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នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង 

៨:០០នាទី គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបានវរៀបចំ

កិច្ចពបជំុវពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់របស់ សវមតៃចេបិុល-

វសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជា វោយ៉នរវបៀបវារៈរមួ៉ន៖ 

១- ពិនិត្យ និងស ម្រេច  មលីស ំម ណីរបស់គណៈករេ្មការ-

ទី៤្ពរឹទ្ធសភា សុំដាក ់មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការ្បឆាំង

ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធរេហា្បល័យ 

មៅក្នុងរ មប ៀបវារៈននសរេ័យ្បជុមំ�ើកទី៥្ពរឹទ្ធសភា នីតិ-

កាលទី៤។

២- ពិនិត្យ និងស ម្រេច  មលីស ំម ណីរបស់គណៈករេ្មការ-

ទី២្ពរឹទ្ធសភា សុំដាក់ មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការ្បឆាំង

ការសម្្ត ្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន មេរវករេ្ម មៅក្នុងរ មប ៀបវារៈ

ននសរ័េយ្បជុំ មលីកទី៥្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៣- ពិនិត្យ និងស ម្រេច  មលីសំ ម ណីរបស់គណៈករេ្មការ-

ទី៦្ពរឹទ្ធសភា សុំដាក ់មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការជួយគ្្

មៅវិញ មៅរេក ផ្្កច្បាប់ក្នុងវិស័យ្ពហ្មទណ្ឌ មៅក្នុងរ មប ៀប-

វារៈននសរេ័យ្បជុមំ�ើកទី៥្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៤- ពិនិត្យ និងស ម្រេច  មលីសំ ម ណីរបស់គណៈករេ្មការ-

ទី៧្ពរឹទ្ធសភា សុំដាក ់មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការអនុរេ័ត

យល់្ពរេឱ្យ្ពរះរាជាណាច ្កករេ្នុជា ចូលជាភាគី ននអនុ-

សញ្្ទ ី្កុង ផបែន ស្ីពីកិច្ចការរារសា្្នដអក្សរសាសស្ និង

សិល្បៈ ឆា្្ំ១៨៨៦ និងវមិសាធនករេ្មឆា្្ំ១៩៧៩ មៅក្នុង

រ មប ៀបវារៈននសរេ័យ្បជុំមលីកទី៥្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

៥- កំណត់រ មប ៀបវារៈ និងកាលបរមិចឆេទបន្សរេ័យ្បជុំ

មលីកទី៥ ្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

បនា្ទ ប់្ ីបាន្ិនិត្យ និង្ិភាកសារចួមក គណៈក ម៉ា ធិការ

អចិថ្រនតៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបានកំណតយ់កថ្ងៃអង្គា រ ទី១៦ ខែ

មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង៨:០០នាទីព រ្ឹក វដើម្បីនតៃ

សមយ័ពបជំុវលើកទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ វោយ៉ន

រវបៀបវារៈ្ិនិត្យ និងឱ្យវោបល់វលើវសចកតៃីពរាងចបាប់

ទាងំបនួខាងវលើ។

(អត្ថបទ៖ វទ្ មករា និងរូបភា្៖ គង ់ោោ រនី)

ព្រឹទ្ធសភារ�ៀបចំកិច្ចពបជុំគណៈកម្មា ធិកា�អចិន្ត្រៃយ៍

សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាដរឹកនាកិំច្ចពបជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនដៃយ៍

ពបជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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ព្រឹទ្ធសភា្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យរោបលរ់លើរសចករៃតីពរាងចបាប់សខំា្់ៗចំ្ ួ្ ៤

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ទី១៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង

៨:០០នាទី ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាបានបនតៃ

សមយ័ពបជំុវលើកទី៥ព រ្ឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ វពកាមអធិបតី-

ភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់របស់សវមតៃចេបិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុំ

ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វោយ៉ន

េតតៃ៉នស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចូលរមួចំនួន៥៨រូប។

អងគាពបជំុបានដំវណើ រការតាមរវបៀបវារៈចំនួន៤រមួ៉ន៖

រ មប ៀ បវារៈទី១៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល ់មលី មសចក្ី្រាង

ច្បាប់ស្ីពី ការ្បឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយ

អាវុធរេហា្បល័យ។

ឯកឧតតៃម សខុ ឥសា្ ពបធានគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធ-

សភាបានរាយការណ៍ជូនអងគាពបជំុពជាបថា វសចកតៃីពរាង

ចបាបវ់នរះតាកខ់តងវ�ើងកនាុងវោលបំណងធានាការពបឆ្ងំ

ហិរញ្ញប្ទានដល់ការរកីសាយភាយអាេុធមហាពបល័យ

វោយកំណតអ់ំ្ីេធិានការបង្កា រ ទបស់ាកា ត ់ប្រង្កា ប និងលុប

បំបាតហ់ិរញ្ញប្ទានដល់ការរកីសាយភាយអាេុធមហា-

ពបល័យ។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះ ៉នេសិាលភា្អនុេតតៃចំវរារះ

រាល់សកមមាភា្ហិរញ្ញប្ទានដល់ការរកីសាយភាយអាេុធ

មហាពបល័យវៅកនាុងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

វសចកដៃីពរាងចបាបវ់នរះ ៉ នសារសំខានស់ព៉បក់ាររារ

សុចរតិភា្ថនពប្ន័្ធហិរញ្ញ េត្ថុវៅពបវទសកម្ពុជា កនាុងការ

ទបស់ាកា តក់ារវពបើពបាស់ពប្ន័្ធហិរញ្ញ េត្ថុវោយអនាកស អ៉ា ត

ពបាក ់ពទ្្យសម្តដៃិខដលទទួលបាន្ីសកមមាភា្ែុសចបាប់

និងជំរុញពបសិទ្ធភា្ថនការអនុេតតៃការបង្កា រ ទបស់ាកា ត ់ប្រង្កា ប

និងលុបបំបាតច់វំរារះការផដៃល់ហិរញ្ញប្ទានដល់ការរកី

សាយភាយអាេុធមហាពបល័យ ខដលវធវើឱ្យេនិាសអនដៃរាយ

ដល់សនដៃិភា្ សនដៃិសុែ និងភា្សុែដុមរមនារបស់ពបជា-

្លរដ្ឋកម្ពុជា កដូ៏ចជារបស់មនុស្សជាតិទាងំមូល ។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះតាកខ់តងវ�ើង៉ន៨ជំ្ូក និង

២៤៉ពតា ពតរូេបានរដ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

អនុមត័យល់ព្មជាវលើកដំបូងចំនួន១១៩សំវ�ងថនចំនួន

ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីថ្ងៃទី៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ

២០២០ នាសមយ័ពបជំុវលើកទី៤ រដ្ឋសភានីតិកាលទី៦។

សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាជាអធិបតីភា្កនាុងការបនតៃសមយ័ពបជំុវលើកទី៥ 

ឯកឧតតៃម សុែ ឥសាន វ�ើងអានរបាយការណ៍



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
3

ឯកឧតតៃម រកើត �ទិ្ធ រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងយុតតៃិធម ៌អមវោយ

ថានា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃជីានែ់្ពស់ និងម្រនតៃីជំនាញ បានអវញជ ើញ

មកការរារវសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះ។

អងគាពបជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យវោបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបាបទ់ាងំមូលវោយឥតខកខពប

ចំនួន៥៨សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី២៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មល ីមសចក្ី្រាង

ច្បាប់ស្ីពី  ការ្បឆាំងការសម្្ត ្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន 

មេរវករេ្ម។

ឯកឧតតៃម ជា រជដ្ឋ ពបធានគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 

បានរាយការណ៍ជូនអងគាពបជំុពជាបថា វសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះ

៉នវោលបំណងធានាពបឆ្ងំការស អ៉ា តពបាក ់និងហិរញ្ញ -

ប្ទានវភរេកមមា វោយកំណតអ់ំ្ ីេធិានការពតរួត្ិនិត្យ បង្កា រ 

ទបស់ាកា ត ់ប្រង្កា ប និងលុបបំបាតក់ារស អ៉ា តពបាក ់និងហិរញ្ញ -

ប្ទានវភរេកមមា។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះបានផតៃល់នូេអត្ថពបវោជនជ៍ាវពចើន

រមួ៉នដូចខាងវពកាម៖

-ធានាសុចរតិភា្ថនពប្ន័្ធធនាោរ និងហិរញ្ញ េត្ថុ វោយ

សារពប្ន័្ធធនាោរបានវដើរតួនាទីោោ ងសំខានក់នាុងការ

ពបមូល និងបនាលា ស់ទីមូលនិធិកនាុងវោលបំណងទបស់ាកា ត់

ការវពបើពបាស់ពប្ន័្ធហិរញ្ញ េតតៃុ វោយអនាកស អ៉ា តពបាក ់និង

ពទ្្យសម្តតៃិ ខដលទទួលបាន្ីសកមមាភា្ែុសចបាប ់វដើម្ី
អនុេតតៃ ឬោពំទសកមមាភា្វភរេកមមា។

-បងកាលក្ខណៈង្យពសរួលកនាុងការពគបព់គងអាជីេកមមា 

ពគបព់គងចលនាសាចព់បាកក់នាុងអាជេីកមមា បវងកាើនទំនុកចិតតៃ

ទីផសារ និងជំរុញពប្ន័្ធពបកួតពបខជងពតរឹមពតរូេពសបតាម

ពប្ន័្ធវសដ្ឋកិច្ចទីផសារ។ 

-ធានាសនតៃិសុែ សុេត្ថិភា្សងគាម កនាុងការបង្កា រ និងទប-់

សាកា ត ់រាល់ការពបព រ្ឹតតៃបទវលមាើសនានា ្ិវសសអំវ្ើវភរេកមមា

ខដលអាចបងកាវពោរះថានា កដ់ល់សនតៃិសុែ និងសុេត្ថភិា្ពបជា-

្លរដ្ឋ។

-្ពងរឹងយនតៃការអនុេតតៃនច៍បាបឱ់្យកានខ់ត៉នពបសិទ្ធភា្

តាមរយៈការោកទ់ណ្ឌ កមមាដូចជា៖ ទណ្ឌ កមមាខាងេនិយ័ និង

ព្ហមាទណ្ឌ  រមួទាងំ (ទណ្ឌ កមមាវលើនីតិបុគគាល)។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះ តាកខ់តងវ�ើង៉ន៩ជំ្ូក និង

៤៧៉ពតា ពតរូេបានរដ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

ទិដ្ឋភា្សមយ័ពបជំុវលើកទី៥

ឯកឧតតៃម ជា វជដ្ឋ វ�ើងអានរបាយការណ៍
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អនុមត័យល់ព្មជាវលើកដំបូងចំនួន១១៨សំវ�ង ថនចំនួន

ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីថ្ងៃទី៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ

២០២០ នាសមយ័ពបជំុវលើកទី៤ រដ្ឋសភានីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម រកើត �ទិ្ធ រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងយុតតៃិធម ៌អមវោយ

ថានា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃជីានែ់្ពស់ និងម្រនតៃីជំនាញ បានអវញជ ើញ

មកការរារវសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះ។

អងគាពបជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យវោបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបាបទ់ាងំមូលវោយឥតខកខពប

ចំនួន៥៨សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី៣៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មល ីមសចក្ី្រាង

ច្បាប់ស្ីពី ការជួយគ្្មៅវិញ មៅរេក ផ្្កច្បាប់ក្នុងវិស័យ

្ពហ្មទណ្ឌ។

ឯកឧតតៃម អ៊ុក ប៊ុ្ រឈឿ្ ពបធានគណៈកមមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បានរាយការណ៍ជូនអងគាពបជំុពជាបថា វសចកតៃី
ពរាងចបាបវ់នរះកំណតអ់ំ្ីការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមកខផនាក

ចបាបក់នាុងេស័ិយព្ហមាទណ្ឌ  រវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

និងរដ្ឋបរវទស ទាកទ់ងនរឹងដំវណើ រការនីតេិធិីនានារាក់្ ន័្ធ

នរឹងបទវលមាើសព្ហមាទណ្ឌ  ព្មទាងំការបងកាក ការចាបយ់ក 

និងការរ រឹបអូសពទ្្យ កនាុងវោលបំណងវដើម្ី្ ពងរឹង និង

្ពងីកកិច្ចសហពបតិបតតៃិការអនតៃរជាតិ។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះតាកខ់តងវ�ើង៉នគុណពបវោ-

ជនក៍នាុងការធានាដល់ការអនុេតតៃសំវណើ សំុជំនួយខផនាកចបាប់

និងការអនុេតតៃសន្ធិសញ្្ញ នានាសតៃី្ី ការជួយ�ោនា វៅេញិវៅ

មកខផនាកចបាបក់នាុងេស័ិយព្ហមាទណ្ឌ  ជាការបវងកាើតឱ្យ៉ន

នីតិេធិថីផ្ទកនាុងមយួចបាស់លាស់ បំវ្ញបខន្ថមឱ្យពកមនីតេិធិី
ព្ហមាទណ្ឌ  និងជាមូលោ្ឋ នគតិយុតតៃមយួជាកល់ាកខ់ដល

បវពមើដល់ការ្ពងរឹង និងការ្ពងីកកិច្ចសហពបតិបតតៃិការខផនាក

ចបាបក់នាុងេស័ិយព្ហមាទណ្ឌ ជាមយួនរឹងពបវទសជាមតិតៃ វោយ

ឈរវលើវោលការណ៍ថនការវោរ្អធិបវតយ្យ និងផល

ពបវោជនោ៍នា វៅេញិវៅមក។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះតាកខ់តងវ�ើង៉ន៦ជំ្ូក ៤ខផនាក 

៧អនុខផនាក និង៉ន៤៤៉ពតា ពតរូេបានរដ្ឋសភាថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា អនុមត័យល់ព្មជាវលើកដំបូងចំនួន១០៨

សំវ�ងថនចំនួនស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីថ្ងៃទី៥

ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសមយ័ពបជំុវលើកទី៤ រដ្ឋសភា 

នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម រកើត �ទិ្ធ រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងយុតតៃិធម ៌អមវោយ

ថានា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃជីានែ់្ពស់ និងម្រនតៃជីំនាញ ថនពកសួងយុតតៃិ-

ធម ៌បានអវញជ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះ។

អងគាពបជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យវោបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបាបទ់ាងំមូលវោយឥតខកខពប

ចំនួន៥៨សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ មប ៀបវារៈទី៣៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មល ីមសចក្ី្រាង

ច្បាប់ស្ីពី ការអនរ័ុេតយល់្ពរេឱ្យ្ពរះរាជាណាច្កករ្េនុជា

ចូលជាភាគី ននអនុសញ្្ទ ្ីកុង ផបែនស្ីពី កិច្ចការរារសា្្នដ

អក្សរសាសស ្និងសិល្បៈឆា្្ំ១៨៨៦ និងវមិសាធនករេ្មឆា្្ំ

ឯកឧតតៃម អ៊ុក ប៊ុនវឈឿន វ�ើងអានរបាយការណ៍ ឯកឧតតៃម វកើត រទិ្ធ វ�ើងការរារវសចកដៃីពរាងចបាប់
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១៩៧៩ ។
ឯកឧតតៃម ម៉ុម ជរឹមហ៊ុយ ពបធានគណៈកមមាការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភា បានរាយការណ៍ជូនអងគាពបជំុពជាបថា អនុសញ្្ញ
ទពីករុងខបន៊សតៃី្ី កិច្ចការរារសានា ថដអក្សរសា្រសតៃ និងសិល្ៈ 
វ ត្ៃ តជាសំខានវ់លើការការរារសានា ថដអក្សរសា្រសតៃ សិល្ៈ
និងេទិយាសា្រសតៃ ជូនដល់អនាកនិ្ន្ធ ឬអនាកបវងកាើតសានា ថដទាងំ-
អស់ ការវលើកកម្ពស់នូេសា្ថ នភា្របស់អនាកនិ្ន្ធ ឬអនាកបវងកាើត
សានា ថដ ការ្ពងរឹង្ពងីកគុណភា្ចំវណរះដរឹងវលើេស័ិយ
អបរ់ ំពសាេពជាេ អភេិឌ្ឍ បវងកាើនធនធានមនុស្ស និងការ
ជំរុញការោពំទវលើកស្ទួយ និងអភេិឌ្ឍនឧ៍សសាហកមមាថចនា
ពបឌិត។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះនរឹងរមួចខំណកធានាចវំរារះកិច្ច-
ការរារសានា ថដរបស់អនាកនិ្ន្ធ និងវលើកកម្ពស់ការបវងកាើត
សានា ថដ្មាីៗ ខ្មវទៀត វលើកកម្ពស់ចំវណរះដរឹងចំវណរះវធវើថន
កិច្ចការខតងនិ្ន្ធ និងការបវងកាើតសានា ថដវផ្សងៗ ទាងំអក្សរ-

