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សម្តេចប្រ្ុខរដ្ឋសតេតីទតីទទួលជ្ួរសវនាការជា្ួយនាយករដ្ឋ្ន្រតេតីម៉ា មេសុតី

នាព រ្ឹកថ្ងៃអង្គា រ ទី៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង

១១:០០នាទី វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី  

សាយ ឈុ ំពប្ុែរដ្ឋសតេីទី ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា បាន

ទទួលជួបសេនាការជា្យួនរឹងឯកឧតតេ្បណិ្ត ្ហា-

ធា ្ ហាម៉ា ត ់(Dr. Mahathir Mohamad) នាយករដ្ឋ្ននតេ ី

ថនពបវទស ោ៉ វេសីុ  កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតេ្បណិ្ត

ដរឹកនាគំណៈពបតិភូ្កបវំ្ញទស្សនកិច្ចជាផ្ូេការ វៅ

ព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា។

កនាុងព្រះបរ្នា្ ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្-

នា្ ្រមោតតេ្ សតីហ្ុ្រតី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្្ុជា និងកនាុងនា្ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្្ឋ ភបិាល

ក្្ុជា សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំបានសខ ត្េងនូេ

វសចកតេីរកីរាយ  និងស្វា គ្នដ៍ក៏កវ់ ត្េ ចំវោរះឯកឧតតេ្

នាយករដ្ឋ្ននតេី និងវលាកជំទាេ ព្្ទាងំគណៈពបតិភូ ខដល

បានអវ ជ្ ើញ្កបវំ្ញទស្សនកិច្ចជាផ្ូេការ វៅវលើទរឹកដី

ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា។ ជា្យួគ្នា វនរះ សវ្តេចពប្ុែ

រដ្ឋសតេីទីបានោនំានូំេព្រះរាជបណាតេ ំសួរសុែទុក្ខ  វដ្យ

វសចកតេីពសឡាញ់រាបអ់ានដព៏ជាលវពរៅបំផុត្ី  ព្រះករុណា

ជាអ ្៉ច ស់ជីេតិវលើត្ូង ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណា

ចពកក្្ុជា ជូនឯកឧតតេ្នាយករដ្ឋ្ននតេី និងវលាកជំទាេ។

នាឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្បណិ្ត ្ ហាធា ្ ហាម៉ា ត ់

បានខ្្ងអំណរគុណចំវោរះសវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ

ឈុ ំពប្ុែរដ្ឋសតេីទី ខដលបានចំណាយវ្លដ៏៉ នតថ្្

ទទួលជួបសេនាការជា្យួនរឹងគណៈពបតិភូនាវ្លវនរះ។ 

វ្្ៀតកនាុងឱកាសវនារះ  ឯកឧតតេ្នាយករដ្្ឋ ននតេបីានវាយ

តថ្្ែស់្ចវំោរះការអភេិឌ្ឍដខ្៏្ងំក្ា  និងេបិុលភា្របស់

ពបវទសក្្ុជា ជា្ិវសសពបវទស ោ៉ វេសីុ៉នវសចកតេី
វស្្នស្សរកីរាយ  ខដល៉នទំនាកទ់ំនងល្អពបថ្ជា-

្យួនរឹងពបវទសក្្ុជា។ 

ឯកឧតតេ្នាយករដ្ឋ្ននតេី៉នវសចកតេសីង្រ្ឹ យោ ង្ុត៉ំ

ថា តា្រយៈដវំណើ រទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧតតេ្នាវ្លវនរះ 

នរឹងអាចពតរួសពតាយផ្ូេ វដើ្្ឱី្យពបវទសទាងំ្ីរ (ក្្ុជា-

ោ៉ វេសីុ) រួ្ គ្នា វ វ្ាើការអភេិឌ្ឍ និង៉នកិច្ចសហពបតិបតតេិការ

វលើពគបេ់ស័ិយ វដើ្្េីបិុលភា្ថនពបវទសទាងំ្ីរ។

ឯកឧតតេ្បណិ្ត ្ហាធា ្ហា ោ៉ ត ់និងសវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី ស្យ ឈុំ

គណៈពបតិភូ៉ ោ វេសីុ ស៉ជកិ ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា និងថានា កដ់រឹកនាអំគគាវលខ្្ិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា កនាុងជំនួបសេនាការ
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ឯកឧតតេ្នាយករដ្ឋ្ននតេី បានជព៉បជូនសវ្តេចពប្ុែ

រដ្ឋសតេីទីថា តា្រយៈដំវណើ រទស្សនកិច្ចវនរះ ៉នការចុរះហត្ថ-

វលខ្វលើអនុស្សរណវយគយល់គ្នា សតេី្ី កិច្ចសហពបតិ-

បតតេិការវលើេស័ិយវទសចរណ៍ និងកិច្ចព្្វព្ៀងសតេី្ី ការ

វជៀសវេៀងយក្ន្ធពតរួតគ្នា  និងការទបស់្កា តក់ារវគចវេស្ន្ធ

វលើពបាកច់ំណូលរវាងរាជរដ្្ឋ ភបិាលក្្ុជា និងរាជរដ្្ឋ ភបិាល 

ោ៉ វេសីុ។ វព្្ីវនរះកន៏រឹង៉នអនុស្សរណវយគយល់

គ្នា ជាវពចើនវទៀតខដលកំ្ុងវរៀបចំ និងវពតៀ្ចុរះហត្ថវលខ្

រវាងថានា កដ់រឹកនាថំនពបវទសទាងំ្ីរនាវ្លខ្ង្ុែ។ តា្

រយៈថនការចុរះហត្ថវលខ្វលើអនុស្សរណវយគយល់គ្នា វនរះ

ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេការ ថនពបវទសទាងំ្ីរ          

នរឹងពតរូេបាន្ពងរឹង្ពងីកបខន្ថ្វទៀត ជា្ិវសសការេនិិ-

វយគរវាងពបវទសទាងំ្ីរ។

ឯកឧតតេ្នាយករដ្ឋ្ននតេីបានបញ្ជ កថ់ា ដំវណើ រទស្សនកិច្ច

នាវ្លវនរះ កអ៏ាចពតរួសពតាយផ្ូេ វដើ្្បីវងកាើនសកាតេ នុ្ល

បខន្ថ្វទៀត កនាុងការ្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំនងោណិជជក ្្ម

រវាងពបវទសទាងំ្ីរ ឱ្យកានខ់តខ្្ងំក្ាខ្្វទៀត។ ចវំោរះ

េស័ិយវទសចរណ៍ គឺជាេស័ិយដ៏៉ នស្រសំខ្ន ់និងពបកប

វដ្យសកាតេ នុ្លវពចើន វហើយេស័ិយវនរះចាតទុ់កថាជា

េស័ិយអាទិភា្ ខដលពបវទសទាងំ្ីរអាចទទួលបានផល

ពបវយជន៍្ ីគ្នា វៅេញិវៅ្ក តា្រយៈការផ្្ស់បតេូរដំវណើ រ

ទស្សនកិច្ចរវាងពបជាជនថនពបវទសទាងំ្ីរ។ ពបការវនរះ 

នរឹងអាចរួ្ ចំខណកបវងកាើននូេការយល់ដរឹង្ីគ្នា វៅេញិវៅ

្ក និងអាចរួ្ ចខំណកដល់ការ្ពងរឹងទំនាកទ់ំនង្តិតេភា្ 

ស្្គគាីភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការល្អពបថ្រវាងពបវទស

ទាងំ្ីរឱ្យកានខ់តរ រឹង៉ខំ្្វទៀត។

ឯកឧតតេ្នាយករដ្្ឋ ននតេី បានវាយតថ្្ែ្ស់ចំវោរះដំវណើ រ

ទស្សនកិច្ចវលើកវនរះ វហើយវជឿជាកថ់ា នរឹងរួ្ ចំខណកដ៏

សំខ្នក់នាុងការ្ពងរឹង្ពងីកបខន្ថ្វទៀត ថនទំនាកទ់ំនង 

និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាងពបវទស ោ៉ វេសីុ និងពបវទស

ក្្ុជា។

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំបានខ្្ងអំណរគុណ

ចវំោរះពបស្សនដ៍ថ៏្្ថ្ារបស់ឯកឧតតេ្បណិ្ត ្ហាធា 

្ហាម៉ា ត់ ខដលបានខ្្ងសរវសើរអំ្ ី ទំនាកទ់ំនង្តិតេភា្ 

ស្្គគាីភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការដល៏្អពបថ្រវាងពបជា-

