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ថ្នា ក់ដឹកនាពំ្ឹទ្ធសភាជួបសណំេះសណំាលជាមួយនឹង
ពបជា្លរដ្ឋ និងចូលរមួ្ិធីណ្សេងៗ

2នារស�ៀលថ្ងៃសៅរ ៍ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០

�ស្តេចវបិុលស�នាភកតេី សាយ ឈុ ំបបធានប រ្ឹទ្ធ�ភាថន

ប្រះរាជាណាចបកក្្ុជាបានអស ជ្ ើញសោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធ 

និងចូលរួ្ រខំលកទុក្ខជា្យួនរឹងបករុ្ប្រួសារ�្ឯកឧតតេ្

ប រ្ឹទ្្ធ ចារ្យ រនួ សងិ្ហផាន់ អនុបបធាន្ណៈកម្មា ធិការ

្ណបក្សសែតតេសការះកុង សៅវតតេអ្្ទិយារា្ សៅវតតេខប្ក-

សាវា យ �ិ្តកនាុងភូ្ �ិ្រឹងខវង �ង្្ក ត�់្រឹងខវង បករុងសែ្រ-

ភូ្ន្ិ សែតតេសការះកុង។

2នាល្ងៃ ចថ្ងៃប្ហ�្បតិ៍ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ 

�ស្តេចវបិុលស�នាភកតេី សាយ ឈុ ំបបធានប រ្ឹទ្ធ�ភាថន

ប្រះរាជាណាចបកក្្ុជា បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ រខំលកទុក្ខ

ជា្យួនរឹងបករុ្ប្រួសារ�្សល្កឧតតេ្ស�នីយប៍តី អ៊ុក 

សាម៉ុន ស្បញ្ជ ការកងរាជអាវុធហត្ សែតតេសោធិ៍សាត ់សៅ

ស្ហដាឋា នសលែ៨៣ ផ្ូវ១២ (បុរសីបេងហួតបរឹងសសានា រ) �ង្្ក ត់

និសរាធន ៍ែណ្ឌ ចបារអំសៅ រាជធានីភនាសំ្ញ។

2នាប្រឹកថ្ងៃចន្ ទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សវល្សម្េ ង

៩:០០នាទីប រ្ឹក �ស្តេចវបិុលស�នាភកតេី សាយ ឈុ ំបបធាន

ប រ្ឹទ្ធ�ភាថនប្រះរាជាណាចបកក្្ុជាបានអស ជ្ ើញជួប

�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខ្ននតេ ីកងកម្្ងំម្ន

�្ត្កិច្ច និងអាជាញា ធរ�ង្្ក តប់រឹងកកទី់២ ែណ្ឌ ទួលសោក 

រាជធានីភនាសំ្ញ។

2នាប្រឹកថ្ងៃ្ុធ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សវល្សម្េ ង

៨:០០នាទីប រ្ឹក �ស្តេចវបិុលស�នាភកតេី សាយ ឈុ ំបបធាន

ប រ្ឹទ្ធ�ភាថនប្រះរាជាណាចបកក្្ុជាបានអស ជ្ ើញជួប

�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខ្ននតេ ីនិងអាជាញា ធរ�ង្្ក ត់

អូរឫ�្សទីី៤ ែណ្ឌ ៧្ករា រាជធានីភនាសំ្ញ។
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សកម្មភា្ថ្នា ក់ដឹកនាពំ្ឹទ្ធសភាជួបសណំេះសណំាលជាមួយនឹង
ពបជា្លរដ្ឋ និងចូលរមួ្ិធណី្សេងៗ

2នាប្រឹកថ្ងៃប្ហ�្បតិ៍ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ 

�ស្តេចវបិុលស�នាភកតេី សាយ ឈុ ំបបធាន និងឯកឧតតេ្ 

សុមឹ កា អនុបបធានទី១ប រ្ឹទ្ធ�ភាថនប្រះរាជាណាចបក-

ក្្ុជាបានអស ជ្ ើញចុរះ្ិនិត្យការង្រប្បប់្ងអភរិក្សសារ-

្ន្ីរ ២ធនាូ សៅភូ្ សិជើងឃ្ូ ឃុំ២ធនាូ ប�រុក�នាួល សែតតេបកសចរះ។

2នាប្រឹកថ្ងៃសៅរ ៍ទី២៧ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្

សុមឹ កា អនុបបធានទី១ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញដរឹកនាំ

្ណៈបបតិភូប រ្ឹទ្ធ�ភាថនប្រះរាជាណាចបកក្្ុជា ដាក់

កប្ងផ្្ក សោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធ�្ឯកឧតតេ្នាយឧតតេ្ស�នីយ ៍

ចក់ ណេង ទីបបរឹកសាផ្្ល់�ស្តេចអ ្្គ្ហាស�នាបតីសត-

សជា ហ៊ុន សសន នាយករដឋា្ននតេីថនប្រះរាជាណាចបកក្្ុជា

សៅស្ហដាឋា នសលែ៤៦ ផ្ូវសលែ២៤០ បករុ្ទី៥ �ង្្ក ត់

ចតុ្ុែ ែណ្ឌ ដូនស្ញ រាជធានីភនាសំ្ញ។

2នាប្រឹកថ្ងៃសៅរ ៍ទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្

សុមឹ កា អនុបបធានទី១ និងសល្កជំទ្វ បានអស ជ្ ើញ

នាយំកសទៀនប្រះវ�សា �ម្ភា របរកិា្ខ រ និងបច្ចច័យ បបស្ន

ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេចំនួន៥ រួ្ ម្ន៖ វតតេសទ្-

និ្ មាតិ វតតេ្មាទរឹកដាច ់វតតេដូនសដាកសកើត វតតេឧតតេ្បបរឹកសា វតតេ

្បងរង្ស ីខដល�្ិតសៅកនាុងសែតតេថប្ខវង។

2នាប្រឹកថ្ងៃសៅរ ៍ទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

ណទ្ ងន អនុបបធានទី២ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងបករុ្ប្រួសារបាន

អស ជ្ ើញនាយំកសទៀនប្រះវ�សា និងសទយ្យទ្ន ប្្ទ្ងំ

្វកិា�បម្បក់សាងវតតេបបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សា

សៅវតតេអូរសសា្ �្ិតសៅឃុំអូរសសា្ ប�រុកវាលខវង សែតតេ

សោធិ៍សាត៕់
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សមាជិកព្ឹទ្ធសភាចូលរមួកិច្ចពបជុំ្ិណពរះណោបលជ់ាក់សសតែងតំបន់អាសុី
ប៉សុហ្ីកិណដើម្វីាយតមមលៃ្លប៉ះពាលរ់បសជំ់ងឺកវូីដ-១៩

នាយបថ់្ងៃទី២៥ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ សវល្សម្េ ង១៩:០០

ដល់សម្េ ង២០:៣០នាទី សម្េ ងសៅប្រះរាជាណាចបកក្្ុជា 

ឯកឧតតេ្ ណ�ៀវ មុត អនុបបធាន្ណៈក្មាការទី១ប រ្ឹទ្ធ-

�ភា រួ្ នរឹង�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភា ថនប្រះរាជាណាចបកក្្ុជា 

បានចូលរួ្ បបជំុតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference) �្ី្ី
កិច្ចបបជំុ្ិសបោរះសយាបល់ជាកខ់�តេងតំបនអ់ា�ីុបាេ �ីុហវាិក

សដើ្្បវីាយតថ្្ផលបេរះោល់រប�់ជំងឺកូវដី-១៩ សលើការ

�សប្ចសោលសៅអភវិឌ្ឍនប៍បកបសដាយចីរភា្ (Interactive 

Regional Consultation on Evaluation of COVID-19 

and SDGs) សៅសាលបបជុំ្ ិស��វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។

កិច្ចបបជំុ្ិសបោរះសយាបល់សនារះបានខបងខចកជាបករុ្តូចៗ

សដើ្្បី្ ិភាកសាសលើបញ្ហា ្យួចំនួន សដាយបានទទួលលទ្ធ-

ផលរួ្ ម្ន៖ 

១-ការកសាង�្ត្ភា្ស្ាបច័ន ្ ិតជាម្នសារ�ំខាន់

ណា�់សដើ្្បសីឆ្្រះសៅរកការវាយតថ្្បបកបសដាយវជិាជ ជីវៈ។

សោលនសយាបាយវាយតថ្្ចាបំាចប់តរូវអនុ្ច័តសដាយចបាប់

សៅកនាុង�ភា ថនបបសទ�នី្យួៗ។ ការវាយតថ្្ម្នសារ-

�ំខានក់នាុងការសឆ្្រះសៅរកការកសាង SDGs សហើយវាបតរូវ

ខតធានាថាម្នលក្ខណៈ�តេងដ់ារ និងម្នឯករាជ្យភា្។ 

ចខំណកឯអនាកវាយតថ្្ បតរូវម្នឯករាជ្យភា្ និង្ណ-

សនយ្យភា្សៅប្បក់ប្តិ សហើយ្ួកស្កប៏តរូវខតម្នការ

ទទួលែុ�បតរូវ។ សលើ�្ីសនរះសទៀត សយើងកប៏តរូវម្នយនតេការ

រ រឹងម្ខំដលអាចបនញ្ជ ប�ហ្្ន ៍និង្លរដឋា សៅកនាុងការ

វាយតថ្្ផងខដរ។

២-ឱ្យម្នការសបតេជាញា ចិតតេ និង�ក្មាភា្បខន្្សទៀតសៅ

កនាុងដំសណើ រការវាយតថ្្។ សយើងចាបំាចប់តរូវផសារភាជ បទ់ំនាក-់

ទំនងបខន្្សទៀតជា្យួនរឹង�ម្ជិក�ភា។ ជា្យួោនា សនរះ 

្ួរម្នការចូលរួ្ រប�់�ហ្្ន ៍កដូ៏ចជាយុវជន សៅកនាុង

ដំសណើ រការវាយតថ្្ សដាយសារសយើងស្ើលសឃើញថា ្ ួកស្

អាចជាអនាកដរឹកនានំាស្លអនា្ត ជា្ិស��្ឺសៅស្ល

ខដលសធវាើការវាយតថ្្នាស្លខាង្ុែ។ សយើងកប៏តរូវម្ន

វធិីសាន�តេ សដើ្្បផីសារភាជ បក់ារវាយតថ្្ជា្យួនរឹងអនាកបសង្កើត

សោលនសយាបាយផងខដរ។ ការបសង្កើតឱ្យម្នបណាតេ ញវាយ

ឯកឧតតេ្ សែៀវ ្ុត ចូលរួ្ បបជំុ្ីចម្ងៃ យតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference)

ទិដឋាភា្កនាុងកិច្ចបបជំុ្ីចម្ងៃ យតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference)
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តថ្្កនាុងប�រុក (local evaluation network) សដាយ�ហការ

ជា្យួនរឹងរដាឋា ភបិាល អាចផតេល់នូវការអនុវតតេល្អៗ (Best 

practice) សៅកនាុងរបាយការណ៍វាយតថ្្រប�់សយើង។ កនាុង

នច័យសនរះ ការវាយតថ្្អាចបតរូវបានសធវាើស�ើងកានខ់តម្ន

�ច័កតេិ�ិទ្ធភិា្ និងបប�ិទ្ធភា្ខ្្សទៀត សទ្រះបីជា�្ិតកនាុង

ស្ានភា្ថនជំងឺរាតតបាតកូវដី-១៩សនរះ ឬសបោរះ្ហនតេរាយ

សផ្សងៗសទៀតកស៏ដាយ។

៣-ការសបតេជាញា ចិតតេរប�់បុ្្គលអនុវតតេម្នា ក់ៗ  ខដលោក់្ ច័ន្ធ

នរឹងការតា្ដានបតរួត្ិនិត្យ និងវាយតថ្ ្(Monitoring 

& Evaluation) ្ឺម្នសារ�ំខានណ់ា�់កនាុងការអនុវតតេ 

SDGs។ ដូចោនា សនរះសយើងបតរូវម្នការសបតេជាញា ចិតតេកនាុងការសធវាើ
កិច្ច�ហបបតិបតតេិការជា្យួនរឹងវ�ិច័យសាធារណៈ្ីសបោរះវា

ជាធាតុផ្សំ្ យួដ�ំ៏ខានប់ំផុត សដើ្្បសីឆ្្រះសៅរកការកសាង

�្ត្ភា្ ការអនុវតតេ និងការ�សប្ចបាននូវ SDGs។ ្ យួ

វញិសទៀត ការ្បងរឹងបប្ច័ន្ធ�ិ្តិ ឬការប្បប់្ងទិននានច័យ ្ឺ
ម្នសារ�ំខានណ់ា�់កនាុងការខកល្្អ និងសធវាើឱ្យបបស�ើរ

ស�ើងនូវការតា្ដានបតរួត្ិនិត្យ និងវាយតថ្្ M&E។ 

តួនាទីរប�់រដាឋា ភបិាលថានា កជ់ាតិម្នសារ�ំខានណ់ា�់

កនាុងការ្បងរឹងបប្ច័ន្ធ�្ិតិ និងការប្បប់្ងទិននានច័យ។

៤-សបើសទ្រះបីជាជំងឺកូវដី-១៩ បានជំរុញឱ្យសោលសៅ

អភវិឌ្ឍនប៍បកបសដាយចីរភា្សដើរ្យសបកាយកស៏ដាយ បេុខនតេ

វាកប៏ានបង្ហា ញ្ីតប្រូវការចាបំាចថ់នការសបបើបបា�់ការវាយ-

តថ្្។ សដើ្្បឱី្យការសបតេជាញា ចិតតេ  និង�ក្មាភា្នានា អាចស្្ើយ

តបសៅនរឹងទ�វត្សរថ៍ន�ក្មាភា្ (Decade of Action) 

សយើងបតរូវសផ្តេ តសលើការ្បងរឹងស្ាបច័ន និងអង្គភា្ឯករាជ្យសៅ

ស្ល្ិត្ូរ និងកសាងបប្ច័ន្ធវាយតថ្្ជាតិសៅកនាុងតំបន់

ម្ននច័យថាសធវាើឱ្យ្ួកស្កានខ់តសបើកចំហចំសោរះការផ្្�់បតេូរ 

កដូ៏ចជាជួយ�អនាកវាយតថ្្។ សយើងកអ៏ាចសធវាើឱ្យរបាយការណ៍

វាយតថ្្រប�់សយើង ម្ន�ក្មាភា្ ឬអាចអនុវតតេសៅបាន 

និងផតេល់ជាអនុសា�នស៍ៅកនាុង�ង្្គ ្យួខដលកានខ់តទូលំ-

ទូល្យ ជា្យួនរឹងការផសារភាជ បថ់ដ្ូ្មា ីជា្ិស��ថដ្ូ

ឯកជន អង្គការ�ង្គ្ និងបបជាជនម្នា ក់ៗ ។

កិច្ចបបជំុតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូសនរះ ម្នការចូលរួ្ ្ី�ម្-

ជិក�ភាថនបណាតេ បបសទ�កនាុងតំបនអ់ា�ីុបាេ �ីុហវាិក និង

អនាកជំនាញវាយតថ្្ការអនុវតតេ SDGs រប�់អង្គការ APEA

UNFPA, EvalYouth (Global Network) និង EvalYouth 

(Asia Chapter) �រុបបបម្ណជាង ២០០នាក៕់

(អត្បទ៖ នុត �ច្ចៈ និងរូបភា្៖ ្ង ់យាេ រនី)

ទិដឋាភា្កនាុងកិច្ចបបជំុ្ីចម្ងៃ យតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference)
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គេៈពបតិភូសភាកម្ុជាចូលរមួកិច្ចពបជុំសតែី្ ី ការ្្ុះណេើងមន
ជំងឺកវូីដ-១៩ របសម់ហាសននាិបតសភាតំបន់អាសុី

តបតា្ការអស ជ្ ើញរប�់សល្កជំទ្វ Asuman RDOGAN

បបធានបករុ្�ម្ជិករដឋា�ភាជាតិថនបបសទ�តួក្ី ទទួល
បន្ុកការង្រ្ហា�ននាបិាត�ភាតំបនអ់ា�ីុ (APA) និងជា
បបធាន APA ឯកឧតតេ្ ណ�ៀវ មុត អនុបបធាន្ណៈក្មា-
ការទី១ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងជាបបធានបករុ្�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភា
ទទួលបន្ុកកិច្ច�ហបបតិបតតេិការជា្យួនរឹង្ហា�ននាបិាត
�ភាតំបនអ់ា�ីុ (APA) បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ កិច្ចបបជំុតា្
បប្ច័ន្ធវសីដអូសលើកទី១�តេី្ី ការផ្ុរះស�ើងថនជំងឺកូវដី-១៩ 
រប�់្ហា�ននាិបាត�ភាតំបនអ់ា�ីុ (APA) សៅវមិ្នរដឋា-
�ភា ថនប្រះរាជាណាចបកក្ុ្ជា នាថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

កិច្ចបបជំុសនរះម្នការអស ជ្ ើញចូលរួ្ ្ី�ភា�ម្ជិក 
APA ចំនួន ១៨បបសទ� សដាយ្ិភាកសាសលើរសបៀបវារៈ៖ 
១.ក្មាវធិីសបើកកិច្ចបបជំុ សដាយម្នវសីដអូសាវា ្្នរ៍ប�់

ឯកឧតតេ្បណ្ឌិ ត Ghallbaf បបធាន�ភាអីុរ េង ់(Iran)និង
ឯកឧតតេ្សានសាតេ ចារ្យ Mustafa SENTOP បបធាន�ភា
តួក្ី។ ២.ការអនុ្ច័តរសបៀបវារៈកិច្ចបបជំុ។ ៣.�ុន្រកថា
សបើកសដាយសល្កជំទ្វ Asuman IRDOGAN បបធានបករុ្
�ម្ជិករដឋា�ភាជាតិតួក្ី ទទួលបន្ុកការង្រ្ហា�ននាិ-
បាត�ភាតំបនអ់ា�ីុ (APA)។ ៤.ការសធវាើបទបង្ហា ញរប�់
ឯកឧតតេ្បណ្ឌិ ត MAJIDI អ្្គសលខាធិការ APA អំ្ីសោល-
ការណ៍ និងវធិានថនកិច្ចបបជំុ។

អង្គបបជំុបាន្ិភាកសាសលើបញ្ហា �ំខាន់ៗ ម្នជាអាទិ៍៖
-ការសលើកក្្�់តួនាទី�ភាសៅកនាុងអង្គការ�ហបបជា-

ជាតិ
-ការសលើកក្្�់ Primary Health Care ការសផ្តេ ត�ំខាន់

សលើការវនិិសយា្បខន្្សលើវ�ិច័យសវជជសាន�តេ (pharmaceu

tical) តា្បណាតេ បបសទ�សរៀងៗែួ្ន តា្រយៈបទ្ិសសាធន៍

ឯកឧតតេ្ សែៀវ ្ុត (ស្វាង) ចូលរួ្ បបជំុ្ីចម្ងៃ យតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference) សៅរដឋា�ភា

ទិដឋាភា្កនាុងការបបជំុ្ីចម្ងៃ យតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference) សៅរដឋា�ភា
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ខដលបានជួបបបទរះកនាុងអ�ុំងស្លផ្ុរះរកីរាលដាលស�ើង
ជា�កលថនជំងឺកូវដី-១៩ ជា្ិស��ការបសាវបជាវផលិត
វាេ កសំ់ាងខចកចាយដល់បបជាជនប្បប់�ទ្បវ់ណ្ៈ។ 

-Smart Citizens ជាការបសង្កើតសលែកូដជូនបបជាជន
បកីបក សហើយរដាឋា ភបិាលអាចសផរ្្វកិាឧបត្្ភានានាជូនបបជា-
ជនទ្ងំសនារះសដាយផ្្ល់តា្សលែកូដខដលបានកំណត់
ជូន។

-�នតេិភា្ និងការសបតៀ្ែ្ួនសដើ្្បទីបទ់ល់នរឹងជំងឺរកី-
រាលដាល�កលនាស្លអនា្ត ការ្បងរឹងតួនាទីរដាឋា ភ-ិ
បាលកនាុងការស្្ើយតបបញ្ហា �កលនានា ការ្បងរឹងស�ដឋា-
កិច្ចប្រួសារ និងការោបំទខផនាកហិរ ញ្ា វត្ុដល់បបជាជន សដាយ
�ភា និងរដាឋា ភបិាល។

-ការ្បងរឹង�្ត្ភា្�ភាសលើការង្របសច្ចកវទិយា្ច័តម៌្ន
(IT) នវានុវតតេន ៍និងបញ្ញា �ិប្បនិ្មាតិ (AI) សដើ្្បដីំសណើ រការ 
និងបសង្កើតបប្ច័ន្ធបបជំុអនឡាញ។

-ការ្បងរឹងការទូត�ភា និងតួនាទីរប�់�ភា ភា្ចា-ំ
បាចថ់នបប្ច័ន្ធ�ុខាភបិាលកនាុងប�រុកសៅបណាតេ បបសទ�បកីបក
កនាុងការកាតប់ន្យផលបេរះោល់ថនជំងឺរកីរាលដាល�កល
ចំសោរះបញ្ហា ផ្ូវចិតតេ (mental problem) រប�់បបជាជនបកី-
បក។

