ វមភូម ិ្ិងព�ជា្លរដ្ឋ វៅ�ំុថព្ទរឹង 
ពសរុកសីុធរកណាតៃ ល វែតតៃថព្ខេង។

2នាថ្ងៃទី៧-៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ថុង 
ច្ ់ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ជ�ួសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ ្ ិងព�ជា-

្លរដ្ឋ វៅកនាុងពសរុក�ណ្លសី៉ ្ិងពករុងវែមរភូមិ្ ទា 
កនាុងវែតតៃវការះកុង។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែមនីា ឆ្នា  ំ២០២០ ឯកឧតតៃម ជរឹម 
លាវ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
នាយំក្េកិាវៅចូលរមួរខំលកទុក្ខពគរួសារស្វលាក សា្់
យ ូស៉ជិកពករុមព�រឹកសា�ំុខព្កបាក ់ពសរុកសទារឹងពតង ់វែតតៃ
កំ្ងច់ាម។

2វលាកជំទាេ ឱ សខុុម ស៉ជិកាគណៈកមមាការ
ទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធវី�ើកស្នាិបាត�ូកសរុ�លទ្ធ្លការងារ
រ�ស់រដ្ឋបាលវែតតៃព្រះេហិារព�ចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ិងទិសវៅ
ការងារឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមអធិ�តីភា្ឧតតៃម ពបក់ សវុណណា  
អភបិាល ថ្គណៈអភបិាលវែតតៃព្រះេហិារ វៅសាលាវែតតៃ
ព្រះេហិារ នាថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ិទស្នាិបាត�ូកសរុ�លទ្ធ្លការងារ
រ�ស់រដ្ឋបាលវែតតៃព្រះេហិារព�ចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ិងវលើកទិស
វៅការងារឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម ម្ស 
សភុា វទសរដ្ឋម្រ្តៃ ីទទួល�្ទាុកវ�សកកមមា្ិវសស វៅ
សាលាវែតតៃព្រះេហិារ នាថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ពចរឹង 
គរឹមពស៊ា្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបា្
អវញជ ើញនាយំក្េកិាវៅចូលរមួរខំលកទុក្ខពគរួសារស្វលាក
សា្់ យ ូស៉ជិកពករុមព�រឹកសា�ំុខព្កបាក ់ពសរុកសទារឹងពតង ់
វែតតៃកំ្ងច់ាម។

2នាថ្ងៃទី៤ ្ិងថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម
លបី សារ បី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ចូលរមួកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងគណៈកមមាការ
ព្រះេហិារចំ្ ួ្១៤ ព្មទាងំបា្្្ស្វ្សាយវសចកតៃីខណនាំ
រ�ស់ចាងហាវ ងថ្គណៈដរឹកនាឥំសាលា មកម្ពុជា ្ិងព�មុែ
រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជាសតៃី្ី ការ�ងាក រទ�ស់ាក តជំ់ងឺឆលាងកូេដី-19 
ដល់ថានា កដ់រឹកនាឥំសាលា ម វៅពសរុកទរឹក�ូ វែតតៃកំ្ត។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម សត 
ណាឌ្បី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃម 
សួ្  ល្ ់ស៉ជិក ្ិងវលាកជំទាេ ឯម ផលាមុ្បី 
ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចូល
រមួកនាុង្ិធ�ីិទស្នាិបាត�ូកសរុ�លទ្ធ្លការងាររ�ស់រដ្ឋ-
បាលវែតតៃវសៀមរា� ព�ចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ ិងវលើកទិសវៅ
ការងារឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់
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សវមដៃច្ិជយ័វសនា ដទៀ បញ ់ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្ដៃី រដ្ឋម្រ្ដៃី
ពកសួងការរារជាតិ វៅសាលព�ជុំសាលាវែតតៃវសៀមរា�។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម មួង 

្រ៉យ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ចូលរមួកនាុង្ិធ�ីុណ្យស្វលាកេរវស្ីយព៍តី ពសាយ ស 
នាយកខ ន្ាកព�ឆ្ងំបាតកមមា ្ិងកូដកមមាថ្សនាងការោ្ឋ ្
្គរបាលវែតដៃរត្គិរ ីវៅភូមអិូរក្តៃិល សងាក ត�់រឹងកខ្្សង 
ពករុងបា្លុង វែតដៃរត្គិរ។ី

2នាថ្ងៃទី១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ជា 
ច័្ ្ទដទវបី ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបា្
អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធ�ីុណ្យ�ញ្ចុ រះែណ្សី៉ វៅេតតៃរត្-
វរាធិ៍ញណ ភូមខិព្កវរាធិ៍ ពសរុកសីុធរកណាតៃ ល វែតតៃ
ថព្ខេង។

2វលាកជំទាេ ឃួ្  ឃុ្ ឌ្បី ស៉ជិកាគណៈកមមាការ
ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ចូលរមួជាគណៈអធិ�តីកនាុង្ិធ�ីុណ្យ ក្ ពបាកម់ហា-

