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នាថ្ងៃសៅរ ៍១៥ស�ើត ខែពិសាែ ឆ្នា �ុំរ ឯ�ស័� ព.ស.

២៥៦២ តតរូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សស្ដេច-

វបិុលសសនាភ�ដេ ីសាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្ធសភា ថនតពរះរាជា-

ណាចត��្្ុជា បានអស ជ្ ើញជាអធិបតីភាព�នាុងពិធីបុណ្យ

វសិាែបូជា ខែលជាពិធីបុណ្យ្យួយ៉ា ងធំ �នាុងតពរះពុទ្ធ-

សាសនាសតរាបរ់្្�ឹែល់តពរះស្ណសោតដេ្ នាថ្ងៃសពញ-

បូណ៌្ ី (ថ្ងៃ១៥ស�ើត)  ខែពិសាែ  ខែលជាជំសនឿរបស់

ពុទ្ធសាសនិ� ទាងំតពរះសង្ឃ និងត្រហស្ថ ថាជា្ហា�ុសល

ែត៏បសសើរសនារះ ស្ថិតសៅទីលានតពរះ្ហាស�្យ្ុនីសចតិយ  

ភនាតំពរះរាជតទព្យ  (ភនាឧំែុង្គ)  តសរុ�ពញាឮ  សែត្ត�ណា្ត ល 

សោយរានការយង និ្ ន្ត និងអស ជ្ ើញចូលរួ្ ពីសស្្តច

តពរះ្ហាសង្ឃរាជទាងំពីរ្រណៈ តពរះសង្ឃ ត្រហស្ថ អនា�្ុែ

អនា�ការ ្នន្តីរាជការ តបជាពលរែ្ឋ និងពុទ្ធបរស័ិទ ្�ពី

ទីជិតឆ្ងៃ យយ៉ា ងសតចើន�ុរះ�រ។

បនាទា បពី់សរៀបចំពិធីបុណ្យសៅតា្�្្មវធិីតបថពណីទំសនៀ្

ទរ្ាបត់ពរះពុទ្ធសាសនា ែូចជាការសូតតបទសរភ ្្ញថាវា យ

តពរះរតនតតយ័  ន្សាកា រតពរះរតនតតយ័  សរាទានសីល 

តបកាសវសិាែបូជា  សវរភត្តថាវា យសស្ដេច្ហាសង្ឃរាជ

ទាងំពីរ្រណៈ  តបស្រនតពរះសង្ឃ  តពរះសង្ឃភតា្ត នុសរាទនា 

សលា�អាចារ្យឧទទាិសថាវា យតពរះរាជ�ុសល សូតតបទរ្្�ឹ្ុរណ

តពរះពុទ្ធបរ្ត្ររូជាបន្តបនាទា បរ់ចួ្� សស្ដេចវបិុលសសនាភ�ដេី

សាយ  ឈុ ំ រួ្ ជា្យួនឹងពុទ្ធបរស័ិទជិតឆ្ងៃ យ�ប៏ាន

សម្ដេចប្រធានប្រឹទ្ធសភាអម ជ្ ើញជាអធិ្រតីភា្ក្ងុ្ីធី្ុរណ្យវិសាខ្ូរជា

ទិែ្ឋភាពសូតតបទរ្្�ឹ្ុរណតពរះពុទ្ធបរ្ត្ររូ

សស្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំអស ជ្ ើញជាអធិបតីភាព�នាុងពិធីបុណ្យវសិាែបូជា (ភនាឧំែុង្គ)
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រាបប់ាតតថាវា យសស្ដេច្ហាសង្ឃរាជ  និងតបស្រនតពរះសង្ឃ

ចំនួន៣០០អង្គ សែើ្្ឧីទទាិស�ុសលផលបុណ្យ សូ្ឱ្យ្ុរណ

បុណ្យតពរះពុទ្ធ តពរះធ្ ៌តពរះសង្ឃ ជាពិសសស សូ្ឱ្យ្ុរណ

បុណ្យ តពរះសរា្ម ស្្ុទ្ធជាអង្គរាចា ស់ ថនតពរះបរ្សាររី�ិធាតុ

តា្ឃុំត្រងជួយ�បីបាចខ់្រ�សាតបជាពលរែ្ឋ និងតបសទស

�្ុ្ជាទាងំ្ូលជួបខតសសច�្តីសុែសបបាយ និងរ�ីចសត្ើន

ជាសរៀងរហូត។

បុណ្យវសិាែបូជា  ្រឺជាពិធីបុណ្យសាសនាែសំ៏ខានបំ់ផុត

�នាុងចសំណា្បុណ្យសាសនាែថទៗសទៀត ពីសតររះពិធីបុណ្យ

សនរះ  ្ឺរបានបង្ហា ញនូវការសោរពរ្្�ឹនឹ�ែល់តពឹត្តិការណ៍

ធំៗបី ថនស្យ័កាលរបស់តពរះសរា្ម ស្្ុទ្ធស្ណសោត្ត្

្រឺថ្ងៃខែលតពរះអង្គតទងប់ានតបសូត បានតតាស់ែឹង និងជា

ថ្ងៃតពរះអង្គតទងប់រនិិរវា នផងខែរ។ តពឹត្តិការណ៍ទាងំបីសនរះ 

្រឺស�ើតស�ើងចំថ្ងៃ១៥ស�ើត សពញបូណ៌្ ីខែលរានតពរះចន័ទា

សពញវង�់នាុងខែពិសាែ ែូចោនា ែុសខតឆ្នា បំ៉ាុសណាណ រះ។ ជា្យួោនា

សនរះ សៅថ្ងៃទី១៥ ខែធនាូ ឆ្នា  ំ១៩៩៩ អង្គការសហតបជាជាតិ

(UN) �ប៏ានតបកាសទទួលសា្គ ល់ “វសិាែបូជា” ជាពិធីបុណ្យ

ស�លចំសររះបណាដេ តបសទសកានត់ពរះពុទ្ធសាសនា  ខែល

ពុទ្ធសាសនិ�  និងសាធារណជនអាចតបារព្ធសធវាើបានសៅ

ទូទាងំពិភពសលា�សទៀតផងខែរ៕

(អត្ថបទ៖ សលា� សទព ្�រា រូបភាព៖ សលា� ្រង ់យ៉ា រនី)

ទិែ្ឋភាពសរាជិ� សរាជិកាតពឹទ្ធសភា រែ្ឋសភា ្នន្តីរាជការ និងតបជាពលរែ្ឋចូលរួ្ �នាុងពិធីបុណ្យវសិាែបូជា

ទិែ្ឋភាពសស ្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំរាបប់ាតត
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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភា ជ្ួរសវនាការជា្ួយនរឹងមោកជំទាវ មោង សានស៊ជូី

នារសសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវលាសរា៉ា ង
១៥:០០នាទី សៅវរិានតពឹទ្ធសភា សស ្្តចវបិុលសសនាភ�្តី 
សាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្ធសភា ថនតពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា 
បានទទួលជួបសវនាការជា្យួនឹងសលា�ជំទាវ មោង 
សានស៊ជូ ីទីតបឹ�សារែ្ឋ ថនសាធារណរែ្ឋសហភាព្យី៉ា នរ់ា៉ា  
�នាុងឱកាសខែលសលា�ជំទាវែឹ�នា្ំរណៈតបតិភូ ្ �បំសពញ
ទស្សន�ិចចាផ្ូវការសៅតពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា។

�នាុងនា្តពឹទ្ធសភា និង�នាុងនា្សស្្តចផ្ទា ល់ សស្្តច
វបិុលសសនាភ�្ត ីសាយ ឈុ ំបានសខ្្តងនូវការសាវា ្រ្ន៍
យ៉ា ង��ស់ ្្ត ចសំររះសលា�ជំទាវ មោង សានស៊ជីូ ខែល
បានែឹ�នា្ំរណៈតបតិភូ អស ជ្ ើញ្�បំសពញទស្សន�ិចចាជា
ផ្ូវការសៅតពរះរាជាណាចត��្្ុជា។ ែំសណើ រទស្សន�ិចចា
នាឱកាសសនរះ ្រឺពិតជារានសារសំខាន ់និងរួ្ ចំខណ�
ពតងឹងពតងី�ចំណង្តិ្តភាព និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការល្អ
បខន្ថ្សទៀត និងនាំ្ �នូវឧត្ត្តបសយជនែ៍ធ៏ំសធងសតរាប់
តបជាជន និងតបសទសទាងំពីរ ទាងំ�នាុងសពលបចចាុប្ននា�ែូ៏ច
នាសពលអនា្រត។

សស្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំបានរ្្�ឹថា តបសទស

ទាងំពីររានទំនា�ទ់ំនងការទូតតាងំពីឆ្នា ១ំ៩៥៥ ខែល
តតរូវបានបសងកាើតស�ើងសោយសានា តពរះហស្តតពរះ�រុណាតពរះបាទ 
សស ្្តចតពរះ នមោតតេ្ សហីនុ “តពរះបរ្រតនសកាែ្ឋ” និង
ថានា �ែ់ឹ�នាំ្ យី៉ា នរ់ា៉ា ជំនាន់្ ុន។ តបសទសទាងំពីរសោរព
តបតិបត្តិតពរះពុទ្ធសាសនាែូចោនា  និងសតបើតបាស់ទឹ�ទសន្ស្្រង្គ
ែូចោនា  សហើយតបជាជនសយើងទាងំពីររានតបវត្តិតសឡាញ់
រាបអ់ានោនា សៅវញិសៅ្�តប�បសោយ្សនាសស ច្ាតនាែ៏
តជាលសតរៅជាយូរលង់្ �សហើយ។

សស ្្តចតបធានតពឹទ្ធសភាបានសខ ្្តងនូវសសច�្តីរ�ីរាយ 
និងសពញចិត្ត សោយបានស្ើលសឃើញពីការរ�ីចសត្ើនថន
ចំណង្តិ្តភាព និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការរវាងតបជាជន និង
តបសទសទាងំពីររានការរ�ីចសត្ើនជាលំោប។់ ថានា �ែ់ឹ�នាំ
ជានែ់ស់្  ថនរោ្ឋ ភបិាលតបសទសទាងំពីរ  បានផ្្ស់ប្តូរ
ទស្សន�ិចចាោនា សៅវញិសៅ្�  និងបានបន្តោតំទោនា សៅវញិ
សៅ្�សៅ�នាុងត�បែណ័្ឌ �ិចចាសហតបតិបត្តិការសលើសវទិកា
អន្តរជាតិ  សែើ្្រីួ្ ចំខណ�ែល់ការរ�សាសន្តិភាព  សន្តិសុែ 
ស្ថិរភាព និងការអភវិឌ្ឍសៅ�នាុងតំបន ់និងអន្តរជាតិ។ ជា្យួ
ោនា សនរះ តបសទសទាងំពីរបានសធវាើសហតបតិបត្តិការោនា ែជិ៏តសនាិទ្ធ
សលើវស័ិយនសយបាយ សាសនា វប្ធ្ ៌អបរ់ ំ�សិ�្្ម និង
បានជំរុញការផ្្ស់ប្តូររណិជជ� ្្ម វនិិសយ្រ និងសទសចរណ៍ 
រានការរ�ីចសត្ើនជាបន្តបនាទា ប។់ 

សស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភាបានសខ្្តងការអបអរសាទរ
ចំសររះវឌ្ឍនភាពខផនា�សសែ្ឋ�ិចចាសង្គ្របស់សាធារណរែ្ឋ
សហភាព្យី៉ា នរ់ា៉ា ។ សតកា្ការែឹ�នារំបស់ថានា �ែឹ់�នាំ
�ំពូលថនសាធារណរែ្ឋសហភាព្យី៉ា នរ់ា៉ា  និងសតកា្ការ
ែឹ�នារំបស់សលា�ជំទាវ សស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភា រាន
ជំសនឿសជឿជា�ថ់ា តបសទស និងតបជាជន្យី៉ា នរ់ា៉ា  នឹងបន្ត

សលា�ជំទាវ សអាង សានសូ៊ជី និងសស្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុំ

ទិែ្ឋភាព�នាុងជំនួបសវនាការ
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រ�ីចសត្ើនតប�បសោយវឌ្ឍនភាព និងវបិុលភាព។ 
តា្រយៈសលា�ជំទាវ  សស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភាបាន

ផ្្ត សំផញើសួរសុែទុ�្ខសោយសសច�្តីសោរពរាបអ់ានអំពីសស ្្តច 
ជូនចំសររះឯ�ឧត្ត្តបធានតពឹទ្ធសភា្យី៉ា នរ់ា៉ា ។ ឆ្នា ២ំ០២០ 
ខាង្ុែសនរះ ្ឺរជាែួបសលើ�ទី៦៥ឆ្នា  ំថនការបសងកាើតទំនា�ទ់ំនង
ការទូតរវាងតបសទសទាងំពីរ។ សស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភា 
សសនាើឱ្យសភាថនតបសទសទាងំពីរសធវាើការផ្្ស់ប្តូរ្រណៈតបតិភូ
ោនា សៅវញិសៅ្� និងសសនាើឱ្យសភាទាងំពីរជួយ�ោតំទោនា សៅ
វញិសៅ្�សៅ�នាុងត�បែណ័្ឌ អង្គការសភាតំបន ់និងពិភព-
សលា�  សលើបញ្ហា សិទ្ធិ្នុស្ស  តបជាធិបសតយ្យ  និងបញ្ហា
សផ្សងសទៀត។

សៅ�នាុងឱកាសសនារះ សលា�ជំទាវ មោង សានស៊ជីូ 
បានសខ្្តងនូវសសច�្តីរ�ីរាយ និងខ្្ងអំណរ្ុរណយ៉ា ង
តជាលសតរៅចំសររះសស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភា  ខែលបាន
ចំណាយសពលសវលាែរ៏ានតថ្្ទទួលជួប្រណៈតបតិភូនា
ឱកាសសនរះ។ សលា�ជំទាវបានបញ្ជ �ជូ់នសស ្្តចតបធាន
តពឹទ្ធសភាថា នឹងនាយំ�នូវតបសាសនផ៍្្ត សំផញើរបស់សស្្តច
តបធានតពឹទ្ធសភា  ជូនជំសររះឯ�ឧត្ត្តបធានតពឹទ្ធសភា
្យី៉ា នរ់ា៉ា ។

សលា�ជំទាវ មោង សានស៊ជូី បានសខ ្្តងនូវវឌ្ឍនភាព
ថនទំនា�ទ់ំនង្តិ្តភាព សា្្រ្គភីាព និង�ិចចាសហតបតិបត្ត-ិ
ការរវាងតបសទសទាងំពីរ។ តបសទសទាងំពីរនឹងែិតែំពតងឹង
សល្ឿនថនទំនា�ទ់ំនង និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការរវាងតបសទស
ទាងំពីរ  ជាពិសសសទំនា�ទ់ំនងផសាភាជ បរ់វាងតបជាពលរែ្ឋ 
និងតបជាពលរែ្ឋថនតបសទសទាងំពីរ។

សលា�ជំទាវ មោង សានស៊ជូី បានជតរាបជូនសស ្្តច
តបធានតពឹទ្ធសភាថា សនរះ្រឺជាែំសណើ រទស្សន�ិចចាជាផ្ូវការ
សលើ�ទី១ របស់សលា�ជំទាវសៅតពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា។ 
សលា�ជំទាវរានចំណាបអ់ារ្្មណ៍យ៉ា ងតជាលសតរៅចំសររះ
វឌ្ឍនភាព និងការរ�ីចសត្ើនរបស់តបសទស�្ុ្ជា។

សលា�ជំទាវ មោង សានស៊ជូី បានសសនាើឱ្យតបសទស
ទាងំពីរផ្្ស់ប្តូរបទពិសសាធនោ៍នា សៅវញិសៅ្�  �នាុងការ
ពសនឿ្ននូវការអភវិឌ្ឍតបសទសជាតិនាថ្ងៃអនា្រត។  �នាុងសនារះ 
តួនាទីសា្ថ បន័នីតិប្ ្្ញ ត្តិ �រ៏ានការរួ្ ចំខណ�យ៉ា ងសំខាន់
�នាុងការ�សាងស្ថិរភាព និងសន្តិភាពសៅ�នាុងតបសទស សហើយ
អវាីខែលសំខាន្់រឺ  សរាជ�ិសភាថនតបសទសទាងំពីរ�អ៏ាច
សធវាើការផ្្ស់ប្តូរបទពិសសាធនោ៍នា សៅវញិសៅ្�  សែើ្្នីាំ្ �
នូវវឌ្ឍនភាព  និងការរ�ីចសត្ើនថនតបសទសទាងំពីរ  តា្រយៈ

ការពតងឹងនូវ�ិចចាសហតបតិបត្តិការ  សា្្រ្គីភាព  ្ តិ្តភាព 
រវាងសភាថនតបសទសទាងំពីរ  តា្រយៈការជំរុញ  និងផ្្ស់-
ប្តូរនូវវប្ធ្ថ៌នតបសទសទាងំពីរ។ 

សលា�ជំទាវ  មោង  សានស៊ជូី  បានអស ជ្ ើញសស្្តច
តបធានតពឹទ្ធសភា  សៅបំសពញទស្សន�ិចចាជាផ្ូវការសៅ
សាធារណរែ្ឋសហភាព្យី៉ា នរ់ា៉ា   �នាុងសពលសវលាស្តសប
ណា្យួ។  សលា�ជំទាវរានសសច�្តីសង្ឃឹ្ ថា  សស្្តច
តបធានតពឹទ្ធសភា នឹងអាចសឈវាងយល់អំពីសា្ថ នភាពជា�-់
ខស្តងសៅតបសទស្យី៉ា នរ់ា៉ា   សហើយសលា�ជំទាវនឹងសតតៀ្ែ្ួន
ជាសតសច�នាុងការទទួលែំសណើ រទស្សន�ិចចាសនរះ។ ជា្យួោនា
សនរះ តា្រយៈសស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភា សលា�ជំទាវ មោង 
សានស៊ជូ ី�ប៏ានអស ជ្ ើញសរាជិ� សរាជិកាតពឹទ្ធសភា 
សៅបំសពញទស្សន�ិចចាសៅតបសទស្យី៉ា នរ់ា៉ា ផងខែរ។

សលា�ជំទាវ មោង សានស៊ជីូ សង្ឃឹ្ យ៉ា ង្ុតរាថំា 
តបសទសទាងំពីរនឹងែិតែំពតងឹងពតងី�ទំនា�ទ់ំនង្តិ្តភាព 
សា្្រ្គភីាព  និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការឱ្យកានខ់តរងឹរាខំ្្
សទៀត។ 

សស្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្ធសភា 
បានខ្្ងអំណរ្ុរណយ៉ា ងតជាលសតរៅចសំររះតបសាសន៍
ែល៏្អតបថពរបស់សលា�ជំទាវ មោង សានស៊ជីូ ខែលខ្្ង
សកាតសរសសើរអំពី ទំនា�ទ់ំនង្តិ្តភាព សា្្រ្គីភាព និង
�ិចចាសហតបតិបត្តិការរវាងតបសទសទាងំពីរ  �ែូ៏ចជាខ្្ង
សរសសើរអំពីការរ�ីចសត្ើនរបស់តបសទស�្ុ្ជា។

សស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភា  បានបញ្ជ �ជូ់នសលា�ជំទាវ 
មោង សានស៊ជីូ ថា សស្្តចនឹងរ�សពលសវលាស្តសប
ណា្យួ សែើ្្បីសំពញទស្សន�ិចចាសៅសាធារណរែ្ឋសហ-
ភាព្យី៉ា នរ់ា៉ា ៕

(អត្ថបទ៖ សលា� នុត សចចាៈ រូបភាព៖ សលា� ្រង ់យ៉ា រនី)

សលា�ជំទាវ សអាង សានសូ៊ជី ្តរូបអនុសសាវរយីជា្យួនឹងសស្្តចវបិុលសសនាភ�្ត ីសាយ ឈុំ
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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភាអនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្លីី្ ីន 
ចូលជ្ួរសម្តេងការគួរស្ និងជបរា្រោ

នារសសៀលថ្ងៃតពហស្តិ៍ ទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សវលាសរា៉ា ង១៥:០០នាទី សស្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ
ឈុ ំតបធានតពឹទ្ធសភា ថនតពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា បាន
អនុញ្្ញ តឱ្យឯ�ឧត្ត្ Chris topher Baltazar MONTERO 
ឯ�អ្រ្គរែ្ឋទូតវសិា្ ្្ញ  និងសពញស្ត្ថភាព ថនសាធារណ-
រែ្ឋហវាីលីពីន តបចាតំពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា ចូលជួបសខ្្តង
ការ្រួរស្ និងជតរាបលា សៅវរិានតពឹទ្ធសភា។

