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ព្រឹទ្ធសភា ព្រជុំគណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្រៃយ៍

នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្បតិ៍  ទី១៨  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

មេលាម ោ៉ ង៨:០០នាទី គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា 

បា្ម�ើកកិច្ចព�ជំុមពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃច

េ�ិុលមសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-

ណាចពកកេ្ពុជា មោយ៉្រម�ៀ�វារៈ ដូចខាងមពកាេ៖

១-ពិនិត្យ និងស ម្រេច ម លីរបាយការណ៍ស្ីពី សករេ្មភាព

ការងាររបស់ ្ពរឹទ្ធសភា  មៅច ម្ល្ះសរេ័យ្បជុមំ លីកទី២ 

និង  មលីកទី៣ នីតិកាលទី៤។

២-ពិនិត្យ  និងស ម្រេច ជាមោលការណ៍អំពី  ការ មេ្វី

បច្ចុប្បន្នភាពរច្សរេ្័ន្ធរបស់អគ្គ មលខាេិការដ្្ន ្ពរឹទ្ធ-

សភា។

៣-កំណត់រ ម ប ៀបវារៈ  កាលបរិមចឆេទ  និងសមាសភាព

មលខាេិការ  សរេ័យ្បជុំម លីកទី៣  ្ពរឹទ្ធសភានីតិកាល

ទី៤។

�នាទា �់្ ីបា្្ិ្ិត្យ ្ិង្ិភាកសារចួេក គណៈក ម៉ា ធិការ

អចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា  បា្កំណតយ់កថ្ងៃ្ុធ  ទី២៤  ខែ

មេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មេលាម ោ៉ ង៨:០០នាទីព រ្ឹក មដើេ្បមី�ើក

សេយ័ព�ជំុមលើកទី៣ ព រ្ឹទ្ធសភា្ីតិកាលទី៤ មោយ៉្

រម�ៀ�វារៈខតេយួគឺ សាតៃ �រ់បាយការណ៍គណៈក ម៉ា ធិការ-

អចិថ្រ្តៃយ ៍សតៃី្ី សកេមាភា្ការងាររ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា មៅចមនាល រះ

សេយ័ព�ជំុមលើកទី២ ្ិងមលើកទី៣ ្ីតិកាលទី៤៕

(អត្ថ�ទ៖ មលាក មទ្ េករា រូ�ភា្៖ មលាក គង ់យោ រ ី្ )

ទិដ្ឋភា្ក ្នាុងកិច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

សមេដៃច េ�ុិលមសនាភកដៃី សាយ ឈុ ំដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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ព្រឹទ្ធសភា ព្រជុំគណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្រៃយ៍

ដ�ើម្ បីសដពមចដ�ើរដ្រៀ្រវារៈសខំា្់ៗចំ្ួ្៣

នារមសៀលថ្ងៃអងាគា រ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មេលា-

ម ោ៉ ង១៦:០០នាទី គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា 

បា្ម�ើកកិច្ចព�ជំុមពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃច

េ�ិុលមសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-

ណាចពកកេ្ពុជា មដើេ្បី្ ិ្ិត្យ ្ិងសមពេចមលើសំមណើ រ�ស់

គណ�ក្សព�ជាជ្កេ្ពុជាមលែ៖ ០១៨/១៩ល.គ.គក ចុរះ

ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ដូចតមៅ៖

១-្បកាសទទួលស្្ល់ឯកឧត្រេ  អ ៊រឹង  លាងហ៊ួ  ជា

សមាជិក ្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ មៅរេណ្ឌលភូរេិភាគទី៧ 

ជំនួសឯកឧត្រេ ជុំ វង ដែលបានទទួលរេរណភាព។

២-ម ្ជីសតំ្ង មោកជំទាវ កង ដៅរធ៍្ ជាសមា-

ជិកា និងជាមលខាេិការគណៈករេ្មការ ដែនការ វិនិ មោគ 

កសិករេ្ម  េនធានទរឹក  ឧតុនិយរេ  អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  និង

បរិស្្ន ជំនួសឯកឧត្រេ ជុំ វង។

៣-ចាតត់ំងឯកឧត្រេ  អ៊ រឹង  លាងហ៊ួ  ជាសមាជិក

្កុរេទី២  ននសមាជិក ្ពរឹទ្ធសភាគណបក្ស ្បជាជនករេ្ចុជា 

ជំនួសឯកឧត្រេ ជុំ វង។

�នាទា �់្ ីបា្្ិ្ិត្យ ្ិង្ិភាកសារចួេក គណៈក ម៉ា ធិការ-

អចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា  បា្កំណតយ់កថ្ងៃ្ុធ  ទី២៤  ខែ

មេសា  ឆ្នា ២ំ០១៩  មេលាម ោ៉ ង៨:០០នាទីព រ្ឹក  មដើេ្បមី�ើក

សេយ័ព�ជំុមលើកទី៣ ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ មោយ៉្

រម�ៀ�វារៈដូចខាងមពកាេ៖

១-្បកាសទទួលស្្ល់សមាជិក ្ពរឹទ្ធសភាថ្មី នីតិកាល

ទី៤។

២-ស្្ប់របាយការណ៍គណៈកមា្្េិការអចិ ន្តន្យ៍  ស្ីពី 

សករេ្មភាពការងាររបស់ ្ពរឹទ្ធសភា មៅច ម្ល្ះសរេ័យ្បជុំ

ម លីកទី២ និង ម លីកទី៣ នីតិកាលទី៤។

៣-មបាះម្ន្ត  ម្ជីស មរើសប ំមពញ  មោកជំទាវ  កង 

ដៅរធ៍្  ជាសមាជិកគណៈករេ្មការ ដែនការ  វិន ិមោគ 

កសិករេ្ម  េនធានទរឹក  ឧតុនិយរេ  អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  និង

បរិស្្ន  ្ពរឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤៕

(អត្ថ�ទ៖ មលាក មទ្ េករា រូ�ភា្៖ មលាក គង ់យោ រ ី្ )

សមេដៃច េ�ិុលមសនាភកដៃី សាយ ឈុ ំដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

ទិដ្ឋភា្ក ្នាុងកិច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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ព្រឹទ្ធសភាដ្រើកសម័យព្រជុំដ�ើកទបី៣ ព្រឹទ្ធសភា្បីតិកា�ទបី៤

នាព្រឹកថ្ងៃ្ុធ ទី២៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មេលាម ោ៉ ង 

៨:០០នាទី ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា បា្

ម�ើកសេយ័ព�ជំុមលើកទី៣ ្ ីតិកាលទី៤ មពកាេអធិ�តីភា្

ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃចេ�ិុលមសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្

ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ខដល៉្េតតៃ៉្

ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាចូលរេួចំ្ ួ្៥៤រ�ូ។

សេយ័ព�ជំុមលើកទី៣ម្រះ  បា្ដំមណើ រការមោយ៉្

រម�ៀ�វារៈដូចខាងមពកាេ៖

១-្បកាសទទួលស្្ល់សមាជិក ្ពរឹទ្ធសភាថ្មី នីតិកាល

ទី៤។

២-ស្្ប់របាយការណ៍គណៈកមា្្េិការអចិ ន្តន្យ៍ស្ីពី 

សករេ្មភាពការងាររបស់ ្ពរឹទ្ធសភា មៅច ម្ល្ះសរេ័យ្បជុំ

 ម លីកទី២ និង ម លីកទី៣ នីតិកាលទី៤។

៣-មបាះម្ន្ត ម ្ជសី មរើស បំ មពញ មោកជំទាវ  កង 

ដៅរធ៍្  ជាសមាជិកគណៈករេ្មការ ដែនការ  វិនិ មោគ

កសិករេ្ម  េនធានទរឹក  ឧតុនិយរេ  អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  និង

បរិស្្ន  ្ពរឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤។

រ ម ប ៀបវារៈទី១៖  ្បកាសទទួលស្្ល់សមាជិក ្ពរឹទ្ធសភា

ថ្មី នីតិកាលទី៤។

មយងតាេសាមា រតីអងគាព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយ៍

ព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ្ិងសេយ័

ព�ជំុមលើកទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា  នាព រ្ឹកថ្ងៃទី២៤  ខែមេសា  ឆ្នា ំ

២០១៩  ម្រះ  ឯកឧតតៃេ  អ ៊រឹង  លាងហ៊ួ  ពតរូេបា្ព�កាស

ទទួលសាគា ល់ជាស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា្មាី  ្ ីតិកាលទី៤  មៅ

េណ្ឌ លភូេភិាគទី៧  ជំ្ួសឯកឧតតៃេ  ជុំ  វង  ខដល

បា្ទទួលេរណភា្។  ស៉ជិក្មាីរ�ូម្រះ  ពតរូេមធវើសច្្ច

ព�ណិធា្េុ្ចូលកា្ត់ំខណង។

រ ម ប ៀបវារៈទី២៖  ស្្ប់របាយការណ៍គណៈកមា្្េិការ-

អច ិន្តន្យ៍ស្ីពី  សករេ្មភាពការងាររបស់ ្ពរឹទ្ធសភា  មៅ

ច ម្ល្ះសរេ័យ្បជុំ មលីកទី២  និង មលីកទី៣  នីតិកាលទី៤។

កនាុងអំឡុងម្លចមនាល រះសេយ័ព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាម្រះ ថ្នា ក់

ដរឹកនា ំគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយ ៍គណៈកេមាការនានា ពករុេ

ស៉ជិកា ពករុេភូេភិាគ ពករុេនានា ្ិងស៉ជិក ស៉ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ បា្រេួគ្នា ែិតែំ�ំម្ញភារកិច្ច

សមេដៃច េ�ុិលមសនាភកដៃី សាយ ឈុ ំដរឹកនាសំេយ័ព�ជំុមលើកទី៣ ព រ្ឹទ្ធសភា្ីតិកាលទ៤ី

ឯកឧតតៃេ អ ៊រឹង លាងហ៊ួ
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មរៀងៗែលួ្ ព�ក�មោយសាមា រតីទទួលែុសពតរូេែ្ពស់ មហើយ

សមពេចបា្លទ្ធផលខផលផ្កា   ជាគុណព�មយជ្ដ៍ល់ជាតិ 

្ិងព�ជា្លរដ្ឋ។

កនាុងរយៈម្ល�ីខែម្រះ ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ទទួលពាក្យ�ណតៃរឹ ង

ចំ្ួ្៧ករណី គណៈកេមាការនានាបា្ព�ជំុថផទាកនាុងចំ្ួ្ 

៥៨មលើក ចុរះម�សកកេមាកនាុងព�មទសចំ្ួ្៩មលើក ចូលរេួ

សិកាខា សាលា មេទិកា ្ិងកិច្ចព�ជំុនានាចំ្ួ្១៨៧មលើក 

ទំនាកទ់ំ្ ងជាេយួ្រឹងសា្ថ �័្ ជាតិ ្ិងអ្តៃរជាតិចំ្ួ្១៧

មលើក ចូលរេួ្ិធីផលូេការមផ្សងៗចំ្ ួ្២២៦មលើក ្ិងស៉-

ជិកគណៈកេមាការចុរះេូលោ្ឋ ្មោយខឡកចំ្ួ្២៨៩

មលើក។

ពករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ច្ភំូេភិាគ បា្មរៀ�ចំមេទិកា

សាធារណៈចំ្ួ្៤មលើក  មៅមែតតៃកំ្ងធ់ំ  កំ្ ងច់្េ 

�នាទា យ៉្ជយ័  ្ ិងមែតតៃបាតដំ់�ង  ចុរះពសាេពជាេព�េូល

្ត័៌៉ ្អំ្ី តពេរូេការច្បំាច ់�ញ្ហា ព�ឈេ ្ិងសំណូេ្រ

រ�ស់ពករុេព�រឹកសាឃំុ សងាកា ត ់្ិ្ិត្យការោ្ឋ ្ជីក សាតៃ រពសរះទរឹក 

្ិងដរឹកនាពំករុេពគរូម្ទ្យសមា័ពគចិតតៃចុរះ្ិ្ិត្យ ្ិង្យាបាល

ជំងឺជូ្ព�ជា្លរដ្ឋ  មៅមែតតៃកំ្ងស់្ពឺ  មការះកុង  តាខកេ 

កំ្ត  ខក�  ្ិងមែតតៃបាតដំ់�ង  ព្េទាងំចូលរេួកនាុង្ិធី

មផ្សងៗចំ្ួ្៣១មលើក។

ពករុេស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញជួ�សំមណរះ-

សំណាលសួរសុែទុកខាកុ៉រកពំពា មៅមែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ ្ិងជួ�

សំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងេ្រ្តៃីរាជការជានារ ីកនាុងឱកាស

ទិវាអ្តៃរជាតិនារ ី៨េនីា។

ការងារកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការអ្តៃរជាតិ ថ្នា កដ់រឹកនា ំស៉-

ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ពករុេេតិតៃភា្មទវភាគី ្ិង្ហុភាគី 

បា្អម ជ្ ើញចូលរេួេហាស្នាិបាត ស្នាិសីទ ្ិងកិច្ចព�ជំុ

អ្តៃរជាតិនានាចំ្ួ្៦មលើក។

ព រ្ឹទ្ធសភា សូេសខេតៃង្ូេការដរឹងគុណយោ ងពជាលមពរៅ

ចមំពារះការគ្ពំទដថ៏ ល្ថ្ល ្ីពគ�េ់ជ្ឈោ្ឋ ្ ្ិងពគ�ស់ា្ថ �័្  

ខដលញុំងឱ្យព រ្ឹទ្ធសភាដំមណើ រការមៅេុែមោយរលូ្ ្ិង

ល្អព�ថ្។ 

រ ម ប ៀបវារៈទី៣៖ មបាះម្ន្ត ម ្ជីស មរើស ប ំមពញ មោកជំទាវ

កង ដៅរធ៍្ ជាសមាជិកគណៈករេ្មការ ដែនការ វិនិ-

 មោគកសិករេ្ម  េនធានទរឹក  ឧតុនិយរេ  អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

និងបរិស្្ន ្ពរឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤។

មលាកជំទាេ កង ដៅរធ៍្ ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ពតរូេ

បា្សេយ័ព�ជំុមលើកទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ មបារះមឆ្នា ត

មពជើសមរ ើសជាស៉ជិកគណៈកេមាការខផ្ការ េ ិ្ ិមយគ 

កសិកេមា ធ្ធា្ទរឹក ឧតុ្ិយេ អភេិឌ្ឍ្ជ៍្�ទ ្ិង�រ-ិ

សា្ថ ្ មោយទទួលបា្សំមឡងគ្ពំទចំ្ួ្៥៤សំមឡង 

ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំេូល៕

(អត្ថ�ទ៖ មលាក មទ្ េករា រូ�ភា្៖ មលាក គង ់យោ រ ី្ )

សមេដៃចព�ធា្្.ស អម ជ្ ើញមបារះមឆ្នា តមពជើសមរ ើស�ំម្ញស៉ជកិគ/កទី៣្.ស

មលាកជំទាេ កង មៅរធ៍្
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សដមរៃចព្រមុខរ�្ឋសរៃបីទបី ទទួ�សារតាងំ្បីឯកអគ្គរ�្ឋទូត
សាធារណរ�្ឋសហ្័្្ធដព្រសុបី�

នាថ្ងៃទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ មេលាម ោ៉ ង ៩:០០ នាទី

ព រ្ឹក សមេតៃចេ�ិុលមសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�េុែរដ្ឋសតៃីទី 

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា បា្អ្ុញ្ញា តឱ្យមលាកជំទាេ  

Ana Lucy Gentil Cabral Petersen ឯកអគគារដ្ឋទូតខតងតាងំ

្មា ីថ្សាធារណរដ្ឋសហ្័្ ្ធមព�សីុល ចូលជូ្សារតាងំ 

្ិងសខេតៃងការគួរសេ មៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

មៅកនាុងឱកាសមនារះ  មលាកជំទាេ  Ana  Lucy  Gentil 

Cabral Petersen ឯកអគគារដ្ឋទូត ថ្សាធារណរដ្ឋសហ្័្ ្ធ

មព�សីុល  បា្ខ្លងអំណរគុណចមំពារះសមេតៃចព�េុែរដ្ឋ

សតៃីទី ខដលបា្ចំណាយម្លមេលាដ៏៉ ្តថេលអ្ុញ្ញា តឱ្យ

មលាកជំទាេបា្ចូលជូ្សារតាងំ ្ិងសខេតៃងការគួរសេ។

មលាកជំទាេ Ana Lucy Gentil Cabral Petersen បា្

សខេតៃង្ូេមសចកតៃីមសាេ្ស្សរកីរាយ ្ីមពពារះ ម្រះគឺជាមលើក

ទី១មហើយ ខដលមលាកជំទាេពតរូេបា្ខតងតាងំជាឯកអគគា-

រដ្ឋទូតព�ច្មំៅអាសីុ ជា្ិមសសព�ច្មំៅព្រះរាជាណាចពក

កេ្ពុជា។ មលាកជំទាេ៉្មសចកតៃីសង្រឹេថ្ មលាកជំទាេ

្រឹង៉្ឱកាសមឈវងយល់�ខ្្ថេមទៀតអំ្ ី ព�មទសកេ្ពុជា 

ម�ើមទារះ�ីជាព�មទសកេ្ពុជាមៅឆ្ងៃ យ្ីព�មទសមព�សីុល

យោ ងណាកម៏ោយ កព៏�មទសកេ្ពុជាស្ថិតកនាុងដួងចិតតៃរ�ស់

ព�ជា្លរដ្ឋមព�សីុល។

មលាកជំទាេ Ana Lucy Gentil Cabral Petersen បា្

ស្យាថ្  ្រឹងែិតែំព�រឹងខព�ង្ពងរឹង្ពងីក្ូេទំនាកទ់ំ្ ង 

្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងព�មទសទាងំ្ីរ  មដើេ្បជីា

ផលព�មយជ្ស៍ព៉�ព់�ជាជ្ ្ិងព�មទសទាងំ្ីរ។

កនាុងព្រះ�រេនាេព្រះករុណាព្រះបាទសមេតៃចព្រះ�រេនា្ 

្ដោតរៃម សបីហមុ្បី ព្រះេហាក្សពត ថ្ព្រះរាជាណាចពក

កេ្ពុជា កនាុងនាេព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាលកេ្ពុជា ្ិង

ែលួ្ែំុ្ផ្ទា ល់ សមេតៃចេ�ុិលមសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�េុែរដ្ឋ

សតៃីទី បា្សខេតៃង្ូេការសាវ គេ្ដ៍ក៏កម់ ត្ៃ ជាទី�ំផុត ខដល

ឯកឧតតៃេព�ធានាធិ�តី  ថ្សាធារណរដ្ឋសហ្័្ ្ធមព�សីុល 

ខតងតាងំមលាកជំទាេ Ana Lucy Gentil Cabral Petersen 

ជាឯកអគគារដ្ឋទូតេសិាេ ញ្ា  ្ិងម្ញសេត្ថភា្ ថ្សាធា-

រណរដ្ឋសហ្័្ ្ធមព�សីុល ព�ច្ពំ្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា។

មលាកជំទាេឯកអគគារដ្ឋទូតមព�សីុល ជូ្សារតាងំសមេដៃចព�េុែរដ្ឋសដៃីទី
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សមេតៃចេ�ិុលមសនាភកតៃី ព�េុែរដ្ឋសតៃីទី ៉្ជមំ្ឿមជឿជាក់

ថ្ កនាុងឋា្ៈមលាកជំទាេជាឯកអគគារដ្ឋទូត ថ្សាធារណរដ្ឋ

សហ្័្ ្ធមព�សីុល ព�ច្ពំ្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មលាកជំទាេ

្រឹង�្តៃែិតែំ្ពងរឹង្ពងីក ចំណងេតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហ-

ព�តិ�តតៃកិារមលើពគ�េ់ស័ិយ ឱ្យកា្ខ់តទូលំទូលាយ មដើេ្បជីា

គុណព�មយជ្ស៍ព៉�ព់�ជាជ្ ្ិងព�មទសទាងំ្ីរ។

សមេតៃចេ�ុិលមសនាភកតៃ ីព�េុែរដ្ឋសតៃីទី បា្សខេតៃង្ូេ

មសចកតៃរីកីរាយមោយបា្មេើលមឃើញទំនាកទ់ំ្ង ្ ិងកិច្ច-

សហព�តិ�តតៃិការរវាងព�ជាជ្ ្ិងព�មទសទាងំ្ីរ៉្

ការរកីចមពេើ្ ជា�្តៃ�នាទា �។់ 

សមេតៃចេ�ុិលមសនាភកតៃ ីព�េុែរដ្ឋសតៃីទី បា្�ញ្ជ កថ់្ 

ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល ពកសួង សា្ថ �័្ ជាតិ ថ្ 

ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មពតៀេែលួ្ជា្ិច្ច មដើេ្បមីធវើកិច្ចសហ-

ព�តិ�តតៃកិារដជិ៏តសនាិទ្ធជាេយួ្រឹងមលាកជំទាេឯកអគគារដ្ឋទូត 

មដើេ្បមីលើកកេ្ពស់ទំនាកទ់ំ្ងេតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ-

�តតៃកិារឈា្មឡើងកពេតិ្មាីេយួមទៀត មដើេ្បផីលព�មយជ្៍

ដធ៏ំមធងសព៉�ព់�ជាជ្ ្ិងព�មទសទាងំ្ីរមៅេញិមៅ

េក។

តាេរយៈមលាកជំទាេឯកអគគារដ្ឋទូត សមេតៃចេ�ិុលមសនា-

ភកតៃ ីព�េុែរដ្ឋសតៃីទី បា្ពានំាំ្ ូេព្រះរាជ�ណាតៃ ំសួរសុែទុកខា 

មសចកតៃីមគ្រ្ ្ិងមសចកតៃី្រឹករលរឹកអំ្ ី ព្រះករុណាព្រះបាទ

សមេតៃចព្រះ�រេនា្ ្ដោតរៃម សបីហមុ្បី ព្រះេហាក្សពត 

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា  ្ិងសមេតៃចព្រះេហាក្សពតី 

្ដោតរៃម មុ្ ិនាថ សបីហ្ុ ្ិងថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ូលជាតិ 

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ជូ្ចំមពារះឯកឧតតៃេព�ធានាធិ�តី 

្ិងថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ូលពគ�លំ់ោ�ថ់្នា ក ់ថ្សាធារណរដ្ឋ

សហ្័្ ្ធមព�សីុល។

សមេតៃចេ�ិុលមសនាភកតៃី ព�េុែរដ្ឋសតៃីទី បា្ខ្លងអំណរ-

គុណចំមពារះពាក្យម្ច្ដ៍៏៉ ្តថេលរ�ស់មលាកជំទាេឯកអគគា-

រដ្ឋទូត ្ិងបា្ព�សិទ្ធ្រជូ្មលាកជំទាេឯកអគគារដ្ឋទូត សូេ

៉្សុែភា្ល្អ ្ិងទទួលបា្មជាគជយ័កនាុងម�សកកេមា

ការទូតដឧ៏តតៃុងគាឧតតៃេម្រះ។

(អត្ថ�ទ៖ មលាក មទ្ េករា រូ�ភា្៖ មលាក គង ់យោ រ ី្ )

សមេតៃចព�េុែរដ្ឋសដៃីទី ្ិងឯកអគគារដ្ឋទូតមព�សីុល

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ�សេនាការ
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សដមរៃចព្រមុខរ�្ឋសរៃបីទបី 
ទទ�ួសារតាងំ្បីឯកអគ្គរ�្ឋទូតសាធារណរ�្ឋអុបីស្លង់

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ មេលាម ោ៉ ង ១០:២០

នាទី សមេតៃចេ�ុិលមសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�េុែរដ្ឋសតៃីទី 

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា  បា្អ្ុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតៃេ  

Gunnar  Snorri  Gunnarsson  ឯកអគគារដ្ឋទូតខតងតាងំ្មា ី

ថ្សាធារណរដ្ឋអីុសលង ់ ចូលជូ្សារតាងំ  ្ ិងសខេតៃងការ

គួរសេ មៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងព្រះ�រេនាេព្រះករុណាព្រះបាទសមេតៃចព្រះ�រេនា្ 

្ដោតរៃម សបីហមុ្បី ព្រះេហាក្សពត ថ្ព្រះរាជាណាចពក

កេ្ពុជា កនាុងនាេព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាលកេ្ពុជា ្ិង

ែលួ្ែ្ុផំ្ទា ល់ សមេតៃចេ�ិុលមសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�េុែរដ្ឋ

សតៃីទី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា បា្សខេតៃង្ូេការសាវ គេ្៍

ដក៏កម់ ត្ៃ ជាទ�ីំផុត ខដលឯកឧតតៃេព�ធានាធិ�តី ថ្សាធា-

រណរដ្ឋអុីសលង ់ខតងតាងំឯកឧតតៃេជាឯកអគគារដ្ឋទូត េសិាេ ញ្ា  

្ិងម្ញសេត្ថភា្ ថ្សាធារណរដ្ឋអុីសលង ់ព�ច្ពំ្រះរាជា-

ណាចពកកេ្ពុជា។

មៅកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតៃេ Gunnar Snorri Gunnarsson 

ឯកអគគារដ្ឋទូត ថ្សាធារណរដ្ឋអុីសលង ់បា្ខ្លងអំណរគុណ

ចំមពារះសមេតៃចព�េុែរដ្ឋសតៃីទី ខដលបា្ចំណាយម្លមេលា

ដ៏៉ ្តថេលអ្ុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតៃេបា្ចូលជូ្សារតាងំ ្ិង

សខេតៃងការគួរសេ។

ឯកឧតតៃេ  Gunnar Snorri Gunnarsson ឯកអគគារដ្ឋទូត 

ថ្សាធារណរដ្ឋអុីសលង ់បា្សខេតៃង្ូេមសចកតៃីមសាេ្ស្ស

រកីរាយ ្ិងវាយតថេលែ្ពស់ចមំពារះការរកីចមពេើ្ រ�ស់ព�មទស

កេ្ពុជា។ ឯកឧតតៃេ៉្មសចកតៃីសង្រឹេយោ ងេុត៉ថំ្ តាេ

រយៈម�សកកេមាការទូតរ�ស់ឯកឧតតៃេ រ្ឹង្ូ្ពជរុំទំនាក-់

ទំ្ងេតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងព�មទសទាងំ

្ីរអីុសលង-់កេ្ពុជា ឱ្យកា្ខ់តរកីចមពេើ្ ខ្េមទៀត។

ឯកឧតតៃេ Gunnar Snorri Gunnarsson  បា្�ញ្ជ កថ់្

ព�មទសកេ្ពុជា  គឺជាមគ្លមៅមទសចរណ៍រ�ស់ព�ជាជ្

អុីសលង ់មហើយនាម្លអនាគត ឯកឧតតៃេសង្រឹេថ្ ្រឹង៉្

អនាកមទសចរអុីសលង ់េកកា្ព់�មទសកេ្ពុជាកា្ខ់តមពចើ្

ខ្េមទៀត។ ព�មទសអីុសលង ់គឺជាព�មទសតូច ខដលេិ្ ៉្

សា្ថ ្តំណាងព�ច្ពំ�មទសមពចើ្មទ។ មហតុដូចម្រះ ព�មទស

អុីសលង់៉ ្សំណូេ្រ អាច រ្ឹង�មងកាើតអគគាកុងសុ៊លកិតតៃិយស 

ឯកឧតតៃេ Gunnar Snorri Gunnarsson ជូ្សារតាងំសមេដៃចព�េុែរដ្ឋសដៃីទី



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
8

មៅរាជធា្ីភនាមំ្ញ មដើេ្បសីពេ�សពេរួលទំនាកទ់ំ្ ង ្ិង

កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងព�មទសទាងំ្ីរឱ្យកា្ខ់តរ រឹង៉។ំ

តាេរយៈឯកឧតតៃេឯកអគគារដ្ឋទូត សមេតៃចេ�ុិលមសនា-

ភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបា្ពានំាំ្ ូេព្រះរាជ�ណាតៃ ំសួរសុែទុកខា

មសចកតៃីមគ្រ្ ្ិងមសចកតៃី្រឹករលរឹកអំ្ ី ព្រះករុណាព្រះបាទ

សមេតៃចព្រះ�រេនា្ ្ដោតរៃម សបីហមុ្បី ព្រះេហាក្សពត 

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា  ្ិងសមេតៃចព្រះេហាក្សពតី 

្ដោតរៃម មុ្ ិនាថ សបីហ្ ុ្ិងថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ូលជាតិ 

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ជូ្ចំមពារះឯកឧតតៃេព�ធានាធិ-

�តី ្ិងថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ ូលពគ�លំ់ោ�ថ់្នា ក ់ថ្សាធារណរដ្ឋ

អុីសលង។់

សមេតៃចេ�ិុលមសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំ៉្ជំម្ឿមជឿជាក់

ថ្ កនាុងឋា្ៈឯកឧតតៃេជាឯកអគគារដ្ឋទូត ថ្សាធារណរដ្ឋ

អីុសលង ់ ព�ច្ពំ្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា  ឯកឧតតៃេ រ្ឹង�្តៃ