សាមគ្គី ្ិងសវ ្៉ព ធសមទិ្ធ្លនានា វៅសាលា�ឋមសិកសា

ែសាចជី់រស់ ្ ិង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងវលាក
យយ វលាកតា ៉ មងី �ង�្អូ្ព�ជា្លរដ្ឋ ្ ិងសិសសា-
្ុសិស្ស វៅសាលា�ឋមសិកសាែសាចជី់រស់ �ុំកំ្ងវ់ោ 
ពសរុកកំ្ងស់ាវ យ វែតតៃកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ
២០២០។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ�តីកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធ្ល
ការងាររ�ស់ពសរុកកំ្ងស់ាវ យព�ចាខំែកុម្ភៈ ្ិងទិសវៅ
ការងារព�ចាខំែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលព�ជុំសាលា
ពសរុកកំ្ងស់ាវ យ វែតតៃកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ
២០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យទក្ខិណា្ុ�្ទា្គពម�១់០ឆ្នា  ំ
ឧទទាសិកុសលជូ្ដល់ដួងេញិ្្ញ ណក្ខ្្ធឧបាសិកា ឯក ដអម 
្ិងឧបាសក ជា ម៉្ វៅេតតៃសងឃ់្លា ងំ ពសរុកស្ទាុក វែតតៃ
កំ្ ងធ់ំ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ�តីកនាុង្ិធីអ�អរសាទរែួ�វលើក

ទី១០៩ ទិវាអ្តៃរជាតិនារ ី៨មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅពសរុក
កំ្ ងស់ាវ យ វែតតៃកំ្ ងធ់ំ នាថ្ងៃទី៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖    

-ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធសួ្កំសា្តៃ “រមណីយ-

ោ្ឋ ្អូរពរាល ជា កុយ”  ្ ិងខចកអវំណាយជូ្ដល់ព�ជា្ល-
រដ្ឋពកីពកចំ្ួ្១៦០ពគរួសារ ្ិងវលាកពគរូ អនាកពគរូ សិសសា្ុ-
សិស្សចំ្ួ្៣០០នាក ់ព្មទាងំ្ិសាអាហារសាមគ្គី វៅ

ភូមអិូរពរាល សងាក ត�ុ់ស្ូេ ពករុងសំវរាង វែតតៃឧតតៃរ៉្ជយ័ 
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នាថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ិទស្នាិបាត�ូកសរ�ុលទ្ធ្លការងារ

ព�ចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ ិងវលើកទិសវៅការងារឆ្នា ២ំ០២០ វពកាម

អធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចពកឡាវហាម ស ដខង 

ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងមហាថ ទ្ា វៅសាលមវហា-

ពស្សទារឹងសខងក សងាក តស់ាវ យវបាោ  ពករុងបាតដំ់�ង វែតតៃបាត-់

ដំ�ង នាថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ពសបី ដ្រ្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ជ�ួសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ វមភូមិ
វៅអធិការេតតៃ វដើម្វី�វងយល់អំ្ីកមមាេធិីសវ ្៉ព ធសមទិ្ធ-

្លនានាកនាុងេតតៃ វៅកនាុង�ុំសរឹងហា ពសរុកសំវរាង វែតតៃតាខកេ 

នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។  

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យ�ញ្ចុ រះែណ្សី៉ ្ ិងសវ ្៉ព ធសម-ិ

ទ្ធ្លនានា វៅេតតៃមង្គលសិលា (វៅេតតៃអង្គវោល ) វពកាម

អធិ�តីភា្ឯកឧតតៃមកិតតៃិ្ីតវិកាសល�ណិ្ត ្ិ៊រ្ ឈិ្  

ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីទទួល�្ទាុកទីសតៃីការគណៈរដ្ឋ-

ម្រ្តៃី វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម សាយ ្រូរ ិ្  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងព�ជា-

្លរដ្ឋ វៅភូមវិរ ើល �ំុដូ្តី ពសរុក្ញខពកក វែតតៃត្ូង�មាុ ំ 

នាថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិងខចកអវំណាយ

ជាកងជូ់្សិសសា្ុសិស្សពកីពកកនាុងពសរុកចំ្ ួ្�ីគឺ៖ ពសរុក

កំចាយ៉រ ពសរុរ៉សខ�ក ្ិងពសរុក្ញខពកក វពកាម

អធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហា្ញចពកី

ដហង សរំ ិ្  ព�ធា្រដ្ឋសភា ្ិងវលាកជំទាេ វៅភូមិ

អ្លាងថ់ពជ �ុំកក ់ពសរុក្ញខពកក វែតដៃត្ូង�មាុ ំ នាថ្ងៃទី២១ 

ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួ្ិធីសវ ្៉ភ ធ្លាូេវ�តុង សាលាមវតតៃយ្យស�គម្៍

្ិងសមទិ្ធ្លនានា វៅកនាុងេតតៃកបាលដំរ ី�ុំពតរាងំ្លាុង 

ពសរុក្ញខពកក វែតដៃត្ូង�មាុ ំ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមនីា ឆ្នា  ំ

