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គណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្រៃយព៍្រឹទ្ធសភា ព្រជុំ្ ិ្ិត្យ
សមពរេចដាក់រម្រៀ្រវារៈក្ងុសរេ័យព្រជុំម�ើកទី៣ព្រឹទ្ធសភា្ីតិកា�ទី៤

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង 

៨:០០នាទី គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបានវ�ើក

កិច្ចព�ជំុវពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចេ�ុិល-

វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជា វោយ៉នរវ�ៀ�វារៈដូចខាងវពកាម៖

១- ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីសំ មេីរបស់គេៈករេ្មការ

សាធារេការ ដឹកជញ្ជូន អាកាសចរស៊ីវិល ប្បសេីយ៍

ទូរគរេនាគរេន៍ ឧស្សាហករេ្ម ររែ ថារេពល ពាេិជ្ករេ្ម  មរ ៀបចំ

 រដនដីនគរូបនីយករេ្ម និងសេំង់ បន ្ពទឹ្ធសភា (គេៈ-

ករេ្មការទី៩) ស៊ំដាក់ មសចក្ី្ពាងច្បាប់ស្ីពី ការ្គប ្់គង 

ម្បងកាត និងផលិតផល ម្បងកាត មៅក្នុងរ មប ៀបវារៈសរ័េយ

្បជ៊ំម�ើកទី៣ ្ពទឹ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

២- ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីស ំមេីរបស់គេៈករេ្មការ

រផនការ វិនិ មោគ កសិករេ្ម ធនធានទឹក ឧត៊និយរេ អភិ-

វឌ្ឍន៍ជនបទ និងបរស្្ិាន បន ្ពឹទ្ធសភា (គេៈករេ្មការ

ទី៣) សំ៊ដាក់ មសចក្ី្ពាងច្បាប់ស្ីពី ការអន៊រ័េតយល់្ពរេ 

ម លីកិច្ច ្ពរេ ម្ព ៀងរវាងរាជរដា្្ភិបាល  បន ្ពរះរាជាណាច ្ក

ករេ្នុជា និងរដា្្ភិបាល  បនសាធារេរដ្ឋ ្បជាមានិតបង់កា្្-

មដស  ស្ីពី  ការជំរ៊ញ  និងការការពារ មៅវិញ មៅរេក បន

វិនិ មោគ មៅក្នុងរ មប ៀបវារៈសរ័េយ្បជ៊ំម លីកទី៣ ្ពឹទ្ធសភា

នីតិកាលទី៤។

៣- ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីស ំមេីរបស់គេៈករេ្មការ

រផនការ វិនិ មោ គ កសិករេ្ម ធនធានទឹក ឧត៊និយរេ អភិ-

វឌ្ឍន៍ជនបទ និងបរស្្ិាន បន ្ពឹទ្ធសភា (គេៈករេ្មការ

ទី៣) សំ៊ដាក់ មសចក្ី្ពាងច្បាប់ស្ីពី ការអន៊រ័េតយល់្ពរេ 

មលីកិច្ច ្ពរេ ម្ព ៀងរវាង ្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និងសហ-

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំអវ ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់កនាុងកិច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

ទិដ្ឋភា្ស៉ជិក ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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ភាពអារា៉្ប ់មអរេី មរែត ស្ីពី ការជំរ៊ញ និងការការពារ មៅវិញ-

មៅរេក បន វិនិ មោគ មៅក្នុងរ មប ៀបវារៈសរេ័យ្បជ៊ំម លីកទី៣ 

្ពឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៤- ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីសំ មេីរបស់គេៈករេ្មការ

រផនការ វិនិ មោគ កសិករេ្ម ធនធានទឹក ឧត៊និយរេ អភិ-

វឌ្ឍន៍ជនបទ និងបរសិា្្ន បន ្ពឹទ្ធសភា (គេៈករេ្មការទី៣) 

ស៊ំដាក់ មសចក្ី្ពាងច្បាប់ស្ីពី ការអន៊រេ័តយល់្ ពរេ មលី

កិច្ច ្ពរេ ម្ព ៀងរវាង ្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និងរដា្្ភិបាល

បនសាធារេរដ្ឋតួកគី ស្ីពី ការជំរ៊ញ និងការការពារ មៅវិញ

មៅរេក បន វិនិ មោគ មៅក្នុងរ មប ៀបវារៈសរេ័យ្បជ៊ំម លីកទី៣ 

្ពឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៥-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីសំ មេីរបស់គេៈករេ្មការ

រផនការ វិនិ មោគ កសិករេ្ម ធនធានទឹក ឧត៊និយរេ អភិ-

វឌ្ឍន៍ជនបទ និងបរសិា្្ន បន ្ពឹទ្ធសភា (គេៈករេ្មការទី៣)

ស៊ំដាក់ មសចក្ី្ពាងច្បាប់ស្ីពី ការអន៊រេ័តយល់្ ពរេ មលី

កិច្ច ្ពរេ ម្ព ៀង ស្ីពី ការប មង្ីតអង្គការបណា្្ញអន្រជាតិ

ស ្មាប់ឫស្សី និង ម្ត្ មៅក្នុងរ មប ៀបវារៈសរេ័យ្បជ៊ំ មលីក

ទី៣ ្ពទឹ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៦- កំេត់រ រប ៀបវារៈ និងកាលបរិមចឆេទ បន្សរ័េយ្បជ៊ំ

ម លីកទី៣ ្ពឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

�នា្ទ �់្ ីបាន្ិនិត្យ និង្ិភាកសារចួមក គណៈក ម៉ា ធិការ

អចិថ្រនតៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា បានកំណតយ់កថ្ងៃអង្គា រ ទី២៥ ខែ

មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៨:០០នាទីព រ្ឹក វដើម្�ីនតៃ

សមយ័ព�ជំុវលើកទី៣ ព រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ វោយ៉ន

រវ�ៀ�វារៈដូចខាងវពកាម៖

១- ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល ់មលី មសចក្ី្ពាងច្បាប់ស្ីព ី

ការ្គប់ ្គង ម្បងកាត និងផលិតផល ម្បងកាត។

២- ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចក្ី្ពាងច្បាប់ស្ីព ី

ការអន៊រេ័តយល់្ ពរេ មលីកិច្ច ្ពរេ ម្ព ៀងរវាងរាជរដា្្ភិបាល 

បន ្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និងរដ្្ាភិបាល  បនសាធារេរដ្ឋ 

្បជាមានិតបងក់ា្្មដស ស្ីពី ការជំរ៊ញ និងការការពារ មៅ

វិញ មៅរេក បនវិន ិមោគ។

៣- ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចក្ី្ពាងច្បាប់ស្ីព ី

ការអន៊រ័េតយល់្ពរេ មលីកិច្ច ្ពរេ  ម្ព ៀងរវាង ្ពរះរាជាណា-

ច ្កករ្េនុជា និងសហភាពអារ្៉ាប់ មអរីេ មរែត ស្ីពី ការជំរ៊ញ 

និងការការពារ មៅវិញ មៅរេក បនវិនិ មោគ។

៤- ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល ់មលី មសចក្ី្ពាងច្បាប់ស្ីព ី

ការអន៊រេ័តយល់្ ពរេ មលីកិច្ច ្ពរេ ម្ព ៀងរវាងរាជរដា្្ភិបាល 

បន ្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និងរដា្្ភិបាល បនសាធារេរដ្ឋ

តួកគី  ស្ីពី  ការជំរ៊ញ  និងការការពារ មៅវិញ មៅរេក បន

វិនិ មោគ។

៥- ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល ់មលី មសចក្ី្ពាងច្បាប់ស្ីព ី

ការអន៊រ័េតយល់្ពរេ មលីកិច្ច ្ពរេ  ម្ព ៀង ស្ីពី ការប មង្ីត

អង្គការបណា្្ញអន្រជាតិស ្មាប់ឫស្សី និង ម្ត្៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក វទ្ មករា រូ�ភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)

ទិដ្ឋភា្ព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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ព្រឹទ្ធសភា្ិ្ិត្យ ្ិងផរៃ�ម់ោ្រ�ម់�ើមសចករៃីពរាងចបា្រ់សខំា្់ៗចំ្ ួ្៥

នាថ្ងៃអង្គា រ ទី២៥ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង 
៨:០០នាទីព រ្ឹក  ព រ្ឹទ្ធសភា  ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
បាន�នតៃសមយ័ព�ជុវំលើកទី៣ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ 
វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី 
សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
ខដល៉នេតតៃ៉នស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចូលរមួចំនួន៥៣រ�ូ។

អងគាព�ជំុបានដំវណើ រការតាមរវ�ៀ�វារៈចំនួន៥  រមួ៉ន៖
រ មប ៀបវារៈទី១៖ ពិនិត្យ និងផ្ដល់ មោបល់ ម ល ីមសចក្ី្ពាង-

ច្បាប់ស្ីពី ការ្គប់ ្គង ម្បងកាត និងផលិត ម្បងកាត។
វសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ នរឹងជំរុញដល់ដំវណើ រការពគ�ព់គង

វធវើអាជីេកមមាវព�ងកាតជាវលើកដំ�ូងកនាុងព�េតតៃិសា្រសតៃរ�ស់
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា នាវ្លដែ៏្ីខាងមុែវនរះ។

ការពគ�ព់គងេស័ិយវព�ងកាត ពតរូេខ្អែកវលើវោលការណ៍
ត៉្ភា្ គណវនយ្យភា្ សមធមក៌នាុងេឌ្ឍនភា្សងគាម 
និងសុែុ៉លភា្សាធារណៈ សនតៃសុិែ សុេត្ថភិា្ និងការ

ទទួលែុសពតរូេវលើ�រសិា្ថ ន។ វដើម្អីនុេតតៃនូេវោលការណ៍
វនរះឱ្យ៉នព�សិទ្ធភា្ ការពគ�ព់គងេស័ិយវព�ងកាត ពតរូេ
ធានាឱ្យបាននូេ៖

- ្លព�វយជនជ៍ាតិជាអតិ�រ៉
- ឧតតៃ៉នុេតតៃកនាុងសកមមាភា្ខ្នាកអា�្់រស្ទីម និងវោន្រស្ទីម
- ការ្គាត់្ គាង់្ លិត្លវព�ងកាតព�ក�វោយគុណ-
 ភា្ �រ ិ៉ ណ និងថ្្ ខដលរមួចខំណក្ពងរឹងសនតៃិសុែ
 ថាម្លជាតិ
- ការទទួលែុសពតរូេែ្ពស់ខ្នាក�រសិា្ថ ន កាត�់ន្ថយការ
 �ំ្ុល�រសិា្ថ ន និងការសាតៃ រ�រសិា្ថ នវ�ើងេញិ
- ស័កតៃិសិទ្ធិភា្ថនការពតរួត្ិនិត្យវលើការអនុេតតៃេធិានការ
 ពគ�ព់គងវលើសុេត្ថិភា្ និងលក្ខែណ្ឌ សុែភា្ការង្រ
- ការកសាង ជំរុញ និងវលើកតវមកើងសមត្ថភា្ជាតិទាងំ
 ខ ន្ាក�វច្ចកវទស និងធុរកិច្ចកនាុងេស័ិយវព�ងកាត
- ការ�វងកើតឱកាសការង្រដល់ព�ជា្លរដ្ឋ និងវសវា-
 កមមាកនាុងពសរុក
- ការ�វងកើនចំណូល្េកិាជាតិ រមួចំខណកកនាុងការជំរុញ
 ្ិ្ិធកមមា ភា្ព�កួតព�ខជងថនេស័ិយឧសសាហកមមា និង
 រាណិជជកមមារ�ស់ជាតិ និង
- ការ�វងកើត្លព�វយជនផ៍្្ទ ល់ដល់សហគមនម៍ូលោ្ឋ ន 
 និងការវលើកកម្ពស់កពមតិជីេភា្រ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋ
 វៅកនាុងត�ំនព់�តិ�តតៃិការវព�ងកាត។
វសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ តាកខ់តងវ�ើង៉ន ៩ជំ្ូក និង 

៧២៉ពតា ពតរូេបានអនុមត័យល់ព្ម្ីស៉ជិករដ្ឋសភា 
ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចំនួន១០៨សំវ�ង ថនចំនួនឯកឧតតៃម គង ់សារាជ វ�ើងអានរបាយការណ៍

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំអវ ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់កនាុងសមយ័ព�ជំុវលើកទី៣ ព រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤
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ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ព�ជុំរដ្ឋសភាវលើកទី២ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ស៊យុ សសរេ រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងខរ ោ និងថាម្ល 
អមវោយម្រនតៃីជានែ់្ពស់ និងម្រនតៃជីំនាញតំណាងរាជរោ្ឋ -
ភបិាល បានអវ ជ្ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ។

អងគាព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភា បាន្ិនិត្យ និង្ដៃល់វយ�ល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូល វោយឥតខកខព�
ចំនួន៥៣សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី២៖ ពិនិត្យ និងផ្ដល ់មោបល់ ម ល ីមសចក្ី្ពាង-
ច្បាប់ស្ីពី ការអន៊រេ័តយល់្ពរេ មលីកិច្ច ្ពរេ ម្ព ៀងរវាង
រាជរដា្្ភិបាល  បន ្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និងរដា្្ភិបាល 
បនសាធារេរដ្ឋ ្បជាមានិតបងក្្់ាមដស ស្ីពី ការជំរ៊ញ និង
ការការពារ មៅវិញ មៅរេក បនវិនិ មោគ។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ៉ន៣៉ពតា វោយខ�ក កិច្ច
ព្មវព្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាលថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
និងរោ្ឋ ភបិាល ថនសាធារណរដ្ឋព�ជា៉និត�ងក្់ាវដស 
សតៃី្ី ការជំរុញ និងការការរារវៅេញិវៅមកថនេនិវិយគ 
៉ន១៤៉ពតា ពតរូេបានអនុមត័យល់ព្ម្ីស៉ជិករដ្ឋសភា
ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាចំនួន១០៧សំវ�ង ថនចំនួន
ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ព�ជុំរដ្ឋសភាវលើកទី២ នីតិកាល
ទី៦។

កិច្ចព្មវព្ៀងវនរះ ៉នែ្រឹមសារសំខាន់ៗ ខដលទាកទ់ង
នរឹងការធានានូេព�ព រ្ឹតតៃកិមមាវោយវសមាើភា្ និងការការរារ
ចំវរារះអនាកេនិិវយគ ៉នរវំលចវៅកនាុង៉ពតាសតៃី្ី ការ
េនិិវយគវលើទរឹកដីរ�ស់ែួ្ន នូេព�ព រ្ឹតតៃកិមមាវោយវសមាើភា្ 

និងោមា នការវរ ើសវអើងចវំរារះអនាកេនិិវយគ ការធានាមនិវធវើ
ជាតូ�នីយកមមា ឬអសសាមកិរណ៍នូេពទ្្យសម្តតៃិរ�ស់អនាក
េនិិវយគ និងការ្តៃល់នូេយនតៃការវោរះពសាយេវិាទរវាងអនាក
េនិវិយគថនភាគីជា�កិ់ច្ចសនយា ជាមយួរោ្ឋ ភបិាលព�វទស
ទទួលអនាកេនិិវយគ ពស�តាមសតៃងោ់រអនតៃរជាតិ។ 

ឯកឧតតៃម ជិ្ ្ុ៊រ្ស៊ា្ វទសរដ្ឋម្រនតៃីទទួល�ន្ទុក
វ�សកកមមា្ិវសស អនុព�ធានថនពករុមព�រឹកសាអភេិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា 
អមវោយម្រនតៃីជានែ់្ពស់ និងម្រនតៃីជំនាញតំណាងរាជរោ្ឋ -
ភបិាល បានអវ ជ្ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ។

អងគាព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភា បាន្ិនិត្យ និង្ដៃល់វយ�ល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូល វោយឥតខកខព�
ចំនួន៥៣សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី៣៖ ពិនិត្យ និងផ្ដល់ មោបល់ ម ល ីមសចក្ី្ពាង-
ច្បាប់ស្ីពី ការអន៊រេ័តយល់្ពរេ មលីកិច្ច ្ពរេ ម្ព ៀងរវាង
្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និងសហភាពអារា៉្ប ់មអរេី មរែត ស្ីពី 
ការជំរ៊ញ និងការការពារ មៅវិញ មៅរេក បនវិន ិមោគ។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ ៉ន៣៉ពតា វោយខ�កកិច្ច
ព្មវព្ៀងរវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា និងសហភា្
អារាោ �វ់អមវីរ ោត សតៃី្ី ការជំរុញ និងការការរារវៅេញិវៅ
មកថនេនិវិយគ ៉ន១៥៉ពតា ពតរូេបានអនុមត័យល់ព្ម
្ីស៉ជិករដ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាចំនួន១០៧
សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីថ្ងៃចន្ទ 
ទី១៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ព�ជុំរដ្ឋសភាវលើក
ទី២ នីតិកាលទី៦។

កិច្ចព្មវព្ៀងវនរះ បាន�ញ្ជ កនូ់េចំណុចសំខាន់ៗ  ខដល
ទាកទ់ងនរឹងការធានារ�ស់ភាគីជា�កិ់ច្ចសនយា ្៉ខ ង ចវំរារះ

ឯកឧតតៃម សុ៊យ ខសម វ�ើងការរារវសចកដៃីពរាងចបា�់ ឯកឧតតៃម មោុង ឫទ្ធី វ�ើងអានរបាយការណ៍
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ការេនិិវយគវលើទរឹកដីរ�ស់ែ្ួន នូេព�ព រ្ឹតតៃិកមមាវោយវសមាើភា្ 
និងោមា នការវរ ើសវអើងចំវរារះអនាកេនិិវយគសហភា្អារាោ �-់
វអមវីរ ោត និងអនាកេនិវិយគកម្ពុជា ការមនិវធវើជាតូ�នីយកមមា 
ឬអសសាមកិរណ៍នូេពទ្្យសម្តតៃិរ�ស់អនាកេនិវិយគ ការ្តៃល់
ការអនុវពោរះវសមាើភា្ វលើកខលងខតជាព�ព រ្ឹតតៃិកមមាខដលភាគី
ជា�កិ់ច្ចសនយាជា ្៉ច ស់្្ទរះ៉ន វោយខ�កទាកទ់ងនរឹងកិច្ច
ព្មវព្ៀងសហ្ន័្ធគយ តំ�នវ់សដ្ឋកិច្ចវសរ ីកិច្ចព្មវព្ៀង
សហ្ន័្ធ ហិរ ្្ញ េត្ថុ ឬកិច្ចព្មវព្ៀងអនតៃរជាតិទាកទ់ងនរឹង
កិច្ចការសារវ ើ្្ន្ធ។

ឯកឧតតៃម ជិ្  ្ុ៊រ្ស៊ា្ វទសរដ្ឋម្រនតៃទីទួល�ន្ទុក
វ�សកកមមា្ិវសស អនុព�ធានថនពករុមព�រឹកសាអភេិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា 
អមវោយម្រនតៃីជានែ់្ពស់ និងម្រនតៃជីំនាញតំណាងរាជរោ្ឋ -
ភបិាល បានអវ ជ្ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ។

អងគាព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភា បាន្ិនិត្យ និង្ដៃល់វយ�ល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូល វោយឥតខកខព�
ចំនួន៥៣សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី៤៖ ពិនិត្យ និងផ្ដល់ មោបល់ ម ល ីមសចក្ី្ពាង-
ច្បាប់ស្ីពី ការអន៊រេ័តយល់្ពរេ មលីកិច្ច ្ពរេ ម្ព ៀងរវាង
រាជរដា្្ភិបាល  បន ្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា និងរដា្្ភិបាល
បនសាធារេរដ្ឋតួកគី ស្ីពី ការជំរ៊ញ និងការការពារ មៅ
វិញ មៅរេក បនវិន ិមោគ។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ ៉ន៣៉ពតា វោយខ�កកិច្ច
ព្មវព្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
និងរោ្ឋ ភបិាល ថនសាធារណរដ្ឋតួកគី សតៃី្ី ការជំរុញ និង
ការការរារវៅេញិវៅមកថនេនិិវយគ៉ន១២៉ពតា ពតរូេ
បានអនុមត័យល់ព្ម្ីស៉ជិករដ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជាចំនួន១០៧សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិករដ្ឋសភា
ទាងំមូល កាល្ីថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ នា
សមយ័ព�ជំុរដ្ឋសភាវលើកទី២ នីតិកាលទី៦។

កិច្ចព្មវព្ៀងវនរះ  បាន�ញ្ជ កនូ់េចំណុចសំខាន់ៗ
ដូចជា៖ ការវោរះពសាយេវិាទរវាងភាគីជា�កិ់ច្ចសនយា ្៉ខ ង 
និងអនាកេនិិវយគថនភាគីជា�កិ់ច្ចសនយា ្៉ខ ងវទៀត និងការ
វោរះពសាយរវាងភាគីជា�កិ់ច្ចសនយា វហើយរាល់ការវោរះ-
ពសាយេវិាទ គឺវោរះពសាយ៖

១-តាមព�្ន័្ធតុលាការ៉នសមត្ថកិច្ចកនាុងខដនអធិ�-
 វតយ្យថនភាគីជា�កិ់ច្ចសនយា។
២-មជ្ឈមណ្ឌ លអនតៃរជាតិទទួល�ន្ទុកវោរះពសាយេវិាទ
 េនិិវយគ។
៣-មជ្ឈតតៃការអាដហុក ខដលពតរូេបាន�វងកើតវ�ើងវពកាម
 េធិានមជ្ឈតតៃកមមាថនគណៈកមមាការអងគាការសហព�ជា-
 ជាតិ សតៃី្ី ចបា�រ់ាណិជជកមមាអនតៃរជាតិ។
ឯកឧតតៃម ជិ្  ្រ៊ុ្ស៊ា្ វទសរដ្ឋម្រនតៃទីទួល�ន្ទុក

វ�សកកមមា្ិវសស អនុព�ធានថនពករុមព�រឹកសាអភេិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា 
អមវោយម្រនតៃីជានែ់្ពស់ និងម្រនតៃីជំនាញតំណាងរាជរោ្ឋ -
ភបិាល បានអវ ជ្ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ។

អងគាព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភា បាន្ិនិត្យ និង្ដៃល់វយ�ល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូល វោយឥតខកខព�
ចំនួន៥៣សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី៥៖ ពិនិត្យ និងផ្ដល់ មោបល់ ម ល ីមសចក្ី្ពាង-
ច្បាប់ស្ីពី ការអន៊រេ័តយល់្ពរេ មលីកិច្ច ្ពរេ ម្ព ៀងរវាង
ស្ីពី ការប មងី្តអង្គការបណា្្ញអន្រជាតិស ្មាប់ឫស្សី 
និង ម្ត្។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ តាកខ់តងវ�ើងកនាុងវ�សកកមមា 
និងវោល�ំណង៖  

- វលើកកម្ពស់សុែុ៉លភា្រ�ស់អនាក្លិត និងអនាក
 វព�ើពបាស់ឫស្ ីនិងវ ត្ៃ វៅកនាុង�រ�ិទ ថនការវព�ើពបាស់
 ធនធានឫស្ ីនិងវ ត្ៃ ព�ក�វោយនិរនតៃរភា្ តាមរយៈ
 ការ្ពងរឹង ការសពម�សពមរួល និងការោពំទជាយុទ្ធ-
 សា្រសតៃ ការអភេិឌ្ឍ និងការវរៀនសូពត្ី�ទ្ិវសាធន៍
 នានា។
- កំណតអ់តតៃសញ្្ញ ណ សពម�សពមរួល និងោពំទវលើ
 ការពសាេពជាេឫស្ ីនិងវ ត្ៃ  ពស�តាមអាទិភា្កំណត់