សា្រសតៃ សិល្ៈ និងេទិយាសា្រសតៃ ព្មទាងំវលើកទរឹកចិតតៃអនាក
និ្ន្ធ អនាកពសាេពជាេ អនាកបវងកាើតសានា ថដ ឱ្យែិតែំផលិតសានា ថដ
្មាីៗកានខ់តវពចើន វពកាមការការរារ្ីរដ្ឋ។ 

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះពតរូេបានរដ្ឋសភាថនព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជាអនុមត័យល់ព្មជាវលើកដំបូងចំនួន១០៦
សំវ�ងថនចំនួនស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីថ្ងៃទី៥
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ នាសមយ័ពបជំុវលើកទី៤ រដ្ឋសភា
នីតិកាលទី៦។

វលាកជំទាេ រ�ឿង សកណុា រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងេប្ធម ៌
និងេចិិពតសិល្ៈ អមវោយថានា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃីជានែ់្ពស់ និង
ម្រនតៃីជំនាញ បានអវញជ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបាបវ់នរះ។

អងគាពបជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យវោបល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបាបទ់ាងំមូលវោយឥតខកខពប
ចំនួន៥៨សំវ�ង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល៕

(អត្ថបទ៖ វទ្ មករា និងរូបភា្៖ គង ់ោោ រនី)

ស៉ជកិ ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា វលើកថដអនុមត័វសចកដៃីពរាងចបាប់

វលាកជំទាេ វភឿង សកុណា វ�ើងការរារវសចកដៃីពរាងចបាប់ឯកឧតតៃម មោុម ជរឹមហុ៊យ វ�ើងអានរបាយការណ៍
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សរមរៃចពបធា្ព្រឹទ្ធសភាទទួលជួបឯកអគ្គ�ដ្ឋទូតទតីម�័រេរសរៃ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង
៩:០០នាទី សវមតៃចេបិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បានទទួលជួបសេនា-
ការជាមយួនរឹងឯកឧតតៃម Ermenegildo “Kupa” Lopes 

ឯកអគគារដ្ឋទូតេសិាមញ្ញ  និងវ្ញសមត្ថភា្ ថនសាធារណរដ្ឋ
ពបជាធិបវតយ្យទីមរ័វ�វសតៃ ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

សវមតៃចេបិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបានសខមតៃងនូេ
វសចកតៃីរកីរាយ និងសាវ គមនច៍វំរារះឯកឧតតៃមឯកអគគារដ្ឋទូត
ជា្មាមីតៃងវទៀត បនា្ទ ប់្ ីឯកឧតតៃមបានអវញជ ើញមកជូនសារតាងំ
កាល្ីថ្ងៃទី១៥ ខែវមសា ឆ្នា ២ំ០២០។ សវមតៃចពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតៃងការអបអរសាទរចំវរារះឯកឧតតៃម 
ខដលពតរូេបានឯកឧតតៃមពបធានាធិបតីថនសាធារណរដ្ឋពបជា-
ធិបវតយ្យទីមរ័វ�វសតៃខតងតាងំជាឯកអគគារដ្ឋទូតេសិាមញ្ញ  និង
វ្ញសមត្ថភា្ថនសាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យទីមរ័វ�វសតៃ 
ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។ សវមតៃច៉នជំវនឿវជឿជាកថ់ា 

កនាុងអាណតតៃិវបសកកមមារបស់ឯកឧតតៃម ឯកឧតតៃម្ិតជានរឹង
ែិតែំពបរឹងខពបងវដើម្ី្ ពងរឹង  និង្ពងីកនូេទំនាកទ់ំនង
មតិតៃភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតៃិការរវាងពបវទសទាងំ្ីរឱ្យ
កានខ់ត៉នការរកីចវពមើន និងរ រឹង៉ខំ្មវទៀត វដើម្ជីា
គុណពបវោជនស៍ព៉បព់បជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម  Ermenegildo “Kupa” 

Lopes បានខ្លាងអំណរគុណោោ ងពជាលវពរៅចំវរារះសវមតៃច
ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានចំណាយវ្លវេលាដ៏៉ នតថមលា
អនុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃមចូលជួបសខមតៃងការគួរសម និងសូម
អរគុណសវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ខដលអនុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម
បានចូលជូនសារតាងំកនាុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នា ខំែមារនាវ្ល
កនលាងវៅ។ ឯកឧតតៃមឯកអគគារដ្ឋទូតកប៏ានវាយតថមលាែ្ពស់
ចំវរារះថានា កដ់រឹកនាពំគបលំ់ោបថ់នព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
ខដល៉នយុទ្ធសា្រសតៃ និងេធិានការោោ ងលអាកនាុងការពគបព់គង 
និងទបស់ាកា តក់ាររកីរាលោលថនជំងឺកូេដី-១៩ ចំវរារះពបជា-
ជនកម្ពុជា ជា្ិវសសសា្ថ នទូត និងនិស្សតិទីមរ័វ�វសតៃ 
ខដលកំ្ុងសិកសាវៅពបវទសកម្ពុជា បានទទួលនូេការ
ពគបព់គងដល៏អាពបវសើរផងខដរ។

ឯកឧតតៃមឯកអគគារដ្ឋទូតបានខ្លាងអំណរគុណោោ ងពជាល-
វពរៅចវំរារះការោពំទរបស់ពបវទសកម្ពុជា ចវំរារះស៉ជិកភា្
របស់ពបវទសទីមរ័វ�វសតៃជាស៉ជិករបស់អាស៊ាន ស៉-
ជិកអងគាការរាណិជជកមមា្ិភ្វលាក (WTO) និងស៉ជិក
អនតៃរសភាអាស៊ាន (AIPA)។ ឯកឧតតៃមបានបញ្ជ កថ់ា កនាុង
ពកបែណ័្ឌ អងគាការសហពបជាជាតិ ពបវទសទីមរ័វ�វសតៃ 
ខតងខតោពំទដល់ជំហររបស់ពបវទសជាស៉ជិកអាស៊ាន
ទាងំអស់ ជា្ិវសសខតងខតោពំទដល់ជំហររបស់ព្រះរាជា-

ឯកឧតតៃម Ermenegildo “Kupa” Lopes និងសវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា            

គណៈពបតិភូទីមរ័វ�វសដៃ និងថានា កដ់រឹកនាអំគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរមួកនាុងជំនួបសេនាការ
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ណាចពកកម្ពុជាខដលជាស៉ជិកអាស៊ាន វហើយវនរះគឺជា
នវោបាយការបរវទសដរ៏ រឹង៉រំបស់ពបវទសទីមរ័វ�វសតៃ។

ឯកឧតតៃមឯកអគគារដ្ឋទូតបានបញ្ជ កថ់ា កនាុងអាណតតៃិថន
វបសកកមមាការទូតរបស់ឯកឧតតៃមវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
ឯកឧតតៃមនរឹងែិតែំជំរុញនូេទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតិតៃ-
ការរវាងសភាថនពបវទសទាងំ្ីរ តាមរយៈការ ល្ា ស់បតៃូរ
ដំវណើ រទស្សនកិច្ចរបស់ថានា កដ់រឹកនាថំនសា្ថ បន័នីតិប្ញ្ញតិតៃ
ថនពបវទសទាងំ្ីរ ព្មទាងំសហពបតិបតតៃិការបវច្ចកវទស។

ឯកឧតតៃមឯកអគគារដ្ឋទូតបានជព៉បជូនសវមតៃចពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភាពជាបថា អគគាសនាងការនគរបាលទីមរ័វ�វសតៃចង់
ឱ្យ៉នកិច្ចសហពបតិបតតៃិការលអាជាមយួនរឹងអគគាសនាងការនគរ-
បាល ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ខាងការបណតៃុ រះបណាតៃ ល
ជំនាញសនតៃិសុែ និងភាសាអងវ់គលាស។

សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ្លាងអំណរគុណនូេពបសា-
សនដ៍ល៏អាពបថ្របស់ឯកឧតតៃមឯកអគគារដ្ឋទូត។ សវមតៃចបាន
រលំរឹកអំ្ីទំនាកទ់ំនងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
និងសាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យទីមរ័វ�វសតៃ ខដលពតរូេបាន
ភាជ បទ់ំនាកទ់ំនងការទូតចាបត់ាងំ្ីថ្ងៃទី២៩ ខែកកកាោ ឆ្នា ំ
២០០២ វហើយសាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យទីមរ័វ�វសតៃ 
បានវបើកនិវេសនោ្ឋ នដំបូងវៅកម្ពុជា វៅថ្ងៃទី២ ខែកុមៈ្ 
ឆ្នា ២ំ០១៥។ ចាបត់ាងំ្ីវ្លវនារះមកទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ 
និងកិច្ចសហពបតិបតតៃកិាររវាងពបជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ 
៉នការរកីចវពមើនឥតឈបឈ់រតាមរយៈថនការ ល្ា ស់បតៃូរ
ដំវណើ រទស្សនកិច្ចថនថានា កដ់រឹកនាជំានែ់្ពស់ ថានា កដ់រឹកនាកំំ្ ូល 
និងម្រនតៃីជំនាញតាមសា្ថ បន័នានាវៅេញិវៅមកជាបនតៃបនា្ទ ប ់
កដូ៏ចជាតាមរយៈថនការោពំទោនា វៅេញិវៅមកកនាុងពកបែណ័្ឌ
កិច្ចសហពបតិបតតៃកិារអនតៃរជាតិ ជា្ិវសសកនាុងស៉គម
អាស៊ាន កដូ៏ចជាកនាុងអងគាការសហពបជាជាតិ។ ជាមយួោនា
វនារះ ពបវទសទាងំ្ីរកប៏ានចុរះហត្ថវលខាវលើអនុស្សរណៈ
វោគយល់ោនា ថនកិច្ចព្មវព្ៀងសតៃី្ីវសដ្ឋកិច្ច រាណិជជកមមា 
បវច្ចកវទស និងការង្រផងខដរ។

សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ្លាងអំណរគុណចំវរារះ
ឯកឧតតៃមឯកអគគារដ្ឋទូត ខដលបានវាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះការ
ពគបព់គងការរកីរាលោលថនជំងឺកូេដី-១៩ វៅព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា វោយចាតទុ់កថា វនរះគឺជាការវលើកទរឹកចិតតៃ
ោោ ងវកលាៀេកាលា ដល់ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល និង
ពបជាជនកម្ពុជា។ កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធ-

សភាបានខ្លាងអំណរគុណដល់ទរឹកចិតតៃដព៏បថ្របស់ឯកឧតតៃម 
ខដលកាល្ីវ្ល្មាីៗ វនរះបានផតៃល់អំវណាយជា ោ៉ ស់ និង
ទរឹកលាងថដដល់អគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ចូីលរមួ
បង្កា រ និងទបស់ាកា តក់ាររកីរាលោលថនជំងឺកូេដី-១៩។ 

សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានសាវ គមនច៍វំរារះវោលបំណង
ខដលចងឱ់្យ៉នកិច្ចសហពបតិបតតៃិការលអារវាងអគគាសនាងការ
នគរបាលថនសាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យទីមរ័វ�វសតៃ និង
អគគាសនាងការនគរបាលថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានវាយតថមលាែ្ពស់ចវំរារះ
លទ្ធផលថនជំនួបសេនាការរវាងឯកឧតតៃម និងសវមតៃចអគគា-
មហាវសនាបតីវតវជា  ហ៊ុ្  សស្  នាយករដ្ឋម្រនតៃីថន
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា និងជំនួបសេនាការជាមយួនរឹងម្រនតៃី
ជានែ់្ពស់របស់កម្ពុជានាវ្លកនលាងវៅ។ សវមតៃចពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភាបានខ្លាងអំណរគុណចំវរារះឯកឧតតៃមឯកអគគារដ្ឋ
ទូតខដល៉នបំណងចូលរមួវលើកកម្ពស់ទំនាកទ់ំនង និង
កិច្ចសហពបតិបតតៃិការរវាងព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា និងសភាថន
សាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យទីមរ័វ�វសតៃ។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមសវមតៃច ្្ទ ល់ សវមតៃច
បានវពតៀមែលាួនជានិច្ចវដើម្វីធវើកិច្ចសហពបតិបតតៃិការដជិ៏តសនាិទ្ធ
ជាមយួនរឹងឯកឧតតៃមឯកអគគារដ្ឋទូត កដូ៏ចជាសា្ថ នទូតថន
សាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យទីមរ័វ�វសតៃ ពបចាពំ្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា វដើម្វីលើកកម្ពស់ទំនាកទំ់នង និងកិច្ចសហ-
ពបតិបតតៃិការលអារវាងពបជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ។ 

សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានជូន្រឯកឧតតៃមឯកអគគារដ្ឋទូត
សូមឱ្យ៉នសុែភា្លអាបរបិូរណ៍ និងទទួលបានវជាគជយ័
កនាុងវបសកកមមាការទូតវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា៕

(អត្ថបទ៖ នុត សច្ចៈ និងរូបភា្៖ គង ់ោោ រនី)

សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា            ្ តរូបអនុសសាេរយីជាមយួនរឹងឯកឧតតៃម Ermenegildo “Kupa” Lopes
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សរមរៃចពបធា្ព្រឹទ្ធសភា
ទទួលជួបឯកអគ្គរាជទូតកម្ុជារទើបសតងតាងំថមាតីចំ្ួ្៩�បូ

នារវសៀលថ្ងៃទី៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង
១៥:00នាទី វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា សវមតៃចេបិុលវសនាភកតៃ ី
សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
បានអនុញ្្ញ តឱ្យឯកអគគារាជទូតេសិាមញ្ញ  និងវ្ញសមត្ថភា្
ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាវទើបខតងតាងំ្មាីពបចាពំបវទស
នានាចំនួន៩រូប ចូលជួបសខមតៃងការគួរសម និងសំុអនុសាសន៍
ខណនាមំុននរឹងវចញដំវណើ រវៅបំវ្ញភារកិច្ច។ ស៉សភា្
ឯកអគគារាជទូត្មាទីាងំ៩រូបរមួ៉ន៖ ឯកឧតតៃម កា្់ ផា�ទិ្ឌ 
ឯកអគគារាជទូតពបចាចំពកភ្អងវ់គលាស ឯកឧតតៃម តា្់ វុដ្្ឋ  
ឯកអគគារាជទូតពបចាសំាធារណរដ្ឋខស៊ប៊ ីឯកឧតតៃម ម្ស 
គរឹមរហង ឯកអគគារាជទូតពបចាសំាធារណរដ្ឋតួកគី ឯកឧតតៃម 
រកត រសាផា្ ់ឯកអគគារាជទូតពបចាសំាធារណរដ្ឋបារាងំ 
វលាកជំទាេ រោង សគុន្្ធ � តី ឯកអគគារាជទូតពបចាសំាធា-
រណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យពបជា៉និតឡាេ ឯកឧតតៃម រសៀង 
ប៊ុ្វុធ ឯកអគគារាជទូតពបចាសំាធារណរដ្ឋពបជា៉និត-
ពបជាធិបវតយ្យកូវរ ោ វលាកជំទាេ សែ្ សាវ្តី ឯកអគគា-

រាជទូតពបចាសំាធារណរដ្ឋសហ្ន័្ធអាលលាឺមោង ់ឯកឧតតៃម 
អុតីវ ហ៊ង ឯកអគគារាជទូតពបចាសំាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូ វណសីុ 
និងឯកឧតតៃម សខុ រខឿ្ ឯកអគគារាជទូតពបចាសំាធារណ-
រដ្ឋសិង្ហបុរ។ី

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម  កា្់ ផា�ទិ្ឌ តំណាង
ឯកអគគារាជទូតទាងំអស់បានវបតៃជាញា ចិតតៃវៅចំវរារះមុែសវមតៃច
ពបធានព រ្ឹទ្ធសភាថា នរឹងែិតែំពបរឹងខពបងបវពមើពបវទសជាតិ 
និងពបជា្លរដ្ឋខែមារ បវំ្ញការង្រការទូត វដើម្ី្ ពងរឹង និង
្ពងីកខ្មវទៀតនូេទំនាកទ់ំនងវទវភាគី ្ហុភាគី ជំរុញ
ការង្រការទូត វសដ្ឋកិច្ច វទសចរណ៍ និងេប្ធមជ៌ាតិខែមារ 
ខដលជាកិច្ចការមយួ្មាីវដើម្ផី្ស្វផសាយអំ្ីការរកីចវពមើន 
សកាតៃ នុ្លថនេប្ធម ៌ពបថ្ណីជាតិដថ៏្លាថាលា វដើម្វីលើកកម្ពស់
កិតយានុភា្ជាតិ ការរារបូរណភា្ទរឹកដី ការរារឯករាជ្យភា្ 
្ន្យល់អំ្ីឆន្ទៈលអាបរសុិទ្ធ និងសភា្ការណ៍្ិត ថនព្រះ-
រាជាណាចពកកម្ពុជា ការរារផលពបវោជនថ៍នពបជា្លរដ្ឋ
ខែមារ រមួទាងំ្លករខដលកំ្ុងវធវើការវៅវពរៅពបវទស។

សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា            ទទួលជួបឯកអគគារាជទូតកម្ពុជាវទើបខតងតាងំ្មាី

ឯកអគគារាជទូតខែមារទាងំ៩រូបចូលជួបសខមតៃងការគួរសម
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សវមតៃចេបិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបានសខមតៃងនូេការ
អបអរសាទរចំវរារះឯកឧតតៃម វលាកជំទាេទាងំ៩រូប ខដល
ពតរូេបានព្រះមហាក្សពតពតាស់បង្គា បខ់តងតាងំជាឯកអគគា-
រាជទូត្មាីពបចាពំបវទសទាងំ៩ ខដលវនរះជាកិតតៃិយសសព៉ប់

្្ទ ល់ែលាួន សព៉បព់គរួសារ សងគាម និងពបវទសជាតិ។ កនាុង
អាណតតៃិបំវ្ញវបសកកមមាការទូត សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា
បាន ត្ៃ វំផញាើចវំរារះឯកឧតតៃម វលាកជំទាេទាងំ៩រូប ពតរូេយកចិតតៃ
ទុកោកដូ់ចតវៅ៖

-ពតរូេកាតៃ បឱ់្យជាបនូ់េនវោបាយការបរវទសរបស់ព្រះរា-
ជាណាចពកកម្ពុជា វហើយចាតត់ាងំអនុេតតៃឱ្យដំវណើ រការវៅ
បានរលូន និង៉នពបសិទ្ធភា្។ 

-សូមយកចិតតៃទុកោកែ់ិតែំពបរឹងខពបង្ពងរឹង្ពងីកនូេ
ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតៃកិារវលើពគបេ់ស័ិយរវាង
ពបវទសកម្ពុជា និងពបវទសសាម ីខដលឯកឧតតៃម វលាកជំទាេ
វធវើជាឯកអគគារាជទូត។

-កាតៃ បជ់ាបព់គបស់ភា្ការណ៍របស់ពបវទសជាតិវយើង ក៏
ដូចជាសភា្ការណ៍អនតៃរជាតិ ខដល៉នការរាក់្ ន័្ធនរឹង
ពបវទសជាតិវយើង សំវៅ និងបងកាលក្ខណៈង្យពសរួល
សព៉បវ់យើងផ្ស្វផសាយជូនពបជា្លរដ្ឋថនព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា ខដលកំ្ុងរស់វៅ វធវើការង្រវៅពបវទសខដល
ឯកឧតតៃម វលាកជំទាេវធវើជាឯកអគគារាជទូត។

-សូមយកចិតតៃទុកោកក់ាតៃ បព់គបស់ភា្ការណ៍ ខដល
វកើត៉នវ�ើងវៅពបវទសខដលឯកឧតតៃម វលាកជំទាេវធវើ
ជាឯកអគគារាជទូត វហើយជូន្ត័៌៉ នទាងំអស់វនារះមកដល់
ពបវទសជាតិវយើងេញិវដើម្ពីជាប ឬកវ៏ដើម្ី៉ នវោល-
ការណ៍ និងេធិានការជាការរ រឹតចំណងមតិតៃភា្ សាមគគាីភា្ 
និងកិច្ចសហពបតិបតតៃិការជាមយួនរឹងបណាតៃ ពបវទសទាងំអស់
វនារះ។

-សូមែិតែំពបរឹងខពបងឱ្យ៉នការ ល្ា ស់បតៃូរទស្សនកិច្ចរវាង
ថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូល ថានា កដ់រឹកនាជំានែ់្ពស់ ម្រនតៃីជំនាញតាម
សា្ថ បន័នានា និងែិតែំឱ្យ៉នកិច្ចសហពបតិបតតៃិការ ល្ា ស់បតៃូរ
ខាងវសដ្ឋកិច្ច រាណិជជកមមា េនិិវោគ វទសចរណ៍ អបរ់ ំ
េប្ធម ៌បវច្ចកវទស។ល។ វដើម្ជីាគុណពបវោជនស៍ព៉ប់
ពបវទសទាងំសងខាង កដូ៏ចជាគុណពបវោជនស៍ព៉ប់
ពបវទសកម្ពុជា។

សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជ កថ់ា បច្ចុប្ននាវនរះ 
សភា្ការណ៍្ិភ្វលាក និងអនតៃរជាតិ បាននរឹងកំ្ ុង
ខពបពបរួលោោ ងសមាុគសាមា ញ និងពបកបវោយវពោរះថានា ក ់ដូចវនរះ 
សូមឯកឧតតៃម វលាកជំទាេ ពតរូេ៉នការពបរុងពបយត័នាែ្ពស់
កនាុងការវធវើនវោបាយការទូតជាមយួនរឹងបណាតៃ ពបវទស
ទាងំអស់ ទាងំពកបែណ័្ឌ វទវភាគី និង្ហុភាគី ព្មទាងំ
ជាមយួនរឹងសា្ថ បន័អនតៃរជាតិនានា ពតរូេគិតគូរ្ិចារណាឱ្យបាន
មោតច់ត ់ជា្ិវសសមុនវធវើអវីមយួ ពតរូេ៉នការរាយការណ៍ 
និងសំុវោបល់ខណនាំ្ ីពកសួងអាណា្យាបាល ឬ្ី
រាជរោ្ឋ ភបិាលឱ្យបានចបាស់លាស់។

កនាុងនាមឯកអគគារាជទូតទាងំអស់ ឯកឧតតៃម កា្់ ផា�ទិ្ឌ 
បានសនយាថា នរឹងែិតែំអនុេតតៃតាមអនុសាសនខ៍ណនាដំ៏
ែ្ពងែ់្ពស់របស់សវមតៃចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា និងែិតែំផ្ស្វផសាយ
នូេកិតយានុភា្ពបវទសជាតិ ្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំនងសហ-
ពបតិបតតៃកិារជាមយួនរឹងពបវទស ្៉ច ស់ផ្ទរះ និងឯកអគគារាជទូត 
រដ្ឋទូតពបវទសវផ្សងៗវទៀត និងែិតែំទាកទ់ាញជំនួយថន
ពបវទសជាមតិតៃ េនិិវោគិន អនាកវទសចរឱ្យមកកម្ពុជាកានខ់ត
វពចើន វដើម្វីលើកកម្ពស់វសដ្ឋកិច្ច សងគាម ថនព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជាឱ្យកានខ់តរកីចវពមើនវ�ើងខ្មវទៀត៕

(អត្ថបទ៖ នុត សច្ចៈ និងរូបភា្៖ គង ់ោោ រនី)

ទិដ្ឋភា្ភា្កនាុងជំនួបសេនាការ
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ោនា ក់ដរឹកន្ពំ្រឹទ្ធសភាជួបសរំណះសណំាលជាមួយ្រឹង
ពបជា្ល�ដ្ឋ ្ិងចូល�មួ្ិធតីរែសេងៗ

2នាលាងៃ ចថ្ងៃវៅរ ៍ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតៃច

េបិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា បានអវញជ ើញចូលរមួរខំលកទុក្ខជាមយួនរឹង

ពករុមពគរួសារស្វលាក ឈិ្  ឈាង េរីសិល្ករខផនាក

អាថយោ វៅវគហោ្ឋ នថនស្ ផ្ទរះវលែ២ ផលាូេវលែ៦១៦ ភូមិ

១៨ សង្កា តប់រឹងកក២់ ែណ្ឌ ទួលវោក រាជធានីភនាវំ្ញ។

2រវសៀលថ្ងៃអង្គា រ ទី១៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតៃច

េបិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា បានអវញជ ើញចូលរមួរខំលកទុក្ខជាមយួនរឹង

ពករុមពគរួសារស្វលាក សុិ្  ចិពតា ពបធាននាយកោ្ឋ ន

ហិរញ្ញ េត្ថុ ថនអគគាវលខាធិការោ្ឋ នពករុមពបរឹកសាធមមានុញ្ញ  វៅ

ផ្ទរះវលែ ៨០-៨២ ផលាូេA១៥(បុរវីបោងហួតបរឹងវសានា ) សង្កា ត់

និវរាធ ែណ្ឌ ចបារអំវៅ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ទី២៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតៃច

េបិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា បានអវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាល និង

សួរសុែទុក្ខម្រនតៃី និងអាជាញា ធរសង្កា តវ់ោករកា ែណ្ឌ ខព្ក-

វៅនា  រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ទី២៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ សវមតៃច

េបិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា បានអវញជ ើញចូលរមួរខំលកទុក្ខជាមយួនរឹង

ពករុមពគរួសារស្វលាក រសង សាញ ់វៅសង្កា តស់្ទរឹង-

៉នជយ័ទី១ វៅភូមឫិស្ស ីសង្កា តស់្ទរឹង៉នជយ័ទី១ ែណ្ឌ

៉នជយ័ រាជធានីភនាវំ្ញ៕
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គណៈកមមាកា�ទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភាចូល�មួកិច្ចពបជុនំ្ន្

2ឯកឧតតៃម ជា រជដ្ឋ ពបធានគណៈកមមាការទី២
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញដរឹកនាកិំច្ចពបជំុសដៃី្ី៖

-កិច្ច្ិភាកសាការង្រវលើ៖ ១-របាយការណ៍សកមមាភា្
ការង្រ និងទិសវៅការង្ររបស់គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា
វលខាធិការោ្ឋ នអមពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគ
ទី១ និងវលខាធិការោ្ឋ នគណៈកមមាការពកមសីលធមស៌ភា 
២-ការង្រតាមរយៈកមមាេធិីហ្ូសម (ZOOM) របស់គណៈ-
កមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា វលខាធិការោ្ឋ នអមពករុមស៉ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី១ និងវលខាធិការោ្ឋ នគណៈ-
កមមាការពកមសីលធមស៌ភា ៣-សំណូម្របនតៃខ្រកសា ការរារ
សុែភា្ និងទបស់ាកា តក់ាររកីរាលោលថនជំងឺកូេដី-១៩
នាថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជំុគណៈ-
កមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ការវពតៀមវរៀបចំការង្រ វដើម្ី្ ិនិត្យសិកសាវសចកតៃី
ពរាងចបាបខ់ដលជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកមមាការ និងបញ្្ហ
វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំ
គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-កិច្ចពបជំុរវាងគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹង
តំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម រកើត �ទិ្ធ 
រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងយុតតៃិធម ៌វដើម្ី្ ិនិត្យសិកសាវលើវសចកដៃី

ពរាងចបាប ់សតៃី្ីការពបឆ្ងំការស អ៉ា តពបាក ់និងហិរញ្ញប្-
ទានវភរេកមមា នាថ្ងៃទី១១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាល
ពបជំុ្ិវសសេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

-កិច្ច្ិភាកសាការង្រវលើ៖ ១-ការវពតៀមចុរះវបសកកមមា
របស់គណៈកមមាការកនាុងចវនាលា រះសមយ័ពបជំុព រ្ឹទ្ធសភា ២-ការ
វពតៀមវរៀបចំវេទិការបស់ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូម-ិ
ភាគទី១ ៣-ការវពតៀមចុរះសួរសុែទុក្ខ និងសំវណរះសំណាល
ពបជាជន នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំ
គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃមបណ្ឌិ ត ម៉ុង ឫទ្ធតី ពបធានគណៈកមមាការ
ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញដរឹកនាកិំច្ចពបជំុគណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា៖

-វដើម្ី្ ិនិត្យវលើការផ្ស្វផសាយអំ្ ីលទ្ធផលថនកិច្ចពបជំុ
គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា សតៃី្ីការវធវើេចិារណកមមា
្េកិាព្រឹទ្ធសភា និងបញ្្ហ វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០ វៅសាលពបជំុគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

-វដើម្ី្ ិនិត្យវលើ៖ ១-បូកសរុបលទ្ធផលការង្ររបស់
គណៈកមមាការពបចាខំែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ២-បូកសរុប
លទ្ធផលការង្ររបស់គណៈកមមាការពបចាឆំ៉សទី១ ឆ្នា ំ
២០២០ ៣-្ិភាកសាអំ្ីកមមាេធិីចុរះវបសកកមមា វដើម្វីឈវង-
យល់អំ្ីេឌ្ឍនភា្ការង្ររបស់ពកសួងខដលរាក់្ ន័្ធនរឹង



សកម្មភាពគណៈកម្មការ12
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

េស័ិយជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកមមាការ ៤-បញ្្ហ វផ្សងៗ 
នាថ្ងៃទី២៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជំុគណៈ-
កមមាការទី៣េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម សខុ ឥសា្ ពបធានគណៈកមមាការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញដរឹកនាកិំច្ចពបជំុ៖

-ថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសាវលើវសចកដៃី
ពរាងចបាបស់ដៃី្ី ការពបឆ្ងំហិរញ្ញប្ទានដល់ការរកីសាយ-
ភាយអាេុធមហាពបល័យ នាថ្ងៃទី១០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ 
វៅសាលពបជុំគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី២) វដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសា
វលើវសចកដៃីពរាងចបាបច់ំនួន៤៖ ១-្ិនិត្យសំវណើ របស់
រដ្ឋសភា សំុ្ិនិត្យ និងឱ្យវោបល់វលើវសចកដៃីពរាងចបាប់
សដៃី្ី ការពបឆ្ងំហិរញ្ញប្ទានដល់ការរកីសាយភាយអាេុធ
មហាពបល័យ ២-្ិនិត្យសំវណើ របស់រដ្ឋសភា សំុ្ិនិត្យ 
និងឱ្យវោបល់វលើវសចកដៃីពរាងចបាបស់ដៃី្ី ការពបឆ្ងំការ

ស អ៉ា តពបាក ់និងហិរញ្ញប្ទានវភរេកមមា ៣-្ិនិត្យសំវណើ
របស់រដ្ឋសភា សំុ្ិនិត្យ និងឱ្យវោបល់វលើវសចកដៃីពរាង-
ចបាបស់ដៃី្ី ការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមកខផនាកចបាបក់នាុងេស័ិយ
ព្ហមាទណ្ឌ  ៤-្ិនិត្យសំវណើ របស់រដ្ឋសភា សំុ្ិនិត្យ និង
ឱ្យវោបល់វលើវសចកដៃីពរាងចបាបស់ដៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្ម
ឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាចូលជាភាគីថនអនុសញ្្ញ ទពីករុង
ខបន៊ សដៃី្ីកិច្ចការរារសានា ថដអក្សរសា្រសដៃ និងសិល្ៈឆ្នា ំ
១៨៨៦ និងេវិសាធនកមមាឆ្នា ១ំ៩៧៩ នាថ្ងៃទី១១ ខែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

-រវាងអនតៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹងតំណាង
រាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម រកើត �ទិ្ធ រដ្ឋម្រនដៃ ី
ពកសួងយុតតៃិធម ៌វដើម្ី្ ិនិត្យសិកសាវលើវសចកដៃីពរាងចបាប់
សដៃី្ី ការពបឆ្ងំហិរញ្ញប្ទានដល់ការរកីសាយភាយអាេុធ
មហាពបល័យ នាថ្ងៃទី១២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាល
ពបជំុ្ិវសសព្រឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ
ទតី បូរ៉ាសុតី ពបធានគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ
ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសា
វលើ៖ ១-បូកសរុបរបាយការណ៍សកមមាភា្ការង្រពបចាខំែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ២-្ិនិត្យអំ្ីការវរៀបចំរចនាសម្ពន័្ធ
បខន្ថម្មារីបស់អគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ៣-បញ្្ហ វផ្សងៗ
វៅសាលពបជុំគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។
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2ឯកឧតតៃម អ៊ុក ប៊ុ្រឈឿ្ ពបធានគណៈកមមា-
ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញដរឹកនាកិំច្ចពបជំុ៖