២០២០។ 

2ឯកឧតតៃម ដទ្ យទុ្ធបី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាល៖

-ជាមយួ រ្ឹងពករុមព�រឹកសាសងាក តខ់ក� ពករុងខក� វែតតៃខក� 

វៅសាលាសងាក តខ់ក� វដើម្វី�វងយល់អំ្ ី ការអ្ុេតតៃ

ចបា�ស់តៃី្ី ការពគ�ព់គងរដ្ឋបាល�ំុ សងាក ត ់្ិងការ្តៃល់

វសវារដ្ឋបាល វសវាសាធារណៈ នាថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ំ

២០២០។

-្ិងអ�រ់ខំណនាពំ�ជា្លរដ្ឋឱ្យយកចិតតៃទុកោកវ់លើក

កម្ពស់សុែុ៉លភា្ ្ិងខ្ទាអំនាមយ័ ព្មទាងំបា្

ឧ�ត្ថម្ភស ្៉ភ រសព៉�ស់ាងសង�់ង្គ្អ់នាមយ័ចំ្ ួ្៥០

កខ ល្ាង ្ិង្េកិាមយួចំ្ួ្ជូ្ព�ជា្លរដ្ឋពកីពកចំ្ួ្៥០

ពគរួសារ នាថ្ងៃទី៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ សុបី 

វណណា ថ្ ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបា្

អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីអ�អរសាទរែួ�វលើកទី១០៩ ថ្

ទិវាអ្តៃរជាតិនារ ី៨មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ រ�ស់ស៉គមនារ ី
កម្ពុជាវដើម្សី្តៃិភា្ ្ ិងអភេិឌ្ឍ្វ៍ែតតៃកំ្ងច់ាម ព្មទាងំ

ចុរះសួរសុែទុក្ខ  ្ិងនាយំកអំវណាយមយួចំ្ ួ្ វៅជូ្

នារខីដលជា�វ់ៅកនាុង្ ្្ធនាោរវែតតៃកំ្ងច់ាម ព្មទាងំ

ជួ�សំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខកុ៉រកំពរា ្ ិការ គ ្ លាង ់

្ិងវរៀ�ចំមហាូ�អាហារឱ្យកមាួយៗទទួលទា្៕

 ការទទួលរាក្យ្រណតៃរឹ ង

2កនាុងអ�ុំងខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០វ្រះ ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ទទួលរាក្យ�ណតៃរឹ ងចំ្ ួ្៣ករណី វធវើលិែិតអ្តៃរាគម្វ៍ៅពកសួង 

សា្ថ �័្ រាក់្ ័្ ្ធ វដើម្វីោរះពសាយចំ្ួ្៣ករណី ្តៃល់្ត័៌៉ ្វៅ ្៉ច ស់�ណតៃរឹ ង្ីចំណាតក់ាររ�ស់គណៈកមមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ ួ្៣ករណី កំ្ុង្ិ្ិត្យសិកសាចំ្ួ្៤ករណី ្ ិងទទួលឯកសាររាក្យ�ណតៃរឹ ងខដលពកសួង សា្ថ �័្ រាក់្ ័្ ្ធ

ចមលាងជូ្មកគណៈកមមាការនានារ�ស់ព្រឹទ្ធសភា វដើម្ជូី្ពជា�ចំ្ួ្១០ករណី៕ 



សកម្មភាពគណៈកម្មការ36
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សកមមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរមួក្ងុ្ិធបីដផ្សងៗ

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ស៉ជិក ស៉ជិកា
ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ ួ្៧រូ� បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ្ិភាកសា
វពតៀមវរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុភា្ជាថដគូអាសីុ-អឺរ ោុ�វលើកទី១១ 
វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម�ណិ្ត ងួ្  ញុលិ អ្ុព�ធា្
ទី១រដ្ឋសភា ្ិងជាព�ធា្គណៈកមមាការវរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុ 
វៅេ ិ៉ ្រដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ស៉ជិក ស៉ជិកា
គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ ួ្៥រូ� បា្អវញជ ើញចូលរមួ
ជាកិតតៃយិសកនាុង្ិធីអ�អរសាទរែួ�វលើកទី១០៩ ទិវាអ្តៃរ-
ជាតិនារ ី៨មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមព�ធា្�ទ“៉្ស្តៃិ-
ភា្៉្ការវលើកកម្ពស់សមភា្វយ្ឌរ័” វពកាមអធិ�តី-
ភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា ហ៊ុ្ 
សស្ នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅ
មជ្ឈមណ្លស្នាិបាត ្ិង្ិ្រ័ណ៍វការះវ្ពជ។ 

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ស៉ជិក ស៉-
ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ួ្១១រូ� បា្អវញជ ើញចូលរមួជាកិតតៃិយស
កនាុង្ិធ�ីុណ្យទវ្លាវលើកទី៦ ឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមព�ធា្�ទ
“ទវ្លាថ្ស្តៃិភា្ ទវ្លាថ្េ�ិុលភា្” វពកាមអធិ�តីភា្ដ៏
ែ្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា ហ៊ុ្ សស្ 
នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅពករុងបាតដំ់�ង 
វែតតៃបាតដំ់�ង។

