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សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
1

សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភាអនុញ្ញា តឱ្យនិស្តិក្្ុជាប្រឡងជា្រ់អាហារ្ូរករណ៍
អភិវឌ្ឍន៍ធនធាន្នុស្រ្រសប់្រមទសជ្រ៉ុន ចូលជួ្រសម្តេងការគួរស្ 

និងទទួលអនុសាសន៍

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ វេលាវ ោ៉ ង៩:០០

នាទី វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ 

ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា បានអនុ-

ញ្ញា តឱ្យពបតិភូនិស្តិក្្ុជាពបឡងជាបអ់ាហារូបករណ៍

អភេិឌ្ឍនធ៍នធាន្នុស្របស់ពបវទសជបោុន (JDS) ចំនួន

២៤រូប ចូលជួបសខ្តេងការគួរស្ និងទទួលអនុសាសន ៍

្ុននរឹងវចញដំវណើ រវៅបំវ្ញការសិកសាថ្នា កប់រញិ្ញា បពត

ជានែ់្ស់ វៅតា្សាកលេទិយាល័យនានាថនពបវទសជបោុន។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ វលាក វុន ផានិត តំណាងពបតិភូ

និស្តិក្្ុជាពបឡងអាហារូបករណ៍អភេិឌ្ឍនធ៍នធាន

្នុស្របស់ពបវទសជបោុន បានខ្លែងអំណរគុណយោ ងពជាល-

វពរៅចវំោរះសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានចំណាយ

វ្លវេលាដ៏៉ នតថ្លែអនុញ្ញា តឱ្យពបតិភូនិស្តិអាហា-

រូបករណ៍អភេិឌ្ឍនធ៍នធាន្នុស្របស់ពបវទសជបោុន 

ចូលជួបសខ្តេងការគួរស្ និងទទួលអនុសាសន។៍ វលាក 

វុន ផានិត បានជព៉បជូនសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាថ្ 

វៅខែ្នីា ឆ្នា ២ំ០២០ រដ្ឋា ភបិាលជបោុនបានសវព្ចវពជើស-

វរ ើសវបក្ខជនជយ័លាភសីព៉បអ់ាហារូបករណ៍ (JDS) 

ចំនួន២៤រូប វដើ្្សិីកសាថ្នា កប់រញិ្ញា បពតជានែ់ស់្វៅ

ពបវទសជបោុន។ 

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 

បានសខ្តេងនូេវសចកតេីរកីរាយ ខដលបានជួបក្ួយៗជានិស្តិ

អាហារូបករណ៍អភេិឌ្ឍនធ៍នធាន្នុស្របស់ពបវទស

ជបោុន។ ក្ួយៗទាងំអស់គឺជាអនាកខដល៉នសំណាងខដល

បានរស់វៅ វរៀនសូពត និងវធវើការងារវពកា្ការបីបាចខ់្

បំបោនរបស់ឪ្ុក ត៉េ យ សហគ្ន ៍សាលាវរៀន និងពបវទស

ជាតិ វដ្យយុេជនវរៀ្ច្ងរបស់វយើង ខដលបានវកើតកនាុង

ស្យ័សង្ងារា ្បានវធវើ្លីក្្យោ ងធំវធងរហូតដល់្លី

ជីេតិយោ ងសាងៃ តវ់សងៃៀ្បំផុត និងបានបន្ល់ទុកនូេ្រតកដ៏

ថ្លែថ្លែ ្និអាចកាតថ់ ល្ែបានដល់ពបវទសជាតិ ពបជាជន ក៏

ដូចជាដល់វយើងទាងំអស់គ្នា ។ ទាងំវនារះគឺ្ហាជយ័ជ្នារះ

៧្ករា ឆ្នា ១ំ៩៧៩ ខដលជាបុ្ វបទវធវើឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល 

ដរឹកនាវំដ្យសវ្តេចអគរា្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន

នាយករដឋា្ង្នតេ ីថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា សវព្ចបាននូេ

ការអភេិឌ្ឍពបវទសជាតិឱ្យ៉នការរកីចវព្ើនដូចវ្ល

បច្ុប្ននា។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជា កថ់្ ជាង្ីរទសេត្រ ៍

សវ្តេចភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា (កណាដា ល)

ពបតិភូនិស្តិក្្ុជាពបឡងជាបអ់ាហារូបករណ៍អភេិឌ្ឍនធ៍នធាន្នុស្របស់ពបវទសជបោុន
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កនលែងវៅ វពកា្ការដរឹកនាពំបកបវដ្យភា្ឈ្លែ សថេ និង

គតិបណិ្តរបស់សវ្តេចអគរា្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន

មសន កំវណើ នវសដឋាកិច្របស់ពបវទសជាតវិយើង៉ន

កវំណើ នជា្ធ្យ្កនាុងរងវង៧់%កនាុង្យួឆ្នា ។ំ ទាងំវនរះគឺ

វដ្យសារខតសវ្តេចអគរា្ហាវសនាបតីវតវជាបានដរឹកនាំ

ពបវទស និងពបជាជនវយើងឱ្យ៉នការផ្លែ ស់បតេូរ្្ីដ៏្ ហិ៉
ខដលវយើង្និនរឹកស្ានដល់។ 

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបាន៉នពបសាសនថ៍្ ក្ួយៗ

បានវធវើជា្ង្នតេរីាជការ វហើយវ្លវនរះពតរូេបានពបវទសជបោុន

ផតេល់ឱកាសឱ្យក្ួយៗបានវៅវរៀនសូពត វដើ្្អីភេិឌ្ឍែលែួនឱ្យ

កាលែ យវៅធនធាន្នុស្ដ៏៉ នសកាតេ នុ្លរបស់ពបវទស

ជាតិនាវ្លអនាគត។ ជា្យួគ្នា វនារះ សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធ-

សភាបានផតេល់អនុសាសនច៍ំនួន៦ចំណុចដល់ក្ួយៗរួ្

៉ន៖ ទី១-សូ្ក្ួយៗវ្លវៅសិកសាវៅពបវទសជបោុន 

ពតរូេយកអស់្ីក ល៉ែ ងំកាយ ក ល៉ែ ងំចិតតេ ក ល៉ែ ងំស្ារតី និង

ក ល៉ែ ងំពបាជាញា  ែិតែំវរៀនសូពតសំវៅវធវើយោ ងណាវ្លបញ្ប់

ការសិកសាឱ្យទទួលបាននិវទទេសែ្ស់។ ទ២ី-សូ្យកចិតតេ-

ទុកដ្កអ់នុេតតេឱ្យបាន្ឺុង ោ៉ តនូ់េចបាបទ់ ល៉ែ ប ់ពបថ្ណី

របស់ពបវទសជបោុន អនុេតតេឱ្យបាន្ឺុង ោ៉ តនូ់េេនិយ័របស់

សាកលេទិយាល័យ វដ្យែិតែំ្យាយ្វរៀនសូពត វដើ្្ី
បងាហា ញឱ្យ្តិតេរួ្ ថ្នា ក ់សាលា និងពបជាជនជបោុន បានវ�ើញ

អំ្ីអតតេចរតិថ្លែ្នាូរ សុភា្រាបសា ឧសសាហ៍្យាយ្ និង

អតធ្់តរ់បស់ជនជាតិខែ្រវយើង។  ទី៣-សូ្ក្ួយៗែិតែំវពកប

ជញជាកនូ់េបវច្កេទិយាទំវនើប្ី្ៗ ចវំណរះដរឹង បទ្ិវសាធន៍

ល្អទាងំឡាយ វដើ្្វី្លក្ួយៗពតឡប់្ កពបវទសជាតិ

េញិ យកចវំណរះដរឹងទាងំអស់វនារះចូលរួ្ កសាងអភេិឌ្ឍ

ពបវទសជាតិ។ ទី៤-ពតរូេរកសាភាជា បនូ់េទំនាកទ់ំនងល្អជា្យួ

នរឹងបណាតេ ្តិតេជានិស្តិរួ្ ថ្នា ក ់និងសាង្សាតេ ចារ្យ ្ង្នតេបីុគរា-

លិករបស់សាកលេទិយាល័យ និងជា្យួនរឹងពបជាជនជបោុន

កនាុងវគ្លបំណងវដើ្្ផី្្វផសាយអំ្ីសភា្ការណ៍្ិត 

ពបថ្ណី េប្ធ្ដ៌ល៏្អផូរផង ់សកាតេ នុ្លដស៏្្ូរខបបរបស់

ពបវទសជាតវិយើងវដើ្្ឱី្យ្ួកវគយល់កានខ់តចបាស់ វហើយ

ជួយ�ផ្្វផសាយ អូសទាញវភញាៀេវទសចរជបោុន្កទស្នា 

និងអនាកេនិិវយគទុន្កបណាតេ កទុ់នវៅពបវទសក្្ុជាឱ្យ

បានកានខ់តវពចើនខ្្វទៀត។ ទី៥-សូ្រកសាទំនាកទ់ងល្អជា

្យួនរឹងសាថា នឯកអគរារាជទូតថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា

ពបចាវំៅពបវទសជបោុន វដើ្្ទីទួលបាននូេ្ត័៌៉ ន្្ីៗ 

និងអាចជួយ�វដ្រះពសាយបញ្ហា ្យួចំនួនខដលក្ួយៗ៉ន

សំណូ្្រ។ ទី៦-សូ្យកចិតតេដ្កែ់្ស់កនាុងការខ្រកសា

សុែភា្ផ្ទេ ល់ែលែួន គឺពតរូេឧសសាហ៍លាងថដជា្យួនរឹងសាប៊ូ

ឱ្យបានញរឹកញាប ់ោក់៉ ោ ស់ និងរកសាគ ល៉ែ តឱ្យខ្ជា បែ់ជាួនជា

ពបចា ំវដើ្្វីចៀសវាងការឆលែងជំងឺកូេដី-១៩។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា៉នជវំនឿវជឿជាកថ់្ វៅវ្ល

ខដលក្ួយៗបញ្បក់ារសិកសាពតឡប់្ កេញិ នរឹងកាលែ យជា

ធនធាន្នុស្របស់ពបវទសក្្ុជាពបកបវដ្យសកាតេ នុ-

្ល កនាុងការចូលរួ្ កសាង និងអភេិឌ្ឍនព៍បវទសជាតិវយើង 

ឱ្យកាលែ យជាពបវទសខដល៉នការរកីចវព្ើនែ្ស់ ដូចបណាតេ

ពបវទសវៅកនាុងតំបន ់និងកាលែ យវៅជាសងរា្ខដល៉នអរ-ិ

យធ្ ៌វសចកតេីពសឡាញ់ វហើយគ្្នការវកើតវឡើងេញិនូេ

សង្ងារា ្របបពបល័យ្ូជសាសន ៍កដូ៏ចជាការខបកបាក់

ថផទេកនាុងជាតិដូច្ីអតីតកាលវទៀតវឡើយ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានជូន្រដល់ក្ួយៗ ខដល

វៅបនតេការសិកសាថ្នា កប់រញិ្ញា បពតជានែ់ស់្វៅតា្សាកល-

េទិយាល័យនានា វៅពបវទសជបោុន សូ្ពបកបវដ្យសុែភា្

ល្អបរបិូរណ៍ និងេលិពតឡប់្ ក៉តុភូ្ពិបកបវដ្យសុេតថាិ-

ភា្ និងវជាគជយ័។

អាហារូបករណ៍ JDS គឺជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋា -

ភបិាលជបោុន ខដលបានបវងកើតវឡើងវៅក្្ុជាតាងំ្ីឆ្នា ំ

២០០០ កនាុងវនារះ៉នវគ្លវៅជួយ�វលើកសទេួយការអភេិឌ្ឍ

ធនធាន្នុស្វៅក្ុ្ជា។ អាហារូបករណ៍វនរះ៉នបំណង

វពជើសវរ ើស្ង្នតេីរាជការតា្ពកសួង និងសាថា បន័រដឋានានា 

វដើ្្វីធវើការពបកួតពបខជងសព៉បក់ារបនតេការសិកសាថ្នា ក់

បរញិ្ញា បពតជានែ់្ស់ វៅតា្សាកលេទិយាល័យនានាវៅ

ពបវទសជបោុន។ គិតរហូត្កដល់វ្លវនរះ៉ននិស្តិ

ចំនួន៤១៦នាក ់ពតរូេបានបញជាូ នវៅសិកសាវៅពបវទសជបោុន

តា្ជំនាញសិកសាវរៀងៗែលែួន៕  

(អតថាបទ៖ វលាក នុត សច្ចៈ រូបភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
3

សក្្មភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាបំ្រឹទ្ធសភាជ្ួរសមំណះសណំាលជា្ួយនរឹង
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធីម្្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ សវ្តេច-

េបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភាអវញជា ើញចូល

រួ្ ជាកិតតេិយសទស្នកិច្ និងសវ៉្ធដ្កឱ់្យដំវណើ រការ

សាកល្ងសួនទរឹកក្សានតេ «វតវជាហារា ឌិនសីុធី» វពកា្

អធិបតីភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់របស់សវ្តេចអគរា្ហាវសនាបតីវតវជា

ហ៊ុន មសន នាយករដឋា្ង្នតេ ីថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា វៅ

សងាក តខ់ព្កតាវសក ែណ្វពជាយចងាវ រ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ សវ្តេច-

េបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកក្្ុជាបានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែ

ទុក្ខ្ង្នតេីរាជការ និងអាជាញា ធរសងាក តស់ទេរឹង៉នជយ័ទី២ ែណ្

៉នជយ័ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នារវសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ សវ្តេច-

េបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកក្ុ្ជា និងវលាកជំទាេបានអវញជា ើញចូលរួ្ កនាុង្ិធី

វពសាចពស្សុគន្ធវារ ីនិងពបកាសខតងតាងំព្រះពគរូឧតតេ្

រតនញ្ញា ណ ្៉ុក គរឹ្សាន ព្រះពគរូវៅអធិការេតតេគិរ-ី

សុេណាណា រា្ (វៅេតតេ្កូេ) ទទួលព្រះកិតតេិនា្ជាព្រះវ្តាតេ -

នុភទ័ទេ ព្រះរាជាគណចៈថ្នា កកិ់តតេិយស វៅេតតេគិរសុីេណាណា រា្ 

វៅ�ុំកក ់ពសរុក្ញាខពកក វែតតេត្ូង�ំុ្។



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
4

សក្្មភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាបំ្រឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំាលជា្ួយនរឹង
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធមី្្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ សវ្តេច-

េបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកក្្ុជា និងវលាកជំទាេ ព្្ទាងំស៉ជិក ស៉-

ជិកាព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីសូពត

្នតេវពបារះព្ំអាពស្្រតកចពកី ជូនសវ្តេចអគរា្ហា្ញា-

ចពកី មហង សរំនិ ពបធានរដឋាសភា ថនព្រះរាជាណាចពក-

ក្ុ្ជា និងសវ្តេចធ្្េសុិទ្ធេងសា មៅ ទី មហង សរំនិ 

វៅភូ្អិនលែងថ់ពជ �ំុកក ់ពសរុក្ញាខពកក វែតតេត្ូង�្ុ។ំ

2នាព្រឹកថ្ងៃចនទេ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ សវ្តេច-

េបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកក្្ុជាបានអវញជា ើញចូលរួ្ ជាកិតតេយិសកនាុង្ិធីជួប

សំវណរះសំណាលជា្យួនរឹង្ង្នតេីរាជការ និងអាជាញា ធរ�ំុ 

សងាក ត ់ពករុង ពសរុក ថនវែតតេត្ូង�ុ្ ំវែតតេថព្ខេង និងវែតតេ

សាវ យវរៀង វពកា្អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់សវ្តេចអគរា-

្ហា្ញាចពកី មហង សរំនិ ពបធានរដឋាសភា ថនព្រះរាជា-

ណាចពកក្្ុជា វៅភូ្អិនលែងថ់ពជ �ុំកក ់ពសរុក្ញាខពកក 

វែតតេត្ូង�ំុ្។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្

កិតតេិនីតិវកាសលបណិ្ត សុរ្ឹ  កា អនុពបធានទី១ព រ្ឹទ្ធសភា 

អវញជា ើញដរឹកនាគំណចៈពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភាថនព្រះរាជាណាចពក

ក្ុ្ជា វគ្រ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធឯកឧតតេ្ ឡ ឺខាមភៀវ (Le Kha 

Pieu) អតីតអគរាវលខ្ធិការថនបក្កុ្្ុយនីសតេវេៀតណា្ 

ថនសាធារណរដឋាសងរា្និយ្វេៀតណា្ វៅសាថា នទូតវេៀត-

ណា្ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកក្្ុជា កនាុងសងាក តប់រឹងវកងកង

ែណ្ចំការ្ន រាជធានីភនាវំ្ញ។



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
5

សក្្មភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាបំ្រឹទ្ធសភាជ្ួរសមំណះសណំាលជា្ួយនរឹង
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធីម្្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្កិតតេិ-
សងរាហបណិ្ត មទ្ ងន អនុពបធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបាន
អនុញ្ញា តឱ្យពករុ្ការងាររាជបណិ្ត្យសភាក្្ុជា ដរឹកនាំ
វដ្យឯកឧតដា្បណិ្តសភាចារ្យ សខុ ទូច ពបធានរាជ-
បណិ្ត្យសភាក្្ុជា និងជាអនុពបធានពបចាកំារពករុ្ពបរឹកសា
បណិ្តសភាចារ្យ ចូលជួបវធវើកិច្ស ភ៉ា សន ៍វដើ្្វីរៀបចំ
គុណកថ្ល្្អតិសព៉ប់្ ិធីពបកាសវគ្រ្ងារកិតតេយិស
ខដលព្រះ្ហាក្ពត ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា ពទងស់្វ-
ព្រះរាជហឫទយ័ពតាស់បងារា បវ់គ្រ្ងារកិតតេយិសថនរាជ-
បណិ្តសភាក្្ុជា ជា"កិតតេសិងរាហបណិ្ត" វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធ-
សភា។

2នាព រ្ឹកថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្-

កិតតេិសងរាហបណិ្ត មទ្ ងន អនុពបធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា 

អ្ដំវណើ រវដ្យស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជួប

សំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងខចកអំវណាយជូនពបជា-

្លរដឋាចំនួន៤០០នាក ់ព្្ទាងំពបវគនបច្យ័កសាងេតតេ 

និងវទយ្យទាន ្ យួចំនួន វៅេតតេអូរវសា្ កនាុងភូ្ អិូរវសា្ 

�ុំអូរវសា្ ពសរុកវាលខេង វែតតេវោធិ៍សាត។់

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្កិតតេិ-

សងរាហបណិ្ត មទ្ ងន អនុពបធានទី២ ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញជបវ់លៀងជូនពករុ្ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា និងពករុ្

ពបរឹកសា�ំុអូរវសា្ និងបងប្អូនពបជា្លរដឋាកនាុងឱកាសឈប់

សព៉កសងវ្លចូលឆ្នា ខំែ្រ វៅ�ុំអូរវសា្ ពសរុកវាលខេង

វែតតេវោធិ៍សាត៕់



សកម្មភាពគណៈកម្មការ6
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

គណៈក្្មការទី៨ប្រឹទ្ធសភាជួ្រ្ិភាកសាជា្ួយ
អង្គការចលនាមដើ្្សីខុភា្ក្្ុជា (CMH)

វលាកជំទាេ មាន សអំាន ពបធានគណចៈក្្ការសុខ្-

ភបិាល សងរា្កិច្ អតីតយុទ្ធជន យុេនីតិស្្ទា ការងារ

បណតេុ រះបណាតេ លេជិាជា ជីេចៈ និងកិច្ការនារ ីថនព រ្ឹទ្ធសភា បាន

គ្ពំទចំវោរះេធិានការពតរួត្ិនិត្យផលិតផលថ្នា ជំកទ់ាងំ៥ 

កនាុងឱកាសខដលគណចៈក្្ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសា

ជា្យួនរឹងអងរាការចលនាវដើ្្សុីែភា្ក្្ុជា (CMH) 

កាល្ីព រ្ឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលសិកា្ខ

សាលាខ្ងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសវនារះខដរ តាងនា្គណចៈក្្ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា

កដូ៏ចកនាុងនា្វលាកជំទាេផ្ទេ ល់ វលាកជំទាេ មាន សអំាន 

បានសំណូ្្រដល់ភាគីោក់្ ន័្ធទាងំអស់ពតរូេខតបនតេរួ្

សហការជំរុញវដ្រះពសាយចំវោរះផលបោរះោល់ថនការវពបើ-

ពបាស់ថ្នា ជំកវ់ៅកនាុងព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា វដើ្្ឱី្យអពតា

អនាកវពបើពបាស់ថ្នា ជំក់៉ នការ្យចុរះ បងាក រកំុឱ្យខ្តបង់

វសដឋាកិច្ និងចំណាយវលើការ្យាបាល ព្្ទាងំផដាល់អនុ-

សាសនដូ៍ចខ្ងវពកា្៖

-សូ្បវងកើនការយល់ដរឹង និងផ្្វផសាយចបាបស់តេី្ី ការ

ពតរួត្ិនិត្យផលិតផលថ្នា ជំកដ់ល់សាធារណជន យុេជន និង

ភាគីោក់្ ន័្ធពគបជ់ានថ់្នា ក់

-្ពងីកក្្េធិីកខនលែងវធវើការ ទីសាធារណចៈ ជាតំបនគ្់្ន

ខផ្ងបារ ី
-្ពងីកសារព្៉នសុែភា្ជារូបភា្វៅវលើកញ្ប់

ផលិតផលថ្នា ជំកឱ់្យ៉នទំហំធំ

-បវងកើន្ន្ធវលើផលិតផលថ្នា ជំកវ់ដើ្្ពីបសិទ្ធភា្កនាុងការ

ការោរសុែភា្ដល់ពបជា្លរដឋា

-ហា្ឃាតក់ារផសាយោណិជជាក្្ផលិតផលថ្នា ជំកព់គប់

ទព្ង។់

តា្រយ:ការពសាេពជាេ្ីការេនិិវយគវលើការពតរួត្ិនិត្យ

វលាកជំទាេ ៉ន សំអាន(កណាដា ល) ជួប្ិភាកសាជា្យួអងរាការចលនាវដើ្ ្សុីែភា្ក្្ុជា (CMH)
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ថ្នា ជំកវ់ៅព្រះរាជាណាចពកក្្ុជារបស់អងរាការសហពបជា-

ជាតិបានបងាហា ញឱ្យវ�ើញថ្ ការអនុេតតេេធិានការពតរួត្ិនិត្យ

ផលិតផលថ្នា ជំកទ់ាងំ៥ អាចវធវើឱ្យព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា

សវង្ងារា រះជេីតិពបជា្លរដឋាពប៉ណ៥៧.០០០នាក់្ ីការ

សាលែ ប់្ ុនអាយុ និងបងាក រកំុឱ្យ៉នការខ្តបងវ់សដឋាកិច្ 

និងវលើការ្យាបាលពប៉ណ១,៨៩៩លានដុលាលែ រ  វៅឆ្នា ំ

២០៣៣។

សូ្ជព៉បថ្ ពបជា្លរដឋាក្្ុជាចំនួន១៥.០០០នាក់

សាលែ បជ់ាវរៀងរាល់ឆ្នា វំដ្យសារជំងឺបងកវដ្យការវពបើពបាស់

ថ្នា ជំក ់ខដល៣៣% ថនអនាកសាលែ បទ់ាងំអស់ វកើតវឡើងចវំោរះ

ពបជា្លរដឋាខដល៉នពបាកច់ំណូលទាបបំផុត។ ្និខត

បោុវណាណា រះការវពបើពបាស់ថ្នា ជំកប់ណាតេ លឱ្យខ្តបងទ់រឹកពបាក់

ចំនួន៦៤៩លានដុលាលែ រអាវ្រកិ ខដលវស្ើនរឹង៣% ថនផលិត-

ផលកនាុងពសរុកសរុប (GDP) របស់ក្្ុជា។

តា្ការសិកសា្ីការអវងកតការអនុេតតេចបាបក់ារពតរួត

្ិនិត្យផលិតផលថ្នា ជំករ់បស់សាកលេទិយាល័យភូ្និទេភនាវំ្ញ

ឆ្នា ២ំ០១៩ បានបងាហា ញថ្៖ ៉នបារពីប៉ណ៣០% ខដល

ដ្កត់ាងំលកវ់លើទផីសារ ្ំុ៉នវបារះ្ុ្ស្ារព្៉នសុែភា្

ជាភាសាខែ្រ និងរូបភា្ វហើយបារ ី៥៨% ខដលលកវ់លើ
ទផីសារ្ំុ៉នខត្ពបិ្៍ ន្ធវនារះវទ។ ការសិកសាវនារះកប៏ាន