-គណៈកមមាការ វដើម្ចីាតត់ាងំឱ្យ៉នស៉ជិកគណៈ-
កមមាការ ន៉ា ក ់សហការជាមយួពករុមវលខាធិការោ្ឋ នអម-
គណៈកមមាការ វដើម្វីធវើវសចកតៃីពរាងរបាយការណ៍្ិនិត្យ 
សិកសាវលើវសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ីការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមក
ខផនាកចបាបក់នាុងេស័ិយព្ហមាទណ្ឌ  ជាជំហានដំបូងជូនគណៈ-
កមមាការ នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំ
គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៣) វដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសា
វលើ៖ ១-វសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ីការពបឆ្ងំហិរញ្ញប្ទាន
ដល់ការរកីសាយភាយអាេុធមហាពបល័យ ២-វសចកតៃី
ពរាងចបាប ់សតៃី្ីការពបឆ្ងំការស អ៉ា តពបាក ់និងហិរញ្ញប្-
ទានវភរេកមមា ៣-វសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ីការជួយ�ោនា វៅេញិ 
វៅមក ខផនាកចបាបក់នាុងេស័ិយព្ហមាទណ្ឌ  ៤-វសចកតៃីពរាងចបាប់
សតៃី្ីការអនុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចូល
ជាភាគីថនអនុសញ្្ញ ទីពករុងខបន៊ សតៃី្ីកិច្ចការរារសានា ថដអក្សរ
សា្រសតៃ និងសិល្ៈឆ្នា ១ំ៨៨៦ និងេវិសាធនកមមាឆ្នា ១ំ៩៧៩ 
នាថ្ងៃទី១០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជំុគណៈ-
កមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

-គណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិនិត្យវលើវសចកតៃីពរាងរបាយការណ៍
ជាជំហានដំបូងរបស់ស៉ជិកគណៈកមមាការ និងវលខាធិ-
ការោ្ឋ នអមគណៈកមមាការ ទទួលបន្ទុកវធវើវសចកតៃីពរាង
របាយការណ៍វលើវសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ីការជួយ�ោនា វៅ
េញិវៅមកខផនាកចបាបក់នាុងេស័ិយព្ហមាទណ្ឌ  ជាជំហានដំបូង
ជូនគណៈកមមាការ វដើម្ពីបជំុសវពមច នាថ្ងៃទី១១ ខែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

-រវាងអនតៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹងតំណាង
រាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម រកើត �ទិ្ធ រដ្ឋម្រនដៃី
ពកសួងយុតតៃិធម ៌វដើម្ី្ ិនិត្យសិកសាវលើវសចកដៃីពរាងចបាប់

សដៃី្ីការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមកខផនាកចបាបក់នាុងេស័ិយព្ហមាទណ្ឌ  
នាថ្ងៃទី១២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលសិកា្ខ សាលា
បណាណា ល័យព្រឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម ម៉ុម ជរឹមហ៊ុយ ពបធានគណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញដរឹកនាកំិច្ចពបជំុ៖

-ខណនាមំ្រនតៃីវលខាធិការោ្ឋ នអមគណៈកមមាការ វដើម្ី
ចាតខ់ចងការង្រសិកសាពសាេពជាេ ឯកសាររាក់្ ន័្ធនរឹង
វសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ីការអនុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជាចូលជាភាគីថនអនុសញ្្ញ ទីពករុងខបន៊ សតៃី្ី
កិច្ចការរារសានា ថដអក្សរសា្រសតៃ និងសិល្ៈឆ្នា ១ំ៨៨៦ និង
េវិសាធនកមមាឆ្នា ១ំ៩៧៩ នាថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០
វៅសាលពបជុំគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិនិត្យ ្ិភាកសាវលើវសចកតៃី
ពរាងចបាប ់សតៃី្ីការអនុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា ចូលជាភាគីថនអនុសញ្្ញ ទីពករុងខបន៊ សតៃី្ីកិច្ចការរារ
សានា ថដអក្សរសា្រសតៃ និងសិល្ៈឆ្នា ១ំ៨៨៦ និងេវិសាធនកមមា
ឆ្នា ១ំ៩៧៩ នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាល
ពបជំុគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាមយួនរឹងម្រនតៃីបវច្ចកវទសខផនាកចបាប ់ថនពកសួងេប្ធម ៌
និងេចិិពតសិល្ៈ វដើម្សីាតៃ បប់ទបង្្ហ ញ និងការពសាយបំភលាឺ
បឋមវលើវសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ីការអនុមត័យល់ព្មឱ្យ
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាចូលជាភាគីថនអនុសញ្្ញ ទីពករុង
ខបន៊ សតៃី្ីកិច្ចការរារសានា ថដអក្សរសា្រសតៃ និងសិល្ៈឆ្នា ំ
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១៨៨៦ និងេវិសាធនកមមាឆ្នា ១ំ៩៧៩ នាថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-វដើម្ី្ ិនិត្យឯកសាររដ្ឋបាល និងវធវើការសិកសាលមអាតិ
វលើែលារឹមសារទាងំមូលថនវសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ីការអនុមត័
យល់ព្មឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចូលជាភាគីថនអនុ-
សញ្្ញ ទពីករុងខបន៊ សតៃី្ីកិច្ចការរារសានា ថដអក្សរសា្រសតៃ និង
សិល្ៈឆ្នា ១ំ៨៨៦ និងេវិសាធនកមមាឆ្នា ១ំ៩៧៩ នាថ្ងៃទី៨ 
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជំុគណៈកមមាការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ កនាុងការទទួលវសចកតៃីពរាងចបាប ់
សតៃី្ីការអនុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចូល
ជាភាគីថនអនុសញ្្ញ ទីពករុងខបន៊ សតៃី្ីកិច្ចការរារសានា ថដអក្សរ
សា្រសតៃ និងសិល្ៈឆ្នា ១ំ៨៨៦ និងេវិសាធនកមមាឆ្នា ១ំ៩៧៩ 
វដើម្ី្ ិនិត្យសិកសា និងវធវើរបាយការណ៍ជូនគណៈក ម៉ា ធិការ
អចិថ្រនតៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅ
សាលពបជុំគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៤) វដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសា
វលើ៖ ១-វសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ីការពបឆ្ងំហិរញ្ញប្ទាន
ដល់ការរកីសាយភាយអាេុធមហាពបល័យ ២-វសចកតៃីពរាង
ចបាបស់តៃី្ីការពបឆ្ងំការស អ៉ា តពបាក ់និងហិរញ្ញប្ទាន
វភរេកមមា ៣-វសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ីការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមក
ខផនាកចបាបក់នាុងេស័ិយព្ហមាទណ្ឌ  ៤-វសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ី
ការអនុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចូលជា
ភាគីថនអនុសញ្្ញ ទពីករុងខបន៊ សតៃី្ីកិច្ចការរារសានា ថដអក្សរ-
សា្រសតៃ និងសិល្ៈឆ្នា ១ំ៨៨៦ និងេវិសាធនកមមាឆ្នា ១ំ៩៧៩ 
នាថ្ង្ៃ ុធ  ទី១០  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០២០  វៅសាលពបជុំ
គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-រវាងអនតៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹងតំណាង
រាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាវំោយវលាកជំទាេ រ�ឿង សកណុា 
រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងេប្ធម ៌និងេចិិពតសិល្ៈ វដើម្ី្ ិភាកសាសិកសា
វលើវសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ីការអនុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា ចូលជាភាគីថនអនុសញ្្ញ ទពីករុងខបន៊ សតៃី្ី
កិច្ចការរារសានា ថដអក្សរសា្រសតៃ និងសិល្ៈឆ្នា ១ំ៨៨៦ និង
េវិសាធនកមមាឆ្នា ១ំ៩៧៩ នាថ្ងៃទី១១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ 
វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម គង់ 
សារាជ ពបធានគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធាន
ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពករុមទី៥បានអវញជ ើញដរឹកនាកំិច្ចពបជំុ
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ថផ្ទកនាុងពករុមទី៥ តាមពប្ន័្ធេវីដអូ (ZOOM) វដើម្ី្ ិនិត្យ
្ិភាកសាវលើ៖ ១-វសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ីការពបឆ្ងំហិរញ្ញប្-
ទានដល់ការរកីសាយភាយអាេុធមហាពបល័យ ២-វសចកតៃី
ពរាងចបាប ់សតៃី្ីការពបឆ្ងំការស អ៉ា តពបាក ់និងហិរញ្ញប្ទាន
វភរេកមមា ៣-វសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ីការជួយ�ោនា វៅេញិវៅមក
ខផនាកចបាបក់នាុងេស័ិយព្ហមាទណ្ឌ  ៤-វសចកតៃីពរាងចបាប ់សតៃី្ី
ការអនុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចូលជាភាគី
ថនអនុសញ្្ញ ទីពករុងខបន៊ សតៃី្ីកិច្ចការរារសានា ថដអក្សរសា្រសតៃ 
និងសិល្ៈឆ្នា ១ំ៨៨៦ និងេវិសាធនកមមាឆ្នា ១ំ៩៧៩។

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ម៉ម 
ប៊ុ្ ន្ង ពបធានគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ
ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិនិត្យឆលាងរបាយ-
ការណ៍សកមមាភា្ការង្រ និងរបាយការណ៍្េកិាពបចាខំែ
មិ្ ុនា និងវលើកទិសវៅការង្របនតៃ វៅសាលពបជុំគណៈ-
កមមាការទី១០ ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម រខៀវ 
មុត អនុពបធានគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ
ជួបពបជំុជាមយួនរឹងឯកឧតតៃម រោក ឆាយ អគគាវលខា-
ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា សតៃី្ីការវពតៀមពបជំុ្ិវពោរះវោបល់
ជាកខ់សតៃងតាមតំបនក់ារវាយតំថល Covid-19 និងវោលវៅ
អភេិឌ្ឍពបកបវោយចីរភា្  (SDGs)  តាមរយៈ  Video 

conference វៅសាលពបជុំគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម អាយ 
ខ្ អនុពបធានគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធាន
ពករុមមតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹងសភាសាធារណរដ្ឋពបជា-
ធិបវតយ្យពបជា៉និតឡាេ បានអវញជ ើញដរឹកនាកំិច្ចពបជំុ
ថផ្ទកនាុងពករុមមតិតៃភា្ វដើម្ផី្ស្វផសាយអំ្ ីលទ្ធផលថនកិច្ចពបជំុ
គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា សតៃី្ីការវធវើេចិារណកមមា
្េកិាព្រឹទ្ធសភា និងបញ្្ហ វផ្សងៗ វៅសាលពបជុំគណៈ-
កមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៧  ខែឧសភា  ឆ្នា ២ំ០២០  ឯកឧតតៃម 
ម៉្្់ រឈឿ្ អនុពបធាន និងឯកឧតតៃម រៅ ឆ្ ស៉-
ជិកគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញជួប្ិភាកសា
ការង្រជាមយួនរឹងម្រនតៃីស៉គមអនាកនិ្ន្ធខែមារ វដើម្សីាតៃ ប់
របាយការណ៍អំ្ីេឌ្ឍនភា្ការង្រ បញ្្ហ ពបឈម និង
សំណូម្រ វៅសាលពបជំុគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា៕

 កា�ទទួលរាក្យបណរៃរឹ ង

2កនាុងអ�ុំងខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០វនរះ ព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលរាក្យបណតៃរឹ ងចំនួន១០ករណី វធវើលិែិតអនតៃរាគមន៍
វៅពកសួង សា្ថ បន័រាក់្ ន័្ធវដើម្វីោរះពសាយចំនួន៧ករណី វធវើកំណតប់ង្្ហ ញរាក្យបណតៃរឹ ងចំនួន៨ករណី និងកំ្ ុង
្ិនិត្យសិកសាចំនួន៣ករណី ព្មទាងំទទួលឯកសាររាក្យបណតៃរឹ ងខដលពកសួង សា្ថ បន័រាក់្ ន័្ធចមលាងជូនមកគណៈកមមាការ 
វដើម្ជូីនពជាបចំនួន៧ករណី៕
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សម្ជិកសម្ជិកាព្រឹទ្ធសភាចុះបំរ្ញកា�ងា�រៅតាមបណាដា �ូមិភាគទាងំ៨

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម យង៉់
សសម ពបធានណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញជួប
សំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃំុ វៅកនាុងពសរុក
ចិពតបុរ ីវែតតៃពកវចរះ។

2នាថ ង្ៃទី៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ជា រជដ្ឋ 
ពបធានគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធានពករុម
ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី១ (រាជធានីភនាវំ្ញ) 
បានអវញជ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុការង្រជាមយួនរឹង
ពករុមពបរឹកសាែណ្ឌ ខសនសុែ ពករុមពបរឹកសាសង្កា តព់កាងំធនាង ់នាយ
នគរបាលបោុសតៃិ៍រដ្ឋបាល និងថានា កដ់រឹកនាភំូមកិនាុង សង្កា តព់កាងំ-
ធនាង ់វដើម្សីាតៃ បវ់សចកតៃីរាយការណ៍អំ្ ីដំវណើ រការេេិឌ្ឍថន
ស៉ហរណកមមាការោិល័យជំនាញវៅកនាុងរចនាសម្ពន័្ធ្មាី
ថនរដ្ឋបាលែណ្ឌ ខសនសុែ និងពបមូល្ត័៌៉ នអំ្ីការង្រ
អនុេតតៃខផនការអភេិឌ្ឍនម៍ូលោ្ឋ ន និងបញ្្ហ ពបឈមនានា
វដើម្វីពតៀមវរៀបចំវេទិកាភូមភិាគទី១នាវ្លខាងមុែ ព្ម-
ទាងំផ្ស្វផសាយអំ្ ីេធិានការទបស់ាកា តក់ារឆលាងរកីរាលោល
ជំងឺកូេដី-១៩ វៅសាលាសង្កា តព់កាងំធនាង ់ែណ្ឌ ខសនសុែ 
រាជធានីភនាវំ្ញ។

2ឯកឧតតៃមបណ្ឌិ ត ម៉ុង ឫទ្ធតី ពបធានគណៈកមមាការ
ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖                                         

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខ ព្មទាងំខណនាំ
ពបជា្លរដ្ឋកំុវពបើខផ្សងរកឃមាុ ំវដើម្បីង្កា រវភលាើងវឆរះថព្ វៅ
ភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៨ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ
ចុរះ្ិនិត្យវមើលការង្រតភាជ បប់ណាតៃ ញទរឹកសាអា ត ្ីទំនបទ់រឹក
អនលាង់្ រ័ពបខេង៧.០០០ខមោពត ទុវោទរឹកមែុកាត០់.២ខមោពត 
ខដលអាចនាទំរឹកបានពប៉ណជា១០០ខមោពតគូបកនាុង១វ ោ៉ ង 
វដើម្យីកមកវពសាចដំណាំកសិកមមា កសិឧសសាហកមមា និង