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម យង៉់ 
សសម ព�ធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ចូលរមួកនាុងស្នាសីិទចក្ខុេស័ិយព�វទសកម្ពុជាឆ្នា ២ំ០២០ 
វពកាមព�ធា្�ទ "កិច្ចស�ការកនាុងការកសាងវ�ោ្ឋ រចនា
សម្ព័្ ្ធសព៉�ទី់ពករុងឆ្លា តនាអនាគត" វៅសណា្ឋ ោរសុខា
ភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម�ណិ្ត 
ម៉ុង ឫទ្ធបី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ
ទទួលជួ�្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម ដវង សាខុ្ 

រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងកសិកមមា រុកា្ខ ព�៉ញ់ ្ិងវ្សាទ ្ិងពករុម
ស៉គមអនាកចិញ្ច រឹមសតវកម្ពុជា វដើម្ី្ ិភាកសា ្ិងជំរុញការ
ចិញ្ច រឹមពជរូកឱ្យបា្កា្ខ់តវពចើ្ វដើម្�ីំវ្ញតពមរូេការទី្សារ
ឱ្យបា្ពគ�ព់ោ្ ់ឈ្្វៅកាត�់្្ថយការនាចូំលពជរូកមក
្ីព�វទសនានា វៅវភាជ្ីយោ្ឋ ្Toklok។ 

2នាថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ទបី 
្ូររ៉ាសុបី ព�ធា្ វលាកជំទាេ ឃួ្  ឃុ្ ឌ្បី ស៉ជិកា
គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម ម៉្្់ ដឈឿ្ 
អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចូលរមួ
ជាកិតតៃិយសកនាុងទិវា “ ASEM DAY ”  ្ ិងការោកត់ាងំសតៃង់
រ�ស់ពករុមការងារ Slide Events ទាងំ៧ វដើម្�ីវងកើ្ការ
យល់ដរឹង្ីកិច្ចព�ជំុអាសីុ-អឺរ ោុ�ដល់្ិស្សតិ ្ិង្លរដ្ឋកម្ពុជា 
អំ្ីការវធវើជា ្៉ច ស់្ទារះវរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុកំ្ូលអាសីុ-អឺរ ោុ�វលើក
ទី១៣ កនាុងឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម ពបក់ 
សខុុ្  ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងការ�រវទស ្ ិង
ស�ព�តិ�តតៃិការអ្តៃរជាតិ វៅសួ្ចបារមុែេតតៃ�ុទុមេតតៃ ី
រាជធា្ីភនាវំ្ញ។ 

2នាថ្ងៃទី១៨ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ទបី 
្រូរ៉ាសុបី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងវលាកជំទាេ 
ម្្ សអំា្ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យស្ឧបាសិកា ឈរឹម សដំអឿ្ 

ត៉ៃ យ�វងកើតរ�ស់វលាកជំទាេ ឯម ្រ៉ុណាណា  តំណាងរា្រសតៃ
មណ្លវែតតៃវរាធិ៍សាត ់វៅវគ�ោ្ឋ ្ស្វែតតៃវរាធិ៍សាត។់
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2វលាកជំទាេ ទបី ្រូរ៉ាសុបី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-វរៀ�ចំ្ិធី្ិសាបាយសាមគ្គី កនាុងឱកាសអ�អរសាទរ
ែួ�វលើកទី១០៩ ទិវាអ្តៃរជាតិនារ ី៨មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅ
វភាជ្ីយោ្ឋ ្ Banana leaf ភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៣ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ចូលរមួជាកិតតៃិយស្ិធីសវ ្៉ព ធភា្យ្តៃវាោ �ូ្ីព្រុចខសល 
វៅស៉គមសម្ព័្ ្ធភា្បារាងំវែតតៃវសៀមរា� នាថ្ងៃទី៤ ខែ
មនីា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួ�្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងវលាក Nicolas Dervaux 
នាយក�ណាដៃ ញ�រវទស តំណាងរោ្ឋ ភបិាលស�្័្ ្ធ
វាោ �ូ្ីព្រុចខសលព�ចាពំ�វទសវេៀតណាម វៅស៉គម-
សម្ព័្ ្ធភា្បារាងំវែតតៃវសៀមរា� នាថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០២០។  

