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- សូមក្រាបថ្វ ាយបង្គំសមម្តចក្្រះមហាសង្ឃរាជទា គំង្ីរ គណៈ សមម្តចក្្រះរាជាគណៈ និងក្្រះមថរានុម្ថេរៈ ក្គប់

  ក្្រះអង្
- សូមក្រាបបង្គំទូលថ្វ ាយ ក្្រះករុណាក្្រះបាទសមម្តចក្្រះបរមនាថ នរោត្តម សហីមុនី ក្្រះមហាក្ស ក្្  នន
  ក្្រះរាជាណាចក្កកម្ុជា

- សូមក្រាបបង្គំទូលថ្្វ យសមមដេចក្្រះមហាក្សក្្ី នរោត្តម មុនិនាថ សហីនុ ក្្រះវររាជមាតាជា្ិខែ្មរ 
- សមម្តច ក្្រះអងម្្ច ាស់ អ្នកអងម្្ច ាស់ ឯកឧ្្តម មោកជគំទាវ មោកឧកញ៉ ា អស់មោក មោកក្សី ជាទីមោរ្មស្នហា
- បងប្ូនជនរួមជា្ិ ជាទីមោរ្រាប់អាន

នថងៃចន្ទ ទី១៣ នថងៃអង្្រ ទី១៤ នថង្ៃ ុធ ទី១៥ និងនថងៃក្្ហស្ប្ិ៍ ទី១៦ ខែមមសា ឆ្្ន គំ២០២០ គឺជាទិវាដ៏មមហាឡារកិ

ខដលក្បជាជា្ិមយើងទា គំងមូលរួមោ្ន ក្បារ ្្ធ្ិធី អបអរ សា ទរបុ ណ្យ ចូលឆ្្ន គំថ្មីក្បន្ណីជា្ិ មោយក្តីមសាមនស្សរកីរាយ

នក្កខលង។

តាមទគំមនៀមទមាលា ប់ជាមករដគំខណលដ៏្ិសិដ្្ឋ ីបុ ្្វបុរសននមយើង ក្នុងឱរាសមហាសង្ង្រា ន្តទា គំងបួននថងៃមនរះ ក្បជា្លរដ្ឋ

មយើងមរៀបចគំរណា្ត ប់មក្គឿងសរារា របូជា អុជក្បទីបជា្វ ោថ្្វ យក្្រះរ្ននក្្ និងទទួលសា្វ គមនម៍ទវតាឆ្្ន គំថ្មី។ ្ិធមីនរះជា

ឱរាសឱ្យក្បជា្លរដ្ឋមយើងរួមោ្ន ជក្មររះមោលឱ្យក្ជរះក្សឡរះនូវភា្អ្មងល្ឧបក្ទ្ចនក្ង និងមន្ទិលហ្មងមៅ

ទា គំង្ួង ក្នុង ឆ្្ន គំោស់ មហើយតា គំងចិ្ ្តថ្មីក្បក្ រ្ឹ្្តអគំម ើ្ល ្ក្បកបមោយមមតា្ត  ករុណា មុទិតា ឧមបរាខា  និងបញ្ញា  ជា្ិមសស

តា គំងចិ្្តមធ្វើបុណ្យទានសាងកុសល មដើម្បសុីែសិរសួីស្តី សុភមងល្ វបុិលសុែក្គបក់្បរារោប់្ីឆ្្ន គំថ្មី មនរះ្មរៀងមៅ។

ទូលក្្រះបង្គំ ែ្ុ គំក្្រះករុណាែ្ុ គំ សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវាដ៏វមិសសវសិាលមនរះជាមួយនរឹងក្បជាជា្ិ មយើង

ទា គំងមូលក្នុងក្តីសង្ឃ រឹមមជឿជាកម់លើមោលមៅននរារកសាងក្្រះរាជាណាចក្កកម្ុជា ជានី្ិរដ្ឋ រកីចមក្មើនសម្ូបរសបបាយ

ក្នុងសន្តិភា្ សថេិរភា្ វបុិលភា្ និងឯកភា្ជា្ិដូចអារ្យក្បមទសនានាក្នុង្គំបន់ និងមលើសកលមោក។

អាក្សរ័យមោយមានរារែិ្ែគំក្បរឹងខក្បងជាអ្ិបរមា និងកមាលា គំងមហាសាមគ្ីជា្ិរ រឹងមា គំ ក្្មជាមួយនរឹងរារឧប្ថេម្ភ 

ោ គំក្ទរបស់ក្បមទសជាមិ្្តជិ្ ឆ្ងៃ យ និងអងរ្ារអន្តរជា្ិនានា ក្បជាជា្ិមយើងជម្នរះបាននូវឧបសគ ្និងរារលគំបាក

្ូចធគំផងទា គំងឡាយក្បកបមោយមជាគជរ័យ មោយមយើងបគំម្ញបានលនូ្វភារកិច្ចកសាង រារពារសនដេិភា្ អភិវឌ្ឍ

ព្រះោជាណាចព្រ្រម្ុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្ស ពត
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សារជូន្រ

របស់សម្តេចវបុិលមសនាភកតេតី  សាយ ឈុំ បប្ុខរដ្ឋស្តីទតី នៃប្រះរាជាណាចបកក្ុ្ជា

អបអរសាទរ្ិធតីបុណ្យចលូឆ្នា ថំ្តី បបន្ណតី ជាតិ ឆ្នា ជំតូ មោស័ក ្ុទ្ធសករាជ ២៥៦៤
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ក្បមទស និងរារពារឯករាជ្យ អធិបម្យ្យ និងបូរណភា្ខដនដី ជា្ិមសសបានែិ្ែគំមធ្វើឱ្យមសដ្ឋកិច្ចកម្ុជាមានកគំមណើ ន

ែស់្ជាបន្តបនា្ទ ប់ មហើយក្បជា្លរដ្ឋទា គំងមូល សុទ្ធខ្ទទួលបានគុណក្បមោជន៍មោយសមធម៌ និង្មាលា ភា្។

ក្បជា ជា្ិ មយើង សូមមរា្សរមសើរ និងវាយ្នមលាែស់្បគំផុ្ចគំមពារះរារែិ្ែគំក្បរឹងខក្បងរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាល 

ខដលមាន សរម្តចអគ្គមហារសនាបតីរតរជា ហ៊ុន សសន ជាក្បមុែដ៏ម្្នើម បាន បគំម្ញ  ្ ួនាទីក្បកបមោយ

រារទទួលែុសក្្រូវ មហើយបាននា គំមកនូវរារអភិវឌ្ឍមលើក្គប់វសិរ័យ និងមធ្វើឱ្យក្បជា្លរដ្ឋមានជីវភា្រានខ់្ ល ្

ក្បមសើរមឡើង យុ្្តិធម៌ និងសមភា្សងម្រាន់ខ្ក្្រូវបាន្ក្ងរឹង មហើយកិ្្តិយស កិ្យានុភា្ជា្ិរាន់ខ្ក្្រូវបាន

មលើកកមស់្ ឈានមឆ្្រះមៅសមក្មចចកខាុ វសិរ័យកម្ុជាឆ្្ន គំ២០៣០ ជាក្បមទសមានចគំណូលមធ្យមកក្មិ្ែស់្ និង

ចកខាុ វសិរ័យឆ្្ន គំ២០៥០ ជាក្បមទសមានចគំណូលែស់្។

មក្រាមមលាប់ដ៏ក្្ជាកក់្្ជគំននក្្រះករុណាក្្រះបាទសមម្តចក្្រះបរមនាថ នរោត្តម សហីមុនី ក្្រះមហាក្សក្្ នន

ក្្រះរាជាណាចក្កកម្ុជា ជាទីមោរ្សរារា រៈដ៏ែង្ែ់ស់្បគំផុ្ មក្រាមដគំបូលននរដ្ឋធម្មនុញញា និងមលើមូលោ្ឋ នននមហាសាមគ្ី
ឯកភា្ជា្ិរ រឹងមាគំ បានមធ្វើឱ្យដគំមណើ ររាររបស់ជា្ិក្បក្ រ្ឹ្្តមៅមោយរលូន និងមជាគជរ័យ។

ទូលក្្រះបង្គំ ែ្ុ គំក្្រះករុណាែ្ុ គំ សូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យក្្រះរ្ននក្្ ក្្រះបារមីមទវតារកសាក្្រះមហាមស្្វ ច្ឆក្្

វ្ថេុសរ័ក្តិសិទ្ធិក្នុងមោក និងមទវតាឆ្្ន គំថ្មី ក្្រះវញិ្ញា ណកខាន្ធក្្រះករុណាក្្រះបាទសមម្តចក្្រះ នរោត្តម សហីនុ ក្្រះបរម-

 រ្ នមរាដ្ឋ សូមក្ទង់ក្្រះមមតា្ត ជួយមក្បារះក្ គ្ំ  ក្បទាន្រជរ័យ  ថ្្វ យក្្រះករុណាក្្រះបាទសមម្តចក្្រះបរមនាថ

នរោត្តម សហីមុនី ក្្រះមហាក្សក្្ ននក្្រះរាជាណាចក្កកម្ុជា ជាអមា្ច ស់ជីវ ិ្ មលើ្្ូបង និងសមម្តចក្្រះមហាក្សក្្ី
នរោត្តម មុនិនាថ សហីន ុក្្រះវររាជមាតាជា្ិខែ្មរ ក្នុងមសរភីា្ មសចក្តីនថលាថ្នូ រ និងសុភមងល្ ជាទីមោរ្សរារា រៈ

សូមក្្រះអង ្មាន ក្្រះជន្មយឺនយូរ ក្្រះសុែភា្លប្របូិរណ៍ ក្្រះរាយ្លមាគំមួន ក្្រះបញ្ញា ញាណភលាឺថ្លា  មដើម្បគីង់

ក្បថ្ប់មៅជាមលាប់ដ ៏ក្្ជា  ក់   ក្្ជគំសុែដុមរមនាសក្មាប់ក្បជារាង្ស្តរបស់ក្្រះអងជ្ានិច្ចនិរន្តរ ៍្ មរៀងមៅ។

ក្នុងទិវាដ៏មហានកខ្ា ្តបក្្សមនរះ ទូលក្្រះបង្គំ ែ្ុ គំក្្រះករុណាែ្ុ គំ សូមសខម្តងនូវរារដរឹងគុណោ៉ងក្ជាលមក្រៅជូន

ក្បមទសជាមិ្ ្តភក្តជិិ្ឆ្ងៃ យ សាថេ បរ័ន អងរ្ារអន្តរជា្ិ និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ខដលបានមលើកទរឹកចិ្្ត និងជួយឧប្ថេម្ភ

ោ គំក្ទក្គប់ ខបបោ៉ង មដើម្បបុី ្្វមហ្ុជា្ិ និងក្បជា្លរដ្ឋកម្ុជា។

ម្លាៀ្ក្នុងឱរាសមនរះ ទូលក្្រះបង្គំ ែ្ុ គំក្្រះករុណាែ្ុ គំ សូមអគំពាវនាវឱ្យក្បជា្លរដ្ឋចូលរួមជាមួយនរឹងរាជរោ្ឋ ភិបាល

ក្នុងរារអនុវ្្តវធិានរារបង្រា រ និងទប់សារា ្់រាររា្្បា្ននជគំងឺកូវដី-១៩ មដើម្បសុីែភា្ សុែុមាភា្ និងវបុិលភា្

រួមរបស់ក្បជា្លរដ្ឋមយើង។

ទូលក្្រះបង្គំ ែ្ុ គំក្្រះករុណាែ្ុ គំ សូមក្បសិទ្្ធ របវរមហាក្បមសើរថ្្វ យសមម្តចក្្រះមហាសង្ឃរាជទា គំង ្ ីរគណៈ

ថ្្វ យ និងក្បមគនក្្រះមថរានុម្ថេរៈក្គប់ក្្រះអង ្ថ្្វ យសមម្តច ក្្រះអងម្ា្ច ស់ អ្នកអងម្ា្ច ស់ ជូនសមម្តច ឯកឧ្្តម   

មោ កជគំទាវ មោកឧកញ៉ា មោក មោកក្សី នាងកញ្ញា  មង្ន្តីរាជរារ កងកមាលា គំងក្បោប់អាវុធ និមោជក និមោជិ្

កម្មករ កសិករ  ពាណិជ្ជករ អាជីវករ ក្បជា្លរដ្ឋក្គប់មជ្ឈោ្ឋ ន និងជនរួមជា្ិមៅមក្រៅក្បមទស សូមបានក្បកប

មោយ្ុទ្្ធ រ ទា គំង បួន ក្បរារ គឺអាយុ វណ្ៈ សុែៈ និង្លៈ កុគំបីម ល្ាៀងឃ្លា ្មឡើយ។

សូមមទវតាឆ្្ន គំថ្មី ក្្រះនាម រោោគរេវី ជួយអភិបាលក្គប់ក្គងខថរកសា និងក្បសិទ្្ធ រជរ័យ សិរសួីស្តីដល់ក្បជា-

្លរដ្ឋខែ្មរក្គប់រូប ឱ្យមានសមានចិ្ ្តជាកុសល មោគយល់ោ្ន  សមនា្ត សក្បណី សាមគ្ី រួមសុែរួមទុកខាជាមហាក្គរួសារ

ខ្មួយមៅមលើទរឹកដីមា្ុភូមិអងរ្ជាទីមស្នហា មោយក្តីសុែមក្សមកសាន្ត កិ្្តិយស និងមសចក្តីនថលាថ្នូ រ្មរៀងមៅ៕

ឆ្្ន គំថ្មី ឱរាសថ្មី មជាគជរ័យថ្ម ី!
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សរម្តចពបមុខរដ្ឋស្តេីីអនុញ្ញា តឱ្យឯ្រអគ្គរដ្ឋេូតននសហ្័ន្ធរសុ្ ុ ី
ចូលជួបសសម្តងការគួរសម និងជពរាបលា

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មេលាម ោ៉ ង៩:០០

នាទី សមេតេចេបិុលមសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបេុែរដ្ឋសតេីទី ថៃ

ព្រះរាជាណាចពកកេុ្ជា បាៃអៃុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតេេ Dmitry 

TSVETKOV ឯកអគ្គរដ្ឋទូតេសិាេញញា  ៃិងម្ញសេត្ថភា្

ថៃសហ្ៃ័្ធរុស្ីុ ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា ចូលជួប

សខេតេងការគួរសេ ៃិងជព៉បលា មៅេ ិ៉ ៃព រ្ឹទ្ធសភា។

មៅកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតេេ Dmitry TSVETKOV 

បាៃខ្លែងអំណរគុណចំមោរះសមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទី ខដលបាៃ

ចំណាយម្លមេលាដ៏៉ ៃតថេលែទទួលជួបនាម្លមនារះ។ 

ឯកឧតតេេបាៃជព៉បជូៃសមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទីពជាបថា

កនាុងអំឡុងម្លបំម្ញមបសកកេ្មការទូតមៅព្រះរាជាណា-

ចពកកេ្ុជា ឯកឧតតេេ៉ៃទំនាកទ់ំៃងល្អជាេយួៃរឹងព រ្ឹទ្ធសភា 

រដ្ឋសភា រាជរដ្្ឋ ភបិាល ៃិងពគបស់ា្ថ បៃ័ជាតិ ថៃព្រះរាជាណា-

ចពកកេ្ុជា ជា្ិមសសជាេយួៃរឹងពកសួងបរសិា្ថ ៃ មដ្យ

បាៃម្វើការងារយោ ងសកេ្មមលើការងារបរសិា្ថ ៃ ៃិងថាេ្ល

ខដលោក់្ ៃ័្ធៃរឹងៃុយមកលែខអែរ។ ពបមទសទាងំ្ីរបាៃចុរះ

ហត្ថមលខាមលើកិច្ចព្េមព្ៀង ៃិងអៃុស្រណៈមយគ-

យល់គ្នា ពប៉ណ៥១ មលើេស័ិយជាមពចើៃ។ ជាងមៃរះមៅ

មទៀត ថានា កដ់រឹកនាថំៃពបមទសទាងំ្ីរកប៏ាៃម្វើការផ្លែ ស់បតេូរ

ដំមណើ រទស្ៃកិច្ចជាផលែូេការមៅេញិមៅេក។

ឯកឧតតេេឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាៃបញ្ជា កថ់ា កនាុងពកបែណ័្ឌ ថៃ

កិច្ចសហពបតិបតិតេការរវាងសា្ថ បៃ័ៃីតិប្បញញាតិថៃពបមទសទាងំ

្ីរក៏៉ ៃការផ្លែ ស់បតេូរដំមណើ រទស្ៃកិច្ចគ្នា មៅេញិមៅេក

ខដរ។ កនាុងមនារះ ៉ៃតំណាងស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាកេ្ុជា 

បាៃជួប្ិភាកសាជាេយួៃរឹងស៉ជិកថៃពករុេពបរឹកសាថៃសភា

សហ្ៃ័្ធ ថៃសហ្ៃ័្ធរុស្ុ ីមៅកនាុងពកបែណ័្ឌ ថៃកិច្ចពបជំុ

អៃតេរជាតិនានា។ សភាថៃពបមទសទាងំ្ីរបាៃ្ពងរឹង្ពងីក

ទំនាកទ់ៃំងេតិតេភា្ សាេគ្គីភា្ ៃិងកិច្ចសហពបតិបតតេិការ

យោ ងល្អពបថ្ជាេយួគ្នា ។

ឯកឧតតេេឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាៃជព៉បបខៃ្ថេថា សហ្ៃ័្ធ

រុស្ុៃីរឹងផតេល់ស ភ៉ា រ បរកិាខា រ ៃិងថានា មំ្ទ្យដល់ព្រះរាជាណា-

ចពកកេុ្ជាកនាុងការជួយ�ទបស់ាកា តក់ាររាតតបាតជំងឺកូេដី១៩

នាម្លខាងេុែមៃរះ។

កនាុងព្រះបរេនាេព្រះករុណាព្រះបាទសមេតេចព្រះបរេ-

នា្ នរោត្តម សហីមុន ីព្រះេហាក្ពត ថៃព្រះរាជា-

ណាចពកកេុ្ជា ៃិងកនាុងនាេសមេតេចផ្ទា ល់ សមេតេចេបិុល-

មសនាភកតេី សាយ ឈុ ំបាៃសខេតេងៃូេការមកាតសរមសើរ 

ៃិងវាយតថេលែែស់្ចំមោរះមបសកកេ្មការទូតរបស់ឯកឧតតេេ 

Dmitry TSVETKOV ខដលបាៃបំម្ញតួនាទីពបកបមដ្យ

េជិាជា ជីេៈ ៃិង៉ៃទំនាកទ់ៃំងល្អជាេយួៃរឹងពកសួងសា្ថ បៃ័

រដ្ឋ បណាតេ រាជធាៃី មែតតេ ៃិងពបជាជៃកេ្ុជា។ កនាុងរយៈម្ល

៦ឆ្នា កំៃលែងមៅមៃរះ ឯកឧតតេេឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាៃរេួចខំណក

ឯកឧតតេេ Dmitry TSVETKOV ៃិងសមេតេចពបេុែរដ្ឋស្ីទី
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យោ ង្ំម្ងដល់ការ្ពងរឹង្ពងីកចំណងេតិតេភា្ សាេគ្គ-ី

ភា្ ៃិងកិច្ចសហពបតិបតតេកិារមលើពគបេ់ស័ិយ ខដលនាេំក

ៃូេផលពបមយជៃឱ៍្យគ្នា មៅេញិមៅេក សព៉បព់បជាជៃ 

ៃិងពបមទសទាងំ្ីរ។

សមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទីបាៃឯកភា្ជាេយួៃរឹងពបសាសៃ៍

