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គណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្រៃយព៍្រឹទ្ធសភាព្រជុំ្ិ្ិត្យសមពរេច
ម�ើរចនាសរេ្ព័្្ធថមាមីរ្រសអ់គ្គម�ខាធិការដ្ឋា ្ព្រឹទ្ធសភា

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង 

៨:០០នាទី គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបា្ព្រជំុ

្ិ្ិត្យ សវពរេចអំ្ ីការវរៀ្រចំរចនាសរេ្ព្័ ្ធ្មារី្រស់អគ្គវេខា-

ធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា ខែេបា្ព្រព រ្ឹតតៃវៅវពការេអធិ្រតីភា្

ែែ៏្ងែ់ស់្រ្រស់សវរេតៃចេ្ុិរេវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព្រធា្

ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកករេ្ុជា។

្រនាទា ្រ់្ ីបា្្ិ្ិត្យ្ិភាកសារចួរេក គណៈក ម៉ា ធិការ

អចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបា្សវពរេច្រវងកើតអគ្គនាយកដ្ឋា ្្មាី

ចំ្ួ្២្រខ្ថែរេវទៀត សរ្ុរទាងំអស់ចំ្ួ្៥អគ្គនាយកដ្ឋា ្។ 

អគ្គនាយកដ្ឋា ្្រវងកើត្មាចីំ្ួ្្ីរគឺ៖ អគ្គនាយកដ្ឋា ្ពរាេ-

ពជាេ ្ិងអគ្គនាយកដ្ឋា ្្ិធីការ្ិងទំនាកទ់ំ្ ងអ្តៃរជាតិ។

្រច្ុ្រ្ប្នារចនាសរេ្ព្័ ្ធរ្រស់អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា

៉្អគ្គនាយកដ្ឋា ្ចំ្ួ្៥ គឺអគ្គនាយកដ្ឋា ្រែឋាបាេ្ិង

ហិរញ្ញ េតថែុ អគ្គនាយកដ្ឋា ្វសវាចបា្រ់្ ិងសរេូហភា្ខែ្ែី 

អគ្គនាយកដ្ឋា ្្ព័ត៌៉ ្្ិងទំនាកទ់ំ្ ងរាធារណៈ អគ្គ-

នាយកដ្ឋា ្្ិធីការ ្ ិងទំនាកទ់ំ្ ងអ ត្ៃរជាតិ ្ ិងអគ្គនាយក-

ដ្ឋា ្ពរាេពជាេ ព្រេទាងំអគ្្គ ធិការដ្ឋា ្ ្ិង៉្នាយក-

ដ្ឋា ្ចំណុរះអគ្គនាយកដ្ឋា ្ទាងំ៥ចំ្ួ្១៩នាយកដ្ឋា ្៕

(អតថែ្រទ៖ វទ្ រេករា ្ិងរូ្រភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

សវរេតៃច រាយ ឈុ ំែរឹកនាកិំច្ព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

ស៉ជកិ ស៉ជិកាគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

ទិែឋាភា្ក ្នាុងកិច្ព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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វែើរេ្បចូីេររួេកនាុងការព្រយុទ្ធព្រឆ្ងំ រ្ឹងជំងឺកូេែី-១៩ 

វៅព្រឹកថ្ងៃច្ទា ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ គណៈក ម៉ា -

ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកករេ្ុជា បា្

ព្រជំុ្ិ្ិត្យ សវពរេចអំ្ ី ការវធវើេចិារណករេមា្េកិាព្រឹទ្ធសភា

វេើកទី២ កនាុងចបា្រស់តៃី្ី ហិរញ្ញ េតថែុសព៉្រក់ារពគ្រព់គងឆ្នា ំ

២០២០ ខែេបា្ព្រព រ្ឹតតៃវៅ វពការេអធិ្រតីភា្ែែ៏្ងែ់្ស់

រ្រស់ឯកឧតតៃរេសុរឹរេ កា ព្រធា្សតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភា៕

(អតថែ្រទ៖ វទ្ រេករា ្ិងរូ្រភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

គណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្រៃយព៍្រឹទ្ធសភា 

ព្រជុំ្ិ្ិត្យអំ្មីការមធវើវិចារណករេមាថវិកាព្រឹទ្ធសភា

ស៉ជកិ ស៉ជិកាគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

ឯកឧតតៃរេ សុរឹរេ កា ែរឹកនាកិំច្ព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

ទិែឋាភា្ក ្នាុងកិច្ព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្ដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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ព្រធា្សរៃមីទមីព្រឹទ្ធសភាអម ជ្ ើញផរៃ�ម់្លើង្រូជាស្ទមីព្ររឹកសា
សមរេរៃចព្រធា្ព្រឹទ្ធសភា

នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ 

សុរឹរេ កា ព្រធា្សតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកករេ្ុជា 

បា្អវញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្ូរជាស្ឯកឧតតៃរេ កកវ 

ធមី ទពី្ររឹកសាសវរេតៃចព្រធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពក

ករេ្ុជា វៅេតតៃវោធិ៍ព រ្ឹក្ស វៅេតតៃែទារ សថែិតកនាុងសង្ក តខ់ព្ក-

វេៀ្រ ែណ្ឌ វពជាយចង្វ រ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។ 

កនាុងឱកាសែវ៏ពកៀរេពកំវនារះ ៉្ការវរៀ្រចំ្ិធីែខងហែ

ព្រទក្សណិស្្រីជំុវរេរុ ្ិងតំណាងពករុរេពគរួរារស្អា្

្ូេេវិយគកថា ្ិងជីេព្រេតតៃរិ្រស់ឯកឧតតៃរេ កកវ ធមី ព្រេ

ទាងំវគ្រ្េញិ្្ញ ណក្ខ ្្ធជាកិច្្រចាឆា រេរណៈ។ 

ឯកឧតតៃរេ កកវ ធមី វកើតវៅថ្ងៃទី១ ខែកកកដ្ ឆ្នា ១ំ៩៤៧ 

វៅភរូេពិសរះ ឃុំថពជធំ ពសរុករ៉សខហក វែតតៃរាវ យវរៀង 

ជាកូ្កសិករ ៉្្រង្រ្ូ្ចំ្ួ្៨នាក ់(ពសី២នាក)់ វហើយ

ឯកឧតតៃរេគឺជាកូ្ច្បងវៅកនាុងពគរួរារ។ ឯកឧតតៃរេបា្វរៀ្រ

អាោហ៍្ិោហ៍ជារេយួ្រឹងវលាកជំទាេ �្់ ច ្្ទរសមាមី វៅ

កនាុងអំឡុងឆ្នា ១ំ៩៨០ វដ្យ្រច្ុ្រ្ប្នាវលាកជំទាេបា្ទទេួ

រេរណភា្អស់រយៈកាេ៣ឆ្នា កំ្្លងរេកវហើយ វដ្យវរាគ្-

ោធ។ ឯកឧតតៃរេ៉្្រុពតចំ្ួ្៣នាក ់ពសី២ ្ិងព្ររុស១

នាក។់

វៅកនាុងឆ្នា ១ំ៩៩២ ឯកឧតតៃរេ កកវ ធមី បា្ចូេ្រវពរេើ

ការង្រវៅអង្គភា្អយសមាព័យយ្ករេ្ុជា ្ិងវៅឆ្នា ២ំ០០៧ 

ឯកឧតតៃរេ៉្តួនាទីជាអភបិាេរងថ្គណៈអភបិាេវែតតៃ

វោធិ៍រាត ់្រនាទា ្ររ់េកជាស៉ជិកពករុរេព្ររឹកសាវែតតៃវោធិ៍រាត ់

្ិងជាទីព្ររឹកសាសវរេតៃច្ញាចពកី មេង សរំ ិ្  ព្រធា្

រែឋាសភា។ ្រច្ុ្រ្ប្នាឯកឧតតៃរេ កកវ ធមី ជាទីព្ររឹកសាសវរេតៃច

េ្ិរុេវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព្រធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-

ណាចពកករេ្ុជា។

ឯកឧតតៃរេ សុរឹរេ កា បា្អវញជ ើញផតៃេ់វភ្លើង្រូជាស្ 

វហើយតំណាងពករុរេពគរួរារស្កប៏ា្វឡើងខ្្លងអំណរគុណ

ែេ់វភញៀេកិតតៃិយសទាងំអស់ខែេបា្ផដៃេ់កិតតៃិយសអវញជ ើញ

ចូេររួេកនាុង្ិធី្រុណ្យ ្ិង្រូជាស្នាវ្េវនារះផងខែរ៕

(អតថែ្រទ៖ អ៊ុក ្រោូេី្ ្ិងរ្ូរភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ឯកឧតតៃរេ សុរឹរេ កា ព្រធា្សតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភា អវញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្រូជាស្

ឯកឧតតៃរេ សុរឹរេ កា ព្រធា្សតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភា អវញជ ើញផតៃេ់វភ្លើង្រូជាស្ឯកឧតតៃរេ ខកេ ធី ទីព្ររឹកសាសវរេតៃចព្រធា្ព រ្ឹទ្ធសភា



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
4

ថ្នា ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំា�ជារេួយ្រឹង
ព្រជា្�រដឋា ្ិងចូ�ររួេ្ិធមីមផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សវរេតៃចេ្ុិរេ
វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព្ររេុែរែឋាសតៃីទី ថ្ព្រះរាជាណាចពក
ករុ្េជា ្ិងគណៈព្រតិភូព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញដ្កកូ់វរា្
ផ្ក វគ្រ្េញិ្្ញ ណក្្ខ ្ធស្អនាកឧកញាោ ព រ្ឹទ្ធរេហាឧបាសិកា
ធរេមាញ្្ញ ណេេិឌ្ឍនា ្រ៊ុ្ ស៊ាង�មី ៉តាវកមាករ្រស់សវរេតៃច
អគ្គរេហាវសនា្រតីវតវជា េ៊ុ្ កស្ នាយករែឋារេ្រ្តៃ ី
ថ្ព្រះរាជាណាចពកករេ្ុជា វៅភូរេពិគរឹរះសថែិតកនាុងសង្ក ត់

ចតុរេុែ ែណ្ឌ ែូ្វ្ញ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សវរេតៃចេ្ុិរេ

វសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្ររេុែរែឋាសតៃីទី ថ្ព្រះរាជាណាចពក

ករុ្េជា ្ិងវលាកជំទាេ បា្អវញជ ើញជួ្រសំវណរះសំណាេ 

សួរសុែទុក្ខ្រង្រ្ូ្ ពករុរេពគរួរារ រាចញ់ាតិ វៅភូរេកិវំណើ ត

រ្រស់សវរេតៃច នាភូរេកិណាតៃ េវការះ ឃុំវការះសូទិ្ ពសរុក

វការះសូទិ្ វែតតៃកំ្ងច់ារេ។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សវរេតៃចេ្ុិរេ

វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព្ររេុែរែឋាសតៃីទី ថ្ព្រះរាជាណាចពក

ករុ្េជា ្ិងវលាកជំទាេ បា្អវញជ ើញជួ្រសំវណរះសំណាេ 

សួរសុែទុក្ខព រ្ឹទា្ធ ចារ្យ ្ិងព្រជា្េរែឋា វៅភូរេ្ិរតខ់ា្ល រានា ្រ

ឃុំោរេជីលំាង ្ិងចូេថាវ យ្រង្គពំ្រះសង្ឃ វៅេតតៃគគី ឃុំ

ខព្កអាជី ពសរុកពករូចឆ្មា រ វែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សវរេតៃចេ្ិរុេ

វសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណា-

ចពកករុ្េជា បា្អវញជ ើញជួ្រសំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខ

រេ្រ្តៃ ី្ិងអាជាញ ធរសង្ក តគី់ឡូខរេោពតវេែ៦ ែណ្ឌ ឫស្សខីកេ 

រាជធា្ីភនាវំ្ញ។



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
5

ថ្នា ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំា�ជារេួយ្រឹង
ព្រជា្�រដឋា ្ិងច�ូររួេ្ិធមីមផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សវរេតៃចេ្ិរុេ

វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព្រធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណា-