ែិតែំជំរុញឱ្យ៉្ការផ្ល ស់�តៃូរមៅេញិមៅេកមលើពគ�េ់ស័ិយ 

ឱ្យកា្ខ់តទូលំទូលាយ មដើេ្បជីាគុណព�មយជ្ស៍ព៉�់

ព�ជាជ្ ្ិងព�មទសទាងំ្ីរ។ 

សមេតៃចេ�ុិលមសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបា្សខេតៃង្ូេ

មសចកតៃីរកីរាយមោយបា្មេើលមឃើញទំនាកទ់ំ្ង ្ិងកិច្ច-

សហព�តិ�តតៃិការរវាងព�ជាជ្ ្ិងព�មទសទាងំ្ីរ៉្

ការរកីចមពេើ្ ជា�្តៃ�នាទា �។់ 

សមេតៃចេ�ុិលមសនាភកតៃ ី សាយ  ឈុ ំ បា្�ញ្ជ កថ់្ 

ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល ពកសួង សា្ថ �័្ ជាតិ ថ្

ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មពតៀេែលួ្ជា្ិច្ច មដើេ្បមីធវើកិច្ចសហ- 

ព�តិ�តតៃកិារដជិ៏តសនាិទ្ធជាេយួ្រឹងឯកឧតតៃេឯកអគគារដ្ឋទូត 

មដើេ្បមីលើកកេ្ពស់ទំនាកទ់ំ្ងេតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ-

�តតៃកិារឈា្មឡើងកពេតិ្មាីេយួមទៀត មដើេ្បផីលព�មយជ្៍

ដធ៏ំមធងសព៉�ព់�ជាជ្ ្ិងព�មទសទាងំ្ីរមៅេញិមៅ

េក។

សមេតៃចេ�ុិលមសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបា្ខ្លងអំណរគុណ

្ូេពាក្យម្ច្ដ៍៏៉ ្តថេលរ�ស់ឯកឧតតៃេឯកអគគារដ្ឋទូត ្ិង

បា្ព�សិទ្្ធ រជូ្ឯកឧតតៃេឯកអគគារដ្ឋទូត សូេ៉្សុែភា្

ល្អ ្ិងទទួលបា្មជាគជយ័ កនាុងម�សកកេមាការទូតដឧ៏តតៃុងគា-

ឧតតៃេម្រះ៕ 

(អត្ថ�ទ៖ មលាក មទ្ េករា រូ�ភា្៖ មលាក គង ់យោ រ ី្ )

ឯកអគគារដ្ឋទូតអុីសលង ់្ិងសមេតៃចព�េុែរដ្ឋសដៃីទី

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ�សេនាការ
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អ្ុព្រធា្ទបី១ព្រឹទ្ធសភា ទទួ�ជ្ួរសវនាការជាមួយ្រឹងព្រធា្សភា
សហ្័្្ធវា៉ា ឡូ្ បី ព្រុចសស�

នារមសៀលថ្ងៃច្ទា ទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មេលាម ោ៉ ង
១៤:៣០នាទី  មៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា  ឯកឧតតៃេ  សុរឹម  កា 
អ្ុព�ធា្ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា  បា្
ទទួលជួ�សេនាការជាេយួ្រឹងឯកឧតតៃេ ហ្ បី�ប្ី  កោួ៉ា � 
(PHILIPPE COURARD) ព�ធា្សភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-
ព្រុចខសល កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតៃេដរឹកនាគំណៈព�តិភេូក
�ំម្ញទស្ស្កិច្ចជាផលូេការ មៅព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា។ 

កនាុងនាេព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ឯកឧតតៃេ 
សុរឹម កា អ្ុព�ធា្ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្សខេតៃង្ូេេមនា-
សម ្្ច តនាស�បាយរកីរាយ ្ិងសាវ គេ្ដ៍ក៏កម់ ត្ៃ �ំផុត
ចំមពារះឯកឧតតៃេ ហ្ បី�ប្ី  កោួ៉ា � ព�ធា្សភាសហ្័្ ្ធ
វាោ ល់ឡូ្ី-ព្រុចខសល ្ិងគណៈព�តិភូ ខដលបា្អម ជ្ ើញេក
�ំម្ញទស្ស្កិច្ចជាផលូេការ មៅព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា។ 
ឯកឧតតៃេ សុរឹម កា បា្�ញ្ជ កថ់្ ម្រះគឺជាមលើកទី២មហើយ
ខដលឯកឧតតៃេ ហ្បី�ប្ី  កោួ៉ា � ដរឹកនាគំណៈព�តិភេូក
�ំម្ញទស្ស្កិច្ចមៅសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា។
តាេរយៈដំមណើ រទស្ស្កិច្ចរ�ស់គណៈព�តិភូនាម្លម្រះ 
គឺ្ិតជាបា្នាេំក្ូេទំនាកទ់ំ្ ង ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារ
រវាងសភា ្ិងព�ជាជ្ថ្ព�មទសទាងំ្ីរ ខដលពតរូេបា្
ច្រ រឹកទុកព�ក�មោយភា្សាវ ហា� ់្ិងមទៀងទាត ់�នាទា �់្ ី
អ្ុស្សរណៈមយគយល់គ្នា រវាងសភាថ្ព�មទសទាងំ្ីរ 
ពតរូេបា្ចុរះហត្ថមលខាកាល្ីថ្ងៃទី១៦ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៧។

ឯកឧតតៃេ សុរឹម កា បា្សខេតៃង្ូេការមកាតសរមសើរ

ចំមពារះឯកឧតតៃេ ្ិងគណៈព�តិភូខដលបា្ចូលរេួ្ិភាកសា
យោ ងសកេមាកនាុងសិកាខា សាលាសតៃី្ី ចកខាុេស័ិយភាសាបារាងំ
មៅកេ្ពុជាមៅជាយោ ងណា? កនាុងឱកាសទិវាភាសាបារាងំ 
ខដលព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ខតងខតមរៀ�ចំ
មឡើងជាមរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ 

ឯកឧតតៃេ  សុរឹម  កា  បា្�ញ្ជ កថ់្  អ្ុស្សរណៈ
មយគយល់គ្នា រវាងព រ្ឹទ្ធសភាថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា 
្ិងសភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-ព្រុចខសលម្រះ គឺជាព�តតៃិសា្រសតៃ
មលើកដំ�ូង កនាុងចំមណាេ�ណាតៃ ព�មទសមព�ើពបាស់ភាសា
បារាងំ។ កនាុងសាមា រតីម្រះ ចំណងេតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ-
�តតៃកិារ�មច្ចកមទស រវាងសភាថ្ព�មទសទាងំ្ីរ រ្ឹងកា្ខ់ត
្ពងរឹងខ្េមទៀត  តាេរយៈការផ្ល ស់�តៃូរ�ទ្ិមសាធ្គ៍្នា
មៅេញិមៅេក  ៉ ្ជាអាទិ៍៖  ដំមណើ រទស្ស្កិច្ចរ�ស់
ឯកឧតតៃេព�ធា្នាម្លម្រះ  ្ ិងឯកឧតតៃេ  ជា  ដជ�្ឋ 
កាល្ីមដើេឆ្នា ២ំ០១៩ ក្លងមៅ្មាីៗម្រះ។

ម្លៀតកនាុងឱកាសមនារះ  ឯកឧតតៃេ  សុរឹម  កា  បា្ខ្លង
អំណរគុណចំមពារះឯកឧតតៃេព�ធា្គណៈព�តិភូ ្ិងសហ-
មសេកិខដលបា្ទទួល�ដិសណា្ឋ រកិច្ចយោ ងកកម់ ត្ៃ  ្ ិងយក
ចិតតៃទុកោកក់នាុងអំឡុងម្លសានា កម់ៅរ�ស់គណៈព�តិភូ
ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជាមៅមលើទរឹកដី ថ្
ព្រះរាជាណាចពកខ�ល៊ហ្ុសកិ។ ទាងំអស់ម្រះ បា្ខសតៃង
មចញអំ្ ីទំនាកទ់ំ្ង ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារដល៏្អព�ថ្
រវាងសភាថ្ព�មទសទាងំ្ីរ។ ទ្ទារឹេ រ្ឹងម្រះ គណៈព�តិភូ

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ�សេនាការ
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ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា កប៏ា្អម ជ្ ើញមៅ
�ំម្ញទស្ស្កិច្ច មដើេ្បមីឈវងយល់អំ្ ី េស័ិយអ�រ់ ំ្ិង
េ�្បធេ ៌ ខដលជាសេត្ថកិច្ចរ�ស់សភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-
ព្រុចខសល  មោយបា្ទទួល្ូេចំមណរះដរឹងជាមពចើ្្ីេស័ិយ
ម្រះ។  មព្្ីម្រះ  តាេរយៈអ្ុស្សរណៈមយគយល់គ្នា
ម្រះ ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ទទួលបា្្ូេ
សេទិ្ធផលជា�្តៃ�នាទា �។់ 

មៅកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតៃេ ហ្ បី�ប្ី  កោួ៉ា � ព�ធា្
សភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-ព្រុចខសល បា្ខ្លងអំណរគុណ
យោ ងពជាលមពរៅចំមពារះឯកឧតតៃេ សុរឹម កា អ្ុព�ធា្ទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្ចំណាយម្លដ៏៉ ្តថេលទទួលជួ�
សេនាការនាឱកាសម្រះ។ ឯកឧតតៃេ ហ្បី�ប្ី  កោួ៉ា � បា្
សខេតៃង្ូេមសចកតៃរីកីរាយ ្ិងឯកភា្ចំមពារះព�សាស្៍
រ�ស់ឯកឧតតៃេអ្ុព�ធា្ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្មលើកមឡើង
អំ្ី ទំនាកទ់ំ្ង ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារដល៏្អរវាងសភា
ថ្ព�មទសទាងំ្ីរ កនាុងមនារះដូចជាការ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល ការ
មរៀ�ចំសភាយុេជ្។ ទាងំអស់ម្រះ គឺ�ងាហា ញឱ្យដរឹងកា្់
ខតចបាស់ខ្េមទៀត្ូេ្្ទាៈរ�ស់សភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-
ព្រុចខសល កនាុងការរ រឹតចំណងេតិតៃភា្ ខដល៉្មគ្ល-
�ំណងកនាុងការ្ពងរឹងកិច្ចការសភា ឱ្យកា្ខ់តរ រឹង៉ខំ្េ
មទៀត។

ឯកឧតតៃេ ហ្ បី�ប្ី  កោួ៉ា � បា្�ញ្ជ កថ់្ ការងារអ�រ់ ំ
្ិងការ�មពងៀ្េ�្បធេ ៌គឺជាកិច្ចការដសំ៏ខា្េ់យួ ខដល
សភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-ព្រុចខសល កំ្ ុងខតជខជក្ិភាកសា

គ្នា  មហើយការផ្ល ស់�តៃូរ�ទ្ិមសាធ្អ៍ំ្ី �ញ្ហា ម្រះ ៉្
សារសំខា្ណ់ាស់ មដើេ្បឱី្យសភាទាងំ្ីរ៉្ចំមណរះដរឹង
កា្ខ់តទូលំទូលាយខ្េមទៀត  មដើេ្បី្ ពងរឹងកិច្ចការម្រះ 
្ីមពពារះការអ�រ់ ំ ្ ិងេ�្បធេ ៌ គឺជាការងារខដលពតរូេមធវើជា
មរៀងរហូត ។

ជាេយួគ្នា ម្រះ ឯកឧតតៃេ ហ្ បី�ប្ី  កោួ៉ា � កប៏ា្ខ ល្ង
អំណរគុណចំមពារះឯកឧតតៃេ  សុរឹម  កា  អ្ុព�ធា្ទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា  ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា  ជា្ិមសសខ្លង
អំណរគុណចមំពារះព�មទសមព�ើពបាស់ភាសាបារាងំ (្រហវង-់
កូហវូ្ី) ខដលភាសាម្រះ មឃើញ៉្េតតៃ៉្កនាុងចំមណាេ
តំណាងរា្រសតៃ  ស៉ជិកសភា  ្ិង៉្េតតៃ៉្មៅកនាុង
សាលាមរៀ្ ជា្ិមសសសព៉�យុ់េជ្។ 

ឯកឧតតៃេ ហ្បី�ប្ី  កោួ៉ា � បា្សខេតៃង្ូេមសចកតៃីរកី-
រាយ ្ិងសាវ គេ្ច៍ំមពារះដំមណើ រទស្ស្កិច្ចរ�ស់ឯកឧតតៃេ 
មលាកជំទាេទាងំអស់  អម ជ្ ើញមៅកា្ព់�មទសខ�ល៊ហ្ុសកិ។ 
ជាេយួគ្នា ម្រះ ឯកឧតតៃេព�ធា្គណៈព�តិភូ បា្�ញ្ជ ក់
អំ្ី សារសំខា្ថ់្អ្ុស្សរណៈថ្ការមយគយល់គ្នា រវាង
សភាថ្ព�មទសទាងំ្ីរ  ្ ិងខ ល្ង្ូេការមកាតសរមសើរចមំពារះ
ឯកឧតតៃេ ជា ដជ�្ឋ ព�ធា្គណៈកេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 
ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា  ខដលបា្មដើរតួនាទីយោ ង
សំខា្ខ់ដលមធវើឱ្យឯកសារម្រះ  មលចមចញជារូ�រាងមឡើង 
មធវើឱ្យ៉្េតតៃ៉្គណៈព�តិភូមៅមលើទរឹកដី ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកេ្ពុជានាម្លម្រះ៕

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

ឯកឧតតៃេ សុរឹេ កា ្តរ�ូអ្ុសសាេរយីជាេយួ រ្ឹងគណៈព�តិភូសភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-ព្រុចខសល
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អ្ុព្រធា្ទបី២ព្រឹទ្ធសភា ្រំពាក់ដពគឿងឥស្សរយិយស ្ិងដមដាយការងារ
ជូ្ម្ត្រៃបីោជការស��ម្្សានា ន�

នាព្រឹកថ្ងៃច្ទា ទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្

ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា បា្មរៀ�ចំ្ិធី�ំពាកម់ពគឿងឥស្ស-

រយិយសជូ្េ្រ្តៃីរាជការ ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា 

ខដល៉្សានា ថដចំ្ួ្១១២រូ� មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់

ឯកឧតតៃេ ដទ្ ង្ អ្ុព�ធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា មៅសាល

សិកាខា សាលា�ណាណា ល័យព្រឹទ្ធសភា។

មៅកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតៃេ ដោក ឆាយ អគគាមលខា-

ធិការសតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភា បា្ជព៉��ញ្ជ កថ់្ អគគាមលខាធិការ-

ោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្មធវើការវាយតថេលមពជើសមរ ើសេ្រ្តៃរីាជការ

ខដល៉្សានា ថដ  មោយខផ្អកតាេលកខាណសេ្បតតៃិ៥យោ ង 

ដូចជា៖ ១.ការមគ្រ្េ ិ្ យ័ ្ ិងសីលធេរ៌ស់មៅ ២.ឧសសាហ៍

្យាយេ សកេមាកនាុងការងារ ៣.៉្សាមា រតីទទួលែុសពតរូេ 

្ិង៉្គំ្ិតផតៃួចមផតៃើេមចរះថចនាព�ឌិត  ៤.សាេគគាីភា្  ្ ិង

ទំនាកទ់ំ្ងល្អជាេយួ្រឹងេជ្ឈោ្ឋ ្ខាងកនាុង ្ ិងខាងមព្ 

៥.៉្្្ទាៈគិតគូរ ្ិងផតៃល់កិតតៃិយសជូ្សា្ថ �័្ ។

ឯកឧតតៃេ ដោក ឆាយ បា្សងកាតធ់ងៃ្ថ់្ ្ ិធី�ំពាក់

មពគឿងឥស្សរយិយសនាឱកាសម្រះ  គឺជាការ�ញ្ជ ក់្ ូេ

អត្ថ្យ័ដេ៏មិសសេសិាល មដើេ្ប�ីងាហា ញ្ីគុណសេ្បតតៃិសានា ថដ

ការងាររ�ស់េ្រ្តៃីរាជការ  ខដលបា្�ំម្ញភារកិច្ចរ�ស់

ែលួ្ព�ក�មោយសាមា រតីទទួលែុសពតរូេែ្ពស់  ព្េទាងំជាការ

មលើកទរឹកចិតតៃចមំពារះការែិតែំ�មងកាើ្សានា ថដ្មាីៗ  ខ្េមទៀតកនាុង

ការចូលរេួមលើកសទាួយអគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិង

ឯកឧតតៃេ មទ្ ង្ អម ជ្ ើញអធិ�តីភា្កនាុង្ិធី�ំពាកម់ពគឿងឥស្សរយិយស ្ិងមេោយការងារជូ្េ្រ្តៃីរាជការ

ថ្នា កដ់រឹកនា ំ្ិងេ្រ្តៃីរាជការថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរេួកនាុង្ិធី�ំពាកម់ពគឿងឥស្សរយិយស ្ិងមេោយការងារ
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មធវើឱ្យព រ្ឹទ្ធសភាទទួលបា្ការអភេិឌ្ឍជា�្តៃ�នាទា �ម់ទៀត។

កនាុងឱកាសដេ៏មិសសេសិាលម្រះ ឯកឧតតៃេ ដទ្ ង្ 

អ្ុព�ធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ផតៃល់ជាកិតតៃិយស�ំពាកម់ពគឿង

ឥស្សរយិយស ្ិងមេោយការងារជូ្ថ្នា កដ់រឹកនា ំ្ិងេ្រ្តៃី

រាជការ ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា រេួ៉្៖ មេោយ

ពបាកក់ារងារចំ្ ួ្២៥រូ�  មេោយ៉សការងារចំ្ួ្២៨រ�ូ 

មពគឿងឥស្សរយិយសេុ្ីសារាភណ័្ឌ  ថ្នា កអ់ស្សឫទ្ធិចំ្ួ្ 

១១រូ� មពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ថ្នា ក់

អស្សឫទ្ធចិំ្ួ្១១រូ� មពគឿងឥស្សរយិយសេុ្ីសារាភណ័្ឌ  

ថ្នា កម់សនាចំ្ ួ្៤រូ� មពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណា-

ចពកកេ្ពុជា  ថ្នា កម់សនាចំ្ ួ្៧រូ�  មពគឿងឥស្សរយិយស 

េុ្ីសារាភណ័្ឌ  ថ្នា កធិ់�ឌិ្ទាចំ្ួ្១រ�ូ មពគឿងឥស្សរយិយស 

សុេតា្ថ រា  ថ្នា កធិ់�ឌិ្ទាចំ្ួ្២រូ�  មពគឿងឥស្សរយិយស

ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា  ថ្នា កធិ់�ឌិ្ទាចំ្ួ្៧រូ�  មពគឿង

ឥស្សរយិយសេុ្ីសារាភណ័្ឌ  ថ្នា កេ់ហាមសនាចំ្ួ្១រូ� 

មពគឿងឥស្សរយិយសសុេតា្ថ រា ថ្នា កេ់ហាមសនាចំ្ ួ្១រូ� 

មពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ថ្នា កេ់ហា-

មសនាចំ្ ួ្៥រ�ូ មពគឿងឥស្សរយិយសេុ្ីសារាភណ័្ឌ  ថ្នា ក់

េហាមសរេីឌ្ឍ្ច៍ំ្ួ្៤រូ� មពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជា-

ណាចពកកេ្ពុជា ថ្នា កេ់ហាមសរេីឌ្ឍ្ច៍ំ្ួ្៣រ�ូ ្ិងមពគឿង

ឥស្សរយិយសជាតូ�ការចំ្ួ្២រូ�៕

(អត្ថ�ទ៖ មលាក សួង �ញ្ញា  រ�ូភា្៖ មលាក គរឹេ សិទ្ធី)

ថ្នា កដ់រឹកនា ំ្ិងេ្រ្តៃីរាជការថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរូ�អ្ុសសាេរយីកនាុង្ិធី�ំពាកម់ពគឿងឥស្សរយិយស ្ិងមេោយការងារ

ឯកឧតតៃេ មទ្ ង្ អម ជ្ ើញ្តរ�ូអ្ុសសាេរយីជាេយួ រ្ឹងេ្រ្តៃីរាជការថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា
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សកមមាភា្ថ្នា ក់�រឹកនាពំ្រឹទ្ធសភា ជួ្រសដំណះសណំា�ជាមួយ្រឹង
ព្រជា្�រ�្ឋ ្ិងចូ�រមួ្ិធបីដ្្សងៗ

2នារមសៀលថ្ងៃព្ហស្បតិ៍ ទី១១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

សមេតៃចេ�ុិលមសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិង

មលាកជំទាេ ព្េទាងំ�ុពតធីតា បា្អម ជ្ ើញនាយំក្ូេ

�ច្ចយ័  មទយ្យទា្  ្ ិងមពគឿង�រកិាខា មផ្សងៗ  មៅព�មគ្

សមេតៃចព្រះេហាសុមេធាធិ�តី ្្្ទ សង៉ាត សមេតៃចព្រះសង្

នាយក ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ្ិងជាព្រះមៅអធិការេតតៃ

�ទុេេតី កនាុងឱកាស្ិធី�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ ឆ្នា កុំរ 

ឯកស័ក ្.ស.២៥៦៣។

2នាព្រឹកថ្ងៃច្ទា ទី១៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ សមេតៃចេ�ុិល

មសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញជា

អធិ�តីភា្កនាុង្ិធ�ីូជាស្ឯកឧតតៃេ ជុំ វង មលខាធិការ

គណៈកេមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាស៉ជិកពករុេស៉ជិក

ព រ្ឹទ្ធសភាព�ច្ភំូេភិាគទី៧ ខដលបា្ទទួលេរណភា្ 

កាល្ីថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ កនាុងជនាមា យុ៦៨ឆ្នា  ំ

មោយមរាគ្ពាធ មៅភេូចិំ�ក ់ឃុេំលលិស ពសរុកសំមរាងទង 

មែតតៃកំ្ងស់្ពឺ។

2នារាពតីថ្ងៃច្ទា ទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ 

សុរឹម កា អ្ុព�ធា្ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពក

កេ្ពុជា បា្អម ជ្ ើញជាអធ�ិតីភា្កនាុង្ិធីមលៀងសាយ-

មភាជ្ជូ្ឯកឧតតៃេ ហ្ បី�ប្ី  កោួ៉ា � (PHILIPPE COU-

RARD) ព�ធា្សភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-ព្រុចខសល កនាុងឱកាស

ខដលឯកឧតតៃេដរឹកនាគំណៈព�តិភូេក�ំម្ញទស្ស្កិច្ច

ជាផលូេការ  មៅព្រះរាជាណាចពកេ្ពុជា  មៅមភាជ្ីយោ្ឋ ្ 

Topaz ស្ថិតកនាុងែណ្ឌ ចំការេ្ រាជធា្ីភនាមំ្ញ។
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សកមមាភា្ថ្នា ក់�រឹកនាពំ្រឹទ្ធសភា ជួ្រសដំណះសណំា�ជាមួយ្រឹង
ព្រជា្�រ�្ឋ ្ិងចូ�រមួ្ិធបីដ្្សងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្បតិ៍ ទី១១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃេ សុរឹម កា អ្ុព�ធា្ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្មរៀ�ចំ

្ិធីសូពតេ្តៃ សំុមសចកតៃីសុែ សិរសួីសតៃី កនាុងឱកាស្ិធី�ុណ្យ

ចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ  ឆ្នា កុំរ  ឯកស័ក  ្ .ស.២៥៦៣ 

មៅមគហោ្ឋ ្ឯកឧតតៃេ  ស្ថិតកនាុងែណ្ឌ ចំការេ្  រាជធា្ី

ភនាមំ្ញ។

2នាព រ្ឹកថ្ងៃអាទិត្យ  ទី១៤  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃេ  សុរឹម  កា  អ្ុព�ធា្ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អម ជ្ ើញ

ដរឹកនាគំណៈព�តិភូព រ្ឹទ្ធសភា  មគ្រ្េញិ្ញា ណកខា ្្ធស្

ឯកឧតតៃេ ជុំ វង មលខាធិការគណៈកេមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា  

្ិងជាស៉ជិកពករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ច្ភំូេភិាគទី៧ 

ខដលបា្ទទួលេរណភា្ កាលព រ្ឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០១៩  កនាុងជនាមា យុ៦៨ឆ្នា  ំ មោយមរាគ្ពាធ  មៅភូេិ

ចំ�ក ់ឃុំេលលិស ពសរុកសំមរាងទង មែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ៕

2នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្បតិ៍  ទី១១  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០១៩  

ឯកឧតតៃេ  ដទ្  ង្  អ្ុព�ធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អម ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីសូពតេ្តៃ  កនាុងឱកាសអ�អរ-

សាទរ្ិធី�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ  ឆ្នា កុំរ  ឯកស័ក  

្.ស.២៥៦៣  មៅសាល�ណាណា ល័យ  េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។
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ដ�ខាធិការគណៈកមមាការទបី៣ព្រឹទ្ធសភា បា្ទទួ�មរណភា្

ព រ្ឹទ្ធសភា  ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា  ៉ ្មសចកតៃី
មសាកសាតៃ យ មពកៀេពកំជាទី�ំផុត មោយឯកឧតតៃេ ជុំ វង 
មលខាធិការគណៈកេមាការខផ្ការ  េ ិ្ ិមយគ  កសិកេមា 
ធ្ធា្ទរឹក ឧតុ្ិយេ អភេិឌ្ឍ្ជ៍្�ទ ្ិង�រសិា្ថ ្ ្ិង
ជាស៉ជិកពករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ច្ភំូេភិាគទី៧  បា្
ទទួលេរណភា្  នាថ្ងៃមៅរ ៍ ទី១៣  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
មេលាម ោ៉ ង៦:០០នាទីព រ្ឹក  កនាុងជនាមា យុ៦៨ឆ្នា  ំ មោយ
មរាគ្ពាធ។

ស្ឯកឧតតៃេ  ជុំ  វង  ពតរូេបា្តេកាល់ទុកមធវើ�ុណ្យ
ទកខាណិា្ុ�្បទា្តាេព�ថ្ណីសាសនាជាតិ  ច្�់្ ីថ្ងៃ
ទី១៣  ដល់ថ្ងៃទី១៥  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០១៩  មៅភូេចិំ�ក ់
ឃុេំលលិស ពសរុកសំមរាងទង មែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ។

ឯកឧតតៃេ  ជុំ  វង  មកើតមៅថ្ងៃទី១០  ខែឧសភា  ឆ្នា ំ
១៩៥២  មៅភូេថិព្ម ត្ៃ   ឃុពំតពាងំគង  ពសរុកសំមរាងទង 
មែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ  ខដល៉្មលាកឳ្ុកមឈាមា រះ  ជុំ  សហម  ្ ិង
អនាក ត៉ៃ យមឈាមា រះ  កង  យ៉ា ត។  ឯកឧតតៃេ  ជុំ  វង  ៉្
�ង�្អូ្�មងកាើតចំ្ួ្៣នាក ់ ព�រុស២នាក ់ ្ ិងពសី១នាក ់
ខដលឯកឧតតៃេជាកូ្ទី២កនាុងពគរួសារ។ ១.មលាកពសី ជំុ យ៉ាម 
(សាល �)់ ២.ឯកឧតតៃេ ជុំ វង ៣.មលាក ជុំ លាក់ (សាល �)់។

កនាុងេយ័កុ៉រភា្ យុេកុ៉រ ជុំ វង បា្អតធ់្ព់ទាពំទ
ការលំបាក ែនារះខែនាង ែិតែំមរៀ្សូពត ព�ឡងជា�ម់ឡើងថ្នា ក់
ជា�្តៃ�នាទា �រ់ហូតបា្ចូលមរៀ្មៅ  េទិយាល័យព្រះសីុសុេត្ថិ 
រាជធា្ីភនាមំ្ញ  ្ិងបា្ព�ឡងជា�េ់ធ្យេសិកសាទុតិយភេូិ

(បាកឌុ់�) មៅទសេត្សឆ្នា ១ំ៩៧២ មហើយ�្តៃេក ព�មទស
ជាតិស្ថិតកនាុងសា្ថ ្ភា្េ រឹកេរ  ធាល កក់នាុងភនាកម់ភលើងស្រងាគា េ 
ឈា្មៅជារ��ព�ល័យ្ូជសាស្ ៍ �ោុល  ្ ត  យុេជ្ 
ជុំ វង បា្តសូ៊រស់កនាុងគុកឥតជញ្ជ ំង ទទួលរងទារុណ-
កេមាយោ ងថព្ថផ្ស  ដូចព�ជា្លរដ្ឋទូទាងំព�មទសខដរ។ 
មពកាយថ្ងៃរមំោរះ ៧ េករា ឆ្នា ១ំ៩៧៩ ឯកឧតតៃេ ជុំ វង 
បា្មរៀ�អាពាហ៍្ិពាហ៍ជាេយួ្រឹងមលាកជំទាេ ដសឿ ភូ 
(សាល �)់ មហើយ៉្�ុពត ចំ្ ួ្២នាក ់(ព�រុស១ ្ិងពសី១)៖ 
១.មលាកពសី ជុំ ឌបីណា ២.មលាក ជុំ សធុា។

