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សកបមុខ    ៖ សលម្តចវបិុលលសនាភក្តធី សាយ ្ុ ំថតរូបអនុស្សវរ ធីយជាមយួលបក្ខជនជយ័ោភធីអាហារូបករណ៍សិកសាលៅសបលទសជបៃុន។
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គណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយព៍្រឹទ្ធសភាព្រជុំ្ិ្ិត្យសមពរេចម�ើរម្រៀ្រវារៈចំ្ ួ្៤

នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង 

៨:០០នាទី គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបា្វ�ើក

កិច្ចព�ជំុវពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចេ�ុិល-

វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជា វោយ៉្រវ�ៀ�វារៈចំ្ួ្៤ គឺ៖ 

១-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មេីសំ មេីរបស់គេបក្ស ្បជា-

ជនករ្េពុជាមេខ៖ ០៣២ /១៩ េគ.គក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខខ

កក្កដា ឆ្្ំ២០១៩ និង មេខ៖ ០៣៤ /១៩េគ.គក ចុះថ្ងៃទី

៥ ខខសីហា ឆ្្ំ២០១៩ និងការអនុវត្ត ្ពះរាជ ្ករឹត្យ៖ នស/

រកត/០៨១៩/១២១២ ចុះថ្ងៃទី៥ ខខសីហា ឆ្្ំ២០១៩។

២-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មេីបញ្ីមបក្ខជនឈរ ម្ម្ះមោះ-

មឆ្ត្ ម្ជីសតាំងជាសមាជិកឧត្តរេ ្កុរេ ្បរឹក្សាថនអង្គ មៅ

្ករេ។

៣-ពិនិត្យសំ មេីរបស់សមាជិក ្ពរឹទ្ធសភា  ចុះថ្ងៃទី

៣១ ខខកក្កដា ឆ្្ំ២០១៩  មសនីសុំមកាះ្បជុំ្ពរឹទ្ធសភាជា

វិសារេញ្ញ។

៤-កំេត់រ មប ៀបវារៈ   កាេបរិមចឆេទ  និងសមាសភាព 

មេខាធិការកនពុងអង្គ ្បជុំវិសារេញ្ញ ្ពរឹទ្ធសភា  នីតិកាេទី៤។

�នាទា �់្ ីបា្្ិ្ិត្យ ្ិង្ិភាកសារចួមក គណៈក ម៉ា ធិការ-

អចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបា្កំណតយ់កថ្ងៃច្ទា  ទី១២   ខែ

សីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៨:០០នាទីព រ្ឹក វដើម្ពី�ជំុ

េសិាមញ្ញ ព រ្ឹទ្ធសភា  ្ីតិកាលទី៤   វោយ៉្រវ�ៀ�វារៈ

ដូចជា៖ 

១-ការ្បកាសទទួេស្្ាេ់សមាជិក ្ពរឹទ្ធសភា្្ី នីតិ-

កាេទី៤។

២-ការ មោះមឆ្្ត ម្ជីសតាំងសមាជិកឧត្ត រេ ្កុរេ ្បរឹក្សា

ថនអង្គ មៅ្ករេចំនួន១រូប ស ្មាប់ជំនួសសមាជិក ខែ  េ្តរូវ

បញ្ចប់អាេត្តិ៕

(អត្ថ�ទ ៖ វលាក ្ុត សច្ចៈ រូ�ភា្៖ វលាក គង ់យោ រ ី្ )

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា

ទិដ្ឋភា្ព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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ព្រឹទ្ធសភាទទ�ួសាគា �ស់ម្ជិកថមាមីចំ្ួ្៣រ្ូរ ្ិងមោះម ន្ោ តមពជើស
តាងំសម្ជិកឧតតៃរេពករុរេព្ររឹកសាន្អងគាមៅពករេចំ្ួ្១រ្ូរ

នាថ្ងៃច្ទា ទី១២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៨:០០

នាទីព រ្ឹក ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្វ�ើក

សមយ័ព�ជំុេសិាមញ្ញ ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ វពកាមអធិ-

�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី  សាយ 

ឈុ ំ ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា  វោយ៉្េតតៃ៉្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-

សភាចូលរមួចំ្ួ្៥៦រ�ូ។

អង្គព�ជំុបា្ដវំណើ រការតាមរវ�ៀ�វារៈចំ្ួ្២រមួ៉្៖

រ មប ៀបវារៈទី១៖  ការ្បកាសទទួេសា្្េ់សមាជិក ្ពរឹទ្ធ-

សភា្្ី នីតិកាេទី៤។  

វយងតាមសាមា រតីអង្គព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ ត្ៃយ៍

ព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ្ ិងសមយ័ព�ជំុ

េសិាមញ្ញ ព រ្ឹទ្ធសភា នាព រ្ឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

បា្ទទួលសា្គ ល់ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា្មាី សព៉�់្ ីតិកាល

ទី៤ ចំ្ ួ្៣រូ� ដូចខាងវពកាម៖

១.ព្រះអង្គ ្៉ច ស់ ្ មោតតៃរេ ព្រមីយមសាភ័ណ្ឌ  ជាស៉-

ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ចាតត់ាងំវោយព្រះមហាក្សពតជំ្ួសសវមតៃច

រាជ�ុពតីព្រះអ្ុជ ្មោតតៃរេ អរណុរសមាមី ខដលបា្សំុលា

ឈ�ច់ា�់្ ីថ្ងៃទី១ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។

២.ឯកឧតតៃម ញ៉ូវ សងុ ជាស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាមណ្ឌ ល

ភូមភិាគទី៧ (វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ វែតតៃកំ្ងឆ់្នា ងំ វែតតៃវោធិ៍សាត ់

វែតតៃវការះកុង ្ិងវែតតៃព្រះសីហ្ុ) ជំ្ួសឯកឧតតៃម ឡាយ

អុមី្ិសទិ្ធ ខដលបា្ទទួលមរណភា្។ 

ថ្នា កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា ្ិងអគ្គវលខាធិការកនាុងសមយ័ព�ជំុេសិាមញ្ញ ព រ្ឹទ្ធសភា

ព្រះអង្គ ្៉ច ស់ ្វរាតតៃម ព�ីយវសាភណ័្ឌ ឯកឧតតៃម ញោូ េ សុង ឯកឧតតៃម វៅ ឆ្
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៣.ឯកឧតតៃម មៅ ឆ្ ជាស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាមណ្ឌ ល

ភូមភិាគទី៤ (វែតតៃបាតដំ់�ង វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ វែតតៃ

វសៀមរា�  វែតតៃឧតតៃរ៉្ជយ័  ្ិងវែតតៃថ�ោលិ្)  ជំ្ួស 

វលាកជំទាេ សុរឹង សុមីយតុ ខដលបា្ទទួលមរណភា្។

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា្មាីទាងំ៣រ�ូវ្រះ ពតរូេវធវើសចា្ច ព�ណិ-

ធា្មុ្ចូលកា្ត់ំខណង។

រ មប ៀបវារៈទី២៖  ការ មោះមឆ្្ត ម្ជីសតាំងសមាជិកឧត្តរេ 

្កុរេ ្បរឹក្សាថនអង្គ មៅ្ករេចំនួន១រូប ស ្មាប់ជំនួសសមា-

ជិក ខែេ្តរូវបញ្ចប់អាេត្តិ។

វោយអ្ុវលាមតាម៉ពតា៤ ្ិង៉ពតា៥ ថ្ចបា�ស់តៃី្ី 

ការវរៀ�ចំ   ្ិងការព�ព រ្ឹតតៃវៅថ្ឧតតៃមពករុមព�រឹកសាថ្អង្គ

វៅពកម  ្ិងវយងលិែិតវលែ៖  ១៣៥៩  កយ.រ�/១៩

ចុរះថ្ងៃទី១៩  ខែកក្កោ  ឆ្នា ២ំ០១៩  រ�ស់រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួង

យុតតៃធិម ៌ បា្វសនាើសំុឱ្យព រ្ឹទ្ធសភាវពជើសវរ ើសស៉ជិក

ឧតតៃមពករុមព�រឹកសាថ្អង្គវៅពកមចំ្ួ្១រូ� ជំ្ួសឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សារទិ្ធ ស៉ជិកឧតតៃមពករុមព�រឹកសាថ្អង្គវៅពកម ខដល

្រឹងពតរូេ�ញ្ច �អ់ាណតតៃិ។

អង្គព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាបា្វបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំឯកឧតតៃម

អ៊ុំ  សារទិ្ធ  ជាស៉ជិកឧតតៃមពករុមព�រឹកសាថ្អង្គវៅពកម 

វោយ៉្សំវេងគាពំទចំ្ួ្៥០សំវេង ថ្ចំ្ួ្ស៉-

ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល៕

(អត្ថ�ទ៖  វលាក ្ុត សច្ចៈ រូ�ភា្៖ វលាក គង ់យោ រ ី្ )
 ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារទិ្ធ វេើង៉្ចំណា�អ់ារមមាណ៍
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សមរេតៃចព្រធា្ព្រឹទ្ធសភាអ្ុញ្ញា តឱ្យម្រក្ខជ្ជ័យលាភមីអាហារ្ូរករណ៍
សកិសាមៅព្រមទសជ្រ៉ុ្ ចូ�ជួ្រសមរេតៃងការគួរសរេ ្ិងទទួ�អ្ុសាស្៍

នាព រ្ឹកថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ១វកើត ខែពសា្ណ៍ ឆ្នា កុំរ ឯកស័ក
្.ស២៥៦៣ ពតរូេ រ្ឹងថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលា
វ ោ៉ ង  ៩:០០នាទី  សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី  សាយ  ឈុំ
ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អ្ុញ្្ញ ត
ឱ្យវ�ក្ខជ្វ�ក្ខនារជីយ័លាភអីាហារ�ូករណ៍អភេិឌ្ឍ្-៍
ធ្ធា្ម្ុស្សវៅកម្ពុជាវៅកាតថ់្  JSD  (Japanese 

Scholarship For Human Resource Development) ចំ្ ួ្
២៤នាក ់ខដល រ្ឹងពតរូេវៅសិកសាវៅព�វទសជ�ោុ្ សព៉�់
ឆ្នា សិំកសា២០១៩-២០២១ ចូលជួ�សខមតៃងការគួរសម   វដើម្ី
ទទួលអ្ុសាស្ខ៍ណនាំ្ ីសវមតៃច  វៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

វលាក ចន្តៃ  ផារទិ្ធ ិម្រ្តៃរីាជការ ថ្រោ្ឋ ករទរឹកសវយត័
ពករុងភនាវំ្ញ តំណាងឱ្យពករុម្ិស្សតិ បា្ខ្លែងអំណរគុណ
យោ ងពជាលវពរៅចំវោរះសវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ  
ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្ចំណាយវ្លវេលាដ៏៉ ្
តថមលែអ្ុញ្្ញ តឱ្យវ�ក្ខជ្វ�ក្ខនារជីយ័លាភអីាហារ�ូករណ៍
អភេិឌ្ឍ្ធ៍្ធា្ម្ុស្សវៅកម្ពុជា  ចូលជួ�សខមតៃងការគួរ
សម ្ិងទទួលអ្ុសាស្ន៍ាឱកាសវ្រះ។ វលាក ចន្តៃ  
ផារទិ្ធិ  កប៏ា្ជព៉�ជូ្សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា  អំ្ី 
ស៉សភា្វ�ក្ខជ្វ�ក្ខនារទីាងំ២៤នាកវ់្រះ  ខដលជា
ម្រ្តៃីរាជការ�វពមើការងារវៅតាម�ណាតៃ ពកសួង-សា្ថ �័្
រ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល បា្ព�េងជា�អ់ាហារូ�ករណ៍ថ្នា ក់
�រញិ្្ញ �ពតជា្ែ់្ពស់វៅសិកសាវៅព�វទសជ�ោុ្រយៈវ្ល
២ឆ្នា  ំ(២០១៩-២០២១) វលើជំនាញ៖ អភេិឌ្ឍ្រ៍ដ្ឋបាល
សាធារណៈ វសដ្ឋកិច្ច �វច្ចកេទិយា ្ីតិសា្រសតៃ ទំនាកទ់ំ្ ង
អ្តៃរជាតិ គុណភា្ថ្ការអ�រ់ ំេស័ិយសុខាភបិាល េស័ិយ
ទរឹកសាអា ត ្ពងរឹងេស័ិយជ្�ទ ្ពងរឹងេស័ិយកសិកមមា ្ិង

ជំនាញអភបិាលកិច្ច ខដលពករុមទី១ រ្ឹងពតរូេវចញដំវណើ រ
វៅថ្ងៃទី២២ ្ិងពករុមទី២ថ ង្ៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ខាងមុ្វ្រះ។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា  ្ ិងកនាុងនាមសវមតៃចផ្ទា ល់  សវមតៃច-
េ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្សខមតៃង្ូេការសាវ គម្ ៍
្ិងអ�អរសាទរចវំោរះកមាួយៗ  ខដលជាវ�ក្ខជ្វ�ក្ខនារ ី
ជយ័លាភអីាហារូ�ករណ៍ ខដលពតរូេវៅសិកសាវៅព�វទស
ជ�ោុ្។ 

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្សខមតៃង្ូេវសចកតៃីស�បាយ
រកីរាយ វោយបា្វ�ើញ្ូេទំនាកទ់ំ្ងការទូតរវាងព�វទស
កម្ពុជា ្ិងព�វទសជ�ោុ្ ៉្ការរកីចវពមើ្ ជាលំោ� ់តាម
រយៈការផ្លែ ស់�តៃូរទស្ស្កិច្ចវៅេញិវៅមករវាងថ្នា កដ់រឹកនាំ
កំ្ូល ថ្នា កដ់រឹកនាជំា្ែ់្ពស់ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញ កដូ៏ចជាការ
ផ្លែ ស់�តៃូរព�ជាជ្ថ្ព�វទសទាងំ្ីរ ្ិងការជួយ�គាពំទគានា
វៅេញិវៅមក កនាុងពក�ែណ័្ឌ កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការអ្តៃរ-
ជាតិ។ ព�វទសជ�ោុ្ គឺជាព�វទសខដលបា្ផតៃល់ជំ្ួយ
ឥតសំណង កម្ចសីម្ទា្ដល់ព�វទសកម្ពុជាយោ ងវពចើ្
វហើយបា្វធវើកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារលអាខាងខផនាកវសដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ច អ�រ់ ំ�វច្ចកវទស េទិយាសា្រសតៃ វទសចរណ៍ ្ិង
�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លធ្ធា្ម្ុស្សជាវដើម។ ព�វទសជ�ោុ្ ក៏
ជាព�វទសខដលបា្ផតៃល់ជំ្ួយដល់សាលាកតៃីខែមារពកហម 
វហើយកជ៏ាព�វទសខដលបា្ជួយ�ឧ�ត្ថម្ភជា�្តៃ�នាទា �ដ់ល់
ការវបារះវឆ្នា តវៅព�វទសកម្ពុជា។ �ច្ចុ�្្នា កិច្ចសហព�តិ-
�តតៃិការរវាងព�វទសកម្ពុជា  ្ិងព�វទសជ�ោុ្  គឺពតរូេបា្
វលើកកម្ពស់វៅជាទំនាកទ់ំ្ ងសហព�តិ�តតៃិការថ្ភា្ជា
ថដគូយុទ្ធសា្រសតៃ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្  �នាទា �់្ ីការ
វបារះវឆ្នា តខដលវរៀ�ចំ  ្ិងពតរួត្ិ្ិត្យវោយ  UNTAC

ព�វទសកម្ពុជា្ុំទា្ទ់ទួលបា្សុែស្តៃភិា្ជាសា្ថ ្រវៅ
វេើយវទ។ សុែស្តៃិភា្រ�ស់ព�ជាជ្ វពកាមការដរឹកនាំ
រ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ខដល៉្សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តី
វតវជា  ហ៊ុ្  មស្  ជាព�មុែ  វទើ�ខតសវពមចបា្ជា
សា្ថ ្រនាថ្ងៃទី៣១ ខែធនាូ ឆ្នា ១ំ៩៩៨។ វ�ើគិតចា�ត់ាងំ្ីឆ្នា ំ
១៩៩៩រហូតមកដល់ថ្ងៃវ្រះ  ព�វទសកម្ពុជា៉្វ្ល

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភក្ី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា
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កសាងអភេិឌ្ឍព�វទស្ិតពបាកដ  កនាុងសា្ថ ្ភា្ខដល

ព�វទសជាតិ៉ ្សុែស្តៃិភា្វ្ញវលញពតរឹមខត២០ឆ្នា ំ

ខត�ោុវណាណ រះ។ កនាុងរយៈវ្ល ២០ឆ្នា កំ្លែងវៅវ្រះ  ព�វទស

កម្ពុជាសវពមចបា្្ូេកំវណើ ្វសដ្ឋកិច្ចកនាុងរងវង ់៧ភាគរយ

កនាុង១ឆ្នា ។ំ  វៅឆ្នា ២ំ០១៨ក្លែងវៅវ្រះ  ព�វទសកម្ពុជា

សវពមចបា្កំវណើ ្វសដ្ឋកិច្ច ៧,៥%។ តាមការ្យាករណ៍

រ�ស់សា្ថ �័្ ជំនាញ វៅឆ្នា ២ំ០១៩កវំណើ ្វសដ្ឋកិច្ចរ�ស់

ព�វទសកម្ពុជា្រឹង៉្កំវណើ ្ ៧,១%។ អតិផរណា៉្

កនាុងកពមតិ ២,៥% វហើយចំណូលព�ចាឆំ្នា រំ�ស់ព�ជាជ្

កម្ពុជា ន៉ា ក់ៗ  ៉ ្១.៥៤៨ដុលាលែ រសហរដ្ឋអាវមរកិ។ តថមលែ

ពបាកវ់រៀល  គឺ៉្ស្ថិរភា្  រឯីអពតាថ្ភា្ពកីពករ�ស់ព�ជា-

ជ្កម្ពុជាពតរូេបា្កាត�់ ្្ថយមកវៅវពកាម១០ភាគរយ។ 

�ច្ចុ�្្នាព�វទសកម្ពុជាបា្កាលែ យជាព�វទសខដល៉្

ចំណូលមធ្យមកពមតិទា�។ រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ិងព�ជាជ្

កម្ពុជា  បា្កំ្ុងែិតែំព�រឹងខព�ងសវពមចឱ្យបា្្ូេចក្ខុ-

េស័ិយកសាងព�វទសកម្ពុជា ឱ្យកាលែ យវៅជាព�វទស ខដល

៉្ចំណូលមធ្យមកពមតិែ្ពស់វៅឆ្នា ២ំ០៣០ ្ិងជាព�វទស

ខដល៉្ចំណូលកពមតិែ្ពស់វៅឆ្នា ២ំ០៥០។ វដើម្ឈីា្

វៅដល់វគាលវៅវនារះ �ច្ចុ�្្នារាជរោ្ឋ ភបិាលបា្ព�មូល

ផតៃុ ំពគ�ក់ ល៉ែ ងំទាងំអស់ ទាងំកនាុង ្ិងវពរៅព�វទស វដើម្រីមួគានា

ខ្រកសាឯករាជ្យភា្ អធិ�វតយ្យភា្ �ូរណភា្ខដ្ដីឱ្យ

បា្គតម់ុត តាមការកំណតរ់�ស់រដ្ឋធមមា្ុញ្ញ  ្ិងខ្រកសា

ស្តៃភិា្ ្ិងស្ថិរភា្្វយបាយ ស្តៃិសុែ សណាតៃ �ធ់ានា �់

សង្គមឱ្យបា្រ រឹង៉ពំគ�ស់ា្ថ ្ភា្  ្ ិងពគ�ក់ាលៈវទសៈ

ទាងំអស់ វហើយបា្កំ្ុងអ្ុេតតៃ្យ៍ោ ងសកមមា�ំផុត្ូេ

កមមាេធិី្ វយបាយរ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ិងយុទ្ធសា្រសតៃ

ចតុវកាណដំណាកក់ាលទី៤ វធវើយោ ងណាឱ្យសវពមចបា្

វជាគជយ័ សំវៅរុញនាវាកម្ពុជាឱ្យកាលែ យវៅជាព�វទស

ខដល៉្ការវជឿ្វលឿ្ ៉្េឌ្ឍ្ភា្ដូច�ណាតៃ ព�វទស

វៅកនាុងត�ំ្ ់ជាសង្គមមយួព�ក�វោយេឌ្ឍ្ភា្គាមា ្

ការេលិពតេ�ម់កេញិ្ូេស្រងា្គ ម  រ��ព�ល័យ្ូជសាស្ ៍

្ិងការខ�កបាកថ់ផទាកនាុងជាតិដូច្ីអតីតកាលវទៀតវេើយ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្វសនាើឱ្យកមាួយៗទាងំអស់ 

ពតរូេែិតែំវរៀ្សូពត  វគារ្ចបា�រ់�ស់ព�វទសជ�ោុ្  ្ិង

វគារ្េ ិ្ យ័រ�ស់សកលេទិយាល័យ  ខ្រកសាទំនាកទ់ំ្ង

មតិតៃភា្ សាមគ្គីភា្ជាមយួ្រឹងមតិតៃរមួជំនា្ខ់ដលបា្វៅ

សិកសាទាងំអស់គានា  វោយអ្ុេតតៃ្ឱ៍្យបា្លអា្ូេសុភាសិតខែមារ

វោលថ្ "វៅផទារះ ត៉ៃ យទីថទ វៅថព្ ត៉ៃ យខតមយួ" វហើយ

កសូ៏មយកចិតតៃទុកោកដ់ល់ការកសាងទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្

ជាមយួ្រឹង្ិស្សតិកម្ពុជាខដលកំ្ ុងសិកសាវៅទីវនារះ ក៏

ដូចជាព�ជាជ្កម្ពុជាខដលកំ្ុងរស់វៅវធវើការងារវៅ

ព�វទសជ�ោុ្ កសាងទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្ជាមយួ្រឹង�ណាតៃ

្ិស្សតិរ�ស់ព�វទសជ�ោុ្ ្ិង្ិស្សតិខដលមក្ីព�វទស

នានា។ ជាងវ្រះវៅវទៀត សូមកមាួយៗខ្រកសាឱ្យបា្្ូេ

ទំវ្ៀមទំលា� ់ព�ថ្ណីរ�ស់កម្ពុជា វដើម្ជីាកិតតៃិយសរ�ស់

កមាួយៗផ្ទា ល់ផង រ�ស់ពគរួសារវយើងផង រ�ស់សា្ថ �័្ ខដល

កមាួយៗបា្�ំវ្ញការងារផង កដូ៏ចជាសព៉�ព់�វទសជាតិ

ទាងំមូលផង។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ព�សិទ្្ធ រជូ្កមាួយៗទាងំ-