ចពកករុ្េជា បា្អវញជ ើញជួ្រសំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខ

រេ្រ្តៃី  ្ ិងអាជាញ ធរភរូេ ិ សង្ក តព់្រទរះឡាង  ែណ្ឌ កំ្រូេ 

រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សវរេតៃចេ្ិរុេ

វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព្រធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណា-

ចពកករេ្ុជា បា្ែរឹកនាគំណៈព្រតិភូព រ្ឹទ្ធសភាដ្កកូ់វរា្

ផ្ក  ្ិងវគ្រ្េញិ្្ញ ណក្្ខ ្ធស្ឯកឧតតៃរេ េុរឹរេ កែរេ វទស-

រែឋារេ្រ្តៃីទទេួ្រ្ទាុកវ្រសកករេមា្ិវសស ្ិងជាអតីតរែឋារេ្រ្តៃី

ពកសួងធរេមាការ  ្ ិងរាសនា  វៅផទារះវេែ១៦  ផ្លូេវ្រោ៦ 

សង្ក ត់្ ិវរាធ ែណ្ឌ ចបារអវំៅ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សវរេតៃចេ្ិរុេ

វសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណា-

ចពកករុ្េជា បា្អវញជ ើញជួ្រសំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខ

ព្រជា្េរែឋា រេ្រ្តៃី ្ិងអាជាញ ធរ សង្ក ត្់ររឹងធំ ែណ្ឌ ក្ំរូេ 

រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាថ ង្ៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ សុរឹរេ កា 

ព្រធា្សតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកករេ្ុជា បា្

អវញជ ើញវគ្រ្េញិ្្ញ ណក្ខ្្ធស្ឯកឧតតៃរេ កកវ ធមី ទីព្ររឹកសា

សវរេតៃចេ្ិរុេវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព្រធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្

ព្រះរាជាណាចពកករុ្េជា វៅឧទយា្រេ្លរិះ ្រុរភីនាវំ្ញផ្ក ់

សង្ក តខ់ព្កវេៀ្រ ែណ្ឌ វពជាយចង្វ រ រាជធា្ីភនាវំ្ញ៕



សកម្មភាពគណៈកម្មការ6
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

គណៈករេមាការទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភាចូ�ររួេកិច្ចព្រជុំនានា

2នាថ្ងៃទី២៦  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០២០  ឯកឧតតៃរេ 
ជា មជដឋា ព្រធា្គណៈករេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ែរឹកនាកំិច្ព្រជំុថផទាកនាុងគណៈករេមាការ វែើរេ្បី្ ិភាកសាការង្រ
កនាុងរាថែ ្ភា្  ថ្ការរាតកបាតជំងCឺovid-19  ្ ិង្រញ្ហែ
វផ្សងៗ វៅរាេព្រជំុគណៈករេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ទមី ្ូររ៉ា សុមី ព្រធា្គណៈករេមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ែរឹកនាកិំច្ព្រជំុថផទាកនាុងគណៈករេមាការ វែើរេ្បី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសា
វេើ៖ ទី១-្រូកសរ្ុររបាយការណ៍សករេមាភា្ការង្រព្រចាំ
ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០ ទី២-្រិទ្រញជ ីវ្រឡាចំណូេ-ចំណាយ
ព្រចាពំតី៉សទី១ ឆ្នា ២ំ០២០ ទី៣-្រញ្ហែ វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២៣ 
ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅរាេព្រជំុគណៈករេមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ែរឹកនាកិំច្ព្រជំុថផទាកនាុងគណៈករេមាការ វែើរេ្បី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសា
វេើ៖ ទី១-ការវធវើេចិារណករេមា្េកិាព្រឹទ្ធសភាវេើកទី២ 
កនាុងចបា្រស់តៃី្ី ហិរញ្ញ េតថែុសព៉្រក់ារពគ្រព់គងឆ្នា ២ំ០២០ 
ទី២-អ្ុេតតៃ្ខ៍ផ្ការសករេមាភា្្រ្តៃ ទី៣-្រញ្ហែ វផ្សងៗ 
នាថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅរាេព្រជំុគណៈ-
ករេមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ទទួេជួ្រ្ិភាកសាជារេយួ្រឹងវលាកជំទាេ �មីយ៉ារូកា 
រ ៉ាពូ្មីមេ្គស បារ មីយ៉ា ូ(Liurka Rodriguez Barrios) ឯកអគ្គ-
រែឋាទូតេរិារេញ្ញ  ្ិងវ្ញសរេតថែភា្ ថ្រាធារណរែឋាគុយបា
ព្រចាពំ្រះរាជាណាចពកករុ្េជា នាថ្ងៃទី២១ ខែវរេរា ឆ្នា ំ

២០២០ វៅរាេព្រជំុគណៈករេមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ ង្ៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ អ៊ុក 
្រ៊ុ្មឈឿ្ ព្រធា្គណៈករេមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជា
ព្រធា្ពករុរេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំរូេភិាគទី២ បា្
អវញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ព្រជំុពករុរេ វែើរេ្បី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសា
វេើ៖ ១-វសចកតៃីពោងរបាយការណ៍សករេមាភា្ ្ិងរបាយ-
ការណ៍អំ្ីរាថែ ្ភា្្េកិារ្រស់ពករុរេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា
ព្រចាភំរូេភិាគទី២ព្រចាខំែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ២-ផ្ស្វផសាយ
អំ្ីរាមា រតីថ្កិច្ព្រជំុរ្រស់គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធ-
សភា កាេ្ីថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សតៃី្ី ការវធវើ
េចិារណករេមា្េកិាព្រឹទ្ធសភាវេើកទី២ កនាុងចបា្រស់តៃី្ី ហិរញ្ញ -
េតថែុសព៉្រក់ារពគ្រព់គងឆ្នា ២ំ០២០ វៅរាេព្រជុំគណៈ-
ករេមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ព្រធា្គណៈករេមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ែរឹកនាកិំច្ព្រជំុថផទាកនាុងគណៈករេមាការ វែើរេ្បី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសា
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វេើ៖ ១-ផ្ស្វផសាយអំ្ ីរាមា រតថី្កិច្ព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការ
អចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា កាេ្ីព រ្ឹកថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០ សតៃី្ី ការវធវើេចិារណករេមា្េកិាព្រឹទ្ធសភាវេើកទី២ 
កនាុងចបា្រស់តៃី្ី ហិរញ្ញ េតថែុសព៉្រក់ារពគ្រព់គងឆ្នា ២ំ០២០ 
២-្រញ្ហែ វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅ
រាេព្រជុំគណៈករេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ែរឹកនាកំិច្ព្រជំុពករុរេស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា វែើរេ្បី្ ិ្ិត្យ
្ិភាកសា ្ិងផ្ស្វផសាយអំ្ីរាមា រតថី្កិច្ព្រជំុរ្រស់គណៈ-
ក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា កាេ្ីព រ្ឹកថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០២០ សតៃី្ីការវធវើេចិារណករេមា្េកិាព្រឹទ្ធសភាវេើកទី២ 
កនាុងចបា្រស់តៃី្ីហិរញ្ញ េតថែុសព៉្រក់ារពគ្រព់គងឆ្នា ២ំ០២០ 
នាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅរាេព្រជំុគណៈ-
ករេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ែរឹកនាកំិច្ព្រជំុពករុរេស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំរូេភិាគទី៦ 
វែើរេ្បផី្ស្វផសាយអំ្ីរាមា រតីថ្កិច្ព្រជំុរ្រស់គណៈក ម៉ា ធិការ
អចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា នាព រ្ឹកថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ 
សតៃី្ី ការវធវើេចិារណករេមា្េកិាព្រឹទ្ធសភាវេើកទី២ កនាុងចបា្រ់
សតៃី្ី ហិរញ្ញ េតថែុសព៉្រក់ារពគ្រព់គងឆ្នា ២ំ០២០ នាថ្ងៃទី១១ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅរាេព្រជំុគណៈករេមាការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ គង់ 
សារជ ព្រធា្គណៈករេមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ែរឹកនាកំិច្ព្រជំុថផទាកនាុងគណៈករេមាការ វែើរេ្បផី្ស្វផសាយអំ្ី
រាមា រតថី្កិច្ព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ ត្ៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា 
កាេ្ីព រ្ឹកថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សតៃី្ី ការវធវើ
េចិារណករេមា្េកិាព្រឹទ្ធសភាវេើកទី២ កនាុងចបា្រស់តៃី្ី ហិរញ្ញ េតថែុ
សព៉្រក់ារពគ្រព់គងឆ្នា ២ំ០២០ ្ិង្រញ្ហែ វផ្សងៗ វៅ
រាេព្រជំុគណៈករេមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ ង្ៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ រេ៉ារេ 
្រ៊ុ្នាង ព្រធា្គណៈករេមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញែរឹកនាកំិច្ព្រជំុថផទាកនាុងគណៈករេមាការ វែើរេ្បផី្ស្វផសាយ
រាមា រតីថ្កិច្ព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា 
កាេ្ីព រ្ឹកថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សតៃី្ី ការវធវើ
េចិារណករេមា្េកិាព្រឹទ្ធសភាវេើកទី២ កនាុងចបា្រស់តៃី្ី ហិរញ្ញ េតថែុ
សព៉្រក់ារពគ្រព់គងឆ្នា ២ំ០២០ ្ិង្ិ្ិត្យរបាយការណ៍
សករេមាភា្ការង្រ ្ិងរបាយការណ៍្េកិារ្រស់គណៈ-
ករេមាការព្រចាខំែឧសភា ្ិងវេើកទិសវៅការង្រ្រ្តៃ វៅ
រាេព្រជំុគណៈករេមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា៕

 ការទទួ�ពាក្យ្រណរៃរឹ ង

2កនាុងអំឡុងខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០វ្រះ ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ទទួេោក្យ្រណតៃរឹ ងចំ្ួ្៣ករណី វធវើេិែិតអ្តៃរាគរេ្វ៍ៅ
ពកសួង-រាថែ ្រព្័ ោក់្ ព្័ ្ធវែើរេ្បវីដ្រះពរាយចំ្ួ្៣ករណី វធវើកំណត្់រង្ហែ ញោក្យ្រណតៃរឹ ងចំ្ ួ្៣ករណី ្ិងទទួេឯករារ
ោក្យ្រណតៃរឹ ងខែេពកសួង-រាថែ ្រព្័ ោក់្ ព្័ ្ធចរេ្លងជូ្រេកគណៈករេមាការ វែើរេ្បជូី្ពជា្រចំ្ួ្២ករណី៕
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សម្ជិកសម្ជិកាព្រឹទ្ធសភាចុះ្រំម្ញការងារមៅតារេ្រណាដា ្ូរេិភាគទាងំ៨

2ឯកឧតតៃរេ្រណ្ឌិ ត រេ៉ាុង ឫទ្ធមី ព្រធា្គណៈករេមាការ
ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖  

-ចូេររួេ្ិធី្ុរណ្យស្វលាកពសី េុក �មីរេ ខែេបា្
ទទេួរេរណភា្កនាុងជនាមា យុ៦៨ឆ្នា វំដ្យវរាគ្ោធ វៅ
ឃុំរវេៀង ពសរុកសំវរាង វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០។                                      