បញ្ជា កថ់្៖ ៉ នការផសាយោណិជជាក្្បារពីប៉ណ ២០% 

វដ្យពករុ្ហុ៊នថ្នា ជំក ់បានផដាល់ស ភ៉ា រផសាយោណិជជាក្្ 

និងផលពបវយជនវ៍ៅឱ្យអនាកលកប់ារជីាវពចើន។

តា្រយចៈថនកិច្្ិភាកសាវនារះ វលាកជំទាេ មាន សអំាន 

បាន៉នពបសាសនស៍នយានរឹងបនតេផតេល់នូេកិច្សហការល្អ

បខនថា្វទៀតជា្យួនរឹងអងរាការចលនាវដើ្្សុីែភា្ក្្ុជា

កនាុងករណីវបើ៉នសំណូ្្រវសនាើសំុការគ្ពំទណា្យួ្ី
គណចៈក្្ការវដើ្្ជីំរុញឱ្យអពតាអនាកវពបើពបាស់ថ្នា ជំក់៉ ន

ការ្យចុរះ។ ជា្ិវសសចូលរួ្ វលើកក្្ស់សុែភា្ និង

សុែុ៉លភា្សងរា្។ 

វលាកជំទាេ មាន សអំាន សង្រ្ឹ  និង៉នជំវនឿយោ ង

្ុត៉វំលើឆនទេចៈ និងការចូលរួ្ វបដាជាញា ចិតតេរបស់ឯកឧតតេ្ 

វលាកជំទាេ វលាក វលាកពសី ្ិតជាែិតែំពបរឹងខពបងយក

ចិតតេទុកដ្កក់នាុងការចូលរួ្ ទបស់ាក ត ់បញ្ហា ពបឈ្ សំវៅ

បងាក រ និងកាតប់នថាយការវពបើពបាស់ផលិតផលថ្នា ជំក ់វដើ្្ី
បងាក រជំងឺ្និឆលែងវៅក្្ុជា ពបកបវដ្យលទ្ធផលខដលបាន

កំណតទុ់ក៕

(អតថាបទ៖ វលខ្គ៨ព រ្ឹទ្ធសភា រូបភា្៖ វលាក  គង ់យោ រនី)

ស៉ជកិ ស៉ជិកា អវញញា ើញចូលរួ្ កនាុងជំនួប្ិភាកសាកាងារ
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សមាជិកប្រឹទ្ធសភា្តេលអ់នុសាសន៍ ៥ ចំណុចដលអ់ាជាញា ធរ
មខតតេស្រឹងមបតងកនាងុការទ្់រសាកា ត់ជំងឺកវូីដ-១៩

ឯកឧតតេ្ យង៉់ មស្ ពបធានគណចៈក្ក្ារទី១ព រ្ឹទ្ធ-
សភា និងជាពបធានពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគ
ទី៨ បានផតេល់អនុសាសនច៍ំនួន៥ចំណុចដល់អាជាញា ធរវែតតេ
សទេរឹងខពតង វដើ្្ចូីលរួ្ កនាុងការបងាក រ និងទបស់ាក តក់ាររកី-
រាលដ្លថនជំងឺកូេដី-១៩ រួ្ ៉ន៖ ១.បនតេ្ពងរឹងពតរួត្ិនិត្យ
សុែភា្អនាកដំវណើ រពគបរ់ូបខដលចូល្កតា្ពចកព្ំខដន 
វដ្យ្និពតរូេ៉នការវលើកខលងវឡើយ។ ២.បនតេ្ពងរឹង
ការ្ិនិត្យតា្ដ្នអនាកពតរូេវធវើចតាតេ ឡីស័ក វដ្យពតរូេយក
ចិតតេទុកដ្កែ់្ស់្ីអាជាញា ធរខដនដីកនាុងរយ:វ្ល១៤ថ្ងៃ។
៣.្ពងរឹងអបរ់ពំបជា្លរដឋាកនាុងការអនុេតតេអនា្យ័ គ ល៉ែ ត
សងរា្ គ ល៉ែ តបុគរាល។ ៤.្ពងរឹងពប្ន័្ធតា្ដ្នជំងឺកនាុង
ពសរុក និងពករុ្វឆលែើយតបបនាទេ ន។់ ៥.ពតរូេ៉នក ល៉ែ ងំស្តថា-
កិច្តា្ដ្នពតរួត្ិនិត្យការជួបជំុ  ជា្ិវសសកនាុងអំឡុងវ្ល
ឈបស់ព៉កសងថ្ងៃចូលឆ្នា ខំែ្រនាវ្លខ្ង្ុែ។

ការខ្លែងខ្ងវលើវធវើវឡើងកនាុងឱកាសខដលគណចៈពបតិភូ
ព រ្ឹទ្ធសភាដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ យង៉់ មស្ ពបធានគណចៈ-

ក្្ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធានពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា
ពបចាភំូ្ ភិាគទី៨ អវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាល និងសួរ-
សុែទុក្ខពបជា្លរដឋាពកីពកជាងវគចំនួន២០ពគរួសារ្ក្ី
�ុំទាងំ៥ ្ង្នតេកីារយិល័យអបរ់ ំនាយកេទិយាល័យ អនុ-
េទិយាល័យ វលាកពគរូ អនាកពគរូ សិសសានុសិស្ វៅេទិយាល័យ
វសៀ្បាោ ង សថាិតកនាុងភូ្ វិសៀ្បាោ ង �ំុវសកុង ពសរុកវសៀ្-
បាោ ង នាថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

កនាុងនា្គណចៈពបតិភូ ឯកឧតតេ្ យង៉់ មស្ បានោនំាំ
នូេការផ្តេ វំផញាើសួរសុែទុក្ខវដ្យកតេីនរឹករលរឹក្ីសំណាកថ់្នា ក់
ដរឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា ជូនដល់បងប្អូនពបជា្លរដឋាទាងំអស់កនាុង
ពសរុកវសៀ្បាោ ង វែតតេសទេរឹងខពតង។ ឯកឧតតេ្បានវពកើនរលំរឹក
ដល់ពបជា្លរដឋាពតរូេវគ្រ្អនុេតតេឱ្យបានខ្ជា បែ់ជាួននូេវគ្ល-
ការណ៍រកសាគ ល៉ែ តសងរា្ និងេធិានការនានាតា្ការកំណត់
របស់ពកសួងសុខ្ភបិាល ពតរូេបនតេរកសាការពបរុងពបយត័នាែ្ស់
កនាុងការបងាក រ ទបស់ាក តក់ាររកីរាលដ្លថនជំងឺកូេដី-១៩ 
ែណចៈវ្លខដល្ិភ្វលាកកំ្ុងពបឈ្្ុែនរឹងការរាត-

ទិដឋាភា្សំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋា

ស៉ជកិ ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា អវញជា ើញសំវណរះសំណាល  សួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋា
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តបាតយោ ងខ្លែ ងំវដ្យសារជំងឺដក៏ាចសាហាេ្យួវនរះ។ ្វី-
ត្តិខតពបវទសក្្ុជាវយើង្និទាន់៉ នការឆលែងរាលដ្ល
វៅតា្សហគ្ន ៍បោុខនតេតា្ការវាយតថ្លែកព្តិហានិភយ័
របស់អងរាការសុែភា្្ិភ្វលាកវៅកនាុងព្រះរាជាណាចពក-
ក្្ុជាថ្ ពបវទសក្្ុជាអាច៉នលទ្ធភា្ឆលែងវៅកនាុងសហ-
គ្ន ៍វបើសិនជាវយើងទាងំអស់គ្នា ្និពបរុងពបយត័នា និង្និ
អនុេតតេតា្េធិានការរបស់ពកសួងសុខ្ភបិាល។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ គណចៈពបតិភូបាននាយំកអវំណាយដ៏
ថ្លែថ្លែ របស់សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណចពកក្្ុជា ព្្ទាងំអវំណាយ
របស់ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា រដឋាសភា អគរាវលខ្ធិ-
ការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា និងសប្ុរសជន ខចកជូនដល់ពបជា្ល-
រដឋាពកីពកជាងវគចំនួន២០ពគរួសារ វដ្យកនាុង្យួពគរួសារៗ
ទទួលបានអងករ២០គីឡូពកា្ ្១ីវកស ទរឹកពករូច១វកស 
ទរឹកពតី១យួរ ទរឹកសីុអីុេ១យួរ ទរឹកពបាកច់ំនួន្ីរ្ុនឺវរៀល និង
ខចកជូនវលាកពគរូ អនាកពគរូ សិសសានុសិស្ ព្្ទាងំអាជាញា ធរ
្ូលដ្ឋា ន រួ្ ៉ន៖ កំុ្្ូយទរ័វលើតុចំនួន១០វពគឿង ោ៉ សីុន-
ព្ីនធរ័ចំនួន៣វពគឿង ស ភ៉ា រកីឡា១ឈុតជូនេទិយាល័យ
វសៀ្បាោ ង កំុ្្ូយទរ័វលើតុចំនួន១វពគឿង ៉ ោ សីុនព្ីនធរ័ចំនួន
១វពគឿង ស ភ៉ា រកីឡា១ឈុតជូនអនុេទិយាល័យវសរទីតតេ និង
កំុ្្ូយទរ័វលើតុចំនួន១វពគឿង និង ោ៉ សីុនព្ីនធរ័ចំនួន១វពគឿង 
ជូនសាលាពសរុកវសៀ្បាោ ង។ ចខំណកវលាកពគរូ អនាកពគរូចំនួន
១៥នាក ់កនាុង ន៉ា ក់ៗ ទទួលបានពក៉១ វជល១ដប ្េកិា
១០្ុនឺវរៀល ព្្ទាងំឧបតថា្ភាសិស្្ូខកចំនួន៥៥នាក ់និង
ឧបតថា្ភាសិស្ពកីពកចំនួន៥០នាក ់វដ្យកនាុង ន៉ា ក់ៗ ទទួល
បាន វសៀេវៅ ប៊ចិ ទរឹកលុប វ្្ថដ១ឈុត វជល១ដប និង

្េកិា២្ុនឺវរៀល។
វពរៅ្ីវនារះ គណចៈពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភាបាននាយំកវទៀន

ព្រះេសសា វទយ្យទាន និងបច្យ័ដថ៏្លែថ្លែ របស់សវ្តេចពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណចពកក្្ុជា ព្្ទាងំវទយ្យទាន 
និងបច្យ័របស់ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា រដឋាសភា 
អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា និងសប្ុរសជន វៅពបវគន
ព្រះសង្ខដលគងច់ាពំ្រះេសសាវៅេតតេចំនួន៤េតតេ និងព្រះ-
សង្ចំនួន ៣១អងរា វៅេតតេវោធិ៍ជយ័ វៅេតតេវសៀ្បាោ ង 
សថាិតកនាុងភូ្ វិសៀ្បាោ ង �ុវំសកុង ពសរុកវសៀ្បាោ ង វែតតេ
សទេរឹងខពតង។

វពរៅ្ីបវំ្ញវបសកក្្កនាុងទរឹកដីវែតតេសទេរឹងខពតង គណចៈ-
ពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភាដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ យង៉ មស្  បាន
អវញជា ើញនាយំកវទៀនព្រះេសសា វទយ្យទាន និងបច្យ័ដថ៏្លែថ្លែ
របស់សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាថនព្រះរាជាណចពកក្្ុជា 
ព្្ទាងំវទយ្យទាន និងបច្យ័របស់ស៉ជិក ស៉ជិកា
ព រ្ឹទ្ធសភា រដឋាសភា អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា និងសប្ុ-
រសជន វៅពបវគនព្រះសង្ខដលគងច់ាពំ្រះេសសាវៅេតតេ
ចំនួន៤ គឺេតតេឧទទេុ្ភាលារា្ េតតេធ្ប្ារ្ ីេតតេវែ្រសី៉ និង
េតតេភនាពំ្រះសុខ្រ សថាិតកនាុង�ុំកំ្ ងព់សវៅ ពសរុកខឆប វែតតេព្រះ-
េហិារ នាថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

វៅកនាុងឱកាសវនារះ គណចៈពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ
ទស្នកិច្តំបនព់បេតតេិសាង្សតេ្យួកខនលែង ខដលជាតំបន់
ផលិតវលាហចៈ អាេុធ និងស ភ៉ា រវផ្ងៗ វៅ្ុនស្យ័អងរារ 
សថាិតកនាុងពសរុកខឆប វែតតេព្រះេហិារ៕

(អតថាបទ និងរូបភា្ ៖ វលាក គរឹ្ សិទ្ធី)

ស៉ជកិ ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា នាយំកវទៀនព្រះេសសា វទយ្យទាន វទយ្យេតថាុ និងបច្យ័ពបវគនព្រះសង្ វៅេតតេវោធិ៍ជយ័
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វដើ្្វីឈវងយល់ និងតា្ដ្នការអនុេតតេចបាប ់និង
វគ្លនវយបាយនានារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល នាព្រឹកថ្ងៃទី
២៨ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ គណចៈពបតិភូគណចៈក្្ការកិច្-
ការបរវទស សហពបតិបតតេិការអនតេរជាតិ វឃាសនាការ និង
្ត័៌៉ ន ថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណចៈក្្ការទី៥) ដរឹកនាវំដ្យ
វលាកជំទាេ ទី ្រូរ៉សុ ីពបធានគណចៈក្្ការ បានអវញជា ើញ
ជួប្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេកណាតេ ល ដរឹកនាំ
វដ្យឯកឧតតេ្ គង់ មសាភ័ណ្ឌ  អភបិាល ថនគណចៈអភ-ិ
បាលវែតតេកណាតេ ល វដ្យ៉នការចូលរួ្ ្ី្នទេីរជំនាញ
នានា ព្្ទាងំអាជាញា ធរ៉នស្តថាកិច្ោក់្ ន័្ធ អំ្ីការអនុ-
េតតេចបាបអ់វនាតេ ពបវេសន ៍និងការផ្្វផសាយ្ត័៌៉ ន វៅសាល
ពបជំុសាលាវែតតេកណាតេ ល។

កនាុងឱកាសវនារះ វលាកជំទាេ ទី ្ូររ៉សុ ីបានជព៉បអំ្ ី
វគ្លបំណងថនដំវណើ របវំ្ញវបសកក្្របស់គណចៈ-
ក្ក្ារ គឺវឈវងយល់ ពប្ូល្ត័៌៉ ន អំ្ីការអនុេតតេចបាប់
ោក់្ ន័្ធនរឹងេស័ិយរបស់គណចៈក្្ការ ជា្ិវសសពប្ូល
នូេបញ្ហា លំបាក និងសំណូ្្រវផ្ងៗរបស់អាជាញា ធរ្ូល-

ដ្ឋា ន្កវធវើការសិកសាពសាេពជាេ និងវធវើវសចកតេីរាយការណ៍
ជូនដល់ថ្នា កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា ព្្ទាងំោនំានូំេសំណូ្្រ
នានារបស់អាជាញា ធរវែតតេ ជព៉បជូនពកសួង ឬសាថា បន័ោក-់
្ន័្ធវដើ្្ី្ ិនិត្យ  និងវដ្រះពសាយ។ ជា្យួគ្នា វនារះផងខដរ 
គណចៈក្ក្ារទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបានវផ្តេ តសំខ្នអ់ំ្ ីបច្ុប្ននា-
ភា្ ថនការអនុេតតេចបាបអ់វនាតេ ពបវេសន ៍ការចុរះពតរួត្ិនិត្យ
បណ័ណា  ឬវសៀេវៅការងារ និងឯកសារវផ្ងៗរបស់ជនបរ-
វទសខដលកំ្ ុងពបកបការងារវៅតា្វរាងចពក សហ-
ពគ្ស និងពករុ្ហុ៊ននានា វឈវងយល់អំ្ ីការពតរួត្ិនិត្យ
លិែិតសានា ្វចញ-ចូលវផ្ងៗរបស់ជនបរវទស វៅតា្
ពចកទាវ រព្ំខដនអនតេរជាតិថនវែតតេកណាតេ ល ព្្ទាងំតា្
ដ្នការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី របបសារ្ត័៌៉ ន និងបច្ុប្ននាភា្
ថនការពគបព់គងពប្ន័្ធផ្្វផសាយ្ត័៌៉ នរបស់វែតតេ តា្-
រយចៈេទិ្ុយ ទូរទស្ន ៍កាខសត ទស្នាេដតេី និងតា្ពប្ន័្ធ
សងរា្នានា។

ឯកឧតតេ្ គង់ មសាភ័ណ្ឌ  អភបិាល ថនគណចៈអភបិាល
វែតតេកណាតេ លបានសខ ត្េងនូេគ្រេកិច្សាវ គ្នយ៍ោ ងកកវ់រៅតេ  

គណៈក្្មការទី៥ប្រឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំ្ីការអនុវតតេចបា្រ់
អមនាតេ ប្រមវសន៍ និងការ្្្វេ្សាយ្័ត៌មាន មៅមខតតេកណាតេ ល

គណចៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការងារជា្យួអាជាញា ធរវែតតេកណាតេ ល

គណចៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួអាជាញា ធរវែតតេកណាតេ ល
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ចំវោរះេតតេ៉នគណចៈពបតិភូគណចៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 
ខដលបានវឆលែៀតវ្លវេលាដ៏្ ៉ញរឹក អវញជា ើញ្កបំវ្ញ
វបសកក្្វៅវែតតេកណាតេ លនាវ្លវនារះ។ ឯកឧតតេ្អភ-ិ
បាលវែតតេបានជព៉បជូនអំ្ីសាថា នភា្ទីតាងំភូ្ សិាង្សតេ 
និងេឌ្ឍនភា្របស់វែតតេកណាតេ ល។ វែតតេកណាតេ ល៉នព្ំ
ពបទល់ជាបន់រឹងវែតតេអានយោ ងថនសាធារណរដឋាសងរា្និយ្
វេៀតណា្ ព្្ទាងំ៉នពសរុកចំនួន២ជាបន់រឹងព្ំខដន គឺ
ពសរុកវការះធំ (�ំុខព្កថពជ និង�ំុសំវៅ្ូន) និងពសរុកវលើក-
ខដក (�ុំក្អ្សំណរ)។ រដឋាបាលវែតតេបានយកចិតតេទុកដ្ក់
ែ្ស់អំ្ីសនតេិសុែ និងការអភេិឌ្ឍវៅតំបនព់្ំខដនពសបវៅ
នរឹងវគ្លបំណងរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ខពបកាលែ យតំបនព់្ំខដន
ឱ្យវៅជាទពីបជំុជន វហើយការងារ្ត័៌៉ ន និងការផ្្វ-
ផសាយ វែតតេ៉នការយកចិតតេទុកដ្កចុ់រះពតរួត្ិនិត្យពគប់
អងរាភា្សារ្ត័៌៉ ន និងចុរះ្ិនិត្យវ្ើលការផ្្វផសាយ
ោណិជជាក្្តា្រយចៈ អាហវសី បាោ ណូ និងសាលែ កសញ្ញា
វផ្ងៗ។ 

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ្នទេីរោក់្ ន័្ធកប៏ានរាយការណ៍ជូន
គណចៈក្ក្ារទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា អំ្ីលទ្ធផលការងារសំខ្ន់ៗ  
ខដលសវព្ចបាននាវ្លកនលែងវៅ ព្្ទាងំបញ្ហា ពបឈ្
្យួចំនួន ខដលបានជួបពបទរះ។

តាងនា្គណចៈក្ក្ារទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនា្វលាក-
ជំទាេផ្ទេ ល់ វលាកជំទាេ ទី ្រូរ៉សុ ីបានវាយតថ្លែែស់្ចំវោរះ
ថ្នា កដ់រឹកនាវំែតតេកណាតេ ល ស៉ជិកពករុ្ពបរឹកសាវែតតេ ពសរុក 
និងថ្នា កដ់រឹកនាំ្ នទេីរោក់្ ន័្ធ ខដលបានែិតែំពបរឹងខពបងវធវើការ
បវព្ើពបជា្លរដឋាបានយោ ងល្អ វធវើឱ្យគណចៈពបតិភូគណចៈ-
ក្្ការយល់ដរឹងកានខ់តសីុជវពរៅអំ្ីផលេបិាក  និងភា្
ងាយពសរួលកនាុងការអនុេតតេចបាបអ់វនាតេ ពបវេសន ៍និងការពគប-់
ពគងជនបរវទស ការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី របបសារ្ត័៌៉ ន 
និងការពគបព់គងពប្ន័្ធផ្្វផសាយ្ត័៌៉ នរបស់វែតតេ ព្្-

ទាងំការផតេល់បណ័ណា ការងារជូនជនបរវទស ការវធវើខបបបទ
វចញ-ចូល វៅតា្ពចកទាវ រព្ំខដនអនតេរជាតិ។ 

វលាកជំទាេ ទី ្ូររ៉សុ ីបានវលើកទរឹកចិតតេដល់អាជាញា ធរ
វែតតេ និង្នទេីរោក់្ ន័្ធ សូ្បនតេយកចិតតេទុកដ្កអ់នុេតតេការ-
ងារបនតេវទៀត។ ចំខណកឯបញ្ហា ពបឈ្ខដលបានវលើកវឡើង 
គណចៈក្្ការនរឹងនាយំកបញ្ហា ពបឈ្ទាងំអស់វនារះ វៅ
ជព៉បជូនគណចៈក៉្ធិការអចិថង្នតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្អីនតេ-
រាគ្នវ៍ៅរាជរដ្ឋា ភបិាល ឬពកសួងោក់្ ន័្ធជួយ�វដ្រះ-
ពសាយ។

កនាុងឱកាសវនារះ គណចៈពបតិភូគណចៈក្ក្ារទី៥ព រ្ឹទ្ធ-
សភាកប៏ាននាយំកពក៉ ទរឹកអាល់កុល ៉ ោ ស់ និងថ្នា វំ្ទ្យ
្យួចំនួនពបគល់ជូនដល់អាជាញា ធរវែតតេកណាដា ល វដើ្្ជីាការ
ចូលរួ្ កនាុងយុទ្ធនាការទបស់ាក ត ់និងបងាក រការរកីរាលដ្ល
ថនជំងឺកូេដី-១៩។ ជា្យួគ្នា វនារះ គណចៈពបតិភូគណចៈក្្-
ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាលជា
្យួនរឹងអាជាញា ធរ៉នស្តថាកិច្ ្ង្នតេីជំនាញ វផ្ងវទៀត និង
ចុរះទស្នកិច្ វៅពចកទាវ រព្ំខដនអនតេរជាតិថពជធំ-ខ្នា រតាងំ-
យូរ សថាិតកនាុងពសរុកវការះធំ វែតតេកណាតេ ល៕ 

(អតថាបទ៖ វលាក នុត សច្ចៈ រូបភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)

គណចៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួអាជាញា ធរ៉នស្តថាកិច្ វៅពចកទាវ រព្ំខដនថពជធំ-ខ្នា រតាងំយូរ

គណចៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ទស្នកិច្ពចកទាវ រព្ំខដនអនតេរជាតិ
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គណៈក្្មការទី៧ប្រឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំ្ ីវិសយ័
ជាស្ត្ថកិច្ចរ្រសខ់្ួនមៅមខតតេកំ្ង់ចា្

កនាុងអំឡុងវ្លថនចវនាលែ រះស្យ័ពបជំុព រ្ឹទ្ធសភា គណចៈ-
ក្ក្ារអបរ់ ំយុេជន កីឡា ធ្្ការ សាសនា េប្ធ្ ៌េចិពិត
សិល្ចៈ និងវទសចរណ៍ ថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណចៈក្្ការទី៧) 
ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ ្៉ុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណចៈក្-្
ការបានអវញជា ើញជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេកំ្ង-់
ចា្ ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ អ៊ុន ចាន់ដា អភបិាលថន
គណចៈអភបិាលវែតតេកំ្ងច់ា្ វដើ្្វីឈវងយល់អំ្ ីការ
េេិឌ្ឍរកីចវព្ើន្ី្ បញ្ហា ពបឈ្ និងពប្ូល្ត័៌៉ នោក់្ ន័្ធ
នរឹងេស័ិយជាស្តថាកិច្របស់គណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា
វៅសាលាវែតតេកំ្ងច់ា្ នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នា ំ
២០២០។