ឯកឧតតៃម ជិន �៊ុនស៊ាន វ�ើងការរារវសចកដៃីពរាងចបា�់
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 វោយកមមាេធិថីានា កជ់ាតិ សា្ថ �ន័ដថទ និងអងគាការវ្្ង
 វទៀតខដលអងគាការវនរះ អាចសហការ។
- កសាងជំនាញ និងវលើកកម្ពស់សមត្ថភា្សា្ថ �ន័ពសាេ-
 ពជាេ និងអភេិឌ្ឍនថ៍ានា កជ់ាតិ និងអងគាការ្្្វ្សាយ។
- ្ ពងរឹងការសហការ សហព�តិ�តតៃិការ និងការសពម�-
 សពមរួលថានា កជ់ាតិ ថានា កត់�ំន ់និងថានា កអ់នតៃរជាតិ។
- �ំវ្ញតពមរូេការជីេភា្រស់វៅ និងតពមរូេការជាមូល-
 ោ្ឋ នរ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋខដលរស់វៅកនាុងតំ�ន់្ លិត
 ឫស្ ីនិងវ ត្ៃ  ជា្ិវសសដល់្រសតៃី និងអនាកខដលជួ�
 ការលំបាក។
- ការរារ�រសិា្ថ នជា្ិវសសកាត�់ន្ថយការបាត�់ង់
 ថព្វឈើ កាត�់ន្ថយការហូរវពររះ និងសរឹកវរចរ រឹលដី។
- អភរិក្ និង្ពងីកធនធានជីេចពមរុរះរ�ស់ឫស្ ីនិង
 វ ត្ៃ ។
- �វងកើន និង្ពងីកការវព�ើពបាស់្លិតកមមា និងការខកថចនា
 ឫស្ ីនិងវ ត្ៃ  វោយខ្អែកវលើមូលោ្ឋ នព�ក�វោយ
 ចីរភា្។
- អភេិឌ្ឍន ៍និងវលើកកម្ពស់វោលនវយបាយ និង�វច្ចក-
 េទិយាខដល�វងកើនតថម្�ខន្ថមវៅវលើឫស្ ីនិងវ ត្ៃ  ខដល
 អាចវព�ើជំនួសវឈើ ។
តាមរយៈការ្តៃល់សរ្ច �ន័វលើវសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ 

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជានរឹងទទួលបាននូេអត្ថព�វយជន៍
ជាវពចើនតាមរយៈការ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល និងកសាងសមត្ថភា្ 
ការ្តៃល់ព�រឹកសាជំនាញ ការ្តៃល់ជំនួយគវព៉ង�វច្ចកវទស 
ការអភេិឌ្ឍ និងការខកថចនាឫស្ ីនិងវ ត្ៃ  និងការពគ�ព់គង
វោយនិរនតៃរភា្។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះរមួ៉ន៣៉ពតា វោយខ�កកិច្ច
ព្មវព្ៀងសតៃី្ី ការ�វងកើតអងគាការ�ណាតៃ ញអនតៃរជាតិសព៉�់
ឫស្ ីនិងវ ត្ៃ  ៉ន២២៉ពតា ពតរូេបានអនុមត័យល់ព្ម
្ីស៉ជិករដ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាចំនួន១០៧
សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីថ្ងៃចន្ទ 
ទី១៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ព�ជុំរដ្ឋសភាវលើក
ទី២ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម  មេង  សាខុ្  រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងកសិកមមា 
រុកា្ខ ព�៉ញ់ និងវនសាទ អមវោយម្រនតៃីជានែ់្ពស់ និងម្រនតៃី
ជំនាញតំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល បានអវ ជ្ ើញមកការរារ
វសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ។

អងគាព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភា បាន្ិនិត្យ និង្ដៃល់វយ�ល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមូល វោយឥតខកខព�
ចំនួន៥៣សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក វទ្ មករា រូ�ភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)

ឯកឧតតៃម វេង  សាែុន វ�ើងការរារវសចកដៃីពរាងចបា�់

ស៉ជកិ ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា វលើកថដអនុមត័វសចកដៃីពរាងចបា�់
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នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង១០:០០
នាទី វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ
ព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បានអនុញ្្ញ ត
ឱ្យឯកឧតតៃម ឌីយ៉ូ្ ីស្យ ូដា កសូតា បា្រូ សមូរស 
(Dionisio  da  Cos ta  Babo  Soares)  រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងការ
�រវទស និងសហព�តិ�តតៃកិារ ថនសាធារណរដ្ឋព�ជាធិ�-
វតយ្យទីមរ័វ�វសតៃ ចូលជ�ួវធវើសេនាការ និងសខមតៃងការ
គួរសម កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតៃមដរឹកនាគំណៈព�តិភូមក
�ំវ្ញទស្នកិច្ច្្ូេការវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា  និងកនាុងនាមសវមតៃចផ្្ទ ល់  សវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបានសខមតៃងនូេការសាវ គមន៍
យោ ងកកវ់ ត្ៃ ចំវរារះឯកឧតតៃម  និងគណៈព�តិភខូដលបាន
អវ ជ្ ើញមក�ំវ្ញទស្នកិច្ចជា្្ូេការវៅព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា។ ដំវណើ រទស្នកិច្ចនាឱកាសវនរះ ្ ិតជា៉ន
សារសំខានដ់ល់ការ្ពងរឹង្ពងីកចំណងមតិតៃភា្ កិច្ចសហ-
ព�តិ�តតៃិការរវាងព�វទស វដើម្ជីាគុណព�វយជនដ៍ធ៏វំធង
សព៉�ព់�ជាជន និងព�វទសទាងំ្ីរ ទាងំកនាុងវ្ល�ច្ចុ�្ននា 
និងអនាគត។

វ្្ៀតកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម ឌីយ៉ូ្ ីស្យ ូដា កសូតា 
បា្ូរ សមូរស បានរានំានូំេការផ្តៃ វំ្ញើសួរសុែទុក្្ខ ីសំណាក់
ព�ធានរដ្ឋសភា និងនាយករដ្ឋម្រនតៃី ថនព�វទសទីមរ័វ�វសតៃ 
ជូនដល់សវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា និងព�ជាជនកម្ពុជា។ 
ឯកឧតតៃមបានជព៉�ជូនអំ្ីវោល�ំណងថនដំវណើ រទស្ន-
កិច្ចនាឱកាសវនរះ គឺទីរេួយវដើម្ី្ ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំនង 
និងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារវទវភាគីរវាងព�វទសកម្ពុជា និង
ព�វទសទីមរ័វ�វសតៃ។ ទីពីរ្ិភាកសាោនា កនាុងពក�ែណ័្ឌ ្ហុ-

ភាគីកនាុង�រ�ិទអងគាការអាស៊ាន។
ឯកឧតតៃមរដ្ឋម្រនតៃី បានជព៉�ជូនសវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា

ថា ព�វទសកម្ពុជា និងព�វទសទីមរ័វ�វសតៃ ៉នព�េតតៃសិា្រសតៃ  
និងអតីតកាលដូចោនា កនាុង�រ�ិទស្រង្គា ម ខដលព�វទសទាងំ្ីរ
បានជួ�ព�ទរះ។ ព�វទសកម្ពុជា គឺជាព�វទសគំរូមយួកនាុង
ការដរឹកនា ំកសាង និងការអភេិឌ្ឍព�វទស។

វ្្ៀតកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃមរដ្ឋម្រនតៃ ីបានខ្្ងអំណរ-
គុណចវំរារះសវមដៃចអគគាមហាវសនា�តីវតវជា ហ៊ុ្ សស្ 
នាយករដ្ឋម្រនតៃី ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ខដលបាន�ំវ្ញ
ទស្នកិច្ចវៅព�វទសទីមរ័វ�វសតៃ កាល្ីឆ្នា ២ំ០១៦ វហើយ
ដវំណើ រទស្នកិច្ចរ�ស់គណៈព�តិភូវៅព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជានាវ្លវនរះ គឺវដើម្ី្ ពងរឹង្ពងីកនូេទំនាកទ់ំនង និង
កិច្ចសហព�តតៃកិារ កនាុងការជួយ�ោពំទោនា វៅេញិវៅមកវៅ
វលើឆ្កអនតៃរជាតិ។

ឯកឧតតៃមរដ្ឋម្រនតៃ ីបានវាយតថម្ែ្ពស់ចំវរារះការដរឹកនាំ
រ�ស់ព�វទសកម្ពុជា ខដលនាឱំ្យព�វទសកម្ពុជា៉នការ
រកីចវពមើន ជា្ិវសសវធវើឱ្យ៉នការអភេិឌ្ឍ និងេឌ្ឍនភា្
ខ្នាកវសដ្ឋកិច្ចយោ ងរ រឹង៉។ំ េឌ្ឍនភា្ខ្នាកវសដ្ឋកិច្ចវនរះ 
គឺជា�ទ្ិវសាធនស៍ព៉�ព់�វទសទីមរ័វ�វសតៃកនាុងការសិកសា
វឈវងយល់។ 

ឯកឧតតៃមរដ្ឋម្រនតៃីបានជព៉�ជូនសវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា
ថា តាមរយៈជំនួ�ជាមយួនរឹងសវមតៃចអគគាមហាវសនា�តីវតវជា 
ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋម្រនតៃី និងឯកឧតតៃមឧ�នាយករដ្ឋម្រនតៃី 
រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងការ�រវទស និងសហព�តិ�តតៃកិារអនតៃរជាតិ
ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  បាន្ិភាកសាអំ្ី  កិច្ចសហ-
ព�តិ�តតៃិការវទវភាគី វោយបានវផ្តៃ តសំខានវ់លើការង្រជា
វពចើន ខដលភាគីទាងំ្ីរនរឹងវធវើកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការជាមយួ-
ោនា  ជា្ិវសសវលើេស័ិយ�វច្ចកវទសវសដ្ឋកិច្ច។ ជាងវនរះ
វៅវទៀត កនាុងពក�ែណ័្ឌ ្ហុភាគី ព�វទសទីមរ័វ�វសតៃ គឺ
ជាខ្នាកមយួថនអងគាការអនតៃរជាតិ �ោុខនតៃព�វទសទីមរ័វ�វសតៃ 
្ំុទានជ់ាស៉ជិកវ្ញសិទ្ធិរ�ស់អាស៊ានវនារះវទ ដូវចនារះ
វហើយកនាុងដំវណើ រទស្នកិច្ចរ�ស់គណៈព�តិភូនាវ្លវនរះ 
គឺវដើម្ខីសវងរកការោពំទ្ីព�វទសកម្ពុជា កនាុងការោពំទ
ព�វទសទីមរ័វ�វសតៃជាស៉ជិកវ្ញសិទ្ធរិ�ស់អាស៊ាន។ 
តាមរយៈជំនួ�ជាមយួនរឹងសវមដៃចអគគាមហាវសនា�តីវតវជា 

សមរេរៃចព្រធា្ព្រឹទ្ធសភា ជ្ួរសេនាការជារេួយរដ្ឋរេ្ត្រៃីពកសងួការ្ររមទស 
្ិងសហព្រត្ិរតរៃិការ ន្សាធារណរដ្ឋព្រជាធិ្រមតយ្យទីរេ័រមេមសរៃ

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំនិងឯកឧតតៃម ឌីយោូនីស្ូយ ោ កូសតា បា�ូ សូវរស
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ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋម្រនតៃី និងសវមដៃចអគគាមហា្ញាចពកី 
មហង សរំ ិ្  ព�ធានរដ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
បានោពំទឱ្យព�វទសទីមរ័វ�វសតៃ ចូលជាស៉ជិកអាស៊ាន។ 
វ្្ៀតកនាុងឱកាសវនរះ ឯកឧតតៃមរដ្ឋម្រនតៃីបានវោរ្វសនាើសំុ
សវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ោពំទឱ្យព�វទសទីមរ័វ�វសតៃក្ាយ
វៅជាព�វទសវៅកនាុងស៉ជិកអាស៊ាន។

វៅកនាុងឱកាសវនារះខដរ សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ 
ឈុ ំបានខ្្ងអណំរគុណចំវរារះព�សាសនដ៍ថ៏្្ថ្ារ�ស់
ឯកឧតតៃម ឌីយ៉ូ្ ីស្យ ូដា កសូតា បា្រូ សមូរស ខដល
បានខ្្ងសរវសើរអំ្ ី ទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ សាមគគាីភា្ និង
កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការដល៏អែព�ថ្រវាងព�ជាជន ថនព�វទស
ទាងំ្ីរ កដូ៏ចជាការរកីចវពមើនរ�ស់ព�វទសកម្ពុជានាវ្ល
�ច្ចុ�្ននា។

សវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា បានសខមតៃងនូេវសចកតៃរីកីរាយ
វោយបានវមើលវ�ើញទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ និងកិច្ចសហ-
ព�តិ�តតៃិការរវាងព�វទសទាងំ្ីរ៉នការរកីចវពមើន។ ការ
រកីចវពមើនវនរះ ខសតៃងវ�ើងតាមរយៈការផ្្ស់�តៃូរទស្នកិច្ច
រវាងថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូល ថានា កដ់រឹកនាជំានែ់្ពស់ និងថានា កដ់រឹកនាំ
ជំនាញ កដូ៏ចជាការោពំទោនា វៅេញិវៅមក វៅកនាុងពក�ែណ័្ឌ
កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការអនតៃរជាតិ។ 

សវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភាបាន�ញ្ជ កថ់ា ព រ្ឹទ្ធសភា ថន
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  ោពំទទាងំពសរុងចំវរារះកិច្ចសហ-
ព�តិ�តតៃិការរវាងរោ្ឋ ភបិាល ថនព�វទសទាងំ្ីរវលើខ្នាក
វសដ្ឋកិច្ច រាណិជជកមមា �វច្ចកវទស េ�្ធម ៌ការដរឹកជ ជ្ូ ន 
និងេស័ិយអ�រ់។ំល។ សវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភាសូមវលើក
ទរឹកចិតតៃចំវរារះរោ្ឋ ភបិាលថនព�វទសទាំ្ ីរ  កនាុងការជំរុញ
កវំណើ នរាណិជជកមមា ជំរុញការផ្្ស់�តៃូរវទសចរណ៍ េ�្ធម ៌
និងការផ្្ស់�តៃូរមនុស្រវាងព�វទសទាងំ្ីរ។    

តាមរយៈឯកឧតតៃមរដ្ឋម្រនតៃី សវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា

បានផ្តៃ វំ្ញើនូេការសួរសុែទុក្ខវោយវសចកតៃីវោរ្រា�អ់ាន
្ីសវមតៃចជូនចវំរារះឯកឧតតៃមព�ធានសភាជាតិទីមរ័វ�វសតៃ 
និងសូមវោរ្អវ ជ្ ើញឯកឧតតៃមព�ធានសភាជាតិទីមរ័វ�វសតៃ 
មក�ំវ្ញទស្នកិច្ចវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា តាម
វ្លវេលាសមពស�ណាមយួ។ ជាមយួោនា វនរះសវមតៃច
ព�ធានព រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតៃងនូេការអ�អរសាទរ និងវាយ
តថម្ចវំរារះេឌ្ឍនភា្ខាងវសដ្ឋកិច្ចសងគាមរ�ស់ព�វទសទីមរ័-
វ�វសតៃ និងសូមព�សិទ្ធ្រឱ្យព�ជាជន និងរោ្ឋ ភបិាលទីមរ័-
វ�វសតៃ �នតៃរកីចវពមើនព�ក�វោយេឌ្ឍនភា្ និងេ�ិុលភា្។ 

សវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភាបាន�ញ្ជ កថ់ា  ដូចអវីខដល
ឯកឧតតៃមរដ្ឋម្រនតៃីបានវលើកវ�ើងអំ្ីការោពំទរ�ស់សវមតៃច
អគគាមហាវសនា�តីវតវជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋម្រនតៃី 
និងសវមតៃចអគគាមហា្ញាចពកី មហង សរំ ិ្  ព�ធានរដ្ឋ
សភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចំវរារះព�វទសទីមរ័វ�វសតៃ
ជាស៉ជិកអាស៊ាន សភាកម្ពុជាកសូ៏មោពំទសភាទីមរ័វ�-
វសតៃជាស៉ជិកអាយបាោ ្ងខដរ។

សវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា បានជូន្រឯកឧតតៃមរដ្ឋម្រនតៃី និង
គណៈព�តិភូ សូម៉នសុែភា្លអែ�រ�ូិរណ៍ �ំវ្ញទស្ន-
កិច្ចវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាព�ក�វោយវជាគជយ័៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក នុត សច្ចៈ រ�ូភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)

ទិដ្ឋភា្ជំនួ�សេនាការ

សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ្តរូ�អនុសសាេរយីជាមយួព�តិភូទីមរ័វ�វសដៃ
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ព្រឹទ្ធសភាមរៀ្រចំ្ិធីអ្រអរសាទរខ្ួរម�ើកទី៧០
 ន្ទិវាកមុ្រអ្រៃរជាតិ ១ រេិថុនា 

នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ព រ្ឹទ្ធសភា

ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បានវរៀ�ចំ្ិធីអ�អរសាទរែួ�

វលើកទី៧០ ថនទិវាកុ៉រអនតៃរជាតិ ១ មិ្ ុនា សតៃី្ី «ការវលើក

កម្ពស់សិទ្ធកុិ៉រ» វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ 

អនុព�ធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា វៅេទិយាល័យអ�រ់ ំ្ ិវសស(កុ៉រ

គ ្ ្ង ់និង្ិការ) ស្ថិតកនាុងភូម១ិ សង្ក តវ់ាលេង ់ពករុងកំ្ងរ់ម 

វែតតៃកំ្ងរ់ម។

្ិធីវនរះ ៉នការអវ ជ្ ើញចូលរមួ្ីស៉ជិក ស៉ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា តំណាងពកសួងសងគាមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន

និងយុេនីតិសម្ទា ពកសួងអ�រ់ ំយុេជន និងកីឡា ពកសួង

្ត័៌៉ ន គណៈក ម៉ា ធិការសិទ្ធមិនុស្កម្ពុជា អាជាញ ធរវែតតៃ

កំ្ងរ់ម និងមន្ទរីជំុេញិវែតតៃ អងគាការការតីាសកម្ពុជា ពករុម-

ហុ៊នអរ័គីវដេឡីា និងពករុមហុ៊នខែមារវៅហូល និងខហ៊លខ�រ 

និងកុ៉រកំពរា (កុ៉រគ ្ង្ ់និង្ិការ) វលាកពគរូ អនាកពគរូ 

វលាកយយ វលាកតា ព�ជា្លរដ្ឋ សិសសានុសិស្ និង

កុ៉រា កុ៉រ ីសរុ�ចំនួន ៦៥០នាក។់

�នា្ទ �់្ ីវលាក សកេ ផ�្ ីនាយកេទិយាល័យអ�រ់ ំ្ ិវសស  

វលាក ្ូ រេ៉ុ្សារ រឹទ្ធ នាយករងព�តិ�តតៃអិងគាការការតីាស 

និងឯកឧតតៃម គួច ចំមរ ើ្  អភបិាល ថនគណៈអភបិាល

វែតតៃកំ្ងរ់ម ខ្្ងសុន្ទរកថាសាវ គមនរ៍ចួមក ឯកឧតតៃម 

មទ្ ង្ អនុព�ធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានរម្រឹកថា ទិវាកុ៉រ

អនតៃរជាតិ ១ មិ្ ុនា ខដល្ិភ្វលាកពបារ្្ធវ�ើងវនរះ គឺ

វដើម្រីម្រឹកដល់ការឈរឺ�រ់�ស់មនុស្ជាតវិលើសកល

វលាក វៅវលើឧពកិដ្ឋកមមាដថ៏ព្ថ្្យង�់នាងរ�ស់្ួកហាវ -

សីុសអុីខតរ្ ខដលបានស៉្�្់រសតៃី និងកុ៉រ វៅកនាុងភូមិ

លីឌីខស៊ ថនសាធារណរដ្ឋសហ្ន័្ធខ្ក និងវៅភូមអិូរាោ ឌូ

ព�វទសបារាងំ កនាុងអំ�ុងឆ្នា ១ំ៩៤២-១៩៤៤ ថនស្រង្គា ម

វលាកវលើកទី២។ េនិាសកមមាវនរះបានវធវើឱ្យក៉្ងំវសនាហា

សនតៃិភា្ពគ�់្ ណ៌សម្ុរ ជាតិសាសន ៍វពកាកឈរវ�ើង

វធវើការតសូ៊ព�ឆ្ងំនរឹង្ួកហាវ សីុស  វដើម្កីាររារអាយុជីេតិ 

ការរារវសរភីា្ ពទ្្យសម្តតៃិ និងោរំារ�ីបាចខ់្រកសា

កុ៉រវលើ្ិភ្វលាកវយើង វហើយចុង� ្្ច�់្ ួកឧពកិដ្ឋកមមា

ហាវ សីុសវនរះ ពតរូេបាន្តៃួលរលំំវោយកងទ័្ អតីតសហភា្

ឯកឧតតៃម វទ្ ងន អវ ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងទិវាកុ៉រអនដៃរជាតិ ១ មិ្ ុនា វៅវែតតៃកំ្ងរ់ម

ឯកឧតតៃម គួច ចវំរ ើន អភបិាលវែតតៃកំ្ងរ់ម ខ្ ្្ងសុន្ទរកថា
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សូវេៀត។ ្ិភ្វលាកទាងំមូលកប៏ានកំណតយ់ក ថ្ងៃទី១ 

ខែមិ្ ុនា ជាទិវាចងកំហរឹងឈរឺ�់្ ុរះវរារ វហើយកជ៏ាទិវា

មយួខដល�ំ្ុសសាមា រតីដល់មនុស្ជាតិទាងំមូល ឱ្យយក

ចិតតៃទុកោកដ់ល់សុែុ៉លភា្រ�ស់កុ៉រទាងំឡាយ �ំណង

វពកើនរម្រឹក និង�វងកើនការយកចិតតៃទុកោក ់ជា្ិវសសចំវរារះ

កុ៉រ ។

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បាន�ញ្ជ កថ់ា ជាវរៀងរាល់ឆ្នា  ំ

ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា បានចូលរមួ

យោ ងសកមមាកនាុងការោរំារដល់សិទ្ធិកុ៉រ ជា្ិវសសកុ៉រ

្ិការ  កុ៉រកំពរា  កុ៉រោមា នទី្រឹង  និងកុ៉រខដលង្យ

រងវពោរះ  ពតរូេបានគិតគូរតាមរយៈការ�វងកើតឱ្យ៉នមណ្ឌ ល

កុ៉រជាវពចើនសព៉�កុ់៉រទាងំវនារះបានរស់វៅ និងទទួល

បានការវមើលខ្ធានាបាននូេសុេត្ថិភា្ ្ តៃល់ការអ�រ់ចំវំណរះ-

ដរឹង សំវៅវធវើយោ ងណាឱ្យកុ៉រទាងំវនារះ៉នអនាគតលអែ។

ជាមយួោនា វនរះឯកឧតតៃម មទ្ ង្ សង្រឹមយោ ងមុត៉ំ

ថា ព�វទសកម្ពុជានរឹង�នតៃជំរុញការង្រយោ ងខ្ាងំក្ាវលើក-

កម្ពស់សុែុ៉លភា្កុ៉រ និងវលើកកម្ពស់មនសិការ ឤណិត

ពសឡាញ់កុ៉រពគ�រ់ូ� ទាងំវៅតាមសហគមន ៍សាលាវរៀន 

និងវៅតាមពគរួសារ។

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃមអនុព�ធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