-ជាអធិ�តីភា្កនាុងស្នាបិាត�ូកសរុ�លទ្ធ្លការងារ
រ�ស់គណៈកមមាការសាខាស៉គមនារកីម្ពុជាវដើម្សី្តៃិភា្ 
្ិងអភេិឌ្ឍ្វ៍ែតតៃវរាធិ៍សាត ់ព�ចាឆំ្នា ២ំ០១៩ ្ិងទិសវៅ
ឆ្នា ២ំ០២០  វៅសាលព�ជុំសាខាស៉គមនារកីម្ពុជាវដើម្ី
ស្តៃិភា្ ្ិងអភេិឌ្ឍ្វ៍ែតតៃវរាធិ៍សាត ់នាថ្ងៃទី៥ ខែមនីា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុងស្នាិសីទសតៃី្ី “ ្ ិភ្ភាសាបារាងំនាវ្ល
�ច្ចុ�្្នា” វធវើបាឋកថាវោយវលាក Michel Foucher អតីត
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ្ិងជាសា្រសាតៃ ចារ្យភូមសិា្រសតៃ្វយបាយ 
វៅេទិយាសា្ថ ្បារាងំព�ចាកំម្ពុជា នាថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ម៉ុម 
ជរឹមហ៊ុយ ព�ធា្ ្ិងឯកឧតតៃម ម៉្្់ ដឈឿ្ អ្ុព�ធា្
គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចូលរមួជាកិតតៃិ-
យសកនាុង្ិធីវពសាចព្រះសុគ្្ធវារ ី ព�វគ្សវមតៃចព្រះវរាធិ-
េង័្ស អំ លរឹមដហង សវមតៃចព្រះសង្សនាយករងទី១ សវមតៃច
ព្រះេ្រត័ ណយ ពចរឹក សវមតៃចព្រះសង្នាយករងទី២
សវមតៃចព្រះឧតតៃមេងសា មួង រ៉ា សវមតៃចព្រះសង្នាយករង
ទី៣ ថ្គណៈសង្នាយក ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា
វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនា-
�តីវតវជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា ្ិងសវមតៃចកិតតៃពិ រ្ឹទ្ធ�ណិ្ត។

2នាថ្ងៃទី៩  ខែមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  ឯកឧតតៃម  គង់ 
សារាជ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ចូលរមួកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធោកឱ់្យវព�ើពបាស់ជា្លាូេការ ្លាូេជាតិ
វលែ៥៥សរុ�ព�ខេង១៨២,១៦គ.ម វែតតៃវរាធិ៍សាត ់ចា�់
្ី្លាូេជាតិវលែ៥ (គ.ម១៩១) វៅវាលខេង ្មាោ (ព្ំខដ្
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កម្ពុជា-ថ្) ្ិង្ិធីវ�ើកការោ្ឋ ្សាងសង់្ លាូេជាតិវលែ១០ 
្ីសំ�ូត (វែតតៃបាតដ់ំ�ង) វាលខេង (វែតតៃវរាធិ៍សាត)់ វៅ
ដល់ពករុងវែមរភូមិ្ ទា (វែតតៃវការះកុង) ព�ខេងសរុ�១៩៨,៧១
គ.ម វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហា-
វសនា�តីវតវជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា វៅសាលា�ឋមសិកសា �៊ាុ្ ខស្ ព�វ ោ៉ យ 
ភូមពិ�វ ោ៉ យ �ុំព�វ ោ៉ យ ពសរុកវាលខេង វែតតៃវរាធិ៍សាត។់

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ឯកឧតតៃម ្រ៉ុល 
លរឹម អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងវលាកជំទាេ 
មុំ សណាតៃ ្រ់ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ្ិ្ិត្យែលារឹមសារឯកសារសព៉�់
វពតៀមវៅចូលរមួកិច្ចព�ជំុគណៈកមមាការ្វយបាយ ្ិង
គណៈកមមាការកិច្ចស�ព�តិ�តតៃកិារ ្ិងអភេិឌ្ឍ្ថ៍្សភា
្ិយយភាសាបារាងំ (APF) វៅទពីករុង�៊ាុយកាវរ ោស ថ្
ព�វទសរ ោូ ោ៉ ្ី វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម ឈាង វុ្ 
ព�ធា្គណៈកមមាការទី៥ ថ្រដ្ឋសភា ្ិងជាអ្ុគណៈកមមា-
ការ្វយបាយថ្ពករុមសភាជាតិកម្ពុជាAPF វៅសាល
ព�ជំុ�នាទា យពសី ថ្េ ិ៉ ្រដ្ឋសភា។

2ឯកឧតតៃម ម៉្្់ ដឈឿ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមា-
ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធវី�ើកមវហាពស្សិល្ៈ
យុេជ្ទូទាងំព�វទសវលើកទី២២ ឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមអធិ-
�តីភា្វលាកជំទាេ ដភឿង សកណុា រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួង
េ�្ធម ៌្ិងេចិពិតសិល្ៈ វៅសាលស្នាសីិទចតុមុែ នា
ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ។

-ចូលរមួកនាុងេគ្គ្្ស្វ្សាយការងារវ�វងយល់អំ្ី ្ ីតេិធិី
្ិ្ិត្យ�ញជ ីវឈ្មា រះ ្ ិងការចុរះវឈ្មា រះវបារះវឆ្នា ត ឧវទទាសនាម
វោយឯកឧតតៃម ដសាម សរូ បីដា អគ្គវលខាធិការង គ.ជ.� 
្ិងស�ការ ីជូ្ពករុមព�រឹកសាសងាក ត ់ថ្ែណ្ទាងំ១៤ វៅ
រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធ�ិីទទិវា "េ�្ធមជ៌ាតិ ៣មនីា" 
វលើកទី២២ មវហាពស្សិល្ៈយុេជ្ទូទាងំព�វទស ឆ្នា ំ