ជន ថនពបវទសទាងំ្ីរ កដូ៏ចជាការរកីចវព្ើនរបស់ពបវទស

ក្្ុជានាវ្លបច្ចុប្ននា។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទី៉នជវំនឿថា  តា្រយៈដំវណើ រ

ទស្សនកិច្ចជាផ្ូេការរបស់គណៈពបតិភវូៅព្រះរាជាណា-

ចពកក្្ុជានាវ្លវនរះ គឺជាការបនតេែិតែំខ្រកសាពបថ្ណី

ដល៏្អថនចំណង្តិតេភា្កិច្ចសហពបតិបតតេកិាររវាងពបជាជន

និងពបវទសទាងំ្ីរឱ្យកានខ់តល្អពបវសើរវេើង និងរ រឹង៉ំ

ខ្្វទៀត។ ទំនាកទ់ំនងដល៏្អវនរះ បានចាបវ់ផតេើ្ស្្ថ បនាវេើង

រវាងព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះ ្រមោតតេ្ សតីហ្រុ 

«ព្រះបរ្រតនវកាដ្ឋ» និងថានា កដ់រឹកនាំ៉ ោ វេសីុជំនាន់្ ុន។

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ី សាយ  ឈុ ំ បានវាយតថ្្

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំនួបសេនាការ
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ែ្ស់ចំវោរះចំណង្តិតេភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេកិារដល៏្អ

រវាងពបវទសទាងំ្ីរ ខដលបាននាំ្ កនូេផលពបវយជនដ៍៏

្ំវ្ងវៅេញិវៅ្កសព៉បព់បជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ 

ទាងំកនាុងវ្លបច្ចុប្ននា និងតវៅអនាគត។ ជា្យួគ្នា វនរះ 

ពប្ុែរដ្្ឋ ភបិាល និង្ននតេីថានា កដ់រឹកនាជំានែ់្ស់ពគបលំ់ដ្ប់

ថានា កថ់នពបវទសទាងំ្ីរ បានវ្វាើការផ្្ស់បតេូរទស្សនកិច្ចវៅេញិ

វៅ្ក។ រឯីទំហំោណិជជក ្្មរវាងពបវទសទាងំ្ីរបានវកើន

វេើងជាបនតេបនាទា ប ់ខដលបានរួ្ ចំខណកដ៏្ ំវ្ងដល់ការ

អភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ចសងគា្ ថនពបវទសទាងំ្ីរ។ ពបវទសទាងំ្ីរ

កប៏ានគ្ពំទគ្នា វៅេញិវៅ្ក និង៉នកិច្ចសហពបតិបតតេិការ

ល្អកនាុងពកបែណ្័តំបន ់និងអនតេរជាតិ ជា្ិវសសកនាុងពកប-

ែណ្័អាស្៊ា ន និងអងគាការសហពបជាជាតិ។

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំបានខ្្ងអំណរ-

គុណចំវោរះរដ្្ឋ ភបិាល ោ៉ វេសីុ ខដលបានជួយ�អភេិឌ្ឍ

្នធាន្នុស្សរបស់ក្ុ្ជា តា្រយៈការផតេល់អាហារូប-

ករណ៍រយៈវ្លខេង  និងែី្ជាវពចើននាកដ់ល់្ននតេី  និង

និស្សតិក្្ុជា បានវៅសិកសាវៅពបវទស ោ៉ វេសីុ។

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំបានបញ្ជ កថ់ា

វពកា្ព្រះរាជកិច្ចដរឹកនារំបស់ព្រះករុណាជាអ ្៉ច ស់ជីេតិ

វលើត្ូង ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា និង

វពកា្ការដរឹកនាពំបកបវដ្យគតិបណិ្តរបស់សវ្តេចអគគា-

្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុ្រ សស្រ នាយករដ្ឋ្ននតេ ីថន

ព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា  ពបវទសក្្ុជាបាននរឹងកំ្ុង

ទទួលបាននូេសុែសនតេិភា្  ស្ថិរភា្នវយបាយ  និងសងគា្

ល្អពបវសើរ។ ពបជាជនក្្ុជាកំ្ ុងរស់វៅកនាុងភា្សុែដុ្

រ្នា គ្្ម នការវរ ើសវអើងអំ្ ីនិនានា ការនវយបាយ អតីតកាល

ជាតិស្សន ៍ជំវនឿស្សនា កនាុងសងគា្វេើយ។ ពបវទស

ក្ុ្ជាកំ្ ុង៉នការអភេិឌ្ឍវលើពគបេ់ស័ិយ កវំណើ នវសដ្ឋ-

កិច្ចវៅខតបនតេរកីចវព្ើនជាលំដ្ប។់ កនាុងឆ្នា ២ំ០១៨កន្ង

វៅវនរះ ពបវទសក្្ុជាសវព្ចបានកំវណើ នវសដ្ឋកិច្ច ៧,៥% 

វហើយវបើតា្ការ្យាករណ៍កនាុងឆ្នា ២ំ០១៩ កវំណើ នវសដ្ឋកិច្ច

អាចនរឹងសវព្ចកនាុងរងវាង៧់,៤%។

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំបានសខ្តេងនូេ

វសចកតេីសបបាយរកីរាយវដ្យវ្ើលវ�ើញអំ្ី ការរកីចវព្ើន

ខផនាកវសដ្ឋកិច្ច សងគា្របស់ពបជាជន និងពបវទស ោ៉ វេសីុ

ជាបងប្អូនរួ្ ពគរួស្រអាស្៊ា ន  វហើយសូ្ពបសិទ្ធ្រឱ្យ

ពបជាជន និងពបវទស ោ៉ វេសីុ បនតេរកីចវព្ើនកានខ់តខ្្ងំ

ក្ាខ្្វទៀត រួ្ ចំខណកដល់េឌ្ឍនភា្ េបិុលភា្ និងការ-

អភេិឌ្ឍវៅកនាុងតំបន។់

វ្្ៀតកនាុងឱកាសវនារះសវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំ

បានផ្តេ វំផញើនូេព្រះរាជបណាតេ ំសួរសុែទុក្ខវដ្យវសចកតេីវគ្រ្

វសចកតេនីរឹករលរឹក វសចកតេីពសឡាញ់រាបអ់ានដែ៏ង្ែ់្ស់ និង

ពជាលវពរៅ ្ីព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្នា្ 

្រមោតតេ្ សតីហ្ុ្រតី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្ុ្ជា និងសវ្តេចព្រះ្ហាក្សពតី ្រមោតតេ្ ្ ុ្រិនាថ

សតីហ្រ ុថាវា យចំវោរះព្រះ្ហាក្សពត និងជូនចវំោរះថានា ក់

ដរឹកនាកំំ្ ូលថនពបវទស ោ៉ វេសីុ។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទី បានពបសិទ្ធ្រជូនឯកឧតតេ្នា-

យករដ្ឋ្ននតេី និងវលាកជំទាេ ព្្ទាងំគណៈពបតិភូ សូ្

៉នសុែភា្ល្អ និងសូ្ទទួលបាននូេវជាគជយ័កនាុងដំវណើ រ

បំវ្ញទស្សនកិច្ចជាផ្ូេការវៅព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា៕

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

ឯកឧតតេ្បណិ្ត ្ហាធា ្ហា ោ៉ ត ់្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួសវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីស្យ ឈុ ំ