�នាុងនា្តពឹទ្ធសភា ថនតពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា និង�នាុង
នា្សស ្្តចផ្ទា ល់  សស្្តចវបិុលសសនាភ�្ត ី សាយ  ឈុ ំ
បានសខ្្តងនូវការសកាតសរសសើរ និងវាយតថ្្ែ្ស់ចសំររះ
សបស��្្មការទូតរបស់ឯ�ឧត្្ត  �នាុងរយៈសពល៤ឆ្នា សំនរះ 
ខែលបានបសំពញតួនាទីតប�បសោយវជិាជ ជីវៈ និងរានទំនា�-់
ទំនងល្អជា្យួនឹងត�សួង  សា្ថ បន័រែ្ឋ  និងតបជាជន។ 
សបស��្្មការទូតរបស់ឯ�ឧត្្ត   ពិតជាបានរួ្ ចំខណ�
យ៉ា ងធំសធង�នាុងការពតងឹងពតងី�ចំណង្តិ្តភាព  និង�ិចចា-
សហតបតិបត្តកិារសលើត្របវ់ស័ិយ  តប�បសោយលទ្ធផលជា

ខផ្ផ្កា   និងរានផលតបសយជនស៍ៅវញិសៅ្�  សតរាប់
តបជាជន និងតបសទសទាងំពីរ។

សស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភាបានសខ ្្តងនូវសសច�្តីសពញចិត្ត 
និងវាយតថ្្ែស់្ចសំររះទំនា�ទ់ំនង និង�ិចចាសហតបតិ-
បត្តិការែល៏្អសលើត្របវ់ស័ិយរវាងតបជាជន និងតបសទសទាងំ
ពីរ។ ថានា �ែឹ់�នា�ំំពូល និង្នន្តីជានែ់្ស់ត្របលំ់ោបថ់ានា � ់
បានផ្្ស់ប្តូរទស្សន�ិចចាោនា សៅវញិសៅ្�ជាបន្តបនាទា ប ់និង
បានោតំទោនា សៅវញិសៅ្��នាុងត�បែណ័្ឌ �ិចចាសហតបតិ-
បត្តិការសលើឆ្�អន្តរជាតិ។

សស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភាបានបញ្ជ �ថ់ា �នាុងអាណត្តិ
សបស��្្មរបស់ឯ�ឧត្ត្ បានយ�ចិត្តទុ�ោ�ែ់ស់្ និង
សធវាើ�ិចចាសហតបតិបត្តិការយ៉ា ងស� ្្មជា្យួនឹងត�សួង 
សា្ថ បន័ អាជាញ ធរ សែត្ត ត�រុង ្នន្តីត្របលំ់ោបថ់ានា �។់ ទនទាឹ្នឹង
សនរះ ឯ�ឧត្ត្បានជំរុញឱ្យរាន�ំសណើ នវនិសិយ្រ រណិជជ�្្ម 
ការតភាជ បផ់្ូវអាកាស និងសទសចរណ៍រវាងតបសទសទាងំពីរ។ 
ជា្យួោនា សនរះ សស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភាបានខ្្ងអំណរ-
្ុរណចសំររះឯ�ឧត្ត្  ខែលបានសធវាើ�ិចចាសហតបតិបត្តិការ
ែល៏្អជា្យួនឹងតពឹទ្ធសភា ថនតពរះរាជាណាចត��្្ុជា និង
បានផ្តល់ត្ររូបសតងៀនភាសាអងស់្រស្  ្ �បណ្តុ រះបណា្ត ល
ភាសាអងស់្រ្សែល់្នន្តីរាជការ  ថនអ្រ្គសលខាធិការោ្ឋ ន
តពឹទ្ធសភា�្ុ្ជាចំនួន២វ្រ្គ។

�នាុងនា្តពឹទ្ធសភា និង�នាុងនា្សស្្តចផ្ទា ល់ សស្្តច
តបធានតពឹទ្ធសភា សតតៀ្ែ្ួនជានិចចាបន្តសធវាើ�ិចចាសហតបតិ-
បត្តិការែជិ៏តសនាិទ្ធជា្យួនឹងឯ�អ្រ្គរែ្ឋទូតហវាីលីពីន្្មី និង
សា្ថ នទូតហវាីលីពីនតបចាតំពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា សែើ្្រីួ្

ឯ�ឧត្ត្ Chris topher Baltazar MONTERO និងសស្ដេច សាយ ឈុ ំ

ទិែ្ឋភាព�នាុងជំនួបសវនាការ
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ចំខណ�ពតងឹងពតងី�ចំណង្តិ្តភាព និង�ិចចាសហតបតិ-
បត្តកិារនាំ្ �នូវផលតបសយជនស៍ៅវញិសៅ្�ជូនតបជាជន 
និងតបសទសទាងំពីរ។

រានតបសាសន�៍នាុងឱកាសសនារះ ឯ�ឧត្ត្ Chris topher 

Baltazar MONTERO បានខ្្ងអំណរ្ុរណចសំររះសស្្តច
តបធានតពឹទ្ធសភា ខែលបានចំណាយសពលសវលាែរ៏ាន
តថ្្អនុញ្្ញ តឱ្យឯ�ឧត្ត្ចូលជួបសខ្្តងការ្រួរស្ និង
ជតរាបលានាសពលសនរះ។ ឯ�ឧត្្ត បាន�តស់រា្គ ល់ថា �នាុង
អ�ុំងសពលសបស��្្មការទូតរបស់ឯ�ឧត្ត្សៅតពរះរាជា-
ណាចត��្្ុជា ឯ�ឧត្ត្បានទទួលសជា្រជយ័�ស៏ោយ
សាររានការោតំទពីសស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភា រែ្ឋសភា រាជ-
រោ្ឋ ភបិាល និងត្របស់ា្ថ បន័ជាតិ ខែលជំរុញឱ្យទំនា�ទ់ំនង
រវាងតបសទសទាងំពីរ�្្ុជា-ហវាីលីពីន រានការរ�ីចសត្ើន។ 
ជា្យួោនា សនរះ �នាុងអំ�ុងសពល៤ឆ្នា សំនរះ ឯ�ឧត្ត្បានស្ើល
សឃើញពីការរ�ីចសត្ើនរបស់តបសទស�្្ុជា�នាុងរយៈសពលែ្ី 
រានការខតបតបរួលខ្ាងំខាងខផនា�សហោ្ឋ រចនាស្្ន័្ធ  ្ និ
តតឹ្ខតសៅរាជធានីភនាសំពញសនារះសទ ្ឺររានការរ�ីចសត្ើនសៅ
ត្របទ់ី�ខនង្។ ទាងំអស់សនរះ បានឆ្ុរះបញ្ចា ំងពីអនា្រតែ៏
ភ្សឺាវា ងរបស់តបសទស�្្ុជាសតកា្ការែឹ�នារំបស់រាជរោ្ឋ -
ភបិាល ខែលរានសស្្តចអ្រ្គ្ហាសសនាបតីសតសជា ហ៊ុន 
មសន ជានាយ�រែ្ឋ្នន្ត ី្រឺសធវាើឱ្យតបសទស�្្ុជាទទួលការ
អភវិឌ្ឍ សន្តិភាព និងស្ថិរភាព។

ឯ�ឧត្្ត  Chris topher Baltazar MONTERO បាន
ជតរាបជូនសស ្្តចតបធានតពឹទ្ធសភាថា �នាុងអ�ុំងសបស�-
�្្មការទូតរបស់ឯ�ឧត្ត្សៅតពរះរាជាណាចត��្្ុជា 
សា្ថ នទូតហវាីលីពីនបានសត្ចនូវស្ទិ្ធផលធំៗពីរ ្ឺរការ
សរៀបចែំំសណើ រទស្សន�ិចចារបស់តបធានាធិបតីហវាីលីពីន ្�

បំសពញទស្សន�ិចចាជាផ្ូវការសៅតពរះរាជណាចត��្្ុជា
ចំនួន២ែង និងការសរៀបចែំំសណើ រទស្សន�ិចចារបស់សស្្តច
អ្រ្គ្ហាសសនាបតីសតសជា ហ៊ុន មសន នាយ�រែ្ឋ្នន្តី ថន
តពរះរាជាណាចត��្្ុជា សៅកានត់បសទសហវាលីីពីន �នាុង
ឱកាសខែលតបសទសហវាីលីពីនសធវាើជាតបធានអាស៊ាន។

ឯ�ឧត្ត្ Chris topher Baltazar MONTERO បាន
�តស់រា្គ ល់សឃើញថា  ទំនា�ទ់ំនង្តិ្តភាព  សា្្រ្គីភាព 
និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការរវាងសភាថនតបសទសទាងំពីរ �នាុង
ត�បែណ័្ឌ សទវាភា្ីរ និងត�បែណ័្ឌ សភាតំបន ់និងអន្តរជាតិ 
ជាអាទិ៍៖�នាុងIPU, AIPA, APA, APPF។ ជា្យួោនា សនរះ 
ឯ�ឧត្្ត  Christopher Baltazar MONTERO បានជតរាប
ជូនសស្្តចតបធានតពឹទ្ធសភាថា សា្ថ នទូតហវាីលីពីនរាន
សសច�្តីរ�ីរាយសោយបានរួ្ ចំខណ�ជួយ�បណ្តុ រះបណា្ត ល
ភាសាអងស់្រ្សែល់្នន្តីរាជការ ថនអ្រ្គសលខាធិការោ្ឋ ន
តពឹទ្ធសភា សហើយសង្ឃឹ្ ថា �ិចចាសហតបតិបត្តិការថនការ
បណ្តុ រះបណា្ត លភាសាអងស់្រ្សសនរះ នឹងសធវាើបន្តសទៀតនាសពល
ខាង្ុែសនរះ៕

(អត្ថបទ៖ សលា� នុត សចចាៈ រូបភាព៖ សលា� ្រង ់យ៉ា រនី)

សស ្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំ្តរូបអនុសសាវរយីជា្យួនឹងឯ�អ្រ្គរែ្ឋទូតហវាីលីពីន

ទិែ្ឋភាព�នាុងជំនួបសវនាការ



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
7

សម្តេចប្រ្ុខរដ្ឋសតេទីីទទួលជ្ួរសវនាការ
ជា្ួយនាយករដ្្ឋ ននតេីមនប៉ា ល់

នាតពឹ�ថ្ងៃទី១៤  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៩  សវលាសរា៉ា ង 

១០:១៥នាទី សៅវរិានតពឹទ្ធសភា សស ្្តចវបិុលសសនាភ�្តី 

សាយ  ឈុ ំ តប្ុែរែ្ឋស្តីទី  ថនតពរះរាជាណាចត��្្ុជា 

បានទទួលជួបសវនាការជា្យួនឹងឯ�ឧត្្ត   ខាត់ហ្កា  

បបសាទ សារា៉ា  អូល ីនាយ�រែ្ឋ្នន្តី ថនសាធារណរែ្ឋ 

សហពន័្ធតបជាធិបសតយ្យសនបា៉ា ល់ �នាុងឱកាសខែលឯ�ឧត្ត្

ែឹ�នា្ំរណៈតបតិភូ្ �បំសពញទស្សន�ិចចាផ្ូវការសៅតពរះ-

រាជាណាចត��្ុ្ជា។

សៅ�នាុងឱកាសសនារះ  ឯ�ឧត្ត្  ខាត់ហ្កា   បបសាទ 

សារា៉ា  អូល ីបានសខ្្តងនូវសសច�្តីរ�ីរាយ និងខ្្ងអំណរ

្ុរណយ៉ា ងតជាលសតរៅចសំររះសស្្តចតប្ុែរែ្ឋស្តីទី  ខែល

បានចំណាយសពលសវលាែរ៏ានតថ្្ទទួលជួប្រណៈតបតិភូ

នាឱកាសសនរះ និងសូ្អបអរសាទរចសំររះសស ្្តចវបិុល-

សសនាភ�្តី  សាយ  ឈុ ំ តតរូវបានសតជើសតាងំជាតបធាន

តពឹទ្ធសភា  សហើយសោរពចាតទុ់�សស្្តចជាអនា�រួ្ ចខំណ�

ែសំ៏ខាន�់នាុងការ�សាងអភវិឌ្ឍតបសទស�្្ុជា។

តា្រយៈសស្ដេចតប្ុែរែ្ឋស្តីទី ឯ�ឧត្្ត នាយ�រែ្ឋ្នន្តី
សនបា៉ា ល់  សូ្សខ្្តងនូវោរវ�ិចចាែែ៏ង្ែ់្ស់ពីថានា �ែ់ឹ�នាំ

ជានែ់ស់្ ថនតបសទសសនបា៉ា ល់ ថាវា យតពរះពរបវរ្ហាតបសសើរ

ចំសររះតពរះ�រុណាតពរះបាទសស្្តចតពរះបរ្នា្ នមោតតេ្ 

សហី្ុនី តពរះ្ហា�្សតត ថនតពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា។

ឯ�ឧត្ត្នាយ�រែ្ឋ្នន្តីសនបា៉ា ល់បានជតរាបជូនអំពី 

សា្ថ នភាពទូសៅរបស់តបសទសសនបា៉ា ល់ ជាពិសសសតបសទស

សនបា៉ា ល់�រ៏ានតបពន័្ធសភាពីរថានា �ែូ់ចតបសទស�្្ុជាខែរ

្រឺសភាតំណាង និងរែ្ឋសភា។ ឯ�ឧត្ត្រានសសច�្តីសង្ឃឹ្
ថា សភាថនតបសទសទាងំពីរនឹងសធវាើការទំនា�ទ់ំនង និងផ្្ស់-

បដេូរបទពិសសាធនោ៍នា សៅវញិសៅ្�  ជាពិសសសសភាថន

តបសទសទាងំពីរបានបសងកាើតត�រុ្្តិ្តភាពសទវាភា្ីរ សែើ្្ោីតំទ

ោនា សៅវញិសៅ្�សលើឆ្�អន្តរជាតិ  និងសធវាើឱ្យទំនា�ទ់ំនង

និង�ិចចាសហតបតិបត្តកិារ  ថនតបសទសទាងំពីរកានខ់តខ្ាងំក្ា

ខ្្សទៀត។

ឯ�ឧត្ត្នាយ�រែ្ឋ្នន្តីសនបា៉ា ល់បានរ្្�ឹថា  តបសទស

ទាងំពីររានទំនា�ទ់ំនងការទូតជា្យួនឹងោនា តាងំពីយូរលង់

ណាស់្�សហើយ រាន្ូលោ្ឋ នវប្ធ្ ៌អរយិធ្ ៌និងតបថព-

ណីតបហា�ត់បខហលោនា ។  ឯ�ឧត្្ត នាយ�រែ្ឋ្នន្តី  បាន

ជតរាបជូនសស្្តចតប្ុែរែ្ឋស្តីទីថា ឯ�ឧត្ត្ធ្ាបប់ានសៅ

ទស្សន�ិចចាសៅសែត្តសសៀ្រាប  សឃើញថាតបាសាទអង្គរវត្ត

រានល�្ខណៈតសសែៀងោនា សៅនឹងតបាសាទនានាសៅ�នាុង

តបសទសសនបា៉ា ល់ សហើយការតប�បរបរអាជីវ�្្មរបស់តបជា-

ឯ�ឧត្្ត  ខាតហ់ាកា  តបាសាទ សារា៉ា  អូលី និងសស្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុំ

ទិែ្ឋភាព�នាុងជំនួបសវនាការ
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ពលរែ្ឋរានភាពតសសែៀងោនា  តបជាជនរានការរសួរាយរា�-់

ទា� ់ ជាពិសសសតបសទសទាងំពីររានជំសនឿសលើតពរះពុទ្ធ-

សាសនាែូចោនា ។

�នាុងនា្្រណៈតបតិភូ  ឯ�ឧត្ត្នាយ�រែ្ឋ្នន្តីបាន

តបសិទ្ធពរ  សូ្ឱ្យតពរះរាជាណាចត��្្ុជាកានខ់តរានវបិុល-

ភាពខ្ាងំក្ាខ្្សទៀត។ ឯ�ឧត្ត្បានបញ្ជ �ថ់ា តបសទស

ទាងំពីរ(�្ុ្ជា-សនបា៉ា ល់)រានតបវត្តិតបយុទ្ធតបឆ្ងំនឹងការ

ឈ្្នរន  និងការររតបសទសពីការ្រំរា្�ំខហងពីខាង

សត្  សហើយតបសទស�្្ុជា�ធ្៏ាបឆ់្ងកាតក់ារលំបា�ជា

សតចើនជាពិសសសការឆ្ងកាតនូ់វរបបតបល័យពូជសាសន។៍

តបសទសសនបា៉ា ល់សូ្ចូលរួ្ រខំល�ទុ�្ខលំបា�របស់តបជា-

ពលរែ្ឋ�្្ុជាខែលបានឆ្ងកាតស់ៅ�នាុងរបបតបល័យពូជ-

សាសន។៍

ឯ�ឧត្្ត នាយ�រែ្ឋ្នន្តីបានវាយតថ្្ែ្ស់ចំសររះការ

រ�ីចសត្ើន និងការអភវិឌ្ឍសលើត្របវ់ស័ិយ ខែលសធវាើឱ្យជីវភាព

របស់តបជាពលរែ្ឋរានការផ្្ស់បដេូរ សហើយធុរ�ិចចាសៅតបសទស

�្ុ្ជារានការស�ើនស�ើងជាបន្តបនាទា ប។់ អវាីៗខែលឯ�ឧត្ត្

ធ្ាបប់ានសឃើញពី្ុន្�  តបសទស�្ុ្ជាសុទ្ធខតរានការ

ផ្្ស់ប្តូរខតបតបរួលទាងំអស់។

ជា្យួោនា សនរះ ឯ�ឧត្ត្នាយ�រែ្ឋ្នន្តីសនបា៉ា ល់ �ប៏ាន

ជតរាបជូនសស្្តចតប្ុែរែ្ឋស្តីទីថា  តបសទសសនបា៉ា ល់ធ្ាប់

ជួបការលំបា�  និងជសរ្ារះថផទា�នាុង  ្ ុននឹងសឆ្្រះសៅរ�បាន

សន្តិភាព  និងការបតងរួបបតងរួ្ជាតិនាឱំ្យបសងកាើតបាននូវ

សា្ថ បន័នីតិប្ ្្ញ ត្តិ និងរោ្ឋ ភបិាល តា្រយៈការសបារះសឆ្នា ត។

សពវាថ្ងៃសនរះ តបសទសសនបា៉ា ល់�ំពុងខតែិតែំអនុវត្តតា្រែ្ឋ-

ធ្្មនុ ្្ញ  សែើ្្ធីានានូវសន្តភិាពទូទាងំតបសទស។ សៅ�នាុង

ឆ្នា �ំន្ងសៅសនរះ សសែ្ឋ�ិចចារបស់តបសទសសនបា៉ា ល់ �រ៏ានការ

ស�ើនស�ើងរហូតសៅែល់ ៧ភា្ររយ នាឱំ្យកាតប់ន្ថយបាន

នូវភាពត�ីត�របស់តបជាពលរែ្ឋ។  តបសទសសនបា៉ា ល់�ំពុង

ខតែិតែំស�ៀង្ររអនា�វនិិសយ្រទុនពីខាងសត្តបសទស សែើ្្ី
ជំរុញបខន្ថ្សៅសលើការវនិិសយ្រទុនសៅ�នាុងតបសទសខែល

រានតសាប។់

សឆៀ្ត�នាុងឱកាសសនារះ  ឯ�ឧត្ត្នាយ�រែ្ឋ្នន្តី�ប៏ាន

សោរពអស ជ្ ើញសស្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំអស ជ្ ើញ

សៅបំសពញទស្សន�ិចចាផ្ូវការសៅតបសទសសនបា៉ា ល់ �នាុងសពល

សវលាស្តសបណា្យួ។

�នាុងតពរះបរ្នា្តពរះ�រុណាតពរះបាទសស ្្តចតពរះបរ្-

នា្ នមោតតេ្ សហី្ុនី តពរះ្ហា�្សតត ថនតពរះរាជា-

ណាចត��្ុ្ជា  និងតបជាជន�្ុ្ជា  តពឹទ្ធសភា  រែ្ឋសភា 

រាជរោ្ឋ ភបិាល  និង�នាុងនា្សស្្តចផ្ទា ល់  សស្្តចវបិុល-

សសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំបានសខ្្តងនូវការសាវា ្រ្នយ៍៉ា ង

��ស់ ្្ត ចសំររះែំសណើ រទស្សន�ិចចាផ្ូវការរបស់ឯ�ឧត្ត្ និង

្រណៈតបតិភូទាងំអស់ សៅសលើទ�ឹែីថនតពរះរាជាណាចត�-

�្្ុជា។ ែំសណើ រទស្សន�ិចចានាឱកាសសនរះរានសារសំខាន ់

និងបានរួ្ ចំខណ�ែធ៏ំសធងែល់ការពតងឹងពតងី�ចំណង

្តិ្តភាព  និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការល្អ  និងនាំ្ �នូវឧត្ត្

តបសយជនែ៍ធ៏ំសធងសតរាបត់បជាជន  និងតបសទសទាងំពីរ 

ទាងំសពលបចចាុប្ននា និងនាសពលអនា្រត។

សស្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំបានរនំានូំវតពរះ-

រាជបណា្ត ំសួរសុែទុ�្ខពីតពរះ�រុណាតពរះបាទសស្្តចតពរះ-

ទិែ្ឋភាព�នាុងជំនួបសវនាការ
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បរ្នា្ នមោតតេ្ សហី្ុនី តពរះ្ហា�្សតត ថនតពរះ-