របស់ឯកឧតតេេឯកអគ្គរដ្ឋទូតអំ្ី សារសំខាៃថ់ៃការចុរះកិច្ច-

ព្េមព្ៀង ៃិងអៃុស្រណៈមយគយល់គ្នា រវាងរដ្្ឋ ភបិាល

ថៃពបមទសទាងំ្ីរ។ សមេតេចបាៃបញ្ជា កថ់ា ព រ្ឹទ្ធសភាសូេ

គ្ពំទទាងំពសរុងចំមោរះកិច្ចព្េមព្ៀង ៃិងអៃុស្រណៈ-

មយគយល់គ្នា រវាងរដ្្ឋ ភបិាលថៃពបមទសទាងំ្ីរ។ សមេតេច

បាៃមលើកទរឹកចិតតេដល់រដ្្ឋ ភបិាលថៃពបមទសទាងំ្ីរឱ្យែិត-

ែំអៃុេតតេកិច្ចព្េមព្ៀង ៃិងអៃុស្រណៈមយគយល់គ្នា

មៃរះ មដើេ្បជីាគុណពបមយជៃស៍ព៉បក់ាររកីចមពេើៃខាង

មសដ្ឋកិច្ច ៃិងសង្គេ ថៃពបមទសទាងំ្ីរ។

សមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទីបាៃខ្លែងអំណរគុណចមំោរះរដ្្ឋ -

ភបិាលសហ្ៃ័្ធរុស្ីុ ខដលបាៃផតេល់អាហារូបករណ៍ដល់

ៃិស្តិកេ្ុជាជាង៨ោៃន់ាក ់មៅសិកសាមៅពបមទសរុស្ុ។ី

ជាកខ់សតេង អតីតៃិសិ្តកេុ្ជាខដលបាៃទទួលការបណតេុ រះ-

បណាតេ លមៅពបមទសរុស្ីុ បច្ចុប្បៃនាបាៃៃរឹងកំ្ុងកាៃត់ួនាទី

សំខាៃ់ៗ េយួចំៃួៃកនាុងរាជរដ្្ឋ ភបិាលកេ្ុជា។

សមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទីបាៃខ្លែងអំណរគុណចមំោរះពបជា-

ជៃរុស្ុ ីខដលបាៃជួយ�គ្ពំទ ៃិងជួយ�មពជាេខពជងពបមទស

កេ្ុជា កនាុងដំណាកក់ាលខដលពបជាជៃកេ្ុជាជួបការលំបាក

បំផុត គឺមពកាយ្ីថ្ងៃរមំដ្រះ ៧េករា ឆ្នា ១ំ៩៧៩ ខដលពបមទស

កេ្ុជាពតរូេហុំ្ទ័្ធខាងៃមយបាយ ៃិងមសដ្ឋកិច្ច។ ជា្ិមសស

នាម្លមៃរះជាម្លខដលកំ្ុងខតពបឈេេុែៃរឹងការ

រកីរាលដ្លថៃជំងឺកូេដី-១៩ សហ្ៃ័្ធរុស្ុកីប៏ាៃជួយ�

ឧបត្ថេភាគ្ពំទជាស ភ៉ា រ បរកិាខា រ ៃិងថានា មំ្ទ្យេកដល់ពបមទស

កេ្ុជាផងខដរ។ 

កនាុងនាេព រ្ឹទ្ធសភា ៃិងពបជាជៃកេ្ុជា សមេតេចពបេុែ-

រដ្ឋសតេីទីៃរឹងមពតៀេែលែួៃជាៃិច្ចមដើេ្បបីៃតេម្វើកិច្ចសហពបតិបតតេិ-

ការដជិ៏តសនាិទ្ធជាេយួៃរឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃសហ្ៃ័្ធរុស្ីុ្្មី 

ៃិងសា្ថ ៃទូតសហ្ៃ័្ធរុស្ុពីបចាពំ្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា 

មដើេ្បរីេួចំខណក្ពងរឹង្ពងីកចំណងេតិតេភា្ ៃិងកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេិការ នាេំកៃូេផលពបមយជៃម៍ៅេញិមៅេកជូៃ

ពបជាជៃ ៃិងពបមទសទាងំ្ីរ។

តាេរយៈឯកឧតតេេឯកអគ្គរដ្ឋទូត សមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទី
បាៃផ្តេ មំផញើៃូេព្រះរាជបណាតេ ំសួរសុែទុកខា មសចកតេីមគ្រ្ ៃិង

មសចកតេីៃរឹករលរឹក អំ្ីព្រះករុណាព្រះបាទសមេតេចព្រះបរេ-

នា្ នរោត្តម សហីមុន ីព្រះេហាក្ពត ថៃព្រះរាជាណា-

ចពកកេ្ុជា ៃិងសមេតេចព្រះេហាក្ពតី នរោត្តម មុនីនាថ 

សហីន ុៃិងថានា កដ់រឹកនាថំៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា ជូៃ

ចំមោរះឯកឧតតេេពបធានា្ិបតី ៃិងថានា កដ់រឹកនាពំគបលំ់ដ្ប់

ថានា ក ់ថៃសហ្ៃ័្ធរុស្ីុ៕

(អត្ថបទ៖ ៃុត សច្ចៈ ៃិងរូបភា្៖ គង ់យោ រៃី)

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំៃួបសេនាការ
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សរម្តចពបមុខរដ្ឋស្តេីី េេួលសារតាងំ្ីឯ្រអគ្គរដ្ឋេូតេីម័ររេរស្ត

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មេលាម ោ៉ ង៩:០០

នាទី សមេតេចេបិុលមសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបេុែរដ្ឋសតេីទី
ថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា  បាៃអៃុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតេេ  

Ermenegildo “Kupa” Lopes ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមទើបខតងតាងំ

្្មីថៃសាធារណរដ្ឋពបជា្ិបមតយ្យទីេរ័មឡមសតេ ពបចាពំ្រះរា-

ជាណាចពកកេុ្ជា ចូលជូៃសារតាងំ ៃិងសខេតេងការគួរសេ 

មៅេ ិ៉ ៃព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងព្រះបរេនាេព្រះករុណាព្រះបាទសមេតេចព្រះបរេនា្ 

នរោត្តម សហីមុន ីព្រះេហាក្ពត ថៃព្រះរាជាណា-

ចពកកេ្ុជា ៃិងកនាុងនាេព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ៃិងរាជរដ្្ឋ ភបិាល

កេុ្ជា សមេតេចេបិុលមសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំបាៃសខេតេងៃូេ

ការសាវ គេៃដ៍ក៏កម់ ត្េ  ចំមោរះឯកឧតតេេ Ermenegildo “Kupa” 

Lopes ខដលពតរូេបាៃឯកឧតតេេពបធានា្ិបតី ថៃសាធារណ-

រដ្ឋពបជា្ិបមតយ្យទីេរ័មឡមសតេ ខតងតាងំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត

ថៃសាធារណរដ្ឋពបជា្ិបមតយ្យទីេរ័មឡមសតេ ពបចាពំ្រះរាជា-

ណាចពកកេុ្ជា។ 

មៅកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតេេ Ermenegildo “Kupa” 

Lopes បាៃខ្លែងអំណរគុណយោ ងពជាលមពរៅចំមោរះសមេតេច

ពបេុែរដ្ឋសតេីទី ខដលបាៃចំណាយម្លមេលាដ៏៉ ៃតថេលែ 

អៃុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតេេបាៃចូលជូៃសារតាងំ ៃិងសខេតេងការ

គួរសេនាម្លមៃរះ។ ម្លែៀតកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតេេឯកអគ្គ-

រដ្ឋទូតបាៃោនំាៃូំេការសួរសុែទុកខា្ីសំណាកឯ់កឧតតេេ

ពបធានា្ិបតី ៃិងថានា កដ់រឹកនាកំំ្ ូលថៃសាធារណរដ្ឋពបជា-

្ិបមតយ្យទីេរ័មឡមសតេ  ជូៃចំមោរះសមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទី ៃិង

ថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូលថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា។

ឯកឧតតេេឯកអគ្គរដ្ឋទូត បាៃសខេតេងៃូេមសចកតេីរកីរាយ

ចំមោរះទំនាកទ់ៃំង ៃិងកិច្ចសហពបតិបតតេកិារដល៏្អរវាងរដ្្ឋ -

ភបិាល ៃិងពបជាជៃថៃពបមទសទាងំ្ីរ។ ឯកឧតតេេបាៃ

វាយតថេលែែស់្ចំមោរះេឌ្ឍៃភា្ ៃិងការរកីចមពេើៃរបស់

ព្រះរាជាណាចពកកេុ្ជា។ ឯកឧតតេេកប៏ាៃខ្លែងអំណរគុណ

ចមំោរះព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា ខដលបាៃផតេល់ការគ្ពំទឱ្យ

សាធារណរដ្ឋពបជា្ិបមតយ្យទីេរ័មឡមសតេ បាៃកាលែ យជា

ឯកឧតតេេ Ermenegildo “Kupa” Lopes ពបគល់សារតាងំជូៃសមេតេចពបេុែរដ្ឋស្ីទី

គណៈពបតិភូទីេរ័មឡមស ្ៃិងថានា កដ់រឹកនាអំគ្គមលខា្ិការដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរេួកនាុងជំៃួបសេនាការ
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ស៉ជិកអាសាែ ៃនាម្លខាងេុែ។

សមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទីបាៃវាយតថេលែែ្ស់ចំមោរះចំណង

េតិតេភា្ ៃិងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាងពបមទស ៃិងពបជាជៃ

ទាងំ្ីរកៃលែងមៅ។ សមេតេច៉ៃជំមៃឿមជឿជាកថ់ា ឯកឧតតេេ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតៃរឹងែិតែំ្ពងរឹង្ពងីកៃូេចំណងេតិតេភា្ 

កិច្ចសហពបតិបតតេិការ ៃិងែិតែំជំរុញឱ្យ៉ៃការផ្លែ ស់បតេូរ

ខផនាកោណិជជាកេ្ម មសដ្ឋកិច្ច េៃិិមយគ ៃិងមទសចរណ៍ឱ្យកាៃ់

ខតទូលំទូលាយមដើេ្បជីាគុណពបមយជៃស៍ព៉បព់បមទស 

ៃិងពបជាជៃទាងំ្ីរ។ 

សមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទីបាៃសខេតេងៃូេមសចកតេីរកីរាយ

មដ្យបាៃមេើលម�ើញអំ្ី ទំនាកទ់ំៃង ៃិងកិច្ចសហពបតិ-

បតតេកិាររវាងពបជាជៃ ៃិងពបមទសទាងំ្ីរ៉ៃការរកីចមពេើៃ

ជាបៃតេបនាទា ប។់ ទំនាកទ់ៃំងល្អមៃរះ ខសតេងមឡើងតាេរយៈការ

ផ្លែ ស់បតេូរទស្ៃកិច្ចេនៃតេីជាៃែ់្ស់ថៃរដ្្ឋ ភបិាលពបមទស

ទាងំ្ីរ ៃិងបាៃគ្ពំទគ្នា មៅេញិមៅេកមៅកនាុងពកបែណ័្ឌ

កិច្ចសហពបតិបតតេិការមលើឆ្កអៃតេរជាតិ ជា្ិសសមៅកនាុង

ពកបែណ័្ឌ អង្គការសហពបជាជាតិ។

សមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទីបាៃបញ្ជា កថ់ា ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 

រាជរដ្្ឋ ភបិាល ពកសួង សា្ថ បៃ័ជាតិថៃព្រះរាជាណាចពក-

កេុ្ជា មពតៀេែលែួៃជាៃិច្ចមដើេ្បមី្វើកិច្ចសហពបតិបតតេកិារដ៏

ជិតសនាិទ្ធជាេយួៃរឹងឯកឧតតេេឯកអគ្គរដ្ឋទូត កដូ៏ចជាសា្ថ ៃទូត

ថៃសាធារណរដ្ឋពបជា្ិបមតយ្យទីេរ័មឡមសតេ ពបចាពំ្រះរា-

ជាណាចពកកេុ្ជា មដើេ្បមីលើកកេ្ស់ទំនាកទ់ំៃង ៃិងផល-

ពបមយជៃដ៍៏្ ំម្ងសព៉បព់បជាជៃ ៃិងពបមទសទាងំ្ីរ។

តាេរយៈឯកឧតតេេឯកអគ្គរដ្ឋទូត សមេតេចពបេុែរដ្ឋសតេីទី
បាៃផ្តេ មំផញើៃូេព្រះរាជបណាតេ ំសួរសុែទុកខាមដ្យមសចកតេីមគ្រ្ 

ៃិងមសចកតេីៃរឹករលរឹក្ីព្រះករុណាព្រះបាទសមេតេចព្រះបរេ-

នា្ នរោត្តម សហីមុនី ព្រះេហាក្ពត ថៃព្រះរាជា-

ណាចពកកេុ្ជា ៃិងសមេតេចព្រះេហាក្ពតី នរោត្តម 

មុនីនាថ សហីនុ ៃិងថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូលជាតិថៃព្រះរា-

ជាណាចពកកេ្ុជា ជូៃចំមោរះឯកឧតតេេពបធានា្ិបតី ៃិង

ថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូលពគបលំ់ដ្បថ់ានា ក ់ថៃសាធារណរដ្ឋពបជា-

្ិបមតយ្យទីេរ័មឡមសតេ៕

(អត្ថបទ៖ ៃុត សច្ចៈ ៃិងរូបភា្៖ គង ់យោ រៃី)

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំៃួបសេនាការ

សមេតេចពបេុែរដ្ឋស្ីទ ី្តរូបអៃុស្េរយីជាេយួៃរឹងឯកឧតតេេ Ermenegildo “Kupa” Lopes 
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ព្រះោជាណាចព្រ្រម្ុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្ស ពត

6

ព្រឹេ្ធសភា

- សូេពកាប្វ ាយបង្គំសមេតេចព្រះេហាសង្ឃរាជទាងំ្ីរ គណៈ សមេតេចព្រះរាជាគណៈ ៃិងព្រះម្រាៃុមត្ថរៈ ពគបព់្រះអង្គ
- សូេពកាបបង្គទូំល្វ ាយ ព្រះករុណាព្រះបាទសមេតេចព្រះបរេនា្ នរោត្តម សហីមុន ីព្រះេហាក្ ពត  ថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា
- សូេពកាបបង្គំទូលថាវ យសមេ្ចព្រះេហាក្ពតី នរោត្តម មុនិនាថ សហីនុ ព្រះេររាជ៉តាជាតិខែ្មរ 
- សូេមគ្រ្សមេ្ចេបិុលមសនាភក្ី សាយ ឈុ ំពបេុែរដ្ឋស្ីទី សមេ្ចអគ្គេហា្ញាចពកី រហង សរំនិ ពបធាៃរដ្ឋសភា 
  សមេ្ចអគ្គេហាមសនាបតីមតមជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋេនៃតេី ថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា
- សមេតេច ព្រះអង្គេ្ច ាស់ អនាកអង្គេ្ច ាស់ ឯកឧតតេេ មលាកជំទាេ មលាកឧកញោ ា អស់មលាក មលាកពសី ជាទីមគ្រ្មសនាហា
- បងប្អូៃជៃរេួជាតិ ជាទីមគ្រ្រាបអ់ាៃ

សារជូន្រ
របសឯ់្រឧត្តម សុរឹម កា ពបធានស្េីីព្រឹេ្ធសភា ននព្រះោជាណាចព្រ្រម្ុជា

អបអរសាេរ្ិធីបុណ្យចូលឆ្នា ថំ្ី ពបន្ណីជាតិ ឆ្នា ជំូត រោស្័រ ្ុេ្ធស្រោជ ២៥៦៤

កនាុងឱកាសដេ៏ហាៃកខាតតេឫក្ ថៃ្ិ្ីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នា ំ្ ្ម ីពបថ្ណីជាតិ ឆ្នា ជូំត មទាស័ក ្ុទ្ធសករាជ ២៥៦៤ ខដល
ពបព រ្ឹតតេមៅនាថ្ងៃចៃទា ទី១៣ ថ្ងៃអងា្គ រ ទី១៤ ថ្ងៃ្ុ្ ទី១៥ ៃិងថ្ងៃព្ហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ទូលព្រះបង្គំ ែញុ ំព្រះករុណាែញុ ំ 
សូេចូលរេួៃូេអំណរសាទរជាេយួៃរឹងបងប្អូៃជៃរេួជាតិទាងំអស់ សូេទទួលបាៃៃូេ្រជយ័ សិរសួីសតេី បេរេហាពបមសើរ ៃិងេបិុលសុែ
ពគបព់បការ ព្េទាងំទទួលបាៃៃូេជយ័ជេនារះ្្មីៗបខៃ្ថេមទៀត មដើេ្បរីេួចំខណកជាេយួៃរឹងរាជរដ្្ឋ ភបិាលកេុ្ជា កនាុងការកសាង 
ការោរសុែសៃតេភិា្ ស្ថិរភា្ េបិុលភា្ ៃិងឯកភា្ជាតិ ជា្ិមសសទបស់ាកា តក់ាររកីរាលដ្លថៃជំងឺកូេដី-១៩ មដើេ្បបីុ្វមហតុ
រេួថៃសុែភា្ សុែុ៉លភា្ល្អ ៃិងសុេត្ថិភា្រេួរបស់ជាតិមយើង។

ម ល្ែៀតកនាុងឱកាសមៃរះ ទូលព្រះបង្គំ ែញុ ពំ្រះករុណាែញុ ំ សូេសខេតេងៃូេការមគ្រ្ ៃិងភកតេីភា្ដព៏ជាលមពរៅបំផុត ថាវ យព្រះករុណា
ព្រះបាទសមេតេចព្រះបរេនា្ នរោត្តម សហីមុន ីព្រះេហាក្ពត ថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា ៃិងសមេតេចព្រះេហាក្ពតី 
នរោត្តម មុនិនាថ សហីនុ ព្រះេររាជ៉តាជាតិខែ្មរ ជាទីមគ្រ្សកាកា រៈដែ៏្ងែ់្ស់បំផុត សូេព្រះអង្គ៉ៃព្រះជនា្ម យុយឺៃយូរ 
ព្រះរាជសុែភា្ល្អបរបិូរណ៍ ព្រះកាយ្ល៉េំៃួ ព្រះបញ្ញា ញាណភលែថឺាលែ  មដើេ្បគីងព់បថាបក់នាុងព្រះបរេសិររីាជសេ្បតតេ ិៃិងជាេលែបដ់៏
ពតជាកព់តជំ សព៉បព់បជារានសតេខែ្មរ ជាកូៃ ជាមៅ មៅទូតរបស់ព្រះអង្គជាៃិច្ចៃិរៃតេរត៍មរៀងមៅ។

ទូលព្រះបង្គំ ែញុ ពំ្រះករុណាែញុ ំសូេសខេតេងៃូេការមកាតសរមសើរ ៃិងវាយតថេលែែ្ស់ចំមោរះការែិតែំពបរឹងខពបងរបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល 
មពកាេការដរឹកនាដំឈ៏្លែ សថេ ពបកបមដ្យគតិបណ្ឌិ តរបស់សមេតេចអគ្គេហាមសនាបតីមតមជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋេនៃតេ ីថៃព្រះរាជា-
ណាចពកកេុ្ជា បាៃម្វើឱ្យពបមទសជាតិមយើងរកសាបាៃៃូេសុែសៃតេិភា្ ស្ថិរភា្ៃមយបាយ សៃតេិសុែ សណាតេ បធ់ានា បស់ាធារណៈ 
ៃិង៉ៃការអភេិឌ្ឍមលើពគបេ់ស័ិយ ព្េទាងំកាលែ យជាពបមទសៃីតិរដ្ឋេយួ កនាុងអ្ិបមតយ្យភា្ម្ញមលញ បូរណភា្ទរឹកដីរ រឹង៉ ំ
ៃិង៉ៃការរកីចមពេើៃ រុងមរឿង ៃិងល្បលីបាញមលើ្ិភ្មលាក។