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
4

សម្តេចប្រ្ុខរដ្ឋសតេតីទតីទទួលជួ្រសវនាការជា្ួយ្ឹរងនាយករដ្ឋ្ន្រតេតី
 ន្រសាធារណរដ្ឋប្រជាធ្ិរមតយ្យប្រជាម្រិតឡាវ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង ៩:៣០ 

នាទី វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំ

ពប្ុែរដ្ឋសតេីទី ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា បានទទួលជួប

សេនាការជា្យួនរឹងឯកឧតតេ្បណិ្ត ថងល្ូរ សុតីស៊ូ

លតីត (THONGLOUN SISOULITH ) នាយករដ្ឋ្ននតេ ីថន

ស្ធារណរដ្ឋពបជា្ិបវតយ្យពបជា៉និតឡាេ កនាុងឱកាស

ខដលឯកឧតតេ្បណិ្តដរឹកនាគំណៈពបតិភូ្កបំវ្ញទស្សន-

កិច្ចជាផ្ូេការវៅព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្បណិ្ត ថងល្ូរ សុតីស៊ូ

លតីត  នាយករដ្្ឋ ននតេី  ថនស្ធារណរដ្ឋពបជា្ិបវតយ្យ

ពបជា៉និតឡាេ  បានោនំានូំេការសួរសុែទុក្្ខ ីសំណាក់

ឯកឧតតេ្ Bounnhang Vorachith ពប្ុែរដ្ឋថនស្ធារណរដ្ឋ

ពបជា្ិបវតយ្យពបជា៉និតឡាេ ថាវា យព្រះករុណាព្រះបាទ

សវ្តេចព្រះបរ្នា្ ្រមោតតេ្ សតីហ្ុ្រតី ព្រះ្ហាក្សពត 

ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា និងជូនសវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ី

សាយ ឈុ។ំ

ឯកឧតតេ្នាយករដ្ឋ្ននតេីឡាេ បានជព៉បជូនសវ្តេច

ពប្ុែរដ្ឋសតេីទីអំ្ី  លទ្ធផលថនជំនួបជា្យួនរឹងសវ្តេច

អគគា្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុ្រ សស្រ នាយករដ្ឋ្ននតេី

ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា វដ្យភាគីទាងំ្ីរ បាន្ិភាកសា

គ្នា វលើបញ្ហា សំខ្ន់ៗ ជាវពចើន ោក់្ ន័្ធនរឹងការជំរុញ និង

ការរ រឹតចំណង្តិតេភា្ ស្្គគាីភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតិតេការ

ជាពបថ្ណីរវាងពបវទសទាងំ្ីរ។ ទនទារឹ្នរឹងវនារះ នាយករដ្ឋ-

្ននតេី ថនពបវទសទាងំ្ីរបានវ វ្ាើជាស្ក្សកីនាុង្ិ្ីចុរះហត្ថវលខ្

វលើឯកស្រជាវពចើនចបាប។់ ទាងំអស់វនរះ គឺជា្ូលដ្្ឋ ន 

វដើ្្រី រឹតចំណង្តិតេភា្ ស្្គគាីភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេ-ិ

ការរវាងពបវទសទាងំ្ីរ ខដល៉នតាងំ្ីបុរាណកាល្ក 

វដើ្្បីនតេ្ូនពជំឱ្យពបវទសទាងំ្ីរ៉នការអភេិឌ្ឍ និង៉ន

កិច្ចសហពបតិបតតេកិារគ្នា ល្អ។

ឯកឧតតេ្នាយករដ្្ឋ ននតេីឡាេ បានជព៉បជូនបខន្ថ្វទៀត

ថា នាយករដ្ឋ្ននតេីថនពបវទសទាងំ្ីរកប៏ានចុរះហត្ថវលខ្

វលើវសចកតេីខ្្ងការណ៍រួ្ ជា្យួគ្នា ។  វៅកនាុងវនារះែ្រឹ្ស្រ

ដសំ៏ខ្ន ់គឺការវលើកក្្ស់កព្តិទំនាកទ់ំនងកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេិការរវាងពបវទសទាងំ្ីរ គឺជាថដគូយុទ្ធស្នសតេពគប់

ពជរុងវពជាយ គងេ់ង្ស និងយូរអខងវាង។ 

ចំវោរះបញ្ហា ព្ំខដន ឯកឧតតេ្នាយករដ្ឋ្ននតេឡីាេបាន

បញ្ជ កថ់ា ភាគីទាងំ្ីរនរឹងែិតែំវ វ្ាើយោ ងណាឱ្យព្ំខដន 

ថនពបវទសទាងំ្ីរ  ក្ាយជាព្ំខដនសនតេិភា្  ្ តិតេភា្ 

កិច្ចសហពបតិបតតេិការ និងការអភេិឌ្ឍ។ ចំណុចខដលវៅ

វសសសល់  ភាគីទាងំ្ីរបានពបគល់ភារកិច្ចវៅឱ្យពកសួង

ការបរវទស  កដូ៏ចជាគណៈក ្្មការចព្រុរះព្ំខដនថនពបវទស

ទាងំ្ីរ  បនតេ្ិភាកសាវដ្រះពស្យជា្យួនរឹងគ្នា   វដើ្្វី្វាើ

យោ ងណាកំុឱ្យ៉នការពបឈ្្ុែដ្កគ់្នា រវាងកងក៉្ងំ

ពបដ្បអ់ាេុ្ថនពបវទសទាងំ្ីរ។

ឯកឧតតេ្នាយករដ្ឋ្ននតេីឡាេ៉នជវំនឿថា ពបវទសទាងំ

្ីរនរឹងបនតេ្ូនពជរុំទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការឱ្យ

កានខ់តល្អពបវសើរជាងវនរះវៅវទៀត។ ឯកឧតតេ្សង្រ្ឹ ថា 

អងគាការនីតិប្ ញ្ា តតេិថនពបវទសទាងំ្ីរនរឹងបនតេ្ពងរឹង្ពងីក

ឯកឧតតេ្បណិ្ត ្ងលូន សីុស៊ាូលីត  និងសវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី ស្យ ឈុំ



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
5

ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការជា្យួគ្នា ឱ្យបានល្អ

បខន្ថ្វទៀត។ វ្្ៀតកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្នាយករដ្ឋ្ននតេី

ឡាេកប៏ានោនំានូំេការសួរសុែទុក្្ខ ីវលាកជំទាេពបធាន

រដ្ឋសភាឡាេ ជូនចំវោរះសវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំ

ផងខដរ។

កនាុងព្រះបរ្នា្ ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្-

នា្ ្រមោតតេ្ សតីហ្ុ្រតី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជា-

ណាចពកក្ុ្ជា កនាុងនា្ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្្ឋ ភបិាល

ក្្ុជា និងែួ្នសវ្ដេចផ្ទា ល់ សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ 

ឈុ ំបានស្វា គ្នដ៍ក៏កវ់ ត្េ ចវំោរះឯកឧតតេ្នាយករដ្ឋ្ននតេី 

និងគណៈពបតិភូ ខដលបានអវ ជ្ ើញ្កបវំ្ញទស្សនកិច្ច

ជាផ្ូេការវៅវលើទរឹកដី ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទីបានោនំានូំេ ព្រះរាជបណាតេ ំសួរ

សុែទុក្ខវដ្យវសចកតេីពសឡាញ់រាបអ់ានដព៏ជាលវពរៅបំផុត

្ីព្រះករុណាជាអ ្៉ច ស់ជីេតិវលើត្ូង ព្រះ្ហាក្សពត ថន

ព្រះរាជាណាចពកក្្ុជាជូនឯកឧតតេ្នាយករដ្្ឋ ននតេី។

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី ពប្ុែរដ្ឋសតេីទី ៉ នជំវនឿវជឿជាក់