ទី៦ ្ិងវរៀ�ចំ្ិធីជូ្រា្រងាវ ្ជ់យ័លាភសីានា ថដសិល្ៈ
យុេជ្ទូទាងំព�វទស វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់
សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា ហ៊ុ្ សស្ នាយក-
រដ្ឋម្រ្តៃ ីថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅមជ្ឈមណ្លស្នាិបាត 
្ិង្ិ្រ័ណ៍វការះវ្ពជ នាថ្ងៃទី៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ឆាយ វណាណា  វលខាធិការគណៈកមមា-
ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញវោរ្េញិ្្ញ ណក្ខ្្ធស្
ឯកឧតដៃម មសាស ់លាស ់្ិងបា្នាយំក្េកិារ�ស់សវមតៃច
េ�ុិលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា ជូ្ដល់ពករុមពគរួសារស្ វៅវគ�ោ្ឋ ្ស្
រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2វលាកជំទាេ មុំ សណាតៃ ្រ់ វលខាធិការគណៈ-
កមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ចូលថាវ យ�ង្គំោល់ ព្រះករុណាជាអ ្៉ច ស់ជីេតិតមកល់
វលើត្ូង ្ិងសវមតៃចព្រះមហាក្សពតី ព្រះេររាជ៉តាជាតិខែមារ 
កនាុងឱកាសអ�អរសាទរែួ�អ្ុសសាេរយីវលើកទី១០៩ ទិវា
អ្តៃរជាតិនារ ី៨មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមព�ធា្�ទ “៉្
ស្តៃិភា្  ៉ ្ការវលើកកម្ពស់សមភា្វយ្ឌរ័“  វៅ
ព្រះ�រមរាជវាងំ នាថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាកិតិតៃយសកនាុង្ិធី “យុទ្ធនាការនារេីយ័វកមាង
វឆ្្ព រះវៅភា្ជាអនាកដរឹកនា“ំ វៅសាលាែណ្ចបារអំវៅ 
រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៥ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម សាយ 
្ូររ ិ្  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ចូលជូ្្រសវមតៃចធមមាេសុិទ្ធេងសា ដៅ ទបី ដហង សរំ ិ្  
កនាុងឱកាសចវពមើ្ ជនាមា យុគពម�៨់២ឆ្នា  ំឈ្្ចូល៨៣ឆ្នា  ំ
វៅែណ្ចំការម្ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ជា 
ច័ ្្ទដទវបី ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបា្
ដរឹកនាចំលនា្រសតៃីតំណាងពករុង វែតតៃ ចូល�ង្គំោល់ព្រះ្រ

្៉ច ស់ក្សពតី ម៉្រ បី កនាុងឱកាសអ�អរសាទរែួ�វលើកទី១០៩ 
ថ្ទិវាអ្តៃរជាតិនារ ី៨មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅរាជដំណាក់
វាលស្ូេ រាជធា្ីភនាវំ្ញ៕
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អគ្គដលខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភាព្រជុ្ំរូកសរ្ុរលទ្ធផលការងារព្រចាសំខកមុ្ៈ
្ិងកំណត់ទិសដៅការងារសខមបីនា ឆ្ា២ំ០២០

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ អគ្គវលខាធិការ-
ោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្វរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធ្លការ-
ងារព�ចាខំែកុម្ភៈ ្ិងវលើកទិសវៅការងារខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០
វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការ
ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង ថ្េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធ-
សភា វោយ៉្ការអវញជ ើញចូលរមួ្ីថានា កដ់រឹកនាពំគ�អ់ង្គ-
ភា្ចំណុរះអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា ចា�់្ ីអ្ុព�ធា្
នាយកោ្ឋ ្វ�ើង។

កិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធ្លការងារព�ចាខំែកុម្ភៈវ្រះ ក៏
៉្ការវ�ើងវធវើវសចកតៃរីាយការណ៍អំ្ ី លទ្្ធ លការងារ
ព�ចាខំែកុម្ភៈ ្ិងវលើកទិកវៅការងារខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ 
វោយអ្ុព�ធា្នាយកោ្ឋ ្អភេិឌ្ឍ្ធ៍្ធា្ម្ុស្ស 
ព�ធា្សតៃីទីនាយកោ្ឋ ្ពសាេពជាេចបា� ់្ិងព�ធា្នាយក-
ោ្ឋ ្្ត័៌៉ ្េទិយា។