នាយំកនូេអំវណាយមយួចំនួនសព៉�ជូ់នដល់វលាកពគរូ 

អនាកពគរូចំនួន៤៦នាក ់កនាុង ន៉ា ក់ៗ ទទួលបាន្េកិាពបាមំុនឺវរៀល 

សា�៊ូ១ឈុត ព�ជា្លរដ្ឋ និងពគរួសារអតីតយុទ្ធជនពកីពក 

ចំនួន៣៥០នាក ់កនាុង ន៉ា ក់ៗ ទទួលបាន អងករ២៥គី�ូពកាម 

ទរឹកសីុអុីេ១យួរ ទរឹកពតី១យួរ ម១ីខកស ទរឹកពបាកច់ំនួន្ីរមុនឺ

វរៀល និងមណ្ឌ លកុ៉រកំពរាវែតតៃ និងេទិយាល័យអ�រ់ ំ្ ិវសស

(កុ៉រគ ្ង្ ់និង្ិការ សរុ�ចំនួន ២៤៤នាក ់កនាុង ន៉ា ក់ៗ

ទទួលបាន កង១់វពគឿង កាតា�១ (វសៀេវៅ២កបាល �៊ចិ

២វដើម វ ម្ា ថដ២វដើម សា�៊ូ១ឈុត និង្េកិាចំនួនមយួមុនឺ

វរៀល ព្មទាងំឧ�ត្ថម្ភនូេអងករចំនួន២វតាន ទរឹកពករួច១០

ខកស ទរឹកសុទ្ធ២០ខកស មវីសៀម២០ខកស ្េកិា១លាន

វរៀល ដល់មណ្ឌ លកុ៉រកំពរាវែតតៃ និងឧ�ត្ថម្ភនូេអងករចំនួន 

៣វតាន ទរឹកពករួច១០ខកស ទរឹកសុទ្ធ២០ខកស មវីសៀម២០

ខកស ្េកិា១លានវរៀល ជូនដល់េទិយាល័យអ�រ់ ំ្ ិវសស

(កុ៉រគ ្ង្ ់និង្ិការ)៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក គរឹម សិទ្ធី រ�ូភា្៖ វលាក េង ់សុជាតិ)

ព�ជា្លរដ្ឋ និងសិសសានុសិស្ចូលរមួកនាុង្ីធីអ�អរសាទរែួ�វលើកទី៧០ ថនទិវាកុ៉រអនដៃរជាតិ ១ មិ្ ុនា

ឯកឧតតៃម វទ្ ងន ខចកអំវណាយដល់សិសសានុសិស្
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ឯកឧតរៃរេ មទ្ ង្ អម ជ្ ើញ្រិទអង្គសកិាខា សាលាសរៃី្ ី ការមឈវេងយ�់
ម�ើមសចករៃីពរាងចបា្រ់សរៃី្ ី ការពគ្់រពគងមព្រងកាត ្ិងផ�តិផ�មព្រងកាត

នាព រ្ឹកថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

មទ្ ង្ អនុព�ធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជាអធិ-

�តីភា្កនាុង្ិធី�ិទអងគាសិកា្ខ សាលាសតៃី្ី ការវឈវងយល់វលើ

វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការពគ�ព់គងវព�ងកាត និង្លិត-

្លវព�ងកាត វៅេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

កនាុងនាមអងគាការនីតិ�្ ្្ញ តតៃិ ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ សូម

សំខដងការវកាតសរវសើរ និងវាយតថម្ែ្ពស់ចវំរារះគណៈ-

កមមាការទី៩រដ្ឋសភា ពកសួងខរ ោ និងថាម្ល ខដលបានសហ-

ការោនា វរៀ�ចំឱ្យ៉នសិកា្ខ សាលាដ៏៉ នសារសំខានវ់នរះ

វ�ើង។  សិកា្ខ សាលាវនរះ  អាចជាទុន  និងជាមូលោ្ឋ ន

សព៉�គ់ណៈកមមាការជំនាញព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា កនាុងការ

�នតៃ្ិនិត្យសិកសា និងការេភិាគវលើវសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ

ឱ្យកានខ់តលអែិតលអែន ់និងសីុជវពរៅ�ខន្ថមវទៀត មុននរឹងវធវើការ

សវពមចអនុមត័ សំវៅវធវើឱ្យចបា�វ់នរះ៉នលក្ខណៈពគ�់

ពជរុងវពជាយ និងពស�តាមវោល�ំណងដសំ៏ខានរ់មួ គឺជា

ការវព�ើពបាស់ធនធានវព�ងកាត និង្លិត្លវព�ងកាត

ព�ក�វោយត៉្ភា្ គណវនយ្យភា្ សមធមក៌នាុងេឌ្ឍន-

ភា្សងគាម សុែុ៉លភា្សាធារណៈ សនតៃសុិែ សុេត្ថិភា្ 

និងការទទួលែុសពតរូេ�រសិា្ថ ន។ 

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បានវលើកវ�ើងថា ជាការ្ិតណាស់ 

កម្ពុជាពតរូេបានវគរតទុ់ក  ឬទទួលសាគា ល់ថា  ជាព�វទស

មយួខដលសម្ូរវៅវោយធនធានធមមាជាតិ កនាុងវនារះ៉ន

ឧសមា័ន  ខរ ោ  និងវព�ងកាតជាវដើម។  �ោុខនតៃមកទល់វ្លវនរះ 

ព�វទសកម្ពុជាមនិទានប់ានវធវើអាជេីកមមា យកមកវព�ើពបាស់

ឬទទួល្លព�វយជន៍្ ីធនធានធមមាជាតិទាងំវនារះវៅ

វ�ើយវទ  ែណៈខដលព�វទសមយួចំនួនវៅកនាុងត�ំន់

និង្ិភ្វលាក  បានទាញយកមកវព�ើពបាស់តាងំ្ីយូរ

ណាស់មកវហើយ វដើម្អីភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច សងគាមឱ្យ៉នការ

រកីចវពមើន។  វោយខ�កព�វទសកម្ពុជា  វោយសារខត

ស្រង្គា មរាំុ ថរ ោអូស�ន្ាយអស់ជាវពចើនទសេត្រ ៍  បានវធវើឱ្យ

ឯកឧតតៃម វទ្ ងន អវ ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធី�ិទអងគាសិកា្ខ សាលា

ឯកឧតតៃម វទ្ ងន ខ្ ្្ងសុន្ទរកថា�ិទអងគាសិកា្ខ សាលា
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បាត�់ងធ់នធានមនុស្សំខាន់ៗ  �ំ្្ិច�ំផ្្ញវហោ្ឋ រចនា

សម្ពន័្ធជាតិ និងបាន�ន្ល់នូេពោ�ម់នី និងយុទ្ធភណ្ឌ មនិ

ទាន់្ ្ទុរះជាវពចើនលានពោ�វ់ៅរាសវ្ញថ ្្ទព�វទស ខដល

កតាតៃ ទាងំអស់វនរះបានរារាងំ និង�ងកការលំបាកយោ ងខ្ាងំ

ដល់ការអភេិឌ្ឍសងគាមជាតិ។ កនាុងវនារះ រាជរោ្ឋ ភបិាលបាន

យកចិតតៃទុកោកក់នាុងការជំរុញវលើការេនិវិយគនានា វលើ

េស័ិយខរ ោ និងវព�ងកាត វោយបានរតទុ់កជាចលករ្មាមីយួ

វទៀតកនាុងការរមួចំខណកដសំ៏ខាន ់ កនាុងការជំរុញកវំណើ ន

វសដ្ឋកិច្ច។  ដូវចនារះវសចកតៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី  «ការពគ�ព់គង

វព�ងកាត និង្លិត្លវព�ងកាត» ខដលវយើងបានកំ្ុង

យកមកសិកសា និង្ិភាកសាោនា កនាុងអងគាសិកា្ខ សាលានាថ្ងៃវនរះ

គឺជាសមទិ្ធ្លមយួជាកខ់សដៃង  ខដលរាជរោ្ឋ ភបិាលបាន

កសាងជាយូរឆ្នា មំកវហើយ  គឺគិតរ�ត់ាងំ្ីឆ្នា ១ំ៩៩៦ 

មកវម្រះ។

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បាន៉នព�សាសន�៍នតៃថា វទារះ�ីជា

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់នរះ  ពតរូេបានតាកខ់តងវោយចំណាយ

វ្លយោ ងយូរ និង៉នការចូលរមួវពចើន្ីពគ�ភ់ាគរីាក-់

្ន័្ធយោ ងណាកវ៏ោយ កស៏៉ជិកសភា ខដលជាតំណាង

ឱ្យព�ជា្លរដ្ឋ ្៉ច ស់វឆ្នា ត ពតរូេែិតែំ្ិនិត្យសិកសា និងេភិាគ

ឱ្យបានលអែិតលអែន ់និងពគ�ព់ជរុងវពជាយ�ខន្ថមវទៀត សំវៅ

វធវើយោ ងណាឱ្យចបា�វ់ព�ងកាតវនរះ ៉នលក្ខណៈពគ�ព់ជរុង-

វពជាយ  ពស�វៅនរឹង�រ�ិទថនសងគាមកម្ពុជា  ជា្ិវសស 

មនិ�ោរះរាល់ដល់�រសិា្ថ ន និង្ដៃល់្លព�វយជនជ៍ាអតិ-

�រ៉ដល់សងគាម និងព�ជា្លរដ្ឋ។

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ សង្រឹមយោ ងមុត៉ថំា ្ត័៌៉ ន 

ចំវណរះដរឹង  និងធាតុ្្សំំខាន់ៗ   ខដលអងគាសិកា្ខ សាលា 

ជា្ិវសស វលាកជំទាេ ឯកឧតតៃម ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធ-

សភា រដ្ឋសភា ទទួលបាននាថ្ងៃវនរះ នរឹង្ដៃល់ជាមូលោ្ឋ ន-

ពគរឹរះដសំ៏ខានស់ព៉�ជ់ខជក្ិភាកសា  មុននរឹងឈានវៅ

អនុមត័វសចកតៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី «ការពគ�ព់គងវព�ងកាត និង

្លិត្លវព�ងកាត» នាវ្លខាងមុែវនរះ ឱ្យកានខ់ត៉ន

លក្ខណៈលអែព�វសើរ និងពគ�ព់ជរុងវពជាយ៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក វលាក ធុន គីមជី រ�ូភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)

ទិដ្ឋភា្ស៉ជិក ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជរោ្ឋ ភបិាលចូលរមួកនាុង្ិធី�ិទអងគាសិកា្ខ សាលា
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ព្រឹទ្ធសភាទទ�ួជំ្ួយសម្ភា រ ្ររកិាខា រ ្ិងរថយ្រៃ ្ីសាធារណរដ្ឋព្រជាម្្ិតចិ្

នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្តិ៍  ទី១៣  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បានវរៀ�ចំ្ិធពី�គល់ 

និងទទួលជំនួយ្ីសាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន វពកាម

អធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់ឯកឧតតៃម  មទ្  ង្  អនុព�ធាន

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  និងឯកឧតតៃម  

Li  AN  ទីព�រឹកសាវសដ្ឋកិច្ច  និងរាណិជជកមមា  ថនសា្ថ នទូត

សាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន  ព�រពំ្រះរាជាណាចពក

កម្ពុជា។  ្ិធីវនរះ៉នការអវ ជ្ ើញចូលរមួ្ីស៉ជិក  ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភា ថានា កដ់រឹកនា ំថនអគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា 

និងទីព�រឹកសាវសដ្ឋកិច្ច និងរាណិជជកមមា ថនសា្ថ នទូតសាធា-

រណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន ព�រពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

កនាុងឱកាសដរ៏កីរាយវនរះ  ឯកឧតតៃម  អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគគា-

វលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានជព៉�ជូនអងគា្ិធីថា រ�ត់ាងំ

្ីថ្ងៃ�វងកើតព រ្ឹទ្ធសភារហូតមកទល់វ្លវនរះ សភា រោ្ឋ -

ភបិាល  និងព�ជាជនចិន  បានសវពមច្តៃល់ជំនួយចំនួន

១៥វលើក ជូនដល់ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។ 

ជំនួយវលើកទី១៥វនរះ ខ្អែកតាមវសចកតៃីអរំាេនាេដែ៏្ពងែ់្ពស់

រ�ស់សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា

ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា និងវោយ៉នការយល់ព្ម

ជាវោលការណ៍្ីរោ្ឋ ភបិាល ថនព�វទសទាងំ្ីរ ចិន-កម្ពុជា 

កាល្ីថ្ងៃទី១៩  ខែកកកោ  ឆ្នា ២ំ០១៨  រោ្ឋ ភបិាល  ថន

សាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន  បានសវពមច្តៃល់ជំនួយ

សព៉�ព់ រ្ឹទ្ធសភា  នីតិកាលទី៤នាវ្លវនរះ  រមួ៉ន៖ 

កំុ្្ូយទរ័ោកវ់លើតុចំនួន១២០វពគឿង  កំុ្្ូយទរ័យូរថដចំនួន

១២០វពគឿង ោ៉ សីុនវបារះ្ុម្ព (Laser Printer) ចំនួន១២០

វពគឿង ោ៉ សីុនវបារះ្ុម្ព (Multi-Functional) ចំនួន៥វពគឿង 

ោ៉ សីុន្តចម្ងចំនួន៥វពគឿង និងរ្យនតៃ Pick-up ចំនួន

១២វពគឿង  ខដលសរុ�ជាទរឹកពបាកច់ំនួន៦២៦.៨៦៥,២៤ 

ដុល្ារសហរដ្ឋអាវមរកិ។

កនាុងនាមសា្ថ នទូតចិនព�រវំៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

ឯកឧតតៃម Li  AN ទពី�រឹកសាវសដ្ឋកិច្ច និងរាណិជជកមមា ថន

សា្ថ នទូតចិនព�រពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  បាន�ញ្ជ កថ់ា 

ព�វទសចិន និងព�វទសកម្ពុជា គឺជាអនាកជិតខាងលអែ មតិតៃលអែ 

ថដគូលអែ និង៉នទំនាកទ់ំនង កិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារថនភា្

ជាថដគូយុទ្ធសា្រសតៃពគ�ព់ជរុងវពជាយ។ រោ្ឋ ភបិាលថនព�វទស

ឯកឧតតៃម Li AN ឯកឧតតៃម វទ្ ងន អវ ជ្ ើញជាគណៈអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីព�គល់ និងទទួលជំនួយ្ីសាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ វ�ើងរាយការណ៍កនាុងអងគា្ិធី
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ទាងំ្ីរ ៉នទំនុកចិតតៃនវយបាយកពមតិែ្ពស់ ៉នទំនាក-់

ទំនងរវាងព�ជាជន និងព�ជាជន រាណិជជកមមាវទវភាគី ការ

អភេិឌ្ឍ និងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការយោ ងលអែ បាន្តៃល់្ល

ព�វយជនឱ៍្យោនា វៅេញិវៅមកកានខ់តរ រឹង៉។ំ 

ឯកឧតតៃម Li  AN បាន�ញ្ជ កថ់ា កាល្ីវ្លកន្ង

វៅវនរះ ព រ្ឹទ្ធសភាថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា គឺជាចំខណក

មយួយោ ងសំខានថ់នទំនាកទ់ំនងរវាងសាធារណរដ្ឋព�ជា-

៉និតចិន និងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា កនាុងវនារះព រ្ឹទ្ធសភា

ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  ៉នទំនាកទ់ំនង  និងកិច្ច-

សហព�តិ�តតៃិការព�ក�វោយព�សិទ្ធភា្ជាមយួនរឹងសភា

តំណាងព�ជាជនទូទាងំព�វទសចិន និងសភាព�រឹកសានវយ-

បាយព�ជាជនចិន តាមរយៈការផ្្ស់�តៃូរទស្នកិច្ច និង

ទំនាកទ់ំនងោនា វៅេញិវៅមករវាងសភា រោ្ឋ ភបិាល ថានា ក់

ដរឹកនាជំានែ់្ពស់ថនព�វទសទាងំ្ីរ បាន�វងកើនការយល់ោនា

ជា�នតៃ�នា្ទ � ់ព្មទាងំបាន្ពងរឹងការផ្្ស់�តៃូរ�ទ្ិវសាធន៍

ថនការពគ�ព់គងនវយបាយ ការពគ�ព់គងព�វទស ការ�ណតៃុ រះ-

�ណាតៃ លធនធានមនុស្ និង្ពងីកកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការ

វលើពគ�េ់ស័ិយឱ្យកានខ់តសីុជវពរៅ និងជំរុញទំនាកទ់ំនង 

កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការថនព�វទសទាងំ្ីរ ឈានវៅកពមតិ្មាី

មយួវទៀត។

ឯកឧតតៃម Li  AN បានវលើកវ�ើងថា ជំនួយដថ៏្្ថ្ា្ី

សាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិនជូនដល់ព រ្ឹទ្ធសភា  ថនព្រះរា-

ជាណាចពកកម្ពុជា  សព៉�វ់ព�ើពបាស់តាមការរបំាចថ់ន

ព រ្ឹទ្ធសភា  នីតិកាលទី៤។  ឯកឧតតៃមសង្រឹមថា  ស ្៉ភ រ

ទាងំអស់វនរះ ព រ្ឹទ្ធសភានរឹងវព�ើពបាស់តាមការរបំាច ់និង

ឱ្យកានខ់តព�វសើរ វដើម្ធីានាដល់ការង្ររ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសដថ៏្្ថ្ាវនរះ ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ អនុព�ធាន

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បាន�ញ្ជ កថ់ា រ�ត់ាងំ្ីព រ្ឹទ្ធសភាពតរូេបាន

�វងកើតវ�ើងវៅឆ្នា ១ំ៩៩៩ រោ្ឋ ភបិាលចិនបាន្តៃល់ជំនួយ

ដល់ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជារហូតមកដល់វ្លវនរះ  ៉ នចំនួន

១៥វលើក  កនាុងទំហំទរឹកពបាកព់�៉ណ១៦.៦៩៥.៩៤៦,៥៤

ដុល្ារសហរដ្ឋអាវមរកិ។  សាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន 

និងសភាព�រឹកសានវយបាយព�ជាជនចិន  ខតងខតយកចិតតៃ

ទុកោកែ់្ពស់ចវំរារះសំណូម្ររ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា  និងបាន

វ្្ើយត�ទានវ់្លវេលាចំវរារះតពមរូេការរ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា

កម្ពុជា។  ជំនួយទាងំអស់វនារះ  បានរមួចខំណកដធ៏ំវធង

ឯកឧតតៃម Li AN វ�ើងខ្ ្្ងសុន្ទរកថា

ឯកឧតតៃម វទ្ ងន វ�ើងខ្ ្្ងសុន្ទរកថា វភញៀេកិតតៃិយសចូលរមួ
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កនាុងការជួយ�អភេិឌ្ឍសា្ថ �ន័ព រ្ឹទ្ធសភា  និងជាមវធយាបាយ

ដ៏៉ នសារសំខានក់នាុងការវលើកកម្ពស់ព�សិទ្ធភា្ការង្រ

រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា  ឱ្យទទួលបានលទ្្ធ លែ្ពស់ឈានវៅ

សវពមចវោលវៅរ�ស់ែ្ួនកនាុងការ�វពមើជាតិ  ព�ជាជន  

និង�ំវ្ញមុែង្រទាងំ�ី  គឺមែុង្រនីតិកមមា  មុែង្រពតរួត

្ិនិត្យ  និងមុែង្រតំណាង  ព�ក�វោយព�សិទ្ធភា្  និង

ស័កតៃសិិទ្ធិភា្។

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បាន�ញ្ជ កថ់ា ជំនួយរ�ស់ព�វទស

ចិនវលើកទី១៥វនរះ ជាសក្ខីភា្្មាមីយួវទៀត និងជានិមតិតៃរូ�

ថនចំណងមតិតៃភា្ សាមគគាីភា្ និងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការ

ដល៏អែរវាងព�ជាជន និងព�វទសទាងំ្ីរ។ ព�វទសទាងំ្ីរ

ែិតែំ�នតៃ្ូនពជំ និងវពជាងទង ់“កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការភា្

ជាថដគូយុទ្ធសា្រសតៃពគ�ព់ជរុងវពជាយ” ឱ្យបានស្ថិតវស្ថរយូរ

អខងវង និង៉ន្លព�វយជនវ៍ៅេញិវៅមកព�ក�វោយ

ភា្រុងវរឿងសព៉�ព់�ជាជន និងព�វទសវយើងទាងំ្ីរ។

កនាុងនាមព�ជាជនកម្ពុជា និងកនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃម 

មទ្ ង្ បានខ្្ងអំណរគុណចវំរារះព�ជាជនចិនជា

�ង�អែូន និងរោ្ឋ ភបិាល ថនសាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន 

ខដលជានិច្ចកាលឈរយោ ងរ រឹង៉ជំាមយួនរឹងរាជរោ្ឋ ភបិាល

កម្ពុជា ដូចរាក្យវស្ាកថា “កម្ពុជា-ចិន ជាមតិតៃខដកខ្�” 

វហើយជួយ�ោពំទកម្ពុជាវលើពគ�េ់ស័ិយ។

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បានអរះអាង�ញ្ជ កជូ់នឯកឧតតៃម

ទីព�រឹកសាវសដ្ឋកិច្ច រាណិជជកមមាថនសា្ថ នទូតចិនថា ព រ្ឹទ្ធសភា

នរឹងែិតែំវព�ើពបាស់ជំនួយវនរះឱ្យចំវោលវៅ និងការទទួល

ែុសពតរូេែ្ពស់ វោយទាញយកសកាតៃ នុ្ល្ីជំនួយវនរះ គឺ

ជាឧ�ករណ៍�វពមើការង្រឱ្យសា្ថ �ន័ ព�ក�វោយគុណភា្ 

និងព�សិទ្ធភា្ែ្ពស់�ំ្ុត៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក អ៊ុក �ោូលីន រូ�ភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)

ឯកឧតតៃម វទ្ ងន ទទួលជំនួយជានិមតិតៃរូ�្ីសាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន

ឯកឧតតៃម វទ្ ងន ទស្នាជំនួយ្ីសាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន
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អ្ុព្រធា្ទី២ព្រឹទ្ធសភា ជួ្រសេនាការជារួេយអ្ុព្រធា្ពករុរេព្ររឹកសា
ម�ើកករេ្ពសក់ារ្រពងរួ្រ្រពងរួរេស្រៃិភា្ជាតិ ន្សាធារណរដ្ឋព្រជាម្្ិតចិ្

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វេលាវ ោ៉ ង
០៨:៣០នាទី វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ 
អនុព�ធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បាន
ទទួលជួ�សេនាការជាមយួនរឹងឯកឧតតៃម WAN Gang អនុ-
ព�ធានពករុមព�រឹកសាវលើកកម្ពស់ការ�ពងរួ��ពងរួមសនតៃិភា្
ជាតិ និងជាអនុព�ធានសភាព�រឹកសានវយបាយព�ជាជនចិន 
កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតៃមដរឹកនាគំណៈព�តិភូមក�ំវ្ញ
ទស្នកិច្្ច ្ូេការវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមឯកឧតតៃមផ្្ទ ល់ ឯកឧតតៃម
មទ្ ង្ បានសខមតៃងនូេការសាវ គមនយ៍ោ ងកកវ់ ត្ៃ  និង
វាយតថម្ែ្ពស់ចំវរារះដំវណើ រទស្នកិច្ចរ�ស់ឯកឧតតៃម WAN

Gang និងគណៈព�តិភូវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។ តាម
រយៈដវំណើ រទស្នកិច្ចវនរះ នរឹងបានរមួចខំណកដសំ៏ខាន់
កនាុងការ្ពងរឹង្ពងីកចំណងមតិតៃភា្ សាមគគាភីា្ និងកិច្ច-
សហព�តិ�តតៃិការដល៏អែរវាងព�ជាជន និងព�វទសទាងំ្ីរកាន់
ខតរ រឹង៉ ំរកីចវពមើនវលើពគ�េ់ស័ិយ និង៉ន្លព�វយជន៍
ដធ៏ំវធងវៅេញិវៅមក សព៉�ព់�ជាជន និងព�វទសទាងំ
្ីរទាងំកនាុងវ្ល�ច្ចុ�្ននា និងវ្លអនាគត។

វ្្ៀតកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បានរានំានូំេ
ការសួរសុែទុក្្ខ ីសំណាកស់វមដៃចេ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ 
ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ជូនចវំរារះឯកឧតតៃម WAN Gang 

អនុព�ធានសភាព�រឹកសានវយបាយព�ជាជនចិន។
ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បានកតស់ គ៉ា ល់ថា ដំវណើ រទស្ន-