ស្្ៀតកនាុងឱកា�សនារះ ្ ណៈបបតិភូ�ភាក្្ុជាកប៏ាន
ចូលរួ្ រខំលកទុក្ខចំសោរះបបសទ��ម្ជិក APA និងបបសទ�
នានា ខដលបានបាតប់ងជី់វតិបបជាជនសដាយសារជំងឺកូវដី-
១៩ និងបាន�ខ្តេងការប្រួយបារ្ភាចំសោរះផលបេរះោល់
បណាតេ ល្ក្ីវបិតតេិថនការរកីរាលដាលជំងឺកូវដី-១៩សនរះ 
ចំសោរះវ�ិច័យស�ដឋាកិច្ច ជីវភា្បបជាជន និង�ង្គ្ ជា
្ិស��ការបេរះោល់ចំសោរះការអភវិឌ្ឍបបកបសដាយចីរភា្

(SDGs) ប្្ទ្ងំបានស�នាើឱ្យម្នការចូលរួ្ ចំខណក្ី
�ហ្្នត៍ំបន ់និងអនតេរជាតិបបកបសដាយការសបើកទូល្យ 
យុតតេធិ្ប៌តរឹ្បតរូវ និងបរយិាបច័ននា។

្ណៈបបតិភូ�ភាក្្ុជាកប៏ានខចករខំលកបទ្ិសសា-
ធនក៍នាុងការប្បប់្ង និងបបយុទ្ធបបឆ្ងំជំងឺរកីរាលដាល
�កល បបកបសដាយសជា្ជច័យសបកា្ការដរឹកនាបំបកបសដាយ
្តិបណ្ឌិ តរប�់�ស្តេចអ្្គ្ហាស�នាបតីសតសជា ហ៊ុន 
សសន នាយករដឋា្ននតេីថនប្រះរាជាណាចបកក្្ុជា សដាយ
ក្ុ្ជា្និម្នអនាកស្ាបស់ដាយសារជំងឺកូវដី-១៩ និងបាន
្យាបាលឱ្យជា�រះស�្បើយ ជា្ិស��្ឺការអនុញ្ញា តឱ្យ
នាវាសទ�ចរណ៍ MS Wes terdam ចូលចតសៅកំ្ងខ់ផ
អនតេរជាតិ�ីហនុ សៅថ្ងៃទី១៣ ខែកុ្ភាៈ ឆ្នា ២ំ០២០បន្ាប់្ ី
នាវាសនរះបតរូវបានបដិស�ធ្និឱ្យចូលចត្ីបបសទ�្យួ
ចំនួន។ 

ជា្យួោនា សនរះក្្ុជាកប៏ានដាកស់ចញនូវវធិានការ្បងរឹង
យនតេការការោរ�ង្្គ ដូចជា៖ ផតេល់ការោបំទខផនាកហិរ ញ្ា វត្ុ
ដល់បបជាជនបកីបក និងង្យរងសបោរះ ោបំទធុរកិច្ច និង
ការង្រ ប្្ទ្ងំវនិសិយា្សលើការអភវិឌ្ឍជំនាញ និងសហដាឋា -
រចនា�្្ច័ន្ធចាបំាច។់

ជាលទ្ធផលថនកិច្ចបបជំុ្និបានដាកស់ចញនូវស�ចកតេី
បបកា� (Declaration) ដូចការសបោងទុកសទ សហើយបាន
ឯកភា្ោនា សលើវធិីសាន�តេ និងនីតិវធិីបបជំុខបបសនរះសៅសលើក
សបកាយសទៀត។ កិច្ចបបជំុបានប ្្ចបស់ៅបបកបសដាយសាមា រតី
សា្្្គីភា្ កិច្ច�ហបបតិបតតេិការកនាុងចំសណា្�ភា�ម្-
ជិក APA។

(អត្បទ៖ នុត �ច្ចៈ)

ទិដឋាភា្កនាុងការបបជំុ្ីចម្ងៃ យតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference)
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ពករុមសភាជាតិកម្ុជាចូលរមួកិច្ចពបជុំ្ិណសសរបសគ់េៈកម្មការ
នណោបយ មនសភាណពបើភាសាបរាងំ (APF)

សៅថ្ងៃចន្ ទី២៩ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ សវល្សម្េ ង

២០:០០នាទីយប ់(សម្េ ងសៅក្្ុជា) បតរូវនរឹងសម្េ ង ១៥:០០

នាទី សៅទបីករុងបាេ រ�ី ឯកឧតតេ្ ជា ណជដ្ឋ បបធាន្ណៈ-

ក្មាការទី២ ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងជាអនុបបធានបករុ្�ភាជាតិ

ក្ុ្ជា ថន�ភាសបបើភាសាបារាងំ (APF) បានដរឹកនាំ្ ណៈ-

បបតិភូបករុ្�ម្ជិក�ភាជាតិក្្ុជា ថន�ភាសបបើភាសា

បារាងំ(APF) អស ជ្ ើញចូលរួ្ កិច្ចបបជំុ�តេី្ី បច្ចុប្បននាភា្

រប�់បករុ្�ភាជាតិនី្យួៗកនាុងស្លម្នការរាតតបាតថន

ជំងកូឺវដី-១៩ តា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ   (Video Conference) សៅ

សាលបបជុំ្ិស�� វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។ 

កិច្ចបបជំុសនរះបានបបប រ្ឹតតេសៅសបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្

Christophe André Frassa �ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភាបារាងំ និង

ជាបបធាន្ណៈក្មាការនសយាបាយថន�ភាសបបើភាសា

បារាងំ សដាយម្នតំណាងបបសទ�នានាចូលរួ្ ចំនួន៣៨

បបសទ�។ 

អង្គបបជំុបានដំសណើ រការតា្រសបៀបវារៈរួ្ ម្ន៖

ទី១៖ អង្គ ប្រជំុបានឯកភាពឱ្យដ ំណេីរការប្រជុំតាម

រ ណ្រ ៀ្រវារៈដដលបានកំេត់។

ទី២៖ អង្គ ប្រជុំបានអនុម័ត ណោយឥត ដក ដប្រ ណលីកំេត់- 

ណេតុ និង ណេចក្ីេ ណបមចចិត្ ននគេៈកម្មការន ណោបាយ 

កាលពី ន្ងៃទី៧ ដែកក្កោ ឆ្្ំ២០១៩ ណៅអា្ី៊រេ្សង(់Abid-

jan)។

ទី៣៖ ្រទអន្រាគមន៍រ្រេ់ បកុមេភាជាតិនីមួយៗ ក្នុង

 ណពលមាន ណរាគរាតត្បាត។

សៅកនាុងរសបៀបវារៈទី៣សនរះ ឯកឧតតេ្ ជា ណជជ្ឋ បានសធវាើ
បទអនតេរា្្នអ៍ំ្ ី ការរាតតបាតថនជំងឺកូវដី-១៩ សៅប្រះរា-

ជាណាចបកក្ុ្ជា ខដលចាបស់ផតេើ្សៅដំណាចខ់ែ្ករារហូត

ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០សនរះ។ ឯកឧតតេ្បាន

ជបម្បជូនអង្គបបជំុឱ្យបានបជាបអំ្ី ផលលំបាក បញ្ហា ធងៃនធ់ងៃរ

នានា ខដលបេរះោល់ដល់វ�ិច័យស�ដឋាកិច្ច សទ�ចរណ៍ 

ឧ�សាហក្មា ជា្ិស��វ�ិច័យកាតស់ដរ និង�ំណង ់ថន

ប្រះរាជាណាចបកក្្ុជា។

ឯកឧតតេ្ ជា ណជជ្ឋ កប៏ានជបម្បជូនអង្គបបជំុអំ្ី ការ

ឯកឧតតេ្ ជា សជដឋា ចូលរួ្ បបជំុ្ីចម្ងៃ យតា្បប្ច័ន្ធវសីដអ ូ(Video Conference)

ទិដឋាភា្កនាុងកិច្ចបបជំុ្ីចម្ងៃ យតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference)
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សដារះបសាយវបិតតេិសនរះ ខដលរាជរដាឋា ភបិាលក្្ុជាបានដាក់

ឱ្យអនុវតតេនូវវធិានការអនតេរា្្ន�៍្ប�ប និងទ្នស់្ល

សវល្តា្រយៈការអនុ្ច័តចបាប ់�តេី្ី ការប្បប់្ងបបសទ�

ជាតិ�្ិតកនាុងភា្អា�ននា វធិានការនសយាបាយថនហិរ ញ្ា វត្ុ
សាធារណៈ សោលនសយាបាយ រូបិយវត្ុ និងសោលនសយា-

បាយខកទប្ងរ់ចនា�្្ច័ន្ធសដើ្្បរីកសាលំនរឹងស�ដឋាកិច្ច កនាុង

សោលបំណងសលើកក្្�់កំសណើ នស�ដឋាកិច្ច។

ទី៤៖ ្រទអន្រាគមន៍រ្រេ់អគ្គនាយិកា ននអគ្គនាយកោ្្ន

កិច្ចការន ណោបាយ និងអភិបាលកិច្ច  និង ប្រជាធ្ិរ ណតយ្យ 

ននអង្គការអន្រជាតិ ណប្រភីាសាបារាំង ណលីប្រធាន្រទេ្ីពីៈ

" ហេ្វង់កូេ្វវូនី ប្រឈម ណៅនឹងជំងឺ Covid- 19 ណលី្រញ្្

អភិបាលកិច្ច និង ប្រជាធ្ិរ ណតយ្យ "។

កនាុងអំ�ុងស្លសរា្រាតតបាត អង្គការអនតេរជាតិសបបើភាសា

បារាងំម្នការប្រួយបារ្ភាសៅនរឹងការសរ ើ�សអើង និងស�នាើ�ំុ

ឱ្យម្នការសា្្្គីភា្ោនា  និងជួយ�ទបស់ា្ក តស់ៅនរឹងចរា-

ចរណ៍្ច័តម៌្នខក្ងក្ាយ ការជួយ�ោបំទខផនាកបសច្ចកសទ� និង

ហិរ ញ្ា វត្ុដល់បបសទ�បកីបក។

ទី៥៖ ការ ណេី ណរើលក្ខន្ិកៈននេភាណប្រភីាសាបារាំង។

អង្គបបជំុស�នាើ�ំុតំណាងទវាីបអា�ីុចូលរួ្ កនាុងបករុ្ការង្រ

�តេី្ី ការស�ើសរ ើវសិសាធនក្មាសលើលក្ខនតេកិៈថន�ភាសបបើភាសា

បារាងំ (ចំណុចោក់្ ច័ន្ធសនារះ ្ឺការ្បងរឹងលទ្ធិបបជាធិប-

សតយ្យ និងទណ្ឌ ក្មាម្នបីបបសភទ៖ ការប្ម្ន (La mise 

sous alerte) ការដាកឱ់្យស�ើុបអសង្កត (La mise sous obser

vation) និងការ្្ួយរ ( la suspension) សហើយឯកឧតតេ្បបធាន

ស�ើនាឱ្យបខន្្២កប្តិខ្្សទៀត បេុខនតេស្លដកទណ្ឌ ក្មាវញិ

សតើ្ួរសធវាើខបបណា?។

ទី៦៖ ចំ ណោះកិច្ច ប្រជុណំលីក ណបកាយ។  អង្គ ប្រជុំបានេ ណបមច

ដូចខាង ណបកាម៖

-កិច្ច ប្រជុំគេៈកម្មការន ណោបាយ ណៅក្នុងត្ំរន់អឺរ៉្ុរ 

-APF ដដលនឹង ប្រ បពឹត្ ណៅនាដែកញ្្ ឆ្្ំ២០២០ ណៅ

ណៅប្រ ណទេ ណអេ្បា៉្ញ។ 

- កិច្ច ប្រជុំគេៈកម្មការន ណោបាយ ណៅដែតុលា ឆ្្ំ

២០២០ តាមរយៈ(Video Conference)។ 

-កិច្ច ប្រជុំគេៈកម្មការន ណោបាយ ណៅដំណាច់ ដែមករា

 ឆ្្ំ២០២១ ណៅប្រ ណទេម្៉ារ៉ុក៕

(អត្បទ៖ នុត �ច្ចៈ និងរូបភា្៖ ្ង ់យាេ រនី)
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ពករុមសភាជាតិកម្ុជា-APF ចូលរមួកិច្ចពបជុំគេៈកម្មការអប់រ ំ
ពបសយ័ណ្លៃើយ្លៃង និងកិច្ចការវប្ធម៌ មនសភាណពបើភាសាបរាងំ

សៅថ្ង្ៃ ុធ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាលបបជុំ

្ិស��កណាតេ ល វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា ឯកឧតតេ្ ម៉ាន់ ណឈឿន 
អនុបបធាន្ណៈក្មាការទី៧ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងជាបបធាន្ណៈ-
ក្មាការអបរ់ ំទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចការវប្បធ្ ៌ថន�ភានិយាយ
ភាសាបារាងំ (APF) រួ្ ទ្ងំ្ណៈបបតិភ�ូម្ជិក�ភា
បករុ្�ភាជាតិក្្ុជា-APF បានចូលរួ្ កនាុងកិច្ចបបជំុ្ណៈ-
ក្មាការអបរ់ ំបបា�ច័យស្្ើយ្្ង និងកិច្ចការវប្បធ្ថ៌ន�ភា
សបបើភាសាបារាងំ តា្រយៈបប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference) 

សវល្សម្េ ង២០:០០នាទីយប ់សម្េ ងសៅប្រះរាជាណាចបក-
ក្្ុជា បតរូវនរឹងសម្េ ង១៥:០០នាទី សម្េ ងសៅទីបករុងបាេ រ�ី 
បបសទ�បារាងំ។

កិច្ចបបជំុសនរះ បបប រ្ឹតតេសៅសបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ 
Christian Levrat តំណាងរាន�តេ�ហ្ច័ន្ធ�វាី� និងជាបបធាន
្ណៈក្មាការអបរ់ ំបបាប�ច័យស្្ើយ្្ង និងកិច្ចការវប្បធ្៌
ថន�ភាសបបើភាសាបារាងំ សដាយម្នការអស ជ្ ើញចូលរួ្ ្ី
បណាតេ បបសទ�ជា�ម្ជិក APF ជាង៣០បបសទ�។ 

អង្គបបជំុបាន្ិនិត្យ្ិភាកសាផ្្�់បតេូរ្តិសយាបល់ោនា សៅ
តា្រសបៀបវារៈ និងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងសបកា្៖

១-អង្គបបជំុបានឯកភា្ឱ្យដំសណើ រការបបជំុតា្រសបៀប-
វារៈខដលបានកំណត។់

២-អង្គបបជំុបានអនុ្ច័តសដាយឥតខកខបបសលើកំណតស់ហតុ
និងស�ចកតេី�សប្ចចិតតេថន្ណៈក្មាការអបរ់ ំការប�ច័យ
ស្្ើយ្្ង និងកិច្ចការវប្បធ្ ៌កាល្ីថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០១៩ សៅអាប៊ហី្សង(់Abidjan)។

៣-របាយការណ៍�តេី្ី �ក្មាភា្រប�់្ណៈក្មាការអបរ់ ំ

បបាប�ច័យស្្ើយ្្ង និងកិច្ចការវប្បធ្ ៌ខដលម្ន�ក្មាភា្
ដូចជា៖ ទី១-កិច្ចបបជំុសៅ Abidjan នាថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០១៩ ទី២-កិច្ចបបជំុសៅសកប៊ចិ បេុខនតេបានលុបសចាលសដាយ-
សារបញ្ហា សរា្រាតតបាត ទី៣-កិច្ចបបជំុ្ណៈកម្មា ធិការថន
្ណៈក្មាការអបរ់ ំបបាប�ច័យស្្ើយ្្ង និងកិច្ចការវប្បធ្៌
នាថ្ងៃទី២០ ខែឧ�ភា ឆ្នា ២ំ០២០ តា្រយៈបប្ច័ន្ធវសីដអូ 
ទី៤-ការសរៀបចំសប្ឿងឥ�្សរយិយ� Prix Senghor-Césaire 

ដល់ឥ�្សរជនខដលសលើកក្្�់ភាសាបារាងំ។  
៤-របាយការណ៍�តេី្ី �ក ម្ាភា្ថនបណាតេ ញ�ភា សដើ្្បី

បបយុទ្ធបបឆ្ងំសៅនរឹងស្សរា្សអដ�៍ ជំងឺប្រុនចាញ់ និង
ជំងឺរសបង ខដលម្ន�ក្មាភា្ដូចជា៖ ទ១ី-កិច្ចបបជំុសៅ 
Kinshasa នាថ្ងៃទី១៨ និងទី១៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ខដល
បាន្ិភាកសាអំ្ីតួនាទីរប�់�ម្ជិក�ភាកនាុងការការោរ
�ិទិ្ធន�តេី និង�ិទ្ធិកុម្រ ខដលបានទទួលរងផលបេរះោល់
សដាយសារអំស្ើហិងសាផ្ូវសភទ និងការច្្ងស្សរា្។

៥-ការ�ិកសាសៅអំ�ុងស្លវបិតតេិ�ុខាភបិាល៖ សដាយ-
សារវបិតតេកូិវដី-១៩ បានបង្ខំឱ្យបបសទ�នានាសៅសលើ្ិភ្-
សល្កបបខហល១៨៥បបសទ� បានបិទសាល្សរៀន និង
ប រ្ឹរះស្ាន�ិកសានានា ខដលកនាុងសនារះ១,៥ោនល់្នជា�ិ�្ស 
និងនិ�្សតិទទួលរងផលបេរះោល់សដាយសារវបិតតេិទ្ងំសនារះ។ 
សៅកនាុងកិច្ចបបជំុកប៏ានសលើកផងខដរ អំ្ីផលបេរះោល់ខ្ាងំ
សៅសលើបបសទ�ខដលកំ្ុងអភវិឌ្ឍ ខដល្ំុម្ន�ម្ភា រប្ប-់
បោនក់នាុងការ�ិកសា្ីចម្ងៃ យ។

សៅរសបៀបវារៈទី៥សនរះ ឯកឧតតេ្ ម៉ាន់ ណឈឿន បាន
ជបម្បជូនអង្គបបជំុអំ្ ីបច្ចុប្បននាភា្ការរាតតបាតជំងឺកូវដី-
១៩ ខដលចាបស់ផតេើ្សៅដំណាចខ់ែ្ករា រហូត្កដល់ថ្ងៃទី៨
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។ ឯកឧតតេ្កប៏ានជបម្បជូនអង្គបបជំុ
សដាយ�សង្ខបអំ្ ីផលបេរះោល់ បញ្ហា បបឈ្ និងវធិានការ
នានារប�់រាជរដាឋា ភបិាលក្្ុជា កនាុងអ�ុំងស្លវបិតតេិថនជំងឺ
កូវដី-១៩ កនាុងវ�ិច័យអបរ់។ំ

៦-ការបំផុ�្ច័តម៌្នខក្ងក្ាយោក់្ ច័ន្ធនរឹង�ុខាភបិាល៖ 
ការបតិរះររិះ្ិចារណាកនាុងអ�ុំងស្លវបិតតេិកូវដី-១៩ បានសធវាើ
ឱ្យសាធារណជនម្នការចាបអ់ារ្មាណ៍សៅសលើបប្ច័ន្ធផ្ស្វា-
ផសាយ (បណាតេ ញ�ង្្គ ) ដស៏លើ�លុប តា្រយៈរូបភា្ 

ឯកឧតតេ្ ម្េ ន ់សឈឿន ចូលរួ្ បបជំុ្ីចម្ងៃ យតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference)
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ខដលសធវាើឱ្យម្នការ្ិបាកទបស់ា្ក ត ់  និងបតរួត្ិនិត្យឱ្យបាន