ថា ដំវណើ រទស្សនកិច្ចជាផ្ូេការរបស់ឯកឧតតេ្វៅព្រះរាជា-

ណាចពកក្ុ្ជានាវ្លវនរះ គឺ៉នស្រសំខ្នដ់ល់ការ

បនតេែិតែំរកសាពបថ្ណីដល៏្អថនចំណង្តិតេភា្ កិច្ចសហ-

ពបតិបតតេិការរវាងពបវទស និងពបជាជនទាងំ្ីរឱ្យកានខ់តល្អ

ពបវសើរវេើង និងរ រឹង៉ខំ្្វទៀត។ ទំនាកទ់ំនងដល៏្អវនរះ 

បានចាបវ់ផតេើ្ស្្ថ បនាវេើងរវាងព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេច

ព្រះ ្រមោតតេ្ សតីហ្រ ុ"ព្រះបរ្រតនវកាដ្ឋ" និងថានា ក់

ដរឹកនាជំានែ់្ស់ឡាេជំនាន់្ ុន។

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំបានវាយតថ្្ែស់្

ចំវោរះចំណង្តិតេភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការដល៏្អរវាង

ពបវទសទាងំ្ីរកានខ់តល្អពបវសើរ និងបាននាំ្ កនូេផល- 

ពបវយជនដ៍៏្ ំវ្ងវៅេញិវៅ្កសព៉បព់បជាជន និង

ពបវទសទាងំ្ីរទាងំកនាុងវ្លបច្ចុប្ននា និងវ្លអនាគត។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទីបានសវងកាតវ�ើញថា ពប្ុែរដ្្ឋ -

ភបិាល និង្ននតេីថានា កដ់រឹកនាជំានែ់្ស់ពគបលំ់ដ្បថ់ានា កថ់ន

ពបវទសទាងំ្ីរ បានវ្វាើការផ្្ស់បតេូរទស្សនកិច្ចវៅេញិវៅ

្កជាញរឹកញាប។់ ជា្ិវសសការផ្្ស់បតេូររវាងពបជាជន

និងពបជាជន  ការផ្្ស់បតេូរវទសចរណ៍  និងការផ្្ស់បតេូរ

ោណិជជក្្មេនិិវយគ ខដលបានរួ្ ចំខណកយោ ង្ំវ្ងដល់

ការអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច-សងគា្ ថនពបវទសទាងំ្ីរ។ ពបវទស

ទាងំ្ីរបានសព្បសព្រួល និងវ្វាើកិច្ចសហពបតិបតតេិការ

បានល្អពបវសើរវៅកនាុងវេទិកា្ហុភាគីកនាុងពកបែណ្័អាស្៊ា ន

CLV, CLMV សហពបតិបតតេិការវ្គងគា ្ហាអនុតំបនវ់្-

គងគា(GMS), ACMECS និងអងគាការសហពបជាជាតិ។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទីបានបញ្ជ កថ់ា ពបវទសក្្ុជា

ចាតទុ់កពបវទសឡាេ ជាថដគូដល៏្អ ជា្តិតេល្អ ជាបងប្អូនល្អ 

និងជាអនាកជិតខ្ងល្អ វហើយវពតៀ្ពគបល់ក្ខណស្្តតេិបនតេ

គណៈពបតិភឡូាេ ស៉ជកិ ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា និងថានា កដ់រឹកនាអំគគាវលខ្្ិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា កនាុងជំនួបសេនាការ
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ជួយ�គ្ពំទគ្នា វៅេញិវៅ្កកនាុងវ្លបច្ចុប្ននា និងកដូ៏ច

ជាវ្លអនាគត។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទី បានវលើកទរឹកចិតតេដល់រដ្្ឋ ភបិាល

ទាងំ្ីរបនតេ្ិនិត្យវដ្រះពស្យខែ្សបនាទា តព់្ំខដន ខដលវៅ

វសសសល់១៤%វទៀត វដ្យឈរវលើស្្ម រតី្តិតេភា្ សនតេិ-

ភា្ កិច្ចសហពបតិបតតេកិារឈរវលើ្ូលដ្្ឋ នចបាបអ់នតេរជាតិ

និងឯកស្រោក់្ ន័្ធ វដើ្្ខីពបក្ាយព្ំខដនពបវទសទាងំ-

្ីរជាព្ំខដនសនតេិភា្ ្តិតេភា្ សហពបតិបតតេកិារ និងការ

អភេិឌ្ឍវលើពគបេ់ស័ិយ វដើ្្នីាំ្ កនូេភា្សុែស្នតេរបស់

ពបវទសជាតិ និងពបជាជន ថនពបវទសទាងំ្ីរ តវរៀងវៅ។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទីបានបញ្ជ កថ់ា វពកា្ព្រះរាជកិច្ច

ដរឹកនារំបស់ព្រះករុណាជាអ ្៉ច ស់ជីេតិវលើត្ូង ព្រះ្ហា

ក្សពត ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា និងសវ្តេចអគគា្ហា-

វសនាបតីវតវជា ហ៊ុ្រ សស្រ ពបវទសក្ុ្ជា បាននរឹង-

កំ្ុងទទួលបាននូេសនតេិភា្ ស្ថិរភា្នវយបាយ និងសងគា្

ល្អពបវសើរ។ ពបជាជនក្្ុជាកំ្ុងរស់វៅកនាុងភា្សុែ-

ដុ្រ្នា គ្្ម នការវរ ើសវអើងអំ្ីនិនានា ការនវយបាយអតីត-

កាល ជាតសិ្សន ៍ជំវនឿស្សនា កនាុងសងគា្វេើយ។ 

ពបវទសក្ុ្ជាកំ្ ុង៉នការអភេិឌ្ឍវលើពគបេ់ស័ិយ និង

កំវណើ នវសដ្ឋកិច្ចវៅខតបនតេរកីចវព្ើនជាលំដ្ប។់ 

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទីបានសខ ត្េងនូេវសចកតេីសបបាយ

រកីរាយ  វដ្យបានវ្ើលវ�ើញអំ្ី  ការរកីចវព្ើនខផនាក

វសដ្ឋកិច្ច-សងគា្របស់ពបជាជន និងពបវទសឡាេជាបងប្អូន

និងសូ្ពបសិទ្ធ្រជូនបក្សពបជាជនបដិេតតេនឡ៍ាេ រដ្្ឋ ភ-ិ

បាល និងពបជាជនឡាេទទួលបានវជាគជយ័ដ៏្ ំវ្ងឧតតេុងគា-

ឧតតេ្កនាុងភារកិច្ចការោរ និងកស្ងពបវទស។

តា្រយៈឯកឧតតេ្នាយករដ្ឋ្ននតេី សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទី 

បានផ្តេ វំផញើនូេព្រះរាជបណាតេ ំសួរសុែទុក្ខ វដ្យវសចកតេីវគ្រ្ 

វសចកតេនីរឹករលរឹក វសចកតេីពសឡាញ់រាបអ់ានដែ៏្ងែ់្ស់ និង

ពជាលវពរៅ្ី  ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្នា្

្រមោតតេ្ សតីហ្ុ្រតី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្ុ្ជា និងសវ្តេចព្រះ្ហាក្សពតី ្រមោតតេ្ ្ ុ្រិនាថ

សតីហ្ុរ និងថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូលជាតិ ថនព្រះរាជាណាចពក

ក្ុ្ជា ជូនចំវោរះថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូលពគបលំ់ដ្បថ់ានា ក ់ថន

ស្ធារណរដ្ឋពបជា្ិបវតយ្យពបជា៉និតឡាេ។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទីបានពបសិទ្ធ្រជូនឯកឧតតេ្ព្្

ទាងំគណៈពបតិភូ សូ្៉នសុែភា្ល្អ និងសូ្ទទួល

បានវជាគជយ័ កនាុងដំវណើ របំវ្ញទស្សនកិច្ចជាផ្ូេការ 

វៅព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា។

(អត្ថបទ៖ វលាក វទ្ ្ករា រូបភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំនួបសេនាការ
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សម្តេចប្រ្ុខរដ្ឋសតេតីទតី ទទួលសារតាងំពតីឯកអគ្គោជទូតជ្រ៉ាុ្រ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៩:០០ 