ព រ្ឹទ្ធសភាៃីតិកាលទី៤ បាៃៃរឹងកំ្ ុងបៃតេរេួចខំណក្ូៃពជំពបជា្ិបមតយ្យភាេូបៃីយកេ្មសង្គេថានា កជ់ាតិ ៃិងថានា កម់ពកាេជាតិ 
ៃិងឱ្យការអៃុេតតេមគ្លៃមយបាយេេិជ្ឈការ ៃិងេសិហេជ្ឈការកាៃខ់តទូលំទូលាយ សំមៅកាតប់ៃ្ថយភា្ពកីពករបស់ពបជា្លរដ្ឋ
មលើកកេ្ស់ការពគបព់គងមសដ្ឋកិច្ចសង្គេ ធានាការោរយុតតេិ្េ ៌ៃិងការមគ្រ្សិទ្ធិេៃុស្ មដើេ្បភីា្រកីលូតលាស់ ៃិងភា្សុែដុេ
រេនាយូរអខងវងថៃសង្គេជាតិមយើង។

កនាុងឱកាសដេ៏មិសសេសិាលថ្លែថាលែ មៃរះ ទូលព្រះបង្គ ំែញុ ំព្រះករុណាែញុ ំសូេបងួសួងដល់មទេតាឆ្នា ំ្ ្មី ព្រះនាេ រោោគរេវី 
ព្រះបារេពី្រះេហាមសវតច្ព័ត ៃិងេត្ថុស័កតេិសិទ្ធកិនាុងមលាក ព្េទាងំបារេថីៃព្រះេញិ្ញា ណកខាៃ្ធអតីតព្រះេហាក្ពត ៃិងព្រះេហាក្ពតិយៃី
ពគបព់្រះអង្គ មពបាសពបទាៃ្រជយ័ សិរសួីសតេី ថាវ យសមេតេចព្រះេហាសង្ឃរាជទាងំ្ីគណៈ ពបមគៃព្រះម្រាៃុមត្ថរៈពគបព់្រះអង្គ 
ថាវ យសមេតេច ព្រះអង្គ ្៉ច ស់ អនាកអង្គ ្៉ច ស់ ៃិងជូៃឯកឧតតេេ មលាកជំទាេ មលាកឧកញាោ  មលាក មលាកពសី អនាកនាង កញ្ញា  ជៃរេួជាតិ
ទាងំអស់ទាងំកនាុង ៃិងមព្ពបមទស សូេឱ្យសេពបកបៃរឹង្ុទ្្ធ រទាងំបៃួពបការ គឺអាយុ េណ្ៈ សុែៈ ៃិង្លៈ កំុបមី�លែៀងឃ្លែ តមឡើយ៕
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នាថ្ង្ៃ ុ្ ទី១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មេលាម ោ៉ ង ៨:០០

នាទីព រ្ឹក ព រ្ឹទ្ធសភា ថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា បាៃពបជំុ

គណៈក ្៉ម ្ិការអចិថនៃតេយ ៍មពកាេអ្ិបតីភា្ដែ៏ង្ែ់ស់្

ឯកឧតតេេ ស៊ឹម កា ពបធាៃសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា មដ្យ៉ៃ

រមបៀបវារៈដូចខាងមពកាេ ៖ 

១-ពិនិត្យ និងសម្្ចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការ

ទី២ព្ឹទ្ធសភា សុំដាក់ស្ចក្តីព្្ងច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័ត

យល់ព្មលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដា្ឋ្ភិបាល ន្ព្ះ-

រាជាណាចក្កម្ពុជាឱ្យក្ុមហ៊ុន រ៉ូយ៉្ល់ គ្ុប អ៊ិនវ្សមិុន

គ្ុប ឯ.ក សម្្ប់គម្្ងវិនិយោគសាងសង់រោងចក្

អគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម អានុភាព៧០០ម្ហ្គ្វ៉្ត ខ្ត្តកោះកុង

ទៅក្នុងរបៀបវរៈប្ជុំវិសាមញ្ញព្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

២-ពិនិត្យ និងសម្្ចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការ

ទី២ព្ឹទ្ធសភា សុំដាក់ស្ចក្តីព្្ងច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័ត

យល់ព្មលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដា្ឋ្ភិបាល ន្ព្ះ-

រាជាណាចក្កម្ពុជាឱ្យក្ុមហ៊ុន ហន ស្ង ខូល ម៉្ញ 

សម្្ប់គម្្ងវិនិយោគសាងសង់រោងចក្អគ្គិសនីដុត

ធ្យូងថ្ម អានុភាព២៦៥ម្ហ្គ្វ៉្ត់ ខ្ត្តឧត្តរមនជ័យ ទៅ

ក្នុងរបៀបវរៈប្ជុំវិសាមញ្ញព្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៣-ពិនិត្យ និងសម្្ចលើសំណើរបស់គណៈកម្មការ

ទី២ព្ឹទ្ធសភា សុំដាក់ស្ចក្តីព្្ងច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័ត

យល់ព្មលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដា្ឋ្ភិបាល ន្ព្ះ-

រាជាណាចក្កម្ពុជាឱ្យក្ុមហ៊ុន ហន ស្ង ខូល ម៉្ញ

សម្្ប់គម្្ងវិនិយោគសាងសង់ខ្ស្បណា្ត្ញបញ្ជូន

អគ្គិសនីតង់ស្យុង២៣០គីឡូវ៉ុល តភា្ជ្ប់ពីរោងចក្អគ្គិសនី

ដុតធ្យូងថ្ម នៅខ្ត្តឧត្តរមនជ័យមកអនសុា្ថ្នីយសៀមរាប

ខាងកើត ទៅក្នុងរបៀបវរៈប្ជុំវិសាមញ្ញព្ឹទ្ធសភា នីតិ-

កាលទី៤។

៤-កំណត់របៀបវរៈ និងកាលបរិច្ឆ្ទប្ជុំព្ឹទ្ធសភា

ជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៤។ 

ព្រឹេ្ធសភាពបជុំគណៈ្ររ្ាធិការអចិន្តន្តយ ៍រដើម្ ី្ ិនិត្យ និងសរពមច

ររបៀបវារៈដា្រ់្រនាងុសម័យពបជុំវិសាមញញាព្រឹេ្ធសភា

ឯកឧតតេេ សុរឹេ កា ដរឹកនាកិំច្ចពបជំុគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថនៃយ្ព៍ រ្ឹទ្ធសភា

ស៉ជកិ ស៉ជិកាគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថនៃតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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បនាទា ប់្ ីបាៃ្ិៃិត្យ ៃិង្ិភាកសារចួេក គណៈក ្៉ម ្ិការ

អចិថនៃតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបាៃកំណតយ់កថ្ងៃព្ហស្បតិ៍ ទី២

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មេលាម ោ៉ ង៨:០០នាទីព រ្ឹក មដើេ្បី

ពបជំុេសិាេញញា ព រ្ឹទ្ធសភា ៃីតិកាលទី៤ មដ្យ៉ៃរមបៀប-

វារៈដូចខាងមពកាេ ៖ 

១-ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់លើស្ចក្តីព្្ងច្បាប់ស្តីពី

ការអនុម័តយល់ព្មលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដា្ឋ្ភិបាល

ន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឱ្យកុ្មហ៊ុន រ៉ូយ៉្ល់ គ្ុប អ៊ិន-

វ្សមុិន គុ្ប ឯ.ក សម្្ប់គម្្ងវិនិយោគសាងសង់

រោងចក្អគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម អានុភាព៧០០ម្ហ្គ្វ៉្ត់ ខ្ត្ត

កោះកុង ។

២-ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់លើស្ចក្តីព្្ងច្បាប់ស្តីពី

ការអនុម័តយល់ព្មលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដា្ឋ្ភិបាល

ន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឱ្យកុ្មហ៊ុន ហន ស្ង ខូល

ម៉្ញ សម្្ប់គម្្ងវិនិយោគសាងសង់រោងចក្អគ្គិសនី

ដុតធ្យូងថ្ម អនុភាព២៦៥ម្ហ្គ្វ៉្ត់ ខ្ត្តឧត្តរមនជ័យ។

៣-ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់លើស្ចក្តីព្្ងច្បាប់ស្តីពី

ការអនុម័តយល់ព្មលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដា្ឋ្ភិបាល

ន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឱ្យកុ្មហ៊ុន ហន ស្ង ខូល

ម៉្ញ សម្្ប់គម្្ងវិនិយោគសាងសង់ខ្ស្បណា្ត្ញ

បញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុង២៣០គីឡូវ៉ុល តភា្ជ្ប់ពីរោងចក ្

អគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម នៅខ្ត្តឧត្តរមនជ័យមកអនុសា្ថ្នីយ

សៀមរាបខាងកើត៕

(អត្ថបទ៖ មទ្ េករា ៃិងរូបភា្៖ គង ់យោ រៃី)

ស៉ជកិ ស៉ជិកាគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថនៃតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

ទិដ្ឋភា្ក ្នាុងកិច្ចពបជំុគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថនៃ្យព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្បតិ៍ ទី២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មេលា

ម ោ៉ ង៨:០០នាទី ព រ្ឹទ្ធសភា ថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា បាៃ

មបើកសេយ័ពបជំុេសិាេញញា ខដលពបព រ្ឹតតេមៅ មពកាេអ្ិបតីភា្

ដែ៏្ងែ់ស់្របស់ឯកឧតតេេ សុរឹម កា ពបធាៃសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា 

ថៃព្រះរាជាណាចពកកេុ្ជា មដ្យ៉ៃេតតេ៉ៃស៉ជិក

ព រ្ឹទ្ធសភាចូលរេួចំៃួៃ៤៩រូប។

អង្គពបជំុបាៃដំមណើ រការតាេរមបៀបវារៈចំៃួៃ៣រេួ៉ៃ៖

រ បប ៀបវរៈទី១៖ ពិនិត្យ និងឱ្យបយបល់ បលី បសចក្តីព្រាង

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្ព ម បលីការធានាទូទាត់របស់

រាជរដា្ឋ្ភិបាល នន ព្ពះរាជាណាច ព្កកម្ពុជាឱ្យព្កុមហ៊ុន 

រ៉ូយ៉្ល់ ព្គបុ អុិន បវ សមុិន ព្គុប ឯ.ក ស្មប់គ្ព្មងវិនិ-

បយគសាងសង់ បរាងច ព្កអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម អានុភាព

៧០០បមហ្គ្វ៉្ត់ បខត្ត្កាះកុង។

ឯកឧតតេេ ជា រជដ្ឋ ពបធាៃគណៈកេ្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 

បាៃជព៉បជូៃអង្គពបជំុថា មសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះ ៉ ៃផល-

ពបមយជៃក៍នាុងការជំរុញការផ្គតផ់្គងអ់គ្គិសៃីឱ្យបាៃពគប-

ដណតេ បព់គបភ់ូេមិៅទូទាងំពបមទស ព្េទាងំធានាបាៃៃូេ

សៃតេិសុែកនាុងការផ្គតផ់្គងថ់ាេ្លអគ្គសិៃី៉ៃគុណភា្ 

ៃិងតថេលែសេរេ្យ ខ្េទាងំអាចជួយ�កាតប់ៃ្ថយការទិញអគ្គ-ិ

សៃីខដល៉ៃតថេលែថ្លែ្ីពបភ្នាចូំលេក្ីពបមទសជិត

ខាង។ ពបការមៃរះៃរឹងរេួចំខណកកនាុងការអៃុេតតេមគ្លៃមយ-

បាយរបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាលកនាុងការកាតប់ៃ្ថយថ្លែលកអ់គ្គិសៃី
ខដលៃរឹងជំរុញបខៃ្ថេមទៀតៃូេការអភេិឌ្ឍមសដ្ឋកិច្ច សង្គេ

ៃិងកាតប់ៃ្ថយភា្ពកីពករបស់ពបជាជៃទូទាងំពបមទស។

មសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះ តាកខ់តងមឡើង៉ៃ៣៉ពតា ពតរូេ

បាៃរដ្ឋសភា ថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា អៃុេត័យល់ព្េ

ចៃំួៃ១០៩សំមឡង ថៃចៃំួៃស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំេូល

កាល្ីថ្ងៃទី២៦ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសេយ័ពបជំុរដ្ឋសភា

ជាេសិាេញញា  ៃីតិកាលទី៦។

អង្គពបជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាៃ្ិៃិត្យ ៃិងឱ្យមយបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងមលើមសចកតេីពោងចបាបទ់ាងំេូលមដ្យឥតខកខពប

ចំៃួៃ៤៩សំមឡង ថៃចំៃួៃស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំេូល។

រ បប ៀបវរៈទី២៖ ពិនិត្យ និងឱ្យបយបល់ បលី បសចក្តីព្រាង

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្ពម បលីការធានាទូទាត់របស់

រាជរដា្ឋ្ភិបាល នន ព្ពះរាជាណាច ព្កកម្ពុជាឱ្យព្កមុហ៊ុន ហន

បសង ខូល ម៉្ញ ស ព្មប់គ បព្មងវិនិ បយគសាងសង ់បរាង-

ច្កអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម អនុភាព២៦៥បមហ្គ្វ៉្ត បខត្តឧត្តរ-

មនជ័យ។

ឯកឧតតេេ ជា រជដ្ឋ ពបធាៃគណៈកេ្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 

បាៃជព៉បជូៃអង្គពបជំុថា មសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះ ៉ៃ

សារសំខាៃក់នាុងការជួយ�ពទពទងដ់ល់ការអភេិឌ្ឍសង្គេ ៃិង

មសដ្ឋកិច្ចឱ្យកាៃខ់តរកីចមពេើៃ ធានាបាៃៃូេសេ្េស៌ង្គេ 

ៃិងការមលើកកេ្ស់ជីេភា្ពបជា្លរដ្ឋឱ្យកាៃខ់តល្អពបមសើរ

មឡើងខ្េមទៀត។ ជា្ិមសសមៃរះជាកតាតេ ជំរុញដល់ការអៃុ-

េតតេមគ្លៃមយបាយរបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល មដើេ្បបីញ្ចុ រះតថេលែ

អគ្គិសៃី ៃិងផ្គតផ់្គងអ់គ្គិសៃីឱ្យពបជា្លរដ្ឋបាៃមពបើពបាស់

ព្រឹេ្ធសភាពបជុំវិសាមញញា ្ិនិត្យ និងឱ្យរោបល់
រលើរសច្រ្តីពរាងចបាប់ចំនួន៣

ឯកឧតតេេ សុរឹេ កា ពបធាៃសតេីទី អ្ិបតីភា្សេយ័ពបជំុេសិាេញញា ព រ្ឹទ្ធសភា

ឯកឧតតេេ ជា មជដ្ឋ មឡើងអាៃរបាយការណ៍
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ពគបភ់ូេ ិកនាុងពកបែណ័្ឌ ទូទាងំពបមទស។

មសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះ តាកខ់តងមឡើង៉ៃ៣៉ពតា ពតរូេ

បាៃរដ្ឋសភា ថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា អៃុេត័យល់ព្េ

ចៃំួៃ១០៩សំមឡង ថៃចំៃួៃស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំេូល 

កាល្ីថ្ងៃទី២៦ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសេយ័ពបជំុរដ្ឋសភា

ជាេសិាេញញា  ៃីតិកាលទី៦។

អង្គពបជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាៃ្ិៃិត្យ ៃិងឱ្យមយបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងមលើមសចកតេីពោងចបាបទ់ាងំេូល មដ្យឥតខកខពប

ចំៃួៃ៤៩សំមឡង ថៃចៃំួៃស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំេូល។

រ បប ៀបវរៈទី៣៖ ពិនិត្យ និងឱ្យបយបល់ បលី បសចក្តីព្រាង

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្ពម បលីការធានាទូទាត់របស់

រាជរដា្ឋ្ភិបាល នន ព្ពះរាជាណាច ព្កកម្ពុជាឱ្យព្កមុហ៊ុន ហន

បសង ខូល ម៉្ញ ស ព្ម ប់គ បព្មងវិន ិបយគសាងសង់ ខខ្ស

បណា្ត្ញបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុង២៣០គីឡូវ៉ុល តភា្ជ្ប់ព ី

បរាងច្កអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម បៅបខត្តឧត្តរមនជ័យមកអនុ-

សា្ថ្នីយ បស ៀមរាបខាង បកីត។

ឯកឧតតេេ ជា រជដ្ឋ ពបធាៃគណៈកេ្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 

បាៃជព៉បជូៃអង្គពបជំុថា មសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះ ្ ិតជា

៉ៃសារសំខាៃ ់ៃិង៉ៃផលពបមយជៃ៍្ ំទូលាយ អាពស័យ

មដ្យគមព៉ងមៃរះអាចរេួចំខណកកនាុងការអៃុេតតេមគ្ល-

ៃមយបាយរបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាលខដលែិតែំកាតប់ៃ្ថយថ្លែ

អគ្គិសៃី ព្េទាងំជំរុញបខៃ្ថេមទៀតៃូេដំមណើ រការអភេិឌ្ឍ

មសដ្ឋកិច្ច សង្គេ ជា្ិមសសមដើេ្បកីាតប់ៃ្ថយភា្ពកីពក

របស់ពបជាជៃ ព្េទាងំធានា៉ៃអគ្គសិៃីមពបើពបាស់មៅ

ពគបភ់ូេមិៅទូទាងំពបមទស។

មសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះ តាកខ់តងមឡើង៉ៃ៣៉ពតា ពតរូេ

បាៃរដ្ឋសភា ថៃព្រះរាជាណាចពកកេុ្ជា អៃុេត័យល់ព្េ

ចៃំួៃ១០៩សំមឡង ថៃចៃំួៃស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំេូល 

កាល្ីថ្ងៃទី២៦ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសេយ័ពបជំុរដ្ឋសភា

ជាេសិាេញញា  ៃីតិកាលទី៦។

អង្គពបជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាៃ្ិៃិត្យ ៃិងឱ្យមយបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងមលើមសចកតេីពោងចបាបទ់ាងំេូល មដ្យឥតខកខពប

ចំៃួៃ៤៩សំមឡង ថៃចៃំួៃស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំេូល។

មសចកតេីពោងចបាបទ់ាងំបីខាងមលើមៃរះ ពតរូេបាៃឯកឧតតេេ

ស៊យុ សសម  រដ្ឋេនៃតេីពកសួងខរ ោ ៃិងថាេ្ល អេមដ្យ

ថានា កដ់រឹកនា ំេនៃតេីជាៃែ់ស់្ ៃិងេនៃតេីជំនាញថៃពកសួងខរ ោ ៃិង

ថាេ្ល ៃិងពកសួងមសដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញញា េត្ថុ អមញជា ើញេក

ការោរ៕

(អត្ថបទ៖ មទ្ េករា ៃិងរូបភា្៖ គង ់យោ រៃី)

ស៉ជកិ ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា មលើកថដអៃុេត័ចបាប់

ឯកឧតតេេ សែុយ ខសេ មឡើងការោរមសចក្ីពោងចបាប់
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ខផ្អកតាេសា្ម រតីអង្គពបជំុគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថនៃតេយ៍
ព រ្ឹទ្ធសភា កាល្ីថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ព រ្ឹទ្ធសភា
ថៃព្រះរាជាណាចពកកេុ្ជា បាៃមបើកសេយ័ពបជំុេសិាេញញា
ព រ្ឹទ្ធសភាៃីតិកាលទី៤ មពកាេអ្ិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់
ឯកឧតតេេ សុរឹម កា ពបធាៃសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា នាព្រឹកថ្ងៃសុពក 
ទី១៧ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មេលាម ោ៉ ង៨:០០នាទី មដ្យ
៉ៃស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចូលរេួចំៃួៃ ៥៤រូប។

អង្គពបជំុបាៃដមំណើ រការមដ្យ៉ៃរមបៀបវារៈខតេយួគឺ៖ 
ពិនិត្យ និងឱ្យបយបល់  បលី បសចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការ
ព្គប់ ព្គង ព្ប បទសជាតិស្ិតក្នុងភាពអាសន្ន។