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខព្រជា្េរែឋា
 ខែេរេកទស្សនាសួ្សតវវៅត្ំរ្អ់ភេិឌ្ឍ្ក៍សិវទស-
ចរណ៍រេោុងឫទ្ធីខស្ជព័យ វៅភនាខំស្ែី ពសរុកសំវរាងទង 
វែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២៥ ទី២៦ ខែវរេរា ្ិងថ្ងៃទី២ ទី១០ 
ទី១៤ ទី១៦ ទី១៧ ្ ិងថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ ្ ិងសួរសុែទុក្ខករេមាករ ព្រេទាងំ
ចុរះ្ិ្ិត្យវរេើេវរាងចពកខកថចនាផេិតចំណីសតវរ្រស់ពករុរេ-
ហុ៊្អរឹរេភកិ វៅឃុំខកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ វែតតៃព្រះសីហ្ុ 
នាថ្ងៃទី១ ទី៦ ្ិងថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ ្ ិងសួរសុែទុក្ខករេមាករ ព្រេទាងំ
ែរឹកនាពំករុរេការង្រ្រវច្កវទសចុរះ្ិ្ិត្យកសិដ្ឋា ្ចិញ្រឹរេសតវ 
ខផនាកដ្ែំំណាំកសិករេមា កសិឧសសាហករេមា ខផនាកអភេិឌ្ឍ្ែី៍ធ្លី
រាងសងវ់ហដ្ឋា រចនាសរ្េព្័ ្ធ សំណងទូ់វៅ ្ ិងខផនាកវរាង-
ចពកខកថចនាផេិតចំណីសតវ វៅឃុំខកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ 
វែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចុរះ្ិ្ិត្យវរេើេទំ្្រទ់រឹក ្ិងព្រឡាយទរឹកអ្្លង់្ ព័រ ខែេ
បា្រាងសងរ់ចួរាេ់ វែើរេ្ប្ីរវពរេើវសចកតៃីពតរូេការរ្រស់ព្រជា-
្េរែឋា ្ ិងវពរាចពស្ែំណាំកសិករេមា កសិឧសសាហករេមា 
វៅកនាុងតំ្រ្អ់ភេិឌ្ឍ្ក៍សិវទសចរណ៍រេោុង ឫទ្ធីខស្ជព័យ 
វៅឃុំរលំាងចក ពសរុកកំ្ងវ់ ម្ា  វែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៦ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ទមី
្រូរ៉ា សុមី ព្រធា្គណៈករេមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ថាវ យ្រង្គំ ្ិងព្រវគ្្រច្ព័យរេយួចំ្ួ្ែេ់ព្រះពគរូវៅអធិការ
េតតៃខត្បង េតតៃព្រះសុគុ្្ធ៉្្រុណ្យ វែើរេ្បជីួសជុេខកេំអ
ព្រះេហិារ វៅពសរុក្ញាឮ វែតតៃកណាតៃ េ។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ អ៊ុក
្រ៊ុ្មឈឿ្ ព្រធា្គណៈករេមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបា្
អវញជ ើញជួ្រសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងពករុរេព្ររឹកសាឃំុ 
ពសរុកត្ូបងឃមាុ ំ វែតតៃត្ូបងឃមាុ។ំ

2នាថ្ងៃទី២៨ ្ិងថ្ងៃទី៣០ ខែវរេរា ្ិងថ្ងៃទី១២ ្ិង
ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតដៃរេ រេ៉ាុរេ ជរឹរេេ៊ុយ 
ព្រធា្គណៈករេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជ្ួរ
សំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខពករុរេព្ររឹកសាសង្ក ត ់វៅ
ែណ្ឌ ក្ំរូេ ែណ្ឌ វោធិ៍ខស្ជព័យ ែណ្ឌ ចបារអវំៅ ្ិងែណ្ឌ
ខព្កវៅនា  រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ព្រធា្គណៈករេមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖ 

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខ ្ ិងនាយំកអំវណាយ
ជាស ភ៉ា ររេយួចំ្ួ្ររួេ៉្៖ រេ៤ីវកស ពក៉២០ រា្រ៊ូែំុ
លាងថែ៧២ែំុ ោ៉ ស់១០០ ោ៉ ស់ ទរឹកអាេ់កុេចំណុរះ 



សកម្មភាពគណៈកម្មការ9
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

១០០ml ២០ែ្រ ្ិងចំណុរះ១០េីពត១្រ៊ែុីង ជូ្ពករុរេ-
ព្ររឹកសាឃំុ ្រុគ្គេិករេណ្ឌ េសុែភា្ នាយ នាយរង្រោុសតៃិ៍
្គរបាេរែឋាបាេឃុំ វៅឃុំថពជឃមាុ ំ ្ិងឃុំឫស្សរីាញ់ ពសរុក
សីុធរកណាតៃ េ វែតតៃថព្ខេង វែើរេ្បផី្ស្វផសាយខណនាេំធិា្-
ការ្រង្ក រ ការោរ ្ិងទ្ររ់ាក តក់ាររកីរាេដ្េជំងឺកូេែី-
១៩ នាថ្ងៃទី២៤ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខ ្ ិងនាយំកអវំណាយ
ជាស ភ៉ា ររេយួចំ្ ួ្ររួេ៉្៖ រេ៤ីវកស ពក៉២០ រា្រ៊ែំុូ
លាងថែ៧២ែំុ ោ៉ ស់១០០ ោ៉ ស់ ទរឹកអាេ់កុេចំណុរះ
១០០ml ២០ែ្រ ្ិងចំណុរះ១០េីពត១្រ៊ែុីង ្ិង្េកិា
រេយួចំ្ ួ្ជូ្ែេ់ពករុរេព្ររឹកសាឃំុ នាយ នាយរង្រោុសតៃិ៍្គរ
បាេរែឋាបាេឃុំ វៅឃុំវោធិ៍ទី ពសរុកសីុធរកណាតៃ េ វែតតៃ
ថព្ខេង វែើរេ្បផី្ស្វផសាយខណនាេំធិា្ការ្រង្ក រ ការោរ
្ិងទ្ររ់ាក តក់ាររកីរាេដ្េជំងឺកូេែី-១៩ នាថ្ងៃទី២៤ ខែ
វរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ ង្ៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ រេ៉ារេ
្រ៊ុ្នាង ព្រធា្គណៈករេមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញជ្ួរសំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខពករុរេព្ររឹកសាឃំុ
ភរូេ ិព្រជាការោរ ្ិងនាយំកអំវណាយខចកជូ្ែេ់្រសតៃី
វទើ្រសព៉េកូ្ចំ្ួ្៥៧នាក ់វដ្យកនាុង ន៉ា ក់ៗ ទទួេ
បា្រេ១ីវកស ទរឹកពតី១យួរ ទរឹកសីុអុីេ១យួរ ្រ៊វីចងក្្លរះគីឡូ-
ពការេ អំ្ិរេ១គីឡូពការេ រារុង១ ្ិង្េកិារេយួចំ្ួ្ 

ព្រេទាងំបា្ចូេររួេរខំេកទុក្ខ ្ ិងចូេ្រច្ព័យពករុរេពគរួរារ
ស្ចំ្ ួ្២០ពគរួរារ វៅឃុំវគ្កពត្រ ់ពសរុកកណាតៃ េសទារឹង
វែតតៃកណាតៃ េ។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ ឈួ្
មេង អ្ុព្រធា្គណៈករេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ចូេររួេកនាុងកិច្ព្រជំុជារេយួ្រឹងអាជាញ រពសរុកោរេជរ វែើរេ្បី
ពតរួត្ិ្ិត្យការង្រខែេបា្អ្ុេតតៃនាវ្េក្្លងវៅ ្ ិង
ទិសវៅ្រ្តៃ វៅវែតតៃថព្ខេង។  

2ឯកឧតតៃរេរា្ររាតៃ ចារ្យ្រណ្ឌិ ត ចា្់ ណាមរ ៉ាត អ្ុ
ព្រធា្គណៈករេមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖ 

-ជួ្រសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងព្រជា្េរែឋាចំ្ួ្
៧ពគរួរារ ្ិងពករុរេព្ររឹកសាឃំុ អំ្ី្រញ្ហែ  ភូរេ ិឃុំ ៉្សុេតតៃិភា្
ការចុរះផ្ស្វផសាយ ្ ិង្ពងរឹងការយកចិតតៃទុកដ្កខ់្រកសា
សុែភា្ អ្ុេតតៃតារេការខណនារំ្រស់ពកសួងសុខាភបិាេ 
កនាុងការការោរជំងឺកូេែី-១៩ រាថែ ្ភា្្រងក្រវងកើ្ផេ ្ិង
្រញ្ហែ វផ្សងៗ វៅឃុំសុ៊ង ពសរុកសំឡូត វែតតៃបាតែ់ំ្រង នា
ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខពគរួរារវលាក ព្ំ តុ� ស៉ជិកពករុរេ
ព្ររឹកសាឃំុសុ៊ង កំ្ុងសព៉ក្យាបាេជំងឺ វៅឃុំសុ៊ង ពសរុក
សំឡូត វែតតៃបាតែ់ំ្រង នាថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខស៉ជិកពករុរេ-
ព្ររឹកសាឃំុ ខែេវទើ្រខតនាពំគរួរាររេក្ីសព៉ក្យាបាេ
ជំងវឺៅរេ្ទាីរវ្ទ្យ្រខង្កវែតតៃ វៅឃុំសុ៊ង ពសរុកសំឡូត វែតតៃ
បាតែ់ំ្រង នាថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំក្េកិាជូ្កាកបាទពកហរេ វៅពសរុកសំឡូត វែតតៃ
បាតែ់ំ្រង នាថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខពគរួរារវលាក
កេរេ បា្ ស៉ជិកពករុរេព្ររឹកសាឃំុតា្ូង ្ ិងពគរួរារ
វលាក ្្លក ព្រធា្ភូរេវិបាោ យសំវរាង ឃុំតា្ូង ពសរុក
្មាវគ្េ ខែេកំ្ុងសព៉ក្យាបាេជំងឺ នាថ្ងៃទី២០ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងពករុរេព្ររឹកសាឃំុ វែើរេ្បី
វឈវងយេ់អំ្ី្រញ្ហែ ព្រឈរេរ្រស់ព្រជា្េរែឋា ព្រេទាងំ
ឧ្រតថែរេភា្េកិារេយួចំ្ួ្ សព៉្រក់ារជួសជុេផ្លូេរេយួខែ្ស 
វៅឃុំសុ៊ង ពសរុកសំឡូត វែតតៃបាតែំ់្រងនាថ្ងៃទី២១ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។
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-ជ្ួរសំវណរះសំណាេពករុរេការង្រឃុំ ខែេបា្ជួយ�
ជួសជុេផទារះព្រជា្េរែឋាចំ្ួ្៨ពគរួរារ ខែេរងវពគ្រះ
វដ្យរារែ្យេ់ក្រនាតៃ ក ់្ិងបា្ឧ្រតថែរេភា្េកិារេយួចំ្ ួ្ 
្ិងសព័ងកសី វៅឃុំសុ៊ង ពសរុកសំឡូត វែតតៃបាតែំ់្រង នា
ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ ្ ិងសួរសុែទុក្ខថានា កែ់រឹកនាភំរូេិ
កញំ្្ង ្ិងព្រជា្េរែឋាចាស់ជរាចំ្ួ្២០នាក ់វៅឃុំសុ៊ង
ពសរុកសំឡូត វែតតៃបាតែំ់្រង នាថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាថ ង្ៃទី២៩ ទី៣០ ខែវរេរា ្ ិងថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា
ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតដៃរេ ម្៉ា ្់ មឈឿ្ អ្ុព្រធា្គណៈករេមា-
ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ្រសំវណរះសំណាេ ្ិង
សួរសុែទុក្ខពករុរេព្ររឹកសាសង្ក ត ់វលាកវរេភូរេទិាងំ១៣ វសមាៀ្
ជំ្ួយការ ្ ិងព្រជាការោរសង្ក ត ់វៅែណ្ឌ ទួេវគ្ក 
រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ ករេ៉ា្
សុមីផា្ ់អ្ុព្រធា្គណៈករេមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងឯកឧតតៃរេ
គរឹរេ ធា វេខាធិការគណៈករេមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញចូេររួេកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាេ ្ិងផ្ស្វផសាយ
អំ្ ីេធិា្ការ្រង្ក រទ្ររ់ាក តជំ់ងឺកូេែី-១៩ ែេ់រេ្រ្តៃរីាជការ
្ិងកងក ្៉ល ងំព្រដ្្រអ់ាេុធ វៅពសរុកកំ្ ងវ់រាទិ៍ វែតតៃរាវ យ-
វរៀង។

2ឯកឧតតៃរេ កេរេ ខ្ អ្ុព្រធា្គណៈករេមាការ
ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖  

