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សកបលសកាយ៖ សលម្តចវបិុលលសនាភក្តធី សាយ ្ុ ំសំលណះសំណាលជាមយួកមមាករកំពុងសាងសង ់និងតលមលែើងមាៃ សុធីនបូមទឹក លៅសងាក ត់
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1

គណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្រៃយព៍្រឹទ្ធសភាព្រជុំ្ិ្ិត្យរប្រៀ្រវារៈចំ្ ួ្៥

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ   ទី៨  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វេលាវ ោ៉ ង 
៨:០០នាទី គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបានព្រជំុ
្ិនិត្យរវ្រៀ្រវារៈចំនួន៥ ខែលបានព្រព រ្ឹតតៃវៅវពកាមអធិ-
្រតីភា្ែែ៏្ពងែ់្ពស់រ្រស់សវមតៃចេ្ុិរលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ 
ព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

្រនា្ទ ្រ់្ ីបាន្ិនិត្យ និង្ិភាកសារចួមក គណៈក ម៉ា ធិការ
អចិថ្រនតៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា បានកំណតយ់កថ្ងៃព្ហស្បតិ៍ ទី១១ 
ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វេលាវ ោ៉ ង៨:០០នាទីព រ្ឹក  វែើម្បី
្រនតៃសមយ័ព្រជុវំលើកទី៣ ព រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ វដាយ
៉នរវ្រៀ្រវារៈែូចខាងវពកាម៖

១- ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល ់យ ល ីយេចក្ីព្រាងច្បាប់េ្ីពី 
ការអនុម័តយលព់្ពម យ ល ីការធានាទូទាត់របេ់រាជរដ្្ភិ-
បាល  នន ព្ពរះរាជាណាច ព្កកម្ពុជា  ឱ្យព្កុមហ៊ុន យអេភី 
យអចភី (យេមបូឌា)ឯ.ក។

២- ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់ យ ល ី យេចក្ីព្រាងច្បាប់េ្ីពី 
ការអនុម័តយលព់្ពម យ ល ីការធានាទូទាត់របេ់រាជរដ្្ភិ-

បាល   នន ព្ពរះរាជាណាច ព្កកម្ពុជា  ឱ្យព្កុមហ៊ុន យេនេ យេក 
រីញូយេប៊ល ឯ.ក។

៣- ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់ យ ល ី យេចក្ីព្រាងច្បាបេ់្ីពី 
ការអនុម័តយល់ព្ពម យ ល ីការធានាទូទាត់របេ់រាជរដ្្ភិ-
បាល  នន ព្ពរះរាជាណាច ព្កកម្ពុជា  ឱ្យព្កមុហ៊ុន យេនេ យេក 
េូអិលធីឌី។

៤- ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់ យ ល ី យេចក្ីព្រាងច្បាប់េ្ីពី 
ការអនុម័តយលព់្ពមឱ្យព្ពរះរាជាណាច ព្កកម្ពុជាចូលជា
េមាជិក ននកិច្ច ព្ពម យព្ព ៀងេ្ីពី  េិធានការរដ្ឋមា្្េ់កំពង់ ផែ
យដី ម្បីបង្្រ ទប់ស្្ត់ និងលុបបំបាត់ការ យនសទេុេច្បាប់ 
គ្្នរបាយការណ៍ និងគ្្នការអនុញ្្ត។

៥- ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់ យ ល ី យេចក្ីព្រាងច្បាប់េ្ីពី 
ការអនុម័តយល់ព្ពម យ ល ីផែនការយុទ្ធសសេ្អភិេឌ្ឍន៍ជាតិ
២០១៩ -២០២៣។

(អត្ថ្រទ៖ វទ្ មករា រូ្រភា្៖គរឹម សិទ្ធី)

ទិែ្ឋភា្ក ្នាុងកិច្ចព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

សវមដៃច េ្ុិរលវសនាភកដៃី សាយ ឈុ ំែរឹកនាកិំច្ចព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនដៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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ព្រឹទ្ធសភា្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យបោ្រលប់លើបសចករៃតីពរាងចបា្់រចំ្ួ្៥

នាថ្ងៃព្ហស្បតិ៍ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង
៨:០០នាទីព រ្ឹក ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បាន
្រនតៃសមយ័ព្រជុវំលើកទី៣ ព រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ វពកាម
អធិ្រតីភា្ែែ៏្ពងែ់្ពស់រ្រស់សវមតៃចេ្ិរុលវសនាភកតៃី សាយ
ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វដាយ
៉នេតតៃ៉នស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន៤៨រ្ូរ។

អង្គព្រជំុ បានែំវណើ រការតាមរវ្រៀ្រវារៈចំនួន៥ រមួ៉ន៖
រ យប ៀបវារៈទី១៖ ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់ យ ល ី យេចក្ីព្រាង

ច្បាបេ់្ីពី ការអនុម័តយល់ព្ពម យ ល ី ការធានាទូទាត់របេ់
រាជរដ្្ភិបាល  នន ព្ពរះរាជាណាច ព្កកម្ពុជា  ឱ្យព្កមុហ៊ុន
យអេភី្អចភី (យេមបូឌា)ឯ.ក។ 

វែើម្បវី្លើយត្រនរឹងកំវណើ នតពមរូេការអគ្គសិនី រាជរដា្ឋ -
ភបិាលបានយកចិតតៃទុកដាកជំ់រុញការអភេិឌ្ឍេស័ិយថាម-
្ល ទាងំព្រភ្ថាម្ល និង្រណាតៃ ញ្រញូ្នអគ្គិសនី វែើម្បី
ធានាការផ្គតផ់្គងអ់គ្គសិនីឱ្យបានពគ្រព់រាន ់៉ននិរនតៃរភា្ 
ស្ថិរភា្ ព្រសិទ្ធភា្ និង៉នតថមលសមរម្យ។

គវព៉ងវារអីគ្គសិនីស្ទរឹងវោធិ៍សាត១់  ៉នអានុភា្ 
៨០វមហ្្ក វាោ ត ់គឺជាគវព៉ងអាទិភា្មយួ ខែលរាជរដា្ឋ ភ-ិ
បាលបាន្រញ្ចូ លកនាុងខផនការវមអភេិឌ្ឍនេ៍ស័ិយអគ្គសិនី 
ខែលនរឹងពតរូេដាកឱ់្យែំវណើ រការវៅឆ្នា ២ំ០២៣។

វសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ  នរឹងផតៃល់ផលព្រវោជនែ៍ល់
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាែូចជា៖

-ទទួលបាននូេព្រភ្អគ្គិសនីមយួ ខែលវចញ្ីធនធាន
ធមមាជាតិកនាុងពសរុក កាត្់រន្ថយការវព្រើពបាស់វព្រង និង៉ន
ថ ល្លកវ់្រ កនាុងរយៈវ្ល ៣៥ឆ្នា  ំគឺ ៧,៩ វសនពបាកែុ់លាល រ

អាវមរកិកនាុង១គីឡូវាោ តវ់ ោ៉ ង ខែលជួយ�ធានានូេសនតៃិសុែ
ថាម្ល វធវើឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា៉នលទ្ធភា្អភ-ិ
េឌ្ឍនវ៍សែ្ឋកិច្ច និងសង្គម បានឆ្្ររ់ហ័ស។

-នរឹង្រវង្កើតពបាកច់ំណូលែល់ព្រជាជនមូលដា្ឋ ន  សព៉្រ់
ថានា កវ់ែតតៃ និងថានា កជ់ាតិ វដាយការផតៃល់ការងារោោ ងវពចើន
វៅវ្លសាងសង ់និងព្រតិ្រតតៃកិារ។ ព្រជាជនមយួចំនួន 
កអ៏ាច្រវង្កើតពបាកច់ំណូល្ីមុែរ្ររជំនួញផ្្ទ ល់រ្រស់្ួក
វគ ខែលទាកទ់ងនរឹងសកមមាភា្គវព៉ង។

-វដាយសារភូមសិា្រសតៃធមមាជាតិអំវណាយផល បានវធវើ
ឱ្យគវព៉ងវនរះ៉នលក្ខណៈ្ិវសស ខែលអាចរកសាទរឹកទុក
សព៉្រក់ារផលិតថាម្លវៅរែូេពបាងំរហូតែល់៧០%
ែុស្ីគវព៉ងែថទវទៀត ខែលតាមធមមាតាការផលិតថាម-
្លវៅរែូេពបាងំបានពតរឹម ៣០% ឬករណីែលរះធាល កចុ់រះទា្រ
ជាងវនរះ  ជាកខ់សតៃងែូចវៅរែូេពបាងំឆ្នា ២ំ០១៩វនរះ  ជា
ឧទាហរណ៍។  លក្ខណៈ្ិវសសវនរះវហើយខែលគវព៉ង
វនរះពតរូេបានសាវ គមន។៍

វសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ  តាកខ់តងវឡើង៉ន៣៉ពតា 
ពតរូេបានរែ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អនុមត័យល់
ព្មចំនួន១១២សំវឡង ថនចំនួនស៉ជិករែ្ឋសភាទាងំមូល
កាល្ីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ព្រជំុរែ្ឋសភា
វលើកទី២ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ស៊យុ សសម រែ្ឋម្រនតៃីពកសួងខរ ោ និងថាម្ល 
អមវដាយម្រនតៃជីានែ់្ពស់ និងម្រនតៃីជំនាញតំណាងរាជរដា្ឋ -
ភបិាល បានអវញ្ើញមកការោរវសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ។

អង្គព្រជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យវោ្រល់ឯកភា្

សវមដៃច េ្ុិរលវសនាភកដៃី សាយ ឈុ ំែរឹកនាសំមយ័ព្រជំុវលើកទី៣ ព រ្ឹទ្ធសភានីតិកាលទ៤ី
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ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពោងចបា្រទ់ាងំមូលវដាយឥតខកខព្រ
ចំនួន ៤៨សំវឡង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ យប ៀបវារៈទី២៖ ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល ់យលី យេចក្ីព្រាង
ច្បាបេ់្ីពី ការអនុម័តយល់ព្ពម យ ល ី ការធានាទូទាត់របេ់
រាជរដ្្ភិបាល  នន ព្ពរះរាជាណាច ព្កកម្ពុជា  ឱ្យព្កមុហ៊ុន 
យេនេ យេក រីញូយេប៊ល ឯ.ក។

វែើម្ប្ីរំវ្ញឱ្យបានតាមកំវណើ នតពមរូេការអគ្គិសនីចំវោរះ
មុែ  និងវៅវ្លអនាគត  រាជរដា្ឋ ភបិាលបានអនុមត័
គវព៉ងអភេិឌ្ឍនថ៍ាម្លអគ្គសិនីមយួចំនួនជាលក្ខណៈ
្រនា្ទ ន ់កនាុងវនារះបានសវពមចអនុញ្ញា តឱ្យពករុមហុ៊ន វសនាវ្ក
រញូីវេ្រល៊ ឯ.ក វធវើការេនិិវោគែំវឡើង្រខន្ថមផ្្ទ ងំសូឡា
ផលិតអគ្គិសនវីែើរវដាយ្នលឺព្រះអាទិត្យ  ៉នអានុភា្ 
២០វមហ្្ក វាោ ត ់ ខែលអាចនរឹងដាកឱ់្យែំវណើ រការវៅកនាុង
ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩វនរះ វលើទីតាងំខែល៉នពសា្រ្់រច្ចុ្រ្បននា 
ស្ថិតកនាុងគវព៉ងសា្ថ នីយផលិតអគ្គសិនីវែើរវដាយ្នលឺព្រះ-
អាទិត្យអានុភា្ ៦០វមហ្្ក វាោ ត ់វៅតំ្រនត់ាមា ត្ង ពសរុក
ឧែុង្គ វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ រ្រស់ពករុមហុ៊នសាម។ី

វសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ  តាកខ់តងវឡើង៉ន៣៉ពតា 
ពតរូេបានរែ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អនុមត័យល់
ព្មចំនួន១១២សំវឡង ថនចំនួនស៉ជិករែ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ព្រជំុរែ្ឋសភា
វលើកទី២ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ស៊យុ សសម រែ្ឋម្រនតៃីពកសួងខរ ោ និងថាម្ល 
អមវដាយម្រនតៃីជានែ់្ពស់ និងម្រនតៃីជំនាញតំណាងរាជរដា្ឋ -
ភបិាល បានអវញ្ើញមកការោរវសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ។

អង្គព្រជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យវោ្រល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពោងចបា្រទ់ាងំមូលវដាយឥតខកខព្រ
ចំនួន៤៨សំវឡង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ យប ៀបវារៈទី៣៖ ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់ យ ល ី  យេចក្ីព្រាង
ច្បាប់េ្ីពី ការអនុម័តយល់ព្ពម យ ល ី ការធានាទូទាត់របេ់
រាជរដ្្ភិបាល  នន ព្ពរះរាជាណាច ព្កកម្ពុជា  ឱ្យព្កមុហ៊ុន 
យេនេ យេក េូអិលធីឌី។

កាល្ីរែូេពបាងំឆ្នា ២ំ០១៩វនរះ  ព្រវទសកម្ពុជាបាន
ព្រឈមនរឹង្រញ្ហា កងវរះអគ្គិសនី  វដាយសារកំវណើ នតពមរូេ
ការវព្រើពបាស់អគ្គិសនីផង និងម្យោងវទៀតវដាយសារព្រះ-
រាជាណាចពកកម្ពុជា បានទទួលរងនូេបាតុភូតធមមាជាតិរាងំ
សងៃួតផង ជាវហតុនាឱំ្យការផលិតថាម្លអគ្គិសនី្ីសា្ថ នីយ
វារអីគ្គិសនីនានា៉នការ្យចុរះោោ ងខាល ងំ។

វែើម្ប្ំីរវ្ញឱ្យបានតាមកវំណើ នតពមរូេការអគ្គិសនី
ចំវោរះមុែ និងនាវ្លអនាគត រាជរដា្ឋ ភបិាលបានអនុ-
មត័គវព៉ងអភេិឌ្ឍនថ៍ាម្លអគ្គិសនីមយួចំនួនជាលក្ខណៈ
្រនា្ទ ន ់កនាុងវនារះបានសវពមចអនុញ្ញា តឱ្យពករុមហុ៊ន វសនាវ្ក
ែូអិលធីឌី  សាងសងស់ា្ថ នីយផលិតអគ្គិសនីវែើរវដាយ
ព្រះអាទិត្យ៉នអានុភា្សរុ្រ១២០វមហ្្ក វាោ ត ់ ៉ នចំនួន 
២កខនលង គឺទី១. អានុភា្ ៦០វមហ្្ក វាោ ត ់វៅវែតតៃកំ្ងឆ់្នា ងំ 
និងទី២. អានុភា្ ៦០វមហ្្ក វាោ ត ់វៅវែតតៃវោធិ៍សាត ់ខែល
អាចនរឹងដាកឱ់្យែំវណើ រការវៅចុងឆ្នា ២ំ០២០ និងវៅវែើម
ឆ្នា ២ំ០២១ខាងមុែ។

វសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ តាកខ់តងវឡើង៉ន៣៉ពតាពតរូេ
បានរែ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អនុមត័យល់ព្ម
ចំនួន១១១សំវឡង  ថនចំនួនស៉ជិករែ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ព្រជំុរែ្ឋសភា

ឯកឧតតៃម គង ់សារាជ វឡើងអានរបាយការណ៍ ឯកឧតតៃម សុ៊យ ខសម វឡើងការោរវសចកដៃីពោងចបា្រ់
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វលើកទី២ នីតិកាលទី៦។
ឯកឧតតៃម ស៊យុ សសម រែ្ឋម្រនតៃីពកសួងខរ ោ និងថាម្ល 

អមវដាយម្រនតៃីជានែ់្ពស់ និងម្រនតៃីជំនាញតំណាងរាជរដា្ឋ -
ភបិាល បានអវញ្ើញមកការោរវសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ។

អង្គព្រជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យវោ្រល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពោងចបា្រទ់ាងំមូលវដាយឥតខកខព្រ
ចំនួន៤៨សំវឡង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ យប ៀបវារៈទី៤៖ ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់ យ ល ី  យេចក្ីព្រាង
ច្បាប់េ្ីពី ការអនុម័តយលព់្ពម ឱ្យព្ពរះរាជាណាច ព្ក កម្ពុជា
ចូលជាេមាជិក ននកិច្ច ព្ពម យព្ព ៀងេី្ពី េិធានការរដ្ឋមា្្េ់
កំព ង ់ផែ យដីម្បីបង្្រ ទប់ស្្ត់ និងលុបបំបាត់ការ យនសទ
េុេច្បាប់ គ្្នរបាយការណ៍ និងគ្្នការអនុញ្្ត។

វសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ តាកខ់តងវឡើងកនាុងវរាល្ំរណង
វែើម្ប្ីរងា្ក រ ទ្រស់ា្ក ត ់និងលុ្រ្ំរបាតក់ារវនសាទែុសចបា្រ ់
រាមា នរបាយការណ៍ និងរាមា នការអនុញ្ញា ត តាមរយៈការអនុ-
េតតៃេធិានការរែ្ឋ ្៉ច ស់កំ្ ងខ់ផឱ្យ៉នព្រសិទ្ធភា្ និងវែើម្បី
ធានាបាននូេការអភរិក្សយូរអខងវង  និងវព្រើធនធាន៉ន
ជេីតិ និងព្រ្ន័្ធវអកូឡូសីុសមពុទឱ្យ៉ននិរនតៃរភា្។ មោ្យង
េញិវទៀត  កិច្ចព្មវព្ៀងវនរះ៉នវរាល្រំណងទ្រស់ា្ក ត់
ផលវនសាទ ខែល៉នព្រភ្្ីការវនសាទែុសចបា្រ ់រាមា ន
របាយការណ៍ និងរាមា នការអនុញ្ញា តចូលវៅកនាុងទីផសារអនតៃរ-
ជាតិ  និងមនិវលើកទរឹកចិតតៃឱ្យចូលរមួកនាុងការវនសាទែុស
ចបា្រ ់រាមា នរបាយការណ៍ និងរាមា នការអនុញ្ញា ត។

តាមរយៈការចូលជាស៉ជិកថនកិច្ចព្មវព្ៀងវនរះ 
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជានរឹងទទួលបាននូេអត្ថព្រវោជន៍
សំខាន់ៗ ែូចជា៖

-្រងាហា ញ្ីការវ្រតៃជាញា ចិតតៃរ្រស់កម្ពុជា កនាុងការវលើកកម្ពស់
ការព្រឆ្ងំនរឹងការវនសាទែុសចបា្រ ់ រាមា នរបាយការណ៍ 
និងរាមា នការអនុញ្ញា ត

-សាតៃ រទំនុកចិតតៃកនាុងការវព្រើទងជ់ាតិកម្ពុជាវដាយនាវា
សហគមនអ៍នតៃរជាតិ

-ខកលម្អត ល៉ ភា្កនាុងអភបិាលកិច្ចជលផល
-្ពងរឹងកិច្ចសហព្រតិ្រតតៃកិាររវាងសា្ថ ្រន័ជាតិខែលចូល

រមួកនាុងការពគ្រព់គងកំ្ងខ់ផ
-ជំរុញកិច្ចសហព្រតិ្រតតៃិការថានា កត់្ំរន ់និងអនតៃរជាតិ កនាុង

ការព្រយុទ្ធព្រឆ្ងំនរឹងការវនសាទែុសចបា្រ ់រាមា នរបាយ-

ការណ៍ និងរាមា នការអនុញ្ញា ត
-សហគមនអ៍នតៃរជាតិទទួលសា្គ ល់្ន្ទៈនវោបាយ ការ

វ្រតៃជាញា ចិតតៃ និងកិច្ចែិតែំព្ររឹងខព្រងរ្រស់កម្ពុជា កនាុងការព្រយុទ្ធ
ព្រឆ្ងំនរឹងការវនសាទែុសចបា្រ ់រាមា នរបាយការណ៍ និង
រាមា នការអនុញ្ញា ត

-កម្ពុជានរឹងទទួលបានការរាពំទខផនាកហិរញញា េត្ថុ  ការវផ្ទរ
្រវច្ចកេទិ្យ និងការកសាងសមត្ថភា្្រខន្ថម វែើម្បវី្លើយ-
ត្រនរឹងការព្រយុទ្ធព្រឆ្ងំនរឹងការវនសាទែុសចបា្រ ់រាមា ន
របាយការណ៍ និងរាមា នការអនុញ្ញា ត។

វសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ  តាកខ់តងវឡើង៉ន៣៉ពតា 
វដាយខឡកកិច្ចព្មវព្ៀងសតៃី្ី េធិានការរែ្ឋ ្៉ច ស់កំ្ ងខ់ផ
វែើម្ប្ីរងា្ក រ ទ្រស់ា្ក ត ់និងលុ្រ្ំរបាតក់ារវនសាទែុសចបា្រ់
រាមា នរបាយការណ៍ និងរាមា នការអនុញ្ញា ត រមួ៉ន១០ខផនាក 
និង៣៧៉ពតា ពតរូេបានរែ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
អនុមត័យល់ព្មចំនួន១១២សំវឡង  ថនចំនួនស៉ជិក
រែ្ឋសភាទាងំមូល  កាល្ីថ ង្ៃទី១  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
នាសមយ័ព្រជំុរែ្ឋសភាវលើកទី២ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម បេង សាខុ្ រែ្ឋម្រនតៃីពកសួងកសិកមមា រុកា្ខ
ព្រ៉ញ់  និងវនសាទ  អមវដាយម្រនតៃីជានែ់្ពស់  និងម្រនតៃី
ជំនាញតំណាងរាជរដា្ឋ ភបិាល  បានអវញ្ើញមកការោរ
វសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ។

អង្គព្រជំុព រ្ឹទ្ធសភា បាន្ិនិត្យ និងឱ្យវោ្រល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពោងចបា្រទ់ាងំមូលវដាយឥតខកខព្រ
ចំនួន៤៨សំវឡង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រ យប ៀបវារៈទី៥៖ ពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់ យ ល ី យេចក្ីព្រាង

ឯកឧតតៃម វេង សាែុន វឡើងការោរវសចកដៃីពោងចបា្រ់
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ច្បាបេ់្ីពី ការអនុម័តយលព់្ពម យ ល ី ផែនការយុទ្ធសសេ្
អភិេឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩ -២០២៣ ។

វសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ តាកខ់តងវឡើងវែើម្បសីវពមចនូេ
េត្ថុ្រំណងសំខាន្់រី គឺ៖

១-វែើម្បវីាយតថមលអំ្ីលទ្ធផលរមួ  និង្រញ្ហា ព្រឈម
ចម្បងៗខែលបានវកើត៉នវឡើងវៅកនាុងការអនុេតតៃខផនការ
យុទ្ធសា្រសតៃអភេិឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ កនាុងអាណតតៃិ
កាលរ្រស់ខផនការវនរះទាងំមូល

២-វែើម្បកីំណតនូ់េ្រណាតៃ េធិានការវរាលនវោបាយ
នានាែល់ពកសួង សា្ថ ្រន័ ខែលោក់្ ន័្ធទាងំអស់ សព៉្រ់
ការអនុេតតៃវរាលនវោបាយអាទិភា្នានារ្រស់រាជរដា្ឋ -
ភបិាលកម្ពុជា និងវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្
កម្ពុជាតាមេស័ិយ  វៅកនាុងែំណាកក់ាលថនអាណតតៃកិាល
រ្រស់ខផនការ វែើម្បសី្ថិរភា្កវំណើ នវសែ្ឋកិច្ច កាត្់រន្ថយ
ភា្ពកីពក និងវលើកកម្ពស់កពមតិជីេភា្រស់វៅរ្រស់ព្រជា-
ជនកម្ពុជា និងវឆ្្ព រះវៅសវពមចបាននូេសា្ថ នភា្ថនព្រវទស
ខែល៉នចំណូលមធ្យមកពមតិែ្ពស់វៅឆ្នា ២ំ០៣០ និងជា
ព្រវទសខែល៉នចំណូលែ្ពស់វៅឆ្នា ២ំ០៥០។

៣-វែើម្បដីាកវ់ចញនូេព្រ្ន័្ធមយួសព៉្រត់ាមដាន 
ពតរួត្ិនិត្យ និងវាយតថមលព្រចាឆំ្នា ថំនការអនុេតតៃផ.យ.អ.ជ 
២០១៩-២០២៣ រ្រស់ពកសួង សា្ថ ្រន័នានា។

ខផនការយុទ្ធសា្រសតៃវនរះ  នរឹង៉នតួនាទីោោ ងសំខាន់
កនាុងការអនុេតតៃវរាលនវោបាយអាទិភា្នានារ្រស់រាជ-
រដា្ឋ ភបិាលកម្ពុជា  ខែលបានកំណតក់នាុងយុទ្ធសា្រសតៃចតុ-
វកាណែំណាកក់ាលទី៤  និងវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រ
វដាយចីរភា្កម្ពុជា២០១៦-២០៣០។

វសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ  តាកខ់តងវឡើង៉ន៣៉ពតា 
វដាយខឡកខផនការយុទ្ធសា្រសតៃអភេិឌ្ឍនជ៍ាតិ  ២០១៩-
២០២៣ ៉ ន៧ជំ្ូក ពតរូេបានរែ្ឋសភា ថនព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា អនុមត័យល់ព្មចំនួន១១២សំវឡង ថនចំនួន
ស៉ជិករែ្ឋសភាទាងំមូល  កាល្ីថ្ងៃទី១  ខែកក្កដា  ឆ្នា ំ
២០១៩ នាសមយ័ព្រជំុរែ្ឋសភាវលើកទី២ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមកិតតៃិវសដា្ឋ ្រណិ្ត ឆាយ ថ្ វទសរែ្ឋម្រនតៃី 
រែ្ឋម្រនតៃីពកសួងខផនការ អមវដាយម្រនតៃីជានែ់្ពស់ និងម្រនតៃី
ជំនាញតំណាងរាជរដា្ឋ ភបិាល  បានអវញ្ើញមកការោរ
វសចកតៃីពោងចបា្រវ់នរះ។

អង្គព្រជំុព រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យវោ្រល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពោងចបា្រទ់ាងំមូលវដាយឥតខកខព្រ
ចំនួន៤៨សំវឡង ថនចំនួនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល៕

(អត្ថ្រទ៖ វលាក វទ្ មករា រូ្រភា្៖ វលាក គង ់ោោ រនី)

ឯកឧតតៃម ឆ្យ ្ន វឡើងការោរវសចកដៃីពោងចបា្រ់

ស៉ជកិ ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា វលើកថែអនុមត័វសចកដៃីពោងចបា្រ់



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
6

ព្រឹទ្ធសភាបរៀ្រចំសកិាខា សាលាសរៃត្ី តី ពក្រខ័ណ្ឌ បោលបៅអភិេឌ្ឍ្៍ 
ព្រក្របោយចតីរភា្កម្ុជា ឆានា ២ំ០១៦-២០៣០

នាថ្ងៃសុពក ទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ព រ្ឹទ្ធសភា ថន

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បានវរៀ្រចំសិកា្ខ សាលាសតៃី្ី ពក្រ-

ែណ្័វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជា  ឆ្នា ំ

២០១៦-២០៣០  (SDGs)  វពកាមអធិ្រតីភា្ែែ៏្ពងែ់្ពស់

រ្រស់សវមតៃចេ្ិរុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា

ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅសាលសិកា្ខ សាលា្រណាណា -

ល័យព រ្ឹទ្ធសភា។ 

ខ្លងកនាុងឱកាសវ្រើកអង្គសិកា្ខ សាលានាវ្លវនារះ 

សវមតៃចេ្ុិរលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា បាន

៉នព្រសាសនថ៍ា សិកា្ខ សាលាវនរះជាវេទិកាមយួែ៏៉ ន

សារសំខាន ់ និង៉នតថមលសព៉្រព់គ្រភ់ាគោីក់្ ន័្ធ  ជា

្ិវសសសព៉្រស់៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា និងរែ្ឋសភា

កនាុងការទទួលបានវដាយជាកខ់សតៃងនូេ្ត័៌៉ ន និងចំវណរះ-

ែរឹង្មាីៗទាកទ់ងនរឹងការអនុេតតៃវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រ