នាទី សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពប្ុែរដ្ឋសតេីទី 

ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា បានអនុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតេ្ 

Mikami MASAHIRO ឯកអគគារាជទូតខតងតាងំ្្មី ថនពបវទស

ជបោុន ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា ចូលជូនស្រតាងំ និង

សខ្តេងការគួរស្ វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។ 

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ Mikami MASAHIRO 

ឯកអគគារាជទូតជបោុន បានខ្្ងអំណរគុណចវំោរះសវ្តេច

ពប្ុែរដ្ឋសតេីទី ខដលបានចំណាយវ្លវេលាដ៏៉ នតថ្្

អនុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតេ្បានចូលជូនស្រតាងំ និងសខ ត្េងការ

គួរស្នាវ្លវនរះ។ ឯកឧតតេ្សង្រ្ឹ ថា សវ្តេចពប្ុែ

រដ្ឋសតេីទីនរឹងជួយ�គ្ពំទឱ្យវបសកក្្មការទូតរបស់ឯកឧតតេ្

ទទួលបានវជាគជយ័្និខ្ន។

ឯកឧតតេ្ Mikami MASAHIRO បានជព៉បសវ្តេច

ពប្ុែរដ្ឋសតេីទីថា វបើវពបៀបវ្ៀបកាល្ីឯកឧតតេ្ធ្ាបប់ាន

្កស្គា ល់ពបវទសក្ុ្ជាជាយូរ្កវហើយវនារះ  ្ កដល់

វ្លបច្ចុប្ននាវនរះ ឯកឧតតេ្សវងកាតវ�ើញថា ពបវទសក្្ុជា

៉នការរកីចវព្ើនយោ ងឆ្បរ់ហ័សវលើពគបេ់ស័ិយ។ ពបវទស

ក្្ុជាធ្ាប់៉ នសនង្គា ្ដរ៏ា ំុ ថរ ោជាវពចើនទសេត្សរ ៍ វហើយ

បច្ចុប្ននាពបវទសក្្ុជា៉នសុែសនតេិភា្ ស្ថិរភា្ និង

៉នការអភេិឌ្ឍ។ ឯកឧតតេ្ឯកអគគារាជទូតបានសខ្តេងនូេ

ការអបអរស្ទរ និងវសចកតេីរកីរាយជា្យួនរឹងរាជរដ្្ឋ ភ-ិ

បាល និងពបជាជនក្ុ្ជា ខដលកំ្ុងរស់វៅពបកបវដ្យ

សុែសនតេិភា្ និង៉នការអភេិឌ្ឍកានខ់តល្អពបវសើរវេើង។

ឯកឧតតេ្ឯកអគគារាជទូតបានបញ្ជ កថ់ា តា្រយៈវបស-

កក ្្មការទូតវៅព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា  ឯកឧតតេ្នរឹងែិតែំ

រួ្ ចខំណកវ វ្ាើឱ្យទំនាកទ់ំនង្តិតេភា្ ស្្គគាភីា្ និងកិច្ច-

សហពបតិបតតេិការដល៏្អពបថ្រវាងរដ្្ឋ ភបិាល ពបជាជន និង

ពបវទសទាងំ្ីរ  ខដល៉នតាងំ្ីយូរលងណ់ាស់្កវហើយ

ឱ្យកានខ់តរ រឹង៉ ំរកីចវព្ើនខ្្វទៀត។

កនាុងព្រះបរ្នា្ ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្នា្ 

្រមោតតេ្ សតីហ្ុ្រតី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណាចពក

ក្្ុជា កនាុងនា្ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្្ឋ ភបិាលក្្ុជា 

និងែ្ួនស្តេចផ្ទា ល់ សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំ

ពប្ុែរដ្ឋសតេីទី បានសខ្តេងការអបអរស្ទរ និងស្វា គ្ន៍

ចំវោរះឯកឧតតេ្ Mikami MASAHIRO ខដលពតរូេព្រះវៅ

អ្ិរាជ ថនពបវទសជបោុន ខតងតាងំជាឯកអគគារាជទូតេសិ្្ ញ្ា  

និងវ្ញស្ត្ថភា្ ថនពបវទសជបោុន ពបចាពំ្រះរាជាណា-

ចពកក្ុ្ជា។

តា្រយៈឯកឧតតេ្ឯកអគគារាជទូត សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី 

សាយ ឈុ ំបានោនំានូំេព្រះរាជបណាតេ ំសួរសុែទុក្ខ វដ្យ

វសចកតេីវគ្រ្ និងវសចកតេនីរឹករលរឹកអំ្ី ព្រះករុណាព្រះបាទ

សវ្តេចព្រះបរ្នា្ ្រមោតតេ្ សតីហ្ុ្រតី ព្រះ្ហាក្សពត 

ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា  និងសវ្តេចព្រះ្ហាក្សពតី 

្រមោតតេ្ ្ុ្រិនាថ សតីហ្រ ុនិងថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូលជាតិ 

ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា ថាវា យព្រះវៅអ្ិរាជ និងអ្ិ-

រាជិនី ព្្ទាងំជូនចវំោរះថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូលពគបលំ់ដ្បថ់ានា ក ់

ថនពបវទសជបោុន។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទី ៉នជំវនឿវជឿជាកថ់ា កនាុងឋានៈ

ឯកឧតតេ្ជាឯកអគគារាជទូត ថនពបវទសជបោុន ពបចាពំ្រះរា-

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីស្យ ឈុ ំទទួលស្រតាងំ្ីឯកឧតតេ្ Mikami MASAHIRO
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ជាណាចពកក្្ុជា ឯកឧតតេ្នរឹងបនតេ្ូនពជំចំណង្តិតេភា្ 

និងសហពបតិបតតេិការ វដ្យែិតែំជំរុញឱ្យ៉នការផ្្ស់បតេូរ

វៅេញិវៅ្កវលើេស័ិយនវយបាយ វសដ្ឋកិច្ច ោណិជជក្្ម 

េនិវិយគ េប្្្ ៌វទសចរណ៍ អបរ់ ំនិងការផ្្ស់បតេូររវាង

ពបជាជន និងពបជាជនឱ្យកានខ់តទូលំទូលាយវដើ្្ជីាគុណ

ពបវយជនស៍ព៉បព់បវទស និងពបជាជនទាងំ្ីរទាងំវៅ

វ្លបច្ចុប្ននា និងវៅអនាគតវទៀត។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទីបានសខ ត្េងនូេវសចកតេរីកីរាយ និង

វ្ញចិតតេជាខ្្ងំវដ្យបានវ្ើលវ�ើញចំណង្តិតេភា្ និង

កិច្ចសហពបតិបតតេកិាររវាងពបជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ 

៉នការរកីចវព្ើនដល់កព្តិកំ្ ូលឈានដល់ទំនាកទ់ំនង

"ថដគូយុទ្ធស្នសតេ"។ វផតេើ្វចញ្ីទំនាកទ់ំនងវនរះ ពបជាជន 

និងពបវទសទាងំ្ីរ  បាននរឹងកំ្ ុងរកីរាយស្ទរដវ៏ក្ៀេក្ា 

ចវំោរះស្ទិ្ធផលជាវពចើនខដលជាខផ្ផ្កា   ថនកិច្ចសហពបតិ-

បតតេិការវនរះ សព៉បក់ារអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច និងសងគា្។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទីបានបញ្ជ កថ់ា ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 

រាជរដ្្ឋ ភបិាល ពកសួង និងស្្ថ បន័ជាតិ ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្្ុជា វពតៀ្ែ្ួនជានិច្ច វដើ្្វី វ្ាើកិច្ចសហពបតិបតតេកិារ