បតរឹ្បតរូវ។ ្ច័តម៌្នខក្ងក្ាយសនរះជាសរា្�ញ្ញា ម្នការភច័យ

ខ្ាចចសំោរះស្សរា្កូវដី-១៩ (Symptôme de l’infodémie et 

corona-panique)។ 

ចំសោរះវធិានការទបស់ា្ក ត់្ ច័តម៌្នខក្ងក្ាយ ្ឺអង្គការ

�ុែភា្្ិភ្សល្ក និងស្ាបច័នអនតេរជាតិសផ្សងៗសទៀត 

ខដលកនាុងសនារះម្នរដាឋា ភបិាលបារាងំបានបបកានយ់កវធិាន-

ការតរឹងរុ រឹង សដើ្្បបីបយុទ្ធបបឆ្ងំនរឹង្ច័តម៌្នខក្ងក្ាយោក-់

្ច័ន្ធនរឹងកូវដី-១៩ ខដលកនាុងសនារះម្ន៖ 

-ការតា្ដាន្ច័តម៌្ន្និ្ិតសៅសលើបណាតេ ញ�ង្គ្ ឬ

ស្ហទំ្ច័រ 

-ការបបាប�ច័យស្្ើយ្្ង និងបដិស�ធ្ច័តម៌្ន 

-ការសបា��ម្្អ តសៅសលើស្ហទំ្ច័រ។ 

៧- វប្បធ្ ៌និងផលបេរះោល់ថនសរា្រាតតបាតកូវដី-១៩

ចំខណកឯរសបៀបវារៈទី៧សនរះ ឯកឧតតេ្ ម៉ាន់ ណឈឿន បាន

ចូលរួ្ សធវាើបទអនតេរា្្នទ៍្កទ់ងនរឹងវ�ិច័យវប្បធ្ ៌និងផល

បេរះោល់ថនសរា្រាតតបាតកូវដី-១៩ សៅប្រះរាជាណាចបក-

ក្ុ្ជា ខដលបានទទួលផលបេរះោល់សដាយផ្្ល់ និងសដាយ

បបសយាលសៅសលើខផនាកសាធារណៈ ខផនាកឯកជន អង្គការ និង

�ម្្្ខដលសធវាើការទ្កទ់ងនរឹងវប្បធ្ ៌�ិល្បៈ សហើយ

បង្ខំឱ្យវ�ិច័យទ្ងំសនរះបតរូវបិទកិច្ចដំសណើ រការ សដាយសារ

្ូលសហតុ៖ ការបាតប់ងប់បភ្ចំណូល និងការកាតប់ន្យ

ចំនួនបុ្្គលិក។

ឯកឧតតេ្ ម៉ាន់ ណឈឿន បានជបម្បជូនអង្គបបជំុអំ្ីវធិាន

ការទបស់ា្ក ត ់និងយនតេការសដារះបសាយ កនាុងស្ានភា្ថនជំងឺ
កូវដី-១៩សៅខតបនតេ សដាយបតរូវបនតេអនុវតតេតា្វធិីសាន�តេ 

និងការខណនារំប�់បក�ួង�ុខាភបិាល។ 

៨-ការផ្្�់បតេូរ្ច័តម៌្នោនា សៅវញិសៅ្ក សលើបបធានបទ

�បម្បកិ់ច្ចបបជំុ្ណៈក្មាការសលើកសបកាយ �្ិតកនាុងការ

បតិរះររិះ្ិចារណា។

៩-�ំណួរសផ្សងៗ៖ ម្នការអំោវនាវដល់�ម្ជិក�ភា

សដើ្្បចូីលរួ្ កនាុងការ្ិសបោរះសយាបល់ជាលក្ខណៈ�កល

សល្ក�តេី្ី វទិយាសាន�តេនហវាងកូ់ហវាូនី ថនទីភានា កង់្រឧតតេ្

�ិកសានហវាងកូ់ហវាូនី។

១០-ចំសោរះកិច្ចបបជំុសលើកសបកាយ នរឹងដំសណើ រការកិច្ចបបជំុ

្ណៈក្មាការអបរ់ ំបបាប�ច័យស្្ើយ្្ង និងកិច្ចការវប្បធ្ ៌

នរឹងបបប រ្ឹតតេសៅសៅថ្ងៃទី២៦ ខែ្ករា ឆ្នា ២ំ០២១ សៅបបសទ�

ម្េ រ េុក៕

(អត្បទ៖ នុត �ច្ចៈ និងរូបភា្៖ ធុន ្ី្ជី)

ទិដឋាភា្កនាុងកិច្ចបបជំុ្ីចម្ងៃ យតា្បប្ច័ន្ធវសីដអូ (Video Conference)
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គេៈកម្មការទាងំ១០ព្ឹទ្ធសភាចូលរមួកិច្ចពបជុំនានា

2ឯកឧតតេ្ យង៉់ សសម បបធាន្ណៈក្មាការទី១

ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញដរឹកនាកិំច្ចបបជំុ៖

-បករុ្�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភាបបចាភំូ្ ភិា្ទី៨ សដើ្្បសីបតៀ្

ចុរះជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខបករុ្បបរឹកសាឃំុ

�ង្្ក ត ់សៅសែតតេប្រះវហិារ រតន្ិរ ីនិងសែតតេបកសចរះ នាថ្ងៃទី

២៥ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាលបបជុំ្ ណៈក្មាការទី១

ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

-ថផ្កនាុងបករុ្�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភាបបចាភំូ្ ភិា្ទី៨ នាថ ង្ៃទី

២២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាលបបជំុ្ណៈក្មាការទី១

ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2ឯកឧតតេ្ ជា ណជដ្ឋ បបធាន្ណៈក្មាការទី២

ប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន៖

-អនុញ្ញា តឱ្យសល្ក Larry Strange អនាក្ិសបោរះសយាបល់ 

និង្ននតេី�ប្ប�ប្រួលបករុ្ការង្ររប�់វទិយាស្ាន�ភា

ក្្ុជា ចូលជួប្ិភាកសាការង្រ�តេី្ី “ការ�ិកសាវាយតថ្្

្ីតប្រូវការ�ភា” នាថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាល

បបជំុ្ណៈក្មាការទី២ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុថផ្កនាុង្ណៈក្មាការទី២ប រ្ឹទ្ធ�ភា សដើ្្បី

្ិនិត្យ្ិភាកសាអំ្ីការង្រសបតៀ្ចុរះសប�កក្មារប�់្ណៈ-

ក្មាការកនាុងចសន្ារះ�្ច័យបបជំុប រ្ឹទ្ធ�ភា នាស្លខាង្ុែ

នាថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាលបបជំុ្ណៈក្មា-

ការទី២ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុ�តេី្ី ”្សបម្ង្វកិារប�់ប រ្ឹទ្ធ�ភាឆ្នា ំ

២០២១” នាថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាលបបជំុ

្ិស�� វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2ឯកឧតតេ្បណ្ឌិ ត ម៉ុង ឫទ្ធី បបធាន្ណៈក្មាការ-
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ទី៣ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖ 

-ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុថផ្កនាុង្ណៈក្មាការទី៣ប រ្ឹទ្ធ�ភា សដើ្្បី

្ិនិត្យ្ិភាកសាសលើ៖ ទី១-្្ងរបាយការណ៍បូក�រុបលទ្ធ-

ផលការង្ររប�់្ណៈក្មាការបបចាខំែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ 

ទី២-្សបម្ងក្មាវធិីចុរះបំស្ញសប�កក្មាសៅសែតតេប្រះ�ីហនុ 

និងទី៣-បញ្ហា ផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ 

សៅសាលបបជុំ្ណៈក្មាការទី៣ប រ្ឹទ្ធ�ភា។ 

-ទទួលជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងអនាកជំនាញការខផនាក�ិកសា

បសាវបជាវថនបក�ួងបរស្ិាន សដើ្្បី្ ិភាកសាសលើបបធានបទ

�តេី្ី "ការសឈវាងយល់ទ�្សនៈសាធារណជនចសំោរះការ

ខបបបបរួលអាកា�ធាតុសៅក្្ុជា" នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ

២០២០ សៅសាលបបជំុ្ណៈក្មាការទី៣ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2សល្កជំទ្វ ទី បូរ៉ាសុ ីបបធាន្ណៈក្មាការទី៥

ប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន៖

-អនុញ្ញា តឱ្យសល្ក សសក៊ សបលនី ី(Serge Bellini) 

នាយកសាល្�្ច័្ន្ធភា្បារាងំ សែតតេស�ៀ្រាប ចូលជួប

�ំសណរះ�ំណាល និង្ិភាកសាការង្រ នាថ្ងៃទី២២ ខែ្ិ្ ុនា 

ឆ្នា ២ំ០២០ សៅការយិាលច័យសល្កជំទ្វ វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។ 

-ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុថផ្កនាុង្ណៈក្មាការទី៥ប រ្ឹទ្ធ�ភា សដើ្្បី

្ិនិត្យសលើ៖ ទី១-បូក�រុបរបាយការណ៍�ក្មាភា្ការង្រ

បបចាខំែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ទី២-តា្ដាន្ច័តម៌្នទូសៅ 

តំបន ់និងអនតេរជាតិ ទី៣-្ិនិត្យលទ្ធភា្ការង្រចសន្ារះ

�្ច័យបបជំុ ទី៤-បិទប ជ្ ីសបឡាចំណូល-ចំណាយរប�់

្ណៈក្មាការបបចាំ្ ម្�ទី១ និងទី៥-បញ្ហា សផ្សងៗ នា

ថ្ងៃទី២៣ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាលបបជុំ្ណៈក្មា-

ការទី៥ប រ្ឹទ្ធ�ភា។ 

-អនុញ្ញា តឱ្យសល្កប�ី Qin Deli នាយិកាប្បប់្ងទូសៅ

បករុ្ហុ៊ន Cambodia TV Co, Ltd  ចូលជួប្ិភាកសាការង្រ 
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នាថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាលបបជុំ្ ណៈក្មា-

ការទី៥ប រ្ឹទ្ធ�ភា។ 

-ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុថផ្កនាុង្ណៈក្មាការទី៥ប រ្ឹទ្ធ�ភា សដើ្្បី

្ិនិត្យសលើ៖ ទី១-្ិនិត្យខផនការក្មាវធិីចុរះបសំ្ញសប�កក្មា

សែតតេកណាតេ ល ទី២-្សបម្ងចុរះ្ិនិត្យកំ្ងខ់ផរាជធានីភនាសំ្ញ 

ទី៣-ជួប�វនាការការង្រជា្យួនរឹងបក�ួង្ច័តម៌្ន និង

ទី៤-បញ្ហា សផ្សងៗ នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សៅ

សាលបបជុំ្ណៈក្មាការទី៥ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

-អនុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតេ្ ណកត ណសាផាន់ ឯកអ្្គរាជទូត

ខតងតាងំ្មា ីថនប្រះរាជាណាចបកក្្ុជា បបចាសំាធារណរដឋា

បារាងំ ចូលជួប�ខ្តេងការ្ួរ�្ នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ

២០២០ សៅការយិាលច័យសល្កជំទ្វ (វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា)។ 

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុក 

ប៊ុនណឈឿន បបធាន្ណៈក្មាការទី៦ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងជា

បបធានបករុ្�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភាបបចាភំូ្ ភិា្ទី២ បាន

អស ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចបបជំុថផក្នាុងបករុ្ សដើ្្បី្ ិនិត្យ

្ិភាកសាសលើស�ចកតេីបោងរបាយការណ៍�ក្មាភា្រប�់

បករុ្�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភាបបចាភំូ្ ភិា្ទី២បបចាខំែកក្កដា 

ឆ្នា ២ំ០២០ និងស�ចកតេីបោងក្មាវធិសីរៀបចសំវទិកាថានា កប់�រុក 

សៅប�រុកតំខបរ សែតតេត្ូបងឃំុ សៅសាលបបជុំ្ណៈក្មាការទី៦

ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧត្្ ម៉ុម 

ជឹមហ៊ុយ បបធាន្ណៈក្មាការទី៧ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ

ដរឹកនាកំិច្ចបបជំុបូក�រុបលទ្ធផលការង្ររប�់្ណៈក្មាការ

បបចាខំែកក្កដា និងទិ�សៅការង្របន្�បម្បខ់ែ�ីហា 

ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាលបបជុំ្ ណៈក្មាការទី៧ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សល្កជំទ្វ 

មាន សអំាន បបធាន្ណៈក្មាការទី៨ប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន
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ដរឹកនាកំិច្ចបបជំុថផ្កនាុង្ណៈក្មាការទី៨ប រ្ឹទ្ធ�ភា សដើ្្បី

្ិនិត្យ និង្ិភាកសាសលើ៖ ទី១-បូក�រុបលទ្ធផលការង្រ

រប�់្ណៈក្មាការបបចាំ្ ម្�ទី១ ឆ្នា ២ំ០២០ និងសលើក

ទិ�សៅបនតេ ទី២-្ិនិត្យសលើ្វកិា្ណៈក្មាការបបចាំ្ ម្�

ទី១ ឆ្នា ២ំ០២០ ទី៣-ការសបតៀ្ក្មាវធិីចុរះសប�កក្មារប�់

្ណ:ក្មាការ កនាុងរយ:ស្លចសន្ារះ�្ច័យបបជំុប រ្ឹទ្ធ�ភា 

នាស្លខាង្ុែ ទី៤-្ិនិត្យសលើ�ំសណើ រប�់អង្គការចលនា

សដើ្្ប�ុីែភា្ក្្ុជា ( CMH ) ស�នាើ�ំុជួបជា្យួនរឹង្ណៈ-

ក្មាការ  និងទី៥-បញ្ហា សផ្សងៗ សៅសាលបបជុំ្ណៈក្មា-

ការទី៨ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2នាប្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

គង់ សារាជ បបធាន្ណៈក្មាការទី៩ប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន

ដរឹកនាកំិច្ចបបជំុថផ្កនាុងតា្បប្ច័ន្ធអនឡាញ (ZOOM) សដើ្្បី

សបតៀ្ចុរះសប�កក្មារប�់្ណៈក្មាការសៅចសន្ារះ�្ច័យ

បបជំុសលើកទី៥ និងសលើកទី៦ ប រ្ឹទ្ធ�ភានីតិកាលទី៤ និង

បញ្ហា សផ្សងៗ ្យួចំនួនសទៀត។

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ម៉ម 

ប៊ុននាង បបធាន្ណៈក្មាការទី១០ប្រឹទ្ធ�ភាបានដរឹកនាំ

កិច្ចបបជំុថផក្នាុង្ណៈក្មាការ សដើ្្បី្ ិនិត្យរបាយការណ៍

�ក្មាភា្ការង្រ និងរបាយការណ៍្វកិាបបចាខំែកក្កដា 

និងសលើកទិ�សៅការង្របនតេ សៅសាលបបជុំ្ ណៈក្មាការ-

ទី១០ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ប៉ុល 

លមឹ អនុបបធាន្ណៈក្មាការទី៤ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងជាបបធាន 

បករុ្�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភាបបចាភំូ្ ភិា្ទី៤ បានដរឹកនាកំិច្ច

បបជំុថផក្នាុងបករុ្ សដើ្្បី្ ិភាកសាសលើរបាយការណ៍�សង្ខបអំ្ី

�ក្មាភា្រប�់បករុ្�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភាបបចាភំូ្ ភិា្ទី៤ 

កនាុងជំនួប�ំសណរះ�ំណាលជា្យួនរឹងបករុ្បបរឹកសាឃំុ �ង្្ក ត ់

និងអាជាញា ធរ្ូលដាឋា នចាបត់ាងំ្ីសផតេើ្នីតិកាលទី៤ រហូត

្កដល់ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ និងទិ�សៅការង្រ�បម្ប់

ចសន្ារះ�្ច័យបបជំុប រ្ឹទ្ធ�ភា សៅសាលបបជុំ្ណៈក្មាការ-

ទី៤ប រ្ឹទ្ធ�ភា។ 

2នាថ្ងៃទី២៦ ខែ្ិ្ ុនា និងថ ង្ៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ

២០២០ ឯកឧត្្ ម៉ាន់ ណឈឿន អនុបបធាន្ណៈក្មា-

ការទី៧ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញជួប�ំសណរះ�ំណាល និង

ឧបត្្ភាកងច់ំនួន១១សប្ឿងជូន្ននតេរីាជការថនអ ្្គសលខា-

ធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា និងខ្្ងអំណរ�រស�ើរចសំោរះការ

ែិតែំយកចិតតេទុកដាកប់ំស្ញភារកិច្ចយាេ ង្េតច់ត ់និង

ទ្នស់្លសវល្រប�់្ននតេីរាជការ ថនអ ្្គសលខាធិការដាឋា ន

ប រ្ឹទ្ធ�ភា សៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា៕
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2ឯកឧតតេ្ យង៉់ សសម បបធាន្ណៈក្មាការទី១
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖    

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខ ប្្ទ្ងំសឈវាង-
យល់អំ្ីបញ្ហា បបឈ្ និងការលំបាកកនាុងស្លអនុវតតេ
ការង្រកន្ងសៅ ដូចជា៖ ការង្រផតេល់ស�វារដឋាបាល ការង្រ
អបតានុកូលដាឋា ន ្ូលនិធិអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ �ង្្ក ត ់ការង្រលទ្ធក្មា 
និងការអនុវតតេសោលនសយាបាយភូ្ ិឃុំម្ន�ុវត្ិភា្ សៅ
តា្ឃុំ្យួចំនួនកនាុងសែតតេប្រះវហិារ នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខ ប្្ទ្ងំខចក
អំសណាយជាអង្ករ និងសាចប់កក ជូនដល់បបជា្លរដឋាបកីបក
កនាុងឃំុទ្ងំបបាំ្ ីរ កនាុងប�រុកអូរយាេ ដាវ សៅសាល្ប�រុក
អូរយាេ ដាវ សែតតេរតន្ិរ ីនាថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខ ប្្ទ្ងំសឈវាង-
យល់អំ្ីបញ្ហា បបឈ្ និងការលំបាកកនាុងការអនុវតតេការង្រ
កន្ងសៅ រួ្ ម្ន៖ ការង្រផតេល់ស�វារដឋាបាល ការង្រអបតា-
នុកូលដាឋា ន ្ូលនិធិអភវិឌ្ឍនឃុ៍�ំង្្ក ត ់ការង្រលទ្ធក្មា និង
ការអនុវតតេសោលនសយាបាយភូ្ ិឃំុម្ន�ុវត្ិភា្ សៅ
តា្ឃុំ្យួចំនួនកនាុងសែតតេរតន្ិរ ីនាថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខ ប្្ទ្ងំខចក
អំសណាយជាអង្ករ សាចប់កក សាប៊ូ និងបកម្ ជូនដល់បបជា-
្លរដឋាបកីបកជាងស្សៅឃំុរលួ�ម្នជច័យ និងឃុំខប�ជិរះ
៨ប្រួសារ កនាុងប�រុក�ំបូរ សែតតេបកសចរះ នាថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខ ប្្ទ្ងំសឈវាង-
យល់អំ្ីបញ្ហា បបឈ្ និងការលំបាកកនាុងការអនុវតតេការង្រ
កន្ងសៅ រួ្ ម្ន៖ ការង្រផតេល់ស�វារដឋាបាល ការង្រអបតា-
នុកូលដាឋា ន ្ូលនិធិអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ �ង្្ក ត ់ការង្រលទ្ធក្មា និង
ការអនុវតតេសោលនសយាបាយភូ្ ិឃុមំ្ន�ុវត្ិភា្ និង
បញ្ហា សផ្សងៗ ្ីស្ឃំុ ស�មាៀន និងនាយបេុ�តេិ៍ កនាុងឃុំរលួ�-
ម្នជច័យ ឃុំខប�ជិរះ ឃុំកបាលដំរ ីនិងឃុំអូរសប្ៀង ប�រុក
�ំបូរ សែតតេបកសចរះនាថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

សមាជិកសមាជិកាព្ឹទ្ធសភាចុះបំណ្ញការងារណៅតាមបណាដា ភូមិភាគទាងំ៨
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-្ិនិត្យកខនង្ដាកូំនសឈើ ខដលប្រះករុណាប្រះបាទ
�ស្តេចប្រះបរ្នា្ នណរាតតែម សហីមុន ីប្រះ្ហាក្សបត
ថនប្រះរាជាណាចបកក្្ុជា បានយាងសៅដាកូំនសឈើកនាុង
ប្រះរាជ្ិធី រុក្ខទិវា កាល្ីថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សៅភូ្ខិប�ខបតង ឃុំកបាលដំរ ីប�រុក�ំបូរ សែតតេបកសចរះ 
នារស�ៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកនូវសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ បបស្ន
ប្រះ�ង្ឃខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេសោធិ៍ប រ្ឹករលួ�ម្ន-
ជច័យ �្ិតសៅឃុំរលួ�ម្នជច័យ ប�រុក�ំបូរ សែតតេបកសចរះ 
នាថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកនូវសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ បបស្ន
ប្រះ�ង្ឃខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេប្រះវហិារធ�ំ�រ
១០០ �្ិតកនាុងភូ្ �ំិបូរ ឃុំ�ំបូរ ប�រុក�ំបូរ សែតតេបកសចរះ 
នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខ ប្្ទ្ងំខចក

អំសណាយជូនដល់បបជា្លរដឋាបកីបកជាងស្ចំនួន២៤ប្រួសារ 
្ក្ីឃុំចំនួន៦ ្ឺឃុំ�ំបូរ ឃុំបរឹងចារ ឃុំកំ្ ងច់ា្ ឃុំ
សការះខែញារ ឃុំ�ណាតេ ន ់និងឃុំវឌ្ឍនៈ សដាយកនាុង្យួប្រួសារ
ទទួលបានអង្ករ សាចប់កក សាប៊ូ និងបកម្ សៅសាល្ប�រុក
�ំបូរ សែតតេបកសចរះ នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខ ប្្ទ្ងំសឈវាង-
យល់អំ្ីបញ្ហា បបឈ្ និងការលំបាកកនាុងការអនុវតតេការង្រ
កន្ងសៅរួ្ ម្ន៖ ការង្រផតេល់ស�វារដឋាបាល ការង្រអបតា-
នុកូលដាឋា ន ្ូលនិធិអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ �ង្្ក ត ់ការង្រលទ្ធក្មា 
និងការអនុវតតេសោលនសយាបាយភូ្ ិឃុំម្ន�ុវត្ិភា្ និង
បញ្ហា សផ្សងៗ ្ីស្ឃំុ ស�មាៀន និងនាយបេុ�តេិ៍ កនាុងឃុំ�ំបូរ 
ឃុំបរឹងចារ ឃុំកំ្ងច់ា្ ឃុំសការះខែញារ ឃំុ�ណាតេ ន ់និងឃុំ
វឌ្ឍនៈ ប�រុក�ំបូរ សែតតេបកសចរះ នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ជា ណជដ្ឋ 
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បបធាន្ណៈក្មាការទី២ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងជាបបធានបករុ្
�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភាបបចាភំូ្ ភិា្ទី១ (រាជធានីភនាសំ្ញ) 
បានអស ជ្ ើញចុរះបសាវបជាវ បប្ូល្ច័តម៌្នសបតៀ្សរៀបចំ
សវទិកា និង�ំសណរះ�ំណាលជា្យួនរឹងបបជា្លរដឋា សដើ្្បី
ផ្ស្វាផសាយអំ្ ីវធិានការទបស់ា្ក តក់ាររកីរាលដាលជំងឺកូវដី-
១៩ ចំនួន២៣ប្រួសារ សៅភូ្ បិតោងំម្ន �ង្្ក តប់កាងំធនាង ់
ែណ្ឌ ខ�ន�ុែ រាជធានីភនាសំ្ញ។