រាជាណាចត��្្ុជា  ពីសស ្្តចតពរះ្ហា�្សតតី  តពរះវររាជ

រាតាជាតិខែ្មរ ជូនចសំររះឯ�ឧត្ត្នាយ�រែ្ឋ្នន្តី និងសលា�

ជំទាវ  និងតពរះរាជបណា្ត ំសួរសុែទុ�្ខចំសររះសលា�ជំទាវ

តបធានាធិបតី  ថនសាធារណរែ្ឋសហពន័្ធតបជាធិបសតយ្យ

សនបា៉ា ល់។

សស្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំបានរ្្�ឹថា តបសទស

ទាងំពីររានទំនា�ទ់ំនងការទូតរានរយៈសពល៥៥ឆ្នា ំ្ �

សហើយ ទំនា�ទ់ំនងសនរះតតរូវបានបសងកាើតស�ើងសោយសានា តពរះ-

ហស្តតពរះ�រុណាតពរះបាទ សស្្តចតពរះ នមោតតេ្ សហីនុ 

“តពរះបរ្រតនសកាែ្ឋ” និងថានា �ែ់ឹ�នាសំនបា៉ា ល់ជំនាន់្ ុន។ 

ទំនា�ទ់ំនងសនរះតតរូវបានែិតែំបន្តពូនតជំឱ្យកានខ់តសីុជសតរៅ

ខ្្សទៀតសោយថានា �ែ់ឹ�នាជំំនានស់តកាយ។ 

សស ្្តចតប្ុែរែ្ឋស្តីទី បានសខ្្តងនូវសសច�្តីរ�ីរាយ និង

សពញចិត្តសោយបានស្ើលសឃើញពីការរ�ីចសត្ើន ថនចំណង

្តិ្តភាព និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការរវាងតបជាជន និងតបសទស

ទាងំពីរ។ ថានា �ែ់ឹ�នាជំានែ់ស់្ថនរោ្ឋ ភបិាលតបសទសទាងំ

ពីរ  បានផ្្ស់ប្តូរទស្សន�ិចចាោនា សៅវញិសៅ្�។  �្្ុជា-

សនបា៉ា ល់ បានបន្តោតំទោនា សៅវញិសៅ្�សៅ�នាុងត�បែណ័្ឌ

�ិចចាសហតបតិបត្តិការសលើសវទិកាអន្តរជាតិ។  ការោតំទសនរះ 

បានជរះឥទ្ធពិលជាវជិជរានែល់ការរួ្ ចំខណ�ខ្រ�សាសន្ត-ិ

ភាព សន្តសុិែ ស្ថិរភាព និងការអភវិឌ្ឍសៅ�នាុងតំបន ់និង

អន្តរជាតិ។ 

សស្្តចតប្ុែរែ្ឋស្តីទីបានជតរាបថា សស្្តចអ្រ្គ្ហា-

សសនាបតីសតជា ហ៊ុន មសន នាយ�រែ្ឋ្នន្តី  ថនតពរះរាជា-

ណាចត��្ុ្ជា  បានអស ជ្ ើញបំសពញទស្សន�ិចចាជាផ្ូវការ 

និងចូលរួ្ �ិចចាតបជំុ�ំពូលអាសីុ-បា៉ា សីុហវាិ�សៅតបសទស

សនបា៉ា ល់ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវចិ្ិកា ែល់ថ្ងៃទី១ ខែធនាូ ឆ្នា ំ

២០១៨  និងទស្សន�ិចចារបស់ឯ�ឧត្ត្សៅតពរះរាជាណា-

ចត��្ុ្ជា�នាុងឱកាសសនរះ  ជាការតកាលផ្ូវសឆ្្រះសៅកាន់

ស�រាជរុងសរឿងថនទំនា�ទ់ំនងតបសទសទាងំពីរ និងជាកាលា-

នុវឌ្ឍភាពថនទំនា�ទ់ំនង និង�ិចចាសហតបតិបត្តកិារសលើត្រប់

វស័ិយ តប�បសោយវឌ្ឍនភាព វបិុលភាពសតរាបត់បជាជន

និងតបសទសទាងំពីរនាសពលអនា្រត។

សស្្តចតប្ុែរែ្ឋស្តីទរីានជំសនឿសជឿជា�ថ់ា ទំនា�ទ់ំនង

និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការសលើវស័ិយនសយបាយ  វប្ធ្ ៌

អបរ់ ំ�សិ� ្្ម រណិជជ� ្្ម វនិិសយ្រ និងសទសចរណ៍ និង

ការផ្្ស់ប្តូររវាងតបជាជន  និងតបជាជន  ឱ្យបានកានខ់ត

រានការរ�ីចសត្ើនស�ើងខ្្សទៀតនាសពលអនា្រត។ 

ជា្យួោនា សនរះខែរ សស ្្តចបានសខ ្្តងនូវការអបអរសា-

ទរចំសររះវឌ្ឍនភាពខផនា�សសែ្ឋ�ិចចា និងសង្គ្របស់តបសទស

សនបា៉ា ល់ សតកា្ការែឹ�នារំបស់ឯ�ឧត្្ត នាយ�រែ្ឋ្នន្តី និង

ថានា �ែ់ឹ�នាជំានែ់្ស់របស់តបសទសសនបា៉ា ល់  តបជាជនសន-

បា៉ា ល់នឹងបន្តរ�ីចសត្ើនតប�បសោយវឌ្ឍនភាព និងវបិុល-

ភាព។

តា្រយៈឯ�ឧត្ត្តបធាន្រណៈតបតិភូ  សស្្តចតប្ុែ

រែ្ឋស្តីទី បានផ្្ត សំផញើនូវការសួរសុែទុ�្ខសោយសសច�្តីសោរព

រាបអ់ានអំពី សស្្តចជូនចំសររះឯ�ឧត្ត្តបធានសភាតំណាង

(សភាជានែ់ស់្) និងសលា�ជំទាវ។ ជា្យួោនា សនរះ សស្្តច

សង្ឃឹ្ ថា តពឹទ្ធសភា�្ុ្ជា និងសភាតំណាងសនបា៉ា ល់ នឹង

បសងកាើនទំនា�ទ់ំនង និង�ិចចាសហតបតិបត្តកិារកានខ់តជិតសនាិទ្ធ

ខ្្សទៀត។

សៅ�នាុងឱកាសសនារះ សស្្តចតប្ុែរែ្ឋស្តីទីបានអស ជ្ ើញ

ឯ�ឧត្ត្តបធានសភាតំណាងសនបា៉ា ល់ ្�បសំពញទស្សន-

�ិចចាសៅតពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា �នាុងសពលសវលាស្តសប

ណា្យួ៕

(អត្ថបទ៖ សលា� នុត សចចាៈ រូបភាព៖ សលា� ្រង ់យ៉ា រនី)

សស្្តចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំអស ជ្ ើញ្តរូបអនុសសាវរយី
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ឯកឧតតេ្ប្រធានសតេទីីប្រឹទ្ធសភាជួ្រសវនាការជា្ួយនរឹងអនុរដ្ឋ្ននតេីបកសងួ
ទំនាក់ទំនងអនតេរជាតិ ននគណៈករាមា ធិការ្ជ្ ិ្ ្រក្សកុ្ មាុយនីសតេចិន

នារសសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវលាសរា៉ា ង
១៥:០០នាទី សៅវរិានតពឹទ្ធសភា ឯ�ឧត្ត្ មទ្ ងន 
តបធានស្តីទតីពឹទ្ធសភា ថនតពរះរាជាណាចត��្្ុជា បាន
ទទួលជួបសវនាការជា្យួនឹងឯ�ឧត្ត្ វ៉ា ង យ៉ា ងជុន 
អនុរែ្ឋ្នន្តីត�សួងទំនា�ទ់ំនងអន្តរជាតិ  ថន្រណៈ�រា្ម ធិការ
្ជ្ិ្ ប�្ស�ុ្្មុយនីស្តចិន  �នាុងឱកាសខែលឯ�ឧត្ត្ែឹ�នាំ
្រណៈតបតិភូ្�បសំពញទស្សន�ិចចាផ្ូវការសៅតពរះរាជាណា-
ចត��្្ុជា។

�នាុងនា្តពឹទ្ធសភា និង�នាុងនា្ឯ�ឧត្ត្ផ្ទា ល់ ឯ�ឧត្ត្ 
មទ្ ងន បានសខ្្តងនូវការសាវា ្រ្នយ៍៉ា ង��ស់ ្្ត ជាទី
បំផុត  និងវាយតថ្្ែ្ស់ចំសររះែំសណើ រទស្សន�ិចចារបស់
ឯ�ឧត្ត្ វ៉ា ង យ៉ា ងជុន និង្រណៈតបតិភសូៅសលើទ�ឹែី
ថនតពរះរាជាណាចត��្្ុជានាឱកាសសនរះ។ តា្រយៈែំសណើ រ
ទស្សន�ិចចារបស់ឯ�ឧត្ត្សៅតពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា�នាុង
ឱកាសសនរះ ពិតជារានសារសំខាន ់និងរានអត្ថនយ័ធសំធង

�នាុងការពតងឹងពតងី�នូវចំណង្តិ្តភាព  សា្្រ្គីភាពជា
តបថពណី  និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការត្របត់ជរុងសតជាយរវាង
សភា រោ្ឋ ភបិាល និងតបជាជនថនតបសទសទាងំពីរ។

សឆ្ៀត�នាុងឱកាសសនរះ ឯ�ឧត្ត្ មទ្ ងន បានរនំានូំវ
ការសួរសុែទុ�្ខពីសំណា�ស់ស្ដេចវបិុលសសនាភ�្តី សាយ 
ឈុ ំតប្ុែរែ្ឋស្តីទីជូនចំសររះឯ�ឧត្្ត  វ៉ា ង យ៉ា ងជុន 
និង្រណៈតបតិភូ តព្ទាងំថានា �ែ់ឹ�នា្ំរណប�្ស�ុ្្មុយនីស្ត
ចិន។ ែំសណើ រទស្សន�ិចចារបស់ឯ�ឧត្្ត នាសពលសនរះ ្ឺរ
ចំសពលខែលតបសទស�្្ុជា�ំពុងសតតៀ្សរៀបចំការសបារះសឆ្នា ត
សតជើសសរ ើសត�រុ្តបឹ�សារាជធានី  សែត្ត  ត�រុង  តសរុ�  ែណ្ឌ  
អាណត្តិទី៣។ ការសបារះសឆ្នា តសនរះ នឹងរួ្ ចំខណ�ខ្្សទៀត
ែល់ការពតងឹងតបជាធិបសតយ្យសៅថានា �ស់តកា្ជាតិ។

�នាុងនា្តពឹទ្ធសភា និង�នាុងនា្ឯ�ឧត្ត្ផ្ទា ល់ ឯ�ឧត្ត្ 
មទ្ ងន បានសខ្្តងនូវការអបអរសាទរចសំររះសជា្រជយ័
ថនការសរៀបចំសវទិកាស្តីពី ខែ្សត�វាត់្ យួ និងផ្ូវ្យួសលើ�
ទី២ និងសវទិកាសនទានាអរយិធ្អ៌ាសីុសលើ�ទី១ សៅទីត�រុង
សប៉ាកាងំ នាសពល�ន្ងសៅសនរះ តព្ទាងំ�នាុងឱកាសែួបសលើ�
ទី៧០ឆ្នា  ំថនថ្ងៃបសងកាើតសាធារណរែ្ឋតបជារានិតចិន ខែល
នឹងចូល្�ែល់�នាុងខែតុលាខាង្ុែសនរះ។  ឯ�ឧត្្ត  
មទ្ ងន បានអបអរសាទរ និងជូនពរឱ្យប�្ស រែ្ឋ �ែូ៏ចជា
តបជាជនចិនទាងំ្ូល សូ្បន្តសសត្ចបាននូវស្ទិ្ធផល
កានខ់តធសំធង  សែើ្្អីភវិឌ្ឍតបសទសចិនឱ្យសៅជាតបសទស
សង្្គ និយ្ទសំនើបតប�បសោយវបិុលភាពរងឹរា ំ តបជា-
ធិបសតយ្យ វប្ធ្ស៌ជឿនសលឿន សររសពញសោយភាពសុែ-
ែុ្រ្នា។

ឯ�ឧត្ត្ វា៉ា ង យ៉ា ងជុន និងឯ�ឧត្ត្ សទព ងន

ទិែ្ឋភាព�នាុងជំនួបសវនាការ
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ឯ�ឧត្ត្ មទ្ ងន បានអបអរសាទរ និងសកាតសរសសើរ
រោ្ឋ ភបិាល និងតបជាជនចិន ខែលបានអនុវត្តនន៍សយបាយ
ខ�ទត្ង ់និងសបើ�ចំហសោយសជា្រជយ័សធវាើឱ្យតបសទសចិន 
រានការរ�ីចសត្ើនខផនា�សសែ្ឋ�ិចចាសង្គ្យ៉ា ងខ្ាងំក្ា ក្ាយ
ជា្ហាអំណាចសសែ្ឋ�ិចចាទី២ រាន�ិតយានុភាពកានខ់តល្រីនទាឺ
និងរានតួនាទីកានខ់តធសំៅសលើឆ្�អន្តរជាតិ។ វឌ្ឍនភាព
របស់តបសទសចិន ្និតតឹ្ខតនាំ្ �នូវវបិុលភាពសតរាប់
តបជាជនចិនប៉ាុសណាណ រះសទ ខ្្ទាងំបានរួ្ ចំខណ�ែល់ការ
អភវិឌ្ឍ សៅបណា្ត តបសទសជា្តិ្តសផ្សងសទៀត រួ្ ទាងំតបសទស
�្្ុជាផងខែរ។ តបសទស�្ុ្ជាតបកានខ់ាជ បនូ់វសោលនសយ-
បាយចិន្យួ និងសូ្អរ្ុរណតបសទសចិន ខែលបានសធវាើ�ិចចា
សហតបតិបត្តកិារល្អ�នាុងការទបស់ាកា តប់ែិវត្តនព៍ណ៌សៅ
តបសទស�្ុ្ជា �ែូ៏ចជាការោតំទចំណាតក់ារតា្ផ្ូវចបាប ់
សែើ្្រី�សានូវឯ�រាជ្យ អធិបសតយ្យភាព សន្តភិាព ស្ថិរភាព
សៅតបសទស�្្ុជា។ តបសទសចិនខតងខតោតំទរាជរោ្ឋ ភបិាល 
និងតបជាជន�្ុ្ជា �នាុងការសតជើសសរ ើសរាោ៌អភវិឌ្ឍសង្គ្
តសបតា្បរបិទតបសទស�្្ុជា។

ឯ�ឧត្ត្ មទ្ ងន រានសសច�្តរី�ីរាយខែលបានសឃើញ
ថា ចំណង្តិ្តភាពជាតបថពណី និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការ
�នាុងភាពជាថែ្ូរយុទ្ធសានស្តត្របត់ជរុងសតជាយ តបសទស�្្ុជា 
និងតបសទសចិន តតរូវបានខ្បំប៉ានឱ្យកានខ់តរងឹរាែូំចខែ�ខ្ប
តប�បសោយទំនុ�ចិត្តនសយបាយែែ៏្ស់បំផុត។

ឯ�ឧត្ត្ មទ្ ងន បានខ្្ងអំណរ្ុរណចសំររះតបសទស
ចិនខែលបានរួ្ វភិា្រទានយ៉ា ងធសំធងែល់ការ�សាង និង
អភវិឌ្ឍនត៍បសទស�្្ុជា ការរ�ីចសត្ើនរបស់តបសទស�្្ុជា 
្និអាចកាតផ់្្ត ចប់ានពីការជួយ�ឧបត្្ថ ្ភោតំទយ៉ា ងទាន់

សពលសវលា  និងរានតបសិទ្ធភាពពីប�្ស  រោ្ឋ ភបិាល  និង
តបជាជនចិនបានស�ើយ។  ជំនួយោតំទរបស់តបសទសចិន
្និតោនខ់តនាំ្ �នូវការអភវិឌ្ឍតបសទស�្ុ្ជាប៉ាុសណាណ រះ
សទ ្ឺរបានជួយ�ពតងឹងភាពជារាចា ស់ និងឯ�រាជ្យភាពរបស់
តបសទស�្្ុជាសទៀតផង។

ឯ�ឧត្ត្ មទ្ ងន បានបញ្ជ �ថ់ា �នាុងត�បែណ័្ឌ
�ិចចាសហតបតិបត្តិការសទវាភា្រីរវាងតពឹទ្ធសភា�្្ុជា និងសភា
តបឹ�សានសយបាយតបជាជនចិន �ត៏តរូវបានពតងី�ជាលំោប។់ 
ថានា �ែឹ់�នាសំា្ថ បន័ និង្រណៈ�្្មការជំនាញសភាថនតបសទស
ទាងំពីរ  បានផ្្ស់ប្តូរទស្សន�ិចចាោនា សៅវញិសៅ្�ជាបន្ត-
បនាទា ប។់ ជំនួយឧបត្្ថ ្ភរបស់សភាតបឹ�សានសយបាយតបជាជន
ចិន  និងរោ្ឋ ភបិាលចិន  ចំសររះតពឹទ្ធសភា�្្ុជាបានរួ្
ចំខណ�យ៉ា ងជា�ខ់ស្តងែល់ការពតងឹងសា្ថ បន័ និងសលើ�-
�្្ស់ស្ត្ថភាពការង្ររបស់្នន្តីរាជការ  ថនអ្រ្គសលខាធិ-
ការោ្ឋ នតពឹទ្ធសភា�្ុ្ជា។

ឯ�ឧត្្ត  មទ្ ងន បានវាយតថ្្ែស់្ចំសររះតួនាទី
អន្តរជាតិរបស់តបសទសចិន  ខែលបាននាំ្ �នូវសន្តិភាព 
ស្ថិរភាព សន្តិសុែ និងការអភវិឌ្ឍសសែ្ឋ�ិចចា�នាុងតំបន ់និង
ពិភពសលា�។ តបសទស�្្ុជាោតំទយ៉ា ងសពញទំហឹងចំសររះ
្រំនិតផដេួចសផដេើ្របស់ឯ�ឧត្ត្ សុ ីជិនភីង ខែលបានបសងកាើត
ស�ើងនូវសោលនសយបាយខែ្សត�វាត់្ យួផ្ូវ្យួ និងធនាោរ
វនិិសយ្រសហោ្ឋ រចនាស្្ន័្ធអាសីុ(AIIB) តព្ទាងំ�ិចចាសហ-
តបតិបត្តិការចិនអាស៊ាន អាស៊ានប�ូ៣ តំបនរ់ណិជជ�្្ម
សសរចីិន អាស៊ាន និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការស្្រង្គឡាន-
ឆ្ង។ តបទស�្្ុជានឹងទទួលបាននូវផលតបសយជនយ៍៉ា ង
សតចើនពី�ិចចាសហតបតិបត្តិការទាងំអស់ខាងសលើសនរះ។

ទិែ្ឋភាព�នាុងជំនួបសវនាការ
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ឯ�ឧត្្ត   មទ្  ងន  បានបញ្ជ �អ់ំពីការសបដេជាញ ចិត្តយ៉ា ង
្ុតរាបំន្តសហការយ៉ា ងជិតសនាិទ្ធជា្យួនឹងតបសទសចិន 
សែើ្្ជីំរុញការផ្្ស់បដេូរតបាស័យទា�ទ់ងរវាងសភា រោ្ឋ -
ភបិាល �ែូ៏ចជាតបជាជន និងតបជាជន និងបន្តសលើ��្្ស់
ចំណង្តិ្តភាពជាបងប្អូន និង�ិចចាសហតបតិបត្តិការ ភាពជា
ថែ្ូរយុទ្ធសានស្តត្របត់ជរុងសតជាយ សែើ្្ផីលតបសយជនរ៍បស់
តបជាជនថនតបសទសទាងំពីរ និងសែើ្្សីន្តភិាព វបិុលភាព
រួ្ សៅ�នាុង និងសត្តំបន។់ តបសទស�្ុ្ជា និងតបសទសចិន 
្រឺជាអនា�ជិតខាងល្អ ្តិ្តល្អ និងជាថែ្ូរល្អ។

ឯ�ឧត្្ត  មទ្ ងន បានជូនពរឱ្យ្រណប�្ស�ុ្្មុយនីស្ត
ចិន ខែលរានឯ�ឧត្ត្ សុ ីជីនភីង ជាស្ែឹ�នាសំនាូល 
សសត្ចបាននូវ�្តីសុបិន្តចិន សែើ្្ខីតបក្ាយតបសទសចិន ជា
្ហាអំណាចតបសទសសង្្គ និយ្ទំសនើប�នាុងយុ្រស្យ័
្្មី និងសូ្តបសិទ្ធពរជូនែល់ឯ�ឧត្្ត តបធាន និងសរាជ�ិ
្រណៈតបតិភូទាងំអស់ សូ្រានសុែភាពល្អបរបិូណ៍ និង
ទទួលបាននូវភាពរ�ីរាយ�នាុងឱកាសសានា �ស់ៅ�នាុងតបសទស
�្្ុជា។