កិច្ចរ�ស់គណៈព�តិភូនាឱកាសវនរះ  គឺ៉នសារសំខាន ់
និងពស�វ្លខដលព�វទសទាងំ្ីរអ�អរសាទរឆ្នា េំ�្ធម ៌
និងវទសចរណ៍កម្ពុជាចិន។ កនាុងរយៈវ្ល៦១ឆ្នា កំន្ងវៅ
វនរះ ព�វទសទាងំ្ីរបាន្្ងកាតនូ់េេញិ្្ញ សាដលំ៏បាកៗជា
វពចើន វដើម្ឯីករាជ្យភា្ អធិ�វតយ្យភា្ កិតយានុភា្ជាតិ 
និងការអភេិឌ្ឍព�វទសជាតិ ព្មទាងំ៉នព�េតតៃិជួយ�ោពំទ
ោនា វៅេញិវៅមកកនាុងពក�ែណ័្ឌ វទវភាគី និងកនាុងពក�ែណ័្ឌ
អនតៃរជាតិ។

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បានរម្រឹកថា ព�វទសទាងំ្ីរបាន
�នតៃនូេព�ថ្ណី្ីថានា កដ់រឹកនាជំំនានម់ុន ខដល៉នព្រះករុ-
ណាព្រះបាទសវមតៃចព្រះ ្មោតរៃរេ សហី្ុ “ព្រះ�រមរតន
វកាដ្ឋ”ជាមយួនរឹងវលាកព�ធាន ម៉៉ មសទុង និងវលាក
នាយករដ្ឋម្រនតៃី ជូ មអ្ឡាយ ព្មទាងំថានា កដ់រឹកនាចំិន
ជំនានម់ុនវោយែិតែំ្ពងរឹង្ពងីក និងវលើកកម្ពស់ចំណង
មតិតៃភា្�ខន្ថមវទៀត រហូតក្ាយជាទំនាកទ់ំនង “កិច្ចសហ-
ព�តិ�តតៃិការភា្ជាថដគូយុទ្ធសា្រសតៃពគ�ព់ជរុងវពជាយ”។ 
ជាមយួោនា វនរះ ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការដល៏អែ
វនរះ ខសតៃងវ�ើងតាមរយៈព�មុែរដ្ឋ ព�មុែរោ្ឋ ភបិាល ពកសួង
សា្ថ �ន័វែតតៃ មហាជន យុេជន បានវធវើការផ្្ស់�តៃូរទស្ន
កិច្ចវៅេញិវៅមកជាញរឹកញា� ់កនាុងវោល�ំណងវលើក
កម្ពស់ទំនាកទ់ំនងខាងនវយបាយការ�រវទស  វយធា 
នគរបាល វសដ្ឋកិច្ច រាណិជជកមមា េនិវិយគ សិល្ៈ េ�្ធម ៌
អ�រ់ ំកីឡា និងចំណងវមពតីភា្រវាងវែតតៃពករុង ថនព�វទស
ទាងំ្ីរ ព្មទាងំការោពំទោនា វៅេញិវៅមកវោយវសាមា រះពតង់
កនាុងពក�ែណ័្ឌ ថនកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការវលើឆ្កអនតៃរជាតិ។ 

កនាុងនាមថានា កដ់រឹកនាពំ�វទសកម្ពុជា ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ 
បានខ្្ងអំណរគុណដព៏ជាលវពរៅចំវរារះថានា កដ់រឹកនា�ំក្
កុមមាុយនីសតៃចិន រោ្ឋ ភបិាលចិន ខដល៉នមវនាសវ ្្ចតនា
ដព៏ជាលវពរៅជាមយួនរឹងព�ជាជនកម្ពុជា វហើយខតងខតរត់
ទុកការលំបាករ�ស់ព�វទសកម្ពុជា  ជាការលំបាករ�ស់
ព�វទសចិន និងោពំទយោ ងវ្ញទំហរឹងចវំរារះ�ុ្វវហតុដ៏
ពតរឹមពតរូេ និងយុតតៃិធមរ៌�ស់ព�ជាជនកម្ពុជា កនាុងការខ្រកសា
សនតៃិភា្ ស្ថិរភា្ សនតៃសុិែ កដូ៏ចជាការខ្រកសាឯករាជ្យភា្ 

ឯកឧតតៃម WAN Gang និងឯកឧតតៃម វទ្ ងន



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
17

អធិ�វតយ្យភា្  និង�នតៃការអភេិឌ្ឍព�វទសព�ក�វោយ
ចីរភា្។ ព�វទសកម្ពុជា�នតៃោពំទឥតង្កវរនូេវោល-
នវយបាយចិនខតមយួ វហើយរតទុ់កព�វទសចិនជាមតិតៃ-
ភកតៃិលអែ �ង�អែូនលអែ និងជាអនាកជិតខាងលអែ។

កនាុងនាមព�ជាជនកម្ពុជា និងកនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃម
មទ្ ង្ បានខ្្ងអំណរគុណ និងដរឹងគុណដព៏ជាលវពរៅ
ចវំរារះេភិាគទានដថ៏្្ថ្ារ�ស់រោ្ឋ ភបិាល  និងព�ជាជនចិន
ជា�ង�អែូន ខដលបានចូលរមួចំខណកដធ៏វំធងកនាុងការអភេិឌ្ឍ
វសដ្ឋកិច្ចសងគាមកម្ពុជា តាមរយៈការ្តៃល់ជំនួយឥតសំណង 
ឥណទានោមា នការពបាក ់ឥណទានសម្ទាន និងជំនួយ
�វច្ចកវទស។ ជំនួយរោ្ឋ ភបិាលចិន និងការរមួចំខណក
រ�ស់េស័ិយឯកជនចិនបានជួយ�អភេិឌ្ឍព�វទសកម្ពុជា និង
បានផ្្ស់�តៃូរជីេភា្រស់វៅរ�ស់ព�ជាជនកម្ពុជា៉នការ
វកើនវ�ើងជាលំោ�។់ ព�វទសចិន និងកម្ពុជា គឺជាមតិតៃដ៏
ជិតសនាិទ្ធ និងជាទីទុកចិតតៃ�ំ្ុតសព៉�ោ់នា វៅេញិវៅមក។ 

វ�ើោមា នការោពំទវោយស�្ុរស  និងវោយោមា នលក្ខ-
ែណ្ឌ ្ីព�វទសចិនវទ  វនារះកិច្ចដំវណើ រការថនការអភេិឌ្ឍ
សងគាម-វសដ្ឋកិច្ចរ�ស់ព�វទសកម្ពុជា កនាុងរយៈវ្ល២ទស-
េត្រចុ៍ងវពកាយវនរះ កម៏និអាច៉នវជាគជយ័ដូចស្វថ្ងៃវនរះ
ខដរ។ ការរកីចវពមើនរ�ស់ព�វទសកម្ពុជាទាងំវ្ល�ច្ចុ�្ននា 
និងវ្លអនាគត  កម៏និអាចកាតផ់្តៃ ចប់ាន្ីការឧ�ត្ថម្ភ
ោពំទ្ីព�វទសចិនបានវ�ើយ។

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បានកតស់ គ៉ា ល់វ�ើញថា ព�វទស
កម្ពុជាបាននិងកំ្ុងទទួល្លដធ៏ំវធងសព៉�អ់ភេិឌ្ឍ
វសដ្ឋកិច្ចសងគាម ្ីកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារភា្ជាថដគូយុទ្ធ-

សា្រសតៃពគ�ព់ជរុងវពជាយ  ្ ីវោលនវយបាយ  “ខែ្ពកវាត់
មយួ្្ូេមយួ”  និងធនាោរ  េនិិវយគវហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធ-
អាសីុ(AIIB)។  លទ្្ធ លជាកខ់សតៃង្ីវោលនវយបាយ
ទាងំអស់វនរះ គឺគវព៉ងវហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធតភាជ �់្ ្ូេវល្ឿន
វលឿន្ីភនាវំ្ញវៅវែតតៃព្រះសីហនុ នរឹងរ��់ដិសន្ធិវ�ើង
វៅអំ�ុងឆ្នា ២ំ០២២ និងការរកីចវពមើនថនវែតតៃព្រះសីហនុ
ដឆ៏្�រ់ហ័ស។  ជាមយួោនា វនរះ  ព�វទសកម្ពុជាកទ៏ទួល
បាន្លព�វយជនដ៍ធ៏វំធងសព៉�ក់ារអភេិឌ្ឍព�វទស
្ីពក�ែណ័្ឌ អាស៊ាន-ចិន អាស៊ាន�ូក�ី ត�ំនរ់ាណិជជកមមា
វសរចីិនអាស៊ាន  និងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការទវន្វមគងគា-
ឡានឆ្ង។ 

ព�វទសចិន គឺជាថដគូរាណិជជកមមាធំទីមយួរ�ស់អាស៊ាន 
វហើយវៅឆ្នា ២ំ០២០ ខាងមុែ អាស៊ានចិននរឹងសវពមច
វោលវៅរាណិជជកមមាវៅេញិវៅមកចំនួនមយួរានរ់ាន់
លានដុល្ារ (១ពទីលាន) និងការេនិវិយគវៅេញិវៅមក
វកើនដល់១៥០រានល់ានដុល្ារ។

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បានអ�អរសាទរ និងវកាតសរវសើរ
រោ្ឋ ភបិាល និងព�ជាជនចិន ខដលបានអនុេតតៃនវយបាយ
ខកទពមង ់និងវ�ើកចំហវោយវជាគជយ័ វធវើឱ្យព�វទសចិន
៉នការរកីចវពមើនខ្នាកវសដ្ឋកិច្ចសងគាមយោ ងខ្ាងំក្ា ក្ាយ
ជាមហាអំណាចវសដ្ឋកិច្ចទី២ ៉នកិតយានុភា្កានខ់តែ្ពស់
និងតួនាទីកានខ់តធវំលើឆ្កអនតៃរជាតិ។ 

ឯកឧតតៃម  មទ្  ង្  បាន�ញ្ជ កថ់ា  កនាុងពក�ែណ័្ឌ
កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការវទវភាគីរវាងព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមយួ
នរឹងសភាព�រឹកសានវយបាយព�ជាជនចិន ពតរូេបាន្ពងរឹង-

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំន�ួសេនាការ



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
18

្ពងីកឥតឈ�ឈ់រ្ីមយួថ្ងៃវៅមយួថ្ងៃ។ ថានា កដ់រឹកនាំ
សា្ថ �ន័ និងគណៈកមមាការជំនាញសភា ថនព�វទសទាងំ្ីរ 
បានផ្្ស់�តៃូរទស្នកិច្ចោនា វៅេញិវៅមកជាវរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ កប៏ានខ្្ងអំណរគុណដព៏ជាល-
វពរៅ�ំ្ុតចវំរារះជំនួយដធ៏ំវធងរ�ស់រោ្ឋ ភបិាល និងសភា
ព�រឹកសានវយបាយព�ជាជនចិន ខដលបានជួយ�ឧ�ត្ថម្ភោពំទ
ជា�នតៃ�នា្ទ �ជូ់នដល់ព រ្ឹទ្ធសភា  រ�ត់ាងំ្ីនីតិកាលទី១ 
រហូតមកដល់�ច្ចុ�្ននា។ 

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ បានអ�អរសាទរ និងជូន្រដល់
�ក្កុមមាុយនីសតៃចិន រោ្ឋ ភបិាល និងព�ជាជនចិន កនាុងឱកាស
ែួ�វលើកទី៧០ឆ្នា  ំថនថ្ងៃ�វងកើតសាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន 
ខដលនរឹងចូលមកដល់កនាុងខែតុលាខាងមុែវនរះ (១តុលា 
១៩៤៩-១ តុលា ២០១៩) សូម�នតៃសវពមចបានសមទិ្ធ-
្លកានខ់តធំវធង  វដើម្អីភេិឌ្ឍព�វទសចិនឱ្យវៅជា
ព�វទសសងគាមនិយមទំវនើ�  ព�ក�វោយេ�ិុលភា្រ រឹង៉ ំ
ព�ជាធិ�វតយ្យ  េ�្ធមវ៌ជឿនវលឿន  វរារវ្ញវោយ
ភា្សុែដុមរមនា។

នាឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម WAN Gang បានខ្្ងអំណរ-
គុណយោ ងពជាលវពរៅចំវរារះឯកឧតតៃមអនុព�ធានទី២ព រ្ឹទ្ធ-
សភា  ខដលបានចំណាយវ្លដ៏៉ នតថម្អនុញ្្ញ តឱ្យ
គណៈព�តិភូចូលជ�ួសខមតៃងការគួរសមនាឱកាសវនរះ។ 
ឯកឧតតៃមបានវាយតថម្ែ្ពស់នូេទំនាកទ់ំនង មតិតៃភា្ សាម-
គគាីភា្ និងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិាររវាងព�វទសទាងំ្ីរកាន់
ខតរ រឹង៉ ំនិងសីុជវពរៅខ្មវទៀត។

ឯកឧតតៃម WAN Gang បាន�ញ្ជ កថ់ា ឆ្នា វំនរះគឺជាឆ្នា ំ
គពម�ែួ់�វលើកទី៧០ ថនការ�វងកើតសាធារណរដ្ឋព�ជា-

៉និតចិន និងជាែួ�វលើកទី៦១ ថនការ�វងកើតនូេទំនាកទ់ំនង
ការទូតរវាងព�វទសចិនកម្ពុជា ខដលពតរូេបាន�វងកើតវ�ើង
វោយព្រះ�រមរតនវកាដ្ឋ និងថានា កដ់រឹកនាចំិនជំនានម់ុន។

ឯកឧតតៃម WAN Gang បានវលើកវ�ើងថា ព�វទសទាងំ
្ីរបានពបារ្្ធនូេទំនាកទ់ំនងការទូតរយៈវ្ល៦១ឆ្នា  ំវហើយ
កនាុងវ្លវនារះ ព�វទសទាងំ្ីរ គឺបានវោរ្ោនា  និងបាន
ោពំទោនា វៅេញិវៅមក។ ឯកឧតតៃមសង្រឹមថា តាមរយៈកិច្ច-
សហព�តិ�តតៃិការភា្ជាថដគូយុទ្ធសា្រសតៃពគ�ព់ជរុងវពជាយ
ព�វទសទាងំ្ីរនរឹងកានខ់តរកីចវពមើនខ្មវទៀត  វដើម្ជីំរុញ
និង្តៃល់្លព�វយជនក៍ានខ់តវពចើនដល់ជីេភា្រស់វៅ
រ�ស់ព�ជាជនថនព�វទសទាងំ្ីរ។

ឯកឧតតៃម  WAN  Gang  បានខ្្ងអំណរគុណចំវរារះ
ព�វទសកម្ពុជាខដលបានោពំទយោ ងវ្ញទំហរឹងនូេវោល-
នវយបាយចិនខតមយួ ោពំទព�វទសចិនវៅកនាុងពក�ែណ័្ឌ
អាស៊ាន  និងកនាុងពក�ែណ័្ឌ វមគងគា-ឡានឆ្ង។  ឯកឧតតៃម
បានសខមតៃងនូេវសចកតៃីរកីរាយចវំរារះេឌ្ឍនភា្វសដ្ឋកិច្ច
រ�ស់ព�វទសកម្ពុជា ខដលរកសាបាននូេអពតាកវំណើ នវសដ្ឋកិច្ច
កនាុងរងវង៧់%  និង៉នវភញៀេវទសចរចិនកានខ់តវពចើនមក
វលងវៅព�វទសកម្ពុជា។ 

ឯកឧតតៃម  WAN  Gang  បានជព៉�ថា  �ច្ចុ�្ននា៉ន
និស្តិកម្ពុជាខដលវរៀនវៅព�វទសចិន៉នចំនួនព�ខហល
ជាង២.០០០នាក ់កនាុងវនារះក៏៉ នអនាកជំនាញខាងេទិយា-
សា្រសតៃមយួចំនួនកំ្ ុងខតសិកសាវរៀនសូពត  វហើយនាវ្ល
ខាងមុែឯកឧតតៃមសង្រឹមថា និស្តិកម្ពុជានរឹងវៅសិកសា
វៅព�វទសចិនកានខ់តវពចើនខ្មវទៀត៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក នុត សច្ចៈ រ�ូភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)

ឯកឧតតៃម វទ្ ងន ្តរ�ូអនុសសាេរយីជាមយួនរឹងគណៈព�តិភូជានែ់្ពស់សភាព�រឹកសានវយបាយព�ជាជនចិន
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សករេមាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំា�ជារេួយ្រឹង
ព្រជា្�រដ្ឋ ្ិងចូ�ររួេ្ិធីមផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច

េ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរា-

ជាណាចពកកម្ពុជា  បានអវ ជ្ ើញជួ�សំវណរះសំណាល

ជាមយួនរឹងអាជាញ ធរ និងព�ជា្លរដ្ឋ វៅសាលាសង្ក ត់

ខព្កឯង ែណ្ឌ ចបារអំវៅ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថន

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បានអវ ជ្ ើញជួ�សំវណរះសំណាល

ជាមយួនរឹងម្រនតៃី  និងអាជាញ ធរែណ្ឌ វរាធិ៍ខសនជយ័  វៅ

សាលាែណ្ឌ វរាធិ៍ខសនជយ័ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាលាងៃ ចថ្ងៃសុពក ទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច

េ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរា-

ជាណាចពកកម្ពុជា បានអវ ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធ�ីុណ្យស្

វលាកជំទាេ មផក្ ភិរណុ អតីតព�ធានកាកបាទពកហម

កម្ពុជា និងជាអតីតអគគាវលខាធិការរដ្ឋសភា ខដលបានទទួល

មរណភា្កនាុងជនាមា យុ៩៩ឆ្នា  ំវោយជរារាធ។

2នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមដៃច

េ�ិុលវសនាភកកី សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរា-

ជាណាចពកកម្ពុជា បានអវ ជ្ ើញ្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជា

មយួនរឹង�ង�អែូនកមមាករ កមមាការនិី និងម្រនតៃរីាជការ ថនអគគា-

វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ព្មទាងំកងក៉្ងំ៉នសមត្ថកិច្ច

វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។
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សករេមាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំា�ជារេួយ្រឹង
ព្រជា្�រដ្ឋ ្ិងច�ូររួេ្ិធមីផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមដៃច

េ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា បានអវ ជ្ ើញជាអធ�ិតីភា្កនាុង្ិធ�ី ្្ចុ រះស្

វលាកជំទាេ មផក្ ភិរណុ អតីតព�ធានកាកបាទពកហម

កម្ពុជា និងជាអតីតអគគាវលខាធិការរដ្ឋសភា ស្ថិតកនាុង�ុំ

្សារខដក ពសរុក្ញាឮ វែតតៃកណាដៃ ល។

2នាលាងៃ ចថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី១៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថន

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បានអវ ជ្ ើញចុរះ្ិនិត្យការជួសជុល

អោរសិកសាចំនួន៥ែនាង វៅេទិយាល័យជីខហរ ស្ថិតកនាុង�ុំ

វការះសូទិន ពសរុកវការះសូទិន វែតតៃកំ្ងរ់ម។

2នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី១៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថន

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា និងវលាកជំទាេ បានអវ ជ្ ើញជា

អធិ�តីភា្កនាុង្ិធ�ីុណ្យែួ�គពម�៧់ថ្ងៃ ឧទ្ទសិកុសលជូន

ដល់ដួងេញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្វលាកជំទាេ មផ្ក ភិរណុ អតីត

ព�ធានកាកបាទពកហមកម្ពុជា និងជាអតីតអគគាវលខាធិការ

រដ្ឋសភា វៅេតតៃ�ទុមេតី រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នារវសៀលថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី១៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

សវមដៃចេ�ិុលវសនាភកដៃី សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថន

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  បានអវ ជ្ ើញចូលរមួរខំលកទុក្ខ

ពករុមពគរួសារស្ឯកឧតតៃម ឃរឹរេ សារទិ្ធ រដ្ឋវលខាធិការ

ពកសួងេ�្ធម ៌និងេចិិពតសិល្ៈ វៅពសរុកស្ទរឹងពតង ់វែតតៃ

កំ្ងរ់ម។
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សករេមាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំា�ជារេួយ្រឹង
ព្រជា្�រដ្ឋ ្ិងចូ�ររួេ្ិធីមផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ទី១៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច

េ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរា-

ជាណាចពកកម្ពុជា និងវលាកជំទាេ បានអវ ជ្ ើញចូលរមួ

កនាុងព្រះរាជ្ិធ�ីុណ្យចវពមើនព្រះជនមាគពម�៨់៣ យងចូល

៨៤ព្រះេសសា  ថាវ យសវមតៃចព្រះមហាក្ពតី  ្ មោតរៃរេ 

រុេ្ិនាថ សហី្ុ ព្រះេររាជ៉តាជាតិខែមារ កនាុងវសរភីា្ 

វសចកតៃថី្្្នាូរ និងសុភមងគាល ជាទីវោរ្សកាក រៈដែ៏្ពងែ់្ពស់

�ំ្ុត វៅព្រះរាជដំណាកសិ់រមីងគាល ស្ថិតកនាុងព្រះ�រម-

រាជវាងំ។

2វៅថ្ងៃ្ុធ  ទី៥  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 

មទ្ ង្ អនុព�ធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរមួ

កនាុង្ិធ�ីុណ្យែួ�គពម�២់៧ឆ្នា  ំនិងអភវិសក វដើម្ឧីទ្ទិស

ជូនេញិ្្ញ ណក្ខន្ធព្រះស្រ�ស់ព្រះពគរូវទ្មុនី គង់ យុ្   

វៅវែតតៃតាខកេ។ 

2នាព្រឹកថ្ងៃវៅរ ៍ទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

មទ្ ង្ អនុព�ធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញដរឹកនាំ

គណៈព�តិភូព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ោក់

កពមងផ្ក វោរ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្វលាកជំទាេ មផក្ ភិរណុ 

អតីតព�ធានកាកបាទពកហមកម្ពុជា និងជាអតីតអគគាវលខា-

ធិការរដ្ឋសភា ខដលបានទទួលមរណភា្កនាុងជនាមា យុ៩៩

ឆ្នា  ំវោយជរារាធ។

2នារវសៀលថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី១៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ អនុព�ធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ

ដរឹកនាគំណៈព�តិភូព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

ោកក់ពមងផ្ក វោរ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតៃម ឃរឹរេ សារទិ្ធ 

រដ្ឋវលខាធិការពកសួងេ�្ធម ៌និងេចិពិតសិល្ៈ ខដលបាន

ទទួលមរណភា្កនាុងជនាមា យុ៦៧ឆ្នា  ំវោយវរាោរាធ វៅ

ពសរុកស្ទរឹងពតង ់វែតតៃកំ្ងរ់ម៕
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ពករុរេរេិតរៃភា្ព្រឹទ្ធសភាករេ្ពជុា-មេៀតណារេ 
នាយំកអំមណាយសចកជូ្ព្រជា្�រដ្ឋពកីពក ្ិងកមុ្រកំពរា