វដាយចីរភា្រ្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាលកម្ពុជា។  ការកសាង

សមត្ថភា្ ខែលផតៃល់វដាយអង្គសិកា្ខ សាលាវនរះ នរឹងកាល យ

ជាមូលដា្ឋ នពគរឹរះែ៏៉ នសារសំខានស់ព៉្រយ់កវៅសិកសា

េភិាគ និងវាយតថមល វែើម្បវីធវើការសវពមចចិតតៃវៅវ្លព រ្ឹទ្ធ-

សភា  និងរែ្ឋសភាពតរូេ្ិនិត្យ  ្ិភាកសាអនុមត័ចបា្រ់្ េកិា 

និងចបា្រន់ានា  ោក់្ ន័្ធនរឹងការអនុេតតៃវរាលវៅអភេិឌ្ឍន៍

ព្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជា ឱ្យវ្លើយត្រនរឹងផលព្រវោជន៍

និងតពមរូេការជាកខ់សតៃងរ្រស់ព្រជា្លរែ្ឋ និងសង្គមជាតិ។

ជាងវនរះវៅវទៀត កនាុងឋានៈជាតំណាងឱ្យពករុមព្ររឹកសាឃំុ 

សងា្ក ត ់ ស៉ជិក  ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាអាចយក្ត័៌៉ ន

ទាងំវនរះវៅផ្ស្វផសាយែល់អាជាញា ធរថានា កវ់ពកាមជាតិ  និង

ជួយ�រាពំទែល់រែ្ឋបាលថានា កវ់ពកាមជាតិ  កនាុងការចូលរមួ

អនុេតតៃវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជា  ឱ្យ

សវពមចបានតាមខផនការកំណតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាល។ 

កនាុងនយ័វនរះ ការជួ្រជំុរានា វៅវ្លវនរះ គឺជាកាលានុេតតៃភា្

ែ៏៉ នតថមលសព៉្រស់ា្ថ ្រន័នីតិ្រ្បញញាតតៃិ និងនីតិព្រតិ្រតតៃិ កនាុងឯកឧតតៃម យោង ់ខសម ខ្លងសុន្ទរកថាសាវ គមន៍

សវមតៃចេ្ុិរលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្ែែ៏្ពងែ់្ពស់កនាុងអង្គសិកា្ខ សាលា
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ការ្រងាហា ញែល់ព្រជា្លរែ្ឋអំ្ីកិច្ចែិតែំព្ររឹងខព្រងរមួរានា  

វែើម្បជីំរុញការអនុេតតៃវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរ-

ភា្កម្ពុជា ព្រក្រវដាយព្រសិទ្ធភា្ ត ល៉ ភា្ គណវនយ្យ-

ភា្ និងការទទួលែុសពតរូេែ្ពស់ វដាយខផ្អកវលើអាទិភា្

រ្រស់កម្ពុជាជាកខ់សតៃង។

សវមតៃចព្រធានព រ្ឹទ្ធសភាបាន្រញ្្កថ់ា  ព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជារមួជាមយួនរឹងព្រវទសនានាវលើ្ិភ្វលាក បាន

ព្មវព្ៀងរានា វលើរវ្រៀ្រវារៈឆ្នា ២ំ០៣០ ខែលជាការវ្រតៃជាញា

ចិតតៃសកល វែើម្បឈីានវៅសវពមចបានការអភេិឌ្ឍព្រក្រ

វដាយចីរភា្្ររោិ្រននា និងមនិវបារះ្រងន់រណា ន៉ា កវ់ចាល

វឡើយ។ ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាបានចា្រវ់ផតៃើមែំវណើ រការ

វធវើមូលដា្ឋ នីយកមមាពក្រែណ្័វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយ

ចីរភា្វៅចុងឆ្នា ២ំ០១៥  វដាយបាន្ិនិត្យ  និងវរៀ្រចំ

វរាលវៅ ចំណុចវៅ និងសូចនាករឱ្យពស្រតាមអាទិភា្

ជាតិ។   វៅឆ្នា ២ំ០១៨ រាជរដា្ឋ ភបិាលកម្ពុជាបានអនុមត័ 

«ពក្រែណ្័វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជា 

ឆ្នា ២ំ០១៦-២០៣០» ខែលតពមរូេឱ្យ៉នការចូលរមួ្ីអាជាញា -

ធរពគ្រលំ់ដា្រថ់ានា ក ់និងភាគីោក់្ ន័្ធទាងំអស់កនាុងការជំរុញ

ការអនុេតតៃវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជា 

ឱ្យ៉នព្រសិទ្ធភា្។ ពក្រែណ្័វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រ

វដាយចីរភា្កម្ពុជា គឺជាការសំវោគ្រញ្ចូ លរានា នូេវរាល

វៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្សកល  ឱ្យពស្ររានា វៅ

នរឹងទិសវៅអាទិភា្អភេិឌ្ឍនជ៍ាកខ់សតៃងរ្រស់ព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា វហើយពក្រែណ្័វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រ

វដាយចីរភា្កម្ពុជាវនរះ  នរឹងពតរូេបានវធវើស៉ហរណកមមា

វៅកនាុងខផនការយុទ្ធសា្រសតៃអភេិឌ្ឍជាតិ និងខផនការយុទ្ធ-

សា្រសតៃអភេិឌ្ឍតាមេស័ិយ ជា្ិវសសពតរូេវព្រើជាធាតុចូល

ែសំ៏ខាន ់សព៉្រវ់រៀ្រចំខផនការយុទ្ធសា្រសតៃអភេិឌ្ឍជាតិ

ឆ្នា ២ំ០១៩-២០២៣ ខែលអង្គសភាវទើ្របាន្ិនិត្យ និង

អនុមត័កាល្ីវ្ល្មាីៗវនរះ។ 

សវមតៃចព្រធានព រ្ឹទ្ធសភាបាន្រញ្្កថ់ា  វែើម្បឱី្យអង្គ

នីតិ្រ្បញញាតតៃិ (ព រ្ឹទ្ធសភា និងរែ្ឋសភា) ចូលរមួចខំណកកនាុង

ស៉ជកិព រ្ឹទ្ធសភា រែ្ឋសភា និងវភញាៀេកិតតៃិយសចូលរមួសិកា្ខ សាលា

សវមដៃច សាយ ឈុ ំខ្លងសុន្ទរកថាវ្រើកអង្គសិកា្ខ សាលា
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ភា្ជាថែគូយុទ្ធសា្រសតៃជាមយួនរឹងរាជរដា្ឋ ភបិាល កនាុងការ

វពកើនរមលរឹកការអនុេតតៃ ការតាមដាន ពតរួត្ិនិត្យ និងវាយ

តថមល  ពក្រែណ្័វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្

កម្ពុជា អង្គនីតិ្រ្បញញាតតៃិចាបំាចព់តរូេទទួលបាន្ត័៌៉ នពគ្រ់

ពជរុងវពជាយ វែើម្បី្ ពងីកចំវណរះែរឹង និងសពមរួចតួនាទីរ្រស់

ែលួន  កនាុងការសហការរមួជួយ�រាជរដា្ឋ ភបិាលវលើការអនុេតតៃ

ពក្រែណ្័វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជា 

ឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាឈានវៅសវពមចបាននូេចក្ខុ-

េស័ិយជាព្រវទស៉នចំណូលមធ្យមកពមតិែ្ពស់វៅឆ្នា ំ

២០៣០  និងជាព្រវទស៉នចំណូលកពមតិែ្ពស់វៅឆ្នា ំ

២០៥០។

កនាុងពក្រែណ្័ទស្សនេស័ិយខាងវលើវនរះ សវមតៃចេ្ិរុល-

វសនាភកតៃី  សាយ  ឈុ ំ កប៏ានផតៃល់ជាអនុសាសនម៍យួ

ចំនួន វែើម្បជីួយ�ជំរុញការអនុេតតៃវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រ

វដាយចីរភា្កម្ពុជា ខែលជាពក្រែណ្័ែរ៏ រឹង៉មំយួសព៉្រ់

អង្គនីតិ្រ្បញញាតតៃយិកវធវើជាមូលដា្ឋ ន ខែល៉នែូចតវៅ៖១.

អង្គនីតិ្រ្បញញាតតៃ ិ(ព រ្ឹទ្ធសភា និងរែ្ឋសភា) ៉ នតួនាទីសំខាន់

ណាស់កនាុងការកសាងចបា្រ ់វែើម្បធីានាបានភា្ ្៉ច ស់ការ 

ឱ្យពស្រវៅនរឹងតពមរូេការថនវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយ

ចីរភា្។ កនាុងវនារះ ជាចាបំាចព់តរូេជំរុញវលើកទរឹកចិតតៃឱ្យ៉ន

គណវនយ្យភា្សាធារណៈ ការចូលរមួ្ីសាធារណជន

កនាុងការវធវើវសចកតៃីសវពមចចិតតៃ និងព្រក្រវដាយ្ររោិ្រននា។

ព្មជាមយួរានា វនរះ អង្គនីតិ្រ្បញញាតតៃិពតរូេ្ិនិត្យ អនុមត័្រណាតៃ

វសចកតៃីពោងចបា្ររ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាល ឱ្យធានាបាន និង

្លុរះ្រញ្្ច ំងវៅនរឹងវរាលការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស  ព្មទាងំចូល

រមួសវពមចឱ្យបានវជាគជយ័នូេវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រ

វដាយចីរភា្វៅឆ្នា ២ំ០៣០។ ២.អង្គនីតិ្រ្បញញាតតៃិ (ព្រឹទ្ធ-

សភា និងរែ្ឋសភា) ៉នតួនាទី្ិនិត្យ និងអនុមត័្េកិាព្រចាំ

ឆ្នា ។ំ ការអនុមត័វសចកតៃីពោងចបា្រ់្ េកិា ចាបំាចព់តរូេ៉ន

ភា្សីុចងាវ ករ់ានា   សង្គតិភា្ពស្រវៅនរឹងវរាលវៅអភ-ិ

េឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជា ព្មទាងំសមទិ្ធផលខែល

សវពមចបានជាវរៀងរាល់ឆ្នា  ំរហូតែល់ឆ្នា ២ំ០៣០។ ៣.អង្គ-

នីតិ្រ្បញញាតតៃិ (ព រ្ឹទ្ធសភា និងរែ្ឋសភា) ពតរូេតាមដាន វឈវង

យល់ជាកខ់សតៃងជាព្រចាឆំ្នា  ំខែលជាធាតុែសំ៏ខានស់ព៉្រ់

ការអនុេតតៃវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជា 

តាមរយៈការវធវើវេទិកាសាធារណៈ ឬយនតៃការែថទវទៀតវៅ

ថានា កម់ូលដា្ឋ ន  វែើម្បពី្រមូលមតិវោ្រល់រ្រស់ព្រជា្ល-

រែ្ឋទូវៅទាកទ់ងនរឹងការអនុេតតៃវរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រ

វដាយចីរភា្។ ៤.អង្គនីតិ្រ្បញញាតតៃិ (ព្រឹទ្ធសភា និងរែ្ឋសភា) 

៉នតួនាទីជាតំណាងឱ្យព្រជា្លរែ្ឋវៅទូទាងំព្រវទស  

គឺពតរូេចុរះជា្រន់រឹងមូលដា្ឋ ន និងព្រជា្លរែ្ឋ ព្មទាងំពករុម

ព្ររឹកសាឃំុ  សងា្ក ត ់ និង្រណាតៃ អង្គការសង្គមសីុេលិ  វែើម្បី

ទិែ្ឋភា្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា រែ្ឋសភា និងវភញាៀេកិតតៃិយសចូលរមួសិកា្ខ សាលា
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វឈវងយល់អំ្ ី ជីេភា្រស់វៅរ្រស់ព្រជា្លរែ្ឋ ព្មទាងំ

ចំណុចខាល ងំ ចំណុចវែសាយ ចវនាល រះព្រវហ្ងកនាុងការអនុេតតៃ

វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជារហូតែល់

ឆ្នា ២ំ០៣០។ និង៥.កនាុងនាមជាវសនាធិការរ្រស់រាជរដា្ឋ -

ភបិាល ពកសួងខផនការនរឹង្រនតៃផតៃល់នូេកិច្ចសហការល្អ និង

ផតៃល់្ត័៌៉ ន និងឯកសារនានា ជា្រនតៃ្រនា្ទ ្រែ់ល់ព រ្ឹទ្ធសភា

និងរែ្ឋសភាអំ្ ីពគ្រែ់ំណាកក់ាលថនការអនុេតតៃពក្រែណ្័

វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជា។

សិកា្ខ សាលាវនរះ ព្រព រ្ឹតតៃវៅរយៈវ្ល១ថ្ងៃ វដាយ៉ន

ការអវញ្ើញចូលរមួ្ីស៉ជិក  ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា  រែ្ឋ-

សភា ថានា កែ់រឹកនា ំនិងម្រនតៃីរាជការថនអគ្គវលខាធិការដា្ឋ ន

ព រ្ឹទ្ធសភា  ព្មទាងំវភញាៀេជាតិ  និងអនតៃរជាតិ  វពកាមកិច្ច

សហការវរៀ្រចំរវាងព រ្ឹទ្ធសភា ពកសួងខផនការ កមមាេធិីអភ-ិ

េឌ្ឍនស៍ហព្រជាជាតិ(UNDP) និងេទិ្យសា្ថ នសភាកម្ពុជា។ 

កនាុងែំវណើ រការកមមាេធិថីនអង្គសិកា្ខ សាលា ៉នការខ្លង

សុន្ទរកថាសាវ គមនវ៍ដាយ ឯកឧតតៃម យង៉់ សសម ព្រធាន

គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ចំណា្រអ់ារមមាណ៍រ្រស់ឯកឧតតៃម

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា វលាកពសី Rizvna 

De Alwis ព្រធានសតៃីទីកមមាេធិីអភេិឌ្ឍនស៍ហព្រជាជាតិព្រចាំ

កម្ពុជា និងវលាក គរឹមោត ោរ៉រទិ្ធ នាយកេទិ្យសា្ថ ន

សភាកម្ពុជា។ វពរៅ្ីវនរះ អង្គសិកា្ខ សាលាក៏៉ នការ្ិភាកសា 

និងវធវើ្រទ្រងាហា ញសតៃី្ី សា្ថ នភា្ទូវៅថន SDGs កនាុងពក្រ-

ែណ្័សាកល  និងការវាយតថមលការអនុេតតៃ  SDGs  វដាយ

វលាក្រណិ្ត Richard Marshall អនាកជំនាញ SDGs UNDP 

និងការវធវើ្រទ្រងាហា ញសតៃី្ី  ែំវណើ រការវធវើមូលដា្ឋ នីយកមមា 

SDGs  និងការវរៀ្រចំពក្រែណ្័  CSDGs៖  ្រញ្ហា ព្រឈម 

និងទិសវៅ្រនតៃ និងការតាមដានពតរួត្ិនិត្យ និងវាយតថមល

ការអនុេតតៃ  CSDGs៖  របាយការណ៍ពតរួត្ិនិត្យថានា កជ់ាតិ 

វដាយសមា័ពគចិតតៃ  និងការព្រមូលទិននានយ័សព៉្រក់ារវាយ

តថមល ្រញ្ហា ព្រឈម និងទិសវៅ្រនតៃ វដាយឯកឧតតៃម ្រ៉ូច 

សេុណ្ណ ឌតី អគ្គនាយករងខផនការ ថនពកសួងខផនការទទួល

្រន្ទុក SDGs៕

(អត្ថ្រទ៖ វលាក សួង ្រញ្ញា  រ្ូរភា្៖ វលាក គរឹម សិទ្ធី)

វលាក គរឹមោត ដារាោ រទិ្ធ វឡើង៉នចំណា្រអ់ារមមាណ៍

វលាកពសី Rizvna De Alwis វឡើង៉នចំណា្រអ់ារមមាណ៍

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ វឡើង៉នចំណា្រអ់ារមមាណ៍
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ត្រតាមការអវញ្ើញរ្រស់ ឯកឧតតៃម Vyacheslav Volodin 

ព្រធានសភាឌូ៉  ថនសភាសហ្ន័្ធ  ថនសហ្ន័្ធរុស្សីុ 

ឯកឧតតៃម បទ្ ង្ អនុព្រធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា បានែរឹកនាគំណៈព្រតិភូសភាកម្ពុជាអវញ្ើញ

វៅចូលរមួវេទិកាអនតៃរជាតិវលើកទី២ សតៃី្ី ការអភេិឌ្ឍព្រ្ន័្ធ

សភានិយម ចា្រ់្ ីថ្ងៃទី៣០ ខែមិ្ ុនា ែល់ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅទីពករុងមោូស្គូ ថនសហ្ន័្ធរុស្សីុ ខែល៉នការ

ចូលរមួ្ីស៉ជិកសភា  និងអនាកជំនាញព្រ៉ណ៨០០

នាក ់មក្ីព្រវទសចំនួន១៣០។

វេទិកាអនតៃរជាតិវលើកទី២វនរះ គណៈព្រតិភូសភាកម្ពុជា 

បានព្រព រ្ឹតតៃវៅវដាយរលូន និងទទួលបានវជាគជយ័ជា

ខផលផ្្ក  ខផ្អកវលើសាមា រតីចូលរមួចំខណក្ពងរឹងកិច្ចសហព្រតិ-

្រតិតៃការកនាុងត្ំរន ់និងអនតៃរជាតិ ពស្រតាមវរាលនវោបាយ

វ្រើកចំហវជើងវមឃ តាមរយៈការវ្រើកចំហកិច្ចសហព្រតិ-

្រតតៃកិារជាមយួ្រណាតៃ ព្រវទសនានា។  គណៈព្រតិភូសភា

កម្ពុជាវៅកនាុងពគ្រកិ់ច្ចព្រជំុថនវេទិកាអនតៃរជាតិវលើកទី២វនរះ 

បានរមួចំខណកោោ ងសកមមាវៅកនាុងការខសវងរកែំវណារះ-

ពសាយ និងែិតែំវលើកកម្ពស់កិត្យនុភា្កម្ពុជាវលើឆ្ក

អនតៃរជាតិ តាមរយៈការចូលរមួវដាយវសមាើមែុវសមាើ៉ត ់កនាុងការ

វដារះពសាយ្រញ្ហា ព្រឈមរមួជាសកលនានា។ កនាុងពក្រែណ្័

វទវភាគីេញិ គណៈព្រតិភូបានជ្ួរពបាពស័យទាកទ់ងជាមយួ

គណៈព្រតិភូសភារុស្សីុ និងអុីតាលី វែើម្បី្ ពងរឹង្ពងីកចំណង

មតិតៃភា្ សាមគ្គីភា្ និងកិច្ចសហព្រតិ្រតតៃិការ។

វេទិកាអនតៃរជាតិវលើកទី២វនរះ  ពបារ្្ធ្ិធីវ្រើកវពកាម

អធិ្រតីភា្វលាកជំទាេ  Valentina  Matvienko  ព្រធាន

ពករុមព្ររឹកសាសហ្ន័្ធថនសភាសហ្ន័្ធ ឯកឧតតៃម Vyacheslav 

Volodin ព្រធានសភាឌូ៉ និងឯកឧតតៃម Sergey lavrov 

រែ្ឋម្រនតៃីពកសួងការ្ររវទស ថនសហ្ន័្ធរុស្សីុ។

វៅកនាុងឱកាសចូលរមួសមយ័ព្រជុវំ្ញអង្គវលើកទី២ 

ថនវេទិកាអនតៃរជាតិវលើកទី២វនរះ  ឯកឧតតៃម  បទ្  ង្ 

អនុព្រធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បានវឡើងខ្លងសុន្ទរកថាវផ្តៃ ត

សំខានវ់លើ៖

-ការឈានវៅរកភា្មនិពបាកែព្រជា  និងមនិអាច

្្យករណ៍រ្រស់្ិភ្វលាក ខែលគំរាមកខំហងែល់សណាតៃ ្រ-់

អ្ុព្រធា្ទតី២ព្រឹទ្ធសភាចូលរមួបេទិកាអ្រៃរជាតិបលើកទតី២
សរៃត្ី តី ការអភេិឌ្ឍព្រ្័្្ធសភា្ិយម បៅព្របទសរសុ្ុ តី

ឯកឧតតៃម វទ្ ងន វឡើងខ ល្ងសុន្ទរកថាកនាុងវេទិកាអនដៃរជាតិវលើកទី២ វៅព្រវទសរុស្ុសី
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ធានា ្រ ់និងនិ ម៉ា ្រនកមមាអនតៃរជាតិ វដាយសារខតការវកើនវឡើង

ថននិនានា ការឯកវតាភាគី ការរាោំរនិយម ស្រងា្គ មោណិជ្-

កមមា និងការព្រកួតព្រខជងភូមសិា្រសតៃនវោបាយ

-ការវាយតថមលែ្ពស់ចំវោរះកិច្ចសហព្រតិ្រតតៃិការអនតៃរសភា 

និងការទូតសភា  ខែល្ិតជា៉នសារសំខានែ់ល់ែំវណើ រ

ការរកសាសនតៃិភា្ និងសនតៃសុិែ្ិភ្វលាក

-ការមកែល់ថន្រវច្ចកេទិ្យឌីជី្ លកនាុងសមយ័្រែិេតតៃន៍

ឧសសាហកមមា ៤.០ ខែលបាន្រវង្កើតទាងំកាលានុេតតៃភា្ 

និង្រញ្ហា ព្រឈមែល់ពគ្រព់្រវទសទាងំអស់ វហើយ្រវច្ចក-

េទិ្យឌីជី្ លវនរះ  បាននរឹងកំ្ុង្រ្រញ្្្រោោ ងឆ្្ររ់ហ័ស

វៅកនាុងវសែ្ឋកិច្ច នវោបាយ និងោណិជ្កមមាសកល។

វពរៅ្ីការចូលរមួកនាុងសមយ័ព្រជំុវ្ញអង្គវលើកទី២ 

ថនវេទិកាអនតៃរជាតិវលើកទី២វនរះ គណៈព្រតិភូសភាកម្ពុជា 

បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចព្រជំុនានា វពកាមពក្រែណ្័

វេទិកាអនតៃរជាតិវលើកទី២សតៃី្ី ការអភេិឌ្ឍព្រ្ន័្ធសភានិយម 

រមួ៉ន៖

ឯកឧតតៃម សសួ ោ៉រ៉ អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៥

រែ្ឋសភា បានចូលរមួកិច្ចព្រជំុសតៃី្ី ការតាកខ់តងចបា្រ ់និង

ពក្រែណ្័គតិយុតតៃសព៉្រអ់នាគតថនេស័ិយឌីជី្ល៖ ្រញ្ហា

ព្រឈម និងែំវណារះពសាយ វដាយ្ិភាកសាវលើ្រញ្ហា សកល

សំខាន់ៗ  ែូចជា៖ សាកលភាេូ្រនីយកមមាថនគំនិត និង្រវច្ចក-

េទិ្យ សារសំខានថ់នវសែ្ឋកិច្ចឌីជី្ ល (Digital economy) 

ហ្និភយ័ និងការគំរាមកំខហងថនេស័ិយឌីជី្ល ្រញ្ហា

ព្រឈម និងែំវណារះពសាយ។ល។

ឯកឧតតៃម ពសតី ប្រ្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា

បានចូលរមួកិច្ចព្រជំុសតៃី្ី កិច្ចសហព្រត្រតតៃកិារអនតៃរសភា 

វដាយបាន្ិភាកសាវលើ្រញ្ហា សកលសំខាន់ៗ ែូចជា៖ ការ

ខព្រព្ររួលអាកាសធាតុ អំវ ើ្វភរេកមមា ោណិជ្កមមា ការផ្ល ស់

្រតៃូរចវំណរះែរឹង  ការវលើកកម្ពស់សកមមាភា្រ្រស់ស៉ជិក

សភាកនាុងកិច្ចសហព្រតិ្រតតៃិការអនតៃរសភា វែើម្បសីនតៃិភា្ ការ

ទិែ្ឋភា្កនាុងវេទិកាអនដៃរជាតិវលើកទី២

ឯកឧតតៃម ពសី វ្រន ចូលរមួព្រជំុកិច្ចសហព្រតិ្រតតៃិការអនតៃរសភា
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ជំរុញកិច្ទសន្ទនាអនតៃរសាសនា ្រញ្ហា សង្គម ការ្ពងរឹងកិច្ច-

សហព្រត្ិរតតៃិការវទវភាគី និង្ហុភាគី និងការផ្ល ស់្រតៃូរ

្រទ្ិវសាធនោ៍ក់្ ន័្ធនរឹង្រទ្រ្បញញាតតៃិចបា្រ។់ កិច្ចព្រជំុបាន

វផ្តៃ តសំខានថ់ា កិច្ចសហព្រតិ្រតតៃកិារអនតៃរសភា ជាមវធ្យ-

បាយកនាុងការផ្ល ស់្រតៃូរការគំរាមកខំហង និង្រញ្ហា ព្រឈម 

វៅជាវជាគជយ័្មាី ខែលនាមំកនូេការអភេិឌ្ឍ កិច្ចសន្ទនា 

និងការវោគយល់រានា វៅេញិវៅមក ព្មទាងំជាវេទិកា

សព៉្រស់នតៃភិា្ ការអភេិឌ្ឍ និងសព៉្រអ់នាគតថន្ិភ្-

វលាក្មាី។ កិច្ចព្រជំុវនរះ កប៏ាន្ិភាកសាវលើសកាតៃ នុ្លថន

កិច្ចសហព្រតិ្រតតៃកិារ្ហុភាគី ្រញ្ហា សិទ្ធមិនុស្ស នីតិរែ្ឋ 

វទសនតៃព្រវេសន ៍និងការគំរាមកខំហងខផនាកឌីជី្ល។

ឯកឧតតៃម លតី បេង ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦រែ្ឋសភា 

បានចូលរមួកិច្ចព្រជំុសតៃី្ី សនតៃសុិែអនតៃរជាតិ៖ កិច្ច្ិភាកសា

រ្រស់អនាកតាកខ់តងចបា្រ ់វែើម្បសីនតៃិភា្ និងស្ថិរភា្ វដាយ

្ិភាកសាវលើក្រញ្ហា សកលសំខាន់ៗ ែូចជា៖ វភរេកមមាអនតៃរ-

ជាតិ ឧពកិែ្ឋកមមា្លងខែន សនតៃិសុែតាមព្រ្ន័្ធអុិនវធើវណត 

សនតៃិសុែតាមព្ំខែនសមពុទជាវែើម។ អង្គព្រជំុបានកត-់

ស ្៉គ ល់ថា កនាុងចវំណាមការគំរាមកំខហងធំៗចវំោរះសនតៃិសុែ 

និងសនតៃភិា្អនតៃរជាតិ គឺ៉នខតវភរេកមមាអនតៃរជាតិវទ ខែល

ជាការគំរាមកំខហងធំ្ំរផុតចំវោរះសនតៃិសុែវៅវលើ្ិភ្-

វលាក។  អំវ ើ្វភរេកមមា  គឺទាកទ់ងោោ ងជិតសនាិទ្ធវៅនរឹង

ឧពកិែ្ឋកមមា្លងខែន ការជួញែូរអាេុធែុសចបា្រ ់ការជួញែូរ

វពគឿងវញៀនែុសចបា្រ ់និងការជួញែូរមនុស្ស។

កនាុងឱកាសចូលរមួវេទិកាអនតៃរជាតិវលើកទី២វនរះ ឯកឧតតៃម 

សសួ ោ៉រ៉ តំណាងឱ្យឯកឧតតៃម បទ្ ង្ បានែរឹកនាំ

គណៈព្រតិភូជ្ួរ្ិភាកសាការងារជាមយួនរឹងគណៈព្រតិភូ

សភារុស្សីុ  ែរឹកនាវំដាយឯកឧតតៃម  Chepa  Aleksei  អនុ-

ព្រធានគណៈកមមាការកិច្ចការ្ររវទស  ថនសភាឌូ៉រុស្សីុ 

និងគណៈព្រតិភូសភាអុីតាលី ែរឹកនាវំដាយឯកឧតតៃម Matteo 

Salvini ស៉ជិកសភាអុីតាលី។

វេទិកាអនតៃរជាតិវលើកទី២វនរះ ពតរូេបាន្ិរទ្រញ្ច ្រវ់ពកាម

អធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម Vladimir Putin ព្រធានាធិ្រតីរុស្សីុ។ 