កនាុងឱកាសជួប្ិភាកសាវនារះ ឯកឧតតេ្ ្ ៉ុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ 
បានជព៉បជូនវគ្លបំណងថនដំវណើ របវំ្ញវបសកក្្
របស់គណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា គវឺដើ្្វីឈវងយល់អំ្ ី
ការេេិឌ្ឍរកីចវព្ើន្្ី បញ្ហា ពបឈ្ េធិានការនានារបស់
អាជាញា ធរវែតតេ និងការងារោក់្ ន័្ធេស័ិយជាស្តថាកិច្របស់

គណចៈក្្ការ ព្្ទាងំការអនុេតតេការងាររបស់អាជាញា ធរថ្នា ក់
វពកា្ជាតិ ការលំបាក និងសំណូ្្រនានារបស់អាជាញា ធរ
វែតតេកំ្ងច់ា្។

ឯកឧតតេ្ អ៊ុន ចាន់ដា អភបិាល ថនគណចៈអភបិាល
វែតតេកំ្ងច់ា្ បានសខ ត្េងនូេការសាវ គ្នយ៍ោ ងកកវ់រៅតេ
ចំវោរះេតតេ៉នរបស់គណចៈពបតិភូគណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធ-
សភា ខដលបានអវញជា ើញចុរះ្កបំវ្ញវបសកក្្វៅទរឹកដី
វែតតេកំ្ងច់ា្។ ឯកឧតតេ្អភបិាលវែតតេបានជព៉បជូន
គណចៈពបតិភូអំ្ី សាថា នភា្ ទីតាងំភូ្ សិាង្សតេ និងេឌ្ឍនភា្
្្ីៗខដលវែតតេសវព្ចបាន និងបញ្ហា ពបឈ្្យួចំនួនខដល
វែតតេបានជួបពបទរះនាវ្លកនលែងវៅ។

ឯកឧតតេ្អភបិាលវែតតេបានវធវើវសចកតេីរាយការណ៍វដ្យ
សវង្ខបអំ្ី ការងារអបរ់ ំរួ្ ៉ន៖ សាលា្វតតេយ្យសិកសា
ចំនួន២៩១ (សាលារដឋាចំនួន២៧៧ និងសាលាឯកជន
ចំនួន១៤) សាលាបឋ្សិកសាចំនួន៤០៨ អនុេទិយាល័យ
ចំនួន៨២ (សាលារដឋាចំនួន៨១ និងសាលាឯកជនចំនួន១) 

គណចៈក្ក្ារទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេកំ្ងច់ា្

គណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួអាជាញា ធរវែតតេកំ្ងច់ា្
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េទិយាល័យចំនួន៤៥ (សាលារដឋាចំនួន៤៣ និងសាលាឯកជន
ចំនួន២) ឧតតេ្សិកសាចំនួន១០ (សាលារដឋាចំនួន៤ និងសាលា
ឯកជនចំនួន៦)។ ការងារយុេជនរបស់វែតតេ៉ន៖ ពករុ្ពបរឹកសា
កុ៉រ សាលាសិកសា៉នចំនួន៤៦៩ ពករុ្ពបរឹកសាយុេជន 
សាលាសិកសា៉នចំនួន៤២ ពករុ្កាយឫទ្ធ ិសាលាសិកសា
៉នចំនួន២ និងយុេជនកាកបាទពកហ្ សាលាសិកសា៉ន
ចំនួន៤១។ ការងារកីឡាវែតតេ៉ន៖ កីឡា្ហាជនចំនួន
៣៤ពករុ្កីឡាសិស្កនាុងវែតតេចំនួន៧៨ពករុ្ និងកីឡាថ្នា ក់
វែតតេចំនួន៥២ពករុ្។ ការងារធ្្ការ និងសាសនាវែតតេ៉ន៖  
េតតេចំនួន៣៧៨េតតេ ្ុទ្ធិកសាសនា ចំនួន២៦សាលា ោហិរ-
សាសនាចំនួន២១៨ព្រះេហិារ និងេបិស្នាចំនួន២៥
កខនលែង។ ការងារវទសចរណ៍វែតតេ៉ន៖ តំបនរ់្ណីយដ្ឋា ន 
ចំនួន១១កខនលែង និងឧសសាហក្្វទសចរណ៍ចំនួន៥៥៥
កខនលែង។  

បនាទេ ប់្ ីបានសាតេ បវ់សចកតេីរាយការណ៍រចួ្ក ឯកឧតតេ្ 
្៉ុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ បានខ្លែងនូេការវកាតសរវសើរ និងវាយ-
តថ្លែែស់្ចំវោរះអាជាញា ធរវែតតេ និង្នទេីរជំនាញោក់្ ន័្ធ ខដល
បានែិតែំពបរឹងខពបងកនាុងការបវំ្ញតួនាទីភារកិច្របស់ែលែួន 
កនាុងការផតេល់វសវាជូនពបជា្លរដឋាបានយោ ងល្អពបវសើរ 
ព្្ទាងំវធវើឱ្យវែតតេ៉នការរកីចវព្ើនឈ្នវៅ្ុែ និង
៉នការអភេិឌ្ឍវលើពគបេ់ស័ិយ។ ចំវោរះបញ្ហា ពបឈ្ខដល
វៅ៉ន អាជាញា ធរវែតតេគួរគប្បីនតេវដ្រះពសាយជាជំហានៗ 
កនាុងវនារះពតរូេធានាការោរសនតេិភា្ សនតេសុិែ សណាតេ បធ់ានា ប់
សាធារណចៈ និងជំរុញកវំណើ នវសដឋាកិច្តា្តួនាទី ភារកិច្
វលើកក្្ស់ការបណតេុ រះបណាតេ លធនធាន្នុស្ខដលជា
បញ្ហា អាយុជីេតិជាតិ និងអនុេតតេនវ៍គ្លនវយបាយខកទព្ង់
សីុជវពរៅ “ អភបិាលកិច្ល្អ ” ជា្វធយាបាយជំរុញឱ្យ៉ន
ការវជឿទុកចិតតេ សា្គរាីភា្ទូលំទូលាយ និងេឌ្ឍនភា្
សងរា្។

ឯកឧតតេ្ ្ ៉ុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ បានបញ្ជា កថ់្ អាជាញា ធរវែតតេ
ពតរូេវជៀសវាងនូេគំនិតពគបព់គ្ននិ់យ្ ពតរូេែិតែំវដ្រះពសាយ
បញ្ហា នានា និងផដាល់វសវាជូនពបជា្លរដឋាឱ្យបានល្អ និង
ទានវ់្លវេលា វហើយវសដឋាកិច្កជ៏ាកតាតេ សំខ្នផ់ងខដរ 
វបើកាលណាវសដឋាកិច្ដួលរលំ អវីៗ កដ៏ួលរលំខដរ ដូចវនរះ
ពតរូេរួ្ ចំខណកបវំ្ញឱ្យបានល្អទាងំការងារសនតេិសុែទាងំ
ការងារវសដឋាកិច្ និងសងរា្កនាុងរបបពបជាធិបវតយ្យ្យួវនរះ
្ីវពោរះវែតតេកំ្ងច់ា្៉នសកាតេ នុ្លយោ ងល្អពបវសើរ។
ឯកឧតតេ្បនតេវទៀតថ្ អាជាញា ធរវែតតេ និង្នទេីរោក់្ ន័្ធ ខដល

បានវដ្រះពសាយរាល់ជវ ល៉ែ រះទាងំឡាយឱ្យបានសវព្ច
វជាគជយ័វលើពគបេ់ស័ិយ វទារះបីជាសាថា នភា្ជំងឺកូេដី-១៩
បានផទេុរះវឡើងរាតតបាតជាសកល បោរះោល់យោ ងធងៃនធ់ងៃរដល់
្ិភ្វលាកទាងំ្ូល វហើយពបវទសក្្ុជាវយើងកទ៏ទួល
ឥទ្ធិ្លថនជំងឺកូេដី-១៩វនរះផងខដរ។

ឯកឧតតេ្ ្ ៉ុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ បាន៉នពបសាសនប៍នតេវទៀត
ថ្ អាជាញា ធរវែតតេពគបលំ់ដ្បថ់្នា កព់តរូេែិតែំខ្រកសាសនតេិសុែ
សនតេិភា្ សថាិរភា្នវយបាយ វសដឋាកិច្ និងសងរា្កិច្កដូ៏ច
ជាការខកទព្ងសីុ់ជវពរៅវលើពគបេ់ស័ិយ ជារួ្ ៖ េស័ិយអបរ់-ំ
យុេជន កីឡា ធ្ក្ារ និងសាសនា េប្ធ្ ៌េចិិពតសិល្ចៈ 
ព្្ទាងំេស័ិយវទសចរណ៍ និងការកសាងរដឋាបាល្យួឱ្យ
បានសា្អ តស្អំ និង៉នពបសិទ្ធភា្ែ្ស់កនាុងការបវព្ើពបវទស
ជាតិ ខដលកំ្ុង៉នការអភេិឌ្ឍយោ ងឆ្បរ់ហ័ស។ វដ្យ
ខឡក ចំវោរះបញ្ហា ពបឈ្ និងសំណូ្្រនានាខដលវែតតេ
កំ្ងច់ា្បានវលើកវឡើង គណចៈពបតិភូគណចៈក្្ការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា នរឹងវធវើការសិកសា និងរាយការណ៍ជូនថ្នា កដ់រឹកនាំ
ព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្វីលើកជាអនុសាសនដ៍ល់ពកសួង សាថា បន័
ោក់្ ន័្ធចាតេ់ធិានការវដ្រះពសាយតា្លទ្ធភា្ខដលអាច
វធវើវៅបាន។

កនាុងដំវណើ របវំ្ញវបសកក្្វៅទរឹកដីវែតតេកំ្ ងច់ា្ 
គណចៈពបតិភូគណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញវៅ
ទស្នកិច្តំបនវ់ទសចរណ៍ពបេតតេិសាង្សតេពបាសាទនគរ-
បាជយ័ ខដលបានកសាងវឡើងវៅចុងសតេត្ទី១២ និង
វដើ្សតេត្ទី១៣ វដ្យព្រះបាទជយ័េរ ័ន្ទី៧ វៅកនាុង
រចនាប្បាយន័ វហើយឧទទេិសដល់ព្រះ្ុទ្ធសាសនា្ហា-
យន សថាិតវៅកនាុង�ុំអំ្ ិល ពសរុកកំ្ ងវ់សៀ្ វែតតេកំ្ង-់
ចា្៕

(អតថាបទ និងរូបភា្ ៖ វលាក េង ់សុជាតិ)

គណចៈក្ក្ារទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា អវញជា ើញទស្នាពបាសាទនគរបាជយ័
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គណៈក្្មការទី៨ប្រឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំ្ីវិសយ័ជាស្ត្ថកិច្ចរ្រស់
គណៈក្្មការ មៅមខតតេបកមចះ និងមខតតេស្រឹងមបតង

វដើ្្វីឈវងយល់ តា្ដ្នការអនុេតតេចបាប ់និងវគ្ល-
នវយបាយនានារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល គណចៈពបតិភូគណចៈ-
ក្ក្ារសុខ្ភបិាល សងរា្កិច្ អតីតយុទ្ធជន យុេនីតិស្្ទា
ការងារ បណតេុ រះបណាតេ លេជិាជា ជីេចៈ និងកិច្ការនារ ីថនព រ្ឹទ្ធ-
សភា (គណចៈក្្ការទី៨) ដរឹកនាវំដ្យវលាកជំទាេ មាន
សអំាន ពបធានគណចៈក្្ការបានអវញជា ើញជួប្ិភាកសា
ការងារជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេពកវចរះ និងវែតតេសទេរឹងខពតង
កាល្ីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

កនាុងដំវណើ រវបសកក្្វនរះ គណចៈពបតិភូគណចៈក្ក្ារ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជួប្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹង
ឯកឧតតេ្ វ៉ ថន អភបិាលថនគណចៈអភបិាលវែតតេពកវចរះ 
ឯកឧតតេ្ មហឿ សុមីយ៉្  ពបធានពករុ្ពបរឹកសាវែតតេពកវចរះ 
និងឯកឧតតេ្ ្ុ៉្ សាមរឿន អភបិាលថនគណចៈអភបិាល
វែតតេសទេរឹងខពតង និងឯកឧតតេ្ ឈាង ឡាក់ ពបធានពករុ្
ពបរឹកសាវែតតេសទេរឹងខពតង ព្្ទាងំ្នទេីរោក់្ ន័្ធនរឹងេស័ិយជា
ស្តថាកិច្របស់គណចៈក្្ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសវនារះ អាជាញា ធរវែតតេទាងំ្ីរបានវធវើវសចកតេីរាយ-

ការណ៍ជូនគណចៈពបតិភូបានពជាបអំ្ី សាថា នភា្ទូវៅ
ទីតាងំភូ្ សិាង្សតេ បញ្ហា ពបឈ្ សំណូ្្រ និងេឌ្ឍនភា្
្្ីៗខដលវែតតេទាងំ្ីរសវព្ចបាន។

េស័ិយសុខ្ភបិាល វែតតេពកវចរះ៉ន្នទេីរវ្ទ្យបខង្អក
ចំនួន៣កខនលែង ្ណ្លសុែភា្ចំនួន៣១កខនលែង និងបោុសតេិ៍
សុែភា្ចំនួន១៤កខនលែង ខដលកំ្ុងដំវណើ រការបវព្ើវសវា
សុខ្ភបិាលជូនពបជា្លរដឋាបានល្អពបវសើរ។ វែតតេពកវចរះ
បានចូលរួ្ ពបយុទ្ធពបឆ្ងំនរឹងជំងឺកូេដី-១៩ វដ្យបាន
វពតៀ្ស ភ៉ា ររចួជាវពសច និង៉ន្ណ្លចតាតេ ឡីស័កចំនួន
៩កខនលែង កនាុងពករុងពកវចរះចំនួន២កខនលែង ពសរុកសនាួលចំនួន២
កខនលែង ពសរុកឆលែូងចំនួន២កខនលែង ពសរុកចិពតបុរចីំនួន១កខនលែង 
ពសរុកខព្កពបស្វចំនួន១កខនលែង និងពសរុកសំបូរចំនួន១
កខនលែង។

េស័ិយសុខ្ភបិាលវែតតេសទេរឹងខពតង ៉ ន្នទេីរវ្ទ្យបខង្អក
ចំនួន១កខនលែង ្ ណ្លសុែភា្ចំនួន១៤កខនលែង បោុសតេិ៍សុែ-
ភា្ចំនួន៣កខនលែង។ វែតតេសទេរឹងខពតងបានចូលរួ្ អនុេតតេ
េធិានការពបយុទ្ធពបឆ្ងំនរឹងជំងឺកូេដី-១៩ វដ្យពសាេពជាេ

គណចៈក្ក្ារទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេពកវចរះ

គណចៈក្ក្ារទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេសទេរឹងខពតង
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ខសវងរកពបជា្លរដឋាជា្លករ្ក្ីវពរៅពបវទស ការវធវើ
ចតាតេ ឡីស័ក ការវធវើវតសតេសំណាកេតថាុេភិាគ និងការវឃាសនា
អបរ់ដំល់ពបជា្លរដឋាកនាុងពគប់្ ូលដ្ឋា ន ព្្ទាងំអនុេតតេ
ក្្េធិីពបយុទ្ធពបឆ្ងំនរឹងជំងឺឆលែង ជំងឺពគរុនចាញ់ ជំងឺពគរុន-
ឈ្្។ វែតតេបាន្ពងរឹង្ពងីកការអនុេតតេការងារកិច្ការ-
នារ ីនិងវលើកក្្ស់ស្ភា្ និងស្ធ្វ៌យនឌរ័ពបកប
វដ្យបរយិបន័នា តា្រយចៈការគ្ពំទកិច្អនតេរាគ្នក៍ារ
បណតេុ រះបណាតេ លជំនាញ្ូលដ្ឋា នដល់ង្សតេី វៅ្ជ្ឈ្ណ្ល
អភេិឌ្ឍនង៍្សតេីវែតតេ ការបវងកើត្ុែរបរ ការផតេល់ទុន និងការ
វដ្រះពសាយការលំបាកដល់ង្សតេីវ្ពគរួសារ វកង្ពសី កុ៉រ-
កំពោ និងជនងាយរងវពគ្រះ។

កនាុងនា្គណចៈក្ក្ារទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនា្វលាក-
ជំទាេផ្ទេ ល់ វលាកជំទាេ មាន សអំាន បានខ្លែងនូេការ
វកាតសរវសើរ និងវាយតថ្លែែស់្ចំវោរះអាជាញា ធរវែតតេ និង
្នទេីរោក់្ ន័្ធ ខដលបានែិតែំពបរឹងខពបងបំវ្ញការងារតា្
តួនាទី ភារកិច្របស់ែលែួនកនាុងការផតេល់វសវាជូនពបជា្លរដឋា
បានយោ ងល្អពបវសើរ ទាងំវសវារដឋាបាល និងវសវាខ្ទាសុំែ-
ភា្ ព្្ទាងំវធវើឱ្យវែតតេ៉នការរកីចវព្ើនឈ្នវៅ្ុែ
យោ ងឆ្បរ់ហ័ស និង៉នការអភេិឌ្ឍវលើពគបេ់ស័ិយ។ ចំវោរះ
បញ្ហា ពបឈ្ និងសំណូ្្រខដលវែតតេបានវលើកវឡើង 
គណចៈក្្ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភានរឹងវធវើរបាយការណ៍ដ្កជូ់ន
គណចៈក៉្ធិការអចិថង្នតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា ពកសួង៉នស្តថាកិច្
ខដល៉នការោក់្ ន័្ធនរឹងេស័ិយរបស់គណចៈក្្ការ វដើ្្ី
្ិនិត្យ ្ិចារណា និងចាតេ់ធិានការចូលរួ្ វដ្រះពសាយតា្
លទ្ធភា្ខដលអាចវធវើវៅបាន។

វលាកជំទាេ មាន សអំាន បានផ្តេ វំផញាើអាជាញា ធរ៉ន
ស្តថាកិច្ ឱ្យចូលរួ្ អោំេនាេដល់បងប្អូនពបជា្លរដឋា
ទូទាងំវែតតេ វដើ្្បីងាក រ និងទបស់ាក តជំ់ងឺកូេដី-១៩ វដ្យពតរូេ

ពបកានខ់្ជា បត់ា្ការខណនារំបស់ពកសួងសុខ្ភបិាល "វយើង
វភលែចកូេដី-១៩ បោុខនតេជំងឺកូេដី-១៩ ្និអាចវភលែចវយើងវទ"
ពតរូេសហការចូលរួ្ អនុេតតេទាងំអស់គ្នា  វដើ្្កីារោរកំុ
ឱ្យជំងឺកូេដី-១៩វនរះ ឆលែងចូលសហគ្នវ៍យើងបានជាដ្ច-់
ខ្ត។

កនាុងឱកាសចុរះបំវ្ញវបសកក្្ គណចៈពបតិភូគណចៈ-
ក្្ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញនាយំកវទៀនព្រះេសសា 
វទយ្យទាន និងចងាហា ន ់ព្្ទាងំចតុបច្យ័ពបវគនព្រះសង្
ខដលគងច់ាពំ្រះេសសាវៅេតតេសសរ១០០ កនាុង�ុំសំបូរ ពសរុក
សំបូរ វែតតេពកវចរះ។

វពរៅ្ីវនរះ គណចៈពបតិភូបានអវញជា ើញជួបសំវណរះ-
សំណាលជា្យួនរឹង្ង្នតេីបុគរាលិក្ណ្លសុែភា្ចំការ-
វលើ និងបងប្អូនពបជា្លរដឋាខដល្កទទួលវសវាខផនាកសុខ្-
ភបិាល ព្្ទាងំជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្
ពបរឹកសាពសរុក �ុំ វសៀ្ន�ុំ ជំនួយការ�ុំ និងបងប្អូនពបជា-
្លរដឋាពកីពក២៥ពគរួសារ វៅសាលា�ុំចំការវលើ ពសរុក
ថ្ឡាបរវិាោ ត ់វែតតេសទេរឹងខពតង៕

(អតថាបទ និងរូបភា្ ៖ វលាក អ៊ុក បោូលីន)

គណចៈក្ក្ារទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា សំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងបងប្អូនពបជា្លរដឋា

គណចៈក្្ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា នាយំកវទៀនព្រះេសសាពបវគនព្រះសង្ 
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 គណៈក្្មការទី១០ប្រឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំ្ីការអនុវតតេចបា្រ់
សតេី្ ី "ការប្រឆាងំអំម្ើ្ុករលយួមៅមខតតេកណាតេ ល និងមខតតេសាវេ យមរៀង"

វដើ្្បីំវ្ញ្ុែងារនីតិក្្ ្ុែងារតំណាង និង្ុែងារ

តា្ដ្នការអនុេតតេចបាប ់ព្្ទាងំធានាកនាុងការពប្ូល្ត័-៌

៉នខដលោក់្ ន័្ធនរឹងេស័ិយជាស្តថាកិច្របស់គណចៈក្្-

ការ គណចៈពបតិភូគណចៈក្្ការអវងកត វបាសស ្៉អ ត និង

ពបឆ្ងំអំវ ើ្្ុករលួយ ថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណចៈក្ក្ារទី១០) 

ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ ្ ៉្ ្រ៊ុននាង ពបធានគណចៈក្្-

ការបានអវញជា ើញជួបពបជំុ្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេ

្នទេីរោក់្ ន័្ធជំុេញិវែតតេ កងក ល៉ែ ងំពបដ្បអ់ាេុធទាងំបីពបវភទ

វៅវែតតេកណាតេ ល និងវែតតេសាវ យវរៀង វដើ្្វីឈវងយល់ អំ្ី

េឌ្ឍនភា្ និងបញ្ហា ពបឈ្កនាុងការអភេិឌ្ឍវសដឋាកិច្ សងរា្ 

របស់រដឋាបាលវែតតេកណាតេ ល ្ិវសសពសរុកវលើកខដក ព្្-

ទាងំដំវណើ រការថនការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី ការពបឆ្ងំអំវ ើ្្ុក

រលួយ និងការអនុេតតេកខំណទព្ងេ់ ិ្ ជ្ឈការ និងេសិហ្ជ្ឈ-

ការ កាល្ីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

កនាុងឱកាសជួបជា្យួនរឹងឯកឧតតេ្ គង់ មសាភ័ណ្ឌ  

អភបិាល ថនគណចៈអភបិាលវែតតេកណាតេ ល និងឯកឧតតេ្ 

ម្ន៉ វិ្ុរល អភបិាល ថនគណចៈអភបិាលវែតតេសាវ យវរៀង 

ឯកឧតតេ្ ្ ៉្ ្ុ៊រននាង បាន៉នពបសាសនថ៍្ បច្ុប្ននា

ព រ្ឹទ្ធសភាសថាិតកនាុងនីតិកាលទី៤ ខដល៉នអាណតតេិរយចៈ

វ្ល៦ឆ្នា ។ំ ព រ្ឹទ្ធសភាពបជំុសា្ញញា២ដងកនាុង១ឆ្នា  ំវហើយ

ស្យ័ពបជំុនី្យួៗ៉ន្ិរវេលា៣ខែយោ ងតិច វៅចវនាលែ រះ

ស្យ័ពបជំុជាវ្លខដលគណចៈក្្ការទាងំ១០ ពតរូេបំវ្ញ

វបសកក្្តា្ដ្ន និងវឈវងយល់អំ្ ីពបសិទ្ធភា្ និង

បញ្ហា ពបឈ្នានាទាកទ់ងនរឹងការអនុេតតេចបាបជ់ាស្តថាកិច្

របស់ែលែួន។ ជាកខ់សតេងដូចគណចៈពបតិភូគណចៈក្្ការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភាចុរះ្កកនាុងឱកាសវនរះ។