អស់វៅវរៀ្៉្សុែភា្លអា�រ�ិូរណ៍ ្ ិងវរៀ្សូពតឱ្យ

ទទួលបា្សញ្្ញ �ពត ្ិង៉្្ិវទទាសលអា ពតេ�ម់ក�្តៃ

វេ្ការោរ កសាងព�វទសជាតិ នាវ្លអនាគត៕

(អត្ថ�ទ៖  វលាក ្ុត សច្ចៈ រូ�ភា្៖ វលាក គង ់យោ រ ី្ )

វ�ក្ខជ្ជយ័លាភអីាហារូ�ករណ៍ទាងំ២៤នាក់
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សមរេតៃចព្រធា្ព្រឹទ្ធសភាអ្ុញ្ញា តឱ្យឯកអគគាោជទូតជ្រ៉ុ្
ច�ូជួ្រសមរេតៃងការគួរសរេ ្ិងជពម្្រលា

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៩:០០

នាទី សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម 

Hidehisa HORINOUCHI ឯកអគ្គរាជទូតេសិាមញ្ញ  ្ិង

វ្ញសមត្ថភា្ថ្ព�វទសជ�ោុ្ ព�ចាពំ្រះរាជាណាចពក-

កម្ពុជា ចូលជួ�សខមតៃងការគួរសម ្ិងជព៉�លា វៅេ ិ៉ ្

ព រ្ឹទ្ធសភា។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម Hidehisa HORINOUCHI

បា្ខ្លែងអំណរគុណចំវោរះសវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ

ឈុ ំ ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា  ខដលបា្ចំណាយវ្លវេលាដ៏

៉្តថមលែអ្ុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម ចូលជួ�សខមតៃងការគួរសម 

្ិងជព៉�លានាវ្លវ្រះ។ 

ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរាជទូតបា្កតស់ ្៉គ ល់ថ្ កនាុងអំេុង

វ្លវ�សកកមមាការទូតរ�ស់ឯកឧតតៃមវៅព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជា  ឯកឧតតៃមទទួលបា្វជាគជយ័កវ៏ោយសារ

ខត៉្ការគាពំទ្ីព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ិង

ពគ�ស់ា្ថ �័្ ជាតិ ខដលជំរុញឱ្យទំនាកទ់ំ្ ង ្ ិងកិច្ចសហ-

ព�តិ�តតៃកិាររវាងព�វទសទាងំ្ីរកម្ពុជា-ជ�ោុ្៉្ការរកី

ចវពមើ្ ។ ជាមយួគានា វ្រះ ឯកឧត្មកប៏ា្សខមង្្ូេវសចក្ី

រកីរាយជាខាលែ ងំវោយវ�ើញថ្ វសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា៉្ការរកី

ចវពមើ្  ្ិងអភេិឌ្ឍ្យ៍ោ ងឆ្�រ់ហ័ស កនាុងវនារះ៉្កវំណើ ្

យោ ងខាលែ ងំវលើេស័ិយេ ិ្ ិវយគ ោណិជជកមមា ្ិងវទសចរណ៍ 

វពកាមការដរឹកនារំ�ស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា 

ហ៊ុ្ មស្ នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរាជទូតបា្�ញ្ជ កថ់្  វទារះ�ីជាឯកឧតតៃម

ពតរូេទទួលតួនាទី្មាីជាឯកអគ្គរាជទូតជ�ោុ្ព�ចាពំ�វទស

ហូេងក់វ៏ោយ កឯ៏កឧតតៃមវៅខត�្តៃគាពំទទាងំសាមា រតី ្ិង

ទំនាកទ់ំ្ងលអាជាមយួ្រឹងព�វទសកម្ពុជាដខដល។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងកនាុង

នាមសវមតៃចផ្ទា ល់ សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្

សខមតៃង្ូេការវកាតសរវសើរ ្ិងវាយតថមលែែ្ពស់ចវំោរះវជាគ-

ជយ័ថ្វ�សកកមមាការទូតរ�ស់ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរាជទូត វៅ

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ខដលបា្រមួចំខណក្ពងរឹង្ពងីក

កិច្ចសហព�តិ�តតៃកិាររវាងព�វទស ្ិងព�ជាជ្ទាងំ្ីរ ឱ្យ

ទទួលបា្ផលព�វយជ្ដ៍ធ៏វំធងវៅេញិវៅមក។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្កតស់ ្៉គ ល់វ�ើញថ្ 

ឯកឧតតៃម ្ិងសា្ថ ្ទូតថ្ព�វទសជ�ោុ្ព�ចាពំ្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជា  បា្�ំវ្ញភារកិច្ចយោ ងលអាព�វសើរ  ្ិង៉្

កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការ  ្ិងទំនាកទ់ំ្ ងលអាជាមយួ្រឹងថ្នា ក់

ដរឹកនា ំម្រ្តៃីពគ�លំ់ោ�ថ់្នា ក ់្ិងជាមយួ្រឹងពកសួង សា្ថ �័្

អាជាញា ធរ វែតតៃ ពករុង ជា្ិវសសជាមយួ្រឹងព�ជាជ្កម្ពុជា។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្  កនាុងអាណតតៃិ

រ�ស់ឯកឧតតៃម ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាទទួលបា្សមទិ្ធ-

ផលជាវពចើ្ដូចជា៖ ជំ្ួយឥតសំណង កម្ចសីម្ទា្ ្ិង

ជំ្ួយ�វច្ចកវទស  ខដលផតៃល់វោយរោ្ឋ ភបិាលជ�ោុ្។ 

ទ្ទារឹម រ្ឹងវ្រះឯកឧតតៃមកប៏ា្ជំរុញឱ្យ៉្កំវណើ ្េ ិ្ ិវយគ

ោណិជជកមមា ្ិងវទសចរណ៍រវាងព�វទសទាងំ្ីរ ព្មទាងំ

ឯកឧតតៃម Hidehisa HORINOUCHI ្ិងសវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុំ
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ជំរុញឱ្យ៉្ការផ្លែ ស់�តៃូរេ�្ធម ៌សិល្ៈ កីឡា អ�រ់ ំជា

្ិវសសការផ្លែ ស់�តៃូររវាងព�ជាជ្ ្ ិងព�ជាជ្ ការផ្លែ ស់-

�តៃូររវាងយុេជ្ ្ិងយុេជ្ដទូ៏លំទូលាយ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្សខមតៃង្ូេវសចកតៃីវ្ញ

ចិតតៃ ្ិងវាយតថមលែែ្ពស់�ំផុតចវំោរះចំណងមតិតៃភា្ ្ិងកិច្ច

សហព�តិ�តតៃកិារដល៏អារវាងព�ជាជ្  ្ិងព�វទសទាងំ្ីរ 

ខដល៉្ការរកីចវពមើ្ ឥតឈ�ឈ់រវលើពគ�េ់ស័ិយ។ 

ទំនាកទ់ំ្ ងលអាវ្រះ ខសតៃងវេើងតាមរយៈការផ្លែ ស់�តៃូរទស្ស្-

កិច្ចវៅេញិវៅមករវាងថ្នា កដ់រឹកនាជំា្ែ់្ពស់ថ្ព�វទស

ទាងំ្ីរ ្ិងម្រ្តៃីពគ�ក់ពមតិជាញរឹកញា�។់

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងកនាុងនាមព�ជាជ្កម្ពុជា សវមតៃច

ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ្លែងអំណរគុណដព៏ជាលវពរៅចំវោរះ

ជំ្ួយឥតសំណង ឥណទា្សម្ទា្ដថ៏ ល្ែថ្លែ រ�ស់រាជរោ្ឋ -

ភបិាល ្ ិងព�ជាជ្ជ�ោុ្។ ជំ្ួយជ�ោុ្៉្អត្ថព�វយជ្៍

ដធ៏ំវធង វដើម្អីភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ចសង្គម ្ិងជួយ�វលើកកម្ពស់

ជេីភា្រស់វៅរ�ស់ព�ជាជ្កម្ពុជា។ ទ្ទារឹមគានា វ្រះសវមតៃច

កប៏ា្អរគុណចវំោរះជំ្ួយគាពំទដល់ដំវណើ រការវបារះវឆ្នា ត

វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  ្ ិងជំ្ួយសព៉�ស់ាលាកតៃី

ខែមារពកហម។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ្លែង

អំណរគុណដព៏ជាលវពរៅចំវោរះឯកឧតតៃមខដលបា្វធវើឱ្យ

ទំនាកទ់ំ្ង ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការដល៏អាជាមយួ្រឹងព រ្ឹទ្ធ-

សភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វហើយសវមតៃច រ្ឹងវពតៀម

ែលែួ្ជា្ិច្ច�្តៃវធវើកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការដជិ៏តសនាិទ្ធជាមយួ្រឹង

ឯកអគ្គរាជទូតជ�ោុ្្មាី ្ិងសា្ថ ្ទូតជ�ោុ្ព�ចាកំម្ពុជា វដើម្ី

រមួចខំណក្ពងរឹង្ពងីកចំណងមតិតៃភា្ ្ ិងកិច្ចសហព�តិ-

�តតៃកិារនាមំក្ូេផលព�វយជ្វ៍ៅេញិវៅមកជូ្ព�ជា-

ជ្ ្ិងព�វទសទាងំ្ីរ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ព�សិទ្្ធ រជូ្ឯកឧតតៃម 

Hidehisa HORINOUCHI សូម៉្សុែភា្លអា�រ�ិូរណ៍

្ិងទទួលបា្វជាគជយ័ពគ�ភ់ារកិច្ច៕

(អត្ថ�ទ ៖ វលាក ្ុត សច្ចៈ រូ�ភា្៖ វលាក គរឹម សិទ្ធី)

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំ្តរ�ូអ្ុសសាេរយីជាមយួឯកឧតតៃម Hidehisa HORINOUCHI

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ�សេនាការ
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សមរេតៃចព្រធា្ព្រឹទ្ធសភាទទួ�ជួ្រសវន្ការជារួេយ្រឹងម�ខាធិការ
រេជ្រិេ្រក្សករុេមាុយ្មីសតៃន្សាធារណរដ្ឋសងគារេ្ិយរេមវៀតណារេ

នារវសៀលថ្ងៃច្ទា ៤វរាច ខែពសា្ណ៍ ឆ្នា កុំរ ឯកស័ក 

្.ស.២៥៦៣ ពតរូេ រ្ឹងថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលា

វ ោ៉ ង១៥:០០នាទី វៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា សវមតៃចេ�ិុលវសនា-

ភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពក-

កម្ពុជា បា្ទទួលជួ�សេនាការជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម មងវៀ្ 

វ៉ា្់មណ្ (NGUYEN VAN NEN) វលខាធិការមជ្មិ

�ក្សកុមមាុយ្ីសតៃ  ្ិងជាព�ធា្ែុទទាកាល័យមជ្មិ�ក្ស

កុមមាុយ្ីសតៃវេៀតណាម  កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតៃមដរឹកនា ំ

គណៈព�តិភូមក�ំវ្ញទស្ស្កិច្ច  វៅព្រះរាជាណាចពក-

កម្ពុជា។ 

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា  ្ ិងព�ជាជ្កម្ពុជា  សវមតៃចេ�ិុល-

វសនាភកតៃី  សាយ  ឈុ ំ បា្សខមតៃង្ូេមវនាសវញ្ចតនា

ស�បាយ ្ិងសាវ គម្ដ៍ក៏កវ់រៅតៃ �ំផុតចវំោរះឯកឧតតៃម ្ិង

គណៈព�តិភូ ខដលបា្អវញជ ើញមក�ំវ្ញទស្ស្កិច្ចវៅ

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។  សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា៉្

សង្រឹមយោ ងមុត៉ថំ្ តាមរយៈដំវណើ រទស្ស្កិច្ចរ�ស់

ឯកឧតតៃមនាឱកាសវ្រះ គឺ្ិតជាបា្រមួចំខណកយោ ងធំវធង

កនាុងការ្ពងរឹង ្ិង្ពងីក្ូេទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្ សាមគ្គីភា្ 

្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងរោ្ឋ ភបិាល  ្ ិងព�ជាជ្ថ្

ព�វទសទាងំ្ីរ ខដល៉្តាងំ្ីយូរលងណ់ាស់មកវហើយ។ 

នាឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម មងវៀ្ វ៉ា្់មណ្ បា្ខ្លែង

អំណរគុណចំវោរះសវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា  ខដលបា្ 

ចំណាយវ្លដ៏៉ ្តថមលែអ្ុញ្្ញ តឱ្យគណៈព�តិភូចូល

ជ�ួសខមតៃងការគួរសមនាវ្លវ្រះ។ វឆលែៀតកនាុងឱកាសវនារះ 

ឯកឧតតៃមកប៏ា្ោនំាំ្ ូេការសួរសុែទុក្្ខ ីវលាកជំទាេព�ធា្

រដ្ឋសភា ្ិងថ្នា កដ់រឹកនាថំ្ព�វទសវេៀតណាម ជូ្ចំវោរះ

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា កដូ៏ចជាថ្នា កដ់រឹកនា ំស៉ជិក 

ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតៃម មងវៀ្ វ៉ា្់មណ្ បា្សខមតៃង្ូេការអ�អរ-

សាទរចំវោរះការរកីចវពមើ្  ្ិងការអភេិឌ្ឍយោ ងឆ្�រ់ហ័ស 

វលើពគ�េ់ស័ិយរ�ស់ព�វទសកម្ពុជា វពកាមការដរឹកនារំ�ស់

រាជរោ្ឋ ភបិាល ព្រឹទ្ធសភា ្ិងរដ្ឋសភាកម្ពុជាផងខដរ។

ឯកឧតតៃម មងវៀ្ វ៉ា្់មណ្ បា្សខម្ង្ូេវសចកតៃី

រកីរាយវោយវមើលវ�ើញព�វទសទាងំ្ីរ ៉ ្ទំនាកទ់ំ្ង

្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការលអាជាមយួគានា ព�ក�វោយចីរភា្

្ិងស្ថិរភា្។  ឯកឧតតៃមកប៏ា្សខម្ង្ូេវសចកតៃីរកីរាយ 

ផងខដរចំវោរះរដ្ឋសភាវេៀតណាម  ្ិងព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា 

ខដល៉្ទំនាកទ់ំ្ង ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារលអា ទាងំកនាុង

ពក�ែណ័្ឌ វទវភាគី  ្ ហុភាគី  ្ ិងការចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ

អ្តៃរជាតិនានា ដូចជា APU, AIPA ។ល។ 

ឯកឧតតៃម មងវៀ្ វ៉ា្់មណ្ បា្សខមតៃង្ូេការវកាត

សរវសីរ ្ិងការែិតែំព�រឹងខព�ងរ�ស់រោ្ឋ ភបិាល ្ិងសា្ថ �័្

ោក់្ ័្ ្ធ ចំវោរះការងារវបារះ�វងា្គ លព្ំខដ្ �វងា្គ លែណ្ឌ

សី៉រវាងព�វទសទាងំ្ីរ។ ឯកឧតតៃមកប៏ា្ខ្លែងអំណរ-

គុណចំវោរះថ្នា កដ់រឹកនាជំា្ែ់្ពស់ថ្ព�វទសទាងំ្ីរ ខដល

ឯកឧតតៃម វងវៀ្ វាោ ្វ់ណ្ ្ិងសវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុំ
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បា្ជួយ�ជំរុញដល់សា្ថ �័្ ោក់្ ័្ ្ធ ឈា្ដល់ការចុរះហត្ថ-

វលខាវលើឯកសារទទួលសា្គ ល់ការវបារះ�វងា្គ លព្ំខដ្ ្ិង

�វងា្គ លែណ្ឌ សី៉ ខដល្រឹងព�ព រ្ឹតតៃវៅវពកាមអធិ�តីភា្ 

នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីថ្ព�វទសទាងំ្ីរ នាខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ខាងមុែវ្រះ។

ឯកឧតតៃម  មងវៀ្  វ៉ា្់មណ្  បា្ខ្លែងអំណរគុណ

ចវំោរះព�ជាជ្កម្ពុជា ខដលបា្ជួយ�ព�ជាជ្វេៀតណាម

កនាុងវ្លខដលព�វទសវេៀតណាមជ�ួការលំបាក។  ជាមយួ

គានា វ្រះ ឯកឧតតៃមសង្រឹមវជឿជាកថ់្ វពកាមការដរឹកនារំ�ស់ 

ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ្ ិងរាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា ចំណងមតិតៃភា្

្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិាររវាងព�វទសទាងំ្ីរ រ្ឹងកា្ខ់ត 

រ រឹង៉ខំ្មវទៀត។ 

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្ខ្លែងអំណរគុណ

ចវំោរះព�សាស្ដ៍ថ៏ ល្ែថ្លែ រ�ស់ឯកឧតតៃម មងវៀ្ វ៉ា្់មណ្  

ខដលបា្ខ្លែងសរវសើរអំ្ ីទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្ សាមគ្គីភា្

្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការដល៏អាព�ថ្រវាងព�ជាជ្ ថ្ព�វទស

ទាងំ្ីរ កដូ៏ចជាការរកីចវពមើ្ រ�ស់ព�វទសកម្ពុជានាវ្ល

�ច្ចុ�្្នា។ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្សខមតៃង្ូេវសចកតៃី

រកីរាយខដលបា្វមើលវ�ើញ្ូេទំនាកទ់ំ្ ងសាមគ្គីភា្

មតិតៃភា្ ្ ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងរោ្ឋ ភបិាល កងទ័្

្ិងព�ជាជ្ថ្ព�វទសទាងំ្ីរ  ៉ ្ការរកីចវពមើ្ ជា�្តៃ

�នាទា �។់ ការរកីចវពមើ្ វ្រះ បា្ខសតៃងវេើងតាមរយៈ ការ

ផ្លែ ស់�តៃូរដំវណើ រទស្ស្ិច្ចវៅេញិវៅមករវាងថ្នា កដ់រឹកនាំ

កំ្ូល ថ្នា កដ់រឹកនាជំា្ែ់្ពស់ ថ្នា កដ់រឹកនាតំាមពកសួង សា្ថ �័្

អង្គការមហាជ្  កដូ៏ចជាការផ្លែ ស់�តៃូររវាងព�ជាជ្  ្ិង

ព�ជាជ្ថ្ព�វទសទាងំ្ីរ កដូ៏ចជាការគាពំទគានា កនាុងពក�-

ែណ័្ឌ  ថ្កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការវេទិកាអ្តៃរជាតិនានា។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងព�ជាជ្កម្ពុជា សវមតៃចព�ធា្

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ្លែងអំណរគុណ  ្ ិងដរឹងគុណជា្ិច្ចចំវោរះ

�ក្ស រដ្ឋ កងទ័្  ្ិងព�ជាជ្វេៀតណាម ខដលខតងខតជួយ�

ឧ�ត្ថម្ភគាពំទដល់�ុ្វវហតុដព៏តរឹមពតរូេរ�ស់ព�ជាជ្កម្ពុជា

កនាុងពគ�ដំ់ណាកក់ាល។  ព�វទសកម្ពុជាសូមវ�តៃជាញា រកសា

វគាលជំហរឥតងាកវរ្ូេការ្ពងរឹង  ្ ិង្ពងីក្ូេចំណង

សាមគ្គីភា្ មតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងព�ជាជ្ 

្ិងព�វទសទាងំ្ីរ វពកាមោក្យវសាលែ ក អនាកភូមផិងលអា មតិតៃ-

ភា្ជាព�ថ្ណី កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការពគ�េ់ស័ិយ ្ ិងយូរ

អខងវង។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្  ព រ្ឹទ្ធសភា

កម្ពុជាសូមគាពំទទាងំពសរុង្ូេរាល់កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការ

រវាងរោ្ឋ ភបិាល ថ្ព�វទសទាងំ្ីរ ្ិងចាតទុ់កលទ្ធផល

ទិដ្ឋភា្គណៈព�តិភវូេៀតណាម ស៉ជិក ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងថ្នា កដ់រឹកនាអំគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា កនាុងជំ្ួ�សេនាការ
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ដធ៏វំធងទាងំវ្រះ  គឺជាមូលោ្ឋ ្ពគរឹរះខដលធានាដល់ការ

ខ្រកសាស្តៃិភា្  ស្ថិរភា្  ្ិងការអភេិឌ្ឍវៅកម្ពុជាទាងំ

កនាុងវ្ល�ច្ចុ�្្នា ្ ិងវៅអនាគត។ កនាុងវនារះ ព រ្ឹទ្ធសភាសូម

គាពំទទាងំពសរុង្ូេការ្ិភាកសា  ្ិងវបារះ�វងា្គ លព្ំខដ្

្ិង�វងា្គ លែណ្ឌ សី៉រវាងព�វទសទាងំ្ីរ ្ ិង�្តៃវលើក

ទរឹកចិតតៃឱ្យរោ្ឋ ភបិាល  ថ្ព�វទសទាងំ្ីរ វោរះពសាយ�ញ្ហា

ព្ំខដ្ឱ្យបា្ឆ្� ់ វៅតាមលទ្ធភា្ខដលអាចវធវើបា្ 

វដើម្កីសាងតំ�្ព់្ំខដ្ថ្ព�វទសទាងំ្ីរវ្រះ ឱ្យកាលែ យ

វៅជាព្ំខដ្ស្តៃភិា្ ស្ថិរភា្ មតិតៃភា្ កិច្ចសហព�តិ-

�តតៃិការ  ្ិងអភេិឌ្ឍ្ ៍ វដើម្ទុីកជាមរតកសព៉�កូ់្វៅ

ទាងំជំនា្វ់្រះ ្ិងជំនា្វ់ពកាយ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា

៉្ទំនាកទ់ំ្ ង ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការយោ ងលអាជាមយួ

្រឹងរដ្ឋសភាវេៀតណាម ទាងំកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារវទវភាគី

្ហុភាគី កនាុងពក�ែណ័្ឌ តំ�្ ់្ិងអ្តៃរជាតិ ដូចជាAIPA,

APF, IPU ្ិង CLV ជាវដើម។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្

ខ្លែងអំណរគុណយោ ងពជាលវពរៅដល់រដ្ឋសភាវេៀតណាម 

ខដលខតងខតផតៃល់ជំ្ួយឧ�ត្ថម្ភជាស ្៉ភ រដល់ព រ្ឹទ្ធសភា

កម្ពុជា វឆលែើយត�វៅតាមសំណូម្ររ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា។

តាមរយៈជំ្ ួយឧ�ត្ថម្ភទាងំវនារះ   ្ិតជាបា្រមួចំខណក

ដល់ការជួយ�វលើកកម្ពស់សមត្ថភា្សា្ថ �័្  ្ិងវលើកកម្ពស់ 

សមត្ថភា្ម្រ្តៃីរាជការ ថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ រ្ឹងកំ្ុងវព�ើពបាស់្ូេជំ្ួយឧ�ត្ថម្ភទាងំអស់

វនារះ ព�ក�វោយព�សិទ្ធភា្ ្ិងការទទួលែុសពតរូេ។

តាមរយៈគណៈព�តិភូ  សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្

ផ្តៃ វំផញាើ្ូេការសួរសុែទុក្ខចវំោរះវលាកជំទាេព�ធា្រដ្ឋសភា 

វេៀតណាម  វោយវសចកតៃីវគារ្ រ្ឹករលំរឹក  ្ ិងរា�អ់ា្ដ៏

ែ្ពងែ់្ពស់។  ជាមយួគានា វ្រះ  សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្

សខមតៃង្ូេការអ�អរសាទរ ្ិងវាយតថមលែែ្ពស់ចវំោរះសមទិ្ធ-

ផលដធ៏ំវធង ខដលព�ជាជ្វេៀតណាមសវពមចបា្ វពកាម

ការដរឹកនាដំភ៏លែសឺាវ ងរ�ស់�ក្សកុមមាុយ្ីសតៃវេៀតណាម ខដល

៉្ឯកឧតតៃម មងវៀ្ ភូពតរុង ជាអគ្គវលខាធិការ ្ិងសូម

ព�សិទ្្ធ រជូ្�ក្ស រោ្ឋ ភបិាល កងទ័្  ្ិងព�ជាជ្វេៀត-

ណាមសវពមចបា្ជយ័ជមនារះ កនាុង�ុ្វវហតុផ្លែ ស់�តៃូរ្មា ីវដើម្ី

កសាងព�វទសវេៀតណាម វៅជាព�វទសឧសសាហកមមា

វជឿ្វលឿ្ពស�តាមទិសវៅខដលមហាស្នាិបាតវលើក

ទី១២រ�ស់�ក្សកុមមាុយ្ីសតៃវេៀតណាមបា្កំណត។់

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ព�សិទ្ធ្រជូ្គណៈព�តិភូ

សូមឱ្យ៉្សុែភា្លអា�រ�ូិរណ៍  �ំវ្ញទស្ស្កិច្ចវៅ

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាព�ក�វោយវជាគជយ័៕

(អត្ថ�ទ ៖ វលាក ្ុត សច្ចៈ រូ�ភា្៖ វលាក គរឹម សិទ្ធី)

សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ្តរូ�អ្ុសសាេរយីជាមយួគណៈព�តិភូសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម
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សករេមាភា្ថ្នោ ក់ដរឹកន្ពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំា�ជារេួយ្រឹង
ព្រជា្�រដ្ឋ ្ិងចូ�ររួេ្ិធមីម្្សងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃវៅរ ៍ទី២៧ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្្ិធី�ូជាស្
ឯកឧតតៃម ឡាយ អុមី្ិសទិ្ធ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា វៅខាងមុែ
េតតៃ�ទុមេតី ស្ថិតកនាុងសងា្ក តច់តុមុែ ែណ្ឌ ដូ្វ្ញ រាជធា្ី
ភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ សវម្ច
េ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ដរឹកនាំ
គណៈព�តិភូព រ្ឹទ្ធសភាថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  អវញជ ើញ
ោកកូ់វរា្ផ្្ក  ្ិងវគារ្េញិ្្ញ ណក្្ខ ្ធស្វលាកជំទាេ សុរឹង 
សុមីយតុ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា វៅេតតៃ
�ទុមេតី ស្ថិតកនាុងសងា្ក តច់តុមុែ ែណ្ឌ ដូ្វ្ញ រាជធា្ី
ភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃច្ទា ទី២៩ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធ�ីូជាស្
វលាកជំទាេ សុរឹង សុមីយតុ ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ្ិងជា
វលខាធិការគណៈកមមាការ  អ�រ់ ំ យុេជ្  កីឡា  ធមមាការ 
សាសនា េ�្ធម ៌េចិិពតសិល្ៈ ្ិងវទសចរណ៍ ថ្ព រ្ឹទ្ធសភា 
(គណៈកមមាការទី៧) វៅខាងមែុេតតៃ�ទុមេតី ស្ថិតកនាុងសងា្ក ត់
ចតុមែុ ែណ្ឌ ដូ្វ្ញ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃវៅរ ៍ទី៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញចុរះ្ិ្ិត្យ្ីជេីភា្រស់វៅ 
ការព�ក�ការងារ ្ិងមុែរ�រព�ចាថំ្ងៃរ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋ 
ព្មទាងំជ�ួសំវណរះសំណាល  សួរសុែទុក្ខ�ង�អាូ្ព�ជា-
្លរដ្ឋ  វៅភូមខិព្កតាវៅ  កនាុងសងា្ក តខ់ព្កពបា  ែណ្ឌ
ចបារអំវៅ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី៤ ខែសីហា ឆ្នា  ំ២០១៩ សវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា ្ិងវលាកជំទាេ បា្អវញជ ើញខលងកូ្ពតី 
ចូលកនាុងអូរធមមាជាតិ  ស្ថិតវៅភូមដិំណាកក់វការះ  កនាុង�ុំ
សំវរាងវលើ ពសរុកអង្គសនាួល វែតតៃកណាតៃ ល។
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សករេមាភា្ថ្នោ ក់ដរឹកន្ពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំា�ជារេួយ្រឹង
ព្រជា្�រដ្ឋ ្ិងចូ�ររួេ្ិធមីម្្សងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃច្ទា ទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា បា្ទទួលជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ
្រឹងស៉ជិក ស៉ជិកា ស៉គមមតិតៃត្រ្តៃកីរ ខដលជាអតីត
អនាក្ិ្ ្្ធ�ទវភលែង អតីតអនាកត្រ្តៃីករ ពគរូតូរ្យត្រ្តៃី ្ិងសិល្ករ 
សិល្ការ ិ្ ីខដល៉្អាជី្ជាអនាកត្រ្តៃីពគ�ជំ់នាញចំ្ួ្ 
៤០រូ� វៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាលាងៃ ចថ្ងៃអងា្គ រ ទី៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញសួរសុែទុក្ខឯកឧតតៃមព រ្ឹទា្ធ ចារ្យ 
្រ៊ូ ថង អតីតព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជា
ទីព�រឹកសាសវមច្ ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺវៅវគហ-
ោ្ឋ ្ ស្ថិតកនាុងសងា្ក ត�់រឹងវកងកង១ ែណ្ឌ ចំការម្ រាជធា្ី
ភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃ្ុធ  ទី៧  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩  សវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញសួរសុែទុក្ខឯកឧតតៃម មសុើយ 
មកវ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ 
វៅម្ទាីរវ្ទ្យមតិតៃភា្ខែមារ សូវេៀត។

2នារវសៀលថ្ងៃវៅរ ៍ ទី១៧  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាល 
្ិងសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ ្ិងអាជាញា ធរភូមវិដើមគរ សងា្ក ត់
វពជាយចងាវ រ ែណ្ឌ វពជាយចងាវ រ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃអងា្គ រ ទី២០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញជ�ួសំវណរះសំណាល ្ិង
សួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ កងក ល៉ែ ងំ ្ិងអាជាញា ធរសងា្ក ត់
្្សាងំ ែណ្ឌ ខព្កវៅនា  រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃវៅរ ៍ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធី�ញ្ចុ រះ
ស្ឯកឧតតៃម មសុើយ មកវ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា វៅេតតៃ
ឧតតៃមរតនារាម វៅេតតៃអូរវចង ស្ថិតកនាុងភូមតិាអង �ុំតាអង 
ពសរុកកូ្មុ ំវែតតៃរត្គិរ។ី
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សករេមាភា្ថ្នោ ក់ដរឹកន្ពំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំា�ជារេួយ្រឹង
ព្រជា្�រដ្ឋ ្ិងចូ�ររួេ្ិធមីម្្សងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ សវមតៃច

េ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញជ�ួសំវណរះសំណាល សួរសុែ

ទុក្ខ ្ិង្ិសាអាហារថ្ងៃពតងជ់ាមយួ រ្ឹងអាជាញា ធរសងា្ក តវ់សានា  

ែណ្ឌ កំ�ូល រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១៤  ទី១៦  ទី១៩  ្ ិងទី២១  ខែសីហា  ឆ្នា ំ

២០១៩ ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ អ្ុព�ធា្ទី២ ព រ្ឹទ្ធសភា 

្ិងជាព�ធា្ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំូមភិាគទី៣ 

បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា

�ុំ ព�ធា្�ោុសតៃិ៍រដ្ឋបាល ្ិងវសមាៀ្�ំុ សរ�ុចំ្ួ្៦៣៦

នាក ់ទូទាងំពសរុកវលើកខដក ពសរុកវកៀ្សាវ យ ពសរុកវការះធំ 

ពសរុកសាអា ង  ពសរុកែសាចក់ណាតៃ ល  ពសរុកលាវ ឯម  ្ ិងពករុង

តាវ ម្ា  វែតតៃកណាតៃ ល។

2នាព្រឹកថ្ងៃអងា្គ រ ទី២០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

មទ្ ង្ អ្ុព�ធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញសួរសុែ

ទុក្ខឯកឧតតៃមព រ្ឹទា្ធ ចារ្យ ្ូ៊រ ថង ទពី�រឹកសាសវមច្ព�ធា្

ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាអតីតព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា 

ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ  វៅម្ទាីរវ្ទ្យកាល់ខមោត 

រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នារវសៀលថ្ងៃសុពក  ទី២៣  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម មទ្ ង្ អ្ុព�ធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ដរឹកនាំ

គណៈព�តិភូព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អវញជ ើញ

ោកកូ់វរា្ផ្្ក  ្ិងវគារ្េញិ្្ញ ណក្ខ្្ធស្ឯកឧតតៃម មសុើយ 

មកវ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា វៅវគហោ្ឋ ្វលែ១១៨ ភូមិ

វទសអ្លែុង សងា្ក ត�់រឹងកខ្្សង ពករុងបា្លុង វែតតៃរត្គិរ៕ី
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មលាកជំទាវ សុរឹង សុមីយតុ សម្ជិកាព្រឹទ្ធសភាទទ�ួរេរណភា្

ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ៉្វសចកតៃី
វសាយសាតៃ យ វពកៀមពកំជាទី�ំផុត វោយវលាកជំទាេ សុរឹង 
សុមីយតុ ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ្ិងជាវលខាធិការគណៈ-
កមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ទទួលមរណភា្កាល្ីថ្ងៃ្ុធ  
ទី២៧ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង១០:០០នាទីព រ្ឹក 
កនាុងជនាមា យុ៧១ឆ្នា  ំវោយវរាគាោធ។ 

ស្រ�ស់វលាកជំទាេ ពតរូេបា្តម្កល់ទុកវធវើ�ុណ្យទក្ខ-ិ
ណា្ុ�្ទា្តាមព�ថ្ណីសាសនាចា�់្ ីថ្ងៃទី២៧ ដល់
ថ្ងៃទី២៩  ខែកក្កោ  ឆ្នា ២ំ០១៩  វៅេតតៃ�ទុមេតី  ស្ថិតកនាុង
សងា្ក តច់តុមុែ ែណ្ឌ ដូ្វ្ញ រាជធា្ីភនាវំ្ញ៕

វលាកជំទាេ សុរឹង សុមីយតុ វកើតវៅថ្ងៃទី៣ ខែេចិ្ិកា 
ឆ្នា ១ំ៩៤៩ វៅភូមសិទារឹង្មាី �ុសំាវ យដង្គ ំពករុងវសៀមរា� វែតតៃ
វសៀមរា� ខដល៉្វលាកឳ្ុកវឈាមា រះ យ្ិរ សុរឹង ្ិង
អនាក ត៉ៃ យវឈាមា រះ យមី អុមីង។ វលាកជំទាេ សុរឹង សុមីយតុ 
៉្�ង�អាូ្�វង្កើតចំ្ួ្៣នាក ់(ព�រុស២នាក)់ គឺវលាក 
យ្ិរ តុង ្ិងវលាក យ្ិរ មរឿ្។

កាលេយ័កុ៉រភា្ កុ៉រ ីសុរឹង សុមីយតុ បា្ចូលសិកសា
វៅសាលា�ឋមសិកសាវសៀមរា�ពករុង  �នាទា �ម់កបា្�្តៃ
ការសិកសាវៅេទិយាល័យសុរយិេរ មា័្ ទី២ ្ ិង�ញ្ច�ម់ហាេទិយា-
ល័យគរុវកាសល្យ  �នាទា �ម់កវលាកជំទាេបា្វធវើជាពគរូ
�វពងៀ្វៅសាលា�ឋមសិកសាពសរុក្ួក  វែតតៃវសៀមរា�
រហូតដល់ព�វទសធាលែ កក់នាុងរ��ព�ល័យ្ូជសាស្ ៍្ ិងបា្
រស់វៅកនាុងរ��ដវ៏ ម្ា ងងរឹតវ្រះ ដូចព�ជា្លរដ្ឋទូវៅខដរ។

ព្រវតតៃិសមង្ខ្រន្ការសកិសា
ឆ្នា ១ំ៩៦៦ ទទួលសញ្្ញ �ពតគរុវកាសល្យ

ឆ្នា ១ំ៩៧៣-១៩៧៤  ចូលរមួអ�រ់យុំេជ្វពរៅសាលា
វៅព�វទសអុីពសាខអល៊

ឆ្នា ១ំ៩៨៤-១៩៨៥ ទទួលសញ្្ញ �ពតចបា� ់្ិងរដ្ឋបាល
្ីសកលេទិយាល័យវៅភនាវំ្ញ

ឆ្នា ១ំ៩៩៤ ទទួលសញ្្ញ �ពត្ីេទិយាសា្ថ ្អ្តៃរជាតិរដ្ឋ-
បាលសាធារណៈ វៅទីពករុងបាោ រសី ព�វទសបារាងំ

ការងារ ខែេ មោកជំទាវ សុរឹង សុមីយតុ ោនប ំមពញ
មានែូចត មៅ៖

ឆ្នា ១ំ៩៦៨-១៩៧០ ជាពគរូ�វពងៀ្វៅសាលា�ឋម
សិកសាពសរុក្ួក វែតតៃវសៀមរា�

ឆ្នា ១ំ៩៧០-១៩៧២ អ្ុព�ធា្នាយកោ្ឋ ្យុេជ្ ្ិង
កីឡា វែតតៃវសៀមរា�

ឆ្នា ១ំ៩៧៥-១៩៧៩  ជាទាសករកនាុងរ��ព�ល័យ្ូជ-
សាស្ ៍�ោុល ្ត

ឆ្នា ១ំ៩៨១-១៩៩៣ ជាជំ្ ួយការគណៈកមមាការេ�្ធម៌
្ិងអ�រ់ ំថ្រដ្ឋសភា 

ឆ្នា ១ំ៩៩៣  ព�ធា្នាយកោ្ឋ ្កិច្ចការចបា� ់ ថ្អគ្គ-
វលខាធិការោ្ឋ ្រដ្ឋសភា

ឆ្នា ១ំ៩៩៤ ទទួលែុសពតរូេរមួ�វណាតៃ រះអាស្នា ថ្នាយក-
ោ្ឋ ្្ីតិេធិី ថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្រដ្ឋសភា

ឆ្នា ២ំ០០០ ជាទីព�រឹកសាសវមតៃចអគ្គមហា្ញាចពកី មហង
សរំ ិ្  អ្ុព�ធា្ទី១ រដ្ឋសភា

ឆ្នា ២ំ០០៦ ជាអគ្គនាយក ថ្អគ្គនាយកោ្ឋ ្វសវា ្ិង
�វច្ចកវទស ថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្រដ្ឋសភា

ឆ្នា ២ំ០១៨-�ច្ចុ�្្នា  ជាស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា  ្ ិងជា
វលខាធិការគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤។

តាមរយៈសានា ថដខាងវលើ  វលាកជំទាេ  សុរឹង  សុមីយតុ 
ពតរូេបា្ព្រះមហាក្សពត  ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  ស្វ
ព្រះរាជហឫទយ័វពបាសព�ទា្វពគឿងឥស្សរយិយសជា�្តៃ
�នាទា �ដូ់ចតវៅ៖

១-វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាថ្នា ក ់
មហាវសរេីឌ្ឍ្ ៍២-វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជាថ្នា កម់ហាវសនា ៣-វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជាថ្នា កធិ់�ឌិ្ទា ៤-វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរា-
ជាណាចពកកម្ពុជាថ្នា កអ់ស្សឫទ្ធិ ៥-វមោយ៉សការងារ  
្ិងចុងវពកាយទទួលបា្វពគឿងឥស្សរយិយសជាតូ�ការ 
ជាកិច្ច�ច្ាមរណៈ៕

(អត្ថ�ទ ៖ ្ុត សច្ចៈ)
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ឯកឧតតៃរេ មសុើយ មកវ សម្ជិកព្រឹទ្ធសភាទទួ�រេរណភា្

ព រ្ឹទ្ធសភា  ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  ៉ ្វសចកតៃី

វសាកសាតៃ យ វពកៀមពកំជាទី�ំផុត ឯកឧតតៃម មសុើយ មកវ 

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា  ខដលបា្ទទួលមរណភា្  កាល្ី

ថ ង្ៃសុពក ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង ៨:៤៥នាទី

យ� ់កនាុងជនាមា យុ៨៤ឆ្នា  ំវោយវរាគាោធ។ 

ស្រ�ស់ឯកឧតតៃម មសុើយ មកវ ពតរូេបា្តម្កល់ទុកវធវើ

�ុណ្យទក្ខិណា្ុ�្ទា្តាមព�ថ្ណីសាសនា ្ិងទំវ្ៀម-

ទ ល៉ែ �រ់�ស់ជ្ជាតិភាគតិច ចា�់្ ីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៤ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស្ថិតវៅកនាុងវគហោ្ឋ ្វលែ១១៨ ភូមិ

វទសអ្លែុង សងា្ក ត�់រឹងកខ្្សង ពករុងបា្លុង វែតតៃរត្គិរ។ី

ឯកឧតតៃម មសុើយ មកវ (ជ្ជាតិវដើមភាគតិចកាចក)់ 

វកើតវៅថ្ងៃទី៣ ខែមិ្ ុនា ឆ្នា ១ំ៩៣៧ វៅភូមវិការះវ្ៀក 

�ុវំការះវ្ៀក ពសរុកវេ ើ្ ថស វែតតៃសទារឹងខពតង (�ច្ចុ�្្នាវែតតៃ

រត្គិរ)ី កនាុងពគរួសារកសិករខដល៉្ជីេភា្មធ្យម ៉្

ឳ្ុកវឈាមា រះ មសុើយ ថ្ ជាព រ្ឹទា្ធ ចារ្យ (វមក្រនាទា ញ) ជ្ជាតិ

វដើមភាគតិចកាចក ់(សាលែ �)់ ្ិង ត៉ៃ យវឈាមា រះ មជើត ជ្ជាតិ

វដើមភាគតិចពគរឹង (សាលែ �)់។ ឯកឧតតៃម មសុើយ មកវ ជា

កូ្វទាលកនាុងពគរួសារ។  កាលកុ៉រភា្  កុ៉រា  មសុើយ 

មកវ ពតរូេបា្ឳ្ុក ត៉ៃ យ នាយំកវៅរស់វៅជាមយួឳ្ុក

ធវំឈាមា រះ ម ល្ោ ក ថយ វៅទីរមួវែតតៃសទារឹងខពតងវដើម្បីា្

ចូលសិកសាវៅសាលា�ឋមសិកសាសទារឹងខពតងពករុង។

វៅខែមនីា ឆ្នា ១ំ៩៧៤ ឯកឧតតៃម មសុើយ មកវ បា្

វរៀ�អាោហ៍្ិោហ៍ជាមយួវលាកជំទាេ ខា ំសានដ វហើយ

ទទួលបា្ចំណងថដកូ្ព�រុស ពសី ចំ្ួ្៦ នាក ់ពសី១ ្ិង

ព�រុស៥ នាក ់ ដូច៉្រាយនាមខាងវពកាម៖ ១. វលាកពសី 

មកវ សាមវឿ្ ២. វលាក មកវ ្ុ៊រ្មធឿ្ ៣. វលាក 

មកវ ្ុ៊រ្មជឿ្ (សាលែ �)់ ៤. វលាក មកវ ្ុ៊រ្ម�ឿ្ 

៥. វលាក មកវ ្រ៊ុ្មអឿ្ ៦. វលាក មកវ ម្ពជ

ការងារ ខែេឯកឧត្តរេ មសុើយ មកវ ោនបំ មពញមាន

ែូចត មៅ៖

១៩៦២-១៩៦៥ អ្ុព�ធា្កងអ្ុវសនាធំទ័្ ជាង 

ចំណុរះេរវសនាទ័្ ជាងវលែ៨  កង្លធំវលែ៣២០ 

វេៀតណាម

១៩៧១-១៩៧៥ ព�ធា្េរវសនាធវំលែ៧០៣ រ�ស់

ភូមភិាគឥសា្តៃ

១៩៧៤-១៩៧៨ រមួជាមយួសមមតិតៃ ្រ៊ូ ថង ដរឹកនាំ

ព�ជាជ្ពសរុកវេ ើ្ ថស ពសរុកតាខេង ្ិងពសរុកវសៀមបាោ ង 

វភៀសែលែួ្វៅកា្ត់ំ�្ត់សូ៊ក្ទាុយនាគ ព�ឆ្ងំរ��ព�ល័យ

្ូជសាស្ ៍�ោុល ្ត

១៩៧៨ ចូលរមួជាមយួ្រឹងចលនាតសូ៊្វយបាយរ�ស់

សវមតៃចទាងំ៣ �វង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសវ្រងា្គ រះជាតិកម្ពុជា 