រវសៀលថ្ងៃសុពក ទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ពករុមមតិតៃ-
ភា្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា-វេៀតណាម ដរឹកនាវំោយវលាកជំទាេ 
ម្្ សអំា្ ព�ធានពករុម និងជាព�ធានគណៈកមមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានសហការជាមយួនរឹងគណៈព�តិភូស�្ុ-
រសជនសហ្ន័្ធនារទីពីករុងហូជីមញិ ថនសាធារណរដ្ឋសងគាម
និយមវេៀតណាម អវ ជ្ ើញជួ�សំវណរះសំណាល សួរសុែ-
ទុក្ខ និងនាយំកអំវណាយជាវពគឿងឧ�វភាគ និង�រវិភាគ 
ខចកជូនព�ជា្លរដ្ឋពកីពកចំនួន២០០ពគរួសារ និងកុ៉រ
កំពរាចំនួន១០០នាក ់វៅេតតៃអន្ទកុ៉រ ស្ថិតកនាុងភូមអិន្ទកុ៉រ 
�ុកំំ្ងស់ាវ យ ពសរុកកំ្ ងស់ាវ យ វែតតៃកំ្ងធ់ំ។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ បាន
ជព៉�ជូនព�ជា្លរដ្ឋអំ្ ី ការអភេិឌ្ឍ រកីចវពមើន វពកាម
ដំ�ូលសនតៃិភា្ខដល៉នសវមតៃចអគគាមហាវសនា�តីវតវជា 
ហ៊ុ្ សស្ ជានាយករដ្ឋម្រនតៃី ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
បានវធវើឱ្យព�វទសជាតិ៉នការរកីចវពមើនឥតឈ�ឈ់រ្ី
មយួថ្ងៃវៅមយួថ្ងៃ កនាុងវនារះសវមតៃចខតងខតយកចិតតៃទុកោក់
ដល់ការលំបាករ�ស់�ង�អែូនព�ជា្លរដ្ឋទាងំអស់ ជន
ង្យរងវពោរះ កុ៉រកំពរាវៅកនាុងមូលោ្ឋ ន និងបានខណនាំ
ដល់អាជាញ ធរពគ�លំ់ោ�ថ់ានា ក ់ឱ្យយកចិតតៃទុកោកច់ំវរារះ
ព�ជា្លរដ្ឋខដលជ�ួការលំបាក វោយមនិពតរូេឱ្យព�ជា-
្លរដ្ឋណា ន៉ា កស្់ា�វ់ោយសារការអតអ់ាហារ ឬោច់
វស្ៀងវ�ើយ។

ជាមយួោនា វនារះ វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ បានវធវើការ
ខណនាដំល់�ង�អែូនទាងំអស់ ឱ្យយកចិតតៃទុកោកក់នាុងការ
ខ្រកសាសុែភា្ឱ្យបានលអែព�វសើរ តាមរយៈការអនាមយ័ 
ហូ�សាអែ ត រ្ឹកសាអែ ត។ 

គណៈព�តិភូបាននាយំកអំវណាយខចកជូន�ង�អែូន
ព�ជា្លរដ្ឋពកីពកចំនួន២០០ពគរួសារ  វោយកនាុងមយួ

ពគរួសារៗ ទទួលបានអងករ១០គី�ូពកាម ម១ីខកស សករស 
១គី�ូពកាម ទរឹកសីុអីុេ១ដ� វព�ងឆ្១ដ� ទរឹកវោរះវោ 
១ព�អ� ់វមោសៅសុ៊�១ក ្្ច� ់ថានា ដុំសវធមាញ១ទី� អាេយឺត
១ ភយួ១ សា�៊ូ១ដំុ សករពោ�១់ក ្្ច� ់និង្េកិាចំនួន៥
មុនឺវរៀល។ វោយខ�ក សព៉�កុ់៉រកំពរាចំនួន១០០នាក ់

ន៉ា ក់ៗ ទទួលបាន�៊កិ១ វ ម្ា ថដ១ វសៀេវៅ៤កបាល កាតា�១ 
និង្េកិាចំនួន១មុនឺវរៀល។

វព្្ីជួ�សំវណរះសំណាល និងខចកអំវណាយ គណៈ-
ព�តិភូបានអវ ជ្ ើញទស្នាពបាសាទសំ�ូរថព្គុក (ពបាសាទ
វតា និងពបាសាទយយ្ន័្ធ ឬនាគ្ន័្ធ) ស្ថិតកនាុងភូមសំិ�ូរ 
�ុំសំ�ូរ ពសរុកពបាសាទសំ�ូរ វែតតៃកំ្ងធ់ំ។

(អត្ថ�ទ និងរូ�ភា្៖ វលាក សួង �ញ្្ញ )

វលាកជំទាេ ៉ន សំអាន ជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួព�ជា្លរដ្ឋ

ទិដ្ឋភា្ខចកអំវណាយ ទស្នាពបាសាទសំ�ូរថព្គុក និង្តរូ�អនុសសាេរយី
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មលាកពគរូ អ្កពគរូ សសិសា្ុសសិសេេិទយា�យ័អុី ជិ យ ីគិ វា�្ង់
 រេកទសសេ្កិច្ចសកិសាមឈវេងយ�អ់ំ្ីព្រឹទ្ធសភា

នាព រ្ឹកថ្ងៃទី៣១  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វេលាវ ោ៉ ង
៨:០០នាទី វៅសាលសិកា្ខ សាលា�ណាណា ល័យព្រឹទ្ធសភា 
ឯកឧតតៃម  ម៉្្់  មឈឿ្  អនុព�ធានគណៈកមមាការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញវធវើ�ទ�ង្ហា ញដល់វលាកពគរូ អនាកពគរូ
សិសសានុសិស្ចំនួន៥០នាក ់ ថនេទិយាល័យអុី  ជិ  យី  គិ 
វាល្ង ់ ពសរុកឧដុងគា  វែតតៃកំ្ ងស់្ពឺ   មកទស្នកិច្ចសិកសា
វឈវងយល់អំ្ ី រចនាសម្ពន័្ធ តួនាទី និងភារកិច្ចរ�ស់ព រ្ឹទ្ធ-
សភា។

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម ម៉្្់ មឈឿ្ បានជព៉�
ជូនវោយសវង្ខ�អំ្ ី ព�េតតៃិ និងវោល�ំណងថនការ�វងកើត
ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្វីលើកកម្ពស់ការ�ពងរួ��ពងរួម ្ ្រះ្សាជាតិ 
និង្ពងរឹងស្ថិរភា្នវយបាយ។ ព រ្ឹទ្ធសភា  ថនព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា  ពតរូេបាន�វងកើតវ�ើងេញិនាថ្ងៃទី២៥  ខែមនីា
ឆ្នា ១ំ៩៩៩ វោយការខតងតាងំ។ ព រ្ឹទ្ធសភា៉នស៉ជិក
វសមាើនរឹងរាកក់ណាតៃ លថនចំនួនស៉ជិករដ្ឋសភា គឺ៉នចំនួន 
៦២រូ� កនាុងវនារះ ស៉ជិក២រ�ូរតត់ាងំវោយព្រះមហា-
ក្ពត ស៉ជិក២រ�ូវពជើសតាងំវោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគ
វពចើនវោយវព�ៀ�  និងស៉ជិក៥៨រ�ូវទៀតវពជើសតាងំ
វោយការវបារះវឆ្នា តជាអសកល  វៅតាម�ណាតៃ ភូមភិាគ
ទាងំ៨ទូទាងំព�វទស។  អនាកវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំស៉ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភា គឺជាស៉ជិកពករុមព�រឹកសា�ំុ សង្ក ត ់និងតំណាង
រា្រសតៃកនាុងតខំណង។  ព�ជា្លរដ្ឋខែមារទាងំ្ីរវភទ  ខដល
៉នអាយុយោ ងតិច៤០ឆ្នា  ំអាចឈរវឈាមា រះឱ្យវគវបារះវឆ្នា ត
វពជើសតាងំស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតៃមបាន�ញ្ជ កថ់ា កនាុងនាមអងគាការនីត�ិ្ ្្ញ តតៃិ ព រ្ឹទ្ធ-
សភា៉នមែុង្រសនាូលសំខាន់ៗ ចំនួន៣  គឺមែុង្រនីតិកមមា 
មុែង្រតាមោនការអនុេតតៃចបា� ់ និងមែុង្រជាតំណាង។ 
មែុង្រទាងំ�ីវនរះ  ៉នសារសំខានណ់ាស់កនាុងការជួយ�

ជំរុញឱ្យវសចកតៃីពរាងចបា� ់ ខដលរាជរោ្ឋ ភបិាលបាននិង
កំ្ុងតាកខ់តងវ�ើង  ឱ្យកានខ់ត៉នព�សិទ្ធភា្ជាងមុន
ខ្មវទៀត វដើម្�ីវពមើ្ លព�វយជនជូ៍នសងគាមជាតិ និង
ព�ជា្លរដ្ឋទូទាងំព�វទសឱ្យកានខ់ត៉នត៉្ភា្ សុពករឹត
និងយុតតៃិធម។៌

ឯកឧតតៃមបាន�នតៃថា ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ ៉នគណៈ-
កមមាការចំនួន១០ ៉នតួនាទី និងភារកិច្ចជាវសនាធិការឱ្យ
ព រ្ឹទ្ធសភា កនាុងការជួយ�វពជាមខពជងព រ្ឹទ្ធសភាតាកខ់តង និង
ព�តិ�តតៃិចបា�ឱ់្យកានខ់ត៉នភា្លអែព�វសើរវ�ើង និងចូល
រមួចខំណកជំរុញឱ្យការអនុេតតៃវោលនវយបាយេមិជ្ឈការ 
េសិហមជ្ឈការវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  កានខ់ត៉ន
សន្ទុរះរកីចវពមើនខ្មវទៀត វដើម្កីាត�់ន្ថយភា្ពកីពករ�ស់
ព�ជា្លរដ្ឋ និងការពគ�ព់គងវសដ្ឋកិច្ច សងគាម េ�្ធម ៌ឱ្យ
ព�ព រ្ឹតតៃវៅវោយសមធម ៌៉ នត៉្ភា្ និងគណវនយ្យ-
ភា្យោ ង្ិតពបាកដ។

�នា្ទ �់្ ី� ្្ច �ក់ារវធវើ�ទ�ង្ហា ញរចួមក វលាកពគរូ អនាកពគរូ
និងសិសសានុសិស្ បានអវ ជ្ ើញទស្នាសាលព�ជំុគណៈ-
ក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយ ៍សាលព�ជុំព រ្ឹទ្ធសភា និងអោរនានា
វៅកនាុង�រវិេណព រ្ឹទ្ធសភា៕ 

(អត្ថ�ទ៖ វលាក នុត សច្ចៈ រ�ូភា្៖ វលាក ធុន គីមជី)

ឯកឧតតៃម ោ៉ ន ់វឈឿន (កណាដៃ ល) វធវើ�ទ�ង្ហា ញដល់វលាកពគរូ អនាកពគរូ សិសសានុសិស្

ទិដ្ឋភា្កនាុង្ិធីវធវើ�ទ�ង្ហា ញ

ទិដ្ឋភា្្តរូ�អនុសសាេរយី



សកម្មភាពគណៈកម្មការ24
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

សា្តសារៃ ចារ្យ ្ិង្ិសសេតិន្សាក�េិទយា�យ័ អាសុ ីអុឺរ ៉្ុរ 
ទសសេ្កិច្ចសកិសាមឈវេងយ�អ់ំ្ីព្រឹទ្ធសភា

នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី១៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាល-
សិកា្ខ សាលា�ណាណា ល័យព្រឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃម ម៉្្់ មឈឿ្ 

អនុព�ធានគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញវធវើ
�ទ�ង្ហា ញសតៃី្ី រចនាសម្ពន័្ធ តួនាទី ភារកិច្ច និងដំវណើ រការ

នីតិកមមារ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា ជូនដល់សា្រសាតៃ ររ្យ និស្តិ ថន

សាកលេទិយាល័យ អាសីុ អុឺរ ោុ� ចំនួន២០៧នាក ់ខដលមក

�ំវ្ញទស្នកិច្ចសិកសាវឈវងយល់អំ្ ីព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសវនារះ  ឯកឧតតៃម  ម៉្្់  មឈឿ្  បាន៉ន

ព�សាសនថ៍ា ព�វទសកម្ពុជា៉នសច្ចធម ៌៉នព�េតតៃិសា្រសតៃ 

៉នសនតៃិភា្ និង៉នការអភេិឌ្ឍ។ កនាុងវនារះសាេតារ�ស់

ព រ្ឹទ្ធសភា ៉នតាងំ្ីនីតិកាលទី១ ដល់នីតិកាលទី៤។  

នីតិកាលនីមយួៗរ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា៉នអាណតតៃិ៦ឆ្នា ។ំ ស៉-

ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន២រូ� ពតរូេបានរតត់ាងំវោយព្រះមហា-

ក្ពត  និងស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន២រូ�វទៀត  ពតរូេបាន

វពជើសតាងំវោយរដ្ឋសភា  វព្្ីវនរះស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា

ដថទវទៀត ពតរូេបានវពជើសតាងំវោយការវបារះវឆ្នា តអសកល

មនិចំវរារះ ខដល៉នអងគាវបារះវឆ្នា តគឺ ពករុមព�រឹកសា�ំុ សង្ក ត ់

និងតំណាងរា្រសតៃកនាុងតខំណង។ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា៉នចំនួន

វសមាើនរឹងរាកក់ណាតៃ ល (១/២) ថនចំនួនស៉ជិករដ្ឋសភា។ 

ព�ជា្លរដ្ឋខែមារទាងំ្ីរវភទ ខដល៉នអាយុយោ ងតិច៤០

ឆ្នា  ំអាចឈរវឈាមា រះឱ្យវគវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំស៉ជិក

ព រ្ឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតៃមបាន�នតៃថា ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ ៉នគណៈ-

កមមាការចំនួន១០ ខដលគណៈកមមាការនីមយួៗ ៉នតួនាទីជា

វសនាធិការឱ្យព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ជីួយ�វពជាមខពជងព រ្ឹទ្ធសភា 

កនាុងការតាកខ់តង និងព�តិ�តតៃិចបា�ឱ់្យកានខ់ត៉នភា្លអែ

ព�វសើរវ�ើង និងចូលរមួចខំណកជំរុញឱ្យការអនុេតតៃវោល

នវយបាយេមិជ្ឈការ េសិហមជ្ឈការវៅព្រះរាជាណាចពក

កម្ពុជា កានខ់ត៉នសន្ទុរះរកីចវពមើនខ្មវទៀត វដើម្កីាត់

�ន្ថយភា្ពកីពករ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋ និងការពគ�ព់គងវសដ្ឋ-

កិច្ច  សងគាម  េ�្ធម ៌ ឱ្យព�ព រ្ឹតតៃិវៅវោយសមធម ៌ ៉ ន

ត៉្ភា្ និងគណវនយ្យភា្យោ ង្ិតពបាកដ។ 

ឯកឧតតៃមបាន�ញ្ជ កថ់ា ព រ្ឹទ្ធសភា៉នមែុង្រសនាូល

ចំនួន៣គឺ មុែង្រនីតិកមមា មុែង្រតាមោនការអនុេតតៃចបា� ់

និងមែុង្រជាតំណាង ព្មទាងំ៉នមុែង្រោពំទចំនួន២

វទៀត គឺមែុង្រកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការអនតៃរជាតិ និងមុែង្រ

អភេិឌ្ឍសា្ថ �ន័។ 

�នា្ទ �់្ ី� ្្ច �ក់ារវធវើ�ទ�ង្ហា ញរចួមក សា្រសាតៃ ររ្យ 

និស្តិមក្ីសាកលេទិយាល័យ អាសីុ អុឺរ ោុ� បានអវ ជ្ ើញ

ទស្នាកខន្ងវធវើការសំខាន់ៗ រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា សាលព�ជុំ

វ្ញអងគា សាលព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថពនតៃយ ៍និងអោរ

នានាវៅកនាុង�រវិេណព រ្ឹទ្ធសភា៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក គរឹម សិទ្ធី រ�ូភា្៖ វលាក សួង �ញ្្ញ )

ឯកឧតតៃម ោ៉ ន ់វឈឿន (កណាដៃ ល) វធវើ�ទ�ង្ហា ញ

ទិដ្ឋភា្្តរូ�អនុសសាេរយី
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មលាកពគរូ អ្កពគរូ សសិសា្ុសសិសេចំ្ួ្៥១នាក់ ន្េិទយា�យ័ហ៊ុ្ សស្ 
កំ្ង់ភ្ំ មខតរៃកណារៃ � រេកទសសេ្កិច្ចសកិសាមឈវេងយ�អ់ំ្ីព្រឹទ្ធសភា

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលសិកា្ខ -
សាលាខាងវជើង  េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា  ឯកឧតតៃម  អ៊ុក  គង់ 
ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញវធវើ
�ទ�ង្ហា ញសតៃី្ី  រចនាសម្ពន័្ធ  តួនាទី  និងភារកិច្ចរ�ស់
ព រ្ឹទ្ធសភា ជូនដល់វលាកពគរូ អនាកពគរូ សិសសានុសិស្ចំនួន
៥១នាក ់ថនេទិយាល័យ ហុ៊ន ខសន កំ្ងភ់នា ំពសរុកវលើកខដក 
វែតតៃកណាតៃ ល ខដលមកទស្នកិច្ចសិកសាវឈវងយល់អំ្ ី
ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសវនារះ  ឯកឧតតៃម  អ៊ុក  គង ់ បាន�ញ្ជ កថ់ា 
ព រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី១ វកើតវ�ើងវោយការខតងតាងំ និង
វ�ើកសមយ័ព�ជំុដំ�ូង  នាថ្ងៃទី២៥  ខែមនីា  ឆ្នា ១ំ៩៩៩។ 
វោល�ំណងថនការ�វងកើតព រ្ឹទ្ធសភា  គឺវដើម្វីលើកកម្ពស់
ការ�ពងរួ��ពងរួម  ្ ្រះ្សាជាតិ  និង្ពងរឹងស្ថិរភា្នវយ-
បាយ។  ព រ្ឹទ្ធសភានីតិកាលទី១  វកើតវ�ើងវោយសារការ
រតត់ាងំ  វហើយរ�់្ ីនីតិកាលទី២វៅព្រឹទ្ធសភាវកើត
វ�ើងវោយសារការវបារះវឆ្នា តជាអសកលមនិចំវរារះ។ 
ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា៉នចំនួន៦១រ�ូ  និង៉នអាណតតៃិ៦
ឆ្នា ។ំ  សព៉�នី់តិកាលទី៤  ព រ្ឹទ្ធសភា៉នស៉ជិកចំនួន

៦២រូ� កនាុងវនារះ២រ�ូពតរូេបានរតត់ាងំវោយព្រះមហាក្ពត 
២រូ�ពតរូេបានវពជើសតាងំវោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគវពចើន
វោយវព�ៀ� និងស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា៥៨រូ�វទៀតពតរូេបាន
វពជើសតាងំវោយការវបារះវឆ្នា តជាអសកលមនិចំវរារះ  វោយ
អងគាវបារះវឆ្នា ត  គឺតំណាងរា្រសតៃ  និងពករុមព�រឹកសា�ំុ  សង្ក ត ់
ទូទាងំព�វទសកនាុងតខំណង។

ឯកឧតតៃមបាន�ញ្ជ កថ់ា  ព រ្ឹទ្ធសភា៉នមុែង្រសនាូល
ចំនួន៣  គឺមុែង្រនីតិកមមា  មែុង្រតាមោនការអនុេតតៃចបា� ់
និងមុែង្រជាតំណាង។  ព រ្ឹទ្ធសភា៉នគណៈកមមាការចំនួន
១០  ៉ នតួនាទីជាវសនាធិការឱ្យព រ្ឹទ្ធសភា  វដើម្ជីួយ�
វពជាមខពជងព រ្ឹទ្ធសភាកនាុងការតាកខ់តង  និងព�តិ�តតៃិចបា�់
ឱ្យកានខ់តព�វសើរវ�ើង។ 

�នា្ទ �់្ ី� ្្ច �ក់ារវធវើ�ទ�ង្ហា ញរចួមក វលាកពគរូ អនាកពគរូ 
និងសិសសានុសិស្ បានអវ ជ្ ើញទស្នាសាលព�ជំុគណៈ-
ក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយ ៍សាលព�ជំុវ្ញអងគាព រ្ឹទ្ធសភា និង
អោរនានាវៅកនាុង�រវិេណព រ្ឹទ្ធសភា៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក ធុន គីមជី រូ�ភា្៖ វលាក គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង ់វធវើ�ទ�ង្ហា ញ

ទិដ្ឋភា្ថន្ិធីវធវើ�ទ�ង្ហា ញ

ទិដ្ឋភា្្តរូ�អនុសសាេរយី
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សករេមាភា្គណៈករេមាការទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភា ចូ�ររួេកិច្ចព្រជុំនានា
2ឯកឧតតៃម យង៉់ សសរេ ព�ធានគណៈកមមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជាអធ�ិតីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ៖
-ជាមយួនរឹងម្រនតៃីវលខាធិការោ្ឋ នអមគណៈកមមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភាសតៃី្ី ការវពតៀមវរៀ�ចំទិវាកុ៉រអនតៃរជាតិែួ�វលើក
ទី៧០ នាថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នា  ំ២០១៩ វៅសាលព�ជុំ
គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាមយួនរឹងម្រនតៃនីាយកោ្ឋ នពសាេពជាេទូវៅសតៃី្ី ការ
វពតៀមវរៀ�ចំសិកា្ខ សាលា SDG នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា និង
ថ ង្ៃទី១០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការ
ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាមយួនរឹងអងគាការការតីាសកម្ពុជា និងតំណាងពករុមហុ៊ន
សា�៊ូក្ិនសតៃី្ី ការវពតៀមវរៀ�ចំកមមាេធិីអ�អរសាទរទិវាកុ៉រ
អនតៃរជាតិែួ�វលើកទី៧០ នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថ ្្ទកនាុងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�រភំូមភិាគទី៨ នា
ថ ង្ៃទី២៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការ
ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថ ្្ទកនាុងគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  វដើម្�ូីកសរុ�
សកមមាភា្រ�ស់គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាព�រខំែមិ្ ុនា 
វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី២៥ ខែ
មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៣  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម  ជា 
មជដ្ឋ  ព�ធានគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញ
ជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុពតរួត្ិនិត្យការង្រថ្្ទកនាុង  និង
្េកិារ�ស់គណៈកមមាការ  វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី២
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម រេ៉ុង ឫទ្ធី ព�ធានគណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជាអធី�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុអនដៃរ
គណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភា ជាមយួនរឹងតំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល
ដរឹកនាវំោយ៖

-ឯកឧតតៃម ជិ្ ្រ៊ុ្ស៊ា្ វទសរដ្ឋម្រនតៃីទទួល�ន្ទុក
វ�សកកមមា្ិវសស និងជាអនុព�ធានថនពករុមព�រឹកសាអភេិឌ្ឍន៍
កម្ពុជា វដើម្ី្ ិនិត្យសិកសាវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការ
អនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល
ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា និងរោ្ឋ ភបិាល ថនសាធារណ-
រដ្ឋព�ជា៉និត�ងក្់ាវដសសតៃី្ី ការជំរុញ និងការការរារ
វៅេញិវៅមកថនេនិិវយគ វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការ
អនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា និងសហភា្អារាោ �វ់អមវីរ ោតសតៃី្ី ការជំរុញ និងការ
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ការរារវៅេញិវៅមកថនេនិវិយគ វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី 
ការអនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល
ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា និងរោ្ឋ ភបិាល ថនសាធារណរដ្ឋ
តួកគី សតៃី្ី ការជំរុញ និងការការរារវៅេញិវៅមកថនេនិិ-
វយគ នាព រ្ឹកថ្ងៃទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុ
គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ឯកឧតតៃម មេង សាខុ្  រដ្ឋម្រនដៃីពកសួងកសិកមមា រុកា្ខ -
ព�៉ញ់ និងវនសាទ វដើម្ី្ ិនិត្យសិកសាវលើវសចកដៃីពរាង-
ចបា�ស់ដៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងសដៃី្ី ការ
�វងកើតអងគាការ�ណាដៃ ញអនដៃរជាតិសព៉�ឫ់ស្ ីនិងវ ដ្ៃ  នា
រវសៀលថ្ងៃទី២១  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វៅសាលព�ជុំ
គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សខុ 
ឥសា្ ព�ធានគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាព�ធាន
ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី២) បានអវ ជ្ ើញជាអធិ-
�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថ ្្ទកនាុងពករុម វដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសាវលើ
វសចកដៃីពរាងចបា�ច់ំនួន៥គឺ  ទី១-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី 
ការពគ�ព់គងវព�ងកាត  និង្លិត្លវព�ងកាត  ទី២-
វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្ម-
វព្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា និង
រោ្ឋ ភបិាល ថនសាធារណរដ្ឋព�ជា៉និត�ងក្់ាវដស សតៃី្ី 
ការជំរុញ និងការការរារវៅេញិវៅមកថនេនិិវយគ ទី៣-
វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្ម-
វព្ៀងរវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា និងសហភា្អារាោ �-់