ដជិ៏តសនាិទ្ធជា្យួនរឹងឯកឧតតេ្ឯកអគគារាជទូត វដើ្្វីលើក

ក្្ស់ទំនាកទ់ំនង និង៉នផលពបវយជនដ៍៏្ ំវ្ងសព៉ប់

ពបជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ។

សវ្តេចពប្ុែរដ្ឋសតេីទី បានពបសិទ្ធ្រជូនឯកឧតតេ្ឯក-

អគគារាជទូត សូ្៉នសុែភា្ល្អ និងទទួលបានវជាគជយ័ 

កនាុងវបសកក្្មការទូតដឧ៏តតេុងគាឧតតេ្វនរះ៕

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

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំនួបសេនាការ

្ិ្ីពបគល់េត្ថុអនុសសាេរយី
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បពឹទ្ធសភាមរៀ្រចំមវទិកាសតេតីពតី ការអ្រុវតតេថវិកាថ្នា កម់បកា្ជាតិ 
កនាងុការអភិវឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ្រ មដើ្្ តី្រមប ើ្មសវាជូ្រ

ប្រជាពលរដ្ឋប្រក្រមដ្យសវុត្ិភាព ្រិងប្រសទិ្ធភាព 

ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី១  (រាជធានី-

ភនាវំ្ញ) សហការជា្យួនរឹងេទិយាស្្ថ នសភាក្ុ្ជា (PIC) 

បានវរៀបចំវេទិកាសតេី្ី ការអនុេតតេ្េកិាថានា កវ់ពកា្ជាតិ (រាជ-

ធានី ែណ្ សង្កា ត)់ កនាុងការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន វដើ្្បីវព្ើ
វសវាជូនពបជា្លរដ្ឋ ពបកបវដ្យសុេត្ថភិា្ និងពបសិទ្ធ-

ភា្ វៅស្លពបជុំស្លាែណ្ដវង្កា  រាជធានីភនាវំ្ញ នា

ព រ្ឹកថ្ងៃសុពក ទី២០ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

អងគាវេទិកាពបព រ្ឹតតេវៅរយៈវ្ល១ព រ្ឹក  វពកា្អ្ិបតី

ភា្ដែ៏្ងែ់្ស់ឯកឧតតេ្ សុឹ្  កា ពបធានសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា 

ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា វដ្យ៉នការអវ ជ្ ើញចូលរួ្

្ីពបធានពករុ្ពបរឹកសា អភបិាលរងរាជធានីភនាវំ្ញ តំណាង

ពកសួង ស្្ថ បន័ ស៉គ្ពករុ្ពបរឹកសាែណ្ សង្កា ត ់ស៉ជិក

ស៉ជិកាពករុ្ពបរឹកសាែណ្ សង្កា ត ់ ្ននតេជីំនាញោក់្ ន័្ធ 

េទិយាស្្ថ នសភាក្្ុជា (PIC) និងអងគាការសប្ុរស្្វ៌្គងគា

សរុបចំនួន ៣២០នាក។់

៉ន្តិស្វា គ្នក៍នាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ ជា មជដ្ឋ

ពបធានពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី១  បាន

បញ្ជ កថ់ា អងគាវេទិកាវនរះ គឺជាជំនួប្ិភាកសារវាងពករុ្ស៉-

ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី១ និងពករុ្ពបរឹកសាសង្កា តទូ់ទាងំ

រាជធានីភនាវំ្ញ វដើ្្ី្ ិនិត្យវ្ើលពករុ្ពបរឹកសាសង្កា ត ់និង

ថានា កវ់ពកា្ជាតិ បានសវព្ចលទ្ធផលការង្រអវាីែ្រះ? វៅ

វសសសល់ និងបញ្ហា ពបឈ្អវាីែ្រះ? វហើយបានវដ្រះ-

ពស្យសំណូ្្ររបស់ពបជា្លរដ្ឋកនាុងរាជធានីភនាវំ្ញ

បានកព្តិណា? វហើយសល់បោុនា្ម នវទៀត ខដលពតរូេវដ្រះ-

ពស្យបនតេ។ ជា្យួគ្នា វនរះ កវ៏ឈវាងយល់ថាវតើថានា កវ់ពកា្-

ជាតិបានរួ្ គ្នា អនុេតតេនវ៍គ្លនវយបាយរបស់រាជរដ្្ឋ ភ-ិ

បាលអាណតតេទិី៦បានដល់កព្តិណា កនាុងដំវណើ រការេ ិ្ ជ្ឈ-

ការ និងេសិហ្ជ្ឈការ ជា្ិវសសការអនុេតតេ្េកិាវៅថានា ក់

វពកា្ជាតិ។ 

ខ្្ងវបើកអងគាវេទិកានាវ្លវនរះ  ឯកឧតតេ្  សុឹ្   កា 

ពបធានសតេីទីព រ្ឹទ្ធសភា បាន៉នពបស្សនថ៍ា កនាុងការអនុ-

េតតេក្្មេ ិ្ ីនវយបាយ  និងយុទ្ធស្នសតេចតុវកាណដំណាក់

កាលទី៤របស់រាជរដ្្ឋ ភបិាលក្្ុជា ៉ នការវបតេជាញ ចិតតេែស់្

តា្រយៈការបនតេ្ពងរឹងរដ្ឋបាលថានា កវ់ពកា្ជាតិពគបជ់ាន់

ថានា ក ់ពគបស់្្ថ បន័ និងការវ្្ើយតបកនាុងការផតេល់វសវាស្ធា-

រណៈ ការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន និងការចូលរួ្ កាតប់ន្ថយភា្

ឯកឧតតេ្ សុរឹ្ កា អវ ជ្ ើញជាអ្ិបតីភា្កនាុងអងគាវេទិកា

ឯកឧតតេ្ សុរឹ្ កា វេើងខ្្ងសុនទារកថាវបើកអងគាវេទិកា
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ពកីពក  វដើ្្រីួ្ ចំខណកអភេិឌ្ឍនស៍ងគា្  វសដ្ឋកិច្ច  ពបកប

វដ្យចីរភា្ និងស្្្។៌

ឯកឧតតេ្ សុឹ្  កា បានបញ្ជ កថ់ា ភា្ជាតំណាងរបស់

ព រ្ឹទ្ធសភាចវំោរះពករុ្ពបរឹកសា�ំុ សង្កា ត ់បានវលចវចញជា

រូបរាង្ិតពបាកដ បនាទា ប់្ ីការវបារះវឆ្នា តអសកលវពជើសតាងំ

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា កាល្ីថ ង្ៃទី២៥ ខែកុ្្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

វព្្ី្ុែង្រនីតិក្្ម ្ុែង្រតា្ដ្នការអនុេតតេចបាប ់ 

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាបានបំវ្ញ្ុែង្រតំណាង ពបកប

វដ្យ្នទាៈទទួលែុសពតរូេែស់្ និងទទួលបានលទ្ធផល

ខផផ្្កា ជាវពចើន វដ្យបានបវងកាើនភា្ជិតសនាិទ្ធជា្យួនរឹង

្៉ច ស់វឆ្នា ត រួ្ ចខំណកកនាុងការ្ពងរឹង្ពងីកពបជា្ិបវតយ្យ 

វៅថានា កវ់ពកា្ជាតិ និងការអនុេតតេយុទ្ធស្នសតេកាតប់ន្ថយ

ភា្ពកីពក វៅថានា ក់្ ូលដ្្ឋ នឱ្យ៉នពបសិទ្ធភា្ ពបសិទ្ធ-

ផល និងបានចូលរួ្ វដ្រះពស្យបញ្ហា ពបឈ្្យួចំនួន

កនាុងការអនុេតតេ្េកិាថានា កវ់ពកា្ជាតិ កនាុងការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន 