ការងារខដលឯកឧតតៃេ ជុំ វង បា្�ំម្ញ៉្ដូច
តមៅ៖

-្ីឆ្នា ១ំ៩៧៩ ដល់ឆ្នា ១ំ៩៨៣ ជាអ្ុព�ធា្គណៈ-
មោសនាអ�រ់មំែតតៃកំ្ងស់្ពឺ ទទួល�្ទាុកសាលា្មយបាយ

-្ីឆ្នា ១ំ៩៨៣  ដល់ឆ្នា ១ំ៩៩១  ជាមលខា�ក្សពសរុក
សំមរាងទង មែតតៃកំ្ងស់្ពឺ

-្ីឆ្នា ១ំ៩៩១  ដល់ឆ្នា ១ំ៩៩៣  ជាមលខា�ក្ស  ្ ិងជា
ព�ធា្គណៈក ម៉ា ធិការព�ជាជ្ពសរុកសំមរាងទង  មែតតៃ
កំ្ងស់្ពឺ

-្ីឆ្នា ១ំ៩៩៣  ដល់ឆ្នា ២ំ០១១  ជាមលខា�ក្ស  ្ិងជា
អភបិាលពសរុកគង្ិសី មែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ

-្ីឆ្នា ២ំ០១១  ដល់ឆ្នា ២ំ០១២  ជាទីព�រឹកសាឯកឧតតៃេ
អ្ុព�ធា្ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា

-្ីឆ្នា ២ំ០១៣  ដល់ឆ្នា ២ំ០១៨  ជាស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា
្ីតិកាលទី៣

-្ីឆ្នា ២ំ០១៨ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ជា
ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា្ីតិកាលទី៤

តាេរយៈេរីភា្ដឧ៏តតៃុងគាឧតតៃេ ្ិងសានា ថដដធ៏ំមធងខាងមលើ 
ឯកឧតតៃេ ជុំ វង ពតរូេបា្ព្រះេហាក្សពត ថ្ព្រះរាជាណា-
ចពកកេ្ពុជា  ស្វព្រះរាជហឫទយ័មពបាសព�ទា្មពគឿង
ឥស្សរយិយសជា�្តៃ�នាទា �ដូ់ចតមៅ៖

-មេោយសា្ថ �នាជាតិ “៉ស”  
-មេោយការងារ ៉ស ពបាក ់្ិងសំរ រឹទ្ធ
-មពគឿងឥស្សរយិយស ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ថ្នា ក់

េហាមសរេីឌ្ឍ្ ៍េហាមសនា ធិ�ឌិ្ទា មសនា ្ិងអស្សឫទ្ធិ
-មពគឿងឥស្សរយិយស ជាតូ�ការ ្ិងឯករាជ្យជាតិ
-មពគឿងឥស្សររយិយស េុ្ីសារាភណ័្ឌ  ថ្នា កេ់ហាមសរ-ី

េឌ្ឍ្ ៍ជាកិច្ច�ច្្ច េរណៈ៕
     (អត្ថ�ទ៖ មលាក ្ុត សច្ចៈ)
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គណៈកមមាការទបី១ព្រឹទ្ធសភា ចុះតាមដា្ការអ្ុវតរៃសទិ្ធិម្ុស្ស
ការដដាះពសាយពាក្យ្រណរៃរឹ ងរ្រសអ់ាជាញា ធរថ្នា កដ់ពកាមជាតិ ដៅភូមិភាគទបី៤

កាល្ីថ្ងៃទី២៤   ដល់ថ្ងៃទី២៨   ខែេនីា   ឆ្នា ២ំ០១៩ 

គណៈព�តិភូគណៈកេមាការសិទ្ធិេ្ុស្ស ទទួលពាក្យ�ណតៃរឹ ង

្ិងអមងកាត ថ្ព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈកេមាការទី១) ដរឹកនាមំោយ

ឯកឧតតៃេ យ៉ាង់ សសម ព�ធា្គណៈកេមាការ បា្អម ជ្ ើញ

ចុរះមឈវងយល់អំ្ ី ការអ្ុេតតៃសិទ្ធិេ្ុស្ស ការមោរះពសាយ

ពាក្យ�ណតៃរឹ ងរ�ស់អាជ្ាធរថ្នា កម់ពកាេជាតិ  សា្ថ ្ភា្ថ្

ការអ្ុេតតៃពករុេទាងំ៤  មដើេ្បពី�េូល្ត័៌៉ ្ខដលពាក់្ ័្ ្ធ

មៅ្រឹងេស័ិយសេត្ថកិច្ចរ�ស់គណៈកេមាការ មៅមែតតៃបាត-់

ដំ�ង មែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ ្ិងមែតតៃមសៀេរា�។ 

កនាុងឱកាសថ្ការជួ�្ិភាកសាជាេយួ្រឹងអាជ្ាធរមែតតៃ

ទាងំ�ី ឯកឧតតៃេ យ៉ាង់ សសម ព�ធា្គណៈកេមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្ពានំាំ្ ូេការផ្តៃ មំផ្ើសួរសុែទុកខា្ីសំណាក់

ថ្នា កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ជូ្

ចំមពារះអាជ្ាធរ ្ិងព�ជា្លរដ្ឋទាងំអស់កនាុងមែតតៃ្ីេយួៗ។ 

ឯកឧតតៃេ យ៉ាង់ សសម បា្�ញ្ជ កអ់ំ្ី េុែងារសនាូល

រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា៉្ចំ្ួ្៣ គឺេុែងារ្ីតិកេមា េុែងារតាេ

ោ្ការអ្ុេតតៃចបា� ់្ិងេុែងារតំណាង។ មៅកនាុងអំឡុង

ម្លព រ្ឹទ្ធសភាេសិ្សេកាល  គណៈកេមាការទាងំ១០រ�ស់

ព រ្ឹទ្ធសភា  ខតងខតអម ជ្ ើញជួ�ជាេយួ្រឹងពកសួង  សា្ថ �័្  

អាជ្ាធររាជធា្ី  មែតតៃ  ្ិងពករុេព�រឹកសាឃំុ  សងាកា ត ់ មដើេ្បី
មឈវងយល់ ្ ិងតាេោ្ការអ្ុេតតៃចបា� ់្ ិងមគ្ល្មយ-

បាយនានារ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ដូចខដលគណៈកេមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា ចុរះេកជួ�អាជ្ាធរមែតតៃនាម្លម្រះ។ 

ឯកឧតតៃេ យ៉ាង់ សសម បា្ជព៉�ជូ្អំ្ី �ញ្ហា ព�ឈេ 

្ិងសំណូេ្រេយួចំ្ួ្  ខដលគណៈព�តិភូទទួលបា្្ី

ពករុេព�រឹកសាសងាកា ត ់ថ្មែតតៃទាងំ�ី ជូ្អាជ្ាធរមែតតៃ្ីេយួៗ 

ដូចជា៖ ការជួញដូរ ្ ិងមព�ើពបាស់មពគឿងមញៀ្៉្ការមកើ្

មឡើង ការឃុំែលួ្អនាកមទាសហួសកំណត ់ការមធវើ�ណ័ណា កេមាសិទ្ធិ
ដីធលី ការមធវើសំុខកមឈាមា រះសំ�ុពតកមំណើ ត ្ិងអតតៃសញ្ញា ណ

�ណ័ណា ៉្ភា្យឺតយោ េ ជូ្ដល់អាជ្ាធរមែតតៃ េ្ទាីរពាក់្ ័្ ្ធ

ជុំេញិមែតតៃទាងំ�ីឱ្យជួយ�មោរះពសាយ្ូេការលំបាក សំណូេ-

្រ  ្ិងកងវល់រ�ស់ពករុេព�រឹកសាសងាកា តខ់ដលបា្មលើក

មឡើង។

កនាុងឱកាសមនារះខដរ អាជ្ាធរមែតតៃទាងំ�ី បា្មធវើមសចកតៃី
រាយការណ៍អំ្ ី សា្ថ ្ភា្ស្តៃិសុែ សណាតៃ �ធ់ានា � ់ការផតៃល់

មសវាសាធារណៈ  ការងារសងគាេកិច្ច  ការងារអ្ុេតតៃសិទ្ធិ

គណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ជួ�្ិភាកសាការងារជាេយួអាជ្ាធរមែតតៃបាតដំ់�ង

គណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ជួ�្ិភាកសាការងារជាេយួអាជ្ាធរមែតតៃមសៀេរា�
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េ្ុស្ស ការមោរះពសាយពាក្យ�ណតៃរឹ ងជូ្ព�ជា្លរដ្ឋ �ញ្ហា

មពគឿងមញៀ្ អំម ើ្ហិងសាកនាុងពគរួសារ ការមធវើចំណាកពសរុក  

្ិងការកសាងមហោ្ឋ រចនាសេ្ព័្ ្ធ  ខដលមធវើឱ្យ៉្ការរកី

ចមពេើ្ មលើពគ�េ់ស័ិយ។  ចមំពារះ�ញ្ហា ខដលគណៈព�តិភូ

បា្មលើកមឡើង អាជ្ាធរ ្ិងេ្ទារីពាក់្ ័្ ្ធជំុេញិ ្រឹងែិតែំ

មធវើការមោរះពសាយឱ្យបា្ល្អព�មសើរ មោយខឡកចមំពារះ

�ញ្ហា ខដលមែតតៃេិ្ អាចមោរះពសាយបា្ អាជ្ាធរមែតតៃក៏

៉្សំណូេ្រដល់គណៈព�តិភូគណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធ-

សភា ជួយ�មោរះពសាយផងខដរ។ 

កនាុងឱកាសជួ�ោចម់ោយខឡក្ីគ្នា ជាេយួ្រឹងអាជ្ាធរ

មែតតៃទាងំ�ី ឯកឧតតៃេ យ៉ាង់ សសម ព�ធា្គណៈកេមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្វាយតថេលែ្ពស់ចមំពារះការរកីចមពេើ្ រ�ស់

មែតតៃ្ីេយួៗ  កនាុងមនារះឯកឧតតៃេបា្ជំរុញឱ្យអាជ្ាធរ�្តៃ

ែិតែំអ្ុេតតៃការងារពាក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងការមោរះពសាយពាក្យ�ណតៃរឹ ង 

ជូ្ព�ជា្លរដ្ឋ ការមោរះពសាយទំនាស់មៅថ្នា កព់សរុក ពករុង

� ជ្ូ ្េកថ្នា កម់ែតតៃ ្ិងការងារអ្ុេតតៃចបា�ខ់ដលបា្ចូល

ជាធរ៉្ មដើេ្បមីធវើយោ ងណាផតៃល់មសវាខផនាកចបា� ់្ ិងមសវា

មផ្សងៗ ជូ្ព�ជា្លរដ្ឋឱ្យកា្ខ់តល្អព�មសើរខ្េមទៀត។ 

ចំមពារះ�ញ្ហា ព�ឈេ  សំណូេ្រនានាខដលមែតតៃេិ្ អាច

មោរះពសាយបា្  គណៈព�តិភូគណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា

្រឹងរាយការណ៍ជូ្គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា 

មដើេ្បមីលើកជាអ្ុសាស្ដ៍ល់ពកសួង សា្ថ �័្ ពាក់្ ័្ ្ធច្ត់

េធិា្ការមោរះពសាយតាេលទ្ធភា្ខដលអាចមធវើមៅបា្។

កនាុងដំមណើ រម�សកកេមាម្រះ  គណៈព�តិភូបា្អម ជ្ ើញ

ជួ�សំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងស៉ជិក ស៉ជិកាពករុេ

ព�រឹកសាសងាកា ត ់ថ្នា កដ់រឹកនា ំមៅពកេ ព្រះរាជអាជ្ាអេសាលា

ដំ�ូងមែតតៃ េ្រ ត្ៃីសាលាដំ�ូងមែតតៃ េ្រ្តៃី្ ្្ធនាគ្រមែតតៃ អាជ្ា-

ធរ កងក ល៉ ងំព�ោ�អ់ាេុធ ្ិងេ្ទាីរជំនាញជុំេញិមែតតៃ ព្េ-

ទាងំបា្ជួ�សំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងអនាកពគ�ព់គង

្ិងជ្រងមពគ្រះទទួលការសាតៃ រ្ីតិសេ្បទា មៅេជ្ឈេណ្ឌ ល

ជីេតិ្មាីភនាបំាក ់មែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័៕

(អត្ថ�ទ រូ�ភា្៖ មលាក ្ុត សច្ចៈ)

គណៈកេមាការទីๅๅ១ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរ�ូអ្ុសសាេរយីជាេយួ រ្ឹងពករុេព�រឹកសាសងាកា ត ់កនាុងពករុងបាតដំ់�ង

គណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា សំមណារះសំណាលជាេយួពករុេព�រឹកសាសងាកា ត ់កនាុងពករុងបាតដំ់�ង
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គណៈកមមាការទបី៤ព្រឹទ្ធសភា ជួ្រ្ិភាកសាការងារជាមួយ្រឹងពកសងួ
មុខងារសាធារណៈ

នាថ្ងៃព្ហស្បតិ៍ ទី២១ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-

កេមាការេហាថផទា ការពារជាតិ ទំនាកទ់ំ្ងរដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធ-

សភា អធិការកិច្ច  ្ិងេុែងារសាធារណៈ  ថ្ព រ្ឹទ្ធសភា 

(គណៈកេមាការទី៤) ដរឹកនាមំោយឯកឧតតៃេ សខុ ឥសា្

ព�ធា្គណៈកេមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ទទួលជ�ួ្ិភាកសា

ការងារជាេយួ្រឹងឯកឧតតៃេ ដខៀវ ច័ ្្ទ្រ៊ុ្ដធឿ្ រដ្ឋ-

មលខាធិការ ថ្ពកសួងេុែងារសាធារណៈ មដើេ្បសីាតៃ �ល់ទ្ធ-

ផលការងារសមពេចបា្កនាុងឆ្នា ២ំ០១៨ ្ិងទិសមៅការងារ

សព៉�អ់្ុេតតៃ�្តៃឆ្នា ២ំ០១៩ រ�ស់ពកសួងេុែងារសាធា-

រណៈ ្ិងមឈវងយល់អំ្ ី ព�សិទ្ធភា្ គុណភា្កនាុងការ

ដរឹកនា ំ្ ិងពគ�ព់គងេស័ិយសាធារណៈ ្ ិងការអ្ុេតតៃចបា�់

លិែិត�ទោ្ឋ ្គតិយុតតៃ កនាុងការមព�ើពបាស់ពក�ែណ័្ឌ េ្រ្តៃី
រាជការសីុេលិ  ្ ិងេ្រ្តៃីជា�កិ់ច្ចស្យា  មៅថ្នា កជ់ាតិ  ្ ិង

ថ្នា កម់ពកាេជាតិ មៅសាល្ិមសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតៃេ ដខៀវ ច័ ្្ទ្រ៊ុ្ដធឿ្ រដ្ឋ-

មលខាធិការពកសួងេុែងារសាធារណៈ  បា្ជព៉�ជូ្

គណៈកេមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភាអំ្ ី ដំមណើ រការរេួខដលពកសួង

េុែងារសាធារណៈ បា្ែិតែំ�ំម្ញការងារ ្ិងសមពេច

បា្យោ ងមពចើ្កនាុងរយៈម្លជា�្តៃ�នាទា �ក់្លងមៅម្រះ 

ខដលពាក់្ ័្ ្ធមលើេស័ិយេុែងារសាធារណៈ។  ឯកឧតតៃេ

បា្�ញ្ជ កថ់្ ចំមពារះដំមណើ រការថ្ការពគ�ព់គងេ្រ្តៃីរាជ-

ការ ការផតៃល់្ូេពបាកម់�ៀេត្សជូ្េ្រ្តៃីរាជការ ្ិងគិតគូរអំ្ ី 

កពេតិជីេភា្រ�ស់េ្រ្តៃរីាជការ មោយ៉្ការដមំឡើងពបាក់

ម�ៀេត្សជា�្តៃ�នាទា �។់ ទ្ទារឹេ រ្ឹងេឌ្ឍ្ភា្ថ្ការរកីចមពេើ្

មលើេស័ិយេុែងារសាធារណៈ ពកសួងកម៏ៅជួ�ព�ទរះ�ញ្ហា

េយួចំ្ួ្ដូចជា៖ េិ្ ៉្េ្រ្តៃ ីមដើេ្ប�ីំម្ញរចនាសេ្ព័្ ្ធេ្ទាីរ

តាេព�កាសមលែ១៩៧៩ េស.្ក សតៃី្ី ការមរៀ�ចំ ្ិង

ការព�ព រ្ឹតតៃមៅថ្េ្ទាីរេុែងារសាធារណៈរាជធា្ី មែតតៃ អងគា

ភា្េយួចំ្ួ្យឺតយោ េកនាុងការ� ជ្ូ ្សំណំុឯកសារពបាក់

ម�ៀេត្ស មដើេ្បសំុីទិោ្ឋ ការ្ីេ្ទាីរេុែងារសាធារណៈ ្ ិងែវរះ

្េកិាសព៉�ព់�ជំុផ្ស្វផសាយលិែិត�ទោ្ឋ ្គតិយុតតៃ  ្ ិង

ចបា�ព់ាក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងការពគ�ព់គងេ្រ្តៃីរាជការ ជូ្េ្ទាីរអងគាភា្

ជុំេញិមែតតៃ។ 

�នាទា �់្ ីសាតៃ �រ់បាយការណ៍រ�ស់ថ្នា កដ់រឹកនាពំកសួងេុែ-

ងារសាធារណៈរចួេក ឯកឧតតៃេ សខុ ឥសា្ បា្ខ្លង

្ូេការមកាតសរមសើរ ្ិងវាយតថេលែ្ពស់ចំមពារះថ្នា កដ់រឹកនាំ

ពកសួង េ ទ្ាីរ ្ិងអងគាភា្ជំនាញនានា ខដលបា្រេួចំខណក

យោ ងសកេមា កនាុងការមលើកកេ្ពស់ការអ្ុេតតៃកំខណទពេងេ់ុែ-

ងាររដ្ឋបាលមសវាសាធារណៈទាងំមៅថ្នា កជ់ាតិ  ្ិងថ្នា ក់

មពកាេជាតិបា្ល្អព�មសើរ៕

(អត្ថ�ទ៖មលាក េង ់សុជាតិ រូ�ភា្៖មលាក  ធុ្ គរឹេជី)

គណៈកេមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ជួ�្ិភាកសាការងារជាេយួ រ្ឹងពកសួងេុែងារសាធារណៈ

ទិដ្ឋភា្ថ្ជំ្ួ�្ិភាកសា
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គណៈកមមាការទបី៧ព្រឹទ្ធសភា ដឈង្យ�អ់ំ្បីការអ្ុវតរៃការងារ
រ្រសព់កសងួធមមាការ ្ិងសាសនា

នាថ្ងៃ្ុធ ទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ ម៉ាុម 
ជរឹមហ៊ុយ  ព�ធា្គណៈកេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា     បា្
អម ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុអ្តៃរគណៈកេមាការព រ្ឹទ្ធ-
សភាជាេួយួ្រឹងពកសួងធេមាការ ្ិងសាសនា ឯកឧតតៃេ  
ហុរឹម  សែម  មទសរដ្ឋេ្រ ត្ៃី  រដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងធេមាការ   ្ិង
សាសនា មៅសាលព�ជុំ្ិមសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

មៅកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតៃេ ម៉ាុម ជរឹមហ៊ុយ បា្
ជព៉�ជូ្អំ្ ី មគ្ល�ំណងថ្ជំ្ួ�្ិភាកសានាម្លមនារះ  
គឺមដើេ្បសីាតៃ �ល់ទ្ធផលការងារសមពេចបា្កនាុងឆ្នា ២ំ០១៨
្ិងទិសមៅការងារសព៉�អ់្ុេតតៃ�្តៃឆ្នា ២ំ០១៩រ�ស់
ពកសួងធេមាការ ្ិងសាសនា ្ិងមឈវងយល់អំ្ ីេឌ្ឍ្ភា្
ការងារសំខា្់ៗ  ព្េទាងំ�ញ្ហា ព�ឈេរ�ស់ពកសួង។

ឯកឧតតៃេ  ហុរឹម  សែម  មទសរដ្ឋេ្រ្តៃី  រដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួង
ធេមាការ ្ិងសាសនា បា្ជព៉�ជូ្អងគាព�ជំុអំ្ី ដំមណើ រ-
ការការងារខដលពកសួងធេមាការ ្ិងសាសនា ែិតែំ�ំម្ញ
្ិងសមពេចបា្យោ ងមពចើ្កនាុងរយៈម្លជា�្តៃ�នាទា �េ់ក
ម្រះ ជា្ិមសសមលើេស័ិយព្រះ្ុទ្ធសាសនា ខដលជាសាសនា
រ�ស់រដ្ឋ ្ិងជាពគរឹរះដសំ៏ខា្ ់ថ្ការសិកសាអ�រ់ខំផនាកសាមា រតី

សីលធេ ៌េ�្បធេ ៌សងគាេ ព�ថ្ណី ទំម្ៀេទ ល៉ � ់អក្សរ-
សា្រសតៃ សាសនា ្ិងការអភេិឌ្ឍសងគាេជាមដើេ។ ឯកឧតតៃេ
មទសរដ្ឋេ្រ្តៃ ីកប៏ា្�ងាហា ញ្ូេចំណុចសំខា្់ៗ ចំ្ួ្៦គឺ៖ 
១-�ទោ្ឋ ្គតិយុតតៃ ្ិងពតីេស័ិយចង្អុល�ងាហា ញម�សកកេមា
មលើេស័ិយធេមាការ  ្ិងសាសនា  ២-ចកខាុេស័ិយ  ្ិងយុទ្ធ-
សា្រសតៃ ៣-ខផ្ការយុទ្ធសា្រសតៃអាទិភា្២១០៨-២០២០
៤-លទ្ធផលការងារ ៥-�ញ្ហា ព�ឈេ ៦-ទិសមៅការងារ
ខផ្ការយុទ្ធសា្រសតៃអាទិភា្២០១៩-២០២១។ ទ្ទារឹេ រ្ឹង
េឌ្ឍ្ភា្   ថ្ការរកីចមពេើ្ មលើេស័ិយព្រះ្ុទ្ធសាសនា 
ពកសួងជួ�្ូេ�ញ្ហា េយួចំ្ួ្ដូចជា៖ ែវរះេ្រ្តៃីពក�ែណ័្ឌ  
ពគរូពក�ែណ័្ឌ ្ុទ្ធិកសិកសាទាងំ�ីកពេតិ ែវរះអគ្រសិកសា្ុទ្ធិក
សិកសា  ែវរះអគ្រ�ណាណា ល័យ  ែវរះស ភ៉ា រ�រកិាខា រសិកសាពគ�់
កពេតិ ែវរះរ្យ្តៃ មដើេ្បចុីរះ�ំម្ញការងារ ្ ិងជ�ួការលំបាក
កនាុងការមោរះពសាយេវិាទកនាុងេស័ិយសាសនា។

�នាទា �់្ ីសាតៃ �ម់សចកតៃរីាយការណ៍រ�ស់ពកសួងធេមាការ 
្ិងសាសនា រចួេក ឯកឧតតៃេ ម៉ាុម ជរឹមហ៊ុយ បា្ខ្លង្ូេ
ការមកាតសរមសើរដល់ថ្នា កដ់រឹកនាពំកសួង ខដលបា្មធវើការ
�ងាហា ញ៉្ចរតិេទិយាសា្រសតៃ កាតៃ �ជ់ា�ស់ភា្ការណ៍ សាគា ល់
�ញ្ហា  មហើយកជ៏ារបាយការណ៍ខដលផតៃល់្ូេជំម្ឿកតៃីសង្រឹេ
ដល់គណៈកេមាការ។ មលើស្ីម្រះមៅមទៀត ឯកឧតតៃេ ម៉ាុម 
ជរឹមហ៊ុយ បា្វាយតថេលែ្ពស់ចមំពារះការផ្ល ស់�តៃូរមយ�ល់
រ�ស់អងគាព�ជំុ គឺជាការរេួចំខណកកនាុងការផតៃល់្ត័៌៉ ្យោ ង
សំខា្ ់មដើេ្បមីឈវងយល់្ីគ្នា មៅេញិមៅេកបា្កា្ខ់ត
ល្អព�មសើរខ្េមទៀត សំមៅមធវើឱ្យេស័ិយធេមាការ ្ិងសាសនា 
ទទួលបា្ការរកីចមពេើ្ ្មាីៗខ្េមទៀត៕

(អត្ថ�ទ៖មលាក េង ់សុជាតិ រូ�ភា្៖មលាក  ធុ្ គរឹេជី)

ទិ្នាភា្ថ្ជ�ួ្ិភាកសាការងាររវាងអ្តៃរគណៈកេមាការព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងពកសួងធេមាការ ្ិងសាសនា

ឯកឧតតៃេ េោុេ ជរឹេហុ៊យ ព�ធា្គណៈកេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា
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គណៈកមមាការទបី៨ព្រឹទ្ធសភា ចុះដឈង្យ�អ់ំ្បីវិសយ័ជាសមត្ថកិច្ចរ្រស់
គណៈកមមាការដៅដខតរៃកំ្ ង់ស្ពឺ ្ិងដខតរៃដកាះកងុ

គណៈកេមាការសុខាភបិាល  សងគាេកិច្ច  អតីតយុទ្ធជ្
យុេ្ីតិសេ្បទា ការងារ �ណតៃុ រះ�ណាតៃ លេជិាជ ជីេៈ ្ិងកិច្ចការ
នារ ីថ្ព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈកេមាការទី៨) ដរឹកនាមំោយមលាក
ជំទាេ ម្្ សអំា្ ព�ធា្គណៈកេមាការ បា្អម ជ្ ើញចុរះ
មឈវងយល់អំ្ ីេស័ិយជាសេត្ថកិច្ចរ�ស់គណៈកេមាការ
មោយមផ្តៃ តសំខា្ម់លើ�ញ្ហា សុែភា្សាធារណៈ ្ិងមគ្ល
្មយបាយ ថ្ការអ្ុេតតៃម�ឡាជាតិរ��ស្តៃិសុែសងគាេ 
(�.ស.ស) ្ិងចងដ់រឹង្ីេឌ្ឍ្ភា្ការងារ �ញ្ហា ព�ឈេ
នានារ�ស់មែតតៃកំ្ងស់្ពឺ ្ិងមែតតៃមការះកុង កាល្ីថ្ងៃទី១២ 
ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

កនាុងជំ្ួ�ោចម់ោយខឡក្ីគ្នា  ឯកឧតតៃេ ចា្់ តាោ 
អភបិាលរងមែតតៃកំ្ងស់្ពឺ  បា្ជព៉�ជូ្គណៈព�តិភូថ្ 
មែតតៃកំ្ងស់្ពឺ៉្េ្ទាីរម្ទ្យ�ខង្អកសរុ�ចំ្ួ្៤កខ្លង 
េណ្ឌ លសុែភា្ចំ្ ួ្៥៥កខ ល្ង ព្េទាងំ�ោុសតៃិ៍សុែភា្
ចំ្ ួ្៤កខ ល្ង មោយ៉្�ុគគាលិកសុខាភបិាលចំ្ួ្៨៤១
នាក ់្ិងឱស្សា្ថ ្ ឱស្សា្ថ ្រងចំ្ួ្៦៧កខ្លង មសវា
សុខាភបិាលឯកជ្ចំ្ួ្៥៨០កខ ល្ង ្ ិងបា្ខចក�ណ័ណា
(�.ស.ស) ជូ្ដល់អតីតេ្រ្តៃីរាជការសីុេលិ១.០១៧�ណ័ណា
្ិងជូ្ដល់អតីតយុទ្ធជ្បា្ចំ្ ួ្២.៩១៨�ណ័ណា ។

មោយខឡកសព៉�ម់ែតតៃមការះកុងេញិ  មលាកជំទាេ 

មិថុនា  ភូថង អភបិាលថ្គណៈអភបិាលមែតតៃមការះកុង 
បា្�ញ្ជ កថ់្ មែតតៃមការះកុង៉្េ្ទាីរម្ទ្យចំ្ ួ្១កខ្លង
ម្ទ្យ�ខង្អកពសរុកខពសអំ�ិលចំ្ួ្១កខ្លង េណ្ឌ លសុែ-
ភា្ចំ្ួ្១៣កខ ល្ង �ោុសតៃិ៍សុែភា្ចំ្ួ្៩កខ្លង មោយ
៉្�ុគគាលិកសុខាភបិាលចំ្ួ្២៨០នាក ់ កនាុងមនារះ្រសតៃី
៉្ចំ្ួ្១៣៣នាក ់្ិងបា្ខចក�ណ័ណា  (�.ស.ស) ជូ្
ដល់អតីតេ្រ្តៃរីាជការសីុេលិ ្ ិងអតីតយុទ្ធជ្ចំ្ួ្៧០១
�ណ័ណា  ្ ិងបា្ផតៃល់ជូ្កេមាករ្ិមយជិតចំ្ ួ្ ១២.៣២២
នាក ់ខដលទទួលបា្្ូេ�ណ័ណា ម�ឡាជាតិរ��ស្តៃិសុែ
សងគាេ(�.ស.ស)។