នាឱកាសសនារះ ឯ�ឧត្្ត  វ៉ា ង យ៉ា ងជុន បានខ្្ង
អំណរ្ុរណយ៉ា ងតជាលសតរៅចំសររះឯ�ឧត្ត្តបធានស្តីទី
តពឹទ្ធសភា ខែលបានចំណាយសពលែរ៏ានតថ្្ ទទួលជួប
្រណៈតបតិភូនាឱកាសសនរះ។ សឆ្ៀតឱកាសសនារះ ឯ�ឧត្ត្
�ប៏ានផ្្ត សំផញើការសួរសុែទុ�្ខពីឯ�ឧត្ត្តបធានសភាតបឹ�សា
នសយបាយតបជាជនចិន និងឯ�ឧត្ត្រែ្ឋ្នន្តីត�សួងទំនា�-់
ទំនងអន្តរជាតិប�្ស�ុ្្មុយនីស្តចិន ជូនចសំររះសស្ដេចវបិុល-
សសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំតប្ុែរែ្ឋសដេីទី ថនតពរះរាជាណាចត�
�្្ុជា។

ឯ�ឧត្ត្ វ៉ា ង យ៉ា ងជុន បានវាយតថ្្ែ្ស់ចំសររះ
ការរ�ីចសត្ើនរបស់តបសទស�្្ុជា ជាពិសសសរាជធានីភនាសំពញ
រានការអភវិឌ្ឍយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស សតកា្ការែឹ�នារំបស់
រាជរោ្ឋ ភបិាល�្ុ្ជា ខែលរានសស ្្តចអ្រ្គ្ហាសសនាបតី-
សតសជា ហ៊ុន មសន ជាតប្ុែ សធវាើឱ្យវស័ិយសសែ្ឋ�ិចចារបស់
តបសទស�្ុ្ជារានសនទាុរះរ�ីចសត្ើនជាលំោប។់ 

ឯ�ឧត្ត្ វ៉ា ង យ៉ា ងជុន បានបញ្ជ �អ់ំពីសោលបំណង
របស់្រណៈតបតិភខូែល្�បសំពញទស្សន�ិចចាសៅតពរះរាជា-
ណាចត��្្ុជានាសពលសនរះ ្រឺសែើ្្ជីំរុញ�ិចចាសហតបតិ-

បត្តិការរវាងតបសទសទាងំពីរឱ្យកានខ់តឈ្នសៅ្ុែខ្្
សទៀត។ 

ឯ�ឧត្ត្ វ៉ា ង យ៉ា ងជុន បានសកាតសរសសើរ និង
ខ្្ងអំណរ្ុរណចសំររះតបសទស�្្ុជាខែលបានោតំទនូវ
្រំនិតផដេួចសផដេើ្ ខែ្សត�វាត់្ យួ ផ្ូវ្យួ។ ជាពិសសសខ្្ង
អំណរ្ុរណចសំររះតបសទស�្ុ្ជា ខែលបានរួ្ ចំខណ�
យ៉ា ងធំសធង�នាុងការោតំទការសរៀបចសំធវាើ�ិចចាតបជំុសវទិកា�ិចចា-
សហតបតិបត្តិការអន្តរជាតិខែ្សត�វាត់្ យួ ផ្ូវ្យួសលើ�
ទី២។ តា្រយៈសវទិកាសនរះ ្ឺរជាឱកាស្យួខច�រខំល�ែល់
ស�លសលា� តព្ទាងំតបសទស�្ុ្ជា�ប៏ានទទួលផល
តបសយជនពី៍ការចូលរួ្ យុទ្ធសានស្តខែ្សត�វាត់្ យួ និងផ្ូវ
្យួសនរះខែរ។ សវទិកា�ំពូលថនខែ្សត�វាត់្ យួ និងផ្ូវ្យួ
សលើ�ទី២សនរះ បានបញ្ជ �យ់៉ា ងចបាស់ថា សហ្រ្នអ៍ន្តរជាតិ
បានទទួលសា្គ ល់ និងរានការោតំទយ៉ា ងសពញទំហឹងចំសររះ
្រំនិតផដេួចសផដេើ្ខែ្សត�វាត់្ យួ និងផ្ូវ្យួ។ 

ឯ�ឧត្្ត  វ៉ា ង យ៉ា ងជុន បានជតរាបជូនថា នាខែ
្ិ្ ុនាខាង្ុែសនរះ ត�សួងទំនា�ទ់ំនងអន្តរជាតិ និង្រណៈ-
�រា្ម ធិការប�្សទីត�រុងចុងសីុន នឹងសរៀបចំសិកា្ខ សាលាស្តីពី
ការតភាជ បរ់វាងផ្ូវសោ� និងផ្ូវស្ុតទ សៅតបសទសចិន �នាុង
ត�បែណ័្ឌ ខែ្សត�វាត់្ យួ និងផ្ូវ្យួ។ 

ឯ�ឧត្្ត  វ៉ា ង យ៉ា ងជុន បានបញ្ជ �ថ់ា តបសទស
ចិនសូ្សសនាើសំុពតងឹងនូវទំនា�ទ់ំនង និង�ិចចាសហតបតិ-
បត្តិការរវាងតបសទសទាងំពីរ តា្រយៈការផ្្ស់ប្តូរែំសណើ រ
ទស្សន�ិចចារបស់ថានា �ែ់ឹ�នាតំបសទសទាងំពីរ សែើ្្បីសងកាើន
ទំនុ�ចិត្តោនា សៅវញិសៅ្�។

(អត្ថបទ៖ សលា� នុត សចចាៈ រូបភាព៖ សលា� ្រង ់យ៉ា រនី)

ឯ�ឧត្្ត  សទព ងន ្តរូបអនុសសាវរយីជា្យួ្រណៈតបតិភូប�្ស�ុ្្មុយនសី្តចនិ
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សក្មាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាបំ្រឹទ្ធសភាជ្ួរសមំណះសណំាលជា្ួយនរឹង
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធីម្្សងៗ

2នាតពឹ�ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩ សស្្តច
វបិុលសសនាភ�្ត ីសាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្ធសភា ថនតពរះរាជា-
ណាចត��្ុ្ជា បានអស ជ្ ើញសួរសុែទុ�្ខសលា�ជំទាវ ម្លេក 
ភីរណុ អតីតតបធានកា�បាទត�ហ្�្្ុជា ខែល�ំពុង
សតរា�ពយាបាលជំងឺសៅ្នទារីសពទ្យកាល់ខ្៉ាតត។

2នាតពឹ�ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សស ្្តចវបិុល-
សសនាភ�្ត ីសាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ
ែឹ�នា្ំរណៈតបតិភតូពឹទ្ធសភាថនតពរះរាជាណាចត��្្ុជា 
សោរពវញិ្្ញ ណ�្ខន្ធឯ�ឧត្ត្ឧត្ត្សសនីយ ៍មេ ដរឹកោញ ់
(Le Duc Anh) អតីតតបធានរែ្ឋ ថនសាធារណរែ្ឋសង្្គ និយ្
សវៀតណា្ សៅសា្ថ នទូតសវៀតណា្ តបចាតំពរះរាណាចត�
�្្ុជា ។

2នាលាងៃ ចថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សស្្តច 
វបិុលសសនាភ�្ត ីសាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្ធសភា ថនតពរះរាជា-
ណាចត��្្ុជា បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងពិធីបុណ្យសព
ឧបាសិកា ទា ្ុយមេង ខែលជាញាតិសៅជិតខាងផទារះ
សស ្្តច សៅស្រហោ្ឋ នសលែ24CEo ផ្ូវ222 ភូ្ 3ិ សង្កា ត់
បឹងរាងំ ែណ្ឌ ែូនសពញ រាជធានីភនាសំពញ។

2នាថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សស្្តចវបិុល-
សសនាភ�្តី សាយ ឈុ ំតបធានតពឹទ្ធសភាថនតពរះរាជាណា-
ចត��្ុ្ជា បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ ជា�ិត្តិយស�នាុងតពរះរាជពិធី
បុណ្យទាវា ទសរាស តចតត់ពរះនង្គល័ និងតពរះរាជពិធីតាងំ
ពិពរ័ណ៍ផលិតផល�សិ�្្ម  សិប្�្្ម�នាុងតសរុ�  សតកា្
តពរះរាជាធិបតីភាពែែ៏្ងែ់្ស់បំផុតរបស់តពរះ�រុណាតពរះបាទ
សស្្តចតពរះបរ្នា្ នមោតតេ្ សហី្ុនី តពរះ្ហា�្សតត
ថនតពរះរាជាណាចត��្្ុជា សៅទីតពរះខតស ស្ថិតសៅ�ី�ោ្ឋ ន
្រីរវីងសុ់ែខសនជយ័ �នាុងភូ្ តិតរងំអង្គ សង្កា តរ់កាសត្ 
ត�រុងែូនខ�វ សែត្តតាខ�វ។

2នាតពឹ�ថ្ងៃសៅរ ៍ទី២៧ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩ឯ�ឧត្ត្ 
សុរ្ឹ  កា អនុតបធានទី១តពឹទ្ធសភា ថនតពរះរាជាណាចត�
�្ុ្ជា បានអស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ
តបជាពលរែ្ឋចំណុរះសជើងវត្ត តពរះសង្ឃ ្រណៈ�្្មការ អាចារ្យ 
តព្ទាងំចុរះពិនិត្យការសាងសងស់្ទិ្ធផលនានា�នាុងវត្ត
សទពនិ្្មតិ សៅវត្តអញ្ចា ញ ស្ថិត�នាុងឃុតំ�សៅ តសរុ��ំចាយ-
រារ សែត្តថតពខវង៕
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ឯកឧតតេ្ អ៊ុក គង់ មធ្ើ្រទ្រង្ហា ញអំ្ ី ប្រឹទ្ធសភា 
ជូនសានសាតេ ចារ្យ សសិសានុសសិ្សវិទយាលយ័មកៀនសមងកា 

នារសសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវលាសរា៉ា ង
១៤:៣០នាទី ឯ�ឧត្ត្ អ៊ុក គង់  សរាជ�ិ្រណៈ� ្្មការ
ទី៦តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញសធវាើបទបង្ហា ញស្តីពី រចនាស្្ន័្ធ
តួនាទី និងភារ�ិចចារបស់តពឹទ្ធសភា ែល់សានសា្ត ចារ្យ សិសសា-
នុសិស្សថនវទិយាល័យស�ៀនសខងកា សែត្តសសៀ្រាប ចំនួន៥៥
នា� ់ ខែលអស ជ្ ើញ្�ទស្សន�ិចចាសិ�សាសឈវាងយល់អំពី
តពឹទ្ធសភា សៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងសជើង វរិានតពឹទ្ធសភា។

ឯ�ឧត្ត្ អ៊ុក គង ់បានជតរាបជូនសោយសសង្ខបអំពី 
តបវត្តិ និងសោលបំណងថនការបសងកាើតតពឹទ្ធសភា សែើ្្សីលើ�
�្្ស់ការបតងរួបបតងរួ្  ផ្សរះផសាជាតិ   និងពតងឹងស្ថិរភាព
នសយបាយ។ តពឹទ្ធសភា ថនតពរះរាជាណាចត��្្ុជា តតរូវបាន
បសងកាើតស�ើងវញិនាថ្ងៃទី២៥ ខែ្នីា ឆ្នា ១ំ៩៩៩ សោយការ
ខតងតាងំ។ ចាបពី់នីតិកាលទី២ តពឹទ្ធសភាស�ើតស�ើងតា្
រយៈការសបារះសឆ្នា តអស�ល ្ និចំសររះ តា្វធិសីតជើសសរ ើស
សឆ្នា តជាសរាងៃ ត។់  តពឹទ្ធសភារានសរាជិ�សស្មើនឹងរ�់
�ណា្ត លថនចំនួនសរាជិ�រែ្ឋសភា ្រឺរានចំនួន៦២រូប។ 
សរាជិ�២រូប ចាតត់ាងំសោយតពរះ្ហា�្សតត សរាជិ�២រូប
សតជើសតាងំសោយរែ្ឋសភាតា្្តិភា្រសតចើនសោយសតបៀប 
និងសរាជិ�៥៨រូបសទៀត  សតជើសតាងំសោយការសបារះសឆ្នា ត

ជាអស�ល សៅតា្បណា្ត ភូ្ភិា្រទាងំ៨ទូទាងំតបសទស។ 
អនា�សបារះសឆ្នា តសតជើសតាងំសរាជិ�តពឹទ្ធសភា  ្រឺជាសរា-
ជិ�ត�រុ្តបឹ�សាឃំុ សង្កា ត ់និងតំណាងរានស្ត�នាុងតំខណង។ 
អាណត្តិរបស់តពឹទ្ធសភារានចំនួន៦ឆ្នា ។ំ  ឯ�ឧត្ត្បាន
បញ្ជ �ថ់ា តពឹទ្ធសភារាន្ុែង្រសនាូលចំនួន៣ ្រឺ្ុែង្រនីតិ-
�្្ម ្ ុែង្រតា្ោនការអនុវត្តចបាប ់និង្ុែង្រតំណាង។ 
សត្ពី្ ុែង្រសនាូល  តពឹទ្ធសភារាន្ុែង្រោតំទចំនួន២
សទៀត ្រឺ្ុែង្រ�ិចចាសហតបតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង្ុែង្រ
អភវិឌ្ឍសា្ថ បន័។ �នាុងែំសណើ រការសរៀបចំ និងការតបតពឹត្តសៅ
របស់តពឹទ្ធសភា តពឹទ្ធសភាែឹ�នាសំោយតបធានចំនួន១រូប 
រានអនុតបធានទី១ និងទី២ ជួយ�សធវាើការឱ្យតបធានតពឹទ្ធសភា
សៅតា្ការខបងខច�ភារ�ិចចាពីតបធានតពឹទ្ធសភា។ តពទឹ្ធសភា
រាន្រណៈ�រា្ម ធិការអចិថនន្តយ ៍ ខែលជាអង្គការ�ំពូល
របស់សា្ថ បន័ �នាុងការែឹ�នាចំាតខ់ចងការង្ររបស់តពឹទ្ធសភា
និងរាន្រណៈ� ្្មការទាងំ១០របស់តពឹទ្ធសភា រានតួនាទី
ជាសសនាធិការឱ្យតពឹទ្ធសភា�នាុងបំសពញ្ុែង្រនីតិ�្្ម ្ុែ-
ង្រតតរួតពិនិត្យ និង្ុែង្រពត័រ៌ាន សោយធានាការតប្ូល
ពត័រ៌ានខែលរ�ព់ន័្ធនឹងស្ត្ថ�ិចចារបស់ែួ្ន ជូន្រណៈ-  
�រា្ម ធិការអចិថនន្តយត៍ពឹទ្ធសភា។  តពឹទ្ធសភារានអ្រ្គសលខា-
ធិការោ្ឋ នតពឹទ្ធសភា ខែលជាសសនាធិការផ្ទា ល់�នាុងការរា៉ា បរ់ង
�ិចចាការរែ្ឋបាល ហិរ ្្ញ វត្ថុ សន្តិសុែ និងសសវាទាងំឡាយ  
តព្ទាងំទំនា�ទ់ំនងសផ្សងៗទាងំ�នាុង និងសត្សា្ថ បន័។

បនាទា បពី់ប ច្ា បក់ារសធវាើបទបង្ហា ញរចួ្� សានសា្ត ចារ្យ និង
សិសសានុសិស្ស បានអស ជ្ ើញទស្សនាសាលតបជុំ្រណៈ-
�រា្ម ធិការអចិថនន្តយត៍ពឹទ្ធសភា សាលតបជុំសពញអង្គតពឹទ្ធ-
សភា និងអោរនានាសៅ�នាុងបរសិវណតពឹទ្ធសភា៕

(អត្ថបទ រូបភាព៖ សលា� នុត សចចាៈ)

 ឯ�ឧត្ត្ អ៊�ុ ្រង ់អស ជ្ ើញសធវាើបទបង្ហា ញ

ទិែ្ឋភាព�នាុងការសធវាើបទបង្ហា ញ�នាុងសាលសិកា្ខ សាលាខាងសជើងតពឹទ្ធសភា
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សក្មាភា្គណៈក្មាការទាងំ១០ប្រឹទ្ធសភា ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំនានា

2ឯ�ឧត្ត្ យ៉ាង់ មស្ តបធាន្រណៈ� ្្មការទី១

តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ែឹ�នា�ំិចចាតបជំុថផទា�នាុងត�រុ្សរាជិ�តពឹទ្ធសភាតបចាំ

ភូ្ភិា្រទី៨ សែើ្្ពីិភា�សាសលើរសបៀបវារៈ ទី១-សា្ត បរ់បាយ-

ការណ៍ស្តីពី លទ្ធផលថនការចុរះសិ�សាតសាវតជាវតប្ូល

ពត័រ៌ានអំពី តត្រូវការចាបំាច ់បញ្ហា តបឈ្ និងសំណូ្ពរ

របស់ត�រុ្តបឹ�សាឃុំ សង្កា ត ់សស្មៀន និងនាយប៉ាុស្តិ៍ន្ររបាល

សៅសែត្ត្ណ្ឌ ល្រិរ ីនិងទី២-បញ្ហា សផ្សងៗ នាថ្ងៃទី១០ ខែ

ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅសាលតបជំុ្រណៈ�្្មការទី១តពឹទ្ធ-

សភា។

-ែឹ�នា�ំិចចាតបជំុថផទា�នាុង្រណៈ�្្មការទី១តពឹទ្ធសភា ស្តីពី 

ការប�ូសរុបស�្្មភាពតបចាខំែឧសភា របស់្រណៈ�្្មការ

ទី១ និង�ិចចាតបជំុពិភា�សាការង្រ ស្តីពី ការសតតៀ្សរៀបចំ

សិកា្ខ សាលា SDG តសាវតជាវទូសៅ នាថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅសាលតបជុ្ំរណៈ� ្្មការទី១តពឹទ្ធសភា។

-ែឹ�នា�ំិចចាតបជំុការង្រ ស្តីពី ការសតតៀ្សរៀបចំអបអរ-

សាទរទិវា�ុរារអន្តរជាតិ ១្ិ្ ុនា ែួបសលើ�ទី៧០ នាថ្ងៃទី

២១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅសាលតបជំុ្រណៈ� ្្មការ

ទី១តពឹទ្ធសភា។

2ឯ�ឧត្ត្ ជា មជដ្ឋ តបធាន្រណៈ� ្្មការទី២

តពឹទ្ធសភាបាន៖

-អស ជ្ ើញែឹ�នា�ំិចចាតបជំុថផទា�នាុងត�រុ្សរាជិ�តពឹទ្ធសភា

តបចាភំូ្ ភិា្រទី១ សែើ្្ពីិភា�សាអំពី ការសរៀបចំសវទិកាសតកា្

តបធានបទ ការអនុវត្ត្វកិាថានា �ស់តកា្ជាតិ (រាជធានី ែណ្ឌ  

សង្កា ត)់ �នាុងការអភវិឌ្ឍ្ូលោ្ឋ ន សែើ្្បីសំពញសសវាជូន

តបជាពលរែ្ឋតប�បសោយសុវត្ថិភាព និងតបសិទ្ធភាព នា

ថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅសាលតបជុំ្រណៈ�្្មការ

ទី២តពឹទ្ធសភា។

-អនុញ្្ញ តឱ្យអង្គការសប្ុរសធ្ស៌្្រង្គ  (Mekong 
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Charity)  ចូលជួបពិភា�សាការង្រអំពី  ការង្រសប្ុរសធ្ ៌   

នាថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅសាលតបជំុ្រណៈ-

�្្មការទី២តពឹទ្ធសភា។

-អនុញ្្ញ តឱ្យសលា� Yao Jian Jun និងសលា� JIANG 

GUO RONG តំណាងត�រុ្ហុ៊នចិន សសៀងថហ អុីនធឺសណ-

សិនណល តិចណូ�ូជី ែូអិលធីឌី (សែ្បូឌា) សវ ៉ានយ៉ាុធអីុន 

ោស់សនសទាៀល  (Seanghai  International  Technology 

Co, Ltd Cambodia) ចូលជួបពិភា�សាអំពី ការវនិិសយ្រសៅ

�នាុងតបសទស�្្ុជា នាថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅ

សាលតបជុំ្រណៈ�្្មការទី២តពឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩ ្រណៈ� ្្មការ