2ឯកឧតតេ្បណ្ឌិ ត ម៉ុង ឫទ្ធី បបធាន្ណៈក្មាការ-
ទី៣ប្រឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖                                      

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខបបជាក�ិករ 
សៅភូ្ ែិ្ុស ំប�រុកស្ៀនសាវា យ សែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី២៦ 
ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-�ួរ�ុែទុក្ខបករុ្ការង្រសប្ឿងចបកខដលបានជ�ួជុល
កំណាតផ់្ូវសលែ១២៧ បបខវង៦្ី�ូខ្េបត ចាប់្ ីភូ្អិំ្ិល-
ខផ្អ្ រហូតដល់ភូ្�ំិសរាងសជើងភនា ំឃុំខ�នដី ប�រុក�ំសរាងទង 
សែតតេកំ្ង�់្ឺ នាថ្ងៃទី២៧ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-�ួរ�ុែទុក្ខយុវជនខែមារឥស្ា្  ខដលរងសបោរះថានា ក់
ចរាចរណ៍កំ្ុង�បម្ក្យាបាលជំងឺ សៅ្ន្ីរស្ទ្យកាល់ខ្េត 
នាថ្ងៃទី៣០ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខបបជា្លរដឋា សៅ
ែនាងទំនបទ់រឹកអន្ង់្ ច័ណ៌ ភនាខំ�នដី ប�រុក�ំសរាងទង សែតតេ
កំ្ង�់្ឺ នាថ្ងៃទី២ ទី៥ ទី៩ និងថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខក្មាករ ប្្ទ្ងំ
ចុរះ្ិនិត្យស្ើល�ក្មាភា្ការង្រសៅកនាុងតំបនអ់ភវិឌ្ឍន៍
ក�ិសទ�ចរណ៍្េុង ឫទ្ធីខ�នជច័យ និងបានជំរុញសលើប្ប់
វ�ិច័យឱ្យឆ្បរ់ចួរាល់ជាស្ា្រ សដើ្្បចូីលរួ្ ចខំណកអភ-ិ
វឌ្ឍនវ៍�ិច័យសទ�ចរណ៍ជា្យួនរឹងរាជរដាឋា ភបិាល សដើ្្បី
ចូលរួ្ កាតប់ន្យការចំណាកប�រុក សៅប�រុក�ំសរាងទង 
សែតតេកំ្ង�់្ឺ នាថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខក្មាករ ប្្ទ្ងំ
ចុរះ្ិនិត្យស្ើលសរាងចបកខកថចនាខផដូ្ងសបបង ខដលម្នកម្្ងំ
ផលិត៤៥សតាន កនាុង្យួសម្េ ង សៅឃុំតាថន ប�រុកថប្នប ់
សែតតេប្រះ�ីហនុ នាថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ បបស្ន
ប្រះ�ង្ឃខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេឫទ្ធរីតនារា្ (ខកវផុ�) 
សៅប�រុក�្រឹងហាវ សែតតេប្រះ�ីហនុ នាថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-រួ្ ដំសណើ រជា្យួឯកឧតតេ្ គួច ចំណរ ើន អភបិាលថន
្ណៈអភបិាលសែតតេប្រះ�ីហនុ នាយំកសទៀនប្រះវ�សា 
សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ បបស្នប្រះ�ង្ឃខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សា
ចំនួន១៩វតតេ សៅវតតេ�្រឹងឆ្យ សែតតេប្រះ�ីហនុ នាថ្ងៃទី៤ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ទទួលសាវា ្្នឯ៍កឧត្្ គួច ចណំរ ើន អភបិាលថន
្ណៈអភបិាលសែតតេប្រះ�ីហនុ ដរឹកនាំ្ ននតេរីាជការសបកា្
ឱវាទ ្កបំស្ញទ�្សនកិច្ច�ិកសាសឈវាងយល់អំ្ ីដំសណើ រ
ការខែ្ស�ង្វា កផ់លិតក្មាសរាងចបកផលិតចំណី�តវាខដល
ម្នកម្្ងំផលិត៣០សតានកនាុង្យួសម្េ ង សៅភូ្ិ្ សនារ្្យ 
សៅឃុំតាថន ប�រុកថប្នប ់សែតតេប្រះ�ីហនុ នាថ្ងៃទី៤ ខែ
កក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ដរឹកនាំ្ ណបបតិភូចុរះ្ិនិត្យទំនបទ់រឹកចំនួន២កខន្ង 
ខដលបានសាង�ងអ់�់រយៈស្លជាង៦ខែ អាច�តេុបទរឹក
បានបបម្ណ ១.៥០០.០០០ខ្េបត្ូប ប្្ទ្ងំដាកូំន
សឈើចប្រុរះចំនួន ១០.០០០សដើ្ និងដាសំៅមា ទបស់ជើងសទរ កំុឱ្យ
ទរឹកហូរសបចារះបាកដី់ សដើ្្បបីសប្ើស�ចកតេីបតរូវការដល់បបជា-
្លរដឋាសៅទីសនារះ ប្្ទ្ងំចុរះ្ិនិត្យសហដាឋា រចនា�្្ច័ន្ធ
នានា និងបានជំរុញការង្រសាង�ងប់ទរុងបជរូក្មាីៗបខន្្
សទៀត សៅតំបនអ់ន្ងប់កស ើ្ ប�រុកថប្នប ់សែតតេប្រះ�ីហនុ 
នាថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ទទួលសាវា ្្នស៍ល្កជំទ្វ មាន សអំាន បបធាន
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្ណៈក្មាការទី៨ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងបបតិភូអ្ដំសណើ រអស ជ្ ើញ
ទ�្សនកិច្ចតំបនអ់ភវិឌ្ឍនឧ៍កញេ  ្េុង ខកវផុ� ប្្ទ្ងំ
បានចុរះ្ិនិត្យស្ើលបប្ច័ន្ធធារាសាន�តេសហដាឋា រចនា�្្ច័ន្ធ
នានា សៅឃុំខកវផុ� ប�រុក�្រឹងហាវ នាថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។  

-ទទួលជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងវនិិសយា្ិន្ក្ី
បបសទ�កូសរ េខាងត្ូបង សដើ្្បរីកទីតាងំដីកនាុងតំបនអ់ភវិឌ្ឍន៍
ក�ិសទ�ចរណ៍្េុង ឫទ្ធីខ�នជច័យ �បម្បវ់និិសយា្សលើ
ការដាបំខន្ខផ្សឈើ�ិររីាង្គ �បម្បប់សំ្ញតប្រូវការទីផសារ
កនាុងបបសទ� និងនាសំចញសៅទីផសារអនតេរជាតិ សៅភនាខំ�នដី 
ប�រុក�ំសរាងទង សែតតេកំ្ង�ឺ្់ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាថ្ងៃទី២១ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ សល្កជំទ្វ 
ទី បូរ៉ាសុ ីបបធាន្ណៈក្មាការទី៥ប រ្ឹទ្ធ�ភា បានអស ជ្ ើញ
ជួប�ំសណរះ�ំណាល �ួរ�ុែទុក្ខ និងឧបត្្ភាទរឹកថានា �ំម្្ប់
ស្សរា្ចំនួន២ធុង ស�មាើនរឹង២០លីបត ម្េ �់ចំនួន៤បបអប ់
ស�មាើនរឹង១២០ម្េ �់ ថានា បំាេ រាេ ស�តា្េុល១កំបេុង ស�មាើនរឹង
១.០០០បោប ់និងទ�្សនាវដតេីប រ្ឹទ្ធ�ភាចំនួន៣០កបាល 
ជូន្ននតេីរាជការសាល្ប�រុក្ញឮ សែតតេកណាតេ ល។

2ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ប៊ុនណឈឿន បបធាន្ណៈក្មា-
ការទី៦ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖   

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ បបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន៣វតតេ ្ឺវតតេសោកប�រុក វតតេ្មា ី
និងវតតេសាវា យតាខ្ក �្ិតកនាុងប�រុកតខំបរ សែតតេត្ូបងឃមាុ ំនា
ថ្ងៃទី២៧ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

 -នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេល្វា  �ិ្តកនាុងឃំុប��ប ់
ប�រុកត្ូបងឃមាុ ំ សែតតេត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី២៨ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន២វតតេ ្ឺវតតេដារ និងវតតេបស ្្គ  

�្ិតកនាុងប�រុកស្្ត ់សែតតេត្ូបងឃមាុ ំនាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវត្កតេុល �្ិតកនាុងឃុំទ្្ូង ប�រុក
ស្្ត ់សែតតេត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ជា្ណៈអធិបតីកនាុងកិច្ចបបជំុបូក�រុបលទ្ធផល
ការង្រ្ម្�ទី១ និងទិ�សៅ្ម្�ទី២ ឆ្នា ២ំ០២០ សៅ
ភូ្ទិួលវហិារ ឃុំជសីរាទទ៍ី២ ប�រុកត្ូបងឃមាុ ំ សែតតេត្ូបងឃមាុ ំ
សបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ ជា សផុារ៉ា ឧបនាយករដឋា្ននតេី 
រដឋា្ននតេីបក�ួងសរៀបចំខដនដី ន្រូបនីយក្មា និង�ំណង ់
នាថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧត្្ ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ បបធាន្ណៈក្មាការ-
ទី៧ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖ 

-ជួប�ំសណារះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខបករុ្បបរឹកសា
�ង្្ក ត ់ន្របាលបេុ�តេិ៍រដឋាបាល�ង្្ក ត់្ ងទរឹក សដាយបាន
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ផ្តេ សំផញាើឱ្យបងប្អូនបបជា្លរដឋាបនតេសធវាើអនា្ច័យជាបបចា ំនិង
អនុវតតេ្ម្្ត�ង្គ្ សដើ្្បរីួ្ ោនា បបយុទ្ធបបឆ្ងំនរឹងជំងឺកូវដី-
១៩ និងបនតេអនុវតតេនស៍ោលនសយាបាយភូ្ ិ�ង្្ក តម់្ន
�ុវតតេិភា្ ជា្ិស��ការផតេល់ស�វាសាធារណៈជូនបបជា-
្លរដឋាឱ្យបានល្អបបស�ើរ សៅសាល�ង្្ក ត់្ ងទរឹក ែណ្ឌ
ដសង្្ក  រាជធានីភនាសំ្ញ នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល �ួរ�ុែទុក្ខសល្កស្ភូ្ ិសៅ
�ង្្ក ត ់និងបករុ្បបរឹកសា�ង្្ក តទ់្ងំអ�់ចំណុរះែណ្ឌ កំបូល 
សដាយបានខណនាអំំ្ីវធិានការនានារប�់បក�ួង�ុខា-
ភបិាល សដើ្្បបីបយុទ្ធបបឆ្ងំនរឹងជំងឺកូវដី-១៩ និងផតេល់នូវ
អនុសា�ន៍្ យួចំនួន សលើការង្រស�វាសាធារណៈ សៅ
សាល្ែណ្ឌ កំបូល រាជធានីភនាសំ្ញ នាថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា និងសទយ្យទ្នបបស្នប្រះ�ង្ឃ
្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេ�ន្សកុំ�ល �្ិតកនាុង�ង្្ក តភ់នាសំ្ញ្មាី 
ែណ្ឌ ខ�ន�ុែ រាជធានីភនាសំ្ញ នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

2សល្កជំទ្វ មាន សអំាន បបធាន្ណៈក្មាការ
ទី៨ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-ដរឹកនាំ្ ណៈបបតិភូបករុ្�ម្ជិកាប្រឹទ្ធ�ភា នាយំក
សទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ បបស្នប្រះ�ង្ឃ្ង់
ចាបំ្រះវ�សាសៅវតតេ្ុនីបប�ិទ្ធីវង្ស �ង្្ក តខ់ប្កសៅនា  ែណ្ឌ

ខប្កសៅនា  រាជធានីភនាសំ្ញ នាថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។  

-ដរឹកនាំ្ ណៈបបតិភូបករុ្�ម្ជិកាប្រឹទ្ធ�ភា នាយំក
សទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្នប្រះ�ង្ឃ្ង់
ចាបំ្រះវ�សា សៅវតតេខ�្បង កនាុងប�រុក្ញឮ សែតតេកណាតេ ល 
នាថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សប្ឿងឧបសភា្ បរសិភា្ និង
បច្ចច័យបបស្នដល់ប្រះ�ង្ឃខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេ
រលុង �្ិតកនាុងឃុំទួលែ្�់ ប�រុកទរឹកផុ� សែតតេកំ្ងឆ់្នា ងំ 
នាថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2សល្កជំទ្វ មាន សអំាន បបធាន្ណៈក្មាការ
ទី៨ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងឯកឧតតេ្ ទឹម ្ ន សលខាធិការ្ណៈ-
ក្មាការទី៩ប រ្ឹទ្ធ�ភា៖

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល �ួរ�ុែទុក្ខបករុ្បបរឹកសាឃំុសលវា 
និងឃុំខប្កចនង្្ក ន សៅសាល្ឃុំសលវា និងសាល្ឃុខំប្ក-
ចនង្្ក ន ប�រុក�ីុធរកណាតេ ល សែតតេថប្ខវង ប្្ទ្ងំបាន
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នាយំកអសំណាយជា�ម្ភា រ្យួចំនួនផតេល់ជូន សដាយកនាុង
្យួឃំុទទួលបាន៖ បកម្២០ សាប៊ូដំុល្ងថដ៤០ដំុ អាល់-
កុល១ប៊ដុីង ចំណុរះ១០លីបត ្២ីសក� និង្វកិា្យួចំនួន 
នាថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល �ួរ�ុែទុក្ខបករុ្បបរឹកសាឃុំរសំលច 
និងឃុថំប្សដើ្្នារឹង សៅសាល្ឃុំរសំលច និងសាល្ឃុំ
ថប្សដើ្្នារឹង ប�រុក�ីុធរកណាតេ ល សែតតេថប្ខវង ប្្ទ្ងំ
បាននាយំកអសំណាយជា�ម្ភា រ្យួចំនួនផតេល់ជូន សដាយ
កនាុង្យួឃុំទទួលបាន៖ បកម្២០ សាប៊ូដំុល្ងថដ៤០ដំុ 
អាល់កុល១ប៊ដុីង ចំណុរះ១០លីបត ្២ីសក� និង្វកិា
្យួចំនួន នាថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ គង់ 
សារាជ បបធាន្ណៈក្មាការទី៩ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
ដខងហាសទៀនប្រះវ�សា និងសទយ្យទ្នបបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាំ
ប្រះវ�សាចំនួន៤វតតេ រួ្ ម្ន៖ វតតេរតនារា្ែ្ប វតតេកំ្ង់្ ្កុល

វតតេទួល្ុហា នរឹងវតតេ្មាតបម្ សៅឃំុ�ំសៅ្ូន ប�រុកសការះធំ 
សែតតេកណ្ាល។ នាឱកា�សនារះខដរ ឯកឧតតេ្បានផ្តេ សំផញាើ 
និង្ន្យល់ជូនបងប្អូនអំ្ីវធិានការការោររប�់បក�ួង
�ុខាភបិាលឱ្យម្នការបបរុងបបយច័តនាែ្�់ចសំោរះជំងឺកូវដី-
១៩ សបោរះជំងសឺនរះកំ្ុងរកីរាលដាលសៅសលើ្ិភ្សល្ក។

2នាប្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
ម៉ម ប៊ុននាង បបធាន្ណៈក្មាការទី១០ប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន
អស ជ្ ើញជួប�ំសណរះ�ំណាល �ួរ�ុែទុក្ខ និងបនតេផ្ស្វា-
ផសាយដល់បបជា្លរដឋាទ្ងំអ�់ឱ្យបបរុងបបយច័តនាចំសោរះជំងឺ
រាតតបាតកូវដី-១៩ ប្្ទ្ងំបាននាយំកអំសណាយខចកជូន
បបជា្លរដឋាបកីបក និងន�តេីសទើប�បម្លកូនចំនួន៦២ប្រួសារ 
្ក្ីភូ្ ខិ�្ង ភូ្ បិតោងំបា្ូ ភូ្ដិំណាកប់តខបក ភូ្ិ
ថប្ទទរឹង និងភូ្ តិា�រឹក សដើ្្បជីួយ�សដារះបសាយជីវភា្កនាុង
ស្ានភា្ ថនការរាតតបាតជំងឺកូវដី-១៩ និងបានចូលរួ្
រខំលកទុក្ខជា្យួនរឹងបករុ្ប្រួសារ�្ចំនួន៣ប្រួសារ សៅ
ឃុំបតោងំខវង ប�រុកកណាតេ ល�្រឹង សែតតេកណាតេ ល។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែកកតេដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ណ�ៀវ 
មុត អនុបបធាន្ណៈក្មាការទី១ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
ជួប�ំសណរះ�ំណាលជា្យួនរឹងបបជា្លរដឋា និងបាននាំ
យកសទៀនប្រះវ�សា និងសទយ្យទ្នបបស្នប្រះ�ង្ឃខដល
្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន៣វតតេ ្ឺម្នវតតេអង្គជំុ វតតេអង្គបបស�ើរ 
និងវតតេចំបាេ សលើក សៅឃុំតាសភ្ ប�រុកបតាកំក ់សែតតេតាខកវ។
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2នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ឈនួ 
ណេង អនុបបធាន្ណៈក្មាការទី២ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបប្ល់ផរ្ះចំនួន២ែនាង ជូនបបជា្លរដឋាបកីបក 
ជន្ិការ និងចា�់ជរា ចំនួន២ប្រួសារ សៅឃំុឫ�្សបី�រុក 
ប�រុកោ្ជរ សែតតេថប្ខវង។ 

2នាថ ង្ៃទី២៨ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ប៉ុល 
លមឹ អនុបបធាន្ណៈក្មាការទី៤ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ ជា្ណៈអធិបតីកនាុង្ិធ�ីសម្្ធ�្ទិ្ធផលនានា 
និងសបសាចប្រះ�ុ្ន្ធវារ ីសៅវតតេដងទង ់ប�រុក្ញឮ សែតតេ
កណ្ាល ។

2នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អាយ 
�ន អនុបបធាន្ណៈក្មាការទី៦ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
ជួប�ំសណរះ�ំណាល �ួរ�ុែទុក្ខបករុ្បបរឹកសា�ង្្ក ត ់និង
បករុ្បបរឹកសាបករុងសែ្រភូ្ន្ិចំនួន២២នាក ់សៅបករុងសែ្រភូ្ និ្ 
សែតតេសការះកុង។

2ឯកឧត្្ ម៉ាន់ ណឈឿន អនុបបធាន្ណៈក្មា-
ការទី៧ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖ 

-ចូលរួ្ ្ិធីបុណ្យទក្ខណិានុប្បទ្ន្ប្បែ់ួបបបាំ្ ីរថ្ងៃ
�្សល្ក ណសង សាញ ់សៅ�ង្្ក ត�់្រឹងម្នជច័យទី១ 
ែណ្ឌ ម្នជច័យ រាជធានីភនាសំ្ញ នាថ្ងៃទី២៦ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ចូលរួ្ បបជំុជា្យួនរឹងសៅ�ង្្ក តទ់្ងំ១០ និងអភបិាល

ែណ្ឌ ទួលសោក រាជធានីភនាសំ្ញ សដើ្្បី្ ិនិត្យលទ្ធផលការង្រ
សធវាើអតតេ�ញ្ញា ណក្មាជូនបបជា្លរដឋាបកីបក សៅ្ូលដាឋា ន
ប�បតា្សោលការណ៍ខណនារំប�់បក�ួងខផនការ នា
ថ្ងៃទី២៧ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ។

 -ចូលរួ្ ជា្យួនរឹងសល្កស្ភូ្៤ិ សល្កសៅ�ង្្ក តរ់ង
ទរឹកល្អកទី់២ ែណ្ឌ ទួលសោក រាជធានីភនាសំ្ញ និងតំណាង
បករុ្ការង្របក�ួងខផនការ ចុរះជួប�ម្ភា �នជ៍ាកខ់�តេងតា្
ផ្រះបបជា្លរដឋា បបកបសដាយសាមា រតីទទួលែុ�បតរូវបំផុត 
�ំសៅអនុវតតេនយុ៍ទ្ធនាការជួយ�ឧបត្្ភាសាចប់បាកជូ់នអនាក
បកីបក្ិតបបាកដ និងទ្នស់្លសវល្ នាថ្ងៃទី២៩ ខែ្ិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