បំវ្ញតពមរូេការវពបើពបាស់របស់ពបជាជនវៅកនាុងតំបនអ់ភ-ិ
េឌ្ឍនក៍សិវទសចរណ៍មោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ វៅភនាខំសនដី ពសរុក
សំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ វៅកនាុង
តំបនអ់ភេិឌ្ឍនក៍សិវទសចរណ៍មោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ វៅភនា-ំ
ខសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៩ និង
ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងម្រនតៃីរាជការ និងពករុម
ការង្របវច្ចកវទសសា្ថ បនាវហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធផលាូេពករុងកនាុង
វែតតៃព្រះសីហនុ វៅវែតតៃព្រះសីហនុ វពកាមអធិបតីភា្ដ៏
ែ្ពងែ់្ពស់របស់សវមតៃចអគគាមហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុ្ សស្
នាយករដ្ឋម្រនតៃី ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១ ខែ
មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចុរះ្ិនិត្យវមើលការង្រសា្ថ បនាផលាូេ្មាី១ខែ្សចាកវ់រៅសូ៊
DBST ខដល៉នពបខេង៦.៤០០ខមោពត និង្ិនិត្យវមើល
ការង្រតបណាតៃ ញទរឹកពបខេង៧.០០០ខមោពត មក្ីពបឡាយ
ទរឹកអនលាង់្ រ័ យកមកវពសាចដំណាំកសិកមមា កសិឧសសា-
ហកមមា និងបំវ្ញតពមរូេការវពបើពបាស់ដល់ពបជា្លរដ្ឋវៅ
កនាុងតំបនអ់ភេិឌ្ឍនក៍សិវទសចរណ៍មោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ វៅ
ភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី៤ ខែមិ្ ុនា
ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យស្វលាកពគរូ ស៊ា រខមរា អាយុ
៤១ឆ្នា  ំខដលបានទទួលមរណភា្វោយវរាោរាធ វៅ
ពសរុកកណាតៃ លស្ទរឹង វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ វៅឃុំ
ខកេផុស ពសរុកស្ទរឹងហាេ វែតតៃព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី៥ ទី៧ 
ទី១៤ និងថ្ងៃទី២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ
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ព្មទាងំចុរះ្ិនិត្យវមើលការង្រតភាជ បប់ណាតៃ ញទរឹកសាអា ត 
មក្ីទំនបទ់រឹកអនលាង់្ រ័ពបខេង៧.០០០ខមោពត ៉ នសភា្
ផលាូេលំចាស់ពទរុឌវពទាម ខដលជាព្រះរាជអំវណាយសវមតៃចឪ
សវមតៃចខមោ សាងសងវ់�ើងកាល្ីឆ្នា ២ំ០០៧ និងឱ្យពករុម
ការង្រវពគឿងចពកឈូសឆ្យកិនបង្្ហ ប ់វដើម្ជីួយ�សពមរួល
ចរាចរណ៍ជូនពបជា្លរដ្ឋ វៅភូមបិនាលា សអាិត ឃុំរលំាងចក 
ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ទទួល និងពបវគនចង្្ហ នវ់្លព រ្ឹក វ្លថ្ងៃពតង ់ព្ម-
ទាងំពបវគនបច្ចយ័ព្រះសង្ឃចំនួន១០៩អងគា ខដលបាននិមនតៃ
មក្ីវែតតៃតាខកេ មកទស្សនាតំបនអ់ភេិឌ្ឍនក៍សិវទស-
ចរណ៍មោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ វៅភនាខំសនជយ័ ពសរុកសំវរាងទង 
វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាមយួនរឹងកមមាករោកូំនវឈើចពមរុរះ ចំនួន៥០០០
វដើម និងចុរះ្ិនិត្យវមើលការង្រសាងសងវ់ហោ្ឋ រចនាសម្ពន័្ធ
នានាមយួចំនួន វៅខាងវជើងជួរភនាបំូកវោ វែតតៃព្រះសីហនុ 
នាថ្ងៃទី១៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាមយួនរឹងកមមាករោវំដើមដូងពកអូប ចំនួន៣០
វដើម វៅកនាុងតំបនអ់ភេិឌ្ឍនក៍សិវទសចរណ៍មោុង ឫទ្ធីខសន-
ជយ័ ភនាខំសនជយ័ ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី
២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-និមនតៃ និងពបវគនចង្្ហ នវ់្លព រ្ឹក និងពបវគនបច្ចយ័
ព្រះសង្ឃចំនួន៥៦អងគា ខដលគងច់ាពំ្រះេសសាវៅេតតៃបរឹងខានា  
ភូមសំិវរាងវជើងភនា ំឃុំខសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ
និមនតៃទស្សនកិច្ចតំបនក់សិវទសចរណ៍ មោុង ឫទ្ធី ខសនជយ័ 
នាថ្ងៃទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ទទួលឯកឧតដៃម ឃងួ រពសង អភបិាលថនគណៈអភ-ិ
បាលរាជធានីភនាវំ្ញ អវញជ ើញមកទស្សនាតំបនក់សិវទស-
ចរណ៍ មោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ ព្មទាងំបានឧបត្ថម្វដើមកវការះ 
ផ្ចរឹក ផ្ចរឹករាងំ ្ ពង កន្ទួតថព្ រការខដក វឈើពកម និងវដើមវឈើ
វផ្សងៗវទៀត យកវៅោវំៅរាជធានីភនាវំ្ញ វៅភនាខំសនជយ័ 
ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០២០។

2វលាកជំទាេ ទតី បូរ៉ាសុតី ពបធានគណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល និងនាយំកទរឹកអាល់កុលបាញ់
លាងស អ៉ា តថដ ្េកិាមយួចំនួន វពបងរ រឹត វពបងកូឡា ោ៉ ស់
ជូនពករុមពបរឹកសាពសរុក្ញាឮ  វែតតៃកណាតៃ ល  និងឧបត្ថម្ដល់

សាលាពសរុកនូេថានា េំតីាមនី កខន្សងវសើមជូតថដ និង ោ៉ ស់
មយួចំនួន ព្មទាងំអវញជ ើញថាវ យបងគាសួំរសុែទុក្ខព្រះសង្ឃ
វៅេតតៃព្រះសុគន្ធ៉នបុណ្យ (វៅេតតៃអនាកតាសរឹង្ហ) វដើម្សំុី
វសចកតៃីសុែ វសចកតៃចីវពមើន និងពតរួត្ិនិត្យការង្រជួសជុល
ខកលំអព្រះេហិារ  ឃុំផសារខដក ពសរុក្ញ្្ញ ឮ វែតតៃកណាតៃ ល 
នាថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-្ិនិត្យវមើលផលាូេជាតិវលែ៥១ ខដលបានសាងសងរ់ចួ
រាល់វហើយ វៅពសរុក្ញាឮ វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៦ ខែ
មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកវទៀនេសសា ទរឹកបរសុិទ្ធ ទរឹកខផលាវឈើ វពបងឆ្ ទរឹក-
សីុអុីេ ទរឹកពកអូបលាងបន្ទប ់ទរឹកពកអូបវបាកសំវលៀកបំរាក ់
ទរឹកពតវចៀកកា ំម ីនិងបច្ចយ័មយួចំនួន ពបវគនសវមតៃចព្រះ-
ឧតតៃមបញ្្ញ  ដូង ែង់ ព្រះវៅអធិការេតតៃខព្កពបាងំ និង
ព្រះពគរូ សតុ លតីរសឿ្ ព្រះវៅអធិការេតតៃខស្ង វៅពសរុក
្ញាឮ វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី១៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម អ៊ុក 
ប៊ុ្រឈឿ្ ពបធានគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបាន
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អវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាពសរុក
ត្ូងឃមាុ ំវែតតៃត្ូងឃមាុ ំ សតៃី្ីការអនុេតតៃវោលនវោបាយ-
េមិជ្ឈការ និងេសិហមជ្ឈការវៅថានា កវ់ពកាមជាតិ ការអនុេតតៃ
វោលនវោបាយភូម-ិឃំុ៉នសុេត្ថភិា្។

2នាថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ថ្ងៃទី១៧ និងថ្ងៃទី២៣ ខែ
មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតដៃម ម៉ុម ជរឹមហ៊ុយ ពបធានគណៈ-
កមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាល 
និងសួរសុែទុក្ខពករុមពបរឹកសាសង្កា ត ់នគរបាលរដ្ឋបាលបោុសតៃិ៍ 
និងពបជាការរារ វៅសាលាសង្កា តវ់ោករកា ែណ្ឌ ខព្ក-
វៅនា  សង្កា តវ់សានា រ សង្កា តប់រឹងធំ សង្កា តក់ំបូល ែណ្ឌ កំបូល 
រាជធានីភនាវំ្ញ។

2វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ពបធានគណៈកមមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម ទរឹម ែ្ វលខាធិការគណៈ-
កមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងនាយំកអំវណាយ
ជាស៉្រមយួចំនួន រមួ៉ន៖ ពក៉ សាប៊ូដំុលាងថដ ោ៉ ស់
អាល់កុល ម ីនិង្េកិាមយួចំនួន ជូនពករុមពបរឹកសាឃំុ នាយ-
នាយរងបោុសតៃិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃំុ និងថានា កដ់រឹកនាភំូមបិរឹង-
ជរ័ ភូមខិានា រ ភូមវិោករកា ភូមវិឈើទាល និងភូមថិព្ទរឹង វៅ
ឃុំថព្ទរឹង ពសរុកសីុធរកណាតៃ ល វែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី២៩ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងនាយំកអំវណាយ
ជាស៉្រមយួចំនួនរមួ៉ន៖ ពក៉ សាប៊ូដំុលាងថដ ោ៉ ស់
អាល់កុល ម ីនិង្េកិាមយួចំនួន ជូនពករុមពបរឹកសាពសរុក អភ-ិ

បាលពសរុក ពករុមពបរឹកសាឃំុ និងកងក ល៉ា ងំនគរបាលបោុសតៃិ៍រដ្ឋ-
បាលឃុំថព្វៅនា  ពសរុករារាងំ វែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី២៩ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ម៉ម ប៊ុ្ន្ង ពបធានគណៈកមមាការ
ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួម្រនតៃីពសរុក ឃុំ
វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតៃមនាយឧតតៃមវសនីយកិ៍តតៃបិណ្ឌិ ត 
ហុតីង ប៊ុ្ រហៀង ព្មទាងំបានឧបត្ថម្្េកិាមយួចំនួន
ដល់ថានា កដ់រឹកនាពំសរុកកណាតៃ លស្ទរឹង វដើម្ឧីបត្ថម្បនតៃដល់
ពបជា្លរដ្ឋពកីពក និងោពំទដល់យុទ្ធនាការពបយុទ្ធពបឆ្ងំ
នរឹងជំងឺកូេដី-១៩ វៅពសរុកកណាតៃ លស្ទរឹង វែតតៃកណាតៃ ល នា
ថ្ងៃទី២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាពសរុក
កណាតៃ លស្ទរឹង វដើម្វីឈវងយល់អំ្ីដំវណើ រការថនការអភ-ិ
េឌ្ឍភូម-ិឃុំ ការអនុេតតៃវោលនវោបាយភូម-ិឃុំ៉នសុេត្ថិ-
ភា្ និងបញ្្ហ ពបឈមនានា វៅពសរុកកណាតៃ លស្ទរឹង វែតតៃ
កណាតៃ ល នាថ្ងៃទី២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា  ំ២០២០ ឯកឧតតៃម រខៀវ
មុត អនុពបធានគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ
វៅចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យគពមបែ់ួប៧ថ្ងៃស្វលាក ម៉ក់ 
សងត វមភូមបិាែុងខាងវកើត ឃុំតាវភម ពសរុកពតាកំក ់វែតតៃ
តាខកេ។

2នាថ ង្ៃទី១៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ឈួ្
រេង អនុពបធានគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ
ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុការង្រជាមយួនរឹងពសរុករាមជរ វៅវែតតៃ
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ថព្ខេង។
2ឯកឧតតៃមសា្រសាតៃ ចារ្យបណ្ឌិ ត ចា្់ ណារ�ត៉ 

អនុពបធានគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖
-ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃុំ ពបធានភូមិ

និងពករុមការង្រ សតៃី្ីសា្ថ នភា្សងគាម សនតៃសុិែ និងការង្រ
បងកាបវងកាើនផល និងវពតៀមវរៀបចំរបាយការណ៍ចំណូល
ចំណាយមូលនិធិឃុំ និងលទ្ធផលការង្រ ៦ខែ វដើមឆ្នា  ំវៅ
ឃុំសុ៊ង ពសរុកសំ�ូត វែតតៃបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី៦ ខែមិ្ ុនា
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋខដលពត�បម់ក្ីពបវទស
ថ្ កំ្ ុងអនុេតតៃេធិានការចតាតៃ �ីស័ក និងេធិានការនានា
របស់ពកសួងសុខាភបិាល វៅភូមសុ៊ិង២ និងភូមចិំការវចក 
ពសរុកសំ�ូត វែតតៃបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី១៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាថ ង្ៃទី១៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម អាយ 
ខ្ អនុពបធានគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ
ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពករុមពបរឹកសាសង្កា ត់
ពករុងវែមរភូមនិ្ទសរុបចំនួន៣៤នាក ់វៅពករុងវែមរភូមនិ្ទ
វែតតៃវការះកុង។

2ឯកឧតដៃម ម៉្្់ រឈឿ្ អនុពបធានគណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖ 

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាសង្កា តទ់ាងំ
១០ និងគណៈអភបិាលែណ្ឌ ទួលវោក រាជធានីភនាវំ្ញ 
វដើម្ី្ ិនិត្យលទ្ធផលការង្របវពមើវសវា សំណូម្រ និង
វឆលាើយតបបានទានវ់្លជូនបងបអាូនពបជា្លរដ្ឋវៅមូលោ្ឋ ន
ជា្ិវសសវលើ៖ ១-អនុេតតៃនវ៍សចកតៃីខណនារំបស់ពកសួង
សុខាភបិាលពបឆ្ងំជំងឺកូេដី-១៩ ២-ពបតិបតតៃិការរ រឹតបនតៃរឹង
អនុេតតៃចបាបច់រាចរណ៍ផលាូេវោក ៣-អនុេតតៃនវ៍ោលនវោ-
បាយភូម-ិសង្កា ត់៉ នសុេត្ថិភា្ និងទិសវៅជាអាទិភា្
សព៉បខ់ែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ នាថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុពតរួត្ិនិត្យេឌ្ឍនភា្ការង្រស៉គម
មនុស្សចាស់ កនាុងសកមមាភា្រមួចខំណកជាមយួនរឹងអាជាញា ធរ
មូលោ្ឋ នពបយុទ្ធពបឆ្ងំជំងឺកូដ-១៩ និងបានជួយ�ឧបត្ថម្
្េកិាពទពទងព់បចាខំែមយួចំនួនជូនស៉គម វដើម្វីធវើសកមមា-
ភា្របស់ែលាួនកានខ់តសកមមា វៅសាលាសង្កា តទ់រឹកលអាកទី់២
ែណ្ឌ ទួលវោក រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០ ។

-ឧបត្ថម្អងការពកអូប មកីញ្ចប ់ពក៉ និង្េកិាមយួចំនួន
ជូនវលាកតា និងវលាកោយខដល៉នជំងវឺលើសឈាម 
្ិការវជើង វៅភូម៦ិ ភូម១ិ៣ និងបាន ត្ៃ វំផញាើឱ្យបនតៃរមួោនា
ខ្រកសាសុែភា្តាមការខណនារំបស់ពកសួងសុខាភបិាល 
សង្កា តទ់រឹកលអាកទី់២ ែណ្ឌ ទួលវោក រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃ
ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ។

-ផ្ស្វផសាយវសចកតៃីខណនា ំសតៃី្ីការបង្កា រ និងទបស់ាកា ត់
ការរាតតបាតជំងឺកូេដី-១៩ និងកំណតអ់តតៃសញ្្ញ ណកមមា
ពគរួសារពកីពកសំវៅបនតៃជួយ�ពបជា្លរដ្ឋជួបការលំបាក អនាក
៉នជំងឺ ចាស់ជរា ជន្ិការ និងជនង្យរងវពោរះ វៅែណ្ឌ
ទួលវោក រាជធានីភនាវំ្ញ និងម្រនតៃសីង្កា តទ់ាងំ១០ នាថ្ងៃទី១ 
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ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។
-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុជាមយួនរឹងវមភូមទិាងំ១៣ និងពករុម

ពបរឹកសាសង្កា តទ់រឹកលអាកទី់២ ែណ្ឌ ទួលវោក រាជធានីភនាវំ្ញ
វដើម្សីាតៃ ប ់ទទួល និងវោរះពសាយ សំណូម្រស៉គម
មនុស្សចាស់វៅមូលោ្ឋ ន វោយយកចិតតៃទុកោករ់មួោនា បនតៃ
ពបយុទ្ធបង្កា រទបស់ាកា តរ់លកទី២ ជំងឺកូេដី-១៩ និងវធវើបច្ចុ-
ប្ននាភា្ថនពគរួសារពកីពក ជនចាស់ជរា ជន្ិការ អនាកផ្ទុក
ជំងឺ វដើម្វីោរះពសាយឱ្យបានទានវ់្លកំណត ់នាថ្ងៃទី៥
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុជាមយួនរឹងវមភូមទិាងំ១៣ និងពករុម-
ពបរឹកសាសង្កា តទ់រឹកលអាកទី់២ ែណ្ឌ ទួលវោក រាជធានីភនាវំ្ញ 
វដើម្ផី្ស្វផសាយការង្រវធវើអតតៃសញ្្ញ ណកមមាជូនពបជា្ល-
រដ្ឋ វដើម្ពីបមូលទិននានយ័ ស៉្សន ៍និងកតព់តាចូលតាម
ពប្ន័្ធវអ�ិចពតរូនិក ពសបតាមការខណនារំបស់ពកសួង
ខផនការ និងបវពមើវោលនវោបាយឧបត្ថម្សព៉លបន្ទុក
ជូនពបជា្លរដ្ឋ ខដលកំ្ ុងពបឈមនរឹងការលំបាកែវរះខាត
វោយសារការរាតតបាតថនជំងឺកូេដី-១៩ នាថ្ងៃទី១៩ ខែ
មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ពរាក់ ចំរ� ើ្  អនុពបធានគណៈកមមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖ 

-ជួបសំវណរះសំណាល និងនាយំកអំវណាយរមួ៉ន៖
ោ៉ ស់៨០០ និងសាប៊ូ៨០០ដំុ ខចកជូនដល់កមមាករ កមមាការនិី 

ចំនួន៨០០នាក ់វៅវរាងចពក ថេ ោ ហ៊វុល ហាវ វមន (វែមបូឌា) 
អិលធីឌី ឃុំដំណាកអ់ំ្ិល ពសរុកអងគាសនាួល វែតតៃកណាតៃ ល 