មព្្ីជ�ួ្ិភាកសាជាេយួ្រឹងអាជ្ាធរមែតតៃទាងំ្ីរ 
គណៈព�តិភូគណៈកេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញជួ�
សំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹង�ង�្អូ្កេមាករ កេមាការ្ី ខដល
កំ្ុង�មពេើការងារ មៅកនាុងមរាងចពកសីុគលូ (SIGLO) ស្ថិតកនាុង
មែតតៃកំ្ងស់្ពី  ្ិងជួ�សំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងេ្រ្តៃី
�ុគគាលិក ្ិងព�ជា្លរដ្ឋខដលេកទទួលមសវាខផនាកសុខា-
ភបិាល មៅេណ្ឌ លសុែភា្បាោ កែ់លង ស្ថិតកនាុងមែតតៃមការះ-
កុង។ 

(អត្ថ�ទ រូ�ភា្៖ មលាក អ៊ុក �ោូលី្)

គណៈកេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ជួ�្ិភាកសាការងារជាេយួអាជ្ាធរមែតតៃកំ្ងស់្ពឺ

គណៈកេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរ�ូអ្ុសសាេរយីជាេយួ រ្ឹងអាជ្ាធរមែតតៃមការះកុង
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គណៈកមមាការទបី៩ព្រឹទ្ធសភា ចុះតាមដា្ការអ្ុវតរៃចបា្រ់
ដៅពកសងួសរ ៉ា ្ិងថ្ម្�

នាថ្ងៃអងាគា រ ទី៩ ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈព�តិភូ-
គណៈកេមាការសាធារណការ ដរឹកជ ជ្ូ ្ អាកាសចរសីុេលិ 
ថព�សណីយ ៍ ទូរគេនាគេ្ ៍ ឧសសាហកេមា  ខរ ោ  ថ្េ្ល 
ពាណិជជកេមា មរៀ�ចំខផ្ដី ្គរ�ូ្ីយកេមា ្ិងសំណង ់ថ្
ព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈកេមាការទី៩) ដរឹកនាមំោយឯកឧតតៃេ គង់
សាោជ  ព�ធា្គណៈកេមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ
ជ�ួ្ិភាកសាការងារជាេូយ្រឹងឯកឧតតៃេ ស៊យុ សសម រដ្ឋ-
េ្រ្តៃីពកសួងខរ ោ  ្ិងថ្េ្ល   មដើេ្បសីាតៃ �ល់ទ្ធផលការងារ
សមពេចបា្កនាុងឆ្នា ២ំ០១៨  ្ិងទិសមៅការងារសព៉�់
អ្ុេតតៃ�្តៃឆ្នា ២ំ០១៩  រ�ស់ពកសួងខរ ោ  ្ិងថ្េ្ល  ្ិង
មឈវងយល់អំ្ ី  សា្ថ ្ភា្អគគាិស្ី  ខរ ោ  ្ ិងមព�ងកាតមៅ
កេ្ពុជា �ញ្ហា ព�ឈេ តពេរូេការ ្ិងដំមណារះពសាយ កដូ៏ច
ជាទស្ស្េស័ិយរ�ស់ពកសួងចមំពារះតពេរូេការមកើ្មឡើងមលើ
ការមព�ើពបាស់ថ្េ្លអគគាិស្ី មៅទីសតៃីការពកសួងខរ ោ ្ិង
ថ្េ្ល។ 

កនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតៃេ ស៊យុ សសម រដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួង
ខរ ោ  ្ិងថ្េ្ល  បា្ជព៉�ជូ្គណៈព�តិភូអំ្ ីដំមណើ រ
ការជារេួខដលពកសួងខរ ោ  ្ិងថ្េ្លែិតែំ�ំម្ញ  ្ិង
សមពេចបា្យោ ងមពចើ្កនាុងរយៈម្លជា�្តៃ�នាទា �េ់កម្រះ
ជា្ិមសសមលើេស័ិយខរ ោ  ្ិងថ្េ្ល។  ឯកឧតតៃេរដ្ឋេ្រ្តៃី
បា្�ញ្ជ កម់លើ�ញ្ហា សំខា្់ៗ ៣  គឺ៖  ទី១-�ញ្ហា ការមព�ើ-
ពបាស់ថ្េ្លអគគាិស្ី ទី២-�ញ្ហា េ ិ្ ិមយគខាងថ្េ្ល
្ិងទី៣-�ញ្ហា មព�ងកាត។ ទ្ទារឹេ រ្ឹងការសមពេចបា្លទ្ធ-
ផលជាមពចើ្កនាុងឆ្នា ២ំ០១៨ម្រះ  អគគានាយកោ្ឋ ្ធ្ធា្
ខរ ោ ្ិងថ្េ្ល កម៏ៅខត៉្�ញ្ហា ព�ឈេេយួចំ្ួ្ផង
ខដរ  មហើយ�ញ្ហា ចេ្បងជាងមគមនារះគឺ  កងវរះធ្ធា្ទរឹក 
េមធយាបាយខដលរដ្ឋបាលកណាតៃ ល ្ិងេ្ទាីរខរ ោ ្ិងថ្េ-

្លរាជធា្ី មែតតៃទាងំអស់បា្ជួ�ព�ទរះ មហើយមលើកជា
សំណូេ្រតាេរយៈអគគានាយកោ្ឋ ្ធ្ធា្ខរ ោ ជូ្េកថ្នា ក់
ដរឹកនាពំកសួង្ិ្ិត្យ ្ិងជួយ�មោរះពសាយ។

�នាទា �់្ ីសាតៃ �ម់សចកតៃីការណ៍រ�ស់ឯកឧតតៃេរដ្ឋេ្រ្តៃរីចួ
េក  ឯកឧតតៃេ  គង់  សាោជ  ព�ធា្គណៈកេមាការទី៩
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ខ ល្ង្ូេការមកាតសរមសើរ ្ិងវាយតថេលែ្ពស់
ចំមពារះថ្នា កដ់រឹកនា ំ ្ិងការដរឹកនារំ�ស់ឯកឧតតៃេរដ្ឋេ្រ្តៃី
ពកសួងខរ ោ ្ិងថ្េ្ល ខដលបា្ែិតែំ�ំម្ញការងារនា
ម្លក្លងមៅសមពេចបា្លទ្ធផលជាមពចើ្ មហើយជា
្ិមសសគឺការសមពេចដឈ៏ាល សថេមោរះពសាយ�ញ្ហា ខរ ោ ្ិង
ថ្េ្ល  មធវើឱ្យ៉្ការេេិឌ្ឍល្អ  ឈា្មឡើង  ្ ិងការរកី
ចមពេើ្ យោ ងឆ្�រ់ហ័សកនាុងេស័ិយខរ ោ ្ិងថ្េ្ល។ មោយ
ខឡកចមំពារះ�ញ្ហា ខដលពកសួងបា្មលើកមឡើង គណៈកេមា-
ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា ្រឹងរាយការណ៍ជូ្គណៈក ម៉ា ធិការ
អចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា ពកសួងពាក់្ ័្ ្ធេយួចំ្ួ្មផ្សងមទៀត   
មដើេ្បី្ ិ្ិត្យ្ិច្រណា ្ិងច្តេ់ធិា្ការមោរះពសាយ តាេ
លទ្ធភា្ខដលអាចមធវើមៅបា្៕ 

(អត្ថ�ទ៖មលាក អ៊ុក �ោូលី្ រូ�ភា្៖មលាក  គង ់យោ រ ី្ )

គណៈកេមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា ជួ�្ិភាកសាការងារជាេូយ រ្ឹងរដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងខរ ោ ្ិងថ្េ្ល

ទិដ្ឋភា្ថ្ជំ្ួ�្ិភាកសា
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ព្រឹទ្ធសភាដឈង្យ�អ់ំ្បី សភា ្ិងអង្គការត្ំរ្់

នាព្រឹកថ្ងៃ្ុធ ទី៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្
ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា បា្មរៀ�ចំសិកាខា សាលាសតៃី្ី សភា
្ិងអងគាការត�ំ្ ់ មពកាេអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃេ  ជា   ដជ�្ឋ 
ព�ធា្គណៈកេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  មោយ៉្ការអម ជ្ ើញ
ចូលរេួ្ីស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ថ្នា កដ់រឹកនា ំ
ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ្ិងេទិយាសា្ថ ្
សភាកេ្ពុជា មពកាេការគ្ពំទ្ីេទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជា មៅ
សាល�ណាណា ល័យ េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។ ៉្ព�សាស្ក៍នាុង
ឱកាសម�ើកអងគាសិកាខា សាលា ឯកឧតតៃេ ដោក ឆាយ អគគា-
មលខាធិការសតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្ ការចូលរេួរ�ស់
សភាកនាុងដំមណើ រការស៉ហរណកេមាតំ�្ ់សភា៉្តួនាទី
សំខា្ទ់ាកទ់ង រ្ឹងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការសភា ទាងំកពេតិ
្ិភ្មលាក ្ ិងកពេតិតំ�្ ់តាេរយៈរ�ូភា្ការទូតសភា
សហព�តិ�តតៃកិារអ្តៃរសភា ្ិងសហព�តិ�តតៃិការ�មច្ចក-
មទស។ កនាុង្មយបាយការទូតសភាេិ្ ពតរឹេខតជាទំនាក-់
ទំ្ងរវាងស៉ជិកសភា�ោុមណាណា រះមទ ស៉ជិកថ្សភាេយួ
កអ៏ាចមធវើដំមណើ រមៅកា្ព់�មទសេយួមទៀត មដើេ្បជីួ�ស្ទានា
ជាេយួ្រឹងអនាកដរឹកនាថំ្សា្ថ �័្ មផ្សងៗ មដើេ្បមីោរះពសាយ
�ញ្ហា  ឬមដើេ្ប�ី ្្ច �ជ់ម ល៉ រះ។ ទាកទ់ង រ្ឹងកិច្ចសហព�តិ-
�តតៃិការអ្តៃរសភាទាងំអស់ បា្ច្�ម់ផតៃើេជារ�ូភា្សហ-

ព�តិ�តតៃកិារមទវភាគី ដូចជា�មងកាើតពករុេេតិតៃភា្មទវភាគី មដើេ្បី
ជំរុញសហព�តិ�តតៃិការរវាងសភា្ិងព�មទសសាេ។ី មព្្ី
មនារះ៉្ស៉គេសភា ថ្ព�មទសមព�ើភាសាបារាងំ (APF)
មហើយមយើងកម៏ឃើញ៉្ផងខដរ ្ូេអងគាការសភាតំ�្ ់្ិង
អ្ុត�ំ្។់  អងគាការសភាតំ�្់៉ ្ការែិតែំជារេួ  មដើេ្បី
ជំរុញស៉ហរណកេមាតំ�្ ់្ិងកិច្ចសហការគ្នា កា្ខ់តល្អ
ព�មសើរមឡើងរវាងព�មទសជាស៉ជិក។

ឯកឧតតៃេបា្�ញ្ជ កថ់្  សិកាខា សាលាថ្ងៃម្រះ្ិតជា
ឱកាសដ៏្ ិមសសសព៉�ម់យើងទាងំអស់គ្នា   មដើេ្បមីឈវង
យល់ ្ិងខចករខំលក�ទ្ិមសាធ្ច៍ំមណរះដរឹង�ខ្្ថេ មដើេ្បី
ជួយ�ឱ្យស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ្ិងេ្រ្តៃី
សភា  មលើការផតៃល់មសវាពាក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងការងារទំនាកទ់ំ្ង
អ្តៃរជាតិ យល់ដរឹងកា្ខ់តចបាស់អំ្ីសារសំខា្ ់្ិងការ
្ពងរឹងតួនាទីសភាកេ្ពុជា កនាុងេស័ិយការទូតសភា ្ិងទំនាក-់
ទំ្ងអ្តៃរជាតិ កនាុង�រ�ិទខដលសភាកេ្ពុជាបា្មធវើស៉-
ហរណកេមាមៅកនាុងពក�ែណ័្ឌ កិច្ចសហព�តិ�តិតៃការអ្តៃរសភា
ជាមពចើ្កនាុងត�ំ្ ់្ិងសកលមលាក។

អងគាសិកាខា សាលាព�ព រ្ឹតតៃមៅរយៈម្លេយួព រ្ឹក មោយ
៉្ការមធវើ�ទ�ងាហា ញសតៃី្ី សភា ្ិងអងគាការតំ�្ ់មោយ
មលាក  Xavier  Button  ជាការជីា្ែ់្ពស់  ្ ិងជាស៉ជិក

ឯកឧតតៃេ ជា មជដ្ឋ  (ម្វងទី២) អធិ�តីកនាុងអងគាសិកាខា សិលា

ស៉ជិក ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ្ិងមភ្ៀេកតតៃិយស អម ជ្ ើញចូលរេួកនាុងអងគាសិកាខា សាលា
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ពករុេព�រឹកសាមយ�ល់  ថ្េទិយាសា្ថ ្អឺរ ោុ�  មដើេ្បសិីកសាមៅ
អាសីុ (ទីពករុងព្រុចខសល)។

�នាទា �់្ ីអងគាសិកាខា សាលាដំមណើ រការអស់រយៈម្ល១
ព រ្ឹក ្ិងការ្ិភាកសាគ្នា យោ ងផុសផុលរចួេក ឯកឧតតៃេ ជា 
ដជ�្ឋ ព�ធា្គណៈកេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្មធវើការ�ូក
សរុ� ្ ិង�ិទអងគាសិកាខា សាលា មោយវាយតថេលែ្ពស់ចំមពារះ
លទ្ធផលជាេជិជ៉្ថ្អងគាសិកាខា សាលា ខដល�ងាហា ញអំ្ី ការ
យកចិតតៃទុកោកចូ់លរេួយោ ងសកេមាកនាុងការរេួគ្នា ខចករខំលក
្ត័៌៉ ្ ចមំណរះដរឹង ្ិង�ទ្ិមសាធ្ល៍្អៗ អំ្ីតួនាទីរ�ស់
សភាកនាុងការងារការទូត ្ ិមសសតាេរយៈយ្តៃការកិច្ចសហ-
ព�តិ�តិតៃការអ្តៃរសភាកនាុងកពេតិតំ�្។់ 

ឯកឧតតៃេ ជា ដជ�្ឋ បា្�ញ្ជ កថ់្ កនាុងឆ្នា កំ្លងមៅម្រះ
សភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជាបា្មធវើជា ្៉ច ស់ផទារះមរៀ�ចំ
កិច្ចព�ជំុព�ច្ឆំ្នា  ំ ថ្មេទិកាសភាតំ�្អ់ាសីុ-បាោ សីុហវិក
(APPF) មលើកទី២៧។ នាម្ល�ច្ចុ�្ប្នាម្រះ សភា ថ្ព្រះ-
រាជាណាចពកកេ្ពុជា  កំ្ ុងខតមពតៀេមរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុសភា
អាសីុ-អឺរ ោុ� (ASEP) មៅឆ្នា ២ំ០២០។ ដូមចនារះ សិកាខា សាលា
នាម្លម្រះ  ពតរូេបា្មរៀ�ចមំឡើងកនាុងម្លមេលាល្អ�ំផុត 
មដើេ្បជីួយ�ឱ្យស៉ជិក ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ្ ិង
េ្រ្តៃីសភាផតៃល់មសវាពាក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងការងារទំនាកទ់ំ្ ងអ្តៃរ
ជាតិ យល់ដរឹងកា្ខ់តចបាស់អំ្ ី សារសំខា្ ់្ិងការ្ពងរឹង
តួនាទីសភាកេ្ពុជា កនាុងេស័ិយការទូតសភា ្ិងទំនាកទ់ំ្ ង
អ្តៃរជាតិ កនាុង�រ�ិទខដលសភាកេ្ពុជាបា្មធវើស៉ហរណ័-
កេមាមៅកនាុងពក�ែណ័្ឌ កិច្ចសហព�តិ�តិតៃការអ្តៃរសភាជា
មពចើ្កនាុងតំ�្ ់្ិងសកលមលាក ្ិងជា្ិមសស ពស�ម្ល
ខដលសភាកេ្ពុជាកំ្ុងមដើរតួនាទីកា្ខ់តសកេមាកនាុងឆ្កអ្តៃរ-
ជាតិ។ 

ឯកឧតតៃេ ជា ដជ�្ឋ បា្សងកាតធ់ងៃ្ថ់្ សិកាខា សាលារយៈ-

ម្លេយួព រ្ឹកម្រះ  បា្្លុរះ�ញ្្ច ំងយោ ងចបាស់  តាេរយៈ
យ្តៃការ កិច្ចសហព�តិ�តិតៃការអ្តៃរសភាកនាុងកពេតិតំ�្ ់្ិង
សកលមលាក សភាអាចចូលរេួចខំណកយោ ងមពចើ្ ្ិងជា
សំខា្ក់នាុងការមលើកកេ្ពស់ទំនាកទ់ំ្ងអ្តៃរជាតិ  ្ ិងជួយ�
្ពងរឹងការ�ំម្ញេុែងាររ�ស់សភាឱ្យបា្កា្ខ់តសំខា្់
ខ្េមទៀត។ មេទិកាថ្អងគាការអ្តៃរសភាកនាុងកពេតិត�ំ្ ់្ិង
សកលមលាក គឺជាទីកខ្លងខដលផតៃល់ឱកាសឱ្យសភា ថ្
ព�មទសនានា  ្ិភាកសាផ្ល ស់�តៃូរទស្ស្ៈ  ខចករខំលក�ទ-
្ិមសាធ្៍្ ីគ្នា មៅេញិមៅេក  ្ ិងចូលរេួខសវងរកដំមណារះ-
ពសាយ�ញ្ហា រេួមៅកនាុងត�ំ្ ់្ ិងសកលមលាក  ខដលអាច
ជួយ�តខពេតពេង ់្ិងជរះឥទិ្្ធ លដល់ការសមពេចចិតតៃរ�ស់
រោ្ឋ ភបិាល ្ ិងអងគាការអ្តៃររោ្ឋ ភបិាលមលើ�ញ្ហា ទាងំមនារះ។
កនាុង្យ័ម្រះ យ្តៃការ កិច្ចសហព�តិ�តិតៃការអ្តៃរសភា ក៏
អ្ុញ្ញា តឱ្យសភា�មងកាើ្ភា្ពតរឹេពតរូេ ្ ិងពស�ចបា�ថ់្ការ
សមពេចចិតតៃរ�ស់រោ្ឋ ភបិាល មលើឆ្កអ្តៃរជាតិផងខដរ។
ជាេយួគ្នា ម្រះ អងគាការអ្តៃរសភាកនាុងកពេតិតំ�្ ់្ិងសកល
កផ៏តៃល់ឱកាសដល់ការកសាងទំ្ ុកចិតតៃ ្ ិងការមឈវងយល់
គ្នា មៅេញិមៅេក ព្េទាងំ្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំ្ ង ្ិង
កិច្ចសហព�តិ�តិតៃការកនាុងកពេតិស៉ជិកសភា សា្ថ �័្  ្ិង
ព�មទស។ ជាកខ់សតៃងមៅម្លខដលទំនាកទ់ំ្ ងរវាងរោ្ឋ -
ភបិាលព�មទស្ីរជួ�ព�ទរះ�ញ្ហា   អងគាការអ្តៃរសភាគឺជា
ទីកខ្លងថ្ការពបាពស័យម្លើយ្លងតាេរយៈសា្ថ �័្ សភា
រវាងព�មទសទាងំ្ីរ ខដលអាចជួយ�សាតៃ រទំនាកទ់ំ្ ងឱ្យ
េលិេកព�ពកតីេញិ។ �ខ្្ថេ្ីមលើម្រះ យ្តៃការ កិច្ចសហ-
ព�តិ�តិតៃការអ្តៃរសភា អាចឱ្យសភាផ្ល ស់�តៃូរទស្ស្ៈ �ទ-
្ិមសាធ្ ៍្ិងការអ្ុេតតៃល្អកនាុងការអ្ុេតតៃេុែងារសភាឱ្យ
កា្ខ់ត៉្គុណភា្ ្ិងព�សិទ្ធភា្ខ្េមទៀតផង៕

(អត្ថ�ទ៖មលាក សួង �ញ្ញា  រូ�ភា្៖មលាក  គរឹេ សិទ្ធី)

ទិដ្ឋភា្កនាុងអងគាសិកាខា សាលា
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សភាកម្ុជាចូ�រមួមហាស្នាិបាតសហភា្អ្រៃរសភាដ�ើកទបី១៤០

កាល្ីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-
ព�តិភូសភាជាតិ ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ដរឹកនាមំោយ
ឯកឧតតៃេ យ៉ាង់ សសម ស៉ជិកគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយ៍
ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាព�ធា្គណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អម ជ្ ើញចូលរេួេហាស្នាបិាតសហភា្អ្តៃរសភាមលើក
ទី១៤០ មៅទីពករុងដូហា ព�មទសកាតា ខដល៉្គណៈ-
ព�តិភូសភាចូលរេួចំ្ួ្ព�៉ណ១៦០ព�មទស កនាុងមនារះ
៉្ស៉ជិកសភាចំ្ួ្៨០០នាក ់្ិងព�ធា្សភាចំ្ ួ្
៤០នាក។់

កនាុងអំឡុងម្លចូលរេួេហាស្នាបិាតម្រះ  ឯកឧតតៃេ 
យ៉ាង់  សសម  ព�ធា្គណៈព�តិភូ  បា្ខ ល្ងសុ្ទារកថ្
រយៈម្ល៦នាទី  ្ិងសុ្ទារកថ្សភាេយ័មកមាងរយៈម្ល
២នាទី មៅកា្អ់ងគាេហាស្នាបិាត មពកាេព�ធា្�ទ «សភា
ជាមេទិកា្ពងរឹងការអ�រ់ ំ មដើេ្បសី្តៃិភា្  ស្តៃិសុែ  ្ិង
្ីតិរដ្ឋ» ។

គណៈព�តិភូ បា្ចូលរេួ្ិធមី�ើកជាផលូេការេហាស្នា-ិ
បាតសហភា្អ្តៃរសភាមលើកទី១៤០  កិច្ចព�ជំុអាស៊ា្
�ូក�ី ពករុេសពេ�សពេរួលសភាត�ំ្អ់ាសីុ ពករុេភូេសិា្រសតៃ
្មយបាយអាសីុបាោ សីុហវិក  មេទិកាស៉ជិកសភាជា្រសតៃី 
មេទិកាស៉ជិកសភាេយ័មកមាង ពករុេព�រឹកសាភបិាលសហភា្
អ្តៃរសភា គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយន៍ានា ្ិងស៉គេ
អគគាមលខាធិការសភា្ិភ្មលាក។ កនាុងឱកាសមនារះ គណៈ-
ព�តិភូបា្មលើក្ីេឌ្ឍ្ភា្្មាីៗរ�ស់ព្រះរាជាណាចពក-
កេ្ពុជា កនាុងពក�ែណ័្ឌ ស៉ហរណកេមាតំ�្ ់្ ិងអ្តៃរជាតិ។

ចំណុច្ិមសសរ�ស់ព្រះរាជាណាកពចកេ្ពុជាកនាុងេហា-
ស្នាបិាតសហភា្អ្តៃរសភាមលើកទី១៤០ម្រះ គឺ៉្អត្ថ-

្យ័ជាព�េតតៃិសា្រសតៃ មពាលគឺ គណៈក ម៉ា ធិការសិទ្ធិេ្ុស្ស
ស៉ជិកសភាថ្សហភា្អ្តៃរសភា េិ្ ៉្មចញមសចកតៃី
សមពេចចិតតៃអំ្ី ករណីសិទ្ធិេ្ុស្សរ�ស់សភាកេ្ពុជាមឡើយ។

ម្លៀតកនាុងឱកាសមនារះ  គណៈព�តិភូបា្ជួ�្ិភាកសា
ការងារជាេយួ្រឹងឯកឧតតៃេ ម្៉ា ទបី្ ជុងហ្គុង អគគាមលខា-
ធិការសហភា្អ្តៃរសភា មដើេ្បផីតៃល់្ត័៌៉ ្អំ្ីេឌ្ឍ្ភា្
ថ្លទ្ធិព�ជាធិ�មតយ្យ មសរ ី្ ហុ�ក្ស ្ិងសិទ្ធិេ្ុស្សមៅ
ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មោយបា្គូស�ញ្ជ កថ់្ ព�មទស
កេ្ពុជា�្តៃម�តៃជ្ាចិតតៃអ្ុេតតៃ្ូេមគ្លការណ៍លទ្ធិព�ជាធិ�-
មតយ្យ មសរ ី្ ហុ�ក្ស ការមគ្រ្សិទ្ធិេ្ុស្ស ពស�តាេ
រដ្ឋធេមា្ុ ញ្ា  ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ព្េជាេយួ្រឹងការ
ការពារឯករាជ្យភា្ អធិ�មតយ្យភា្ ស្តៃិភា្ ្ិងអ្យា-
ពករឹតភា្។

មព្្ីការចូលរេួកនាុងេហាស្នាិបាតសហភា្អ្តៃរសភា
មលើកទី១៤០ម្រះ  គណៈព�តិភូបា្អម ជ្ ើញជួ�្ិភាកសា
ការងារមទវភាគីជាេយួ្រឹងគណៈព�តិភូសភាជ�ោុ្  ចិ្ 
ឥណា្ឌ   ្ិងអីុរ ោង ់ ព្េទាងំបា្ជួ�មព្ផលូេការជាេយួ្រឹង
គណៈព�តិភូសភានានាជាមពចើ្  ៉្ជាអាទិ៍៖  អុីតាលី 
អងម់គលស េុចិសិក ថ្ មេៀតណាេ ឡាេ បាោ គីសា្ថ ្ ឥណ្ឌូ -
មណសីុ កាតា អា្រហវិកកណាដៃ ល មអកាវ ឌរ័ សាយព�រឹស តួកគី 
ហាគា ណា សុ៊យខអត ម�ោរូ ឈលីី  ្ ិងកូមរ ោខាងត្ូបង មដើេ្បី្ ពងរឹង-
្ពងីកចំណងេតិតៃភា្ កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការអ្តៃរសភា ្ិង
បា្ចលនាសភាជាេតិតៃ ឱ្យគ្ពំទម�កខាភា្សភាកេ្ពុជាមៅ
កនាុងគណៈក ម៉ា ធិការព�តិ�តតៃិសហភា្អ្តៃរសភា កនាុងេហា-
ស្នាបិាតសហភា្អ្តៃរសភាមលើកទី១៤១ នាខែតុលា ឆ្នា ំ
២០១៩ ខដល រ្ឹងព�ព រ្ឹតតៃមៅ  មៅទីពករុងខ�លពកាដ ព�មទស
ខស៊�៊៕ី

(អត្ថ�ទ៖មលាក មទ្ េករា)

គណៈព�តិភូសភាកេ្ពុជា ចូលរេួេហាស្នាិបាត IPU

គណៈព�តិភូសភាកេ្ពុជា ជ�ួ្ិភាកសាការងារជាេយួ រ្ឹងឯ.ឧ ោ៉ ទី្ ជុងហគាុង



សកម្មភាពគណៈកម្មការ25
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

សកមមាភា្គណៈកមមាការទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភា ចូ�រមួកិច្ចព្រជុំនានា

2នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ យ៉ាង់ 
សសម ព�ធា្គណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ
ជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុងគណៈកេមាការ មដើេ្ប�ីូក
សរ�ុសកេមាភា្រ�ស់គណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាព�ច្ំ
ខែមេសា មៅសាលព�ជំុគណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៤  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃេ  ជា 
ដជ�្ឋ  ព�ធា្គណៈកេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អម ជ្ ើញ
ជាអធ�ិតីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុពករុេេតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភា ជាេយួ
្រឹងសភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-ព្រុចខសល  មដើេ្បី្ ិ្ិត្យ  ្ិង
្ិភាកសាអំ្ីការមពតៀេទទួលគណៈព�តិភូសភាសហ្័្ ្ធ-
វាោ ឡូ្ី-ព្រុចខសល  ខដល រ្ឹងអម ជ្ ើញេក�ំម្ញទស្ស្កិច្ច
ផលូេការមៅព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មៅសាលព�ជុំគណៈ-
កេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មលាកជំទាេ ទបី 
្រូោ៉ា សុបី ព�ធា្គណៈកេមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញជា
អធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុងគណៈកេមាការ មដើេ្បី្ ិភាកសា