អង្គវេទិកាកប៏ានអនុមត័វសចកតៃីព្រកាសចុងវពកាយផងខែរ។

វពរៅ្ីការចូលរមួកនាុងអង្គវេទិកា គណៈព្រតិភូសភាកម្ពុជា 

បានអវញ្ើញចូលរមួកមមាេធិីេ្រ្បធមែូ៌ចជា៖  ការទស្សនកិច្ច

េ ិ៉ នខពកមឡាងំ  ជិរះទូកកមសានតៃតាមែងទវនលមោូស្គូ  និង

ទស្សនកិច្ចមវហ្ពស្ State Academic Bolshoi៕

(អត្ថ្រទ៖ វលាក វទ្ មករា រ្ូរភា្៖ ែុទ្ទកាល័យអនុព្រធានទី២្.ស)

ព្រធានាធិ្រតីរុស្សីុ អវញ្ើញ្ិរទអង្គវេទិកាអនដៃរជាតិវលើកទី២

គណៈព្រតិភូសភាកម្ពុជាជួ្រជាមយួគណៈព្រតិភូសភារុស្សីុ
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សកមមាភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសបំណះសណំាលជាមួយ្រឹង
ព្រជា្លរដ្ឋ ្ិងចូលរមួ្ិធតីប្្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃវៅរ ៍ទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច-
េ្ិរុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា បានអវញ្ើញចុរះ្ិនិត្យការដា្ឋ នកំ្ុងសាង-
សង ់ និងែំវឡើង ោ៉ សីុន្រូមទរឹក្រខន្ថម  វៅកនាុង្ររវិេណ
សា្ថ នីយ្រូមទរឹក  ្ររឹងទំ្ុន  ស្ថិតកនាុងសងា្ក ត្់ររឹងទំ្ ុនទី២ 
ែណ្៉នជយ័ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នារវសៀលថ្ងៃអាទិត្យ  ទី៧  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សវមតៃចេ្ិរុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា ថន
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាបានអវញ្ើញជួ្រសំវណរះសំណាល
ជាមយួនរឹងពករុមម្រនតៃីសងា្ក ត ់ ភូម ិ កងក ល៉ ងំព្រជាការោរ 
និងយុេជនសងា្ក តច់បារអវំៅទី១ ព្រ៉ណជាង៣០នាក ់ 
វៅសាលាសងា្ក តច់បារអវំៅទី១  ែណ្ចបារអំវៅ  រាជធានី
ភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃអងា្គ រ ទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច-
េ្ិរុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុងព្រះរាជ្ិធ្ីរុណ្យ 
រុក្ខទិវា  ជាទិវា្លកមមាដាវំែើមវឈើព្រថ្ណីជាតិវពកាម
ព្រះរាជាធិ្រតីភា្ែែ៏្ពងែ់្ពស់្រំផុតរ្រស់ព្រះករុណាព្រះបាទ
សវមតៃចព្រះ្ររមនា្ ្បរតរៃម សតីហមុ្តី ព្រះមហ្ក្សពត 
ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅកនាុងសា្ថ នីយផ្ស្វផសាយ និង
សាដៃ រថព្វឈើកបាលែំរ ីស្ថិតកនាុងភូមខិពសខពតង ឃំុកបាលែំរ ី
ពសរុកសំ្ូររ វែតតៃពកវចរះ។

2នារវសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច-
េ្ុិរលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា និងសវមតៃច-
វៅហ្វ វាងំេរវេៀងជយ័អធិ្រតីពសរឹងា្គ រ គង់ សអំុល ឧ្រ-
នាយករែ្ឋម្រនតៃី រែ្ឋម្រនតៃីពកសួងព្រះ្ររមរាជវាងំ បានអវញ្ើញ
ជាគណៈអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្ូរជាស្វលាកេរី:វសនីយឯ៍ក  
ស៊ុំ បសៀង អតីតនាយទាហ្នជានែ់្ពស់ ថនកងវោធ្ល-
វែមរភូមនិ្ទ ខែលបានទទួលមរណភា្ កនាុងជនាមា យុ៩0ឆ្នា  ំ
វដាយជរាោធ វៅទីឈា្រនដា្ឋ នកនាុង្ររវិេណេតតៃទំន្រ ់ស្ថិត
កនាុងភូមទិំន្រវ់លើ ឃុំទំន្រ ់ពសរុកបាធាយ វែតតៃកំ្ងច់ាម។
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សកមមាភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសបំណះសណំាលជាមួយ្រឹង
ព្រជា្លរដ្ឋ ្ិងចូលរមួ្ិធតីប្្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្បតិ៍  ទី២៥  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

សវមដៃចេ្ុិរលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា បាន

ែរឹកនាគំណៈព្រតិភូព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា

វរារ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតៃម ឡាយ អុតី្ិសទិ្ធ ស៉-

ជិកព រ្ឹទ្ធសភា  ខែលបានទទួលមរណភា្  កនាុងជនាមា យុ

៧៤ឆ្នា  ំ វដាយវរារាោធ  វៅេតតៃ្រទុមេតី  ស្ថិតកនាុងសងា្ក ត់

ចតុមែុ ែណ្ែូនវ្ញ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាព រ្ឹកថ្ងៃវៅរ ៍ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

បទ្ ង្ អនុព្រធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា និងពករុមពគរួសារ បាន

អវញ្ើញនាយំកទានព្រះេសសា និងវទយ្យទានព្រវគនព្រះ-

សង្ឃគងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតៃអូរវសាម ស្ថិតវៅឃុំអូរវសាម 

ពសរុកវាលខេង វែតតៃវោធិ៍សាត។់

2នាព រ្ឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម បទ្

ង្  អនុព្រធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញ្ើញចូលរមួជា

គណៈអធិ្រតីកនាុងអង្គសិកា្ខ សាលាសតៃី្ី  ការវឈវងយល់្ី
ការកសាងពក្រែណ្័វរាលនវោបាយ ោ៉ ពករូវសែ្ឋកិច្ច និង

វរាលនវោបាយហិរញញា េត្ថុសាធារណៈ  សព៉្រវ់រៀ្រចំ

វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ហិរញញា េត្ថុសព៉្រក់ារពគ្រព់គងឆ្នា ំ

២០២០ វៅេ ិ៉ នរែ្ឋសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម បទ្

ង្ អនុព្រធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញនាយំកវទយ្យ-

ទាន និងវទៀនព្រះេសសាវៅព្រវគនែល់ព្រះសង្ឃខែលគង់

ចាពំ្រះេសសាអស់កាលពតី៉សចំនួន៤េតតៃ គឺេតតៃពបា្ំរីមុ ំេតតៃ

ែំណាករ់ាជា េតតៃវទ្ព្រណម្យ និងេតតៃវឈវីនៀងខផ្អម វែើម្បី
ឧទ្ទិសកុសលែល់្រុ្វការជីន ខែលបាន្លីជីេតិ វៅកនាុង

េតតៃពបា្ំរីមុ ំឃុំពបា្ំរីមុ ំពសរុកពទាងំ វែតតៃតាខកេ៕
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សម្ជិកព្រឹទ្ធសភាទទួលមរណភា្

ព រ្ឹទ្ធសភា  ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  ៉ នវសចកតៃី
វសាកសាតៃ យ វពកៀមពកំជាទី្ំរផុត វដាយឯកឧតតៃម ឡាយ 
អុតី្ិសទិ្ធ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ខែលបានទទួលមរណភា្ 
កាល្ីថ្ង្ៃ ុធ  ទី២៤  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វេលាវ ោ៉ ង 
៨:២០នាទីព រ្ឹក កនាុងជនាមា យុ៧៤ឆ្នា  ំវដាយវរារាោធ។

ស្រ្រស់ឯកឧតតៃម ឡាយ អុតី្ិសទិ្ធ ពតរូេបានតម្កល់ទុក
វធវើ្រុណ្យទក្ខិណានុ្រ្បទានតាមព្រថ្ណីសាសនា ចា្រ់្ ីថ្ងៃ
ទី២៤ ែល់ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅេតតៃ្រទុមេតី 
ស្ថិតកនាុងសងា្ក តច់តុមុែ ែណ្ែូនវ្ញ រាជធានីភនាវំ្ញ។

ឯកឧតតៃម ឡាយ អុតី្ិសទិ្ធ វកើតវៅថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នា ំ
១៩៤៥ វៅភូមថិព្ពគីខាងវជើង ឃុថំព្ពគី ពសរុកជលគិរ ីវែតតៃ
កំ្ ងឆ់្នា ងំ ខែល៉នវលាកឳ្ុកវឈាមា រះ  ម៉ក់ ឡាយ និង
អនាក ត៉ៃ យវឈាមា រះ សកេ ហ៊្ ។ ឯកឧតតៃម ឡាយ អុតី្ិសទិ្ធ 
៉ន្រង្រ្អូន្រវង្កើតចំនួន៣នាក ់(ព្ររុស២នាក ់ពសី១នាក)់ 
ខែលឯកឧតតៃមជាកូនទី១ កនាុងពគរួសារ។ ២. វលាកពសី ម៉ក់ 
សខុបហង  ៣.  វលាក  ម៉ក់  បម៉ងឃាង  (វៅលាង) 
សាល ្រ។់  វៅថ្ងៃទី៣០  ខែឧសភា  ឆ្នា ១ំ៩៩១  ឯកឧតតៃម 
ឡាយ  អុតី្ិសទិ្ធ  បានវរៀ្រអាោហ៍្ិោហ៍ជាមយួនរឹង
វលាកជំទាេ  សរំទិ្ធ  សណំាង  វហើយទទួលបានចំណង
ថែកូនព្ររុស  ពសី  ចំនួន៦នាក ់ (ព្ររុស៤នាក ់ ពសី២នាក)់  
៉នរាយនាមែូចតវៅ៖  ១. វលាក  ឡាយ  េណ្ណ ឌតី 
២.  វលាក  ម៉ក់  េណ្ណ ោ  ៣.  វលាក  ម៉ក់  េណ្ណ បដ 
(សាល ្រ)់ ៤. វលាកពសី ្ិសទិ្ធ ជា្ិច្ច ៥. កញ្ញា  ្ិសទិ្ធ 
ក្នាិកា និង៦. វលាក ្ិសទិ្ធ រត្ៈ។

ការងារខែលឯកឧតតៃម ឡាយ អុតី្ិសទិ្ធ បាន្រំវ្ញ

៉នែូចតវៅ៖
-ឆ្នា ១ំ៩៦៧-១៩៧០ មគ្គវទសកវ៍ទសចរណ៍
-ឆ្នា ១ំ៩៧០-១៩៧៥ វម្រញ្្ការកងេរវសនាតូចវលែ

៣៤៥ និងជាវម្រញ្្ការរងតំ្រនព់្រតិ្រតតៃិការសរឹក មុែ
កំ្ូល ពកសួងការោរជាតិ

-ឆ្នា ១ំ៩៧៥-១៩៧៩ រស់វៅកនាុងរ្រ្រព្រល័យ្ូជសាសន ៍
្រោុល ្ត (ជា្រ់្ ន្ធនារារ ៣ឆ្នា )ំ

-ឆ្នា ១ំ៩៧៩-១៩៩៣ អនុព្រធានភូមភិាគទី៥
-ឆ្នា ១ំ៩៩៣-១៩៩៥ អនុព្រធាននាយកដា្ឋ នភសតៃុភារ 

ពកសួងការោរជាតិ
-ឆ្នា ១ំ៩៩៥-១៩៩៨ តំណាងរា្រសតៃ មណ្លវែតតៃកណាតៃ ល 

និងជាវលខាធិការគណៈកមមាការទី៣ រែ្ឋសភា
-ឆ្នា ១ំ៩៩៨-២០០៦ អនុរែ្ឋវលខាធិការពកសួងការោរជាតិ
-ឆ្នា ២ំ០០៦-២០១២ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា និងជាវលខា-

ធិការគណៈកមមាការមហ្ថផ្ទ  ការោរជាតិ  ទំនាកទ់ំនង
រែ្ឋសភា  ព រ្ឹទ្ធសភា  អធិការកិច្ច  និងមែុងារសាធារណៈ 
នីតិកាលទី២

-ថ្ងៃ៣០ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០០៩ ពតរូេបានែំវឡើងឋាននតៃរ-
ស័កតៃិថានា កន់ាយឧតតៃមវសនីយផ៍្្ក យ៉ស្រនួ ថនកងវោធ-
្លវែមរភូមនិ្ទ

-ឆ្នា ២ំ០១២-២០១៨ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា និងជាអនុ-
ព្រធានគណៈកមមាការមហ្ថផ្ទ  ការោរជាតិ  ទំនាកទ់ំនង
រែ្ឋសភា  ព រ្ឹទ្ធសភា  អធិការកិច្ច  និងមុែងារសាធារណៈ 
នីតិកាលទី៣

-ឆ្នា ២ំ០១៨-្រច្ចុ្រ្បននា ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤
តាមរយៈេរីភា្ែឧ៏តតៃុងឧតតៃម និងសានា ថែែធ៏ំវធងខាងវលើ 
ឯកឧតតៃម ឡាយ អុតី្ិសទិ្ធ ពតរូេបានព្រះមហ្ក្សពត ថន
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ស្វព្រះរាជហឫទយ័វពបាសព្រទាន
វពគឿងឥស្សរយិយសជា្រនតៃ្រនា្ទ ្រែូ់ចតវៅ៖

វមដាយឯករាជ្យជាតិ  វពគឿងឥស្សរយិយសជាតូ្រការ
វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាថានា កម់ហ្
វសរេីឌ្ឍន ៍វពគឿងឥស្សរយិយសមុនីសារាភណ្័ថានា កម់ហ្
វសនា វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាថានា ក ់
ធិ្រឌិន្ទ  វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាថានា ក ់
អស្សឫទ្ធិ  វពគឿងឥស្សរយិយសសុេតា្ថ រាថានា កអ់ស្សឫទ្ធិ
វមដាយការោរជាតិថានា ក ់ ៉ ស  ពបាក ់ និងសំរ រឹទ្ធិ  វមដាយ
វសនាជយ័សិទ្ធ  វមដាយ៉សការងារ  និងបានទទួល
វពគឿងឥស្សរយិយសសុេតា្ថ រាថានា កម់ហ្វសរេីឌ្ឍន ៍ ជាកិច្ច
្រចាឆា មរណៈ៕        (អត្ថ្រទ៖ វលាក នុត សច្ចៈ)
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ព្រឹទ្ធសភាចូលរមួរសំលកទុកខាជាមួយពករុមពគរួសារ ្ិងជ្រងបពោះ
កនាងុបហតុការណ៍រលអំោរបៅបខតរៃព្ះសតីហ្ុ

វដាយទទួលបានែំណរឹ ងោោ ងវសាកសវពងង ្ីឧ្រទ្ទេ-

វហតុរលំអរារកម្ពស់៧ជាន ់វៅពករុងព្រះសីហនុ កាល្ី

វ ោ៉ ងជិត៥វទៀ្រភល ឺថ្ងៃទី២២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ្រណាតៃ ល

ឱ្យមនុស្ស២៨នាកប់ានសាល ្រប់ាត្់រងជី់េតិ និង២៦នាកប់ាន

រងរ្រសួធងៃន ់និងពសាល។ គណៈព្រតិភូព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះ-

រាជាណាចពកកម្ពុជា ែរឹកនាវំដាយឯកឧតតៃម គង់ សារជ 

ព្រធានគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា  និងជាព្រធានពករុម

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៧  បានអវញ្ើញចុរះ

សួរសុែទុក្ខ និងបាននាយំក្េកិារ្រស់សវមតៃចេ្ិរុលវសនា-

ភកតៃី សាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា វៅព្រគល់ជូនជនរង-

វពរារះ ខែលកំ្ុងសព៉ក្្យបាលវៅមន្ទីរវ្ទ្យ្រខង្អកវែតតៃ

ព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

វពរៅ្ីវនរះ ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី១ 

ែរឹកនាវំដាយឯកឧតតៃម ជា បជដ្ឋ ព្រធានពករុម និងជាព្រធាន

គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាំ

ភូមភិាគទី២  ែរឹកនាវំដាយឯកឧតតៃម  អ៊ុក  ្ុ៊រ្បឈឿ្ 

ព្រធានពករុម និងជាព្រធានគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា ពករុម

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៥ ែរឹកនាវំដាយឯកឧតតៃម 

បខៀេ មុត ព្រធានពករុម និងជាអនុព្រធានគណៈកមមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៦ និង

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៤ បានអវញ្ើញចុរះ

សួរសុែទុក្ខ ព្មទាងំនាយំក្េកិារ្រស់សវមតៃចព្រធាន

ឯកឧតតៃម គង ់សារាជ អវញ្ើញសួរសុែទុក្ខជនរងវពរារះរលំអរារ វៅមន្ទីរវ្ទ្យ្រខង្អកវែតតៃព្រះសីហនុ

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី១ ព្រគល់្េកិាែល់ពគរួសារស្ ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ ព្រគល់្េកិាែល់ពគរួសារស្
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ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ជូនជនរងវពរារះ និង

ចូលរមួរខំលកទុក្ខជាមយួនរឹងពករុមពគរួសារស្។

វលាក សកេ រសមាតី សាវ មថីនស្វលាកពសី ្ិ្ លអំង 

ខែលបានទទួលមរណភា្  វៅកនាុងការរលំអរារកម្ពស់

៧ជាន ់ថ្ងៃទី២២ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅវែតតៃព្រះសីហនុ

បានវរៀ្ររា្រអ់ំ្ីព រ្ឹតតៃកិារណ៍ថនការរលំអរារវនារះថាព្រ្ន្ធ

រ្រស់វលាកមនិខមនជាកមមាករសំណងវ់ទ រាតគឺ់ជាអនាក្រក

ខព្រភាសាចិន (ចិន ថ្ អងវ់គលស) វៅសំណងអ់រារខែល

រលំវនរះ។  វៅថ្ងៃវកើតវហតុព្រ្ន្ធរ្រស់វលាក  ពតរូេវធវើការងារ

្រខន្ថមវ ោ៉ ងជាមយួនរឹងកមមាករវផ្សងៗវទៀតខែរ។

ជាមយួរានា វនារះ វលាក សកេ រសមាតី បានខ្លងអំណរគុណ

ែល់សវមតៃចអគ្គមហ្វសនា្រតវីតវជា ហ៊ុ្ សស្ នាយក

រែ្ឋម្រនតៃី ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ខែលបានចុរះវៅ្ិនិត្យ 

្រញ្្ផ្្ទ ល់ទាងំថ្ងៃ ទាងំយ្រ ់វដាយមនិែវល់្ីក ល៉ ងំកាយ 

ក ល៉ ងំចិតតៃ ខែលបានចាតខ់ចងក ល៉ ងំ វែើម្បកីាយយកស្

ព្រគល់ជូនសាចញ់ាតិ  វែើម្បវីរៀ្រចំ្ិធី្រុណ្យស្តាម

ព្រថ្ណី សាសនា និងបានជួយ�ឧ្រត្ថម្ភជា្េកិាោោ ងវពចើន

ែល់ពករុមពគរួសារស្នីមយួៗ  ខែលមនិគិតសាមា នថា  នរឹង

ទទួលបាន្េកិាោោ ងវពចើនែល់មលរឹងវទ  វែើម្ប្ីរនតៃជីេភា្

រស់វៅ ព្មទាងំចិញ្ច រឹម្ីរបាចព់ករុមពគរួសារ ព្រ្ន្ធ និងកូន

តវៅមុែវទៀត។

ទន្ទរឹមរានា វនរះខែរ  វលាកកប៏ានជូន្រសវមដៃចេ្ិរុលវសនា

ភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា សូមឱ្យសវមដៃច៉នព្រះ-

ជនមាយឺនយូរ ៉នក ល៉ ងំ៉មំនួ កនាុងការចូលរមួពគ្រព់គងែរឹក

នាពំ្រវទសឱ្យ៉នការរកីចវពមើន និងអភេិឌ្ឍន្៍រនតៃវទៀត៕

(អត្ថ្រទ និងរូ្រភា្៖ វលាក អ៊ុក ្រោុលីន)

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ ព្រគល់្េកិាែល់ពគរួសារស្ ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង ់ព្រគល់្េកិាែល់ពគរួសារស្

ស៉ជកិព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៦ ព្រគល់្េកិាែល់ពគរួសារស្ ឯកឧតតៃម គង ់សារាជ ព្រគល់្េកិាជូនវលាក ខកេ រសមាី
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ព្រឹទ្ធសភាបរៀ្រចំសកិាខា សាលាបឈវេងយលអ់ំ្តី 
ការេិេតរៃន្ភូមិសា្តសរ្ៃ បោបាយ ្ិងការបលចប�ើងន្បសដ្ឋកិច្ចឌតីជតីថល

ព រ្ឹកថ្ងៃព្ហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ព រ្ឹទ្ធសភា
ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បានវរៀ្រចំសិកា្ខ សាលាសតៃី្ី 
ការេេិតតៃថនភូមសិា្រសតៃនវោបាយ និងការវលចវឡើងថន
វសែ្ឋកិច្ចឌីជី្ល វពកាមអធិ្រតីភា្វលាកជំទាេ ទតី ្រូរ៉សុតី 
ព្រធានគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលសិកា្ខ សាលា
្រណាណា ល័យព្រឹទ្ធសភា វពកាមកិច្ចសហការវរៀ្រចំជាមយួ
នរឹងេទិ្យសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុ (Asian Vision Ins titute)។

ខ ល្ងកនាុងឱកាសវ្រើកអង្គសិកា្ខ សាលាវនារះ  វលាកជំទាេ 
ទតី  ្ូររ៉សុតី  បាន្រញ្្កអ់ំ្ីវរាល្រំណងសំខានថ់នការ
វរៀ្រចំសិកា្ខ សាលាវនរះ គឺវែើម្បខីចករខំលកចំវណរះែរឹង និង
្ត័៌៉ នសំខាន់ៗ មយួចំនួនរ្រស់ព្រវទសកម្ពុជា និង្ិភ្-
វលាកជូនស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា រែ្ឋសភា និងអនាក
ចូលរមួទាងំអស់ វដាយវផ្តៃ តសំខានវ់លើព្រធាន្រទសំខាន់
ចំនួន្ីរ៖១. ការេេិតតៃថនភូមសិា្រសតៃនវោបាយកនាុងពក្រែណ្័
គំនិតផតៃួចវផតៃើមផលូេមយួខែ្សពកវាតម់យួ និងយុទ្ធសា្រសតៃឥណូ្
បាោ សីុហវិក  និង២. វសែ្ឋកិច្ចឌីជី្លកម្ពុជា  វផ្តៃ តវលើការ
វពតៀមែលួន និងការខព្រកាល យខផនាកឌីជី្លវឆ្្ព រះវៅកាន្់រែិ-

េតតៃនឧ៍សសាហកមមាទី៤ (Indus trial Revolution4.0)។
វលាកជំទាេ ទតី ្រូរ៉សុតី បានកតស់ ្៉គ ល់ថា វៅកនាុង

្ររកិារណ៍្ហុ្រោូលរ្រស់្ិភ្វលាកនាវ្ល្រច្ចុ្រ្បននា យុទ្ធ-
សា្រសតៃនវោបាយទាងំ្ីរ អាច្រង្កឱ្យ៉នការព្រកួតព្រខជង
ឥទិ្ធ្លរានា ផង និងវលើកកម្ពស់កិច្ចសហព្រតិ្រតិតៃការរានា ផង។ 
កនាុងសា្ថ នភា្ថនការេេិតតៃភូមសិា្រសតៃនវោបាយវនរះ  ព្រវទស
កម្ពុជាពតរូេវចរះ្រតខ់្រន វែើម្ប្ីរវញ្ៀសផល្រោរះោល់អេជិ្៉ន 
និងទាញយកព្រវោជនជ៍ាតិជាធំ តាមរយៈការរាពំទ និង
ការសំវោគរាល់កិច្ចសហព្រតិ្រតតៃិការ  វដាយឈរវលើ
វរាលការណ៍វរារ្រានា វៅេញិវៅមក  និង្រវង្កើតមតិតៃភា្
ជាមយួនរឹងព្រវទសទាងំអស់  វដាយមនិចាតទុ់កព្រវទស
ណាមយួជាសពតរូេវឡើយ វែើម្បសុីែែុមនីយកមមា សនតៃិសុែ 
សនតៃិភា្  និងការសវពមចបាននូេការអភេិឌ្ឍព្រក្រវដាយ
ចីរភា្រ្រស់ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។  

វលាកជំទាេ ទតី ្ូររ៉សុតី បាន្រនតៃថា វពរៅ្ីការេេិតតៃថន
នវោបាយភូមសិា្រសតៃខាងវលើ ព្រវទសនានាវលើ្ិភ្វលាក 
រមួទាងំព្រវទសកម្ពុជា កំ្ុងស្ថិតវៅកនាុងែំណាកក់ាលថន

វលាកជំទាេ ទី ្រូរាោ សីុ អវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងអង្គសិកា្ខ សាលា

ស៉ជកិ ស៉ជកិាព រ្ឹទ្ធសភា រែ្ឋសភា ចូលរមួកនាុងសិកា្ខ សាលាវលាកជំទាេ ទី ្រូរាោ សីុ វឡើងខ្លងសុន្ទរកថា
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ការចា្រវ់ផតៃើម្រែិេតតៃនឧ៍សសាហកមមាទី៤ ខែលជាយុគសមយ័
្មាីមយួកំ្ុងេេិតតៃ្រនតៃវលើមូលដា្ឋ នថន្រែិេតតៃនឧ៍សសាហកមមា
ទាងំ្ីរកនលងមក។ ្រែិេតតៃនវ៍នរះ បាន និងកំ្ ុងជំរុញឱ្យ៉ន
ការផ្ល ស់្រតៃូរ  និងខព្រព្ររួលែល់សង្គម  និងវសែ្ឋកិច្ច  ជា
្ិវសសរចនាសម័្ពន្ធវសែ្ឋកិច្ច ទំនាកទ់ំនងផលិតកមមា ឥរ-ិ
ោ្រ្វព្រើពបាស់ ការវធវើោណិជ្កមមា ភា្ព្រកួតព្រខជង និង
ទផីសារការងារ។  ចវំោរះព្រវទសកម្ពុជាសវង្កតវឃើញថា 
្រវច្ចកេទិ្យឌីជី្លកំ្ុងខតរកីលូតលាស់ោោ ងឆ្្ររ់ហ័ស
ែូចជាកនាុងេស័ិយធនារារ-ហិរញញា េត្ថុ  ការទិញ-លកទ់ំនិញ 
សកមមាភា្្ត័៌៉ ន អ្ររ់ ំនិងកំសានតៃតាមអនឡាញ ព្មទាងំ
ោណិជ្កមមាវអឡិចពតរូនិច។ល។