-ចូេររួេកនាុង្ិធី្រុណ្យស្វលាក ជា ចុំ ជំទ្រទី់១ ឃុំ
េេ្លិសរ ពសរុកសំវរាងទង វៅពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ឺ
នាថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងពករុរេព្ររឹកសាឃំុ ្ិង
រេ្រ្តៃីឃំុចំ្ួ្១៣នាក ់វែើរេ្បជីំរុញការខ្រកសាស្តៃិសុែ
សណាតៃ ្រធ់ានា ្ររ់ាធារណៈកនាុងរេូេដ្ឋា ្ ្ពងរឹងការអ្ុេតតៃ
ចបា្រច់រាចរណ៍ ការផតៃេ់វសវារាធារណៈឱ្យេ្ព្រវសើរជូ្
ព្រជា្េរែឋាព្រចាថំ្ងៃ ្ិងជំរុញឱ្យ៉្ការវរៀ្រច្ំរវងកើតរេូេ-
្ិធពិគរួរាររេរណៈសវ្រង្្គ រះ ្ិងជា្ិវសស្រ្តៃផ្ស្វផសាយ
ការការោរ ្ិងទ្ររ់ាក តក់ាររកីរាេដ្េថ្ជំងឺកូេែី-១៩ 
ែេ់ព្រជា្េរែឋាតារេរេូេដ្ឋា ្ វៅឃុំតាងំពករូច ពសរុក
សំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេពករុរេព្ររឹកសាឃុំទំ្ព័រ៉ស ្ិងរេ្រ្តៃី
ឃុំចំ្ួ្១០នាក ់វែើរេ្បជីំរុញការខ្រកសាស្តៃិសុែសណាតៃ ្រ-់
ធានា ្ររ់ាធារណៈ កនាុងរេូេដ្ឋា ្ការផតៃេ់វសវារាធារណៈ
ឱ្យេ្ព្រវសើរជូ្ព្រជា្េរែឋា ្ ិងជំរុញឱ្យ៉្ការវរៀ្រចំ
្រវងកើតរេូេ្ិធិពគរួរាររេរណៈសវ្រង្្គ រះ ្ិងជា្ិវសស្រ្តៃ
ផ្ស្វផសាយ អំ្ីការការោរ ្ិងទ្ររ់ាក តក់ាររកីរាេដ្េ 
ថ្ជំងឺកូេែី-១៩ ែេ់ព្រជា្េរែឋាតារេរេូេដ្ឋា ្ វៅឃុំទំ្ព័រ-
៉ស ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា
ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ ណា ំ
ទុ ំវេខាធិការគណៈករេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ
ចូេររួេកនាុងកិច្ព្រជំុពករុរេការង្រថានា កជ់ាតិចុរះវែតតៃបាតែំ់្រង 
វៅរាលាវែតតៃបាតែ់ំ្រង។

2នាថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ គិ្
កណត វេខាធិការគណៈករេមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបា្
អវញជ ើញចូេររួេកនាុង្ិធ្ុីរណ្យស្អនាកពសី ្ុក សុ្ រឹរេ 
ស៉ជិកាភូរេចិ្ំរកឯ់រេ ឃំុរវរេញ ពសរុកវការះអខណតៃ ត វែតតៃ
តាខកេ ។

2វលាកជំទាេ កង មៅរធ៍្ វេខាធិការគណៈ-
ករេមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ជួ្រសំវណរះសំណាេពករុរេព្ររឹកសាឃំុ ព្រេទាងំបា្
នាយំកស ភ៉ា ររេយួចំ្ួ្វៅព្រគេ់ជូ្ វែើរេ្បរីរួេចំខណក
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ជារេយួ្រឹងពករុរេព្ររឹកសាឃំុ កនាុងការវដ្រះពរាយជូ្ពគរួរារ
ព្រជា្េរែឋាខែេជួ្រព្រទរះការែវរះខាតកនាុងែំណាកក់ាេ
ជំងឺកូេែី១៩ វៅពសរុកកំ្ងព់តាច វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី២ ទី៩ 
ទី១០ ្ិងទី១២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូេររួេវគ្រ្េញិ្្ញ ណក្ខ្្ធស្វលាក េក់ អ៊ា្ ស៉-
ជិកពករុរេព្ររឹកសាពសរុក្រនាទា យ៉ស ែរឹកនាវំដ្យឯកឧតតៃរេ
្រណ្ឌិ ត ក្រ៉ា្ សុមីរេ៉ា្ តំណាងរា្រសតៃរេណ្ឌ េកំ្ត វៅ
ពសរុក្រនាទា យ៉ស វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០។

2ឯកឧតតៃរេ អ្ ស៊ុ ំវេខាធិការគណៈករេមាការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងឯកឧតតៃរេ មឈើយ ចា្់ណា វេខាធិការ-
គណៈករេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ចូេររួេកនាុងទិវាកាកបាទពកហរេវែតតៃ្រនាទា យ៉្ជព័យ
្ិងបា្ឧ្រតថែរេភា្េកិារេយួចំ្ួ្ វៅវែតតៃ្រនាទា យ៉្ជព័យ 
នាថ្ងៃទី២៩ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូេររួេកនាុងកិច្ព្រជំុពករុរេការង្រពតរួត្ិ្ិត្យអាងទរឹក

សព៉្រ្់រងក្រវងកើ្ផេ ្ិងជំរុញវធវើកសិករេមារ្រស់វែតតៃ
្រនាទា យ៉្ជព័យ វពការេអធិ្រតីភា្ឯកឧតដៃរេ កក គរឹរេយ៉ា ្
ឧ្រនាយករែឋារេ្រ្តៃ ីវៅរាលាវែតតៃ្រនាទា យ៉្ជព័យ នាថ្ងៃទី
២៤ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូេររួេកនាុង្ិធីព្រកាសខតងតាងំរុេែតំខណងព្រធា្
រេ្ទាីរសុខាភបិាេវែតតៃ្រនាទា យ៉្ជព័យ វៅរាលាវែតតៃ
្រនាទា យ៉្ជព័យ នាថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃរេ អ្ ស៊ុ ំវេខាធិការគណៈករេមាការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេ ្ិងនាយំក្ូេវពគឿង្ររវិភាគ
រេយួចំ្ ួ្ែូចជា៖ អងករ២០គីឡូពការេ ទរឹកពតី៦ែ្រ ទរឹកសីុអុីេ
៦ែ្រ ទរឹក្ររសុិទ្ធ២យួរ ្ិង្រ៊វីចង១្ង ់ជូ្ព្រជា្េរែឋា
៉្ជីេភា្ែវរះខាត ខែេ្រងកវឡើងវដ្យជំងឺកូេែី-១៩ចំ្ួ្
៥០ពគរួរារ វៅឃុំទេួ្ពង ពសរុក ោ៉ ថឡ វែតតៃ្រនាទា យ៉្ជព័យ 
នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួ្រសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងព្រជា្េរែឋាខែេរង-
វពគ្រះវដ្យរារែ្យេ់ក្រនាដៃ កច់ំ្ួ្៥០ពគរួរារ កនាុងឃុំទួេ-
្ពង ្ ិងបា្ឧ្រតថែរេភាសព័ងកសី១០០ស្្លរឹកែេ់ឃុំ ្ិងជូ្
្េកិារេយួចំ្ួ្ែេ់ព្រជាការោរ វៅឃុំទួេ្ពង ពសរុក

ោ៉ ថឡ វែតតៃ្រនាទា យ៉្ជព័យ នាថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាថ្ងៃទី២៨ ទី២៩ ខែវរេរា ្ិងថ្ងៃទី៤ ្ិងថ្ងៃទី
១១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ ឆាយ វណាណា  វេខា-
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ធិការគណៈករេមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជ្ួរសំវណរះ-
សំណាេ សួរសុែទុក្ខ ្ិងនាយំកវពគឿងឧ្រវភាគ ្ររវិភាគ
ររួេ៉្៖ រេ ីអងករ ទរឹកពតី ទរឹកសីុអុីេ វព្រងឆ្ ទរឹកវដ្រះវគ្ 
សករ-ស ខចកជូ្ពគរួរារពកីពក ជ្្ិការ ចាស់ជរា សព៉្រ់
អាហារពរាយ្រសួកនាុងខែ្រសួ Ramadan ជូ្្រង្រ្ូ្ខែមារ
ឥរា្ល រេខែេ៉្ជីេភា្ែវរះខាត ្ ិងខណនាំ្ ួកគ្តឱ់្យវចរះ
អនារេព័យ្ីរវ្រៀ្រការោរជំងឺកូេែី-១៩ ជា្ិវសសពតរូេព្រតិ-
្រតតៃិថាវ យ្រង្គំព្រះវៅតារេផទារះវរៀងៗែ្លួ្ វៅឃុំវកាងកាង 
ពសរុក្ញាខពកក វែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ។ 

2ឯកឧតតៃរេ គរឹរេ ធា វេខាធិការគណៈករេមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ចូេររួេកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាេផ្ស្វផសាយការង្រ
ព្រឆ្ងំជំងឺកូេែី-១៩ វពការេអធិ្រតីភា្វលាកជំទាេកិតតៃិសង្គ
ហ្រណ្ឌិ ត ករេ៉ា្ សអំ្ ឧ្រនាយករែឋារេ្រ្តៃី រែឋារេ្រ្តៃីពកសួង
ទំនាកទ់ំ្ ងជារេយួរែឋាសភា ព្រឹទ្ធសភា ្ិងអធិការកិច្វៅ
រាលាពសរុករាវ យពជំ វែតតៃរាវ យវរៀង។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខ ្ិងនាយំក្ូេស ភ៉ា រររួេ៉្៖ អងករ៥០
គីឡូពការេ ទរឹកពតី៦ែ្រ ទរឹកសីុអីុេ៦ែ្រ ពតីែ១យួរ (១២កំ្រោុង)

ោ៉ ស់១ព្រអ្រ ់ទរឹកអាេ់កុេសព៉្រល់ាងថែ៣ែ្រធំ រា្រ៊ូ
ែំុ៨ែំុ រា្រ៊ូវរេោសៅ២កញ្្រ ់្ ិងផ្ទា ងំផសាយរូ្រភា្សតៃី្ី ការ
ការោរជំងឺកូេែី-១៩ ជូ្្រង្រ្ូ្ព្រជា្េរែឋាចំ្ួ្៩នាក ់
ខែេបា្េេិពតឡ្ររ់េក្ីព្រវទសវេៀតណារេ វហើយកំ្ុង
ខតអ្ុេតតៃេធិា្ចតាតៃ ឡីសព័ករយៈវ្េ១៤ថ្ងៃ វៅកនាុងទីរានា ក់
ការឃុំវតានា ត ពសរុកកំ្ងវ់រាទិ៍ វែតតៃរាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី២៩ ខែ
វរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចុរះទស្សនាវៅសហគរេ្ចិ៍ញ្រឹរេឃមាុ ំធរេមាជាតិពតោងំ-
្ិការ ្ិងបា្ផ្ស្វផសាយអំ្ីេធិា្ការព្រឆ្ងំកូេែី-១៩ ព្រេ
ទាងំជូ្ស ភ៉ា រព្រឆ្ជំំងឺកូេែី-១៩ វៅភូរេពិតោងំ្ិការ ឃុំ
អំ្ិេ ពសរុករ៉សខហក វែតតៃរាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី១៦ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតដៃរេ មឈើយ ចា្់ណា វេខាធិការគណៈ-
ករេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖   