ឯកឧតតេេ អ៊ុ្រ ប៊ុនរឈឿន ពបធាៃគណៈកេ្មការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា បាៃជព៉បជូៃអង្គពបជំុថា មសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះ 
តាកខ់តងមឡើង៉ៃមគ្លបំណងកំណតអ់ំ្ ី ខបបបទ ៃីតេិ ិ្ ី 
ៃិងលកខាែណ្ឌ  ថៃការពបកាសដ្កព់បមទសជាតិស្ថិតកនាុងភា្

អាសៃនា មៅម្លពបជាជាតិពបឈេេុែៃរឹងមពគ្រះថានា ក ់ព្េ-
ទាងំការពគបព់គងពបមទសជាតិស្ថិតកនាុងភា្អាសៃនា មដើេ្បី
ការោរសៃតេសុិែជាតិ ៃិងសណាតេ បធ់ានា បស់ាធារណៈ ការ
ការោរអាយុជីេតិ ៃិងសុែភា្របស់ពបជា្លរដ្ឋ ព្េទាងំ
ការោរពទ្្យសេ្បតតេិ ៃិងបរសិា្ថ ៃ។

មសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះ ៉ ៃេសិាលភា្អៃុេតតេមៅម្ល
ខដលពបមទសជាតិពតរូេបាៃដ្កស់្ថិតកនាុងភា្អាសៃនា ពសប
តាេ៉ពតា២២្្ម ីថៃរដ្ឋ្េ្មៃុញញា  ថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា។

មសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះ ៉ ៃគុណពបមយជៃក៍នាុងការ
ពគបព់គងពបមទសជាតិស្ថិតកនាុងភា្អាសៃនា មដ្យបាៃផតេល់
េូលដ្្ឋ ៃគតិយុតតេជាកល់ាកដ់ល់ការអៃុេតតេ៉ពតា២២្្មី 
៉ពតា៨៦ ៉ពតា១០២្្មី ថៃរដ្ឋ្េ្មៃុញញា  ថៃព្រះរាជាណា-
ចពកកេ្ុជា ជាេូលដ្្ឋ ៃគតិយុតតេកំណតៃូ់េខបបបទ ៃីតិេ ិ្ ី 
ៃិងលកខាែណ្ឌ  ថៃការពបកាសដ្កព់បមទសជាតិស្ថិតកនាុងភា្

ព្រឹេ្ធសភាពបជុំវិសាមញញា ្ិនិត្យ និងឱ្យរោបលរ់លើរសច្រ្តីពរាងចបាប់ស្តី្ ី
ការពគប់ពគងពបរេសជាតិស្តិ្រនាងុភា្អាសននា

ឯកឧតតេេ សុរឹេ កា ពបធាៃសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា ជាអ្ិបតីភា្សេយ័ពបជំុេសិាេញញា

ឯកឧតតេេ អែុក បែុៃមឈឿៃ មឡើងអាៃរបាយការណ៍ ឯកឧតតេេ សុែ ឥសាៃ មឡើង៉ៃមយបល់
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អាសៃនា ជាេូលដ្្ឋ ៃគតិយុតតេកំណតអ់ំ្ី សិទ្ធិអំណាចរបស់
រាជរដ្្ឋ ភបិាល មដើេ្បដី្កម់ចញៃូេេធិាៃការចាបំាចន់ានា 
កនាុងការពគបព់គងពបមទសជាតិស្ថិតកនាុងភា្អាសៃនា ៃិង
ឱ្យរដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធសភាទទួលបាៃ្ីរាជរដ្្ឋ ភបិាលៃូេការ
រាយការណ៍ជាពបចាអំំ្ីេធិាៃការបាៃដ្កម់ចញកនាុងម្ល
ពបមទសជាតិស្ថិតកនាុងភា្អាសៃនា ៃរឹងអាចមសនាើសំុ្ត័៌៉ ៃ
ចាបំាចប់ខៃ្ថេមផ្ងៗមទៀត្ីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកនាុងពកបែណ័្ឌ
ថៃការពតរួត្ិៃិត្យ ៃិងការវាយតថេលែអំ្ីេធិាៃការខដលបាៃ 
ដ្កម់ចញកនាុងម្លខដលពបមទសជាតិស្ថិតកនាុងភា្អាសៃនា
មដើេ្បកីារោរសៃតេិសុែជាតិ ៃិងសណាតេ បធ់ានា បស់ាធារណៈ 
ការោរអាយុជីេតិ ៃិងសុែភា្របស់ពបជា្លរដ្ឋ ព្េទាងំ
ការោរពទ្្យសេ្បតតេិ ៃិងបរសិា្ថ ៃ។

មសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះតាកខ់តងមឡើង៉ៃ៥ជំ្ូក ៃិង
១២៉ពតា ពតរូេបាៃរដ្ឋសភា ថៃព្រះរាជាណាចពកកេ្ុជា 
អៃុេត័យល់ព្េចំៃួៃ ១១៥សំមឡង ថៃចៃំួៃស៉ជិក
រដ្ឋសភាទាងំេូល កាល្ីថ ង្ៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ 
នាសេយ័ពបជំុរដ្ឋសភាមលើកទី៤ ៃីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតេេ រ្រើត រេិ្ធ រដ្ឋេនៃតេីពកសួងយុតតេិ្េ ៌អេមដ្យ
ថានា កដ់រឹកនា ំេនៃតេីជាៃែ់្ស់ ៃិងេនៃតេីជំនាញថៃពកសួងយុតតេិ្េ ៌
បាៃអមញជា ើញេកការោរមសចកតេីពោងចបាបម់ៃរះ។

អង្គពបជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាៃ្ិៃិត្យ ៃិងឱ្យមយបល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងមលើមសចកតេីពោងចបាបទ់ាងំេូល មដ្យឥតខកខពប
ចំៃួៃ ៥៤សំមឡង ថៃចំៃួៃស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំេូល៕

(អត្ថបទ៖ មទ្ េករា ៃិងរូបភា្៖ គង ់យោ រៃី)

ទិដ្ឋភា្កនាុងសេយ័ពបជំុេសិាេញញា ព រ្ឹទ្ធសភា ៃីតិកាលទី៤

ស៉ជកិ ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា មលើកថដអៃុេត័ចបាប់

ឯកឧតតេេ មកើត រទិ្ធ មឡើងការោរមសចកី្ពោងចបាប់



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
14

ព្រឹេ្ធសភារបើ្រសម័យពបជុំរលើ្រេី៥ នីតិកាលេី៤

មយងតាេសា្ម រតីអង្គពបជំុគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថនៃតេយ៍
ព រ្ឹទ្ធសភា កាល្ីថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ព រ្ឹទ្ធសភា
ថៃព្រះរាជាណាចពកកេុ្ជា បាៃមបើកសេយ័ពបជំុមលើកទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភាៃីតិកាលទី៤ មពកាេអ្ិបតីភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់របស់
ឯកឧតតេេ សុរឹម កា ពបធាៃសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា នាព្រឹកថ្ងៃព្ហ-
ស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០១៩ មេលាម ោ៉ ង៨:០០នាទី 
មដ្យ៉ៃស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចូលរេួចំៃួៃ៥២រូប។

អង្គពបជំុបាៃសមពេចមពជើសមរ ើសមលាកជំទាេ មុំ សណា្ត ប់
មលខា្ិការគណៈកេ្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ៃិងឯកឧតតេេ េរឹម
ផន មលខា្ិការគណៈកេ្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ជាមលខា្ិការ
កនាុងសេយ័ពបជំុមលើកទី៥ ព រ្ឹទ្ធសភា ៃីតិកាលទី៤មៃរះ។

អង្គពបជំុបាៃដមំណើ រការមដ្យ៉ៃរមបៀបវារៈខតេយួគឺ 
ស្្ាប់របាយការណ៍របស់គណៈកម្្ធិការអច ិន្តន្តយ៍ព្ពទឹ្ធសភា
ស្តីពី សកម្មភាព និងលទ្ធផលការងាររបស ់ព្ពឹទ្ធសភា បៅ
ច បនាល្ះសម័យព្បជុំ  ប លីកទី៤  និង ប  លីកទី៥  ព្ពឹទ្ធសភា

នីតិកាលទី៤។
មៅកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតេេ រេ្ ងន អៃុពបធាៃ

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បាៃអមញជា ើញមឡើងអាៃរបាយការណ៍របស់
គណៈក ្៉ម ្ិកាអចថិនៃតេយស៍តេី្ី សកេ្មភា្ ៃិងលទ្ធផល
ការងាររបស់ព រ្ឹទ្ធសភា មៅចមនាលែ រះសេយ័ពបជំុមលើកទី៤ 
ៃិងមលើកទី៥ ព រ្ឹទ្ធសភាៃីតិកាលទី៤ថា កនាុងរយៈម្លបី
ខែមៃរះ ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃពបជំុគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថនៃតេយច៍ៃួំៃ 
៦មលើក ៃិងពបជំុេសិាេញញាចៃួំៃ៣មលើក មដ្យ្ិៃិត្យ ៃិង
ឱ្យមយបល់មលើមសចកតេីពោងចបាបច់ៃំួៃ១០។

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃទទួលោក្យបណតេរឹ ងចៃំួៃ១៦ករណី ម្វើ
លិែិតអៃតេរាគេៃម៍ៅពកសួង សា្ថ បៃ័ោក់្ ៃ័្ធមដើេ្បមីដ្រះ-
ពសាយចំៃួៃ១២ករណី ទទួលលិែិតម្លែើយតបអំ្ីការមដ្រះ-
ពសាយោក្យបណតេរឹ ងរបស់ពកសួង សា្ថ បៃ័ោក់្ ៃ័្ធចំៃួៃ
៣ករណី ព្េទាងំបាៃមដ្រះពសាយបញ្ចបច់ៃំួៃ១ករណី។ 

គណៈកេ្មការព រ្ឹទ្ធសភាបាៃពបជំុថផទាកនាុងចំៃួៃ៣៣មលើក

ឯកឧតតេេ សុរឹេ កា ពបធាៃសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា ជាអ្ិបតីភា្មបើកសេយ័ពបជំុមលើកទី៥

មលាកជំទាេ េុ ំសណ្ាប ់រាយការណ៍អំ្ីចៃំួៃកូរ ោុេ ថៃអង្គពបជំុ ឯកឧតតេេ អែុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គមលខា្ិការព រ្ឹទ្ធសភា រាយការណ៍អំ្ីចំៃួៃេតតេ៉ៃ
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ចុរះមបសកកេ្មកនាុងពបមទសចំៃួៃ១២មលើក បំម្ញមបសក-
កេ្មមព្ពបមទសចៃំួៃ២មលើក ចូលរេួសិកាខា សាលា មេទិកា
ៃិងកិច្ចពបជំុនានាចំៃួៃ១៨៨មលើក ទំនាកទ់ំៃងជាេយួៃរឹង
សា្ថ បៃ័ជាតិ ៃិងអៃតេរជាតិចៃំួៃ៧មលើក ចូលរេួ្ិ្ីផលែូេការ
មផ្ងៗចំៃួៃ២២០មលើក ព្េទាងំចុរះេូលដ្្ឋ ៃមដ្យខឡក
មរៀងៗែលែួៃចំៃួៃ១៨៨មលើក។

គណៈកេ្មការទាងំ១០ខដលជាមសនា្ិការរបស់ព្រឹទ្ធ-
សភា បាៃចុរះជួប្ិភាកសាការងារជាេយួៃរឹងពកសួង សា្ថ បៃ័ 
ៃិងអាជាញ ្រថានា កម់ពកាេជាតិ មដើេ្បមីឈវងយល់េឌ្ឍៃភា្
ការងារតាេេស័ិយ ពបេូល្ត័៌៉ ៃ ព្េទាងំ្ពងរឹងកិច្ច
សហពបតិបតតេិការល្អជាេយួៃរឹងអាជាញ ្រ៉ៃសេត្ថកិច្ចពគប់
លំដ្បថ់ានា ក។់

ពករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំេូភិាគ ៃិងពករុេស៉ជិកា
ព រ្ឹទ្ធសភា បាៃមរៀបចំមេទិកាសាធារណៈចំៃួៃ២មលើក មៅ
មែតតេកំ្ងច់ាេ ៃិងមែតតេឧតតេរ៉ៃជយ័ បាៃមដ្រះពសាយបញ្ហា
ពបឈេ ៃិងសំណូេ្ររបស់ពករុេពបរឹកសា�ំុ សងាកា ត ់សម៉្្
អណតេូ ងទរឹកសា្អ តចៃំួៃ៦កខៃលែង មៅសងាកា តប់រឹង្ំ ែណ្ឌ កំបូល
រាជធាៃីភនាមំ្ញ ៃិងមៅ�ំុ�ុៃរាេ ពសរុកបនាទា យពសី មែតតេ

មសៀេរាប ព្េទាងំបាៃដរឹកនាពំករុេពគរូម្ទ្យស្ម័ពគចិតតេចុរះ
្ិៃិត្យ ៃិង្យាបាលជំងឺជូៃពបជា្លរដ្ឋចំៃួៃ ៣.១៧២នាក ់
មៅមែតតេកណាតេ ល មែតតេថព្ខេង មែតតេបាតដំ់បង មែតតេសទារឹងខពតង
មែតតេបនាទា យ៉ៃជយ័ ៃិងមែតតេឧតតេរ៉ៃជយ័ ព្េទាងំចូល
រេួកនាុង្ិ្ីមផ្ងៗ។

កនាុងការចូលរេួចខំណកជាេយួរាជរដ្្ឋ ភបិាល ៃិងគណៈ-
កេ្មការជាតិពបយុទ្ធៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ ថានា កដ់រឹកនា ំស៉ជិក 
ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា ៃិងេនៃតេីរាជការថៃអគ្គមលខា្ិការ-
ដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភា បាៃបរចិា្ច គ្េកិាផ្ទា ល់ែលែួៃ ពបាកម់បៀេត្
ផ្ទា ល់ែលែួៃ មពគឿងឧបមភាគ បរមិភាគ ៃិងស ភ៉ា រការោរ ព្េ-
ទាងំសកេ្មភា្ចុរះអបរ់ផំ្្វផសាយសតេី្ី េធិាៃការការោរ 
ៃិងទបស់ាកា តក់ាររកីរាលដ្លថៃជំងឺកូេដី-១៩ ជូៃពបជា-
្លរដ្ឋមៅរាជធាៃីភនាមំ្ញ ៃិងតាេបណាតេ មែតតេនានា។

ព រ្ឹទ្ធសភាសូេចូលរេួគ្ពំទយោ ងម្ញទំហរឹង ចំមោរះ
ការែិតែំពបរឹងខពបងជាអតិបរ៉ ៃិងេធិាៃការចាបំាចន់ានា
របស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល កនាុងការទបស់ាកា តព់បយុទ្ធពបឆ្ងំៃរឹង
ការរកីរាលដ្លដល់ពបជា្លរដ្ឋ។ ទៃទារឹេៃរឹងមៃរះ ព រ្ឹទ្ធសភា
បាៃពបកាសមពតៀេែលែួៃជាៃិច្ច មដើេ្បគី្ពំទរាល់េធិាៃការ
សំខាៃ់ៗ របស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល សព៉បម់ដ្រះពសាយបញ្ហា
ពបឈេនានារបស់ពបមទសជាតិ កនាុងដំណាកក់ាល្លែងកាត់
ដស៏្មុគសា្ម ញមៃរះ។

ព រ្ឹទ្ធសភាសូេសខេតេងៃូេការដរឹងគុណយោ ងពជាលមពរៅ
ចំមោរះការគ្ពំទដថ៏្លែថាលែ ្ីពគបេ់ជ្ឈដ្្ឋ ៃ ៃិងពគបស់ា្ថ បៃ័ 
ខដលញុាំងឱ្យព រ្ឹទ្ធសភាដំមណើ រការមៅេុែមដ្យរលូៃ  ៃិង
ល្អពបថ្៕

(អត្ថបទ៖ មទ្ េករា រូបភា្៖ គង ់យោ រៃី)

ទិដ្ឋភា្មបើកសេយ័ពបជំុមលើកទី៥ ព រ្ឹទ្ធសភា ៃីតិកាលទី៤

ឯកឧតតេេ មទ្ ងៃ មឡើងអាៃរបាយការណ៍
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ស្រម្ភា្ថ្នា ្់រដរឹ្រនាពំ្រឹេ្ធសភាជួបសរំណរះសណំាលជាមួយនរឹង
ពបជា្លរដ្ឋ និងចូលរមួ្ិធីរផ្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ សមេតេចេបិុល

មសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបេុែរដ្ឋសតេីទី ថៃព្រះរាជាណាចពក-

កេុ្ជា បាៃអមញជា ើញជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខា

េនៃតេី ៃិងអាជាញ ្រសងាកា តព់កាងំ្នាង ់ែណ្ឌ ខសៃសុែ រាជធាៃី

ភនាមំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ សមេតេចេបិុល

មសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបេុែរដ្ឋសតេីទី ថៃព្រះរាជាណាចពក-

កេុ្ជា បាៃអមញជា ើញជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខា

ពបជា្លរដ្ឋ េនៃតេី ៃិងអាជាញ ្រសងាកា តស់ាកសំ់មៅ កនាុងែណ្ឌ

ដមងាកា  រាជធាៃីភនាមំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦  ខែេនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  ឯកឧតតេេ 

រេ្ ងន អៃុពបធាៃទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បាៃអមញជា ើញជួប

សំមណរះសំណាល ៃិងឧបត្ថេភាៃូេទរឹកអាល់កុល ៃិង ោ៉ ស់

េយួចំៃួៃជូៃអាជាញ ្រ�ុពំកាងំយោូេ ព្េទាងំផ្្វផសាយអំ្ី

រមបៀបខ្ទាសុំែភា្ ការអនាេយ័ មដើេ្បបីមញ្ច ៀសការ្លែងជំងឺ

កូេដី១៩ មៅមែតតេកណាតេ ល។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១១  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០២០  ឯកឧតតេេ 

រេ្ ងន អៃុពបធាៃទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បាៃអមញជា ើញនាយំក

បច្ចយ័ពបមគៃព្រះមៅអ្ិការេតតេពបាបីំេុ ំសព៉បក់សាង

ដងទងព់្រះេហិារ មៅេតតេពបាបីំេុ ំ�ុពំបាបីំេុ ំពសរុកពទាងំ មែតតេ

តាខកេ។
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គណៈ្រម្ការេី៧ព្រឹេ្ធសភារឈវេងយលអ់ំ្ីវឌ្ឍនភា្ថ្ីៗ
របសព់្រសងួរេសចរណ៍

អៃុមលាេតាេេុែងារតាេដ្ៃការអៃុេតតេចបាបរ់បស់

ព រ្ឹទ្ធសភា នាព រ្ឹកថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ គណៈ-

កេ្មការអបរ់ ំយុេជៃ កីឡា ្េ្មការ សាសនា េប្ប្េ ៌េចិិពត-

សិល្បៈ ៃិងមទសចរណ៍ ថៃព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈកេ្មការទី៧) 

ដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេេ ម៉៊ម ជឹមហ៊៊យ ពបធាៃគណៈ-

កេ្មការ បាៃទទួលជួប្ិភាកសាការងារជាេយួៃរឹងគណៈ-

ពបតិភូពកសួងមទសចរណ៍ ដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេេបណ្ឌិ ត 