នាថ្ងៃទី១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-្ិនិត្យវមើលផ្ទរះពបជា្លរដ្ឋចំនួន១៦ពគរួសារ រស់វៅ
ភូមកិាតៃ នរ់យ ភូមវិសរសុីែ និងភូមដិំណាកអ់ំ្ ិល ខដលរង
ផលបរះរាល់វោយសារវពោរះធមមាជាតិែ្យល់ក្រនាតៃ ក ់ស្ថិត
កនាុងឃុំដំណាកអ់ំ្ ិល ពសរុកអងគាសនាួល វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃ
ទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម សម៉្ សុតីផា្ ់អនុពបធានគណៈកមមា-
ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖ 

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពករុមពបរឹកសាឃំុ
និងថានា កដ់រឹកនាភំូម ិកនាុងឃំុព្រះ្នាលា  ពសរុកកំ្ ងវ់រាទិ៍ វែតតៃ
សាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខបងបអាូនពបជា-
្លរដ្ឋចាស់ជរាចំនួន ៥ពគរួសារ កនាុងឃំុព្រះ្នាលា  ពសរុកកំ្ ង-់
វរាទិ៍ វែតតៃសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2ឯកឧតតៃម សហម ខ្ អនុពបធានគណៈកមមាការ
ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖ 

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃំុពកាងំ-
ដីវាោ យ និងម្រនតៃីឃំុចំនួន៨នាក ់វដើម្សីាតៃ បស់ភា្កាណ៍
របស់ឃុំអំ្ីការង្រសនតៃសុិែ សណាតៃ បធ់ានា បស់ាធារណៈ ជីេ-
ភា្រស់វៅរបស់ពបជា្លរដ្ឋ ការអនុេតតៃគវព៉ងមូលនិធិ
ឃុំឆ្នា ២ំ០២០ ការង្រវធវើអតតៃសញ្្ញ ណកមមាជូនជនពកីពក និង
ការង្រវពគឿងវញៀន វៅឃុំពកាងំដីវាោ យ ពសរុកភនាពំសរួច វែតតៃ
កំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-្ិនិត្យវមើលវរាងចពកផលិត្មា ោ៉ បមយួកខនលាង វៅភនា-ំ
តាខកន (វៅភនាំ្ មាតាមា ត) កនាុងឃុំពកាងំដីវាោ យ ខដលជាពករុម-
ហុ៊នវធវើការផលិតខកថឆនា្មាជាវពគឿងសង្្ហ រមិ និងការ ោូ ៉ន
កពមតិថនភា្រ រឹងកពមតិទី៧ ជាពបវភទ្មាពគីសាតៃ ល់ វៅពសរុក
ភនាពំសរួច វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 
ណា ំទុំ វលខាធិការគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបាន
អវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពបជា្លរដ្ឋ
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ព្មទាងំ្ិនិត្យវមើលអណតៃូ ងទរឹកចំនួន២កខនលាងខដលបាន
ជីកទុកជូនពបជា្លរដ្ឋសព៉បវ់ពបើពបាស់ វៅឃុំវ្ពជចិនាតៃ
និងឃុំអូររដំួល កនាុងពសរុកភនាពំ រ្ឹក វែតតៃបាតដំ់បង។

2នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម គិ្
សណត វលខាធិការគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបាន
អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធខីចកអំវណាយជូនពបជាជនពកីពក
ចំនួន២៥០ពគរួសារ រមួ៉ន៖ អងការ វពគឿងឧបវភាគបរវិភាគ 
ពក៉ សាប៊ូ ទរឹកអាកុល និង្េកិា វៅពសរុកវការះអខណតៃ ត 
វែតតៃតាខកេ។  

2ឯកឧតតៃម អ្ ស៊ុំ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតដៃម រឈើយ ចា្់ណា វលខាធិការ-
គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ជាអធិបតីភា្កនាុង្ីធីខចកអំវណាយវស្ៀងអាហារ
របស់អងគាការកតៃីសង្ឃរឹមថនកម្ពុជា (Hope Cambodia) ជូន
្លរដ្ឋខដល៉នជីេភា្ែវរះខាត កនាុងអ�ុំងការរកីរាលោល
ថនជំងឺកូេតី19 ចំនួន៥០ពគរួសារ វៅសាលាពសរុកសាវ យវចក
វែតតៃបនា្ទ យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចុរះ្ិនិត្យការោ្ឋ នសាងសងស់ា្ព ននាគឆលាងស្ទរឹងវៅពសរុក
សាវ យវចក និងបានចូលរមួចខំណក្េកិាវដើម្សីាងសង់
សា្ព ននាគ វៅពសរុកសាវ យវចក វែតតៃបនា្ទ យ៉នជយ័ នា
ថ្ងៃទី២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ ង្ៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម ឆាយ 
វណាណា  វលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបាន
អវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពករុមពបរឹកសា

វែតតៃត្ូងឃមាុ ំ និងបងបអាូនខែមារឥសាលា មវៅភូមពិតរាងំខាលា  និង
ភូមវិាលេង ់ឃុំរការ្ពបា ំពសរុកត្ូងឃមាុ ំ វែតតៃត្ូងឃមាុ ំ។                      

2ឯកឧតតៃម គរឹម ធា វលខាធិការគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធខីចកអំវណាយមនុស្សធមរ៌បស់កាកបាទ
ពកហមកម្ពុជា ជូនដល់ជនង្យរងវពោរះ ចាស់ជរា៧ពគរួសារ 
្រសតៃីវម ោ៉ យ៉នកូនវពចើន១៥ពគរួសារ ជនចំណាកពសរុក
៤ពគរួសារ និងពគរួសារ៉នជីេភា្ែវរះខាត ៣១ពគរួសារ មក
្ីឃំុសំវរាង១៣ពគរួសារ និងឃុំទួលសតៃី៤៤ពគរួសារ សរុប
ទាងំអស់៥៧ពគរួសារ កនាុង១ពគរួសារៗ ទទួលបានអងការ២៥ 
គី�ូពកាម ម១ីវកស ពតីែ១០កំបោុង សាប៊ូ២ដំុ ពក៉១ អាេ-
យឺត២ ោ៉ ស១ និង្េកិាមយួចំនួន វៅអនុេទិយាល័យផន
ខសន វទ្ ធិតា ពសរុកច្រនា្ទ  វែតតៃសាវ យវរៀង វពកាមអធិ-
បតីភា្វលាកជំទាេកិតតៃសិងគាហបណ្ឌិ ត សម៉្ សអំ្ 
ឧបនាយករដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងទំនាកទ់ំនងជាមយួរដ្ឋ-
សភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងនាយក នាយករង
សាលាបឋមសិកសាតាថជ និងបានឧបត្ថម្កនាុងការវធវើរបង
សាលាពបខេង៣៥៨ខមោពត ព្មទាងំកូនវឈើចំនួន៤០វដើម 
ព្មទាងំជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពគរួសារខដល
អគគាីភយ័វឆរះផ្ទរះ វៅភូមវិជៀសឫស្ស ីឃុំកំ្ងច់មលាង ពសរុក
សាវ យពជ ំវែតតៃសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួបសំវណរះសំណាលសួរសុែទុក្ខ និងឧបត្ថម្ស៉្រ
និង្េកិាមយួចំនួន ជូនពបជា្លរដ្ឋចំនួន៤នាក ់ខដលកំ្ុង
វធវើចតាតៃ �ីស័ក វៅសាលាបឋមសិកសាវពកាលវោ ព្មទាងំ
បានចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យស្ពបជា្លរដ្ឋ វៅឃុំវឈើ-
ទាល ពសរុកសាវ យពជំវែតតៃសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី៦ ខែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធខីចកអំវណាយមនុស្សធមរ៌បស់កាកបាទ
ពកហមកម្ពុជា ជូនដល់ជនង្យរងវពោរះ ចាស់ជរា៣៦
ពគរួសារ ្រសតៃីវម ោ៉ យ៉នកូនវពចើន២១ពគរួសារ ជន្ិការ
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៧នាក ់ពគរួសារកុ៉រកំពរា៣ពគរួសារ និងពគរួសារ៉នជីេភា្
ែវរះខាត៥៦ពគរួសារ មក្ីពសរុកសាវ យទាប៤៩ពគរួសារ និង
ពករុងបាេតិ ៧៤ពគរួសារ សរុបទាងំអស់ ១២៣ពគរួសារ កនាុង
វនារះមយួពគរួសារៗទទួលបាន៖ អងការ២៥ គី�ូពកាម ម១ីវកស
ពតីែ១០កំបោុង អាេយឺត២ សាប៊ូ២ដំុ ពក៉១ ោ៉ ស់១ និង
្េកិាមយួចំនួន វពកាមអធិបតីភា្វលាកជំទាេកិតតៃិសងគាហ-
បណ្ឌិ ត សម៉្ សអំ្ ឧបនាយករដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃីពកសួង
ទំនាកទ់ំនងជាមយួរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច វៅ
វែតតៃសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីពបវគនវទៀនេសសា និងវទយ្យទានថាវ យ
ព្រះសង្ឃគងច់ាពំ្រះេសសាចំនួន១៦េតតៃ វពកាមអធិបតីភា្
វលាកជំទាេកិតតៃិសងគាហបណ្ឌិ ត សម៉្ សអំ្ ឧបនាយក-
រដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃីពកសួងទំនាកទ់ំនងជាមយួរដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធ-
សភា និងអធិការកិច្ច វៅឃុំអងគាតាសូរ ពសរុកសាវ យពជំ វែតតៃ
សាវ យវរៀង ព្មទាងំអវញជ ើញវធវើទស្សនកិច្ចវរាងចពកផលិត
អំ្ូលវភលាើង និងខែ្សវភលាើង វៅវរាងចពកសូ៊ោោ ង ភូមវិដើមវរាធិ៍ 
ឃុំកវណតៃ ៀងរាយ វែតតៃសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី២០ ខែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពបជា្លរដ្ឋពកីពក
៧២ពគរួសារ មក្ី៣ឃុំ វៅពសរុកកំ្ ងវ់រាទិ៍ វែតតៃសាវ យវរៀង
វពកាមអធិបតីភា្វលាកជំទាេកិតតៃសិងគាហបណ្ឌិ ត សម៉្ 
សអំ្ ឧបនាយករដ្ឋម្រនតៃ ីរដ្ឋម្រនតៃីពកសួងទំនាកទ់ំនង
ជាមយួរដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច នាថ្ងៃទី២១ ខែ
មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតដៃម រឈើយ ចា្់ណា វលខាធិការគណៈ-
កមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖ 

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខបងបអាូនពបជា-
្លរដ្៉ឋ នជីេភា្ែវរះខាតចំនួន២៥ពគរួសារ បានឧបត្ថម្
ជូនស៉្រ និង្េកិាមយួចំនួន វៅសាលាឃុំអូរពសវៅ
ពសរុក ោ៉ ថ� វែតតៃបនា្ទ យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងនាយំកអវំណាយ
រមួ៉ន៖ អងការ ទរឹកពតី ទរឹកសីុអុីេ ម ីនិងស៉្រមយួចំនួន 
ខចកជូនពបជា្លរដ្ឋចំនួន២១ពគរួសារ ជួបការលំបាកកនាុង
សង្កា តវ់ការះ្ងសតវ ពករុងសិរវីសាភណ័ វែតតៃបនា្ទ យ៉នជយ័
ព្មទាងំបានបនតៃវៅ្ិនិត្យទីតាងំពតរូេសា្ទ កទ់រឹកស្ទរឹងសិរ-ី
វសាភណ័ ទុកសព៉បវ់ពបើពបាស់វៅរដូេពបាងំឆ្នា បំនា្ទ ប ់វៅ
ភូមិ្ វពង្ស សង្កា តវ់ភនាៀត និង្ិនិត្យទីតាងំចិញ្ច រឹមបងកាង 
និងកខងកាប នាថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធោីវំដើមសាលា កន្ទុយកពំបរុក និងវដើម ក្ា ចពមរុរះ
វៅពតងរ់្វពការះ្មា ីថនរមណីយោ្ឋ នភនាពំ្រះវនពតព្រះ ស្ថិត
កនាុងភូមវិបាោ យវកតៃឿង ឃុំព្រះវនពតព្រះ ពសរុកព្រះវនពតព្រះ 
វែតតៃបនា្ទ យ៉នជយ័ វដើម្អីបអរថ្ងៃចវពមើនព្រះជនមាព្រះេរ-
រាជ៉តាជាតិខែមារ ្ររាតរៃម មុ្ិន្ថ សតីហ្ុ និងឧទ្ទិស
ដល់រុក្ខទិវា កដូ៏ចជាជំរុញវលើកកម្ពស់តំបនវ់ទសចរណ៍
ធមមាជាតិ និងខកថចនា នាថ្ងៃទី១៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងនាយំកអវំណាយ 
រមួ៉ន៖ អងការ ទរឹកពតី ទរឹកសីុអុីេ ទរឹកបរសុិទ្ធ ពតីែ ម ី អំបិល
ប៊វីចង សាប៊ូ មកួ និង្េកិាមយួចំនួន ខចកជូនពបជា្ល-
រដ្៉ឋ នជីេភា្ែវរះខាតចំនួន១០០ពគរួសារ វៅឃុំភនាដំី៥០
ពគរួសារ និងឃុំណាវំៅ៥០ពគរួសារ ពសរុកភនាពំសរុក វែតតៃបនា្ទ យ-
៉នជយ័ នាថ្ងៃទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ។

2វលាកជំទាេ មុំ សណារៃ ប ់វលខាធិការគណៈ-
កមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល និង្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹង
អាជាញា ធរែណ្ឌ ចំការមន និងែណ្ឌ បរឹងវកងកងសតៃី្ី យនតៃការ 
និងនីតិេធិីអនុេតតៃកមមាេធិីឧបត្ថម្សាចព់បាកជូ់នពគរួសារពកីពក
និងង្យរងវពោរះកនាុងអំ�ុងវ្លពបយុទ្ធនរឹងជំងឺកូេដី-១៩
វៅពកសួងសងគាមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុេនីតិសម្ទា 
រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួខចកអំវណាយជូនពបជា្លរដ្ឋពកីពកចំនួន
២៥២ពគរួសារ មក្ី៥សង្កា ត ់កនាុងែណ្ឌ ចំការមន វៅេតតៃ
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ទួលទំ្ ូង សង្កា តទ់ួលទំ្ ូងទី១ ែណ្ឌ ចំការមន រាជធានី-
ភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួខចកអវំណាយជូនពគរួសារពកីពក និងជនចាស់
ជរាោមា នទី្រឹង វៅបរវិេណេតតៃជម្ពូេន័តៃ ែណ្ឌ វរាធិ៍ខសនជយ័ 
រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីខចកអំវណាយជូនកមមាករ កមមាការនិី វៅ
ទីលានចាកសំ់រាម ែណ្ឌ ដវង្កា  រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២០
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ទរឹម ែ្ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៩
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖ 

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋពកីពក
ចំនួន១០ពគរួសារ វៅភូមពិតរាងំវៅមា  ឃុំរានវរាង ពសរុក
សាវ យអន្ទរ វែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកវទយ្យេត្ថុពបវគនព្រះសង្ឃគងច់ាពំ្រះេសសាវៅ
េតតៃមងវ់រៀេ ពសរុកត្ូងឃមាុ ំវែតតៃត្ូងឃនាុ ំ នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិ្ ុនា
ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ោ្់ ឆ្ វលខាធិការគណៈកមមាការ
ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖  

-ចូលរមួរខំលកមរណៈទុក្ខជាមយួនរឹងពករុមពគរួសារស្
វលាក វ៉្់ ធតី ពបជា្លរដ្ឋវៅភូមវិាលឃមាុ ំ ឃំុគរ ពសរុក
ត្ូងឃមាុ ំ វែតតៃត្ូងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពករុមពបរឹកសាឃំុ
វលងៃៀង វៅសាលាឃុំវលងៃៀង ពសរុកត្ូងឃមាុ ំ វែតតៃត្ូងឃមាុ ំ នា
ថ្ងៃទី១១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-្ិនិត្យការោ្ឋ នសាងសងអ់ោរសិកសាមយួែនាង៉ន៥
បន្ទប ់វៅឃុំវលងៃៀង ពសរុកត្ូងឃមាុ ំ វែតតៃត្ូងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី១១ 
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

 2នាថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 
ថុង ច្ ់ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបានវញជ ើញ
ចូលរមួកនាុងកមមាេធិីបញ្ចុ រះបឋមសិលាេ ិ៉ នជយ័ជំនរះ វពកាម
អធិបតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់របស់សវមតៃច្ិជយ័វសនា រទៀ រាញ ់
ឧបនាយករដ្ឋម្រនតៃ ីរដ្ឋម្រនតៃីពកសួងការរារជាតិ វៅវែតតៃ