វអមវីរ ោត  សតៃី្ី  ការជំរុញ  និងការការរារវៅេញិវៅមកថន
េនិិវយគ  ទី៤-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី  ការអនុមត័យល់
ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ថនព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា និងរោ្ឋ ភបិាល ថនសាធារណរដ្ឋតួកគីសតៃី្ី ការ
ជំរុញ និងការការរារវៅេញិវៅមកថនេនិិវយគ ទី៥-វសចកតៃី
ពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀង
សតៃី្ី ការ�វងកើតអងគាការ�ណាតៃ ញអនតៃរជាតិសព៉�ឫ់ស្ ីនិង
វ ត្ៃ  វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ 
ទី  ្ូរោ៉សុ ី ព�ធានគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អវ ជ្ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថ្្ទកនាុងគណៈកមមាការ 
វដើម្ី្ ិនិត្យវលើ៖ ១-�ូកសរ�ុលទ្ធ្លការង្ររ�ស់គណៈ-
កមមាការទី៥ ព�រខំែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ២-វពតៀមវរៀ�ចំ
ឯកសារ  និងជំនួយសាមា រតីសព៉�ទ់ស្នកិច្ចសិកសាវៅ
សាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន  ៣-សាតៃ �់្ ត័៌៉ នអំ្ីការ
វរៀ�ចវំពតៀមសព៉� ់ASEM វលើកទី១៣ ៤-�ញ្ហា វ្្ងៗ 
វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុក 
្រ៊ុ្មឈឿ្ ព�ធានគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា និងជា
ព�ធានពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៣) បានអវ ជ្ ើញជា
អធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថ្្ទកនាុងពករុម  វដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសា
វលើ៖ ១-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការពគ�ព់គងវព�ងកាត 
និង្លិត្លវព�ងកាត ២-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការ
អនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ថន
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ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  និងរោ្ឋ ភបិាលថនសាធារណរដ្ឋ
ព�ជា៉និត�ងក្់ាវដសសតៃី្ី  ការជំរុញ  និងការការរារ
វៅេញិវៅមកថនេនិិវយគ ៣-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការ
អនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា និងសហភា្អារាោ �វ់អមវីរ ោតសតៃី្ី ការជំរុញ និងការ
ការរារវៅេញិវៅមកថនេនិវិយគ ៤-វសចកតៃីពរាងចបា�់
សតៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ -
ភបិាល ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា និងរោ្ឋ ភបិាលថនសាធា-
រណរដ្ឋតួកគីសតៃី្ី ការជំរុញ និងការការរារវៅេញិវៅមក
ថនេនិវិយគ ៥-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់
ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងសតៃី្ី ការ�វងកើតអងគាការ�ណាតៃ ញ
អនតៃរជាតិសព៉�ឫ់ស្ ីនិងវ ត្ៃ  វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការ
ទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2ឯកឧតតៃម រុ៉េរេ ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធានគណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បាន៖

-អនុញ្្ញ តឱ្យកញ្្ញ  Agathe Dumont កមមាសិកសាការជីនជាតិ
បារាងំ កំ្ ុងវធវើកមមាសិកសាវៅការយិល័យ្រហវងកូ់ហវូនី ថន
អគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ចូលជ�ួសំខដងការគួរសម 
នាថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលទទួលវភញៀេ
គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អវ ជ្ ើញជាអធ�ិតីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថ ្្ទកនាុងគណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្�ីូកសរុ�លទ្្ធ លការង្រព�រខំែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាល
ព�ជំុគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២០  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វលាកជំទាេ 
ម្្  សអំា្  ព�ធានគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា  និង
ជាព�ធានពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញជាអធិ-
�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថ ្្ទកនាុងពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា  វដើម្ី
្ិនិត្យ និង្ិភាកសាវលើ៖ ១-របាយការណ៍លទ្ធ្លការង្រ
រ�ស់ពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាព�រំ្ ៉សទី១ ២-ទិសវៅ
សកមមាភា្ការង្រ�នតៃ  ៣-�ញ្ហា វ្្ងៗ  វៅសាលព�ជុំ
គណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម គង់ សាោជ ព�ធានគណៈកមមាការទី៩
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជាអធ�ិតីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ៖

-ថ ្្ទកនាុងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�រភំូមភិាគទី៧ វដើម្ី
្ិភាកសាវលើ៖ ១-្ិភាកសា និងឱ្យវយ�ល់វលើរាក្យសំុរ�ស់
ឯកឧតតៃម អ ៊ រឹង លាងហួរ ចូលជាស៉ជិកពករុមស៉ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភាព�រភំូមភិាគទី៧ ២-�ញ្ហា វ្្ងៗ នាថ្ងៃទី២៨ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៩
ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាអធ�ិតីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថ្្ទកនាុង (ពករុមទី៥) វដើម្ី្ ិនិត្យ
សិកសាវលើ៖ ១-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការពគ�ព់គងវព�ងកាត 
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និង្លិត្លវព�ងកាត ២-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការ
អនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា និងរោ្ឋ ភបិាលថនសាធារណរដ្ឋព�ជា៉និត�ងក្់ា-
វដស សតៃី្ី ការជំរុញ និងការការរារវៅេញិវៅមកថនេនិិ-
វយគ ៣-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្ម
វលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា និងសហ-
ភា្អារាោ �វ់អមវីរ ោត សតៃី្ីការជំរុញ និងការការរារវៅេញិវៅ
មកថនការេនិិវយគ ៤-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអនុមត័
យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
និងរោ្ឋ ភបិាលថនសាធារណរដ្ឋតួកគី សតៃី្ី ការជំរុញ និង
ការការរារវៅេញិវៅមកថនេនិវិយគ ៥-វសចកតៃីពរាងចបា�់
សតៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀង សតៃី្ីការ�វងកើត
អងគាការ�ណាតៃ ញអនតៃរជាតិសព៉�ឬ់ស្ ីនិងវ ត្ៃ  វៅសាល
ព�ជំុគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី២១ ខែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-អនតៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភា ជាមយួនរឹងតំណាងរាជ-
រោ្ឋ ភបិាលដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម ស៊យុ សសរេ រដ្ឋម្រនដៃី
ពកសួងខរ ោ  និងថាម្ល  វដើម្ី្ ិនិត្យសិកសាវលើវសចកដៃី
ពរាងចបា�ស់ដៃី្ី  ការពគ�ព់គងវព�ងកាត  និង្លិត្ល
វព�ងកាត  នាថ្ងៃទី២២  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វៅសាល
ព�ជំុ្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2នាថ្ងៃទី៥ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម មខៀេ 
រេុត ព�ធានពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�រភំូមភិាគទី៥ និង

ជាអនុព�ធានគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជា
អធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថ្្ទកនាុងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�រំ
ភូមភិាគទី៥ វដើម្ខី្្ងអំណរគុណចវំរារះឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ ត 
រេ៉ុង ឫទ្ធ ីព�ធានគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបាន
ឧ�ត្ថម្ភកនាុងការជីក សាតៃ រពសរះទរឹកជូនព�ជា្លរដ្ឋវៅភូមភិាគ
ទី៥  ចំនួន១០កខន្ង  រមួ៉ន ៖ វែតតៃកំ្ ត៨កខន្ង  វែតតៃ
តាខកេ១កខនង្  និងវែតតៃខក�១កខន្ង  នាសាលព�ជំុគណៈ-
កមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ ង្ៃទី១២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉្្់ 
មឈឿ្  អនុព�ធានគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
ទទួលជ�ួ្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងវលាកពសី Bernadette 

Bolo  Duthy  តំណាងអងគាការ  Habitat  for  Humanity 
វដើម្�ីនដៃវរៀ�ចំកមមាេធិីអនុេតតៃគវព៉ងលំវៅោ្ឋ នជូនព�ជា-
្លរដ្ឋសហគមនព៍កីពក  វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា៕

 ការទទួ�រាក្យ្រណរៃរឹ ង

2កនាុងអំ�ុងខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩វនរះ ព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលរាក្យ�ណតៃរឹ ងចំនួន៣ករណី វធវើកំណត�់ង្ហា ញរាក្យ
�ណតៃរឹ ងចំនួន២ករណី វធវើលិែិតអនតៃរាគមនវ៍ៅពកសួង សា្ថ �ន័រាក់្ ន័្ធ វដើម្វីោរះពសាយចំនួន២ករណី និងទទួលលិែិត
វ្្ើយត�អំ្ី ការវោរះពសាយរាក្យ�ណតៃរឹ ងរ�ស់ពកសួង សា្ថ �ន័រាក់្ ន័្ធចំនួន១ករណី និងវ្្ើយត�វៅ ្៉ច ស់�ណតៃរឹ ង
ចំនួន៥ករណី កំ្ុង្ិនិត្យសិកសាចំនួន១ករណី ព្មទាងំបានទទួលឯកសាររាក្យ�ណតៃរឹ ងខដលពកសួង សា្ថ �ន័រាក់្ ន័្ធ
ចម្ងជូនមកគណៈកមមាការ វដើម្ជូីនពជា�ចំនួន៥ករណី៕
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សករេមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា្រំម្ញការងារមៅតារេភូរេិភាគទាងំ៨

2នាថ្ងៃទី២៤-២៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
យង៉់  សសរេ  ព�ធានគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា   បាន
អវ ជ្ ើញជួ�សំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពករុមព�រឹកសា-
�ុំ និងព�ជា្លរដ្ឋ វៅពសរុកចិពត�ុរ ីកនាុងវែតតៃពកវចរះ។

2ឯកឧតតៃម  ជា  មជដ្ឋ  ព�ធានគណៈកមមាការទី២
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជួ�សំវណរះសំណាល និងហូ�នំ� ្្ចុ កសាមគគាី ជាមយួ
នរឹងស៉ជិកពករុមព�រឹកសាសង្ក ត ់ ថានា កដ់រឹកនាភំូម ិ និងនគរ-
បាល�ោុសតៃិ៍រដ្ឋបាល ថនសង្ក ត់្ សារវដើមគរ ែណ្ឌ ទួលវោក 
រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុការង្រជាមយួនរឹងពករុមព�រឹកសាសង្ក ត់
វទៀនសតៃី្ី  ការអនុេតតៃ្េកិាថានា កស់ង្ក ត ់ និងការ្តៃល់វសវា
សាធារណ:ជូនព�ជាជន (គ.ក.ន.ក �ញ្ហា ទរឹក អគគាិសនី ការ
វធវើអពតានុកូលោ្ឋ ន  ភូម ិ �ុំ៉ នសុេត្ថភិា្)  វដើម្វីពតៀម
វរៀ�ចំវេទិការវាងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�រភំូមភិាគទី១
និងថានា កវ់ពកាមជាតិ វៅកនាុងរាជធានីភនាវំ្ញ ព្មទាងំបាន
ចុរះ្ិនិត្យទីតាងំជីកអណតៃូ ង  និង្ិនិត្យអោរសិកសារស់
ពទរុឌវពទាម  វៅអនុេទិយាល័យវទៀន  ស្ថិតកនាុងែណ្ឌ ដវង្ក  
រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុការង្រជាមយួនរឹងវលាក  ្ុត 

្ុធដាោ៉  អភបិាល  ថនគណៈអភបិាលែណ្ឌ ដវង្ក   និង
សហការសីតៃី្ី  ការអនុេតតៃ្េកិាថានា កស់ង្ក ត ់ និងការ្តៃល់
វសវាសាធារណ:ជូនព�ជាជន (គ.ក.ន.ក �ញ្ហា ទរឹក អគគាិសនី
ការវធវើអពតានុកូលោ្ឋ ន ភូម�ុិំ ៉នសុេត្ថិភា្) វដើម្វីពតៀម
វរៀ�ចំវេទិការវាងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�រភំូមភិាគទី១
និងថានា កវ់ពកាមជាតិ វៅកនាុងរាជធានីភនាវំ្ញ វៅសាលាែណ្ឌ -
ដវង្ក  រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ ត រុ៉េង ឫទ្ធី ព�ធានគណៈកមមាការ
ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជួ�សំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ 
និងកុ៉រា  កុ៉រ ី វៅភូមែិ្ុ ំ �ុ�ំនា្ទ យខដក  ពសរុកវគៀន- 
សាវ យ វែតតៃកណាដៃ ល នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាមយួនរឹងព្រះពគរូវៅអធិការេតតៃមហានាមស្ារម
វលាក េណ្ណ  េិ្ វលាកពគរូ អនាកពគរូ និងសិសសានុសិស្
េទិយាល័យ�៊ុនរាោ នី ហុ៊នខសនស្ារម ព្មទាងំអាជាញ ធរមូល-
ោ្ឋ ន ព�គល់លំវៅឋាន្មា្មាីជូនដល់វលាកយយឧបាសកា
គរឹរេ  អួ្   ខដល៉នជនាមា យុ៩៣ឆ្នា  ំ ខដលជាអំវណាយ
រ�ស់ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ តផ្្ទ ល់  វៅ�ុំរវេៀង  ពសរុកសំវរាង 
វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ 
ព្មទាងំចុរះ្ិនិត្យវមើលសកមមាភា្ពករុមការង្រតភាជ �់្ ្ូេ ្ី
្្ូេជាតិវលែ២  ព�ខេង១.០០០ខមោពត  និងសាលាឆ្នេ់តតៃ
មហានាមស្ារម  ខដលឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ ត  និងស�្ុរសជន
ចូលរមួកសាងកាល្ីឆ្នា ១ំ៩៩៧ ៉ នសភា្រស់ពទរុឌ-
វពទាមខ្ាងំ។  ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ តបាន� ជ្ូ នវពគឿងចពកមក
ជួសជុល្ូ្េវនរះ និងរុរះវរ ើដំ�ូលសាលាឆ្នរ់ស់វចញព�ក់
ដំ�ូលវក្ឿង្មាីជំនួសេញិ  ឱ្យទានម់ុនរដូេ�ុណ្យភជុ�ិំណ្ឌ នា
វ្លខាងមុែវនរះ វៅេតតៃមហានាមស្ារម �ុំរវេៀង ពសរុក-
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សំវរាង វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។
-ជួ�សំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យទំន�ទ់រឹក និងវហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធនានា និងសួន
�ខន្សររីាងគា  ោសំព៉�់្ គាត់្ គាងដ់ល់កមមាករ  វៅភនាខំសនដី
ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២ ទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចុរះ្ិនិត្យវមើលកូនវឈើទាល អង្ក ញ់ និងនាងនួន ខដល
ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ ត  និងកមមាករបានោវំៅតាម�វណាតៃ យ្្ូេ
ហុ៊នខសនខកេ្ុសជា�នតៃ�នា្ទ �ព់�៉ណជាជាង១០.០០០
វដើម វៅ�ុខំកេ្ុស ពសរុកស្ទរឹងហាេ វែតតៃព្រះសីហនុ នាថ្ងៃ
ទី១៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួោកូំនពករូច្្ុង្ូជថា�ធី់ម និង្ូជ្ងឌី ជាមយួ
នរឹងកមមាករ វៅវលើថ្្ទដីទំហំ៦ហិកតា ព្មទាងំ្ិនិត្យព�្ន័្ធ
ធារាសា្រសតៃ និងវហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធនានា វៅភនាខំសនដី ពសរុក-
សំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ
ចុរះ្ិនិត្យ និងជំរុញពករុមការង្រវពគឿងចពក ែិតែំជីកពសរះ-
ទរឹក្មាីខដល៉នទំហំ៤២.០០០ខមោពតកាវរ ោ ជវពរៅ៧ខមោពត
ខដលអាចរកសាទរឹកសព៉�វ់ព�ើពបាស់រដូេពបាងំបានចំនួន
២៩៤.០០០ខមោពតគូ� ឱ្យរចួរាល់វៅ�ំណាចខ់ែកកកោខាង
មុែវនរះ  វដើម្វីោរះពសាយ�ញ្ហា កងវរះទរឹកជូនកមមាករ  និង
ព�ជា្លរដ្ឋវព�ើពបាស់ព�រថំ្ងៃ វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាង-
ទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួលជួ�្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងឯកឧតដៃម JOSE 

DE VENECIA,JR អតីតព�ធានរដ្ឋសភាហវីលី្ីន និងជា
ព�ធាន ICAPP វដើម្រីកឱកាស�ណាដៃ កទុ់នេនិិវយគវលើ
េស័ិយកសិកមមា និងកសិឧសសាហកមមា ព្មទាងំអវ ជ្ ើញចុរះ
្ិនិត្យវមើលចំការដូងវព�ង វរាងចពកខកថចនាវព�ងដូង វរាង-
ចពក្លិតចំណីសតវ និងទំន�ទ់រឹកតាករឹង ព្មទាងំវរាងចពក
្លិតចំណីសតវ និងវហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធនានា វៅ�ុខំកេ-
្ុស ពសរុកស្ទរឹងហាេ វែតតៃព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួល�ដិណា្ឋ រកិច្ចគណៈព�តិភូថនសា្ថ នទូតវេៀតណាម
ព�រវំៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អវ ជ្ ើញមកទស្នកិច្ច
សម្ពន័្ធពករុមហុ៊នមោុង ឫទ្ធី ពគរុ� និងវធវើជាថដគូអាជីេកមមារវាង
សម្ពន័្ធពករុមហុ៊ន មោុង ឫទ្ធ ីជាមយួនរឹងសហពោសវេៀតណាម 
ព្មទាងំចុរះវមើលសកមមាភា្រ�វ់្តៃើមសាងសង់្ ្ូេវល្ឿន-
វលឿនភនាវំ្ញ-វែតតៃព្រះសីហនុ ច ក៉ រវ្សូ៊ វរាងចពក្លិត

វ្សូ៊ខពក� ការខកថចនាវដើមវ្សូ៊ខដលកាតវ់ចញ្ី្ល�រះ-
រាល់្្ូេវល្ឿនវលឿន ទំន�ទ់រឹកឯកឧតដៃម�ណ្ឌិ ត រេ៉ុង ឫទ្ធ ី
និងវរាងចពក្លិតចំណីសតវ កសិោ្ឋ នដំណា�ំខន្ខ្្វឈើ 
វៅ�ុខំកេ្ុស ពសរុកស្ទរឹងហាេ វែតតៃព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៥
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យែួ�គពម�១់០០ថ្ងៃស្វលាក 
រ៉េក់ រេត អាយុ៧៨ឆ្នា  ំវៅភូមពិតរាងំពទា �ុំរវេៀង ពសរុក-
សំវរាង វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធ�ីុណ្យស្វលាក ឯក ណុ្រ អាយុ៨៥
ឆ្នា  ំវៅភូមពិតរាងំពទា �ុំរវេៀង ពសរុកសំវរាង វែតតៃតាខកេ 
នាថ្ងៃទី១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-វរៀ�ចំ្ ិធីជ�ួជំុ្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាី ជាមយួនរឹងព�ជា-
ជនចំនួន៣៥០នាក ់វៅ�ុខំកេ្ុស ពសរុកស្ទរឹងហាេ វែតតៃ-
ព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-វរៀ�ចំ្ ិធីជ�ួជំុ្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាី ជាមយួនរឹងកមមាករ
និងព�ជា្លរដ្ឋចំនួន១០០នាក ់វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាង-
ទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីព�កាស និងព�គល់ភារកិច្ចជូនពករុមការ-
ង្រថានា កជ់ាតិចុរះមូលោ្ឋ ន  វដើម្ពីតរួត្ិនិត្យ  និងោពំទការ
អនុេតតៃកមមាេធិីនវយបាយ និងយុទ្ធសា្រសតៃចតុវកាណដំណាក់
កាលទី៤រ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា  វពកាមអធិ�តីភា្
ឯកឧតតៃម សាយ សអំា� ់រដ្ឋម្រនតៃីពកសួង�រសិា្ថ ន វៅ
វែតតៃព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យស្វលាក ឈរឹង � ីវៅ្សារសគាន់
វែតតៃកំ្ងរ់ម នាថ្ងៃទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2វលាកជំទាេ ទី ្ូរោ៉សុ ីព�ធានគណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួនរឹង
ពករុមព�រឹកសា�ំុថពជលាស់ ពសរុក្ញាឮ វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃ
ទី២ និងថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុក 
្រ៊ុ្មឈឿ្  ព�ធានគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  និង
ឯកឧតតៃម ឈតិ គរឹរេោត អនុព�ធានគណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវ ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីអ�អរសាទរែួ�វលើក
ទី១៥៦ ទិវា្ិភ្វលាកកាកបាទពកហម អឌ្ឍចន្ទពកហម
៨ ឧសភា ២០១៩ វៅសាលសននាិសីទសាលាវែតតៃកំ្ ង-់
រម។

2ឯកឧតដៃម រុ៉េរេ ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធានគណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ
នរឹង៖

-ម្រនតៃីការយិល័យអ�រ់ ំ យុេជន  និងកីឡា  ែណ្ឌ ដវង្ក  
រាជធានីភនាវំ្ញ  វៅសាលាែណ្ឌ ដវង្ក   នាថ្ងៃទី៣១  ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-គណៈពគ�ព់គងសាលា និងបាន្ិនិត្យអណតៃូ ងទរឹក វៅ
សាលា�ឋមសិកសាពទនំពជរឹង និង�នតៃជួ�សំវណរះសំណាល
ជាមយួនរឹងគណៈពគ�ព់គងសាលា�ឋមសិកសាថព្រ៉ស 

វៅសង្ក ត�់រឹងធំ  ែណ្ឌ កំ�ូល  រាជធានីភនាវំ្ញ  នាថ្ងៃទី៥
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ពករុមព�រឹកសាសង្ក តព់�ទរះឡាង  ែណ្ឌ កំ�ូល  រាជធានី-
ភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ ម្្ 
សអំា្ ព�ធានគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ
ជ�ួសំវណរះសំណាល និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួ
នរឹងស៉ជិកពករុមព�រឹកសា�ំុ ថានា កដ់រឹកនាភំូម ិនិងព�ជា្លរដ្ឋ
រស់វៅភូម�ិរឹងជរ័ ភូមខិានា រ ភូមវិឈើទាល ភូមថិព្ទរឹង និង
ភូមវិោករកា �ុថំព្ទរឹង ពសរុកសីុធរកណាតៃ ល វែតតៃថព្ខេង។

2ឯកឧតតៃម រេ៉រេ ្រ៊ុ្នាង ព�ធានគណៈកមមាការ
ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖ 

-ជួ�សំវណរះសំណាល និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួ
នរឹងអាជាញ ធរ និងព�ជា្លរដ្ឋសរុ�ចំនួន១.៥២១នាក ់ស្ថិត
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វៅ�ុវំោកពត� ់ពសរុកកណាតៃ លស្ទរឹង វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៩ 
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ ិសាន�ំ ្្ចុ កសាមគគាី វពកាមអធិ�តី-
ភា្ឯកឧតតៃមនាយឧតតៃមវសនីយកិ៍តតៃិ�ណ្ឌិ ត  ហុងី  ្រ៊ុ្
មហៀង វៅពសរុកកណាតៃ លស្ទរឹង វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៩ 
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខ្រសតៃីខដលវទើ�
សព៉លកូនចំនួន៥៦នាកម់ក្ី៩ភូម ិ ថន�ំុវោកពត� ់
ព្មទាងំបានដរឹកនាពំករុមការង្រ�វច្ចកវទសសាងសង់្ ្ូេ 
និងពករុមព�រឹកសា�ំុវោកពត� ់ចុរះ្ិនិត្យការោ្ឋ នជួសជុលនិង
សាងសង់្ ្ូេមយួខែ្ ខដល៉ន�វណាតៃ យ ១.០០៧ខមោពត 
ទទរឹង ៥ខមោពត ស្ថិតវៅភូមវិោកព្ីង �ុវំោកពត� ់ពសរុក-
កណាតៃ លស្ទរឹង  វែតតៃកណាតៃ ល  នាថ្ងៃទី២៣  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម មខៀេ 
រុេត អនុព�ធានគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ
ជួ�សំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ  វៅ
វែតតៃតាខកេ។