គណចៈក្្ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេកណាតេ ល

គណចៈក្ក្ារទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេសាវ យវរៀង
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កនាុងឱកាសវនារះ អភបិាលវែតតេទាងំ្ីរបានសខ ត្េងនូេ

ការសាវ គ្ន ៍និងខ្លែងអំណរគុណដល់គណចៈពបតិភូគណចៈ-

ក្្ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលវឆលែៀតវ្លដ៏្ ៉ញរឹកអវញជា ើញ

ចុរះ្កវឈវងយល់អំ្ីពបសិទ្ធភា្ ពបសិទ្ធផល និងបញ្ហា

ពបឈ្នានាជុំេញិការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្ឋា ន ្ិវសសការអនុេតតេ-

ចបាបស់តេី្ី  ការពបឆ្ងំអំវ ើ្្ុករលួយ និងការងារេ ិ្ ជ្ឈការ

និងេសិហ្ជ្ឈការវៅកនាុងរដឋាបាលវែតតេ។ ជា្យួគ្នា វនារះ

ឯកឧតតេ្អភបិាលវែតតេទាងំ្ីរបានជព៉បជូនគណចៈពបតិភូ

អំ្ ីសាថា នភា្ភូ្សិាង្សតេ ពបជាសាង្សតេ ការអភឌិ្ឍ្ូលដ្ឋា ន 

េឌ្ឍនភា្ថនការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី ការពបឆ្ងំអំវ ើ្្ុករលួយ 

ការអនុេតតេកខំណទព្ងេ់ ិ្ ជ្ឈការ និងេសិហ្ជ្ឈការ ការផតេល់

វសវារដឋាបាល និងការបងាក រ ទបស់ាក តក់ាររកីរាលដ្លថន

ជំងឺកូេដី-១៩។

បនាទេ ប់្ ីបានសាតេ បវ់សចកតេីរាយការណ៍របស់អភបិាល

វែតតេទាងំ្ីររចួ្ក ឯកឧតតេ្ ្ ៉្ ្រ៊ុននាង បានខ្លែងនូេ

ការវកាតសរវសើរ និងវាយតថ្លែែ្ស់ចវំោរះការអភេិឌ្ឍរកី-

ចវព្ើនគួរឱ្យកតស់ រ៉ា ល់របស់វែតតេ។ វនរះឆលែុរះបញំ្្ងឱ្យ

វ�ើញថ្ ៉ នសនតេភិា្ វទើប៉នការអភេិឌ្ឍ។ ភា្រកី-

ចវព្ើនវនរះ គឺអាពស័យវដ្យ៉នការដរឹកនាដំព៏តរឹ្ពតរូេរបស់

រាជរដ្ឋា ភបិាលបច្ុប្ននា និងវដ្យ៉នការចូលរួ្ អនុេតតេ

ពបកបវដ្យការយកចិតតេទុកដ្ក់្ ីសំណាកអ់ាជាញា ធរវែតតេ

ពគបលំ់ដ្បថ់្នា ក។់ 

ឯកឧតតេ្បានសងកតធ់ងៃនថ់្ ្ង្នតេីទាងំអស់ពតរូេវៅឱ្យឆ្ងៃ យ

្ីអវំ ើ្្ុករលួយ វហើយបង្ខិតវសវាសាធារណចៈឱ្យកានខ់ត

វកៀកជិតពបជា្លរដឋា កានខ់តវឆលែើយតបនរឹងវសចកតេីពតរូេការ

របស់ពបជា្លរដឋា និងពតរូេចូលរួ្ វធវើការវដ្រះពសាយបញ្ហា

ពបឈ្នានា ខដលវកើត៉នវឡើងវៅតា្្ូលដ្ឋា នរបស់

ែលែួនឱ្យបានទានវ់្លវេលា និង៉នពបសិទ្ធភា្។

ឯកឧតតេ្ ្ ៉្ ្រ៊ុននាង បានបញ្ជា កថ់្ ចំវោរះបញ្ហា

ពបឈ្ និងសំណូ្្រនានាខដលវែតតេបានវលើកវឡើង 

គណចៈពបតិភូគណចៈក្្ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភានរឹងនាយំកវៅ

រាយការណ៍ជូនគណចៈក៉្ធិការអចិថង្នតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា ព្្-

ទាងំពកសួង សាថា បន័ោក់្ ន័្ធ វដើ្្ជូីនពជាប និងចាតេ់ធិានការ

វដ្រះពសាយ។

វពរៅ្ីជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេ គណចៈពបតិភូ

គណចៈក្្ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ានអវញជា ើញជួប្ិភាកសា

ការងារជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសាពករុង ពករុ្ពបរឹកសាសងាក ត ់នាយ-

បោុសតេិ៍រដឋាបាលសងាក ត ់ដរឹកនាវំដ្យវលាក លរ្ឹ  មសៀងមហង

អភបិាលពករុងបាេតិ វដើ្្វីឈវងយល់អំ្ី េឌ្ឍនភា្ បញ្ហា

ពបឈ្ថនការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី ការពបឆ្ងំអំវ ើ្្ុករលួយ 

និងការរវំលាភអំណាច លទ្ធផលថនការអនុេតតេកខំណទព្ង់

េ ិ្ ជ្ឈការ និងេសិហ្ជ្ឈការ េឌ្ឍនភា្ បញ្ហា ពបឈ្ និង

សំណូ្្រនានាខដលអាជាញា ធរពករុងបានជួបពបទរះកនាុងការ

អនុេតតេការងារនាវ្លកនលែងវៅ៕

(អតថាបទ និងរូបភា្៖ វលាក នុត សច្ចៈ)

គណចៈក្្ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងពបធានពចកទាវ រព្ំខដនអនតេរជាតិបាេតិ
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 បករុ្សមាជិកប្រឹទ្ធសភាភភូ្ ិភាគទី១ មរៀ្រចំមវទិកាមៅសង្កា ត់បកាងំធនាង់

វេទិកាសតេី្ី ការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្ឋា ន ធានាបាននូេការផតេល់

វសវាសាធាណចៈជូនពបជាជន ពតរូេបានពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-

សភាពបចាភំូ្ ភិាគទី១ វរៀបចំវឡើងវៅសាលាសងាក តព់កាងំ-

ធនាង ់ែណ្ខសនសុែ រាជធានីភនាវំ្ញ វពកា្អធិបតីភា្

ឯកឧតតេ្ ជា មជដ្ឋ ពបធានពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាំ

ភូ្ ភិាគទី១ និងជាពបធានគណចៈក្្ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 

វៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ វដ្យ៉នស៉សភា្

ចូលរួ្ ្ីថ្នា កដ់រឹកនាែំណ្ខសនសុែ ថ្នា កដ់រឹកនាពំករុ្ពបរឹកសា

សងាក ត ់នាយបោុសតេិ៍នគរបាល ពបធានភូ្ ិពបធានសហគ្ន៍

សងាក តព់កាងំធនាង ់និង្ង្នតេអីគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា

សរុបចំនួន៤២នាក។់ 

អងរាវេទិកាវនរះ ៉ នការវធវើវសចកតេីរាយការណ៍វដ្យ

វលាក មសឿន សរួ វៅសងាក តព់កាងំធនាង ់សតេី្ី ការអនុេតតេ

ខផនការអភេិឌ្ឍសងាក ត ់និងវសវាសាធារណចៈជូនពបជា្ល-

រដឋា៉នដូចជា៖ សំបុពតកវំណើ ត អពតានុកូលដ្ឋា ន និងបញ្ហា

ពបឈ្ និងវសចកតេរីាយការណ៍របស់វលាក ្ ៉ក ្ ី នាយ

បោុសតេិ៍នគរបាលសងាក តព់កាងំធនាង ់សតេី្ី ភូ្សិងាក ត់៉ នសុេតថាិ-

ភា្ និងពបកាសសតេី្ីការវផទេរស្តថាកិច្កនាុងការផតេល់វសៀេ-

វៅសានា កវ់ៅ និងវសៀេវៅពគរួសារ និង៉នដំវណារះពសាយ

ភាលែ ្ៗ្ីគណ:អធិបតី វលាកពសីពបធានពករុ្ពបរឹកសាែណ្ 

វលាកតំណាងអភបិាលែណ្ នូេសំណូ្្ររបស់វៅសងាក ត ់

នាយបោុសតេិ៍ និងពបធានភូ្ ិកនាុងសងាក តព់កាងំធនាង។់

តា្រយចៈការវរៀបចំវេទិការវាងពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា

ពបចាភំូ្ ភិាគទី១ និងអាជាញា ធរសងាក តព់កាងំធនាង ់ឯកឧតតេ្ 

ជា មជដ្ឋ បានវាយតថ្លែែ្ស់ចំវោរះស្ទិ្ធផលនានាខដល

ពករុ្ពបរឹកសាសងាក តព់កាងំធនាងប់ានអភេិឌ្ឍកនាុង្ូលដ្ឋា នពបកប 

ឯកឧតតេ្ ជា វជដឋា (កណាដា ល) អធិបតីភា្កនាុងអងរាវេទិកាវៅសងាក តព់កាងំធនាង់

ទិដឋាភា្អនាកចូលរួ្ កនាុងវេទិកា
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វដ្យវជាគជយ័ គឺវចរះវធវើឱ្យបានសវព្ចនូេការអភេិឌ្ឍ្ូល-

ដ្ឋា នខផ្អកវៅវលើពបាកេ់ភិាគរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលគួរឱ្យកត់

ស រ៉ា ល់ និងគួរឱ្យសរវសើរ ព្្ទាងំបានផតេល់វសវាជូនពបជា-

្លរដឋាទាងំខផនាកអពតានុកូលដ្ឋា ន និងតព្រូេការចាបំាចប់ាន

ល្អពបវសើរ ជា្ិវសសការបញ្ជា កលិ់ែិតវផ្ងៗជូនពបជា-

្លរដឋា។

ឯកឧតតេ្ ជា មជដ្ឋ បាន៉នពបសាសនថ៍្ ចំវោរះ

ការងារនគរបាល គឺទទួលបានលទ្ធផលដល៏្អពបវសើរកនាុង

ការពគបព់គងពបជាជនវៅទូទាងំែណ្ វដើ្្ឱី្យ្ូលដ្ឋា ន

៉នការអភេិឌ្ឍ និងរកីចវព្ើនវលើពគបេ់ស័ិយ។ ដូចវនរះ 

វដើ្្បីវព្ើវសវាជូនពបជា្លរដឋាឱ្យបានកានខ់តពបវសើរវនារះ

ពករុ្ពបរឹកសាសងាក ត ់វស្ៀន និងនាយបោុសតេិ៍នគរបាលរដឋាបាល

សងាក តទ់ាងំអស់ពតរូេយកចិតតេទុកដ្ក់្ ិនិត្យវឡើងេញិរាល់

ពគបឯ់កសារទាងំឡាយខដលទាកទ់ងនរឹងភារកិច្របស់ែលែួន

ឱ្យបានចបាស់លាស់ និងពបតិបតតេិឱ្យបានពតរឹ្ពតរូេតា្ចបាប់

ខដលបានកំណត។់

ឯកឧតតេ្ ជា មជដ្ឋ បានសងកតធ់ងៃនថ់្ អាជាញា ធរទាងំអស់

ពតរូេយកចិតតេទុកដ្កប់វព្ើវសវាជូនពបជា្លរដឋាឱ្យបានល្អ

វហើយអវីខដលវយើងពតរូេយកចិតតេទុកដ្កប់ំផុតចវំោរះ្ុែវនារះ

គឺ ពតរូេអនុេតតេវគ្លនវយបាយភូ្ ិ�ុំ៉ នសុេតថាភិា្ ខដល

៉ន៩ចំណុចឱ្យបានល្អពបវសើរគឺ ទា្ទារឱ្យពករុ្ពបរឹកសា-

�ំុ វសៀ្ន និងនាយបោុសតេិ៍នគរបាល រដឋាបាល�ុំទាងំអស់ពតរូេ

យកចិតតេទុកដ្កទ់បស់ាតេ តរ់ាល់បញ្ហា ខដលអសក្្ទាងំ

ឡាយខដលបានវកើតឡីងវៅ្ូលដ្ឋា ន វដើ្្កីារោរផល-

ពបវយជន ៍និងសុេតថាភិា្ជូនពបជា្លរដឋាឱ្យបានល្អពបវសើរ

វឡើង៕

(អតថាបទ និងរូបភា្ ៖ វលាក គរឹ្ សិទ្ធី)

ឯកឧតតេ្ ជា វជដឋា ្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួនរឹងអាជាញា ធរពករុ្ពបរឹកសាសងាក តព់កាងំធនាង់

អាជាញា ធរសងាក តព់កាងំធនាងវ់ឡើងរាយការណ៍
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 បករុ្សមាជិកប្រឹទ្ធសភាប្រចាភំូ្ិភាគទី២មរៀ្រចំមវទិកាថ្នា ក់បសរុក
និងជួ្រ្ិភាកសា សមំណះសណំាលជា្ួយនរឹងអាជាញា ធរ និងប្រជា្លរដ្ឋ មខតតេត្ងូឃ្មុំ

ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី២ បានវរៀបចំ
វេទិកាថ្នា កព់សរុកសតេី្ី "ការអនុេតតេតួនាទី ភារកិច្របស់ពករុ្-
ពបរឹកសា�ំុ ការផតេល់វសវាសាធារណចៈជូនពបជា្លរដឋា និង
ការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្ឋា ន'' វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ អ៊ុក 
្រ៊ុនមឈឿន ពបធានពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ភិាគ
ទី២ វៅសាលាពសរុកតំខបរ វែតតេត្ូង�ំុ្ នាថ្ងៃទី៤ ខែសីហា
ឆ្នា ២ំ០២០ វដ្យ៉នការចូលរួ្ ្ីពបធានស៉គ្ពករុ្
ពបរឹកសាពករុង ពសរុក �ុំ សងាក ត ់ពបធានពករុ្ពបរឹកសា�ំុ វស្ៀន�ុំ 
នាយបោុសតេិ៍នគរបាលរដឋាបាល�ំុ និង្នទេីរោក់្ ន័្ធជំុេញិវែតតេ
ត្ូង�្ុ ំសរុបចំនួន៤៩នាក។់

អងរាវេទិកាវនរះវរៀបចវំឡើងវដើ្្វីឈវងយល់អំ្ីបញ្ហា
្យួចំនួនដូចជា៖ ទី១-សាថា នភា្ជំងឺកូេដី១៩ កនាុងវ្លបច្ុ-
ប្ននា េធិានការបងាក រ ការោរ ទបស់ាក ត ់អបរ់ពំបជា្លរដឋា។
ទី២-ការកំណតអ់តតេសញ្ញា ណក្្ជនពកីពក១ ជនពកីពក២ 
និងការខបងខចកកញ្ប់្ េកិាជូនពបជា្លរដឋា។ ទី៣-វតើ៉ន
វគ្លការអវីែលែរះសព៉បវ់ដ្រះពសាយជីេភា្ពបជា្លរដឋា និង
វដើ្្វីលើកក្្ស់វសដឋាកិច្ជាតិ និងេស័ិយអបរ់កំនាុងវ្ល
៉នជំងឺកូេដី-១៩។ ទី៤-ការអនុេតតេវគ្លនវយយបាយ-
ភូ្ ិ�ុំ ៉នសុេតថាិភា្ទាងំ៩ចំណុចវៅ្ូលដ្ឋា ន។ ទី៥-
ការផតេល់វសវាសាធារណចៈជូនពបជា្លរដឋានាវ្លកនលែង
្កដូចជា៖ អពតានុកូលដ្ឋា ន ការផតេល់អតតេសញ្ញា ណ-
បណ័ណា សញ្ជា តិខែ្រ ការផតេល់វសៀេវៅពគរួសារ និងវសៀេវៅ-
សានា កវ់ៅ ទី៦-ការដក្េកិាសព៉បក់ារអភេិឌ្ឍ�ំុ សងាក ត ់
វៅ្ូលដ្ឋា ននាវ្លកនលែង្ក និងទី៧-បញ្ហា ោក់្ ន័្ធនរឹង

ការងារគណចៈក៉្ធិការទទួលបនទេុកកិច្ការនារ ីនិងកុ៉រ�ំុ។
អងរាវេទិកាបានពបព រ្ឹតតេវៅអស់រយចៈវ្ល១ព រ្ឹក វដ្យ

៉នការវធវើវសចកតេីរាយការណ៍អំ្ីតួនាទី ភារកិច្របស់ពករុ្
ពបរឹកសា�ំុនី្យួៗ និងការ្ិភាកសាគ្នា អំ្ ីបញ្ហា ពបឈ្ 
សំណូ្្រ និងការបកពសាយបំភលែ ឺនិងរកដំវណារះពសាយ្ី
ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី២។

បនាទេ ប់្ ីអងរាវេទិកាបានពប្ូលនូេបញ្ហា ពបឈ្ និង
សំណូ្្រ នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ពករុ្ស៉-
ជិកព្រឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី២ ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ អ៊ុក
្ុ៊រនមឈឿន ពបធានពករុ្បានអវញជា ើញជួបពបជំុ្ិភាកសា
ជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេត្ូង�្ុ ំ ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ 
ស៊ាក មឡង ពបធានពករុ្ពបរឹកសាវែតតេ និងឯកឧតតេ្ ជា្ 
ចន្មសាភ័ន អភបិាលថនគណចៈអភបិាលវែតតេត្ូង�្ុ ំ 
វដើ្្វីឈវងយល់ការអនុេតតេការងារវៅថ្នា កវ់ពកា្ជាតិ និង
នាយំកនូេ្តិវយបល់ សំណូ្្រ និងបញ្ហា ពបឈ្ទាងំ-
្ួងរបស់ពករុ្ពបរឹកសា�ំុកនាុងពសរុកតខំបរ ្ ក្ិភាកសា និងរក
ដវំណារះពសាយឱ្យវឆលែើយតបនរឹងសំណូ្្រ និងវសចកតេីពតរូេ
ការរបស់ពបជា្លរដឋា វៅសាលាវែតតេត្ូង�្ុ ំ។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ ជា្ ចន្មសាភ័ន 
អភបិាលថនគណចៈអភបិាលវែតតេ បានសាវ គ្ន ៍និងខ្លែង
អំណរគុណដល់ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភាគទី២
ខដលបានចុរះជួប្ិភាកសា និងពប្ូល្ត័៌៉ ន បញ្ហា ពបឈ្
និងសំណូ្្រខដលបានវលើកវឡើងកនាុងនា្តំណាងពបជា-
្លរដឋា វដើ្្ជីា្ូលដ្ឋា ន្ត័៌៉ នបខនថា្វទៀតសព៉បវ់ែតតេ

ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ប៊ុនវឈឿន  អធិបតីភា្កនាុងអងរាវេទិកា

ទិដឋាភា្កនាុងអងរាវេទិកា
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វធវើការបនតេវដ្រះពសាយជូនពបជា្លរដឋា។ ឯកឧតតេ្អភបិាល
វែតតេបានជព៉បជូនគណចៈពបតិភូថ្ បញ្ហា ពបឈ្ និង
សំណូ្្រនានាខដលជាសំណូ្្ររបស់ពករុ្ពបរឹកសា�ំុកនាុង
ពសរុកតំខបរបានវលើកវឡើង អាជាញា ធរវែតតេពគបលំ់ដ្បថ់្នា ក់
បានែិតែំពបរឹងខពបងរួ្ គ្នា វដ្រះពសាយបាន្យួចំនួន វហើយ
បញ្ហា ខដលវៅវសសសល់ វែតតេនរឹងបនតេែិតែំវដ្រះពសាយ
បខនថា្វទៀត។ ចំវោរះបញ្ហា ្យួចំនួនខដលអាជាញា ធរវែតតេ្និ
អាចវដ្រះពសាយបាន ឯកឧតតេ្អភបិាលវែតតេបានសំណូ្-
្រដល់គណចៈពបតិភពូករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគ
ទី២ ជួយ�អនតេរាគ្នវ៍ៅពកសួងសាថា បន័ោក់្ ន័្ធ វដើ្្រីួ្ គ្នា
វដ្រះពសាយ។

កនាុងនា្ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី២ 
ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ្រ៊ុនមឈឿន បានផតេល់អនុសាសន៍្ យួចំនួន
ដល់អាជាញា ធរវែតតេ កនាុងការវដ្រះពសាយបញ្ហា ពបឈ្ទាងំ-
ឡាយខដលអាជាញា ធរថ្នា ក់្ ូលដ្ឋា នបានវលើកវឡើង  និងទា្-
ទារឱ្យអាជាញា ធរពគបលំ់ដ្បថ់្នា ក ់និងខផនាកោក់្ ន័្ធពតរូេ
ចូលរួ្ វដ្រះពសាយជា្យួគ្នា  វដើ្្វីឆលែើយតបតា្សំណូ្-
្រ និងតព្រូេការរបស់ពបជា្លរដឋា។ ចំវោរះបញ្ហា ពបឈ្ 
និងសំណូ្្រនានាខដលអាជាញា ធរវែតតេ្ំុអាចវដ្រះពសាយ
បាន ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី២ នរឹងរាយ-
ការណ៍ជូនថ្នា កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា និងគណចៈក៉្ធិការអចិ-
ថង្នតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្វីលើកអនុសាសនជ៍ព៉បដល់ពកសួង 
សាថា បន័ោក់្ ន័្ធរួ្ គ្នា វធវើការវដ្រះពសាយ។  ឯកឧតតេ្ អ៊ុក
្រ៊ុនមឈឿន បានផ្តេ វំផញាើដល់អាជាញា ធរវែតតេ និងកងក ល៉ែ ងំ
៉នស្តថាកិច្ទាងំអស់សូ្យកចិតតេទុកដ្ក់្ ពងរឹងេធិាន-
ការ អនុេតតេវគ្លនវយបាយភូ្  ិ�ំុ៉នសុេតថាិភា្ និង

យកចិតតេទុកដ្កជ់ួយ�វដ្រះពសាយជេីភា្ជូនពបជា្លរដឋា 
ពគរួសារពកីពកខដលជួបការលំបាកវដ្យសារេបិតតេិថនជំងឺ
កូេដី-១៩។ 

ទនទេរឹ្នរឹងវនរះ ឯកឧតតេ្ពបធានពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា
ពបចាភំូ្ ភិាគទី២ កប៏ានអំោេនាេដល់បងប្អូនពបជា្លរដឋា
ទូទាងំវែតតេ សូ្ពបរុងពបយត័នាែ្ស់ជាបជ់ានិច្ ខ្រកសាសុែ-
ភា្កំុឱ្យឆលែងជំងឺកូេដី១៩ នរឹងពតរូេឧសសាហ៍ដុសលាងស ្៉អ ត
ថដជា្យួនរឹងសាប៊ូ ខជល (gel sanitizer) ស ល៉ែ បវ់្វរាគ ឬ
ទរឹកអាល់កុល វហើយោក់៉ ោ ស់ឱ្យបានជាពបចា ំពគបទី់កខនលែង
ទាងំអស់ និងពតរូេអនុេតតេតា្ការខណនារំបស់ពកសួងសុខ្-
ភបិាលឱ្យបានដ្ចខ់្ត វដើ្្សុីេតថាភិា្ សុែភា្វយើង
ទាងំអស់គ្នា ។

វដ្យខឡកវៅរវសៀលថ្ងៃដខដលវនារះ ពករុ្ស៉ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី២បានអវញជា ើញចុរះជួបសំវណរះ-
សំណាល សួរសុែទុក្ខ និងនាយំកអំវណាយវៅខចកជូន
ពបជា្លរដឋាកនាុងសហគ្នដ៍្បំខនលែចំនួន២៥ពគរួសារ វៅ
�ុំវគ្កពសរុក ពសរុកតខំបរ វែតតេត្ូង�្ុ ំ៕

(អតថាបទ និងរូបភា្ ៖ វលាក នុត សច្ចៈ)

ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី២  សួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋាកនាុងសហគ្នដ៍្បំខនលែ

ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី២  ជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញា ធរវែតតេត្ូង�្ុ ំ 
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គណៈក្្មការទាងំ១០ប្រឹទ្ធសភាចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំនានា

2ឯកឧតតេ្ យង៉់ មស្ ពបធានគណចៈក្្ការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ទទួលអវំណាយកំុ្្ូយទរ័ចំនួន១០វពគឿង (កំុ្្ូយទរ័វលើតុ