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខ្រង្រ្ូ្ព្រជា-
្េរែឋា ព្រេទាងំឧ្រតថែរេភាកនាុងរេយួពគរួរារៗទទួេបា្អងករ
២០គីឡូពការេ ្ ិងពក៉១ វៅពសរុករេង្គេ្រូរ ីវែតតៃ្រនាទា យ-
៉្ជព័យ នាថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខ្រង្រ្ូ្ព្រជា្េ-
រែឋា៉្ជីេភា្ែវរះខាត វៅភូរេអិភេិឌ្ឍ្ច៍ំ្ួ្២៥ពគរួរារ  
្ិងភូរេវិការះសនាួេ ចំ្ួ្២៥ពគរួរារ សរុ្រ៥០ពគរួរារ ព្រេ
ទាងំបា្ឧ្រតថែរេភាកនាុងរេយួពគរួរារៗទទួេបា្អងករ២០គីឡូ-
ពការេ ទរឹកពតី៦ែ្រ ទរឹកសីុអីុេ៦ែ្រ ទរឹក្ររសុិទ្ធ២យួរ ្ិង
្រ៊វីចង១្ង ់វៅឃុំទួេ្ពង ពសរុក ោ៉ ថឡ វែតតៃ្រនាទា យ៉្-
ជព័យ នាថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចុរះ្ិ្ិត្យរាថែ ្ភា្ការដ្ែុំរះែំណាំវផ្សងៗ ្ ិងការរង
ផេ្រោរះោេ់វដ្យរារែ្យេ់ក្រនាតៃ ក ់វធវើឱ្យែូចខាតផទារះរ្រស់
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ព្រជា្េរែឋាចំ្ ួ្២៦៥ែនាង ្ិងបា្ឧ្រតថែរេភាសព័ងកសី១០០
ស្្លរឹក ែេ់វរេឃំុទួេ្ពង ឧ្រតថែរេភា្េកិាជូ្ព្រជាការោរ
២០នាក ់កនាុងពសរុក ោ៉ ថឡ វែតតៃ្រនាទា យ៉្ជព័យ នាថ្ងៃទី២០
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃរេ ទរឹរេ ផ្ វេខាធិការគណៈករេមាការទី៩
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខពករុរេព្ររឹកសាឃំុ ពគរូ-
វ្ទ្យ ្ិងរេ្រ្តៃី្គរបាេ្រោុសតៃិ៍ កនាុងឃំុវោធិ៍ទី ពសរុកសីុធរ-
កណាតៃ េ វែតតៃថព្ខេង វែើរេ្បផី្ស្វផសាយអំ្ីេធិា្ការកនាុងការ
្រង្ក រ ្ ិងទ្ររ់ាក តថ់្ការរកីរាេដ្េជំងឺកូេែី-១៩ ព្រេ
ទាងំបា្នាយំកអវំណាយរេយួចំ្ួ្ផតៃេ់ជូ្ររួេ៉្៖ ទរឹក-
អាេ់កុេ រា្រ៊ូ ពក៉ ោ៉ ស់ ្ិង្េកិារេយួចំ្ួ្ នាថ្ងៃទី
២៥ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេសួរសុែទុក្ខពករុរេព្ររឹកសាឃំុរេងួ-
វរៀេ  ្រោុសតៃិ៍រែឋាបាេពសរុកត្ូបងឃមាុ ំ វែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ វែើរេ្បផី្ស្វផសាយ
អំ្ ីេធិា្ការកនាុងការ្រង្ក រ ្ ិងទ្ររ់ាក តថ់្ការរកីរាេដ្េ
ជំងឺកូេែី-១៩ ព្រេទាងំបា្នាយំកអំវណាយរេយួចំ្ួ្ផតៃេ់
ជូ្ររួេ៉្៖ រេ ី៥វកស ពក៉២០ ទរឹកអាេ់កុេែ្រតូច
៣០ែ្រ ទរឹកអាេ់កុេែ្រធំចំ្ ួ្២០េីពត ្េកិារេយួចំ្ួ្ 
្ិងបា្ព្រវគ្វទយ្យទា្ ្ិង្រច្ព័យែេ់ព្រះសង្ឃវៅេតតៃ
រេុងវរៀេ នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេសួរសុែទុក្ខព្រជា្េរែឋាខែេ
ជីេភា្ែវរះខាតវដ្យរារជំងឺកូេែី-១៩ វៅភូរេទិួេសខងក 
សង្ក តទ់េួសខងក ែណ្ឌ ឫស្សខីកេ រាជធា្ីភនាវំ្ញ ្ ិងបា្
នាយំកអវំណាយរេយួចំ្ ួ្ផតៃេ់ជូ្ររួេ៉្៖ រេ២ីវកស 
ពក៉២ ទរឹកអាេ់កុេ រា្រ៊ូ ្ិង្េកិារេយួចំ្ ួ្ នាថ្ងៃទី
១៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2នាថ ង្ៃទី២៧-៣០ ខែវរេរា ្ ិងថ្ងៃទី១-២ ខែឧសភា
ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ ថុង ច្់ ស៉ជិកគណៈករេមាការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជ្ួរសំវណរះសំណាេពករុរេព្ររឹកសាឃុំ 
្ិងព្រជា្េរែឋា វៅពសរុករេណ្ឌ េសី៉ ្ិងពករុងវែរេរភូរេិ្ ទា 
វែតតៃវការះកុង។

2ថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ ជរឹរេ លាវ
ស៉ជិកគណៈករេមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញនាយំក
វៅ្េកិា ចូេររួេអ្រអរែួ្រទី១៥៧ ទិវាកាកបាទពកហរេ
្ិងអឌ្ឍច្ទាពកហរេ៨ឧសភា វៅទីរានា កក់ាររាខាកាកបាទ

ពកហរេវែតតៃកំ្ងច់ារេ។
2ឯកឧតតៃរេ ពចរឹង គរឹរេពស៊ា្ ស៉ជិកគណៈករេមា-

ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖ 
-នាយំក្េកិាចូេររួេអ្រអររាទរែួ្រទី១៥៧ ទិវាកាក-

បាទពកហរេ ្ិងអឌ្ឍច្ទាពកហរេ៨ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅ
រានា កក់ារកាកបាទពកហរេ វៅវែតតៃកំ្ ងច់ារេ នាថ្ងៃទី៥ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខព្រជា្េរែឋា 
ព្រេទាងំនាយំក្េកិារេយួចំ្ួ្ ឧ្រតថែរេភាែេ់្រោុសតៃិ៍្គរបាេ
រែឋាបាេវែើរេ្បវីធវើការចាកែ់ីរាងសងអ់គ្រ្រោុសតៃិ៍្មាី វៅឃុំ
ព្រះអណតៃូ ង ពសរុកសទារឹងពតង ់វែតតៃកំ្ងច់ារេ នាថ្ងៃទី១១ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃរេ �មី សារ មី ស៉ជិកគណៈករេមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖  

-ចូេររួេជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីខចកកញ្្រអ់ាហារពរាយ
្រសួជូ្ព្រជា្េរែឋាពកីពកចំ្ួ្៧៥ពគរួរារ វៅពសរុកទរឹក-
ឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី២៦ ្ិងថ្ងៃទី២៧ ខែវរេរា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខព្រជា្េរែឋា
ពកីពក ចាស់ជរា ជ្្ិការសរុ្រចំ្ួ្១០៥នាក ់វៅភូរេិ

ោ៉ កព់បាង្គ ឃុំកំ្ងខ់ពកង ពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី៦
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខថានា កែ់រឹកនាំ
រាសនាឥរា្ល រេកនាុងវែតតៃកំ្តចំ្ួ្៧៥នាក ់ព្រេទាងំបា្
ឧ្រតថែរេភា្េកិារេយួចំ្ួ្ វែើរេ្បទីិញអាហារពរាយ្រសួ វៅ
ទរីានា កក់ារអុី៉វំែតតៃ សថែិតកនាុងភរូេកិំ្ ងវ់កស ឃុំពតោងំ-
សខងក ពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ជួ្រសំណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខ ្ ិងឧ្រតថែរេភា្េកិាជូ្
ព្រជា្េរែឋា ្ ិងចាស់ជរាចំ្ ួ្១៤នាក ់វៅភូរេកិំ្ង-់
កណាតៃ េ ឃុំជុំវពគៀេ ពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី៨ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួ្រសំណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខ ្ ិងនាយំកអវំណាយ
ខចកជូ្ព្រជា្េរែឋាពកីពក ្ិងចាស់ជរាចំ្ ួ្១០ពគរួរារ 
ររួេ៉្៖ អងករ រេ ីទរឹកសីុអុីេ ទរឹកពតី សករ-ស ទរឹកវដ្រះវគ្ អំ្ិរេ
អីុយោូត ្ ិង្េកិារេយួចំ្ ួ្  វៅភូរេខិពស សង្ក តវ់ពតើយវការះ
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ពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។
-ជ្ួរសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខព្រជា្េរែ្ធ

ចំ្ ួ្៧០ពគរួរារ ព្រេទាងំបា្នាយំកអាហារសព៉្រ់
ពរាយ្រសួខចកជូ្ររួេ៉្៖ អងករ រេ ីទរឹកវសរ ោូ ្ិងវព្រងឆ្ 
ខែេជាអំវណាយស្រ្ុបរសជ្រេក្ីព្រវទសសិងហែ្រុរ ីវៅ
ភូរេ្ិររឹងតាវរាង ឃុំថព្ឃមាុ ំ ពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី
១៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខព្រជា្េរែឋា
ចំ្ួ្២០០ពគរួរារ ព្រេទាងំបា្នាយំកអាហារសព៉្រ់
ពរាយ្រសួខចកជូ្កនាុងរេយួពគរួរារៗទទួេបា្អងករ២៥
គីឡូពការេ ្ិង្េកិារេយួចំ្ួ្ វៅភរូេកិំ្ងសំ់វរាង ពសរុក
ទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេ ្ិងសួរសុែទុក្ខព្រជា្េរែឋា
ចំ្ ួ្១០០ពគរួរារ ព្រេទាងំនាយំកអាហារកញ្្រខ់ចកជូ្
កនាុងរេយួពគរួរារទទួេបា្អងករចំ្ួ្២៥គីឡូពការេ រេ ីសករ-ស 
ទរឹកវដ្រះវគ្ ទរឹកវសរ ោូ វព្រងឆ្ ្ិងទរឹកពតី ខែេជាអំវណាយ
រ្រស់ស្រ្ុបរសជ្ព្រវទស ោ៉ វឡសីុ វៅភូរេថិព្្នាង ឃុថំព្-
្នាង ពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ជ្ួរសំណរះសំណាេ ្ិងសួសុែទុក្ខព្រជា្េរែឋាចំ្ួ្
១៥៥ពគរួរារ ព្រេទាងំបា្នាយំកអាហារពរាយ្រសួខចក
ជូ្កនាុងរេយួពគរួរារទទួេបា្អងករចំ្ួ្១៥គីឡូពការេ ្ិង
្េកិារេយួចំ្ ួ្ វៅភូរេទិទរឹងថ្ងៃ ឃំុ្ររឹងទូក ពសរុកទរឹកឈូ 
វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ សត
ណា្មី ស៉ជិកគណៈករេមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃរេ
មៅ ែ្ ស៉ជិកគណៈករេមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបា្
អវញជ ើញចូេររួេវគ្រ្េញិ្្ញ ណក្ខ្្ធស្វលាក េង់ មេឿរេ 
ស៉ជិកពករុរេព្ររឹកសាសង្ក តរ់ាវ យែង្គុ ំ វៅពករុងវសៀរេរា្រ

វែតតៃវសៀរេរា្រ។
2ឯកឧតតៃរេ សត ណា្មី ស៉ជិកគណៈករេមាការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖
-ជួ្រសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងពករុរេព្ររឹកសាឃំុវគ្ក-