�នាទា �់្ ីសាតៃ �វ់សចកតៃីរាយការណ៍រ�ស់នាយកោ្ឋ ្ទាងំ�ី
រចួមក ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្
ជព៉�ជូ្អង្គព�ជំុអំ្ីសភា្ការណ៍អ្តៃរជាតិ តំ�្ ់្ិង
សភា្ការណ៍ជាតិ ព្មទាងំវធវើការ�ូកសរុ�លទ្ធ្លការ-
ងាររ�ស់អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាវោយកតស់ ្៉គ ល់
វ�ើញថា នាខែកុម្ភៈវ្រះ ព រ្ឹទ្ធសភាស្ថិតកនាុងអ�ុំងវ្ល
េសិ្សមកាល ដូចវ្រះអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្
វ ត្ៃ តការយកចិតតៃទុកោកែ់្ពស់ជាអាទិភា្វលើមុែងារតាម-
ោ្ការអ្ុេតតៃចបា� ់វោយបា្្តៃល់វសវាជូ្គណៈកមមាការ
ជំនាញទាងំ១០ ចុរះវ�សកកមមាវៅរាជធា្ីភនាវំ្ញ ្ិង
តាម�ណាតៃ វែតតៃ ពករុង ្ ិងជ�ួសេនាការការងារជាមយួ្រឹង
ពកសួងនានាបា្យោ ងល្អព�វសើរ។ ចំវរារះមុែងារតំណាង 
អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្្តៃល់វសវាជូ្ស៉ជិក 
ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ស�ការជាមយួ រ្ឹងពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគ
ចិតតៃចុរះ្ិ្ិត្យ ្ ិង្យាបាលជំងឺជូ្ព�ជា្លរដ្ឋ វរៀ�ចំវេទិកា

្ិងអមដំវណើ រស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចុរះតាមមូលោ្ឋ ្ វដើម្ី
វ�វងយល់អំ្ីសុែទុក្ខ វោរះពសាយ�ញ្ហា ព��ម ្ិង
សំណូម្រនានារ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋ។ ចំខណកឯមុែងារ
អភេិឌ្ឍ្ស៍ា្ថ �័្  អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ែិតែំ
ខកសពមរួលរចនាសម្ព័្ ្ធអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាឱ្យ
បា្កា្ខ់តសមពស�តាម�រ�ិទ្មាី�ខ្្ថមវទៀត។ ទ្ទារឹម រ្ឹង
វ្រះ ការ�វងកើ្សមត្ថភា្ពសាេពជាេ ការវព�ើពបាស់ព�្័្ ្ធ 
ICT កនាុងការអ្ុេតតៃការងារព�ចាថំ្ងៃ ្ ិងែិតែំជំរុញការ្តៃល់
វសវាឱ្យបា្ោ�ព់�វសើរ វ�ើយ�្តៃែិតែំខកលម្អវសវាទាងំ
ឡាយឱ្យវព�ើពបាស់ព�្័្ ្ធ�វច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ្ជាអតិ�រ៉
វដើម្កីាត�់ ្្ថយការវព�ើពបាស់ពកោស។ ព្មជាមយួោនា វ្រះ 
ការ្ពងរឹងកិច្ចស�ព�តិ�តតៃិការអ្តៃរជាតិ ព រ្ឹទ្ធសភា អគ្គ-
វលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា បា្ចូលរមួអ្ុេតតៃវោល្វយ-
បាយ្ពងរឹងទំនាកទ់ំ្ងខាងកនាុង ្ិង្ពងីកទំនាកទ់ំ្ងខាង
វពរៅ វដើម្�ីវងកើ្ជំវ្ឿទុកចិតតៃឱ្យបា្ែ្ពស់្ីសំណាកថ់ដគូ
ទាងំអស់រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា កនាុង្យ័�វងកើ្កិច្ចស�ព�តិ�តតៃកិារ
ឱ្យកា្ខ់តព�វសើរព�ក�វោយថ្លា ក្ ខ្មវទៀត។

វោយខ�កសព៉�ទិ់សវៅខែមនីាខាងមុែវ្រះ ឯកឧតតៃម
អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់ា ព រ្ឹទ្ធសភាកំ្ុងស្ថិត
កនាុងអំ�ុងវ្លេសិ្សមកាល ដូចវ្រះអង្គភា្ខដលរាក់្ ័្ ្ធ 
ពតរូេវរៀ�ចំរបាយការណ៍ចវនាលា រះសមយ័ព�ជុំព រ្ឹទ្ធសភាវលើក
ទី៤ ្ិងទី៥ ្ីតិកាលទី៤ ឱ្យបា្ទា្វ់្លវេលា ្ិងវពតៀម
វរៀ�ចពំ�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយ ៍្ិងសមយ័ព�ជំុ
េសិាមញ្ញ ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ីតិកាលទី៤ ្ ិងកំណតឱ់្យពគ�អ់ង្គភា្
ចំណុរះអគ្គវលខាធិកាោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា �្តៃ្តៃល់វសវាពទពទង់
ដល់មុែងារទាងំ៥រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិង�្តៃែិតែំ្ពងរឹង
សមត្ថភា្ម្រ្តៃ ីវដើម្ី្ តៃល់ភា្ស័កតៃិសិទ្ធិកនាុងការ្តៃល់វសវា
ជូ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាឱ្យកា្ខ់តល្អជាលំោ�៕់

អត្ថ�ទ៖ ្ុត សច្ចៈ រូ�ភា្៖គង ់យោ រ ី្ )