ចំនួន៥វពគឿង និងកំុ្្ូយទរ័យួរថដចំនួន៥វពគឿង) រួ្ ជា្យួ

ោ៉ សីុន  Printer  ចំនួន៥វពគឿង  ្ ីវលាកជំទាេ  សាយ 

ចាន់ណាក់ នាយិការងែុទទេកាល័យសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធ-

សភា ខដលជាតំណាងដែ៏្ងែ់ស់្របស់សវ្តេចេបិុលវសនា

ភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពក

ក្្ុជា វដើ្្នីាយំកអវំណាយទាងំវនរះវៅពបគល់ជូនដល់

េទិយាល័យវសៀ្បាោ ង កនាុងពសរុកវសៀ្បាោ ង វែតតេសទេរឹងខពតង 

នាថ្ងៃទី២៣ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជំុគណចៈ-

ក្្ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពបជុំជា្យួនរឹង្ង្នតេីវលខ្ធិការដ្ឋា នអ្គណចៈក្្ការ

ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្សីាតេ បនូ់េវសចកតេីរាយការណ៍អំ្ីការងារ

ខដលបានបវំ្ញរចួវហើយ និងការងារខដលកំ្ុងបវំ្ញ 

ព្្ទាងំការងារខដលវៅវសសសល់ កនាុងក្្េធិីនាយំក

វទៀនព្រះេសសា និងវទយ្យទាន ព្្ទាងំក្្េធិីពបគល់

កំុ្្ូយទរ័ចំនួន១០វពគឿង និង ោ៉ សីុន Printer ចំនួន៥វពគឿងវៅ

ឱ្យេទិយាល័យវសៀ្បាោ ង នាថ្ងៃទី២៤ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ 

វៅសាលពបជុំគណចៈក្ក្ារទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ពបជំុថផទេកនាុងគណចៈក្្ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា សតេី្ី
គវព៉ងចុរះវបសកក្្របស់គណចៈក្្ការវៅកានវ់ែតតេ

តាខកេ វែតតេកំ្ត និងវែតតេខកប នាវ្លខ្ង្ុែ នាថ្ងៃទី

២៧ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជំុគណចៈក្្ការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ពបជំុជា្យួនរឹងឯកឧតតេ្ មឡាក ឆាយ 

អគរាវលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្ី្ ិភាកសាអំ្ ីការវពតៀ្

កនាុងក្្េធិីនាយំកវទៀនព្រះេសសា វទយ្យេតថាុវៅពបវគន

ព្រះសង្វៅេតតេទាងំអស់កនាុងពសរុកវសៀ្បាោ ង និងខចក

អំវណាយដល់ពបជា្លរដឋាពកីពកជាងវគ ព្្ទាងំខចក

អំវណាយជាស ភ៉ា រកីឡា ោ៉ សីុនកំុ្្ូយទរ័ ោ៉ សីុន Printer 

ដល់េទិយាល័យ និងអនុេទិយាល័យវសៀ្បាោ ង ពសរុកវសៀ្បាោ ង 

វែតតេសទេរឹងខពតង នាថ្ងៃទី២៧ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ វៅ

សាលពបជុំគណចៈក្ក្ារទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។
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-ដរឹកនាកំិច្ពបជំុថផទេកនាុងពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទទួល

បនទេុកសហពបតិបតតេិការជា្យួនរឹងសហភា្អនតេរសភា (IPU) 

វដើ្្ី្ ិភាកសាសដាី្ី SDGs វៅក្ុ្ជា នាថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដ្ 

ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំគណចៈក្្ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតេ្ ជា មជដ្ឋ ពបធានគណចៈក្ក្ារទី២

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញដរឹកនាកិំច្ពបជំុ៖

-ខណនាអំំ្ ីការវធវើរបាយការណ៍ និងវពតៀ្កនាុងការវរៀបចំ

វេទិកាថ្នា កស់ងាក ត ់វៅសងាក តព់កាងំធនាង ់ែណ្ខសនសុែ 

រាជធានីភនាវំ្ញ  នាវ្លខ្ង្ុែ នាថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០ វៅសាលពបជំុគណចៈក្្ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-្ិនិត្យ និង្ិភាកសាអំ្ីគវព៉ង្េកិារបស់ព្រឹទ្ធសភា

ឆ្នា ២ំ០២១ នាថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំ

្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

-អំ្ីគវព៉ង្េកិារបស់ព្រឹទ្ធសភាឆ្នា ២ំ០២១ ជា្យួនរឹង

ពកសួងវសដឋាកិច្ និងហិរញញា េតថាុ នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០ វៅសាលសិកា្ខ សាលខ្ងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ទី ្រូរ៉សុ ីពបធានគណចៈក្្ការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញដរឹកនាកិំច្ពបជំុថផទេកនាុងគណចៈក្្ការ៖

-វដើ្្បីូកសរុបរបាយការណ៍សក្្ភា្ការងារពបចាំ

ខែកកកដ្ បូកសរុបរបាយការណ៍សក្្ភា្កនាុងស្យ័ពបជំុ

វលើកទី៥ សាតេ បរ់បាយការណ៍របស់អគរានាយកដ្ឋា ន្ិធីការ 

និងទំនាកទ់ំនងអនតេរជាតិ អំ្ីព រ្ឹតតេិការណ៍ទូវៅវៅវលើ
្ិភ្វលាក វាយតថ្លែ ព្្ទាងំរលំរឹកអំ្ ីវគ្លនវយបាយ

ការទូតរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល  និងបញ្ហា វផ្ងៗ នាថ្ងៃទី២២ 

ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំគណចៈក្ក្ារទី៥ 

ព រ្ឹទ្ធសភា។

-វដើ្្ី្ ិនិត្យរបាយការណ៍លទ្ធផលចុរះបំវ្ញវបសក-

ក្្របស់គណចៈក្្ការវៅវែតតេកណាតេ ល កាល្ីថ្ងៃទី២៨ 

ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ និង្ិភាកសាអំ្ីព រ្ឹតតេិការណ៍្ី្ៗកនាុង

ពបវទស វពរៅពបវទស និងបញ្ហា វផ្ងៗ នាថ្ងៃទី១២ ខែកកកដ្ 

ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំគណចៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុក 

្រ៊ុនមឈឿន ពបធានគណចៈក្ក្ារទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធាន
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ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី២ បានអវញជា ើញ

ដរឹកនាកំិច្ពបជំុថផទេកនាុងពករុ្ វដើ្្៖ី ទី១-្ិនិត្យវសចកតេីពោង

របាយការណ៍សក្ភ្ា្របស់ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា

ពបចាភំូ្ ភិាគទី២ ពបចាខំែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ ទី២-្ិនិត្យ

វសចកតេីពោងក្្េធិីវេទិកាថ្នា កព់សរុក វៅពសរុកតំខបរ វែតតេ

ត្ូង�្ុ ំ វៅសាលពបជុំគណចៈក្្ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតដា្ ្ុ៉្ 

ជរឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញ

ដរឹកនាកំិច្ពបជំុ វដើ្្វីពតៀ្ដំវណើ រចុរះបំវ្ញវបសកក្្

វឈវងយល់ការេេិឌ្ឍរកីចវព្ើន្្ី និងបញ្ហា ពបឈ្ោក់្ ន័្ធ

េស័ិយជាស្តថាកិច្របស់គណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា វៅ

វែតតេកំ្ងច់ា្ នាសាលពបជំុគណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតេ្ គង់ សារជ ពបធានគណចៈក្្ការទី៩

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ដរឹកនាកំិច្ពបជំុថផទេកនាុងគណចៈក្្ការ វដើ្្វីពតៀ្ចុរះ

បវំ្ញវបសកក្្របស់គណចៈក្្ការ និងបញ្ហា វផ្ងៗ 

នាថ្ងៃទី២៤ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ វៅសាលពបជុំគណចៈ-

ក្្ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ពបជំុគណចៈក្្ការ រួ្ ជា្យួពករុ្ស៉ជិក

ព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី៧ វដើ្្វីពតៀ្ចុរះបំវ្ញវបសក-

ក្្ និងបញ្ហា វផ្ងៗ នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ 

វៅសាលពបជុំគណចៈក្្ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា៕

 ការទទួលពាក្យ្រណតេរឹ ង

2កនាុងអឡុំងខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០វនរះ ព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលោក្យបណតេរឹ ងចំនួន១០ករណី វធវើលិែិតអនតេរាគ្ន៍

វៅពកសួង សាថា បន័ោក់្ ន័្ធវដើ្្វីដ្រះពសាយចំនួន៥ករណី វធវើកំណតប់ងាហា ញោក្យបណតេរឹ ងបានចំនួន៥ករណី និងកំ្ុង

្ិនិត្យសិកសាចំនួន៥ករណី រលំរឹកជំរុញចំនួន១ករណី ព្្ទាងំទទួលឯកសារោក្យបណតេរឹ ងខដលពកសួង សាថា បន័ោក់្ ន័្ធ

ច្លែងជូន្កគណចៈក្្ការព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្ជូីនពជាបចំនួន៧ករណី៕
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2ឯកឧតតេ្បណិ្ត ្ុ៉ង ឫទ្ធី ពបធានគណចៈក្ក្ារ

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖                                       

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខក្ក្រ ព្្ទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យពប្ន័្ធពបឡាយទរឹក និងពប្ន័្ធធារាសាង្សតេនានា 

វៅកនាុងតំបនអ់ភេិឌ្ឍនក៍សិវទសចរណ៍្ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ 

វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២៥ 

ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពបជា្លរដឋា និង

នាយំកសតវ្ពងរូលចំនួន១កបាល វៅពបខលងវៅសួនសតវ

្ោុង ឫទ្ធី ខសនជយ័ វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេ

កំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខក្ក្រ ព្្ទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យវ្ើលការដ្ឋា នសាងសងត់ំបនក់្សានតេបខនថា្វទៀត 

វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២៦ 

ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខក្ក្រ ព្្ទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យ និងជំរុញការងារវៅកសិដ្ឋា នចិញ្រឹ្ពជរូក វៅ

វជើងភនាបំូកវគ្ ភូ្អិនលែងព់កវ ើ្ �ំុតាថន ពសរុកថព្នប ់វែតតេ

ព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី៣១ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋា

ខដល្កវលងក្សានតេ វៅកនាុងតំបនអ់ភេិឌ្ឍនក៍សិវទស-

ចរណ៍្ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ ព្្ទាងំចុរះ្ិនិត្យវ្ើលសក្្ភា្

ការងារសាងសងព់សរះចិញ្រឹ្ពតី និងជំរុញការងារសាង

សងវ់ហដ្ឋា រចនាស្្ន័្ធនានា វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាង 

វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី៣១ ខែកកកដ្ និងថ្ងៃទី១ ទី៧ ទី៨ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ទទួលព្រះសង្ចំនួន១២អងរា ខដលបាននិ្នតេ្ក្ីេតតេ

លងាក រ រាជធានីភនាវំ្ញ វដើ្្ទីស្នាតំបនអ់ភេិឌ្ឍនក៍សិ-

វទសចរណ៍្ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ ព្្ទាងំពបវគនចងាហា នវ់្ល

ព រ្ឹក ថ្ងៃពតង ់និងបច្យ័្យួចំនួន នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០។

-ដរឹកនាកំ្្ករស ្៉អ តវ្្ វៅតា្ច ក៉ រពករូចែលែុង ព្្ទាងំ

ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋាខដល

នាគំ្នា ចូល្កពចរូតវ្្យកឱ្យវគ្សីុ វៅកនាុងតំបនអ់ភេិឌ្ឍន៍

កសិវទសចរណ៍្ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ពប៉ណជា៥០នាក់

ជាវរៀងរាល់ថ្ងៃ វៅពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ទទួលជួបជា្យួវលាក តា្់រ ម៉ាឡឡ ពបធាន្នទេីរ

វរៀបចំខដនដីនគរូបនីយក្្ សំណង ់និងសុរវិយដី វែតតេ

កំ្ងស់្ឺ ដរឹកនាគំណចៈពបតិភូ្ កបវំ្ញទស្នកិច្សិកសា

វឈវងយល់អំ្ីេស័ិយកសិក្្  កសិឧសសាហក្ ្ ដីធលែី 

លំវៅឋាន វៅកនាុងតំបនអ់ភេិឌ្ឍនក៍សិវទសចរណ៍្ោុង ឫទ្ធី
ខសនជយ័ នាថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ដរឹកនាបំុគរាលិក ក្្ករចុរះពប្ូលសំរា្ កាបស់ ្៉អ ត

ថព្វឈើតូចៗ វដើ្្ចូីលរួ្ ការោរបរសិាថា នវៅវលើែនាងភនាវំៅ

កនាុងតំបនអ់ភេិឌ្ឍនក៍សិវទសចរណ៍្ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ វៅ

ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខក្្ករ ព្្ទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យវ្ើលសាថា នភា្ទរឹកវៅទំនប់្ ោុង ឫទ្ធទីី១ និង

្ោុង ឫទ្ធទីី២ វដ្យវ�ើញសាថា នភា្ទំនបទ់រឹកទាងំ្ីររ រឹង-

៉លំ្អ វហើយទរឹកវ្ញវព្ៀបអាចបវព្ើវសចកតេីពតរូេការដល់

ពបជា្លរដឋា វៅកនាុងតំបនអ់នលែងព់កវ ើ្ �ុំតាថន ពសរុកថព្នប ់

វែតតេព្រះសីហនុ ្និឱ្យែវរះខ្តទរឹកវពបើពបាស់ដូចវ្លកនលែង

វៅ វៅ�ំុខកេផុស ពសរុកថព្នប ់វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី

១៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋា

កំ្ុងពបកបអាជីេក្្លកវ់ោតវសាងៃ រ វៅផលែូេជាតិវលែ៤ 

�ុំខកេផុស ពសរុកថព្នប ់វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៤ ខែ

សីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខក្្ករ ព្្ទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យវ្ើលពករុ្ការងារសាងសងវ់រាងចិញ្រឹ្សតវ្ខ្

និងវជៀ្ សព៉បទុ់កឱ្យវភញាៀេជាតិ និងអនតេរជាតិ្កទស្នា 

និងជាកខនលែងបវពងៀនពបជា្លរដឋាអនុេតតេនក៍ារចិញ្រឹ្សតវ

វដ្យផ្ទេ ល់ វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ 

នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

សមាជិកសមាជិកាប្រឹទ្ធសភាចុះ្រំម្ញការង្រមៅតា្្រណាដា ភូ្ិភាគទាងំ៨
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-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋា 

ខដល្កទស្នាការពបណាំង្ោូតូសាកល្ងខដលវរៀបចំ

វដ្យសហ្ន័្ធកីឡាពបណាំងយនយនតេក្្ុជា រួ្ សហការ

ជា្យួនរឹងទីលានវបើកបរយនយនតេយោ ោ៉ ្ោូតូ វៅកនាុងតំបន់

អភេិឌ្ឍនក៍សិវទសចរណ៍្ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ វែតតេកំ្ងស់្ឺ 

នាថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-្ិនិត្យវ្ើលទំនបទ់រឹកខដលវទើបខតសាងសងរ់ចួរាល់ជា

សាថា ្រ និងដ្កឱ់្យពបជា្លរដឋាវពបើពបាស់ វៅ�ុំអនលែងព់កវ ើ្ 

ខ្ងលិចជួរភនាកំំចាយ វែតតេព្រះសីហនុ នាថ ង្ៃទី១៧ ខែសីហា 

ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួប្ិភាកសាការងារជា្យួវលាក Yamamoto សតេី្ី ការ

ដ្កឱ់្យដំវណើ រការសាកល្ងពបណាំងរ្យនតេវៅតំបន់

អភេិឌ្ឍន៍្ ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ វៅភនាខំសនជយ័ ពសរុកសំវរាងទង 

វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋា 

វៅ�ុំខព្ក្្រាង �ំុខកេផុស ពសរុកសទេរឹងហាេ នាថ្ងៃទី១៨ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខក្្ករ វៅភនា-ំ

ខសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៥ ទី១៩ 

ទី២០ និងថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2វលាកជំទាេ ទី ្ូររ៉សុ ីពបធានគណចៈក្្ការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចុរះសួរសុែទុក្ខ និងនាយំកអវំណាយខចកជូនពបជា-

្លរដឋារងវពគ្រះវដ្យវភលែើងវឆរះផទេរះចំនួន២ពគរួសារ និង

អវញជា ើញវៅ្ិនិត្យការសាងសង ់ជួសជុលព្រះេហិារ និង

ជួសជុលសិងហា្្បុរាណចំណាស់ជាង១.០០០ឆ្នា  ំវៅេតតេ

ព្រះសុគន្ធ៉នបុណ្យ (វៅេតតេអនាកតាសិងហា) ភូ្ ិ្ លែូ្ុនឺ �ុំ

ផសារខដក ព្្ទាងំបេរណាជាបច្យ័បនួពបវគនព្រះសង្

២េតតេ គឺេតតេអនាកតាសរឹងហា និងេតតេខស្ង �ុេំហិារលួង នាថ្ងៃទី

៣០ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងថ្នា កដ់រឹកនាពំសរុក

្ញាឮ វដើ្្កីាតេ បស់ភា្ការណ៍ទូវៅ ្ិវសសសភា្-

ការណ៍សនតេសុិែសណាតេ បធ់ានា បស់ងរា្ សាថា នភា្េេិតតេនជ៍ំងឺ
កូេដី-១៩ ជំងពឺគរុនឈកី និងបានពបគល់្េកិាជាថ្លែឈនាួល

ជាងជួសជុលព្រះេហិារេតតេព្រះសុគន្ធ៉នបុណ្យ (វៅេតតេ

អនាកតាសិងហា�ុំផសារខដក) ឧបតថា្ភាថ្នា វំ្ទ្យ ោ៉ ស់ សព៉ប់

ទុកវពបើពបាស់កនាុងពសរុក ព្្ទាងំចុរះ្ិនិត្យទីតាងំសាងសង់

្ណ្លត្កល់ព្រះបដិ៉ព្រះ្វហាស្ទុកជាទីសកាក រចៈ

របស់្ុទ្ធបរស័ិទទូវៅ វៅេតតេខស្ង �ំុេហិារលួង ពសរុក

្ញាឮ វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៣០ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ្៉ុ្ 

ជរឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណចៈក្ក្ារទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតដា្ 

ម៉ាន់ មឈឿន អនុពបធានគណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា និង

វលាកជំទាេ ្ុំ សណាតេ ្់រ វលខ្ធិការគណចៈក្្ការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញចូលរួ្ កនាុង្ិធីសូពត្នតេដ្កឱ់្យ

វពបើពបាស់អាគ្រសិកសា១ែនាង ៉ ន៤បនទេប ់ខដលជាអំវណាយ

ដថ៏ ល្ែថ្លែ របស់សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពបធាន

ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលាបឋ្សិកសាទួលសំបូរ សងាក តថ់ព្ខេង 

ែណ្ដវងាក  រាជធានីភនាវំ្ញ។

2ឯកឧតដា្ ្៉ុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណចៈក្្ការទី៧
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ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ជួបជា្យួវលាកពសីអភបិាល វលាកនាយករដឋាបាល

សាលាែណ្ដវងាក  វដើ្្សីាតេ បរ់បាយការណ៍ ការេេិឌ្ឍរកី-

ចវព្ើន្្ី បញ្ហា ពបឈ្ និងេធិានការនានារបស់ការយិល័យ

ពចកវចញ-ចូលខត្យួ វៅសាលពបជុំសាលាែណ្ដវងាក  

រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២៧ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណារះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពករុ្ពបរឹកសា

សងាក ត ់និងនគរបាលបោុសតេិ៍រដឋាបាល សងាក តក់វនាទេ ក ែណ្

កំបូល រាជធានីភនាវំ្ញ វដ្យបានផ្តេ វំផញាើឱ្យបងប្អូនពបជា-

្លរដឋាបនតេវធវើអនា្យ័ជាពបចា ំនិងអនុេតតេនគ៍ ល៉ែ តសងរា្

វដើ្្រីួ្ គ្នា ពបយុទ្ធពបឆ្ងំនរឹងជំងឺកូេដី-១៩ និងអនុេតតេន៍

វគ្លនវយបាយភូ្ ិសងាក ត់៉ នសុេតតេិភា្ ជា្ិវសស

ការផតេល់វសវាសាធារណចៈជូនពបជា្លរដឋាឱ្យបានល្អពបវសើរ 

នាថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខវលាកវៅសងាក ត ់

និងពករុ្ពបរឹកសាសងាក តវ់សានា រ វៅសាលាសងាក តវ់សានា រ ែណ្

កំបូល រាជធានីភនាវំ្ញ វដ្យបានខណនាអំំ្ ីការេេិតតេន៍្ ្ីថន

ជំងឺកូេដី-១៩ និងេធិានការនានារបស់ពកសួងសុខ្ភបិាល

កនាុងការបងាក រនិងការោរជំងឺកូេដី-១៩ ព្្ទាងំអនុសាសន៍

កនាុងការផតេល់វសវាសាធារណចៈជូនបងប្អូនពបជា្លរដឋាកនាុង

្ូលដ្ឋា ន នាថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខវលាកវៅសងាក ត ់

និងពករុ្ពបរឹកសាសងាក តព់បទរះឡាង វៅសាលាសងាក តព់បទរះ-

ឡាង ែណ្កំបូល រាជធានីភនាវំ្ញ វដ្យបានផ្តេ វំផញាើឱ្យ

បងប្អូនពបជា្លរដឋាបនតេវធវើអនា្យ័ជាពបចា ំវដ្យអនុេតតេ

គ ល៉ែ តសងរា្ វដើ្្រីួ្ គ្នា ពបយុទ្ធពបឆ្ងំនរឹងជំងឺកូេដី-១៩ 

និងអនុេតតេនវ៍គ្លនវយបាយភូ្  ិសងាក ត់៉ នសុេតតេិភា្ 

្ិវសសការផតេល់វសវាសាធារណចៈជូនពបជា្លរដឋាឱ្យបាន

ល្អពបវសើរ នាថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែកកតេដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ មខៀវ 

្ុត អនុពបធានគណចៈក្ក្ារទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុកពករុ្ពបរឹកសា�ំុ ពបជា-

្លរដឋា វៅ�ុំតាវភ្ ពសរុកពតាកំក ់វែតតេតាខកេ។

2នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ឈនួ 

មឡង អនុពបធានគណចៈក្្ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញ

ចូលរួ្ ជាគណចៈអធិបតីកនាុងកិច្ពបជំុពករុ្ការងារពសរុកោ្ជរ 

វដើ្្ពីតរួត្ិនិត្យការងារកនលែងវៅ និងវលើកទិសវៅការងារ

បនតេ ព្្ទាងំនាយំកពក៉ សាប៊ូ និង្េកិា្យួចំនួន ជូន

ដល់�ុំឫស្ពីសរុក ពសរុកោ្ជរ វែតតេថព្ខេង វដើ្្ទុីកវធវើ
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្ិធីសំវណរះសំណាល្លករចំណាកពសរុក នាថ្ងៃឈប់

សព៉កសងថ្ងៃចូលឆ្នា ខំែ្រ។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ្ុ៉រល 

លរ្ឹ  អនុពបធានគណចៈក្្ការទី៤ និងឯកឧតតេ្ អ៊ុក 

គង ់ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ចូលរួ្ កនាុង្ិធីសវ៉្ធដ្កឱ់្យវពបើពបាស់ស្ានខដកវបវឡ

១ខែ្ពបខេង១២៦ខ្ោពត និងអាគ្រសិកសាចំនួន២ែនាង វៅ

សាលាបឋ្សិកសាសាវ យថព្ និងអនុេទិយាល័យកនទេឺ១ វពកា្

អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់របស់សវ្ដាចពកឡាវហា្ ស មខង 

ឧបនាយករដឋា្ង្នដាី រដឋា្ង្នដាីពកសួង្ហាថផទេ វៅពសរុកបាណន ់

វែតតេបាតដ់ំបង។

2នាថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អាយ 

ខន អនុពបធានគណចៈក្្ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពករុ្ពបរឹកសាសងាក ត ់