2ឯកឧតតៃម ឈួ្  មេង អនុព�ធានគណៈកមមាការ
ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល  និង្ិសាន�ំ ្្ចុ ក
សាមគគាី វៅ�ុំអងគារអងគា ពសរុករាមជរ វែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី៩

ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។
-ចូលរមួកនាុង្ិធីព�កាសពករុមព�រឹកសាពសរុករាមជរ អាណតតៃិ

ទី៣ វពកាមអធិ�តីភា្វលាកជំទាេអភបិាលរងវែតតៃថព្ខេង
វៅវែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម ឈួ្  មេង អនុព�ធានគណៈកមមាការ
ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតដៃម សខុ ោត ស៉ជិកគណៈ-
កមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធី៖

-ព�កាសពករុមព�រឹកសាវែតតៃថព្ខេង  អាណតតៃទិី៣  វពកាម
អធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចពកឡាវហាម ស មខង  
នាយករដ្ឋម្រនតៃីសតៃីទី ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅសាលា
វែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធ�ីុណ្យ្្ងសមទិ្ធ្លនានាកនាុងេតតៃអវនសាង
វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចពកឡាវហាម ស
មខង នាយករដ្ឋម្រនតៃសីតៃីទី ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅ
�ុំអវនសាង  ពសរុកកំ្ ងព់តខ�ក  វែតតៃថព្ខេង  នាថ្ងៃទី១៥ 
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ ង្ៃទី២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃមសា្រសាតៃ -
ររ្យ�ណ្ឌិ ត ចា្់ ណាមរត៉ អនុព�ធានគណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ ស៉ជិកគណៈកមមាការ
ទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជ�ួសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹង
សាសនិកឥស្ាម កនាុងឱកាសពសាយ�សួ ខែ�ុណ្យ ោ៉ រាោ ឌន 
វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចពកឡាវហាម ស 
មខង ឧ�នាយករដ្ឋម្រនតៃ ីរដ្ឋម្រនតៃីពកសួងមហាថ្្ទ វៅសាល
មវហាពស្ស្ទរឹងសខងក ពករុងបាតដំ់�ង វែតតៃបាតដំ់�ង។

2ឯកឧតតៃម ្រ៉ុ� �រឹរេ អនុព�ធានគណៈកមមាការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជ�ួសំវណរះសំណាល និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួ
នរឹងស៉ជិកពករុមព�រឹកសា�ំុ សង្ក ត ់ថនវែតតៃបាតដំ់�ង នា
ថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-សហការជាមយួនរឹងពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃថនព�វទស
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បារាងំ (AMH) ចុរះ្ិនិត្យ និង្យាបាលជំងឺជូនព�ជា្ល-
រដ្ឋឥតគិតថ្្ វៅសាលាពសរុកោស់ពក� វែតតៃបាតដ់ំ�ង 
នាថ្ងៃទី១៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ្រ៉ុ� 
�រឹរេ  ព�ធាន  និងឯកឧតតៃម  សត  ណាឌី  ស៉ជិកថន
ពករុមព រ្ឹទ្ធសភាព�រភំូមភិាគទី៤ បានអវ ជ្ ើញជួ�្ិភាកសា
ការង្រជាមយួនរឹងថានា កដ់រឹកនាវំែតតៃវសៀមរា� ដរឹកនាវំោយ
ឯកឧតតៃម អុរឹង មហឿ្ ព�ធានពករុមព�រឹកសាវែតតៃសដៃី្ី ការ
ជំរុញ និងវលើកកម្ពស់ការ្ដៃល់វសវារដ្ឋបាលការង្រអពតា-
នុកូលោ្ឋ ន និងការអនុេតតៃវោលនវយបាយភូម ិ�ុំ ៉ន
សុេត្ថិភា្ វៅសាលព�ជុំសាលាវែតតៃវសៀមរា�។ 

2នាថ ង្ៃទី២ និងថ ង្ៃទី៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
ឈតិ គរឹរេោត អនុព�ធានគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 
បានអវ ជ្ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមព�រឹកសា-
�ុំ វៅពសរុកវការះសូទិន វែតតៃកំ្ងរ់ម។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អាយ 
ខ្ អនុព�ធានគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ
ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធី្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាី វៅ�ុំកវណាតៃ ល 
ពសរុក�ទុមសាគរ វែតតៃវការះកុង។

2ឯកឧតដៃម ម៉្្់ មឈឿ្ អនុព�ធានគណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖    :

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួនរឹងព�ធានភូមទិាងំ១៣ និង

ពករុមព�រឹកសាសង្ក តទ់រឹកលអែកទី់២ ែណ្ឌ ទួលវោក វដើម្ពីតរួត
្ិនិត្យការង្រព�រខំែ វៅសាលាសង្ក តទ់រឹកលអែកទី់២ ែណ្ឌ -
ទួលវោក  រាជធានីភនាវំ្ញ  នាថ្ងៃទី៣០  ខែឧសភា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចុរះ្ិនិត្យការវរៀ�ចំពសរះសដៃុកទរឹក និងទីតាងំសួនោ�ំខន្
វៅសង្ក តព់តរាងំពកសំាង ែណ្ឌ វរាធិ៍ខសនជយ័ រាជធានី-
ភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៥ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួនរឹងពករុមព�រឹកសាសង្ក តទ់រឹក
លអែកទ់ី២ និងព�ធានភូមទិាងំ១៣ ព្មទាងំ្ិសានំ� ្្ចុ ក
សាមគគាី វៅសង្ក តទ់រឹកលអែកទី់២ ែណ្ឌ ទួលវោក រាជធានី-
ភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងគណៈអភបិាល និងពករុម-
ព�រឹកសាែណ្ឌ ដវង្ក   វដើម្សីាដៃ �រ់បាយការណ៍ការង្រ  និង
្ិភាកសាវពជើសវរ ើសកខនង្វរៀ�ចំវេទិកាភូមភិាគ១ នាថ្ងៃទី
២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួនរឹងពករុមព�រឹកសាែណ្ឌ ទួល-
វោក  និងសង្ក តទ់ាងំ១០  វដើម្ពីតរួត្ិនិត្យលទ្ធ្លការ
ង្រខែមិ្ ុនា និងវលើកទិសវៅខែកកកោ វៅសាលាែណ្ឌ -
ទួលវោក  រាជធានីភនាវំ្ញ  នាថ្ងៃទី២២  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួនរឹងពករុមព�រឹកសាសង្ក ត់
ពតរាងំពកសំាង ែណ្ឌ វរាធិ៍ខសនជយ័ �នតៃវោរះពសាយការ
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ែវរះទរឹកវព�ើពបាស់វៅមូលោ្ឋ ន  នាថ្ងៃទី២៤  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

2ឯកឧតតៃម សហរេ ខ្ អនុព�ធានគណៈកមមាការ
ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជ�ួសំវណរះសំណាល និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួ
នរឹងថានា កដ់រឹកនាភំូម ិ�ុំ និងព�ជា្លរដ្ឋ សរុ�ចំនួន១៧០
នាក ់ព្មទាងំចុរះសួរសុែទុក្ខវលាកតា ណុ្រ អួ្  អាយុ
៨៦ឆ្នា  ំ ជាម្រនតៃី�ុំចូលនិេតតៃន ៍ វៅ�ុសំាវ យចច�ិ  ពសរុក
�រវសដ្ឋ វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួរខំលកទុក្ខជាមយួនរឹងពករុមពគរួសារស្វលាកពសី
ចា្រ យរីេ ជាស៉ជិកាពករុមព�រឹកសា�ំុអមលំាង វៅ�ុំ-
អមលំាង ពសរុក្្ពង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០១៩។

2នាថ្ងៃទី២២-២៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
ណា ំ ទំុ  វលខាធិការគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន 
អវ ជ្ ើញជ�ួសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខព�ជា្ល-
រដ្ឋ វៅកនាុងពសរុកសំ�ូត វែតតៃបាតដំ់�ង។ 

2នាថ្ងៃទី២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ណា ំ
ទុ ំវលខាធិការគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម 
អ៊ុក  គង ់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីកាតខ់ែ្�ូ  និងសវ ្៉ព ធសមទិ្ធ្ល
នានាកនាុងេតតៃហ្ូេខ្ង  វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់
សវមតៃចពកឡាវហាម ស មខង ឧ�នាយករដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃី
ពកសួងមហាថ្្ទ វៅភូមកិណាតៃ ល �ុវំោក�មាុ ំ ពសរុក្មាវោល
កនាុងវែតតៃបាតដំ់�ង។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ កង 
មៅរធ៍្ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បាន
អវ ជ្ ើញវរៀ�ចំ្ិធីជួ�ជំុ្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាី  ជាមយួនរឹង
ពករុមព�រឹកសា�ំុ ភូម ិនិងព�ជា្លរដ្ឋសរុ�ចំនួន ២២៥នាក់
វៅ�ុ�ំរឹងសាលាខាងត្ូង ពសរុកកំ្ ងព់តាច វែតតៃកំ្ត។

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ កង
មៅរធ៍្ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា និង
ឯកឧតតៃម មទ្ យទុ្ធី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា 
បានអវ ជ្ ើញជួ�្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងព្រះវៅអធិការ
េតតៃ  ថានា កដ់រឹកនាពំសរុក�នា្ទ យ៉ស  ពករុមព�រឹកសា�ំុវសតៃចគង់
ខាងត្ូង វដើម្វីពតៀមលក្ខណៈវរៀ�ចំ្ិធីសំវណរះសំណាល
ជាមយួនរឹង�ង�អែូនព�ជា្លរដ្ឋ  និងសវ ្៉ព ធោកឱ់្យវព�ើ-
ពបាស់ពសរះទរឹក  វៅភូមសិខងកដួច  �ុវំសតៃចគងខ់ាងត្ូង
ពសរុក�នា្ទ យ៉ស វែតតៃកំ្ត។ 

2ឯកឧតតៃម អ្ ស៊ុំ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជួ�សំវណរះសំណាល និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួ
នរឹងស៉ជិកពករុមព�រឹកសា�ំុ សង្ក ត ់និងព�ជា្លរដ្ឋវៅ
សាលាពសរុកព្រះវនពតព្រះ វែតតៃ�នា្ទ យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី៩ 
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ ិសាន�ំ ្្ចុ កសាមគគាី  វពកាមអធិ�តី-
ភា្ឯកឧតតៃម សក គរឹរេោ៉្ ឧ�នាយករដ្ឋម្រនដៃ ីវៅ�រ-ិ
វេណសួន៉នជយ័ វែតតៃ�នា្ទ យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា
ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធពី�កាសពករុមការង្រថានា កជ់ាតិចុរះមូល-
ោ្ឋ ន  វដើម្ពីតរួត្ិនិត្យ  និងោពំទការអនុេតតៃកមមាេធិីនវយ- 
បាយ  និងយុទ្ធសា្រសដៃចតុវកាណដំណាកក់ាលទី៤រ�ស់
រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា  វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម  សក 
គរឹរេោ៉្ ឧ�នាយករដ្ឋម្រនដៃី វៅវែតតៃ�នា្ទ យ៉នជយ័ 
នាថ្ងៃទី១០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-ចូលរមួកនាុង្ិធីជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួនរឹង�ង�អែូន
ពគរួសារអតីតយុទ្ធជន និង្ិធពី�គល់្្ទរះចំនួន៨០ែនាង ខដល
ជាអំវណាយដថ៏្្ថ្ារ�ស់សវមតៃចនាយករដ្ឋម្រនតៃី និងសវមតៃច-
កិតតៃិព រ្ឹទ្ធ�ណ្ឌិ ត ជូនអតីតយុទ្ធជនវៅតំ�នក់ាវរ ោ២ វពកាម
អធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម សក គរឹរេោ៉្ ឧ�នាយករដ្ឋម្រនតៃី
និងវលាកជំទាេ វៅ�ុវំបាោ យររ ពសរុកភនាពំសរុក វែតតៃ�នា្ទ យ-
៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធពី�កាសចូលកានត់ខំណងពករុមព�រឹកសា
វែតតៃ�នា្ទ យ៉នជយ័  អាណតតៃទិី៣  វពកាមអធិ�តីភា្
ឯកឧតតៃម  សក  គរឹរេោ៉្  ឧ�នាយករដ្ឋម្រនតៃី  វៅវែតតៃ-
�នា្ទ យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម ឆាយ េណា្ណ  វលខាធិការគណៈកមមាការ
ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជួ�សំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពករុមព�រឹកសា�ំុ
សាវ យឃ្្ងំ  ពសរុកពករូចឆ្មា រ  វែតតៃត្ូង�មាុ ំ  នាថ្ងៃទី២៤  ខែ

ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ�សំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខ�ង�អែូនព�ជា-
្លរដ្ឋខែមារឥស្ាម  និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគា ី វៅពសរុក
្ញាខពកក វែតតៃត្ូង�មាុ ំ នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ ង្ៃទី២ និងថ ង្ៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
គរឹរេ  ធា  វលខាធិការគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុព�រខំែជាមយួនរឹងថានា កដ់រឹកនា ំ
វៅពករុងសាវ យវរៀង ព្មទាងំចូលរមួ្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាី
វៅពសរុកសាវ យពជរុ ំពករុងបាេតិ វែតតៃសាវ យវរៀង។

2វលាកជំទាេ រេុំ សណារៃ ្់រ វលខាធិការគណៈកមមា-
ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល  និង្ិសាន�ំ ្្ចុ ក
សាមគគាភីា្ជាមយួនរឹងព�ជា្លរដ្ឋចំនួន១៥០នាក ់ វៅ
សង្ក តរ់កអ់ខពងវពកាម  ែណ្ឌ ៉នជយ័  រាជធានីភនាវំ្ញ
នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុការង្រកាកបាទពកហមកម្ពុជារាជ-
ធានីភនាវំ្ញ វៅទីសានា កក់ារកណាតៃ លកាកបាទពកហមកម្ពុជា
រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុពករុមព�រឹកសាសង្ក តរ់កអ់ខពងវពកាម 
អាណតតៃិទី៣  វៅសង្ក តរ់កអ់ខពងវពកាម  ែណ្ឌ ៉នជយ័ 
រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-វឈវងយល់ និង្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងថានា កដ់រឹកនាំ
ែណ្ឌ ដវង្ក  ពករុមព�រឹកសាសង្ក ត ់វសមាៀន តំណាងភូម ិវលាកពគរូ
អនាកពគរូកនាុងេទិយាល័យវទៀន  ព្មទាងំ្ិនិត្យទីតាងំអណតៃូ ង
សនា� ់វៅភូមពិកាងំ សង្ក តវ់ទៀន ែណ្ឌ ដវង្ក  រាជធានីភនាវំ្ញ
នាថ្ងៃទី១៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម ឡា្់ ឆ្ វលខាធិការគណៈកមមាការទី
១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យកានអ់ងគា  និងសវ ្៉ព ធ្្ងសមទិ្ធ-
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្លនានា វៅេតតៃវរាធិ៍គយ វៅេតតៃេហិារែ្ពល់ វពកាមអធិ�តី-
ភា្ឯកឧតតៃម  ជា  សផុាោ៉  ឧ�នាយករដ្ឋម្រនតៃ ី រដ្ឋម្រនតៃី
ពកសួងវរៀ�ចំខដនដី នគរូ�នីយកមមា និងសំណង ់វៅភូមិ
េហិារែ្ពល់ សង្ក តសួ់ង ពករុងសួង វែតតៃត្ូង�មាុ ំ នាថ្ងៃទី២៩ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីរាពតីសវ៉សរអ�អរសាទរែួ�វលើក
ទី១៥៦ ទិវា្ិភ្វលាក កាកបាទពកហម អឌ្ឍចន្ទពកហម ៨
ឧសភា វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម យរឹរេ នឆ� ីឧ�នាយក
រដ្ឋម្រនតៃ ីនិងឯកឧតតៃម ហ៊ុ្ មណង ព�ធានកិតតៃិយស សាខា
កាកបាទពកហមកម្ពុជា  វែតតៃកំ្ងរ់ម វៅសាលសននាសីិទ
សាលាវែតតៃកំ្ ងរ់ម នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ�ួសំវណរះសំណាល  និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួ
នរឹងអាជាញ ធរភូម ិ�ុំ និងព�ជា្លរដ្ឋចំនួន៣៦៦នាក ់វៅ
កនាុង�រវិេណេតតៃកតៃុលកណាតៃ ល �ុពំទា ពសរុកពករូចឆ្មា រ វែតតៃ
ត្ូង�មាុ ំ នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុងទិវាសបាតៃ ហ៍ជាតិសុេត្ថិភា្ចរា-
ចរណ៍វលើកទី១២ វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃច
ពកឡាវហាម ស មខង ឧ�នាយករដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃីពកសួង
មហាថ្្ទ និងជាព�ធានគណៈក ម៉ា ធិការជាតិសុេត្ថិភា្ចរា-
ចរណ៍្ូ្េវោក វៅពសរុក្ញាខពកក វែតតៃត្ូង�មាុ ំ នាថ្ងៃទី១១
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម ថុង ច្់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួនរឹងពករុមព�រឹកសាពករុង  ពសរុក 
ព្មទាងំជួ�សំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខព�ជា្ល-
រដ្ឋ វៅពសរុកមណ្ឌ លសី៉ និងពសរុកដងទង ់វែតតៃវការះកុង
នាថ្ងៃទី៨ និងថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួនរឹងពករុមព�រឹកសាពករុង  ពសរុក
ព្មទាងំជួ�សំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខព�ជា្ល-
រដ្ឋ វៅកនាុងពករុងវែមរភូមនិ្ទ វែតតៃវការះកុង នាថ្ងៃទី១៥-១៦ 
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា  ំ២០១៩ ឯកឧតតៃម ជរឹរេ 
លាេ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ
ចូលរមួកនាុង្ិធី្ ្្វ្សាយសភា្ការណ៍�ច្ចុ�្ននាភា្កម្ពុជា
ព្មទាងំ្ិសាន�ំ ្្ចុ កសាមគគាី  វៅពសរុកវជើងថព្  វែតតៃ
កំ្ ងរ់ម។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ជរឹរេ 
លាេ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម 
ពចរឹង គរឹរេពស៊ា្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា 
តំណាងដែ៏្ពងែ់្ពស់សវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញ
ចុរះវធវើ្ ិធីសាសនាព�គល់អោរសិកសាមយួែនាង   ជូនេទិយា-
ល័យជីខហរ ពសរុកវការះសុទិន វែតតៃកំ្ងរ់ម និងបានចុរះ
្ិនិត្យការសាងសងអ់ោរសិកសាមយួែនាង  ៉នពបា�ំន្ទ�់
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ខដលជាអំវណាយរ�ស់សវមតៃចព�ធានព រ្ឹទ្ធសភា  វៅ�ុំ
វការះសុទិន ពសរុកវការះសុទិន វែតតៃកំ្ងរ់ម។

2នាថ្ងៃទី៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម ពចរឹង 
គរឹរេពស៊ា្  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងទិវាកាកបាទពកហម វពកាមអធិ�តីភា្
ឯកឧតតៃម យរឹរេ នឆ� ីឧ�នាយករដ្ឋម្រនតៃ ីវៅវែតតៃកំ្ង-់
រម។

2ឯកឧតតៃម  � ី សារ ី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-វោរ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្�ង�អែូនព�ជា្លរដ្ឋ  វៅភូមិ
ោ៉ កព់បាងគា �ុំកំ្ ងខ់ពគង ពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី១

ទី២ និងថ្ងៃទី១៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។
-ចូលរមួកនាុង្ិធីជ�ួជំុ្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួនរឹង

ព�ជា្លរដ្ឋ វៅភូមខិពសពតរាងំសាមា ច ់សង្ក តវ់ពតើយវការះ 
ពករុងកំ្ត នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខថានា កដ់រឹកនាំ
សាសនិកឥស្ាម និងពគរូ�វពងៀនខែមារឥស្ាម ព្មទាងំថានា ក់
ដរឹកនាតំាមេហិារសរុ�ចំនួន១២៥នាកស់តៃី្ី តួនាទី ភារកិច្ច
�ញ្ហា ព�ឈម និងដំវណារះពសាយនានា វៅភូមកិំ្ ងខ់កស
�ុពំតរាងំសខងក ពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី១០ ខែ
មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សត 
ណាឌី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ
ជួ�សំវណរះសំណាល និង្ិសាន�ំ ្្ចុ កសាមគគាជីាមយួនរឹង
ស៉ជិកពករុមព�រឹកសា និងព�ជា្លរដ្ឋ វៅ�ំុវោកដូង ពសរុក
អងគារជំុ វែតតៃវសៀមរា�។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម រួេង ្៉រយ 
ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជួ�

សំវណរះសំណាល និង្ិសាន�ំ ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួនរឹង
ស៉ជិកពករុមព�រឹកសា�ំុ សង្ក តទ់ាងំអស់ ថនវែតតៃរតនគិរ។ី

2វលាកជំទាេ ឃួ្  ឃុ្ ឌី ស៉ជិកាគណៈកមមា-
ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធី្ ិសាន�ំ ្្ចុ កសាមគគាី  វៅេតតៃ
រនវ់សរ ី ភូមអិូរសាលា  �ុំកំ្ ងស់ាវ យ ពសរុកកំ្ងស់ាវ យ 
វែតតៃកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�ការង្រព�រខំែមិ្ ុនា និង
វលើកទិសវៅការង្រព�រខំែកកកោ ឆ្នា ២ំ០១៩ វពកាមអធិ-
�តីភា្ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ ត ងួ្ ញុ�ិ អនុព�ធានទី១រដ្ឋ-
សភា វៅភូមពិតរាងំសាវ យ �ុ�ំល្័ងក ពសរុកបារាយ វែតតៃ
កំ្ ងធ់ំ នាថ្ងៃទី៧  ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង ់ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចុរះ្ិនិត្យការសាងសងអ់ោរសិកសា១ែនាង កម្ពស់៣ជាន់
៉ន១៨�ន្ទ� ់ និងទីរតក់ារ១ែនាង  វៅេទិយាល័យសំ�ូត 
ពសរុកសំ�ូត វែតតៃបាតដ់ំ�ង នាថ្ងៃទី១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះពតរួត្ិនិត្យ និងោពំទយុទ្ធសា្រសតៃចតុវកាណដំណាក់
កាលទី៤ រ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា វៅពសរុកសំ�ូត វែតតៃ
បាតដ់ំ�ង នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ ិសាន�ំ ្្ចុ កសាមគគាី វៅ�ុំតាសាញ
ពសរុកសំ�ូត វែតតៃបាតដ់ំ�ង នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពស ីម្រ្ 
ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចុរះជួ�
សំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ  និងវមភូមិ
វដើម្វីឈវងយល់អំ្ ី �ញ្ហា ព�ឈម ដំវណារះពសាយ និង
សាតៃ �សំ់ណូម្ររ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋ វៅ�ុំសរឹងហា ពសរុកសំវរាង
វែតតៃតាខកេ។
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2ឯកឧតតៃម សាយ ្រូរ ិ្  ស៉ជិកគណៈកមមាការ

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលជូន្រសវមដៃចអគគាមហា្ញាចពកី មហង សរំ ិ្  

ព�ធានរដ្ឋសភា  កនាុងឱកាសថន្ិធ�ីុណ្យចវពមើនជនាមា យុ

គពម�៨់៥ឆ្នា ឈំានចូល៨៦ឆ្នា  ំ វៅភូមពិគរឹរះសវមតៃច  កនាុង

ែណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរមួឧ�ត្ថម្ភ្េកិាកសាងឧ�ោ្ឋ នសាលាេតតៃអងគាវព្ 