ថោង ខ៊ន រដ្ឋេនៃតេីពកសួងមទសចរណ៍ មៅសាលពបជំុ

្ិមសស េ ិ៉ ៃព រ្ឹទ្ធសភា។

កិច្ចពបជំុមៃរះមផ្តេ តសំខាៃម់លើការមឈវងយល់អំ្ី លទ្ធផល

ការងារសមពេចបាៃកនាុងឆ្នា ២ំ០១៩ ៃិងទិសមៅការងារ

សព៉បអ់ៃុេតតេៃប៍ៃតេឆ្នា ២ំ០២០ របស់ពកសួងមទសចរណ៍ 

ៃិងមឈវងយល់អំ្ី េឌ្ឍៃភា្សំខាៃ់ៗ  បញ្ហា ពបឈេ ៃិង

ទិសមៅអៃុេតតេៃប៍ៃតេរបស់ពកសួង ព្េទាងំសាតេ បរ់បាយ-

ការណ៍របស់ពកសួងោក់្ ៃ័្ធៃរឹងេស័ិយមទសចរណ៍កនាុង

សា្ថ ៃភា្ជំងឺកូេដី-១៩ (Covid-19) ខដលកំ្ុងរាតតបាត

យោ ង្ងៃៃ់្ ងៃរកនាុងសកលមលាក កនាុងសា្ថ ៃភា្េបិតតេិសកលមលាក 

ខផនាកសុែភា្កំ្ុងមកើតមឡើង ខដលៃរឹងមកើត៉ៃេបិតតេិមសដ្ឋ-

កិច្ចកនាុងសង្គេយោ ង្ងៃៃ់្ ងៃរ ៃិងមដើេ្បី្ លែុរះបញ្្ច ំងអំ្ ីសា្ថ ៃភា្

េស័ិយមទសចរណ៍ ៃិងរេួគ្នា ររិះរកៃូេេធិាៃការចំបាច ់មដើេ្បី

មពសាចពសងេ់ស័ិយមទសចរណ៍។ 

ឯកឧតតេេបណ្ឌិ ត ថោង ខ៊ន រដ្ឋេនៃតេីពកសួងមទសចរណ៍ 

បាៃម្វើមសចកតេីរាយការណ៍អំ្ី របាយការណ៍ថៃដំមណើ រការ-

ងារខដលពកសួងមទសចរណ៍ែិតែំបំម្ញ ៃិងសមពេចបាៃ

យោ ងមពចើៃកនាុងរយៈម្លជាបៃតេបនាទា បេ់កមៃរះ ជា្ិមសស

មលើេស័ិយមទសចរណ៍ ៃិងការអភេិឌ្ឍសង្គេជាមដើេ។ ឯក-

ឧតតេេរដ្ឋេនៃតេីកប៏ាៃម្វើបទបងាហា ញៃូេចំណុចសំខាៃ់ៗ ចំៃួៃ

១២គឺ៖ ១-សា្ថ ៃភា្មទសចរណ៍កេុ្ជាោកក់ណាតេ លឆ្នា ំ

២០១៩។ ២-ខផៃការសកេ្មភា្អៃុេតតេៃច៍មំោរះេុែសព៉ប់

ឆ្នា ២ំ០២០-២០២១។ ៣-សា្ថ ៃភា្មទសចរណ៍ឆ្នា ២ំ០១៩។

៤-ការមរៀបចំខផៃការមេ។ ៥-ការពគបព់គងឧសសាហកេ្ម

មទសចរណ៍ ៃិងការផ្្វផសាយ។ ៦-ការ្ពងរឹងយៃតេការ

ទិដ្ឋភា្ជំៃួប្ិភាកសាការងារ

ឯកឧតតេេ េោុេ ជរឹេហែុយ ពបធាៃគណៈកេ្មការទី៧ ព រ្ឹទ្ធសភា
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ចបាប។់ ៧-កិច្ចសហពបតិបតតេកិារអាសាែ ៃ-អៃតេរជាតិកនាុង

េស័ិយមទសចរណ៍។ ៨-ការ្ពងរឹងអភបិាលកិច្ចល្អ។ ៩-បញ្ហា

ពបឈេ (Covid-19)។ ១០-ខផៃការសកេ្មភា្ការងារ 

មទសចរណ៍អៃុេតតេៃច៍ំមោរះេុែកនាុងដំណាកក់ាលេបិតតេិេរីុស

កូរ ោូណា្្មី (Covid-19)។ ១១-ផលបោរះោល់អេជិជា៉ៃ្ីេបិតតេិ 

Covid-19 ៃិងផលបោរះោល់អេជិជា៉ៃមលើេស័ិយម្វើដំមណើ រ

ៃិងមទសចរណ៍ ៃិង១២-ពករុេពបរឹកសាភបិាលម្វើដំមណើ រ 

ៃិងមទសចរណ៍្ិភ្មលាក (WTTC) បាៃពបកាសម្វើខផៃ-

ការ៣ចំណុចដល់រាជរដ្្ឋ ភបិាលទាងំអស់។

បនាទា ប់្ ីសាតេ បរ់បាយការណ៍របស់ថានា កដ់រឹកនាពំកសួង

មទសចណ៍រចួេក ឯកឧតតេេ ម៉៊ម ជឹមហ៊៊យ ពបធាៃគណៈ-

កេ្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បាៃខ្លែងៃូេការមកាតសមសើរ ព្េទាងំ

វាយតថេលែែ្ស់ចំមោរះការផ្លែ ស់បតេូរមយបល់របស់អង្គពបជំុ 

ខដលជាការរេួចខំណកកនាុងការផតេល់្ត័៌៉ ៃសំខាៃ់ៗ  មដើេ្បី

មឈវងយល់្ីគ្នា មៅេញិមៅេកបាៃកាៃខ់តល្អពបមសើរខ្េ

មទៀត សំមៅម្វើឱ្យេស័ិយមទសចរណ៍ទទួលបាៃការរកី-

ចមពេើៃ្្មីៗខ្េមទៀត។

មៅកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតេេ ម៉៊ម ជឹមហ៊៊យ បាៃ

ម្វើការបញ្ជា កម់លើចំណុចគៃលែរឹរះសំខាៃ់ៗ េយួចៃំួៃដូចជា៖

សា្ថ ៃភា្បច្ចុប្បៃនាថៃជំងឺកូេដី-១៩ ខដលកំ្ ុងរកីរាលដ្ល

មៅពបមទសកេុ្ជា ៃិងមៅមលើសកលមលាក ព្េទាងំបទ-

្ិមសា្ៃរ៍បស់ពបមទសនានា កនាុងការពបយុទ្ធពបឆ្ងំៃរឹងជំងឺ

មៃរះ។ ពគបព់កសួង សា្ថ បៃ័ទាងំអស់ រេួទាងំពបជា្លរដ្ឋ

ទូទាងំពបមទស ពតរូេចូលរេួជាេយួៃរឹងរាជរដ្្ឋ ភបិាលកនាុងការ

ពបយុទ្ធពបឆ្ងំជាេយួៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩។ កនាុងសា្ថ ៃភា្

ខបបមៃរះ គ្្ម ៃអវីមព្្ីការែិតែំកាតប់ៃ្ថយការែូចខាតៃូេ

ផលបោរះោល់េកមលើេស័ិយ ៃិងរកេ ិ្ ីមដ្រះពសាយ។ ការ

មរៀបចំការងារ មដើេ្បមីចញ្ីេបិតតេិជំងឺកូេដី-១៩ ៃិងទិសមៅ

របស់ពកសួងមទសចរណ៍មៅបំណាចឆ់្នា មំៃរះ៕

(អត្ថបទ៖ េង ់សុជាតិ រូបភា្៖ ្ុៃ គីេជី)

្ិ្ីជូៃេត្ថុអៃុសសាេរយី

ទិដ្ឋភា្ជំៃួប្ិភាកសាការងារ
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ស្រម្ភា្គណៈ្រម្ការោងំ១០ព្រឹេ្ធសភាចូលរមួ្រិច្ចពបជុំនានា

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ យង៉់ 

សសម ពបធាៃគណៈកេ្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ

ដរឹកនាកិំច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈកេ្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា មៅសាល

ពបជំុគណៈកេ្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។  

2ឯកឧតតេេ ជា រជដ្ឋ ពបធាៃគណៈកេ្មការទី២

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ពបជុំជាេយួៃរឹងេនៃតេជីំៃួយការ អំ្ីការមពតៀេម្វើរបាយ-

ការណ៍្ិៃិត្យ ៃិងឱ្យមយបល់មលើមសចកតេីពោងចបាប ់ៃិង

ឯកសារោក់្ ៃ័្ធ នាថ្ងៃទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ មៅសាល

ពបជំុគណៈកេ្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពបគល់ទរឹកលាងថដ ៃិង ោ៉ ស់ ជូៃដល់េនៃតេីថៃមលខា-

្ិការដ្្ឋ ៃអេគណៈកេ្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា មដើេ្បចូីលរេួ

ចខំណកកនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តជ់ំងឺកូេដី-១៩ នាថ្ងៃទី២ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មៅសាលពបជុំគណៈកេ្មការទី២

ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពបគល់ទរឹកលាងថដ ៃិង ោ៉ ស់ជូៃដល់េនៃតេកីារយិល័យ

អេពករុេភូេភិាគទី១ មដើេ្បចូីលរេួចខំណកកនាុងការបងាកា រ ៃិង

ទបស់ាកា តជំ់ងឺកូេដី-១៩ នាថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០មៅ

សាលពបជុំគណៈកេ្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចពបជំុរវាងគណៈកេ្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាជាេយួៃរឹង

តំណាងរាជរដ្្ឋ ភបិាលដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេេ ស៊យុ សសម 

រដ្ឋេនៃតេីពកសួងខរ ោ ៃិងថាេ្ល ៃិងតំណាងពកសួងមសដ្ឋកិច្ច 

ៃិងហិរញញា េត្ថុ មដើេ្បី្ ិៃិត្យសិកសាមលើមសចក្ីពោងចបាប់

ចំៃួៃ៣ នាថ្ងៃទី៣១ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ មៅសាលពបជុំ

្ិមសសព្រឹទ្ធសភា ។

-ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុ្ិៃិត្យ្ិភាកសាមលើការម្វើេចិារណកេ្ម 

ៃិងការ្ពងរឹងពបសិទ្ធភា្ចំណាយ សព៉បអ់ៃុេតតេៃច៍បាប់

សតេី្ី ហិរញញា េត្ថុសព៉បក់ារពគបព់គងឆ្នា ២ំ០២០ មលើកទី២” 

នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មៅសាលពបជុំ្ិមសស 

េ ិ៉ ៃព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១  ៃិងថ្ងៃទី១៦  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០២០ 
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ឯកឧតតេេ សខុ ឥសាន ពបធាៃគណៈកេ្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធ-

សភាបាៃអមញជា ើញដរឹកនាកំិច្ចពបជំុពករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា 

(ពករុេទី២) មដើេ្បី្ ិៃិត្យ្ិភាកសាមលើមសចក្ីពោងចបាបច់ំៃួៃ៣ 

មៅសាលពបជុំគណៈកេ្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មលាកជំទាេ េី

បូោ៉សុ ីពបធាៃគណៈកេ្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ

ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈកេ្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា មដើេ្បី

្ិៃិត្យ្ិភាកសាមលើ៖ ១-បូកសរុបរបាយការណ៍សកេ្មភា្

ការងារពបចាខំែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ៃិង២-បញ្ហា មផ្ងៗ មៅ

សាលពបជុំគណៈកេ្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតេេ អ៊ុ្រ ប៊ុនរឈឿន ពបធាៃគណៈកេ្ម-

ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ដរឹកនាកិំច្ចពបជំុពករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុេទី៣) មដើេ្បី

្ិៃិត្យ្ិភាកសាមលើមសចកតេីពោងចបាបស់តេី្ី ការពគបព់គង

ពបមទសជាតិស្ថិតកនាុងភា្អាសៃនា នាថ្ងៃទី១៣ ៃិងទី១៤ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មៅសាលពបជុំគណៈកេ្មការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុមបើកទូលាយជាេយួៃរឹងតំណាងរាជរដ្្ឋ -

ភបិាល មដើេ្បី្ ិៃិត្យសិកសាមលើមសចកតេីពោងចបាបស់តេី្ី ការ

ពគបព់គងពបមទសជាតិស្ថិតកនាុងភា្អាសៃនា នាថ្ងៃទី១៥ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មៅសាលសិកាខា សាលាបណ្ាល័យ

ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតេេ ម៉ុម ជរឹមហ៊ុយ ពបធាៃគណៈកេ្មការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ដរឹកនាកិំច្ចពបជំុមបើកទូលាយជាេយួៃរឹងឯកឧតតេេបណ្ឌិ ត 

រថ្ង ខុន រដ្ឋេនៃតេីពកសួងមទសចរណ៍ មដើេ្បមីឈវងយល់

អំ្ ី ការេេិឌ្ឍរកីចមពេើៃ្្ម ីបញ្ហា ពបឈេ េធិាៃការ ៃិងចកខាុ-
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េស័ិយមៅេុែរបស់ពកសួងមទសចរណ៍ នាថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា 

ឆ្នា ២ំ០២០ មៅសាលពបជុំ្ ិមសស េ ិ៉ ៃព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈកេ្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា មដើេ្បី

បូកសរុបលទ្ធផលការងារពបចាខំែមេសា ៃិងទិសមៅការងារ

សព៉បខ់ែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ នាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០២០ មៅសាលពបជំុគណៈកេ្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០២០  មលាកជំទាេ 

រាន សអំាន ពបធាៃគណៈកេ្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃ

អមញជា ើញដរឹកនាកំិច្ចពបជំុពករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំេូ-ិ

ភាគទី៦ មដើេ្បី្ ិភាកសាអំ្ ីការងារចាបំាចេ់យួចៃំួៃ កនាុង

ការរេួចំខណកបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លជំងឺ

កូេដី-១៩ មៅភេូភិាគទី៦ (មៅមែតតេខព្ខេង ៃិងមែតតេសាវ យ-

មរៀង) មៅសាលពបជំុគណៈកេ្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ គង់ 

សាោជ ពបធាៃគណៈកេ្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃដរឹកនាំ

កិច្ចពបជំុថផទាកនាុងពករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំេូភិាគទី៧ 

មដើេ្បី្ ិភាកសាអំ្ ី ការមពតៀេចុរះេូលដ្្ឋ ៃ កនាុងការផ្្វផសាយ

អំ្ីេធិាៃការកនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្ល

ជំងឺកូេដី-១៩ មៅសាលពបជំុគណៈកេ្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៧  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០២០  ឯកឧតតេេ 

ម៉ម ប៊ុននាង ពបធាៃគណៈកេ្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃ

ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈកេ្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា មដើេ្បី

្ិៃិត្យរបាយការណ៍សកេ្មភា្ការងារ ៃិងរបាយការណ៍

្េកិាពបចាខំែមេសា ៃិងមលើកទិសមៅការងារបៃតេ មៅសាល

ពបជំុគណៈកេ្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា៕

 ការេេួលរា្រ្យបណ្តរឹ ង

2កនាុងអំឡុងខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០មៃរះ ព្រឹទ្ធសភាបាៃទទួលោក្យបណតេរឹ ងចៃំួៃ២ករណី ម្វើលិែិតអៃតេរាគេៃម៍ៅ

ពកសួង សា្ថ បៃ័ោក់្ ៃ័្ធ មដើេ្បមីដ្រះពសាយចំៃួៃ៦ករណី (ោក្យបណតេរឹ ងសល់្ីខែចាស់៤ករណី) ម្វើកំណតប់ងាហា ញោក្យ

បណតេរឹ ងចំៃួៃ៦ករណី ទទួលលិែិតម ល្ែើយតប្ីការមដ្រះពសាយ្ីសា្ថ បៃ័ោក់្ ៃ័្ធចំៃួៃ២ករណី ម ល្ែើយតបមៅ ្៉ច ស់បណតេរឹ ង

ចៃួំៃ៦ករណី ៃិងទទួលឯកសារោក្យបណតេរឹ ងខដលពកសួង សា្ថ បៃ័ោក់្ ៃ័្ធចេលែងជូៃេកគណៈកេ្មការព រ្ឹទ្ធសភា មដើេ្បី

ជូៃពជាបបាៃចំៃួៃ១ករណី៕ 
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ស្រម្ភា្សរាជិ្រព្រឹេ្ធសភាបរំ្ញការងាររៅតាមភូមិភាគោងំ៨

2នាថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ

យង៉់ សសម ពបធាៃគណៈកេ្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បាៃ

អមញជា ើញជួបសំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹងពករុេពបរឹកសា�ំុកនាុង

ពសរុកចិពតបុរ ីៃិងកនាុងពករុងពកមចរះ កនាុងមែតតេពកមចរះ។

2ឯកឧតតេេបណ្ឌិ ត ម៉ុង ឫេ្ធ ីពបធាៃគណៈកេ្មការ

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖ 

- នាយំកមទយ្យទាៃរេួ៉ៃ៖ អងការ សការ-ស េ ីទរឹកពតី 

ទរឹកសីុអុីេ បែមីចង អំបិល ពតីែកំបោុង មសៀង ទរឹកមដ្រះមគ្ 

ខាប ់ទរឹកបរសុិទ្ធ មភសជជាៈ ពបហុក ផ្អក សាចព់ជរូក ៃិង្េកិា

េយួចៃំួៃមៅពបមគៃព្រះសង្ឃ មៅេតតេឫទ្ធីរតនារាេខកេ

ផុស �ុំខកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ មែតតេព្រះសីហៃុ នាថ្ងៃទី៥ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។                   

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាកេ្មករ ព្េទាងំ

េក្ិៃិត្យមេើលការងារមៅកនាុងតំបៃអ់ភេិឌ្ឍៃក៍សិមទចរណ៍

េោុង ឫទ្ធ ីខសៃជយ័ មៅភនាខំសៃដី ពសរុកសំមរាងទង មែតតេ

កំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២ ទី៣ ៃិងថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាកេ្មករ ព្េទាងំ

ចុរះ្ិៃិត្យមេើលការងារសាងសងទ់ំៃបទ់រឹក្្មី ការជីកសាតេ រ

ទៃំបទ់រឹកចាស់ ការសាងសងស្់ាៃទាវ រទរឹក្ីរកខៃលែង ៃិង

ចុរះ្ិៃិត្យមេើលសាងសងម់ហដ្្ឋ រចនាសេ្ៃ័្ធនានា មៅ�ុំ

ខកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ មែតតេព្រះសីហៃុ នាថ្ងៃទី៣ ទី៤

ៃិងថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាពបជា្លរដ្ឋ 

ខដលកំ្ុងពបកបេុែរបរលកប់ខៃលែ មៅភូេដិំឡូងេ ី�ុំតាថៃ

ពសរុកថព្ៃប ់មែតតេព្រះសីហៃុ នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០២០។

-ទទួលបដិសណា្ឋ រកិច្ចទទួលគណៈពបតិភូដរឹកនាមំដ្យ

ឯកឧត្េ រវង សាខុន រដ្ឋេនៃតេីពកសួងកសិកេ្ម រុកាខា ពប៉ញ់ 

ៃិងមៃសាទ ៃិងឯកឧត្េអភបិាលរងមែតតេព្រះសីហៃុ 

ទស្ៃកិច្ចសិកសាមឈវងយល់អំ្ ី ការអភេិឌ្ឍេស័ិយកសិ-

កេ្ម កសិឧសសាហកេ្មពករុេហែុៃេោុង ឫទ្ធ ីពគរុប នាថ្ងៃទី១១ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាកេ្មករ ព្េទាងំ

ចុរះខណនាកំេ្មករ្ីរមបៀបខ្ទាដំំណាំ មៅកនាុងតំបៃអ់ភេិឌ្ឍៃ៍

កសិមទចរណ៍េោុង ឫទ្ធីខសៃជយ័ មៅភនាខំសៃដី ពសរុកសំមរាងទង

មែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១២ ទី១៧ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-សួរសុែទុកខាកេ្មករ ព្េទាងំចុរះ្ិៃិត្យមេើលសកេ្មភា្

ពករុេការងារមពគឿងចពកសា្ថ បនាមហដ្្ឋ រចនាសេ្ៃ័្ធនានា មៅ

�ុខំកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ មែតតេព្រះសីហៃុ នាថ្ងៃទី១៨ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-សួរសុែទុកខាកេ្មករ ព្េទាងំចុរះ្ិៃិត្យមេើលសកេ្មភា្