ពករុ្ពបរឹកសាពករុងវែ្រភូ្និទេសរុបចំនួន៥៤នាក ់វៅពករុង

វែ្រភូ្ និទេ វែតតេវការះកុង។

2ឯកឧតដា្ ម៉ាន់ មឈឿន អនុពបធានគណចៈក្្ការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖    

-ចូលរួ្ ពបជំុេសិា្ញញាជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសាសងាក ត់

ទរឹកល្អកទី់២ ែណ្ទួលវគ្ក រាជធានីភនាវំ្ញ វដើ្្សីាតេ ប ់

្ិភាកសា និងសវព្ចវលើបញជា ីសថាិតិបងប្អូនពបជា្លរដឋា៉ន

សាថា នភា្ជីេភា្ពកីពកលំបាក្ិតពបាកដ និង៉នឯកសារ

ចបាស់លាស់ នាថ្ងៃទី២៣ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ជា្យួនរឹងឯកឧតតេ្កិតតេនិីតិវកាសលបណិ្ត 

ឱ្ យនិមទៀង វទសរដឋា្ង្នតេ ីវដើ្្ផីតេល់បណ័ណា ស្ធ្៌

ជូនបងប្អូនពបជា្លរដឋាពគរួសារពកីពកជំុទី២ សរុបចំនួន៦៩៩

ពគរួសារ កនាុងសងាក តទ់ាងំ១០ ែណ្ទួលវគ្ក រាជធានីភនាវំ្ញ 

នាថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ពបជំុជា្យួនរឹងវៅសងាក តទ់ាងំ១០ និងពករុ្ពបរឹកសា

ែណ្ទួលវគ្ក រាជធានីភនាវំ្ញ វដើ្្សីាតេ បរ់បាយការណ៍

ខែកកកដ្ និងទិសវៅជាអាទិភា្សព៉បខ់ែសីហា ជា

្ិវសសពតរូេរួ្ គ្នា បវងកើនការយកចិតតេទុកដ្កប់ងាក រទបស់ាក ត់

រលក្្ីថនការឆលែងជំងឺកូេដី-១៩ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដ្ ឆ្នា ំ

២០២០។

-ចូលរួ្ ពបជំុេសិា្ញញាជា្យួនរឹងវ្ភូ្ទិាងំ១៣ និង

ពករុ្ពបរឹកសាសងាក តទ់រឹកល្អកទី់២ ែណ្ទួលវគ្ក រាជធានី-

ភនាវំ្ញ វដើ្្ី្ ិនិត្យេឌ្ឍនភា្ការងារខែកកកដ្ និងទិសវៅ

បនតេសព៉បខ់ែសីហា វដ្យបានកំណតនូ់េអាទិភា្ការងារ

បងាក រពបយុទ្ធពបឆ្ងំជំងឺកូេដី-១៩ ពតរូេបនតេរួ្ គ្នា ខ្រកសា

សុែភា្ និងជីេភា្រស់វៅពបចាថំ្ងៃវដ្យពបរុងពបយត័នា 

ជា្ិវសសកនាុងវ្លឈបស់ព៉កសងបុណ្យចូលឆ្នា  ំនា

ថ្ងៃទី២៩ ខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹង្ង្នតេរីាជការអគរាវលខ្-

ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា វដ្យបានផ្តេ វំផញាើឱ្យបនតេរួ្ គ្នា ពបយុទ្ធ

ពបឆ្ងំជំងឺកូេដី-១៩ វដ្យពតរូេវគ្រ្ឱ្យបាន្ោតច់តត់ា្
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ការខណនារំបស់ពកសួងសុខ្ភបិាល ព្្ទាងំបានឧបតថា្ភា

កងច់ំនួន៨វពគឿង ជូនវៅៗជាកូនរបស់្ង្នតេរីាជការថន

អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០។

-សួរសុែទុក្ខវលាក មសង សារ៉ន ់ពបធានពករុ្ពបរឹកសា

សងាក តទ់រឹកល្អកទី់២ ែណ្ទួលវគ្ក រាជធានីភនាវំ្ញ កំ្ ុង

សព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅ្នទេរីវ្ទ្យកាល់ខ្ោត នាថ្ងៃទី២៥ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ ម្៉ន សុផីាន ់អនុពបធានគណចៈក្្-

ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖ 

-ចូលរួ្ កិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងារពបចាខំែកកកដ្ 

ឆ្នា ២ំ០២០ និងទិសវៅបនតេរបស់វែតតេសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី១ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ចូលរួ្ កិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងារពបចាខំែកកកដ្ 

ឆ្នា ២ំ០២០ និងទិសវៅបនតេរបស់�ុំព្រះ្នាលែ  វៅពសរុក

កំ្ ងវ់រាទិ៍ វែតតេសាវ យវរៀង នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី២ ខែសីហា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ មហ្ ខន អនុពបធានគណចៈក្្ការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹង៖

-ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ និង្ង្នតេី�ុំេលលែិសរចំនួន១៤នាក ់និង

វឈវងយល់អំ្ ីសាថា នភា្ទូវៅរបស់�ុំ ខផនការអភេិឌ្ឍ

�ំុ្ី២០១៧-២០២២ ការវពតៀ្លក្ខណចៈវបារះវឆ្នា ត

ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ សងាក តអ់ាណតតេិទី៥ និងការងារពបយុទ្ធពបឆ្ងំ

ជំងឺកូេដី-១៩ វៅ�ុំេលលែិសរ ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ 

នាថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ និង្ង្នតេី�ំុពតោងំគងចំនួន១៤នាក ់និង

វឈវងយល់អំ្ីសាថា នភា្ទូវៅរបស់�ុំ ខផនការអភេិឌ្ឍ

�ំុ្ី២០១៧-២០២២ ការវពតៀ្លក្ខណចៈវបារះវឆ្នា តពករុ្-

ពបរឹកសា�ំុ សងាក តអ់ាណតតេិទី៥ និងការងារពបយុទ្ធពបឆ្ងំ

ជំងឺកូេដី-១៩ វៅ�ុំពតោងំគង ពសរុកសំវរាងទង វែតតេ

កំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៨-៩ និងថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ 

ឯកឧតតេ្ ណា ំទុំ វលខ្ធិការគណចៈក្ក្ារទី១ព រ្ឹទ្ធសភា 

បានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពបជា្លរដឋា 

វៅវែតតេបាតដំ់បង។

2នាថ្ងៃទី២៥  ខែកកកដ្  ឆ្នា ២ំ០២០  ឯកឧតតេ្ 

គិន មណត វលខ្ធិការគណចៈក្្ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អវញជា ើញចូលរួ្ កនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល និងខចកអំវណាយ

ជូនពបជាជនពកីពកចំនួន១១១ពគរួសារ វៅពសរុកវការះអខណតេ ត 

វែតតេតាខកេ។

2វលាកជំទាេ កង មៅរធ៍ន វលខ្ធិការគណចៈ-

ក្្ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងវ្�ំុ ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ 

វស្ៀន នាយបោុសតេិ៍នគរបាល�ុំកំ្ងព់តាចខ្ងវកើត និង�ុំ

កំ្ងព់តាចខ្ងលិច ព្្ទាងំវឈវងយល់អំ្ីបញ្ហា ពបឈ្ 

និងសំណូ្្ររបស់ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ វដ្យវផ្តេ តវលើេធិាន-

ការណ៍បងាក រទបស់ាក តជំ់ងឺកូេដី-១៩ ការផតេល់វសវាសាធា-

រណចៈជូនពបជា្លរដឋា (ការផតេល់បណ័ណា ស្ធ្ជូ៌នពគរួសារ

ពកីពកកនាុងដំណាកក់ាលពបឈ្នរឹងជំងឺកូេដី-១៩ ការងារ

អពតានុកូលដ្ឋា ន ការងារអភេិឌ្ឍ្ូលដ្ឋា ន ការអនុេតតេវគ្ល-

នវយបាយភូ្  ិ�ុំ៉នសុេតថាភិា្) វៅពសរុកកំ្ ងព់តាច 

វែតតេកំ្ ត នាថ្ងៃទី២៧ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជាគណចៈអធិបតីកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹង

ពបជា្លរដឋា ព្្ទាងំចុរះ្ពងរឹងស៉គ្នារកី្្ុជាវដើ្្ី
សនតេិភា្ និងអភេិឌ្ឍនព៍ករុ្ចលនាង្សតេី ចំនួន៤�ំុ វដ្យ

៉នអនាកចូលរួ្ សរុបចំនួន១២៥នាក ់ពសី៣៥នាក ់វៅពសរុក
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កំ្ងព់តាច វែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខ

ពបជា្លរដឋា វៅសាលពបជំុធំបូកវគ្ វែតតេកំ្ ត នាថ្ងៃទី

១៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជាគណចៈអធិបតីកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹង

ស៉គ្នារកី្្ុជាវដើ្្សីនតេភិា្ និងអភេិឌ្ឍន�ុ៍ំចំនួន៤

�ុំ វដ្យ៉នអនាកអវញជា ើញចូលរួ្ សរុបចំនួន៩៤នាក ់ពសី

២៨នាក ់វៅេតតេអងរាជំុថព្ទប ់ភូ្ ថិព្ទប ់�ុំបរឹងសាលា-

ខ្ងវជើង ពសរុកកំ្ងព់តាច វែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជាគណចៈអធិបតីកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹង

ស៉គ្នារកី្ុ្ជាវដើ្្សីនតេិភា្ និងអភេិឌ្ឍន ៍និងចលនា

ង្សតេីថ្នា ក�ុ់ំចំនួន២�ំុ វៅេតតេលំ្ូធិរាជ ភូ្បិរឹងធំខ្ងលិច 

�ំុអងរាសុភ ីពសរុកកំ្ងព់តាច នាថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០។

2ឯកឧតតេ្ អន ស៊ុំ វលខ្ធិការគណចៈក្្ការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតដា្ មឈើយ ចាន់ណា វលខ្ធិការ

គណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-សួរសុែទុក្ខ និងរខំលកទុក្ខពគរួសារស្ខដលបាតប់ង់

ជេីតិ កនាុងឧបទទេេវហតុករណីដួលរលំ ោ៉ សីុនសទេូចវបតុង វៅ

ភូ្គិីឡូខ្ោពតវលែ៤ សងាក តផ់សារកណាដា ល ពករុងវបាោ យខបោត 

វែតតេបនាទេ យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ វគ្រ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធ និងរខំលកទុក្ខជា្យួនរឹង

ពករុ្ពគរួសារថនស្ឧបាសិកា នុត តាងំ ដ៉ា យបវងកើត

ឯកឧតតេ្ មអា្ ចនា្ថ  អភបិាលរងវែតតេបនាទេ យ៉នជយ័ 

វៅសងាក តទ់រឹកថ្លែ  ពករុងសិរវីសាភណ័ វែតតេបនាទេ យ៉នជយ័ 

នាថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកបច្យ័ចូលរួ្ បុណ្យទក្ខិណានុប្ទាន និងែួប

គព្ប១់២ឆ្នា  ំឧទទេិសកុសលជូនេញិ្ញា ណក្ខន្ធវលាក ្រ៊ុន 

មហា អតីតនាយែុទទេកាល័យសាលាវែតតេបនាទេ យ៉នជយ័ 

វៅ�ុំឫស្វីពកាក ពសរុក្ងរាលបូរ ីវែតតេបនាទេ យ៉នជយ័ 

នាថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ដ្កូំនវដើ្វកាងៃ កចំនួន៥០០វដើ្ វៅរ្ណីយ-

ដ្ឋា នវទសចរណ៍ ភនាពំ្រះវនពតព្រះ ពសរុកព្រះវនពតព្រះ វែតតេ

បនាទេ យ៉ជយ័ នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីខចកអវំណាយវស្ៀងសវង្ងារា រះបនាទេ ន់

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ុ្ជា ជូនដល់ពគរួសារអតីតយុទ្ធជន

ក្្ុជាចំនួន១៧៦ពគរួសារ វពកា្អធិបតីភា្វលាកជំទាេ

ឧកញាោ វហ្ចតិាតេ ្ហាឧបាសិកា្ុទ្ធសាសនូបតថា្ភាក ៏ម៉៉ 

មាលយ័ មក គរឹ្យ៉ន វៅភូ្កូិនខែលែង �ំុវបាោ យចារ 

ពសរុកភនាពំសរុក វែតតេបនាទេ យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី២២ ខែសីហា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ អន ស៊ុំ វលខ្ធិការគណចៈក្្ការទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖
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-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីពបគល់េញិ្ញា បនបពតស រ៉ា ល់អចលនេតថាុ
ចុរះបញជា ីដីធលែី៉នលក្ខណចៈជាពប្ន័្ធចំនួន៥.៣៤៣កបាល

ដី ជូនដល់ពបជា្លរដឋាវៅភូ្កិបាលស្ាន សងាក តព់្រះ្នាលែ  

ពករុងសិរវីសាភណ័ វែតតេបនាទេ យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី២៤ ខែ

កកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ដ្វំដើ្វឈើចំនួន៦៧វដើ្ ៉នវដើ្ផ្ក វកាងៃ ក 

វដើ្ផ្ក វជើងវគ្ វដើ្ផ្ក សាកូរាោ  កនាុងទីធាលែ សាលាវសហវវហេនិ 

វៅភូ្កូិនដំរ ីសងាក តនិ់្តិតេ ពករុងវបាោ យខបោត វែតតេបនាទេ យ-

៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ ឆាយ វណាណា  វលខ្ធិការគណចៈក្្-

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញ៖

-ចុរះសួរសុែទុក្ខ និងសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងបង-

ប្អូនខែ្រឥសាលែ ្ ព្្ទាងំបានខចកពសរូេជូនពគរួសារពកីពក

វៅភូ្អិងរារជា �ុំពសឡប ពសរុកត្ូង�្ុ ំ វែតតេត្ូង�្ុ ំនិង

បានវពកើនរលំរឹកដល់បងប្អូនពបជា្លរដឋាខែ្រឥសាលែ ្ទាងំអស់

ពតរូេរកសាអនា្យ័ លាងស ្៉អ តថដជាពបចា ំបាញ់អាល់កុល 

ជា្ិវសសពតរូេោក់៉ ោ ស់ និងអនុេតតេនព៍បកានខ់្ជា បត់ា្

វគ្លការណ៍ខណនារំបស់ពកសួងសុខ្ភបិាល វដើ្្បីងាក រ

ការោរជំងីឆលែងកូេដី-១៩ នាថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខជា្យួនរឹងពបធាន

ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ វលាកនាយបោុសតេិ៍រដឋាបាល�ុំ វស្ៀន�ុំ និងបង-

ប្អូនពបជា្លរដឋាគណចៈអុី៉ំុ សាសនាឥសាលែ ្វៅកនាុងពសរុក

ពករូចឆ្្រ វែតតេត្ូង�្ុ ំ នាថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ឆាយ 

វណាណា  វលខ្ធិការគណចៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតេ្ 

ឡាន់ ឆន វលខ្ធិការគណចៈក្្ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពបធានពករុ្ពបរឹកសា

�ុំចំនួន៥�ំុ វលាកនាយបោុសតេិ៍រដឋាបាល�ុំ ស៉ជិកពករុ្-

ពបរឹកសា�ំុខដលកានស់ាសនាឥសាលែ ្ និងគណចៈអុី៉ំុ ពសរុក

ចំនួន៤០នាក ់វដើ្្វីឈវងយល់អំ្ីលទ្ធផលការងារខដល

្ូលដ្ឋា នសវព្ចបាន បញ្ហា ពបឈ្ និងសំណូ្្ររបស់

ពបជាជនកនាុង្ូលដ្ឋា ន ព្្ទាងំបានផតេល់នូេផ្ទេ ងំរូបភា្

សតេី្ី ការអបរ់ ំបងាក រ ទបស់ាក តជំ់ងឺកូេដី-១៩ ខចកទរឹកលាងថដ 

ទរឹកសាប៊ូលាងថដ និង្េកិា្យួចំនួន ព្្ទាងំចុរះ្ិនិត្យ

វ្ើលការងារសាងសងអ់ាគ្រ្នទេីរវ្ទ្យបខង្អកពសរុកពករូចឆ្្រ 

វៅសាលាពសរុកពករូចឆ្្រ វែតតេត្ូង�្ុ។ំ

2ឯកឧតតេ្ គរឹ្ ធា វលខ្ធិការគណចៈក្្ការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-សួរសុែទុក្ខពករុ្ពបរឹកសា�ំុ ក្្ករ និងចុរះ្ិនិត្យការ

សាងសងស់ាលា�ុំព្រះ្នាលែ  �ុំញរ ការសាតេ រពបឡាយ �ុំ

រាជ្នទេរី បោុសតេិ៍នគរបាលពចកទាវ រសំវយង វៅពសរុកកំ្ងវ់រាទិ៍ 

វែតតេសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីខចកអំវណាយដល់ពបជា្លរដឋាងាយ

រងវពគ្រះវដ្យសារេបិតតេកូិេដី១៩ចំនួន៣០ពគរួសារ វពកា្

អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្វលាកជំទាេកិតតេិសងរាហបណិ្ត ម្៉ន 

សអំន ឧបនាយករដឋា្ង្នតេី រដឋ្ា ង្នតេីពកសួងទំនាកទ់ំនងរដឋា-

សភា ព រ្ឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ វៅពករុងសាវ យវរៀង វែតតេ

សាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធពីបគល់កញុ្រះជូនសាលាបឋ្

សិកសាកនទេុយថេ វៅសងាក តវ់ចក ពករុងសាវ យវរៀង វែតតេសាវ យ-

វរៀង និងបានផតេល់សាប៊ូ ោ៉ ស់ដល់វលាក អនាកពគរូ នាថ្ងៃទី៧ 
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ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខ និងផ្្វផសាយជំងឺ
កូេដី-១៩ ដល់ពករុ្ពបរឹកសា�ំុទួលសតេី �ុំសំវរាងកនាុងពសរុក

ចង្នាទេ   វែតតេសាវ យវរៀង និងបានជូន ោ៉ ស់ សាប៊ូ និង្េកិា

្យួចំនួន នាថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ បុណ្យស្វញា្ពសីរបស់ព្រះវ្គណវែតតេ

សាវ យវរៀង វៅ�ុំដូនស ពសរុកសាវ យពជ ំវែតតេសាវ យវរៀង 

នាថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ វគ្រ្េញិញាណក្ខន្ធស្ឯកឧតតេ្ ខា ំកន អតីត

ស៉ជិកពករុ្ពបរឹកសាវែតតេសាវ យវរៀង អាណតតេទិី២ វៅសងាក ត់

សាវ យវរៀង ពករុងសាវ យវរៀង វែតតេសាវ យវរៀង នាថ្ងៃទី២១ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតដា្ មឈើយ 

ចាន់ណា វលខ្ធិការគណចៈក្ក្ារទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាល និងខចកអំវណាយដល់ពបជា-

្លរដឋាជួបការលំបាកចំនួន៥០ពគរួសារ ព្្ទាងំពបវគន

បច្យ័ដល់េតតេសំបរួ វៅ�ុំសំបរួ ពសរុក្ងរាលបុរ ីវែតតេបនាទេ យ-

៉នជយ័។

2នាថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ ្ុំ 

សណាតេ ្រ ់វលខ្ធិការគណចៈក្ក្ារទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងស៉ជិក ស៉-

ជិកាពករុ្ពបរឹកសាសងាក តផ់សារវដើ្្កូេ វៅសាលាសងាក តផ់សារ

វដើ្្កូេ ែណ្ចំការ្ន រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២ ទី៨ ទី១៦ និងថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០ ឯកឧតតេ្ ទរឹ្ ្ន វលខ្ធិការគណចៈក្្ការ

ទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញជួបសំវណរះសំណាល និង

សួរសុែទុក្ខពករុ្ពបរឹកសា�ំុ ពបជា្លរដឋា វៅពសរុកសីុធរ-

កណាតេ ល វែតតេថព្ខេង។

2ឯកឧតតេ្ ឡាន់ ឆន វលខ្ធិការគណចៈក្្ការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរួ្ រខំលកទុក្ខជា្យួនរឹងពករុ្ពគរួសារស្វលាកតា

ឧបាសក សយ សុនិ វៅភូ្តូិង សងាក តសួ់ង ពករុងសួង 

វែតតេត្ូង�្ុ ំនាថ្ងៃទី៣០ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុពសឡប ់

វដើ្្វីឈវងយល់អំ្ីការងារអភេិឌ្ឍ្ូលដ្ឋា ន ការវពបើពបាស់

្ូលនិធិ�ំុ និងការងារបងាក រទបស់ាក តជំ់ងឺកូេដី-១៩ វៅ

សាលា�ុំពសឡប ់ពសរុកត្ូង�្ុ ំ វែតតេត្ូង�្ុ ំ នាថ្ងៃទី៣១ 

ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

ថុង ចន ់ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋាវៅកនាុង

ពសរុកពកវចរះ វែតតេពកវចរះ។

2នាថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ជរឹ្ 



សកម្មភាពគណៈកម្មការ33
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

លាវ ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋា ព្្-

ទាងំនាយំកអវំណាយវៅខចកជូនពបជា្លរដឋាកនាុងសហគ្ន៍

ដ្បំខនលែចំនួន ២៥ពគរួសារវៅកនាុង�ុំវគ្ក ពសរុកតំខបរ វែតតេ

ត្ូង�្ុ ំ។ 

2នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ បចរឹង 

គរឹ្បស៊ាន ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៣ និងវលាកជំទាេ

សុ ីវណណា ថ្ ស៉ជិកាគណចៈក្្ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា ចូល

រួ្ ្ិធីសវ៉្ធសាលពបជំុសសរ១០០សវ្តេចវតវជា វពកា្

អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ យរ្ឹ  ឡឆល ីឧបនាយករដឋា្ង្នតេ ីវៅ

ភូ្តិាវណង  សងាក តសំ់បរួ៉ស  ពករុងកំ្ ងច់ា្  វែតតេ

កំ្ងច់ា្។ 

2ឯកឧតតេ្ បចរឹង គរឹ្បស៊ាន ស៉ជិកគណចៈក្្-

ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖  

-ចូលរួ្ ្ិធីបុណ្យស្វលាក ងរឹ្ វ៉ុន អតីតអនាកវបើកបរ

របស់ឯកឧតតេ្ វៅពសរុកសទេរឹងពតង ់វែតតេកំ្ងច់ា្ នាថ្ងៃទី

៣១ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ ល ីសារ ីស៉ជិកគណចៈក្ក្ារទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖ 

-ជួប្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹងអងរាការ ស៉គ្ចំនួន

៩រូប វៅសងាក តអ់ណតេូ ងខែ្រ ពករុងកំ្ ត ពសរុកទរឹកឈូ វែតតេ

កំ្ត នាថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ពបគល់ផទេរះចំនួន៣ែនាងជូនពបជា្លរដឋារងវពគ្រះវដ្យ

សារែ្យល់កង្នាតេ ក ់វៅវែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី២៦ ខែកកកដ្ ឆ្នា ំ

២០២០។

-ជាអធិបតីភា្កនាុងអងរាពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងារ

ពគរូបវពងៀនខែ្រឥសាលែ ្ពបចាឆំ៉សទី១ និងវលើកទិសវៅ

ការងារបនតេឆ៉សទី២ ឆ្នា ២ំ០២០ វៅវែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី

២៩ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីខចកអំណាយជូនពបជា្លរដឋា

ចំនួន១៥០ពគរួសាររងវពគ្រះវដ្យសារែ្យល់កង្នាតេ ក ់និង

ពបជា្លរដឋាចាស់ជរាពកីពក វៅភូ្កិំ្ ងវ់កស �ុពំតោងំ-

សខងក  ពសរុកទរឹកឈូ  វែតតេកំ្ត  នាថ្ងៃទី១  ខែសីហា  ឆ្នា ំ

២០២០។

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ពបជំុពតរួត្ិនិត្យការងារ្ូលដ្ឋា នសងាក ត ់

វៅសាលាពករុងកំ្ត វែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០។

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ សត 

ណាឌី ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៤ ឯកឧតដា្ មៅ ឆន 

ស៉ជិកគណចៈក្ក្ារទី៧ និងឯកឧតតេ្ សនួ លន់ ស៉-

ជិកគណចៈក្្ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិនិត្យ និងពបគល់អំវណាយ