ឯកឧតតៃម អ៊ាុំ សារ រឹទ្ធ អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ 

ទិដ្ឋភា្កិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�
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សកមមាភា្ថ្្ក់�រឹកនាអំគ្គដលខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា
ចូលរមួកិច្ព្រជុំ ្ិង្ិធបីដផ្សងៗ

2នាព រ្ឹកថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម អ៊ុ ំ

សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជាអធ�ិតី-

ភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួ្រឹងថានា កដ់រឹកនា ំថ្អគ្គនាយកោ្ឋ ្

វសវាចបា� ់្ិងសមូ�ភា្ខដ្ដី វៅសាលព�ជុំ្ិវសស 

េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា៕

2នារវសៀលថ្ងៃទី៩ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជាអធិ�តី-

ភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុសតៃី្ី ការអ្ុេតតៃ្េកិារ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភាឆ្នា ំ

២០២០ វោយ៉្ការអវញជ ើញចូលរមួ្ីថានា កដ់រឹកនា ំ្ិង

ម្រ្តៃីជំនាញ ថ្អគ្គនាយកោ្ឋ ្រដ្ឋបាល ្ិង�ិរញ្ញ េត្ថុ វៅ

សាលព�ជុំ្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា៕

2នារវសៀលថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជាអធ�ិ-

តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុសតៃី្ី ការងារសព៉�អ់្ុេតតៃនាវ្លខាង

មុែ វោយ៉្ការចូលរមួ្ីថានា កដ់រឹកនាអំង្គភា្រាក់្ ័្ ្ធ 

ចំណុរះអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលព�ជុំ្ិវសស 

េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម អ៊ុ ំ

សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជាអធ�ិតី-

ភា្កនាុង្ីធី�រចិា្ច គឈ្ម ្ិង្្ស្វ្សាយអំ្ ីអត្ថព�វយជ្៍

ថ្ការ្តៃល់ឈ្ម កនាុងឱកាសអ�អរសាទរែួ�វលើកទី២១

ឆ្នា  ំថ្ថ្ងៃ�វងកើតព រ្ឹទ្ធសភាថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាវ�ើង

េញិ (២៥ មនីា ១៩៩៩-២៥ មនីា ២០២០) វៅសាល

សិកា្ខ សាលា�ណាណ ល័យព្រឹទ្ធសភា៕ 
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សកមមាភា្ថ្្ក់�រឹកនាអំគ្គដលខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា
ចូលរមួកិច្ព្រជុំ ្ិង្ិធបីដផ្សងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជាអធ�ិតី-

ភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធ្លការងារព្មទាងំកំណត់

ទិសវៅការងារ�្តៃ ្ិងសភា្ការណ៍្មា ីវោយ៉្ការ

អវញជ ើញចូលរមួ្ីថានា កដ់រឹកនាពំគ�អ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គវលខាធិ-

ការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ចា�់្ ីព�ធា្ខ្នាកវ�ើង វៅសាលសិកា្ខ

សាលា�ណាណ ល័យព្រឹទ្ធសភា៕

2នារវសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 

ដឡាក ឆាយ អគ្គវលខាធិការសតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ

ជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុអំ្ីការចូល្ិេតតៃ្រ៍�ស់ម្រ្តៃីរាជ-

ការដល់អាយុ៦០ឆ្នា ពំគ�ព់�វភទពក�ែណ្ (ក ែ ្ ិងគ) 

វៅសាលព�ជុំ្ិវសសព្រឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតដៃម ដឡាក 

ឆាយ អគ្គវលខាធិការសតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជាអធិ-

�តីវ�ើក្ិធវីធវើបាឋកថាសដៃី្ី ការអ�រ់ ំ្ នាតគ់ំ្ ិត តាមលំនាំ

ព្រះ្ុទ្ធសាសនា ខដលឧវទទាសនាមវោយព្រះភកិ្ខុេជិរ�្វញ្្ញ  

គូ សភុា្ ជូ្ដល់ថានា កដ់រឹកនា ំ្ិងម្រ្តៃីរាជការថ្អគ្គ-

វលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលសិកា្ខ សាលា�ណាណ -

ល័យព្រឹទ្ធសភា៕

2នារវសៀលថ្ងៃទី៣ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ គណៈព�តិភូ

អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម សកវ

ចា្់ណា អគ្គនាយក ថ្អគ្គនាយកោ្ឋ ្្ត័៌៉ ្ ្ិង

ទំនាកទ់ំ្ ងសាធារណៈ បា្អវញជ ើញវោរ្េញិ្្ញ ណក្ខ្្ធ

ស្ឧបាសិកា ម៉ុង គបីមសខុ �ងពសី�វងកើតរ�ស់ឯកឧតតៃម 

ម៉ុង ឫទ្ធបី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៣ថ្ព រ្ឹទ្ធសភា វៅវគ�-

ោ្ឋ ្ថ្ស្ កនាុងភូមិ្ មាី �ំុរវេៀង ពសរុកសំវរាង វែតតៃតាខកេ៕