វការះកុង។
2នាថ្ងៃទី៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា  ំ២០២០ ឯកឧតតៃម ជរឹម 

លាវ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ
ចូលរមួរខំលកទុក្ខជាមយួនរឹងពករុមពគរួសារស្វលាក រយ៉្
ថុល ស៉ជិកពករុមពបរឹកសាសង្កា តសំ់បរួ៉ស ពករុងកំ្ ង-់
ចាម វែតតៃកំ្ ងច់ាម។

2ឯកឧតតៃម លតី សា� តី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖  

-ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងថានា កដ់រឹកនាឥំសាលា មពករុង
កំ្ ត និងថានា កដ់រឹកនាឥំសាលា មវែតតៃ សតៃី្ីការវពជើសវរ ើសថានា ក់
ដរឹកនាឥំសាលា មតាមព្រះេហិារជំនួសថានា កដ់រឹកនាខំដលបាន
ទទួលមរណភា្ វៅភូមតិាដរឹប សង្កា តអ់ណតៃូ ងខែមារ ពករុង
កំ្ ត វែតតៃកំ្ ត នាថ្ងៃទី៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋពកីពក ចំនួន២០ពគរួសារ 
ព្មទាងំនាយំកអវំណាយខចកជូនពបជា្លរដ្ឋកនាុងមយួ
ពគរួសារទទួលបាន អងការចំនួន២០គី�ូពកាម ម១ីវកស ទរឹក-
ពតី៦ដប ទរឹកសីុអុីេ៦ដប ្ េកិាមយួចំនួន និងឧបត្ថម្ពបជា-
ការរារភូមចិំនួន៨នាក ់និងជន្ិការ៣នាក ់វៅភូមតិាអងគា 
សង្កា តវ់ពតើយវការះ ពករុងកំ្ត វែតតៃកំ្ត នាថ ង្ៃទី៧ ខែមិ្ ុនា
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងស៉ជិកពករុមពបរឹកសាវែតតៃ
គណៈអុី៉វំែតតៃ ស៉ជិកពករុមពបរឹកសាឃំុ សតៃី្ីសា្ថ នភា្ជំងឺ
កូេដី-១៩ និងបានផ្ស្វផសាយដល់សហគមនឥ៍សាលា ម អំ្ ី
េធិានការការរារ វៅភូមបិរឹងតាវរាង ឃុំថព្ឃមាុ ំពសរុកទរឹកឈូ 
វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួប្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងគណៈអីុ៉វំែតតៃ ពករុង
និងពសរុក វដើម្បីូកសរុបរបាយការណ៍ពបចាឆំ៉សទី១ ឆ្នា ំ
២០២០ និងវលើកទិសវៅសព៉បអ់នុេតតៃការង្របនតៃ នាថ្ងៃ
ទី១៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ 
ព្មទាងំផ្ស្វផសាយអំ្ីសា្ថ នភា្ជំងឺកូេដី-១៩ និងេធិានការ
ការរារ វៅសង្កា តថ់ព្ធំ ែណ្ឌ ខកប វែតតៃខកប នាថ្ងៃទី១៩ 
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ខចកអំវណាយជូនពបជា្លរដ្ឋពកីពកចំនួន១០០ពគរួសារ
រមួ៉ន៖ អងការ សការ-ស វពបងឆ្ ទរឹកវោរះវោ ម ីពតីែ និង
អំបិល វៅភូមកិំ្ ងខ់កស ឃុពំតរាងំសខងកា ពសរុកទរឹកឈូ 
វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ពចរឹង គរឹមពស៊ា្ ស៉ជិកគណៈកមមា-
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ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖ 
-ចូលរមួកនាុង្ីធីបុណ្យស្វលាក ឈរឹម ជា ស៉ជិក

ពករុមពបរឹកសាពសរុកវការះសូទិន វៅភូមកិំ្ងឪ់ពជរឹង ឃំុ្ពង 
ពសរុកវការះសូទិន វែតតៃកំ្ងច់ាម នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យស្វលាក រយ៉្  ថុល ស៉ជិក
ពករុមពបរឹកសាសង្កា ត ់វៅសង្កា តសំ់បរួ៉ស ពករុងកំ្ងច់ាម 
វែតតៃកំ្ងច់ាម នាថ្ងៃទី៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម សត 
ណាឌតី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម
សួ្  ល្់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបាន
អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធពីបគល់ផ្ទរះ១ែនាង ជូនពបជា្លរដ្ឋ
ពកីពករងវពោរះវោយអគគាីភយ័ ខដលជាអំវណាយរបស់ពករុម
ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី៤ និងបានឧបត្ថម្្េកិា
មយួចំនួន សារុង សាប៊ូ ជូនពបជា្លរដ្ឋចូលរមួចំនួន៥០
នាក ់ពបជាការរារ នគរបាលបោុសតៃិ៍ និងពករុមពបរឹកសាឃំុ វៅ
ភូមវិល្ើក ឃុំនគរភាស ពសរុកអងគារជំុ វែតតៃវសៀមរាប។

2ឯកឧតតៃម សត ណាឌតី ស៉ជិកគណៈកមមាការ
ទី៤ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពបជា្លរដ្ឋ ពបជា-
ការរារ និងនគរបាលបោុសដៃិ៍ ចំនួន៧០នាក ់និងពបគល់ផ្ទរះ
ជូនវលាក រសម ធិ ខដលជាអំវណាយរបស់ពករុមស៉ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី៤ វៅភូមពិបីយ ៍ឃុំនគរភាស ពសរុក
អងគារជំុ វែតតៃវសៀមរាប នាថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងវមភូម ិអនុពបធានភូម ិ
ស៉ជិកភូម ិយុេជនភូម ិនិងពបជាការរារភូមចិំនួន២០នាក់
វដើម្វីឈវងយល់អំ្ីការង្រអភេិឌ្ឍមូលោ្ឋ ន និងវោរះ-
ពសាយបញ្្ហ ពបឈមនានា ព្មទាងំបានឧបត្ថម្្េកិាមយួ
ចំនួន ពក៉ សាប៊ូលាងថដ វៅភូមពិបីយ៍្ មាី សង្កា តទ់រឹកេលិ
ពករុងវសៀមរាប វែតតៃវសៀមរាប នាថ្ងៃទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០២០។

-នាយំក្េកិាចំនួន្ីរលានវរៀល ពបគល់ដល់សាខា
កាកបាទពកហមកម្ពុជាវែតតៃវសៀមរាប នាថ្ងៃទី២២ ខែមិ្ ុនា
ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ 
ឃួ្  ឃុ្ ឌតី ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបាន
អវញជ ើញចូលរមួជាគណៈអធិបតីកនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបការង្រ
ពបចាខំែឧសភា និងវលើកទិសវៅការង្របនតៃឆ្នា ២ំ០២០
របស់ពសរុកកំ្ងស់ាវ យ វែតតៃកំ្ ងធ់ំ។

2វលាកជំទាេ ជា ច័្ ្ទរទវតី ស៉ជិកាគណៈកមមាការ
ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបុណ្យស្ឧបាសិកា ស៊ ូគតី្ វៅភូមិ
ដំណាកថ់ពជ ពសរុកកង៉ស វែតតៃកំ្ងច់ាម នាថ្ងៃទី២៤ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកចង្្ហ នទ់យ្យទាន និងបច្ចយ័មយួចំនួនវៅពបវគន
ព្រះសង្ឃ វលាកោយ វលាកតាគណៈក ម៉ា ធិការេតតៃ វជត្ន
(វៅេតតៃពតី ) ឃុំវៅតៃ  ពសរុកកង៉ស វែតតៃកំ្ ងច់ាម នាថ្ងៃទី
២៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦
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ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖
-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខវលាក ពសតី លរឹម

្ិការវជើង ជាពបធានភូមបិរឹងរុន និងវលាក ទុំ ្តី ្ិការថដ 
ជាអនុពបធានភូមបិរឹងរុន វៅឃុំសំ�ូត ពសរុកសំ�ូត វែតតៃ
បាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបពបចាខំែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០
និងដក្ិវសាធនក៍ារវរៀបចំមូលនិធិរយៈវ្លមយួឆ្នា កំនលាង
មក វៅឃុំតាវតាក ពសរុកសំ�ូត វែតតៃបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី៣០
និងទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខវលាក សយម៉
យ៉្  ពបធានពករុមពបរឹកសាឃំុ៉នជយ័ ពសរុកសំ�ូត  វែតតៃ
បាតដំ់បង ខដល៉នជំងោឺបសរថសឆអារឹងែនាង និងកំ្ុង
សព៉ក្យាបាលវៅផ្ទរះ វៅភូមកិំ្ុងទូក ឃុំ៉នជយ័ ពសរុក
សំ�ូត វែតតៃបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបការង្រពបចាខំែឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០ និងដក្ិវសាធនក៍ារវរៀបចំមូលនិធិឃុំអូរសំរលិ 
កនាុងរយៈវ្លមយួឆ្នា កំនលាងវៅ វៅពសរុកសំ�ូត វែតតៃបាត-់
ដំបង នាថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីខចកអវំណាយរបស់ពករុមមនុស្សធម៌
ពកឡាវហាមបាតដ់ំបង កនាុងឃុំអូរសំរលិ និងឃុំ៉ នជយ័ 
ចំនួន៥០ពគរួសារ កនាុង១ពគរួសារៗទទួលបាន អងការ២៥គី�ូ-
ពកាម ម១ីវកស និងពតីែ១០កំបោុង វៅកនាុងបរវិេណេតតៃភនា-ំ
វរាធិ៍ ឃុំអូរសំរលិ ពសរុកសំ�ូត វែតតៃបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី១៣
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ពសតី រប្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃំុ និង
វមភូម ិវដើម្វីឈវងយល់អំ្ីបញ្្ហ ពបឈមនានា និងដំវណារះ-
ពសាយ វៅឃុំសរឹង្ហ ពសរុកសំវរាង វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី៣០ 
ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពបជា្លរដ្ឋពកីពក

ចំនួន៥៥ពគរួសារ វៅឃុំសរឹង្ហ ពសរុកសំវរាង វែតតៃតាខកេ នា
ថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា  ំ២០២០ ឯកឧតដៃម សខុ 
ោត ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ
ជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខពករុមពបរឹកសាសង្កា ត ់
ពបធានបុោសតៃិ៍រដ្ឋបាលសង្កា ត ់និងវសមាៀនសង្កា ត ់វៅសង្កា ត់
កំ្ ងល់ាេ ពករុងថព្ខេង វែតតៃថព្ខេង។    
2ឯកឧតដៃម រៅ ឆ្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្រពបចាខំែ
ឧសភា និងទិសវៅបនតៃ វៅសាលពបជំុសាលាវែតតៃឧតតៃរ-
៉នជយ័ នាថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួវោរ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្វលាកជំទាេ រអៀង 
រសងហ៊ុ្ ភរោិឯកឧតតៃម ប៊ូ សាខ្ ទីពបរឹកសាពកសួង
មហាថផ្ទ វៅវគហោ្ឋ នស្ វែតតៃវសៀមរាប នាថ្ងៃទី២ ខែ
មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខភរោិវលាក
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ស៊ ូណាត វមឃំុពតរាងំពបីយ ៍ពសរុកអនលាងខ់េង វែតតៃឧតតៃរ-
៉នជយ័ ខដល៉នជំងឺធងៃនធ់ងៃរកំ្ ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ
វៅវគហោ្ឋ ន នាថ្ងៃទី៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម រទ្ យទុ្ធតី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖ 

-ដរឹកនាពំករុមស៉គមរាជសីហ៍ និងពករុមហុ៊ន វែេន័ វបោស
កុងពតរូល (K1 Pest Control) ថនសាធារណរដ្ឋកូវរ ោ ចុរះបាញ់
ថានា សំ ល៉ា បវ់មវរាគ និងសតវលអាិត វៅតាមសា្ថ បន័ អងគាភា្
ចំនួន២១ កនាុងវែតតៃខកប នាថ្ងៃទី២៣ និងថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាគណៈអធិបតីកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធោកឱ់្យវពបើ-
ពបាស់សមទិ្ធផលនានារមួ៉ន៖ អោរ របង និងដងទង ់របស់
អនុសាខាកាកបាទពកហមកម្ពុជាពសរុកដំណាកច់វងអាើរ និង
ខចកអំវណាយជូនពបជា្លរដ្ឋពកីពកចំនួន១៤៩ពគរួសារ 
វៅភូមភិនាលំាេ ឃុំ្ ងទរឹក ពសរុកដំណាកច់វងអាើរ វែតតៃខកប នា
ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួជាគណៈអធិបតីកនាុង្ិធីវបើកការោ្ឋ នសាងសង់
ផលាូេពកាលវរៅសូ៊AC ចំនួន៧ខែ្ស ៉នពបខេងសរុប ២.៤២៤

ខមោពត វៅភូមិ្ មាី សង្កា តថ់ព្ធំ ពករុងខកប វែតតៃខកប នាថ្ងៃទី៥
ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបងួសួងសំុវសចកតៃីសុែ្ីសំណាកប់ារមី
វលាកជំទាេវ ោ៉  ជូនដល់ពបជា្លរដ្ឋទូទាងំព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា វៅមែុសាលាវែតតៃខកប នាថ្ងៃទី៥ ខែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-សំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខ្រសតៃី៉នកូនតូចចំនួន
១៣១នាក ់វៅភូមអិវំ្ង ឃុំអវង្កា ល ព្មទាងំចុរះវៅ្ិនិត្យ
ការជួសជុលទំនបទ់រឹកអូរ្មា វៅភូមថិព្តាកុយ ឃុំ្ងទរឹក 
ពសរុកដំណាកច់វងអាើរ វែតតៃខកប នាថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០២០។

-សំវណរះសំណាល និងបាញ់ថានា សំ ល៉ា ប ់វមវរាគ សតវលអាិត
ព្មទាងំនាយំកអវំណាយមនុស្សធម៌រមួ៉ន៖ វខាអាេកីទបា
៥០០កំវបលារ ៉ ោ ស់៥០០០ ខជលលាងថដ៥០០ml ចំនួន១០០
ដប អាល់កុល៥០០ml ចំនួន៦០ដប  ពបោបវ់ាស់កវ ដ៉ៃ
ចំនួន៣ និង្េកិាមយួចំនួន ជូនដល់បញ្ជ ការោ្ឋ នកង្ល
តូចដរឹកជញជូ នវលែ៩៩  វៅបញ្ជ ការោ្ឋ នកង្លតូចដរឹក
ជញជូ ន វលែ៩៩ ថនកងវោធ្លវែមរភូមនិ្ទ នាថ្ងៃទី១៤ 
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ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។
2ឯកឧតតៃម សួ្  ល្់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖  
-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងបងបអាូនពបជា្លរដ្ឋ

ខដលកំ្ុងអនុេតតៃេធិានការចតាតៃ �ីស័កព្មទាងំឧបត្ថម្
អងការ ម ីទរឹកអាល់កុល សាប៊ូ និង្េកិាមយួចំនួន សព៉ប់
ពទពទងជី់េភា្ ស្ថិតវៅឃុំជបត់ាពតាេ ពសរុកអងគារធំ វែតតៃ
វសៀមរាប នាថ្ងៃទី៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-្ិនិត្យ ្្ទ ល់ដល់ទីកខនលាងពបាសាទ និងកសិន្ធុ (ពសរះ
បុរាណ) ខដលរងីែរះជិតអស់ទរឹក បណាតៃ លឱ្យសាលា បព់តីពបា
អស់មយួចំនួន និងបានឧបត្ថម្្េកិាមយួចំនួនដល់ម្រនតៃី
អាជាញា ធរ វដើម្បីនតៃសកមមាភា្ជួយ�វពសាចពសងជី់េតិមចាឆា ជាតិ