ពករុេការងារមពគឿងចពកសា្ថ បនាមហដ្្ឋ រចនាសេ្ៃ័្ធផលែូេ ៃិង

សាងសងស្់ាៃរមំដ្រះទរឹកជំៃៃ ់មៅមជើងភនាបំូកមគ្ នាថ្ងៃទី

១៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាពបជា្លរដ្ឋ

ពបកបេុែរបរមឡើងមតានា ត  មដើេ្បយីកទរឹកម្វើសការ  មៅភូេិ
សំមរាងមជើងភនា ំ�ុំខសៃដី ពសរុកសំមរាងទង មែតតេកំ្ងស់្ឺ
នាថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។
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-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាកេ្មករ ព្េទាងំ

្ិៃិត្យមេើលការងារពបេូលផលទរឹកជរ័ម្សែូ ៃិងមរាងចពក

ខកថចនាម្សែូសងៃួត មៅកនាុងតំបៃម់្នារសេុពទខកេផុស មៅ�ុំ

ខកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ មែតតេព្រះសីហៃុ នាថ្ងៃទី១៩ ៃិង

ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2មលាកជំទាេ េី បូោ៉សុ ីពបធាៃគណៈកេ្មការទី៥ 

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិងនាយំកទរឹកអាល់-

កុល ៃិង ោ៉ ស់ ជូៃពបជា្លរដ្ឋមៅ�ំុឈ្វ ំង �ំុថពជលាស់ 

�ុំភនាបំាត �ុផំសារខដក េតតេព្រះសុគៃ្ធ៉ៃបុណ្យ ៃិងមៅ

សាលាពសរុក្ញាឮ មដើេ្បកីាតេ ប់្ ីសភា្ការណ៍្្មីៗទាកទ់ង

ៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ នាថ្ងៃទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប្ិភាកសាការងារជាេយួៃរឹងមលាក ថន សវុណាណា

អភបិាលថៃគណៈអភបិាលពសរុក្ញាឮ មដើេ្បកីាតេ បរ់បាយ-

ការណ៍ ៃិងពបេូល្ត័៌៉ ៃទាកទ់ងៃរឹងអនាកចំណូលពសរុក

្្មីេក្ីមព្ពបមទស នាថ្ងៃទី២៨ ៃិងទី២៩ ខែេនីា ៃិង

ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួប្ិភាកសាការងារជាេយួៃរឹងមលាក នុត ប៉ត ទីពបរឹកសា

ពកសួង្ៃធាៃទរឹក ៃិងឧតុៃិយេ ៃិងមលាក ថន សវុណាណា  

អភបិាលថៃគណៈអភបិាលពសរុក្ញាឮ មដើេ្បកីាតេ បរ់បាយ-

ការណ៍ ៃិងពបេូល្ត័៌៉ ៃទាកទ់ងអនាកចំណូលពសរុក្្មីេក

្ីមព្ពបមទស មៅពសរុក្ញាឮ មែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៥

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកអងការពបគល់ជូៃពបជា្លរដ្ឋខដល៉ៃជីេភា្

ែវរះខាតចៃំួៃ១០០ពគរួសារ មៅ�ំុទំៃប់្ ំ ពសរុក្ញាឮ មែតតេ

កណាតេ ល ៃិងឧបត្ថេភាអងការ ស ភ៉ា រហូបចុក ៃិង្េកិាេយួ

ចំៃួៃជូៃមលាកតា មលាកយយចំៃួៃ១ពគរួសារ មៅ�ំុ

កំ្ងលួ់ង ព្េទាងំឧបត្ថេភាទរឹកអាល់កុល ោ៉ ស់ ថានា រំាគ

េយួចៃំួៃ ៃិងមពបងកូឡាេយួចំៃួៃជូៃដល់េនៃតេីពករុេពបរឹកសា

ពសរុក នាថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-នាយំក ោ៉ ស់ ៃិងទរឹកអាល់កុល ខចកតាេ�ំុទាងំ១១

ថៃពសរុក្ញាឮ មែតតេកណាតេ ល ៃិងអមញជា ើញចូលថាវ យបង្គំ

សួរសុែទុកខាសមេតេចព្រះឧតតេេបញ្ញា  ដួង ផង់ ព្រះមៅអ្ិការ

េតតេខព្កពបាងំ នាថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ឯកឧតតេេ អ៊ុ្រ 

ប៊ុនរឈឿន ពបធាៃគណៈកេ្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃ

អមញជា ើញចុរះជួបសំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹងពករុេពបរឹកសា

ពសរុកត្ូបង�្មុ ំ មែតតេត្ូបង�្មុ ំសតេី្ី ការអៃុេតតេមគ្លៃមយបាយ

េេិជ្ឈការ ៃិងេសិហេជ្ឈការមៅថានា កម់ពកាេជាតិ ការអៃុេតតេ

មគ្លៃមយបាយភូេ-ិ�ំុ៉ៃសុេត្ថិភា្។
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2នាថ្ងៃទី៣១ ខែេនីា ៃិងថ្ងៃទី៨ ៃិងថ្ងៃទី២២ ខែ

មេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ ម៉ុម ជរឹមហ៊ុយ ពបធាៃគណៈ-

កេ្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បាៃអមញជា ើញជួបសំមណរះសំណាល 

ៃិងសួរសុែទុកខាពករុេពបរឹកសា�ំុ សងាកា ត ់មៅែណ្ឌ កំបូល រាជ-

ធាៃីភនាមំ្ញ មដើេ្បផី្្វផសាយអំ្ី េធិាៃការកនាុងការបងាកា រ 

ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩។

2នាថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មលាកជំទាេ 

រាន សអំាន ពបធាៃគណៈកេ្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ៃិង

ឯកឧតតេេ េរឹម ផន មលខា្ិការគណៈកេ្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធ-

សភាបាៃអមញជា ើញជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិង

នាយំកពក៉ សាបែូដុំលាងថដ ោ៉ ស់ ទរឹកអាល់កុល ទរឹក-

អនាេយ័នសតេី ទរឹកមភសជជាៈសុែភា្ ៃិង្េកិាេយួចៃំួៃ 

ជូៃពករុេពបរឹកសា�ំុ បុគ្គលិកេណ្ឌ លសុែភា្ ៃិងនាយរង

បោុសតេិ៍ៃគរបាលរដ្ឋបាល�ំុ មដើេ្បផី្្វផសាយអំ្ ីេធិាៃការ

កនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩

មៅភេូបិរឹងជរ័ ភេូខិានា រ ភូេមិគ្ករកា ភូេមិឈើទាល ភូេថិព្ទរឹង 

ៃិង�ុមំៅនា ទី១ ៃិង�ំុមៅនា ទី២ ពសរុកសីុ្រកណាតេ ល មែតតេថព្-

ខេង។

2មលាកជំទាេ រាន សអំាន ពបធាៃគណៈកេ្មការ

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖ 

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិងនាយំកសាបែូដំុ

លាងថដ ោ៉ ស់ ទរឹកអាល់កុល េ ីៃិង្េកិាេយួចំៃួៃជូៃ

ពករុេពបរឹកសា�ំុ បុគ្គលិកេណ្ឌ លសុែភា្ ៃិងនាយ នាយរង-

បោុសតេិ៍ៃគរបាលរដ្ឋបាល�ុំ មដើេ្បផី្្វផសាយអំ្ីេធិាៃការ

កនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩ 

មៅ�ុំអំ្ ិលមព្ ពសរុកសីុ្រកណាតេ ល មែតតេថព្ខេង នាថ្ងៃ

ទី៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិងនាយំកសាបែូដំុ

លាងថដ ៉ ោ ស់ ទរឹកអាល់កុល េ ីទរឹកពករូច ទរឹកបរសុិទ្ធ ពតីែ-

កំបោុង ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃជូៃស៉ជិកពករុេពបរឹកសាពសរុក 

ពករុេពបរឹកសា�ំុ មលាកពបធាៃេណ្ឌ លសុែភា្ោៃមរាង 

មលាកនាយកេទិយាល័យហែុៃ ខសៃ ោៃមរាង មលាកពបធាៃ

កពេងបឋេសិកសា�ំុោៃមរាង ៃិងេនៃតេីៃគរបាលបោុសតេិ៍រដ្ឋ

បាល�ុោំៃមរាង មដើេ្បផី្្វផសាយអំ្ីេធិាៃការកនាុងការ

បងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩ មៅ

សាលា�ំុោៃមរាង ពសរុកសាវ យអៃទារ មែតតេថព្ខេង នាថ្ងៃទី៣ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ ង្ៃទី៤ ៃិងថ ង្ៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ

គង់ សាោជ ពបធាៃគណៈកេ្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃ

អមញជា ើញចុរះសួរសុែទុកខា ៃិងបាៃនាយំកអងការ ទរឹកពតី ទរឹកសីុអុីេ 

ពតីែកំបោុង សាបែូលាងថដ ពក៉ ព្េទាងំ្េកិាេយួចំៃួៃ 

ជូៃបងប្អូៃពបជា្លរដ្ឋរស់មៅតំបៃដ់្ចព់សយល មៅ
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មែតតេមោ្ិ៍សាត ់ៃិងមែតតេមការះកុង មដើេ្បចូីលរេួបងាកា រ ៃិង

ទបស់ាកា តក់ាររកីរាលដ្លជំងឺ្ លែងកូេដី-១៩។

2ឯកឧតតេេ ម៉ម ប៊ុននាង ពបធាៃគណៈកេ្មការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖ 

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងផ្្វផសាយអំ្ ីេធិាៃការកនាុង

ការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩ 

ព្េទាងំបាៃពបគល់ ោ៉ ស់ ៃិងទរឹកអាល់កុលេយួចំៃួៃដល់

អាជាញ ្រ�ំុពតោងំខេង មដើេ្បខីចកបៃតេដល់ពបជា្លរដ្ឋមៅ

តាេផទារះ ឧបត្ថេភាអងការ េ ីទរឹកពតី ទរឹកសីុអុីេ ៃិង្េកិាេយួចៃំួៃ

ដល់ពបជា្លរដ្ឋពកីពកចំៃួៃ៦៨ពគរួសារ ៃិងចូលរេួរខំលក-

ទុកខាជាេយួៃរឹងពករុេពគរួសារថៃស្ចៃំួៃ៩ពគរួសារ មៅ�ំុ

ពតោងំខេង ពសរុកកណាតេ លសទារឹង មែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី២៨ 

ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាស ៃិងផ្្វផសាយអំ្ីេធិាៃការ

កនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩

ព្េទាងំបាៃពបគល់ ោ៉ ស់ ៃិងទរឹកអាល់កុលេយួចំៃួៃដល់

អាជាញ ្រ�ំុមគ្កពតប ់មដើេ្បខីចកបៃតេដល់ពបជា្លរដ្ឋមៅ

តាេផទារះ ឧបត្ថេភាេទិ្ុយទាកទ់ងចៃំួៃ១០មពគឿងបខៃ្ថេមទៀតដល់

ពបជាការោរភូេ ិ�ុំ ឧបត្ថេភាអងការ េ ីទរឹកពតី ទរឹកសីុអីុេ ៃិង

្េកិាេយួចំៃួៃជូៃពបជា្លរដ្ឋពកីពកចំៃួៃ១២៦ពគរួសារ

ៃិង្ិៃិត្យមេើលការជួសជុលផលែូេ១ខែ្ ខដល៉ៃបមណាតេ យ

៤៥០ខេោពត ៃិងទទរឹង៥ខេោពត ស្ថិតកនាុងភេូសិាវ យមកើត �ុំ

មគ្កពតប ់ពសរុកកណាតេ លសទារឹង មែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី២៨ 

ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ រខៀវ 

មុត អៃុពបធាៃគណៈកេ្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ

ដរឹកនាពំករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំេូភិាគទី៥ ចុរះជួប

សំមណរះសំណាល ៃិងឧបត្ថេភា ោ៉ ស់ ខជលលាងថដជូៃដល់

ពករុេពបរឹកសា�ំុតាមភេ ពសរុកពតាកំក ់មែតតេតាខកេ ៃិងជួប

សំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹងមលាកជំទាេ ភា សភុូ អភបិាល

រងមែតតេតាខកេ ៃិងឯកឧតតេេ ស្រន សត្ា អភបិាលមែតតេ

ខកប ៃិងឯកឧតតេេ ជាវ តាយ អភបិាលមែតតេកំ្ត ព្េទាងំ

បាៃឧបត្ថេភាៃូេ ោ៉ ស់ ខជលលាងថដ ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃជូៃ

ដល់គណៈកេ្មការមែតតេពបយុទ្ធៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ ថៃមែតតេទាងំ-

បី មៅសាលាមែតតេតាខកេ សាលាមែតតេខកប ៃិងមែតតេកំ្ត។

2ឯកឧតតេេ ឈនួ រេង អៃុពបធាៃគណៈកេ្មការ

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-នាយំក្េកិា ៃិងទរឹកអាល់កុល ៉ ោ ស់ ៃិងសាបែូ ពបគល់

ជូៃពករុេការងារការោរជំងឺកូេដី-១៩ ថៃ�ំុអង្គរអង្គ មែតតេ

ថព្ខេង នាថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំក្េកិារបស់ពករុេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំេូ-ិ
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ភាគទី៦ ពបគល់ជូៃគណៈកេ្មការការោរជំងឺកូេដី-១៩ មៅ

មែតតេថព្ខេង នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេសានសាតេ -

ចារ្យបណ្ឌិ ត ចាន់ ណាររត៉ អៃុពបធាៃគណៈកេ្មការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញជួបសំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹង

ពករុេពបរឹកសា�ំុសែុង ពសរុកសំឡូត មែតតេបាតដំ់បងសតេី្ី ការ

អៃុេតតេមគ្លៃមយបាយភេូ�ំុិ៉ៃសុេត្ថភិា្ ការអៃុេតតេ

េធិាៃការនានារបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល ៃិងពកសួងសុខាភបិាល

កនាុងការទបស់ាកា តក់ាររកីរាលដ្លថៃេរី ោុសកូេដី-១៩ ព្េទាងំ

បាៃឧបត្ថេភា្េកិាេយួចៃំួៃសព៉បេ់ូលៃិ្ិ ៃិងេនៃតេី�ំុ

បមពេើការមឃ្សនាពបយុទ្ធពបឆ្ងំេរី ោុសកូេដី-១៩។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែេនីា ៃិងថ្ងៃទី៣ ទី៦ ទី១៣ ទី២០

ៃិងថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ រ៉ាន់ រឈឿន 

អៃុពបធាៃគណៈកេ្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញជួប

សំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាពករុេពបរឹកសា�ំុ សងាកា ត ់

អាជាញ ្រេូលដ្្ឋ ៃ មៅតាេែណ្ឌ នានា រាជធាៃីភនាមំ្ញ មដើេ្បី
ផ្្វផសាយអំ្ី េធិាៃការកនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការ

រកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ ពប្់រ 

ចំររ ើន អៃុពបធាៃគណៈកេ្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ

ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិងនាយំកអងការ មេសៅ-

សាបែូ ពតីែកំបោុង ពក៉ ៃិងេ ីខចកជូៃដល់ពបជា្លរដ្ឋ

ៃិងជៃចាស់ជរាចំៃួៃ១៤០ពគរួសារ មៅ�ុំដំណាកអ់ំ្ិល 

ពសរុកអង្គសនាួល មែតតេកណាតេ ល។

2ឯកឧតតេេ សមន៉ សុផីាន ់អៃុពបធាៃគណៈកេ្ម-

ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖ 

-ចូលរេួកិច្ចពបជំុ មដើេ្បមីរៀបចំកេ្មេ ិ្ ីផ្្វផសាយអំ្ ី 

េធិាៃការកនាុងការបងាកា រ  ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លជំងឺ

កូេដី-១៩ មៅសាលាមែតតេសាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី២៩ ខែេនីា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាពករុេពបរឹកសា�ំុ

ព្រះ្នាលែ  ពសរុកកំ្ងម់រាទ ៍មែតតេសាវ យមរៀង មដើេ្បផី្្វផសាយ

អំ្ី េធិាៃការកនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្ល

ជំងឺកូេដី-១៩ ៃិងយកមពគឿងឧបមភាគ ៃិងបរមិភាគជូៃ

ពគរួសារពកីពក ៃិងជៃងាយរងមពគ្រះចំៃួៃ១០ពគរួសារ នា

ថ្ងៃទី២៩ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប្លករេក្ីពបមទសថ្ចំៃួៃ៤៥នាក ់មៅពសរុក

សាវ យពជរុ ំមែតតេសាវ យមរៀង ៃិងផ្្វផសាយេ ិ្ ីអនាេយ័ការ-

ោរជំងឺកូេដី-១៩ ព្េទាងំឧបត្ថេភាពក៉ ោ៉ ស់ សាបែូ អាល់-

កុល បណ្័អបរ់សុំែភា្ នាថ្ងៃទី៣១ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងនាយំកអងការ ៃិង្េកិាេយួ

ចៃំួៃជូៃគណៈកេ្មការអាចារ្យេតតេពតោងំលាជ េតតេព្រះ្នាលែ  

មៅពសរុកកំ្ ងម់រាទ ៍មែតតេសាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងនាយំកមពគឿងឧបមភាគ

សព៉បម់្វើចងាហា ៃ ់បង្ុកូល ៃិងជូៃបច្ចយ័េយួចៃំួៃដល់ដូៃ
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ជី តាជីទល័ពកតាេែនាងផទារះ ចៃំៃួ១៥ែនាងផទារះ មៅពសរុកកំ្ង-់

មរាទ ៍មែតតេសាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប្លករពតឡបេ់ក្ីពបមទសថ្ចំៃួៃ៥នាក ់ៃិង

អបរ់ ំ្ ីេ ិ្ ីអនាេយ័ការោរែលែួៃមៅៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ ព្េទាងំ

ឧបត្ថេភា ោ៉ ស់ សាបែូ ពក៉ មៅ�ុំព្រះ្នាលែ  ពសរុកកំ្ងម់រាទ ៍

មែតតេសាវ យមរៀង នាថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេេ សហម ខន អៃុពបធាៃគណៈកេ្មការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖  

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិងនាយំក ោ៉ ស់

សាបែូ ពក៉ ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃ ជូៃពករុេពបរឹកសាពសរុកសំមរាង-

ទង ពករុេពបរឹកសា�ុំពកាងំអំ្ិល ពករុេពបរឹកសាទាងំ៦�ំុ េក្ី

ពសរុកសំមរាងទង ៃិងពបជា្លរដ្ឋពកីពកចំៃួៃ៧ពគរួសារ េក

្ី�ំុពកាងំអំ្ិល ៃិងបាៃអបរ់ផំ្្វផសាយអំ្ី េធិាៃការបងាកា រ 

ៃិងទបស់ាកា តក់ាររកីរាលដ្លថៃជំងឺកូេដី-១៩ មៅពសរុង

សំមរាងទង មែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិងនាយំក ោ៉ ស់

សាបែូលាងថដ ពក៉ ៃិង្េកិាេយួចៃំួៃ ជូៃពបធាៃពករុេ-

ពបរឹកសា�ំុោនា យ �ំុពតោងំគង �ំុេលលែិសរ �ុំតាងំពករូច �ំុ

ែទាុ ំពកាងំ �ំុកាខហង �ុំសំបូរ �ំុសំមរាងទង ៃិង�ុំទំ្ រ័៉ស 

ថៃពសរុកសំមរាងទង មលាកនាយកសាលាអៃុេទិយាល័យ

ពតោងំឈូក ៃិងពបជា្លរដ្ឋពកីពកចៃំួៃ៣០ពគរួសារ ព្េ-

ទាងំផ្្វផសាយអំ្ ី េធិាៃការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តក់ាររកីរាល-