ទី៣តពឹទ្ធសភា បានសបើ��ិចចាតបជំុថផទា�នាុងសតកា្អធិបតីភាព

ឯ�ឧត្្ត បណ្ឌិ ត ្៉ាុង ឫទ្ធ ីតបធាន្រណៈ� ្្មការ សែើ្្ី

សបារះសឆ្នា តសតជើសតាងំសលា�ជំទាវ  កង  មៅរធ៍ន  ជា

សលខាធិការ្រណៈ�្្មការ ជំនួសឯ�ឧត្្ត  ជុំ វង ខែល

បានទទួល្រណភាព សៅសាលតបជុំ្រណៈ�្្មការទី៣

តពឹទ្ធសភា។ 

2សលា�ជំទាវ ទី ្រូោ៉ា សុ ីតបធាន្រណៈ�្្មការទី៥

តពឹទ្ធសភាបាន៖

-អនុញ្្ញ តឱ្យសលា� Olivier Rodien តបធានសរា្រ្

សបស�� ្្ម � ្្មសិ�សាអាសីុ រាន្ូលោ្ឋ នសៅទីត�រុងហូជី្ញិ 

ថនសាធារណរែ្ឋសង្គ្និយ្សវៀតណា្ ចូលជួបពិភា�សា

ការង្រ នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅការយិល័យ

របស់សលា�ជំទាវ �នាុងវរិានតពឹទ្ធសភា។

-អស ជ្ ើញែឹ�នា�ំិចចាតបជំុថផទា�នាុង្រណៈ� ្្មការទី៥តពឹទ្ធ-

សភា សែើ្្ពីិភា�សាសលើរសបៀបវារៈ ទី១-រាយការណ៍អំពី

លទ្ធផលការង្រចូលរួ្ �ិចចាតបជំុ IPU សៅតបសទសកាតា 

និងចូលរួ្ �ិចចាតបជំុ APA សៅតបសទសរុស្ុស ីទី២-បូ�សរុប

លទ្ធផលការង្ររបស់្រណៈ�្្មការទី៥ តបចាខំែស្សា ឆ្នា ំ

២០១៩ និងទី៣-បញ្ហា សផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ំ

២០១៩ សៅសាលតបជំុ្រណៈ�្្មការទី៥តពឹទ្ធសភា។

2ឯ�ឧតដេ្ ្៉ាុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ តបធាន្រណៈ� ្្មការ

ទី៧តពឹទ្ធសភាបាន៖

-អស ជ្ ើញែឹ�នា�ំិចចាតបជំុថផទា�នាុង្រណៈ� ្្មការទី៧តពឹទ្ធ-
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សភា សែើ្្បី�ូសរុបលទ្ធផលការង្រតបចាខំែឧសភា ឆ្នា ំ

២០១៩ នាថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅសាលតបជំុ

្រណៈ� ្្មការទី៧តពឹទ្ធសភា។

-អនុញ្្ញ តឱ្យសលា� Olivier Rodien តបធានសរា្រ្

សបស�� ្្ម � ្្មសិ�សាអាសីុ ចូលជួបសខ្ដេងការ្រួរស្ នា

ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅសាលតបជុំ្រណៈ�្្មការ

ទី៧តពឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ គង់ 

សាោជ តបធាន្រណៈ� ្្មការទី៩តពឹទ្ធសភា បានអនុញ្្ញ ត

ឱ្យសលា� D´AGNESE Laurent ចូលជួបពិភា�សាការង្រ

ទា�ទ់ងនឹងវស័ិយអ្រ្គសិនីសៅតបសទស�្្ុជា សៅសាល

តបជំុ្រណៈ�្្មការទី៩តពឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ ្៉ា្ 

្ុ៊រននាង  តបធាន្រណៈ�្្មការទី១០តពឹទ្ធសភា  បាន

អស ជ្ ើញែឹ�នា�ំិចចាតបជំុថផទា�នាុង្រណៈ� ្្មការ  សែើ្្ពីិនិត្យ

ឆ្ងរបាយការណ៍ស� ្្មភាពការង្រ និងរបាយការណ៍្វកិា

តបចាខំែឧសភា និងសលើ�ទិសសៅការង្របន្ត សៅសាល

តបជំុ្រណៈ� ្្មការទី១០តពឹទ្ធសភា ។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ ្រ៉ាុល 

លរ្ឹ  អនុតបធាន្រណៈ�្្មការទី៤តពឹទ្ធសភា និងជាតបធាន

ត�រុ្សរាជិ�តពឹទ្ធសភាតបចាភំូ្ ភិា្រទី៤ បានអស ជ្ ើញែឹ�នាំ

�ិចចាតបជំុថផទា�នាុងត�រុ្ សែើ្្ពីិនិត្យពិភា�សាសលើ្រសតរាងចុរះ

តា្ោនលទ្ធផលការង្រសតកាយ សរៀបច�ំ ្្មវធិីជួបសំសណរះ-

សំណាលសៅសែត្តថប៉ាលិន សែត្តឧត្តររានជយ័ សែត្តសសៀ្រាប 

សែត្តបនាទា យរានជយ័  និងសែត្តបាតែ់ំបង       សៅសាលតបជុំ

្រណៈ�្្មការទី៤តពឹទ្ធសភា៕

 ការទទួលពាក្យ្រណតេរឹ ង

2�នាុងអ�ុំងខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៩សនរះ តពឹទ្ធសភាបានទទួលរ�្យបណ្តឹ ងចំនួន៥�រណី សធវាើ�ំណតប់ង្ហា ញរ�្យ

បណ្តឹ ងចំនួន៨�រណី សធវាើលិែិតអន្តរា្រ្នស៍ៅត�សួង សា្ថ បន័រ�ព់ន័្ធសែើ្្សីោរះតសាយចំនួន៨�រណី និងទទួលលិែិត

សឆ្ើយតបអំពី ការសោរះតសាយរ�្យបណ្តឹ ងរបស់ត�សួង សា្ថ បន័រ�ព់ន័្ធចំនួន៤�រណី និងសឆ្ើយតបសៅរាចា ស់បណ្តឹ ង

ចំនួន៥�រណី តព្ទាងំទទួលឯ�សាររ�្យបណ្តឹ ងខែលត�សួងសា្ថ បន័រ�ព់ន័្ធ ច្្ងជូន្�្រណៈ�្្មការទី១តពឹទ្ធសភា 

សែើ្្ជូីនតជាបចំនួន៥�រណី៕
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សក្មាភា្សរាជិកប្រឹទ្ធសភា្រំម្ញការង្រមៅតា្ភូ្ិភាគទាងំ៨

2ឯ�ឧត្ត្ យ៉ាង់ មស្ តបធាន្រណៈ� ្្មការទី១
តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែ-
ទុ�្ខត�រុ្តបឹ�សាឃំុ និងបងប្អូនតបជាពលរែ្ឋ សៅសែត្តត�សចរះ
នាថ្ងៃទី១៧ ទី២៣ និងថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ ជា
មជដ្ឋ តបធាន្រណៈ� ្្មការទី២តពឹទ្ធសភា និងជាតបធាន
ត�រុ្សរាជិ�តពឹទ្ធសភាតបចាភំូ្ ភិា្រទី១  បានអស ជ្ ើញចុរះ
សួរសុែទុ�្ខសលា� ឈនឺ ឈាង តបជាការររថនសង្កា ត់
ផសារសែើ្្ររ ែណ្ឌ ទួលសោ� ខែល�ំពុងសតរា�ពយាបាល
ជំងឺសលើសឈ្្  និងទឹ�សនា្ខផ្អ្ធងៃនធ់ងៃរ  សៅ្នទាីរសពទ្យ
តពរះ�ុស្ៈ រាជធានីភនាសំពញ។

2ឯ�ឧត្ត្បណ្ឌិ ត ្៉ាុង ឫទ្ធី តបធាន្រណៈ� ្្មការ
ទី៣តពឹទ្ធសភាបាន៖

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខតបជាពលរែ្ឋ 
ខែលរងសតោរះសោយសារសតោរះថានា �ច់រាចរណ៍ សៅឃុំខ�វផុស 
តសរុ�សទាឹងហាវ  សែត្តតពរះសីហនុ នាថ្ងៃទី៣ ទី៤ ខែឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ែឹ�នាតំ�រុ្អនា�ជំនាញបសចចា�សទសចុរះពិនិត្យ និងជំរុញ
ការង្រសាងសងទ់ំនបទ់ឹ�ឱ្យរចួជាសា្ថ ពរ�នាុងឆ្នា ២ំ០១៩ 
សែើ្្បីំសពញតត្រូវការែល់តបជាពលរែ្ឋ សៅឃុំខ�វផុស 

តសរុ�សទាឹងហាវ សែត្តតពរះសីហនុ សៅថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ�្្ម�រ តព្ទាងំ
ែឹ�នាតំ�រុ្អនា�ជំនាញបសចចា�សទសចុរះពិនិត្យសហែ្ឋរចនា-
ស្្ន័្ធនានា និងចុរះពិនិត្យចរាកា រសាវា យ សៅភនាខំសនែី តសរុ�
សំសរាងទង សែត្ត�ំពងស់្ឺ នាថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-អស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងពិធីបុណ្យសពឧបាសិកា ្ លេុង នួន 
ខែលបានទទួល្រណភាព�នាុងជនា្ម យុ៧៦ឆ្នា  ំសៅវត្តែំបូ�-
ែស់្ សង្កា តទ់ំនបទឹ់� នាថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ�្្ម�រ តព្ទាងំ
ចុរះពិនិត្យ និងជំរុញការង្រជី�សា្ត រទំនបទឹ់�ឱ្យរចួរាល់សៅ
ឆ្នា ២ំ០២០ សែើ្្បីសំពញសសច�្តតីតរូវការរបស់�្្ម�រ និង
តបជាពលរែ្ឋ សៅឃុខំ�វផុស តសរុ�សទាឹងហាវ សែត្តតពរះសីហនុ 
នាថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ�្្ម�រ តព្ទាងំ
ចុរះពិនិត្យស� ្្មភាពត�រុ្ការង្រសត្រឿងចត�ជី�តសរះទឹ� 
ចំនួន២ ខែលរានទទឹង២៥ខ្៉ាតត បសណា្ត យ១២០ខ្៉ាតត 
និងជសតរៅ៥ខ្៉ាតត សតរាបផ់្គតផ់្គងជូ់នតបជាពលរែ្ឋ និងសតវា 
សៅភនាខំសនែី តសរុ�សំសរាងទង សែត្ត�ំពងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១១ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ�្្ម�រ តព្ទាងំ
ចុរះពិនិត្យស្ើលការង្រជ�ីសា្ត រតសរះទឹ� ខែលរានទទឹង
៣០ខ្៉ាតត  បសណា្ត យ៤៥ខ្៉ាតត  និងជសតរៅ៤ខ្៉ាតត  សែើ្្ី
ផ្គតផ់្គងជូ់នតបជាពលរែ្ឋ និង�្្ម�រ សៅឃំុខ�វផុស តសរុ�
សទាឹងហាវ  សែត្តតពរះសីហនុ  នាថ្ងៃទី១១  ខែឧសភា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរួ្ ពិសាបាយជា្យួនឹង�្្ម�រចា�ស់្សូ៊្នាល់
តបរាណជាង២០នា� ់សៅភនាខំសនែី តសរុ�សំសរាងទង សែត្ត
�ំពងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ�្្ម�រ តព្ទាងំ
ចុរះពិនិត្យចរាកា រតតស�ខ់ផ្អ្ សៅឃំុខសនែី តសរុ�សំសរាងទង 
សែត្ត�ំពងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខតបជាពលរែ្ឋ 
តព្ទាងំនាយំ�សំសលៀ�បំរ�ខ់ច��ុរារា �ុរារ ីសៅភូ្ិ
ែ្ុស ំតសរុ�ស្រៀនសាវា យ សែត្ត�ណា្ត ល នាថ្ងៃទី១៥ និងថ្ងៃទី
២០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំ�សរា្ភ រៈឧប�រណ៍សពទ្យជូនែល់្នទាីរសពទ្យ និង

ឧបត្ថ ្្ភ្វកិា្យួចំនួនែល់តបជាពលរែ្ឋ សៅ្នទាីរសពទ្យចរាកា រ
សច� សែត្តតពរះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ែឹ�នា�ំ្្ម�រ  និងតបជាពលរែ្ឋោសំែើ្សឈើទាលជា
សលើ�ទី៣សរុបចំនួន១០.៦៥០សែើ្ សៅតា្បសណា្ត យ
ផ្ូវ ហុ៊ន ខសន ខ�វផុស តបខវង១៦្ីរ�ូខ្៉ាតត តភាជ បពី់ផ្ូវ
បណ្ឌិ ត  ្៉ាុង  ឫទ្ធី  សៅតសរុ�សទាឹងហាវ  សែត្តតពរះសីហនុ 
នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ�្្ម�រ តព្ទាងំ
ែឹ�នាតំ�រុ្អនា�ជំនាញបសចចា�សទស ចុរះពិនិត្យ និងជំរុញការង្រ
ជី�សា្ត រទំនបទឹ់�តា�ឹង តព្ទាងំោសំែើ្សឈើសបង និងសឈើ
ធនាងច់ំនួន២.០០០សែើ្  សៅឃុំខ�វផុស  តសរុ�សទាឹងហាវ 
សែត្តតពរះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-អស ជ្ ើញជាអធិបតីភាព�នាុងអង្គសិកា្ខ សាលាពិសតោរះ
សយបល់ស្តីពី ការបំប៉ានបខន្ថ្នូវជំនាញខផនា�ជីវសុវត្តិភាព 
និងបសងកាើត្ុែជំនាញអាជីវ�្្មផលិត�្្មសលើការចិ្ ចា ឹ្ សៅ
ត�រុ្ហុ៊ន អិ្ ភ�ី សអសីុអិ្ សីុ (សែ្បូឌា) ស្ថិត�នាុងសែត្ត
តពរះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ�្្ម�រ តព្ទាងំ
ពិនិត្យស្ើលតបពន័្ធធារាសានស្តនានា សៅភនាខំសនែី តសរុ�
សំសរាងទង សែត្ត�ំពងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ�្្ម�រ តព្ទាងំ
ពិនិត្យស្ើលការសាងសងស់រាងចត�លាយសបតុង សៅឃុំ
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ខ�វផុស តសរុ�សទាឹងហាវ សែត្តតពរះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៩ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខតបជាពលរែ្ឋ 
តព្ទាងំនាយំ�សខាអាវខច�ជូន�ុរារា �ុរារ ីសៅភនាខំសនែី 
តសរុ�សំសរាងទង សែត្ត�ំពងស់្ឺ នាថ្ងៃ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខតបជាពលរែ្ឋ 
តព្ទាងំចុរះពិនិត្យ និងជំរុញការង្រសា្ថ បនាផ្ូវសបតុង ទទឹង
៧ខ្៉ាតត  ចិស ច្ា ើ្ផ្ូវសងខាង៤ខ្៉ាតត  តបឡាយរសំោរះទឹ�
សងខាង២ខ្៉ាតត សរុបទាងំអស់១២ខ្៉ាតត តបខវងតបរាណ
ជាង៣.០០០ខ្៉ាតត សៅភូ្សំិសរាងសជើងភនា ំនាថ្ងៃទី២០ និង
ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-អស ជ្ ើញែឹ�នាបំ្ុរ្គលិ� �្្ម�រ តបជាពលរែ្ឋ ចូលរួ្ ពិធី
បងួសួងសំុរាចា ស់ទឹ� រាចា ស់ែី រាចា ស់ថតពតពឹ�សា សែើ្្ោី�ូំន
សឈើសបង ចំនួន១.០០០សែើ្ សឈើធនាងច់ំនួន១.០០០សែើ្ 

តព្ទាងំោសំៅ្ម ការររ�ុំឱ្យទឹ�ហូរសតចារះបណា្ត លឱ្យបា�់
ែូចខាតសជើងទំនបត់ា�ឹង សៅឃុំតាថន តសរុ�ថតពនប ់សែត្ត-
តពរះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-អនុញ្្ញ តឱ្យ្រណៈតបតិភូចិន ចូលជួបពិភា�សាការង្រ
សែើ្្រី�ែំសណារះតសាយអំពី ផលប៉ារះរល់្យួចំនួនសៅ
តំបនអ់ភវិឌ្ឍនខ៍�វផុសរ�ព់ន័្ធនឹងការសាងសងផ់្ូវសល្ឿន
សលឿនភនាសំពញ-សែត្តតពរះសីហនុ  តព្ទាងំចុរះហត្ថសលខា
សលើ�ិចចាសនយាខែលសៅសសសសល់ពំុទានប់ានសោរះតសាយ  
សែើ្្ផី្តល់ឱកាសែល់ភា្រីចិន�នាុងការសាងសងផ់្ូវសនរះ
ឱ្យសសត្ចបានតា្ខផនការ សៅឃុំខ�វផុស តសរុ�សទាឹងហាវ  
សែត្តតពរះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ�្្ម�រ សៅភូ្ិ
សំសរាងសជើងភនា ំ ឃុខំសនែី  តសរុ�សំសរាងទង  សែត្ត�ំពងស់្ឺ
នាថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2នាថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ សខុ
ឥសាន  តបធាន្រណៈ� ្្មការទី៤  និងឯ�ឧតដេ្  សខុ 
យត សរាជ�ិ្រណៈ�្្មការទី៧តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ �នាុងពិធីអបអរសាទរែួបសលើ�ទី១៥៦  ទិវាពិភព-
សលា�កា�បាទត�ហ្ អឌ្ឍចនទាត�ហ្ សតកា្អធិបតីភាព
ែែ៏្ងែ់ស់្របស់សស្ដេចត�ឡាសហា្ ស មខង ឧបនាយ�-
រែ្ឋ្ននដេ ីរែ្ឋ្ននដេីត�សួង្ហាថផទា សៅទីសានា �ក់ារសាខាកា�-
បាទត�ហ្សែត្តថតពខវង។

2នាថ្ងៃទី១២ និងថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សលា�ជំទាវ ទី ្រូោ៉ា សុ ីតបធាន្រណៈ�្្មការទី៥តពឹទ្ធសភា 
បានអស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹងត�រុ្តបឹ�សា
ឃុំថតជលាស់ តសរុ�ពញាឮ សែត្ត�ណា្ត ល។    

2នាថ ង្ៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ អ៊ុក 
្រ៊ុនមឈឿន តបធាន្រណៈ�្្មការទី៦ ឯ�ឧត្ត្ ឡាន់ 
េន សលខាធិការ្រណៈ� ្្មការទី១០ និងឯ�ឧត្ត្ បចរឹង
គរឹ្បស៊ាន សរាជ�ិ្រណៈ� ្្មការទី៣តពឹទ្ធសភា បាន
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អស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងពិធីអបអរសាទរែួបសលើ�ទី១៥៦ កា�-
បាទត�ហ្ អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា សៅសាលាសែត្ត
ត្ូងឃ្មុ ំ។

2ឯ�ឧតដេ្ ្៉ាុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ តបធាន្រណៈ�្្មការ-
ទី៧តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចុរះពិនិត្យការចិ ច្ា ឹ្ែងកាូវនាង សែើ្្យី�សូតត សៅសហ-
្រ្នសូ៍តតឱរា៉ា ល់ �នាុងតសរុ�ឱរា៉ា ល់ សែត្ត�ំពងស់្ឺ នាថ ង្ៃទី២៥
ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះពិនិត្យការោ្ឋ នជី�តសរះជូនតបជាពលរែ្ឋ សៅសង្កា ត់
តតរងំត�សំាង ែណ្ឌ សរធិ៍ខសនជយ័ រាជធានីភនាសំពញ នា
ថ្ងៃទី៧ និងថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងទិវាថនការចងចា ំសៅ្ជ្្ណ្ឌ លឧត�ិែ្ឋ�្្ម
តបល័យពូជសាសនស៍ជើងឯ� រាជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី២០ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2សលា�ជំទាវ រាន សោំន តបធាន្រណៈ� ្្មការ-

ទី៨តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖
-ចុរះសួរសុែទុ�្ខសលា�ជំទាវ ម្លេក ភិរណុ អតីតអ្រ្គ-

សលខាធិការរែ្ឋសភា និងអតីតតបធានកា�បាទត�ហ្�្ុ្ជា
ខែល�ំពុងសតរា�ពយាបាលជំងឺ សៅ្នទាីរសពទ្យកាល់ខ្៉ាតត 
នាថ្ងៃទី២៧ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាលការង្រជា្យួនឹងសរាជិ�ត�រុ្-
តបឹ�សាឃំុ  នាយប៉ាុស្តិ៍ន្ររបាលឃុំ  ថានា �ែ់ឹ�នាភំូ្ ិ និង
តំណាងត�រុ្តបជាពលរែ្ឋភូ្ សិឈើទាល ភូ្ ខិានា រ ភូ្បិឹងជរ័ 
ភូ្ថិតពទឹង និងភូ្ សិោ�រកា ឃុំថតពទឹង តសរុ�សីុធរ�ណា្ត ល
សែត្តថតពខវង សែើ្្សីឈវាងយល់អំពី វឌ្ឍនភាពការង្ររបស់
ឃុំ បញ្ហា តបឈ្ សំណូ្ពរ និងតត្រូវការចាបំាចត់បចាថំ្ងៃ
នានារបស់តបជាពលរែ្ឋ នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិបតីភាព�នាុងពិធីសំសណរះសំណាលជា្យួនឹង
សរាជិកាត�រុ្តបឹ�សាឃំុ សង្កា ត ់ទូទាងំសែត្តតាខ�វ សែើ្្ី
សលើ�សទាួយស�្្មភាពការង្រសយនឌរ័ និងបសងកាើនស� ្្មភាព
ការង្រ �នាុងការរួ្ ចំខណ�ជា្យួនឹងរាជរោ្ឋ ភបិាល�្្ុជា
អភវិឌ្ឍនត៍បសទសជាតិ ឱ្យរានការរ�ីចសត្ើនបខន្ថ្សទៀត សៅ
ត�រុងែូនខ�វ សែត្តតាខ�វ នាថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯ�ឧត្្ត  ្ ៉ា្ ្រ៊ុននាង តបធាន្រណៈ�្្មការ-
ទី១០តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ជាអធិបតីភាព�នាុងពិធតី�រុងរលី ែខងហាែំុនិ្ តិ្តសីរា និង
បងហាូតទងស់ាសនា សៅវត្តតពរះវហិារ�ំសបារ ស្ថិតសៅភូ្រិាយ-
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ែប ឃុំសសៀ្រាប តសរុ��ណា្ត លសទាឹង សែត្ត�ណា្ត ល នាថ្ងៃ
ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីអបអរសាទរែួបសលើ�ទី១៥៦ កា�បាទ-
ត�ហ្ អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា សតកា្អធិបតីភាពសលា�-
ជំទាវ  ឃនួ  សដុារ ី អនុតបធានកា�បាទត�ហ្�្្ុជា
សៅទីសានា �ក់ារសាខាកា�បាទត�ហ្�្្ុជា សែត្ត�ណា្ត ល
នាថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិបតីភាព�នាុងពិធីបុណ្យប ច្ាុ រះែណ្ឌ សីរា  និង
សសរ្ាធស្ទិ្ធផលនានា  សៅវត្តតពរះវហិារ�ំសបារ  តព្-
ទាងំជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹងតបជាពលរែ្ឋចំនួន
១.៧២៣នា� ់សៅភូ្រិាយែប ឃុំសសៀ្រាប តសរុ��ណា្ត ល-
សទាឹង សែត្ត�ណា្ត ល នាថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិបតីភាព�នាុងទិវាជាតិថនការចងចា ំ២០ ឧសភា
និងជួបសំសណរះសំណាលជា្យួតបជាពលរែ្ឋ  សិស្សនុ-
សិស្សសរុបចំនួន៩៣៨នា� ់តព្ទាងំនាយំ�នូវសទយ្យទាន