 -ចូលរួ្ បបជំុជា្យួនរឹងស្ភូ្ទិ្ងំ១៣ និងបករុ្បបរឹកសា
�ង្្ក តទ់រឹកល្អកទី់២ ែណ្ឌ ទួលសោក រាជធានីភនាសំ្ញ សដើ្្បី
សាតេ បល់ទ្ធផលការង្រ�សប្ចបានកនាុងខែ្ិ្ ុនា និងទិ�សៅ
ការង្រជាអាទិភា្�បម្បខ់ែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ នាថ្ងៃទី
២៩ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។
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-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សបបងម្េ �ូ៊ត សប្ឿងឧបសភា្- 
បរសិភា្ និងបច្ចច័យបបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅ
វតតេបបជំុសា្រ ប�រុកល្វា ឯ្ សែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៥ ខែ
កក្កដា ឆ្នា  ំ២០២០។

-ចូលរួ្ សវទិកាផ្ស្វាផសាយ និង្ិសបោរះសយាបល់ជា្យួនរឹង
បករុ្បបរឹកសាែណ្ឌ  អភបិាលែណ្ឌ ទួលសោក រាជធានី ភនាសំ្ញ 
និងបបជា្លរដឋាចំនួន១២៤នាក ់សដើ្្បផី្ស្វាផសាយលទ្ធផល
ការង្រខដល�សប្ចបាន បញ្ហា បបឈ្ និងការស្្ើយបំភ្ ឺ
សដារះបសាយ�ំណួរ និង�ំណូ្្រចាបំាចន់ានាសលើការង្រ
�នតេិ�ុែ �ណាតេ បធ់ានា ប ់សហដាឋា រចនា�្្ច័ន្ធរូបវនតេ បរស្ិាន 
អនា្ច័យសាធារណៈ នាថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំក្វកិាឧបត្្ភាវភិា្ទ្នជូន្ូលនិធិ្ន្ធបុបាផា
ចំនួន២៤០.០០០សរៀល សៅបក�ួងស�ដឋាកិច្ច និងហិរ ញ្ា វត្ុ 
រាជធានីភនាសំ្ញ នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

 -ចូលរួ្ ជា្យួនរឹងសល្កបបធានបករុ្បបរឹកសា សល្កអភ-ិ

បាលរងែណ្ឌ ដសង្្ក  សល្កសៅ�ង្្ក តខ់ប្ខវង សដើ្្បី្ ិនិត្យ
អោរ�ិកសា្យួែនាងម្ន៤បន្ប ់សបតៀ្សរៀបចំ្ិធី�សម្្ធ
ដាកឱ់្យសបបើបបា�់ជាផ្ូវការនាស្លខាង្ុែ នាថ្ងៃទី១៧ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ជា្យួនរឹងបករុ្បបរឹកសា�ង្្ក តទ់រឹកល្អកទី់២ ែណ្ឌ
ទួលសោក រាជធានីភនាសំ្ញ សដើ្្បរីួ្ ោនា ្ិនិត្យយាេ ងហមាតច់ត់
ការង្រ�ប្តិ�បម្ងំប ជ្ ីចំណាតថ់ានា កប់្រួសារបកីបកចុង
សបកាយ ខដលបានសធវាើ�ម្ភា �នរ៍ចួ នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ ពបក់ ចំណរ ើន អនុបបធាន្ណៈក្មា-
ការទី៨ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញនាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យ-
ទ្ន និងបច្ចច័យបបស្នប្រះ�ង្ឃខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅ
វតតេ៖

-ហររិក្សរាជិនី សៅវតតេវាងំចា�់ សៅភូ្វិាងំចា�់ ឃំុ
វាងំចា�់ ប�រុកឧដុង្គ សែតតេកំ្ង�ឺ្់ នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។
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-ដំណាកអ់ំ្ិល សៅឃុំដំណាកអ់ំ្ិលប�រុកអង្គ�នាួល 
សែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ សម៉ន សុផីាន ់អនុបបធាន្ណៈក្មា-
ការទី៩ និងឯកឧតតេ្ គឹម ធា សលខាធិការ្ណៈក្មាការទី៦ 
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញនាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន 
និងបច្ចច័យបបស្នប្រះ�ង្ឃចំនួន២វតតេ ្ ឺវតតេប្រះ្ន្ា និង
វតតេបតោងំល្ជ សៅកនាុងឃំុប្រះ្ន្ា ប�រុកកំ្ងស់រាទិ៍ សែតតេ
សាវា យសរៀង នាថ្ងៃទី២៧ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ សហម �ន អនុបបធាន្ណៈក្មាការ-
ទី១០ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖  

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជា្យួនរឹង�ម្ជិកបករុ្បបរឹកសា 
្ននតេឃុីំ និងបានស�នាើដល់អាជាញា ធរភូ្ ិឃំុ ឱ្យបនតេផ្ស្វាផសាយ
ដល់បបជា្លរដឋា ឱ្យអនុវតតេតា្ការខណនារំប�់បក�ួង
�ុខាភបិាល សដើ្្បបីង្្ក រទបស់ា្ក តក់ារ្្ងជំងឺកូវដី-១៩ 
ប្្ទ្ងំបានឧបត្្ភាដល់�ម្ជិកបករុ្បបរឹកសាកនាុងម្នា ក់ៗ
ទទួលបានបកម្្យួ និង្វកិា្យួចំនួន សៅឃុំធ្មាតាអរ 
និងឃុំកាខហង ប�រុក�ំសរាងទង សែតតេកំ្ង�់្ឺ នាថ្ងៃទី២៧ 
ខែ្ិ្ ុនា និងថ្ងៃទី៤ ខែក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា និងសទយ្យទ្នបបស្នប្រះ�ង្ឃ
្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេអង្គ�ិ្្លី សៅឃុំស ើ្ក ប�រុកអង្គ�នាួល 
សែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ សោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធ និងរខំលកទុក្ខជា្យួនរឹង
បករុ្ប្រួសារ�្សល្ក បុិច កាន់ �ម្ជិកបករុ្បបរឹកសា
ឃុំខ�នដី សៅប�រុក�ំសរាងទង សែតតេកំ្ ង�ឺ្់ នាថ្ងៃទី១២ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១១-១២ និងថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០ ឯកឧតតេ្ ណា ំទុំ សលខាធិការ្ណៈក្មាការទី១
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញជួប�ំសណរះ�ំណាលជា្យួនរឹង
បបជា្លរដឋា សៅសែតតេបាតដំ់បង។

2ឯកឧតតេ្ គិន សេត សលខាធិការ្ណៈក្មា-

ការទី២ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖ 
-ចូលរួ្ សោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធ និងរខំលកទុក្ខជា្យួនរឹង

បករុ្ប្រួសារ�្សល្ក អ៊ូច សណំអឿន �ម្ជិកបករុ្បបរឹកសា
ប�រុកសការះអខណតេ ត សៅស្ហដាឋា នថន�្កនាុងភូ្ថិប្ស្លង
ខាងសជើង ឃុំថប្ខ្ា ប�រុកសការះអខណតេ ត សែតតេតាខកវ នាថ្ងៃទី៣ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ បបស្ន
ប្រះ�ង្ឃខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន៦វតតេ សៅឃំុថប្យុថា្ក  
និងឃុំបក្ំុឈូក ប�រុកសការះអខណ្ត សែតតេតាខកវ នាថ្ងៃទី៤ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចបបជំុប�រុកសការះអខណតេ ត សបកា្អធិបតីភា្
សល្កជំទ្វ និន សា្ុន តំណាងរាន�តេ្ណ្ឌ លសែតតេ
តាខកវ សៅសាល្ប�រុកសការះអខណតេ ត សែតតេតាខកវ នាថ្ងៃទី
១៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

2សល្កជំទ្វ កង ណៅរធ៍ន សលខាធិការ្ណៈ-
ក្មាការទី៣ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបបស្នសទយ្យវតុ្ និងសទៀនប្រះវ�សាដល់
វតតេចំនួន១៥២ កនាុងប�រុកចំនួន៤ ្ឺប�រុកបន្ាយម្� ប�រុក
អង្គរជច័យ ប�រុកកំ្ងប់តាច និងប�រុកដងទង ់សែតតេកំ្ ត 
សបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្បណ្ឌិ ត សប៉ន សុមី៉ន បបធាន
្ណៈក្មាការទី១០រដឋា�ភា សៅវតតេ�ំសរាង ឃុ�ំំសរាងសបកា្ 
ប�រុកបន្ាយម្� សែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី២៧ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ំ
២០២០ ។
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-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបបស្នសទយ្យវតុ្ និងសទៀនប្រះវ�សាដល់
វតតេចំនួន១១៦ កនាុងបករុង ប�រុកចំនួន៤ ្ឺបករុងកំ្ ត ប�រុក
ទរឹកឈូ ប�រុកឈូក និងប�រុកជំុ្ីរ ីសបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្
បណ្ឌិ ត សបន៉ សុមី៉ន បបធាន្ណៈក្មាការទី១០រដឋា�ភា 
សៅសាលបបជុំធំបូកសោ សាល្សែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី២៧ ខែ
្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អន 
ស៊ុ ំសលខាធិការ្ណៈក្មាការទី៤ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
ដាកក់ប្ងផ្្ក  និងសោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធ�្ឯកឧតតេ្ឧតតេ្
ស�នីយស៍ទ្ ស សាវី នាយករងវទិយាស្ានហវារឹកហវានឺបណតេុ រះ-
បណាតេ លកងកម្្ងំរកសា�នតេភិា្ សបា��ម្្អ ត្នី និងកាក-
�ំណល់�នង្្គ ្ សៅវទិយាស្ានហវារឹកហវាឺនបណតេុ រះបណាតេ ល
កងកម្្ងំរកសា�នតេិភា្ សបា��ម្្អ ត្នី និងកាក�ំណល់
�នង្្គ ្ �្ិតសៅផ្ូវជាតសិលែ៥ ប�រុកឧតតេុង្គ សែតតេកំ្ង�់្ឺ។

2ឯកឧតតេ្ អន ស៊ុំ សលខាធិការ្ណៈក្មាការទី៤
 ឯកឧត្្ ណឈើយ ចាន់ណា សលខាធិការ្ណៈក្មា-
ការទី៧ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ សោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធ និង្ិធីដខងហា�្ឧបា�ក
ប រ្ឹទ្្ធ ចារ្យ ជ័យ វុន ឪ្ុកសកមាកឯកឧតតេ្ អ៊ុំ រាពត ីអភ-ិ
បាលថន្ណៈអភបិាលសែតតេបន្ាយម្នជច័យ សៅភូ្ ខ្ិា-
កូនចា�់  �ង្្ក តក់ំ្ងស់ាវា យ  បករុង�ិរសីសាភច័ណ  សែតតេ
បន្ាយម្នជច័យ នាថ ង្ៃទី២៨ ខែ្ិ្ ុនា និងថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបបស្នសទៀនប្រះវ�សាចំនួន៥០វតតេ សបកា្
អធិបតីភា្ឯកឧត្្ សក គឹមោ៉ន ឧបនាយករដឋា្នន្ី 
និងសល្កជំទ្វ សៅវតតេបបាសាទប�រះកណាតេ ល (សៅវតតេខា្ច �់) 
ឃុំបុ�្ូបវ ប�រុកប្រះសនបតប្រះ សែតតេបន្ាយម្នជច័យ នាថ្ងៃទី
៣០ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។  

-ដាសំដើ្សកាងៃ កខ្រកសាបរស្ិាន សដើ្្បខីកល្្អសសាភច័ណភា្
ទីបករុងសា្អ ត សៅបករុង�ិរសីសាភច័ណ សែតតេបន្ាយម្នជច័យ 
នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ គឹម ធា សលខាធិការ្ណៈក្មាការទី៦ 
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖     

-ចូលរួ្ ្ិធីបបស្នសទៀនប្រះវ�សាចំនួន១៩វតតេ ្ក្ី
ប្បប់�រុក បករុង កនាុងសែតតេសាវា យសរៀង និងបានចូលរួ្ កនាុង
្ិធីបប្ល់ឯក�ណាឋា នដល់បបជាការោរសៅទូទ្ងំប�រុក
កំ្ ងស់រាទិ៍ចំនួន៤១២នាក ់សៅវទិយាលច័យហុ៊នខ�ន កំ្ង-់
សរាទិ៍ សែតតេសាវា យសរៀង  សបកា្អធិបតីភា្សល្កជំទ្វកិតតេិ-
�ង្គហបណ្ឌិ ត សមន៉ សអំន ឧបនាយករដឋា្ននតេី រដឋា្ននតេី
បក�ួងទំនាកទ់ំនងរដឋា�ភា ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងអធិការកិច្ច នា
ថ្ងៃទី២៥ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យ្ង្បប្ល់ដីជូនដល់វតតេ�នតេិភា្ 
(ដីជិត១ហិចតា២អា អណតេូ ងទរឹក�នាប់្ យួ ្េូទច័របូបទរឹក្យួ 
អំ្ូល�ូឡា៦ ឥដឋាបបសហាង២្ុនឺដំុ សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ 
បបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សា សៅភូ្ចុិងខប្ក �ង្្ក ត់
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សាវា យសរៀង បករុងសាវា យសរៀង សែតតេសាវា យសរៀង នាថ្ងៃទី១៤ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្នដល់
ប្រះ�ង្ឃចំនួន៧វតតេ សៅវតតេជ្្ូប រ្ឹកសា(សៅវតតេ្មា)ី �្ិតកនាុង
�ង្្ក ត�់ង្ឃច័រ បករុងសាវា យសរៀង សែតតេសាវា យសរៀង នាថ្ងៃទី១៩ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧត្្ ណឈើយ ចាន់ណា សលខាធិការ្ណៈ-
ក្មាការទី៧ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖ 

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន បបស្នប្រះ�ង្ឃ
្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន៦វតតេ កនាុងឃំុ្ីរ ្ឺឃំុណាំសៅ និងឃុំ
ភនាដំី ប�រុកភនាបំ�រុក សែតតេបន្ាយម្នជច័យ នាថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា និងសទយ្យទ្នបបស្នប្រះ�ង្ឃ
្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេ�ុវណ្្ិរភីនាជំញ្ជ ំង ប�រុកប្រះសនបតប្រះ 
សែតតេបន្ាយម្នជច័យ នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជា្យួនរឹងសានសាតេ ចារ្យ សល្កប្រូ 
អនាកប្រូ �ិកសាវ ្្គែ្ីបសបងៀនតា្បប្ច័ន្ធអនឡាញ សដើ្្បី្ បងរឹង
ការង្របសបងៀន្ីចម្ងៃ យតា្រយៈបប្ច័ន្ធអនឡាញ សបកា្
អធិបតីភា្ឯកឧត្្បណ្ឌិ ត�ភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ ៉នុ 
រដឋា្ននតេីបក�ួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០ ។

2ឯកឧតតេ្ ទឹម ្ន សលខាធិការ្ណៈក្មាការទី៩
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សា សៅវតតេថប្បជាងំ ឃុំោនសរាង 
ប�រុកសាវា យអន្រ សែតតេថប្ខវង ប្្ទ្ងំបានជួប�ំសណរះ-
�ំណាល និងនាយំកអំសណាយខចកជូនបករុ្បបរឹកសាឃំុ
ោនសរាង ស្បេុ�តេិ៍រដឋាបាល ្ណ្ឌ ល�ុែភា្ សៅប�រុកសាវា យ-
អន្រ សែតតេថប្ខវង នាថ្ងៃទី២៧ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន២វតតេ រួ្ ម្ន៖ វតតេផ្រះកណាតេ ល 
និងវតតេសការះខកវ �ិ្តកនាុងឃំុខប្កដំបូក ប�រុកប�ី�ន្ធរ សែតតេ
កំ្ងច់ា្ នាថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ ឡាន់ ្ន សលខាធិការ្ណៈក្មាការ-
ទី១០ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖  

-ចូលរួ្ បបស្នសទៀនប្រះវ�សា ប្្ទ្ងំដាកូំនសឈើ
បកញូងកនាុងបរសិវណវតតេសជើងបចង ់ឃុំទួល�នាួល ប�រុកបករូចឆ្មា រ 
សែតតេត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ បបជំុបូក�រុបលទ្ធផលការង្រ្ម្�ទី១ និង
សលើកទិ�សៅការង្រ្ម្�ទី២ ថនសែតតេត្ូបងឃមាុ ំ សបកា្
អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ ជា សផុារ៉ា ឧបនាយរដឋា្ននតេ ីរដឋា្ននតេី
បក�ួងសរៀបចំខដនដី ន្រូបនីយក្មា និង�ំណង ់សៅប�រុក
ត្ូបងឃមាុ ំ សែតតេត្ូបងឃមាុ ំនាប្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ្ិធីដាកូំនសឈើ (បបសភទសឈើធនាង ់និងនាងនួន) 
សបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ ជា សផុារ៉ា ឧបនាយរដឋា្ននតេី 
រដឋា្ននតេីបក�ួងសរៀបចខំដនដី ន្រូបនីយក្មា និង�ំណង ់
សៅទីទួល�ុវត្ិភា្ ឃុំទសន្បិទ ប�រុកត្ូបងឃមាុ ំសែតតេត្ូបងឃមាុ ំ 
នាប្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ ឡាន់ ្ ន សលខាធិការ្ណៈក្មាការ-
ទី១០ ឯកឧតតេ្ សាយ បូរនិ �ម្ជិក្ណៈក្មាការទី៨ 
និងសល្កជំទ្វ សុ ីវេ្ណ ថ្ �ម្ជិកា្ណៈក្មាការទី៩
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិធីបបស្នសទៀនប្រះវ�សា 
សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យប្រះ�ង្ឃខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សាវតតេ
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ចំនួន១១ សបកា្អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្�់រប�់�ស្្ចអ្្គ-
្ហា្ញចបកី ណហង សរំនិ បបធានរដឋា�ភា សៅឃុំ
កក ់ប�រុក្ញខបកក សែតតេត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

2នាថ្ងៃទី១០-១៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
ថុង ចន ់�ម្ជិក្ណៈក្មាការទី១ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ 
ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យ�្ឯកឧតតេ្ប រ្ឹទ្្ធ ចារ្យ រនួ សងិ្ហផាន់ 
សៅភូ្ �ិ្រឹងខវង  �ង្្ក ត�់្រឹងខវង  បករុងសែ្រភូ្និ្  សែតតេ
សការះកុង។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ជឹម 
លាវ �ម្ជិក្ណៈក្មាការទី១ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
នាយំកសទៀនប្រះវ�សា និងសទយ្យវត្ុ ប្្ទ្ងំបរកិា្ខ រ្យួ
ចំនួន បបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សា សៅវតតេស្បុណ្យ 
វតតេហាបូ សៅឃុំស្បុណ្យ ប�រុកសាវា យអន្រ និងវតតេតាសកា 
សៅបករុងថប្ខវង សែតតេថប្ខវង។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ជឹម 
លាវ �ម្ជិក្ណៈក្មាការទី១ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យ�្សល្ក លបឹ ណាល ់អតីតជំទប់
ទី១�ង្្ក តប់រឹងកុក បករុងកំ្ងច់ា្ សែតតេកំ្ងច់ា្ និងចូលរួ្
កនាុង្ិធីបុណ្យ�្សល្ក ណភាគ សាមីន អតីត�ម្ជិក
បករុ្បបរឹកសាបករុងកំ្ងស់ែតតេកំ្ងច់ា្ សៅសែតតេកំ្ងច់ា្។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សល្កជំទ្វ 

ឱ ស�ុុម �ម្ជិកា្ណៈក្មាការទី២ប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន
អស ជ្ ើញចុរះបប្ូល្ច័តម៌្ន និងទ�្សនាទីតាងំ�បុរាណ 
សៅកនាុងភូ្ ដិងផ្ិត ឃុំខ្ប២ ប�រុកខ្ប សែតតេប្រះវហិារ។

2ឯកឧតតេ្ ពចឹង គឹមពស៊ាន �ម្ជិក្ណៈ-
ក្មាការទី៣ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖  