ជូនដល់អនាកពគរូ និងកុ៉រតូចៗ វដើ្្វីពបើពបាស់កនាុងបណាណា -

ល័យអារក្សាវ យ វៅកនាុងសងាក តន់គរធំ ពករុងវសៀ្រាប 

វែតតេវសៀ្រាប។

2ឯកឧតតេ្ សត ណាឌី ស៉ជិកគណចៈក្្ការ

ទី៤ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ វសៀ្ន�ុំ 

ពបធានបោុសដាិ៍ វដើ្្វីឈវងយល់អំ្ីការងារផដាល់វសវាជូន

ពបជា្លរដឋាកនាុង្ូលដ្ឋា នការអនុេតតេវគ្លនវយបាយភូ្ិ
�ុំ៉នសុេតតេភិា្ ការងារបងាក រ និងទបស់ាក តជំ់ងឺកូេដី១៩ 

(Covid-19) និងការងារវបើកផដាល់្េកិាជូនដល់បងប្អូន

ពបជា្លរដឋាខដល៉នបណ័ណា ស្ធ្ព៌ក១ ពក២ វៅសាលា

�ំុវគ្កដូង ពសរុកអងរារជំុ វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៤ ខែ

កកតេដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-សួរសុែទុក្ខ និងសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងអនាកពគរូ
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ពគបព់គងបណាណា ល័យ និងក្ួយៗកុ៉រា កុ៉រ ីវៅសហ-

គ្នភ៍ូ្ អិារក្សាវ យ ព្្ទាងំបានឧបតថា្ភាអាេយឺត វៅ

ភូ្អិារក្សាវ យ សងាក តន់គរធំ វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី៣០ 

ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។   

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងវលាកពបធានភូ្ ិ

និងពបជាការោភូ្ចិំនួន៥០នាក ់វៅភូ្ វិគ្កដូង សងាក ត់

ទរឹកេលិ ពករុងវសៀ្រាប វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា 

ឆ្នា ២ំ០២០។  

-ជួប្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹងគណចៈអភបិាលពសរុកសូពទ-

និគ្ វដើ្្វីរៀបចំក្្េធិីចុរះសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹង

ពករុ្ពបរឹកសា�ំុនាវ្លខ្ង្ុែវនរះ វៅពសរុកសូពទនិគ្ 

វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងវលាកវ្�ំុ ពករុ្-

ពបរឹកសា�ំុ វលាកពបធានបោុសដាិ៍ និងវស្ៀន�ំុ វដើ្្វីឈវងយល់

អំ្ីការផដាល់វសវារដឋាបាល និងវសវាសាធារណចៈដល់ពបជា-

្លរដឋាកនាុង្ូលដ្ឋា ន ការអនុេតតេវគ្លនវយបាយភូ្ ិ�ុំ

៉នសុេតថាិភា្ េធិានការបងាក រទបស់ាក តជំ់ងឺកូេដី-១៩ ជំងឺ
វផ្ងៗ និងការផដាល់បណ័ណា ស្ធ្ព៌ក១ ពក២ វៅ�ុំចានស់ 

ពសរុកសូពទនិគ្ វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដឋា

ចំនួន២ពគរួសារ ខដលវទើបទទួលបានអណដាូ ងទរឹកសា្អ តវពបើ

ពបាស់ វៅភូ្ខិ្ជា យ �ុំសសរសដា្ភា ពសរុក្ួក វែតតេវសៀ្រាប 

នាថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកស ភ៉ា រលាងស ្៉អ តថដផដាល់ជូនដល់បណាណា ល័យ

អារក្សាវ យ វៅភូ្អិារក្សាវ យ សងាក តន់គរធំ ពករុងវសៀ្-

រាប វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2វលាកជំទាេ ឃនួ ឃនុឌី ស៉ជិកាគណចៈក្្-

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបាន៖

-ដរឹកនាពំករុ្ពបរឹកសាពសរុក ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ ជំទបទី់១ ជំទប់

ទី២ ស៉ជិកពករុ្ពបរឹកសា�ំុ វសៀ្ន�ុំ និង្ង្នតេីរដឋាបាល

ពសរុកកំ្ ងស់ាវ យជាង្សតេីចំនួន៤៥នាក ់វៅទស្នកិច្វៅ

វែតតេវការះកុងរយចៈវ្ល២យប ់៣ថ្ងៃ ចាប់្ ីថ្ងៃទី២៤ ដល់

ថ្ងៃទី២៦ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។  

-សួរសុែទុក្ខ និងឧបតថា្ភា្េកិា្យួចំនួនជូនវលាក ប្ំ 

ផាន់ន ីជំទបទី់១ សងាក តដំ់រជីានខ់្លែ  ពករុងសទេរឹងខសន វែតតេ

កំ្ងធ់ំ ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅ្នទេរីវ្ទ្យ

កាល់ខ្ោត នាថ្ងៃទី៣០ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ជាកិតតេយិសកនាុងកិច្ពបជុំបូកសរុបការងារពបចាំ
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ខែកកកដ្ និងវលើកទិសវៅការងារបនតេឆ្នា ២ំ០២០ របស់

វែតតេកំ្ងធ់ំ វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្កិតតេិនីតវិកាសល

បណិ្ត ងួន ញុលិ អនុពបធានទី១រដឋាសភា វៅសាលា

វែតតេកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ្ិធីបុណ្យែួបគព្ប៧់ថ្ងៃ វលាក ប្ំ ផាន់ន ី

ជំទបទី់១ សងាក តដំ់រជីានខ់្លែ  ពករុងសទេរឹងខសន វែតតេកំ្ ងធ់ំ 

វៅភូ្ ដិំរជីានខ់្លែ  ពករុងសទេរឹងខសន វែតតេកំ្ងធ់ំ នាថ្ងៃទី៩ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកវពគឿងស ភ៉ា របរកិា្ខ រ និងបច្យ័្យួចំនួនពបវគន

ព្រះសង្គងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតេដូនពតី �ុំ្្ី ពសរុកចិពតបូរ ី

វែតតេពកវចរះ នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ បស ី

ម្រន ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ និងវ្ភូ្  ិ

វដើ្្វីឈវងយល់អំ្ីបញ្ហា ពបឈ្នានា និងដំវណារះពសាយ 

វៅកនាុង�ុំសរឹងហា ពសរុកសំវរាង វែតតេតាខកេ។ 

2ឯកឧតតេ្ អ៊ុក គង់ ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖    

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពគរួសារខដល

ពកីពកបំផុត វៅភូ្អិូរសំរលិវពកា្ វៅ�ុំអូរសំរលិ ពសរុក

សំឡូត វែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី២៤ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ខចកអំវណាយជូនពបជា្លរដឋាពកីពក វៅភូ្អិំ្ ិប �ំុ

៉នជយ័ ពសរុកសំឡូត វែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី២៦ ខែកកកដ្ 

ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ្ិធីបុណ្យស្វលាក សខុ មថត អាយុ៥៩ឆ្នា  ំ

វដ្យវរាគ្ោធ សថាិតវៅភូ្កិណាតេ ល �ុំសុ៊ង ពសរុកសំឡូត 

វែតតេបាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី២៦ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-កនាុង្ិធដី្កូំនវឈើ វដ្យបានដ្កវ់ឈ្្រះថ្ "វដើ្វឈើ
ថនកតេីពសឡាញ់សនតេភិា្" វៅពសរុកសំឡូត វែតតេបាតដំ់បង 

នាថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-សួរសុែទុក្ខពករុ្ការងារ និងចុរះពសងអ់តតេសញ្ញា ណក្្

្នុស្ អតតេសញ្ញា ណក្្ដី វៅភូ្សំិឡូត វៅ�ុំសំឡូត 

ពសរុកសំឡូត វែតតេបាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-សំវណរះសំណាលជា្យួពករុ្ពបរឹកសា�ំុអូរសំរលិ នាយ-

បោុសតេិ៍នគរបាល�ុំ នាយកអនុេទិយាល័យ វសៀ្ន�ំុ ជំនួយការ

�ំុ វ្ភូ្ទិាងំ៦ភូ្  ិកនាុង�ំុសរុប៤០នាក ់វៅ�ុំសំឡូត 

ពសរុកសំឡូត វែតតេបាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០។

2ឯកឧតដា្ សខុ យត ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖    

-ជួបសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខពករុ្ពបរឹកសា�ំុ ពបធាន

បុសតេិ៍រដឋាបាល�ុំ ពបធាន្ណ្លសុែភា្�ំុ វស្ៀន�ុំ 

នាយកអនុេទិយាល័យ វៅសាលា�ុំបាវបាង ពសរុកោ្រក ៍

វែតតេថព្ខេង វដ្យបានផ្តេ វំផញាើដល់អងរា្ិធីទាងំ្ូលឱ្យែិតែំ
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ពបរុងពបយត័នាជាបជ់ានិច្ និងបនតេការោរជំងឺកូេដី-១៩វទៀត នា

ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងវ្�ំុ និងស៉គ្

អភរិក្សតវសាលែ ប្ន័្ធតាឡី កនាុង�ុំធាយ ពសរុកបាភនា ំវែតតេ

ថព្ខេង នាថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតដា្ មៅ ឆន ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់វែតតេ

ឧតតេរ៉នជយ័ពបចាខំែកកកដ្ និងទិសវៅការងារបនតេខែ

សីហា ឆ្នា ២ំ០២០ វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្វទសរដឋា្ង្នតេី 

គន់ គី្ វៅសាលពបជុំសាលាវែតតេឧតតេរ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី

២៦ ខែកកកដ្ ឆ្នា  ំ២០២០។

-ជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីបំោកឯ់កសណាឋា នជូនពបជា-

ការោរ និងបានឧបតថា្ភា្េកិាសព៉បច់ាកស់ាបពកាល

សាលពបជុំសាលាសងាក តប់នសាយរាក ់វៅសាលាសងាក ត់

បនសាយរាក ់ពករុងសំវរាង វែតតេឧតតេរ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១ ខែ

សីហា ឆ្នា ២ំ០២០។ 

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងនិេតតេជន អតីតពគរូ

បវពងៀន អធិការរងពសរុក និងវ្�ំុ ចំនួន២០នាក ់វៅ

ពសរុកបនាទេ យអំ្ិល វែតតេឧតតេរ៉នជយ័ វដ្យបានផ្តេ វំផញាើ
សួរសុែទុក្ខ និងបនតេជួយ�ខណនាអំបរ់បំងប្អូនកូនវៅឱ្យឆ្ងៃ យ

្ីវពគឿងវញៀន កំុជកប់ារ ីវគ្រ្ចបាបច់រាចរណ៍ ជា្ិវសស

ពតរូេពបរុងពបយត័នាជំងឺកូេដី-១៩ និងែិតែំរកសាអនា្យ័តា្

ការខណនារំបស់ពកសួងសុខ្ភបិាល នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា 

ឆ្នា ២ំ០២០។

-្ិនិត្យការយិល័យពចកវចញ-ចូលខត្យួរបស់ពសរុក 

កនាុងសក្្ភា្បវព្ើវសវាជូនពបជា្លរដឋាកនាុង្ូលដ្ឋា ន និង

បនតេចុរះសួរសុែទុក្ខវលាកពសីជាភរយិវលាក ចា្រ ផាត 

អតីតពបធានពករុ្ពបរឹកសាពសរុកបនាទេ យអំ្ ិល ខដលបានទទួល

្រណភា្កាល្ីកនលែងវៅ្្ីៗ នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០២០។
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-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខវលាកវ្�ំុ 

ស៉ជិកពករុ្ពបរឹកសា�ំុ ពបធានភូ្  ិនិងសាតេ បវ់សចកតេីរាយ-

ការណ៍អំ្ីការងារបវព្ើវសវាសាធារណចៈ ការងារសនតេិសុែ 

ជា្ិវសសការងារជួយ�ពបជា្លរដឋាពកីពកកនាុងសាថា នភា្

ជំងឺកូេដី-១៩ នាថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាយំកចងាហា ន ់និងបច្យ័្យួចំនួនវៅពបវគនព្រះសង្

ខដលគងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតេវគ្កបាោ ពទី កនាុងភូ្ពិគរួស សងាក ត់

វសៀ្រាប ពករុងវសៀ្រាប វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៥ ខែ

សីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ មទ្ យទុ្ធី ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខពករុ្ពបរឹកសា

សងាក ត ់វ្ភូ្ ិនិងពបជា្លរដឋាពកីពក ខដលអវញជា ើញ្ក

ទទួលការឧបតថា្ភាសាចព់បាកជូ់នពគរួសារពកីពក និងងាយរង-

វពគ្រះកនាុងអំទ្ុងវ្លពបយុទ្ធនរឹងជំងឺកូេដី-១៩ វៅសងាក ត់

ថព្ធំ ពករុងខកប វែតតេខកប នាថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-នាំ្ េកិាឧបតថា្ភាជូនរដឋាបាលពសរុកដំណាកច់វង្អើរ សព៉ប់

សាងសងប់ងរានអ់នា្យ័ និងបនទេបទ់រឹកវៅកនាុងបរវិេណ

សាលាពសរុកដំណាកច់វង្អើរ វៅភូ្ភិនាលំាេ �ុំ្ ងទរឹក ពសរុក

ដំណាកច់វង្អើរ វែតតេខកប នាថ្ងៃទី៣១ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ជាគណចៈអធិបតីកនាុង្ិធីទទួលអវំណាយជាស ភ៉ា រ 

បរកិា្ខ រ អនា្យ័ ្ីពករុ្ហុ៊នកូកាកូទបា ជូនរដឋាបាលវែតតេ

ខកប វៅសាលាវែតតេខកប នាថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ សាយ 

្រូរនិ ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ថ្វ យបងរា ំនិងសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងព្រះវៅអធិការ

អាចារ្យ គណចៈក្ក្ារេតតេ និងចុរះ្ិនិត្យវ្ើលការសាងសង់

ឧបដ្ឋា នសាលាវៅេតតេអងរារវពរៅ សថាិតកនាុងភូ្អិងរារវពរៅ �ុំ

ដូនតី ពសរុក្ញាខពកក វែតតេត្ូង�្ុ ំ។

2វលាកជំទាេ សុ ីវណណា ថ្ ស៉ជិកាគណចៈក្្-

ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-នាយំកអវំណាយវៅខចកជូនដល់ពបជា្លរដឋាចំនួន៧

ពគរួសារ ខដលជួបពបទរះនូេការែវរះខ្តវៅកនាុង�ុំដងកាតេ  ពសរុក

សទេរឹងពតង ់វែតតេកំ្ងច់ា្ នាថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបញុ្រះបឋ្សិលាសាងសងស់ាលាវរៀន

្យួែនាង៉ន៤បនទេប ់វៅកនាុងេតតេកំណ្វ �ំុពស្ោ ពសរុក

វជើងថព្ វែតតេកំ្ ងច់ា្ នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ សនួ លន់ ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-្ិនិត្យការសាងសងផ់ទេរះចំនួន២ែនាង ជូនពបជា្លរដឋា

ពកីពក និងកំពោឪ្ុក ត៉េ យ ចំនួន២ពគរួសារ វៅ�ុំវគ្កដូង 

ពសរុកអងរារជំុ និង�ុវំគ្កដូង ពសរុកអងរារជំុ វែតតេវសៀ្រាប 

នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០៕
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សមាជិកសមាជិកាប្រឹទ្ធសភាចូលរ ួ្ កនាងុ្ិធមី្្ង

2នាថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន៧រូប បានអវញជា ើញចូលរួ្ កនាុងកិច្ពបជំុ

ពករុ្អនតេរសភាអាស៊ាន (AIPA) វដើ្្ី្ ិភាកសាវលើ៖ ១-្តិ

ឯកឧតតេ្កិតតេិវសដ្ឋា បណិ្ត និងការពបកាសវសចកតេសីវព្ច

ចាតត់ាងំស៉សភា្គណចៈពបតិភូសភាក្ុ្ជាចូលរួ្

្ហាសននាិបាតអាយបាោ វលើកទី៤១ ២-្តិចូលរួ្ របស់

អងរាពបជំុ ៣-បញ្ហា វផ្ងៗ វៅសាលបាយន័ េ ិ៉ នរដឋាសភា។

2នាថ្ងៃទី១៣ និងទីថ្ងៃ១៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០

ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន៥រូប បានអវញជា ើញចូលរួ្

ពបជំុគណចៈក៉្ធិការពសីតេអាយបាោ សព៉ប់្ ហាសននាិបាត

អាយបាោ វលើកទី៤១ វដើ្្ី្ ិភាកសាវលើ៖ ១-ពបសាសន៍

វលាកជំទាេកិតតេិសងរាហបណិ្ត ឃនួ សដុារ ីពបធានគណចៈ-

ពបតិភូ ២-កិច្្ិភាកសាវៅវលើវសចកតេីពោងវសចកតេសីវព្ច 

(Draft Resolutions) ទី៣-បញ្ហា វផ្ងៗ វៅសាលបនាទេ យពសី 

េ ិ៉ នរដឋាសភា។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ យង៉់ 

មស្ ពបធានគណចៈក្ក្ារទី១ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ចូលរួ្ ជាកិតតេយិសកនាុង្ិធីពបគល់-ទទួលខផនទីឋានវលខ្

ព្ំខដនវគ្កក្ុ្ជា-វេៀតណា្  វពកា្អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់

របស់សវ្តេច្ិជយ័វសនា មទៀ បាញ ់ឧបនាយករដឋា្ង្នតេី 

រដឋា្ង្នតេីពកសួងការោរជាតិ វៅទីសតេីការនាយករដឋា្ង្នតេ។ី

2នាថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ជា 

មជដ្ឋ ពបធានគណចៈក្្ការទី២ និងឯកឧតតេ្បណិ្ត ្៉ុង 

ឫទ្ធី ពបធានគណចៈក្្ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

វគ្រ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ចាន់ ទីពបរឹកសាផ្ទេ ល់

សវ្តេចអគរា្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន នាយករដឋា

្ង្នតេី ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា វៅវគហដ្ឋា នវលែ១០A 

ផលែូេវលែ២០៦ សងាក តវ់ាលេង ់ែណ្៧្ករា រាជធានី-

ភនាវំ្ញ។ 

2ឯកឧតតេ្បណិ្ត ្ុ៉ង ឫទ្ធី ពបធានគណចៈក្ក្ារ

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យែួបគព្ប១់០០ថ្ងៃ វដើ្្ឧីទទេិស

កុសលជូនដួងេញិ្ញា ណក្ខន្ធអនាកឧកញាោ ព រ្ឹទ្្ធ ហាឧបាសិកា

ធ្្ញាណេេិឌ្ឍនា ្រ៊ុន ស៊ាងល ី៉តាបវងកើតរបស់សវ្តេច

កិតិតេព រ្ឹទ្ធបណិ្ត ្រ៊ុន រ៉នី ហ៊ុន មសន និងពតរូេជា ត៉េ យ

វក្កសវ្តេចអគរា្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន នាយក-

រដឋា្ង្នតេ ីថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា វៅភូ្ពិគរឹរះសវ្តេចវតវជា 

សងាក តជ់យ័ជំនរះ ែណ្ដូនវ្ញ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃ

អងារា រ ទី១១ និងថ្ង្ៃ ុធ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ្ ៉្ 

្រ៊ុននាង ពបធានគណចៈក្្ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតេ្ 

អាយ ខន អនុពបធានគណចៈក្្ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញចូលរួ្ កនាុងកិច្ពបជំុគណចៈក៉្ធិការវសដឋាកិច្ ថន
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្ហាសននាិបាតអនតេរសភាអាស៊ាន(AIPA) វលើកទី៤១ វដើ្្ី

្ិភាកសាវៅវលើវសចកដាីពោងវសចកដាសីវព្ចរួ្ សតេី្ី"តួនាទី

សភាកនាុងការជំរុញភា្ស្អិតរ្តួ និងការវងើបវឡើងេញិថន

វសដឋាកិច្អាស៊ានវៅកនាុងដំណាកក់ាលវពកាយកូេដី-១៩" 

វៅសាលពបជុំបនាទេ យពសី េ ិ៉ នរដឋាសភា។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ឈតិ 

គរឹ្យត អនុពបធានគណចៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញចូលរួ្ កនាុងកិច្ពបជំុវពតៀ្វរៀបចំកិច្ពបជំុពបចាឆំ្នា ំ

វលើកទី១១ របស់ពករុ្អនាកនវយបាយអាយបាោ (11-AIPA

Caucus) វពកា្ពបធានបទ We heal as one: Parliamentary 

Cooperation Towards Mitigating Risks and Strengthening 

Economic Resilience in the Period of Pandemic វៅ

េ ិ៉ នរដឋាសភា។

2នាថ្ងៃទី២៣ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ម៉ាន់ 

មឈឿន អនុពបធានគណចៈក្ក្ារទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ចូលរួ្ កនាុងកិច្ពបជំុជា្យួនរឹងឯកឧតតេ្អគរានាយកលំវៅដ្ឋា ន

វដើ្្ី្ ិភាកសាវលើការវរៀបចវំសៀេវៅខណនាសំតេី្ី ការខក

ល ្្អបវចក្វទសលំវៅដ្ឋា ន និងវហដ្ឋា រចនាស្្ន័្ធសព៉ប់

សហគ្នអ៍នាកពកីពកវៅក្្ុជា វៅទីសតេីការពកសួងវរៀបចំ

ខដនដីនគរូបនីយក្្ និងសំណង។់

2នាថ្ងៃទី២៣ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ 

្ុំ សណាតេ ្រ់ វលខ្ធិការគណចៈក្្ការទី៨ព រ្ឹ្ធសភាបាន

អវញជា ើញចូលរួ្ ផតេល់បទបងាហា ញអំ្ីតួនាទីង្សតេី និងខផនការ

អភេិឌ្ឍ កនាុងកិច្ពបជំុយុទ្ធនាការនារេីយ័វក្ងវឆ្្រះវៅភា្

ជាអនាកដរឹកនា ំវៅសាលពបជុំព្រះេហិារ េ ិ៉ នរដឋាសភា។ 

2នាថ ង្ៃទី៣០ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ មឈើយ 

ចាន់ណា វលខ្ធិការគណចៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញចូលរួ្ កនាុងកិច្ពបជំុតា្ពប្ន័្ធេវីដអូ សតេី្ី ភា្ជា

ថដគូអនតេរសភាអាស៊ានវលើកិច្សហពបតិបតតេិការកនាុងេស័ិយ

អបរ់ ំនិងេប្ធ្ ៌វដើ្្កីារអភេិឌ្ឍពបកបវដ្យចីរភា្ វពកា្

ពកបែណ្័្ហាសននាិបាតអនតេរសភាអាស៊ាន (AIPA) វៅ

សាលព្រះេហិារ ថនេ ិ៉ នរដឋាសភា។ 

2នាថ ង្ៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ បចរឹង 

គរឹ្បស៊ាន ស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបាន

អវញជា ើញចូលរួ្ ពបជំុសតេី្ី េឌ្ឍនភា្ថនការងារ្ិនិត្យសិកសា 

និងចងពកងឯកសារទីតាងំដីវៅកនាុងតំបនក់ារោរធ្្ជាតិ 

និងរវបៀងអភរិក្ជីេចៈចព្រុរះ ខដលពបជា្លរដឋាបានវពបើពបាស់ 

និងអាពស័យផលជាកខ់សតេង វៅកនាុងភូ្ សិាង្សតេវែតតេវការះកុង 

វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ សាយ សអំាល ់រដឋា្ង្នតេី

ពកសួងបរសិាថា ន វៅទីសតេីការពកសួងបរសិាថា ន។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ល ី

សារ ីស៉ជិកគណចៈក្្ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ចូលរួ្ កិច្ពបជំុ្ិភាកសាការងារសតេី្ី អងរាការ និងស៉គ្

(ឥសាលែ ្)្និខ្នរដ្ឋា ភបិាល វៅទីសតេីការគណចៈរដឋា្ង្នតេី៕
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អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភាប្រជុ្ំរូកសរ្ុរលទ្ធ្លការង្រប្រចាំ
មខកកកាដា និងកំណត់ទិសមៅការង្រមខសហីា ឆានា ២ំ០២០

កិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគរាវលខ្ធិការ-
ដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភាពបចាខំែកកកដ្ និងកំណតទិ់សវៅការងារខែ
សីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ពតរូេបានអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា
វរៀបចំវឡើងយោ ងវទៀងទាត ់វដើ្្បីូកសរុបលទ្ធផលការងារ 
្ិនិត្យវ្ើលបញ្ហា ពបឈ្ និងកំណតទិ់សវៅការងារ
សព៉បខ់ែបនតេ។

កិច្ពបជំុវនារះពបព រ្ឹតតេវៅវពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ អ៊ុ ំ
សារ រឹទ្ធ អគរាវលខ្ធិការព្រឹទ្ធសភា វដ្យ៉នការអវញជា ើញ
ចូលរួ្ ្ីថ្នា កដ់រឹកនាពំគបអ់ងរាភា្ចំណុរះអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា ន
ព រ្ឹទ្ធសភា ចាប់្ ីពបធាននាយកដ្ឋា នវឡើង វៅសាលសិកា្ខ -
សាលាខ្ងវជើងេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែកកកដ្ 
ឆ្នា ២ំ០២០។ 

វៅកនាុងដំវណើ រការថនកិច្ពបជំុវនារះ ៉ នការវឡើងវធវើ
វសចកតេីរាយការណ៍របស់អគរានាយក ថនអគរានាយកដ្ឋា នទាងំ
៥ និងអគ្រា ធិការអំ្ ី លទ្ធផលការងាររបស់ែលែួនពបចាខំែ
កកកដ្ និងកំណតទ់ិសវៅការងារខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ 
និង្តិវយបល់របស់អងរាពបជំុ ព្្ទាងំ្តិបូកសរុបរបស់
ឯកឧតតេ្អគរាវលខ្ធិការព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគរាវលខ្ធិការ
ព រ្ឹទ្ធសភាបានជព៉បជូនអងរាពបជំុអំ្ីសភា្ការណ៍អនតេរ-
ជាតិ តំបន ់និងសភា្ការណ៍ជាតិ ព្្ទាងំវធវើការបូកសរុប
លទ្ធផលការងាររបស់អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភាវដ្យ
កតស់ រ៉ា ល់វ�ើញថ្កនាុងខែកកកដ្ ថ្នា កដ់រឹកនា ំនិង្ង្នតេីថន
អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា បានែិតែំពបរឹងខពបងយក
ចិតតេទុកដ្កក់នាុងការផតេល់វសវាជូនថ្នា កដ់រឹកនា ំស៉ជិក ស៉-
ជិកាព្រឹទ្ធសភា បំវ្ញ្ុែងាររបស់ែលែួនបានយោ ងល្អពបវសើរ
តា្តព្រូេការចាបំាច ់ជាកខ់សតេងពបកបវដ្យភា្ទទួល
ែុសពតរូេតា្្ុែសញ្ញា វរៀងៗែលែួន។ ជា្ិវសសបានផតេល់
វសវាជូនស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្ចុីរះបំវ្ញការងារវលើ

្ុែងារតា្ដ្នការអនុេតតេចបាប ់និង្ុែងារតំណាង កនាុង
អំឡុងវ្លព រ្ឹទ្ធសភាសថាិតកនាុងេសិ្្កាល។ ទនទេរឹ្នរឹងការ-
ងារខដលកំ្ុងខត្៉ញរឹកវនារះខដរ អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា ន
ព រ្ឹទ្ធសភាវៅខតបនតេែិតែំ្ពងរឹងស្តថាភា្្ង្នតេីរាជការឱ្យ
កានខ់ត៉នគុណភា្ វដើ្្ផីតេល់ភា្ស័កតេសិិទ្ធិកនាុងការផតេល់
វសវាជូនថ្នា កដ់រឹកនាឱំ្យកានខ់តល្អជាលំដ្ប ់តា្រយចៈការ
ខកសព្រួលខផនការយុទ្ធសាង្សតេ រចនាស្្ន័្ធ និងការងារ
ចាតត់ាងំរបស់អគរានាយកដ្ឋា នទាងំ៥  ឱ្យពសបតា្វគ្ល-
ការណ៍កំខណទព្ង ់និងសាថា នភា្ជាកខ់សតេងរបស់សាថា បន័។
ចំវោរះ្ុែងារអភេិឌ្ឍនស៍ាថា បន័ អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធ-
សភាបានបនតេវលើកក្្ស់ការវពបើពបាស់បវច្កេទិយា្ត័៌៉ ន
ពបកបវដ្យសុេតថាិភា្។ រដឋាបាលវអឡិចពតរូនិក និងVideo 
Conference បានកាលែ យជាការ្ិតវៅកនាុងជីេតិការងារ្ី្
សព៉បស់៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាកនាុងការងារពបចាថំ្ងៃ និងការងារ
ទំនាកទ់ំនងជា្យួនរឹងតំបន ់និង្ិភ្វលាក។

ឯកឧតតេ្អគរាវលខ្ធិការព្រឹទ្ធសភាបានជំរុញឱ្យ្ង្នតេី-
រាជការទាងំអស់ពតរូេបនតេយកចិតតេទុកដ្កចូ់លរួ្ ពបយុទ្ធ
ពបឆ្ងំនរឹងការរកីរាលដ្លថនជំងឺកូេដី-១៩ ខដលកំ្ុងរាល-
ដ្លនាវ្លបច្ុប្ននា វហើយ្ុំទាន់៉ នសញ្ញា បងាហា ញថ្
៉នការ្្្យវៅវឡើយ។ ចំវោរះការអនុេតតេ្េកិាចុងឆ្នា ំ
២០២០ តា្រយចៈវគ្លការណ៍ 3E’s ពតរូេខតសក្្ចូលរួ្
អនុេតតេ និងែិតែំជ្នារះវលើការលំបាកនានាតា្រយចៈការ
ខសវងរកជំនួយ្ីពបភ្ខ្ងវពរៅ វដើ្្បីំវ្ញបខនថា្។ 
សព៉បខ់ែសីហាខ្ង្ុែ ឯកឧតតេ្អគរាវលខ្ធិការព្រឹទ្ធ-
សភាបានកំណតឱ់្យពគបអ់ងរាភា្ចំណុរះអគរាវលខ្ធិកាដ្ឋា ន
ព រ្ឹទ្ធសភា បនតេផតេល់វសវាជូនស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា
ឱ្យបានល្អពបវសើរ និងពគបព់ជរុងវពជាយវលើ្ុែងារទាងំ៥
របស់ព្រឹទ្ធសភា ពបកបវដ្យគុណភា្ ពបសិទ្ធភា្ និងទាន់
វ្លវេលា៕

(អតថាបទ៖ វលាក េង ់សុជាតិ រូបភា្៖ វលាក វលាក គង ់យោ រនី)

ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ ដរឹកនាកិំច្ពបជំុបូកសរុបពបចាខំែកកកដ្

ទិដឋាភា្កិច្ពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងារពបចាខំែកកកដ្
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អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា្បងរឹងស្ត្ថភា្្ននតេពីាក់្័ន្ធអំ្ ី
្ូលដា្ឋ នសនតេិសខុ្័ត៌មានវទិយា

បនាទេ ប់្ ីបានបណតេុ រះបណាតេ លអស់រយចៈវ្ល១ថ្ងៃកនលែរះ្ក 

វៅព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី៣១ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០វនរះ អគរាវលខ្-

ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភាបានវរៀបចំបិទេគរាបណតេុ រះបណាតេ លសតេី្ី

"្ូលដ្ឋា នសនតេសុិែ្ត័៌៉ នេទិយា" វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ 

មឡាក ឆាយ អគរាវលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាល

សិកា្ខ សាលាបណាណា ល័យព្រឹទ្ធសភា។

កនាុងឱកាសវនារះ វលាក អ៊ុំ វិសាល ពបធាននាយកដ្ឋា ន

្ត័៌៉ នេទិយា និងជាតំណាងសិកា្ខ កា្ បានវឡើងវធវើរបាយ-

ការណ៍សវង្ខបអំ្ ីលទ្ធផលថនេគរាបណតេុ រះបណាតេ ល និង

ចំណាបអ់ារ្ណ៍្របស់វលាក មហង ម៉ារ៉ និងវលាក គរឹ្

អាន ពគរូឧវទទេសនា្ថនេគរាបណតេុ រះបណាតេ លវនារះ។

ខ ល្ែងកនាុងឱកាសបិទេគរាបណតេុ រះបណាតេ ល ឯកឧតតេ្ មឡាក

ឆាយ អគរាវលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បាន៉នពបសាសនថ៍្

ជានិច្កាលអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភាខតងខតយកចិតតេ

ទុកដ្កែ់្ស់ចំវោរះការងារបណតេុ រះបណាតេ លស្តថាភា្របស់

្ង្នតេរីាជការ គឺជាវគ្លវៅ្យួខដលអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា ន

ព រ្ឹទ្ធសភារ ំ្ រឹងថ្  ្ង្នតេីទាងំអស់នរឹងទទួលបានចំវណរះដរឹង

បខនថា្វទៀត វដើ្្បីវព្ើវសវាជូនថ្នា កដ់រឹកនា ំស៉ជិក ស៉-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាឱ្យកានខ់ត៉នពបសិទ្ធភា្ព្្ទាងំយកវៅ

ផ្្វផសាយបនតេដល់្ង្នតេីកនាុងអងរាភា្របស់ែលែួនកដូ៏ចជាញាតិ-

្តិតេឱ្យបានយល់ដរឹង្ីសុេតថាភិា្ និងសនតេិសុែ្ត័៌៉ នេទិយា

ជា្ិវសសវធវើយោ ងណា្ពងរឹងស្តថាភា្របស់្ង្នតេកីនាុងការ

វពបើពបាស់ផ្ទេ ល់ធានាឱ្យបាននូេសុេតថាិភា្ និងសនតេិសុែ្ត័៌

៉នសព៉បព់ រ្ឹទ្ធសភា។ 

ឯកឧតតេ្អគរាវលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជា កថ់្ េគរា

បណដាុ រះបណាដា លវនរះវរៀបចំវឡើងកនាុងវគ្លបំណងវដើ្្ខីចក

រខំលកចំវណរះដរឹង និងបទ្ិវសាធនខ៍ដលោក់្ ន័្ធនរឹង្ូល-

ដ្ឋា នសនតេសុិែ្ត័៌៉ នេទិយា វដើ្្ី្ ពងរឹងស្តថាភា្្ង្នតេីរាជ-

ការថនអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា កនាុងការបំវ្ញការងារ

វៅពគបអ់ងរាភា្របស់ែលែួនខដលកំ្ុងអនុេតតេឱ្យ៉នពបសិទ្ធ-

ភា្ និងពបសិទ្ធផល។

ឯកឧតតេ្អគរាវលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភាបានវាយតថ្លែែ្ស់

ចំវោរះការែិតែំយកចិតតេទុកដ្កែ់ស់្របស់សិកា្ខ កា្ កនាុង

ការវពកបជញជាកយ់កវៅចំវណរះដរឹង្្ីៗបខនថា្វទៀត្ីវលាក

ពគរូឧវទទេសនា្។ ឯកឧតតេ្សង្រ្ឹ វជឿជាកថ់្ សិកា្ខ កា្

ទាងំអស់នរឹងយកចវំណរះដរឹងទាងំអស់វនារះវៅអនុេតតេវៅកនាុង

ការងារ និងសងរា្ជាតិ វដើ្្ធីានាបាននូេសុេតថាិភា្ និង

សនតេិសុែ្ត័៌៉ នេទិយា។

េគរាបណតេុ រះបណាតេ លវនរះ៉នរយចៈវ្ល១ថ្ងៃកនលែរះ សិកសា

ចាប់្ ីថ្ងៃទី៣០ ដល់ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ 

វដ្យ៉នសិកា្ខ កា្ចូលរួ្ ចំនួន១១២នាក។់ េគរាវនរះវរៀប-

ចវំឡើងវពកា្កិច្សហការរវាងអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធ-

សភាជា្យួនរឹងនាយកដ្ឋា នសនតេិសុែ្ត័៌៉ នេទិយាថនពកសួង

ថពបសណីយ ៍និងទូរគ្នាគ្ន ៍និងការយិល័យពបឆ្ងំ

បទវល្ើស្ត័៌៉ នេទិយាថនសនាងការដ្ឋា នរាជធានីភនាវំ្ញ៕

(អតថាបទ៖ វលាក អ៊ុក បោូលីន រូបភា្៖ វលាក វលាក គរឹ្ សិទ្ធី)

ឯកឧតតេ្ វឡាក ឆ្យ (វឆវងទី២) អធិបតីភា្កនាុង្ិធីបិទេគរាបណតេុ រះបណាតេ ល

ឯកឧតតេ្ វឡាក ឆ្យ ្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួសិកា្ខ កា្
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សក្្មភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាអំគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំ និង្ិធមី្្ងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែកកកដ្ និងថ្ងៃទី៦ ខែសីហា
ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគរាវលខ្ធិការព្រឹទ្ធសភា 
បានអវញជា ើញបនតេដរឹកនាកំិច្ពបជំុសតេី្ី ការងាររចនាស្្ន័្ធ 
ខផនការយុទ្ធសាង្សតេ និងធនធាន្នុស្របស់អគរានាយក-
ដ្ឋា នទាងំ៥ ថនអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាល
ពបជំុ្ិវសសជានវ់ពកា្ ថនេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា វដ្យ៉នការ
អវញជា ើញចូលរួ្ ចាប់្ ីអគរានាយករង ថនអគរានាយកដ្ឋា នទាងំ
៥ និងអគ្រា ធិការ។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុ ំ
សារ រឹទ្ធ អគរាវលខ្ធិការព្រឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញចុរះជួប
សំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខអាជាញា ធរសងាក តខ់ព្ក-
វលៀប សងាក តខ់ព្កតាវសក និងសងាក តវ់ពជាយចងាវ រ ែណ្
វពជាយចងាវ រ រាជធានីភនាវំ្ញ វដើ្្ជីំរុញដល់អាជាញា ធរ៉ន
ស្តថាកិច្ថនសងាក តទ់ាងំបី  បនតេចូលរួ្ កនាុងការផ្្វផសាយ
អំ្ ីេធិានការបងាក រ និងទបស់ាក តក់ាររកីរាលដ្លថនជំងឺ
កូេដី-១៩ (COVID-19)។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុ ំ
សារ រឹទ្ធ អគរាវលខ្ធិការព្រឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជាអធិបតី-
ភា្កនាុងកិច្ពបជំុ្ិនិត្យ និង្ិភាកសាវលើវគ្លនវយបាយ
សតេី្ី ការអភេិឌ្ឍធនធាន្នុស្ ថនអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា ន
ព រ្ឹទ្ធសភា វដ្យ៉នការអវញជា ើញចូលរួ្ ចាប់្ ីអគរានាយក-
រង ថនអគរានាយកដ្ឋា នទាងំ៥ អគ្រា ធិការ និងថ្នា កដ់រឹកនាំ
នាយកដ្ឋា នអភេិឌ្ឍធនធាន្នុស្ វៅសាលពបជុំ្ិវសស
ជានវ់ពកា្ ថនេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគរាវលខ្ធិការព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជួបពបជំុ
ជា្យួនរឹងអងរាភា្កិច្ការសងរា្ វដើ្្ី្ ិនិត្យអំ្ ីដវំណើ រការ
និងការអនុេតតេការងាររបស់អងរាភា្កិច្ការសងរា្ វៅសាល
ពបជំុ្ិវសសជានវ់ពកា្ ថនេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។
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សក្្មភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាអំគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំ និង្ិធមី្្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគរាវលខ្ធិការព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជួបពបជំុ

ការងារជា្យួនរឹងនាយកដ្ឋា នពគបព់គងបុគរាលិក ថនអគរា-

វលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលពបជុំ្ ិវសសខ្ង

វពកា្ េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព រ្ឹកថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគរាវលខ្ធិការព្រឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញជាអធិបតី-

ភា្កនាុងកិច្ពបជំុអំ្ីការងារចាតត់ាងំ វដ្យ៉នការអវញជា ើញ

ចូលរួ្ ្ីអគរានាយក អគរានាយករង ថនអគរានាយកដ្ឋា នទាងំ

៥ អគ្រា ធិការ និងពបធាននាយកដ្ឋា នពគបព់គងបុគរាលិក ថន

អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលពបជុំ្ិវសសខ្ង

វពកា្ េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។
2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ កនាុងនា្

អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតេ្ មឡាក ឆាយ 
អគរាវលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញនាយំកកង្នតេកផ្ក  
ចូលជូន្រដល់ឯកឧតតេ្ សុរ្ឹ  កា អនុពបធានទី១ព រ្ឹទ្ធ-
សភា និងឯកឧតតេ្ មទ្ ងន អនុពបធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 
កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតេ្ទាងំ្ីរ ពតរូេបានព្រះ្ហាក្ពតថន
ព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា ពទងស់្វព្រះរាជហបញាទយ័វពបាស
ព្រះរាជទាននូេវគ្រ្ងារកិតតេយិស ថនរាជបណិ្តសភាក្្ុជា
ជូនឯកឧតតេ្ សុរ្ឹ  កា អនុពបធានទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ជាកិតតេិនីតិ-
វកាសលបណិ្ត  និងឯកឧតតេ្ មទ្ ងន អនុពបធានទី២
ព រ្ឹទ្ធសភា ជាកិតតេិសងរាហបណិ្ត វៅការយិល័យថ្នា កដ់រឹកនាំ
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្
មឡាក ឆាយ អគរាវលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ
ជាអធិបតីភា្កនាុងក្្េធិីសតេី្ី ការផ្្វផសាយ្ីេធិីសាង្សតេ 
កនាុងការវសនាើសំុអាហារូបករណ៍ និងបទ្ិវសាធនថ៍នការរស់
វៅវ្លវៅសិកសាវៅពបវទសចិន ជូនដល់្ង្នតេីរាជការថន
អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា វពកា្កិច្សហការរវាងអគរា-
វលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភាជា្យួនរឹងស៉គ្អនាកពសាេ-
ពជាេេឌ្ឍនភា្ក្្ុជា-ចិន វដ្យ៉នថដគូគ្ពំទ្ីស៉គ្
្តិតេភា្ោណិជជាក្្ចិនហវូវជៀនវៅក្្ុជា វៅសាលសិកា្ខ -
សាលាខ្ងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា44

សក្្មភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាអំគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំ និង្ិធមី្្ងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្

មឡាក ឆាយ អគរាវលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ពបជំុសតេី្ី វគ្លនវយបាយខតងតាងំ

្ង្នតេរីាជការឱ្យកាន់្ ុែតំខណងកនាុងអងរាការវលែថនរចនា-

ស្្ន័្ធអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា និងកិច្ពបជំុ្ិនិត្យ និង

វាយតថ្លែវលើវបក្ខជនខដលបានឆលែងកាតក់ារសាកល្ងពគប-់

ពគងវៅតា្បណាតេ អងរាភា្ចំណុរះអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធ-

សភា វៅសាលពបជុំ្ិវសសជានវ់ពកា្ េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

មឡាក ឆាយ អគរាវលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីពបគល់-ទទួល ោ៉ សីុនបាញ់ថ្នា សំ ល៉ែ ប់

វ្វរាគចំនួន២វពគឿង និងស ភ៉ា រវផ្ងៗ ខដលជាអំវណាយ

របស់អងរាការពសាេពជាេឥរយិបទ និងសុែភា្សិកសា ស៉-

គ្អនាកពសាេពជាេេឌ្ឍនភា្ក្ុ្ជា-ចិន ស៉គ្ជួយ�សវង្ងារា រះ

ពបជាជនក្្ុជា និងស៉គ្អនាកេនិវិយគអនតេរោណិជជាក្្

ក្្ុជា-ចិន ជូនដល់អគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្ី
ចូលរួ្ ទបស់ាក ត ់និងការោរការរាលដ្លជំងឺកូេដី-១៩ 

វៅសាលសិកា្ខ សាលាខ្ងវជើងេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្

មឡាក ឆាយ អគរាវលខ្ធិការរងព រ្ឹទ្ធសភាបានអវញជា ើញ

ជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីបិទេគរាបណតេុ រះបណាតេ លសតេី្ី ជំនាញ

កនាុងការពគបព់គងការយិល័យ វៅសាលសិកា្ខ សាលាបណាណា -

ល័យ េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព រ្ឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

ឈរ្ឹ  សទុ្ធគុណ អគរានាយក ថនអគរានាយកដ្ឋា ន្ិធីការ 

និងទំនាកទ់ំនងអនតេរជាតិបានអវញជា ើញដរឹកនាកំិច្ពបជំុបូក

សរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគរានាយកដ្ឋា នពបចាឆំ៉ស

ទី១ និងវលើកទិសវៅការងារបនតេ វៅសាលសិកា្ខ សាលា

បណាណា ល័យ េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា
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សក្្មភា្ថ្នា ក់ដរឹកនាអំគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំ និង្ិធមី្្ងៗ

2នាព រ្ឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
មកវ ចាន់ណា អគរានាយក ថនអគរានាយកដ្ឋា ន្ត័៌៉ ន 
និងទំនាកទ់ំនងសាធារណចៈបានអវញជា ើញជាអធិបតីភា្កនាុង
្ិធីវបើកេគរាបណតេុ រះបណាតេ លសតេី្ី "្ូលដ្ឋា នសនតេិសុែ្ត័៌៉ ន
េទិយា" វពកា្កិច្សហការរវាងអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធ-
សភា ជា្យួនរឹងនាយកដ្ឋា នសនតេិសុែ្ត័៌៉ នេទិយាថន
ពកសួងថពបសណីយ ៍និងទូរគ្នាគ្ន ៍និងការយិល័យ
ពបឆ្ងំបទវល្ើស្ត័៌៉ នេទិយាថនសនាងការដ្ឋា នរាជធានី-
ភនាវំ្ញ វៅសាលសិកា្ខ សាលាបណាណា ល័យ េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ គណចៈ-
ពបតិភូអគរាវលខ្ធិការដ្ឋា នព រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ 
្រ៊ុន វុទា្ធ  អគរានាយក ថនអគរានាយកដ្ឋា នវសវាចបាប ់និង
ស្ូហភា្ខដនដី និងវលាកជំទាេ សនួ ្ុធថ្វ ីអគរា-
នាយិកា ថនអគរានាយកដ្ឋា នពសាេពជាេបានអវញជា ើញវគ្រ្
េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតេ្ ទូច សមំអឿន ទីពបរឹកសាពកសួង
្ត័៌៉ ន និងជាអតីតពបធាន្នទេរីអបរ់យុំេជន និងកីឡាវែតតេ
កណាតេ ល វៅវគហដ្ឋា នវលែ៩៣២ ផលែូេវលែ២១០ ភូ្ ិ
តាវ្្៣ សងាក តត់ាវ្្ ពករុងតាវ្្ វែតតេកណាតេ ល។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ 
សនួ ្ុធថ្វ ីអគរានាយិកា ថនអគរានាយកដ្ឋា នពសាេពជាេ 
បានទទួលជួប្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹងវលាកបណិ្ត 
មរ ៉្ ៉ុន លអីូ ទពីបរឹកសា ថនេទិយាសាថា នតសូ៊្តិ និងវគ្ល
នវយបាយ (API) និងសហការ ីវដើ្្សិីកសាវឈវងយល់
អំ្ីវសចកតេីពោងចបាបស់តេី្ី សិទ្ធិទទួល្ត័៌៉ ន វៅសាល
សិកា្ខ សាលាខ្ងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកកកដ្ ឆ្នា ២ំ០២០ វលាកជំទាេ
សាយ ចាន់ណាក់ នាយិការងែុទទេកាល័យសវ្តេចពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតេ្ ឈ ីហុង ទីពបរឹកសាសវ្តេចពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជា ើញនាយំកវទៀនព្រះេសសា វទយ្យទាន 
វទយ្យេតថាុ ព្្ទាងំចតុបច្យ័របស់សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ី
សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា  
ពបវគនដល់ព្រះសង្ខដលគងច់ាពំ្រះេសសាវៅេតតេអ្រ្ផល 
(វៅេតតេចុងវការះ) កនាុងសងាក តវ់ការះដ្ច ់ែណ្វពជាយចងាវ រ
 រាជធានីភនាវំ្ញ៕