តបស្រនតពរះសង្ឃចំនួន៦០អង្គ សៅវត្តវហិារ�ំសបារ ស្ថិតសៅ
ភូ្រិាយែប ឃុំសសៀ្រាប តសរុ��ណា្ត លសទាឹង សែត្ត�ណា្ត ល
នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២ ទី៣ និងថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩
ឯ�ឧត្្ត  មខៀវ ្ ុត អនុតបធាន្រណៈ�្្មការទី១ តពឹទ្ធ-
សភា បានអស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាល និងពិភា�សាការ-
ង្រជា្យួនឹងត�រុ្តបឹ�សាឃំុ  តព្ទាងំសួរសុែទុ�្ខតបជា-
ពលរែ្ឋ សៅសែត្តតាខ�វ និងសែត្ត�ំពត។ 

2នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ មខៀវ 
្ុត អនុតបធាន្រណៈ� ្្មការទី១ ឯ�ឧត្្ត  គិន មណត 
សលខាធិការ្រណៈ� ្្មការទី២តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញចូល
រួ្ �នាុងពិធីតបារព្ធែួបសលើ�ទី១៥៦ ទិវាពិភពសលា�កា�បាទ-
ត�ហ្  អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា ២០១៩ សៅសែត្តតាខ�វ។ 

2នាថ ង្ៃទី២៥ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ ចាន់
ណាមរ ៉ាត  អនុតបធាន្រណៈ�្្មការទី៣តពឹទ្ធសភា  បាន
អស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ តព្ទាងំ
នាយំ�អំសណាយខច�ជូនតបជាពលរែ្ឋរងសតោរះសោយែ្យល់
�ននា្ត �ច់ំនួន២១ត្ររួសារ សៅឃុំសុ៊ង តសរុ�សំ�ុត សែត្ត-
បាតែំ់បង។

2ឯ�ឧត្្ត  ចាន់ ណាមរ ៉ាត  អនុតបធាន្រណៈ�្្ម-
ការទី៣ និងឯ�ឧត្្ត  អ៊ុក គង ់សរាជិ�្រណៈ�្្មការទី៦
តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងពិធីបុណ្យប ច្ាុ រះែណ្ឌ -
សីរាតពរះវហិារ្្ម ីនិងសសរ្ាធស្ទិ្ធផលនានា �នាុងវត្តបុ ្្ញ -
សែត្តនារា្ សៅវត្តអន្ងត់ា្៉ាុ� សតកា្អធិបតីភាពែែ៏ង្ែ់ស់្
របស់សស ្្តចត�ឡាសហា្ ស មខង ឧបនាយ�រែ្ឋ្នន្តី 
រែ្ឋ្នន្តីត�សួង្ហាថផទា សៅភូ្អិន្ងត់ា្៉ាុ� ឃុំរបស់្ង្គល 
តសរុ�សរាងឫស្ស ីសែត្តបាតែំ់បង នាថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០១៩។

2នាថ ង្ៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ ្រ៉ាុល
លរ្ឹ  អនុតបធាន្រណៈ�្្មការទី៤តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ �នាុងពិធីបុណ្យប ច្ាុ រះែណ្ឌ សីរាតពរះវហិារ្្មី  និង
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សសរ្ាធស្ទិ្ធផលនានា�នាុងវត្តបុ្ ្ញ សែត្តនារា្  សៅវត្ត
អន្ុងតា្៉ាុ�  សតកា្អធិបតីភាពែែ៏្ងែ់ស់្របស់សស្ដេច
ត�ឡាសហា្ ស មខង ឧបនាយ�រែ្ឋ្ននដេី រែ្ឋ្ននដេីត�សួង
្ហាថផទា ស្ថិត�នាុងភូ្ អិន្ុងតា្៉ាុ� ឃុំរបស់្ង្គល តសរុ�សរាង-
ឫស្ស ីសែត្តបាតែ់ំបង។

2នាថ្ងៃទី៤  និងថ្ងៃទី១២  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯ�ឧត្ត្ ឈតិ គរឹ្យត អនុតបធាន្រណៈ� ្្មការទី៥
តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹង
ត�រុ្តបឹ�សាឃំុ សៅតសរុ�សការះសូទិន សែត្ត�ំពងច់ា្។

2ឯ�ឧតដេ្ រា៉ា ន់ មឈឿន អនុតបធាន្រណៈ�្្ម-
ការទី៧តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ �នាុង�ិចចាតបជំុត�រុ្តបឹ�សាសង្កា តទឹ់�ល្អ�ទី់២
សែើ្្ពីិនិត្យលទ្ធផលការង្រតបចាខំែស្សា  និងទិសសៅ
ខែឧសភា សៅសាលាសង្កា តទ់�ឹល្អ�ទី់២ ែណ្ឌ ទួលសោ� 
រាជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី២៩ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបជា្យួនឹងត�រុ្តបឹ�សាែណ្ឌ ឫស្សខី�វ  សែើ្្ផីដេល់
ឥណទានសងផ់ទារះចំនួន៤០លានសរៀល ជូនតបជាសហ្រ្ន៍
១៤ត្ររួសារ  ស្ថិត�នាុងសង្កា តទ់ួលសខងកា  និងឥណទាន្ុែ
របរខានា តតូច ចំនួន៤លានសរៀល ជូនែល់តបជាសហ្រ្ន៍
�ុឡាសឡា្ ចំនួន២ត្ររួសារ ស្ថិត�នាុងសង្កា តស់តជាយចង្វា រ 
រាជធានីភនាសំពញ នាថ្ងៃទី២៩ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងសវទិកាសាធារណៈជា្យួនឹងត�រុ្តបឹ�សា

សង្កា តទឹ់�ល្អ�ទី់២ សែើ្្សីាដេ បសំ់ណូ្ពរ និង�ងវាល់នានា
របស់តបជាពលរែ្ឋ  សៅែណ្ឌ ទួលសោ�  រាជធានីភនាសំពញ 
នាថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១១ និងថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯ�ឧត្ត្  ម្៉ាន  សុផីាន់  អនុតបធាន្រណៈ�្្មការទី៩
តពឹទ្ធសភា  បានអស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹង
ត�រុ្តបឹ�សាឃំុ សង្កា ត ់សៅសែត្តសាវា យសរៀង។

2នាថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ មហ្
ខន អនុតបធាន្រណៈ�្្មការទី១០តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ រខំល�ទុ�្ខជា្យួនឹងត្ររួសារសពសលា� ចា្រ មជឿន
អតីតថានា �ែ់ឹ�នាតំសរុ�្រងពិសី  សៅតសរុ�្រងពិសី  សែត្ត-
�ំពងស់្ឺ។

2ឯ�ឧត្្ត  ណា ំទុ ំសលខាធិការ្រណៈ� ្្មការទី១
តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីែួបសលើ�ទី១៥៦ ទិវាពិភពសលា�កា�-
បាទត�ហ្ អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា សៅសែត្តបាតែ់ំបង
នាថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹងត�រុ្តបឹ�សាឃំុ  និង
តបជាពលរែ្ឋ សៅសែត្តបាតែំ់បង នាថ្ងៃទី៤-៥ និងថ្ងៃទី១១-
១២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩ឯ�ឧត្ត្ គិន 
មណត  សលខាធិការ្រណៈ�្្មការទី២តពឹទ្ធសភា  បាន
អស ជ្ ើញចូលរួ្ ជា្រណៈអធិបតី�នាុងពិធីបំរ�ឯ់�សណា្ឋ ន
ជូនតបជាការររចំនួន៣៦នា� ់ថនឃុំអង្គរអង្គ តសរុ�រ្ជរ 
សែត្តថតពខវង។

2ឯ�ឧត្្ត  គិន មណត សលខាធិការ្រណៈ�្្មការ
ទី២ សលា�ជំទាវ កង មៅរធ៍ន សលខាធិការ្រណៈ�្្ម-
ការទី៣ ឯ�ឧត្ត្ ល ីសារ ីសរាជិ�្រណៈ�្្មការទី៣ 
ឯ�ឧត្្ត   មទ្ យទុ្ធី សរាជិ�្រណៈ� ្្មការទី៨តពឹទ្ធសភា
បានអស ជ្ ើញពិនិត្យស្ើលការជ�ីសា្ត តសរះទឹ� តព្ទាងំជួប
សំសណរះសំណាលសួរសុែទុ�្ខបងប្អូនតបជាពលរែ្ឋ សៅតសរុ�
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កំពងត់្រាច ត្្រុកបន្ទា យមា្ ត្្រុកអង្គរជយ័ និងត្្រុក
ឈូក ខេត្តកំពត ន្ថ្ងៃទី១ ទី២ ទី៣ ទី៥ ទី៦ ទី៨ ទី៩ 
ទី១០  ទី១១  ទី១៣  ទី១៨  និងថ្ងៃទី២៣  ខេឧ្ភា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

2ន្ថ្ងៃទី៣ ខេឧ្ភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ខោកជំទាវ កង
សៅរធ៍ន ខេខាធិការ និងឯកឧត្តម ល ីសារ ី្មាជិក
គណៈកម្មការទី៣ត្ពរឹទ្្ធ ភា បានអខ ជ្ ើញចូេរមួកនានុងពិធី
អបអរសាទរេួបខេើកទី១៥៦ ទិវាពិភពខោកកាកបាទ-
ត្កហម អឌ្ឍចនទាត្កហម ៨ ឧ្ភា ខៅខេត្តកំពត ន្ថ្ងៃទី៣ 
ខេឧ្ភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ខោកជំទាវ កង សៅរធ៍ន ខេខាធិការគណៈ-
កម្មការទី៣ត្ពរឹទ្ធ្ភា បានអខ ជ្ ើញ៖

-ចូេរមួជាគណៈអធិបតីភាពកនានុងពិធីខបើកការដ្ឋា នជីក
សា្ត រត្្រះទរឹកទី១ កនានុងចំខោមត្្រះទរឹកចំនួន១០ថនគខត្មាង
ឆ្នា ២ំ០១៩ ខែេជាអំខោយរប្់ត្ករុម្មាជិកត្ពរឹទ្ធ្ភា
ត្បចាភំូមភិាគទី៥ ខត្កាមកិច្្ច ហត្បតិបត្តកិារពី្ំោក់
ឯកឧត្តមបណិ្ត ម៉ុង ឫទ្ី ត្បធានគណៈកម្មការទី៣ត្ពរឹទ្ធ-
្ភា  ខៅត្្រុកែំោកច់ខងអើរ  ខេត្តខកប  ន្ថ្ងៃទី៣០  ខេ
ខមសា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួប្ំខណរះ្ំោេ  និង្ួរ ន្ុេទនុក្ខត្បជាពេរែឋា
ត្ពមទាងំចនុរះពិនិត្យខមើេ្កម្មភាពត្ករុមខត្គឿងចត្កខែេ
កំពនុងជីកសា្ត រត្្រះទរឹកទី១០ កនានុងចខំោមត្្រះទរឹកចំនួន១០
ថនគខត្មាងឆ្នា ២ំ០១៩ ខែេជាអខំោយរប្់ត្ករុម្មា-
ជិកត្ពរឹទ្្ធ ភាត្បចាភំូមភិាគទី៥ ខត្កាមកិច្ច្ហត្បតិបត្តិការ
ពី្ ំោកឯ់កឧត្តមបណិ្ត ម៉ុង ឫទ្ ីត្បធានគណៈកម្ម-
ការទី៣ត្ពរឹទ្ធ្ភា ខៅត្្រុកគីរវីង ់ខេត្តរាខកវ ន្ថ្ងៃទី២៧ 
ខេឧ្ភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧត្តម អន ស៊ុ ំខេខាធិការគណៈកម្មការទី៤
ត្ពរឹទ្ធ្ភា បានអខ ជ្ ើញ៖

-ចនុរះ្ួរ ន្ុេទនុក្ខខោក ខាត់ សារ៉ន អភបិាេរងត្្រុក
អូរខត្រៅ  ខែេកំពនុង្ត្មាកពយាបាេជំងខឺៅខគហដ្ឋា ន 

ខដ្យសារធាលា កពី់ខេើពដិ្នផទារះ ខៅភូមខិោបេិច ឃនុំខោប
ត្្រុកអូរខត្រៅ ខេត្តបន្ទា យមានជយ័ ន្ថ្ងៃទី១៥ ខេឧ្ភា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូេរមួកនានុងទិវាជាតិថនការចងចា ំ២០  ឧ្ភា ខែើម្ី
រមលារឹកែេ់ជនរងខត្ោរះថនការឈចឺាបព់ីឧត្កិែឋាកម្មត្បេ័យ
ពូជសា្ន ៍និងខោរពវញិ្ញា ណក្ខន្ធខៅ្្តូបតម្កេ់អែឋាិធាតនុ
ជនរងខត្ោរះខដ្យរបបត្បេ័យពូជសា្នប៍៉នុេ ពត ខៅ
វត្្ត នុភមង្គេ  ត្ករុង្ិរខីសាភណ័  ខេត្តបន្ទា យមានជយ័ 
ន្ថ្ងៃទី២០ ខេឧ្ភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួប្ំខណរះ្ំោេ ្ ួរ ន្ុេទនុក្ខ និងន្យំកអំខោយ
ខចកជូនកនុមារកំត្រាខៅមជ្ឈមណ្េ្ខ្គ្្គ រះជនអ្់្ង្រឹម
ទី២ ខៅត្្រុកមង្គេបូរ ីខេត្តបន្ទា យមានជយ័ ន្ថ្ងៃទី២០ 
ខេឧ្ភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា  ខេខាធិការគណៈកម្ម-
ការទី៥ត្ពរឹទ្ធ្ភា បានអខ ជ្ ើញ៖

-ជួប្ំខណរះ្ំោេ និង្ួរ ន្ុេទនុក្ខបងបអូនត្បជា-
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ពលរែ្ឋខែ្មរឥស្ា្  តព្ទាងំនាយំ�� ច្ា បអ់ាហារតសាយ
បសួសតរាបខ់ែបសួ (រ ៉ារា៉ា ែន) សែើ្្ខីច�ជូនជនពិការ ជន
ចាស់ជរា និងត្ររួសារត�ីត� សៅតសរុ�ពញាខត�� តសរុ�ត្ូង-
ឃ្មុ ំ តសរុ�សការះសូទិន សែត្តត្ូងឃ្មុ ំ នាថ្ងៃទី៥ និងថ្ងៃទី៦ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបតបជំុជា្យួនឹងត�រុ្តបឹ�សាសង្កា តសួ់ង ថនត�រុងសួង
សែើ្្សីា្ត បនូ់វបញ្ហា តបឈ្  និងសំណូ្ពរនានារបស់
សង្កា ត ់សៅសង្កា តសួ់ង ត�រុងសួង សែត្តត្ូងឃ្មុ ំ នាថ្ងៃទី១១ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខបងប្អូនតបជា-
ពលរែ្ឋខែ្មរឥស្ា្សតរាបខ់ែបសួ (រ ៉ារា៉ា ែន) តព្ទាងំនាំ
យ�� ច្ាបអ់ាហារតសាយបសួចំនួន២២០� ច្ាប ់ សស្មើនឹង
២២០ត្ររួសារ  សែើ្្ខីច�ជូនជនពិការ  ជនចាស់ជរា  និង
ត្ររួសារត�ីត� សៅភូ្បិាខរ ៉ានសតកា្ ឃុំសាវា យតបទាល តសរុ�-
សា្អ ង សែត្ត�ណា្ត ល នាថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯ�ឧត្ត្ គរឹ្ ធា សលខាធិការ្រណៈ�្្មការទី៦

តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖
-ជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹងសរាជ�ិត�រុ្តបឹ�សា

ឃុំថានា ធនាង សែើ្្សីឈវាងយល់អំពី ការរ�ីចសត្ើន បញ្ហា តបឈ្ 
សៅតសរុ�រែំួល សែត្តសាវា យសរៀង នាថ្ងៃទី៣០ ខែស្សា ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីត�រុងរលីសៅសាលាអនុវទិយាល័យហុ៊ន
ខសន តាថជ ចំនួន១ែនាង រាន៦បនទាប ់សៅឃុំច្ង្ តសរុ�-
សាវា យតជំ សែត្តសាវា យសរៀង នាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិបតីភាព�នាុងទិវាជាតិថនការចងចា ំ២០ ឧសភា
សែើ្្រី្្�ឹែល់ជនរងសតោរះថនការឈចឺាបព់ីឧត�ិែ្ឋ� ្្ម
តបល័យពូជសាសន ៍  និងសោរពវញិ្្ញ ណ�្ខន្ធឧទទាិស�ុសល
ែល់ជនរងសតោរះខែលបានស្ាបស់ៅ�នាុងរបបតបល័យពូជ
សាសនប៍៉ាុល ពត សៅ�នាុងបរសិវណវត្តសង្គ្រតនារា្ ស្ថិត
�នាុងភូ្តិាធឹ� ឃំុ្រ្ីររសសា្ តសរុ�សាវា យទាប សែត្តសាវា យ-
សរៀង នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2សលា�ជំទាវ ្ុំ សណាតេ ្រ ់សលខាធិការ្រណៈ� ្្ម-
ការទី៨តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ �នាុងសវទិកាសាធារណៈ និងផ្សពវាផសាយសោល-
នសយបាយភូ្-ិឃំុរានសុវត្តិភាព សៅភូ្ខិតព�តា�ុង២ 
សង្កា តច់ា�អ់ខតងសតកា្  ែណ្ឌ រានជយ័  រាជធានីភនាសំពញ 
នាថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ ជា្រណៈអធិបតី�នាុងពិធីបិទវ្រ្គយល់ែឹង្ូល-
ោ្ឋ នជូនែល់ទីតបឹ�សាយុវជន  និងយុវជនកា�បាទត�ហ្
�្្ុជាតបចាវំទិយាល័យជា សីុ្ ចំសរ ើនរែ្ឋ សៅវទិយាល័យ ជា 
សីុ្  ចំសរ ើនរែ្ឋ  រាជធានីភនាសំពញ  នាថ្ងៃទី៦  ខែឧសភា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីអបអរសាទរែួបសលើ�ទី១៥៦ ទិវាពិភព-
សលា�កា�បាទត�ហ្ អឌ្ឍចន្ឌត�ហ្ ៨ ឧសភា ២០១៩
សតកា្អធិបតីភាពែែ៏្ងែ់ស់្របស់សស្្តចអ្រ្គ្ហាសសនា-
បតីសតសជា ហ៊ុន  មសន នាយ�រែ្ឋ្នន្តី ថនតពរះរាជាណា-
ចត��្្ុជា សៅទីសានា �ក់ារ�ណា្ត លកា�បាទត�ហ្�្្ុជា
នាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ ង្ៃទី១១-១៨ និងទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩
ឯ�ឧត្ត្ ទរឹ្ ្ន សលខាធិការ្រណៈ�្្មការទី៩តពឹទ្ធ- 
សភា បានអស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាល និងពិភា�សាការ-
ង្រជា្យួនឹងត�រុ្តបឹ�សាតសរុ� ត�រុ្តបឹ�សាឃំុ សៅតសរុ�-
សីុធរ�ណា្ត ល សែត្តថតពខវង។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្្ត  ឡាន់
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េន  សលខាធិការ្រណៈ�្្មការទី១០តពឹទ្ធសភា  បាន 
អស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខត�រុ្តបឹ�សា
ឃុំ ថនតសរុ�អូររាងំឪ សៅតសរុ�អូររាងំឪ សែត្តត្ូងឃ្មុ ំ។