ស្ថិតកនាុងភូមអិងគាវព្ �ុំដូនតី ពសរុក្ញាខពកក វែតតៃត្ូង-

�មាុ ំ នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម មទ្ យទុ្ធី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជ�ួសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងព�ជា្លរដ្ឋ  និង

្ិនិត្យវមើលការជីកពសរះទរឹកទី១០ វៅេតតៃវទ្ព�ណម្យ ភូមិ
ភនាលំន្ទរះ �ុំអងគាពបាសាទ ពសរុកគិរេីង ់វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី២៧

ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជ�ួសំវណរះសំណាល និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាី វៅ

ពសរុកដំណាកច់វងអែើរ និងពករុងខក� វែតតៃខក� នាថ្ងៃទី៩ ខែ

មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងវលាកពគរូអនាកពគរូ 

សិសសានុសិស្ ព្មទាងំវ�ើកេគគា�ំ�ោនថានា កទី់១២ សព៉�់

វពតៀមព��ងសញ្្ញ �ពតមធ្យមសិកសាទុតិយភូមឆិ្នា សិំកសា

២០១៨-២០១៩ វៅេទិយាល័យ�ោុនរាោ នី ហុ៊ន ខសន ចរយិ-

េង្ ស្ថិតកនាុងភូមដិំណាកច់ំ�ក ់សង្ក តអ់ូរពកសារ ពករុងខក�

វែតតៃខក� នាថ្ងៃទី១៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សាយ 

្រូរ ិ្  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ

ជ�ួសំវណរះសំណាល និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួ

នរឹងស៉ជិកពករុមព�រឹកសា�ំុ ថានា កដ់រឹកនាភំូម ិកងក៉្ងំនគរ-

បាល និងព�ជា្លរដ្ឋ វៅ�ុំដូនតី ពសរុក្ញាខពកក វែតតៃ

ត្ូង�មាុ។ំ

2ឯកឧតតៃម សួ្  �្់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជួ�សំវណរះសំណាល និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួ

នរឹងអាជាញ ធរ�ំុ  ភូម ិ និងព�ជា្លរដ្ឋពសរុកអងគាធំ  វែតតៃ

វសៀមរា� នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធ្លការង្រខែឧសភា

និងវលើកទិសវៅការង្រ�នតៃ  រ�ស់ពសរុកអងគារធំ  វៅពសរុក

អងគារធំ វែតតៃវសៀមរា� នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2វលាកជំទាេ ឯរេ ផលារេុ្ី ស៉ជិកាគណៈកមមា-

ការរទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-នាយំកវទយ្យទាន និង�ច្ចយ័ វៅព�វគនព្រះសង្ វៅ

េតតៃព្រះឥន្ធវកាសី  និងេតតៃព្រះឥន្ធវកាសា  ស្ថិតកនាុងភូមពិទា ំ

សង្ក តស់្ពកាម ពករុងវសៀមរា� វែតតៃវសៀមរា� នាថ្ងៃទី១

ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួរខំលកទុក្ខជាមយួនរឹងពគរួសារស្ឯកឧតតៃម មៅ

សស្  ស៉ជិកពករុមព�រឹកសាវែតតៃវសៀមរា�  វៅសង្ក ត់

សាលាកំវរ ើក ពករុងវសៀមរា� វែតតៃវសៀមរា� នាថ្ងៃទី៦ ខែ

មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះពតរួត្ិនិត្យការង្រទាកទ់ងនរឹងការវរៀ�ចំ្ិធី្ិសា

ន�ំ ្្ចុ កសាមគកីតាម�ុំទាងំ៩  ថនពសរុកពបាសាទបាគង 

វែតតៃវសៀមរា� នាថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ�តីកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរ�ុលទ្ធ្លការង្រព�រំ

្៉សទី១ ឆ្នា ២ំ០១៩ និងវលើកទិសវៅការង្រ�នតៃរ�ស់

ស៉គមនារកីម្ពុជាវដើម្សីនតៃភិា្  និងអភេិឌ្ឍន ៍ វៅសាល

ព�ជុំសាលាវែតតៃវសៀមរា� នាថ្ងៃទី៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល និង្ិសានំ� ្្ចុ កសាមគគាីជាមយួ

នរឹងវលាកពគរូ អនាកពគរូ និងសិសសានុសិស្សរុ�ចំនួន១៥៦

នាក ់វៅេទិយាល័យតាអី ស្ថិតកនាុង�ុពំតរាងំធំ ពសរុកពបាសាទ-

បាគង វែតតៃវសៀមរា� នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩៕
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សករេមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភាច�ូររួេក្ងុ្ិធីមផសេងៗ

2នាថ ង្ៃទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន១៨រូ� បានអវ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងសិកា្ខ សាលា

សដៃី្ី  “ការវឈវងយល់អំ្ ី  វសចកដៃីពរាងចបា�ស់ដៃី្ី  ការ

ពគ�ព់គងវព�ងកាត  និង្លិត្លវព�ងកាត”  វពកាម

អធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមដៃចអគគាមហា្ញាចពកី 

មហង សរំ ិ្  ព�ធានរដ្ឋសភា វៅេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2នាថ ង្ៃទី៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន១១រូ� បានអវ ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យ

ែួ�គពម�៤់ឆ្នា  ំនិងគពម�១់០ឆ្នា  ំឧទ្ទិសកុសលជូនចវំរារះ

ដួងេញិ្្ញ ណក្ខន្ធសវមដៃចអគគាមហាធមមាវរាធិសាល ជា សុរីេ 

និងវលាកជំទាេ  សញរ៉េ  មសឿ្  ជា  សុរីេ  វៅសង្ក ត់

ទវន្បាសាក ់ែណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនាវំ្ញ។ 

2នាថ្ងៃទី១១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន១៩រូ�  បានអវ ជ្ ើញចូលរមួសិកា្ខ សាលា

សតៃី្ី  ភា្ជាអនាកដរឹកនាកំនាុងការពតរួត្ិនិត្យការអនុេតតៃចបា� ់

និងលិែិត�ទោ្ឋ នគតិយុតតៃនានាសតៃី្ី “ការពតរួត្ិនិត្យ្លិត- 

្លថានា ជំក”់  វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃច

អគគាមហា្ញាចពកី មហង សរំ ិ្  ព�ធានរដ្ឋសភា ថន

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។ 

2នាថ្ងៃទី៧  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈព�តិភូ

គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម យង៉់ 

សសរេ ព�ធានគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ

សួរសុែទុក្ខវលាកជំទាេ ឱ សខុរុេ ស៉ជិកាគណៈកមមា-

ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅ

វគហោ្ឋ នរ�ស់វលាកជំទាេ។

2នាថ ង្ៃទី១១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម យង៉់ 

សសរេ ព�ធានគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាព�ធាន

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�រភំូមភិាកទី៨  បានអវ ជ្ ើញ

ដរឹកនាគំណៈព�តិភូពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�រភំូមភិាគទី៨ 
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សួរសុែទុក្ខឯកឧតតៃម មសើយុ សកេ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា

ព�រភំូមភិាគទី៨ ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅ

វគហោ្ឋ ន ស្ថិតកនាុងសង្ក ត�់រឹងវកងកងទី២ ែណ្ឌ ទួលវោក 

រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈព�តិភូ

គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម ជា

មជដ្ឋ ព�ធានគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ

សួរសុែទុក្ខវលាកជំទាេ ឱ សខុរុេ ស៉ជិកាគណៈកមមា-

ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅ

មន្ទីរវ្ទ្យព្រះវកតុ៉លា រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាថ ង្ៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ ត 

រេ៉ុង ឫទ្ធី ព�ធានគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ្ិភាកសាការកំណតគ់វព៉ងអាទិភា្ 

សព៉�ក់ារសាងសងវ់ហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធោពំទ  វដើម្វីពតៀម

វរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុកំ្ូលអាស៊ានឆ្នា ២ំ០២២ វពកាមអធិ�តីភា្

ឯកឧតតៃម សាយ សអំា� ់រដ្ឋម្រនតៃីពកសួង�រសិា្ថ ន វៅ

ទីសតៃីការពកសួង�រសិា្ថ ន។

2នាថ្ងៃទី១៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន៥រូ� បានអវ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃិយស

កនាុងទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាែួ�វលើកទី១២ វពកាមអធិ�តី-

ភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគគាមហាវសនា�តីវតវជា ហ៊ុ្ 

សស្  នាយករដ្ឋម្រនតៃី  ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  និង

សវមតៃចកិតតៃពិ រ្ឹទ្ធ�ណ្ឌិ ត វៅសាលមវហាពស្វការះវ្ពជ។

2នាថ្ងៃទី១១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុក 

្ុ៊រ្មឈឿ្ ព�ធាន និងឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ ស៉ជិក

គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជួ�សំវណរះ-

សំណាល និងសួរសុែទុក្ខឯកឧតតៃម ពស ីម្រ្ ស៉ជិក

គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាល

ជំងឺ វៅមន្ទីរវ្ទ្យវែមរ�ុពត រាជធានីភនាវំ្ញ។

2វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ព�ធានគណៈកមមាការ

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីមទី្ទិញអ�អរសាទរែួ�វលើក

ទី៧០ ទិវាកុ៉រអនតៃរជាតិ ១មិ្ ុនា ែួ�វលើកទី១៨ ទិវា

្ិភ្វលាកព�ឆ្ងំ្លកមមាកុ៉រ១២មិ្ ុនា និងទិវាកុ៉រ

កម្ពុជាឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលមវហាពស្ និង្ិ្រ័ណ៍វការះ-

វ្ពជ នាថ្ងៃទី១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ដរឹកនាគំណៈព�តិភូព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរមួវោរ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធ

ស្ឯកឧតតៃម មៅ សារីេ ស៉ជិករដ្ឋសភា វៅវគហោ្ឋ ន

ស្ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ថ្ងៃទី១៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ្ុ៉រ� 

�រឹរេ អនុព�ធាន ឯកឧតតៃម អ្ ស៊ុំ វលខាធិការគណៈ-

កមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ ស៉ជិក
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គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញសួរសុែទុក្ខ

វលាកជំទាេ សុរឹង សុយីតុ ស៉ជិកាពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-

សភាព�រភំូមភិាគទី៤ ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ

វៅវគហោ្ឋ ន ស្ថិតកនាុងសង្ក តទ់ួលសខងក ែណ្ឌ ឫស្ខីកេ 

រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២៣  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 

ឈតិ  គរឹរេោត  អនុព�ធាន  និងវលាកជំទាេ  ឃួ្  

ឃុ្ ឌី ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុរាយការណ៍អំ្ ី លទ្ធ្លថនការអនុេតតៃ

នាវ្លកន្ងមក និងខ្នការអនុេតតៃនាវ្លអនាគតរ�ស់

គណៈក ម៉ា ធិការជាតិ  សព៉�ស់ពម�សពមរួលការង្រសហ-

ព�តិ�តតៃកិារអភេិឌ្ឍតំ�នព់តីវកាណកម្ពុជា-ឡាេ-វេៀតណាម 

(CLV) វៅសាលបាយន័ េ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី១២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឈតិ 

គរឹរេោត អនុព�ធាន ឯកឧតតៃម ឆាយ េណា្ណ  វលខា-

ធិការ វលាកជំទាេ ឃួ្  ឃុ្ ឌ ីស៉ជិកា និងវលាកជំទាេ 

ជា ច័្្ទមទេី ស៉ជិកា ថនគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 

បានអវ ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃយិសកនាុង្ិធីអ�អរសាទរទិវាជាតិ

សហភា្សហ្ន័្ធរុស្ុ ីវៅសណា្ឋ ោរ The Great Duke 

ភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉្្់ 

មឈឿ្ អនុព�ធានគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានឧ�ត្ថម្ភ

កងច់ំនួន១០វពគឿង ដល់ម្រនដៃរីាជការ ថនអគគាវលខាធិការោ្ឋ ន

ព រ្ឹទ្ធសភា វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឆាយ 

េណា្ណ   វលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវ ជ្ ើញចូលរមួ្ិសាអាហារសាមគគាី  វៅវគហោ្ឋ នឯកឧតតៃម

ឯកអគគារាជទូតព�៊ុយវណព�រកំម្ពុជា។ 

2នាថ្ងៃទី៤  និងថ្ងៃទី១៧  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

វលាកជំទាេ រេុំ សណារៃ ្រ់ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៨ 

និងវលាកជំទាេ ឃួ្  ឃុ្ ឌ ីស៉ជិកាគណៈកមមាការ

ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរមួកិច្ចព�ជំុវពតៀមចូលរមួ

កិច្ចព�ជំុកំ្ ូល “Women Political Leader 2019” វៅទីពករុង

តូក្ូយ ព�វទសជ�ោុន នាេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។ 

2នាថ្ងៃទី១១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សត 

ណាឌី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ

ោកក់ពមងផ្ក វោរ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតៃមនាយឧតតៃម

វសនីយ ៍ដរុេ ហាក ់អនុរដ្ឋវលខាធិការពកសួងការរារជាតិ 

វៅវគហោ្ឋ នស្ ស្ថិតកនាុង�ុរអីរ័គីវដ សង្ក តអ់ូរខ�កកអែម 

ែណ្ឌ ខសនសុែ រាជធានីភនាវំ្ញ៕
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ម្រសកករេមាមពរៅព្រមទស

2ឯកឧតតៃម យង៉់ សសរេ ព�ធានគណៈកមមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុព�រឆំ្នា វំលើកទី១០ រ�ស់ពករុមអនាក

នវយបាយអាយបាោ  (10-AIPA Caucus) វៅទពីករុងកូឡា-

ឡាំ្ ួរ ព�វទស ោ៉ វ�សីុ ្ីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិ្ ុនា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្្ច ិភាកសាទល់មុែោនា រវាងអនតៃរសភាអាស៊ាន 

(AIPA) និងអាស៊ាន (ASEAN-AIPA Interface Meeting) 

វៅទីពករុងបាងកក ព�វទសថ្ ្ីថ្ងៃទី២០ ដល់ ថ្ងៃទី២៣ 

ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ ត រុ៉េង ឫទ្ធី ព�ធានគណៈកមមាការ

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-�ំវ្ញទស្នកិច្ចសិកសាវឈវងយល់អំ្ី េស័ិយកសិកមមា 

និង្ពងរឹងទំនាកទ់ំនងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិាររវាងព�ជាជន

ថនព�វទសទាងំ្ីរ វៅរដ្ឋធានីវ�ោកាងំ និងវែតតៃថហណាន 

ព�វទសចិន  ្ ីថ្ងៃទី២៧  ដល់ថ្ងៃទី៣០  ខែឧសភា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

-�ំវ្ញទស្នកិច្ចការង្រវៅវែតតៃស៊ាមុនី ព�វទសចិន 

កនាុងវោល�ំណង្ពងរឹងចំណងមតិតៃភា្រវាងព�វទសទាងំ

្ីរ និងវដើម្សិីកសាវឈវងយល់អំ្ ី េស័ិយកសិកមមា កសិ-

ឧសសាហកមមា និងេស័ិយេនិវិយគអចលនពទ្្យតាមខ��

ទំវនើ� ្ីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2្ីថ ង្ៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩

ឯកឧតតៃម មខៀេ រេុត អនុព�ធានគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធ-

សភា ឯកឧតតៃម អាយ ខ្ អនុព�ធានគណៈកមមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា  និងឯកឧតដៃម  មឈើយ  ចា្់ណា  ស៉ជិក

គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងអងគា-

សិកា្ខ សាលាអនតៃរពកសួងឆ្នា ២ំ០១៩  សព៉�ស់៉ជិក

សភាមក្ី�ណាតៃ ព�វទសកំ្ ុងអភេិឌ្ឍន ៍វៅទីពករុងវ�ោកាងំ 

សាធារណរដ្ឋព�ជា៉និតចិន។

2្ីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម ឆាយ េណា្ណ  វលខាធិការគណៈកមមាការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរមួកនាុងសននាិសីទមូស្ីមអនតៃរជាតិ

សតៃី្ី ការចូលរមួសាមគគា ីវៅទីពករុងMakkah ព�វទសអារាោ -

�៊សីាអូឌីត៕
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អគ្គម�ខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភាព្រជុ្ំរូកសរ្ុរ�ទ្ធផ�ការងារព្រចាំ
សខឧសភា ្ិងម�ើកទិសមៅការងារព្រចាសំខរិេថុនា ឆ្ា២ំ០១៩

នាព្រឹកថ្ងៃសុពក  ទី៣១  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៩  អគគា-
វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា  បានវរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�
លទ្្ធ លការង្រព�រខំែឧសភា  និងវលើកទិសវៅការង្រ
សព៉�ខ់ែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលសិកា្ខ សាលា
ខាងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា វោយ៉នការអវ ជ្ ើញចូលរមួ
្ីថានា កដ់រឹកនាពំគ�អ់ងគាភា្ចំណុរះអគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធ-
សភារ�់្ ីអនុព�ធាននាយកោ្ឋ នវ�ើង។

៉នព�សាសនវ៍ៅកនាុងកិច្ចព�ជំុ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគា-
វលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានជព៉�ជូនអងគាព�ជំុអំ្ ី ព រ្ឹតតៃ-ិ
ការណ៍អនតៃរជាតិ តំ�ន ់និងជាតិ ព្មទាងំវធវើការ�ូកសរុ�
លទ្្ធ លការង្រ វោយវាយតថម្ថា នាខែឧសភាវនរះ អគគា-
វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បានចូលរមួអ�អរព្រះរាជ្ិធី
�ុណ្យចវពមើនព្រះជនមា ព្រះករុណាព្រះបាទសវមតៃចព្រះ�រម-
នា្ ្មោតរៃរេ សហីរេុ្ី ព្រះមហាក្ពត ថនព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា ព្មទាងំ្ិធី�ុណ្យជាតវិ្្ងៗវទៀត និងវរៀ�ចំ
រតខ់ចងការង្រជូនថានា កដ់រឹកនា ំនិងស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាបាន
យោ ងលអែព�វសើរ។ ចំវរារះមែុង្រតំណាង បានដរឹកនាពំករុមពគរូ-

វ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃចុរះ្ិនិត្យ និង្យាបាលជំងឺជូនព�ជា្លរដ្ឋ
ចុរះតាមមូលោ្ឋ ន វដើម្វីឈវងយល់អំ្ីសុែទុក្ខ វោរះពសាយ
�ញ្ហា ព�ឈម និងសំណូម្រនានារ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋ។

ឯកឧតតៃមបានព�សាសន�៍នតៃថា  សព៉�ម់ុែង្រអភេិឌ្ឍ
សា្ថ �ន័ អគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាបានព�កានយ់កនូេ
យុទ្ធសា្រសតៃទនភ្់ន ់វដើម្ោីពំទម្រនតៃីរាជការខដល៉នភារ-
កិច្ចែុសខ�្កោនា ឱ្យវចរះខចករខំលក�ទ្ិវសាធនក៍ារង្រោនា
វៅេញិវៅមក។ វលើកទរឹកចិតតៃ ជំរុញតុល្យភា្  ថនជីេតិ
ការង្រឱ្យបានសមពស�សព៉�ម់្រនតៃីរាជការទទួលែុស
ពតរូេតាមេស័ិយនានា ធានាការពគ�ព់គងការង្រព�ព រ្ឹតតៃវៅ
ព�ក�វោយព�សិទ្ធភា្។ ទន្ទរឹមវនរះ  អគគាវលខាធិការោ្ឋ ន-
ព រ្ឹទ្ធសភាបាន្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ និងកិច្ច
សហព�តិ�តតៃិការវលើពគ�េ់ស័ិយឱ្យកានខ់តលអែព�វសើរវ�ើង
ជាលំោ�ជ់ាមយួនរឹងថដគូអនតៃរជាតិ ខដលកំ្ុង៉នពសា�់
និងែិតែំ្ពងីកេសិាលភា្ថនទំនាកទ់ំនងជាមយួនរឹងអនតៃរ-
ជាតិទាងំកនាុងកពមតិតំ�ន ់  និងកនាុងសកលវលាកខ្មវទៀត 
វដើម្�ីវងកើនជំវនឿទុកចិតតៃឱ្យបានែ្ពស់្ីសំណាកថ់ដគូទាងំ-
អស់រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា។ ជាមយួោនា វនរះ ការមកដល់ថនជំនួយ
ចិននរឹង�វងកើនលទ្ធភា្ និងមវធយាបាយការង្រ្មាីៗសព៉�់
សា្ថ �ន័ទាងំមូល។ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាបានរ�វ់្ដៃើមវព�ើ-
ពបាស់ iPad និង�វងកើតបាននូេទស្នេស័ិយការង្រ្មាីៗ
្ងខដរ។

វព្្ីវនរះ  ឯកឧតតៃមអគគាវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភាបាន
ខណនាឱំ្យពគ�អ់ងគាភា្ចំណុរះទាងំអស់ពតរូេវពតៀម្តៃល់វសវា
ទាងំឡាយ វដើម្ពីទពទងដ់ល់មែុង្រទាងំ៥រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា 
ព�ក�វោយសាមា រតីទទួលែុសពតរូេែ្ពស់៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក សួង �ញ្្ញ  រ�ូភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អធិ�តីកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរ�ុព�រខំែឧសភា

ទិដ្ឋភា្កិច្ចព�ជំុ�ូកសរ�ុព�រខំែឧសភា និងវលើកទិសវៅការង្រខែមិ្ ុនា
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សករេមាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាអំគ្គម�ខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា 
ចូ�ររួេកិច្ចព្រជុំ ្ិង្ិធមីផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្តិ៍  ទី៣០  ខែឧសភា   ឆ្នា ២ំ០១៩
គណៈកមមាការខកទពមងក់ារពគ�ព់គងហិរ ្្ញ េត្ថុសាធារណៈ
ថនអគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បានវ�ើកកិច្ចព�ជំុ វពកាម
អធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា 
វដើម្ពីតរួត្ិនិត្យ និង្ិភាកសាវលើ៖ ១-្ិនិត្យ្ិភាកសាខ្ន-
ការសកមមាភា្រមួដំណាកក់ាលទី៣ CAP3-2022 ២-ខ្នការ
សកមមាភា្លមអែតិMAP3-2020 និង៣-សូចនាករសមទិ្ធកមមា
គន្រឹរះ KPI2020 វពកាមកមមាេធិីខកទពមងក់ារពគ�ព់គងហិរ ្្ញ េត្ថុ
សាធារណៈ វៅសាលព�ជុំ្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ
ជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុសដៃី្ី ការខ�ងខចក និងវព�ើពបាស់
ឥណទានចំណាយសដៃី្ី ឧ�ត្ថម្ភធន វោយ៉នការចូលរមួ
្ីអគគានាយកទាងំ�ី  និងអងគាភា្រាក់្ ន័្ធ  វៅសាលព�ជុំ
្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជាអធ�ិ-
តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុសតៃី្ី  ្ិនិត្យ  និង្ិភាកសាវលើគវព៉ង
្េកិារ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភាព�រឆំ្នា ២ំ០២០ និង�ញ្ហា វ្្ងៗ វៅ
សាល្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជាអធិ�-
តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុសតៃី្ី  ការ្ិនិត្យវលើវសចកតៃីពរាងកមមាេធិី
េគគា�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល�ឋមសព៉�ម់្រនតៃីរាជការពក�ែណ្ឌ ្មាី
ថនអគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា និងខ្នការព�តិ�តតៃិព�រំ
ឆ្នា ២ំ០១៩ ថនពក�ែណ័្ឌ យុទ្ធសា្រសតៃ�ច្ចុ�្ននាកមមា(២០១៨-
២០២៤) វៅសាល្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគគាវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញជា
អធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុសតៃី្ី ការវពតៀមវរៀ�ចំកមមាេធិី�ណតៃុ រះ-
�ណាតៃ ល�ឋមសព៉�ម់្រនតៃីរាជការពក�ែណ័្ឌ ្មាី  ថនអគគា-
វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភានាវ្លខាងមុែ  វៅសាល
្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។