វដើ្្បីវព្ើវសវាជូនពបជា្លរដ្ឋពបកបវដ្យសុេត្ថិភា្ 

និងពបសិទ្ធភា្ ព្្ទាងំបានជួយ�្ពងរឹងស្ត្ថភា្ពករុ្-

ពបរឹកសាសង្កា ត ់និងោនំាយំកវយបល់ សំណូ្្រ ឬបញ្ហា

ពបឈ្នានារបស់ពករុ្ពបរឹកសាសង្កា ត ់និងពបជា្លរដ្ឋកនាុង

ភូ្ភិាគទី១ ជូនគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថននតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា។

វេទិការយៈវ្ល១ព្រឹកវនរះ ៉ នការវ្វាើបទអនតេរាគ្ន៍

សតេី្ី  ការអនុេតតេ្េកិាសង្កា ត ់ ការផតេល់វសវាស្ធារណៈ 

(ទរឹក អគគាសិនី) ភូ្ ិសង្កា ត ់៉នសុេត្ថភិា្ ព្្ទាងំការ

វ្វាើអតតេសញ្ញា ណបណ័្ណ  វៅតា្្ូលដ្្ឋ ន និង៉នការបក-

ពស្យបំភ្រឺបស់តំណាងពកសួង កដូ៏ចជារដ្្ឋ ករទរឹកសវាយត័

រាជធានីភនាវំ្ញ។

វព្្ីការវរៀបចំវេទិកា  ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាំ

ភូ្ភិាគទី១ បានអវ ជ្ ើញកាតខ់ែ្សបូរ និងពបកាសឱ្យវពបើ-

ពបាស់ជាផ្ូេការនូេអណតេូ ងសនាប់្ យួកខន្ង កនាុងអនុេទិយាល័យ

វទៀន ស្ថិតកនាុងភូ្ ពិកាងំ សង្កា តវ់ទៀន ែណ្ដវង្កា  រាជធានី-

ភនាវំ្ញ៕

(អត្ថបទ ៖ វលាក អ៊ាុក បោូលីន រូបភា្៖ វលាក គង ់យោ រនី)

ទិដ្ឋភា្អនាកចូលរួ្ វេទិកា

ឯកឧតតេ្ ជា វជដ្ឋ អវ ជ្ ើញកាតខ់ែ្សបូរពបកាសឱ្យវពបើពបាស់អណតេូ ងសនាប ់វៅអនុេទិយាល័យវទៀន
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សក្្មភាពថ្នា ក់ដឹកនាបំពឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំាលជា្ួយ្រឹង
ប្រជាពលរដ្ឋ ្រិងចូលរ ួ្ ពិធតីម្សេងៗ

2វៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ សវ្តេច
េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពប្ុែរដ្ឋសដេីទី និងវលាកជំទាេ 
ព្្ទាងំពករុ្ពគរួស្រ  បានអវ ជ្ ើញពបារ្្ធ្ិ្ីបង្ុសកូល
ឧទទាិសកុសល  ជូនដល់ដួងេញិ្ញា ណក្ខន្ធបុ្ វាការជីន  និង
ញាតិកាទាងំ៧សនាតេ ន  វៅភូ្ ភិនាវំ្ញ្្ម ី សង្កា តភ់នាវំ្ញ្្ម ី
ែណ្ខសនសុែ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្តិ៍  ទី១៩  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី  សាយ  ឈុ ំ ពប្ុែរដ្ឋសតេីទី  ថន
ព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា  បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យ
កានប់ិណ្វេនទី៦ វៅេតតេ្ុននាីពបសិទ្ធីេង្ស (េតតេខព្កវ ន្ា ) ស្ថិត
កនាុងែណ្ខព្កវ ន្ា  រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ សវ្តេច
េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពប្ុែរដ្ឋសតេីទី ថនព្រះរាជា-
ណាចពកក្្ុជា បានអវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាល និង
សួរសុែទុក្ខបងប្អូនពបជា្លរដ្ឋ វៅកំ្ងខ់ផពករុងពកវចរះ 
វែតតេពកវចរះ។

2នាព្រឹកថ្ងៃចនទា ទី២៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ សវ្តេច
េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពប្ុែរដ្ឋសតេីទី ថនព្រះរាជា-
ណាចពកក្្ុជា បានអវ ជ្ ើញជាអ្ិបតីភា្កនាុង្ិ្ីប ្្ចុ រះ
ស្ឯកឧតតេ្នាយឧតតេ្វសនីយព៍ រ្ឹទា្ធ ចារ្យ ្ូ៊រ ថង ស៉-
ជិកគណៈអចិថននតេយ ៍ថនគណៈក ្៉ម ្ិការកណាដេ លគណបក្ស
ពបជាជនក្្ុជា ឧតតេ្ពបរឹកសាផ្ទា ល់ព្រះ្ហាក្សពត អតីត
ឧបនាយករដ្ឋ្ពនីតេ រដ្្ឋ ននតេីពកសួងការោរជាតិ និងជាអតីត
ពបធានគណៈក្្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា វៅភនាសំ្វា យ សង្កា ត់
បរឹងកខន្សង ពករុងបានលុង វែតតេរតនគិរ។ី

2នារវសៀលថ្ងៃចនទា ទី២៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ សវ្តេច
េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពប្ុែរដ្ឋសតេីទី ថនព្រះរាជា-
ណាចពកក្្ុជា បានអវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាល និង
សួរសុែទុក្ខបងប្អូនពបជា្លរដ្ឋ ព្្ទាងំពបារ ្្ធ្ិ្ីបង្ុស-
កូលឧទទាិសកុសលជូនដល់ដួងេញិ្ញា ណក្ខន្ធបុ្ វាការជីន និង
ញាតិកាទាងំ៧សនាតេ ន វៅ�ុវំការះសូទិន ពសរុកវការះសូទិន 
វែតតេកំ្ងច់ា្។
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សក្្មភាពថ្នា ក់ដឹកនាបំពឹទ្ធសភាជ្ួរសមំណះសណំាលជា្ួយ្រឹង
ប្រជាពលរដ្ឋ ្រិងចូលរ ួ្ ពិធតីម្សេងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃចនទា ទី២៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ សវ្តេច

េបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពប្ុែរដ្ឋសដេីទី ថនព្រះរាជា-

ណាចពកក្្ុជា បានអវ ជ្ ើញដ្កកូ់វរានផ្កា វគ្រ្េញិ្ញា ណ-

ក្ខន្ធស្ឯកឧតតេ្  ្ួរ្រ  សា្ិ្រ  ទពីបរឹកសាសវ្តេចេបិុល

វសនាភកតេី  សាយ  ឈុ ំ ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា  និងជាអតីត

ស៉ជិកគណៈក្្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា  នីតិកាលទី៣  វៅ

ភូ្ថិព្ទទរឹង ពសរុកថព្ឈរ វែតតេកំ្ងច់ា្។

2នាព្រឹកថ្ងៃ្ុ្ ទី២៥ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ សវ្តេច

េបិុលវសនាភកតេី សាយ ឈុ ំពប្ុែរដ្ឋសតេីទី ថនព្រះរាជា-

ណាចពកក្ុ្ជា  បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកាន់

បិណ្វេនទី១២  វៅេតតេអងគាកំ្ង់្ ្មខកេ  ស្ថិតកនាុងភូ្ អិងគា 

សង្កា តព់បទរះឡាង ែណ្កំបូល រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្តិ៍  ទី២៦  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩ 

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេី  សាយ  ឈុ ំ ពប្ុែរដ្ឋសដេីទី  ថន

ព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា  បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យ

កានប់ិណ្វេនទី១៣  វៅេតតេសំវោងផលអខណតេ ត  ស្ថិតកនាុង

សង្កា តនិ់វរា្ ែណ្ចបារអំវ្ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃព្ហស្តិ៍  ទី១២  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតេ្ សុឹ្  កា ពបធានសដេីទីព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្ុ្ជា បានអវ ជ្ ើញជាអ្ិបតីភា្កនាុង្ិ្ីបូជាស្