មលើ ទ១ី-្ិ្ិត្យរបាយការណ៍គណៈកេមាការតាេេស័ិយ មៅ
ចមនាល រះសេយ័ព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាមលើកទី២ ្ិងមលើកទី៣ ទី២-
�ូកសរុ�របាយការណ៍សកេមាភា្គណៈកេមាការព�ច្ពំតី-
៉សទី១ ្ិងមលើកទិសមៅការងារអ្ុេតតៃ�្តៃ ទី៣-�ិទ� ជ្ ី
ម�ឡាគណៈកេមាការព�ច្ពំតី៉សទី១ ្ិងទី៤-�ញ្ហា មផ្សងៗ 
មៅសាលព�ជុំគណៈកេមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតដៃេ ម៉ាុម ជរឹមហ៊ុយ ព�ធា្គណៈកេមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-អម ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុពករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-
សភាទទួល�្ទាុកកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការជាេយួសភាមព�ើ
ភាសាបារាងំ (APF) មដើេ្បី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាមលើ៖ ទី១-្ិ្ិត្យ
សកេមាភា្ APF ្ ិងទី២-កំណតម់គ្លការណ៍កនាុងការមធវើ
សកេមាភា្ ្ិងមលើកទិសមៅការងារ�្តៃ នាថ្ងៃទី១ ខែមេសា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលព�ជុំគណៈកេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អ្ុញ្ញា តឱ្យឯកឧតដៃេ ហ៊ុ្ ម្៉ា ្បី ព�ធា្គណៈកេមា-
ការទី៧រដ្ឋសភា ចូលជូ្្រកនាុងឱកាស�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាី 
ព�ថ្ណីជាតិ នាថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាល
ព�ជំុគណៈកេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

-អម ជ្ ើញជាអធ�ិតីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធផល
ការងារព�ច្ខំែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩រ�ស់គណៈកេមាការ នា
ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលព�ជុំគណៈកេមា-
ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។ 
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 ការទទួ�ពាក្យ្រណរៃរឹ ង

2កនាុងអំឡុង ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ម្រះ ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ទទួលពាក្យ�ណតៃរឹ ងចំ្ ួ្២ករណី  មធវើកំណត�់ងាហា ញពាក្យ
�ណតៃរឹ ងចំ្ ួ្២ករណី មធវើលិែិតអ្តៃរាគេ្ម៍ៅពកសួង សា្ថ �័្ ពាក់្ ័្ ្ធ មដើេ្បមីោរះពសាយចំ្ួ្២ករណី កំ្ុង្ិ្ិត្យ
សិកសាចំ្ួ្២ករណី ្ិងបា្ទទួលលិែិតម្លើយត�អំ្ីការមោរះពសាយពាក្យ�ណតៃរឹ ងរ�ស់ពកសួង សា្ថ �័្ ពាក់្ ័្ ្ធចំ្ ួ្
១ករណី ព្េទាងំបា្ទទួលឯកសារពាក្យ�ណតៃរឹ ងខដលពកសួង សា្ថ �័្ ពាក់្ ័្ ្ធ ចេលងជូ្េកព រ្ឹទ្ធសភាមដើេ្បពីជា�
ចំ្ួ្១២ករណី៕

2នាថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មលាកជំទាេ ម្្ 
សអំា្ ព�ធា្គណៈកេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ
ជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុងគណៈកេមាការ មដើេ្បី្ ិភាកសា
មលើ៖ ទី១-្ិ្ិត្យ្លងរបាយការណ៍តាេេស័ិយរ�ស់គណៈ-
កេមាការមៅចមនាល រះសេយ័ព�ជំុមលើកទី២ ្ិងមលើកទី៣ ព្រឹទ្ធ-
សភា ្ីតិកាលទី៤ ទី២-�ូកសរ�ុលទ្ធផលការងាររ�ស់
គណៈកេមាការព�ច្ពំតី៉សទី១  ឆ្នា ២ំ០១៩  ្ ិងមលើក
ទិសមៅ�្តៃ ទី៣-ទូទាតច់ំណូល-ចំណាយរ�ស់គណៈកេមា-
ការព�ច្ពំតី៉សទី១  ឆ្នា ២ំ០១៩  ្ិងទី៤-�ញ្ហា មផ្សងៗ 
មៅសាលព�ជុំគណៈកេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធ សភា។

2ឯកឧតតៃេ គង់ សាោជ ព�ធា្គណៈកេមាការទី៩
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-អម ជ្ ើញជាអធ�ិតីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុងគណៈកេមាការ 
មដើេ្បី្ ិភាកសាការងារមពតៀេចុរះសេនាការជាេយួ�ណាតៃ
ពកសួងពាក់្ ័្ ្ធ នាថ្ងៃទី២៨ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៨ មៅសាល
ព�ជំុគណៈកេមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អ្ុញ្ញា តឱ្យគណៈព�តិភូពកសួងថព�សណីយ ៍្ ិងទូរ-
គេនាគេ្ដ៍រឹកនាមំោយ ឯកឧតតៃេ សាោ៉ា ក់ ខា្់ រដ្ឋ-
មលខាធិការពកសួង ចូលជួ�្ិភាកសាការងារសតៃី្ី សា្ថ ្ភា្
�ច្ចុ�្ប្នាថ្ការខព�កាល យខផនាកឌីជី្ល ្ិងមគ្ល្មយបាយ
មៅកេ្ពុជា ព្េទាងំសខេតៃងការគួរសេ ្ិងជូ្្រកនាុងឱកាស
្ិធ�ីុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មា ីព�ថ្ណីជាតិ នាថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នា ំ
២០១៩ មៅសាលព�ជំុគណៈកេមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដៃេ ម៉ាម
្រ៊ុ្នាង  ព�ធា្គណៈកេមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្
អម ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុងគណៈកេមាការ 
មដើេ្បី្ ិ្ិត្យ្លងរបាយការណ៍សកេមាភា្ការងារ ្ិងរបាយ-
ការណ៍្េកិាព�ច្ខំែមេសា ្ ិងមលើកទិសមៅការងារ�្តៃ 
មៅសាលព�ជុំគណៈកេមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា៕



សកម្មភាពគណៈកម្មការ27
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

សកមមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា ្ំរដ្ញការងារដៅតាមភូមិភាគទាងំ៨

2នាថ្ងៃទី១៣  ទី១៤  ្ិងថ្ងៃទី១៥  ខែមេសា  ឆ្នា ំ

២០១៩  ឯកឧតតៃេ  យ៉ាង់  សសម  ព�ធា្គណៈកេមាការ-

ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អម ជ្ ើញចូលរេួកនាុង្ិធ�ីុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មា ី

ព�ថ្ណីជាតិ ជាេយួ្រឹង�ង�្អូ្ព�ជា្លរដ្ឋមៅកនាុងពសរុក-

ចិពត�ុរ ីមែតតៃពកមចរះ។

2ឯកឧតតៃេ  ជា  ដជ�្ឋ  ព�ធា្គណៈកេមាការទី២

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសាែណ្ឌ  ថ្នា ក-់

ដរឹកនាែំណ្ឌ  ្ិងពករុេព�រឹកសាសងាកា ត ់ថ្ែណ្ឌ ទួលមគ្កសតៃី្ី

ការមពតៀេលកខាណៈសេ្បតតៃសិព៉�ក់ារមបារះមឆ្នា តពករុេព�រឹ-

កសារាជធា្ីភនាមំ្ញ ពករុេព�រឹកសាែណ្ឌ  អាណតតៃិទី៣ មៅសាលា

ែណ្ឌ ទួលមគ្ក រាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី២៣ ខែេនីា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-មគ្រ្េញិ្ញា ណកខា្្ធស្មលាក ទូច ធបី េ្រ្តៃី្គរបាល

�ោុសតៃិ៍រដ្ឋបាលខផនាកព្ហមាទណ្ឌ សងាកា តផ់សារមដើេគរ ខដលបា្

ទទួលេរណភា្កាល្ីថ្ងៃទី២៦ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ មោយ

មរាគ្ពាធ មៅេតតៃនាគេ ័្ តៃ សងាកា ត�់រឹងកកទី់២  ែណ្ឌ ទួលមគ្ក

រាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីសូពតេ្តៃចមពេើ្ ព្រះ�រតិតៃ  ្ិងរា�ប់ាត

ដល់ព្រះសង្ចំ្ួ្៥៩អងគា  មដើេ្បអី�អរសាទរទទួលមទេតា

ឆ្នា ំ្ មា ី្ិងឧទទាសិកុសលជូ្ដល់េញិ្ញា ណកខា្្ធ�ុ្វការជី្ មៅ

សងាកា តផ់សារមដើេគរ  ែណ្ឌ ទួលមគ្ក  រាជធា្ីភនាមំ្ញ  នា

ថ្ងៃទី២៨ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ�ណ្ឌិ ត ម៉ាុង ឫទ្ធបី ព�ធា្គណៈកេមាការ-

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ជួ�សំមណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុកខាកេមាករ ព្េទាងំ

ចុរះ្ិ្ិត្យ  ្ិងជំរុញការងារសា្ថ �នាអាងចមព៉រះទរឹកសា្អ ត

្មាីសព៉�ព់�ជា្លរដ្ឋមព�ើពបាស់ផងខដរ  មៅឃុំខកេផុស 

ពសរុកសទារឹងហាេ មែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា ្ិង

ថ្ងៃទី៥ ទី៦ ទី៩ ្ិងថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ដរឹកនាពំករុេអនាកជំនាញ�មច្ចកមទសចុរះ្ិ្ិត្យ ្ ិងជំរុញ

ការងារសាងសងផ់លូេ ហុ៊្ ខស្ ខកេផុស មោយច្កម់្សូ៊

DBST ព�ខេង១៦គីឡូខេោពត មដើេ្បសីពេរួលចរាចរណ៍ដល់

ព�ជា្លរដ្ឋកនាុង្ិធី�ុណ្យចូលឆ្នា ពំ�ថ្ណីខែមារខាងេុែ មៅ

ឃុំខកេផុស  ពសរុកសទារឹងហាេ  មែតតៃព្រះសីហ្ុ  នាថ្ងៃទី៣០ 

ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះ្ិ្ិត្យមេើលពករុេការងារព�េូលសំអាតសំរាេតាេ

ម ន្ារសេុពទ មដើេ្បចូីលរេួខ្រកសាការពារ�រសិា្ថ ្សា្អ តជាេយួ

រាជរោ្ឋ ភបិាល មៅម្នារសេុពទមែតតៃព្រះសីហ្ុ មៅឃុំខកេ-

ផុស ពសរុកសទារឹងហាេ មែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួដំមណើ រជាេយួឯកឧតតៃេ ជា សផុាោ៉ា  មទសរដ្ឋ

េ្រ្តៃ ីរដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងមរៀ�ចំខដ្ដី ្គរូ�្ីយកេមា ្ិងសំណង ់

ចុរះ្ិ្ិត្យមេើលការងារសាតៃ រព�្័្ ្ធព�ឡាយ�ញ្ជ សទរឹក

សំអុយ ្ិងោមំដើេមឈើនាង្ួ្មៅពករុងព្រះសីហ្ុ មែតតៃ-

ព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីស្រងាកា ្តៃេតតៃឫទ្ធី រតនារាេ ខកេផុស ជាេយួ

្រឹងកេមាករ ្ិងព�ជា្លរដ្ឋខដលរស់មៅកនាុងត�ំ្អ់ភេិឌ្ឍ្៍

េោុង ឫទ្ធ ីខកេផុស មៅឃុំខកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ មែតតៃព្រះ-

សីហ្ុ នាថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីជ�ម់លៀងអ�អរសាទរ�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាី 

ព�ថ្ណីជាតិ ជូ្�ុគគាលិក កេមាករ ្ិងព�ជា្លរដ្ឋ ខដល

�មពេើការងារ មៅកនាុងត�ំ្អ់ភេិឌ្ឍ្ទី៍ពករុងកំ្ ងខ់ផ ឧកញោ

ម៉ាុង ឫទ្ធបី មៅភូេចិ�ំក ់ឃុេំលលិស ពសរុកសំមរាងទង មែតតៃ-

កំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីអុជធូ��្ព់ស្�់ងួសួងសំុ ្៉ច ស់ទរឹក 

្៉ច ស់ដី ្៉ច ស់ថព្ព រ្ឹកសាជាេយួ្រឹងព�ជា្លរដ្ឋមដើេ្បជីួយ�

ខ្រកសា្ួកគ្តទ់ាងំអស់គ្នា  មៅភូេចិំ�ក ់ឃុេំលលិស ពសរុក-

សំមរាងទង មែតតៃកំ្ងស់្ពឺនាថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំមណរះសំណាល  ្ ិងសួរសុែទុកខាព�ជា្លរដ្ឋ 
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ព្េទាងំចុរះ្ិ្ិត្យ ្ិងជំរុញការងារសា្ថ �នាផលូេម�តុងទទរឹង

៦ខេោពត  ចិម ្្ច ើេផលូេសងខាង៤ខេោពត  ព�ឡាយរមំោរះទរឹក

សងខាង២ខេោពត សរុ�ទាងំអស់១២ខេោពត ព�ខេងព�៉ណ

ជា២.០០០ខេោពត មៅភនាខំស្ដី ពសរុកសំមរាងទង មែតតៃកំ្ងស់្ពឺ 

នាថ្ងៃទី១ ្ិងថ្ងៃទី៤ ទី១៣ ទី១៤ ្ិងថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុកខាព�ជា្លរដ្ឋ  ខដលកំ្ុងសព៉ក្យា-

បាលជំងឺមោយសារមពគ្រះថ្នា កច់រាចរណ៍  មៅឃុំខកេផុស  

ពសរុកសទារឹងហាេ  មែតតៃព្រះសីហ្ុ  នាថ្ងៃទី៦  ខែមេសា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចុរះ្ិ្ិត្យមេើលការងារសាងសងអ់ាងចមព៉រះទរឹកសា្អ ត

ច ក៉ា រម្សូ៊ ដូងមព�ង សាវ យ សាេ ោ៉ េ មពេច ្ិងដំណាំជា

មពចើ្ព�មភទមទៀត  ខដលពតរូេកា�គ់្ស់មចញសរុ�ចំ្ួ្

៣៧.៩២០មដើេ  ព្េទាងំថផទាដីេយួចំ្ួ្ធ�ំខ្្ថេមទៀត 

មដើេ្បចូីលរេួជាេយួ្រឹងរាជរោ្ឋ ភបិាលកនាុងគមព៉ងមធវើផលូេ

ហាយមេ ោមល្បឿ្មលឿ្កនាុងរយៈម្ល៤៨ខែខាងេុែម្រះ មៅ

ឃុំខកេផុស  ពសរុកសទារឹងហាេ   មែតតៃព្រះសីហ្ុ   នាថ្ងៃទី៧ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះ្ិ្ិត្យអគ្រការយិល័យមធវើការមែតតៃព្រះសីហ្ុ នា

ថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ដរឹកនាពំករុេអនាក�មច្ចកមទសចុរះ្ិ្ិត្យមេើលពករុេការងារ

មពគឿងចពកជីកសាតៃ រពសរះ្ិងសាតៃ រទំ្�ទ់រឹកតាករឹង ខដល៉្

ទំហំ២១.០០០ខេោពតកាមរ ោ ខដលអាចសតៃុកទរឹកព�៉ណជា

២០០.០០០ខេោពតគុ�  មដើេ្បខីព�កាល យតំ�្ម់្រះឱ្យមៅជា

រេ្ីយោ្ឋ ្កសិមទសចរណ៍ មៅឃុំតាថ្ ពសរុកសទារឹងហាេ 

មែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំមណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុកខាកេមាករ ព្េទាងំ

ចុរះ្ិ្ិត្យមេើលការងារសាងសងព់�្័្ ្ធជីេសុេតតៃិភា្ការងារ

ជីកសាតៃ រទំ្�ទ់រឹក ការងារ្ពងីក�ខ្្ថេមរាងចពកផលិតចំណី

សតវ ្ិង្ិ្ិត្យកសិោ្ឋ ្ចិ ្្ច រឹេពជរូក មៅឃំុខកេផុស ពសរុក-

សទារឹងហាេ  មែតតៃព្រះសីហ្ុ  នាថ្ងៃទី២១  ខែមេសា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

-នាយំកសតវសំមពាចអាញីចិ្ ្ច រឹេខ្រកសាការពាររេួ

ចំខណកជាេយួ្រឹងរាជរោ្ឋ ភបិាលកនាុងការអភរិក្សសតវកពេ

ជិតផុត្ូជេយួម្រះ មៅភនាខំស្ដី ពសរុកសំមរាងទង មែតតៃ-

កំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2មលាកជំទាេ ទបី ្រូោ៉ា សុបី ព�ធា្គណៈកេមាការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញជួ�សំមណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែ

ទុកខា៖  

-�ង�្អូ្ព�ជា្លរដ្ឋមៅពសរុក្ញឮ  មែតតៃកណាតៃ ល 

នាថ្ងៃទី២៨ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-�ង�្អូ្ព�ជា្លរដ្ឋ ្ិងេ្រ្តៃរីាជការ ព្េទាងំអម ជ្ ើញ

ចុរះ្ិ្ិត្យពសរះទរឹកចំ្ួ្៤កខ្លង  មៅកនាុងឃុថំពជលាស់រេួ

៉្៖ ទី១ពសរះទរឹក្ខ្មពកាេ ស្ថិតមៅភូេិ្ ខ្ ទ២ីពសរះ-

ទរឹកអងគាខសលង ស្ថិតមៅភូេខិសលង ទី៣ពសរះទរឹកពតពាងំមពាធិ៍ 

ស្ថិតមៅភូេពិតពាងំរ�ង ្ិងទី៤ពសរះទរឹកឈូកធំ ស្ថិតមៅ

ភូេទិួលព្ិច ពសរុក្ញឮមែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៤ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-�ង�្អូ្ព�ជា្លរដ្ឋ  ្ ិងេ្រ្តៃីរាជការ  កនាុងឱកាស្ិធី
�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ ព្េទាងំនាយំកមទយ្យេត្ថុ 

្ិង�ច្ចយ័មៅព�មគ្សមេតៃចព្រះឧតតៃេ�ញ្ញា   �ួង  ្ ង់ 

ព្រះមៅអធិការេតតៃខព្កពបាងំ មៅឃុំថពជលាស់ ពសរុក្ញឮ 

មែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។         

2ឯកឧតដៃេ ម៉ាុម ជរឹមហ៊ុយ ព�ធា្គណៈកេមាការ-

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ជួ�សំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងេ្រ្ដៃីអ�រ់ែំណ្ឌ   មៅ

សាលាែណ្ឌ ចបារអំមៅ ែណ្ឌ មពាធិ៍ខស្ជយ័ រាជធា្ីភនាមំ្ញ

នាថ្ងៃទី៥ ្ិងថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ពបារ្្ធ្ិធី�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាី ព�ថ្ណីជាតិ មៅេតតៃ�រឹងខក្អក

(មែតតៃខព្ខេង) េតតៃអពងរុ្ (មែតតៃតាខកេ) ្ិងមៅេតតៃលងាកា  (រាជ-

ធា្ីភនាមំ្ញ) នាថ្ងៃទី១៣ ទី១៤ ្ិងថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ជ�ួសំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសាសងាកា ត់

តាងំពកសំាង ែណ្ឌ មពាធិ៍ខស្ជយ័ រាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី
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២៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2មលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ព�ធា្គណៈកេមាការ-

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ជួ�សំមណរះសំណាលការងារជាេយួ្រឹងស៉ជិកពករុេ

ព�រឹកសាឃំុ នាយ�ោុសតៃិ៍្គរបាល ថ្នា កដ់រឹកនាភំូេ ិ្ ិងតំណាង

ពករុេព�ជា្លរដ្ឋភេូខិានា រ ភូេ�ិរឹងជរ័ ភេូថិព្ទរឹង ភេូមិឈើ-

ទាល  ្ិងភូេមិគ្ករកា  ឃុំថព្ទរឹង  ពសរុកសីុធរកណាតៃ ល 

មែតតៃថព្ខេង  មដើេ្បមីឈវងយល់អំ្ ី  េឌ្ឍ្ភា្ការងាររ�ស់

ឃុំ �ញ្ហា ព�ឈេ សំណូេ្រ ្ិងតពេរូេការជាច្បំាចន់ានា 

រ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋរស់មៅកនាុងឃុំ នាថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ជ�ួសំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងអាជ្ាធរឃំុចំ្ួ្៣ 

កនាុងពសរុកមេសាង  មែតតៃថព្ខេង  ្ិងឃុំចំ្ ួ្៣  កនាុងពសរុក

រ៉សខហក មែតតៃសាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី៩ ្ិងទី១០ ខែមេសា

ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

2នាថ្ងៃទី១២-១៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ 

គង់ សាោជ ព�ធា្គណៈកេមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា អម ជ្ ើញ

ចូលរេួជាគណៈអធិ�តីកនាុងស្រងាកា ្តៃចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ
មៅមែតតៃមពាធិ៍សាត។់

2នាថ្ងៃទី១២-១៣ ្ិងថ្ងៃទី២០-២១ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០១៩ ឯកឧតតៃេ ដខៀវ មុត អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការ-

ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អម ជ្ ើញជួ�សំមណរះសំណាល  ្ិង

្ិភាកសាការងារជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសាឃំុ  ្ ិងសួរសុែទុកខា

ព�ជា្លរដ្ឋមៅពសរុកពតាកំក ់កនាុងមែតតៃតាខកេ ្ ិងមែតតៃកំ្ត។

2ឯកឧតតៃេ ឈួ្  ដឡង អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការ-

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធផលការងារព�ច្ខំែ

 ្ិងមលើកទិសមៅការងារ�្តៃ មៅមែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី២៣ 

ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុងព�ជំុពករុេការងារកេមាករ ្លករចំណាកពសរុក

ព�ច្មំែតតៃថព្ខេង  មៅមែតតៃថព្ខេង  នាថ្ងៃទី២៩  ខែេនីា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួព�ជំុពករុេការងារពសរុកពាេជរ មែតតៃថព្ខេង មដើេ្បី
�ូកសរ�ុលទ្ធផលការងារព�ច្ខំែ ្ិងមលើកទិសមៅការងារ

�្តៃ មៅមែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ ឈួ្  ដឡង អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការ-

ទី២ ្ ិងឯកឧតតៃេ សខុ យត ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អម ជ្ ើញចូលរេួ្ិធីស្រងាកា ្តៃមែតតៃថព្ខេង 

មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃចពកឡាមហាេ ស 

ដខង ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃី រដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងេហាថផទា មៅមែតតៃ-

ថព្ខេង នាថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ ង្ៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេសា្រសាតៃ -

ច្រ្យ�ណ្ឌិ ត ចា្់ ណាដរ ៉ាត អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការទី៣ 

ឯកឧតតៃេ ្រ៉ាុ� �រឹម អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការទី៤ ឯកឧតតៃេ

ណា ំទុំ មលខាធិការគណៈកេមាការទី១ ្ិងឯកឧតតៃេ អ៊ុក 

គង់  ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អម ជ្ ើញ

ចូលរេួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីសំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹង

្ិេតតៃជ្ជាេ្រ្ដៃីរាជការសីុេលិ ស៉ជិកស៉គេអតីតយុទ្ធ-

ជ្ជាជ្្ិការ កនាុងពករុងបាតដំ់�ង ្ិងេ្រ្ដៃី្គរបាលចូល

្ិេតតៃ្ថ៍្សនាងការោ្ឋ ្្គរបាលមែតតៃបាតដំ់�ងមពកាេអធិ-

�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេដៃចពកឡាមហាេ ស ដខង ឧ�-

នាយករដ្ឋេ្រ្ដៃី រដ្ឋេ្រ ដ្ៃីពកសួងេហាថផទា មៅមែតតៃបាតដំ់�ង។
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2ឯកឧតតៃេ អាយ ខ្ អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរ�ុលទ្ធផល  ថ្ការអ្ុេតតៃ

ការងារព�ច្ខំែេនីា  ្ិងទិសមៅភារកិច្ចការងារព�ច្ខំែ

មេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅមែតតៃមការះកុង នាថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែ

េនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីជួ�សំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងកង-

ទ័្ ឈរមជើងមៅទិសមយធភូេភិាគទី៣ មពកាេអធិ�តីភា្

សមេតៃច្ិជយ័មសនា ដទៀ បាញ ់ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃី រដ្ឋេ្រ្តៃី
ពកសួងការពារជាតិ មៅមែតតៃមការះកុង នាថ្ងៃទី៥ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីម�ើកការោ្ឋ ្សា្ថ �នាផលូេពកាលពគរួស

ពកហេ�ំខ�កផលូេជាតមិលែ៤៨ ពតងច់ំណុចPK85 មពកាេ

អធិ�តីភា្សមេតៃច្ិជយ័មសនា ដទៀ បាញ ់ឧ�នាយករដ្ឋ-

េ្រ្តៃី រដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងការពារជាតិ មៅឃុំពតពាងំរូង ពសរុកមការះ-

កុង មែតតៃមការះកុង នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីម�ើកព រ្ឹតតៃការណ៍  “មការះកុងស្រងាកា ្តៃ”  

ចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ មៅមែតតៃមការះកុង នាថ្ងៃទី១៤-១៦ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតដៃេ ម្៉ា ្់ ដឈឿ្ អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការ-

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុព�ច្ខំែជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសា

សងាកា តទ់រឹកល្អកទី់២  ្ិងទិសមៅជាអាទិភា្សព៉�ខ់ែ

មេសា  មោយមផ្តៃ តមលើការែិតែំការពារសុេត្ថភិា្ជូ្

ព�ជា្លរដ្ឋ  ្ ិងខផ្ការស្្សំ្ េកិា�ដៃូរអំ្ូលមភលើង  LED 

ក ល៉ ងំ១៥០វាោ ត ់សមពេចបា្១៩ អំ្ ូល មៅែណ្ឌ ទួលមគ្ក

រាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី២៩ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីសូពតេ្ដៃ ព�សិទ្ធិ្រជយ័ សិរសួីសដៃី ជយ័-

េងគាល េ�ិុលសុែ កនាុងឱកាសឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ មៅសាលា

រាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុ្ិ្ិត្យលទ្ធផលការងារខែេនីា ្ិង

មលើកទិសមៅសព៉�ខ់ែមេសា ព្េទាងំការងារជាអាទិភា្

គឺ មោរះពសាយ�ញ្ហា អគគាិស្ី ្ិងស្ដៃិសុែសណាដៃ �ធ់ានា �់

ជូ្�ង�្អូ្ព�ជា្លរដ្ឋ កនាុងឱកាសចូលឆ្នា ំ្ មា ី្ ិងអម ជ្ ើញ

ជួ�សំមណរះសំណាល ្ ិងខចកអំមណាយស�្ុបរសធេជូ៌្

ព�ជា្លរដ្ឋ ចំ្ ួ្៣៣៩ពគរួសារ មៅសហគេ្�៍ុររីុងមរឿង

រាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសាសងាកា តព់តពាងំពកសំាង 

កនាុង្ិធីសូពតេ្ដៃចមពេើ្ ្រជយ័មៅេជ្ឈេណ្ឌ លសាេគគាី
អភេិឌ្ឍ្ ៍សហគេ្ ៍មៅែណ្ឌ មពាធិ៍ខស្ជយ័ រាជធា្ី-

ភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ោកក់ពេងផ្កា មគ្រ្េញិ្ញា ណកខា ្្ធស្ ឯកឧតដៃេ ដម្៉ា ញ 

កសុ� អតីតស៉ជិករដ្ឋសភា មៅសងាកា តត់ាម ម្ា  ពករុង

តាម ម្ា  មែតតៃកណាដៃ ល នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ព�មគ្ចងាហា ្ ់ ្ិងស ភ៉ា រៈចតុ�ច្ចយ័  ព�មគ្សមេដៃច

សង្ ណយ ពចរឹក កនាុងេតតៃច្ទា�ូរេីង្ស មៅកនាុងសងាកា តខ់ព្ក-
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មៅនា  រាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ សម៉ា្ សុបីផា្ ់អ្ុព�ធា្គណៈកេមា-

ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-នាំ្ ិស្សតិេហាេទិយាល័យកសិកេមាថ្សាកលេទិយាល័យ

សាវ យមរៀង ចុរះកេមាសិកសា ព្េទាងំអម ជ្ ើញចូលរេួកនាុងកិច្ច

ព�ជំុជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសាពសរុក ពករុេព�រឹកសាឃំុ មៅពសរុក-

កំ្ងម់រាទិ៍ មែតតៃសាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី៣១ ខែេនីា ្ ិងថ្ងៃទី២៣

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធី្ិសាអាហារសាេគគាីអ�អរសាទរ្ិធី
�ុណ្យ ចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ មៅអគគានាយកោ្ឋ ្ម្សូ៊ 

សងាកា តខ់ព្កមលៀ� ែណ្ឌ មពជាយចងាវ រ រាជធា្ីភនាមំ្ញ នា

ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ សហម ខ្ អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការ-

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុង្ិធី�ុណ្យស្មលាក អំ សខុ ជាស៉ជិក