ដ្លថៃជំងឺកូេដី-១៩ មៅ�ំុោនា យ ពសរុកសំមរាងទង មែតតេ

កំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខាេនៃតេី�ុំោនា យចៃំួៃ

៨រូប ៃិងពបជា្លរដ្ឋខដលរងមពគ្រះបាកខ់បកែូចខាតផទារះ

មដ្យសារែ្យល់កននាតេ កច់ៃំួៃ៤ពគរួសារ មៅភូេមិតានា តពជរុំ �ំុ

ោនា យ ពសរុកសំមរាងទង មែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា

ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ ង្ៃទី៤-៥ ៃិងថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០

ឯកឧតតេេ ណា ំេុំ មលខា្ិការគណៈកេ្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា 

បាៃអមញជា ើញជួបសំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹងពករុេពបរឹកសា

�ុំ ៃិងពបជា្លរដ្ឋ មៅមែតតេបាតដំ់បង។

2មលាកជំទាេ ្រង រៅរធ៍ន មលខា្ិការគណៈ-

កេ្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាស៉ជិកពករុេ-

ពបរឹកសាពសរុកចំៃួៃ១៣នាក ់ពករុេការងារយុេជៃ ស.ស.យ.ក

ពសរុក ពករុេពបរឹកសា�ំុ មលាកពបធាៃេណ្ឌ លសុែភា្ មលាក

នាយកេទិយាល័យសមេតេច ហែុៃ ខសៃ អង្គសុភ ីមលាកនាយក

បឋេសិកសាអង្គមលើមការះសនាូក ៃិងមលាកនាយបោុសតេិ៍ នាយ-

បោុសតេិ៍រង ៃិងេនៃតេីៃគរបាលបោុសតេិ៍រដ្ឋបាល�ុំ ៃិងេនៃតេីភូេទិាងំ

៤ភូេ ិមដើេ្បផី្្វផសាយអំ្ី េធិាៃការកនាុងការបងាកា រ ៃិងទប់

សាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩ ព្េទាងំនាសំាបែូដុំ

លាងថដ ោ៉ ស់ ទរឹកអាល់កុលលាងថដ ទរឹកបរសុិទ្ធ អងការ

អំបិល ៃិង្េកិាេយួចៃំួៃ មៅពសរុកកំ្ងព់តាច មែតតេកំ្ត

នាថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។
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-ចូលរេួរខំលកេរណទុកខាពករុេពគរួសារស្មលាក រ្រប

ផុន ស៉ជិកពករុេពបរឹកសា�ំុតាមភេ មៅភូេបិាែុងខាងមកើត

�ុំតាមភេ ពសរុកពតាកំក ់មែតតេតាខកេ នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

 2ឯកឧតតេេ អន ស៊ុ ំមលខា្ិការគណៈកេ្មការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងឧបត្ថេភាអងការ េ ីទរឹកពករូច ៃិង

ទរឹកបរសុិទ្ធ ដល់ពករុេសេត្ថកិច្ចចពេរុរះខដលពបចាកំារមលើផលែូេ

ជាតមិលែ៥ ព្ំពបទល់មែតតេបនាទា យ៉ៃជយ័ ៃិងមែតតេបាត-់

ដំបង នាថ្ងៃទី១២ ៃិងថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចុរះ្ិៃិត្យទីសានា កក់ារទទួលពបជា្លរដ្ឋខដលេក្ី

ពបមទសថ្ មៅេទិយាល័យ ហែុៃ ខសៃ េង្គលបូរ ីេទិយាល័យ

ហែុៃ ខសៃជបវ់ារ ីៃិងបាៃឧបត្ថេភាអងការ េ ីទរឹកពករូច ៃិងទរឹក

បរសុិទ្ធ មៅមែតតេបនាទា យ៉ៃជយ័ នាថ្ងៃទី១២ ៃិងថ្ងៃទី១៣

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេេ អន ស៊ុ ំមលខា្ិការគណៈកេ្មការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភា ៃិងឯកឧតតេេ រឈើយ ចាន់ណា មលខា្ិការ-

គណៈកេ្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញជួបសំមណរះ-

សំណាលជាេយួៃរឹងេនៃ្ីម្ទ្យ កងក ល៉ែ ងំពបដ្បអ់ាេុ្

ចំៃួៃ៦០នាក ់ៃិងផ្្វផសាយអំ្ ីេធិាៃការទបស់ាកា ត ់ៃិង

ការោរការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩ ព្េទាងំខចកពក៉

ដល់ពបជា្លរដ្ឋចំៃួៃ៦០០នាក ់មៅ�ំុរហាល ពសរុកព្រះ-

មៃពតព្រះ ៃិងចុរះសួរសុែទុកខាពបជា្លរដ្ឋខដលបាៃជាសរះ

មស្បើយ្ីជំងឺកូេដី-១៩ មៅមែតតេបនាទា យ៉ៃជយ័ នាថ្ងៃទី
២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ ង្ៃទី៤ ៃិងថ ង្ៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ

ឆ្យ វណាណា  មលខា្ិការគណៈកេ្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 

បាៃអមញជា ើញជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិងនាយំក

ពក៉ ទរឹកអាល់កុល ខជលសព៉បល់ាងថដ ៉ ោ ស់ ៃិង្េកិា

េយួចៃួំៃខចកជូៃពករុេពបរឹកសាមែតតេ អាជាញ ្រពសរុកទាងំ២ 

ៃិងពករុេពបរឹកសា�ំុទាងំ១៩ ពករុេពបរឹកសាមែតតេ អាជាញ ្រពសរុក 

ពករុង ៃិងតំណាងពករុេពបរឹកសា�ំុទាងំអស់កនាុងមែតតេត្ូបង�្មុ ំ 

មដើេ្បរីេួចំខណកកនាុងបងាកា រ ៃិងការទបស់ាកា តរ់កីរាលដ្ល

ថៃជំងឺកូេដី-១៩។

2ឯកឧតតេេ រឈើយ ចាន់ណា មលខា្ិការគណៈ-

កេ្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាពបជា្លរដ្ឋ

ខដលមទើបេក្ីពបមទសថ្ មៅមែតតេបនាទា យ៉ៃជយ័ មដើេ្បី
ផ្្វផសាយអំ្ ីេធិាៃការកនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការ

រកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩ នាថ្ងៃទី២៨ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។
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ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

-ចុរះ្ិៃិត្យទីតាងំេទិយាល័យេង្គលបុរ ីពសរុកេង្គលបុរ ី

មែតតេបនាទា យ៉ៃជយ័ មដើេ្បមីពតៀេលកខាណៈកនាុងការបងាកា រ

សព៉បទុ់ក្ិៃិត្យពបជា្លរដ្ឋខដលេក្ីពបមទសមផ្ងៗ

នាថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកអមំណាយេយួចំៃួៃជូៃដល់កងក ល៉ែ ងំ៉ៃ

សេត្ថកិច្ចឈរមជើងការោរមៅព្ំពបទល់អូរញញាផលែូេជាតិមលែ

៥ មែតតេបាតដំ់បង ៃិងមែតតេបនាទា យ៉ៃជយ័ ៃិងព្ំពបទល់ទរឹក

មជារពកឡាញ់ ផលែូេជាតិមលែ៦ រវាងមែតតេមសៀេរាប ៃិងមែតតេ

បនាទា យ៉ៃជយ័ នាថ្ងៃទី១២ ៃិងថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០២០។

2មលាកជំទាេ មុំ សណា្ត ប ់មលខា្ិការគណៈកេ្ម-

ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹងកងក ល៉ែ ងំសៃតេិសុែ

ៃិងពករុេអនាកម្វើអនាេយ័កនាុងេូលដ្្ឋ ៃសងាកា តអ់ូរខបកក្អេ 

ព្េទាងំបាៃឧបត្ថេភាអងការ ៃិង្េកិាេយួចៃំួៃ មៅែណ្ឌ

ខសៃសុែ រាជធាៃីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹងបុគ្គលិកកេ្មករខដល

ខ្រកសាសួៃមៅេុែសណា្ឋ គ្រកាបំូឌីយោ ណាចៃួំៃ៣១នាក ់

ៃិងបាៃឧបត្ថេភាអងការ ពក៉ ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃ មៅែណ្ឌ

ដូៃម្ញ រាជធាៃីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរេួកនាុងកិច្ចពបជំុគណៈក ្៉ម ្ិការសាខាកាកបាទ-

ពកហេកេុ្ជា រាជធាៃីភនាមំ្ញ មៅសាលពបជំុគណៈក ្៉ម -

្ិការសាខាកាកបាទពកហេ រាជធាៃីភនាមំ្ញ នាថ្ងៃទី៧ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ េរឹម 

ផន មលខា្ិការគណៈកេ្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បាៃអមញជា ើញ

ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងនាយំកេ ីពក៉ សាបែូ ពតីែកំបោុង 

ទរឹកអាល់កុល ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃជូៃពបជា្លរដ្ឋពកីពក

ចំៃួៃ២៧ពគរួសារ មៅភេូពិតោងំម ្្ម  �ុោំៃមរាង ពសរុក

សាវ យអៃទារ មែតតេថព្ខេង មដើេ្បផី្្វផសាយអំ្ ី េធិាៃការកនាុង

ការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩។

2ឯកឧតតេេ ឡាន់ ឆន មលខា្ិការគណៈកេ្មការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖ 

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិងនាយំក ោ៉ ស់ 

ខជលលាងថដ ទរឹកអាល់កុល ពក៉ ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃជូៃ

ពករុេពបរឹកសាមែតតេ អាជាញ ្រពសរុកពករូចឆ្្ម រ ៃិងតំណាងពករុេពបរឹកសា

�ំុទាងំអស់ថៃពសរុកពករូចឆ្្ម រ មដើេ្បរីេួចំខណកកនាុងការបងាកា រ 

ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្លថៃជំងឺកូេដី-១៩ មៅពសរុក

ពករូចឆ្្ម រ ពសរុកតំខបរ មែតតេត្ូបង�្មុ ំ នាថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិងនាយំក ោ៉ ស់

ខជលលាងថដ ទរឹកអាល់កុល ពក៉ ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃជូៃ

អាជាញ ្រពសរុកមេេត ់ៃិងតំណាងពករុេពបរឹកសា�ំុទាងំអស់ថៃ

ពសរុកមេេត ់មដើេ្បរីេួចខំណកកនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃ

ការរកីរាលដ្លថៃជំងឺកូេដី-១៩ មៅពសរុកមេេត ់ពសរុក

្ញាខពកក ពសរុកត្ូបង�ុំ មែតតេត្ូបង�្មុ ំនាថ្ងៃទី៥ ខែមេសា

ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេេ គិន សណត មលខា្ិការគណៈកេ្មការ

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-នាយំកអងការ ទរឹកអាល់កុល ពក៉ ៃិងសាបែូលាងថដ ជូៃ

ដល់ពករុេពបរឹកសាពសរុកមការះអខណតេ ត មៅមែតតេតាខកេ នាថ្ងៃទី៥ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ។
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-ចូលរេួកនាុង្ិ្ីបុណ្យគពេបែ់ួប៧ថ្ងៃ ស្ស៉ជិកពករុេ

ពបរឹកសា�ំុតាមភេ មៅពសរុកពតាកំក ់មែតតេតាខកេ នាថ្ងៃទី៦ 

ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៦ ៃិងថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ 

ថុង ចន ់ស៉ជិកគណៈកេ្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ

ជួបសំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹងពករុេពបរឹកសា�ំុ ៃិងពបជា-

្លរដ្ឋ មៅមែតតេមការះកុង។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ ជរឹម 

លាវ ស៉ជិកគណៈកេ្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ

នាយំក្េកិា ោ៉ ស់ ៃិងទរឹកអាល់កុល ជូៃឯកឧតតេេអភបិាល

ថៃគណៈអភបិាលមែតតេកំ្ងច់ាេ មៅសាលាមែតតេកំ្ងច់ាេ។

2នាថ្ងៃទី៤ ៃិងថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ មលាកជំទាេ 

ឱ សខុុម ស៉ជិកាគណៈកេ្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃ

អមញជា ើញចុរះសួរសុែទុកខា ៃិងឧបត្ថេភា ោ៉ ស់ សាបែូ ផ្ទា ងំរូបភា្ 

ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃជូៃដល់ពបជា្លរដ្ឋចំៃួៃ១០០ពគរួសារ 

ៃិងេតតេចំៃួៃ២ មដើេ្បរីេួចំខណកកនាុងការទបស់ាកា តក់ារោជំងឺ
កូេដី-១៩ កនាុងភេូបិាោ លហាល ភូេឡិឥដ្ឋ ៃិងភេូអិណតេូ ង-

មោ្ិ៍ ពករុងព្រះេហិារ មែតតេព្រះេហិារ។ 

2ឯកឧតតេេ ពចរឹង គរឹមពស៊ាន ស៉ជិកគណៈ-

កេ្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាពបជា្លរដ្ឋ 

ព្េទាងំបាៃយកបរកិាខា រការោរមេមរាគកូេដី-១៩ ខចកជូៃ

ពបជា្លរដ្ឋមៅ�ំុោេមការះសានា  ៃិង�ុំព្រះអណតេូ ង ពសរុក

សទារឹងពតង ់មែតតេកំ្ងច់ាេ នាថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងនាយំក ោ៉ ស់ ទរឹកអាល់កុល

ៃិង្េកិាេយួចៃំួៃជូៃឯកឧតតេេអភបិាលថៃគណៈអភបិាល

មែតតេកំ្ ងច់ាេ ៃិងជាពបធាៃគណៈកេ្មការពបយុទ្ធពបឆ្ងំជំងឺ
កូេដី-១៩ មែតតេកំ្ងច់ាេ នាថ្ងៃទី៧ ខែមេសាឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេេ ល ីសារ ីស៉ជិកគណៈកេ្មការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ចូលរេួជាគណៈអ្ិបតីកនាុង្ិ្ីខចកកញ្ចបអ់ាហារ

ពសាយបសួជូៃដល់ពបជា្លរដ្ឋពកីពកចៃំួៃ៦០ពគរួសារ 

រេួ៉ៃ៖ អងការ េ ីពតីែ សការ-ស ខដលជាអំណាយរបស់

សប្ុបរសជៃេក្ីរាជធាៃីភនាមំ្ញ មៅភូេិ៉ ោ កព់បាង្គ �ុំ

កំ្ងខ់ពកង មែតតេកំ្ ត នាថ្ងៃទី២៤ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹងពបជា្លរដ្ឋ ព្េទាងំ

នាយំកកញ្ចបព់សាយបសួខចកដល់ពបជា្លរដ្ឋ៉ៃជីេភា្

ែវរះខាតចំៃួៃ១២០ពគរួសារ រេួ៉ៃ៖ អងការ េ ីសការ-ស ទរឹក

មដ្រះមគ្ ពតីែកំបោុង មពបងឆ្ ទរឹកសីុអុីេ ខដលជាអំណាយ

សប្ុបរសជៃនានា មៅភូេពិតោងំរមៅ �ំុខព្កមតានា ត ពសរុក

ទរឹកឈូ មែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេេ សត ណាឌី ស៉ជិកគណៈកេ្មការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងនាយំកពក៉ ៃិងទរឹកអាល់កុល

លាងថដ ជូៃអភបិាលពសរុក ពករុេពបរឹកសាពសរុក ៃិងមេ�ំុ

ថៃពសរុកអង្គរជំុ មដើេ្បផី្្វផសាយអំ្ីការងារពបយុទ្ធពបឆ្ងំ

ៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ ជូៃដល់ពបជា្លរដ្ឋ ៃិង្លករមទើប

ពតឡបេ់ក្ីពបមទសថ្ចំៃួៃ១.១៨២នាក ់មៅពសរុកអង្គរជំុ 

មែតតេមសៀេរាប នាថ្ងៃទី៣១ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងនាយំកេ ីពតីែកំបោុង ោ៉ ស់ 
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ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃ ជូៃមលាកអភបិាលពសរុក ៃិងពបធាៃ

ពករុេពបរឹកសាពសរុកអង្គរជំុ មែតតេមសៀេរាប នាថ្ងៃទី១១ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ មួង 

ប៉យ ស៉ជិកគណៈកេ្មកការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បាៃទទួល

ជួបអភបិាលថៃគណៈអភបិាលមែតតេរតៃគិរ ីកនាុងឱកាស្ិ្ី
បុណ្យចូលឆ្នា ំ្ ្មីពបថ្ណីជាតិ មៅមគហដ្្ឋ ៃរបស់ឯកឧតតេេ 

ស្ថិតកនាុងពករុងបាៃលុង មែតតេរតៃគិរ។ី

2មលាកជំទាេ ឃនួ ឃនុឌី ស៉ជិកាគណៈកេ្ម-

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

 -ចុរះសួរសុែទុកខា ៃិងនាយំកអងការ េ ីពក៉ ោ៉ ស់ ទរឹក

អាល់កុល ៃិង្េកិាេយួចៃំួៃជូៃពបជា្លរដ្ឋ ៃិងផ្្វ-

ផសាយអំ្ ីរមបៀបការោរជំងឺកូេដី-១៩ មៅេតតេម ត្េ  មៅ�ុំ

ម ត្េ  ពសរុកកង៉ស មែតតេកំ្ងច់ាេ នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា 

ឆ្នា ២ំ០២០។  

-មគ្រ្េញិ្ញា ណកខាៃ្ធស្ឯកឧតតេេ រថ្ រប៉ងលាត 

អតីតស៉ជិកពករុេពបរឹកសា្េ្មៃុញញា  មៅេណ្ឌ លកេសាៃតេ 

រថ្ រប៉ងលាត មៅភេូរិលំង �ំុមពទៀល ពសរុកតាងំមគ្ក 

មែតតេកំ្ង់្ ំ នាថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាសំ ភ៉ា រ ៃិងបច្ចយ័េយួចំៃួៃមៅពបមគៃព្រះសង្ឃ

ចំៃួៃ្ីរេតតេ គេឺតតេឥនៃទាីយសំ៍េរៈ(មៅេតតេកំ្ង់្ ំ) មៅពករុង

សទារឹងខសៃ ៃិងេតតេបិណតេី យ ៍មៅពសរុកកំ្ ងស់ាវ យ មែតតេកំ្ង់្ ំ 

នាថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2នាថ្ងៃទី៩  ៃិងថ្ងៃទី១១  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០២០ 

ឯកឧតតេេ សខុ ោត ស៉ជិកគណៈកេ្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធ-

សភាបាៃអមញជា ើញជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខា

អាជាញ ្រេូលដ្្ឋ ៃ ព្េទាងំផ្្វផសាយអំ្ី េ ិ្ ីបងាកា រ ទបស់ាកា ត ់

ៃិងពបយុទ្ធពបឆ្ងំៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ មៅមែតតេថព្ខេង។

2ឯកឧតតេេ រៅ ឆន ស៉ជិកគណៈកេ្មការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាអតីតយុទ្ធជៃ

ចៃំួៃ១០ពគរួសារ ខដលជួបការលំបាកកនាុងជីេភា្ពបចាថំ្ងៃ 
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ព្េទាងំផ្្វផសាយអំ្ី េ ិ្ ីបងាកា រ ទបស់ាកា ត ់ៃិងពបយុទ្ធពបឆ្ងំ

ៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ មៅមែតតេឧតតេរ៉ៃជយ័ នាថ្ងៃទី២៥ ខែ

េនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាពបជា្លរដ្ឋ 

ព្េទាងំផ្្វផសាយអំ្ី េ ិ្ ីបងាកា រ ទបស់ាកា ត ់ៃិងពបយុទ្ធពបឆ្ងំ

ៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ មៅមែតតេឧតតេរ៉ៃជយ័ នាថ្ងៃទី៥ ទី៨ ទី៩ 

ទី១៨ ៃិងថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេេ រេ្ យេុ្ធ ីស៉ជិកគណៈកេ្មការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ចុរះអបរ់ផំ្្វផសាយអំ្ី េ ិ្ ីបងាកា រ ទបស់ាកា ត ់ៃិងពបយុទ្ធ