ែូង ្ិងបា្ឧ្រតថែរេភារេ១ី០វកស រា្រ៊ូលាងថែ១២០ែំុ ោ៉ ស់
១០០ ្ិង្េកិារេយួចំ្ួ្ វៅឃំុវគ្កែូង ពសរុកអង្គរជំុ
វែតតៃវសៀរេរា្រ នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងពករុរេព្ររឹកសាសង្ក ត់
វសមាៀ្ ្ិងវលាកវរេ្រោុសដៃិ៍ចំ្ួ្១២នាក ់កនាុងសង្ក តទ់រឹកេេិ 
វែើរេ្បវីឈវងយេ់អំ្ ីេធិា្ការទ្ររ់ាក តក់ាររកីរាេដ្េថ្
ជំងឺកូេែី-១៩ កនាុងសហគរេ្ ៍ការផ្ស្វផសាយអំ្ ីការអ្ុេតតៃ
េធិា្ការរ រឹត្រ្តៃរឹងចបា្រច់រាចរណ៍ផ្លូេវគ្ក ការង្រោក់្ ព្័ ្ធ
្រឹងអាជាញ ធរអ្រ្សរា ការ្ពងរឹងស្តៃសុិែកនាុងរូេេដ្ឋា ្ ្ិង
បា្ឧ្រតថែរេភា្ូេពក៉ ោ៉ ស់ រា្រ៊ូលាងថែ ្ិង្េកិារេយួ
ចំ្ ួ្ វៅសង្ក តទ់រឹកេេិ ពករុងវសៀរេរា្រ វែតតៃវសៀរេរា្រ 
នាថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខ ្ ិងឧ្រតថែរេភាជូ្អងករ
៥០គីឡូ រេ២ីវកស ទរឹកពតី១យួរ ទរឹកសីុអុីេ១យួរ រារុង៣
ពក៉៥ រា្រ៊ូ៦ែំុ ្ិង្េកិារេយួចំ្ួ្ ជូ្ព្រជា្េរែឋា
ខែេរងវពគ្រះវដ្យរារអគ្គភិព័យ ព្រេទាងំបា្្ិ្ិត្យទីតាងំ
វែើរេ្បរីាងសងផ់ទារះជូ្្ួកគ្តរ់ានា កវ់ៅ វៅឃុំ្គរភាស 
ពសរុកអង្គរជំុ វែតតៃវសៀរេរា្រ នាថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
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២០២០។
2វលាកជំទាេ ឃួ្  ឃុ្ ្មី ស៉ជិកាគណៈករេមា-

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីសំវណរះសំណាេសួរសុែទុក្ខ
្រង្រ្ូ្ព្រជា្េរែឋាចំ្ួ្១៥ពគរួរារ ្ ិងព្រគេ់ផ្លូេពកាេ
ពករួសពកហរេរេយួខែ្ស៉្ព្រខេង៨៣០ខរេោពត ទទរឹង៥.២០
ខរេោពត ផ្លូេវចញ្ីភូរេអិូររាលាវឆ្្រះវៅកា្េ់តតៃសិរ ីវៅភូរេិ
អូររាលា ឃុំអូររាលា ពសរុកកំ្ ងរ់ាវ យ វែតតៃកំ្ ងធ់ំ ព្រេ
ទាងំបា្នាយំកអំវណាយខចកជូ្ររួេ៉្៖ពក៉ រា្រ៊ូ-
លាងថែ វែើរេ្បទី្ររ់ាក តក់ាររកីរាេដ្េថ្ជំងឺកូេែី-១៩ 
នាថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-នាយំកវពគឿងឧ្រវភាគ ្ររវិភាគររួេ៉្៖ រេ ីទរឹកពករូច 
ទរឹក្ររសុិទ្ធ ្ិង្រច្ព័យរេយួចំ្ួ្ព្រវគ្ព្រះសង្ឃវៅេតតៃពបា-
រាទ សង្ក ត់្ ញា្្ ់ែណ្ឌ ខព្កវៅនា  រាជធា្ីភនាវំ្ញ នា
ថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។   

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ព្រជំុ្ូរកសរុ្រេទ្ធផេការង្រ
ព្រចាខំែវរេរា ្ ិងវេើកទិសវៅការង្រព្រចាខំែឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០២០ រ្រស់ពសរុកកំ្ងរ់ាវ យ វៅរាលាពសរុកកំ្ង-់
រាវ យ វែតតៃកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូេររួេកនាុង្ិធីព្រគេ់្េកិាជូ្កាកបាទពកហរេករេ្ុជា
ព្រចាវំែតតៃកំ្ងធ់ំ វៅទីរានា កក់ាររាខាកាកបាទពកហរេ
ករេ្ុជាវែតតៃកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃរេ អ៊ុក គង់ ស៉ជិកគណៈករេមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ព្រជំុផ្ស្វផសាយការខណនារំ្រស់
ពកសួងសុខាភបិាេ ជូ្ែេ់្រង្រ្ូ្ព្រជា្េរែឋាអំ្ីេធិា្-
ការកនាុងការទ្ររ់ាក តក់ារឆ្លងជំងឺកូេែី-១៩ វៅពសរុកសំឡូត
វែតតៃបាតែ់ំ្រង នាថ្ងៃទី២៤ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខ ្ិងនាយំក្េកិា
្ីញាតិរេតិតៃខែេរស់វៅរាជធា្ីភនាវំ្ញជូ្ែេ់វលាកតា 
ម្ស រុេត ្ិងវលាក កេ្ វៅវគហដ្ឋា ្រ្រស់គ្ត ់វៅ
ឃុំតារាញ ពសរុកសំឡូត វែតតៃបាតែ់ំ្រង ព្រេទាងំផ្ស្វ-
ផសាយអំ្ីេធិា្ការ្រង្ក រ ្ិងទ្ររ់ាក តជំ់ងឺកូេែី-១៩ នាថ្ងៃ
ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេ ្ ិងសួរសុែទុក្ខឯកឧតតៃរេ ឆាត ់
ម�ឿរេ ទីព្ររឹកសាសវរេតៃចេ្ិរុេវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធា្
ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកករុ្េជា វៅ្ុរររីត្ៈ សង្ក ត់
រត្ៈ ពករុងបាតែំ់្រង វែតតៃបាតែ់ំ្រង នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខនាយករាលា្រឋរេ
សិកសា នាយកអ្ុេទិយាេព័យ នាយកេទិយាេព័យសំឡូត ្ិង
វលាកពគរូ អនាកពគរូចំ្ ួ្៥០នាក ់ព្រេទាងំបា្ឧ្រតថែរេភាជា្េកិា
រេយួចំ្ួ្ ្ិងស ភ៉ា ររេយួចំ្ួ្សព៉្រទ់្ររ់ាក តវ់រេវរាគ
កូេែី-១៩ ររួេ៉្៖ ោ៉ ស់ចំ្ួ្២០ព្រអ្រ ់ទរឹកអាេ់កុេចំ្ួ្
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៣៥េីពត រា្រ៊ូលាងថែចំ្ ួ្៣៦០ែំុ ្ិងែិតតៃ្រព័ណ្ណ ផ្ស្វ-

ផសាយចំ្ួ្២០០ស្្លរឹក ព្រេទាងំផតៃេ់ឧ្រករណ៍ចវព៉រះទរឹក

រ្ាត២វពគឿង កនាុងវនារះ១វគឿងព្រគេ់ឱ្យេទិយាេព័យសំឡូត

្ិង១វពគឿងវទៀតព្រគេ់ឱ្យអ្ុេទិយាេព័យវាេចរេបាងំ សថែិត

កនាុងពសរុកសំឡូត វែតតៃបាតែំ់្រង នាថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា 

ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-នាយំក្េកិាព្រគេ់ជូ្រាខាកាកបាទពកហរេករុ្េជា

វែតតៃបាតែំ់្រង វៅទីរានា កក់ាររាខាកាកបាទពកហរេករុ្េជា 

វែតតៃបាតែ់ំ្រង នាថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូេររួេជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីវាយតថរេ្លគវព៉ងពរាេពជាេ

្រឋរេថានា ក្់រណ្ឌិ ត រេហាេទិយាេព័យ្ីតិរា្រសតៃជំនា្ទី់៤ 

វៅរាកេេទិយាេព័យឥ្រ្ទាេជិាជ  វែតតៃបាតែ់ំ្រង នាថ្ងៃទី២៣

ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃរេ ពសមី ម្រ្ ស៉ជិកគណៈករេមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖    

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងព្រជា្េរែឋា២៩៦

ពគរួរារ ្ ិងបា្ខចកអងករ ៉ ោ ស់ ព្រេទាងំព្រវគ្វទយ្យេតថែុ
ែេ់ព្រះសង្សគងវ់ៅេតតៃអង្គកតៃ ីសថែិតកនាុងឃំុសរឹងហែ ពសរុកសំវរាង 

វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី២៧ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹង្រង្រ្ូ្ព្រជា្េរែឋា

្ិងបា្ខចក ោ៉ ស់ ទរឹកអាេ់កុេ សព៉្រវ់ព្រើពបាស់ព្រចាំ

ថ ង្ៃ វៅសង្ក តថ់ព្ធំ ពករុងខក្រ វែតតៃខក្រ នាថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា

ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតដៃរេ សខុ យត ស៉ជិកគណៈករេមាការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖    

-ជួ្រសំវណរះសំណាេសួរសុែទុក្ខពករុរេព្ររឹកសាឃុំ ព្រធា្

្រោុសតៃិ៍រែឋាបាេឃុំ ព្រធា្រេណ្ឌ េសុែភា្ឃុំ វសមាៀ្ឃំុ 

នាយកអ្ុេទិយាេព័យ វៅរាលាឃុំកំ្ងព់បាងំ ពសរុកោរាងំ

វែតតៃថព្ខេង ព្រេទាងំបា្ឧ្រតថែរេភារា្រ៊ូ៨០ែំុ ោ៉ ស់៥០ 

ទរឹកអាេ់កុេ២េីពត ្ិង្េកិារេយួចំ្ ួ្ នាថ្ងៃទី៤ ខែ

ឧសភា ឆ្នា  ំ២០២០។ 

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងពករុរេព្ររឹកសាឃុំ ព្រធា្

្រុោសតៃិ៍រែឋាបាេឃុំ ព្រធា្រេណ្ឌ េសុែភា្ឃុំ វសមាៀ្ឃំុ 

នាយកអ្ុេទិយាេព័យ វៅរាលាឃុំខព្កថពជ ពសរុកវោធិ៍-

វរៀង វែតតៃថព្ខេង សតៃី្ីការការោរជំងឺកូេែី-១៩ វគ្រ្ចបា្រ់

ចរាចរណ៍ផ្លូេវគ្ក ែិតែំ្រវពរេើវសវារាធារណៈឱ្យបា្េ្ 

អ្ុេតតៃ្វ៍គ្េ្វយបាយភូរេ ិឃុំ៉ ្សុេតថែភិា្ ្ិងបា្

ឧ្រតថែរេភារា្រ៊ូ៨៦ែំុ ោ៉ ស់៥០ ទរឹកអាេ់កុេ២េីពត ្ិង

្េកិារេយួចំ្ួ្ នាថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2ឯកឧតដៃរេ មៅ ែ្ ស៉ជិកគណៈករេមាការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

 -្ិ្ិត្យការង្រវដ្រះពរាយទរឹកជូ្្រង្ូ្រ្អតីតយុទ្ធជ្

្ិងព្រជា្េរែឋាចំ្ួ្៥៧៣ពគរួរារ វៅភូរេពិសរះទរឹកវតវជា-

ខស្ជព័យ ឃុំចុងកាេ់ ពសរុកចុងកាេ់ វែតតៃឧតតៃរ៉្ជព័យ 

នាថ្ងៃទី២៦ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងពករុរេព្ររឹកសាពសរុកអង្គរធំ

វែតតៃវសៀរេរា្រ សតៃី្ី្រ្តៃចុរះែេ់ែនាងផទារះព្រជា្េរែឋា វែើរេ្បី
អ្ររ់ផំ្ស្វផសាយតារេការខណនារំ្រស់ពកសួងសុខាភបិាេ 



សកម្មភាពគណៈកម្មការ17
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ជា្ិវសស្រង្ូ្រ្ខែេរេក្ីវែតតៃវផ្សងៗ ព្រេទាងំឧ្រតថែរេភា

ពក៉ ោ៉ ស់ ទរឹកអាេ់កុេ ្ិង្េកិារេយួចំ្ ួ្ែេ់វរេឃំុ

ទាងំ៤ ្ិងពសរុក នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចុរះសួរសុែទុក្ខវលាកពសី ជូ សាត ព្រធា្ភូរេពិតោងំធំ

 ឃុំេំទង ពសរុកអ្្លងខ់េង វែតតៃឧតតៃរ៉្ជព័យ ខែេកំ្ ុង

សព៉ក្យាបាេជំងវឺៅវគហដ្ឋា ្ នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

-វរៀ្រចំ្ ិធ្ីរុណ្យឆ្លងកុែិរេយួែនាង វៅេតតៃពបារាទឥ្រនាទា

វៅេតតៃវគ្កបាោ ពទី សថែិតកនាុងភូរេកិសិករេមា សង្ក តព់សខងោ ពករុង

វសៀរេរា្រ វែតតៃវសៀរេរា្រ នាថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រសំវណរះសំណាេសួរសុែទុក្ខ ្ ិងឧ្រតថែរេភាសព័ងកសី