វលាកជំទាេ ទតី ្ូររ៉សុតី បាន្រនតៃវទៀតថា រលកថនការ
រកីចវពមើន្រវច្ចកេទិ្យ អាចផតៃល់ទាងំព្រវោជន ៍និងសកាតៃ -
នុ្លសព៉្រវ់សែ្ឋកិច្ច និងការអភេិឌ្ឍែល់ព្រវទសកម្ពុជា 
្រោុខនតៃនាវ្លជាមយួរានា  វាកអ៏ាចនាមំកនូេ្រញ្ហា ព្រឈម និង
ផល្រោរះោល់ផងខែរ។ វហតុែូវចនារះ ព្រវទសកម្ពុជាមនិ៉ន
ជវពមើសអវីវពរៅ្ីការវពតៀមែលួន  វែើម្បទី្រទ់ល់នរឹង្រញ្ហា
ព្រឈម វហើយទាញយកព្រវោជនជ៍ាអតិ្ររ៉្ី្រែិេតតៃន៍
ឧសសាហកមមាទី៤វនរះ។ ជាកខ់សតៃង កនាុងយុទ្ធសា្រសតៃចតុវកាណ
ែំណាកក់ាលទី៤ ខែលបានដាកវ់ចញវដាយរាជរដា្ឋ ភបិាល
កម្ពុជាអាណតតៃិទី៦ ការអភេិឌ្ឍវសែ្ឋកិច្ចឌីជី្ល គឺជាមុែ
សញ្ញា ែសំ៏ខានម់យួថនការវធវើ្ ិ្ិធកមមា និងវលើកកម្ពស់
ភា្ព្រកួតព្រខជងវសែ្ឋកិច្ច វែើម្ប្ីរនតៃរកសាបានកំវណើ ន
វសែ្ឋកិច្ចែ្ពស់ព្រក្រវដាយចីរភា្ ឈានវឆ្្ព រះវៅសវពមច
បាននូេចក្ខុេស័ិយ ថនការខព្រកាល យកម្ពុជាឱ្យវៅជាព្រវទស
៉នចំណូលមធ្យមកពមតិែ្ពស់វៅកនាុងឆ្នា ២ំ០៣០ និងជា
ព្រវទសខែល៉នចំណូលែ្ពស់វៅកនាុងឆ្នា ២ំ០៥០។ 

វលាកជំទាេ ទតី ្រូរ៉សុតី វជឿជាកថ់ា សិកា្ខ សាលានាព រ្ឹក
វនរះ នរឹងចូលរមួចខំណកោោ ងសំខាន ់កនាុងការទទួលបាន
្ត័៌៉ ន និងចំវណរះែរឹង្មាីៗ កានខ់តទូលំទូលាយជូនស៉-
ជិក  ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា  ខែលជាមូលដា្ឋ នសព៉្រក់ារ
ជខជក្ិភាកសា និងការសវពមចចិតតៃោក់្ ន័្ធនរឹងព្រធាន្រទ
ទាងំវនរះ កែូ៏ចជាសព៉្រក់ារ្រំវ្ញមុែងាររ្រស់ែលួន កនាុង
ពក្រែណ្័សា្ថ ្រន័នីតិ្រ្បញញាតិតៃ តាមរយៈការ្រវង្កើត និងរាពំទ
ពក្រែណ្័ចបា្រ ់្រទ្រ្បញញាតិតៃ និងវរាលនវោបាយោក់្ ន័្ធ
ចាបំាចទ់ាងំឡាយ។ ្រខន្ថម្ីវលើវនរះ ្ត័៌៉ ន និងចំវណរះ
ែរឹងខែលនរឹងទទួលបាន្ីសិកា្ខ សាលាវនរះ  នរឹងផតៃល់ជា
ព្រវោជនស៍ព៉្រក់ារចូលរមួ និងជខជក្ិភាកសាកនាុង វេទិ-
កាអនតៃរសភានានា  កនាុងកពមតិតំ្រន ់ និង្ិភ្វលាកផង
ខែរ។

អង្គសិកា្ខ សាលាបានព្រព រ្ឹតតៃវៅអស់រយៈមយួព រ្ឹក ៉ន
ការវធវើ្រទ្រងាហា ញ  និងកិច្ច្ិភាកសាសតៃី្ី  ការេេិតតៃថនភូម-ិ
សា្រសតៃនវោបាយ  កនាុងពក្រែណ្័គំនិតផតៃួចវផតៃើមផលូេមយួ
ខែ្សពកវាតម់យួ និងយុទ្ធសា្រសតៃឥណូ្បាោ សីុហវកិ វដាយវលាក 
ជឺ្ ្រូរណ  ច ្្ទ្រូរ តី  ទីព្ររឹកសាពកសួងការ្ររវទស  និង
កិច្ចសហព្រតិ្រតតៃកិារអនតៃរជាតិ  និងជាស៉ជិកពករុមព្ររឹកសា
េទិ្យសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុ  និងវលាក្រណិ្ត  ប�ង  ធារទិ្ធ  
ព្រធានមជ្ឈមណ្លសិកសាយុទ្ធសា្រសតៃវមគង្គថនេទិ្យសា្ថ ន
ចក្ខុេស័ិយអាសីុ  និង្រទ្រងាហា ញសតៃី្ី  វសែ្ឋកិច្ចឌីជី្ល
កម្ពុជា៖ការវពតៀមែលួន និងការខព្រកាល យខផនាកឌីជី្ លវឆ្្ព រះ
វៅទីកានឧ់ស្សហកមមាទី៤   វដាយវលាក្រណិ្ត  បេង 
គតីម�ងុ  ព្រធានមជ្ឈមណ្លនវានុេតតៃន ៍ និងព្រជាធិ្រ-
វតយ្យអភបិាលកិច្ចថនេទិ្យសា្ថ នចក្ខុេស័ិយអាសីុ៕

(អត្ថ្រទ និងរូ្រភា្៖ វលាក សួង ្រញ្ញា )

ទិននាភា្ថនអង្គសិកា្ខ សាលា
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ពករុមសម្ជិកព្រឹទ្ធសភា
ព្រចាភំូមិភាគទតី២ បរៀ្រចបំេទិកាថ្នា ក់ពសរុកបៅបខតរៃត្ងូឃមាុំ

្ីថ្ងៃទី២២ ែល់ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ពករុម

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ បានវរៀ្រចំវេទិកាថានា ក់

ពសរុកសតៃី្ី  ការវឈវងយល់  និងព្រមូល្ត័៌៉ នវលើការងារ

អនុេតតៃតួនាទី  ភារកិច្ចពករុមព្ររឹកសាឃំុ  និងការផតៃល់វសវា

សាធារណៈ វពកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្រ៊ុ្បឈឿ្ 

ព្រធានពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ វៅសាលា

ពសរុកអូររាងំឪ និងសាលាពសរុក្ញាខពកក វែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ 

វដាយ៉នការចូលរមួ្ីព្រធានស៉គមពករុមព្ររឹកសាឃំុ

សងា្ក ត ់ស៉ជិក ស៉ជិកាពករុមព្ររឹកសាឃំុ វសមាៀនឃំុ នាយ

្រោុសតៃិ៍នគរបាល រែ្ឋបាលឃុំ មក្ីពសរុកអូររាងំឪ និងពសរុក

្ញាខពកក សរ្ុរចំនួន១៨៨នាក។់

កនាុងឱកាសវនារះ  ឯកឧតតៃម  អ៊ុក  ្ុ៊រ្បឈឿ្  បាន

ជព៉្រជូនអង្គវេទិកាថា វេទិកាវនរះវរៀ្រចំវឡើងកនាុងវរាល-

្រំណង វែើម្បវីឈវងយល់អំ្ ី ការវដារះពសាយេវិាទវពរៅ

ព្រ្ន័្ធតុលាការរ្រស់អាជាញា ធរថានា កវ់ពកាមជាតិ ការអនុេតតៃ

តួនាទី ភារកិច្ច វរាលនវោយបាយភូម ិឃុំ៉ នសុេត្ថិភា្ 

ការផតៃល់វសវាសាធារណៈ និងតថមលពតរូេ្រង ់ការអនុេតតៃគវព៉ង

េនិិវោគឃុំ សងា្ក ត ់និងនីតេិធិីគវព៉ងខផនការ្េកិា និង

្រញ្ហា ោក់្ ន័្ធនរឹងការងារគណៈកមមាការ្ិវពរារះវោ្រល់្រសតៃី 

និងកុ៉រ ព្មទាងំព្រមូល្ត័៌៉ នោក់្ ន័្ធវៅនរឹង្រញ្ហា

ព្រឈម និងសំណូម្រនានារ្រស់ពករុមព្ររឹកសាឃុំ ខែលបាន

ជួ្រព្រទរះកនាុងការអនុេតតៃការងារវៅមូលដា្ឋ នរ្រស់ែលួន។

អង្គវេទិកាវៅកនាុងពសរុកនីមយួៗ ព្រព រ្ឹតតៃវៅអស់រយៈវ្ល

១ព រ្ឹកៗ វដាយ៉នការវធវើវសចកតៃីរាយការណ៍អំ្ ី តួនាទី ភារ-

កិច្ចរ្រស់ពករុមព្ររឹកសាឃុំនីមយួៗ និងការ្ិភាកសារានា អំ្ី ្រញ្ហា

ព្រឈម និងការ្រកពសាយ្រំភល ឺនិងរកែំវណារះពសាយ្ីពករុម

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២។ កនាុងវនារះ អង្គវេទិកា

បានព្រមូលនូេ្រញ្ហា ព្រឈម និងសំណូម្រមយួចំនួន។

ខ្លងកនាុងឱកាស្រូកសរ្ុរអង្គវេទិកា  ឯកឧតតៃម  អ៊ុក 

្ុ៊រ្បឈឿ្  បាន្រញ្្កថ់ា  វែើម្បឱី្យមូលដា្ឋ ន៉នការ

អភេិឌ្ឍ  និងរកីចវពមើនវលើពគ្រេ់ស័ិយ  និង្រវពមើវសវាជូន

ព្រជា្លរែ្ឋឱ្យបានកានខ់តព្រវសើរវនារះ ពករុមព្ររឹកសាឃំុ វសមាៀន 

និងនាយ្រោុសតៃិ៍នគរបាល  រែ្ឋបាលឃុំទាងំអស់  ពតរូេយកចិតតៃ

ទុកដាក់្ ិនិត្យវឡើងេញិរាល់ពគ្រឯ់កសារទាងំឡាយខែល

ទាកទ់ងនរឹងភារកិច្ចរ្រស់ែលួនឱ្យបានចបាស់លាស់  និងព្រតិ-

្រតតៃឱិ្យបានពតរឹមពតរូេតាមចបា្រខ់ែលបានកំណត។់ ជាមយួ

រានា វនរះ អាជាញា ធរទាងំអស់ពតរូេយកចិតតៃទុកដាក្់រវពមើវសវា

ជូនព្រជា្លរែ្ឋឱ្យបានល្អព្រវសើរកនាុងពក្រែណ្័ឃុំនីមយួៗ 

វធវើោោ ងណាកំុឱ្យ៉នភា្អសកមមាវកើតវឡើង និង្រោរះោល់

ែល់ផលព្រវោជនព៍្រជា្លរែ្ឋវៅកនាុងមូលដា្ឋ នរ្រស់ែលួន។ 

ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្រ៊ុ្បឈឿ្ បាន្រញ្្ក្់រខន្ថមថា អវី

ខែលវយើងពតរូេយកចិតតៃទុកដាក្ំ់រផុតចវំោរះមែុវនារះ គឺពតរូេ

ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្រ៊ុនវឈឿន ជាអធិ្រតីភា្កនាុងអង្គវេទិកា វៅពសរុកអូររាងំឪ

ពករុមព្ររឹកសាឃុំ សងា្ក ត ់វសមាៀនឃុំ នាយ្រោុសតៃិ៍ចូលរមួកនាុងអង្គវេទិកា វៅពសរុកអូររាងំឪ
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អនុេតតៃវរាលនវោបាយភូម ិឃុំ៉នសុេត្ថិភា្ ខែល៉ន៩

ចំណុចឱ្យបានល្អព្រវសើរ គឺទាមទាឱ្យពករុមព្ររឹកសាឃំុ វសមាៀន 

និងនាយ្រោុសតៃិ៍នគរបាល រែ្ឋបាលឃុំទាងំអស់ ពតរូេយកចិតតៃ

ទុកដាកទ់្រស់ាតៃ តរ់ាល់្រញ្ហា ខែលអសកមមាវៅមូលដា្ឋ ន  វែើម្បី

ការោរផលព្រវោជនជូ៍នព្រជា្លរែ្ឋឱ្យបានល្អព្រវសើរ

វឡើង។ វដាយខឡកចំវោរះអំ្ ី្រញ្ហា  និងសំណូម្រខែល

បានវលើកកនាុងវេទិកា គណៈព្រតិភូនរឹងយកវៅជព៉្រជូន

អាជាញា ធរ និងមន្ទរីោក់្ ន័្ធជំុេញិវែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ វែើម្បរីកេធិី

សា្រសតៃវដារះពសាយឱ្យបានល្អព្រវសើរ។ 

្រនា្ទ ្រម់ក  ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ 

ែរឹកនាវំដាយឯកឧតតៃម  អ៊ុក  ្រ៊ុ្បឈឿ្  បានអវញ្ើញជួ្រ

្ិភាកសាការងារជាមយួនរឹងអាជាញា ធរវែតតៃត្ូបងឃមាុ ំែរឹកនាវំដាយ

ឯកឧតតៃម ជាម ច្្ទបសាភ័្ អភបិាលថនគណៈអភបិាល

វែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ វែើម្បជីព៉្រជូន និងរកេធិីវដារះពសាយ្រញ្ហា

ព្រឈម  និងសំណូម្រនានា  ខែលអង្គវេទិកាបានរក

វឃើញ។

ឯកឧតតៃម ជាម ច ្្ទបសាភ័្ បានជព៉្រជូនគណៈ-

ព្រតិភូថា ្រញ្ហា ព្រឈម និងសំណូម្រនានាខែលអង្គវេទិកា

បានរកវឃើញ  អាជាញា ធរវែតតៃពគ្រលំ់ដា្រថ់ានា កប់ានែិតែំ

ព្ររឹងខព្រងរមួរានា វដារះពសាយបានមយួចំនួន  វហើយ្រញ្ហា

ខែលវៅវសសសល់  វែតតៃនរឹង្រនតៃែិតែំវដារះពសាយ្រខន្ថម

វទៀត។ ចំវោរះ្រញ្ហា មយួចំនួនខែលអាជាញា ធរវែតតៃមនិអាច

វដារះពសាយបាន  ឯកឧតតៃម  ជាម  ច្្ទបសាភ័្   បាន

សំណូម្រែល់គណៈព្រតិភូ  ជួយ�អនតៃរាគមនវ៍ៅសា្ថ ្រន័

ោក់្ ន័្ធ វែើម្បរីមួរានា វដារះពសាយ។

កនាុងនាមពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ 

ឯកឧតតៃម  អ៊ុក  ្រ៊ុ្បឈឿ្  បានផតៃល់អនុសាសនម៍យួ

ចំនួនែល់អាជាញា ធរវែតតៃ  ពតរូេចូលរមួវធវើការវដារះពសាយ្រញ្ហា

ព្រឈមនានាទាងំឡាយ  ខែលអាជាញា ធរថានា កម់ូលដា្ឋ នបាន

វលើកវឡើង និងទាមទារឱ្យអាជាញា ធរពគ្រលំ់ដា្រថ់ានា កចូ់លរមួ

វដារះពសាយជាមយួរានា ផងខែរ  វែើម្បឱី្យវែតតៃ៉នការអភ-ិ

េឌ្ឍកានខ់តល្អព្រវសើរវឡើង។  ចវំោរះ្រញ្ហា ព្រឈម  និង

សំណូម្រនានាខែលអាជាញា ធរវែតតៃ្ំុអាចវដារះពសាយបាន 

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ នរឹងរាយការណ៍

ជូនថានា កែ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា និងគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយ៍

ព រ្ឹទ្ធសភា វែើម្បវីលើកអនុសាសនជ៍ព៉្រែល់ពកសួង សា្ថ ្រន័

ោក់្ ន័្ធរមួរានា វធវើការវដារះពសាយ៕

(អត្ថ្រទ និងរូ្រភា្៖ នុត សច្ចៈ)

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ និងគណៈអភបិាលវែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ

ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្រ៊ុនវឈឿន ្តរូ្រអនុសសាេរយីជាមយួអាជាញា ធរវែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ
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ពករុមសម្ជិកព្រឹទ្ធសភាព្រចាភំូមិភាគទតី៥ ជួយជតីកពសះទរឹក
ចំ្ួ្១០កស្លែង ជូ្ព្រជា្លរដ្ឋ

នាវសៀលថ្ងៃសុពក ទី២៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ពករុម

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៥ (វែតតៃតាខកេ វែតតៃកំ្ ត

និងវែតតៃខក្រ) ែរឹកនាវំដាយឯកឧតតៃម បខៀេ មុត ព្រធាន

ពករុម និងជាអនុព្រធានគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អវញ្ើញជាអធ្ិរតីភា្កនាុង្ិធីជ្ួរសំវណរះសំណាលជា

មយួនរឹងព្រជា្លរែ្ឋ  និងសវ ្៉ព ធដាកឱ់្យវព្រើពបាស់ពសរះ

ទរឹកជានិមតិតៃរូ្រចំនួន១០កខនលង កនាុងវនារះ ៉នវៅវែតតៃកំ្ត

ចំនួន៨កខនលង វែតតៃតាខកេចំនួន១កខនលង និងវែតតៃខក្រចំនួន 

១កខនលង។ 

្ិធីវនរះ ព្រព រ្ឹតតៃវៅវៅេតតៃវោធិ៍ធំភនាវំលងៃៀង ភូមសិខង្កែួច

ឃុំវសតៃចគងខ់ាងត្ូបង ពសរុក្រនា្ទ យ៉ស វែតតៃកំ្ត វដាយ

៉នការចូលរមួ្ីអាជាញា ធរវែតតៃកំ្ត និងព្រជា្លរែ្ឋសរុ្រ

ចំនួន៤៤៧នាក ់។

៉នព្រសាសនក៍នាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម បខៀេ មុត 

បានោនំានូំេការផ្ដៃ វំផញាើសួរសុែទុក្្ខ ីសំណាកថ់ានា កែ់រឹកនាំ

ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ជូនចំវោរះអាជាញា ធរ និងព្រជា-

្លរែ្ឋទូទាងំវែតតៃកំ្ត។ ឯកឧតតៃមបានជព៉្រជូនអង្គ្ិធី

នូេអត្ថព្រវោជន ៍និងសារសំខានថ់នទរឹក ខែលជួយ�ពទពទង់

រាងកាយមនុស្ស កាត្់រន្ថយនូេជំងឺវផ្សងៗជាវពចើនវៅវ្ល

ខែល្ររវិភាគទរឹកកនាុងមយួថ្ងៃោោ ងវហ្ចណាស់៣លីពត

និងសូមឱ្យព្រជា្លរែ្ឋខែលអវញ្ើញចូលរមួទាងំអស់ រមួ

រានា ការោរ ខ្រកសាពសរះទរឹកឱ្យ៉នអនាមយ័ល្អ ទុកវព្រើពបាស់

ជាព្រវោជនរ៍មួរ្រស់សហគមន។៍ ពសរះទរឹកចំនួន១០កខនលង

ខែលព្រកាសដាកឱ់្យវព្រើពបាស់នាវ្លវនរះ គឺជាអំវណាយ

រ្រស់ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៥ និងឯកឧតតៃម

្រណិ្ត ម៉ុង ្រ្ញទ្ធតី ព្រធានគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសវនារះ  គណៈព្រតិភូកប៏ានអវញ្ើញដាកូំនវែើម

វឈើព្រណិតជំុេញិ្ររវិេណពសរះទរឹកផងខែរ។

ឯកឧតតៃម បទ្ យទុ្ធតី វលខាធិការពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-

សភាព្រចាភំូមភិាគទី៥ បាន៉នព្រសាសនថ៍ា ការជីកសាតៃ រ

 

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៥ សំវណរះសំណាលជាមយួព្រជា្លរែ្ឋ  និងសវ ្៉ព ធដាកឱ់្យវព្រើពបាស់ពសរះទរឹក

ព្រជា្លរែ្ឋអវញ្ើញចូលរមួកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល និងសវ ្៉ព ធដាកឱ់្យវព្រើពបាស់ពសរះទរឹក
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ពសរះទរឹករ្រស់ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៥ 

ព្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩ រមួ៉ន៖ វែតតៃកំ្តចំនួន៨កខនលង វែតតៃ

តាខកេ ចំនួន១កខនលង និងវែតតៃខក្រ ចំនួន១កខនលង សរុ្រ

ទាងំអស់ចំនួន១០កខនលង។ កនាុងវនារះ ពសរះទរឹកទី១ ស្ថិតកនាុង

ភូមទិួលសាងា ំឃុំអវងា្ក ល ពសរុកែំណាកច់វង្អើរ វែតតៃខក្រ 

ចា្រវ់ផតៃើមជីកសាតៃ រ្ីថ្ងៃទី៣០ ខែវមសា ែល់ថ្ងៃទី១ ខែឧសភា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉ន្រវណាតៃ យ៣០ខមោពត ទទរឹង២១ខមោពត និង

ជវពរៅ៥,៥០ខមោពត វសមាើនរឹង៣.៤៦៥ ខមោពតគូ្រ។ ពសរះទរឹក

ទី២ ស្ថិតកនាុងភូមរិ្រងពកាស់ ឃុំកំ្ ងព់តាចខាងវកើត ពសរុក

កំ្ ងព់តាច វែតតៃកំ្ត ចា្រវ់ផតៃើមជីកសាតៃ រ្ីថ្ងៃទី១ ែល់ថ្ងៃទី២

ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉ ន្រវណាតៃ យ២៤ខមោពត ទទរឹង២២

ខមោពត និងជវពរៅ៥ខមោពត វសមាើនរឹង ២.៦៤០ខមោពតគូ្រ។ ពសរះទរឹក

អពមរឹតទី៣ ស្ថិតកនាុងភូមវិការះចំការ ឃុំ្ររឹងសាលាខាងត្ូបង 

ពសរុកកំ្ងព់តាច វែតតៃកំ្ ត ចា្រវ់ផតៃើមជីកសាតៃ រ្ីថ្ងៃទី៣ ែល់

ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉នវណាតៃ យ១១២ខមោពត

ទទរឹង៣៥ខមោពត និងជវពរៅ៤ខមោពត វសមាើនរឹង១៥.៦៨០ខមោពត-

គូ្រ។ ពសរះទរឹកទី៤ ស្ថិតកនាុងភូមថិព្ទ្រ ់ឃុ្ំររឹងសាលាខាង

វជើង ពសរុកកំ្ ងព់តាច វែតតៃកំ្ត ចា្រវ់ផតៃើមជីកសាតៃ រ្ីថ្ងៃទី

៧-៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉ន្រវណាតៃ យ៧៥ខមោពត ទទរឹង

២៨ខមោពត និងជវពរៅ៣,៧០ខមោពត វសមាើនរឹង៧.៧៧០ខមោពត-

គូ្រ។ ពសរះទរឹកទី៥ ស្ថិតកនាុងភូមថិព្ករឹក ឃុពំបាសាទភនាែំ្យង 

ពសរុកកំ្ងព់តាច វែតតៃកំ្ត ចា្រវ់ផតៃើមជីកសាតៃ រ្ីថ្ងៃទី១០-១២ 

ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉ ន្រវណាតៃ យ៨៩ខមោពត ទទរឹង២១

ខមោពត និងជវពរៅ៣,៧០ខមោពត វសមាើនរឹង៦.៩១៥,៣ខមោពតគូ្រ។ 

ពសរះទរឹកទី៦ ស្ថិតកនាុងេតតៃវោធិ៍ធំភមាវំលងៃៀង ភូមសិខង្កែួច ឃំុ

វសដៃចគងខ់ាងត្ូបង ពសរុក្រនា្ទ យ៉ស វែតតៃកំ្ ត ចា្រវ់ផតៃើមជីក

សាតៃ រ្ីថ្ងៃទី១៣-១៦ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉ន្រវណាតៃ យ

៤៨ខមោពត ទទរឹង៤១ខមោពត និងជវពរៅ៤,៨០ខមោពត វសមាើនរឹង

៩.៤៤៦,៤ខមោពតគូ្រ។ ពសរះទរឹកទី៧ ស្ថិតកនាុងភូមតិាឡង ់

ឃុំបាវនៀេ ពសរុកឈូក វែតតៃកំ្ត ចា្រវ់ផតៃើមជីកសាតៃ រ្ីថ្ងៃទី

១៧-២០ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉ន្រវណាតៃ យ៥៥ខមោពត 

ទទរឹង៣២ខមោពត និងជវពរៅ៤,៤០ខមោពត វសមាើនរឹង ៧.៧៤៤

ខមោពតគូ្រ។ ពសរះទរឹកទី៨ ស្ថិតកនាុងភូមែិំ្រូកែ្ពស់ ឃុំែំ្រូកែ្ពស់ 

ពសរុកអង្គរជយ័ វែតតៃកំ្ត ចា្រវ់ផតៃើមជីកសាតៃ រ្ីថ្ងៃទី២០-២២ 

ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉ន្រវណាតៃ យ៥៧ខមោពត ទទរឹង៣៣

ខមោពត  និងជវពរៅ៤ខមោពត  វសមាើនរឹង  ៧.៥២៤ខមោពតគូ្រ។ 

ពសរះទរឹកទី៩ ស្ថិតកនាុងភូមកិមមាករ ឃុំសំឡាញ ពសរុកអង្គរជយ័ 

វែតតៃកំ្ ត ចា្រវ់ផតៃើមជីកសាតៃ រ្ីថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែឧសភា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉ន្រវណាតៃ យ៧៤ខមោពត ទទរឹង២៦ខមោពត និង

ជវពរៅ៤,៦០ខមោពត វសមាើនរឹង ៨.៨៥០ខមោពតគូ្រ។ និងពសរះទរឹក

ទី១០ ស្ថិតកនាុងេតតៃវទ្ព្រណម្យ ភូមភិមាលំន្ទរះ ឃុំអង្គពបាសាទ

ពសរុកគិរេីង ់ វែតតៃតាខកេ ចា្រវ់ផតៃើមជីកសាតៃ រ្ីថ ង្ៃទី២៥-២៧  

ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉ន្រវណាតៃ យ៤៨ខមោពត ទទរឹង៣៨

ខមោពត និងជវពរៅ៥,៥០ខមោពត វសមាើនរឹង ១០.០៣២ខមោពតគូ្រ៕

(អត្ថ្រទ និងរូ្រភា្៖ វលាក េង ់សុជាតិ)

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៥ អវញ្ើញ្តរូ្រអនុសសាេរយី៍
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សា្តសារៃ ចារ្យ ្ិង្ិស្តិមក្តីសាកលេិទយាលយ័ 
ស្រ៊លធតី អ្រៃរជាតិ ទស្្កិច្ចសកិសាបៅព្រឹទ្ធសភា

នាព រ្ឹកថ្ងៃព្ហស្បតិ៍  ទី២៧  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម  សម៉្  សុតីផា្ ់ អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៩

ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីវធវើ្រទ្រងាហា ញ

ជូនែល់វលាកសា្រសាតៃ ចារ្យ និងនិស្សតិមក្ីសាកលេទិ្យ-

ល័យខ្រល៊ធីអនតៃរជាតិសរុ្រចំនួន៨៤នាក ់ កនាុងឱកាស

អវញ្ើញមកទស្សនកិច្ចសិកសា វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសវនារះ  ឯកឧតតៃម  សម៉្  សុតីផា្់  បាន៉ន

ព្រសាសនរ៍មលរឹកវដាយសវង្ខ្រអំ្ីព្រេតតៃ ិនិងវរាល្រំណង

ថនការ្រវង្កើតព រ្ឹទ្ធសភា  វែើម្បវីលើកកម្ពស់ការ្រពងរួ្រ្រពងរួម 

ផ្សរះផសាជាតិ  និង្ពងរឹងស្ថិរភា្នវោបាយ។  ព រ្ឹទ្ធសភា

នីតិកាលទី១ វកើតវឡើងវដាយសារការចាតត់ាងំ វហើយចា្រ់

្ីនីតិកាលទី២ ព រ្ឹទ្ធសភាវកើតវឡើងវដាយសារការវបារះ-

វឆ្នា តជាអសកលមនិចវំោរះ  ខែល៉នស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា

ចំនួន៦១រូ្រ ៉នអាណតតៃិ៦ឆ្នា ។ំ

ឯកឧតតៃមបាន្រញ្្កថ់ា សព៉្រនី់តិកាលទី៤ ព រ្ឹទ្ធសភា

៉នស៉ជិកចំនួន៦២រូ្រ កនាុងវនារះ ២រូ្រពតរូេបានចាតត់ាងំ

វដាយព្រះមហ្ក្សពត ២រ្ូរពតរូេបានវពជើសតាងំវដាយរែ្ឋសភា

តាមមតិភាគវពចើនវដាយវព្រៀ្រ និងស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា៥៨

រូ្រវទៀត ពតរូេបានវពជើសតាងំវដាយការវបារះវឆ្នា តជាអសកល

មនិចំវោរះ។ អង្គវបារះវឆ្នា ត គឺជាតំណាងរា្រសតៃ និងពករុម-

ព្ររឹកសាឃំុ សងា្ក តទូ់ទាងំព្រវទសកនាុងតំខណង។ ព រ្ឹទ្ធសភា

៉នមែុងារសនាូលចំនួន៣ គឺមុែងារនីតិកមមា មុែងារតាមដាន

ការអនុេតតៃចបា្រ ់និងមែុងារតំណាង។ ព រ្ឹទ្ធសភា៉នគណៈ-

កមមាការជំនាញចំនួន១០ ៉នតួនាទី ភារកិច្ចជាវសនាធិការ

ឱ្យព រ្ឹទ្ធសភា វែើម្បជីួយ�វពជាមខពជងព រ្ឹទ្ធសភាកនាុងការតាក-់

ខតង និងព្រតិ្រតតៃិចបា្រឱ់្យកានខ់តព្រវសើរវឡើង។ វពរៅ្ីមុែ-

ងារទាងំ្ីរវនារះ ព រ្ឹទ្ធសភាបានចូលរមួចខំណកជំរុញការអនុ-

េតតៃវរាលនវោបាយេមិជ្ឈការ  េសិហមជ្ឈការកនាុងព្រវទស

កម្ពុជាឱ្យកានខ់តល្អព្រវសើរវឡើង កនាុងការចូលរមួកាត្់រន្ថយ

ភា្ពកីពករ្រស់ព្រជា្លរែ្ឋ និងការពគ្រព់គងព្រវទសព្រក្រ

វដាយត ល៉ ភា្ និងគណវនយ្យភា្ោោ ង្ិតពបាកែ។ 

វពរៅ្ីការវធវើ្រទ្រងាហា ញអំ្ី តួនាទី និងភារកិច្ចរ្រស់

ព រ្ឹទ្ធសភា ក៏៉ នការវធវើ្រទ្រងាហា ញអំ្ី ែំវណើ រការនីតិកមមា

រ្រស់ព រ្ឹទ្ធសភាផងខែរ។ ្រនា្ទ ្រម់ក វលាកសា្រសាតៃ ចារ្យ 

និងនិស្សតិ អវញ្ើញទស្សនាកខនលងវធវើការសំខាន់ៗ រ្រស់

ព រ្ឹទ្ធសភា ខែលរមួ៉ន៖ សាលព្រជំុព រ្ឹទ្ធសភា សាលព្រជុំ

គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយ ៍និង្រណាណា ល័យព្រឹទ្ធសភា៕

(អត្ថ្រទ និងរូ្រភា្៖ វលាក អ៊ុក ្រោូលីន)

ឯកឧតតៃម ខមោន សីុផ្ន ់វធវើ្រទ្រងាហា ញែល់វលាកសា្រសាតៃ ចារ្យ និងនិស្សតិ

ទិែ្ឋភា្កនាុង្ិធីវធវើ្រទ្រងាហា ញ



សកម្មភាពគណៈកម្មការ25
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

នារវសៀលថ្ងៃអាទិត្យ  ទី២១  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម  ម៉្្់  បឈឿ្  អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភា   បានទទួលជ្ួរសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹង

វមឃំុ វមភូម ិវលាកពគរូ អនាកពគរូ សិសសានុសិស្ស ថនអនុេទិ្យ-

ល័យកនតៃុលពជរុំ ពសរុក្ូររជីលសារ វែតតៃតាខកេ សរ្ុរចំនួន

៥៦នាក ់កនាុងឱកាសអវញ្ើញមកទស្សនកិច្ចសិកសា វៅេ ិ៉ ន

ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសវនារះ  ឯកឧតតៃម  ម៉្្់  បឈឿ្  បាន៉ន

ព្រសាសនថ៍ា ព្រវទសកម្ពុជា៉នសច្ចធម ៌៉នព្រេតតៃិសា្រសតៃ 

៉នសនតៃិភា្ និង៉នការអភេិឌ្ឍ។ កនាុងវនារះសាេតារ្រស់

ព រ្ឹទ្ធសភា ៉នតាងំ្ីនីតិកាលទី១ ែល់នីតិកាលទី៤។

នីតិកាលនីមយួៗរ្រស់ព រ្ឹទ្ធសភា៉នអាណតតៃិ៦ឆ្នា ។ំ ស៉-

ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន២រ្ូរ ពតរូេបានចាតត់ាងំវដាយព្រះមហ្-

ក្សពត  និងស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន២រ្ូរវទៀត  ពតរូេបាន

វពជើសតាងំវដាយរែ្ឋសភា  វពរៅ្ីវនរះស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា

ែថទវទៀត ពតរូេបានវពជើសតាងំវដាយការវបារះវឆ្នា តអសកល 

មនិចំវោរះ ខែល៉នអង្គវបារះវឆ្នា តគឺ ពករុមព្ររឹកសាឃុំ សងា្ក ត ់

និងតំណាងរា្រសតៃកនាុងតខំណង។ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន

វសមាើនរឹងោកក់ណាតៃ ល (១/២) ថនចំនួនស៉ជិករែ្ឋសភា។  

ព្រជា្លរែ្ឋខែមារទាងំ្ីរវភទ ខែល៉នអាយុោោ ងតិច៤០

ឆ្នា  ំអាចឈរវឈាមា រះឱ្យវគវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំជាស៉ជិក

ព រ្ឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតៃមបាន្រនតៃថា ព រ្ឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ ៉នគណៈ-

កមមាការចំនួន១០ ខែលគណៈកមមាការនីមយួៗ៉នតួនាទី

ជាវសនាធិការឱ្យព រ្ឹទ្ធសភា  វែើម្បជីួយ�វពជាមខពជងព រ្ឹទ្ធសភា 

កនាុងការតាកខ់តង និងព្រតិ្រតតៃិចបា្រឱ់្យកានខ់ត៉នភា្ល្អ

ព្រវសើរវឡើង និងចូលរមួចខំណកជំរុញឱ្យការអនុេតតៃវរាល-

នវោបាយេមិជ្ឈការ េសិហមជ្ឈការវៅព្រះរាជាណាចពក-

កម្ពុជា  កានខ់ត៉នសន្ទុរះរកីចវពមើនខ្មវទៀត  វែើម្បកីាត់

្រន្ថយភា្ពកីពករ្រស់ព្រជា្លរែ្ឋ និងការពគ្រព់គងវសែ្ឋ-

កិច្ច សង្គម េ្រ្បធម ៌ឱ្យព្រព រ្ឹតតៃវៅវដាយសមធម ៌៉ នត ល៉ -

ភា្ និងគណវនយ្យភា្ោោ ង្ិតពបាកែ។ 

ឯកឧតតៃមបាន្រញ្្កថ់ា  ព រ្ឹទ្ធសភា៉នមុែងារសនាូល

ចំនួន៣គឺ មុែងារនីតិកមមា មុែងារតាមដានការអនុេតតៃចបា្រ ់

និងមែុងារជាតំណាង ព្មទាងំ៉នមែុងាររាពំទចំនួន២

វទៀត គឺមែុងារកិច្ចសហព្រតិ្រតតៃិការអនតៃរជាតិ និងមែុងារ

អភេិឌ្ឍសា្ថ ្រន័។

កនាុងឱកាសវនារះខែរ  ក៏៉ នការទស្សនាខែ្សេវីែអូអំ្ី

ព រ្ឹទ្ធសភា ការវធវើ្រទ្រងាហា ញអំ្ី តួនាទី ភារកិច្ច និងែំវណើ រ

ការនីតិកមមារ្រស់ព រ្ឹទ្ធសភា វដាយវលាក ណុ្រ គុជ ព្រធាន

នាយកដា្ឋ នអភេិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស ថនអគ្គវលខាធិការ-

ដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា។

្រនា្ទ ្រ់្ ី្រញ្ច្រក់ារវធវើ្រទ្រងាហា ញរចួមក  វមឃំុ  វមភូមិ
វលាកពគរូ  អនាកពគរូ  សិសសានុសិស្ស  បានអវញ្ើញទស្សនា

កខនលងវធវើការសំខាន់ៗ  រ្រស់ព រ្ឹទ្ធសភា ែូចជា សាលព្រជុំ

វ្ញអង្គ សាលព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថពនតៃយ ៍និងអរារ

នានា វៅកនាុង្ររវិេណព រ្ឹទ្ធសភា៕

(អត្ថ្រទ រូ្រភា្៖ធុន គីមជី)

ទិែ្ឋភា្វធវើ្រទ្រងាហា ញែល់វមឃុំ វមភូម ិវលាកពគរូ អនាកពគរូ និងសិសសានុសិស្ស

ឯកឧតតៃម ោ៉ ន ់វឈឿន វធវើ្រទ្រងាហា ញសដៃី្ី ព រ្ឹទ្ធសភា

បមឃុ ំបមភូមិ បលាកពគរូ អនាកពគរូ សសិសា្ុសសិ្ ន្អ្ុេិទយាលយ័
ក្រៃុលពជរុំ ទស្្កិច្ចសកិសាបឈវេងយលអ់ំ្តីព្រឹទ្ធសភា
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គណៈកមមាការទតី១ព្រឹទ្ធសភា សចកកង់ជូ្កមុ្រ
គ ថលែង់ ្ិង្ិការ បៅបខតរៃកំ្ង់ចាម

នារវសៀលថ្ងៃសុពក ទី២៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
ជរឹម លាេ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា តំណាង
គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បាននាយំកកងច់ំនួន ១៧៩
វពគឿង ខចកជូនកុ៉រគ ្លង ់និង្ិការ វៅេទិ្យល័យអ្ររ់ ំ
្ិវសស ស្ថិតកនាុងភូម១ិ សងា្ក តវ់ាលេង ់ពករុងកំ្ ងច់ាម វែតតៃ
កំ្ងច់ាម។

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម ជរឹម លាេ បានោនំានូំេការ
នរឹករលរឹក្ីថានា កែ់រឹនា ំស៉ជិក ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា ជូន
ចំវោរះវលាកពគរូ អនាកពគរូ ្រ្អូនៗកមាួយៗទាងំអស់ វៅេទិ្យល័យ
អ្ររ់ ំ្ ិវសស។ ឯកឧតតៃមបាន្រញ្្កថ់ា កងខ់ែលយកមក
ខចកជូននាវ្លវនរះ គឺវែើម្បសីពមរួលែល់ការវធវើែំវណើ ររ្រស់
្រ្អូនៗជន្ិការផង និងវែើម្ប្ីរង្កលក្ខណៈែល់អាណា្្យ-
បាលកនាុងការវធវើែំវណើ រផង។

ឯកឧតតៃម ជរឹម លាេ បានរមលរឹកថា កាល្ីថ្ងៃ៣០ ខែ
ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៩ កនលងវៅវនរះ គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា 
បានសហការវរៀ្រចំទិវាកុ៉រអនតៃរជាតិ វៅេទិ្យល័យអ្ររ់ ំ
្ិវសសវនរះ។ ការពបារ ្្ធ្ិធីវនរះ គឺវែើម្បឱី្យពស្រវៅនរឹង
ទិវាកុ៉រអនតៃរជាតិ ខែល្ិភ្វលាកវគទទួលសា្គ ល់ថា កុ៉រ

ក៏៉ នសិទ្ធិែូចវគផងខែរ វយើងនារំានា ការោរ ខ្រកសាកុ៉រ
វដាយមនិព្រកាន ់និងវរ ើសវអើងវទ មនិថាកុ៉រ្ិការអវីក៏
វដាយសុទ្ធខត៉នសិទ្ធិពគ្រព់រានទ់ាងំអស់។ រាជរដា្ឋ ភបិាល
កប៏ាន្រវង្កើតពករុមកីឡា្ិការ មនិថា្ិការថែ ្ិការវជើង គឺ
្ួករាត់៉ នសិទ្ធិវលងកីឡាបានពគ្ររ់ានា  មនិថាកីឡាបាល់-
ទាត ់បាល់វបារះ ជរិះកង ់កីឡារត ់វែើម្បវីធវើការព្រកួតព្រខជង 
វដាយមនិ៉នភា្វរ ើសវអើងវទ។

ឯកឧតតៃម ជរឹម លាេ បានសំណូម្រែល់អាណា្្យ-
បាល វលាកពគរូ អនាកពគរូ ពតរូេែិតែំ្រវពងៀនសិសសានុសិស្ស
ទាងំអស់ឱ្យ៉នចវំណរះែរឹង និងជំនាញចបាស់លាស់ វែើម្បី
ងាយពសរួលកនាុងការខសវងរកការងារ  និងព្រក្ររ្ររចិញ្ច រឹម
ជីេតិ។  ជាមយួរានា វនរះ  រាជរដា្ឋ ភបិាលបានអោំេនាេឱ្យ
ពករុមហុ៊នឯកជន  និងសា្ថ ្រន័រែ្ឋទាងំអស់  ពតរូេវពជើសវរ ើស
្រុគ្គលិកជាជន្ិការមក្រវពមើការងារ និងពតរូេវធវើផលូេជំវរៀល
សព៉្រជ់ន្ិការវធវើែំវណើ រ  ព្មទាងំ្រន្ទ្រទ់រឹកសាធារណៈ 
ពតរូេ៉នសព៉្រជ់ន្ិការ៕

(អត្ថ្រទ និងរូ្រភា្៖ វលាក គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតៃម ជរឹម លាេ បាននាយំកកងខ់ចកជូនកុ៉រគ ល្ង ់និង្ិការ

ឯកឧតតៃម ជរឹម លាេ អវញ្ើញ្តរូ្រអនុសសាេរយី៍
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សកមមាភា្គណៈកមមាការទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភា ចូលរមួកិច្ចព្រជុំនានា

2ឯកឧតតៃម យង៉់ សសម ព្រធានគណៈកមមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ៖

-សតៃី្ីការវពតៀមវរៀ្រចំសិកា្ខ សាលាសតៃី្ី  ពក្រែណ្័

វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជាឆ្នា ២ំ០១៦-

២០៣០ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមិ្ ុនា និងថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ

២០១៩ វៅសាលព្រជំុគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជំុគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី៨ វែើម្បី្ ិនិត្យ

្ិភាកសាសតៃី្ី ការសហការជាមយួនរឹងពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគ

ចិតតៃព្រវទសបារាងំ ចុរះ្ិនិត្យ និង្្យបាលជំងឺជូនព្រជា-

្លរែ្ឋ វៅវែតតៃកំ្ងធ់ំ និងវែតតៃព្រះេហិ្រ និងគវព៉ង

វរៀ្រចំវេទិកាវៅវែតតៃមណ្លគិរ ីនាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ

២០១៩វៅសាលព្រជំុគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម ជា បជដ្ឋ ព្រធានគណៈកមមាការទី២

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ៖

-ព្រជំុថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ វែើម្បី្ ិនិត្យ្ិភាកសាវលើវសចកតៃី

ពោងចបា្រ ់ខែលនរឹងចូលមកគណៈកមមាការ ការចាតខ់ចង

ហិរញញា េត្ថុរ្រស់គណៈកមមាការ និងការចូលរមួេភិាគទានកនាុង

មូលនិធិគន្ធ្រុបាផា  នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅ

សាលព្រជុំគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាមយួនរឹងវលខាធិការដា្ឋ នអមគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធ-

សភា និងវលខាធិការដា្ឋ នអមពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាំ

ភូមភិាគទី១ វែើម្បខីណនាអំំ្ ី ការងារចុរះវ្រសកកមមា និង

វពតៀមវរៀ្រចំវេទិកានាវ្លខាងមុែ នាថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជុំគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2ឯកឧតតៃម ម៉ុង ឫទ្ធតី ព្រធានគណៈកមមាការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ៖

-អនតៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភា ជាមយួនរឹងតំណាងរាជ-

រដា្ឋ ភបិាល វែើម្បី្ ិនិត្យសិកសាវលើវសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី
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ការអនុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចូលជា

ស៉ជិកថនកិច្ចព្មវព្ៀងសតៃី្ី េធិានការរែ្ឋ ្៉ច ស់កំ្ ងខ់ផ 

វែើម្ប្ីរងា្ក រទ្រស់ា្ក ត ់និងលុ្រ្រំបាតក់ារវនសាទែុសចបា្រ ់

រាមា នរបាយការណ៍ និងរាមា នការអនុញ្ញា ត នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជំុគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អនតៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភា ជាមយួនរឹងតំណាងរាជ-

រដា្ឋ ភបិាល វែើម្បី្ ិនិត្យសិកសាវលើវសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី

ការអនុមត័យល់ព្មវលើខផនការយុទ្ធសា្រសតៃអភេិឌ្ឍនជ៍ាតិ

២០១៩-២០២៣ នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅ

សាលព្រជុំគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ថ្ងៃទី៨  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម  សខុ 

ឥសា្ ព្រធានគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាព្រធាន

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី២) បានអវញ្ើញជាអធ្ិរតី-

ភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី២) វែើម្បី

្ិនិត្យ្ិភាកសាវលើវសចកដៃីពោងចបា្រច់ំនួន៥ គ ឺ១-វសចកដៃី

ពោងចបា្រស់ដៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើការធានាទូទាត់

រ្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាលថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាឱ្យពករុមហុ៊ន

វអសភវីអចភ ី(វែម្រូឌា)ឯ.ក ២-វសចកដៃីពោងចបា្រស់ដៃី្ី 

ការអនុមត័យល់ព្មវលើការធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាល

ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាឱ្យពករុមហុ៊នវសនាវ្ក រញូីវេវ្រល៊ 

ឯ.ក ៣-វសចកដៃីពោងចបា្រស់ដៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើ

ការធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាលថនព្រះរាជាណាចពក

កម្ពុជាឱ្យពករុមហុ៊វសនាវ្ក ែូ អិលធីឌី ៤-វសចកដៃីពោងចបា្រ់

សដៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាចូល

ជាស៉ជិកថនកិច្ចព្មវព្ៀងសដៃី្ី េធិានការរែ្ឋ ្៉ច ស់កំ្ ងខ់ផ 

វែើម្ប្ីរងា្ក រទ្រស់ា្ក ត ់និងលុ្រ្រំបាតក់ារវនសាទែុសចបា្រ ់

រាមា នរបាយការណ៍ និងរាមា នការអនុញ្ញា ត ៥-វសចកដៃីពោង-

ចបា្រស់ដៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើខផនការយុទ្ធសា្រសដៃ

អភេិឌ្ឍនជ៍ាតិ២០១៩-២០២៣ វៅសាលព្រជំុគណៈ-

កមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ទតី ្រូរ៉សុតី ព្រធានគណៈកមមាការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ៖

-ថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ វែើម្បី្ ិនិត្យ្ិភាកសាវលើ៖ ១-្រូក

សរុ្រលទ្ធផលការងាររ្រស់គណៈកមមាការទី៥  ព្រចាខំែ

មិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ២-្ត័៌៉ នលំអិតអំ្ីការវពតៀមទស្សន

កិច្ចសិកសាវៅសាធារណរែ្ឋព្រជា៉និតចិន  ៣-្រិទ្រញី្

ចំណូល-ចំណាយរ្រស់គណៈកមមាការទី៥ ព្រចាខំែមិ្ ុនា 

ព្រចាពំតី៉សទី២ និងព្រចាំ្ ៉សទី១ ឆ្នា ២ំ០១៩ និង៤-
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្រញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២១ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាល

ព្រជំុគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ  វែើម្បី្ ិភាកសាការវពតៀមវៅ

ទស្សនកិច្ចសិកសាវៅសាធារណរែ្ឋព្រជា៉និតចិន នាថ្ងៃទី

៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជំុគណៈកមមាការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ  វែើម្បី្ ិនិត្យ្ិភាកសាវលើ៖  ១-

្ិនិត្យរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារទស្សនកិច្ចសិកសា វៅ

សភាព្ររឹកសានវោបាយព្រជាជនចិនរ្រស់គណៈកមមាការ

ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ២-កំណតក់ាល្ររវិចឆាទ និងកមមាេធិីចុរះ្ំរវ្ញ

វ្រសកកមមារ្រស់គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា វៅវែតតៃកំ្ងធ់ំ

វែតតៃវសៀមរា្រ វែតតៃឧតតៃរ៉នជយ័ និងវែតតៃ្រនា្ទ យ៉នជយ័ 

និង៣-្រញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅ

សាលព្រជុំគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក ្រ៊ុ្បឈឿ្ ព្រធានគណៈកមមា-

ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ៖

-ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ វែើម្បី្ ិនិត្យ

្ិភាកសាវលើ៖ ១-វសចកតៃីរាយការណ៍្ីសកមមាភា្រ្រស់ពករុម

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ ព្រចាំ្ ៉សទី១ ឆ្នា ំ

២០១៩ ២-វលើកទិសវៅការងាររ្រស់ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-

សភាព្រចាភំូមភិាគទី២ ព្រចាំ្ ៉សទី២ ឆ្នា ២ំ០១៩ ៣-

្រញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាល

ព្រជំុគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ព្រជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៣) វែើម្បី្ ិនិត្យ

្ិភាកសាវលើ៖ ១-វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់

ព្មវលើការធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាល ថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជាឱ្យពករុមហុ៊នវអសភវីអចភ(ីវែម្រូឌា)ឯ.ក

២-វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី  ការអនុមត័យល់ព្មវលើការ

ធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាល ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា

ឱ្យពករុមហុ៊នវសនាវ្ក រញូីវេ្រល៊ ឯ.ក ៣-វសចកតៃីពោងចបា្រ់

សតៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើការធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ -

ភបិាល  ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  ឱ្យពករុមហុ៊នវសនាវ្ក 

ែូអិលធីឌី ៤-វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្ម

ឱ្យព្រះរាជណាចពកកម្ពុជាចូលជាស៉ជិកថនកិច្ចព្មវព្ៀង

សតៃី្ី េធិានការរែ្ឋ ្៉ច ស់កំ្ ងខ់ផ វែើម្ប្ីរងា្ក រទ្រស់ា្ក ត ់និង

លុ្រ្រំបាតក់ារវនសាទែុសចបា្រ ់រាមា នរបាយការណ៍ និង

រាមា នការអនុញ្ញា ត  ៥-វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី  ការអនុមត័

យល់ព្មវលើខផនការយុទ្ធសា្រសតៃអភេិឌ្ឍនជ៍ាតិ២០១៩-
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២០២៣ នាថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជុំ

គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាភំូមភិាគទី២ វែើម្បី្ ិនិត្យ

្ិភាកសាវលើ៖ ១-្ិនិត្យ្ិភាកសាវលើគវព៉ងកមមាេធិវីពតៀម

ចុរះវេទិកាថានា កព់សរុក វៅពសរុកអូររាងំឪ និងពសរុក្ញាខពកក 

វែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ ២-្ិភាកសាវលើស៉សភា្អនាកចូលរមួវេទិកា 

នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជុំគណៈ-

កមមាការទី៦ ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម ម៉ុម ជរឹមហ៊ុយ ព្រធានគណៈកមមាការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បាន៖

-អវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-

សភា (ពករុមទី៤) វែើម្បវីពតៀមវធវើ្រទអនដៃរាគមនក៍នាុងសមយ័

ព្រជំុវលើកទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា

ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជំុគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អនុញ្ញា តឱ្យកញ្ញា  Agathe Dumont ចូលជ្ួរសខមដៃងការ

គួរសម  និងជព៉្រលា  កនាុងឱកាសខែលកញ្ញា ្រញ្ច្រក់មមា 

សិកសាវៅព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩

វៅ្រន្ទ្រទ់ទួលវភញាៀេគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អវញ្ើញជាអធ្ិរតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធផល

ការងាររ្រស់គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាខំែកក្កដា 

ឆ្នា ២ំ០១៩ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាល

ព្រជំុគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ព្រធានគណៈកមមាការ

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បាន៖

-អវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-

សភាទទួល្រន្ទុកសហព្រតិ្រតតៃកិារជាមយួនរឹងអនដៃរសភា

កម្ពុជា-ឡាេ-វេៀតណាម  (CLV)  វែើម្បី្ ិភាកសាអំ្ី  ការ

វពតៀមចុរះ្រំវ្ញវ្រសកកមមា  វៅវែតតៃមណ្លគិរ ី វែតតៃ

រតនគិរ ីវែតតៃស្ទរឹងខពតង  និងវែតតៃពកវចរះ  និងការវពតៀម

ចូលរមួកិច្ចព្រជំុ  វៅទពីករុងហ្ណូយថនសាធារណរែ្ឋសង្គម

និយមវេៀតណាម នាថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅ

សាលព្រជុំគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អវញ្ើញជាអធ្ិរតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុពករុមមតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធ-
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សភាកម្ពុជាជាមយួសភាសាធារណរែ្ឋសង្គមនិយមវេៀត

ណាម វែើម្បី្ ិនិត្យ្ិភាកសាវលើ៖ ១-្ិនិត្យ្លងរបាយការណ៍

សតៃី្ី សកមមាភា្ការងារព្រចាំ្ ៉សទី១ ឆ្នា ២ំ០១៩ និង

ទិសវៅការងារ្រនតៃ ២-្ិនិត្យ្លងរបាយការណ៍្េកិាព្រចាំ

្៉សទី១ ឆ្នា ២ំ០១៩ រ្រស់ពករុមមតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភា ជាមយួ

សភាសាធារណរែ្ឋសង្គមនិយមវេៀតណាម ៣-្រញ្ហា វផ្សងៗ

វៅសាលព្រជុំគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី២២ ខែ

កក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជំុគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធ-