ពបឆ្ងំៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ ដល់បងប្អូៃ្លករមទើបេលិពតទ្បប់

េក្ីពបមទសថ្ មៅកនាុង�ុំ្ ងទរឹក ពសរុកដំណាកច់មង្អើរ 

មែតតេខកប នាថ្ងៃទី២៥ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹងស៉ជិកពករុេពបរឹកសា

�ំុ សងាកា ត ់មស្មៀៃ ជំៃួយការ�ំុ សងាកា ត ់មេភេូ ិអៃុភេូ ិៃិង

ស៉ជិកភូេទិាងំអស់មៅកនាុងមែតតេខកប ឱ្យយកចិតតេទុកដ្ក់

បមងកាើៃសកេ្មភា្អបរ់ផំ្្វផសាយអំ្ី េធិាៃការបងាកា រ ទប-់

សាកា ត ់ៃិងពបយុទ្ធពបឆ្ងំៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ ជូៃដល់ពបជា-

្លរដ្ឋឱ្យបាៃពគប់ៗ គ្នា  ព្េទាងំបមងកាើៃកិច្ចការោរសៃតេិសុែ 

សណាតេ បធ់ានា ប ់បងាកា រ ទបស់ាកា ត ់ៃិងបនងាកា បបទមល្មើសមផ្ងៗ

មៅតាេេូលដ្្ឋ ៃ នាថ្ងៃទី២៧ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងនាយំក ោ៉ ស់ សាបែូ ៃិងទរឹក

អាល់កុល ខចកជូៃពបជា្លរដ្ឋ មៅេហិារស្ូបេ កនាុងភូេិ្ ្មី 

សងាកា តថ់ព្្ំ ពករុងខកប មែតតេខកប នាថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០២០។

-នាយំកអងការជូៃរដ្ឋបាលពករុង ពសរុក ៃិងរដ្ឋបាល�ុំ

សងាកា តទ់ាងំ៥ ពករុងខកប មែតតេខកប សព៉បខ់ចកជូៃពបជា-

្លរដ្ឋជួបការលំបាកែវរះខាតមស្បៀងមៅតាេេូលដ្្ឋ ៃ 

នាថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរេួជាេយួគណៈកេ្មការពបយុទ្ធៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ 

មែតតេខកប ៃិងបាៃឧបត្ថេភាទរឹកអាល់កុលជូៃពករុេការងារ 

សព៉បយ់កមៅខចកជូៃពបជា្លរដ្ឋ តាេេូលដ្្ឋ ៃភូេិ
ទាងំ១៨ ថៃមែតតេខកប នាថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេេ សាយ បូរនិ ស៉ជិកគណៈកេ្មការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងនាយំកអំមណាយខចកជូៃ

ពបជា្លរដ្ឋពកីពក មៅ�ុំដូៃតី ពសរុក្ញាខពកក មែតតេត្ូបង�្មុ ំ 

នាថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងនាយំកអំមណាយខចកជូៃ

ពបជា្លរដ្ឋពកីពកចំៃួៃ៥២ពគរួសារ ព្េទាងំចុរះ្ិៃិត្យ

ទីតាងំផទារះពបជា្លរដ្ឋ ខដលរងមពគ្រះមដ្យែ្យល់កននាតេ ក ់

មៅភេូថិព្ពគីត្ូបង �ុថំព្ពគី ពសរុកជលគីរ ីមែតតេកំ្ងឆ់្នា ងំ 

នាថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាលជាេយួៃរឹងពករុេពបរឹកសាពសរុក 
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មលាកពគរូ អនាកពគរូម្ទ្យ កនាុងេណ្ឌ លសុែភា្ ៃិងនាយំក

ទរឹកអាល់កុល ោ៉ ស់ ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃជូៃដល់េតតេកនាុង�ុំ

ថព្ពគី មៅភេូថិព្ពគីត្ូបង �ុំថព្ពគី ពសរុកជលគីរ ីមែតតេ

កំ្ងឆ់្នា ងំ នាថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១៣  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០២០  ឯកឧតតេេ 

សញម៉ សាម៉ន ស៉ជិកគណៈកេ្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃ

អមញជា ើញនាយំកសាបែូ ែិតបណ្័ (Pos ter) ផ្្វផសាយអបរ់ ំ

ការោរមេមរាគកូេដី-១៩ ពក៉ ៃិង្េកិាេយួចំៃួៃជូៃគណៈ-

កេ្មការពបយុទ្ធពបឆ្ងំៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ ពសរុកថាឡាបរវិាោ ត ់

មែតតេសទារឹងខពតង។

2មលាកជំទាេ សុ ីវណណា ថ្ ស៉ជិកាគណៈកេ្ម-

ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងនាយំកអងការ ទរឹកសីុអុីេ ទរឹកពតី 

ពតីែកំបោុង សការ-ស អំបិល សាបែូ ្ េកិាេយួចៃំួៃជូៃពបជា្ល-

រដ្ឋពកីពកចំៃួៃ១០ពគរួសារ ព្េទាងំឧបត្ថេភា�ំុ ៃិងសាលា

ពសរុកបាធាយ ៃូេពក៉ ទរឹកអាល់កុល ៉ ោ ស់ សាបែូ សាបែូដំុ 

្េកិាេយួចៃំួៃ មដើេ្បរីេួចំខណកកនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា ត់

ថៃការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩ មៅ�ំុសខណតេ ក ៃិង�ុំ

ពតប ់ពសរុកបាធាយ មែតតេកំ្ ងច់ាេ នាថ្ងៃទី៣០ ខែេនីា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំក ោ៉ ស់ ពក៉ ទរឹកអាល់កុល សាបែូ ពតីែកំបោុង 

ទរឹកពតី ទរឹកសីុអីុេ អំបិល ៃិង្េកិាេយួចៃំួៃ ជូៃគណៈ-

កេ្មការពបយុទ្ធពបឆ្ងំៃរឹងជំងឺកូេដី-១៩ ពសរុកបាធាយ ៃិង

មែតតេកំ្ ងច់ាេ មដើេ្បរីេួចំខណកកនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា ត់

ថៃការរកីរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩ នាថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នា ំ

២០២០។

2ឯកឧតតេេ សនួ លន់ ស៉ជិកគណៈកេ្មការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភាបាៃអមញជា ើញ៖ 

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខាពករុេពបរឹកសា�ំុ ៃិង

អាជាញ ្រពសរុកអង្គរ្ំ ព្េទាងំឧបត្ថេភាទរឹកអាល់កុលេយួ

ចំៃួៃ ៃិងែិតបណ្័ខណនាអំំ្ ីេ ិ្ ីសានសតេមដើេ្បកីារោរ្ី
មេមរាគកូេដី-១៩ ៃិងជំរុញឱ្យ៉ៃការខណនា ំៃិងផ្្វផសាយ

អំ្ីេធិាៃការកនាុងការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តថ់ៃការរកីរាលដ្ល

ជំងឺកូេដី-១៩ ជូៃដល់បងប្អូៃពបជា្លរដ្ឋ មៅពសរុកអង្គរ្ំ 

មែតតេមសៀេរាប នាព រ្ឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល ៃិងសួរសុែទុកខាអាជាញ ្រ�ំុ

ជបត់ាពតាេ ៃិងពបជា្លរដ្ឋ ព្េទាងំផ្្វផសាយអំ្ី េធិាៃ

ការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តក់ាររកីរាលដ្លថៃជំងឺកូេដី-១៩ ៃិង

នាយំកអងការ អំបិល មពបងឆ្ ទរឹកពតី ៃិងទរឹកសីុអុីេ ខចកជូៃ

ពបជា្លរដ្ឋ មៅ�ុំជបត់ាពតាេ ពសរុកអង្គរ្ំ មែតតេមសៀេរាប 

នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2នាថ្ងៃទី៤  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០២០  មលាកជំទាេ 

ឯម ផលាមុន ីស៉ជិកាគណៈកេ្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា 

បាៃអមញជា ើញជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខាពបជា្លរដ្ឋ

រស់មៅខក្បរគំៃរសំរាេ ៃិងពបកបរបរមរ ើសមអតចាយ ៃិង

្លករ ខដលពតឡបេ់ក្ីពបមទសថ្សរុបចំៃួៃ៦៥ពគរួសារ 

ព្េទាងំអបរ់ផំ្្វផសាយអំ្ ី េធិាៃការបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា ត់

ការរកីរាលដ្លថៃជំងឺកូេដី-១៩ ៃិងបាៃខចក ោ៉ ស់ ៃិងទរឹក

អាល់កុលលាងថដជូៃដល់បងប្អូៃពបជា្លរដ្ឋ មៅភេូិ
អងលែង២់ �ុំពតោងំ្ំ ពសរុកពបាសាទបាគង មែតតេមសៀេរាប៕
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អគ្គរលខាធិការដា្ឋ នព្រឹេ្ធសភាពបជុំបូ្រសរបុលេ្ធផលការងារពបចា ំសខមីនា 
និងពតីរាសេី១ ព្មោងំ្ំរណត់េិសរៅការងារបន្តឆ្នា ២ំ០២០

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ អគ្គមលខា្ិការ-
ដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភាបាៃមរៀបចំកិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងារ
ពបចាខំែេនីា ៃិងពតី៉សទី១ ព្េទាងំកំណតទ់ិសមៅ
ការងារបៃតេឆ្នា ២ំ០២០ មពកាេអ្ិបតីភា្ឯកឧតតេេ អ៊៊ំ 
សារឹទ្ធ អគ្គមលខា្ិការព្រឹទ្ធសភា មៅសាលសិកាខា សាលា
បណ្ាល័យ ថៃេ ិ៉ ៃព រ្ឹទ្ធសភា មដ្យ៉ៃការអមញជា ើញ
ចូលរេួ្ីថានា កដ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះអគ្គមលខា្ិការដ្្ឋ ៃ
ព រ្ឹទ្ធសភា ចាប់្ ីពបធាៃនាយកដ្្ឋ ៃមឡើង។

មៅកនាុងឱកាសមនារះ ឯកឧតតេេ អ៊៊ំ សារឹទ្ធ បាៃជព៉ប
ជូៃអង្គពបជំុអំ្ីសភា្ការណ៍អៃតេរជាតិ តំបៃ ់ៃិងសភា្-
ការណ៍ជាតិ ព្េទាងំម្វើការបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់
អគ្គមលខា្ិការដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភា មដ្យកតស់ ្៉គ ល់ម�ើញថា
កនាុងរយៈម្លបីខែ មដើេឆ្នា ២ំ០២០មៃរះ អគ្គមលខា្ិការ-
ដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភាបាៃមផ្តេ តការយកចិតតេទុកដ្កែ់ស់្មលើេធិាៃ-
ការសំខាៃ់ៗ ៣ចំណុច គឺេធិាៃការការអបរ់ ំៃិងអនាេយ័
េធិាៃការរដ្ឋបាល ៃិងេធិាៃការមពបើពបាស់បមច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ៃ

មដើេ្បពីបយុទ្ធពបឆ្ងំៃរឹងមេមរាគកូេដី១៩។ ជា្ិមសស ការ
ែិតែំពបរឹងខពបងមរៀបចំ ៃិងចាតខ់ចងការបមំ្ញការងារតាេ
ពប្ៃ័្ធ Online មដើេ្បធីានាៃិរៃតេរភា្ការងារ ឱ្យពសបតាេ
សា្ថ ៃភា្ជាកខ់សតេង តាេតពេរូេការចាបំាចរ់បស់សា្ថ បៃ័ 
ៃិងពបមទសជាតិ។

សព៉បព់បតិបតតេកិារកនាុងរយៈម្ល ៩ខែខាងេុែ ឯកឧតតេេ
អគ្គមលខា្ិការព្រឹទ្ធសភាបាៃមសនាើឱ្យពគបអ់ង្គភា្ទាងំអស់
ពតរូេយកចិតតេទុកដ្កែ់ស់្មលើការ្ពងរឹងសេត្ថភា្ការងារ
ឱ្យបាៃពគបព់ជរុងមពជាយមលើេូលដ្្ឋ ៃថៃការមរៀៃសូពត ៃិង
ការដកបទ្ិមសា្ៃប៍ខៃ្ថេមលើការងារខដល៉ៃេសិាលភា្
កាៃខ់ត្ំទូលាយ រេួទាងំការ្លែងកាតេ់ញិ្ញា សាលំបាក ៃិង
្្មីៗជាមពចើៃកនាុងបរបិទកូេដី១៩។ មទារះបីស្ថិតកនាុងសា្ថ ៃភា្
លំបាក ៃិងស្មុគសា្ម ញយោ ងណាកម៏ដ្យ កអ៏គ្គមលខា្ិការ-
ដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភាមៅខត៉ៃជំហររ រឹង៉ ំៃិងែិតែំផតេល់មសវា
ជូៃថានា កដ់រឹកនា ំស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាបមំ្ញេុែងារ
របស់ែលែួៃបាៃល្អពបមសើរ។

ឯកឧតតេេអគ្គមលខា្ិការព្រឹទ្ធសភាបាៃកំណតឱ់្យពគប់
អង្គភា្ចំណុរះអគ្គមលខា្ិកាដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភា មៅខតបៃតេផតេល់
មសវាពទពទងដ់ល់េុែងារទាងំ៥របស់ព រ្ឹទ្ធសភា ៃិងបៃតេែិត-
ែំ្ពងរឹងសេត្ថភា្េនៃតេី មដើេ្បផីតេល់ភា្ស័កតេិសិទ្ធិកនាុងការ
ផតេល់មសវាជូៃស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាឱ្យកាៃខ់តល្អជាលំដ្ប។់

ឯកឧតតេេអគ្គមលខា្ិការព្រឹទ្ធសភាបាៃសំណូេ្រឱ្យ
េនៃតេទីាងំអស់គ្នា ចូលរេួបងាកា រ ៃិងទបស់ាកា តក់ាររាតតបាតថៃ
មេមរាគកូេដី១៩មៃរះ ខដលកំ្ុងរាលដ្លនាម្លបច្ចុប្បៃនា៕

(អត្ថបទ៖ ៃុត សច្ចៈ ៃិងរូបភា្៖ គរឹេ សិទ្ធ)ី

ឯកឧតតេេ អែុំ សារ រឹទ្ធ (ម វ្ង) អមញជា ើញជាអ្ិបតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុ 

ទិដ្ឋភា្កិច្ចពបជំុបូកសរុប
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ស្រម្ភា្ថ្នា ្រ់ដរឹ្រនាអំគ្គរលខាធិការដា្ឋ នព្រឹេ្ធសភា
ចូលរមួ្រិច្ចពបជុំ និង្ិធីរផ្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃម្រ ៍ទី២៨ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ 

អ៊ុំ សារ រឹេ្ធ អគ្គមលខា្ិការព រ្ឹទ្ធសភា បាៃអមញជា ើញជួប

សំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា ៃិងនាយំកពក៉ ្េកិា

េយួចំៃួៃ ព្េទាងំផ្្វផសាយអំ្ី េធិាៃការបងាកា រ ៃិង

ទបស់ាកា តក់ាររកីរាលដ្លថៃមេមរាគកូេដី-១៩ ដល់អាជាញ ្រ

សងាកា តខ់ព្កមលៀប សងាកា តខ់ព្កតាមសក ៃិងសងាកា តម់ពជាយ-

ចងាវ រ ែណ្ឌ មពជាយចងាវ រ រាជធាៃីភនាមំ្ញ។

2នារមសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែេនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ 

អ៊ុំ សារ រឹេ្ធ អគ្គមលខា្ិការព្រឹទ្ធសភា បាៃអមញជា ើញជួបពបជំុ

ជាេយួៃរឹងថានា កដ់រឹកនា ំៃិងេនៃតេរីាជការពករុេការងារ Online 

ថៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃ្ត័៌៉ ៃ ៃិងទំនាកទ់ៃំងសាធារណៈ មដើេ្បី
ខណនាអំំ្ ីការអៃុេតតេការងារតាេ Online ថៃអគ្គមលខា្ិការ-

ដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភា មៅសាលសិកាខា សាលាខាងមជើង ថៃេ ិ៉ ៃ

ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារមសៀលថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ 

អ៊ុំ សារ រឹេ្ធ អគ្គមលខា្ិការព្រឹទ្ធសភា បាៃអមញជា ើញជួបពបជំុ

ជាេយួៃរឹងថានា កដ់រឹកនា ំៃិងពករុេការងារ online ថៃអង្គភា្

ចំណុរះអគ្គមលខា្ិការដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភា មដើេ្បី្ ិៃិត្យ្ិភាកសា

អំ្ី ការអៃុេតតេការងារតាេ Online កនាុងអគ្គមលខា្ិការដ្្ឋ ៃ

ព រ្ឹទ្ធសភា មៅសាលសិកាខា សាលាបណ្ាល័យព្រឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ អ៊ុំ សារ រឹេ្ធ 

អគ្គមលខា្ិការព រ្ឹទ្ធសភា បាៃដរឹកនាកំិច្ចពបជំុការងារតាេរយៈ 

Video Conference មដ្យ៉ៃការអមញជា ើញចូលរេួ្ីថានា ក់

ដរឹកនាពំគបអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គមលខា្ិការដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភា 

ចាប់្ ីពបធាៃនាយកដ្្ឋ ៃមឡើង។
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ស្រម្ភា្ថ្នា ្រ់ដរឹ្រនាអំគ្គរលខាធិការដា្ឋ នព្រឹេ្ធសភា
ចូលរមួ្រិច្ចពបជុំ និង្ិធីរផ្ងៗ

2មៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ

អ៊ុំ សារ រឹេ្ធ អគ្គមលខា្ិការព រ្ឹទ្ធសភា បាៃពបជំុការងារ

ជាេយួៃរឹងនាយកដ្្ឋ ៃពសាេពជាេចបាប ់ថៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃ

មសវាចបាប ់ៃិងសេូហភា្ខដៃដី សតេី្ី ការបមងកាើតពករុេ

ការងារ្ត័៌៉ ៃចបាប ់ៃិងៃមយបាយ ៃិងពករុេការងារសពេង់

េឌ្ឍភា្ចបាប ់ៃិងមគ្លៃមយបាយតាេេស័ិយ តាេរយៈ 

Video Conference។

2នារមសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ 

អ៊ុំ សារ រឹេ្ធ អគ្គមលខា្ិការព រ្ឹទ្ធសភា បាៃអមញជា ើញជាអ្ិ-

បតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុសតេី្ី ការម្វើេធិារណកេ្ម្េកិាព្រឹទ្ធសភា

ឆ្នា ២ំ០២០ (ទាងំ្ីរមលើក)  មដ្យ៉ៃការអមញជា ើញចូលរេួ

្ីថានា កដ់រឹកនា ំៃិងេនៃតេីជំនាញ ថៃអគ្គមលខា្ិការដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធ-

សភា មៅសាលពបជុំ្ិមសស េ ិ៉ ៃព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤  ខែមេសា  ឆ្នា ២ំ០២០  ឯកឧតតេេ 

អ៊ុំ សារ រឹេ្ធ អគ្គមលខា្ិការព្រឹទ្ធសភា អមញជា ើញជាអ្ិបតីភា្

កនាុងកិច្ចពបជំុជាេយួៃរឹងពករុេការងារមរៀបចំបទបញ្ជា ថផទាកនាុង

របស់ព រ្ឹទ្ធសភា មៅសាលពបជុំ្ិមសស េ ិ៉ ៃព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេេ រឡា្រ 

ឆ្យ អគ្គមលខា្ិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បាៃអមញជា ើញដរឹកនាំ

កិច្ចពបជំុសតេី្ី ការអៃុេតតេចបាប ់ៃិងបទបញ្ជា ថផទាកនាុងរបស់

អគ្គមលខា្ិការដ្្ឋ ៃព រ្ឹទ្ធសភា មៅសាលពបជុំ្ ិមសស 

េ ិ៉ ៃព រ្ឹទ្ធសភា៕