-ចូលរួ្ កិច្ចបបជំុជា្យួនរឹងថានា កដ់រឹកនាសំែតតេរតន្ិរ ី�តេី្ី
ការង្រប្បប់្ងដីសាធារណៈរប�់រដឋាកនាុងតំបនក់ារោរ
ធ្មាជាតិ ភូ្សិាន�តេសែតតេរតន្ិរ ីសបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ 
សាយ សអំាល ់រដឋា្ននតេីបក�ួងបរស្ិាន សៅសាល្សែតតេ
រតន្ិរ ីនាថ្ងៃទី៣០ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-្ិនិត្យស្ានភា្ទូសៅថនការប្បប់្ងខដនជប្ក�តវា
ថប្ស�ៀ្បាេ ង សែតតេ�្រឹងខបតង ដរឹកនាសំដាយឯកឧតតេ្ សាយ 
សអំាល ់រដឋា្ននតេីបក�ួងបរស្ិាន សៅប�រុកស�ៀ្បាេ ង សែតតេ
�្រឹងខបតង នាថ្ងៃទី៣០ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កិច្ចបបជំុជា្យួនរឹងថានា កដ់រឹកនាសំែតតេ�្រឹងខបតង 
�តេី្ីការង្រប្បប់្ងដីសាធារណៈរប�់រដឋា និងការសបបើបបា�់
អាវុធខកថចនាសដាយែុ�ចបាបក់នាុងតំបនក់ារោរធ្មាជាតិ ភូ្-ិ
សាន�តេសែតតេ�្រឹងខបតង សបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ សាយ 
សអំាល ់រដឋា្ននតេីបក�ួងបរស្ិាន សៅសាល្សែតតេ�្រឹងខបតង 
នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជា្យួនរឹងកងវ�ិវាក្មាបក�ួង
ការោរជាតិកំ្ុងសាង�ងស្់ានសបតុង ទទរឹង៨ខ្េបត 
បសណាតេ យ៩០ខ្េបត ជំនួ�ស្ានបាសទ្បចា�់ខដលបទរុឌសបទ្្
សដាយទរឹកជំននឆ់្នា ២ំ០១៩ សៅភូ្ទិួលរកា ឃុំោ្សការះសានា  
ប�រុក�្រឹងបតង ់សែតតេកំ្ងច់ា្ នាថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា និងសទយ្យទ្នបបស្នប្រះ�ង្ឃ
្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេ�ុវណ្្ង្្គ បរឹងសកត ឃំុ ខប្កកក ់
ប�រុក�្រឹងបតង ់សែតតេកំ្ងច់ា្ នាថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។
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2ឯកឧតតេ្ ល ីសារ ី�ម្ជិក្ណៈក្មាការទី៣
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-ជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹង្ណៈអុីម្ំុ សែតតេ បករុង 
ប�រុក �តេី្ីការសរៀបចំ្សបម្ងចុរះ�ួរ�ុែទុក្ខបបជា្លរដឋា
ខដលរងសបោរះសដាយសារែ្យល់កនន្ាកច់ំនួន៣៥ប្រួសារ 
សៅភូ្ ខិប្កសតានា ត ឃុំខប្កសតានា ត ប�រុកទរឹកឈូ សែតតេកំ្ត 
នាថ្ងៃទី៣០ ខែ្ិ្ ុនា។

-ចុរះ�ួរ�ុែទុក្ខ និងឧបត្្ភាបបជា្លរដឋាខដលរងសបោរះ
សដាយសារែ្យល់កននាតេ កច់ំនួន៣៥ប្រួសារ សៅភូ្ខិប្កសតានា ត 
ឃុំខប្កសតានា ត ប�រុកទរឹកឈូ នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និងផ្ស្វាផសាយអំ្ីស្ានភា្
ជំងឺកូវដី-១៩ ជូនបបជា្លរដឋាសៅភូ្ ទិវាីខាងសជើង �ង្្ក ត់
អណតេូ ងខែមារ បករុងកំ្ត នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ដរឹកនាបំករុ្ការង្រ្ណៈអីុម្ំុ សែតតេ អស ជ្ ើញជួប្ិភាកសា
ការង្រជា្យួនរឹង�ម្ជិកបករុ្បបរឹកសាឃំុខប្កសតានា ត សដើ្្បី
ចុរះបតរួត្ិនិត្យជាកខ់�តេងសៅកខន្ងសកើតសហតុែ្យល់កននាតេ ក់
រលំផ្រះបបជា្លរដឋា និងទិញ�ម្ភា រជួយ�សាង�ងស់�ើងវញិ 
ខដលជាជំនួយរប�់�ប្ុបរ�ជន្ក្ីបបសទ�ម្េ ស��ីុ
ចំនួន២ែនាង សៅភូ្ បិតោងំសោរ ឃុំខប្កសតានា ត ប�រុកទរឹកឈូ 
នាថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខបបជា្លរដឋា 
ប្្ទ្ងំខណនាដំល់្ួកោតអ់ំ្ ីវធិីបង្្ក រទបស់ា្ក តជំ់ងឺកូវដី-
១៩ សៅភូ្ បិតោងំ�ខង្ក ឃុំបតោងំ�ខង្ក ប�រុកទរឹកឈូ 
នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខបបជា្លរដឋា 
ប្្ទ្ងំខណនាដំល់្ួកោតអ់ំ្ ីវធិីបង្្ក រ ទបស់ា្ក តជំ់ងឺ
កូវដី-១៩ សៅភូ្អិន្ូងម្េ កបបាង្គ ឃំុ�្រឹងខកវ ប�រុកទរឹកឈូ 
សែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ សត ណាឌី �ម្ជិក្ណៈក្មាការទី៤
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ ជា្ណៈអធិបតីកនាុង្ិធីជួប�ំសណរះ�ំណាល 
និង�ួរ�ុែទុក្ខបងប្អូនបបជា្លរដឋា សៅប�រុកអង្គរជំុ សែតតេ 
ស�ៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៧ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខសៅ�ង្្ក ត ់សៅ
�ង្្ក តរ់ង ស�មាៀន សល្កស្ភូ្  ិអនុបបធានភូ្ ិ�ម្ជិកភូ្  ិ
បបជាការោរភូ្  ិនិងបងប្អូនបបជា្លរដឋាចំនួន៧០នាក ់
សៅភូ្ ថិបជ �ង្្ក តទ់រឹកវលិ បករុងស�ៀ្រាប សែតតេស�ៀ្រាប 
នាថ្ងៃទី២៨ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ បបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេដំណាក ់ឃុំសោកដូង ប�រុក
អង្គរជំុ សែតតេស�ៀ្រាប នាថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ បបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេ�ណ្ាន ់សៅ�ង្្ក តទ់រឹកវលិ 
បករុងស�ៀ្រាប សែតតេស�ៀ្រាប នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

2សល្កជំទ្វ ឃនួ ឃនុឌី �ម្ជិកា្ណៈក្មា-
ការទី៥ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-ជួប�ំសណរះ�ំណាល �ួរ�ុែទុក្ខបករុ្បបរឹកសាឃំុបជាប ់
នាយបេុ�តេិ៍ន្របាល និងបបជាការោរសៅបបចាកំារ ប្្ទ្ងំ
បានឧបត្្ភាជា�ម្ភា រ និង្វកិា្យួចំនួនជូនដល់បករុ្បបរឹកសា
ឃុំបជាប ់នាយបេុ�តេិ៍ន្របាល និងបបជាការោរ សៅសលើភនាំ
ខត្បងប�រះស ្្ច  ឃុំបជាប ់ប�រុក�ន្ុក សែតតេកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី
២១ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ បបស្ន
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ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន៧វតតេ រួ្ ម្ន៖ វតតេកតេីខ�ន 
វតតេបិណតេី រ វតតេកំ្ងស់ាវា យ វតតេកតេចីារ្យ វតតេសាល្វ�ិច័យ វតតេ
កំ្ ងស់ឈើទ្ល វតតេបាកក់ សៅសែតតេកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី២៧ ខែ
្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សាបបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សា
សៅវតតេបតតេបូរ ី(សៅវតតេអង្គរតូចខាងត្ូបង) សែតតេស�ៀ្រាប 
នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចបបជំុបូក�រុបការង្ររប�់សែតតេកំ្ងធ់ំ
បបចាខំែ្ិ្ ុនា និងសលើកទិ�សៅការង្របនតេឆ្នា ២ំ០២០ 
សបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្បណ្ឌិ ត ងួន ញុលិ អនុបបធាន
ទី១រដឋា�ភា សៅសាល្សែតតេកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសប្ឿងបរកិា្ខ  និងបច្ចច័យ្យួចំនួនសៅបបស្ន
ប្រះស្្ណៈសែតតេខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេឥនន្ីយ�ំ៍វរៈ 
(សៅវតតេកំ្ងធ់ំ) សៅបករុង�្រឹងខ�ន សែតតេកំ្ ងធ់ំ នាថ្ងៃទី១១ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធី�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខស្ឃុំ 
�ម្ជិកបករុ្បបរឹកសាឃំុ និងស្ភូ្ទិ្ងំបបា ំថនឃំុកំ្ងស់ោ 
ប�រុកកំ្ ងស់ាវា យ សែតតេកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ
២០២០។

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចបបជំុបូក�រុបការង្ររប�់ប�រុកកំ្ង-់
សាវា យបបចាខំែកក្កដា និងសលើកទិ�សៅការង្របនតេឆ្នា ២ំ០២០ 
សៅសាល្ប�រុកកំ្ ងស់ាវា យ សែតតេកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី១៩ ខែ
កក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែកកតេដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុក 
គង ់�ម្ជិក្ណៈក្មាការទី៦ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
ជួប�ំសណរះ�ំណាល និង្ិនិត្យការផតេល់បច័ណ្បកីបក សៅ
ភូ្អិូរ�ំរលិសលើ ឃុំអូរ�ំរលិ ប�រុក�ំ�ូត សែតតេបាតដំ់បង។

2ឯកឧតតេ្ ពស ីណបន �ម្ជិក្ណៈក្មាការទី៦
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា និងសទយ្យទ្នបបស្នប្រះ�ង្ឃ
្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន៣វតតេ ្ ឺវតតេសឈើសនៀងខផ្អ្ វតតេបបាបីំ្ុ ំ
កនាុងឃុំបបាបីំ្ុ ំនិងវតតេភូ្ិ្ រ កនាុងឃំុអង្គែនាុរ ប�រុកបទ្ងំ សែតតេ
តាខកវ នាថ្ងៃទី២៧ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា និងសទយ្យទ្នបបស្នប្រះ�ង្ឃ
្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន៦វតតេ កនាុងឃុ�ំរឹងហា ប�រុក�ំសរាង សែតតេ
តាខកវ នាថ្ងៃ២៨ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន៥វតតេ សដាយ៤វតតេ កនាុងប�រុក
បូរជីលសារ និង១វតតេ កនាុងប�រុកសការះអខណតេ ត សែតតេតាខកវ 
នាថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧត្្ ស�ុ ោត �ម្ជិក្ណៈក្មាការទី៧
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖   

-ចូលរួ្ សោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធ�្ភរយិាសល្ក សយ សតុ 
បបធានបករុ្បបរឹកសាប�រុកកសន ជ្ ៀច សែតតេថប្ខវង នាថ្ងៃទី២១ 
ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។
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-នាយំកសទយ្យទ្ន និងបរកិា្ខ សផ្សងៗសទៀត ប្្ទ្ងំ
បច្ចច័យបបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេបបខប� ឃំុ
កសន ជ្ ៀច ប�រុកកសន ជ្ ៀច សែតតេថប្ខវង នាថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧត្្ ណៅ ្ ន �ម្ជិក្ណៈក្មាការទី៧
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ ជា្យួនរឹងថានា កស់ែតតេ ប�រុក ឃុំ ភូ្ ិនិងឧបា�ក 
ឧបា�ិកា ចំណុរះសជើងវតតេបូរបីបាសាទជច័យ ប�រុកបតោងំ-
បបាសាទ សែតតេឧតតេរម្នជច័យ សដើ្្បនីាយំកសទយ្យទ្ន និង
សទៀនប្រះវ�សាបបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន៣០
វតតេ នាថ្ងៃទី២៥ និងថ្ងៃទី២៩ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-្ិនិត្យការដាឋា នសាង�ងអ់ោរ�ិកសា្យួែនាង បសណាតេ យ
៤៥,២ខ្េបត និងទទរឹង៩,២ខ្េបត ម្ន១០បន្ប ់្ីរជាន ់
កនាុងបរសិវណសាល្បឋ្�ិកសាបកបីសរៀល �ិ្តកនាុង�ង្្ក ត់
បកបីសរៀល បករុងស�ៀ្រាប សែតតេស�ៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៨ ខែ

្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេថប្ដសងហាើ្ ឃុំខកវ្ណ៍ ប�រុក
្ួក សែតតេស�ៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៨ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីខចកបច័ណ្ជនបកីបកកប្តិ១ និងកប្តិ២ 
ចំនួន២៤២នាក ់តា្សោលនសយាបាយរប�់រាជរដាឋា ភបិាល 
ជា្ិស��កនាុងដំណាកក់ាលជំងឺកូវដី-១៩ សបកា្អធិបតីភា្
ឯកឧតតេ្ គន់ គីម សទ�រដឋា្ននតេ ីសៅវតតេអន្ងខ់វង ប�រុកអន្ង-់
ខវង សែតតេឧតតេរម្នជច័យ នាថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន១៧វតតេ ទូទ្ងំប�រុក
អន្ងខ់វង សែតតេឧតតេរម្នជច័យ សបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ 
គន់ គីម សទ�រដឋា្ននតេ ីសៅវតតេអន្ងខ់វង ប�រុកអន្ងខ់វង 
សែតតេឧតតេរម្នជច័យ នាថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។
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-ចូលរួ្ បបជំុបូក�រុបលទ្ធផលការង្របបចាំ្ ម្�ទី១
និងទិ�សៅការង្របនតេ�បម្ប់្ ម្�ទី២ ឆ្នា ២ំ០២០ 
សបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ គន់ គីម សទ�រដឋា្ននតេ ីសៅ
សាលបបជុំសាល្សែតតេឧតតេរម្នជច័យ នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា
ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ ណទ្ យទុ្ធី �ម្ជិក្ណៈក្មាការទី៨
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖ 

-ចូលរួ្ ជា្យួនរឹង�ប្ុបរ�ជន និង្ុទ្ធបរ�ិច័ទ នាយំក
សទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងស�ៀវសៅប្រះថបតបិដកចំនួន
៥៨៥កបាល សៅបបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេ
�ត្ាធ្មាវហិារ កនាុងភូ្ភិនាលំ្វ ឃុំ្ងទរឹក ប�រុកដំណាកច់សង្អើរ
សែតតេខកប ប្្ទ្ងំជួប�ំសណរះ�ំណាលជា្យួនរឹងសល្ក-
ប្រូ អនាកប្រូ និង�ិ�សានុ�ិ�្ស សៅសាល្ឥស្ា្ សៅកនាុង
ភូ្ ិ្ មា ី�ង្្ក តថ់ប្ធំ បករុងខកប សែតតេខកប និងបានឧបត្្ភា
្វកិា�បម្បក់ាត�់ស្្ៀកបំោក�ិ់�្សចំនួន៨០នាក ់នា
ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងស់ៅវតតេឫ�្ស ីកនាុងភូ្ រិបងបកា�់ ឃុំកំ្ងប់តាច
ខាងសកើត ប�រុកកំ្ងប់តាច សែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ដរឹកនា�ំម្្្រាជ�ីហ៍ និងបករុ្ហុ៊នសែវ ច័នសបេ�តេកុង-
បតរូល (K1 Pes t Control) ចុរះបាញ់ថានា �ំម្្បស់្សរា្ និង
�តវាល្អិត សៅទីបញ្ជ ការដាឋា នសយាធភូ្ភិា្ទី៣ ប្្ទ្ងំ
បាននាយំកនូវអំសណាយរួ្ ម្ន៖ �ស្្ៀកបំោកកី់ទបាចំនួន 
៥០០�បម្ប ់ម្េ �់ចំនួន២.៥០០ ខជលល្ងថដចំណុរះ
៥០០្លីីលីបតចំនួន១៥០ដប និងឧបករណ៍វា�់កំសៅ
ចំនួន១សប្ឿង ជូនទីបញ្ជ ការសយាធភូ្ភិា្ទី៣ ថនកង-
សយាធ្លសែ្រភូ្ ន្ិ សៅបករុងចបារ្ន សែតតេកំ្ង�់្ឺ នា
ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ សាយ បូរនិ �ម្ជិក្ណៈក្មាការ
ទី៨ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃខដល្ងច់ាបំ្រះវ�សាចំនួន៦វតតេ សៅឃុំដូនតី ប�រុក
្ញខបកក សែតតេត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ បបជំុជា្យួនរឹងអាជាញា ធរសែតតេត្ូបងឃមាុ ំ សៅភូ្ិ
ទួលវហិារ ឃុំជសីរាទទី៍២ ប�រុកត្ូបងឃមាុ ំសែតតេត្ូបងឃមាុ ំ នាថ្ងៃទី
១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ សញម៉ 
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សាម៉ន �ម្ជិក្ណៈក្មាការទី៩ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
ផ្ស្វាផសាយអំ្ ីវធិានការកនាុងការបង្្ក រ និងទបស់ា្ក តថ់នការ
រកីរាលដាលជំងឺកូវដី-១៩ និងនាយំកអាល់កុលចំនួន១០០
លីបត សាប៊ូចំនួន១០០ដំុ ឧបត្្ភាជូន្ណ្ឌ ល�ុែភា្កំភុន 
ប�រុកស�សាន សែតតេ�្រឹងខបតង។

2នាថ្ងៃទី២៦ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ សល្កជំទ្វ 
សុ ីវេ្ណ ថ្ �ម្ជិកា្ណៈក្មាការទី៩ប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន
អស ជ្ ើញនាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវត្ឧត្្្ុនីសៅវត្តានីកនាុង
ឃុំដូនតី ប�រុក្ញខបកក សែត្ត្ូបងឃមាុ ំ។

2ឯកឧតតេ្ សនួ លន ់�ម្ជិក្ណៈក្មាការទី១០
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖  

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យបបស្ន
ប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅបបាសាទរាជរតនារា្ (សៅ
វត្ុជបត់ាបតាវ) និងវតតេប្រះ្ុទ្ធិសោធិ៍រា្ និងចូលរួ្ សាតេ ប់
សវទិកាសាធារណៈ ខដលម្នបបជា្លរដឋាចូលរួ្ ចំនួន
១០០នាក ់សៅប�រុកអង្គរធំ សែតតេស�ៀ្រាប នាប រ្ឹកថ្ងៃទី២៩
 ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យជូនឃំុ
ចំនួន៣ សដើ្្បឱី្យឃំុបបស្នបនតេជូនវតតេចំនួន៦ សៅប�រុកអង្គរធំ
សែតតេស�ៀ្រាប នាប រ្ឹកថ្ងៃទី២៩ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលជា្យួនរឹងសល្កបបធាន្ន្ីរ
�ង្គ្កិច្ច និងសល្កបបធាន្ន្ីរខផនការសែតតេស�ៀ្រាប 
សៅបករុងស�ៀ្រាប សែតតេស�ៀ្រាប នាប្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា 
ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចុរះ�ួរ�ុែទុក្ខសល្ក ឈនួ សអម ស្ឃំុសាវា យសចក
ខដលកំ្ ុង�បម្ក្យាបាលជំងសឺៅស្ហដាឋា ន សៅប�រុក
អង្គរធំ សែតតេស�ៀ្រាប នាថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-្ិនិត្យបណ្ាលច័យភូ្អិារក្សសាវា យ និងបានឧបត្្ភាជា
�ម្ភា រ និង្វកិា្យួចំនួន សដើ្្បរីួ្ ចំខណកកនាុងការអភវិឌ្ឍ 
និងអភរិក្សបណ្ាលច័យឱ្យដំសណើ រការបបកបសដាយនិរនតេរ-
ភា្ និងបនតេផ្ស្វាផសាយដល់បបជា្លរដឋាឱ្យអនុវតតេតា្
ការខណនារំប�់បក�ួង�ុខាភបិាល សដើ្្បបីង្្ក រទបស់ា្ក ត់
ការ្្ងជំងឺកូវដី-១៩ តា្រយៈការោកម់្េ �់ និងការល្ងថដ
ជា្យួទរឹកអាល់កុល សៅបករុងស�ៀ្រាប សែតតេស�ៀ្រាប 
នាថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលការង្រជា្យួនរឹងសល្កនាយក-
រដឋាបាលសាល្សែតតេស�ៀ្រាប សដើ្្បជីំរុញ និងសបជា្ខបជង
បណ្ាលច័យភូ្អិារក្សសាវា យឱ្យម្នវវិឌ្ឍនស៍ៅ្ុែកានខ់ត
ល្អបបស�ើរ និងម្ននិរនតេរភា្ សៅសាល្សែតតេស�ៀ្រាប 
នាថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួប�ំសណរះ�ំណាលការង្រជា្យួនរឹងសល្កបបធាន
្ន្ីរអបរ់យុំវជន និងកីឡាសែតតេស�ៀ្រាប សដើ្្បជីំរុញ និង
សបជា្ខបជងបណ្ាលច័យភូ្អិារក្សសាវា យឱ្យម្នវវិឌ្ឍនស៍ៅ
្ុែកានខ់តល្អបបស�ើរ និងម្ននិរនតេរភា្ សៅបន្បប់បជំុថន
្ន្ីរអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា សែតតេស�ៀ្រាប នាថ្ងៃទី១៣ ខែ
កក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០៕
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សមាជិកសមាជិកាព្ឹទ្ធសភាចូលរមួកនាងុ្ិធីណ្សេង