សភា។

-អវញ្ើញជាអធ្ិរតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា វែើម្បី្ ិនិត្យ្ិភាកសាវលើ៖ ១-្ូរកសរុ្រលទ្ធ-

ផលការងាររ្រស់គណៈកមមាការព្រចាំ្ ៉សទី១ ២-វពតៀម

ចុរះ្ំរវ្ញវ្រសកកមមាគណៈកមមាការកនាុងវ្លចវនាល រះសមយ័

ព្រជំុព រ្ឹទ្ធសភា ៣-្រិទ្រញី្ចំណូល-ចំណាយ្េកិារ្រស់

គណៈកមមាការព្រចាំ្ ៉សទី១ ឆ្នា ២ំ០១៩ ៤-្រញ្ហា វផ្សងៗ

នាថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជុំគណៈ-

កមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ទទួលជួ្រសេនាការជាមយួនរឹងគណៈព្រតិភូវែតតៃសីុ-

ឈួន ថនសាធារណរែ្ឋព្រជា៉និតចិន នាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា

ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជុំគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម គង់ សារជ ព្រធានគណៈកមមាការទី៩

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ៖

-ថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា  វែើម្បី្ ិនិត្យសិកសា

វលើវសចកតៃីពោងចបា្រច់ំនួន៣ គឺ១-វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី

ការអនុមត័យល់ព្មវលើការធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភ-ិ

បាល ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាឱ្យពករុមហុ៊ន វអសភវីអចភី

(វែម្រូឌា) ឯ.ក  ២-វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់

ព្មវលើការធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាល ថនព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជាឱ្យពករុមហុ៊នវសនាវ្ក រញូីវេ្រល៊ ឯ.ក ៣-

វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើការធានា

ទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាល ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាឱ្យ

ពករុមហុ៊ន វសនាវ្ក ែូអិលធីឌី នាថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩

វៅសាលព្រជំុគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អនតៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹងតំណាងរាជ-

រដា្ឋ ភបិាល វែើម្បី្ ិនិត្យសិកសាវលើវសចកតៃីពោងចបា្រច់ំនួន

៣ គឺ១-វសកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើការ

ធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាលថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

ឱ្យពករុមហុ៊នវអសភវីអចភ(ីវែម្រូឌា)ឯ.ក  ២-វសកតៃីពោង
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ចបា្រស់តៃី្ី  ការអនុមត័យល់ព្មវលើការធានាទូទាតរ់្រស់

រាជរដា្ឋ ភបិាល  ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាឱ្យពករុមហុ៊ន

វសនាវ្ក រញូីវេ្រល៊ ឯ.ក ៣-វសកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុ-

មត័យល់ព្មវលើការធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាល ថន

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាឱ្យពករុមហុ៊ន វសនាវ្ក ែូអិលធីឌី 

នាថ្ងៃទី៤  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វៅសាលព្រជំុ្ិវសស 

ថនេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៥) វែើម្បី្ ិនិត្យ្ិភាកសា

វលើ៖ ១-វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើ

ការធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាលថនព្រះរាជាណាចពក-

កម្ពុជា ឱ្យពករុមហុ៊នវអស ភវីអចភ ី(វែម្រូឌា ) ឯ.ក ២-

វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើការធានា

ទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ ភបិាល ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាឱ្យ

ពករុមហុ៊នវសនាវ្ក  រញូីវេ្រល៊  ឯ.ក  ៣-វសចកតៃីពោងចបា្រ់

សតៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្មវលើការធានាទូទាតរ់្រស់រាជរដា្ឋ -

ភបិាល  ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាឱ្យពករុមហុ៊ន  វសនាវ្ក 

ែូអិលធីឌី ៤-វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ព្ម

ឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចូលជាស៉ជិកថនកិច្ចព្ម-

វព្ៀងសតៃី្ី េធិានការរែ្ឋ ្៉ច ស់កំ្ ងខ់ផ វែើម្ប្ីរងា្ក រទ្រស់ា្ក ត់

និងលុ្រ្ំរបាតក់ារវនសាទែុសចបា្រ ់រាមា នរបាយការណ៍ និង

រាមា នការអនុញ្ញា ត ៥-វសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័

យល់ព្មវលើខផនការយុទ្ធសា្រសតៃអភេិឌ្ឍនជ៍ាតិ២០១៩-

២០២៣ នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព្រជុំ

គណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ម

្ុ៊រ្នាង  ព្រធានគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុថផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី

១០ព រ្ឹទ្ធសភា  វែើម្បី្ ិនិត្យ្លងរបាយការណ៍សកមមាភា្

ការងារ  និងរបាយការណ៍្េកិាព្រចាខំែកក្កដា  និងវលើក

ទិសវៅការងារ្រនតៃ  វៅសាលព្រជំុគណៈកមមាការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អាយ

ខ្ អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាព្រធាន

ពករុមមតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមយួសភាសាធារណរែ្ឋ

ព្រជាធិ្រវតយ្យព្រជា៉និតឡាេ បានអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្

កនាុងកិច្ចព្រជំុថផ្ទកនាុងពករុម វែើម្បី្ ិនិត្យ្ិភាកសាវលើ៖ ១-កំណត់

ទិសវៅការងាររ្រស់ពករុមមតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា ជាមយួ

សភាសាធារណរែ្ឋព្រជាធិ្រវតយ្យព្រជា៉និតឡាេ ២-ការ-

ងារវផ្សងៗ វៅសាលព្រជំុគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា៕
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សកមមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា្រំប្ញការងារបៅតាមភូមិភាគទាងំ៨

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម យង់៉ 
សសម  ព្រធានគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញ្ើញ
ចុរះសួរសុែទុក្ខព្រជា្លរែ្ឋ ព្មទាងំនាយំកនូេវទយ្យទាន 
និង្េកិាមយួចំនួនព្រវគនែល់ព្រះសង្ឃវៅេតតៃសសរ១០០ 
ស្ថិតកនាុងពសរុកសំ្រូរ វែតតៃពកវចរះ។

2ឯកឧតតៃម  ម៉ុង  ឫទ្ធតី  ព្រធានគណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖ 

-ជួ្រសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ
្ិនិត្យកសិដា្ឋ នចិញ្ច រឹមពជរូកវដាយសារ៉នជំងឺ្ លង (វ្រោសតៃ
ពជរូកអា្រហវិក) វែើម្បកីារោរកុំឱ្យ្លងចូលមកកសិដា្ឋ នបាន
និង្ពងរឹង្រខន្ថមនូេព្រ្ន័្ធជីេសុេត្ថិភា្ឱ្យកានខ់តព្រវសើរ
វឡើង វៅឃុំខកេផុស ពសរុកស្ទរឹងហ្េ វែតតៃព្រះសីហនុ នា
ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខព្រជា្លរែ្ឋ 
ព្មទាងំ្ិនិត្យវមើលព្រ្ន័្ធធារាសា្រសតៃ វៅភនាខំសនែី ពសរុក
សំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៧ ទី២៩ ខែមិ្ ុនា និង
ថ្ងៃទី៥ ទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខព្រជា្លរែ្ឋ 
ព្មទាងំនាយំក្េកិាខចកជូនែល់ព្រជា្លរែ្ឋ កុ៉រា និង
កុ៉រ ីវៅភូមែិ្ុស ំឃុ្ំរនា្ទ យខែក ពសរុកវគៀនសាវ យ វែតតៃ
កណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាមយួនរឹងកមមាករដាវំែើមវឈើពកញូង វ្រង និង
ធនាង ់ចំនួន១.០០០វែើម វៅវលើែនាងទំន្រទ់រឹក និងវជើងវទរ 

ទំន្រទ់រឹក  វៅតំ្រនអ់ភេិឌ្ឍនក៍សិកមមា  កសិឧសសាហកមមា 
មោុង ឫទ្ធី ខសនជយ័ វែើម្បចូីលរមួអ្រអរសាទរ "រុក្ខទិវា" វៅ
ភនាខំសនែី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាមយួនរឹងកមមាករវលើកសាល ក "វយើងរមួរានា  ខ្រកសា
ការោរ អភរិក្ស ថព្វឈើ និងសតវថព្" វៅវជើងភនាខំសនជយ័ 
នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខកមមាករ  និង្ិនិត្យវមើលសកមមាភា្ែរឹក
ជញូ្ន និងែំវណើ រការវពគឿងចពកជីកសាតៃ រពសរះទរឹក្មាី ព្ម
ទាងំជំរុញការងារជីកសាតៃ រពសរះទរឹក្មា ី កែូ៏ចជាការចូលរមួ
ចខំណកកសាងអភេិឌ្ឍនវ៍ហដា្ឋ រចនាសម្ពន័្ធផលូេ  ព្រ្ន័្ធ
ព្រឡាយ វែើម្បនីាទំរឹកយកមកវពសាចពស្រែំណាំកសិកមមា
កសិឧសសាហកមមានានា នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ
ចុរះ្ិនិត្យវមើលពករុមការងារចាកព់កាលវរៅសូ៊វ្រទីម វៅវលើ
ផលូេព្រណាំងរ្យនតៃ ព្រខេង២.២១៧ខមោពត វៅកនាុងត្ំរនអ់ភ-ិ
េឌ្ឍនម៍ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ
្ិនិត្យវមើល  និងជំរុញការងារចាកព់កាលវរៅសូ៊វ្រទីមវៅ
វលើផលូេព្រណាំងរ្យនតៃព្រខេង២.២១៧ខមោពត  និងការងារ
សាងសងលំ់វៅឋានលំខហកាយ  ព្មទាងំ្ិនិត្យវមើល
ការងារជីកពសរះទរឹក្មាីខែលអាចរកសាទរឹកទុកសព៉្រវ់ព្រើ-
ពបាស់រែូេពបាងំបានចំនួនព្រ៉ណជា ២ខសនខមោពតគូ្រ វៅ
ជុំេញិតំ្រនអ់ភេិឌ្ឍនម៍ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ និងមក្ីតាម្រណាតៃ
វែតតៃនានាវៅទូទាងំព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  នាថ្ងៃទី១៧ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខព្រជា្លរែ្ឋ 
ព្មទាងំនាយំក្េកិាខចកជូនកុ៉រា កុ៉រ ីវៅឃុំខកេផុស 
ពសរុកស្ទរឹងហ្េ វែតតៃព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០១៩។
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-ជួ្រសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ
ចុរះ្ិនិត្យវមើលទំន្រទ់រឹក៉នជវពរៅ១៧ខមោពត  វៅឃុំខកេផុស
ពសរុកស្ទរឹងហ្េ វែតតៃព្រះសីហនុ  នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ជួ្រសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ
ចុរះ្ិនិត្យ  និងជំរុញគវព៉ងសាងសងផ់លូេវល្បឿនវលឿន 
ភនាវំ្ញ-វែតតៃព្រះសីហនុ ព្រខេង190Km ព្មទាងំែរឹកនាពំករុម
ការងារអនាកជំនាញ្រវច្ចកវទសចុរះ្ិនិត្យរកវមើលទីតាងំែី
សព៉្រយ់កមកចាក្់រំវ្ញពគរឹរះពសទា្រវ់ពកាមផលូេវល្បឿន-
វលឿន ខែលពតរូេ្លងកាតក់នាុងតំ្រនអ់ភេិឌ្ឍនទី៍ពករុងកំ្ ងខ់ផ
ឧកញាោ មោុងខកេផុសព្រខេង19Km វៅឃុំខកេផុស ពសរុកស្ទរឹង-
ហ្េ វែតតៃព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខព្រជា្លរែ្ឋ 
វៅភនាខំសនែី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២១ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៦  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វលាកជំទាេ  ទតី 
្រូរ៉សុតី ព្រធានគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ
ជួ្រសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមព្ររឹកសាឃំុថពជលាស់ 
ពសរុក្ញាឮ វែតតៃកណាតៃ ល។      

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ ទតី 
្រូរ៉សុតី ព្រធានគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម 
ម៉ម  ្រ៊ុ្នាង  ព្រធានគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា 
តំណាងែែ៏្ពងែ់្ពស់សវមតៃចេ្ិរុលវសនាភកតៃី  សាយ  ឈុ ំ
ព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញនាយំកទានព្រះេសសា វទយ្យ-
េត្ថុ និងវទយ្យទានរ្រស់សវមតៃចេ្ិរុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុំ
ព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា ព្រវគនព្រះសង្ឃគងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតៃ
សុគន្ធ៉ន្រុណ្យ  ស្ថិតកនាុងភូមមិលូមុនឺ  ឃុផំសារខែក  ពសរុក
្ញាឮ វែតតៃកណាតៃ ល។  

2ឯកឧតតៃម ម៉ុម ជរឹមហ៊ុយ ព្រធានគណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-ជួ្រសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងគណៈពគ្រព់គងសាលា
វលាកពគរូ អនាកពគរូ វៅសាលា្រឋមសិកសា និងអនុេទិ្យល័យ

ទួលវសានា រ វៅសងា្ក តវ់សានា រ ែណ្កំ្រូល រាជធានីភនាវំ្ញ 
នាថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ្រសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងអាជាញា ធរែណ្  វៅ
សាលាែណ្ខព្កវៅនា  រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា
ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ុម 
ជរឹមហ៊ុយ ព្រធាន និងឯកឧតតៃម ម៉្្់ បឈឿ្ អនុព្រធាន
គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញ្ើញជ្ួរសំវណរះ-
សំណាលជាមយួនរឹងព្រធានមន្ទីរ និងព្រធានការោិល័យ
ចំណុរះមន្ទីរេ្រ្បធម ៌និងេចិិពតសិល្បៈ វៅមន្ទីរេ្រ្បធម ៌និង
េចិិពតសិល្បៈ រាជធានីភនាវំ្ញ។ 
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2វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ព្រធានគណៈកមមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-ដាកកូ់វរានផ្្ក វរារ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតៃម  ្ុធ 
ជួ្រ  អតីតស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា  នីតិកាលទី២  ខែលបាន
ទទួលមរណភា្ កនាុងជនាមា យុ៨០ឆ្នា  ំវដាយជរាោធ វៅ
វគហដា្ឋ នស្ ស្ថិតកនាុងភូមចិវំរ ើនផល សងា្ក ត្់ររឹងទំ្ុនទី១ 
ែណ្៉នជយ័ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ជួ្រសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងស៉ជិកពករុមព្ររឹកសា
ឃុំ  នាយ្រោុសតៃិ៍នគរបាល  រែ្ឋបាលឃុំ  និងថានា កែ់រឹកនាភំូម ិ
យុេជន  យុេនារ ី និងព្រជា្លរែ្ឋចាស់ជរា  និងពសីតៃវមោ៉ ោ យ 
វៅភូមថិព្ទរឹង ភូមវិឈើទាល ភូមខិានា រ ភូម្ិររឹងជរ័ និងភូមិ
វរាករកា ឃុថំព្ទរឹង ពសរុកសីុធរកណាតៃ ល វែតតៃថព្ខេង នា
ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ម 
្ុ៊រ្នាង  ព្រធានគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អវញ្ើញជ្ួរសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពករុមព្ររឹកសា
ឃុំវរាកពត្រ ់និងព្រជា្លរែ្ឋចំនួន១៣៧នាក ់វៅឃុំវរាក-
ពត្រ ់ពសរុកកណាតៃ លស្ទរឹង វែតតៃកណាតៃ ល។

2ឯកឧតតៃម បខៀេ មុត អនុព្រធានគណៈកមមាការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖      

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធសាលា្រឋមសិកសាសារនិ្ទកក្កដា
ពតោងំខានា រ និង្លងសមទិ្ធផលនានាកនាុងេតតៃវេឡេន័ ស្ថិតកនាុង
ឃុំអង្គតាវសាម ពសរុកពតាកំក ់វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី២៩ ខែ
មិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខព្រជា្លរែ្ឋ 
ព្មទាងំនាយំកវទៀនព្រះេសសា ព្មទាងំវទយ្យេត្ថុព្រវគន
ព្រះសង្ឃគងច់ាពំ្រះេសសាចំនួន៣េតតៃ កនាុងឃុំតាវភម ពសរុក
ពតាកំក ់វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ្ុ៉រល 
លរឹម  អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៤  ឯកឧតតៃម  ណា ំ ទំុ 
វលខាធិការគណៈកមមាការទី១  និងឯកឧតតៃម  បឈើយ 
ចា្់ណា វលខាធិការគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អវញ្ើញជួ្រ្ិភាកសាការងារជាមយួនរឹងថានា កែ់រឹកនាវំែតតៃ
ថ្រោលិន ែរឹកនាវំដាយឯកឧតតៃម បៅ សារ៉ត់ ព្រធានពករុម
ព្ររឹកសាវែតតៃ ឯកឧតតៃម ផា្់ ចា្់ធុល អភបិាលថនគណៈ-
អភបិាលវែតតៃ និងអង្គភា្ោក់្ ន័្ធរ្រស់សាលាវែតតៃ វែើម្បី
ជំរុញ និងវលើកកម្ពស់ការផតៃល់វសវារែ្ឋបាលការងារអពតា-
នុកូលដា្ឋ ន  និងការអនុេតតៃវរាលនវោបាយភូម ិ ឃុំ៉ ន
សុេត្ថិភា្ វៅសាលព្រជុំសាលាវែតតៃថ្រោលិន។

2នាថ្ងៃទី៦  និងថ្ងៃទី២០  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧតតៃម ឈតិ គរឹមោត អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជួ្រសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹង
ពករុមព្ររឹកសាឃំុ វៅពសរុកវការះសូទិន វែតតៃកំ្ ងច់ាម។

2នាថ្ងៃទី៥ និងថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
អាយ ខ្ អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បាន
អវញ្ើញជ្ួរសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពករុមព្ររឹកសាឃំុ 
ពសរុក វៅពសរុកខពសអំ្ិរល និងពសរុកគិរសីាគរ វែតតៃវការះ-
កុង។

2ឯកឧតដៃម ម៉្្់ បឈឿ្ អនុព្រធានគណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកមមាេធិីសដៃី្ី ការអនុេតតៃ្េកិាវៅថានា កម់ូលដា្ឋ ន
ភូម ិ ឃុំ៉នសុេត្ថភិា្  និងការផដៃល់វសវាសាធារណជូន
ព្រជា្លរែ្ឋ  វៅសងា្ក ត្់ររឹងធំ  ែណ្កំ្ូរល  រាជធានីភនាវំ្ញ 
នាថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួឧ្រត្ថម្ភ្េកិាែល់សហគមនព៍កីពក វៅកនាុងសងា្ក ត់
ខព្កវលៀ្រ  និងផដៃល់ឥណទានអតយ់កការពបាក ់ ចំវោរះ
ព្រជា្លរែ្ឋជួ្រការែវរះខាតជាកខ់សដៃង នាថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា
ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពបាក់ 
ចំបរ ើ្  អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម
សហម ខ្ អនុព្រធានគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បាន
អវញ្ើញនាយំកវទយ្យទានវៅព្រវគនព្រះសង្ឃវៅេតតៃវាងំ-
ចាស់ ព្មទាងំចុរះ្ិនិត្យនិងវាស់ខេងទីតាងំខែលពតរូេសាង-
សងវ់រាងសព៉្រដ់ាកទូ់ក.ង ខែលជាអំវណាយែថ៏្លថាល រ្រស់
សវមតៃចេ្ិរុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា វៅ
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ឃុំវាងំចាស់ ពសរុកឧែុង្គ វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ។
2ឯកឧតតៃម សហម ខ្ អនុព្រធានគណៈកមមាការទី

១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖
-ជ្ួរសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខម្រនតៃីចូលនេិតតៃន៍

ចំនួន៦រូ្រ  វៅពសរុកសំវរាងទង  វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ  នាថ្ងៃទី៤ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកវទៀនេសសា និង្រច្ចយ័ វៅព្រវគនព្រះសង្ឃគង់
ចាពំ្រះេសសា វៅេតតៃអង្គសិម្ពលី ស្ថិតកនាុងឃុវំ ើ្ក ពសរុកអង្គ-
សនាួល វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ ង្ៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ណា ំទុ ំ
វលខាធិការគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជួ្រ
សំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខព្រជា្លរែ្ឋ វៅពសរុក
សំឡូត វែតតៃបាតែ់ំ្រង។

2នាថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ 
កង បៅរធ៍្ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា 
បានអវញ្ើញជ្ួរសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងព្រធានពករុម
ព្ររឹកសាពសរុកកំ្ងព់តាច ពករុមព្ររឹកសាឃំុ្ររឹងសាលាខាងវជើង 
ឃុ្ំររឹងសាលាខាងត្ូបង ឃុំកំ្ ងព់តាចខាងវកើត និងឃុំពបា-
សាទភនាែំ្យង ពសរុកកំ្ងព់តាច សរ្ុរចំនួន៧៨នាក ់វៅវែតតៃ
កំ្ត។

2នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ្ 
ស៊ុ ំវលខាធិការគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ
ជួ្រសំវណរះសំណាល និង្ិភាកសាការងារជាមយួនរឹងស៉-
ជិកពករុមព្ររឹកសាឃំុទាងំអស់ថនពសរុកព្រះវនពតព្រះ  វែតតៃ
្រនា្ទ យ៉នជយ័ ។

2ឯកឧតតៃម ឆាយ េណា្ណ  វលខាធិការគណៈកមមាការ
ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-ជួ្រសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពករុមព្ររឹកសាឃំុ
សាវ យឃ្ល ងំ ពសរុកពករូចឆ្មា រ វែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី៦ និងថ្ងៃទី
២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជាតំណាងែែ៏្ពងែ់្ពស់សវមតៃចេ្ិរុលវសនាភកតៃ ី សាយ 
ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា នាយំក្េកិា និងកញ្ច ្រវ់ពគឿងឧ្រ-

វភាគ្ររវិភាគជូន្រ្អូនពសីវឈាមា រះ បពគៀល សបំអឿ្ ខែល
កំ្ុងសព៉ក្្យបាលជំងឺ វៅមន្ទីរវ្ទ្យព្រះកុសុមៈ កនាុង
វហតុការណ៍បាករ់លំអរារកំ្ ស់៧ជាន ់វៅវែតតៃព្រះសីហនុ 
នាថ្ងៃទី២៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម គរឹម ធា វលខាធិការគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-ជួ្រ្ិភាកសាការងារជាមយួនរឹងព្រធានគណៈក ម៉ា ធិការ
ព្រជាជនវែតតៃថតនិញសតៃី្ី មតិតៃភា្សហព្រតិ្រតតៃិការ វៅ
វែតតៃសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី២៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព្រជំុ្រូកសរុ្រព្រចាខំែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩
ជាមយួនរឹងថានា កែ់រឹកនាវំែតតៃសាវ យវរៀង វៅវែតតៃសាវ យវរៀង 
នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកវទៀនព្រះេសសា វទយ្យទាន វទយ្យេត្ថុ ព្រវគន
ព្រះសង្ឃខែលគងច់ាពំ្រះេសសាចំនួន១៥េតតៃ វៅឃុំពបា ំពសរុក
សាវ យពជំ វែតតៃសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតដៃម បឈើយ ចា្់ណា វលខាធិការគណៈ-
កមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធីរ្រស់កាកបាទពកហមកម្ពុជា  វៅវែតតៃ
្រនា្ទ យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-អមែំវណើ រឯកឧតដៃម សក គរឹមោ៉្ ឧ្រនាយករែ្ឋម្រនដៃ ី
នាយំកវទៀនព្រះេសសា  និងវទយ្យទាន  ព្រវគនព្រះសង្ឃ
ខែលគងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតៃចមសុទា្ធ វាស ស្ថិតកនាុងភូម១ិ 
សងា្ក តព់្រះ្នាល  ពករុងសិរវីសាភណ័ វែតតៃ្រនា្ទ យ៉នជយ័ 
នាថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកវទៀនព្រះេសសា និងវទយ្យទាន ព្រវគនព្រះសង្ឃ
ខែលគងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតៃឬស្ស ីស្ថិតកនាុងឃុំឬស្សវីពកាក 
ពសរុកមង្គល្រុរ ីវែតតៃ្រនា្ទ យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា
ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម ទរឹម ្ ្ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៩
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖  

-នាយំកវទៀនព្រះេសសា និងវទយ្យទាន ព្រវគនព្រះសង្ឃ
គងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតៃមងួវែៀេ ស្ថិតកនាុងពសរុកត្ូបងឃមាុ ំ វែតតៃ
ត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកវទៀនព្រះេសសា និងវទយ្យទាន ព្រវគនព្រះសង្ឃ
គងច់ាពំ្រះេសសាវៅេតតៃថព្ទរឹង  ស្ថិតកនាុងពសរុកសាវ យអន្ទរ 
វែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ្ួរសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងពករុមព្ររឹកសាឃំុ វមភូមិ
និងព្រជា្លរែ្ឋ  ព្មទាងំនាយំកស ្៉ភ រៈមយួចំនួនខចក
ជូនវលាកតា វលាកោយ និងព្រជា្លរែ្ឋចំនួន២០ពគរួសារ
វៅឃុំថព្ទរឹង ពសរុកសីុធរកណាតៃ ល វែតតៃថព្ខេង នាថ្ងៃទី២០
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ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។  
2នាថ្ងៃទី២៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឡា្់

េ្  វលខាធិការគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អវញ្ើញចូលរមួកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងម្រនតៃី
រាជការ ព្រជា្លរែ្ឋ និងយុេជនមក្ីពសរុកត្ូបងឃមាុ ំពសរុក
ពករូចឆ្មា រ និងពករុងសួងសរ្ុរចំនួន៣.១៤៨នាក ់វពកាមអធិ្រ-
តីភា្ឯកឧតតៃម ជា សផុារ៉ ឧ្រនាយករែ្ឋម្រនតៃី រែ្ឋម្រនតៃី
ពកសួងវរៀ្រចខំែនែី នគរ្ូរនីយកមមា និងសំណង ់វៅភូមិ
ទួលេហិ្រ ពសរុកត្ូបងឃមាុ ំ វែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ។

2នាថ្ងៃទី៦-៧  និងថ្ងៃទី១៣-១៤  ខែកក្កដា  ឆ្នា ំ
២០១៩ ឯកឧតតៃម ថុង ច្់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជួ្រសំវណរះសំណាល និងសួរសុែ
ទុក្ខព្រជា្លរែ្ឋ វៅវែតតៃវការះកុង។

2នាថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ជរឹម
លាេ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ
ចូលរមួកនាុងកិច្ចព្រជំុការងារព្រចាំ្ ៉សទី១ និងទិសវៅ្រនតៃ 
វៅវែតតៃកំ្ងច់ាម។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ ឱ 
សខុុម ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ
ចូលរមួកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធមហ្កុែិ វៅេតតៃឧតតៃមមុននាី ស្ថិតកនាុង
ភូមពិសរះឈូក វែតតៃព្រះេហិ្រ។

2នាថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពចរឹង 
គរឹមពស៊ា្  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អវញ្ើញចុរះ្ិនិត្យការសាងសងអ់រារសាលាវរៀនខែលជា
អំវណាយរ្រស់សវមតៃចេ្ិរុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព្រធាន
ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលា្រឋមសិកសាកណាតៃ លវការះត្ូបង ស្ថិត
កនាុងឃុំវការះសូទិន វែតតៃកំ្ងច់ាម។

2នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពចរឹង
គរឹមពស៊ា្  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អវញ្ើញនាយំកវទៀនព្រះេសសា និង្រច្ចយ័វៅព្រវគនព្រះសង្ឃ
ខែលគងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតៃ្ររឹងវកត ពសរុកស្ទរឹងពតង ់វែតតៃ
កំ្ងច់ាម។ 