ពករុេព�រឹកសាឃំុជាសំខងកា មៅឃុំជាសំខងកា ពសរុកភនាពំសរួច មែតតៃ-

កំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធី�ុណ្យស្មលាក សហម សខុដហង 

ស៉ជិកពករុេព�រឹកសាឃុមំជើងរាស់ មៅឃុំមជើងរាស់ ពសរុកឧដុងគា

មែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ គិ្ 

សណត មលខាធិការគណៈកេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្នាំ

យកឧ�ករណ៍�ំ្ងសមេលង្មា១ីឈុត រេួ៉្ធុងបាស់៤

ពគ្� ់មជើងទពេេចិស័រេយួ ខផលមេពករូ ្ ិងដង�ួ្ ពគ្�រ់េួទាងំ

ស ភ៉ា រៈច្បំាចេ់យួចំ្ួ្មទៀត  ព�គល់ជូ្អាជ្ាធរពសរុក

មការះអខណតៃ ត មែតតៃតាខកេ។

 2ឯកឧតតៃេ ពបាក់ ចំដរ ើ្  អ្ុព�ធា្គណៈកេមា-

ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុងមេទិកាសាធារណៈ មៅភូេខិព្ក តាឡុង១

សងាកា តច់្កអ់ខពងមពកាេ  ែណ្ឌ ៉្ជយ័  រាជធា្ីភនាមំ្ញ 

នាថ្ងៃទី២៩ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសាឃំុ  ក ល៉ ងំ

្គរបាល�ោុសតៃិ៍ ្ិងមេភូេទិាងំ១០ភេូ ិថ្ឃំុដំណាកអ់ំ្ិល

ពសរុកអងគាសនាួល មែតតៃកណាតៃ លសតៃី្ី ការងារមរៀ�ចំស្តៃិសុែ

សណាដៃ �ធ់ានា � ់្ិងរម�ៀ�មរៀ�រយសព៉�ព់បារ្វ្ិធី�ុណ្យ

ចូលឆ្នា ំ្ មាី ព�ថ្ណីជាតិ នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ ណា ំទុ ំមលខាធិការគណៈកេមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ជួ�សំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសាពសរុក

�នាទា យពសី  ្ិងពករុេព�រឹកសាឃំុខានា រសណាតៃ យ  ព្េទាងំ

ឧ�ត្ថេភាស ភ៉ា រៈមព�ើពបាស់េយួចំ្ួ្  រេួ៉្េទិ្ុយទាកទ់ង

ចំ្ួ្១០មពគឿង ព្េទាងំឯកសណា្ឋ ្ព�ជាការពារចំ្ួ្

១៥កំម�លោជូ្ដល់មេឃុំខានា រសណាតៃ យ ពសរុក�នាទា យពសី មែតតៃ-

មសៀេរា� នាថ្ងៃទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ�ួសំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹង្ិេតតៃជ្ ្ិងមយ-

ធិ្្ិការ មៅពសរុកសំឡូត ពសរុកភនាពំ រ្ឹក ពសរុកសខងកា ពសរុក-

រត្េណ្ឌ ល ពសរុកបាណ្ ់ពសរុកសំមៅលូ្ ពសរុកកមំរៀង 

មែតតៃបាតដ់�ំង នាថ្ងៃទី៣០ ្ិងទី៣១ ខែេនីា ្ិងថ្ងៃទី៥

ទី៩ ្ិងថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2ឯកឧតតៃេ ណា ំទុ ំមលខាធិការគណៈកេមាការទី១ 

្ិងឯកឧតតៃេ អ៊ុក គង់ ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អម ជ្ ើញចូលរេួកនាុង្ិធី�ុណ្យស៉គេពគរឹរះ�រ-ិ

ស័ទចំ្ួ្២.០០០នាក ់មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៍្ពងែ់្ពស់រ�ស់

សមេតៃចពកឡាមហាេ ស ដខង ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃី រដ្ឋេ្រ្តៃី
ពកសួងេហាថផទា មៅពករុងបាតដំ់�ង មែតតៃបាតដ់ំ�ង នាថ្ងៃទី

២១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ ជុំ វង មលខាធិការគណៈកេមាការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖



សកម្មភាពគណៈកម្មការ32
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

-ជួ�សំមណរះសំណាល  ្ ិងសួរសុែទុកខាព�ជា្លរដ្ឋ 

មៅពសរុកគង្ិសី  មែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ  នាថ្ងៃទី២៩  ខែេនីា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីេទិទាិញអ�អរសាទរែួ�អ្ុសសាេរយីម៍លើក

ទី៣៥ឆ្នា  ំថ្ងៃ�មងកាើតមយធភូេភិាគទី៣ (៩ មេសា ១៩៨៤-

៩ មេសា ២០១៩) មពកាេអធិ�តីភា្សមេតៃច្ិជយ័មសនា 

ដទៀ បាញ ់ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃ ីរដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងការពារជាតិ 

មៅ�ញ្ជ ការោ្ឋ ្មយធភេូភិាគទី៣ នាថ្ងៃទី៩ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីសូពតេ្តៃ ្ ិង្ិធីជ�ម់លៀងអ�អរសាទរ

ស្រងាកា ្តៃឆ្នា ំ្ មា ីមៅ�រមិេណសាលាមែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី១១ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ អ្ ស៊ុំ មលខាធិការគណៈកេមាការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុង្ិធីសំមណរះសំណាលសួរសុែទុកខា ្ិងផតៃល់

អំមណាយជូ្ដល់ព�ជា្លរដ្ឋខដលរងមពគ្រះមោយែ្យល់

ក្រនាតៃ ក ់មពកាេអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃេ សក គរឹមយ៉ា ្ ឧ�-

នាយករដ្ឋេ្រ្ដៃី មៅមែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី២១ ខែ

មេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួរខំលកទុកខាជាេយួ្រឹងពករុេពគរួសារស្មលាក 

សយ សភុា្ ពគរូ�មពងៀ្ ្ ិងពតរូេជា�តៃរី�ស់អនាកពសីមសមាៀ្

ឃុំកូ� មៅពសរុកអូរមពរៅ  មែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី២២ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុពតរួត្ិ្ិត្យការអ្ុេតតៃភារកិច្ច  ្ ិង

ទិសមៅការងារមឆ្្ព រះមៅកា្ក់ារមបារះមឆ្នា តមពជើសមរ ើសពករុេ

ព�រឹកសាមែតដៃ  ពករុង  ពសរុក  អាណតតៃិទី៣  មពកាេអធិ�តីភា្

ឯកឧតតៃេ  សក  គរឹមយ៉ា ្  ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្ដៃី  មៅមែតតៃ-

�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ ឆាយ វណាណា  មលខាធិការគណៈកេមា-

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ជ�ួសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា�ង�្អូ្ព�ជា្លរដ្ឋ

មៅភូេមិពាធិឥ្នា១  ្ ិងភេូមិកាងកាង១  ព្េទាងំបា្នាំ

យកក ្្ច�អ់ាហារ�រមិភាគ  ្ិង្េកិាេយួចំ្ួ្ខចកជូ្

ពគរួសារពកីពក ជ្ច្ស់ជរា ្ិងអនាក៉្ជំងមឺៅតាេផទារះ មៅ

ឃុំមកាងកាង ពសរុក្ញខពកក មែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី៦ ខែ

មេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសាឃំុមកាងកាង

 ពសរុក្ញខពកក  មែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ  មដើេ្បមីឈវងយល់អំ្ ីការ

អ្ុេតតៃ្ត៍ួនាទី ភារកិច្ចរ�ស់ពករុេព�រឹកសាឃំុ ្ិងការងារផតៃល់

មសវាជូ្ដល់ព�ជា្លរដ្ឋមៅេូលោ្ឋ ្  មៅឃុំមកាងកាង 

ពសរុក្ញខពកក ឃុំពទា ពសរុកពករូចឆ្មា រ មែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី៧ 

្ិងថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ គរឹម ធា មលខាធិការគណៈកេមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុង្ីធីជូ្្រ កនាុងឱកាស�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្-

ណីជាតិ មពកាេអធិ�តីភា្មលាកជំទាេកិតតៃិសងគាហ�ណ្ឌិ ត 

សម៉ា្  សអំ្  ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃី  រដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងទំនាក់

ទំ្ងជាេយួរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា ្ិងអធិការកិច្ច មៅមែតតៃ

សាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�្ិភាកសាការងារ  មដើេ្បមីឈវងយល់អំ្ ីេឌ្ឍ្ភា្

ខចករខំលក ្ ិងផតៃល់្ត័៌៉ ្ជូ្ មេឃំុ ជំទ� ់្ ិងស៉ជិក

ពករុេព�រឹកសាឃំុ មសមាៀ្ឃុំ នាយ�ោុសតៃិ៍្គរបាលរដ្ឋបាល អំ្ ី
ការងារភូេ ិឃុំ ៉្សុេត្ថិភា្ ការផតៃល់មសវាសាធារណៈ 

មៅឃុំសាវ យពជំ ឃុំថព្ទទរឹង ្ ិងឃុថំព្មឃនាស ពសរុកសាវ យ-

ពជំ មែតតៃសាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំមណរះសំណាល  សួរសុែទុកខាជាេយួ្រឹងព�ជា-

្លរដ្ឋពកីពក  ច្ស់ជរា  ្ ិង្រសតៃីមេ ោ៉ យចំ្ួ្១០ពគរួសារ  

មៅភេូអិងគាញ់ ភេូពិតពាងំធំ ្ ិងភេូមិឈើទាល កនាុងឃុំដូង 
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ពសរុករ៉សខហក មែតតៃសាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ�ួសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខាព�ជាជ្អំ្ី �ញ្ហា

ទរឹកសព៉�ក់ារ�ងកា�មងកាើ្ផល មៅឃុំ�នាទា យពកាងំ ពសរុក

កំ្ ងម់រាទ ៍ មែតតៃសាវ យមរៀង  នាថ្ងៃទី២០  ខែមេសា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធី�ុណ្យ� ្្ចុ រះែណ្ឌ សី៉ មៅេតតៃទួលតា-

ព្ហមា មពកាេអធិ�តីភា្មលាកជំទាេកិតតៃិសងគាហ�ណ្ឌិ ត 

សម៉ា្ សអំ្ ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃ ីរដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងទំនាកទ់ំ្ ង

រដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងអធិការកិច្ច មៅឃុំបាសាក ់ពសរុកសាវ យ-

ពជរុំ មែតតៃសាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ ទរឹម ្ ្ មលខាធិការគណៈកេមាការទី៩

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរ�ុលទ្ធផលការងារ  ឆ្នា ំ

២០១៨  ្ ិងទិសមៅ�្តៃឆ្នា ២ំ០១៩  មៅមែតតៃថព្ខេង  នា

ថ្ងៃទី២៤ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ�ួសំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងព�ធា្ភូេ ិ ពករុេ

ព�រឹកសាឃុំ មេ�ោុសតៃិ៍្គរបាល មដើេ្បមីឈវងយល់អំ្ី េឌ្ឍ្ភា្

ការងារ  �ញ្ហា ព�ឈេ  សំណូេ្រ  តពេរូេការច្បំាចន់ានា

រ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋ មៅឃំុថព្ទរឹង ពសរុកសីុធរកណាតៃ ល មៅ

មែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា ្ិងថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ជ�ួ្ិភាកសាការងារជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសាឃំុថពជធំ មៅ

ពសរុករ៉សខហក មែតតៃសាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុងព រ្ឹតតៃកិារណ៍ស្រងាកា ្តៃ ចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ
មៅមែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ ោ្់ ែ្ មលខាធិការគណៈកេមាការ-

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួជាគណៈអធិ�តីកនាុង្ិធីម�ើក “ស្រងាកា ្តៃអូររាងំឪ”

មៅេទិយាល័យ ហុ៊្ ខស្ អូររាងំឪ ស្ថិតកនាុងឃុំអំ្ ិលតា្ក 

ពសរុកអូររាងំឪ មែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធី្ ិសាអាហារសាេគគា ី ជាេយួ្រឹងពករុេ

ព�រឹកសាឃំុ ភូេ ិព្េទាងំព�ជាការពារថ្ឃំុទួលសនាួល កនាុង

ឱកាសអ�អរ្ិធី�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ  មៅឃុំ

ទួលសនាួល ពសរុកពករូចឆ្មា  មែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី៨ ខែមេសា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធី្ ិសាអាហារសាេគគា ីជាេយួ្រឹងកងរាជ-

អាេុធហត្ថមែតតៃព�ច្ពំករុងសទារឹងខស្  កនាុងឱកាសអ�អរ្ិធី
�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ មៅពករុងសទារឹងខស្ មែតតៃកំ្ងធ់ំ

នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ ជរឹម

លាវ ស៉ជិកគណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ 

ចុរះ្ិ្ិត្យការសាងសងផ់លូេ ជួសជុលអាគ្រសិកសាេទិយាល័យ 

មហងសំរ ិ្  ្ិងមធវើ្ ិធីព�គល់ជូ្មលាកនាយក មលាកពគរូ 

អនាកពគរូ  ពករុេព�រឹកសាពករុងពសរុក  គណៈអភបិាលពសរុកមការះ-

សូទិ្  សព៉�ម់ព�ើពបាស់  ព្េទាងំបា្នាំ្ ូេអំមណាយ 

្ិងេត្ថុអ្ុសសាេរយី ៍ ជូ្តាជី  យយជី  មលាកពគរូ  អនាកពគរូ 

ពករុេព�រឹកសាពករុងពសរុក គណៈអភបិាលពសរុក ពករុេព�រឹកសាឃំុ 

មេឃំុ មៅមែតតៃកំ្ងច់្េ។ 

2ឯកឧតតៃេ ថុង ច្ ់ស៉ជិកគណៈកេមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុង្ិធីសំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងមយធាវារៈ

២ មពកាេអធិ�តីភា្សមេតៃច្ិជយ័មសនា ដទៀ បាញ ់ឧ�-

នាយករដ្ឋេ្រ្តៃ ី្ិងជារដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងការពារជាតិ មៅមែតតៃ-

មការះកុង នាថ្ងៃទី៥-៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាេយួ្រឹងពករុេព�រឹកសាឃំុ ព្េទាងំ

ជួ�សំមណរះសំណាល  ្ិងសួរសុែទុកខាព�ជា្លរដ្ឋ  មៅ
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ពសរុកេណ្ឌ លសី៉ កនាុងមែតតៃមការះកុង នាថ្ងៃទី១១-១២ ខែ

មេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៣១ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ មលាកជំទាេ ឱ 

សខុុម  ស៉ជិកាគណៈកេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អម ជ្ ើញចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាេយួ្រឹងថ្នា កដ់រឹកនាមំែតតៃ-

ព្រះេហិារ សតៃី្ីសកេមាភា្អ្ុេតតៃខផ្ការមឆ្្ព រះមៅកា្ក់ារ

មបារះមឆ្នា តពករុេព�រឹកសាមែតតៃ ពករុេព�រឹកសាពករុង ពករុេ�រឹកសាពសរុក 

មៅសាលព�ជុំសាលាមែតតៃព្រះេហិារ។

2ឯកឧតតៃេ ពចរឹង គរឹមពស៊ា្ ស៉ជិកគណៈកេមា-

ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចុរះ្ិ្ិត្យការសាងសងអ់ាគ្រសាលា�ឋេសិកសា

កណាតៃ លមការះត្ូបង  ចំ្ួ្១ែនាង  ៉្៥�្ទា� ់ ខដលជា

អំមណាយរ�ស់សមេតៃចេ�ិុលមសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្

ព រ្ឹទ្ធសភា  មៅភូេទិី៥  ឃុមំការះសូទិ្  ពសរុកមការះសូទិ្ 

មែតតៃកំ្ ងច់្េ នាថ្ងៃទី២៩ ខែេនីា ្ិងថ្ងៃទី២១ ខែមេសា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធផលការងារថ្នា កដ់រឹក-

នាមំែតតៃកំ្ងច់្េ ពតី៉សទី១ ្ិងមលើកទិសមៅពតី៉ស

ទី២ មពកាេអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃេ យរឹម នែ�បី ឧ�នាយក-

រដ្ឋេ្រ្តៃី នាថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុងកេមាេធិីសូពតេ្តៃ្លងអាគ្រសិកសាចំ្ួ្១ែនាង

៉្៤�្ទា� ់ មៅេទិយាល័យជីខហ  មពកាេការជួយ�ឧ�ត្ថេភា

្េកិាជួសជុល្ីសមេតៃចេ�ិុលមសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្

ព រ្ឹទ្ធសភា មោយ៉្ការអម ជ្ ើញចូលរេួមលាកពគរូ អនាកពគរូ 

្ិងព�ជា្លរដ្ឋចំ្ួ្១២០នាក ់មៅឃុំមការះសូទិ្ ពសរុក-

មការះសូទិ្ មែតតៃកំ្ ងច់្េ នាព រ្ឹកថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែេនីា ្ិងថ្ងៃទី៤ ្ិងថ្ងៃទី១៩ ខែ

មេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ �បី សារ បី ស៉ជិកគណៈ-

កេមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញជួ�សំមណរះសំណាល 

្ិងសួរសុែទុកខាព�ជា្លរដ្ឋ មៅពសរុកទរឹកឈូ មែតតៃកំ្ ត។

2ថ្ងៃទី២៣  ខែេនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃេ  សត 

ណាឌបី ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ

ចូលរេួកនាុង្ិធី�ុណ្យ�ូជាព្រះស្ព្រះសុេងគាលសិលាច្រ្យ-

�ណ្ឌិ ត ដ្ពជ ស្ អតីតព្រះមេគុណមែតតៃមសៀេរា� មៅ

មែតតៃមសៀេរា�។

2ឯកឧតតៃេ មួង ្រ៉ាយ ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-អ្ុញ្ញា តឱ្យគណៈព�តិភូពសរុកោកកឺ់ថ្ព�មទសមេៀត-

ណាេ ចូលជួ�សំមណរះសំណាល ្ិងជូ្្រ កនាុងឱកាស

�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាី ព�ថ្ណីជាតិ មៅមគហោ្ឋ ្ ស្ថិតកនាុងសងាកា ត់

�រឹងកខ្្សង ពករុងបា្លុង មែតដៃរត្គិរ ីនាថ្ងៃទី៨ ខែមេសា

ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-អម ជ្ ើញចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរ�ុលទ្ធផលការងារ

រ�ស់មែតតៃរត្គិរ ីព�ច្ពំតី៉សទី១ ឆ្នា ២ំ០១៩ ្ ិងទិស-

មៅការងារ�្ដៃ មៅពករុងបា្លុង មែតតៃរត្គិរ ីនាថ្ងៃទី២១

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2មលាកជំទាេ ឃួ្  ឃុ្ ឌបី ស៉ជិកាគណៈកេមា-

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុង្ិធីសម ្៉ព ធសេទិ្ធផលនានាមៅេតតៃខស្-

សិរ ីមពកាេអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃេ�ណ្ឌិ ត ងួ្ ញុ�ិ អ្ុ

ព�ធា្ទី២រដ្ឋសភា មៅេតតៃខស្សិរ ីពករុងសទារឹងខស្ មែតតៃ-

កំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី៦  ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីសំមណរះសំណាលជាេយួ�ង�្អូ្

កងក ល៉ ងំទាងំ៣ មលាកមេឃំុទាងំ១១ឃំុ ្ិង�ញ្ជ ការពារ

ភូេទិាងំ៩៧ភេូ ិកនាុងឱកាស�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាត ិ

មៅសាលាពសរុកកំ្ងស់ាវ យ មែតតៃកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី១៣ ខែ

មេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរ�ុរបាយការណ៍ព�ច្ំ

ខែមេសា  ្ិងមលើកទិសមៅការងារព�ច្ខំែឧសភា  ឆ្នា ំ

២០១៩  រ�ស់សាលាពសរុកកំ្ ងស់ាវ យ  មែតតៃកំ្ងធ់ំ  នា

ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ អ៊ុក គង ់ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖
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-ចុរះ្ិ្ិត្យការសាងសងអ់គ្រសិកសាកេ្ពស់៣ជា្ ់មសមាើ
១៨�្ទា� ់ខដលជាអំមណាយដថ៏ ល្ថ្ល រ�ស់សមេតៃចអគគាេហា

មសនា�តមីតមជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋេ្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជា-

ណាចពកកេ្ពុជា ព្េទាងំជួ�សំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹង

សិសសា្ុសិស្ស ខដលកំ្ុងសានា កម់ៅកនាុងអម្តៃវាសិកោ្ឋ ្

មៅេទិយាល័យសំឡូត ឃុំតាសាញ ពសរុកសំឡូត មែតតៃបាត-់

ដំ�ង នាថ្ងៃទី២៣ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុកខាមលាកពសី គរឹម �បី មេឃុំតាមតាក ខដល

កំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺមៅផទារះ ព្េទាងំជ�ួសំមណរះ-

សំណាលជាេយួ្រឹងកងក ល៉ ងំឈរមជើងជួរេុែ មៅឃំុតា-

មតាក ពសរុកសំឡូត មែតតៃបាតដំ់�ង នាថ្ងៃទី២៣ ខែេនីា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះ្ិ្ិត្យការសាងសងព់្រះេហិារ េតតៃ�្ត៌រនារាេ មៅ

េតតៃតាសាញច្ស់ មៅឃុំតាសាញ ពសរុកសំឡូត មែតតៃបាត-់

ដំ�ង នាថ្ងៃទី២៤ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីផ្ស្វផសាយែលរឹេសារសង្ព�កាស

អ្ុសំេច្ឆរេហាស្នាិបាតេ្រ្តៃីសង្ទូទាងំព�មទសមលើកទី

២៧ ពសរុកសំឡូត ព�ច្ឆំ្នា ២ំ០១៩ មៅេតតៃតាសាញ្មាី ពសរុក-

សំឡូត មែតតៃបាតដ់ំ�ង នាថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធ�ីិទស្នាបិាត�ូកសរុ�លទ្ធផលការងារ

ព�ច្ឆំ្នា ២ំ០១៨  ្ិងមលើកទិសមៅសព៉�អ់្ុេតតៃ  ឆ្នា ំ

២០១៩ មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃចពកឡា-

មហាេ ស ដខង ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃ ីរដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងេហាថផទា

មៅពករុងបាតដំ់�ង  មែតតៃបាតដំ់�ង  នាថ្ងៃទី៧  ខែមេសា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះ្ិ្ិត្យទីតាងំសាងសងអ់ាងខហលទរឹកមៅសាកល-

េទិយាល័យបាតដំ់�ង  មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់

សមេតៃចពកឡាមហាេ ស ដខង ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃី រដ្ឋេ្រ្តៃី
ពកសួងេហាថផទា មៅពករុងបាតដំ់�ង មែតតៃបាតដំ់�ង នាថ្ងៃទី៨

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីសំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹង

ស៉គេអតីតយុទ្ធជ្កេ្ពុជា  ជាជ្្ិការមែតតៃបាតដំ់�ង

ចំ្ួ្៧៣៣នាក ់មៅឃុំតាសាញ ពសរុកសំឡូត មែតតៃបាត-់

ដំ�ង នាថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីម�ើកព រ្ឹតតៃការណ៍  “ស្រងាកា ្តៃបាតដំ់�ង”

មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃចពកឡាមហាេ ស 

ដខង ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃី រដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួងេហាថផទា មៅកនាុង

�រមិេណេទិយាល័យម្តយោង ់ពករុងបាតដ់ំ�ង មែតតៃបាតដ់ំ�ង

នាថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ ពសបី ដ្រ្ ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុង្ិធ�ី ្្ចុ រះ�ឋេសិលាសាងសងអ់គ្រសិកសា

អ្ុេទិយាល័យអងគាសូោល ងំ  មៅឃុំជំររះម្្  ពសរុកសំមរាង 

មែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី២៣ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធី�ុណ្យអភមិសក្លងសេទិ្ធផលរូ�

សំណាកតាខកេ  យយខកេ  រូ�សំណាកផ្កា ឈូក  មៅភូេិ
្នាល់ខ�ក សងាកា តរ់កាមព្ ពករុងដូ្ខកេ មែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី

២៨ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីោកប់ាតព�មគ្ព្រះសង្ មដើេ្បជីាកិច្ច

�មងហាើយ�ុណ្យអភមិសក្លងរូ�សំណាកតាខកេ  យយខកេ 

រូ�សំណាកផ្កា ឈូក មៅភូេិ្ នាល់ខ�ក សងាកា តរ់កាមព្ ពករុង- 

ដូ្ខកេ មែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី២៩ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីសម ្៉ព ធសេទិ្ធផលនានា មៅេតតៃអងគាសិរ-ី

ោ៉ លី មពកាេអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃេកិតតៃិ្ីតិមកាសល�ណ្ឌិ ត

្ិ៊រ្ ឈិ្  ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃ ីរដ្ឋេ្រ្តៃីទទួល�្ទាុកទីសតៃី
ការគណៈរដ្ឋេ្រ្តៃ ីមៅឃុំថព្ខាល  ពសរុកមការះអខណតៃ ត មែតតៃ-
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តាខកេ នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៩  ្ិងថ្ងៃទី១០  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតដៃេ សខុ យត ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធ-

សភា  បា្អម ជ្ ើញចុរះសួរសុែទុកខា  ្ិងខចកស ភ៉ា រៈេយួ

ចំ្ ួ្ជូ្ដល់ពគរួសារពកីពកចំ្ួ្១០ពគរួសារ មៅឃុំសាវ យ-

ពជរុំ ពសរុកមេសាង មែតតៃថព្ខេង។

2ឯកឧតដៃេ ដឈើយ ចា្់ណា ស៉ជិកគណៈ-

កេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖   

-ចូលរេួ្ិធពី�ជំុផ្ស្វផសាយខផ្ការការពារ�ុណ្យចូល-

ឆ្នា ខំែមារ  មៅសាលាមែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី១០  ខែ

មេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធមី�ើក ្ ិង�ិទស្រងាកា ្ដៃពករុងមសរមីសាភណ័

មែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី១២ ្ិងថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំក្េកិា  ្ិងអមំណាយជូ្ស្យុេជ្  ដសៀ្ង 

ជបីវា៉ា  ខដលពតរូេរ្ទារះបាញ់ មៅភូេខិព្ករមៅ ឃុំឫស្សមីពកាក

ពសរុកេងគាល�ូរ ីមែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកអំមណាយស ភ៉ា រៈ្ិង្េកិាជូ្ដល់អនាកជំងឺចំ្ួ្

២០០នាក ់ខដលកំ្ ុងសព៉ក្យាបាលជំងមឺៅេ្ទារីម្ទ្យ

មែតតៃេតិតៃភា្កេ្ពុជា-ជ�ោុ្ ពសរុកេងគាល�ូរ ីមែតតៃ�នាទា យ៉្-

ជយ័ នាថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកស័ងកាសីចំ្ ួ្៤០០ស្លរឹក ជូ្ដល់ព�ជា្ល-

រដ្ឋរងមពគ្រះដួលរលំផទារះមោយសារែ្យល់ក្រនាដៃ ក ់មៅភេូតិា-

ដួល ឃុំផ្គា  ំមែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០១៩។

2នាថ្ងៃទី២ ទី៥ ្ិងថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃេ សាយ ្រូរ ិ្  ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អម ជ្ ើញជួ�សំមណរះសំណាលជាេយួ្រឹងពករុេ

ព�រឹកសាពសរុក ្ិងពករុេព�រឹកសាមែតតៃ មៅពករុងកំ្ ងឆ់្នា ងំ មែតតៃ-

កំ្ងឆ់្នា ងំ ពសរុក្ញខពកក មែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ។

2ឯកឧតតៃេ ដទ្ យទុ្ធបី ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ជួ�សំមណរះសំណាល  ្ ិងសួរសុែទុកខាមលាកព រ្ឹទា្ធ -

ច្រ្យ ដហង ភិ្  ៉្ជនាមា យុ៩៣ឆ្នា  ំមៅភូេអិូរពកសារ 

សងាកា តអ់ូរពកសារ ពករុងខក� មែតតៃខក� នាថ្ងៃទី៣១ ខែេនីា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួជាគណៈអធិ�តីកនាុងទិវាមលើកកេ្ពស់ការមព�ើ-

ពបាស់ផលិតផលខែមារមលើកទី២ ឆ្នា ២ំ០១៩ ្ិងស្រងាកា ្តៃមែតតៃ-

ខក� មៅសួ្កំសា្តៃេុែសាលាមែតតៃខក� នាថ្ងៃទី១៤ ខែ

មេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធី�ុណ្យស្មលាក ក�ុ សខុុម នាយ-

�ោុសតៃិ៍្គរបាលរដ្ឋបាល  សងាកា តថ់ព្ធំ  ខដលបា្ទទួល

េរណភា្មោយមរាគ្ពាធ មៅភូេដិំណាកច់មង្អើរ សងាកា ត-់

ថព្ធំ  ពករុងខក�  មែតតៃខក�  នាថ្ងៃទី២០  ខែមេសា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