2នាថ ង្ៃទី២៤ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ �ម្ជិក �ម្-

ជិកាប្រឹទ្ធ�ភាចំនួន៦រូប បានអស ជ្ ើញចូលរួ្ បបជំុ �តេី្ី

ដំសណើ រសឆ្្រះសៅកិច្ចបបជំុ ASEP សលើកទី១១ សបកា្អធិបតី-

ភា្ឯកឧតតេ្បណ្ឌិ ត ងួន ញុលិ អនុបបធានទី១រដឋា�ភា 

និងជាបបធាន្ណៈក្មាការសរៀបចំកិច្ចបបជំុ ASEP សលើក

ទី១១ សដើ្្បី្ ិនិត្យ្ិភាកសាសលើ៖ ទី១-្តិរប�់ឯកឧតតេ្

បណ្ឌិ តបបធាន្ណៈក្មាការសរៀបចំកិច្ចបបជំុ ASEP សលើក

ទី១១ ទី២-របាយការណ៍វឌ្ឍនភា្ការង្រសដាយឯកឧតតេ្ 

ណេង ណប៉ងេងុ បបធានសលខាធិការដាឋា ន ASEP សលើក

ទី១១ ទី៣-្តិចូលរួ្ រប�់ឯកឧតតេ្ សល្កជំទ្វ និងទី៤-

្តិបូក�រុបរប�់ ឯកឧតតេ្បបធានអង្គបបជំុ សៅសាល�ននាិ-

�ីទបាយច័ន ថនរដឋា�ភា។

2នាថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ �ម្ជិក �ម្-

ជិកាប្រឹទ្ធ�ភាចំនួន៤រូបបានអស ជ្ ើញចូលរួ្ សោរ្វញិ្ញា ណ-

ក្ខន្ធ�្សល្កឧកញេ  �ូវ ជីល ីសៅវតតេសាវា យ្ខ្ �ង្្ក ត់

ទសន្បាសាក ់ែណ្ឌ ចំការ្ន រាជធានីភនាសំ្ញ ។

2ឯកឧតតេ្បណ្ឌិ ត ម៉ុង ឫទ្ធ ីបបធាន្ណៈក្មាការ

ទី៣ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ ្ិធីបុណ្យ�្សល្ក ណ្ពជ មេ សៅភូ្ែិ្ុសំ

ឃុំបន្ាយខដក ប�រុកស្ៀនសាវា យ សែតតេកណ្ាល នាថ្ងៃទី២៩

ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ បបជំុសដើ្្បី្ ិភាកសាអំ្ីវឌ្ឍនភា្ និងស្ានភា្

ផលបេរះោល់សលើវ�ិច័យឯកជនកនាុងអ�ុំងស្លថនការរាត-

តបាតជំងឺកូវដី-១៩ សៅប្រះរាជាណាចបកក្ុ្ជា សៅ�ភា

ោណិជជក្មា រាជធានីភនាសំ្ញ នាថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ទទួលជួបោណិជជករ្ក្ីបបសទ�កូសរ េខាងត្ូបង សដើ្្បី

្ិភាកសាអំ្ី្សបម្ងវនិិសយា្សាង�ងស់រាងចបកផលិត

ចំណី�តវា សរាងចបកផលិតជីធ្មាជាតិ និងដាបំខន្ខផ្សឈើ�រ-ី

រាង្គ សដើរសដាយថា្្ល្ន្ឺប្រះអាទិត្យ សៅបករុ្ហុ៊ន ្េុង

ឫទ្ធីប្រុប រាជធានីភនាសំ្ញ នាថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៦ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ សល្កជំទ្វ ទី

បូរ៉ាសុ ីបបធាន្ណៈក្មាការទី៥ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ
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ចូលរួ្ ្ិសាអាហារការង្រជា្យួនរឹងសល្ក សសក៊ សបលនីី

(Serge Bellini) នាយកសាល្�្ច័្ន្ធភា្បារាងំ សែតតេស�ៀ្-

រាប សដើ្្បី្ ិភាកសាការង្រអំ្ីកិច្ច�ហបបតិបតតេកិារបសច្ចក-

សទ��តេី្ី  ការបណតេុ រះបណាតេ លភាសាបារាងំដល់្ននតេរីាជការ

ថនអ ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា សៅសភាជនីយដាឋា នសែម្ 

រាជធានីភនាសំ្ញ។ 

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុក

ប៊ុនណឈឿន បបធាន្ណៈក្មាការទី៦ប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន

អស ជ្ ើញដរឹកនាំ្ ណៈបបតិភូ្ណៈក្មាការទី៦ប រ្ឹទ្ធ�ភា 

ដាកក់ប្ងផ្្ក  និងសោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធ�្សល្កឧតតេ្ស�-

នីយប៍តី អ៊ុក សាម៉ុន ស្បញ្ជ ការកងរាជអាវុធហត្ សែតតេ

សោធិ៍សាត ់សៅស្ហដាឋា ន�្ �ង្្ក តនិ់សរាធន ៍ែណ្ឌ ចបារ-

អំសៅ រាជធានីភនាសំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី៨ ខែកកតេដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ណ�ៀវ 

មុត អនុបបធាន្ណៈក្មាការទី១ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ

ចូលរួ្ ្ិធីបុណ្យ្ប្បែ់ួប៧ថ្ងៃ�្សល្ក ណទ្ សខុា 

ប្អូនបសង្កើតឯកឧតតេ្ ណទ្ យទុ្ធ ី�ម្ជិក្ណៈក្មាការ

ទី៨ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងជាសលខាធិការបករុ្�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភា

បបចាភំូ្ ភិា្ទី៥ សៅវតតេប ្្ច ៈ្ុនីឫ�្សសីាញ់ �ង្្ក តដ់សង្្ក  

ែណ្ឌ ដសង្្ក  រាជធានីភនាសំ្ញ។

2ឯកឧតតេ្ ពចងឹ គឹមពស៊ាន �ម្ជិក្ណៈក្មា-

ការទី៣ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ៖ 

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចបបជំុអនតេរបក�ួង សដើ្្បី្ ិភាកសាអំ្ីការ

សរៀបចំការប្បប់្ងដីអភរិក្ស ដីសាធារណៈរប�់រដឋា និង

ការកាតស់ វ្ាៀលដីខដលបេរះោល់ខាងសលើជូនបបជា្លរដឋា

រ�់សៅ និងសធវាើបច័ណ្ក្មា�ិទ្ធិជូនបបជា្លរដឋា សបកា្អធិ-

បតីភា្ឯកឧតតេ្ សាយ សអំាល ់រដឋា្ននតេីបក�ួងបរស្ិាន 

សៅសាលបបជុបំបាជញា�ុ៊ន ថនទី�តេីការបក�ួងបរស្ិាន នាថ្ងៃ

ទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចបបជំុ្ិភាកសា និងសរៀបចំយនតេការសលើ

ករណីខដលសៅស���ល់ោក់្ ច័ន្ធនរឹងការកាតស់្វាៀលដីជូន

បបជា្លរដឋា ខដលបានកានក់ាប ់និងអាប�ច័យផលជាក-់

ខ�តេងយូរឆ្នា ំ្ កសហើយ សៅសលើទីតាងំខដល�្ិតកនាុងខផនទី

តំបនក់ារោរធ្មាជាតិ និង្ប្បថប្សឈើ សៅតា្បណាតេ

សែតតេនានា សបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ សាយ សអំាល ់

រដឋា្ននតេីបក�ួងបរស្ិាន សៅសាលបបជុំ ្េុក ម្េ សរ េត (ជាន់

ទី៥) ទី�តេីការបក�ួងបរស្ិាន នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នា ំ

២០២០៕

 ការទទួលពាក្យបេតែឹ ង

2កនាុងអ�ុំងខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០សនរះ ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានទទួលោក្យបណតេរឹ ងចំនួន១១ករណី និងកំ្ ុង្ិនិត្យ�ិកសា

ចំនួន៣ករណី (�ល់្ីខែ្ុន២ករណី) រលំរឹកជំរុញចំនួន២ករណី ប្្ទ្ងំទទួលឯកសារោក្យបណតេរឹ ងខដលបក�ួង 

ស្ាបច័នោក់្ ច័ន្ធច្្ងជូន្ក្ណៈក្មាការប រ្ឹទ្ធ�ភា សដើ្្បជូីនបជាបចំនួន៧ករណី៕ 
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អគ្គណលខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភាពបជុំបូកសរបុលទ្្ធ លការងារពបចាំ
ស�មិថុនា និងកេំត់ទិសណៅការងារស�កក្កដ្ ឆ្នា ២ំ០២០

នាប្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០ អ្្គសលខាធិការ-
ដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបានបបជំុបូក�រុបលទ្ធផលការង្របបចាខំែ
្ិ្ ុនា និងសលើកទិ�សៅការង្រខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សបកា្
អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារទឹ្ធ អ ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភា 
សៅសាល�ិកា្ខ សាល្បណ្ាលច័យថនវមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា សដាយ
ម្នការអស ជ្ ើញចូលរួ្ ្ីថានា កដ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះអ្្គ-
សលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា ចាប់្ ីបបធាននាយកដាឋា នស�ើង។

សៅកនាុងឱកា�សនារះ កម៏្នការស�ើងសធវាើស�ចកតេរីាយការណ៍
្ីអ្្គនាយក ថនអ្្គនាយកដាឋា នទ្ងំ៥ និងអោ្គ ធិការ�តេី្ី 
លទ្ធផលការង្ររប�់អ្្គនាយកដាឋា នទ្ងំ៥ និងអោ្គ -
ធិការដាឋា ន ប្្ទ្ងំ្តិបូក�រុបរប�់ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារទឹ្ធ 
អ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភា អំ្ី�ភា្ការណ៍អនតេរជាតិ តំបន់
និង�ភា្ការណ៍ជាតិ ប្្ទ្ងំសធវាើការបូក�រុបលទ្ធផល
ការង្ររប�់អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា។

ឯកឧតតេ្អ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភាបានកត�់ម្្គ ល់
សឃើញថា ខែ្ិ្ ុនាសនរះ អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន
នរឹងកំ្ ុងបនតេការយកចិតតេទុកដាកចូ់លរួ្ យុទ្ធនាការការោរ
ការ្្ងជំងឺកូវដី-១៩ ទន្រឹ្នរឹងការង្រដ៏្ ម្ញរឹកសលើ្ុែង្រ
នីតិក្មា សដាយបានសរៀបចំ និងចាតខ់ចងការបបជំុ្ណៈកម្មា -
ធិការអចិថននតេយច៍ំនួន២សលើក និងបបជំុស្ញអង្គប រ្ឹទ្ធ�ភា
ចំនួន១សលើក បានយាេ ងល្អបបស�ើរ។

ទន្រឹ្នរឹងសនារះសលើ្ុែង្រតំណាង អ ្្គសលខាធិការដាឋា ន
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអ្ដំសណើ រ�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភាចុរះតា្្ូល-
ដាឋា ន សដើ្្បសីឈវាងយល់អំ្ី�ុែទុក្ខ សដារះបសាយបញ្ហា បបឈ្
និង�ំណូ្្រនានារប�់បបជា្លរដឋា សៅរាជធានីភនាសំ្ញ 
និងតា្បណាតេ សែតតេ បករុងនានា។ ការ្បងរឹងកិច្ច�ហបបតិ-

បតតេិការអនតេរជាតិ អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបានែិតែំ
្បងីកវសិាលភា្សលើប្បវ់�ិច័យ សដាយរកសាបាននូវភា្ជា
ថដ្ូជា្យួនរឹងបណាតេ បបសទ� បណាតេ �ភា និងថដ្ូអភ-ិ
វឌ្ឍន�ំ៍ខាន់ៗ ជាសបចើនសទៀត សដាយបនតេសលើកក្្�់ការផតេល់
ស�វាបសាវបជាវ និងការសបបើបបា�់បសច្ចកវទិយា្ច័តម៌្នតា្
បប្ច័ន្ធ Online កនាុងបបតិបតតេិការការង្របបចាថំ្ងៃ។ សដើ្្បី
�សប្ចឱ្យបានចក្ខុវ�ិច័យរយៈស្ល១០ឆ្នា សំៅ្ុែសទៀត
កនាុងការខបបក្ាយប្រឹទ្ធ�ភា ឱ្យឈានសឆ្្រះសៅកានល់ក្ខនតេិកៈ
ជា�ភាទំសនើប អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបានប ្្ចប់
ការសធវាើបច្ចុប្បននាភា្បកបែច័ណ្ឌ យុទ្ធសាន�តេរយៈស្ល១០ឆ្នា ំ
រប�់ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងអ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា(២០២១-
២០៣០) និងកំ្ុងបនតេ្ិនិត្យខក�ប្រួលខផនការយុទ្ធសាន�តេ
រចនា�្្ច័ន្ធ និងការង្រចាតត់ាងំរប�់អ ្្គនាយកដាឋា នទ្ងំ
៥ ឱ្យប�បតា្សោលការណ៍កំខណទប្ង ់និងស្ានភា្
ជាកខ់�តេងរប�់ស្ាបច័ន។ ការបបជំុតា្រយៈបប្ច័ន្ធ  Video 

Conference បានក្ាយជាការ្ិតសៅកនាុងជីវតិការង្រ្មាី
�បម្ប�់ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភា កនាុងការង្រតំបន ់និង្ិភ្-
សល្ក។

�បម្បខ់ែកក្កដាខាង្ុែសនរះ ឯកឧតតេ្អ្្គសលខាធិការ
ប រ្ឹទ្ធ�ភាបានកំណតឱ់្យប្បអ់ង្គភា្ចំណុរះអ្្គសលខាធិ-
ការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា បនតេការយកចិតតេទុកដាកែ់្�់កនាុងការផតេល់
ស�វាដល់្ុែង្រទ្ងំ៥រប�់ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងបនតេែិតែំ្បងរឹង
�្ត្ភា្្ននតេី សដើ្្បផីតេល់ភា្�ច័កតេិ�ិទ្ធិកនាុងការផតេល់ស�វា
ជូន�ម្ជិកប រ្ឹទ្ធ�ភាឱ្យកានខ់តល្អជាលំដាប ់ប្្ទ្ងំ
បនតេយកចិតតេទុកដាកចូ់លរួ្ បបយុទ្ធបបឆ្ងំជំងឺកូវដី-១៩៕

(អត្បទ៖ នុត �ច្ចៈ និងរូបភា្៖ រ្ឹ្ �ិទ្ធី)

ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ (ស្វាង) ឯកឧតតេ្ សឡាក ឆ្យ (សំ្ា) ជា្ណៈអធិបតី

ទិដឋាភា្កិច្ចបបជំុបូក�រុបលទ្ធផលការង្របបចាខំែ្ិ្ ុនា
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អគ្គណលខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភាពបជុំបូកសរបុលទ្្ធ លការងារពបចាំ
្មាសទី១ និងកេំត់ទិសណៅការងារ្មាសទី២ ឆ្នា ២ំ០២០

នាប្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ អ្្គសលខាធិការ-
ដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបានសរៀបចំកិច្ចបបជំុបូក�រុបលទ្ធផលការង្រ
រប�់អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបបចាំ្ ម្�ទី១ និង
សលើកទិ�សៅការង្រ្ម្�ទី២ ឆ្នា ២ំ០២០ សបកា្អធិ-
បតីភា្ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារទឹ្ធ អ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភា សៅ
សាល�ិកា្ខ សាល្បណ្ាលច័យប្រឹទ្ធ�ភា សដាយម្នការ
អស ជ្ ើញចូលរួ្ ្ីថានា កដ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះអ ្្គសលខាធិការ-
ដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា ចាប់្ ីបបធាននាយកដាឋា នស�ើង។

សៅកនាុងឱកា�សនារះ កម៏្នការស�ើងសធវាើស�ចកតេីរាយ-
ការណ៍្ីនាយកែុទ្កាលច័យ�ស្តេចបបធានប រ្ឹទ្ធ�ភា 
អ ្្គនាយក ថនអ្្គនាយកដាឋា នទ្ងំ៥ និងអោ្គ ធិការ�តេី្ី
លទ្ធផលការង្ររប�់ែុទ្កាលច័យ ថានា កដ់រឹកនាបំ រ្ឹទ្ធ�ភា 
អ ្្គនាយកដាឋា នទ្ងំ៥ អោ្គ ធិការដាឋា ន និងការខចកបច័ណ្
�ម្ជិក�ម្្្�ង្គហៈ្ននតេីរាជការថនបករុ្នីតិប្ប ញ្ា តតេិ 
្ណៈក្មាការ្ូលដាឋា នអ ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា ប្្-
ទ្ងំ្តិបូក�រុបរប�់ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារទឹ្ធ អ ្្គសលខាធិការ
ប រ្ឹទ្ធ�ភា អំ្ី�ភា្ការណ៍អនតេរជាតិ តំបន ់និង�ភា្-
ការណ៍ជាតិ ប្្ទ្ងំសធវាើការបូក�រុបលទ្ធផលការង្របបចាំ
្ម្�ទី១រប�់អ ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា។

ឯកឧតតេ្អ ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភាបានកត�់ម្្គ ល់សឃើញ
ថា កនាុង្ម្�ទី១សនរះ អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន
រាេ បរ់ងការង្រសលើ្ុែង្រទ្ងំ៥ ជារួ្ បានទទួលលទ្ធផល
ល្អបបស�ើរ សទ្រះប�ី្ិតកនាុងស្ានភា្លំបាក និង�មាុ្សាមា ញ
យាេ ងណាកស៏ដាយ អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាសៅខត
ម្នជំហររ រឹងម្ ំនិងែិតែំផតេល់ស�វាជូនថានា កដ់រឹកនា ំ�ម្ជិក
�ម្ជិកាប្រឹទ្ធ�ភាបំស្ញ្ុែង្ររប�់ែ្ួនបានសដាយ

រលូន។ ទន្រឹ្នរឹងសនរះ  អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន
សផ្តេ តការយកចិតតេទុកដាកចូ់លរួ្ បបយុទ្ធបបឆ្ងំនរឹងការរកី
រាលដាលថនជំងឺកូវដី-១៩។ ជា្ិស��ការបបរឹងខបបងសរៀបចំ
និងចាតខ់ចងបំស្ញការង្រតា្បប្ច័ន្ធ Online និងVideo

Conference សដើ្្បធីានានិរនតេរភា្ការង្រឱ្យប�បតា្
ស្ានភា្ជាកខ់�តេង និងតប្រូវការចាបំាចរ់ប�់ស្ាបច័ន និង
បបសទ�ជាតិ។

ទន្រឹ្ោនា សនរះខដរ អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន
ប ្្ចបក់ារសធវាើបច្ចុប្បននាភា្បកបែច័ណ្ឌ យុទ្ធសាន�តេរយៈស្ល
១០ឆ្នា រំប�់ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងអ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា 
(២០២១-២០៣០) និងកំ្ុងបនតេ្ិនិត្យ ខក�ប្រួលខផនការ
យុទ្ធសាន�តេ រចនា�្្ច័ន្ធ និងការង្រចាតត់ាងំរប�់អ្្គ-
នាយកដាឋា នទ្ងំ៥ ឱ្យប�បតា្សោលការណ៍កំខណទប្ង ់ 
និងស្ានភា្ជាកខ់�តេងរប�់ស្ាបច័ន។ ការបសង្កើតបាននូវ
អ ្្គនាយកដាឋា ន្មា២ីសទៀត នរឹងបសង្កើននូវ�កាតេ នុ្ល្មាី�បម្ប់
ការអភវិឌ្ឍស្ាបច័នរយៈស្ល១០ឆ្នា សំៅ្ុែសទៀត (២០២១-
២០៣០)។ 

�បម្បទ់�ិសៅការង្រ្ម្�ទី២ខាង្ុែសនរះ ឯកឧតតេ្
អ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភាបានកំណតឱ់្យប្បអ់ង្គភា្ចំណុរះ
អ្្គសលខាធិកាដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា បនតេការយកចិតតេទុកដាកែ់្�់
កនាុងការផតេល់ស�វាដល់្ុែង្រទ្ងំ៥រប�់ប រ្ឹទ្ធ�ភា និង
បនតេែិតែំ្បងរឹង�្ត្ភា្្ននតេ ី�្ត្ភា្ការង្រ សដើ្្បី
អនុវតតេយុទ្ធសាន�តេ្វកិាតិច �ក្មាភា្សបចើនសលើការង្រ
ខដលម្នវសិាលភា្កានខ់តធំទូល្យ រួ្ ទ្ងំការ្្ងកាត់
វញិ្ញា សាលំបាក និង្មាីៗ ជាសបចើនកនាុងបរបិទកូវដី-១៩៕

(អត្បទ៖ នុត �ច្ចៈ និងរូបភា្៖ រ្ឹ្ �ិទ្ធី)

ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ (កណ្ាល) ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុ

ទិដឋាភា្កនាុងកិច្ចបបជំុបូក�រុបលទ្ធផលការង្របបចាំ្ ម្�ទី១
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អគ្គណលខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភាបិទវគ្គបេតែុ ះបណាតែ ល
សតែី្ ីជំនាញកនាងុការពគបព់គងការោិលយ័ 

អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបានសរៀបចំ្ ិធីបិទវ្្គ

បណតេុ រះបណាតេ ល�តេី្ី ជំនាញក្នុងការបគ្រ់ បគងការោិល័យ

សបកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ ណឡាក ឆ្យ អ្្គសលខាធិការ-

រងប រ្ឹទ្ធ�ភា នារស�ៀលថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សៅ

សាល�ិកា្ខ សាល្ខាងសជើង វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា ខដលម្ន

�ិកា្ខ កា្ចូលរួ្ ចំនួន៦៦នាក។់

សៅកនាុងឱកា�សនារះ សល្ក សាន់ ងីម តំណាង�ិកា្ខ -

កា្ បានស�ើងចំណាបអ់ារ្មាណ៍ អំ្ ីលទ្ធផលថនការ�ិកសា 

ចំណាបអ់ា្មាណ៍រប�់សល្កបណ្ឌិ ត ណសង ប៊ុនណធឿន 

ប្រូឧសទ្�នា្ និងសល្កឧកញ្ញា  បិុច ប៉សូេន។ 

ខ្្ងកនាុងឱកា�បិទវ្្គបណតេុ រះបណាតេ លសនរះ ឯកឧតតេ្ 

ណឡាក ឆ្យ បានម្នបបសា�នថ៍ា ជានិច្ចកាលអ្្គ-

សលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាខតងខតយកចិតតេទុកដាកែ់្�់

ចសំោរះការង្របណតេុ រះបណាតេ ល�្ត្ភា្រប�់្ននតេីរាជការ 

ជាសោលសៅ្យួខដលអ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភារ ំ្ រឹងថា 

សៅថ្ងៃសបកាយនរឹងម្ន្ននតេីរាជការ�នាងការង្រសនរះជាបនតេ

បន្ាប ់និងកានខ់តម្នចសំណរះដរឹង្មាីៗខ្្សទៀត�បម្ប់

ដរឹកនាអំ្្គសលខាធិការដាឋា នឱ្យម្នការរកីចសប្ើនខ្ាងំ។

ឯកឧតតេ្ ណឡាក ឆ្យ អ្្គសលខាធិការរងប រ្ឹទ្ធ�ភា 

បានបញ្ជ កថ់ា វ ្្គបណតេុ រះបណាតេ លសនរះសរៀបចំស�ើង ្ ឺកនាុង

សោលបំណងសដើ្្បខីចករខំលកចសំណរះដរឹង និងបទ្ិសសាធន៍

ការង្រប្បប់្ងការយិាលច័យ �បម្ប់្ ននតេីដរឹកនាថំានា កក់ារ-ិ

យាលច័យ សដាយ្ននតេីថានា កក់ារយិាលច័យ្យួចំនួន ្ឺបាន

ទទួលនូវបទ្ិសសាធនថ៍នការង្រប្បប់្ងការយិាលច័យសនរះ

រចួ្កសហើយ និងម្ន្ននតេីថានា កក់ារយិាលច័យែ្រះសទើបទទួល

បានការខតងតាងំ្មាី។ ដូសចនារះការចូលរួ្ ការបណតេុ រះបណាតេ ល

នាស្លសនរះ ្ឺម្នសារ�ំខាន�់បម្បជ់ួយ�្ បងរឹងនូវ

�្ត្ភា្កនាុងការប្បប់្ង និងដរឹកនា ំកដូ៏ចជាការវវិឌ្ឍ្មាី
ថនដសំណើ រការប្បប់្ងការយិាលច័យ កនាុង�្ច័យកាលបសច្ចក-

វទិយា្ច័តម៌្នវទិយា។

ឯកឧតតេ្ ណឡាក ឆ្យ បានវាយតថ្្ែ្�់ចសំោរះ

�ិកា្ខ កា្ ខដលបានយកចិតតេទុកដាកែ់្�់កនាុងវ្្គសនរះខដល

ទទួលបាននូវចំសណរះដរឹង្មាីៗបខន្្សទៀត្ីអនាកប្រូឧសទ្�-

នា្កនាុងវ្្គសនរះ។ ឯកឧតតេ្�ង្ឃរ្ឹ សជឿជាកថ់ា �ិកា្ខ កា្

ទ្ងំអ�់ខដលជាថានា កប់្បប់្ងការយិាលច័យនរឹងយកចំសណរះ-

ដរឹងសនរះ សៅអនុវតតេកនាុងការង្ររប�់ែ្ួនឱ្យកានខ់តល្អបបស�ើរ

ជាង្ុន បបកបសដាយ្ុណភា្ បប�ិទ្ធភា្ សហើយនរឹងអាច

ក្ាយសៅជាអនាកប្បប់្ង និងដរឹកនាដំ៏្ ូខកនាថ្ងៃអនា្ត៕

(អត្បទ៖ អ៊ុក បេូលីន និងរូបភា្៖ ្ង ់យាេ រនី)

ឯកឧតតេ្ សឡាក ឆ្យ (កណ្ាល) អធិបតីភា្កនាុង្ិធីបិទវ ្្ក

�ិកា្ខ កា្្តរូបអនុ�សាវរយីជា្យួ្ណៈអធិបតី

ទិដឋាភា្កនាុងកនាុង្ិធីបិទវ្្ក
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សកម្មភា្ថ្នា ក់ដឹកនាអំគ្គណលខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធណី្សេងៗ

2នារស�ៀលថ្ងៃទី១-៣ ទី៧-១០ ទី១៣-១៤ ទី១៦ 
ទី២០ និងថ្ងៃទី២២-២៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារទឹ្ធ អ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភាបានបនតេអស ជ្ ើញជា
អធិបតីភា្កនាុងកិច្ចបបជំុ�តេី្ី ការង្ររចនា�្្ច័ន្ធ ខផនការ
យុទ្ធសាន�តេ និងធនធាន្នុ�្សរប�់អ្្គនាយកដាឋា នទ្ងំ៥ 
ថនអ ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា សៅសាលបបជុំ្ ិស��ជាន់
សបកា្ ថនវមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា សដាយម្នការអស ជ្ ើញចូលរួ្
ចាប់្ ីអ្្គនាយករង ថនអ្្គនាយកដាឋា នទ្ងំ៥ និងអោ្គ -
ធិការ។

2នាប្រឹកថ្ងៃសៅរ ៍ទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារទឹ្ធ អ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញជួប
�ំសណរះ�ំណាល និង�ួរ�ុែទុក្ខ ប្្ទ្ងំនាយំកអំសណាយ 
�ម្ភា រនិង្វកិាជូនអាជាញា ធរ សដើ្្បចូីលរួ្ កនាុងការបបយុទ្ធ-
បបឆ្ងំនរឹងស្សរា្កូវដី-១៩ សៅ�ង្្ក តខ់ប្កសលៀប �ង្្ក ត់
ខប្កតាស�ក និង�ង្្ក តស់បជាយចង្វា រ ែណ្ឌ សបជាយចង្វា រ 
រាជធានីភនាសំ្ញ។

2នាប្រឹកថ្ងៃចន្ ទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារទឹ្ធ អ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញជាអធិ-
បតីភា្កនាុងកិច្ចបបជំុ សដើ្្បី្ ិនិត្យ និង្ិភាកសាសលើខផនការ
យុទ្ធសាន�តេ្វកិា (២០២១-២០២៣) ្ សបម្ង្វកិាបបចាឆំ្នា ំ
២០២១រប�់ប រ្ឹទ្ធ�ភា និងការង្រសផ្សងៗ សដាយម្នការ
ចូលរួ្ ្ីអ្្គសលខាធិការរង អ ្្គនាយក អ្្គនាយករង ថន
អ្្គនាយកដាឋា នរដឋាបាល និងហិរ ញ្ា វត្ុ និងបករុ្ការង្រថន
នាយកដាឋា នហិរ ញ្ា វត្ុ សៅសាលបបជុំ្ិស��ជានស់បកា្ ថន
វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2នាប្រឹកថ្ង្ៃ ុធ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារទឹ្ធ អ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភាបានទទួលជួប្ិភាកសា
ការង្រជា្យួនរឹងសល្ក Larry Strange អនាក្ិសបោរះសយាបល់ 
និង្ននតេី�ប្ប�ប្រួលបករុ្ការង្ររប�់វទិយាស្ាន�ភា
ក្្ុជា �តេី្ី “ការ�ិកសាវាយតថ្្្ីតប្រូវការ�ភា” សៅសាល
បបជំុ្ិស��កណាតេ ល វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។
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សកម្មភា្ថ្នា ក់ដឹកនាអំគ្គណលខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធណី្សេងៗ

2នាប្រឹកថ្ងៃចន្ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្
អ៊ុំ សារទឹ្ធ អ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញជាអធិ-
បតីភា្កនាុងកិច្ចបបជំុបតរួត្ិនិត្យ និងវាយតថ្្សលើរបាយ-
ការណ៍វឌ្ឍនភា្�្ទិ្ធក្មា ខផនការ�ក្មាភា្ (MAP3)
និង�ូចនាករ�្ទិ្ធក្មា (KPIs) បបចាបំតីម្�ទី២ ឆ្នា ំ
២០២០ រប�់អ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា សបកា្ក្មា-
វធិីខកទប្ងក់ារប្បប់្ងហិរ ញ្ា វត្ុសាធារណៈ សៅសាល
បបជំុ្ិស��ជានស់បកា្ ថនវមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2នាប្រឹកថ្ងៃ្ុធ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារទឹ្ធ អ្្គសលខាធិការប្រឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញជាអធិ-
បតីភា្កនាុងកិច្ចបបជំុ្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងថានា កដ់រឹកនាំ
អ ្្គនាយកដាឋា នស�វាចបាប ់និង�្ូហភា្ខដនដី និងសលខា-
ធិការដាឋា នអ្្ណៈក្មាទ្ងំ១០ប រ្ឹទ្ធ�ភា សៅសាលបបជុំ

្ិស��ជានស់បកា្ វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2នាប្រឹកថ្ងៃប្ហ�្បតិ៍ ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ 
ឯកឧតតេ្ ណឡាក ឆ្យ អ ្្គសលខាធិការរងប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន
អស ជ្ ើញជាអធិបតីកនាុងកិច្ចបបជំុដំសណើ រការ្ិនិត្យនិងសរៀបចំ
ខបបបទវាយតថ្្�្ត្ភា្បុ្ ្គលិកជាបកិ់ច្ច�នយា សដើ្្បី
បនតេកិច្ច�នយាការង្រដល់បុ ្្គលិកកិច្ច�នយាសៅប្បអ់ង្គ-
ភា្ចំណុរះអ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា និង្ិនិត្យវាយ
តថ្្សលើសបក្ខជនខដលបានសធវាើក្មា�ិកសារយៈស្ល១២ខែ 
សៅសាលបបជុំ្ិស��ជានស់បកា្ វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2សៅប្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២ ឯកឧតតេ្ ណឡាក 
ឆ្យ អ្្គសលខាធិការរងប រ្ឹទ្ធ�ភា និងថានា កដ់រឹកនា ំ្ននតេី
រាជការថនអ្្គនាយកដាឋា នស�វាចបាប ់និង�្ូហភា្ខដនដី
បានអស ជ្ ើញនាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យ
រប�់ថានា កដ់រឹកនា ំនិង្ននតេីរាជការថនអ ្្គសលខាធិការដាឋា ន
ប រ្ឹទ្ធ�ភា បបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេចំនួន៣
វតតេ �្ិតកនាុង�ង្្ក តខ់ប្កសលៀប ែណ្ឌ សបជាយចង្វា រ រាជធានី-

ភនាសំ្ញ។
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សកម្មភា្ថ្នា ក់ដឹកនាអំគ្គណលខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធណី្សេងៗ

2នាប្រឹកថ្ងៃអង្្គ រ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

ណឡាក ឆ្យ អ ្្គសលខាធិការរងប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ

ចូលរួ្ កនាុង្ិធបីបារ្្ធែួបសលើកទី២៧ ទិវាបសង្កើតកងរាជ-

អាវុធហត្(១៤ កក្កដា ១៩៩៥-១៤ កក្កដា ២០២០) និង

្ិធីប ្្ចុ រះបឋ្�ិល្សបើកការដាឋា នសាង�ងអ់ោរទីចាតក់ារ

រប�់វទិយាស្ានកងរាជអាវុធហត្(កំបូល)។

2នារស�ៀលថ្ងៃប្ហ�្បតិ៍ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ 
ឯកឧតតេ្ ណឡាក ឆ្យ អ្្គសលខាធិការរងប រ្ឹទ្ធ�ភាបាន
អស ជ្ ើញដរឹកនាំ្ ណៈបបតិភូអ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា
សោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធ�្សល្កឧតតេ្ស�នីយប៍តី អ៊ុក សាម៉ុន
ស្បញ្ជ ការកងរាជអាវុធហត្សែតតេសោធិ៍សាត ់សៅស្ហដាឋា ន
សលែ៨៣ ផ្ូវ១២ (បុរសីបេងហួតបរឹងសសានា រ) �ង្្ក តនិ់សរាធន ៍
ែណ្ឌ ចបារអំសៅ រាជធានីភនាសំ្ញ។

2នាប្រឹកថ្ងៃ្ុធ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

ណឡាក ឆ្យ អ ្្គសលខាធិការរងប រ្ឹទ្ធ�ភាបានអស ជ្ ើញ

ជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចបបជំុបករុ្បបរឹកសាវនិច័យថនអ្្គសលខា-

ធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា សៅសាលបបជុំសលែ២ ស្ាបខាងសកើត

អោរបកហ្ វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2នាប្រឹកថ្ងៃសៅរ ៍ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្
សកវ ចាន់ណា អ្្គនាយក ថនអ្្គនាយកដាឋា ន្ច័តម៌្ន 
និងទំនាកទ់ំនងស់ាធារណៈ និងថានា កដ់រឹកនា ំ្ននតេរីាជការ
ចំណុរះអ្្គនាយកដាឋា ន្ច័តម៌្ន និងទំនាកទ់ំនងសាធារណៈ 
និងអោ្គ ធិការដាឋា នបានអស ជ្ ើញនាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យ-
ទ្ន និងបច្ចច័យរប�់ថានា កដ់រឹកនា ំនិង្ននតេរីាជការថនអ្្គ-
សលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា បបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះ-
វ�សាសៅវតតេ្ង្គលស្ាវ ច័នតេ សៅវតតេខប្កតា្ង ់�្ិតកនាុង
�ង្្ក តខ់ប្កតាស�ក ែណ្ឌ សបជាយចង្វា រ រាជធានីភនាសំ្ញ។
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សកម្មភា្ថ្នា ក់ដឹកនាអំគ្គណលខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធណី្សេងៗ

2នាប្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ឈមឹ 
ព្ះ�័ន អ ្្គនាយក ថនអ្្គនាយកដាឋា នរដឋាបាល និងហិរ ញ្ា វត្ុ 
និងថានា កដ់រឹកនា ំ្ននតេីរាជការថនអ្្គនាយកដាឋា នរដឋាបាល និង
ហិរ ញ្ា វត្ុ បានអស ជ្ ើញនាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន 
និងបច្ចច័យរប�់ថានា កដ់រឹកនា ំនិង្ននតេីរាជការថនអ្្គសលខា-
ធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា បបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សា
សៅវតតេ្មាីសៅវតតេបបជំុសា្រ �្ិតកនាុងែណ្ឌ សបជាយចង្វា រ 
រាជធានីភនាសំ្ញ។ 

2នាប រ្ឹកថ្ងៃសៅរទី៍១១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្
ឈមឹ សទុ្ធគុេ អ ្្គនាយក ថនអ្្គនាយកដាឋា ន្ិធីការ 
និងទំនាកទ់ំនងអនតេរជាតិ និងថានា កដ់រឹកនា ំ្ននតេីរាជការថន
អ្្គនាយកដាឋា ន្ិធីការ និងទំនាកទ់ំនងអនតេរជាតិបានអស ជ្ ើញ
នាយំកសទៀនប្រះវ�សា សទយ្យទ្ន និងបច្ចច័យរប�់ថានា ក់
ដរឹកនា ំនិង្ននតេីរាជការថនអ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា 
បបស្នប្រះ�ង្ឃ្ងច់ាបំ្រះវ�សាសៅវតតេ្ង្គល�ិរសី្ៀនឃ្្ងំ 
�្ិតកនាុងែណ្ឌ សបជាយចង្វា រ រាជធានីភនាសំ្ញ។

2នាប្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ប៊ុន 

វទុា្ធ  អ ្្គនាយក ថនអ្្គនាយកដាឋា នស�វាចបាប ់និង�្ូហ-

ភា្ខដនដីបានអស ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចបបជំុបូក�រុប

លទ្ធផលការង្ររប�់អ្្គនាយកដាឋា នស�វាចបាប ់និង�្ូហ-

ភា្ខដនដីបបចាំ្ ម្�ទី១ និងសលើកទិ�សៅការង្រ្ម្�

ទី២ ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាល�ិកា្ខ សាល្បណ្ាលច័យប្រឹទ្ធ-

�ភា។

2នាប្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សល្កជំទ្វ

សនួ ្ុធថ្វ ីអ ្្គនាយិកា ថនអ្្គនាយកដាឋា នបសាវបជាវ

បានអស ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចបបជំុបូក�រុបលទ្ធផល

ការង្ររប�់អ ្្គនាយកដាឋា ន បសាវបជាវបបចាំ្ ម្�ទី១ 

និងសលើកទិ�សៅការង្រ្ម្�ទី២ ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាល

�ិកា្ខ សាល្បណ្ាលច័យប្រឹទ្ធ�ភា។
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សកម្មភា្ថ្នា ក់ដឹកនាអំគ្គណលខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធណី្សេងៗ

2នារស�ៀលថ្ងៃ្ុធ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ្ណៈ-
ក្មាការបតរួត្ិនិត្យ និងអង្គភា្្ូលនិធ�ិង្គ្កិច្ចថនអ្្គ-
សលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភាបានសរៀបចំកិច្ចបបជំុបូក�រុប
លទ្ធផលការង្ររប�់អង្គភា្្ូលនិធិ�ង្គ្កិច្ចបបចាំ
្ម្�ទី១ ឆ្នា ២ំ០២០ សបកា្អធិបតីភា្សល្កជំទ្វ
រតនា ្វីលក្ខេ៍ អោ្គ ធិការថនអោ្គ ធិការដាឋា ន និងជាបបធាន
្ណៈក្មាការ សៅសាលបបជំុ្ិស��ជានស់បកា្ ថនវមិ្ន
ប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2នារស�ៀលថ្ងៃ្ុធ  ទី១៥  ខែកក្កដា  ឆ្នា ២ំ០២០ 
សល្កជំទ្វ រតនា ្វីលក្ខេ៍ អោ្គ ធិការថនអោ្គ ធិការដាឋា ន
និងជាបបធាន្ណៈក្មាការបតរួត្ិនិត្យ និងអង្គភា្ប្ប-់
ប្ងសបឡាសសាធននិវតតេន ៍បានអស ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាុង
កិច្ចបបជំុបូក�រុបលទ្ធផលការង្ររប�់អង្គភា្សបឡា
សសាធននិវតតេនប៍បចាំ្ ម្�ទី១ ឆ្នា ២ំ០២០ សៅសាលបបជុំ
្ិស��ជានស់បកា្ វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា។

2នាប្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ណសាម
សាវុធ អ្្គនាយករង ថនអ្្គនាយកដាឋា ន្ិធីការ និង
ទំនាកទ់ំនងអនតេរជាតិ បានអស ជ្ ើញជួប្ិភាកសាការង្រជា
្យួឯកឧតតេ្ ទាន សណំាង បបធានវទិយាស្ានជាតិ
ការទូត និងទំនាកទ់ំនងអនតេរជាតិ (NIDIR) សដើ្្បខី�វាងរក
កិច្ច�ហបបតិបតិតេការរវាងវទិយាស្ានជាតិការទូត និងទំនាក-់
ទំនងអនតេរជាតិ និងអ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា សលើការ
សលើកក្្�់�្ត្ភា្ និងជំនាញ្ននតេកីនាុងវ�ិច័យ្ិធីការ 
ទំនាកទ់ំនងអនតេរជាតិ និងបសាវបជាវ វភិា្កិច្ចការអនតេរជាតិ
សៅវទិយាស្ានជាតិការទូត និងទំនាកទ់ំនងអនតេរជាតិ៕

2នាប្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០២០ សល្កប�ី 
លនុ សុវី៉ុន បបធាននាយកដាឋា នហិរ ញ្ា វត្ុបានអស ជ្ ើញ
ដរឹកនាកំិច្ចបបជំុបករុ្ការង្របសច្ចកសទ�ថនអ្្គនាយកដាឋា ន
ទ្ងំ៥ និងអោ្គ ធិការដាឋា នថនអ្្គសលខាធិការដាឋា នប រ្ឹទ្ធ�ភា 
សដើ្្បី្ ិនិត្យ និង្ិភាកសាសលើការសរៀបចំកសាង្សបម្ង្វកិា
ក្មាវធិី និង�ូចនាករ�្ទិ្ធក្មាបបចាឆំ្នា ២ំ០២១ សៅសាល
�ិកា្ខ សាល្ខាងសជើង វមិ្នប រ្ឹទ្ធ�ភា៕