រហូតបា្ទទួលជយ័ជំ្ រះវៅថ្ងៃ ៧ មករា ១៩៧៩

១៩៧៩-១៩៨៦ ជាអ្ុរដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងការោរព�វទស 

្ិងជាព�ធា្អគ្គវសនាធិការកងទ័្ ព�ជាជ្�ដិេតតៃ្ក៍ម្ពុជា

១៩៨០ វៅ�ំវ្ញការសិកសាវៅសាលា�ណ្ឌិ តសភា

វយធាជា្ែ់្ពស់សហភា្សូវេៀត រយៈវ្ល៦ខែ ជាមយួ

ក ម៉ា ភបិាលវយធាជា្ែ់្ពស់ចំ្ួ្៩រូ� �ច្ចុ�្្នាវៅរស់ចំ្ ួ្

២រ�ូគឺ នាយឧតតៃមវស្ីយ ៍ចាយ សាងំយុ្  ្ិងនាយ-

ឧតតៃមវស្ីយ ៍មកវ តា ំ

១៩៨១-១៩៨៥ ជាស៉ជិកគណៈក ម៉ា ធិការមជ្មិ�ក្ស
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ព�ជាជ្�ដិេតតៃ្ក៍ម្ពុជា កនាុងអាណតតៃិ មហាស្នាិបាត�ក្ស

វលើកទី៤

១៩៨១-១៩៨៦  ជាស៉ជិកសភាមណ្ឌ លពកវចរះ 

្ីតិកាលទី១ ្ិង�្តៃ្ីតិកាលរហូតដល់ឆ្នា ១ំ៩៩២

១៩៨៦-១៩៩៣  ជាអ្ុរដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងការោរព�វទស 

ទទួល�្ទាុកទាកទ់ង�រវទសវយធា

១៩៩១-១៩៩៣ ទទួល� ទ្ាុក�ខ្្ថមគណៈក ម៉ា ធិការ

ពតរួត្ិ្ិត្យគណ�ក្សវយធាមជ្មិ ្ិងគណៈក ម៉ា ធិការ

ពតរួត្ិ្ិត្យពកសួងការោរព�វទស

ខែមករា ១៩៨៩ ពតរូេបា្�ំោកឋ់ា្្តៃរសកតៃិវលើកដំ�ូង

ជាឧតតៃមវស្ីយវ៍ទា ខដលកាលវនារះ ៉្ខត៣រូ��ោុវណាណ រះ

វៅកនាុងកងទ័្ គឺ ឯកឧតតៃម មក គរឹរេយ៉្ ឯកឧតតៃម ្រ៉ុ� 

សាមរឿ្ ្ិងរូ�គាត់

១៩៩១ ពតរូេបា្តវមលែើងឋា្្តៃរសកតៃជិាឧតតៃមវស្ីយឯ៍ក

�ពមរុង

១៩៩៣-១៩៩៨ ពតរូេបា្ខកសពមរួលឋា្្តៃរសកតៃជិា

ឧតតៃមវស្ីយវ៍ទា ្ិងជាវម�ញ្ជ ការវយធា ភូមភិាគទី១ 

(វែតតៃសទារឹងខពតង)

១៩៩៦ ជាស៉ជិកគណៈក ម៉ា ធិការកណាតៃ លគណ�ក្ស

ព�ជាជ្កម្ពុជា

ថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា ១ំ៩៩៩ ពតរូេបា្ខតងតាងំផ្លែ ស់�តៃូរ

មែុងារ ្ិងតវមលែើងឋា្្តៃរសកតៃិ ជាឧតតៃមវស្ីយឯ៍ក ្ិង

ជាទីព�រឹកសាពកសួងការោរជាតិ
១៩៩៩-២០០៦ ជាស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី១

ថ ង្ៃទី២១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០០៥ ពតរូេបា្តវមលែើងឋា្្តៃរសកតៃិ 

ថ្នា កន់ាយឧតតៃមវស្ីយផ៍្្ក យ៉ស�ួ្  ថ្កងវយធ្ល-

វែមរភូមិ្ ទា

២០០៦-២០១២ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាស៉ជិក

គណៈកមមាការមហាថផទា  ការោរជាតិ  ទំនាកទ់ំ្ងរដ្ឋសភា 

ព រ្ឹទ្ធសភា អធិការកិច្ច  ្ ិងមុែងារសាធារណៈ  ថ្ព រ្ឹទ្ធសភា 

្ីតិកាលទី២

២០១២-២០១៨ ជាស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៣

២០១៨-�ច្ចុ�្្នា ជាស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤

តាមរយៈេរីភា្ដឧ៏តតៃុង្គឧតតៃម ្ិងសានា ថដដធ៏ំវធងខាងវលើ 

ឯកឧតតៃម មសុើយ មកវ ពតរូេបា្ព្រះមហាក្សពត ថ្ព្រះរា-

ជាណាចពកកម្ពុជា ស្វព្រះរាជហឫទយ័វពបាសព្រះរាជទា្ 

្ូេវពគឿងឥស្សរយិយសជា�្តៃ�នាទា �ដូ់ចតវៅ៖

១-វមោយឯករាជ្យជាតិ 

២-វពគឿងឥស្សរយិយសជាតូ�ការ 

៣-វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាថ្នា ក់

    មហាវសរេីឌ្ឍ្ ៍

៤-វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាថ្នា ក់

    មហាវសនា 

៥-វពគឿងឥស្សរយិយសមុ្ ីសារាភណ័្ឌ ថ្នា កម់ហាវសនា  

៦-វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាថ្នា ក់

    ធិ�ឌិ្ទា 

៧-វពគឿងឥស្សរយិយសព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាថ្នា ក់

    វសនា

មៅសរ័េយសាធារេរែ្ឋ ្បជាមានិតករេ្ពុជា  ឯកឧត្តរេ 

មសុើយ មកវ ោនទទេួ ម្គ ឿង ឥស្សរិយយសែូចជា៖

១-វមោយវេៀតណាមការោរ៉តុភូមថិ្នា កវ់លែ១-២-៣

២-វមោយយុទ្ធជយ័វេៀតណាមថ្នា កវ់លែ១  

៣-វមោយយុទ្ធជយ័ឡាេថ្នា កវ់លែ១ 

៤-វមោយមតិតៃរមួអាេុធអតីតសហភា្សូវេៀត 

៥-វមោយមតិតៃរមួអាេុធអតីតអាលលែឺមោង់

៦-វមោយមតិតៃរមួអាេុធអតីត�ោូេូញ 

៧-វមោយមតិតៃរមួអាេុធអតីតហុងហា្គ រ ី

៨-វពគឿងឥស្សរយិយសការោរ៉តុភូមថិ្នា កវ់លែ

    ១-២-៣ 

៩-វពគឿងឥស្សរយិយសយុទ្ធជយ័ថ្នា កវ់លែ១ 

១០-វពគឿងឥស្សរយិយសយុទ្ធជ្ឥស្សរៈ

១១-្ិងចុងវពកាយវពគឿងឥស្សរយិយសសុេតា្ថ រាថ្នា ក់

      មហាវសរេីឌ្ឍ្ជ៍ាកិច្ច�ច្ាមរណៈ៕

(អត្ថ�ទ ៖ ្ុត សច្ចៈ)
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គណៈកមមាការមហាថផទា ការោរជាតិ ទំនាកទ់ំ្ ងរដ្ឋសភា

ព រ្ឹទ្ធសភា អធិការកិច្ច ្ ិងមុែងារសាធារណៈ ថ្ព រ្ឹទ្ធសភា

(គណៈកមមាការទី៤)  បា្ជំរុញដល់ថ្នា កដ់រឹកនាវំែតតៃកំ្ត 

ពគ�លំ់ោ�ថ់្នា ក ់�្តៃែិតែំកិច្ចការអភេិឌ្ឍ�ខ្្ថមវទៀត ្ិង

ចូលរមួការងារព�តិ�តតៃិចបា� ់ឱ្យបា្កា្ខ់តព�វសើរវេើង។

ការជំរុញខ��វ្រះរ�ស់គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា 

ែណៈវ្លខដលឯកឧតតៃម សខុ ឥសា្ ព�ធា្គណៈ-

កមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាគំណ:ព�តិភូគណៈកមមាការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភាជ�ួព�ជំុ្ិភាកសាជាមយួ្រឹងថ្នា កដ់រឹកនាវំែតតៃ ្ិង

សា្ថ �័្  អង្គភា្ោក់្ ័្ ្ធ វៅសាលាវែតតៃកំ្ ត នាថ្ងៃទី១៣ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩វ្រះ។

វៅកនាុងជំ្ួ�វ្រះ ឯកឧតតៃម ជាវ តាយ អភបិាលថ្

គណៈអភបិាលវែតតៃកំ្ត  បា្រាយការណ៍ជូ្គណៈព�តិភូ

អំ្ ី សភា្ការណ៍រមួទូវៅ ្ ិងេឌ្ឍ្ភា្រ�ស់វែតតៃ ព្ម-

ទាងំលទ្ធផលការងារសំខា្់ៗ   ខដលរដ្ឋបាលវែតតៃកំ្ត

សវពមចបា្ក្លែងវៅ ្ិងខផ្ការទិសវៅអ្ុេតតៃ�្តៃ ្ូេ

កមមាេធិី្វយបាយយុទ្ធសា្រសតៃចតុវកាណ ដំណាកក់ាលទី៤

រ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ខដល៉្សវម្ចវតវជា ហ៊ុ្ មស្

ជាព�មុែដរឹកនា ំកនាុង្ីតិកាលទី៦ ថ្រដ្ឋសភា ព្មទាងំ�ញ្ហា

ព�ឈម ្ិងសំណូម្រនានា ខដលរដ្ឋបាលវែតតៃកំ្ត បា្

ជួ�ព�ទរះក្លែងវៅ ្ិងកំ្ុងបា្ែិតែំជំរុញការអភេិឌ្ឍជា

ព�ចា។ំ

នាឱកាសវនារះខដរ ថ្នា កដ់រឹកនាមំ្ទាីរ អង្គភា្ោក់្ ័្ ្ធ ក៏

គណៈករេមាការទមី៤ព្រឹទ្ធសភាជំរញុឱ្យថ្នោ ក់ដរឹកន្មំខតតៃកំ្ត្រ្តៃខិតខំការ
អភិវ�្ឍ្រម្ថែរេមទៀត ្ិងការងារព្រតិ្រតតៃិចបា្រ់ឱ្យោ្កា្់មតព្រមសើរម�ើង

គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ជ�ួ្ិភាកសាជាមយួ រ្ឹងអាជាញា ធរវែតតៃកំ្ត

ឯកឧតតៃម សុែ ឥសា្ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា

ឯកឧតតៃម ជាេ តាយ អភបិាលវែតតៃកំ្ត
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បា្រាយការណ៍ឱ្យដរឹងផងខដរអំ្ី លទ្ធផល ្ ិងសមទិ្ធផល

សំខា្់ៗ   ោក់្ ័្ ្ធវលើេស័ិយែលែួ្  រមួ៉្ការងារមហាថផទា 

ការងារការោរជាតិ ការងារស្តៃិសុែ សណាតៃ �ធ់ានា � ់ការងារ

ទំនាកទ់ំ្ ងរដ្ឋសភា  ព រ្ឹទ្ធសភា  អធិការកិច្ច  ្ិងការងារ

មែុងារសាធារណៈ កនាុងខដ្សមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលថ្នា កវ់ពកាម

ជាតិជូ្គណៈព�តិភូ។

វពកាយ្ីបា្ស្ា�់្ ូេការរាយការណ៍ទាងំឡាយរចួមក 

ឯកឧតតៃម សខុ ឥសា្ បា្ជព៉�ថ្ គណៈកមមាការវៅ

កនាុងព រ្ឹទ្ធសភា៉្ចំ្ួ្១០។ វោយខេកគណៈកមមាការ

ទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្ចុរះមក�ំវ្ញវ�សកកមមាកនាុងវែតតៃ

កំ្តនាវ្លវ្រះ គឺ៉្វគាល�ំណងវឈវងយល់អំ្ ី ការ

អ្ុេតតៃចបា�រ់�ស់អាជាញា ធរវែតតៃ ពករុង ពសរុក ្ ិងម្ទារីជំនាញ 

អង្គភា្ោក់្ ័្ ្ធ កនាុងវែតតៃកំ្តស្ី្ី កិច្ចការមហាថផទា ការ-

ោរជាតិ ទំនាកទ់ំ្ងរដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធសភា អធិការកិច្ច ្ិង

មុែងារសាធារណៈ។

ឯកឧតតៃម សខុ ឥសា្ បា្វកាតសរវសើរ ្ិងវាយ

តថមលែែ្ពស់ចវំោរះលទ្ធផលការងារខដលរដ្ឋបាលវែតតៃកំ្ត 

កដូ៏ចជាម្ទារី អង្គភា្ជំនាញ បា្រមួគានា ែិតែំជមនារះរាល់ការ

លំបាក ្ ិង�ញ្ហា ព�ឈមនានា កនាុងដំវណើ រការជំរុញវល្ឿ្ 

ថ្កិច្ចអភេិឌ្ឍវែតតៃ ឱ្យ៉្ការរកីចវពមើ្ នាវ្ល�ោុនាមា ្ឆ្នា ំ

ចុងវពកាយវ្រះ។

ឯកឧតតៃម សខុ ឥសា្ កប៏ា្សំណូម្រ ្ិងផ្្វំផញាើ

ដល់ថ្នា កដ់រឹកនាវំែតតៃកំ្ ត ពគ�លំ់ោ�ថ់្នា ក ់�្តៃែិតែំចូលរមួ

ជំរុញកិច្ចអភេិឌ្ឍ�ខ ្្ថមវទៀត ្ ិវសសការចូលរមួជំរុញការ-

ងារព�តិ�តតៃិចបា� ់ឱ្យបា្កា្ខ់តព�វសើរវេើង៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក វទ្ មករា រូ�ភា្៖ វលាក េង ់សុជាតិ)

ទិដ្ឋភា្ថ្ជំ្ួ�្ិភាកសាការងារ

គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរ�ូអ្ុសសាេរយីជ៍ាមយួអាជាញា ធរវែតតៃកំ្ត
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្ីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-

កមមាការកិច្ចការ�រវទស សហព�តិ�តតៃកិារអ្តៃរជាតិ វោស-

នាការ ្ ិង្ត័៌៉ ្ ថ្ព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈកមមាការទី៥) ដរឹកនាំ

វោយវលាកជំទាេ ទមី ្រូោ៉សុមី ព�ធា្គណៈកមមាការ បា្

អវញជ ើញជ�ួ្ិភាកសាជាមយួ្រឹងអាជាញា ធរវែតតៃកំ្ ងធ់ំ វែតតៃ

ឧតតៃរ៉្ជយ័ ្ ិងវែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ វដើម្វីឈវងយល់អំ្  ី

ការអ្ុេតតៃចបា�អ់វនាតៃ ព�វេស្ ៍្ិងការផ្ស្វផសាយ្ត័៌៉ ្

ព្មទាងំការអ្ុេតតៃការងារវផ្សងៗរ�ស់វែតតៃ។

កនាុងឱកាសជួ�្ិភាកសាវនារះ អាជាញា ធរវែតតៃទាងំ�ីបា្វធវើ
វសចកតៃីរាយការណ៍អំ្ ី ទីតាងំភូមសិា្រសតៃ សា្ថ ្ភា្ស្តៃិ-

សុែ សណាតៃ �ធ់ានា � ់ការផតៃល់វសវាសាធារណៈ ការងារសង្គម

េស័ិយកសិកមមា  ការកសាងវហោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធរ�ស់វែតតៃ។ 

ជាមយួគានា វ្រះអាជាញា ធរវែតតៃកប៏ា្ជព៉�ជូ្គណៈកមមាការ

ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាអំ្ី  ការអ្ុេតតៃការងារកនាុងកិច្ចសហការជា

មយួ្រឹងម្ទាីរជំនាញ  កដូ៏ចជាការចុរះពតរួត្ិ្ិត្យ�ណ័ណ   ឬ

វសៀេវៅការងាររ�ស់ជ្�រវទស  ខដលកំ្ ុងវធវើការវៅ

តាមវរាងចពក  សហពគាស  ្ិងពករុមហុ៊្នានា  ការពតរួត

្ិ្ិត្យលិែិតសានា មវចញ-ចូលវផ្សងៗរ�ស់ជ្�រវទស វៅ

តាមពចកទាវ រព្ំខដ្ ្ិងការពគ�ព់គងព�្័្ ្ធផ្ស្វផសាយ្ត័-៌

៉្រ�ស់វែតតៃ ដូចជា៖ េទិ្ុយ ទូរទស្ស្ ៍កាខសត ទស្សនាេដតៃី
្ិងការផ្ស្វផសាយតាម Facebook ជាវដើម។

�នាទា �់្ ីបា្សាតៃ �វ់សចកតៃីរាយការណ៍រ�ស់អាជាញា ធរវែតតៃ

្ីមយួៗ អំ្ ីការអភេិឌ្ឍ ្ិង�ញ្ហា ព�ឈមមយួចំ្ួ្រចួមក

វលាកជំទាេ ទមី ្ូរោ៉សុមី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា

បា្ជព៉�ជូ្អំ្ី  វគា ល�ំណងថ្ដំវណើ រវ�សកកមមា

រ�ស់គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភានាវ្លវ្រះ  គឺវដើម្ី
�ំវ្ញមែុងារទាងំ�ីរ�ស់ែលែួ្រមួ៉្៖  មុែងារ្ីតិកមមា

មែុងារពតរួត្ិ្ិត្យ ្ិងមែុងារផតៃល់្ត័៌៉ ្ ខដល៉្ភារ-

កិច្ចចុរះវឈវងយល់អំ្ ី ការអ្ុេតតៃចបា�ន់ានា ខដលោក-់

្័្ ្ធវៅ រ្ឹងេស័ិយរ�ស់គណៈកមមាការ  ជា្ិវសសព�មូល

្ូេ�ញ្ហា លំបាក ្ិងសំណូម្រវផ្សងៗរ�ស់អាជាញា ធរមូល-

ោ្ឋ ្ មកវធវើការសិកសាពសាេពជាេ ្ិងរាយការណ៍ជូ្ថ្នា ក់

ដរឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា ព្មទាងំោនំាំ្ ូេសំណូម្រនានារ�ស់

អាជាញា ធរវែតតៃ  ជព៉�ជូ្ដល់ពកសួង  ឬសា្ថ �័្ ខដល៉្

ការោក់្ ័្ ្ធ។

វលាកជំទាេ ទមី ្រូោ៉សុមី បា្ខ្លែង្ូេការវកាតសរវសើរ 

្ិងវាយតថមលែែ្ពស់ចវំោរះអាជាញា ធរវែតតៃ្ីមយួៗ ខដលបា្

ែិតែំ�ំវ្ញការងារតាមតួនាទី ភារកិច្ចរ�ស់ែលែួ្ កនាុងការ

គណៈករេមាការទមី៥ព្រឹទ្ធសភាចុះមឈវងយ�អ់ំ្មី ការអ្ុវតតៃចបា្់រអមន្តៃ ព្រមវស្៍ 
្ិងការ្្ស្វ្សាយ្័ត៌ម្្ មៅមខតតៃកំ្ង់ធំ ឧតតៃរម្្ជ័យ ្ិងមខតតៃ្រន្ទា យម្្ជ័យ

គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាជ�ួ្ិភាកសាជាមយួ រ្ឹងអាជាញា ធរវែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័

គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា អវញជ ើញទស្ស្កិច្ចពចកទាវ រព្ំខដ្អ្តៃរជាតិសទារឹង�ត់
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ផតៃល់វសវាជូ្ព�ជា្លរដ្ឋបា្យោ ងលអាព�វសើរ  ព្មទាងំ

វធវើឱ្យវែតតៃ៉្ការអភេិឌ្ឍវលើពគ�េ់ស័ិយ។  ចំវោរះ�ញ្ហា

ព�ឈម ្ិងសំណូម្ររ�ស់វែតតៃ គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធ-

សភា្រឹងរាយការណ៍ជូ្គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ ត្ៃយព៍ រ្ឹទ្ធ-

សភា ពកសួង សា្ថ �័្ ោក់្ ័្ ្ធ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិចារណា ្ិង

ចាតេ់ធិា្ការវោរះពសាយតាមលទ្ធភា្ខដលអាចវធវើវៅ

បា្។

វពរៅ្ីការជួ�្ិភាកសាជាមយួ្រឹងអាជាញា ធរវែតតៃ គណៈ-

ព�តិភូគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ា្អវញជ ើញចុរះវឈវង

យល់អំ្ី  សា្ថ ្ភា្ជាកខ់សតៃង  វៅតាម�ណាតៃ ពចកទាវ រ

ព្ំខដ្វទវភាគី  ្ ិងពចកទាវ រព្ំខដ្អូរសាមា ច ់វែតតៃឧតតៃរ៉្-

ជយ័  ពចកទាវ រព្ំខដ្អ្តៃរជាតិវបាោ យខ�ោត  ្ិងពចកទាវ រ

ព្ំខដ្សទារឹង�ត ់វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័៕

(អត្ថ�ទ៖ វលាក អ៊ុក �ោូលី្ រូ�ភា្៖ វលាក គង ់យោ រ ី្ )

គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ជ�ួ្ិភាកសាជាមយួ រ្ឹងអាជាញា ធរវែតតៃឧតតៃរ៉្ជយ័

គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាអវញជ ើញទស្ស្កិច្ចពចកទាវ រព្ំខដ្អ្តៃរជាតិជាំ

គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាជ�ួ្ិភាកសាជាមយួ រ្ឹងអាជាញា ធរវែតតៃកំ្ ងធំ់
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គណៈករេមាការទមី៧ព្រឹទ្ធសភាមឈវងយ�អ់ំ្មីវ�្ឍ្ភា្ការងាររ្រស់
ពកសងួអ្រ់រ ំយវុជ្ ្ិងកមីឡា

នារវសៀលថ្ងៃសុពក ទី២៦ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-

កមមាការអ�រ់ ំយុេជ្ កីឡា ធមមាការ សាសនា េ�្ធម ៌េចិពិត-

សិល្ៈ ្ ិងវទសចរណ៍ ថ្ព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈកមមាការទី៧) 

ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម រេ៉ុរេ ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធា្គណៈកមមា-

ការ  បា្ទទួលជ�ួ្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម

�ណ្ឌិ តសភាចារ្យ ហង់ ជួ្ណារ ៉ុ្  រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងអ�រ់ ំ

យុេជ្ ្ិងកីឡា វដើម្វីឈវងយល់អំ្ ីការរកីចវពមើ្ ្មាីៗ  

កនាុងេស័ិយអ�រ់ ំយុេជ្ ្ ិងកីឡា ្ ិង�ញ្ហា ព�ឈម េធិា្ការ

ចក្ខុេស័ិយរ�ស់ពកសួង  វៅសាលព�ជុំ្ិវសស  ថ្េ ិ៉ ្

ព រ្ឹទ្ធសភា វោយ៉្ការអវញជ ើញចូលរមួ្ីស៉ជិក ស៉-

ជិកាគណៈកមមាការទាងំ១០រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧត្ម�ណ្ឌិ តសភាចារ្យ ហង់ 

ជួ្ណារ ៉ុ្  រដ្ឋម្រ្ី្ពកសួងអ�រ់ ំយុេជ្ ្ិងកីឡា បា្

សខមតៃង្ូេការវគារ្  ្ ិងខ្លែងអំណរគុណចំវោរះការយក

ចិតតៃទុកោករ់�ស់គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  កដូ៏ចជា

ឯកឧតតៃម វលាកជំទាេ ស៉ជិក ស៉ជិកាគណៈកមមាការ

នានារ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា វលើការងារខកទពមងេ់ស័ិយអ�រ់ ំយុេជ្ 

្ិងកីឡាវៅកនាុងព�វទសកម្ពុជា។ ឯកឧត្ម�ណ្ឌិ តសភា

ចារ្យបា្វធវើវសចក្ីរាយការណ៍ជូ្អង្គព�ជំុអំ្ ី�ញ្ហា សំខា្់ៗ

ដូចជា ១-គវព៉ងអភេិឌ្ឍេស័ិយអ�រ់វំៅកពមតិមធ្យមសិកសា

ទុតិយភូម។ិ ២-គវព៉ងខកលមអាការអ�រ់មំធ្យមសិកសា។ 

៣-មូល្ិធិភា្ជាថដគូអ�រ់សំាកលទី៣។ ៤-មូល្ិធិភា្

ជាថដគូសព៉�ក់ារអភេិឌ្ឍសមត្ថភា្។ ៥-គវព៉ង�វង្កើត

មូលោ្ឋ ្ពគរឹរះដល់េទិយាសា្ថ ្គរុវកាសល្យ។  ៦-គវព៉ង

ខកលមអា�រសិា្ថ ្សាលាវរៀ្  ្ ិងការផ្គតផ់្គងស់ ្៉ភ រ�រកិា្ខ រ

អ�រ់។ំ ៧-គវព៉ងខកលមអាការអ�រ់វំពរៅឧត្មសិកសា។ 

�នាទា �់្ ីសាតៃ �វ់សចកតៃីរាយការណ៍រចួមក ឯកឧតតៃម រេ៉ុរេ

ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ខ្លែង

អំណរគុណដល់ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ តសភាចារ្យ  ខដលបា្

ជព៉�ជូ្អង្គព�ជំុយោ ងវកបារះកបាយ  ្ិង៉្លក្ខណៈ

ចបាស់លាស់ សីុជវពរៅវ្ញវលញកនាុងការវធវើកខំណទពមង់

េស័ិយអ�រ់ ំ កដូ៏ចជាការងារធំៗខដលពកសួងបា្ែិតែំ

�ំវ្ញ ្ិងទិសវៅ�្តៃ។

ឯកឧតតៃម រេ៉ុរេ ជរឹរេហ៊ុយ បា្វាយតថមលែែ្ពស់ចំវោរះការ

ែិតែំរ�ស់ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ តសភាចារ្យ ្ ិងថ្នា កដ់រឹកនាពំកសួង

ខដលបា្រមួចំខណកជាកខ់ស្ងកនាុងការងារជាព�វយជ្៍

សព៉�វ់យើងទាងំអស់គានា ។ ឯកឧតតៃមកប៏ា្ផតៃល់ជាវយ-

�ល់�ខ្្ថមែលែរះៗជូ្អង្គព�ជំុ  ឱ្យែិតែំវោរះពសាយ�ញ្ហា

ស្ថិតកនាុងសា្ថ ្ភា្្មាីជាវពចើ្ោក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងការថចនាព�ឌិត្មាីថ្

េស័ិយអ�រ់ ំយុេជ្ ្ិងកីឡា �ញ្ហា សិស្ស �ញ្ហា ពគរូ�វពងៀ្ 

គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាជ�ួ្ិភាកសាការងារជាមយួពកសួងអ�រ់ ំយុេជ្ ្ិងកីឡា
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�ញ្ហា អនាកពគ�ព់គង �ញ្ហា ការចូលរមួរ�ស់សហគម្ ៍�ញ្ហា

ែវរះមវធយាបាយ។ល។  វទារះ�ីជាយោ ងវ្រះកតៃី  ពកសួងបា្

ែិតែំវោរះពសាយជា�វណ្ើ រៗរចួវហើយ ្ិង៉្លទ្ធផល

អាចទទួលយកបា្ ព្មទាងំតពមរូេការចូលរមួ្ីវយើងទាងំ

អស់គានា តវៅវទៀត។

ឯកឧតតៃម រេ៉ុរេ ជរឹរេហ៊ុយ បា្�ញ្ជ កថ់្ កនាុង�រ�ិទ

ព�វទសវយើងស្វថ្ងៃ៉្ការេេិតតៃវលឿ្ណាស់  រមួទាងំ

សភា្ការណ៍សកលវលាក ៉្េទិយាសា្រស្ �វច្ចកវទស

្ិងសកលភាេូ�្ីយកមមា ខដលជាចរ្្មយួវៅមុែជា្ិច្ច។

ជាមយួ្រឹងការរកីចវពមើ្ វ្រះ គឺទាមទារឱ្យម្ុស្ស៉្

សមត្ថភា្ែ្ពស់ជាងមុ្  កនាុងវនារះក៏៉ ្ចំណុចអេជិជ៉្ 

្ិងេជិជ៉្ផងខដរ។   ដូចវ្រះវយើងពតរូេ�ណុ្រះ�ណ្ាល

ម្ុស្ស វដើម្វីោរះពសាយ�ញ្ហា ខាងវលើ។ 

ឯកឧតតៃម រុ៉េរេ ជរឹរេហ៊ុយ បា្សខមតៃង្ូេការវ្ញចិតតៃ

កនាុងការសាតៃ ��់ទ�ងាហា ញ ខដល៉្ចរតិេទិយាសា្រសតៃ កាតៃ �់

ជា�ស់ភា្ការណ៍ សា្គ ល់�ញ្ហា  វហើយកជ៏ារបាយការណ៍

ខដលផតៃល់្ូេជំវ្ឿ ្ិងកតៃីសង្រឹមដល់គណៈកមមាការ។ ជាង

វ្រះវៅវទៀត ឯកឧតតៃមបា្វាយតថមលែែ្ពស់ចវំោរះការផ្លែ ស់

�តៃូរវយ�ល់រ�ស់អង្គព�ជំុ គឺជាការរមួចំខណកកនាុងការផតៃល់

្ត័៌៉ ្សំខា្់ៗ  វដើម្វីឈវងយល់្ីគានា វៅេញិវៅមកបា្

កា្ខ់តលអាព�វសើរខ្មវទៀត សំវៅវធវើឱ្យកំខណទពមងេ់ស័ិយ

អ�រ់ ំយុេជ្ ្ិងកីឡា វៅព�វទសកម្ពុជាទទួលបា្ការ

រកីចវពមើ្ ្មាីៗខ្មវទៀត៕

(អត្ថ�ទ ្ិងរូ�ភា្៖ វលាក គរឹម សិទ្ធី)

ស៉ជកិ ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងគណៈព�តិភូពកសួងអ�រ់ ំយុេជ្ ្ិងកីឡា ចូលរមួកនាុងជំ្ួ�្ិភាកសាការងារ

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំ្ួ�្ិភាកសាការងារ
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កាល្ីថ្ងៃទី២០  ដល់ថ្ងៃទី២១  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

គណៈកមមាការអ�រ់ ំយុេជ្ កីឡា ធមមាការ សាសនា េ�្ធម៌

េចិិពតសិល្ៈ ្ិងវទសចរណ៍ ថ្ព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈកមមាការ

ទី៧) ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម រេ៉ុរេ ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធា្គណៈ-

កមមាការ បា្អវញជ ើញចុរះវឈវងយល់អំ្ី សភា្ការណ៍ ការ-

អ្ុេតតៃការងាររ�ស់អាជាញា ធរថ្នា កវ់ពកាមជាតិ  ការលំបាក

�ញ្ហា ព�ឈម ការេេិតតៃរកីចវពមើ្  ្ិងសំណូម្រនានារ�ស់

អាជាញា ធរវែតតៃកំ្ងធ់ំ វៅសាលព�ជំុសាលាវែតតៃកំ្ងធ់ំ។

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម សខុ � ូអភបិាលថ្គណៈ-

អភបិាលវែតតៃកំ្ ងធ់ំ បា្វធវើវសចកតៃរីាយការណ៍ជូ្គណៈ-

ព�តិភូអំ្ី សា្ថ ្ភា្ភូមសិា្រសតៃទូវៅរ�ស់វែតតៃ សភា្-

ការណ៍ស្តៃសុិែ សណ្ា�ធ់ានា � ់្ិងលទ្ធផលខដលសវពមច

បា្។ ទ្ទារឹម រ្ឹងវ្រះរដ្ឋបាលវែតតៃ វៅ៉្កិច្ចការងារជា

វពចើ្វទៀតខដលពតរូេអ្ុេតតៃ ្ិង�្តៃែិតែំវោរះពសាយ្ូេ

រាល់�ញ្ហា ព�ឈមមយួចំ្ួ្ ោក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងេស័ិយវទសចរណ៍

ខដលវៅែវរះសណា្ឋ គារទវំ ើ្�ៗ វសវាមហាូ�អាហារ ខដល៉្

លក្ខណៈស្ងោ់រ ្ិងេស័ិយអ�រ់ខំដលវៅែវរះខាតសាលា

វរៀ្ ្ិងពគរូ�វពងៀ្ ខដលទាមទារឱ្យពគ�ស់ា្ថ �័្ ោក់្ ័្ ្ធ 

�្តៃចូលរមួវោរះពសាយ  ឱ្យពស�តាមកមមាេធិី្វយបាយ 

្ិងយុទ្ធសា្រសតៃចតុវកាណដំណាកក់ាលទី៤ រ�ស់រាជរោ្ឋ -

ភបិាលកម្ពុជា សំវៅវលើកកម្ពស់ការអភេិឌ្ឍរ�ស់វែតតៃ ឱ្យ

បា្កា្ខ់តរកីចវពមើ្ ខ្មវទៀត។

គណៈករេមាការទមី៧ព្រឹទ្ធសភាចុះមឈវងយ� ់្ិងព្ររូេ�្័តម៌្្ ទាក់ទង្រឹង
វិសយ័ជាសរេតថែកិច្ចរ្រសគ់ណៈករេមាការ មៅមខតតៃកំ្ង់ធំ

គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាជ�ួ្ិភាកសាជាមយួ រ្ឹងអាជាញា ធរវែតតៃកំ្ងធំ់

គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាជ�ួ្ិភាកសាជាមយួ រ្ឹងអាជាញា ធរវែតតៃកំ្ងធំ់
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ឯកឧតតៃម រុ៉េរេ ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៉្ព�សាស្វ៍កាតសរវសើរ ្ិងវាយតថមលែ

ែ្ពស់ចំវោរះការរកីចវពមើ្ រ�ស់វែតតៃកំ្ ងធ់ំនាវ្ល�ច្ចុ�្្នា

វ្រះ  ្ិងបា្សំណូម្រដល់អាជាញា ធរវែតតៃ  ពតរូេវជៀសវាង

្ូេគំ្ិតពគ�ព់គា្់្ ិយម ពតរូេែិតែំវោរះពសាយ�ញ្ហា នានា 

្ិងផ្ល់វសវាជូ្ព�ជា្លរដ្ឋឱ្យបា្លអា  ្ិងទា្វ់្ល

វេលា។

ឯកឧតតៃម រេ៉ុរេ ជរឹរេហ៊ុយ ៉ ្ជំវ្ឿវជឿជាកថ់្ អាជាញា ធរ

វែតតៃពគ�លំ់ោ�ថ់្នា ក ់្ រឹង�្តៃែិតែំខ្រកសាស្តៃសុិែ ស្តៃិ-

ភា្ ស្ថិរភា្្វយបាយ វសដ្ឋកិច្ច ្ិងសង្គមកិច្ច កដូ៏ច

ជាការខកទពមងសីុ់ជវពរៅវលើពគ�េ់ស័ិយ ្ ិងការកសាងរដ្ឋ-

បាលមយួឱ្យបា្សាអា តសអាំ ្ ិង៉្ព�សិទ្ធភា្ែ្ពស់កនាុងការ

�វពមើព�វទសជាតិ ខដលកំ្ុង៉្ការអភេិឌ្ឍយោ ងឆ្�់

រហ័ស។ 

កនាុងដំវណើ រ�ំវ្ញវ�សកកមមាវៅទរឹកដីវែតតៃកំ្ ងធ់ំ 

គណៈព�តិភូបា្អវញជ ើញទស្សនារមណីយោ្ឋ ្វទស-

ចរណ៍ពបាសាទសំ�ូរថព្គុក  ្ ិងជួ�សំវណរះសំណាល

ជាមយួ្រឹងវលាកពគរូ អនាកពគរូ ព្មទាងំទស្សនាអគារ�ណាណ -

ល័យ វរាងជាង ្ិងកខ្លែងកសិោ្ឋ ្វក្សពតសា្រសតៃ ព្មទាងំ

កខ្លែង�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លជំនាញវផ្សងៗ វៅេទិយាសា្ថ ្�វច្ចក-

េទិយាកំ្ងវ់ឈើទាល៕

(អត្ថ�ទ ្ិងរូ�ភា្៖ វលាក អ៊ុក �ោូលី្)

គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាសំវណារះសំណាលជាមួយួវលាកពគរូ អមាកពគរូ

គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាទស្ស្កិច្ចេទិយាសា្ថ ្�វច្ចកេទិយាកំ្ងវ់ឈើទាល
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ពករុរេសម្ជិកាព្រឹទ្ធសភាអម ជ្ ើញមឈវងយ� ់្ិងព្ររេូ�្័ត៌ម្្
មដើរេ្ មីមពតៀរេមរៀ្រចំមវទិកាមៅភូរិេភាគទមី៧

្ីថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែកក្កោ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០១៩ ពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ដរឹកនាវំោយវលាកជំទាេ

ម្្ សអំា្ ព�ធា្ពករុមស៉ជិកា ្ ិងជាព�ធា្គណៈ-

កមមាការទី៨ ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញវឈវងយល់ ្ិងព�មូល

្ត័៌៉ ្ �ញ្ហា ព�ឈម ្ិងសំណូម្រនានា វៅកនាុងវែតតៃ

កំ្ងឆ់្នា ងំ  ្ិងវែតតៃវោធិ៍សាត ់ វដើម្វីពតៀមវរៀ�ចំវេទិកា

នាវ្លខាងមុែ។

វៅកនាុងឱកាសជួ�្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងអាជាញា ធរ

វែតតៃទាងំ្ីរ វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ បា្ជព៉�អំ្ី

វគាល�ំណងថ្ដំវណើ រវ�សកកមមារ�ស់ពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធ-

សភានាវ្លវ្រះ គឺវដើម្វីឈវងយល់ ្ិងព�មូល្ត័៌៉ ្

�ញ្ហា ព�ឈម ្ិងររិះរកដំវណារះពសាយទាកទ់ង ្ិង�ញ្ហា

ដូចជា៖ ការអ្ុេតតៃចបា�អ់ាោហ៍្ិោហ៍្ិងពគរួសារ ្ិង

ការខ�ងខចកមរតកសាស្ ៍ព្មទាងំការវោរះពសាយេវិាទ

វពរៅព�្័្ ្ធតុលាការ  សព៉�វ់ពតៀមវរៀ�ចំវេទិកានាវ្ល

ខាងមុែវ្រះ។ ជាមយួគានា វ្រះ ពករុមស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភាក៏

បា្សវពមចវពជើសវរ ើសយកភូមភិាគទី៧ សព៉�វ់រៀ�ចំ

វេទិកា  វោយវពជើសវរ ើសយកខតស៉ជិកាពករុមព�រឹកសា�ំុ 

សងា្ក តជ់ា្រសតៃី  ខត្ីរវែតតៃវទ  គឺវែតតៃវោធិ៍សាត ់ ្ិងវែតតៃ

កំ្ងឆ់្នា ងំ វដើម្មីកចូលរមួកនាុងវេទិកាវ្រះ វៅវែតតៃវោធិ៍-

សាតន់ាវ្លខាងមុែវ្រះ។ 

វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ បា្�ញ្ជ កថ់្ ពករុមស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភា៉្ភារកិច្ចរមួចខំណកកនាុងការ្ពងរឹងសមត្ថ-

ភា្ ដរឹកនាពំករុមស៉ជិកាពករុមព�រឹកសា�ំុ សងា្ក ត ់ខដលជា

្៉ច ស់តំណាងឱ្យស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា។ ពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធ-

សភា ្ិងស៉ជិកាពករុមព�រឹកសា�ំុ សងា្ក ត ់ខតងខតជ�ួគានា

ពករុមស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភាអវញជ ើញវឈវងយល់ ្ិងព�មូល្ត័៌៉ ្ វៅវែតតៃកំ្ ងឆ់្នា ងំ

ពករុមស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភាអវញជ ើញវឈវងយល់ ្ិងព�មូល្ត័៌៉ ្ វៅសាលាដំ�ូងវែតតៃកំ្ ងឆ់្នា ងំ
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្ិវពគារះវយ�ល់គានា  អំ្ី�ញ្ហា ព�ឈមនានា វដើម្វីធវើការ

វោរះពសាយពគ�ក់ាលៈវទសៈ ្ ិង៉្ការខចករខំលក�ទ

្ិវសាធ្គ៍ានា វៅេញិវៅមក ព្មទាងំជំរុញការងារការអ្ុ-

េតតៃចបា�។់ 

ការវរៀ�ចំវេទិកានាវ្លខាងមែុវ្រះ  ៉្ព�ធា្�ទ

សតៃី្ី ការអ្ុេតតៃចបា�អ់ាោហ៍្ិោហ៍្ិងពគរួសារ ្ិងការ

ខ�ងខចកមរតកសាស្ ៍ព្មទាងំការវោរះពសាយេវិាទវពរៅ

ព�្័្ ្ធតុលាការ វដើម្ខីចករខំលក្ូេ�ទ្ិវសាធ្ ៍ខចករខំលក

អំ្ ី្ត័៌៉ ្ ្ិងការយល់ដរឹងដល់ស៉ជិកាពករុមព�រឹកសា�ំុ

សងា្ក ត។់

វៅកនាុងដំវណើ រវ�សកកមមាកនាុងទរឹកដីវែតតៃកំ្ងឆ់្នា ងំ ្ិង

វែតតៃវោធិ៍សាតវ់្រះ ពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាបា្ជួ�្ិភាកសា

ការងារជាមយួ្រឹងអាជាញា ធរវែតតៃ  ម្ទាីរោក់្ ័្ ្ធ  ស៉គម

ពករុមព�រឹកសាពករុង ពសរុក �ុំ សងា្ក ត ់សាលាដំ�ូងវែតតៃស៉ជិក 

ស៉ជិកាពករុមព�រឹកសា�ំុ សងា្ក ត ់គណៈក ម៉ា ធិការ្ិវពគារះ-

វយ�ល់កិច្ចការ្រសតៃី ្ិងកុ៉រ នាយកទីចាតក់ារអ ត្ៃរេស័ិយ 

ការយិល័យកិច្ចការចបា� ់្ិងសុេត្ថិភា្សាធារណៈ ម្ទាីរ

កិច្ចការនារ ី្ិង្គរបាល (ម្រ្តៃយុីតតៃិធម)៌ ស៉គមពករុម-

ព�រឹកសាពករុង  ពសរុក  �ុំ  សងា្ក ត ់ ព�ធា្ម្ទាីរទំនាកទ់ំ្ ង

ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ្ិងអធិការកិច្ច៕

(អត្ថ�ទ ្ិងរូ�ភា្៖ វលាក អ៊ុក �ោូលី្)

ពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាជួ�្ិភាកសាជាមយួសាលា�ុំផទារះរុង

ពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាជ�ួ្ិភាកសាជាមយួពករុមព�រឹកសា�ំុសំវរាង

ពករុមស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភាអវញជ ើញវឈវងយល់ ្ិងព�មូល្ត័៌៉ ្ វៅសាលាដំ�ូងវែតតៃវោធិ៍សាត់
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សករេមាភា្គណៈករេមាការទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភាច�ូររួេកិច្ចព្រជុំន្ន្

2ឯកឧតតៃម ជា មជដ្ឋ ព�ធា្គណៈកមមាការទី២
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ៖

-ថផទាកនាុងគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  វដើម្ី្ ិភាកសាអំ្ ី 
ការវពតៀមចុរះវ�សកកមមាវៅកា្វ់ែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នា
ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជុំគណៈកមមា-
ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាមយួ រ្ឹងម្រ្តៃីវលខាធិការោ្ឋ ្អមគណៈកមមាការទី២ 
្ិងវលខាធិកាោ្ឋ ្អមពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំូម-ិ
ភាគទី១ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ ្ិងសវពមចវលើរបាយការណ៍ព�ជំុ
ការងាររវាងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំូមភិាគទី១ ជា
មយួ្រឹងរដ្ឋបាលសាលារាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៧ ខែសីហា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-្ិភាកសាវលើគវព៉ង្េកិារ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភាឆ្នា ២ំ០២០ 
ជាមយួ្រឹងពករុមការងារពកសួងវសដ្ឋកិច្ច ្ិងហិរញ្ញ េត្ថុ នា
ថ្ងៃទី១៤  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វៅសាលព�ជុំ្ ិវសស 

េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សខុ 
ឥសា្  ព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អវញជ ើញ
ជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុងគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា 
វដើម្ផី្ស្វផសាយសាមា រតីអង្គព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្្យ៍
ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងវពតៀមលក្ខណៈ�ំវ្ញវ�សកកមមាវៅវែតតៃ
កំ្ត វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ទមី ្ូរោ៉សុមី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុងគណៈកមមាការ
ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ី្ ិភាកសាវលើ៖ ១-្ិ្ិត្យែលែរឹមសារវពតៀម
ចុរះ�ំវ្ញវ�សកកមមារ�ស់គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 
វៅវែតតៃកំ្ងធ់ំ វសៀមរា� ឧតតៃរ៉្ជយ័ ្ិងវែតតៃ�នាទា យ-
៉្ជយ័ ២-�ញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។   
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-អ្ុញ្្ញ តឱ្យវលាក�ណ្ឌិ ត Amaury Peeters នាយក
ព�ចាពំ�វទសកម្ពុជាកនាុងកមមាេធិ ីLouvain Coopération ថ្
ព�វទសខ�លហ្សិុក ចូលជួ�សខមតៃងការគួរសម ្ិង្ិភាកសា
ការងារ នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅគណៈកមមាការ
ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុក 
្ុ៊រ្មឈឿ្  ព�ធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្
អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុងគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្៖ី ១-សាតៃ ��់ទ�ងាហា ញរ�ស់េទិយាសា្ថ ្សភា
កម្ពុជា (PIC) សតៃី្ីការអ្ុេតតៃ្ីតិេធិីតុលាការ ្ ិងការខ�ង-
ខចក្េកិា ថ្សាលាដ�ំូងវែតតៃតាខកេ ្ិងកំ្ត ២-ការចុរះ
�ំវ្ញវ�សកកមមាវៅវែតតៃតាខកេ វែតតៃខក� ្ ិងវែតតៃកំ្ ត 
វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧត្ម រុ៉េរេ ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុង៖

-ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៤) វដើម្ផី្ស្វផសាយ
ែលែរឹមសារថ្កិច្ចព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្្យព៍ រ្ឹទ្ធសភា 
នាថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជុំគណៈកមមា-
ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-វដើម្ី្ ិ្ិត្យវលើរបាយការណ៍ជំ្ួ�សេនាការរវាង
គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងពកសួងអ�រ់ ំយុេជ្ ្ិង
កីឡា នាថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជុំ
គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-វដើម្វីពតៀមលក្ខណសម្តតៃិកនាុងដំវណើ រវ�សកកមមាវៅ

កា្វ់ែតតៃកំ្ ងធ់ំ នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅ
សាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-វដើម្ី្ ិ្ិត្យវលើរបាយការណ៍សកមមាភា្រ�ស់គណៈ-
កមមាការព�ចាខំែសីហា ្ិងទិសវៅខែកញ្្ញ  នាថ្ងៃទី២៦ 
ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុងគណៈកមមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា  វដើម្ី្ ិភាកសាវលើ៖  ១-កាល�រវិច្ទ  ្ ិង
កមមាេធិវី�សកកមមារ�ស់គណៈកមមាការ  កនាុងរយៈវ្លចវនាលែ រះ
សមយ័ព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងទី២-�ញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី៥ ខែ
សីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធ-
សភា។

-អវញជ ើញសាតៃ ��់ទ�ងាហា ញរ�ស់អង្គការចលនាវដើម្ី
សុែភា្កម្ពុជា (CMH) សតៃី្ី លទ្ធផលថ្ការអវង្កតអំ្ីការ
អ្ុវលាមតាមចបា�ស់តៃី្ី ការពតរួត្ិ្ិត្យផលិតផលថ្នា ជំក ់
នាថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈ-
កមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។
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-អ្ុញ្្ញ តឱ្យគណៈព�តិភូអគ្គនាយកោ្ឋ ្អតតៃសញ្្ញ ណ-
កមមា ថ្ពកសួងមហាថផទា ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម សខុ ឃ្ 
អគ្គនាយករង ្ិងវលាកជំទាេ �រឹរេ រសមាមី អគ្គនាយករង 
ចូលជួ�សខមតៃងការគួរសម ្ិង្ិភាកសាការងារ នាថ្ងៃទី១៣ 
ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៨
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម គង់ 
សាោជ ព�ធា្ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៥) ្ិងជា
ព�ធា្គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តី-
ភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុថផទាកនាុងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៥) 
វដើម្ី្ ិភាកសាវលើ៖ ១-ការវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំស៉ជិក
ឧតតៃមពករុមព�រឹកសា ថ្អង្គវៅពកម ទី២-�ញ្ហា វផ្សងៗ វៅ
សាលព�ជុំគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អាយ 
ខ្ ព�ធា្ពករុមមតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមយួ្រឹងសភា
សាធារណរដ្ឋព�ជាធិ�វតយ្យព�ជា៉្ិតឡាេ ្ិងជាអ្ុ-
ព�ធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ទទួលជួ�្ិភាកសា
ការងារជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម Amphay KINDA VONG 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្សាធារណរដ្ឋព�ជាធិ�វតយ្យព�ជា៉្ិត
ឡាេព�ចាវំៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  វៅសាលព�ជុំ
គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ ង្ៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈកមមាការទី៨
ព រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម ពោក់ ចំមរ ើ្  អ្ុព�ធា្
គណៈកមមាការ បា្អវញជ ើញជួ�្ិភាកសា ្ិងសាតៃ ��់ទ�ងាហា ញ
រ�ស់តំណាងអង្គការសុែភា្្ិភ្វលាក (WTO) សតៃី្ី 
ការខព�ព�រួលអាកាសធាតុ ្ិងផល�ោរះោល់សុែភា្វៅ
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៨ 
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ ង្ៃទី២៤ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម មទ្ 
យទុ្ធមី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ
ជ�ួ្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងអង្គការខាណា (KHANA) 

អំ្ីសា្ថ ្ភា្ េធិា្ការ�ងា្ក រ ទ�ស់ា្ក ត ់្ិង្យាបាលជំងឺ
រវ�ង វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅគណៈកមមាការទី៨
ព រ្ឹទ្ធសភា៕

 ការទទួ�ពាក្យ្រណតៃរឹ ង

2កនាុងអំេុងខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩វ្រះ ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ទទួលោក្យ�ណតៃរឹ ងចំ្ួ្៨ករណី  វធវើកំណត�់ងាហា ញោក្យ

�ណតៃរឹ ងចំ្ ួ្៤ករណី វធវើលិែិតអ្តៃរាគម្វ៍ៅពកសួង សា្ថ �័្ ោក់្ ័្ ្ធ វដើម្វីោរះពសាយចំ្ួ្៤ករណី ្ិងទទួលលិែិត

វឆលែើយត� អំ្ ីការវោរះពសាយោក្យ�ណតៃរឹ ងរ�ស់ពកសួង សា្ថ �័្ ោក់្ ័្ ្ធចំ្ួ្១ករណី ្ិងវឆលែើយត�វៅ ្៉ច ស់�ណតៃរឹ ង

ចំ្ ួ្៤ករណី កំ្ ុង្ិ្ិត្យសិកសាចំ្ួ្៦ករណី ព្មទាងំបា្ទទួលឯកសារោក្យ�ណតៃរឹ ងខដលពកសួង សា្ថ �័្ ោក់្ ័្ ្ធ

ចមលែងជូ្មកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ជូី្ពជា�ចំ្ ួ្៧ករណី៕
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2នាថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម យង់៉ 

មសរេ  ព�ធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អវញជ ើញ

ចុរះសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ ព្មទាងំនាយំក្ូេវទយ្យទា្

្ិង�ច្ចយ័មយួចំ្ួ្  វដើម្ពី�វគ្ដល់ព្រះសង្វៅេតតៃ

សសរ១០០ ស្ថិតកនាុងពសរុកសំ�ូរ វែតតៃពកវចរះ។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ជា

មជដ្ឋ  ព�ធា្គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អវញជ ើញ

ជាគណៈអធិ�តីកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាសងា្ក ត់

ទាងំ៦ ្ ិងភូមទិាងំ៤៧ ព្មទាងំនាយកសាលាចំ្ ួ្១២០

នាក ់វៅសាលាែណ្ឌ ខស្សុែ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ ត រុ៉េង ឫទ្ធមី ព�ធា្គណៈកមមាការ

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៖                                           

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ

្ិ្ិត្យវមើលសកមមាភា្ពករុមការងារវពគឿងចពកខដលកំ្ ុង

ដំវណើ រការជីកពសរះ្មាីមយួកខ្លែង ខដលអាចសតៃុកទរឹកសាអា ត

បា្ព�៉ណជា២០០.០០០ខមោពតគូ� សព៉��់វពមើវសចក្ី

ពតរូេការដល់កមមាករ ្ិងព�ជា្លរដ្ឋវព�ើពបាស់វៅរដូេពបាងំ

វៅភនាខំស្ដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៧

ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-អវញជ ើញជាគណៈអធិ�តីកនាុងកិច្ចព�ជំុខសវងរកដំវណារះ

ពសាយវៅវលើជីេសុេតតៃភិា្   វដើម្កីារោរវមវរាគ   (វ�ោសតៃ

ពជរូកអា្រហវកិ)  ខដលកំ្ុងខតវកើតវេើងវៅកនាុងត�ំ្ម់យួ

ចំ្ួ្កនាុងព�វទសកម្ពុជា  វៅ�ុខំកេផុស  ពសរុកសទារឹងហាេ 

វែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ

ចុរះ្ិ្ិត្យ ្ិងជំរុញដល់ពករុមការងារសាងសងវ់ហោ្ឋ រចនា-

សម្ព័្ ្ធផលែូេ ជីកសាតៃ រពសរះទរឹក ្ិងការងារកសិកមមាវៅកនាុងកសិ-

ោ្ឋ ្មោុងឫទ្ធីខស្ជយ័ វៅភនាខំស្ដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃ

កំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី១ ទី៤ ទី៩ ទី១០ ្ិងថ្ងៃទី១១ ខែសីហា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល  ្ ិងសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ

ព្មទាងំចុរះ្ិ្ិត្យវមើលព�្័្ ្ធធារាសា្រសតៃនានា វៅ�ុខំកេ-

ផុស ពសរុកសទារឹងហាេ វែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ

ចុរះ្ិ្ិត្យវមើលសកមមាភា្ពករុមការងារោកលូ់�ងហាូរទរឹក

�ញ្ចូ លពសរះទរឹក្មា ីខដល៉្ទំហំ៣០.០០០ខមោពតកាវរ ោ ្ិង

អាចរកសាទរឹកទុកបា្ព�៉ណជា១៨០.០០០ខមោពតគូ�

សព៉��់វពមើដល់ព�ជា្លរដ្ឋ  ្ិងកមមាករវព�ើពបាស់វៅ

រដូេពបាងំ  វៅ�ុខំស្ដី  ពសរុកសំវរាងទង  វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ 

នាថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-អ្ុញ្្ញ តឱ្យវលាក Yuji Wahei ជាជ្ជាតិជ�ោុ្ ព្ម-

ទាងំសហការចូីលជួ�្ិភាកសាការងារ  វដើម្រីកឱកាស

សករេមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា្រំម្ញការងារមៅតារេភូរិេភាគទាងំ៨



សកម្មភាពគណៈកម្មការ31
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

�ណាតៃ កទុ់្េ ិ្ ិវយគវលើដំណាំទោំងំបាយជូរ ផលិតជាពសា 

្ិងទរឹកទំោងំបាយជូរ វៅទសីានា កក់ារពករុមហុ៊្មោុងឫទ្ធីពគរុ� 

នាថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីជ�វ់លៀងឱ្យជ្ជាតិអាវមរកិកាងំ មក

្ីរដ្ឋតិចសាសចំ្ ួ្១១នាក ់ ខដលបា្នាគំានា មកលា�ថ្នា ំ

តុសិស្ស ពគរូ ្ិងគូរគំ្ូរតាមជញ្ជ ំងសាលាមវតតៃយ្យ វៅភូមិ

ឫទ្ធ៥ី �ុវំជើងវគា ពសរុកថព្្� ់វែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី២២

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ

ចុរះ្ិ្ិត្យ  ្ិងជំរុញពករុមការងារវពគឿងចពកឈូសឆ្យដី 

វដើម្សីាងសងក់សិោ្ឋ ្�ងា្ក ត់្ ូជពជរូកយោកវសៀ ខដលនាំ

មក្ីចពកភ្អងវ់គលែស  វៅភូមឫិទ្ធី៥  �ុវំជើងវគា  ពសរុក

ថព្្� ់វែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ

ចុរះ្ិ្ិត្យវមើលការងារសាងសងស់ា្ថ ្ីយ�ូមទរឹកពសរះ្មា ីវៅ

ភូមឫិទ្ធី៥ �ុវំជើងវគា ពសរុកថព្្� ់វែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃ

ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួលជួ�ជាមយួ្រឹងពករុមអនាកេ ិ្ ិវយគទុ្ជ�ោុ្  ្ ិង

វេៀតណាម ខដល៉្�ំណងវបារះទុ្េ ិ្ ិវយគវលើេស័ិយ

អចល្ពទ្្យ  េស័ិយកសិកមមា  កសិឧសសាហកមមា  វៅកនាុង

ត�ំ្អ់ភេិឌ្ឍ្ម៍ោុងឫទ្ធីខស្ជយ័ វៅ�ុខំស្ដី ពសរុកសំវរាង-

ទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ព្មទាងំ

ចុរះ្ិ្ិត្យវហោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធ ្ិង�រសិា្ថ ្នានា វៅភូមឫិទ្ធី៥

�ុវំជើងវគា ពសរុកថព្្� ់វែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី២៥ ខែ

សីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2វលាកជំទាេ ទមី ្ូរោ៉សុមី ព�ធា្គណៈកមមាការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-សហការជាមយួ្រឹងពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃរ�ស់ស៉-

គមវ�សកកមមាម្ុស្សធមវ៌ៅកម្ពុជាចំ្ ួ្២៣រ�ូ ចុរះ្ិ្ិត្យ

្យាបាលជំងឺជូ្ព�ជា្លរដ្ឋ ្ិងជ្ចាស់ជរា វៅ�ុំភនាបំាត

ពសរុក្ញាឮ វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។  

-ជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុថពជ-

លាស់ពសរុក្ញាឮ  វែតតៃកណាតៃ ល  នាថ្ងៃទី៣  ខែសីហា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។   

2នាថ្ងៃទី៤  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម  អ៊ុក 

្ុ៊រ្មឈឿ្  ព�ធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាពសរុក

ត្ូង�មាុ ំ វែតតៃត្ូង�មាុ ំ សតៃី្ី ការអ្ុេតតៃវគាល្វយបាយ

េមិជ្ការ ្ិងេសិហមជ្ការ វៅថ្នា កវ់ពកាមជាតិ ការអ្ុេតតៃ

វគាល្វយបាយភូម ិ�ុំ៉ ្សុេត្ថិភា្។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧត្ម រេ៉ុរេ 

ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធា្ ឯកឧត្ម ម៉្្់ មឈឿ្ អ្ុព�ធា្

គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងវលាកជំទាេ រេុំ សណាតៃ ្រ ់

វលខាធិការគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ�

សំវណរះសំណាលវឈវងយល់អំ្ ី េឌ្ឍ្ភា្ការងារ ្ិង

�ញ្ហា ព�ឈមរ�ស់រដ្ឋបាលែណ្ឌ កំ�ូល  វៅសាលាែណ្ឌ

កំ�ូល រាជធា្ីភនាវំ្ញ។
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2ឯកឧត្ម រេ៉ុរេ ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធា្គណៈកមមាការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាល៖

-ជាមយួ រ្ឹងគណៈពគ�ព់គងសាលា ្ិងវលាកពគរូ អនាកពគរូ

វៅសាលា�ឋមសិកសាទួលកីចំ្ ួ្១១នាក ់ស្ថិតកនាុងសងា្ក ត់

វភលែើងវឆរះរវទរះ ែណ្ឌ កំ�ូល រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៤ ខែ

សីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាមយួ រ្ឹងព�ជា្លរដ្ឋភូមរិដំួល  សងា្ក តវ់សានា រ  កនាុង

ែណ្ឌ កំ�ូល  រាជធា្ីភនាវំ្ញ  នាថ្ងៃទី១៦  ខែសីហា  ឆ្នា ំ

២០១៩។ 

2នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈកមមាការទី៩

ព រ្ឹទ្ធសភា  ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម  គង់  សាោជ  ព�ធា្

គណៈកមមាការ បា្អវញជ ើញ�ំវ្ញទស្ស្កិច្ចសិកសាពសាេ-

ពជាេអំ្ ី  ដំវណើ រការវរាងចពកផលិតថ្ម្លអគ្គិស្ីវដើរ

វោយ្្លែពឺ្រះអាទិត្យ វៅតាមា ត្ង ពសរុកឧដុង្គ វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ។

2ឯកឧតតៃម រេ៉រេ ្ុ៊រ្ន្ង ព�ធា្គណៈកមមាការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖  

-ចុរះ្ិ្ិត្យការោ្ឋ ្សាងសងស់ាលា�ុខំព្ករកា ពសរុក

កណាតៃ លសទារឹង  វែតតៃកណាតៃ ល  នាថ្ងៃទី៨  ខែសីហា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ជាគណៈអធិ�តីកនាុង្ិធីដខងហាអង្គផ្្ក ពបាកម់ហាសាមគ្គី

វេរព�វគ្ព្រះសង្វៅេតតៃអង្គជំុភនាចំចក ្ិងជួ�សំវណរះ-

សំណាលជាមយួ្រឹងព�ជា្លរដ្ឋចំ្ួ្២.២០០នាក ់វៅ

�ុពំទា ពសរុកកណាតៃ លសទារឹង វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៨ ខែសីហា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខ

្ិងនាយំកអវំណាយខចកជូ្ដល់្រសតៃីខដលវទើ�សព៉ល

កូ្ចំ្ួ្៦៧ពគរួសារ ព្មទាងំចុរះ្ិ្ិត្យការោ្ឋ ្ជួសជុល

ផលែូេចំ្ួ្២ខែ្ស ខដល៉្�វណាតៃ យ១.២០០ខមោពត ្ិងទទរឹង

៥ខមោពត ពកាល្មាមចិកព៉ស់១តរឹក ឆលែងកាត ់ភូមវិគាកព្ីង 

្ិងភូមចិារ  វៅ�ុវំគាកពត� ់ ពសរុកកណាតៃ លសទារឹង  វែតតៃ

កណាតៃ ល នាថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៤ ្ ិងថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
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មខៀវ រេុត អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្

អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាល  ្ ិងសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ 

វៅ�ុំតាវភម ពសរុកពតាកំក ់វែតតៃតាខកេ។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ចា្ ់

ណាមរត៉  អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា  ្ិង

ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង ់ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា 

បា្អវញជ ើញចូលរមួជាកិតតៃយិសកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធោកឱ់្យ

វព�ើពបាស់សមទិ្ធផលសា្ព ្្មា្មាីទាងំ៥កខ្លែង កនាុងវែតតៃបាត-់

ដំ�ង  ្ិង្ិធី�ញ្ចុ រះ�ឋមសិលាសាងសងអ់ាងខហលទរឹក

្ិងជួសជុលអគារ�ណាណ ល័យសវមតៃចពកឡាវហាម  ស 

មខង  ថ្សកលេទិយាល័យបាតដ់ំ�ង  វពកាមអធិ�តីភា្

សវមតៃចពកឡាវហាម ស មខង ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃី

ពកសួងមហាថផទា វៅភូមរិូង �ុខំចង៉្ជយ័ ពសរុកបាណ្់

វែតតៃបាតដ់ំ�ង។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឈតិ 

គរឹរេយត អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្

អវញជ ើញជ�ួសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ ថ្

ពសរុកវការះសូទិ្ វែតតៃកំ្ងច់ាម។

2នាថ្ងៃទី៩-១០  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 

អាយ ខ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បា្

អវញជ ើញជ�ួសំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្ខពករុមព�រឹកសា-

�ុំ ពសរុកគីរសីាគរ វែតតៃវការះកុង។

2ឯកឧត្ម ម៉្្់ មឈឿ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖    

-ជួ�ព�ជំុជាមយួ្រឹងឯកឧត្ម ោ៉ សជុាតិវង្ស ព�ធា្

ពករុមព�រឹកសារាជធា្ីភនាវំ្ញ  ្ិងឯកឧត្ម  ឃងួ  មពសង 

អភបិាល ថ្គណៈអភបិាលរាជធា្ីភនាវំ្ញ វៅសាលារាជ-

ធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ស្ា�សំ់ណូម្ររ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋវៅសងា្ក តទ់រឹកលអាក់

ទី២ ែណ្ឌ ទួលវគាក រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៩ ខែសីហា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខ�ងព�រុស ខដលជាព�ជា្លរដ្ឋរស់វៅ

ភូម៦ិ  កំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺវៅវគហោ្ឋ ្  ស្ថិតកនាុង

សងា្ក តទ់រឹកលអាកទី់២ ែណ្ឌ ទួលវគាក រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃ

ទី១២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�ព�ជំុជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាសងា្ក តទ់រឹកលអាកទី់២ វដើម្ី

ពតរួត្ិ្ិត្យលទ្ធផលការងារខែកក្កោ  ្ិងវលើកទិសវៅ

ការងារខែសីហា វៅសាលាសងា្ក តទ់រឹកលអាកទី់២ ែណ្ឌ ទួល-

វគាក រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ព�ជំុវរៀ�ចំស៉គមម្ុស្សចាស់ វៅសងា្ក តទ់រឹកលអាក់
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ទី២ ែណ្ឌ ទួលវគាក រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពោក់ 

ចំមរ ើ្  អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម

មហរេ ខ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្

អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធពីករុងោលី វ�ើកការោ្ឋ ្សាង-

សងវ់រាងសព៉�ោ់កទូ់ក.ង វឈាមា រះឧដុង្គ  ខមោជយ័បារមវីាងំ-

ចាស់  ទំហំទទរឹង៦ខមោពត  �វណាតៃ យ៤២ខមោពត  ខដលជា

អវំណាយដខ៏្លែថ្លែ រ�ស់សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី  សាយ 

ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ស្ថិតកនាុងេតតៃវាងំចាស់ ភូមកិនាុងវាងំ �ុំ

វាងំចាស់ ពសរុកឧដុង្គ វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ។

2ឯកឧតតៃម ពោក់ ចំមរ ើ្  អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការ

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ នាយ

�ោុសតៃិ៍្គរបាល ្ិងវសមាៀ្�ំុ វៅពសរុកែសាចក់ណាតៃ ល ្ិង

ពសរុកលាវ ឯម  វែតតៃកណាតៃ ល  នាថ្ងៃទី១៩  ខែសីហា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

-្ិ្ិត្យការសាងសងវ់រាងសព៉�ោ់កទូ់ក.ង វៅេតតៃវាងំ-

ចាស់  ភូមកិនាុងវាងំ  �ុំវាងំចាស់  ពសរុកឧដុង្គ  វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ 

នាថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ ង្ៃទី៣ ្ ិងថ ង្ៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

មរេ៉្  សុមីផា្់  អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា 

បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា

�ុំ ្ិងព�ជា្លរដ្ឋពកីពក ព្មទាងំចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូក

សរុ�លទ្ធផលការងារព�ចាខំែកក្កោ ្ ិងទិសវៅខែសីហា

ឆ្នា ២ំ០១៩ រ�ស់វែតតៃសាវ យវរៀង វៅសាលាវែតតៃសាវ យ-

វរៀង។

2ឯកឧតតៃម មហរេ ខ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ជ�ួសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងអាជាញា ធរមូលោ្ឋ ្ ្ិង

ព�ជា្លរដ្ឋ វៅ�ុខំស្ដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ 

នាថ្ងៃទី២១ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធផលការងារព�ចាខំែ

កក្កោ ្ិងវលើកទិសវៅការងារ�្តៃ រ�ស់អាជាញា ធរ�ំុខស្ដី

វៅសាលា�ុខំស្ដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃ

ទី២១ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-វៅសាកលេទិយាល័យ្ុទ្ធិក ព្រះសីហ្ុរាជ ្ិងជាេជា

ធមមាទា្្ូេវសៀេវៅ្ុទ្ធព�េតតៃ ិ ្ិងព�េតតៃិេសិាែ�ូជាចំ្ួ្

៥០០កបាល  វដើម្ទុីកខចកជូ្អាចារ្យខដលមកវរៀ្តាម

េគ្្គ ីមយួៗ  វៅសាកលេទិយាល័យ្ុទ្ធិកព្រះសីហ្ុរាជ 

រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួជាកិតតៃយិសកនាុង្ិធវីឈវងយល់អំ្ ី  ការងារ�ង្ក

�វង្កើ្ផលរដូេេសសា  ្ិង�ញ្ហា ព�ឈមនានា  ជាមយួ រ្ឹង

ពករុមព�រឹកសា�ំុរលំាងវពគើល  ្ិងថ្នា កដ់រឹកនាភំូមទិាងំ២៦

វោយ៉្អនាកចូលរមួចំ្ ួ្១៦០នាក ់វៅ�ុំរលំាងវពគើល 

ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែ-

ទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ  អាជាញា ធរភូម ិ�ុំ  វៅពសរុកសំវរាងទង 

វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៣-៤  ្ិងថ្ងៃទី១០-១១  ខែសីហា  ឆ្នា ំ

២០១៩ ឯកឧតតៃម ណា ំទុ ំវលខាធិការគណៈកមមាការទី១
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ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែ-

ទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ វៅវែតតៃបាតដំ់�ង។

2ឯកឧតតៃម គិ្  មណត វលខាធិការគណៈកមមាការ

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធោកឱ់្យវព�ើពបាស់

ជាផលែូេការ  ផលែូេវែតតៃមយួខែ្សព�ខេង១៨គ.ម  ចា�់្ ីផលែូេជាតិ

វលែ២ ពតងច់ំណុចភូមពិតោងំវលើក �ុពំបា�ំីមុ ំពសរុកពទាងំ

រហូតដល់ភូមកិំ្ ងអ់ំ្ិល �ុ�ំូរជីលសារ ពសរុក�ូរជីលសារ 

វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧត្មកិតតៃិ្ីតិវកាសល�ណ្ឌិ ត ្រ៊ិ្ 

ឈិ្   ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃីព�ចាកំារ  រដ្ឋម្រ្តៃីទទួល�្ទាុក

ទីសតៃីការគណៈរដ្ឋម្រ្តៃ ីវៅអ្ុេទិយាល័យអង្គស្ពឺ ពសរុកពទាងំ 

វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី២២ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំក្េកិារ�ស់ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភូំមភិាគ

ទី៥ ព�គល់ជូ្គណៈកមមាការអាចារ្យេតតៃវទ្ព�ណម្យ វដើម្ី

សាងសងរ់�ងពសរះទរឹក  ស្ថិតកនាុងពសរុកគីរេីង ់ វែតតៃតាខកេ 

នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២  ្ិងថ្ងៃទី៣  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

វលាកជំទាេ កង មៅរធ៍្ វលខាធិការ ្ិងឯកឧតតៃម 

�មី សារ មី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ

ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹង

សិស្សថ្នា កទី់១២ ឆ្នា សិំកសា២០១៨-២០១៩ វៅវែតតៃកំ្ត។

2ឯកឧតតៃម អ្ ស៊ុំ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធ�ីុណ្យគពម�ែួ់�១០០ថ្ងៃ ឪ្ុកវលាក 

យរឹរេ សណំាង អភបិាលពសរុកភនាពំសរុក វៅវគហោ្ឋ ្ស្ថិត

កនាុងពករុងសិរវីសាភណ័ វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី៣ ខែ

សីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិង្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹង

ពករុមព�រឹកសាពសរុកព្រះវ្ពតព្រះ វដើម្វីឈវងយល់ ្ិងព�មូល

្ត័៌៉ ្អំ្ី  �ញ្ហា ព�ឈមនានា  វៅពសរុកព្រះវ្ពតព្រះ

វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិង្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹង

ពករុមព�រឹកសា�ំុ ថ្ពសរុកព្រះវ្ពតព្រះ ចំ្ួ្៤�ំុ គឺ�ុំឈនាួរ

៉្ជយ័  �ុំជ�វ់ារ ី �ុំព្រះវ្ពតព្រះ  ្ ិង�ុំរហាល  វៅ

សាលាពសរុកព្រះវ្ពតព្រះ វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី៦ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម ្ យ វណាណា  វលខាធិការគណៈកមមាការ

ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាល ្ិងសួរ-

សុែទុក្ខពករុមព�រឹកសា�ំុសាវ យោលែ ងំ ពសរុកពករូចឆ្មា រ វែតតៃត្ូង�មាុ ំ

នាថ្ងៃទី៣ ្ិងថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2ឯកឧតតៃម គរឹរេ ធា វលខាធិការគណៈកមមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ចុរះវៅព�មូល ្ ិងផតៃល់្ត័៌៉ ្ ជូ្អាជាញា ធរវែតតៃតាខកេ

វែតតៃខក� ្ិងវែតតៃកំ្ត អំ្ីដវំណើ រវ�សកកមមារ�ស់គណៈ-

កមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី១២ដល់១៧ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ�តីកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធកុដិមយួែនាង

វៅេតតៃញរ ៍វៅ�ុំញរ ៍ពសរុកកំ្ងវ់រាទិ៍ វែតតៃសាវ យវរៀង នា

ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យស្ស៉ជិកពករុមព�រឹកសា�ំុ (ជំទ�់

ទី២) វៅ�ុសំាវ យតាយ្ ពសរុកកំ្ងវ់រាទិ៍ វែតតៃសាវ យវរៀង

នាថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខកមមាករ ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ

វៅម្ទាីរវ្ទ្យវែតតៃសាវ យវរៀង ្ិងម្ទាីរវ្ទ្យ�ខងអាកជីភូ ចំ្ួ្

៦៣នាក ់ ខដលរងវពគារះវោយសារវពគារះថ្នា កច់រាចរណ៍ 

កាល្ីថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ក្លែងវៅវ្រះ

នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអភវិសកព្រះបាទជយ័េរ មា័្ ទី៧  ្ិង
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ព�វគ្វទៀ្ព្រះេសសា  ព្មទាងំោកូំ្វឈើវៅេតតៃទួល-

អង្គុញ វៅ�ុំដូង ពសរុករ៉សខហក វែតតៃសាវ យវរៀង នាថ្ងៃ

ទី៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរ�ុលទ្ធផលការងារព�ចាខំែ

្ិងទិសវៅខែ�្តៃ  វៅពករុងសាវ យវរៀង  វែតតៃសាវ យវរៀង 

នាថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអភវិសកវលាកតាគង ់្ ិងវលាកយយ

វដើង  វៅពករុងសាវ យវរៀង  វែតតៃសាវ យវរៀង  នាថ្ងៃទី៥  ខែ

សីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី�ុណ្យស្វលាក រេុមី អុ្ អតីតព�ធា្

ពករុមព�រឹកសា�ំុ វៅវគហោ្ឋ ្ថ្ស្ ស្ថិតកនាុងភូមតិា�ោ �ុំ

តាសួស ពសរុកសាវ យពជំ វែតតៃសាវ យវរៀង។

-ចូលរមួកនាុងយុទ្ធនាការហូ�សាចព់ជរូក វៅពសរុកកំ្ងវ់រាទិ៍

វែតតៃសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធម្ទាីរវ្ទ្យ�ខងអាកសាមគ្គី វពកាម

អធិ�តីភា្វលាកជំទាេកិតតៃិសង្គហ�ណ្ឌិ ត មរេ៉្ សអំ្ 

ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃី  រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងទំនាកទ់ំ្ ងព រ្ឹទ្ធសភា 

រដ្ឋសភា  ្ ិងអធិការកិច្ច  វៅពសរុករដំួល  វែតតៃសាវ យវរៀង 

នាថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ទរឹរេ 

្្ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ

ជ�ួសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ ្ ិងព�ជា-

្លរដ្ឋពកីពក កនាុងពសរុកសីុធរកណាតៃ ល វែតតៃថព្ខេង។

2នាថ្ងៃទី១០-១១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

ថុង ច្់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ

ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ វៅពករុង

វែមរភូមិ្ ទា  ពសរុកមណ្ឌ លសី៉  ្ិងពសរុកដងទង ់ វែតតៃ

វការះកុង។

2ឯកឧតតៃម ជរឹរេ លាវ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ជួ�ព�ជំុ្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាវែតតៃ ្ ិង

ម្ទារីជំនាញ  វៅវែតតៃត្ូង�មាុ ំ  នាថ្ងៃទី២៤  ខែកក្កោ  ឆ្នា ំ

២០១៩។ 

-ជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ ពសរុក

វជើងថព្ វែតតៃកំ្ងច់ាម នាថ្ងៃទី២៤  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩។   

2នាថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពចរឹង 

គរឹរេពស៊ា្  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អវញជ ើញចុរះ្ិ្ិត្យ ្ ិងនាយំក្េកិាសាងសងស់ាលា�ឋម

សិកសាកណាតៃ លវការះត្ូង ខដលជាអំវណាយរ�ស់សវមតៃច-

េ�ុិលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា វៅ�ុវំការះ-

សូទិ្ ពសរុកវការះសូទិ្ វែតតៃកំ្ងច់ាម។

2ឯកឧតតៃម �មី សារ មី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖  

-ចូលរមួជូ្ដំវណើ រព�ជា្លរដ្ឋសាស្ិកឥសាលែ មសរ�ុ

ចំ្ួ្២៦៧នាក ់វៅ�ំវ្ញកាត្វកិច្ចហាជី វៅព�វទស

អារាោ �ីសាអូឌីត វៅអាកាសយ្ោ្ឋ ្អ្តៃរជាតិភនាវំ្ញ 

នាថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល  ្ ិងសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ

វៅភូមតិំណាកច់វងអាើរ  សងា្ក តខ់ព្កធំ  ពករុងខក�  វែតតៃខក� 

នាថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួរខំលកទុក្ខ ្ ិងនាយំកអំវណាយជូ្ពករុមពគរួសារ

ស្ មររ៉េ ស្ុរយ៉្ សាលែ �វ់ោយសារបាតុភូតរ្ទារះបាញ់ 

វៅភូមខិព្កខពតង �ុខំព្កវតានា ត ពសរុកឈូ វែតតៃកំ្ត នា

ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ�សំវណរះសំណាល  ្ ិងសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ 

ព្មទាងំនាយំក្េកិាជូ្ព�ជា្លរដ្ឋ ខដល៉្ជីេភា្

ែវរះខាតចំ្ួ្ ៧ពគរួសារ វៅភូមអិ្លែង់៉ ោ កព់បាង្គ �ុំសទារឹងខកេ

វៅពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-ចុរះពតរួត្ិ្ិត្យសា្ថ ្ភា្ទរឹកជំ្្ ់្ ិងសួរសុែទុក្ខព�ជា-

្លរដ្ឋ ខដលរងវពគារះវោយសារទរឹកជំ្្ ់វៅ�ុំកំ្ ងខ់ពគង 

្ិង�ុថំព្�មាុ ំពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ ត នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ ខដលកំ្ ុងសព៉ក្យា-

បាលជំងឺវៅម្ទាីរវ្ទ្យ�ខងអាកវែតតៃកំ្ត  នាថ្ងៃទី២០  ខែ

សីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម  ជរឹង  ្ លាលោ

ព�ធា្ពករុមព�រឹកសាវែតតៃកំ្ត  វោយ៉្ការចូលរមួ្ីឯកឧតតៃម

សា្់ សនូ�ម៉្្ ស៉ជិកពករុមព�រឹកសាវែតតៃកំ្ ត វលាក

អុិត ហុមីរេ គណៈអុី៉វំែតតៃកំ្ត វដើម្ី្ ិភាកសាការងារអំ្ី

�ញ្ហា ព�ឈមោក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងសហគម្ឥ៍សាលែ ម កនាុងវែតតៃកំ្ត

នាថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីខចកសាចវ់គាចំ្ួ្១៦០កបាល

្ិង្ខ្៣០កបាល  ដល់សាស្ិកឥសាលែ មកនាុង្ិធ�ីុណ្យ

ហាជី វៅវែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី១៣ ខែ សីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួរខំលកទុក្ខជាមយួ្រឹងពករុមពគរួសារស្ វៅវែតតៃ

កំ្ ត នាថ្ងៃទី១៤ ទី១៧ ទី២០ ្ិងទី២១ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋមក្ីវែតតៃកំ្ ត ខដលកំ្ុង

សព៉ក្យាបាលជំងឺវោយវពគារះថ្នា កច់រាចរណ៍ វៅម្ទាីរ

វ្ទ្យហាវទៀង ព�វទសវេៀតណាម នាថ្ងៃទី២២ ខែសីហា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

2វលាកជំទាេ ឃួ្  ឃុ្ �មី ស៉ជិកាគណៈកមមា-

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរ�ុការងារព�ចាខំែ

កក្កោ ្ិងវលើកទិសវៅការងារព�ចាខំែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

រ�ស់ពសរុកកំ្ងស់ាវ យ វៅសាលាពសរុកកំ្ ងស់ាវ យ វែតតៃ

កំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី២១ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកមមាេធិវីឈវងយល់អំ្ ី អាសាេហា�ូជា វៅអគារ

គរឹមវសង ពករុងសទារឹងខស្ វែតតៃកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី៣  ខែសីហា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៦ដល់៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

អ៊ុក  គង ់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អវញជ ើញសហការជាមយួ្រឹងពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃថ្ស៉-

គម (AMH) រ�ស់ព�វទសបារាងំ ចុរះ្ិ្ិត្យ ្ិង្យាបាល

ជំងឺជូ្ព�ជា្លរដ្ឋវៅពសរុកសំេូត វែតតៃបាតដំ់�ង។

2ឯកឧតតៃម ពសមី ម្រ្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖  

-ជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ វដើម្ី

វឈវងយល់�ញ្ហា ព�ឈម ្ិងដំវណារះពសាយរ�ស់មូល-

ោ្ឋ ្ វៅកនាុង�ុំសិងហា ពសរុកសំវរាង វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី២៥ 

ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ព�វគ្វទៀ្ព្រះេសសា  ្ិងវទយ្យេត្ថុថ្វ យព្រះសង្

ចំ្ួ្៦េតតៃ វៅ�ុំសិងហា ពសរុកសំវរាង វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី២៧

ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។
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2នាថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧត្ម សខុ

យត ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ

ជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាសងា្ក ត ់ព�ធា្

�ោុស្ិ៍រដ្ឋបាលសងា្ក ត ់វសមាៀ្សងា្ក ត ់ព�ធា្ភូម ិវលាកនាយក

សាលា វៅសងា្ក តប់ារាយណ៍ ពករុងថព្ខេង វែតតៃថព្ខេង។

2ឯកឧតតៃម សាយ ្រូរ ិ្  ស៉ជិកគណៈកមមាការ

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ជួ�សំវណរះសំណាល  ្ិងនាយំកអំវណាយខចកជូ្

ព�ជា្លរដ្ឋ ្ិងសិសសា្ុសិស្ស វៅ�ុថំព្ពគី ពសរុកជលគិរ ី

វែតតៃកំ្ងឆ់្នា ងំ នាថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធខីចកអំវណាយកាកបាទ

ពកហមកម្ពុជា ជូ្ដល់ចាស់ជរាគាមា ្ទី្រឹង ្រសី្វម ោ៉ យកូ្

វពចើ្ កុ៉រកំពោ ជ្្ិការ ្ិងអនាកផទាុកវមវរាគវអដស៍ចំ្ ួ្

២៧៥ពគរួសារ  វៅពសរុក�រ�ូិណ៌  វែតតៃកំ្ ងឆ់្នា ងំ  វពកាម

អធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចកិតតៃពិ រ្ឹទ្ធ�ណ្ឌិ ត  ្រ៊ុ្ 

ោ៉្មី ហ៊ុ្ មស្ ព�ធា្កាកបាទពកហមកម្ពុជា នាថ្ងៃទី៧ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ�ួសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងវលាកពគរូ អនាកពគរូ ្ិង

សិសសា្ុសិស្សថ្នា កទី់១២ ខដលវពតៀមព�េងសញ្្ញ �ពត

មធ្យមសិកសាទុតិយភូម ិវៅ�ុំដូ្តី ពសរុក្ញាខពកក វែតតៃ

ត្ូង�មាុ ំនាថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម មញរ៉េ

សារេ៉្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ

ចុរះសួរសុែទុក្ខពគរួសារស្ សាត ្រ៊ុ្ធមី ្ ិងនាយំក្េកិា

រ�ស់សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ជូ្ពករុមពគរួសារស្ វៅភូមិ

ណាអ៊ូង �ំុខពសសំ�ូរ ពសរុកវសៀមបាោ ង វែតតៃសទារឹងខពតង។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សួ្  

�្ ់ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ

ចូលរមួជាគណៈអធិ�តីកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល ្ ិងសួរ-

សុែទុក្ខព�ជា្លរដ្ឋ អនាកជំងឺ វៅមណ្ឌ លសុែភា្�ុំទាងំ

�ួ្  ថ្ពសរុកអង្គរធំ ស្ថិតកនាុងពសរុកអង្គរធំ វែតតៃវសៀមរា�៕

សករេមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា្រំម្ញម្រសកករេមាមពរៅព្រមទស

2ចា�់្ ីថ្ងៃទី២៥ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម  យង៉់ មសរេ ព�ធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  

បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុងមហាស្នាបិាតអាយបាោ  (AIPA) 

វលើកទី៤០ វៅទីពករុងបាងកក ព្រះរាជាណាចពកថ្។

2ចា�់្ ីថ្ងៃទី១៦ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម សខុ ឥសា្ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ ឯកឧតតៃម

ជរឹរេ  លាវ  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  ្ិង

ឯកឧតតៃម មញរ៉េ សារេ៉្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុងស្នាិសីទវលើកទី៧ ថ្គណៈ-

កមមាការកិច្ចការ�រវទស ថ្រដ្ឋសភាព�វទសទាងំ�ីកម្ពុជា-

ឡាេ-វេៀតណាម  (CLV)  វៅសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយម

វេៀតណាម។

2ចា�់្ ីថ្ងៃទី១៧ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម  មទ្  យទុ្ធមី  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អវញជ ើញចូលរមួវេទិកាសភាអាសីុ-បាោ សីុហវិកវលើក

ទី៥ សតៃី្ី ការវលើកកម្ពស់តួនាទីរ�ស់ស៉ជិកសភាកនាុងការ

វោរះពសាយ�ញ្ហា ការខព�ព�រួលអាកាសធាតុ ្ិងសុែភា្ 

វៅទីពករុងណាឌី ព�វទសហវីជី៕
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2នាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ ួ្៨រូ� បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ

សតៃី្ី ភា្ជាថដគូសភាអាសីុ-អឺរ ោុ�វលើកទី១១ (ASEP-11)

្ិងចូលរមួស្ា��់ទ�ងាហា ញរ�ស់វលាក Nicclo Rinaldi 

ព�ធា្អង្គភា្វគាល្វយបាយវពរៅព�វទសរ�ស់សភា

អឺរ ោុ�ស្ី្ី “�ទ្ិវសាធ្ក៍ារវរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុភា្ជាថដគូសភា

អាសីុ-អឺរ ោុ�“ វៅសាលស្នាសីិទបាយ័្  េ ិ៉ ្រដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ ួ្៧រ�ូ បា្អវញជ ើញចូលរមួ កនាុងវេទិកា

អ្តៃរសាសនាថ្នា កជ់ាតិ វដើម្ពី�យុទ្ធព�ឆ្ងំអវំ ើ្ជួញដូរ

ម្ុស្សវលើកទី៣ វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃច

ពកឡាវហាម ស មខង ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីរដ្ឋម្រ្តៃីពកសួង

មហាថផទា វៅមជ្មណ្ឌ លស្នាិបាត ្ ិង្ិ្រ័ណ៍វការះវ្ពជ។

2នាថ្ងៃទី១ ទី៥ ទី៨ ទី៩ ្ ិងទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០១៩ ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ ួ្១៦រូ� បា្