2ឯកឧតតៃម  លតី  សារ តី  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-ចូលរមួជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្រិទេគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លការ
ពគ្រព់គង្រវច្ចកវទស និងេធិីសា្រសតៃ្រវពងៀនែល់ពគរូខែមារ
ឥសាល ម និងថានា កែ់រឹកនាខំែមារឥសាល មសរ្ុរចំនួន២០០នាក ់ខែល
មក្ីវែតតៃខក្រ វែតតៃកំ្ត និងវែតតៃព្រះសីហនុ និងេទិ្យល័យ
ឯកជន វៅភូមកិំ្ងខ់កស ឃុពំតោងំសខង្ក ពសរុកទរឹកឈូ
វែតតៃកំ្ ត  ចា្រ់្ ីថ្ងៃទី២៩ែល់ថ្ងៃទី៣០  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ំ

២០១៩។
-ជួ្រសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខព្រជា្លរែ្ឋ

សាសនិកឥសាល ម វៅវែតតៃព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងព្រធានពករុមព្ររឹកសា
ពសរុកកំ្ងព់តាច ពករុមព្ររឹកសាឃំុ្ររឹងសាលាខាងវជើង ឃុ្ំររឹង
សាលាខាងត្ូបង  ឃុំកំ្ងព់តាចខាងវកើត  និងឃុពំបាសាទ
ភនាែំ្យង ពសរុកកំ្ងព់តាច សរ្ុរចំនួន៧៨នាក ់វៅវែតតៃកំ្ត
នាថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជូនែំវណើ រ្រង្រ្អូនសាសនិកឥសាល មវៅ្រំវ្ញកាត វ្
កិច្ចហ្ជីវៅព្រវទសអារាោ ្រ្រ៊សីាអ៊ូឌីតវៅអាកាសោន-
ដា្ឋ នអនតៃរជាតិភនាវំ្ញ ចា្រ់្ ីថ្ងៃទី២០ ែល់ថ្ងៃទី២២ ខែ
កក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សត 
ណាឌតី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ
ចូលរមួកនាុង្ិធីទិវាមចឆាជាតិ ១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វពកាម
អធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម យរឹម នេលតី ឧ្រនាយករែ្ឋម្រនដៃ ីនិង
ជាព្រធានពករុមព្ររឹកសាសាដៃ រអភេិឌ្ឍនេ៍ស័ិយកសិកមមា និងជន-
្រទ វៅអាងទរឹក្ររឹងវសានា  សងា្ក តសំ់វរាង ពករុងសំវរាង វែតតៃ
ឧតតៃរ៉នជយ័។

2នាថ្ងៃទី៧  និងថ្ងៃទី៩  ខែមិ្ ុនា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
វលាកជំទាេ ឃួ្  ឃុ្ ឌតី ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចព្រជំុជាមយួនរឹងពករុម
ព្ររឹកសាឃំុ ថនពសរុកស្ទរឹងខសន វែតតៃកំ្ ងធ់ំ។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង ់ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-ចុរះ្ិនិត្យការសាងសងអ់រារសិកសា១ែនាង កម្ពស់៣ជាន់
៉ន១៨្រន្ទ្រ ់និងទីចាតក់ារ១ែនាង វៅកនាុង្ររវិេណ េទិ្យ-

 ល័យសំឡូត ពសរុកសំឡូត វែតតៃបាតែំ់្រង នាថ្ងៃទី១៥ ខែ
កក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងថានា កែ់រឹកនាវំែតតៃ វែើម្បី
ជំរុញ និងវលើកកម្ពស់ការផតៃល់វសវារែ្ឋបាលការងារអពតា-
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នុកូលដា្ឋ ន ការខកតពមរូេអក្ខរាេរិុទ្ធកនាុងអពតានុកូលដា្ឋ ន មូល
និធិអភេិឌ្ឍនឃុ៍ំ សងា្ក ត ់និងការអនុេតតៃវរាលនវោបាយ
ភូម ិឃុំ ៉នសុេត្ថិភា្ វៅវែតតៃថ្រោលិន នាថ្ងៃទី១៧-១៨ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម ពសតី ប្រ្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖  

-ជួ្រសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខវលាកពគរូ អនាកពគរូ
សិសសានុសិស្ស និងព្រជា្លរែ្ឋ ខែលរស់វៅខក្បរពសរះទរឹក 
និងបាននាកូំនវឈើព្រណិតចំនួន៥០វែើម  ែូចជាវ្រង 
ពកញូង  និងធនាង ់ សព៉្រចូ់លរមួអ្រអរសាទររុក្ខទិវា  វៅ
េតតៃវទ្ព្រណម្យ ស្ថិតកនាុងភូមភិនាលំន្ទរះ ឃុំអង្គពបាសាទ ពសរុក
គិរេីង ់វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកវទៀនព្រះេសសា វទយ្យទាន វទយ្យេត្ថុ ព្រវគន
ព្រះសង្ឃខែលគងច់ាពំ្រះេសសាចំនួន៨េតតៃ  វៅឃុំវរាកវោធិ៍ 
ពសរុក្រូរជីលសារ  វែតតៃតាខកេ  នាថ្ងៃទី១៣  ខែកក្កដា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-នាយំកវទៀនព្រះេសសា វទយ្យទាន វទយ្យេត្ថុ ព្រវគន
ព្រះសង្ឃខែលគងច់ាពំ្រះេសសា ចំនួន៣េតតៃ វៅឃុំពបា្ំរីមុ ំ
និងឃុំអង្គែនាុល ពសរុកពទាងំ វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា
ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម បទ្ យទុ្ធតី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្រញ្ចុ រះ្រឋមសិលាកសាងសា្ថ នីយផលិត
ទរឹកសា្អ ត សព៉្រផ់្គតផ់្គងឱ់្យវែតតៃខក្រ វៅទំន្រទ់រឹកព្រទាក់
ពកទបា ស្ថិតកនាុងឃុំកូនសតវ ពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃ
ទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ្រសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខព្រជា្លរែ្ឋ
រស់វៅខក្បរពសរះទរឹក និងដាកូំនវឈើ្ ូជព្រណិតចំនួន៥០
វែើមែូចជា វ្រង ពកញូង និងធនាង ់កនាុងឱកាសអ្រអរទិវាដាំ
វែើមវឈើ វៅភូមទិួលសាងា ំឃុំអវងា្ក ល ពសរុកែំណាកច់វង្អើរ
វែតតៃខក្រ នាថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកវទៀនព្រះេសសា វទយ្យទាន និង្រច្ចយ័ព្រវគនព្រះ-
សង្ឃគងច់ាពំ្រះេសសាវៅេតតៃទាងំ៩កនាុងពសរុកែំណាកច់វង្អើរ

វែតតៃខក្រ នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។
-ជួ្រសំវណរះសំណាលជាមយួនរឹងម្រនតៃ ី្ុរគ្គលិក និងវឈវង

យល់ការផដៃល់វសវាសុខាភបិាលព្មទាងំដាកូំនវឈើព្រណិត
រមួ៉ន វ្រង នាងនួន និងធនាង ់វៅកនាុង្ររវិេណមណ្លសុែ-
ភា្អវងា្ក ល និងដាកអ់ាខ្រតវៅតាមែនាងផ្ទរះព្រជា្លរែ្ឋ 
និងបាញ់ថានា សំ ល៉ ្រម់ូសវៅតាមសាលាវរៀន វៅភូមអិំខ្ង
ឃុំអវងា្ក ល ពសរុកែំណាកច់វង្អើរ វែតតៃខក្រ នាថ្ងៃទី២២ ខែ
កក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម សាយ ្រូរ ិ្  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-អមែំវណើ រសវមដៃចវៅហ្វ វាងំេរវេៀងជយ័អធិ្រតីពសរឹងា្គ រ 
គង់ សអំុល ឧ្រនាយករែ្ឋម្រនតៃ ីរែ្ឋម្រនតៃីពកសួងព្រះ្ររមរា-
ជវាងំ ចុរះ្ិនិត្យការដា្ឋ នសាងសងអ់រារសាលាវរៀនចំនួន
្ីរែនាង ៉ ន៨្រន្ទ្រ ់វៅភូមវិសរះសាល ្រ ់ឃុំ្នាុកពទរូ ពសរុក្ររ-ិ
្រូរណ៍ វែតតៃកំ្ងឆ់្នា ងំ នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ុរណ្យចូលព្រះេសសា  និងនាយំកវទៀន
ព្រះេសសា និងវទយ្យទានព្រវគនព្រះសង្ឃចំនួន៥េតតៃ វៅ
ឃុំែូនតី  ពសរុក្ញាខពកក  វែតតៃត្ូបងឃមាុ ំ  នាថ្ងៃទី១៧  ខែ
កក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សួ្  
ល្ ់ស៉ជិក វលាកជំទាេ ឯម ្លាមុ្តី ស៉ជិកា
គណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុង្ិធី
រុក្ខទិវាជាតិ វពកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម យរឹម នេលតី ឧ្រ-
នាយករែ្ឋម្រនតៃី វៅពករុងសំវរាង វែតតៃឧតតៃរ៉នជយ័។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សួ្  
ល្ ់ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ 
នាយំកវទៀនព្រះេសសា  ព្រវគនព្រះសង្ឃគងច់ាពំ្រះេសសា
ចំនួន៨េតតៃ វៅេតតៃខានា ចពតាច និងអវញ្ើញចូលរមួកនាុង្ិធីវ្រើក
វេទិកាសាធារណៈ  ខែល៉នព្រជា្លរែ្ឋចូលរមួចំនួន
២០០នាក ់វៅឃុំោកខ់សនាង ពសរុកអង្គរធំ វែតតៃវសៀមរា្រ។

2វលាកជំទាេ ឯម ្លាមុ្តី ស៉ជិកាគណៈកមមា-
ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖ 

-ជួ្រសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខពករុមព្ររឹកសាឃំុ ភូម ិ
និងព្រជា្លរែ្ឋចំនួន២៣២នាក ់វៅពសរុកពបាសាទបាគង 
វែតតៃវសៀមរា្រ នាថ្ងៃទី២៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកវទៀនព្រះេសសា  វទយ្យទាន  និង្រច្ចយ័ព្រវគន
ព្រះសង្ឃគងច់ាពំ្រះេសសាវៅព្រះឥ្រន្ទវកាសី េតតៃព្រះឥន្ទ-
វកាសា  និងេតតៃព្រះអង្គវ ម្ា   ស្ថិតកនាុងពករុងវសៀមរា្រ  វែតតៃ
វសៀមរា្រ នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩៕
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សកមមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរមួកនាងុ្ិធតីប្្ងៗ

2នាថ ង្ៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន២៧រ្ូរ បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុងសិកា្ខ

សាលាសតៃី្ី ការវឈវងយល់អំ្ីការកសាងពក្រែណ្័វរាល

នវោបាយ ោ៉ ពករូវសែ្ឋកិច្ច និងវរាលនវោបាយហិរញញា េត្ថុ
សាធារណៈសព៉្រវ់រៀ្រចំវសចកតៃីពោងចបា្រស់តៃី្ីហិរញញា េត្ថុ
សព៉្រក់ារពគ្រព់គងឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមអធិ្រតីភា្ែែ៏្ពង-់

ែ្ពស់រ្រស់សវមតៃចអគ្គមហ្្ញាចពកី បហង សរំ ិ្  ព្រធាន

រែ្ឋសភា វៅេ ិ៉ នរែ្ឋសភា។

2នាថ ង្ៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន១០រ្ូរ   បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុង្ិធី

ផ្ស្វផសាយវសចកតៃីសវពមច និង្ិភាកសាវលើការងារមយួចំនួន 

វែើម្បវីពតៀមវរៀ្រចំលក្ខណៈកិច្ចព្រជំុភា្ជាថែគូសភាអាសីុ-

អឺរ ោុ្រវលើកទី១១ (ASEP11) នាឆ្នា ២ំ០២០ វពកាមអធិ្រតី

ភា្ឯកឧតតៃម្រណិ្ត ងួ្  ញុលិ អនុព្រធានទី១រែ្ឋសភា

និងជាព្រធានគណៈកមមាការវរៀ្រចំកិច្ចព្រជំុ (ASEP11) វៅ

សាលសននាិសីទបាយន័ រែ្ឋសភា។ 

2ឯកឧតតៃម យង៉់ សសម ព្រធានគណៈកមមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព្រជំុសហភា្អនតៃរសភា (IPU) វៅេ ិ៉ ន

រែ្ឋសភា នាថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព្រជំុផ្ស្វផសាយ  វែើម្បវីពតៀមលក្ខណៈ

វរៀ្រចំកិច្ចព្រជំុភា្ជាថែគូសភាអាសីុ-អឺរ ោុ្រវលើកទី១១ 

(ASEP) វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា

ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅេ ិ៉ នរែ្ឋសភា។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព្រជំុមហ្សននាបិាតអនតៃរសភាអាស៊ាន 

(AIPA) វៅេ ិ៉ នរែ្ឋសភា នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម យង់៉ 

សសម ព្រធាន និងឯកឧតតៃម ជរឹម លាេ ស៉ជិកគណៈ-

កមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញ្ើញសួរសុែទុក្ខឯកឧតតៃម

្រ៊ូ ថង និងឯកឧតតៃម បសុើយ សកេ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា 

ខែលកំ្ ុងសព៉ក្្យបាលជំងឺ   វៅសាធារណរែ្ឋសង្គម

និយមវេៀតណាម។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ុង 

ឫទ្ធតី ព្រធាន ឯកឧតតៃម ចា្់ ណាបរត៉ អនុព្រធានគណៈ-

កមមាការទី៣ និងឯកឧតតៃម អ្ ស៊ុ ំវលខាធិការគណៈកមមា-

ការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញចូលរមួសាដៃ ្រ្់រទ្រងាហា ញរ្រស់

វលាក Niccolo Rinaldi ព្រធានអង្គភា្វរាលនវោបាយ

វពរៅព្រវទសរ្រស់សភាអឺរ ោុ្រសដៃី្ី ្រទ្ិវសាធនក៍ារវរៀ្រចំ

កិច្ចព្រជំុភា្ជាថែគូសភាអាសីុ-អឺរ ោុ្រ វៅសាលសននាិសីទ

បាយន័ េ ិ៉ នរែ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សខុ 

ឥសា្ ព្រធាន និងឯកឧតតៃម ្រ៉ុល លរឹម អនុព្រធាន

គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុងសិកា្ខ

សាសាសតៃី្ី  អ្រអរសាទរែួ្រវលើកទី១៣០   ថនទិវាសភា

អនដៃរជាតិរ្រស់សហភា្អនដៃរសភា វពកាមទិសវសាល ក១៣០

ឆ្នា  ំថនការផដៃល់អំណាចជូនស៉ជិក ស៉ជិកាសភា វពកាម

អធិ្រតីភា្វលាកជំទាេកិតតៃិសង្គហ្រណិ្ត ឃួ្  សោុរ តី 

អនុព្រធានទី២ រែ្ឋសភា វៅេ ិ៉ នរែ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដៃម ម៉ុម 

ជរឹមហ៊ុយ  ព្រធានគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញ្ើញចូលរមួកនាុងកមមាេធិីព្រកួតកីឡាវាយកូនវរាលវែើម្បី

រលំរឹកែួ្រអនុសសាេរយី៦៍០ឆ្នា  ំ ថនទំនាកទ់ំនងការទូតរវាង

ព្រវទសឥណូ្វនសីុ និងព្រវទសកម្ពុជា វៅវ្រហ្គនភនាវំ្ញ។
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2នាថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដៃម ម៉ុម 

ជរឹមហ៊ុយ ព្រធាន និងឯកឧតដៃម ម៉្្់ បឈឿ្ អនុព្រធាន

គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុងទិវា

្រុណ្យជាតិបារាងំ វៅសា្ថ នទូតបារាងំ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ្ុ៉រល 

លរឹម អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៤ និងឯកឧតតៃម ណា ំទុ ំ

វលខាធិការគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញចូល

រមួកនាុង្ិធីអ្រអរសាទរែួ្រទី១៥៦  ទិវា្ិភ្វលាកកាក-

បាទពកហម និងអឌ្ឍចន្ទពកហម វពកាមអធិ្រតីភា្ែែ៏្ពង-់

ែ្ពស់រ្រស់សវមដៃចពកឡាវហ្ម ស បខង ឧ្រនាយករែ្ឋ-

ម្រនដៃី រែ្ឋម្រនដៃីពកសួងមហ្ថផ្ទ វៅវែតតៃបាតែ់ំ្រង។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ្ 

ស៊ុ ំវលខាធិការគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ

ដាកកូ់វរានផ្្ក វរារ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតៃមឧតតៃមវស-

នីយឯ៍ក អ៊ុល ណាេតី វម្រញ្្ការថន្រញ្្ការដា្ឋ នការោរ

អាកាស វៅវគហដា្ឋ នផ្ទរះវលែ៦២B ផលូេសំវរាងអខណតៃ ត 

្រុរ ី្ ិភ្្មាី  សងា្ក តវ់រាកឃ្ល ងំ  ែណ្ខសនសុែ  រាជធានី-

ភនាវំ្ញ ។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ 

ឱ  សខុុម  ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញ្ើញចូលរមួកនាុង្ិធពី្រកាសចូលកានត់ខំណងអភបិាល

វែតតៃ្មា ីថនគណៈអភបិាលវែតតៃព្រះេហិ្រ វពកាមអធិ្រតីភា្

ែែ៏្ពងែ់្ពស់រ្រស់សវមតៃចពកឡាវហ្ម ស បខង ឧ្រនាយក-

រែ្ឋម្រនតៃី រែ្ឋម្រនតៃីពកសួងមហ្ថផ្ទ វៅសាលាវែតតៃព្រះេហិ្រ។

2នាថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម បហង

្រូរ៉  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី២  និងឯកឧតតៃម  សាយ 

្ូររ ិ្  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធីព្រវគនទានព្រះេសសា និងវទយ្យេត្ថុវផ្សងៗ

សព៉្រព់្រះសង្ឃគងច់ាពំ្រះេសសាចំនួន១៤េតតៃ វពកាមអធិ-

្រតីភា្ែែ៏្ពងែ់្ពស់រ្រស់សវមតៃចអគ្គមហ្្ញាចពកី បហង 

សរំ ិ្  ព្រធានរែ្ឋសភា វៅេតតៃសុេណាណា រាម វៅេតតៃ “្្កូេ” 

វែតតៃត្ូបងឃមាុ៕ំ

 ការទទួលរាក្យ្រណរៃរឹ ង

2កនាុងអំឡុងខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩វនរះ ព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលោក្យ្រណតៃរឹ ងចំនួន៧ករណី វធវើកំណត្់រងាហា ញោក្យ

្រណតៃរឹ ងចំនួន៦ករណី វធវើលិែិតអនតៃរាគមនវ៍ៅពកសួង សា្ថ ្រន័ោក់្ ន័្ធ វែើម្បវីដារះពសាយចំនួន៦ករណី និងបានទទួល

លិែិតវ្លើយត្រអំ្ីការវដារះពសាយោក្យ្រណតៃរឹ ងរ្រស់ពកសួង  សា្ថ ្រន័ោក់្ ន័្ធចំនួន៣ករណី  និងវ្លើយត្រវៅ ្៉ច ស់

្រណតៃរឹ ងចំនួន៦ករណី កំ្ុង្ិនិត្យសិកសាចំនួន២ករណី ព្មទាងំទទួលឯកសារោក្យ្រណតៃរឹ ងខែលពកសួង សា្ថ ្រន័ោក់្ ន័្ធ

ចមលងជូនមកព រ្ឹទ្ធសភា វែើម្បពីជា្រចំនួន៤ករណី៕ 
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សកមមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា្រំប្ញប្រសកកមមាបពរៅព្របទស

2ចា្រ់្ ីថ្ងៃទី៦ែល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧតតៃម ជា បជដ្ឋ ព្រធានគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 
បានអវញ្ើញែរឹកនាគំណៈព្រតិភូព រ្ឹទ្ធសភា វៅវឈវងយល់
អំ្ី ែំវណើ រការ និងនីតិេធិី ថនការពគ្រព់គងរ្រ្រសនតៃិសុែ-
សង្គម និងការអនុេតតៃការងារជាកខ់សតៃងរ្រស់គណៈក ម៉ា ធិការ
ពកមសីលធមស៌ព៉្រស់៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាបារាងំ វៅសា-
ធារណរែ្ឋបារាងំ។

2ចា្រ់្ ីថ្ងៃទី៩ ែល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
គណៈព្រតិភូគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ែរឹកនាវំដាយ
វលាកជំទាេ ទតី ្ូររ៉សុតី ព្រធានគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា
បានអវញ្ើញ្រំវ្ញទស្សនកិច្ចសិកសា  និងផ្ល ស់្រតៃូរ្រទ
្ិវសាធនក៍ារងារ  វៅសភាព្ររឹកសានវោបាយព្រជាជនចិន 
ថនសាធារណរែ្ឋព្រជា៉និតចិន។

2ចា្រ់្ ីថ្ងៃទី២៣ ែល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧតតៃម ឈតិ គរឹមោត អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការ
អចិថ្រនតៃយទ៍ទួល្រន្ទុកកិច្ចការនវោបាយរ្រស់សភាត្ំរន់
អាសីុ (APA) វៅទីពករុងអុីសាវ ហ្ន ់ថនសាធារណរែ្ឋឥសាល ម
អុឺរ ោង។់ 

2ចា្រ់្ ីថ្ងៃទី៥ ែល់ថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧតដៃម ម៉្្់ បឈឿ្ អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុងសិកា្ខ សាលាសដៃី្ី សហ-
គមនអ៍ាស៊ានកនាុងភា្ជាថែគូវែើម្បអីភេិឌ្ឍនលំ៍វៅដា្ឋ ន 
វៅទីពករុងបាងកក ព្រវទសថ្។

2ចា្រ់្ ីថ្ងៃទី១០ ែល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧតតៃម សម៉្ សុតីផា្់ អនុព្រធានគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធ-
សភា បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុងសិកា្ខ សាលាតំ្រនស់ព៉្រ់
ស៉ជិកសភាឆ្នា ២ំ០១៩ សតៃី្ីោណិជ្កមមាអនតៃរជាតិ វៅ
ព្រវទសសិងហា្រុរ។ី

2ចា្រ់្ ីថ្ងៃទី២៣ ែល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
វលាកជំទាេ មុំ សណារៃ ្រ ់វលខាធិការគណៈកមមាការទី៨ 
និងវលាកជំទាេ ឃួ្  ឃុ្ ឌតី ស៉ជិកាគណៈកមមាការ
ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចព្រជំុកំ្ ូលសតៃី្ី  
Women Political Leader 2019 វៅទីពករុងតូក្ូយ ព្រវទស
ជ្រោុន៕
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អគ្គបលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា្របងកើ្សមត្ថភា្ម្ត្រៃតី 
ន្អគ្គបលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា  បៅសាលាភូមិ្្ទរដ្ឋបាល

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ  ទី១  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម យក់ 

្រ៊ុ្ណា រែ្ឋវលខាធិការពកសួងមុែងារសាធារណៈ និង

ជានាយកសាលាភូមនិ្ទរែ្ឋបាល បានអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្

កនាុង្ិធី្រិទ និងវ្រើកេគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ ល សព៉្រម់្រនតៃីរាជការ

ថនអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលាភូមនិ្ទរែ្ឋបាល។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម យក់ ្ុ៊រ្ណា នាយក

សាលាភូមនិ្ទរែ្ឋបាល បានជព៉្រជូនអង្គ្ិធីថា េគ្គ្រណតៃុ រះ-

្រណាតៃ លខែល្រិទនាឱកាសវនរះ ៉នសិកា្ខ កាមចូលរមួ

ចំនួន៣៧នាក ់នារ ី៉ នចំនួន១០នាក ់សិកសារយៈវ្ល

១២០វ ោ៉ ង វលើជំនាញការ្ពងរឹង "សមត្ថភា្ម្រនតៃជីំនាញ

កនាុងេស័ិយ្រវពមើវសវាចបា្រ"់ និងការពសាេពជាេ ចា្រ់្ ីថ្ងៃទី

២៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៨ រហូតែល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នា ំ

២០១៩។  រឯីេគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លខែលនរឹងពតរូេវ្រើកនាវ្ល

វនរះ ចា្រវ់ផតៃើម្ីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ សិកសាវលើ

ជំនាញ "ការ្ពងរឹងសមត្ថភា្ម្រនតៃជីំនាញកនាុងេស័ិយ្រវពមើ

វសវារែ្ឋបាល ហិរញញា េត្ថុ អធិការកិច្ច សេនកមមា និងទំនាក-់

ទំនងសាធារណៈ" ៉នសិកា្ខ កាមចំនួន៣៧នាក ់កនាុងវនារះ

នារ ី៉ នចំនួន១៨នាក។់

កនាុង្ិធី្ិរទ និងវ្រើកេគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លនាឱកាសវនារះ 

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា បាន្រញ្្ក់

ថា អគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាខតងខតយកចិតតៃទុកដាក់

ែ្ពស់កនាុងការអភេិឌ្ឍនស៍មត្ថភា្ម្រនតៃីរ្រស់ែលួនតាមរយៈ ការ

្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លវៅថផ្ទកនាុងរ្រស់ែលួនជា្រនតៃ្រនា្ទ ្រ ់ ព្មទាងំ

ខសវងរកពគ្រម់វធ្យបាយ  វែើម្បឱី្យម្រនតៃីរ្រស់ែលួនទទួល

បានការ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លទាងំកនាុង    និងវពរៅព្រវទស  វលើ

មុែជំនាញតាមសា្ថ នភា្ជាកខ់សតៃង កនាុងវរាលវៅ្ពងរឹង

សមត្ថភា្ម្រនតៃីរាជការ  សំវៅធានាែល់ការ្រវពមើវសវា

ជូនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ព្រក្រវដាយគុណភា្ និងព្រសិទ្ធ-

ភា្ែ្ពស់  និងអាចវជឿទុកចិតតៃបាន។  ម្យោងវទៀត  វែើម្បី

វ្លើយត្រវៅនរឹងវរាលវៅជាសារេន័តៃ ថនកំខណទពមងរ់ែ្ឋ-

 ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ និងឯកឧតតៃម យក ់្រ៊ុនណា

ថានា កែ់រឹកនា ំនិងម្រនតៃីរាជការ ថនអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរមួកនាុង្ិធី្ិរទ និងវ្រើកេគ្គ
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បាលសាធារណៈ  និងកមមាេធិីកខំណទពមងក់ារពគ្រព់គង

ហិរញញា េត្ថុសាធារណៈ  ខែលជាខផនាកថនអភបិាលកិច្ចល្អ  កនាុង

យុទ្ធសា្រសតៃចតុវកាណែំណាកក់ាលទី៣រ្រស់រាជរដា្ឋ -

ភបិាល ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ជា្ិវសសគឺ ការវលើក

ទរឹកចិតតៃ  ការផតៃល់ឱកាស  និងជំរុញឱ្យម្រនតៃីរាជការអភេិឌ្ឍ

សមត្ថភា្ វែើម្បធីានាព្រក្រវដាយគុណភា្ ព្រសិទ្ធភា្

ការងារ។ 

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បានខ្លងអំណរគុណោោ ងពជាល-

វពរៅ ចវំោរះថានា កែ់រឹកនា ំសហការ ីនិងសា្រសាតៃ ចារ្យទាងំអស់

ថនសាលាភូមនិ្ទរែ្ឋបាល ខែលជានិច្ចកាលជួយ�យកចិតតៃទុក

ដាកអ់ភេិឌ្ឍនស៍មត្ថភា្ម្រនតៃីរាជការ ថនអគ្គវលខាធិការ-

ដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វែើម្បឱី្យ៉នជំនាញកានខ់តចបាស់លាស់ 