2នាថ្ងៃទី៤-៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្្ត  ថុង
ចន ់ សរាជិ�្រណៈ�្្មការទី១តពឹទ្ធសភា  បានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ �នាុង�ិចចាតបជំុត�រុ្តបឹ�សាត�រុង  តសរុ�  តព្ទាងំជួប
សំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខតបជាពលរែ្ឋ សៅតសរុ�-
្ណ្ឌ លសីរា �នាុងសែត្តសការះ�ុង។

2ឯ�ឧត្ត្ ជរឹ្ ោវ សរាជិ�្រណៈ� ្្មការទី១
តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីែួបសលើ�ទី១៥៦ ទិវាពិភពសលា�កា�-
បាទត�ហ្ អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា សៅសែត្តត្ូងឃ្មុ ំ   
នាថ្ងៃទី២៤ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីែួបសលើ�ទី១៥៦ ទិវាពិភពសលា�កា�-
បាទត�ហ្ អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា សៅសែត្ត�ំពងច់ា្
នាថ្ងៃទី៣០ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។  

-ជួបតបជំុពិភា�សាការង្រជា្យួនឹង្នទាីរសង្្គ �ិចចា អតីត
យុទ្ធជនសែត្ត�ំពងច់ា្ ស្តីពី ការសតតៀ្សរៀបចំអបអរសាទរ
ែួបសលើ�ទី៧០ ទិវា�ុរារអន្តរជាតិ ១ ្ ិ្ ុនា សៅសែត្ត�ំពង-់
ចា្ នាថ្ងៃទី១ និងថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបតបជុំពិភា�សាការង្រជា្យួនឹងអង្គការការតីាស
�្្ុជា ស្តីពី ការសតតៀ្សរៀបចំអបអរសាទរទិវា�ុរារអន្តរ-
ជាតិ  ១ ្ិ្ ុនា ែួបសលើ�ទី៧០ សៅទសីានា �ក់ារអង្គការការ-ី
តាស�្្ុជា នាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2សលា�ជំទាវ ឱ សខុុ្  សរាជិកា្រណៈ� ្្មការ-
ទី២តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ �នាុងពិធតីបារព្ធែួបសលើ�ទី១៥៦  ទិវាពិភពសលា�
កា�បាទត�ហ្អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា ២០១៩ សៅ
សែត្តតពរះវហិារ នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងទិវាជាតិថនការចងចា ំ ២០  ឧសភា  សែើ្្ី
រលឹំ�ែល់ជនរងសតោរះថនការឈចឺាបព់ីឧត�ិែ្ឋ�្្មតបល័យ
ពូជសាសន ៍និងសោរពវញិ្្ញ ណ�្ខន្ធឧទទាិស�ុសលែល់ជន-
រងសតោរះខែលបានស្ាបស់ៅ�នាុងរបបតបល័យពូជសាសន៍
ប៉ាុល  ពត  សៅសែត្តតពរះវហិារ  នាថ្ងៃទី២០  ខែឧសភា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

2ឯ�ឧត្ត្ ល ីសារ ីសរាជ�ិ្រណៈ�្្មការទី៣

តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖
-ជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ តព្ទាងំសឈវាង

យល់អំពី  បញ្ហា តបឈ្របស់តបជាពលរែ្ឋ  សៅសែត្តតពរះ-
សីហនុ និងសែត្ត�ំពត នាថ្ងៃទី២៦ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល  និងសួរសុែទុ�្ខតបជាពលរែ្ឋ
តព្ទាងំនាយំ�អសំណាយអាហារ� ច្ាបស់តរាបខ់ែបសួ 
សៅតសរុ�ទ�ឹឈូ សែត្ត�ំពត នាថ្ងៃទី២ ទី៣ និងថ្ងៃទី៤ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីសំសណរះសំណាលជា្យួនឹងសាសនិ�
ឥស្ា្សែត្ត�ំពត ខ�ប និងសែត្តតពរះសីហនុ សៅភូ្តិតរងំ-
រសៅ ឃុំខតព�សតានា ត ត�រុង�ំពត សែត្ត�ំពត នាថ្ងៃទី២៧ ខែ
ស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរួ្ ជា្រណៈអធិបតី�នាុងពិធីជបស់លៀងអបអរសាទ
ពិធីបសួខែរា៉ា រា៉ា ឌន  សៅភូ្អិន្ងរ់ា៉ា �ត់បាង្គ  ឃុំសទាឹងខ�វ 
តសរុ�ទឹ�ឈូ សង្កា តស់តតើយសការះ សែត្ត�ំពត នាថ្ងៃទី៣០ 
ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធតីសាយបសួជា្យួនឹងថានា �ែ់ឹ�នាសំាស-
និ�ឥស្ា្  សៅភូ្�ំិពងស់�រះ  ឃុំតតរងំសខងកា  នាថ្ងៃទី៦ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2ឯ�ឧត្ត្ សត ណាឌី សរាជិ�្រណៈ�្្មការ-
ទី៤ ឯ�ឧត្ត្ សនួ លន ់សរាជ�ិ និងសលា�ជំទាវ ឯ្ 
្ោ្ុន ីសរាជិកា្រណៈ� ្្មការទី១០តពឹទ្ធសភា បាន
អស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងពិធីអបអរសារទរែួបសលើ�ទី១៥៦ ទិវា
ពិភពសលា�កា�បាទត�ហ្ និងអឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា
ឆ្នា ២ំ០១៩ សតកា្អធិបតីភាពែែ៏ង្ែ់្ស់របស់សស្ដេចពិជយ័-
សសនា មទៀ បញ ់ឧបនាយ�រែ្ឋ្ននដេ ីរែ្ឋ្ននដេីត�សួងការ-
ររជាតិ សៅទីសានា �ក់ារសាខាកា�បាទត�ហ្�្្ុជា សែត្ត
សសៀ្រាប នាថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ សត
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ណាឌី សរាជិ�្រណៈ�្្មការទី៤ និងសលា�ជំទាវ ឯ្ 
្ោ្ុន ីសរាជិកា្រណៈ�្្មការទី១០តពឹទ្ធសភា បាន
អស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងពិធីតបស្រនតពរះរាជត�ឹត្យ តបកាសនីយ-
បតតខតងតាងំសោរ្ង្រ និងសតសាចសុ្រន្ធវារ ីសៅវត្តសរធិ៍-
វង្ស ស្ថិត�នាុងភូ្តិតរងំសសរះ សង្កា តស់ោ�ច� សតកា្អធិ-
បតីភាពែែ៏្ងែ់្ស់របស់សស្ដេចពិជយ័សសនា មទៀ បញ ់
ឧបនាយ�រែ្ឋ្ននដេ ី រែ្ឋ្ននដេីត�សួងការររជាតិ  សៅត�រុង
សសៀ្រាប សែត្តសសៀ្រាប។ 

2ឯ�ឧត្ត្ សត ណាឌី សរាជិ�្រណៈ� ្្មការ-
ទី៤តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងទិវាជាតិថនការចង-
ចា ំ២០ ឧសភា សែើ្្រី្្�ឹែល់ជនរងសតោរះថនការឈចឺាប់
ពីឧត�ិែ្ឋ�្្មតបល័យពូជសាសន ៍ និងសោរពវញិ្្ញ ណ�្ខន្ធ
ឧទទាសិ�ុសលែល់ជនរងសតោរះខែលបានស្ាបស់ៅ�នាុងរបប
តបល័យពូជសាសនប៍៉ាុល ពត សៅវត្តសរធិ៍វង្ស ត�រុងសសៀ្រាប 
សែត្តសសៀ្រាប នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ ្ួង
្រ៉ាយ សរាជិ�្រណៈ�្្មការទី៤តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ �នាុងពិធីអបអរែួបសលើ�ទី១៥៦  ទិវាពិភពសលា�កា�-
បាទត�ហ្ អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សៅទី-
សានា �ក់ារសាខាកា�បាទត�ហ្�្ុ្ជា សែត្តរតន្ិររ។ី

2សលា�ជំទាវ ឃនួ ឃនុឌី សរាជិកា្រណៈ� ្្ម-
ការទី៥តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីអបអរសាទរែួបសលើ�ទី១៦៥ ទិវាពិភព-
សលា�កា�បាទត�ហ្�្្ុជា អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨  ឧសភា 
២០១៩ សតកា្អធិបតីភាពឯ�ឧត្ត្បណ្ឌិ ត ងួន ញុលិ 
អនុតបធានទី១ រែ្ឋសភា សៅត�រុងសទាឹងខសន សែត្ត�ំពងធ់ំ 
នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ ជា្រណៈអធិបតី�នាុងពិធីសសរ្ាធសាលពុទ្ធិ�
បឋ្សិ�សា និងស្ទិ្ធផលនានា សៅវត្ត�ី្តចារ ្ត ៍ភូ្សិទៀ្- 
ចាស់ ឃុ�ំំពងស់ាវា យ តសរុ��ំពងស់ាវា យ សែត្ត�ំពងធ់ំ នាថ្ងៃ
ទី៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុង�ិចចាតបជំុបូ�សរុបការង្រតបចាខំែស្សា និង
សលើ�ទិសសៅការង្រតបចាខំែឧសភា  របស់សាលាសែត្ត-
�ំពងធ់ំ សតកា្អធិបតីភាពឯ�ឧត្្ត បណ្ឌិ ត ងួន ញុលិ 
អនុតបធានទី១ រែ្ឋសភា សៅសាលាសែត្ត�ំពងធ់ំ នាថ្ងៃទី៦  
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល  និងសួរសុែទុ�្ខសរាជិ�ត�រុ្
តបឹ�សាឃុ�ំំពងស់ាវា យ ឃុំជយ័ និងឃុថំតព្ុរយ ថនតសរុ��ំពង-់
សាវា យ  សែើ្្សីា្ត បនូ់វបញ្ហា តបឈ្  និងសំណូ្ពរនានា
របស់ឃុំនី្យួៗ សៅសាលាតសរុ��ំពងស់ាវា យ សែត្ត�ំពងធ់ ំ
នាថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល  និងសួរសុែទុ�្ខសរាជិ�ត�រុ្
តបឹ�សាឃំុែំរស្ីាប ់និងឃុំនីសពជ ថនតសរុ��ំពងស់ាវា យ សែើ្្ី
សា្ត បនូ់វសំណូ្ពរ និងបញ្ហា តបឈ្នានារបស់ឃុំនី្យួៗ 
សៅសាលាតសរុ��ំពងស់ាវា យ សែត្ត�ំពងធ់ំ នាថ្ងៃទី១២ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួបសំសណរះសំណាល  និងសួរសុែទុ�្ខសរាជិ�ត�រុ្
តបឹ�សាឃំុផ្តស់ណា្ត យ សែើ្្សីា្ត បនូ់វសំណូ្ពរ និងបញ្ហា
តបឈ្នានារបស់ឃុំ សៅសាលាតសរុ��ំពងស់ាវា យ សែត្ត-
�ំពងធ់ំ នាថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯ�ឧត្្ត  បស ីម្រន សរាជ�ិ្រណៈ�្្មការទី៦
តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹងត�រុ្តប�សាឃំុ  និង
ស្ភូ្ ិសែើ្្សីឈវាងយល់អំពី បញ្ហា តបឈ្ែំសណារះតសាយ 
និងសា្ត បសំ់ណូ្ពររបស់តបជាពលរែ្ឋ សៅឃុំសឹងហា តសរុ�-
សំសរាង សែត្តតាខ�វ នាថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹងបងប្អូនតបជាពលរែ្ឋ
និងពិនិត្យការសា្ត រតសរះទឹ�ទំហំ៦០ខ្៉ាតត្ុរណ៣០ខ្៉ាតត
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ជសតរៅ៤ខ្៉ាតត  ជូនតបជាពលរែ្ឋ  សៅភូ្ថិតពទប ់ ឃុំបឹង
សាលាខាងសជើង  តសរុ��ំពងត់តាច  សែត្ត�ំពត  នាថ្ងៃទី៧-៨  
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹងបងប្អូនតបជាពលរែ្ឋ
និងពិនិត្យការសា្ត រតសរះទឹ�ទំហំ៨០ខ្៉ាតត្ុរណ៣០ខ្៉ាតត
ជសតរៅ៤ខ្៉ាតត ជូនតបជាពលរែ្ឋ សៅឃុំតបាសាទភនាែំ្យង តសរុ�
�ំពងត់តាច សែត្ត�ំពត នាថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្្ត  អ៊ុក 
គង ់សរាជិ�្រណៈ�្្មការទី៦តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញជួប
សំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខអតីតយុទ្ធជនចំនួន១០
នា� ់តព្ទាងំនាយំ��ងរ់សទរះបងវាិលចំនួន២សត្រឿង ជូនែល់
អតីតយុទ្ធជន ខែលជាជនពិការតបសភទ�១ ចំនួន២នា� ់ 
សៅតសរុ�សំ�ូត សែត្តបាតែ់ំបង។

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧតដេ្ សខុ 
យត សរាជ�ិ្រណៈ�្្មការទី៧តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ �នាុង�ិចចាតបជំុ  សែើ្្តីតរួតពិនិត្យ  និងោតំទការអនុវត្ត
�្្មវធិីនសយបាយែំណា�ក់ាលទី៤  សតកា្អធិបតីភាពែ៏
ែ្ងែ់្ស់របស់សស្ដេចត�ឡាសហា្ ស មខង ឧបនាយ�រែ្ឋ-
្ននដេី រែ្ឋ្ននដេីត�សួង្ហាថផទា សៅសាលតបជំុសាលាសែត្ត-
ថតពខវង។

2ឯ�ឧតដេ្ មឈើយ ចាន់ណា សរាជិ�្រណៈ-
�្្មការទី៧តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីសសរ្ាធសដេូប�្្ុជា-សវៀតណា្ សៅសែត្ត-
បនាទា យរានជយ័ នាថ្ងៃទី២៧ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុ�្ខ និងខច�អំសណាយជូនតបជាពលរែ្ឋរង-
សតោរះសោយសារែ្យល់�ននាដេ � ់សៅឃុំជបវ់ារ ីតសរុ�តពរះសនតត-
តពរះ  សែត្តបនាទា យរានជយ័ នាថ្ងៃទី២៨ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុ�្ខ និងខច�អំសណាយជូនតបជាពលរែ្ឋរង-
សតោរះសោយសារែ្យល់�ននាដេ � ់សៅឃុំបតត់តង ់តសរុ�្ង្គល-
បូរ ីសែត្តបនាទា យរានជយ័ នាថ្ងៃទី២៨ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីតបកាសអភបិាលថន្រណៈអភបិាល
សែត្តបនាទា យរានជយ័្្មី សតកា្អធិបតីភាពែែ៏្ងែ់្ស់របស់
សស្ដេចត�ឡាសហា្ ស មខង ឧបនាយ�រែ្ឋ្ននដេី រែ្ឋ្ននដេី
ត�សួង្ហាថផទា សៅសាលាសែត្តបនាទា យរានជយ័ នាថ្ងៃទី១០
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីបុណ្យផ្កា តបា�ស់ា្្រ្គី  សែើ្្តីប្ូល
បចចាយ័�សាង និងជួសជុលែំបូលសាលាសរៀន ខែលរងនូវ
ែ្យល់�ននាដេ � ់សៅសាលាបឋ្សិ�សាសាវា យស ្្ម  ភូ្សិាវា យ-
ស ្្ម  ឃុំពថន្ សែត្តបនាទា យរានជយ័ នាថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំ�អំសណាយជូនសលា� ខាត់ សាោ៉ា ន អភបិាល
រងតសរុ�  ខែល�ំពុងសតរា�ពយាបាលជំងឺសៅស្រហោ្ឋ ន 
សោយសារធ្ា�ពី់សលើពោីនផទារះ  សៅភូ្�ូិបលិច  ឃុំ�ូប 
តសរុ�អូរសតរៅ សែត្តបនាទា យរានជយ័ នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

-ចូលរួ្ �នាុងទិវាថនការចងចា ំ២០ ឧសភា សែើ្្រី្្�ឹ
ែល់ជនរងសតោរះថនការឈចឺាបព់ីឧត�ិែ្ឋ�្្មតបល័យពូជ-
សាសន ៍ និងសោរពវញិ្្ញ ណ�្ខន្ធឧទទាសិ�ុសលែល់ជនរង
សតោរះខែលបានស្ាបស់ៅ�នាុងរបបតបល័យពូជសាសនប៍៉ាុល 
ពត សៅសដេូបត្កាល់អែ្ឋិធាតុ សៅវត្តសុភ្ង្គល ត�រុងសិរ-ី
សសាភណ័  សែត្តបនាទា យរានជយ័  នាថ្ងៃទី២០  ខែឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល  និងសួរសុែទុ�្ខ  តព្ទាងំនាំ
អំសណាយខច�ជូន�ុរារ�ំតរ សៅ្ជ្្ណ្ឌ លសសនង្្គ រះជន
អស់សង្ឃឹ្ ទី២ សៅតសរុ�្ង្គលបូរ ីសែត្តបនាទា យរានជយ័ 
នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីអបអរសាទរែួបសលើ�ទី ១៥៦ ទិវាពិភព-
សលា�កា�បាទត�ហ្ អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា ២០១៩
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សៅសាលាសែត្តខ�ប នាថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។
-ចូលរួ្ ជា្រណៈអធិបតី�នាុងពិធីសសរ្ាធោ�ឱ់្យសតបើ-

តបាស់ផ្ូវលំចំនួន៣ខែ្ស តបខវង២.៤០០ខ្៉ាតត សៅ�នាុងឃុំ-
អសង្កា ល និងឃុំពងទឹ� តសរុ�ែំណា�ច់សង្អើរ សែត្តខ�ប នា
ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-សោរពវញិ្្ញ ណ�្ខន្ធសពសលា� ណុ្រ គី្  សរាជ�ិ
ត�រុ្តបឹ�សាត�រុងខ�ប ខែលបានទទួល្រណភាព�នាុងជនា្ម យុ
៨៣ឆ្នា  ំសៅស្រហោ្ឋ នសព ស្ថិត�នាុងភូ្ តិតរងំធំ ឃុំជំុសត្រៀល
តសរុ�ទឹ�ឈូ សែត្ត�ំពត នាថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធតីបកាសអនុញ្្ញ តឱ្យែំសណើ រការ វត្តសតា្ថ -
រាជាអង្គថតពធំ ស្ថិត�នាុងភូ្ែំិណា�ច់សង្អើរ សង្កា តថ់តពធំ ត�រុង-
ខ�ប សែត្តខ�ប នាថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ែឹ�នាសំប្ុរសជន សៅរាជធានីភនាសំពញ ចុរះសំសណរះ-
សំណាល សួរសុែទុ�្ខ និងនាយំ�អំសណាយខច�ជូន�ុរារ
�ំតរចំនួន៤៧នា� ់ខ្៉ាសោរះចំនួន៩នា� ់សៅ្ណ្ឌ ល�ុរារ
�ំតរសែត្តខ�ប សៅភូ្ិ្ ្មី សង្កា តថ់តពធំ ត�រុងខ�ប សែត្តខ�ប
នាថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីបុណ្យវសិាែបូជា សៅវត្តសតា្ថ ធ្្មវហិារ
ស្ថិត�នាុងភូ្ភិនាលំាវ ឃុំពងទឹ� តសរុ�ែំណា�ច់សង្អើរ សែត្តខ�ប 
នាថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីសសរ្ាធឆ្ងតពរះពុទ្ធរូបបែិរា�រតទង់
បិណ្ឌ បាតចំនួន១៥៧អង្គ  និងប ច្ាុ រះបឋ្សិលា�សាង
តពរះពុទ្ធរូបបែិរា�រតទងត់ប�ន់ា្រ  សក្ាងទាវា រវត្ត  តព្ទាងំ
រាបប់ាតតតបស្រនចង្ហា នត់ពរះសង្ឃចំនួន១១១អង្គ  សៅវត្ត
សតា្ថ ធ ្្មវហិារ ស្ថិត�នាុងភូ្ ភិនាលំាវ ឃុំពងទឹ� តសរុ�ែំណា�-់
ចសង្អើរ សែត្តខ�ប នាថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯ�ឧត្ត្ សាយ ្ូររនិ សរាជ�ិ្រណៈ�្្មការ-
ទី៨តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីបុណ្យប ច្ាុ រះែណ្ឌ សីរាតពរះវហិារ  និង
សសរ្ាធស្ទិ្ធផលនានា  សតកា្ធិបតីភាពែែ៏ង្ែ់ស់្
សស្្តចអ្រ្គ្ហាពញាចត�ី មហង សរំនិ តបធានរែ្ឋសភា 
សៅវត្ត�្តី�ណា្ត ល  ឃុំរងំលាវា   តសរុ�ឧត្តុង្គ  សែត្ត�ំពងស់្ឺ 
នាថ្ងៃទី២៧ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំសណរះសំណាល  និងសួរសុែទុ�្ខត�រុ្តបឹ�សាឃំុ
ថានា �ែឹ់�នាភំូ្ ិនិងតបជាពលរែ្ឋ សៅភូ្អិង្គរសត្ ឃំុែូនតី