ចំ្ួ្១៥០ស្្លរឹក អងករ រេ ីទរឹក្ររសុិទ្ធជូ្្រង្ូ្រ្ព្រជា្េ-

រែឋា៉្ជីេភា្ែវរះខាតចំ្ ួ្៨ពគរួរារ ខែេរងវពគ្រះវដ្យ

រារែ្យេ់ក្រនាតៃ ក ់វៅកនាុងភរូេចិំ្ ួ្៣ ឃុំេំទង ពសរុកអ្្លង-់

ខេង វែតតៃឧតតៃរ៉្ជព័យ នាថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូេររួេវគ្រ្េញិ្្ញ ណក្្ខ ្ធស្វលាក ណាក ត្់ណា�់

ស៉ជិកពករុរេព្ររឹកសាពករុងសំវរាង វែតតៃឧតតៃរ៉្ជព័យ នាថ្ងៃទី

២១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃរេ មទ្ យទុ្ធមី ស៉ជិកគណៈករេមាការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖

-ចុរះសួរសុែទុក្ខវលាក រេុមី ជមី ព្រធា្ពករុរេព្ររឹកសាឃំុអវង្ក េ

្ិងវលាកពសី តូច ម្ឿ្ ស៉ជិកាពករុរេព្ររឹកសាឃំុអវង្ក េ 

ខែេកំ្ ុងសព៉ក្យាបាេជំងវឺៅវគហដ្ឋា ្ សថែិតកនាុងភូរេិ
អវំ្ង ្ិងភូរេទិួេរាង្ ំឃុំអវង្ក េ ពសរុកែំណាកច់វង្ើរ

វែតតៃខក្រ នាថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូេររួេដ្វំែើរេវកាងៃ កវៅវេើសួ្តារេ្រវណាតៃ យផ្លូេជាតិ
វេែ៣៣A វែើរេ្ប្ីរវងកើ្ភា្ថ្រតង ្ិងវរាភណ្ឌ ភា្

ទីពករុងខក្រ វៅភូរេបិាែុងខាងវកើត ឃុំតាវភរេ ពសរុកពតាកំក់

វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៤ ទី២៥ ទី២៦ ខែវរេរា ្ិងថ្ងៃទី៦ ខែ

ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ សាយ ្រូរ ិ្  ស៉ជិកគណៈ-

ករេមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជ្ួរសំវណរះសំណាេ

ព្រជា្េរែឋា វៅពសរុក្ញាខពកក វែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ។

2វលាកជំទាេ សុមី វណណា ថ្ ស៉ជិកាគណៈករេមាការ

ទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖ 

-នាយំកវទយ្យទា្វៅព្រវគ្ព្រះសង្ឃចំ្ួ្៣េតតៃ វៅ

វែតតៃកំ្ងច់ារេ វដ្យកនាុងរេយួេតតៃៗទទួេបា្៖ អងកររេយួបាេ

៥០គីឡូពការេ រេ១ីវកស ទរឹកសីុអុីេ១យួរ ទរឹកពតី១យួរ ពតីែ

១០កំ្រោុង អំ្ិរេ ែទារឹរេ វពរេច ្រ៊វីចង រា្រ៊ូ ទរឹកអាេ់កុេ

ោ៉ ស់ ្ ិង្េកិារេយួចំ្ួ្ នាថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំក្េកិាចូេររួេអ្រអររាទរែួ្រវេើកទី១៥៧ ទិវា

កាកបាទពកហរេ អឌ្ឍច្ទាពកហរេ ៨ឧសភា វៅទីរានា កក់ារ
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2ឯកឧតតៃរេ្រណ្ឌិ ត រេ៉ាុង ឫទ្ធមី ព្រធា្គណៈករេមាការ
ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖                                          

-ទទួេជ្ួរគណៈព្រតិភូកូវរ ោតំណាងពករុរេហុ៊្HYUNDAI 

វែើរេ្បរីកែំវណារះពរាយទផីសារនាវំចញខផ្លរាវ យកសិករ
ករេ្ុជា វចញវៅព្រវទសកូវរ ោខាងត្ូបង វៅវភាជ្ីយដ្ឋា ្
Tonglok នាថ្ងៃទី៣០ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ទទេួជួ្រ្ិភាកសាគ្នា ជារេយួវលាក Minglei Zhou 

្ិងគណៈព្រតិភូរេក្ីព្រវទសចិ្ វែើរេ្ប្ីរវងកើតការង្រឱ្យ
ព្រជាជ្ករេ្ុជា នាថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួ្រ្ិភាកសាការង្រជារេយួវលាក Lee Changhoon 

Hyundai Corporation Holdings ររួេទាងំសហការ ីចុរះរេក
្ិ្ិត្យវរេើេវរាងចពកលាងស៉្ត ស ្៉ល ្រវ់រេវរាគ វេចែ្្រ ់
វែើរេ្បនីាវំចញវៅកា្ទី់ផសារអ្តៃរជាតិ វៅពករុរេហុ៊្Hyundai 
នាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០៕

សម្ជិកសម្ជិកាព្រឹទ្ធសភាច�ូររួេកនាងុ្ិធមីមផសេង

កាកបាទពកហរេករេ្ុជាវែតតៃកំ្ងច់ារេ នាថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា

ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូេររួេខចកអំវណាយកាកបាទពកហរេករេ្ុជាវែតតៃកំ្ ង-់

ចារេ ជូ្ែេ់្រង្រ្ូ្ព្រជា្េរែឋាខែេជួ្រការេំបាកចំ្ួ្

៦០ពគរួរារ រេក្ីឃំុវរេព្ីង ឃុំជាលា ឃុចំបារអំវៅ ឃុំផ្្េ

្ិងឃុំបាធាយ ពសរុកបាធាយ វែតតៃកំ្ងច់ារេ ្ ិងបា្នាយំក

អវំណាយវៅខចកជូ្ែេ់ព្រជា្េរែឋាចំ្ួ្៣០ពគរួរារ

ខែេរងវពគ្រះវដ្យរារែ្យេ់ក្រនាតៃ ករ់េំផទារះ វៅភូរេវិរាធ

ឃុំពត្រ ់ពសរុកបាធាយ វែតតៃកំ្ងច់ារេ នាថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា

ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃរេ សួ្  �្ ់ស៉ជិកគណៈករេមាការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ៖  

-ចូេររួេវគ្រ្េញិ្្ញ ណក្ខ្្ធ ្ិងចូេ្រច្ព័យ្រុណ្យស្

វលាក េង់ មេឿរេ ជំទ្រទី់១សង្ក តរ់ាវ យែង្គំ វៅពករុង

វសៀរេរា្រ វែតតៃវសៀរេរា្រ នាថ្ងៃទី២៩ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាេជារេយួ្រឹងពករុរេព្ររឹកសាពសរុកអង្គរ-

ធំ ្ ិងព្រធា្ពករុរេព្ររឹកសាឃំុទាងំ៤ ព្រេទាងំផតៃេ់ជូ្ស ភ៉ា រ

រេយួចំ្ួ្ែូចជា៖ ពក៉ ៉ ោ ស ្ ិងទរឹកអាេ់កុេ ព្រេទាងំ

្េកិារេយួចំ្ួ្ វែើរេ្បវីរៀ្រចំវធវើអនារេព័យ ្ិងផ្ស្វផសាយ

ខណនាែំេ់ព្រជា្េរែឋាតារេែនាងផទារះឱ្យ្រ្តៃការការោរ ្ិង

ទ្ររ់ាក តក់ាររកីរាេដ្េ ថ្ជំងឺឆ្លងកូេែី-១៩ វៅពសរុក

អង្គរធំ វែតតៃវសៀរេរា្រ នាថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូេររួេកនាុងកិច្ព្រជំុ្រូកសរ្ុរេទ្ធផេការង្ររ្រស់

ពសរុកអង្គរធំព្រចាខំែឧសភា ្ ិងវេើកទិសវៅការង្រ្រ្តៃ

វៅពសរុកអង្គរធំ វែតតៃវសៀរេរា្រ នាថ្ងៃ២៣ ខែឧសភា ឆ្នា ំ

២០២០៕



សកម្មភាពគណៈកម្មការ19
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា



សកម្មភាពគណៈកម្មការ20
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា



សកម្មភាពគណៈកម្មការ21
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា



សកម្មភាពគណៈកម្មការ22
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា



សកម្មភាពគណៈកម្មការ23
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា



សកម្មភាពគណៈកម្មការ24
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា

25

អគ្គម�ខាធិការដ្ឋា ្ព្រឹទ្ធសភាព្រជុ្ំរូកសរ្ុរ�ទ្ធផ�ការងារព្រចាកំខមរេសា
្ិងកំណត់ទិសមៅការងារកខឧសភា ឆានា ២ំ០២០

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០ អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ព្រជំុ្រូកសរុ្រេទ្ធផេការង្ររ្រស់អគ្គវេខា-
ធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាខំែវរេរា ្ិងកំណតទ់ិសវៅ
ការង្រខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វពការេអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃរេ 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវេខាធិការព្រឹទ្ធសភា តារេរយៈVideo 
Conference វដ្យ៉្ការអវញជ ើញចូេររួេ្ីថានា កែ់រឹកនាំ
ពគ្រអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា ចា្រ់្ ី
ព្រធា្នាយកដ្ឋា ្វឡើង។ 

កិច្ព្រជំុ្រូកសរុ្រេទ្ធផេការង្រព្រចាខំែវរេរាវ្រះ ក៏
៉្ការវធវើវសចកតៃីរាយការណ៍រ្រស់អគ្គនាយក ថ្អគ្គ-
នាយកដ្ឋា ្ទាងំ៣ ្ិងអគ្្គ ធិការដ្ឋា ្ផងខែរ។

កនាុងឱកាសវនារះខែរឯកឧតតៃរេ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវេខាធិ-
ការព្រឹទ្ធសភា បា្ជព៉្រជូ្អង្គព្រជំុអំ្ីសភា្ការណ៍
អ្តៃរជាត ិតំ្រ្ ់្ ិងសភា្ការណ៍ជាត ិព្រេទាងំវធវើការ្រូក-
សរុ្រេទ្ធផេការង្ររ្រស់អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា
វដ្យកតស់ ្៉គ េ់វឃើញថា ខែវរេរាវ្រះអគ្គវេខាធិការ-
ដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្្រ្តៃការយកចិតតៃទុកដ្ក ់្ិងផ្ស្វផសាយ
ជូ្រេ្រ្តៃរីាជការអំ្ីការទ្ររ់ាក ត់្ រឹងជំងឺរលាកផ្លូេែវងហែើរេ
ធងៃ្ធ់ងៃរ (covid-19) វដ្យអ្ុេតតៃតារេេធិា្ការសំខា្់ៗ ចំ្ួ្

៣ចំណុច គឺេធិា្ការអ្ររ់ ំអនារេព័យ េធិា្ការរែឋាបាេ ្ិង
េធិា្ការវព្រើពបាស់្រវច្កេទិយា្ព័ត៌៉ ្ វែើរេ្បធីានា្ិរ្តៃរភា្
ការង្រពស្រតារេរាថែ ្ភា្ ្ិងតពរេរូេការចាបំាចរ់្រស់
រាថែ ្រព្័  ្ិងព្រវទសជាតិ។ ពស្រវ្េជារេយួគ្នា វ្រះអគ្គ-
វេខាធិការដ្ឋា ្ក៏៉ ្ការង្ររេ៉ញរឹកជាវពចើ្វេើរេុែង្រ
្ីតិករេមា វដ្យបា្វរៀ្រច ំ្ិងចាតខ់ចងការព្រជំុគណៈក ម៉ា -
ធិការអចិថ្រ្តៃយច៍ំ្ួ្៤វេើក ព្រជំុព រ្ឹទ្ធសភាជាេរិារេញ្ញ
ចំ្ួ្២វេើក ្ិងវ្រើកសរេព័យព្រជំុវេើកទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 
្ីតិកាេទី៤ចំ្ួ្១វេើក បា្យោ ងេ្ព្រវសើរ។