ខដលវៅវសសសល់កនាុងពសរះ និងជួយ�ឧបត្ថម្ដល់ការ
ចំណាយវផ្សងៗ ជា្ិវសសគឺការចំណាយវលើវពបងឥន្ធនៈ 
វៅពសរុកពបាសាទបាគង វែតតៃវសៀមរាប នាថ្ងៃទី១៨ ខែ
មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2វលាកជំទាេ ឯម ែលាមុ្តី ស៉ជិកាគណៈកមមា-
ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ឧបត្ថម្សីុមោងច់ំនួន១វតានកនលារះ សព៉បក់សាងអាង
ទរឹកចិញ្ច រឹមពតីវៅេតតៃព្រះឥន្ទវកាសា វៅភូមពិទាងំ សង្កា ត់
សលាពកាម ពករុងវសៀមរាប វែតតៃវសៀមរាប នាថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមពបរឹកសាឃំុទូទាងំ
ពសរុកពបាសាទបាគងសរុបចំនួន៥៦រូប និងសាតៃ បរ់បាយ-
ការណ៍សតៃី្ីេឌ្ឍនភា្ការង្រ និងបញ្្ហ ពបឈមនានា វៅ
សាលាពសរុកពបាសាទបាគង វែតតៃវសៀមរាប នាថ្ងៃទី៩ ខែ
មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីពបគល់ និងទទួលអវំណាយរបស់សប្ុរ-
សជន ដរឹកនាវំោយវលាក ស៊ ុសអំ្ នាយកសាខាកាក-
បាទពកហមវែតតៃវសៀមរាប និងបានឧបត្ថម្្េកិាជូនកាក-
បាទពកហមចំនួនមយួលានវរៀល វៅសាខាកាកបាទពកហម
វែតតៃវសៀមរាប នាថ្ងៃទី២៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកទានេសសា និងបច្ចយ័មយួចំនួនវៅពបវគនព្រះ-
សង្ឃ ខដលគងវ់ៅេតតៃព្រះឥន្ទវកាសីយ ៍េតតៃព្រះឥន្ទវកាសា 
និងេតតៃវការះវតវជាខសនជយ័ វៅេតតៃវោក�ុន វៅសង្កា ត់
នរគធំ និងសង្កា តស់លាពកាម ពករុងវសៀមរាប វែតតៃវសៀមរាប 
នាថ្ងៃទី២៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០៕

សម្ជិកសម្ជិកាព្រឹទ្ធសភាចូល�មួកនាងុ្ិធតីរែសេង

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន៧រូប បានអវញជ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចពបជំុ

សតៃី្ីដវំណើ រវឆ្្ព រះវៅកិច្ចពបជំុ ASEP 11 វពកាមអធិបតីភា្

ឯកឧតតៃមបណ្ឌិ ត ងួ្  ញុលិ អនុពបធានទី១រដ្ឋសភា វៅ

សាលសននាិសីទបាយន័ ថនេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី៤ និងថ្ងៃទី៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ស៉ជិក 

ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន៦រូប បានអវញជ ើញចូលរមួវោរ្

េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្ឧបាសិកា ឈូ្  រយត៉ ៉តាវកមាករបស់

ឯកឧតតៃម រឈើយ ចា្់ណា វលខាធិការគណៈកមមាការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា វៅវគហោ្ឋ ន ភូមចិក សង្កា តព់្រះ្នាលា  ពករុង
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សិរវីសាភណ័ វែតតៃបនា្ទ យ៉នជយ័។ 

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃមបណ្ឌិ ត 

ម៉ុង ឫទ្ធតី ពបធានគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា និងវលាកជំទាេ 

ម្្ សអំា្ ពបធានគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីបូជាស្វលាក សុិ្  ចិពតា ពបធាន

នាយកោ្ឋ នហិរញ្ញ េត្ថុថនអគគាវលខាធិការោ្ឋ នពករុមពបរឹកសា

ធមមានុញ្ញ  វៅេតតៃវកៀនសាវ យកនាុង ែណ្ឌ ចបារអវំៅ រាជធានី

ភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម គង់ 

សារាជ ពបធានគណកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធាន

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី៧ បានដរឹកនាគំណៈ-

ពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អវញជ ើញោក់

កូវរាន ក្ា  វោរ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្ឧបាសកព រ្ឹទា្ធ ចារ្យ លរឹម 

នណ ជាអតីតវលខាបក្សគណបក្សពបជាជនកម្ពុជាពបចាំ

វែតតៃព្រះសីហនុ វៅភូម៥ិ សង្កា តវ់លែ៤ ពករុងព្រះសីហនុ 

វែតតៃព្រះសីហនុ។

2ឯកឧតតៃម ម៉្្់ រឈឿ្ អនុពបធានគណៈកមមាការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល និងឧបត្ថម្កងច់ំនួន៤វពគឿង 

ជូនម្រនតៃី បុគគាលិកថនអគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វៅ

េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរមួោកកូ់វរាន ក្ា វោរ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតៃម

សា្រសាតៃ ចារ្យវេជជបណ្ឌិ ត ចា្់ សុតីវ៉្់ោ វៅផ្ទរះវលែ៤២ 

ផលាូេលីលី បុរហីាយតិចលុច្ចសារ ីសង្កា តនិ់វរាធ ែណ្ឌ ចបារអំវៅ 

រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតៃម ឆាយ វណាណា  វលខាធិការគណៈកមមាការ

ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញចូលរមួជាកិតតៃិយស្ិធីរលំរឹកែួប

វលើកទី៤៣ ទិវាចងចាដំំវណើ រវឆ្្ព រះវៅការផតៃួលរលំំរបប-

ពបល័យ្ូជសាសនប៍ោុល្ត ២០ មិ្ ុនា ១៩៧៧-២០ 

មិ្ ុនា ២០២០ វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់របស់សវមតៃច

្ិជយ័វសនា រទៀ រាញ ់ឧបនាយករដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃីពកសួង

ការរារជាតិ និងជាតំណាងដែ៏្ពងែ់្ពស់សវមតៃចអគគាមហា-

វសនាបតីវតវជា ហ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋម្រនតៃ ីថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា វៅឃុំទវនលា ពសរុកវមមត ់វែតតៃត្ូងឃមាុ ំ នា

ថ្ងៃទី២០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០៕
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អគ្គរលខាធិកា�ដ្្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភាពបជុំបូកស�បុលទ្ធែលកា�ងា�ពបចាសំខឧសភា
្ិងកំណត់ទិសរៅកា�ងា�សខមិថុន្ ឆានា ២ំ០២០

ព រ្ឹកថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ អគគាវលខាធិការោ្ឋ ន
ព រ្ឹទ្ធសភាបានពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្រពបចាខំែឧសភា 
និងកំណតទ់ិសវៅការង្រខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ វពកាម
អធិបតីភា្ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សា� រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា 
វោយ៉នការអវញជ ើញចូលរមួ្ីថានា កដ់រឹកនាអំងគាភា្ចំណុរះ
អគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ចាប់្ ីពបធាននាយកោ្ឋ ន
វ�ើង វៅសាលសិកា្ខ សាលាជាបប់ណាតៃ ល័យព្រឹទ្ធសភា។ 

វៅកនាុងដំវណើ រការកិច្ចពបជំុបូកសរុបពបចាខំែឧសភាវនារះ 
ក៏៉ នការវ�ើងវធវើវសចកតៃីរាយការណ៍របស់អគគានាយក ថន
អគគានាយកោ្ឋ នទាងំ៥ និងអោគា ធិការោ្ឋ នផងខដរ។

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សា� រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការ
ព រ្ឹទ្ធសភាបានជព៉បជូនអងគាពបជំុអំ្ីសភា្ការណ៍អនតៃរ-
ជាតិ តំបន ់និងសភា្ការណ៍ជាតិ ព្មទាងំវធវើការបូកសរុប
លទ្ធផលការង្ររបស់អគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាវោយ
កតស់ គ៉ា ល់វឃើញថា កនាុងខែឧសភា អគគាវលខាធិការោ្ឋ ន
ព រ្ឹទ្ធសភា វៅខតបនតៃការយកចិតតៃទុកោកចូ់លរមួយុទ្ធនាការ

ពបឆ្ងំជំងឺកូេដី-១៩។ ពសបជាមយួោនា វនរះ អគគាវលខាធិការ-
ោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាបានខកសពមរួលរចនាសម្ពន័្្ធ មាីវដើម្ី្ ពងរឹង
គុណេុឌ្ឍកិារង្រឱ្យកានខ់ត៉នគុណភា្  និងស័កតៃិសិទ្ធិភា្ 
ពសបតាមសា្ថ នភា្ និងតពមរូេការចាបំាចរ់បស់សា្ថ បន័។ 
វោយខ�ក ការវរៀបចំ និងចាតខ់ចងការង្រជូនថានា កដ់រឹកនា ំ 
និងស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាវលើវសវាពទពទងម់ែុង្រនីតិកមមាបាន
ោោ ងលអាពបវសើរ។

ទន្ទរឹមនរឹងវនរះ វលើមុែង្រតំណាង អគគាវលខាធិការោ្ឋ ន
ព រ្ឹទ្ធសភាបានអមដំវណើ រស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ចុរះតាមមូល-
ោ្ឋ ន វដើម្វីឈវងយល់អំ្ ីសុែទុក្ខ វោរះពសាយបញ្្ហ ពបឈម  
និងសំណូម្រនានារបស់ពបជា្លរដ្ឋ វៅរាជធានីភនាវំ្ញ 
និងតាមបណាតៃ វែតតៃ ពករុងនានា។ ចវំរារះមែុង្រអភេិឌ្ឍន៍
សា្ថ បន័ អវគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាបានបនតៃវលើកកម្ពស់
ការផតៃល់វសវាពសាេពជាេ និងការវពបើពបាស់បវច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ន
តាមពប្ន័្ធ Online កនាុងពបតិបតតៃកិារការង្រពបចាថំ្ងៃ ការ
សន្សសំំថចបានតពមរូេឱ្យកាតប់ន្ថយចំណាយពបតិបតតៃិការ
វលើមែុង្រទាងំ៥បខន្ថមវទៀត។

សព៉បខ់ែមិ្ ុនាខាងមុែវនរះ ឯកឧតតៃមអគគាវលខាធិការ
ព រ្ឹទ្ធសភាបានកំណតឱ់្យពគបអ់ងគាភា្ចំណុរះអគគាវលខាធិ-
ការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បនតៃផតៃល់វសវាពទពទងដ់ល់មុែង្រទាងំ៥
របស់ព្រឹទ្ធសភា និងបនតៃែិតែំ្ពងរឹងសមត្ថភា្ម្រនតៃី វដើម្ី
ផតៃល់ភា្ស័កតៃសិិទ្ធិកនាុងការផតៃល់វសវាជូនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា
ឱ្យកានខ់តលអាជាលំោប៕់

(អត្ថបទ និងរូបភា្៖ គីម សិទ្ធី)

ទិដ្ឋភា្កិច្ចពបជំុបូកសរុបការង្រពបចាខំែឧសភា និងកំណតទិ់សវៅការង្រខែមិ្ ុនា

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អធិបតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបការង្រ
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ោនា ក់ដរឹកន្អំគ្គរលខាធិកា�ដ្្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា
ចូល�មួកិច្ចពបជុំ ្ិង្ិធតីរែសេងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃទី១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សា� រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញជាអធិ-

បតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុសតៃី្ី រចនាសម្ពន័្ធ ធនធានមនុស្ស និង

ខផនការយុទ្ធសា្រសតៃរយៈវ្ល១០ឆ្នា  ំរបស់អគគានាយកោ្ឋ ន

ទាងំ៥ វៅសាលពបជុំ្ ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា វោយ៉ន

ការអវញជ ើញចូលរមួចាប់្ ីអគគានាយករងវ�ើង ថនអគគានាយក-

ោ្ឋ នទាងំ៥ និងអោគា ធិការ។

2នាព្រឹកថ្ងៃវៅរ ៍ទី៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សា� រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញជួប

សំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងនាយំកអវំណាយវៅ

ពបគល់ជូនអាជាញា ធរសង្កា ត ់វដើម្ឱី្យអាជាញា ធរសង្កា តខ់ចកជូន

ពបជា្លរដ្ឋខដល៉នជីេភា្ែវរះខាត ជា្ិវសសពបជា-

្លរដ្ឋខដលរងវពោរះវោយជំងឺកូេដី-១៩ វៅសង្កា តខ់ព្ក-

វលៀប សង្កា តខ់ព្កតាវសក និងសង្កា តវ់ពជាយចង្វ រ ែណ្ឌ

វពជាយចង្វ រ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នារវសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សា� រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញដរឹកនាំ

គណៈពបតិភូអគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ោកកូ់វរាន ក្ា  

និងវោរ្េញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្វលាក សុិ្  ចពិតា ពបធាន

នាយកោ្ឋ នហិរញ្ញ េត្ថុថនអគគាវលខាធិការោ្ឋ នពករុមពបរឹកសា

ធមមានុញ្ញ   វៅផ្ទរះវលែ៨០-៨២  ផលាូេA១៥  (បុរវីបោងហួត

បរឹងវសានា ) សង្កា តនិ់វរាធ ែណ្ឌ ចបារអំវៅ រាជធានីភនាវំ្ញ។
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ោនា ក់ដរឹកន្អំគ្គរលខាធិកា�ដ្្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា
ចូល�មួកិច្ចពបជុំ ្ិង្ិធតីរែសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃ្ុធ ទី១៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សា� រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលជួប្ិភាកសា

ការង្រជាមយួនរឹងវលាក Chedesheng(Charise) អនុពបធាន

ពករុមហុ៊ន Huawei ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា សតៃី្ី គវព៉ង

សហពបតិបតតៃិការបវច្ចកវទសរវាងអគគាវលខាធិការោ្ឋ ន

ព រ្ឹទ្ធសភា និងពករុមហុ៊ន Huawei វៅសាលពបជុំ្ ិវសស 

េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី១៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សា� រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានទទួលជួប្ិភាកសា

ការង្រជាមយួនរឹងវលាក Luke Lazarus Arnold អនុពបធាន

វបសកកមមាការទូត និងជាពបធានទទួលបន្ទុកខផនាកជំនួយ

របស់សា្ថ នទូតអូ្រសាតៃ លី ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា សតៃី្ី

កិច្ចសហពបតិបតតៃិការរវាងអគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា 

ជាមយួនរឹងសា្ថ នទូតអូ្រសាតៃ លីពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

និងសភាអូ្រសាតៃ លី វៅសាលពបជុំ្ិវសសកណាតៃ ល ថន

េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា៕

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សា� រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលជួបសំវណរះ-

សំណាល និង្ិភាកសាការង្រជាមយួនរឹងវលាក សសក៊ 

សបលត្ី តី (Serge Bellini) នាយកសាលាសម័្ពន្ធភា្បារាងំ

វៅវែតតៃវសៀមរាប សតៃី្ីការបណតៃុ រះបណាតៃ លភាសាបារាងំ

ដល់ម្រនតៃី ថនអគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលពបជុំ

្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា32

ោនា ក់ដរឹកន្អំគ្គរលខាធិកា�ដ្្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា
ចូល�មួកិច្ចពបជុំ ្ិង្ិធតីរែសេងៗ

2ចាបរ់វសៀលថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ

២០២០ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សា� រឹទ្ធ អគគាវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា 

បានអវញជ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុ សតៃី្ីការង្ររចនា-

សម្ពន័្ធ ធនធានមនុស្ស និងខផនការយុទ្ធសា្រសតៃរយៈវ្ល

១០ឆ្នា រំបស់អគគានាយកោ្ឋ នទាងំ៥ វៅសាលពបជំុ្ិវសស

ជានវ់ពកាម ថនេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា វោយ៉នការអវញជ ើញ

ចូលរមួចាប់្ ីអគគានាយករងវ�ើង ថនអគគានាយកោ្ឋ នទាងំ៥ 

និងអោគា ធិការ។

2នារវសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម 

រោក ឆាយ អគគាវលខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលជួប

សំវណរះសំណាល និងទទួលអំវណាយមនុស្សធមជ៌ាស៉្រ

វពបើពបាស់ ្ីស៉គមនិសិ្សតកម្ពុជាពបចាសំាធារណរដ្ឋ

ពបជា៉និតចិន សព៉បចូ់លរមួបង្កា រ និងទបស់ាកា តក់ារ

រកីរាលោលជំងឺកូេដី-១៩ វៅសាលពបជុំ្ិវសស េ ិ៉ ន

ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតៃម រោក 

ឆាយ អគគាវលខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជ ើញជាអធិ-

បតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុ្ិនិត្យ្ិភាកសាវលើខបបបទវាយតថមលា

សមត្ថភា្បុគគាលិកជាបកិ់ច្ចសនយា វដើម្បីនតៃកិច្ចសនយា

ការង្រដល់បុគគាលិកជាបកិ់ច្ចសនយាវៅតាមអងគាភា្ចំណុរះ

អគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ខបបបទវាយតថមលាតាងំស៊ប់

កនាុងពកបែណ័្ឌ ម្រនតៃរីាជការ ខដលបានវធវើកមមាសិកសារយៈវ្ល

១២ខែ ថនអគគាវលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា និងគំរូព រ្ឹតតៃិបពត

វាយតថមលាតាងំស៊បក់នាុងពកបែណ័្ឌ ម្រនតៃីរាជការ វៅសាលពបជំុ

្ិវសសជានវ់ពកាម ថនេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា៕