និង៉នសមត្ថភា្្ំរវ្ញការងារជូនថានា កែ់រឹកនារំ្រស់

ព រ្ឹទ្ធសភា វអាយបានកានខ់តល្អព្រវសើរ។

ជាលទ្ធផលចំវោរះេគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លខែលបាន្រញ្ច្រ់

វៅវនរះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ សង្ឃរឹមវជឿជាកថ់ា សិកា្ខ កាម

ទាងំអស់នរឹងយកចវំណរះែរឹងវនរះ វៅអនុេតតៃកនាុងការងារ

រ្រស់ែលួន ឱ្យកានខ់តល្អព្រវសើរជាងមុន ព្រក្រវដាយគុណ-

ភា្  ព្រសិទ្ធភា្  និងទុកចិតតៃបានជូនព រ្ឹទ្ធសភា  វហើយ

នរឹងអាចកាល យវៅជាអនាកជំនាញនាថ្ងៃអនាគត។ រឯីេគ្គខែល

នរឹងវ្រើក្មាី្រនតៃវទៀតវនរះ  ្ ិតជា៉នសារសំខានស់ព៉្រ់

សិកា្ខ កាមទាងំអស់រានា   វែើម្បវីឈវងយល់ទទួលយកនូេ

ចវំណរះែរឹង  និង្រទ្ិវសាធនល៍្អៗ្ីសា្រសាតៃ ចារ្យជំនាញ 

និងធាល ្រ់៉ ន្រទ្ិវសាធនែ៍្ពស់កនាុងេស័ិយរែ្ឋបាលសាធា-

រណៈ។ ជាមយួរានា វនរះ ឯកឧតតៃមកប៏ានផ្តៃ វំផញាើែល់សិកា្ខ កាម

ទាងំអស់  ពតរូេយកចិតតៃទុកដាកវ់រៀនសូពត  និងពតរូេវរារ្

េនិយ័ ្រទ្រញ្្ថផ្ទកនាុងរ្រស់សាលាឱ្យបានខ្ា្រែ់្ួនសកតៃសិម

ជាម្រនតៃីរាជការ។

កនាុងឱកាសវនារះ គណៈអធិ្រតីបានផតៃល់កិតតៃិយសខចក

េញិ្ញា ្រន្រពត្រញ្្កក់ារសិកសាជូនែល់សិកា្ខ កាម និង្តរូ្រ

ទុកជាអនុសសាេរយី៕

(អត្ថ្រទ៖ វលាក េង ់សុជាតិ រូ្រភា្៖ គង ់ោោ រនី)

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ ្តរូ្រអនុសសាេរយីជាមយួសិកា្ខ កាម

 ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ វឡើងខ្លងសុន្ទរកថា
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អគ្គបលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភាព្រជុ្ំរូកសរ្ុរលទ្ធ្លការងារព្រចាំ
សខមិថុនា ្ិងបលើកទិសបៅការងារព្រចាសំខកកកោ ឆានា ២ំ០១៩

នារវសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ អគ្គវលខា-

ធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាបានវរៀ្រចំកិច្ចព្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធផល

ការងារព្រចាខំែមិ្ ុនា និងទិសវៅការងារសព៉្រខ់ែកក្កដា

ឆ្នា ២ំ០១៩ វពកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គ-

វលខាធិការព្រឹទ្ធសភា  វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង 

េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា វដាយ៉នការអវញ្ើញចូលរមួ្ីថានា កែ់រឹក

នាពំគ្រអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា  ចា្រ់

្ីអនុព្រធាននាយកដា្ឋ នវឡើង។

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការ

ព រ្ឹទ្ធសភា បាន៉នព្រសាសនថ៍ា កនាុងខែមិ្ ុនាវនរះ ថានា ក់

ែរឹកនា ំនិងម្រនតៃីថនអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បានព្ររឹង-

ខព្រងោោ ងយកចិតតៃទុកដាក ់វែើម្បភីា្វជឿជាកក់នាុងការផតៃល់

វសវាជូនថានា កែ់រឹកនាសំ៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា វដាយ

្ំរវ្ញមែុងាររ្រស់ែលួនបានោោ ងល្អព្រវសើរ  ពស្រតាម

តពមរូេការចាបំាច ់ ជាកខ់សតៃង  ព្រក្រវដាយភា្ទទួលែុស

ពតរូេតាមមុែសញ្ញា វរៀងៗែលួន។ 

នាខែមិ្ ុនាវនរះខែរ  អគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាក៏

បានចូលរមួអ្រអរព្រះរាជ្ិធី្រុណ្យចវពមើនព្រះជនមាសវមតៃច-

ព្រះមហ្ក្សពតី ព្មទាងំ្ិធី្រុណ្យជាតិវផ្សងៗវទៀត និង

បានព្ររឹងខព្រង្រំវ្ញការងារជូនថានា កែ់រឹកនា ំនិងស៉ជិក

ព រ្ឹទ្ធសភាោោ ងសកមមាវលើវសវាពទពទងម់ុែងារនីតិកមមា វដាយ

បានវរៀ្រចំ និងចាតខ់ចងការព្រជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រនតៃយ៍

ព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន២វលើក និងព្រជំុវ្ញអង្គព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន

១វលើក។ ចវំោរះមុែងារតំណាង អគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធ-

សភាបានសហការជាមយួនរឹងពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃចុរះ

្ិនិត្យ និង្្យបាលជំងឺជូនព្រជា្លរែ្ឋ ចុរះតាមមូលដា្ឋ ន

វែើម្បវីឈវងយល់អំ្ ីសុែទុក្ខ  វដារះពសាយ្រញ្ហា ព្រឈម 

និងសំណូម្រនានារ្រស់ព្រជា្លរែ្ឋវៅរាជធានី  និង

វែតតៃនានា។ 

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ្ូរកសរ្ុរព្រចាខំែមិ្ ុនា

ទិែ្ឋភា្អគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាព្រជំុ្ូរកសរុ្រព្រចាខំែមិ្ ុនា
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វដាយខឡកមុែងារអភេិឌ្ឍនស៍ា្ថ ្រន័ អគ្គវលខាធិការដា្ឋ ន

ព រ្ឹទ្ធសភាបាន្ពងីកការ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លវដាយឥតឈ្រ-់

ឈរ  វែើម្បវីលើកតវម្កើងសមត្ថភា្  និងជំនាញរ្រស់ម្រនតៃី

រាជការ វធវើឱ្យ្ររសិា្ថ នការងារកានខ់តល្អព្រវសើរមយួកពមតិ

វទៀត ការខតងតាងំម្រនតៃីពក្រែណ្័ជហំ្នទី១ ព្មទាងំការ

ទទួលបានផលព្រវោជនវ៍ផ្សងៗវទៀត  ពតរូេបានគិតគូរ

អនុេតតៃ នរឹងការគិតគូរ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លេ្រ្បធមស៌ភា េ្រ្បធម៌

រែ្ឋបាល  េ្រ្បធមន៌វោបាយ េ្រ្បធមធ៌មមានុញញា   និងេ្រ្បធម៌

ព្រជាធិ្រវតយ្យ្រខន្ថមវទៀត  វែើម្បវីលើកកម្ពស់ចវំណរះែរឹង  

និងសមត្ថភា្។

ទន្ទរឹមនរឹងវនរះ មែុងារកិច្ចសហព្រតិ្រតតៃិការអនតៃរជាតិ បាន

ការវកៀរគរថែគូឧ្រត្ថម្ភរាពំទជំនួយ្ីពគ្រម់ជ្ឈដា្ឋ នជាតិ 

អនតៃរជាតិ សំវៅអភេិឌ្ឍធនធាន មវធ្យបាយ និងវហដា្ឋ -

រចនាសម្ពន័្ធឱ្យកានខ់តទវំនើ្រ និងទានក់ាររកីចវពមើនកនាុងតំ្រន់

និង្ិភ្វលាក។ ជា្ិវសស តាមរយៈការទទួលរ្យនតៃ 

ស ្៉ភ រៈ  និងវពគឿង្ររកិា្ខ រវអឡិចពតរូនិច  ជាជំនួយរ្រស់

សាធារណរែ្ឋព្រជា៉និតចិន និង្រវង្កើតបានលទ្ធភា្ និង

មវធ្យបាយ្មាីកនាុងនីតិកាលទី៤វនរះ។

ទន្ទរឹមនរឹងការងារខែលកំ្ុងខតម៉ញរឹកវនរះ  ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានកំណតទិ់សវៅ

ការងារសព៉្រខ់ែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ វដាយឱ្យពគ្រអ់ង្គភា្

ចំណុរះអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វៅខត្រនតៃផតៃល់វសវា

ពទពទងែ់ល់មុែងារទាងំ៥រ្រស់ព រ្ឹទ្ធសភា  និង្រនតៃែិតែំ

្ពងរឹងគុណភា្ម្រនតៃី វែើម្បផីតៃល់ភា្ស័កតៃិសិទ្ធិកនាុងការផតៃល់

វសវាជូនថានា កែ់រឹកនាឱំ្យកានខ់តល្អជាលំដា្រ ់តាមរយៈការ

ខកសពមរួលរចនាសម្ពន័្ធ្មាីរ្រស់អគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធ-

សភា  ការ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លឯកវទស  ការសិកសាពសាេពជាេ

្រំ្ញ្រខន្ថម ការវព្រើពបាស់ព្រ្ន័្ធ្រវច្ចកេទិ្យ្ត័៌៉ ន ការ

កសាងវរាលនវោបាយ្មាីៗ  ការ្ពងរឹង និង្ពងីកកិច្ច

សហព្រតិ្រតតៃិការជាមយួថែគូអភេិឌ្ឍនន៍ានា វែើម្បពី រ្ឹទ្ធ-

សភាឈានវឆ្្ព រះវៅរកការពគ្រព់គង  និងការរាោ ្ររ់ងវសវា

បានពគ្រម់ុែ៕

(អត្ថ្រទ និងរូ្រភា្៖ ធុន គីមជី)

ទិែ្ឋភា្ព្រជំុ្រូកសរុ្រព្រចាខំែមិ្ ុនា 



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា46

អគ្គបលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភាព្រជុ្ូំរកសរ្ុរលទ្ធ្លការងារព្រចាេំម្សទតី១
្ិងបលើកទិសបៅការងារសពម្្រ់េម្សទតី២ ឆានា ២ំ០១៩

នាថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ អគ្គវលខាធិការដា្ឋ ន
ព រ្ឹទ្ធសភាបានវរៀ្រចំកិច្ចព្រជំុ្ូរកសរុ្រលទ្ធផលការងារ
ព្រចាំ្ ៉សទី១ និងទិសវៅការងារសព៉្រ់្ ៉សទី២ 
ឆ្នា ២ំ០១៩ វពកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គ-
វលខាធិការព្រឹទ្ធសភា វដាយ៉នការអវញ្ើញចូលរមួ្ី
ថានា កែ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា 
ចា្រ់្ ីអនុព្រធាននាយកដា្ឋ នវឡើង វៅសាលសិកា្ខ សាលា
ខាងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

វៅកនាុងកិច្ចព្រជំុវនារះ  អគ្គនាយក  ថនអគ្គនាយកដា្ឋ ន
វសវាចបា្រ ់ និងសមូហភា្ខែនែី  អគ្គនាយកថនអគ្គ-
នាយកដា្ឋ ន្ត័៌៉ ន និងទំនាកទ់ំនងសាធារណៈ អគ្គនាយក
ថនអគ្គនាយកដា្ឋ នរែ្ឋបាល និងហិរញញា េត្ថុ និងអរា្គ ធិការ 
បានវធវើវសចកតៃីរាយការណ៍អំ្ ី  លទ្ធផលការងាររ្រស់ែលួន
ព្រចាំ្ ៉សទី១ និងទិសវៅការងារសព៉្រ់្ ៉សទី២ 
ឆ្នា ២ំ០១៩ ព្មទាងំផតៃល់វ្លវេលាសព៉្រអ់នាកចូលរមួ
អង្គព្រជំុ ៉នមតិវោ្រល់ ្រងាហា ញ្រញ្ហា ព្រឈម ឬសំណូម្រ
នានា។

៉នព្រសាសនក៍នាុងកិច្ចព្រជំុ្រូកសរុ្រវនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 
សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា បានជព៉្រជូនអង្គព្រជំុ
វដាយសវង្ខ្រអំ្ី ព រ្ឹតតៃិការណ៍អនតៃរជាតិ តំ្រន ់ជាតិ និង
វធវើការ្រូកសរ្ុរលទ្ធផលការងាររ្រស់អគ្គវលខាធិការដា្ឋ ន
ព រ្ឹទ្ធសភាព្រចាំ្ ៉សទី១ ឆ្នា ២ំ០១៩។ ជាមយួរានា វនារះ 
ឯកឧតតៃមកប៏ានដាកវ់ចញនូេវរាលវៅជាយុទ្ធសា្រសតៃសព៉្រ់
្៉សទី២ ឆ្នា ២ំ០១៩ រមួ៉ន៖ វលើកកម្ពស់ការផតៃល់វសវា
ពទពទងវ់លើមុែងារទាងំ៥រ្រស់ព រ្ឹទ្ធសភា វដាយវផ្តៃ តវលើ
ការពសាេពជាេ  និង្ពងរឹង្ពងីកសមត្ថភា្ម្រនតៃីកនាុងការ
ពសាេពជាេ  ្រវច្ចកេទិ្យ  ភាសា្ររវទស  ការពគ្រព់គង  ែរឹកនា ំ

និងជំរុញការសហការរានា ទាងំកនាុងសា្ថ ្រន័ វពរៅសា្ថ ្រន័ និង
វពរៅព្រវទសព្មទាងំចូលរមួខ្រកសា្ររសិា្ថ ន សនតៃិសុែ 
សណាតៃ ្រធ់ានា ្រ ់អនាមយ័ ការងារ ទីកខនលង និងធមមាជាតិ។

ការែរឹកនាឱំ្យ៉នសុែែុមកមមា  និងព្រពកតិកមមា  គ្ួរផ្សំ
នរឹងព្រសិទ្ធភា្  ព្រសិទ្ធផល  និងការសន្សសំំថច  (3E’s: 
Effectiveness,   Efficiency,  Economy)  ការផតៃល់វសវា
ព្រក្រវដាយសតៃងដ់ារ  វ្ញចិតតៃ  សងៃ្រស់ាងៃ ត ់ សនតៃិសុែ 
និងសុេត្ថិភា្  (5S’s:  Service,  Standard,  Satisfaction, 
Serenity, Security and Safety) ហ៊្នគិតហ៊្នវធវើ និង 
ទទួលែុសពតរូេ មនិវធវើតាមរវ្រៀ្រែខែលៗ និងវរៀន្រខន្ថម
ជានិច្ច វ្រើកចំហរ និងខចករខមលកគំនិត ្ត័៌៉ ន ចំវណរះែរឹង 
និង្រទ្ិវសាធន ៍រវ្រៀ្រវធវើការជាពករុម ៉នរ្រ្រព្រជំុវទៀង-
ទាត ់រ្រ្រ្ិវពរារះវោ្រល់ រ្រ្រវពកើនរមលរឹក រ្រ្រទិទានរានា
វដាយសា្ថ ្រនា  ការវាស់ខេងលទ្ធផលការងារ ន៉ា ក់ៗ   និង
អង្គភា្នីមយួៗ  តាមរយៈសូចនាករ  ការវរារ្េនិយ័ 
ឋានានុពកម ្រទ្រញ្្ ចបា្រ ់ពកមសីលធម ៌សុជីេធម ៌និង
ព្រថ្ណីជាតិ។

ទន្ទរឹមនរឹងរានា វនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បានវលើកវឡើង
អំ្ី្រញ្ហា ព្រឈមមយួចំនួនែូចជា៖ ការវធវើសកមមាភា្រ្រស់
ម្រនតៃីមយួចំនួន៉នការ្យចុរះកនាុងវ្លចងវ់ឡើងឋានៈវៅ
មែុវទៀត អនុេតតៃវសលៀកឯកសណា្ឋ ន និងោកខ់ស្បកវជើង  
វរៀ្ររយចំណតរ្យនតៃ ការវរារ្វ ោ៉ ងវ្លវធវើការ ការវែើរ
វហើរ្វនចរ ការចូលសិកា្ខ សាលាមនិច្រ ់និងការវគចវេស
មនិចូលព្រជំុ ឬវរៀនសូពត ែវរះសាមា រតីចូលរមួការងារសង្គម 
្ររសិា្ថ ន សន្សសំំថច វរៀនសូពត ែកពសង់្ ិវសាធន ៍និងការ
ពគ្រព់គងមនុស្ស ស ្៉ភ រៈ ្ររកិា្ខ រ អនាមយ័ ្ររសិា្ថ ន និង
អរារ៕ (អត្ថ្រទ៖ វលាក អ៊ុក ្រោូលីន រូ្រភា្៖ វលាក គង ់ោោ រនី)

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ្ូរកសរ្ុរព្រចាំ្ ៉សទី១

ទិែ្ឋភា្ចូលរមួព្រជំុ្រូកសរុ្រព្រចាខំែ្៉សទី១
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អគ្គបលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា្ពងរឹងសមត្ថភា្ម្ត្រៃតីបលើជំនាញ
ការបធវេើរបាយការណ៍េលែុះ្រញ្្ច ងំលទ្្ធ ល

នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី២៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ អគ្គវលខា-
ធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វរៀ្រចំ្ិធ្ីរិទេគ្គ្រណដៃុ រះ្រណាដៃ លសដៃី្ី 
ការវធវើរបាយការណ៍្លុរះ្រញ្្ច ំងលទ្ធផល វពកាមអធិ្រតីភា្
ឯកឧតតៃម  បឡាក  ឆាយ  អគ្គវលខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា 
វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសខ ល្ង្ិរទេគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លវនារះ  ឯកឧតតៃម 
បឡាក ឆាយ បាន្រញ្្កថ់ា អគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធ-
សភា ខតងខតយកចិតតៃទុកដាកក់នាុងការ្ពងរឹងសមត្ថភា្រ្រស់
ម្រនតៃ ី្រុគ្គលិក ខែលជាវរាលវៅមយួរ្រស់អគ្គវលខាធិការ-
ដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា កនាុងការផតៃល់វសវាជូនសា្ថ ្រន័ ព្រក្រវដាយ
គុណភា្ និងនិរនតៃរភា្។ អគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា 
នរឹង្រនតៃវ្រើកេគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លជាវពចើនវទៀត វែើម្បឱី្យម្រនតៃ-ី
រាជការ៉នសមត្ថភា្្រខន្ថមវទៀត ែូចជាសមត្ថភា្កនាុង
ការវធវើរបាយការណ៍្លុរះ្រញ្្ច ំង្ីលទ្ធផលការងារវនរះជា
វែើម។ 

ឯកឧតតៃម បឡាក ឆាយ បានវាយតថមលែ្ពស់ចំវោរះម្រនតៃ-ី
រាជការជាសិកា្ខ កាមកនាុងេគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លវនរះ  ខែលបាន
យកចិតតៃទុកដាកវ់េៀនសូពត ទទួលបាននូេចំវណរះែរឹង្មាីៗ
្រខន្ថមវទៀត្ីពគរូឧវទ្ទសនាម។ ឯកឧតតៃមបានផ្តៃ វំផញាើែល់
សិកា្ខ កាមទាងំអស់ ពតរូេែិតែំ្ពងរឹង្ពងីកសមត្ថភា្រ្រស់
ែលួនឱ្យបានកានខ់តព្រវសើរវឡើង ជាមយួនរឹងការវធវើរបាយ-
ការណ៍្លុរះ្រញ្្ច ំង្ីលទ្ធផល ្ីវពោរះថាការវធវើរបាយការណ៍ 
គឺ៉នសារសំខានណ់ាស់ ខែលនាឱំ្យការងារទទួលបាន
នូេភា្វជាគជយ័។

េគ្គ្រណដៃុ រះ្រណាដៃ លវនរះ សិកសាអស់រយៈវ្ល៥ថ្ងៃ ចា្រ់
្ីថ្ងៃទី២៤ ែល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉នសិកា្ខ
កាមចំនួន៣៥នាកម់ក្ីអង្គភា្ចំណុរះអគ្គវលខាធិការ-
ដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា៕

(អត្ថ្រទ និងរូ្រភា្៖ វលាក អ៊ុក ្រោូលីន)

 ឯកឧតតៃម វឡាក ឆ្យ ្តរូ្រអនុសសាេរយីជាមយួសិកា្ខ កាម

 ឯកឧតតៃម វឡាក ឆ្យ អវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្ិរទេគ្គ

ឯកឧតតៃម វឡាក ឆ្យ ព្រគល់្រណ័ណា ខ្លងអំណរគុណែល់អនាកពគរូឧវទ្ទសនាម
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សកមមាភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាអំគ្គបលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចព្រជុំ ្ិង្ិធតីប្្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញសួរសុែ
ទុក្ខ និងនាយំក្េកិារ្រស់សវមតៃចអគ្គមហ្វសនា្រតីវតវជា
ហ៊ុ្ សស្ នាយករែ្ឋម្រនតៃី និងសវមតៃចេ្ុិរលវសនាភកតៃី
សាយ ឈុ ំព្រធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា
ជូនឯកឧតតៃម បសុើយ សកេ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភានីតិកាល
ទី៤ ខែលកំ្ ុងសព៉ក្្យបាលជំងឺ វៅឯវគហដា្ឋ ន នា
ពករុងបានលុង វែតតៃរតនគិរ។ី

2នាព្រឹកថ្ងៃអងា្គ រ ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈកមមា-
ការកំខណទពមងហ់ិរញញា េត្ថុសាធារណៈបានវរៀ្រចំកិច្ចព្រជំុ
វពកាមអធិ្រតីភា្ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការ
ព រ្ឹទ្ធសភា  វែើម្បី្ ិនិត្យ  និង្ិភាកសាសដៃី្ី  ការពតរួត្ិនិត្យ 
និងវាយតថមលេឌ្ឍនភា្សមទិ្ធកមមាព្រចាពំតី៉សទី២  ឆ្នា ំ
២០១៩ វពកាមកមមាេធិីខកទពមងក់ារពគ្រព់គងហិរញញា េត្ថុសាធា-
រណៈ វៅសាលព្រជុំ្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃអងា្គ រ ទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជាអធិ-
្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុវពតៀមវរៀ្រចំសិកា្ខ សិលាសតៃី្ី ពក្រ-
ែណ្័វរាលវៅអភេិឌ្ឍនព៍្រក្រវដាយចីរភា្កម្ពុជា ឆ្នា ំ
២០១៦-២០៣០ វៅសាល្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា វដាយ
៉នការអវញ្ើញចូលរមួ្ីអគ្គនាយកទាងំ៣ និងអង្គភា្
ោក់្ ន័្ធចំណុរះអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃ្ុធ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញជាអធិ-
្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុសតៃី្ី  ការវពតៀមសហការជាមយួនរឹង
រែ្ឋសភា វែើម្បវីរៀ្រចំកិច្ចព្រជំុភា្ជាថែគូសភាអាសីុ-អុឺរ ោុ្រ
(ASEP)វលើកទី១១  វៅសាលព្រជំុ្ិវសស  េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធ-
សភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃវៅរ ៍ទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញ្ើញចុរះ
្ិនិត្យការសាងសងអ់រារទីចាតក់ារសាលា្រឋមសិកសា
ខព្កតារត័នា ស្ថិតកនាុងភូមខិព្កតារត័នា សងា្ក តខ់ព្កតាវសក
ែណ្វពជាយចងាវ រ រាជធានីភនាវំ្ញ។
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សកមមាភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាអំគ្គបលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចព្រជុំ ្ិង្ិធតីប្្ងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
ឈរឹម ព្ះខ័្  អគ្គនាយក ថនអគ្គនាយកដា្ឋ នរែ្ឋបាល និង
ហិរញញា េត្ថុ ថនអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញ្ើញ
ជាអធ្ិរតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធផលការងាររ្រស់
អគ្គនាយកដា្ឋ នរែ្ឋបាល និងហិរញញា េត្ថុព្រចាំ្ ៉សទី១ និង
វលើកទិសវៅការងារ្៉សទី២ ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលសិកា្ខ -
សាលាខាងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា វដាយ៉នការចូលរមួ្ី
អនាកពគ្រព់គងអង្គភា្ចំណុរះអគ្គនាយកដា្ឋ នរែ្ឋបាល  និង
ហិរញញា េត្ថុ ចា្រ់្ ីអនុព្រធានការោិល័យវឡើង។

2នារវសៀលថ្ងៃ្ុធ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
សកេ ចា្់ណា អគ្គនាយក ថនអគ្គនាយកដា្ឋ ន្ត័៌៉ ន និង
ទំនាកទ់ំនងសាធារណៈ ថនអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា 
បានអវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធផល
ការងាររ្រស់អគ្គនាយកដា្ឋ ន្ត័៌៉ ន  និងទំនាកទ់ំនង
សាធារណៈព្រចាំ្ ៉សទី១ ព្មទាងំវលីកទិសវៅការ-
ងារព្រចាំ្ ៉សទី២ ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលសិកា្ខ សាលា
ខាងវជើង  េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា  វដាយ៉នការចូលរមួ្ីម្រនតៃី 
្ុរគ្គលិកថនអង្គភា្ចំណុរះអគ្គនាយកដា្ឋ ន្ត័៌៉ ន  និង
ទំនាកទ់ំនងសាធារណៈ។

2នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
្រ៊ុ្ េុទា្ធ  អគ្គនាយក ថនអគ្គនាយកដា្ឋ នវសវាចបា្រ ់និង
សមូហភា្ខែនែី ថនអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បាន
អវញ្ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចព្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធផលការ-
ងាររ្រស់អគ្គនាយកដា្ឋ នវសវាចបា្រ ់និងសមូហភា្ខែនែី
ព្រចាំ្ ៉សទី១ ឆ្នា ២ំ០១៩ និងវលើកទិសវៅការងារ្រនតៃ 
វដាយ៉នការអវញ្ើញចូលរមួ្ីម្រនតៃ ី ្រុគ្គលិកថនអង្គភា្
ចំណុរះឱ្យអគ្គនាយកដា្ឋ នវសវាចបា្រ ់និងសមូហភា្ខែនែី 
វៅសាលសិកា្ខ សាលា្រណាណា ល័យ េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
គណៈព្រតិភូអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ែរឹកនាវំដាយ
ឯកឧតតៃម  លតី  រទិ្ធតី  អគ្គនាយករង  ថនអគ្គនាយកដា្ឋ នរែ្ឋ-
បាល និងហិរញញា េត្ថុ ថនអគ្គវលខាធិការដា្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បាន
អវញ្ើញដាកកូ់វរានផ្្ក វរារ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឧបាសក 
ឃតុ  ឥ្្ទបសរ តី  នាយកខផនាកទំនាកទ់ំនងថនេទិ្យសា្ថ ន
សភាកម្ពុជា(PIC) ខែលបានទទួលមរណភា្ កនាុងជនាមា យុ
៦៤ឆ្នា  ំវដាយវរារាោធ វៅវគហដា្ឋ នផ្ទរះវលែ៥ ផលូេលំ 
ភូមតិាវៅ សងា្ក តនិ់វរាធ ែណ្ចបារអំវៅ រាជធានីភនាវំ្ញ៕