ទ្ទារឹរេ រ្ឹងវ្រះវេើរេុែង្រតំណាង អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្អរេែំវណើ រស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា 
ចុរះ្រំវ្ញការង្រវៅរេូេដ្ឋា ្ ជា្ិវសសផ្ស្វផសាយអំ្ ី
េធិា្ការ្រង្ក រ ្ិងទ្ររ់ាក តក់ាររកីរាេដ្េថ្ជំងឺកូេែី-១៩ 
្ិងខចកវពគឿងឧ្រវភាគ ្ររវិភាគ ស ភ៉ា រការោរ ្ិង្េកិា
រេយួចំ្ួ្ជូ្ព្រជា្េរែឋាវៅរាជធា្ីភនាវំ្ញ ្ិងតារេ
្រណាតៃ វែតតៃ ពករុងនានា។

ចំវោរះរេុែង្រអភេិឌ្ឍ្រ៍ាថែ ្រព្័  អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្្រ្តៃវេើកករេ្ស់ការផតៃេ់វសវាពរាេពជាេ ្ិង
ការវព្រើពបាស់្រវច្កេទិយា្ព័ត៌៉ ្តារេព្រ្ព្័ ្ធ Online កនាុង
ព្រតិ្រតតៃិការការង្រព្រចាថំ្ងៃ ្ិងការស្្សសំំថចតពរេរូេឱ្យ
កាត្់រ្ថែយចំណាយព្រតិ្រតតៃិការវេើរេុែង្រទាងំ៥្រខ្ថែរេ
វទៀត។

សព៉្រខ់ែឧសភាខាងរេុែវ្រះ ឯកឧតតៃរេអគ្គវេខាធិការ-
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្កំណតឱ់្យពគ្រអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គវេខាធិការ-
ដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា ្រ្តៃផតៃេ់វសវាពទពទងែ់េ់រុេែង្រទាងំ៥
រ្រស់ព្រឹទ្ធសភា ្ ិង្រ្តៃែិតែំ្ពងរឹងសរេតថែភា្រេ្រ្តៃី វែើរេ្បី
ផតៃេ់ភា្សព័កតៃិសិទ្ធិកនាុងការផតៃេ់វសវាជូ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា
ឱ្យកា្ខ់តេ្ជាេំដ្្រ៕់

(អតថែ្រទ៖ ្ុត សច្ៈ ្ិងរ្ូរភា្៖ វទ្ រេករា)

ឯកឧតតៃរេ អ៊ុំ រារ រឹទ្ធ ែរឹកនាកិំច្ព្រជំុ្រូកសរ្ុរតារេរយៈVideo Conference

រូ្រភា្កិច្ព្រជំុ្រូកសរុ្រតារេរយៈVideo Conference



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា26

ថ្នា ក់ដរឹកនាអំគ្គម�ខាធិការដ្ឋា ្ព្រឹទ្ធសភា
ចូ�ររួេកិច្ចព្រជុំ ្ិង្ិធមីមផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែវរេរា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ អ៊ុំ 
សារ រឹទ្ធ អគ្គវេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ្រតី-
ភា្កនាុងកិច្ព្រជំុសតៃី្ី ពក្រែព័ណ្ឌ យុទ្ធរា្រសតៃ ្ិងខផ្ការ
សករេមាភា្សព៉្រ់្ ពងរឹងសរេតថែភា្ព រ្ឹទ្ធសភាករេ្ុជា 
(២០២១-២០៣០) ្ិងទស្ស្េសិព័យថ្ែំវណើ រវៅរេុែ
រ្រស់អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា (២០២១-២០៣០) 
វៅរាេព្រជុំ្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃវ្រ ៍ទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវេខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ្រ
សំវណរះសំណាេ សួរសុែទុក្ខ ្ិងនាយំកអវំណាយវៅ
ព្រគេ់ជូ្វៅសង្ក តខ់ព្កវេៀ្រ សង្ក តខ់ព្កតាវសក 
្ិងសង្ក តវ់ពជាយចង្វ រ ែណ្ឌ វពជាយចង្វ រ រាជធា្ីភនាវំ្ញ 
វែើរេ្បរីរួេចំខណកកនាុងការ្រង្ក រ ្ិងទ្ររ់ាក តក់ាររកីរាេដ្េ
ថ្វរេវរាគកូេែី-១៩ (COVID-19)។

2នារវសៀេថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ 
អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគ្គវេខាធិការព្រឹទ្ធសភា  បា្អវញជ ើញជា
អធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ព្រជំុ្ិ្ិត្យ ្ ិង្ិភាកសាសតៃី្ី ការវធវើ
េចិារណករេមាវេើករេមាេធិីចំណាយ្េកិាករេមាេធិីឆ្នា ២ំ០២០ 
រ្រស់អគ្គនាយកដ្ឋា ្ទាងំ៣ ្ិងអគ្្គ ធិការដ្ឋា ្ ថ្អគ្គ-
វេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា វដ្យ៉្ការអវញជ ើញចូេររួេ
្ីអគ្គនាយកទាងំ្ីរ អគ្្គ ធិការ ្ិងរេ្រ្តៃជីំនាញ វៅរាេ
ព្រជំុ្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀេថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ 
អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគ្គវេខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អវញជ ើញជា
អធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ព្រជំុសតៃី្ី  ការង្រសេ្ករេមារាធារណៈ
ថ្អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា  វដ្យ៉្ការអវញជ ើញ
ចូេររួេ្ីអគ្គនាយក  អគ្គនាយករងរែឋាបាេ  ្ ិងហិរញ្ញ េតថែុ 
ព្រធា្នាយកដ្ឋា ្ហិរញ្ញ េតថែុ  ្ ិងរេ្រ្តៃីថ្អង្គភា្សេ្ករេមា-
រាធារណៈ វៅរាេព្រជុំ្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។
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ថ្នា ក់ដរឹកនាអំគ្គម�ខាធិការដ្ឋា ្ព្រឹទ្ធសភា
ចូ�ររួេកិច្ចព្រជុំ ្ិង្ិធមីមផសេងៗ

2នារវសៀេថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ 

អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគ្គវេខាធិការព្រឹទ្ធសភា  បា្អវញជ ើញជា

អធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ព្រជំុសតៃី្ី ការង្រសង្គរេកិច្ថ្អគ្គវេខា-

ធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា វដ្យ៉្ការអវញជ ើញចូេររួេ្ីអគ្គ-

នាយកទាងំ្ីរ អគ្្គ ធិការ ្ិងរេ្រ្តៃីជំនាញរេក្ីនាយកដ្ឋា ្

ហិរញ្ញ េតថែុ អង្គភា្ពគ្រព់គងរេូេ្ិធិសង្គរេកិច្ ស៉គរេ

វ្រឡាវរាធ្្ិេតតៃ្ ៍ស៉គរេសង្គហរេ្រ្តៃីរាជការ ស៉-

គរេនារ ី្ ិងពករុរេយុេជ្ ថ្អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា 

វៅរាេព្រជុំ្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ 

អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគ្គវេខាធិការព្រឹទ្ធសភា  បា្អវញជ ើញជា

អធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ព្រជំុផ្ស្វផសាយសតៃី្ី ការសិកសាសតៃី្ី

ពក្រែព័ណ្ឌ យុទ្ធរា្រសតៃ  ្ ិងខផ្ការសករេមាភា្សព៉្រ់្ ពងរឹង

សរេតថែភា្ព រ្ឹទ្ធសភាករេ្ុជា (២០២១-២០៣០) ្ិងទស្ស្-

េសិព័យថ្ែំវណើ រវៅរេុែរ្រស់អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា 

(២០២១-២០៣០) វដ្យ៉្ការអវញជ ើញចូេររួេ្ីថានា កែ់រឹក

នាអំង្គភា្ចំណុរះអគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា ចា្រ់្ ី

ព្រធា្នាយកដ្ឋា ្វឡើង វៅរាេសិកា្ខ រាលា្រណា្ណ េព័យ

ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀេថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ 

អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគ្គវេខាធិការព្រឹទ្ធសភា  បា្អវញជ ើញជា

អធិ្រតីភា្កនាុង្ិធពី្រគេ់-ទទួេអំវណាយរេ្ុស្សធរេ៌

ជា្ររកិា្ខ រវព្រើពបាស់្ីវលាក គរឹរេ រតនា ព្រធា្អង្គការ

ការតីាស ជូ្ែេ់អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា វែើរេ្បី

ចូេររួេ្រង្ក រ ្ិងទ្ររ់ាក តថ់្រកីរាេដ្េជំងឺកូេែី-១៩ 

វៅរាេព្រជុំ្ិវសសកណាតៃ េ ថ្េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។
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ថ្នា ក់ដរឹកនាអំគ្គម�ខាធិការដ្ឋា ្ព្រឹទ្ធសភា
ចូ�ររួេកិច្ចព្រជុំ ្ិង្ិធមីមផសេងៗ

2នារវសៀេថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជាអធិ-
្រតីភា្កនាុង្ិធីព្រគេ់-ទទួេអវំណាយរេ្ុស្សធរេជ៌ា្ររកិា្ខ រ
វព្រើពបាស់្ីឯកឧតតៃរេ Ermenegildo “Kupa” Lopes ឯកអគ្គ-
រែឋាទូតេរិារេញ្ញ  ្ិងវ្ញសរេតថែភា្ថ្រាធារណរែឋាព្រជា-
ធិ្រវតយ្យទីរេព័រវឡវសតៃ ព្រចាពំ្រះរាជាណាចពកករេ្ុជា ជូ្
ែេ់អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា វែើរេ្បចូីេររួេ្រង្ក រ ្ិង
ទ្ររ់ាក តថ់្រកីរាេដ្េជំងឺកូេែី-១៩ វៅរាេព្រជុំ
្ិវសសកណាតៃ េ ថ្េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញជាអធិ-
្រតីភា្កនាុងកិច្ព្រជំុផ្ស្វផសាយសតៃី្ី រចនាសរេ្ព្័ ្ធ្មាីរ្រស់
អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា  វដ្យ៉្ការអវញជ ើញចូេ
ររួេ្ីថានា កែ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះអគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា 
ចា្រ់្ ីព្រធា្នាយកដ្ឋា ្វឡើង វៅរាេសិកា្ខ រាលា
្រណា្ណ េព័យព្រឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃរេ 
មោក ឆាយ អគ្គវេខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភាបា្អវញជ ើញ
ចូេររួេកនាុង្ិធីព្រគេ់-ទទួេអំវណាយជា ោ៉ ស់ចំ្ ួ្
៣០.០០០ ោ៉ ស់ ្ីរែឋាសភាថ្រាធារណរែឋាសង្គរេ្ិយរេ
វេៀតណារេផតៃេ់ជូ្ែេ់អគ្គវេធិកាដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិង
រែឋាសភា វែើរេ្បចូីេររួេ្រង្ក រ ្ិងទ្ររ់ាក តថ់្រកីរាេដ្េ
ជំងឺកូេែី-១៩ វៅេ ិ៉ ្រែឋាសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ គណៈព្រតិភូ
អគ្គវេខាធិការដ្ឋា ្ព រ្ឹទ្ធសភា ែរឹកនាវំដ្យវលាក �មី រទិ្ធមី 
អគ្គនាយករង ថ្អគ្គនាយកដ្ឋា ្រែឋាបាេ ្ិងហិរញ្ញ េតថែុ 
បា្អវញជ ើញដ្កកូ់វរា្ផ្ក វគ្រ្េញិ្្ញ ណក្ខ្្ធស្ឯកឧតតៃរេ 
កកវ ធមី ទីព្ររឹកសាសវរេតៃចេ្ិរុេវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ
ព្រធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកករុ្េជា វៅឧទយា្
រេ្លរិះ ្ុររភីនាវំ្ញផ្ក ់សង្ក តខ់ព្កវេៀ្រ ែណ្ឌ វពជាចង្វ រ 
ភនាវំ្ញ៕