តសរុ�ពញាខត��  សែត្តត្ូងឃ្មុ ំ  នាថ្ងៃទី៦  ខែឧសភា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងទិវាជាតិថនការចងចា ំ២០ ឧសភា និងជួប
សំសណរះសំណាល សួរសុែទុ�្ខត�រុ្តបឹ�សាឃំុ សង្កា ត ់សៅ
ត�រុង�ំពងឆ់្នា ងំ សែត្ត�ំពងឆ់្នា ងំ នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីអបអរសាទរែួបសលើ�ទី ១៥៦ ទិវាពិភព-
សលា�កា�បាទត�ហ្ អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ ឧសភា ២០១៩
សៅត�រុង�ំពងឆ់្នា ងំ សែត្ត�ំពងឆ់្នា ងំ នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរួ្ ជា្រណៈអធិបតី�នាុងពិធីសសរ្ាធសាលា្សត្តយ្យ
សៅភូ្សិរធិ៍ ឃុែូំនតី តសរុ�ពញាខត�� សែត្តត្ូងឃ្មុ ំ នា
ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សលា�ជំទាវ 
សុ ីវណណា ថ្ សរាជិកា្រណៈ�្្មការទី៩តពឹទ្ធសភា បាន
អស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹងត�រុ្តបឹ�សាសែត្ត 
ត�រុង តសរុ� ឃំុ សង្កា ត ់សៅសែត្ត�ំពងច់ា្។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្្ត  មញ៉្ា
សា្៉ាន សរាជ�ិ្រណៈ�្្មការទី៩តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ
ជួបសំសណរះសំណាលជា្យួនឹងត�រុ្តបឹ�សាសែត្ត  ត�រុង 
តសរុ� ឃុំ សង្កា ត ់សៅសែត្តសទាឹងខតតង។

2នាថ្ងៃទី១  និងថ្ងៃទី២  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯ�ឧត្្ត  សនួ លន់ សរាជិ�្រណៈ�្្មការទី១០តពឹទ្ធ-
សភា បានអស ជ្ ើញជួបសំសណរះសំណាល និងសួរសុែទុ�្ខ
ត�រុ្តបឹ�សាឃំុ  សៅតសរុ�តតរងំតបាសាទ  តសរុ�អន្ងខ់វង
តសរុ�បនាទា យអំពិល តសរុ�ចុងកាល់ ត�រុងសំសរាង សែត្តឧត្តរ-
រានជយ័។

2សលា�ជំទាវ ឯ្ ្ោ្ុនី សរាជិកា្រណៈ-
� ្្មការទី១០តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ រខំល�ទុ�្ខជា្យួនឹងត្ររួសារសពសលា� មឈើ 
ល ី សៅភូ្តិតាច  ឃុំបល្័ងកា  តសរុ�តបាសាទបា្រង  សែត្ត-
សសៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៦ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំ�បចចាយ័�សាង�ុែិ  សៅវត្តតពរះអង្គស ្្ម   ស្ថិត�នាុង
ភូ្និ្ររ�នាុង តសរុ�អង្គរធំ សែត្តសសៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៦ ខែ
ស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩៕
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សក្មាភា្សរាជិកប្រឹទ្ធសភាចូលរ ួ្ ក្ងុ្ិធីម្្សងៗ

2នាថ ង្ៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សរាជិ�សរាជិកា
តពឹទ្ធសភាចំនួន១០រូប បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ ជា�ិត្តិយស�នាុង
ពិធីពិសាអាហារជា្យួនឹង�្្ម�រ និសយជិត �នាុងឱកាស
អបអរសាទរែួបសលើ�ទី១៣៣ ទិវាពល�្្មអន្តរជាតិ ១
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សតកា្អធិបតីភាពែែ៏ង្ែ់ស់្របស់សស្្តច
អ្រ្គ្ហាសសនាបតីសតសជា ហ៊ុន មសន នាយ�រែ្ឋ្នន្ត ី
ថនតពរះរាជាណាចត��្្ុជា និងសស្្តច�ិត្តិតពឹទ្ធបណ្ឌិ ត សៅ
សរាងចត� យី ោ ស្ថិត�នាុងភូ្ឫិស្សតីសរុ� ឃុសំឈើទាល តសរុ�
ស�ៀនសាវា យ សែត្ត�ណា្ត ល។

2នាថ្ងៃទី២  និងថ្ងៃទី២១  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សរាជិ�សរាជិកាតពទឹ្ធសភាចំនួន១០រូប  បានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ �នាុង�ិចចាតបជំុត�រុ្សរាជិ�សភាទទួលបនទាុ�សហ-
តបតិបត្តិការជា្យួនឹងសហភាពអន្តរសភា IPU ស្តីពី ការ
ោ�ស់ប�្ខភាពសភា�្ុ្ជា ចូលជាសរាជ�ិ្រណៈ�រា្ម ធិការ
តបតិបត្តិរបស់ IPU សតកា្អធិបតីភាពឯ�ឧត្ត្ ឈាង 
វុន តបធាន្រណៈ�្្មការទី៥រែ្ឋសភា និងជាតបធានត�រុ្
សភាជាតិ IPU �្ុ្ជា សៅសាលតបជុំបនាទា យតសី ថនវរិាន
រែ្ឋសភា។  

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ ជា 
មជដ្ឋ តបធាន្រណៈ� ្្មការទី២តពឹទ្ធសភា និងជាតបធាន
ត�រុ្្តិ្តភាពសទវាភា្ីរតពឹទ្ធសភា�្្ុជាជា្យួនឹងសភាតួ�្ីរ 
បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងពិធីពិសាអាហារសា្្រ្គី �នាុងឱកាស
តសាយបសួ�នាុងខែបសួ (Ramadan) ថនសាសនាឥស្ា្ 
សៅសភាជនីយោ្ឋ នបុបាជ ភនាសំពញទីតានិច រាជធានីភនាសំពញ។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ សខុ 

ឥសាន តបធាន្រណៈ�្្មការទី៤ និងឯ�ឧត្ត្ ល ីសារ ី
សរាជ�ិ្រណៈ�្្មការទី៣តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញចូលរួ្
ជា�ិត្តិយស�នាុងពិសាអាហារតសាយបសួ(រា៉ា រា៉ា ឌន)  ឆ្នា ំ
២០១៩  ថនសាសនាឥស្ា្�្ុ្ជា  សតកា្អធិបតីភាព
ែែ៏្ស់ែង្រ់បស់សស្ដេចអ្រ្គ្ហាសសនាបតីសតសជា  ហ៊ុន 
មសន នាយ�រែ្ឋ្ននដេ ីនិងសស្ដេច�ិត្តិតពឹទ្ធបណ្ឌិ ត សៅ្ជ្-
្ណ្ឌ លពិពរ័ណ៍សការះសពតជ រាជធានីភនាសំពញ។

2នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ សខុ 
ឥសាន តបធាន្រណៈ�្្មការទី៤ សលា�ជំទាវ ទី ្ូរោ៉ា សុ ី
តបធាន្រណៈ�្្មការទី៥ និងឯ�ឧតដេ្ ្៉ាុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ 
តបធាន្រណៈ�្្មការទី៧តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញចូលរួ្
�នាុងពិធីសលៀងសាយសភាជនទទួលសាវា ្រ្ន្៍រណៈតបតិភូ
្រណៈ� ្្មការ�ិចចាការតបតិបត្តិការ និងអភវិឌ្ឍនថ៍នសភា
និយយភាសាបារាងំAPF សតកា្អធិបតីភាពឯ�ឧតដេ្ ម្រ៉ាន
្រញ្ញា  តបធាន្រណៈ�្្មការទី៦រែ្ឋសភា សៅសណា្ឋ ោរ
សានស់វ រាជធានីភនាសំពញ។

2នាថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្្ត  សខុ 
ឥសាន តបធាន និងឯ�ឧត្ត្ ្ួង ្រ៉ាយ សរាជិ�្រណៈ-
�្្មការទី៤តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុង�ិចចាតបជំុស្តីពី 
លទ្ធផលថនការអនុវត្តនាសពល�ន្ងសៅ និងខផនការអនុ-
វត្តនាសពលអនា្រតរបស់្រណៈ�រា្ម ធិការជាតិ សតរាប់
សត្បសត្រួលការង្រសហតបតិបត្តិការអភវិឌ្ឍនត៍ំបន់
តតីសកាណ�្ុ្ជា-ឡាវ-សវៀតណា្ សៅសាលបាយន័ ថន
វរិានរែ្ឋសភា ។

2នាទី២៩ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩ សលា�ជំទាវ ទី 
្រូោ៉ា សុ ី តបធាន្រណៈ� ្្មការទី៥  និងឯ�ឧត្ត្  ម្៉ាន 
សុផីាន ់ អនុតបធាន្រណៈ�្្មការទី៩តពឹទ្ធសភា  បាន
អស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុង�ិចចាតបជំុ្រណៈ�្្មការ�ិចចាសហតបតិ-
បត្តកិារ  និងអភវិឌ្ឍន ៍ APF  សែើ្្ពីិនិត្យែ្ឹ្សារឯ�សារ 
សតរាបស់តតៀ្ចូលរួ្ �នាុង�ិចចាតបជំុ្រណៈ� ្្មការ�ិចចាសហ-
តបតិបត្តិការ និងអភវិឌ្ឍន ៍APF សៅសាលតបជុំបនាទា យតសី 
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ថនវរិានរែ្ឋសភា។
2នាថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សលា�ជំទាវ ទី 

្ូរោ៉ា សុ ីតបធាន្រណៈ� ្្មការទី៥ ឯ�ឧតដេ្ ្៉ាុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ 
តបធាន ឯ�ឧត្ត្ រា៉ា ន់ មឈឿន អនុតបធាន្រណៈ�្្មការ
ទី៧ និងសលា�ជំទាវ ្ំុ សណាតេ ្រ់ សលខាធិការ្រណៈ-
�្្មការទី៨តពឹទ្ធសភា  បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុង�ិចចាតបជំុ
្រណៈ� ្្មការ�ិចចាសហតបតិបត្តកិារ និងអភវិឌ្ឍន ៍ថនសភា
បារាងំ (APF) សៅសណា្ឋ ោរសានស់វ រាជធានីភនាសំពញ។

2នាថ្ងៃទី៣  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៩  សលា�ជំទាវ 
ទី ្ូរោ៉ា សុ ីតបធាន្រណៈ�្្មការទី៥ និងឯ�ឧតដេ្ ្៉ាុ្ 
ជរឹ្ហ៊ុយ  តបធាន្រណៈ� ្្មការទី៧តពឹទ្ធសភា  បាន
អស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងរាតតីសសរាសរ Gala សតកា្អធិបតីភាព
ឯ�ឧតដេ្ ម្រ៉ាន ្រញ្ញា  តបធាន្រណៈ� ្្មការទី៦រែ្ឋសភា 
សៅសណា្ឋ ោរ�ឺរ ៉ាូយ៉ា ល់ រាជធានីភនាសំពញ។

2នាថ ង្ៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧតដេ្ ្៉ាុ្ 
ជរឹ្ហ៊ុយ តបធាន្រណៈ� ្្មការទី៧ និងឯ�ឧត្ត្ មខៀវ 
្ុត អនុតបធាន្រណៈ�្្មការទី១តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ �នាុងពិធីតប�ួត�ីឡាវាយ�ូនសោលរនរង្វា នស់ស្ដេច
ត�ឡាសហា្ ស មខង សៅទីលានវាយ�ូនសោលខនហ្គន
ភនាសំពញ។

2ឯ�ឧតដេ្ ្ ៉ាុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ តបធាន្រណៈ� ្្មការ
ទី៧តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ �នាុងពិធីសលៀងសាយសភាជន សតកា្អធិបតីភាព
ឯ�ឧតដេ្ ឈាង វុន តបធាន្រណៈ� ្្មការទី៥រែ្ឋសភា 
តំណាងឯ�ឧតដេ្ ម្រ៉ាន ្រញ្ញា  តបធាន្រណៈ� ្្មការទី៦
រែ្ឋសភា សៅសលើ�បា៉ា ល់តា្ែងទសន្ស្្រង្គ នាថ្ងៃទី៤ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុ�្ខសលា�ជំទាវ សុរឹង សុយីតុ សលខាធិការ
្រណៈ�្្មការទី៧តពឹទ្ធសភា  សៅសង្កា តទ់ួលសខងកា  ែណ្ឌ
ឫស្សខី�វ  រាជធានីភនាសំពញ  នាថ្ងៃទី១៧  ខែឧសភា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

2នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ គង់ 
សាោជ តបធាន្រណៈ� ្្មការទី៩តពឹទ្ធសភា និងជាតបធាន

ត�រុ្្តិ្តភាពសទវាភា្ីរតពឹទ្ធសភា�្្ុជាជា្យួនឹងសភាជប៉ាុន 
បានអស ជ្ ើញែឹ�នា្ំរណៈតបតិភតូ�រុ្្តិ្តភាព ចូលរួ្ �នាុង
ពិធីអបអរសាទរ �នាុងឱកាសស�ើងត្រងរាជ្យរបស់តពរះសៅ
អធិរាជជប៉ាុន សៅសា្ថ នទូតជប៉ាុនតបចាតំពរះរាជាណាចត�
�្្ុជា។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ ្៉ា្ 
្ុ៊រននាង តបធាន្រណៈ� ្្មការទី១០តពឹទ្ធសភា អស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ �នាុងពិធីសសរ្ាធជាផ្ូវការថនសរា្រ្អនា�សារពត័រ៌ាន
�្្ុជា-ចិន  សៅសណា្ឋ ោរសូហវាីខតលភ្ីូរតតា  រាជធានី
ភនាសំពញ ។ 

2ឯ�ឧត្្ត  ម្៉ាន សុផីាន់ អនុតបធាន្រណៈ� ្្ម-
ការទី៩តពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ �នាុងការជូនែំសណើ រតត�បវ់ញិរបស់សលា�ជំទាវ
តបធាន CCD ថនសភាAPF សៅអាកាសយនោ្ឋ នអន្តរជាតិ
ភនាសំពញ នាថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ �នាុង�ិចចាតបជំុបូ�សរុបការង្រថនសរាជិ� សរា-
ជិកា្រណៈតបតិភូត�រុ្សភាជាតិ�្ុ្ជា APF សៅសាលតបជុំ
បនាទា យតសី  ថនវរិានរែ្ឋសភា  នាថ្ងៃទី១៦  ខែឧសភា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៣  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯ�ឧត្ត្ 
មហ្ ខន អនុតបធាន្រណៈ�្្មការទី១០តពឹទ្ធសភា បាន
អស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងពិធីអបអរសាទរែួបទី១៥៦ កា�បាទ
ត�ហ្ អឌ្ឍចនទាត�ហ្ ៨ឧសភា សៅបរសិវណ្នទាីរអបរ់ ំ
យុវជន និង�ីឡា សែត្ត�ំពងស់្ឺ។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ ឆាយ 
វណាណា   សលខាធិការ្រណៈ�្្មការទី៥តពឹទ្ធសភា  បាន
អស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងពិធីសលៀងសាយសភាជន សៅសា្ថ នទូត
សាធារណរែ្ឋឥណ្ឌូ សណសីុ តបចាតំពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា។

2នាថ ង្ៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្ត្ ឈតិ 
គរឹ្យត  អនុតបធាន្រណៈ� ្្មការទី៥  និងឯ�ឧត្ត្ 
មទ្  យទុ្ធី  សរាជិ�្រណៈ� ្្មការទី៨តពឹទ្ធសភា  បាន
អស ជ្ ើញចូលរួ្ �នាុងពិធីសលៀងសាយសភាជន  សៅសា្ថ នទូត
ហវាីលីពីន តបចាតំពរះរាជាណាចត��្ុ្ជា៕
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អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភាប្រជុំ្ូរកសរ្ុរលទ្ធ្លការង្រប្រចាមំខម្សា
និងមលើកទិសមៅការង្រប្រចាមំខឧសភា ឆ្ា២ំ០១៩

នាតពឹ�ថ្ងៃចនទា ទី២៩ ខែស្សា ឆ្នា ២ំ០១៩ អ្រ្គសលខា-
ធិការោ្ឋ នតពឹទ្ធសភា បានសរៀបចំ�ិចចាតបជំុបូ�សរុបលទ្ធផល
ការង្រតបចាខំែស្សា និងទិសសៅការង្រសតរាបខ់ែឧសភា
ឆ្នា ២ំ០១៩ សតកា្អធិបតីភាពឯ�ឧត្្ត  អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អ្រ្គ-
សលខាធិការតពឹទ្ធសភា សៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងសជើង 
វរិានតពឹទ្ធសភា សោយរានការអស ជ្ ើញចូលរួ្ ពីថានា �ែ់ឹ�នាំ
ត្របអ់ង្គភាពចំណុរះអ្រ្គសលខាធិការោ្ឋ នតពឹទ្ធសភា ចាបពី់
អនុតបធាននាយ�ោ្ឋ នស�ើង។

�នាុងឱកាសសនារះ ឯ�ឧត្ត្ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អ្រ្គសលខាធិការ-
តពឹទ្ធសភា បានជតរាបជូនអង្គតបជំុអំពី តពឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ
តំបន ់និងជាតិ តព្ទាងំសធវាើការបូ�សរុបលទ្ធផលការង្រ
របស់អ្រ្គសលខាធិការោ្ឋ នតពឹទ្ធសភា សោយបញ្ជ �ថ់ា�នាុង

ខែស្សាសនរះ ថានា �ែ់ឹ�នា ំនិង្នន្តី បុ្រ្គលិ� ថនអ្រ្គសលខា-
ធិការោ្ឋ នតពឹទ្ធសភា បានែិតែំតបឹងខតបងយ�ចិត្តទុ�ោ�់
បសំពញ្ុែង្ររបស់ែួ្នបានយ៉ា ងល្អតបសសើរ តា្តត្រូវការ
ចាបំាចជ់ា�ខ់ស្តង តប�បសោយភាពទទួលែុសតតរូវតា្
្ុែសញ្្ញ សរៀងៗែ្ួន សែើ្្បីសងកាើនភាពសជឿជា��់នាុងការផ្តល់
សសវាជូនថានា �ែ់ឹ�នា ំសរាជិ� សរាជិកាតពឹទ្ធសភា។

សត្ពីប�ូសរុបលទ្ធផលការង្រតបចាខំែស្សា ឯ�ឧត្ត្
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អ្រ្គសលខាធិការតពទឹ្ធសភា បាន�ំណតទិ់សសៅ
ការង្រសតរាបខ់ែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ថា អ្រ្គសលខាធិការ-
ោ្ឋ នតពឹទ្ធសភា សៅខតបន្តផ្តល់សសវាតទតទងែ់ល់្ុែង្រទាងំ
៥របស់តពឹទ្ធសភា តប�បសោយ្ុរណភាព និងបន្តែិតែំ
ពតងឹង្ុរណភាព្នន្តី សែើ្្ផី្តល់ភាពស័�្តិសិទ្ធិ�នាុងការផ្តល់
សសវាជូនថានា �ែ់ឹ�នាឱំ្យកានខ់តល្អជាលំោប ់តា្រយៈការ
ខ�សត្រួលរចនាស្្ន័្្ធ ្មរីបស់អ្រ្គសលខាធិការោ្ឋ នតពឹទ្ធសភា
ការបណ្តុ រះបណា្ត លឯ�សទស ការសិ�សាតសាវតជាវបំពញ
បខន្ថ្ ការសតបើតបាស់តបពន័្ធបសចចា�វទិយាពត័រ៌ាន ការ�សាង
សោលនសយបាយ្្មីៗ និងការពតងឹង និងពតងី��ិចចាសហ-
តបតិបត្តកិារជា្យួថែ្ូរអភវិឌ្ឍនានា សែើ្្តីពឹទ្ធសភាឈ្ន
សឆ្្រះសៅរ�ការត្របត់្រង និងការរា៉ា បរ់ងសសវាបានត្រប់្ ុែ៕

(អត្ថបទ៖ សលា� វង ់សុជាតិ រូបភាព៖ សលា� ធុន ្ីរ្ជី)

ឯ�ឧត្ត្ អ៊ុំ សារទឹ្ធ អធិបតី�នាុង�ិចចាតបជំុ

2នាតពឹ�ថ្ងៃសុត� ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯ�ឧត្្ត  
មឡាក ឆាយ អ្រ្គសលខាធិការរងតពឹទ្ធសភា បានអស ជ្ ើញ
ជាអធិបតីភាព�នាុងពិធីបិទវ្រ្គបណ្តុ រះបណា្ត លស្តីពី «ការកាន់
�្្មវធិីនិងបែិសណា្ឋ �ិចចា»   សោយរានការអស ជ្ ើញចូលរួ្
ពថីានា �ែ់ឹ�នាថំនអ្រ្គសលខាធិការោ្ឋ នតពឹទ្ធសភា និងសិកា្ខ -
កា្ចំនួន៣២នា� ់សៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងសជើង វរិាន
   តពឹទ្ធសភា៕

ទិែ្ឋភាព�ិចចាតបជំុតបចាខំែស្សា