2នាថ្ងៃទី១១ ្ិងថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃេ សួ្  �្់ ស៉ជិកគណៈកេមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អម ជ្ ើញជ�ួសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ្ិង

ជូ្្រឆ្នា ំ្ មាី ពករុេព�រឹកសាឃំុទូទាងំពសរុកចុងកាល់ មែតតៃឧតតៃរ-

៉្ជយ័ ្ ិងពសរុកពសីសនាំ ពសរុកសនាទា យពសី មែតតៃមសៀេ-

រា�។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ សួ្

�្ ់ស៉ជិក ្ិងមលាកជំទាេ ឯក ្លាមុ្បី ស៉ជិកា

គណៈកេមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញចូលរេួកនាុង្ិធី
ពករុងពាលី�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មា ីព�ថ្ណីជាតិ មពកាេអធិ�តីភា្

សមេតៃច្ិជយ័មសនា ដទៀ បាញ ់ឧ�នាយករដ្ឋេ្រ្តៃី រដ្ឋេ្រ្តៃី
ពកសួងការពារជាតិ មៅជិតព្រះេហិារព្រះអងគាមចក ព្រះអងគា-

ចេ ពករុងមសៀេរា� មែតតៃមសៀេរា�។
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សកមមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា ចូ�រមួកនាងុ្ិធបីដ្្សងៗ

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ួ្៨រូ� បា្អម ជ្ ើញចូលរេួជាកិតតៃិយស

កនាុង្ិធីអ�អរសាទរគពេ�ែ់ួ�១០០ឆ្នា  ំថ្ការ�មងកាើតអងគាការ

អ្ដៃរជាតិខាងការងារ ្ិងែួ�៥០ឆ្នា ថំ្ស៉ជិកភា្កេ្ពុជា

មៅអងគាការសហព�ជាជាតិខាងការងារ មពកាេអធិ�តីភា្

ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេដៃចអគគាេហាមសនា�តីមតមជា ហ៊ុ្ 

សស្ នាយករដ្ឋេ្រ្ដៃី មៅេ ិ៉ ្ស្ដៃភិា្។

2នាថ្ងៃទី៣១ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ួ្៩រូ� បា្អម ជ្ ើញចូលរេួជាកិតតៃិយស

កនាុង្ិធី�ុណ្យសម ្៉ព ធ្លងឧ�ោ្ឋ ្សាលា ្ ិងសេទិ្ធផល

នានា កនាុងេតតៃសិលារង្ស ី(មៅេតតៃពតពាងំ្កាូេ) មពកាេអធិ�តី-

ភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃចអគគាេហា្ញចពកី ដហង 

សរំ ិ្  ព�ធា្រដ្ឋសភា មៅភូេពិតពាងំរង្ស ីឃុំរកា្ពបា ំ

ពសរុកត្ូបងឃមាុ ំ មែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ួ្៦រូ� បា្អម ជ្ ើញចូលរេួជាកិតតៃិយស

កនាុង្ិធីសម ្៉ព ធ្លងឧ�ោ្ឋ ្សាលា ្ិងសេទិ្ធផលនានា 

មៅេតតៃ្មាីសិរសិីកាខា រាេ មៅេតតៃតាអា ំមពកាេអធិ�តីភា្ដ៏

ែ្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃចអគគាេហា្ញចពកី ដហង សរំ ិ្  

ព�ធា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មៅភូេតិាអា ំ

ឃុំកក ់ពសរុក្ញខពកក មែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ ជា 

ដជ�្ឋ ព�ធា្គណៈកេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាព�ធា្

ពករុេេតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភា ជាេយួ្រឹងសភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-

ព រ្ុចខសល  បា្អម ជ្ ើញទទួល�ដិសណា្ឋ រកិច្ចគណៈព�តិភូ

សភាសហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-ព្រុចខសល ដរឹកនាមំោយឯកឧតតៃេ 

ហ្បី�ប្ី  កោួ៉ា � (PHILIPPE COURARD) ព�ធា្សភា

សហ្័្ ្ធវាោ ឡូ្ី-ព្រុចខសល េក�ំម្ញទស្ស្កិច្ចជាផលូេការ

មៅព្រះរាជាណាចពកេ្ពុជា មៅអាកាសយ្ោ្ឋ ្អ្តៃរជាតិ

ភនាមំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២៦ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ�ណ្ឌិ ត 

ម៉ាុង ឫទ្ធបី ព�ធា្គណៈកេមាការទី៣ ឯកឧតតៃេ ឈួ្  ដឡង 

អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការទី២ ឯកឧតតៃេ ឆាយ វណាណា  

មលខាធិការគណៈកេមាការទី៥ ឯកឧតតៃេ ពបាក់ ចំដរ ើ្  

អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញចូល

រេួជាកិតតៃិយសកនាុងស្នាិសីទចកខាុេស័ិយព�មទសកេ្ពុជា ឆ្នា ំ

២០១៩ មពកាេព�ធា្�ទសតៃី្ី “ការខព�កាល យខផនាកឌីជី្ល

មឆ្្ព រះមៅកា្ឧ់សសាហកេមា៤.០” មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់

រ�ស់សមេតៃចអគគាេហាមសនា�តីមតមជា ហ៊ុ្ សស្ នាយក

រដ្ឋេ្រ្តៃ ីថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មៅសណា្ឋ គ្រ The 
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2ឯកឧតតៃេ�ណ្ឌិ ត ម៉ាុង ឫទ្ធបី ព�ធា្គណៈកេមាការ

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួជាកិតតៃយិសកនាុងមេទិការវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ្ិង

ខផនាកឯកជ្មលើកទី១៨ មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់

សមេតៃចអគគាេហាមសនា�តីមតមជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋ

េ្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មៅេ ិ៉ ្ស្តៃិភា្ នាថ្ងៃ

ទី២៩ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីសម ្៉ព ធអគ្រ្មាីរ�ស់ធនាគ្រ UCB 

ព្េទាងំសំមណរះសំណាលជាេយួ�ុគគាលិកធនាគ្រ មៅ

ធនាគ្រUCB  រាជធា្ីភនាមំ្ញ  នាថ្ងៃទី២៦  ខែេនីា  ឆ្នា ំ

២០១៩។ 

-ចូលរេួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីព�គល់សញ្ញា �ពត ជូ្ដល់

្ិស្សតិអធិការអ�រ់ជំំនា្ទី់៣ ្ិស្សតិឯកមទសេជិាជ ជីេៈ 

នាយកសាលាេធ្យេសិកសាទុតិយភេូជិំនា្ទី់១ ្ិស្សតិ

ថ្នា ក�់រញិ្ញា �ពតជា្ែ់្ពស់ខផនាកពគ�ព់គងអ�រ់ជំំនា្ទី់៥ ពគរូ

�មពងៀ្កពេតិឧតតៃេ (�រញិ្ញា +១) ជំនា្ទី់២៣ ពគរូ�មពងៀ្

កពេតិេូលោ្ឋ ្តាេព�្័្ ្ធ្ម្លឿ្មឆ្្ព រះមៅកពេតិ�រញិ្ញា �ពត

ជំនា្ទី់២ ្ិងពគរូ�មពងៀ្កពេតិេូលោ្ឋ ្ឯកមទសបារាងំ-

ខែមារជំនា្ទី់១៩ ថ្េទិយាសា្ថ ្ជាតិអ�រ់ ំមពកាេអធិ�តីភា្

ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃចអគគាេហាមសនា�តីមតមជា ហ៊ុ្ 

សស្ នាយករដ្ឋេ្រ្តៃ ីថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មៅេទិយា-

សា្ថ ្ជាតិអ�រ់ ំនាថ្ងៃទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួជាកិតតៃយិសកនាុង្ិធពី�គល់សញ្ញា �ពតដល់

្ិស្សតិ ថ្េទិយាសា្ថ ្េណណា ោ មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់ 

រ�ស់សមេតៃចអគគាេហាមសនា�តីមតមជា  ហ៊ុ្  សស្ 

នាយករដ្ឋេ្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ្ិងសមេតៃចកិតតៃិ-

ព រ្ឹទ្ធ�ណ្ឌិ ត មៅេទិយាសា្ថ ្ជាតិអ�រ់ ំនាថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរេួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីសម ្៉ព ធោកឱ់្យដំមណើ រការ

មឡើងេញិ្ូេសា្ព ្េតិតៃភា្កេ្ពុជា-ជ�ោុ្ (សា្ព ្មពជាយចងាវ រ

ទី១) �នាទា �់្ ីបា្ជួសជុលខកលំអរចួរាល់ មពកាេអធិ�តី-

ភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃចអគគាេហាមសនា�តីមតមជា ហ៊ុ្ 

សស្ នាយករដ្ឋេ្រ្តៃីថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ្ ិងមលាក 

ហុបីដ�ហុបីសា ហូរ បីណូឈ ិ(Hidehisa Horinouchi) មៅ

សា្ព ្មពជាយចងាវ រ រាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៣ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធពី�គល់សញ្ញា �ពតជូ្ដល់

្ិស្សតិថ្សាកលេទិយាល័យជាតិពគ�ព់គង មពកាេអធិ�តី-

ភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេតៃចអគគាេហាមសនា�តីមតមជា ហ៊ុ្ 

សស្ នាយករដ្ឋេ្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មៅ

េជ្ឈេណ្ឌ ល្ិ្រ័ណ៍  ្ ិងស្នាបិាតមការះម្ពជ  រាជធា្ី

ភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃេ ម៉ាម ្ុ៊រ្នាង ព�ធា្គណៈកេមាការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញចូលរេួកនាុង្ិធ�ីុណ្យទកខាិណា-

្ុ�្បទា្ ្ិងចមពេើ្ ព្រះជ្មាឯកឧតតៃេ�ណ្ឌិ តរដ្ឋ ជាម 

ដយៀ្រ ព�ធា្គណៈកេមាការទី២រដ្ឋសភា មៅពសរុកពាេរក ៍

មែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ សខុ 

ឥសា្ ព�ធា្ ឯកឧតតៃេ ្រ៉ាុ� �រឹម អ្ុព�ធា្គណៈ-

កេមាការទី៤ ្ិងឯកឧតតៃេ ដខៀវ មុត អ្ុព�ធា្គណៈ-

កេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុពករុេ

សភាជាតិកេ្ពុជា APF មពកាេអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃេ�ណ្ឌិ ត 

ស្រ៉ា្ ្រញ្ញា  ព�ធា្ពករុេសភាជាតិកេ្ពុជា APF មដើេ្បី
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សាដៃ ��់ទ�ងាហា ញសមងខា�អំ្ ី APF �ច្ចុ�្ប្នាភា្ការងារពករុេ

សភាជាតិកេ្ពុជា APF ្ិងការមពតៀេមរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុគណៈ-

កេមាការសហព�តិ�តតៃិការ ្ិងអភេិឌ្ឍ្ថ៍្សភា្ិយយ

ភាសាបារាងំ មៅសាលស្នាិសីទបាយ័្  េ ិ៉ ្រដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ ដខៀវ 

មុត អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ

ចូលរេួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីសូពតេ្តៃ  ្ិង្ិសាអាហារ

សាេគគាកីនាុងឱកាស�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ  មៅេជ្ឈ-

េណ្ឌ ល្ិ្រ័ណ៍  ្ ិងស្នាបិាតមការះម្ពជ  រាជធា្ីភនាមំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេសា្រសាតៃ -

ច្រ្យ�ណ្ឌិ ត ចា្់ ណាដរ ៉ាត អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញចូលរេួកនាុង្ិធី្ ិសាអាហារសាេគគា ី

េហាពគរួសារ�រសិា្ថ ្ “អ�អរសាទរឆ្នា ំ្ មាី ព�ថ្ណីជាតិ” 

មៅេជ្ឈេណ្ឌ ល្ិ្រ័ណ៍ ្ិងស្នាបិាតមការះម្ពជ រាជធា្ី

ភនាមំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដៃេ ម្៉ា ្់ 

ដឈឿ្ អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការទី៧ មលាកជំទាេ មុំ 

សណារៃ ្់រ មលខាធិការគណៈកេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្

អម ជ្ ើញចូលរេួជាកិតតៃយិសកនាុង្ិធីសម ្៉ព ធោកឱ់្យដំមណើ រ

ការជាផលូេការ្ូេសារេ្ទារីមសដ្ឋកិច្ច ្ិងរូ�ិយេត្ថុ “ព្រះពសីឦ-

សា្-េរ មា័្ ” មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេដៃចអគគា-

េហាមសនា�តមីតមជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋេ្រ្ដៃី ថ្

ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដៃេ ម្៉ា ្់ 

ដឈឿ្ អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ឧ�ត្ថេភា

កងច់ំ្ ួ្១០មពគឿងដល់េ្រ្ដៃីថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធ-

សភា មៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ អ្ 

ស៊ុំ មលខាធិការគណៈកេមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ

ចូលរេួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធមី�ើកការោ្ឋ ្សាងសងអ់គ្រ

ពចកទាវ រព្ំខដ្អ្តៃរជាតិសទារឹង�ត ់្ិងផលូេតភាជ �ម់ៅផលូេជាតិ

មលែ៥ ការច្កម់�តុងតភាជ �េ់ុែតំណសា្ព ្េតិតៃភា្កេ្ពុជា-

ថ្ (សទារឹង�ត-់បា្ណងមអៀ្) ្ិង្ិធីចុរះហត្ថមលខាមលើ

កិច្ចព្េមព្ៀងព�តិ�តតៃិការរេួគ្នា មលើការដរឹកជ ជ្ូ ្ផលូេខដក

្លងកាតព់្ំខដ្ ្ិង្ិធីព�គល់-ទទួលកបាលរ្មភលើង (DMU) 

មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សមេដៃចអគគាេហាមសនា-

�តីមតមជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋេ្រ្ដៃីថ្ព្រះរាជាណាចពក

កេ្ពុជា ្ិងនាយករដ្ឋេ្រ្ដៃីថ្ព្រះរាជាណាចពកថ្ឡង ់មៅ

ពករុងមបាោ យខ�ោត មែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័។

2នាថ ង្ៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដៃេ ម្៉ា ្់ 

ដឈឿ្ អ្ុព�ធា្ ្ិងឯកឧតដៃេ ដឈើយ ចា្់ណា 

ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញចូលរេួ

កនាុងសិកាខា សាលាសដៃី្ី “ការេេិតតៃេស័ិយអ�រ់កំនាុង�រ�ិទឌីជី្ល

កនាុងពក�ែណ្ឌ សាកល ្ិងកេ្ពុជា” មៅសាលស្នាិសីទបាយ័្  

េ ិ៉ ្រដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ គិ្ 

សណត  មលខាធិការគណៈកេមាការទី២  ឯកឧតតៃេ  ពសបី 

ដ្រ្  ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៦  ឯកឧតតៃេ  ដទ្  យទុ្ធបី 

ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៨ ្ិងឯកឧតតៃេ �បី សារ បី ស៉ជិក
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គណៈកេមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញចូលរេួជាកិតតៃិ-

យសកនាុង្ិធីសម ្៉ព ធោកឱ់្យមព�ើពបាស់ព�្័្ ្ធផគាតផ់គាងទ់រឹក

សា្អ តមៅមែតតៃកំ្ត  មពកាេអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់

សមេដៃចអគគាេហាមសនា�តីមតមជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋ

េ្រ្តៃ ីថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា មៅភូេអិូរតូច សងាកា ត់

អណដៃូ ងខែមារ ពករុងកំ្ត មែតតៃកំ្ ត។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ ដហង 

្រូោ៉ា  ស៉ជិកគណៈកេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ

ចូលរេួជូ្្រសមេតៃចអគគាេហា្ញចពកី ដហង សរំ ិ្  

ព�ធា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា កនាុងឱកាស

�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណីជាតិ មៅភូេពិគរឹរះសមេតៃច ស្ថិតកនាុង

ែណ្ឌ ចំការេ្ រាជធា្ីភនាមំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ឯកឧតតៃេ អ៊ុក 

គង់ ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ

ចូលរេួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធ�ីុណ្យកត ញ្ាូ កតមេទីតាធេ ៌ចមពេើ្

ព្រះជ្មាមពសាចសុគ្្ធវារ ីជូ្ចមំពារះអនាក ត៉ៃ យមលាកជំទាេ

ឧកញោ �ណ្ឌិ ត សកវ ម្៉ា �បី ្ិងឧបាសិកា សកវ វា៉ា ្់ថ្ 

្ិងរា�ប់ាពតជូ្ព្រះសង្១៤៥អងគា មៅសងាកា ត់្ ិមរាធ ែណ្ឌ

៉្ជយ័ រាជធា្ីភនាមំ្ញ។

2មលាកជំទាេ មុំ សណារៃ ្រ់ មលខាធិការគណៈ-

កេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ៖

-ចូលរេួកនាុង្ិធី�ិទេគគាយល់ដរឹងេូលោ្ឋ ្រ�ស់សាខា

កាកបាទពកហេកេ្ពុជារាជធា្ីភនាមំ្ញ មៅេទិយាល័យ�៊ុ្ 

រាោ ្ី ហុ៊្ ខស្េតតៃភនា ំរាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី២៨ ខែេនីា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធីសូពតេ្តៃ  ព�សិទ្្ធ រជយ័  សិរសួីសតៃី 

ជយ័េងគាល  េ�ុិលសុែកនាុងឱកាស�ុណ្យចូលឆ្នា ំ្ មាីព�ថ្ណី

ជាតិ  មៅសានា កក់ារកាកបាទពកហេកេ្ពុជា  រាជធា្ីភនាមំ្ញ 

នាថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធី�ិទេគគាយល់ដរឹងេូលោ្ឋ ្រ�ស់សាខា

កាកបាទពកហេកេ្ពុជារាជធា្ីភនាមំ្ញ មៅេទិយាល័យទរឹក-

ល្អក ់រាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរេួកនាុង្ិធ�ីិទេគគាយល់ដរឹងេូលោ្ឋ ្រ�ស់សាខា

កាកបាទពកហេកេ្ពុជារាជធា្ីភនាមំ្ញ មៅេទិយាល័យយុគ្្ធរ 

រាជធា្ីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៥  ដល់ថ្ងៃទី២៦  ខែេនីា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃេ ពចរឹង គរឹមពស៊ា្ ស៉ជិកគណៈកេមាការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញចូលរេួសិកាខា សាលា្ិមពគ្រះមយ�ល់

មលើមសចកតៃីពពាងពកេ�រសិា្ថ ្ ្ិងធ្ធា្ធេមាជាតិថ្ព្រះ-

រាជាណាចពកកេ្ពុជា មពកាេអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃេ សាយ

សអំា� ់រដ្ឋេ្រ្តៃីពកសួង�រសិា្ថ ្ មៅសណា្ឋ គ្រមអេខព�ស

អងគារ  (Empress  Angkor  Hotel)  ពករុងមសៀេរា�  មែតតៃ

មសៀេរា�៕

ដ្រសកកមមាដពរៅព្រដទស

2ច្�់្ ីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃេ ឈតិ គរឹមយត អ្ុព�ធា្គណៈកេមាការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញចូលរេួកិច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការ

អចិថ្រ្តៃយទ៍ទួល�្ទាុកកិច្ចការមសដ្ឋកិច្ច  ្ ិងការអភេិឌ្ឍ

ព�ក�មោយចីរភា្រ�ស់សភាតំ�្អ់ាសីុ  (APA)  មៅ

ទីពករុង NaryanMar ថ្សហ្័្ ្ធរុស្ុស៕ី
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សភាកម្ុជាទទ�ួយកកមមាវិធបីនានា្បីវិទយាសា្ថ ្សភាកម្ុជា

នាព រ្ឹកថ្ងៃ្ុធ ទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាល-
សិកាខា សាលា�ណាណា ល័យ េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ៉្មរៀ�ចំ្ ិធមីផទារ
សកេមាភា្នានា្ីេទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជា ជូ្សភា ថ្ព្រះ-
រាជាណាចពកកេ្ពុជា មពកាេគណៈអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ 
សារ រឹទ្ធ  អគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា  ឯកឧតតៃេ  ដឡង 
ដ្រ៉ាងឡងុ  អគគាមលខាធិការរដ្ឋសភា  ្ ិងមលាក  គរឹមយត 
ដាោ៉ា រទិ្ធ នាយកព�តិ�តតៃ ិថ្េទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជា មោយ
៉្ការអម ជ្ ើញចូលរេួ្ីស៉ជិក  ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា 
រដ្ឋសភា  ថ្នា កដ់រឹកនា ំ ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា 
រដ្ឋសភា ្ិងេទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជា ។ 

នាឱកាសមនារះ មលាក គរឹមយ៉ា ត ដាោ៉ា រទិ្ធ នាយក
ព�តិ�តតៃិ ថ្េទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជា បា្�ញ្ជ កថ់្ ្ិធីមផទារ
សកេមាភា្នានា្ីេទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជាជូ្ដល់សភា ថ្
ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា គឺជាលទ្ធផលសមពេចបា្ ខដល
េទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជាបា្កំណត ់្ិងពស�តាេមគ្ល-
ការណ៍ ជួយ��ណតៃុ រះ�ណាតៃ លហវរឹកហវឺ្ការងារ ្ិងមផទារជូ្
សភាេញិ្ូេ ៖ ១-ឯកសារ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លខផនាកពសាេពជាេ
សភា ្ិងការទូតសភា ៉្ការ�មពងៀ្ឯកសារទាកទ់ង្រឹង
្ីតេិធិីថ្ការពសាេពជាេ ឯកសារទាកទ់ង រ្ឹង្ីតេិធិីពតរួត-
្ិ្ិត្យ ្ិងធានាគុណភា្ ថ្ការពសាេពជាេ។ ២-ការមផទារ
ការពគ�ព់គងព�្័្ ្ធទិ្នា្យ័ចបា� ់មៅឱ្យសភាកេ្ពុជា អាច
មកើតបា្ កម៏ោយសារខតេទិយាសា្ថ ្បា្ទទួលការគ្ពំទ
្ិងមសចកតៃីទុកចិតតៃ្ីសំណាកថ់្នា កដ់រឹកនាសំភា គណៈកេមាការ
ស៉ជិក ស៉ជិកា ្ិងថ្នា កដ់រឹកនា ំថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្
សភា កដូ៏ចជា៉្ការសហការ្ីេ្រ្តៃី ថ្សភាទាងំ្ីរ
ផងខដរ។ 

មលាក គរឹមយ៉ា ត ដាោ៉ា រទិ្ធ បា្�្តៃថ្ ្វីត្បតិខតេទិយា-
សា្ថ ្សភាកេ្ពុជា បា្សមពេច្ូេម�សកកេមាទី១ �ោុខ្តៃេទិយា-
សា្ថ ្មៅខតអ្ុេតតៃម�សកកេមាទី២រ�ស់ែលួ្គឺ ជំរុញឱ្យ៉្
ការខចករខំលក�ទ្ិមសាធ្គ៍្នា មៅេញិមៅេក រវាងសភា

ជាស៉ជិក AIPA ជាេយួ្រឹងសភាថ្�ណាតៃ ព�មទសដថទ។ 
មៅកនាុងឱកាសមនារះខដរ ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បា្វាយ

តថេលែ្ពស់ចមំពារះកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងេទិយាសា្ថ ្សភា
កេ្ពុជា ្ិងព រ្ឹទ្ធសភា ខដលជាថដគូគ្ពំទេយួដសំ៏ខា្ ់្ិង
ច្បំាចរ់�ស់សភាកនាុងការជួយ�្ ពងរឹងសេត្ថភា្ធ្ធា្
េ្ុស្ស ្ិងជួយ�មលើកកេ្ពស់ការអ្ុេតតៃេុែងាររ�ស់សភា ថ្
ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា ព្េទាងំរេួចំខណកកនាុងការអភេិឌ្ឍ
សេត្ថភា្ជំនាញរ�ស់េ្រ្តៃសីភាកេ្ពុជា មោយទទួលបា្
ការគ្ពំទជាហិរ ញ្ា �្បទា្្ីថដគូអភេិឌ្ឍ្ច៍ំ្ួ្្ីរដសំ៏ខា្គឺ់
ទីភានា កង់ារសុ៊យខអត មដើេ្បកីិច្ចសហព�តិ�តតៃិការ ្ិងអភេិឌ្ឍ្៍
អ្តៃរជាតិ (Sida) ្ិងទីភានា កង់ារសវ៊ ីស មដើេ្បកីិច្ចសហព�តិ�តតៃិ
្ិងការអភេិឌ្ឍ (SDS)។  

ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បា្�ញ្ជ កថ់្ េ្រ្តៃីខដល� ្្ច�់
ការ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល្ីេទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជា ពតរូេបា្ោក់
� ្្ចូ លមៅតាេនាយកោ្ឋ ្ជំនាញ រេួ៉្៖ នាយកោ្ឋ ្
នានាខដលទទួល�្ទាុកខផនាកពសាេពជាេ ទាងំមលើកិច្ចការជាតិ
អ្តៃរជាតិ ្ិងចបា�។់ ្ួកគ្ត ់គឺជាធ្ធា្ែួរកបាលដ៏
សំខា្រ់�ស់អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្សភា កនាុងការផតៃល់មសវា
ពសាេពជាេ  ព�ក�មោយការេភិាគពគ�ព់ជរុងមពជាយ ្ ិងព�ក�-
មោយេជិាជ ជីេៈ ជូ្គណៈកេមាការ កដូ៏ចជាស៉ជិក ស៉ជិកា
សភា េុ្ចូលរេួកិច្ចព�ជំុ្ិភាកសា សិកាខា សាលា ្ិងការ
�ំម្ញម�សកកេមាទាងំកនាុងព�មទស ្ិងមព្ព�មទស។ 

ម ល្ៀតកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បា្ព�កាស
ទទួលយកមោយកតៃីមសាេ្ស្សរកីរាយ្ូេកេមាេធិីនានា្ីេទិយា
សា្ថ ្សភាកេ្ពុជា មដើេ្បយីកជាផលព�មយជ្ស៍ព៉�់
ការងារអភេិឌ្ឍ្ធ៍្ធា្េ្ុស្សរ�ស់អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្
ព រ្ឹទ្ធសភា  ្ ិងរដ្ឋសភា  សំមៅ្ពងរឹងការផតៃល់មសវាជូ្
គណៈកេមាការ  កដូ៏ចជាស៉ជិក  ស៉ជិកាសភាឱ្យកា្់
ខត៉្គុណភា្ ្ិងពគ�ព់ជរុងមពជាយ៕

(អត្ថ�ទ៖ មលាក គរឹេ សិទ្ធី រ�ូភា្៖ មលាក សួង �ញ្ញា )

ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ (កណាតៃ ល) អធ�ិតីកនាុងអងគា្ិធី

ទិដ្ឋភា្កនាុងអងគា្ិធី



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា42

អគ្គដ�ខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា ដរៀ្រចំ្ិធបីព្រគ�វ់ិញ្ញា ្រ្្រពតជូ្ ម្ត្រៃបីោជការ

នាព រ្ឹកថ្ងៃ្ុធ ទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ អគគាមលខា-
ធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា សហការជាេយួ្រឹងេទិយាសា្ថ ្សភា
កេ្ពុជា បា្មរៀ�ចំ្ិធី�ិទេគគា�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល ្ិងព�គល់
េញិ្ញា �្�ពតជូ្េ្រ្តៃីរាជការ ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធ-
សភា រដ្ឋសភា មពកាេគណៈអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ 
អគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃេ ដឡង ដ្រ៉ាងឡងុ 
អគគាមលខាធិការរដ្ឋសភា ្ិងមលាក គរឹម យតដាោ៉ា រទិ្ធ 
នាយកព�តិ�តតៃិ ថ្េទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជា  មៅសាលសិកាខា
សាលាខាងមជើង េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

៉្ព�សាស្ក៍នាុង្ិធី�ិទេគគា�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លមនារះ ឯក-
ឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាមលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា បា្ខ្លងអំណរ-
គុណចំមពារះេទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជា ្ិងសា្រសាតៃ ច្រ្យទាងំអស់
ខដលបា្ែិតែំ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លេ្រ្តៃ ីថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្
ព រ្ឹទ្ធសភាតាងំ្ីឆ្នា ២ំ០១២េកមេលរះ ្ិង�្តៃ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល
េ្រ្តៃសីភា�ខ្្ថេមទៀត។ ការ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លខដលគ្ពំទ
មោយេទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជា គឺ៉្តថេលណាស់សព៉�់
អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ជា្ិមសសការ�ងាហា ត់
�មពងៀ្មោយយកចិតតៃទុកោក់្ ីមលាកពគរូ អនាកពគរូ ថ្េទិយា-
សា្ថ ្សភាកេ្ពុជា បា្មធវើឱ្យេ្រ្តៃីទទួលបា្្ូេជំនាញមផ្សងៗ
្ិងសេត្ថភា្ភាសាផងខដរ។ 

ឯកឧតតៃេអគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្រេលរឹកថ្ ច្�-់
តាងំ្ីការកមកើតព រ្ឹទ្ធសភា កនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៩េកដល់ម្លម្រះ
គឺ៉ ្រយៈម្ល២០ឆ្នា  ំអគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា
បា្យកចិតតៃទុកោកក់នាុងការអភេិឌ្ឍសា្ថ �័្  គឺមផ្តៃ តសំខា្់
មៅមលើការអភឌិ្ឍសេត្ថភា្រ�ស់េ្រ្តៃី ខដលអគគាមលខា-
ធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្សហការជាេយួថដគូទាងំកនាុង ្ិង

មព្ព�មទស។ កនាុងរយៈម្ល២០ឆ្នា កំ្លងមៅម្រះ ៉្េ្រ្តៃី
ចូលរេួកនាុងការ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លទាងំកនាុង ្ិងមព្ព�មទស
សរុ�ជាង ១៥.០០០នាក ់ចមំពារះេ្រ្តៃី ថ្អគគាមលខាធិការ-
ោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្� ជ្ូ ្មៅ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លមៅមព្
ព�មទស គឺជាង៥០០នាក។់ ម្រះគឺជាធ្ធា្ខដលអគគា-
មលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ែិតែំ ្ិងអភេិឌ្ឍសេត្ថភា្
តាងំ្ីការកមកើតរហូតេកដល់ម្លម្រះ គឺចងឱ់្យេ្រ្តៃី៉្
ការអភេិឌ្ឍែលួ្មលើ៣ចំណុចគឺ ទី១-សេត្ថភា្ចំមណរះដរឹង 
ជំនាញ ្ិងភាសា ទី២-កាលណា៉្សេត្ថភា្ចំមណរះ-
ដរឹងជំនាញ ្ិងភាសាម្រះ រ្ឹងមធវើឱ្យេ្រ្តៃីចូលកា្ម់ៅកនាុង
េុែតខំណងមផ្សងៗជា�្តៃ�នាទា �ម់ៅកនាុងអគគាមលខាធិការោ្ឋ ្
ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងទី៣-េ្រ្តៃីអាចទទួលបា្្ូេពបាកម់�ៀេត្ស
កា្ខ់តែ្ពស់ជាេុ្ផងខដរ។

េញិ្ញា �្�ពត�ញ្ជ កក់ារសិកសាខដលព�គល់ជូ្សិកាខា កាេ
ជាេ្រ្តៃី �ុគគាលិក ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា
រេួ៉្៖ េគគា�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លសតៃី្ី  ការសរមសររបាយការណ៍
េភិាគសព៉�ម់េទិកា  ឬកិច្ច្ិមពគ្រះមយ�ល់សាធារណៈ 
ខដល៉្សិកាខា កាេចូលរេួចំ្ួ្ ២៨នាក។់ េគគាហវរឹកហវឺ្
សរមសរអត្ថ�ទសីុជមពរៅ  ្ិងអត្ថ�ទេភិាគ ខដល៉្សិកាខា -
កាេចូលរេួចំ្ួ្ ២១នាក។់  េគគាហវរឹកហវឺ្ការពសាេពជាេ
សភា ខដល៉្សិកាខា កាេចូលរេួចំ្ ួ្ ៧នាក។់ េគគា�ណតៃុ រះ-
�ណាតៃ លការទូតសភា ខដល៉្សិកាខា កាេចូលរេួចំ្ួ្ 
១២នាក។់ េគគា�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លភាសាអងម់គលស ខដល៉្
សិកាខា កាេចូលរេួចំ្ួ្ ៦៨នាក៕់

(អត្ថ�ទ៖ មលាក សួង �ញ្ញា  រ�ូភា្៖ មលាក គរឹេ សិទ្ធី)

ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ (កណាតៃ ល) អធ�ិតីកនាុង្ិធី�ិទេគគា�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល

គណៈអធិ�តី ្តរូ�អ្ុសសាេរយីជាេយួសិកាខា កាេ
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អគ្គដ�ខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា ្រូកសរ្ុរ�ទ្្ធ �ការងារព្រចាសំខមបីនា
 ្ិងដ�ើកទិសដៅការងារព្រចាសំខដមសា ឆានា ២ំ០១៩

នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី២៩ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ អគគាមលខា-
ធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្មរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធផល
ការងារព�ច្ខំែេនីា ្ ិងទិសមៅការងារសព៉�ខ់ែមេសា
ឆ្នា ២ំ០១៩ មពកាេអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគា-
មលខាធិការព្រឹទ្ធសភា  មៅសាលសិកាខា សាលា�ណាណា ល័យ
ព រ្ឹទ្ធសភា មោយ៉្ការចូលរេួ្ីថ្នា កដ់រឹកនាអំងគាភា្ចំណុរះ
អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា ច្�់្ ីអ្ុព�ធា្នាយកោ្ឋ ្
មឡើង។

កនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាមលខាធិការ
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៉្ព�សាស្ថ៍្ កនាុងខែេនីាម្រះ ថ្នា ក-់
ដរឹកនា ំ្ិងេ្រ្តៃី ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ព�រឹង-

ខព�ងយកចិតតៃទុកោក ់មដើេ្បភីា្មជឿជាកក់នាុងការផតៃល់មសវា
ជូ្ថ្នា កដ់រឹកនាសំ៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា �ំម្ញេុែ-
ងាររ�ស់ែលួ្បា្ល្អព�មសើរ តាេតពេរូេការចំបាច ់ជាកខ់សតៃង
ព�ក�មោយភា្ទទួលែុសពតរូេតាេេុែសញ្ញា មរៀងៗែលួ្។

ទ្ទារឹេ រ្ឹងការងារខដលកំ្ុងខតេ៉ញរឹកម្រះ ឯកឧតតៃេ 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្កំណតទ់ិសមៅ
ការងារសព៉�ខ់ែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ថ្ អគគាមលខាធិកាោ្ឋ ្
ព រ្ឹទ្ធសភា មៅខត�្តៃផតៃល់មសវាពទពទងដ់ល់េុែងារទាងំ៥
រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិង�្តៃែិតែំ្ពងរឹងគុណភា្េ្រ្តៃី មដើេ្បី
ផតៃល់ភា្ស័កតៃសិិទ្ធិកនាុងការផតៃល់មសវាជូ្ថ្នា កដ់រឹកនា ំឱ្យកា្់
ខតល្អជាលំោ� ់តាេរយៈការខកសពេរួលរចនាសេ្ព័្ ្ធ្មារី�ស់
អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា ការ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លឯកមទស
ការសិកសាពសាេពជាេ�ំ្ញ�ខ្្ថេ ការមព�ើពបាស់ព�្័្ ្ធ�មច្ចក
េទិយា្ត័៌៉ ្ ការកសាងមគ្ល្មយបាយ្មាីៗ ្ិងការ
្ពងរឹង ្ិង្ពងីកកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការជាេយួថដគូអភេិឌ្ឍ្៍
នានា មដើេ្បពី រ្ឹទ្ធសភាឈា្មឆ្្ព រះមៅរកការពគ�ព់គង ្ិង
ការរាោ �រ់ងមសវាបា្ពគ�េុ់ែ៕

(អត្ថ�ទ៖ មលាក អ៊ុក �ោូ្លី្ រូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អធិ�តីកនាុងកិច្ចព�ជំុ

ទិដ្ឋភា្កិច្ចព�ជំុ
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អគ្គដ�ខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា ព្រជុ្ំរូកសរ្ុរ�ទ្ធ្�ការងារព្រចាពំតបីម្សទបី១
្ិងដ�ើកទិសដៅការងារ្រ្រៃឆានា ២ំ០១៩

នាព រ្ឹកថ្ងៃច្ទា ទី២២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញជាអធិ�-
តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធផលការងាររ�ស់អគគាមល-
ខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាព�ច្ពំតី៉សទី១ ្ិងមលើកទិសមៅ
ការងារ�្តៃឆ្នា ២ំ០១៩ មៅសាលសិកាខា សាលា�ណាណា ល័យ
ព រ្ឹទ្ធសភា មោយ៉្ការអម ជ្ ើញចូលរេួ្ីថ្នា កដ់រឹកនាពំគ�់
អងគាភា្ចំណុរះអគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា ច្�់្ ីព�ធា្
ការយិល័យមឡើង។

�នាទា �់្ ីអគគានាយក ថ្អគគានាយកោ្ឋ ្ទាងំ�ី អគ្គា ធិការ
បា្មឡើងអា្របាយការណ៍ជូ្អងគាព�ជំុអំ្ី លទ្ធផលការងារ
រ�ស់អងគាភា្មរៀងៗែលួ្ ព្េទាងំេតិមយ�ល់រ�ស់អងគាព�ជំុ
រចួេក ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បា្មធវើការ�ូកសរុ�លទ្ធផល
ការងារកនាុងពតី៉សទី១ ឆ្នា ២ំ០១៩ម្រះថ្ ពគ�អ់ងគាភា្
ចំណុរះអគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ែិតែំ្ពងរឹងគុណ-
ភា្មលើការផតៃល់មសវាពទពទងរ់�ស់ែលួ្ មដើេ្ប�ំីម្ញេុែងារ
ចេ្បងរ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា ទទួលបា្ការម្លើយត�តាេតពេរូេការ
រ�ស់ថ្នា កដ់រឹកនា ំស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ជា្ិមសស 
ការផតៃល់មសវាមលើេុែងារតាេោ្ការអ្ុេតតៃចបា� ់្ ិងេុែ-
ងារតំណាង ខដលព រ្ឹទ្ធសភាកំ្ ុងមផ្តៃ តយកចិតតៃទុកោក់
ជាអាទិភា្។ មព្្ីការ�ំម្ញ ្ ិងការផតៃល់មសវាមលើេុែ-
ងារសំខា្់ៗ រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្កក៏ំ្ ុង-
ខតមផ្តៃ តសំខា្ម់លើេុែងារចំ្ួ្២មទៀត ខដលេិ្ អាចែវរះ
បា្ គឺេុែងារកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការអ្តៃរជាតិ ្ិងេុែងារ
អភេិឌ្ឍសា្ថ �័្  មោយរកសាបា្្ូេភា្ជាថដគូជាេយួ្រឹង
�ណាតៃ ព�មទស �ណាតៃ សភា ្ិងថដគូអភេិឌ្ឍសំខា្់ៗ ជា-
 មពចើ្មទៀត។ ចំមពារះការអភេិឌ្ឍសា្ថ �័្  អគគាមលខាធិការ-

ោ្ឋ ្កំ្ុងកសាង�ខ្្ថេ្ូេទីកខ្លងមធវើការ សាលព�ជុំ ការ
�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លេ្រ្តៃីមលើជំនាញការមព�ើពបាស់ព�្័្ ្ធ�មច្ចក
េទិយា្ត័៌៉ ្ ្ិងការពសាេពជាេ  មដើេ្បផីតៃល់ភា្ស័កតៃិសិទ្ធ ិ
្ិងភា្មជឿជាកម់លើការផតៃល់មសវាជូ្ថ្នា កដ់រឹកនា ំស៉ជិក
 ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា។ ការមធវើ�ច្ចុ�្ប្នាភា្រចនាសេ្ព័្ ្ធ
អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងការគិតគូរមព�ើពបាស់
ធ្ធា្េ្ុស្សមលើេូលោ្ឋ ្ថ្ជំនាញ ថ្ការពសាេពជាេ
្ិងការមព�ើពបាស់�មច្ចកមទស្ត័៌៉ ្  គឺជារ�ត់្ មាដីសំ៏ខា្់
សព៉�ក់ារអភេិឌ្ឍសា្ថ �័្ នាម្លអនាគត។ ជាេយួគ្នា
ម្រះការ្ពងរឹង្ពងីកសាមា រតីទទួលែុសពតរូេមលើការងារ ពតរូេ
មដើរទ្ទារឹេ រ្ឹងការែិតែំមគ្រ្ចបា� ់្ិងេ ិ្ យ័រ�ស់សា្ថ �័្
ឱ្យបា្ជា�ល់ា� ់្ិងហមាតច់ត។់

ឯកឧតតៃេអគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្ោកម់ចញទិស-
មៅការងារ�្តៃកនាុងឆ្នា ២ំ០១៩ម្រះ រេួ៉្៖

១-ការរេួគ្នា �មពេើមសវាមលើេុែងារទាងំ៥ រ�ស់ព រ្ឹទ្ធ-
សភា

២-្ពងរឹងការសាេគគាភីា្ ឯកភា្ថផទាកនាុង
៣-ការមគ្រ្េ ិ្ យ័ ពកេសីលធេ ៌ការមសលៀកពាកឯ់ក-

សណា្ឋ ្តាេចបា�ក់ំណត់
៤-មលើកកេ្ពស់សេត្ថភា្េ្រ្តៃ ី�ុគគាលិក គុណភា្ការងារ 

(ភាសា�រមទស ចំមណរះជំនាញេជិាជ ជេីៈ ្ិងការមព�ើពបាស់
�មច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ្)

៥-្ិ្ិត្យអំ្ី លាភការ ផលព�មយជ្ ៍្ិងការផតៃល់
េមធយាបាយ ធ្ធា្ ដល់អគគានាយកោ្ឋ ្ ្ិងអងគាភា្ចំណុរះ
អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា៕

(អត្ថ�ទ៖ មលាក ្ុត សច្ចៈ រូ�ភា្៖មលាក ធុ្ គីេជី)

ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អធិ�តីកនាុងកិច្ចព�ជំុ

អនាកចូលរេួកិច្ចព�ជំុ
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អគ្គដ�ខាធិការព្រឹទ្ធសភាកម្ុជា ច�ូរមួកិច្ចព្រជុំសម្គមអគ្គដ�ខាធិការសភា 

ដៅទបីពករុងDoha ព្រដទសQatar

ត�តាេការអម ជ្ ើញរ�ស់ឯកឧតតៃេ Philippe SCHWAB

ព�ធា្ស៉គេអគគាមលខាធិការសភា ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ

អគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកេ្ពុជា បា្

ដរឹកនាគំណៈព�តិភូអគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា  ចូលរេួ

ព�ជំុស៉គេអគគាមលខាធិការសភា ្ីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី១០ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មៅទពីករុងDoha ព�មទសQatar ខដល

៉្អគគាមលខាធិការ អគគាមលខាធិការរងសភា ជាស៉ជិក

ស៉គេចូលរេួចំ្ួ្៩៧ព�មទស។ កិច្ចព�ជំុម្រះព�ព រ្ឹតតៃ

មៅពស�ម្លជាេយួ្រឹងេហាស្នាិបាតមលើកទី១៤០ រ�ស់

សហភា្អ្តៃរសភា។ 

ជាលទ្ធផលថ្កិច្ចព�ជំុម្រះ ស៉គេអគគាមលខាធិការសភា

បា្សមពេច� ្្ចូ លស៉ជិក្មាីចំ្ ួ្១៥រូ� ្ិងបា្មបារះ-

មឆ្នា តមពជើសមរ ើសស៉ជិកគណៈកេមាការព�តិ�តតៃិចំ្ួ្១រូ�

�ំម្ញកខ្លងទមំ្រ គឺឯកឧតតៃេ MIKANA GIVI អគគាមលខា-

ធិការសភា Georgia។ 

អងគាព�ជំុបា្មលើកយកព�ធា្�ទសំខា្េ់យួចំ្ួ្េក

មធវើ�ទ�ងាហា ញ ្ ិងមធវើការផ្ល ស់�តៃូរ�ទ្ិមសាធ្គ៍្នា មៅេញិ

មៅេក រេួ៉្៖ ១.�ទ�ងាហា ញរ�ស់មលាកជំទាេអគគាមល-

ខាធិការរងសភាអ្ូរសាតៃ លី សតៃី្ី ការមបារះមឆ្នា តមៅឆ្នា ២ំ០១៩

២.កិច្្ច ិភាកសាទូមៅ៖ មសវាកេមាផតៃល់្ត័៌៉ ្ ្ ិងឯកសារ

មៅកនាុងសភា (ករណីសិកសាមព�ៀ�មធៀ�) ៣.�ទ�ងាហា ញសតៃី្ី
ការមព�ើពបាស់ព�្័្ ្ធ�មច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ្មៅកនាុងសភាជា្់

ទា�រ�ស់ឥណា្ឌ ៖ ការមលើកកេ្ពស់ត ល៉ ភា្ ្ិងព�សិទ្ធភា្

៤.�ទ�ងាហា ញមោយព�មទស Ukraine សតៃី្ី មេទិកាព�្័្ ្ធ

ឌីជី្ល សព៉�ក់ារមធវើអ្តៃរកេមាថ្ព�ធា្�ទខផនាកចបា�់

្ិងគំ្ិតផតៃួចមផតៃើេមធវើចបា� ់ ៥.�ទ�ងាហា ញមោយព�មទស 

Germany សតៃី្ី េគគា�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លកពេតិែ្ពស់ ្ ិងការផ្ល ស់-

�តៃូរកេមាេធិីសព៉�េ់្រ្តៃីសភា ៦.�ទ�ងាហា ញមោយព�មទស

Georgia សតៃី្ី កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការកនាុងត�ំ្ ់អត្ថព�មយជ្៍

្ិងទស្ស្េស័ិយ ៧.�ទ�ងាហា ញមោយព�មទស Spain 

សតៃី្ី ការពគ�ព់គងេសិាលភា្ថ្រោ្ឋ ភបិាលមោយព្រឹទ្ធសភា

េតតៃ៉្រ�ស់ព�ធា្សភាមៅកនាុងកិច្ចព�ជំុម្ញអងគា ៨.កិច្ច

្ិភាកសាទូមៅសតៃី្ី េ្រ្តៃីសភា ្ិងស៉ជិកសភា៖ ការរ ំ្ រឹង

ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ (សាតៃ ំ) អម ជ្ ើញចូលរេួកនាុងកិច្ចព�ជំុស៉គេអគគាមលខាធិការសភា
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ទុក ្ិងការការពារ ៩.�ទ�ងាហា ញរ�ស់អា្រហវិកខាងត្ូបង

សតៃី្ី ការពតរួត្ិ្ិត្យមលើដមំណើ រការអ្ុេតតៃរ�ស់សា្ថ �័្  ្ិង

ការខកទពេងម់ដើេ្បី្ ពងរឹងព�សិទ្ធភា្ការងាររ�ស់សភា

អា្រហវកិខាងត្ូបង ១០.កិច្ច្ិភាកសាទូមៅសតៃី្ី “មតើមយើងពតរូេ

មធវើចបា�ឱ់្យបា្កា្ខ់តល្អព�មសើរ មោយេធិីណា?” ១១.�ទ

�ងាហា ញរ�ស់ព�មទស Turkey “តួនាទីផតៃល់្ត័៌៉ ្ ្ិង

�មច្ចកេទិយា”។

មព្្ីម្រះ ឯកឧតតៃេអគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្

អម ជ្ ើញចូលរេួស្នាិសីទរេួគ្នា រវាងសហភា្អ្តៃរសភា 

្ិងស៉គេអគគាមលខាធិការសភា សតៃី្ី ្ វា្ុេតតៃភា្សភា។

កនាុងស្នាិសីទបា្មលើកយកេក្ិភាកសាមលើចំណុច្ីរ៖ 

១-គំរូល្អៗខដលកំ្ុងអ្ុេតតៃកនាុងសភា ២-ការមរៀ�ចំដំមណើ រ-

ការអ្ុេតតៃសភាសព៉�អ់នាគត កនាុង�រ�ិទថ្្វា្ុេតតៃសភា 

ពតរូេោកម់ចញ្ូេការអ្ុេតតៃល្អៗ ឬមសវាកេមា្មាីៗ ខដលអាច

ចូលរេួចំខណកខកលេ្អដំមណើ រការសភា ឬេ�្បធេស៌ភា្ី
សាធារណជ្ ខដលធានាឱ្យ៉្លទ្ធិព�ជាធិ�មតយ្យ ត ល៉ -

ភា្ ្ិងគណម្យ្យភា្។ 

មព្្ីចូលរេួកិច្ចព�ជំុស៉គេអគគាមលខាធិការសភា 

ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ

ចូលរេួកនាុងដំមណើ រទស្ស្កិច្ច ្ិងមឈវងយល់សារេ ទ្ាីរជាតិ
ទស្ស្កិច្ចេូល្ិធិកាតា ្ិងទស្សនា�ណាណា ល័យជាតិ។

ម្លៀតកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតៃេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាមលខា-

ធិការព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញជួ�្ិភាកសាការងារជាេយួ្រឹង

មលាកពសី Norah Babic ព�ធា្នាយកោ្ឋ ្លទ្ធិព�ជា-

ធ�ិមតយ្យ ថ្សហភា្អ្តៃរសភាអំ្ី ការេេិតតៃ្មាីៗរ�ស់

េទិយាសា្ថ ្សភាកេ្ពុជា(PIC)។

តាេរយៈថ្ការចូលរេួកិច្ចព�ជំុខាងមលើ គណៈព�តិភូ

អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ទទួល្ូេ�ទ្ិមសាធ្៍

្មាីៗជាមពចើ្ មលើការដរឹកនាពំគ�ព់គងខផនាករដ្ឋបាល�មច្ចកមទស

មលើេស័ិយអភេិឌ្ឍ�មច្ចកេទិយា ការមធវើគណៈចបា� ់្ិងការ

វាយតថេលផល�ោរះពាល់រ�ស់ចបា� ់ការចូលរេួ្ីសាធារណ-

ជ្ ្ ីដមំណើ រការមធវើចបា� ់ការពសាេពជាេខផនាកមសដ្ឋកិច្ចហិរ ញ្ា -

េត្ថុ ការពសាេពជាេខផនាក្មយបាយ សងគាេ។ល។ ទ្ទារឹេ-

្រឹងម្រះ អគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា កប៏ា្ពបាពស័យទាក-់

ទងជាេយួ្រឹងអគគាមលខាធិការជាមពចើ្នាក ់មដើេ្បី្ ពងរឹង-

្ពងីកចំណងេតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការ ្ិងផ្ល ស់�តៃូរ

ទស្ស្ៈ �ទ្ិមសាធ្ម៍លើការដរឹកនាមំៅេញិមៅេក៕

(អត្ថ�ទ៖ មលាក ្ុត សច្ចៈ)
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សកមមាភា្ថ្នា ក់�រឹកនា ំអគ្គដ�ខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា 
ចូ�រមួកិច្ចព្រជុំ ្ិង្ិធបីដ្្សងៗ

2នារមសៀលថ្ងៃច ទ្ា ទី១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាមលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្ទទួលជួ�្ិភាកសា
ការងារជាេយួ្រឹងមលាក Sun Jianqiu អ្ុព�ធា្សា្រសាតៃ -
ច្រ្យេសិវករជា្ែ់្ពស់ សាជេីកេមាេសិវកេមាមពគឿង ោ៉ សីុ្ទូមៅ
រ�ស់ព�មទសចិ្ មៅសាលព�ជំុ្ិមសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារមសៀលថ្ងៃសុពក ទី២៩ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ
ដោក ឆាយ អគគាមលខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ
ជាអធ�ិតីភា្កនាុង្ិធ�ិីទេគគា�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លសតៃី្ី Human
Resource Management and Team Building  មោយ៉្
សិកាខា កាេជាេ្រ្តៃីរាជការថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា
ចូលរេួសរុ�ចំ្ួ្៥៣នាក ់មៅសាលសិកាខា សាលា�ណាណា -
ល័យព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារមសៀលថ្ងៃអងាគា រ ទី២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ
ដោក ឆាយ អគគាមលខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ
ជាអធ�ិតីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុសតៃី្ី ការងារពាក់្ ័្ ្ធកិច្ចការ
សងគាេ ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា ្ិងការផតៃល់របាយ-
ការណ៍ ថ្ការអ្ុេតតៃការងារជាមរៀងរាល់ខែរ�ស់អងគាភា្
ពាក់្ ័្ ្ធការងារសងគាេ មៅសាលព�ជុំ្ិមសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធ-
សភា ។

2នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ
ដោក ឆាយ អគគាមលខាធិការសតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ
ជាអធ�ិតីភា្កនាុង្ិធ�ិីទេគគា�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លសតៃី្ី «េធិីសា្រសតៃ
ពសាេពជាេ ្ិងការសរមសររបាយការណ៍» មោយ៉្សិកាខា -
កាេចូលរេួចំ្ួ្៣៦នាក ់មៅសាលសិកាខា សាលាខាង-
មជើងព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃ្ុធ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ 
ដោក  ឆាយ អគគាមលខាធិការសតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ
ដរឹកនាគំណៈព�តិភូអគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ោក់
កពេងផ្កា  មគ្រ្េញិ្ញា ណកខា្្ធស្ឯកឧតតៃេ នាវដៅ ្រញ្ញា
្ិស�ិ្ឋ អ្ុរដ្ឋមលខាធិការពកសួង្ត័៌៉ ្ ខដលបា្ទទួល
េរណភា្ កាល្ីថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ កនាុងជនាមា យុ
៤១ឆ្នា  ំមោយជំងគឺ្ងំម�រះដូង មៅផទារះមលែ១១ ផលូេមលែ
៥០២ សងាកា តផ់សារមដើេ្កាូេ ែណ្ឌ ចំការេ្ រាជធា្ីភនាមំ្ញ។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា48

សកមមាភា្ថ្នា ក់�រឹកនា ំអគ្គដ�ខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា 
ច�ូរមួកិច្ចព្រជុំ ្ិង្ិធបីដ្្សងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃអងាគា រ ទី៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ 
ឈរឹម ព្ះខ័្  អគគានាយក ថ្អគគានាយកោ្ឋ ្រដ្ឋបាល ្ិង
ហិរ ញ្ា េត្ថុ ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អម ជ្ ើញ
ជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរ�ុលទ្ធផលការងារព�ច្ំ
ពតី៉សទី១ ្ិងមលើកទិសមៅការងារសព៉�ព់តី៉សទី២
ឆ្នា ២ំ០១៩ ព្េទាងំការងារមផ្សងៗ មោយ៉្ការអម ជ្ ើញ
ចូលរេួ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំ្ិងេ្រ្តៃី�ុគគាលិកចំណុរះអគគានាយកោ្ឋ ្
រដ្ឋបាល ្ិងហិរ ញ្ា េត្ថុ មៅ� ទ្ា�សិ់កាខា សាលាខាងមជើង េ ិ៉ ្
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ 
្ុ៊រ្ វុទា្ធ  អគគានាយក ថ្អគគានាយកោ្ឋ ្មសវាចបា� ់្ិង
សេូហភា្ខដ្ដី ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អម ជ្ ើញជាអធ�ិតីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធផលការ
ងារព�ច្ពំតី៉សទី១ ្ិងមលើកទិសមៅការងារសព៉�ព់តី-
៉សទី២ ឆ្នា ២ំ០១៩ ព្េទាងំការងារមផ្សងៗ មោយ៉្
ការអម ជ្ ើញចូលរេួ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំ្ិងេ្រ្តៃី�ុគគាលិកចំណុរះអគគា-
នាយកោ្ឋ ្មសវាចបា� ់្ ិងសេូហភា្ខដ្ដី មៅសាល-
សិកាខា សាលា�ណាណា ល័យព្រឹទ្ធសភា។

2នារមសៀលថ្ងៃច ទ្ា ទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ
សកវ ចា្់ណា អគគានាយក ថ្អគគានាយកោ្ឋ ្្ត័៌៉ ្ 
្ិងទំនាកទ់ំ្ ងសាធារណៈ ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធ-
សភា បា្អម ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធ-
ផលការងារព�ច្ពំតី៉សទី១ ្ិងមលើកទិសមៅការងារ
សព៉�ព់តី៉សទី២ ឆ្នា ២ំ០១៩ ព្េទាងំការងារមផ្សងៗ 
មោយ៉្ការអម ជ្ ើញចូលរេួ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំ្ ិងេ្រ្តៃី�ុគគាលិក
ចំណុរះអគគានាយកោ្ឋ ្្ត័៌៉ ្ ្ ិងទំនាកទ់ំ្ ងសាធារណៈ 
មៅសាលសិកាខា សាលាខាងមជើង េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៤ ្ិងទី២៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃេ
សកវ ចា្់ណា អគគានាយក ថ្អគគានាយកោ្ឋ ្្ត័៌៉ ្
 ្ ិងទំនាកទ់ំ្ងសាធារណៈ បា្អម ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុង
្ិធីម�ើក ្ិង�ិទេគគា�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លសតៃី្ី ការពគ�ព់គងពទ្្យ-
សេ្បតតៃរិដ្ឋ ្ិងការពគ�ព់គងស្នាធិិ ជូ្ដល់ថ្នា កដ់រឹកនា ំ្ិង
េ្រ្តៃរីាជការ ថ្អគគាមលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្ ៩៨នាក់
មៅសណា្ឋ គ្រ Apsara Angkor Resort and Conference 
មែតតៃមសៀេរា�៕