អវញជ ើញសួរសុែទុក្ខឯកឧតតៃម ្ូ៊រ ថង ទពី�រឹកសាសវម្ចព�ធា្

ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាអតីតព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា 

ខដលកំ្ ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅវគហោ្ឋ ្ រាជធា្ី

ភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី៧ ទី៨ ្ិងទី១២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ួ្៩រូ� បា្អវញជ ើញសួរ

សុែទុក្ខឯកឧតតៃម ្ួ្ សារិេ្ ទពី�រឹកសាសវមតៃចេ�ិុល-

វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាអតីត

ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ុងសព៉ក

្យាបាលជំងឺ វៅម្ទាីរវ្ទ្យកាល់ខមោត រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីែួ�គពម�៧់

ថ្ងៃរ�ស់វលាកជំទាេ សុរឹង សុមីយតុ វលខាធិការគណៈ-

កមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា វៅវែតតៃវសៀមរា�។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម យង់៉

 មសរេ ព�ធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ដរឹកនាំ

គណៈព�តិភពូករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំូមភិាគទី៨ 

អវញជ ើញវគារ្េញិ្្ញ ណក្ខ្្ធស្ ឯកឧតតៃមនាយឧតតៃមវស្ីយ ៍

មសើយុ មកវ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាខដលបា្ទទួលមរណ-

ភា្កាល្ីថ្ងៃទី១៦ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ កនាុងជនាមា យុ៨៤

ឆ្នា  ំវៅវគហោ្ឋ ្វលែ១១៨ ភូមវិទសអ្លែង ់សងា្ក ត�់រឹង-

កខ្្សង ពករុងបា្លុង វែតតៃរត្គីរ។ី

2ឯកឧតតៃម ជា មជដ្ឋ ព�ធា្គណៈកមមាការទី២

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

សករេមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភាច�ូររួេកនោងុ្ិធមីម្្សងៗ
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-្ិសាអាហារថ្ងៃពតងក់ារងារជាមយួ្រឹងវលាក Jean 

Michel Allepaerts ទពី�រឹកសាសភាសហ្័្ ្ធវាោ េូ្ីព្រុច

ខសលថ្ព�វទសខ�លហ្ុសកិវដើម្ី្ ិភាកសាអំ្ ី ការងារវពតៀម

វរៀ�ចំដំវណើ រទស្ស្កិច្ចរ�ស់ឯកឧតតៃម ជា មជដ្ឋ វៅ

ព�វទសខ�លហ្ុសកិ នាវ្លខាងមែុ វៅវភាជ្ីយោ្ឋ ្ 

Open Wine រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា  ំ

២០១៩។

-ដរឹកនាពំករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពករុមព�ចាភំូមភិាគទី១ ជួ�

សេនាការជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម ោ៉ សជុាតិវង្ស ព�ធា្

ពករុមព�រឹកសារាជធា្ីភនាវំ្ញ ្ិងឯកឧតតៃម ឃងួ មពសង

អភបិាល ថ្គណៈអភបិាលរាជធា្ីភនាវំ្ញ សតៃី្ី ការអ្ុ-

េតតៃ្េកិាថ្នា កវ់ពកាមជាតិ (រាជធា្ី ែណ្ឌ  សងា្ក ត)់ កនាុងការ

អភេិឌ្ឍមូលោ្ឋ ្ វដើម្ផីតៃល់វសវាសាធារណៈជូ្ព�ជា្ល

រដ្ឋព�ក�វោយសុេត្ថិភា្ ្ិងព�សិទ្ធភា្ វដើម្វីពតៀម

វរៀ�ចំវេទិកាពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ព�ចាភំូមភិាគទី១ 

នាខែកញ្្ញ  នាថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ ត រេ៉ុង ឫទ្ធមី ព�ធា្គណៈកមមាការ

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖                       

-ចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីសវ ្៉ព ធ�្ទា�េ់រះកាត ់ថ្

អគារគ្្ធ�ុបាផា  សីហមុ្ី មុ្ ីនា្ ម្ទាីរវ្ទ្យកុ៉រគ្្ធ�ុបាផា  

វពកាមព្រះរាជាធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់�ំផុតរ�ស់ព្រះករុណា

ព្រះបាទសវម្ចព្រះ�រមនា្ ្មោតតៃរេ សមីហរេុ្មី ព្រះ-

មហាក្សពត ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសវមតៃចព្រះមហា-

ក្សពតី ព្រះេររាជ៉តាជាតិខែមារ ជាទវីគារ្សកា្ក រៈដែ៏្ពងែ់្ពស់

�ំផុត វៅម្ទារីវ្ទ្យកុ៉រគ ្្ធ�បុាផា  ស្ថិតកនាុងសងា្ក តព់សរះចក 

ែណ្ឌ ដូ្វ្ញ រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរមួកនាុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-ពសីលងា្ក  វពកាមអធិ-

�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់  រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា 

ហ៊ុ្  មស្  នាយករដ្ឋម្រ្តៃី  ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

វៅេ ិ៉ ្ស្តៃិភា្ នាថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ ទមី 

្រូោ៉សុមី ព�ធា្ ឯកឧតតៃម ឈតិ គរឹរេយត អ្ុព�ធា្

គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងឯកឧតតៃម គង់ សាោជ  

ព�ធា្គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ្ិសា

អាហារថ្ងៃពតងក់ារងារជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម Wang Wentian  
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ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិ្ ព�ចាពំ្រះរាជាណាចពកកកម្ពុជា វដើម្ី

ខ្លែងអំណរគុណចំវោរះការសពម�សពមរួលគណៈព�តិភូ

គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា វៅ�ំវ្ញទស្ស្កិច្ចវៅសភា

ព�រឹកសា្វយបាយព�ជាជ្ចិ្ ថ្សាធារណរដ្ឋព�ជា៉-

្ិតចិ្ វៅវភាជ្ីយោ្ឋ ្៉លាភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម រុ៉េរេ

ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងឯកឧតតៃម

មខៀវ រេុត អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្

អវញជ ើញចូលរមួកនាុងការព�កួតកីឡាវាយកូ្វហា្គ លោ្

រងាវ ្រ់�ស់ែញាុ ំ "ោ្រងាវ ្ស់វមតៃច្ិជយ័វសនា មទៀ ោញ ់

វៅទីលា្កូ្វហា្គ លវ្រហ្គ្ភនាវំ្ញ  ព្មទាងំចូលរមួ្ិធី

ជ�វ់លៀងព�កាសជយ័លាភវី្រហ្គ្ភនាវំ្ញClub House។

2នាថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧត្ម រុ៉េរេ 

ជរឹរេហ៊ុយ ព�ធា្ ្ិងឯកឧតតៃម ម៉្្់ មឈឿ្ អ្ុព�ធា្

គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជ�ួ្ិភាកសាការ-

ងារជាមយួ្រឹងឯកឧត្ម  Wang  Wentian  ឯកអគ្គរដ្ឋទូត 

ថ្សាធារណរដ្ឋព�ជា៉្ិតចិ្ ព�ចាពំ្រះរាជាណាចពក

កម្ពុជា សតៃី្ី ដំវណើ រទស្ស្កិច្ចរ�ស់គណៈកមមាការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភា វៅកា្ស់ាធារណរដ្ឋព�ជា៉្ិតចិ្ វៅសា្ថ ្

ទូតចិ្ព�ចាកំម្ពុជា។ 

2នាថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម រ៉េរេ 

្ុ៊រ្ន្ង  ព�ធា្គណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  ្ិង

ឯកឧតតៃម ឈតិ គរឹរេយត អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីអ�អរសាទរទិវា

�ុណ្យជាតិព�វទសសិងហា�ុរ ីែួ�វលើកទី៥៤ វៅសណា្ឋ គារ

េឺរ ោូយោ ល់ភនាវំ្ញ។

 2នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កោ ្ិងថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០១៩ ឯកឧតតៃម ឈតិ គរឹរេយត អ្ុព�ធា្គណៈ-

កមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុវពតៀម

ចូលរមួមហាស្នាិបាតអាយបាោ វលើកទី៤០ វពកាមអធិ�តី-

ភា្ឯកឧតតៃម�ណ្ឌិ តរដ្ឋ ជារេ មយៀ្រ ព�ធា្គណៈកមមា-

ការទី២រដ្ឋសភា វៅសាលព�ជុំ�នាទា យពសី េ ិ៉ ្រដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អាយ

ខ្  អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  ្ិងជាអ្ុ

ព�ធា្ពករុមទទួល�្ទាុកសហព�តិ�តតៃកិារជាមយួ្រឹងមហា-

ស្នាបិាតអ្តៃរសភាអាស៊ា្ (AIPA) បា្អវញជ ើញចូលរមួព�ជំុ

សតៃី្ី ការវពតៀមលក្ខណៈសម្តតៃិជាមុ្ រ្ឹងវៅចូលរមួមហា-

ស្នាិបាតអាយបាោ  (AIPA) វលើកទី៤០ វៅទីពករុងបាងកក 

ថ្ព្រះរាជាណាចពកថ្ វៅេ ិ៉ ្រដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី២៣  ខែកក្កោ  ឆ្នា ២ំ០១៩  វលាកជំទាេ 

ឯរេ ្ លារុេ្មី ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា 

បា្អវញជ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចព�ជំុ្ិភាកសាការងារវពតៀមវរៀ�ចំ

្ិធីអ�អរសាទរែួ�វលើកទី១៣០  ថ្ទិវាសភាអ្តៃរជាតិ

រ�ស់សហភា្អ្តៃរសភា  វពកាមទិសវសាលែ ក១៣០ឆ្នា ថំ្

ការផតៃល់អំណាចជូ្ស៉ជិកស៉ជិកាសភា វពកាមអធិ�-

តីភា្វលាកជំទាេកិតតៃិសង្គហ�ណ្ឌិ ត ឃួ្  សដុារ មី អ្ុ

ព�ធា្ទី២រដ្ឋសភា  វៅសាលព�ជុំ�នាទា យពសី  េ ិ៉ ្រដ្ឋ-

សភា៕
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អគគាម�ខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភាព្រជុ្ំរូកសរ្ុរ�ទ្ធ្�ការងារព្រចាមំខកក្កដា
្ិងទិសមៅការងារមខសមីហា ន្ោ ២ំ០១៩

នារវសៀលថ្ងៃច្ទា ៥វកើត ខែពសា្ណ៍ ឆ្នា កុំរ ឯកស័ក 
្.ស.២៥៦៣ ពតរូេ រ្ឹងថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ-
�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធផលការងាររ�ស់អគ្គ-
វលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាខំែកក្កោ ្ ិងទិសវៅការ-
ងារខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង 
េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា វោយ៉្ការអវញជ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹក-
នាពំគ�អ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ចា�់
្ីអ្ុព�ធា្នាយកោ្ឋ ្វេើង។

៉្ព�សាស្ក៍នាុងកិច្ចព�ជំុឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្គ-
វលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភាបា្វលើកវេើងថ្  នាខែកក្កោវ្រះ
អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�វពមើវសវាជូ្ថ្នា កដ់រឹកនា ំ
្ិងស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា បា្វោយវជាគជយ័វលើមុែងារ
្ីតិកមមា វោយបា្វរៀ�ចំ ្ិងចាតខ់ចងការព�ជំុគណៈក ម៉ា -
ធិការអចិថ្រ ត្ៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្២វលើក ្ិងព�ជំុវ្ញអង្គ
ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្១វលើក។ ចំវោរះមែុងារតំណាង អគ្គវលខា-
ធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្សហការសពម�សពមរួលដរឹកនាំ

ពករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃចុរះ្ិ្ិត្យ ្ិង្យាបាលជំងឺជូ្ព�ជា-
្លរដ្ឋ ្ិងបា្អមដំវណើ រស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ចុរះតាម
មូលោ្ឋ ្ វដើម្វីឈវងយល់អំ្ ីសុែទុក្ខ វោរះពសាយ�ញ្ហា
ព�ឈម ្ិងសំណូម្រនានារ�ស់ព�ជា្លរដ្ឋវៅរាជធា្ី 
្ិងតាម�ណាតៃ វែតតៃ ពករុងនានា។ វោយខេកមុែងារអភេិឌ្ឍ្៍
សា្ថ �័្  ៉្ការខព�ព�រួលមែុ៉ត់្ មា ី្ិងបា្អភេិឌ្ឍវហោ្ឋ -
រចនាសម្ព័្ ្ធ ្ិង�រសិា្ថ ្បា្យោ ងលអាព�វសើរ។ ជា្ិវសស
ការអ្ុេតតៃព�្័្ ្ធ�វច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ្ទវំ ើ្�  វដើម្ជីំរុញ
ដំវណើ រវៅមុែរ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា  ព�ក�វោយព�សិទ្ធភា្ 
គុណភា្ ្ិង�រ ិ៉ ណមយួ្មាី។ ទ្ទារឹមវ្រះ អគ្គវលខាធិ-
ការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្
្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារវលើពគ�េ់ស័ិយ  វោយរកសាបា្
្ូេភា្ជាថដគូជាមយួ្រឹង�ណាតៃ ព�វទស �ណាតៃ សភា ្ិង
ថដគូអភេិឌ្ឍសំខា្់ៗ ជាវពចើ្វទៀត។

ឯកឧតតៃមអគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្ ការ
ខ្ទាសុំែភា្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាខដល៉្ជំងឺ គឺជាទិដ្ឋ-
ភា្មយួ្មាីថ្ភារកិច្ច�ខ ្្ថមរ�ស់អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ខដល
ពតរូេពគ�ដណតៃ � ់្ ិង�ំវ្ញវោយសាមា រតីទទួលែុសពតរូេ។

ទ្ទារឹម រ្ឹងការងារខដលកំ្ុងខតម៉ញរឹកវ្រះ  ឯកឧតតៃម
អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្កំណតទិ់សវៅការងារសព៉�់
ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ វោយឱ្យពគ�អ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គ-
វលខាធិកាោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា  វៅខត�្តៃផតៃល់វសវាពទពទង់
ដល់មែុងារទាងំ៥រ�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា  ្ិង�្តៃែិតែំ្ពងរឹង
គុណភា្ម្រ្តៃី វដើម្ផីតៃល់ភា្ស័កតៃិសិទ្ធិកនាុងការផតៃល់វសវា
ជូ្ថ្នា កដ់រឹកនាឱំ្យកា្ខ់តលអាជាលំោ�៕់

(អត្ថ�ទ៖វលាក សួង �ញ្្ញ )

ទិដ្ឋភា្កិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�លទ្ធផលការងារព�ចាខំែកក្កោ ្ិងទិសវៅការងារខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុងកិច្ចព�ជំុ�ូកសរុ�
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អគគាម�ខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា្ពងរឹងសរេតថែភា្រេ្រ្តៃមី
ម�ើជំន្ញ្័ត៌ម្្វិទយា

នាព្រឹកថ្ងៃ្ុធ ទី៣១ ខែកក្កោ ឆ្នា ២ំ០១៩ អគ្គវលខាធិ-

ការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្វរៀ�ចំ្ិធ�ិីទេគ្គ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លវលើ

ជំនាញ្ត័៌៉ ្េទិយា ្ិងខចកេញិ្្ញ �្�ពត�ញ្ជ កក់ារសិកសា

ជូ្ជ្�វងា្គ លម្រ្តៃីថេឆ្លែ តជំនា្ទី់១ (Smart Staff V.1)

វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម  អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគ្គវលខាធិការ

ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

៉្ព�សាស្ក៍នាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ 

អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្សខមតៃង្ូេការវកាតសរវសើរ

្ិងវាយតថមលែចំវោរះេគ្គ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លទាងំ៧េគ្គវ្រះសុទ្ធ

ខត៉្សារសំខា្ដ់ល់ការអភេិឌ្ឍ�វច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ្កនាុង

សា្ថ �័្ ព រ្ឹទ្ធសភា។ ឯកឧតតៃមបា្�ញ្ជ កថ់្ �ច្ចុ�្្នាវ្រះ

ពគ�ស់ភាទាងំអស់វៅវលើ្ិភ្វលាក បា្ រ្ឹងកំ្ុងខព�

កាលែ យវៅដល់សភាឌីជី្ល។ ដូចវ្រះ ការអភេិឌ្ឍសមត្ថភា្

រ�ស់ម្រ្តៃី គឺជាកតាតៃ ចាបំាច ់វដើម្វីដើរឱ្យទា្ស់ភា្ការណ៍

ថ្យុគសមយ័�វច្ចកេទិយាទំវ ើ្�។

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បា្�្តៃថ្ ចា�់្ ីវ្លវ្រះវៅមុែ 

ម្រ្តៃីទាងំអស់្រឹងព�េូកកា្ខ់តវពចើ្វៅកនាុងការវព�ើពបាស់

�វច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ្  ដូចវ្រះពតរូេខតែិតែំ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល 

្ិងវធវើ�ច្ចុ�្្នាភា្ ចវំណរះដរឹង វដើម្ឱី្យវចរះវព�ើពបាស់ពគ�-់

ពគងវលើ�វច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ្ឱ្យបា្លអា ងាយពសរួលវធវើការងារ

កា្ខ់ត៉្ព�សិទ្ធភា្ គុណភា្ ្ិងទា្វ់្លវេលា។ 

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ កប៏ា្ផតៃល់កិតតៃិ-

យសខចកេញិ្្ញ �្�ពត�ញ្ជ កក់ារសិកសាជូ្សិកា្ខ កាម ្ិង

ព�គល់�ណ័ណ សរវសើរជូ្ពគរូឧវទទាសនាម  ព្មទាងំ្តរ�ូ

ទុកជាអ្ុសសាេរយី។

េគ្គ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លខដលវរៀ�ច�ិំទកនាុងឱកាសវនារះ ៉្

ចំ្ួ្៧េគ្គ  ៉្សិកា្ខ កាមចូលរមួសរុ�ចំ្ួ្១៣៥នាក ់

សិកសាចា�់្ ីថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែកក្កោ ឆ្នា ំ

២០១៩ វលើជំនាញ៖១-ការវព�ើពបាស់កមមាេធិី iPad Tablet

្ិងSmart Phone  ចំ្ួ្២េគ្គ  (សិកា្ខ កាមចំ្ ួ្៤០នាក)់

២-ការ�វង្កើត ្ិងពគ�ព់គងវគហទំ្ រ័ ចំ្ួ្២េគ្គ (សិកា្ខ -

កាមចំ្ ួ្៣៦នាក)់៣-ការវព�ើពបាស់កមមាេធិីកនាុង NAS (សិកា្ខ -

កាមចំ្ួ្១៧នាក)់៤-ខ្ទា ំ្ ិងជួសជុលកំុ្្ូយទរ័ (សិកា្ខ -

កាមចំ្ួ្២០នាក)់៥-ស្តៃសុិែ្ត័៌៉ ្  ្ិងសុេត្ថិភា្

្ត័៌៉ ្ (សិកា្ខ កាមចំ្ួ្២២នាក)់៕

(អត្ថ�ទ៖វលាក េង ់សុជាតិ រ�ូភា្៖វលាក ជា ហុកលាង)

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អវញជ ើញ�ិទេគ្គ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល

ទិដ្ឋភា្្ិធី�ិទេគ្គ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អវញជ ើញ្តរូ�អ្ុសសាេរយីជ៍ាមយួសិកា្ខ កាម
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សករេមាភា្ថ្នោ ក់ដរឹកន្អំគគាម�ខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា 
ចូ�ររួេកិច្ចព្រជុំ ្ិង្ិធមីម្្សងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃអងា្គ រ ទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា  ំ២០១៩ ឯកឧតតៃម

អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា  បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យ

វលាក Jean Michel Allepaerts ទីព�រឹកសាទីមយួទទួល�្ទាុក

សមយ័ព�ជំុវ្ញអង្គថ្សភាសហ្័្ ្ធវាោ ល់េូ្ីព្រុចខសល-

ខ�លហ្សិុក ចូលជួ�សំខដងការគួសម វៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃច្ទា ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-

កមមាការ្ិ្ិត្យ្ិភាកសាសតៃី្ី  វសចកតៃីពោងចបា�ស់តៃី្ី  រ��

ស្តៃសុិែសង្គម ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ថ្អគ្គវលខា-

ធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម មឡាក ្យ 

អគ្គវលខាធិការសតៃីទីព រ្ឹទ្ធសភា បា្វ�ើកកិច្ចព�ជំុវដើម្ី្ ិ្ិត្យ

្ិភាកសាវលើវសចកតៃីពោងចបា�ស់តៃី្ី  រ��ស្តៃសុិែសង្គម

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅសាលព�ជុំ្ិវសស  េ ិ៉ ្

ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃអងា្គ រ ទី៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

ឈរឹរេ  ព្ះខ័្   អគ្គនាយក  ថ្អគ្គនាយកោ្ឋ ្រដ្ឋបាល 

្ិងហិរញ្ញ េត្ថុ ថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ

ជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធីវ�ើកេគ្គ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លភាសាអង-់

វគលែសកពមតិមធ្យម វៅសាល�ណាណ ល័យព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ១វរាច ខែពសា្ណ៍ ឆ្នា កុំរ ឯកស័ក 

្.ស.២៥៦៣  ពតរូេ រ្ឹងថ្ងៃទី១៦  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម មកវ ចា្់ណា អគ្គនាយក ថ្អគ្គនាយកោ្ឋ ្-

្ត័៌៉ ្ ្ ិងទំនាកទ់ំ្ងសាធារណៈ ថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ 
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្កនាុង្ិធ�ីិទេគ្គ�ណតៃុ រះ-

�ណាតៃ លវលើជំនាញ  កាតត់រ�ូភា្  ្ិងការសរវសរកូដ

(Photoshop and Java Script) វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាង

វជើង េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២២-២៣  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម  

គរឹរេ សចុិពតា អគ្គនាយករង ថ្អគ្គនាយកោ្ឋ ្វសវាចបា�់

្ិងសមូលហភា្ខដ្ដី ្ិងវលាក អ៊ុំ វិសា� ព�ធា្

នាយកោ្ឋ ្្ត័៌៉ ្េទិយា បា្អវញជ ើញចូលរមួស្ិនាសីទវលើក

ទី៣៥ ខផនាកវសវាពសាេពជាេ ្ ិង�ណាណ ល័យសភា វៅទីពករុង

Athens ព�វទសពកិច។