ឧតតេ្វសនីយវ៍ទា សុឹ្  នត នាយការយិល័យចារកិច្ចថន

ពកសួងការោរជាតិ វៅេតតេឫស្សសី្ញ ស្ថិតកនាុងសង្កា តដ់វង្កា  

ែណ្ដវង្កា  រាជធានីភនាវំ្ញ។
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សក្្មភាពថ្នា ក់ដឹកនាបំពឹទ្ធសភាជួ្រសមំណះសណំាលជា្ួយ្រឹង
ប្រជាពលរដ្ឋ ្រិងចូលរ ួ្ ពិធតីម្សេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃ្ុ្ ទី២៨ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ 

មទព ង្រ អនុពបធានទី២ ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធានពករុ្

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី៣ បានអវ ជ្ ើញជួប

សំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ ពបធានបោុសតេិ៍

រដ្ឋបាល និងវស្មៀន�ំុ សរុបចំនួន២០៧នាក ់ទូទាងំពសរុក

កណាតេ លសទារឹង និងពសរុកអងគាសនាួល វែតតេកណាតេ ល។

2នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ 

មទព ង្រ អនុពបធានទី២ ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធានពករុ្

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី៣ បានអវ ជ្ ើញជួប

សំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ ពបធានបោុសតេិ៍

រដ្ឋបាល និងវស្មៀន�ំុ សរុបចំនួន១៦៩នាក ់ទូទាងំពសរុក

្ុែកំ្ូល និងពសរុក្ញាឮ វែតតេកណាតេ ល។

2នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ 

មទព ង្រ អនុពបធានទី២ ព រ្ឹទ្ធសភា បានដរឹកនាគំណៈ-

ពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភា ដ្កកូ់វរានផ្កា  និងវគ្រ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្

ឯកឧតតេ្នាយឧតដេ្វសនីយព៍ រ្ឹទា្ធ ចារ្យ ្រ៊ូ ថង អតីតពបធាន

គណៈក ្្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា វៅភូ្ វិទសអន្ង ់សង្កា ត់

បរឹងកខន្សង ពករុងបានលុង វែតតេរតនគិរ។ី

2នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ទី២៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្  

មទព ង្រ អនុពបធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្

កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី១១ ចំនួន៤េតតេ៖ េតតេពបាបីំ្ុ ំ

េតតេវទ្ពបណ្្យ  េតតេស្វា យអខណតេ ត  និងេតតេចវ្នាៀងខផ្អ្ 

វដើ្្ឧីទទាិសកុសលនូេផលានិសង្ជូនបុ្ វាការជីន ៉ន

៉តា បិតា ជីដូន ជីតា ញាតិកាទាងំ៧សនាដេ ន វៅកនាុង�ុំ

ពបាបីំ្ុ ំពសរុកពទាងំ វែតតេតាខកេ៕
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គណៈក្្មការទតី១បពឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំពតី ការអ្រុវតតេសទិ្ធិ្្រុសសេ
មៅមខតតេបពះសតីហ្រុ ្រិងមខតតេមកាះកងុ

កាល្ីថ្ងៃទី១៥  ដល់ថ្ងៃទី២០  ខែកញ្ញា    ឆ្នា ២ំ០១៩ 

គណៈក្្មការសិទ្ធិ្នុស្ស ទទួលោក្យបណតេរឹ ង និងអវងកាត 

ថនព រ្ឹទ្ធសភា  (គណៈក ្្មការទី១)  ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ 

មខៀវ  ្ ុត  ពបធានសតេីទីគណៈក្្មការ  បានអវ ជ្ ើញជួប

សំវណរះសំណាល និង្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា

�ុំ សង្កា ត ់ពសរុក ពករុង ថានា កដ់រឹកនាវំែតតេ តុលាការ និងអយ្យការ

អ្តុលាការវែតតេព្រះសីហនុ និងវែតតេវការះកុង វដើ្្វីឈវាង

យល់អំ្ ី ការអនុេតតេសិទ្ធិ្នុស្ស ការអនុេតតេចបាប ់ការវដ្រះ-

ពស្យទំនាស់វព្ពប្ន័្ធតុលាការ និងការផតេល់្េកិា្ីថានា ក់

ជាតិសព៉បដ់ំវណើ រការ និងអភេិឌ្ឍន៍្ ន្ធនាគ្រ វដើ្្ធីានា

កនាុងការអនុេតតេសិទ្ធិអនាកជាប�ុ់ំ កនាុងវគ្លបំណងស្តេ បវ់សច-

កតេីរាយការណ៍ការង្ររបស់វែតតេ និងអងគាភា្ចំណុរះវែតតេ ការ

វដ្រះពស្យោក្យបណតេរឹ ងរបស់ពបជា្លរដ្ឋ បញ្ហា លំបាក 

និងសំណូ្្ររបស់វែតតេ   វៅវែតតេព្រះសីហនុ  និងវែតតេ

វការះកុង។ 

កនាុងឱកាសជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញ ្រវែតតេព្រះសី-

ហនុ និងវែតតេវការះកុង គណៈពបតិភូបានស្តេ បវ់សចកតេីរាយ-

ការណ៍  បញ្ហា ពបឈ្  និងសំណូ្្ររបស់វែតតេរួ្ ៉ន៖ 

លទ្ធផលការង្រវលើេស័ិយអាទិភា្ខដលបានចូលរួ្ កនាុង

ការអភេិឌ្ឍវែតតេ  សភា្ការណ៍  សនតេិសុែ  សណាតេ បធ់ានា ប ់

េស័ិយអាទិភា្ឈាន្ុែវគកនាុងការអភេិឌ្ឍវែតតេនាវ្ល

បច្ចុប្ននា រួ្ ៉ន៖ បញ្ហា ដី្្ី សំណង ់បរសិ្្ថ ន ពប្ន័្ធទរឹក 

ស្្ថ នភា្ទូវៅថនទំនាស់ និងការោក់្ ន័្ធនរឹងទំនាស់តា្

តំបនស់ហគ្ន ៍ ៉នបញ្ហា ដូចជា  ពបជា្លរដ្ឋ្និទាន់

ទទួលបានបណ័្ណ ក្្មសិទ្ធិ្ីការចុរះវាស់ខេងដី  វសនាើសំុខក

សព្រួលវហដ្្ឋ រចនាស្្ន័្ធ (ផ្ូេ លូ ពបឡាយ) សំុជួយ�វដ្រះ-

ពស្យបញ្ហា ទរឹកស្្អ តវៅរដូេពបាងំ បញ្ហា អគគាិសនី បញ្ហា ខដន

ជព្កសតវាថព្តាថត វសនាើសំុជួយ�ស្ងសងទ់ីស្នា កក់ារនគរ-

គណៈក្្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួអាជាញ ្រវែតតេព្រះសីហនុ

អាជាញ ្រវែតតេព្រះសីហនុជូនេត្ថុអនុសសាេរយីដល់គណៈក្្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា
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បាល បោុសតេិ៍រដ្ឋបាលសង្កា ត ់បញ្ហា កំណតព់្ំពបទល់រដ្ឋបាល

រវាងពករុងវែ្រភូ្និទា និងពករុង្ណ្លសី៉ ែវារះ្ននតេអីនុរក្ស

្ន្ធនាគ្រ វៅពក្ ពកឡាប ជ្ ី ស៉្រកនាុងការយិល័យ និង

្វ្យាបាយកនាុងការដរឹកជ ជ្ូ នជនជាប�ុ់ំ  អគ្រសព៉បដ់្ក់

ជនជាប�ុ់ំ ការផគាតផ់គាងសំ់វលៀកបំោកអ់នាកជាប�ុ់ំ ៉នការ

យឺតយោ េ បនទាបជំ់នួបរវាងវ្ធាេ ីនិងជនជាប�ុ់ំ ឧបករណ៍

កនាុងការវសុើបអវងកាតវរឿងកតេី៉នការែវារះខ្ត  សំុ្វន្ឿនការ

វ វ្ាៀលដី្ន្ធនាគ្រស្ថិតកនាុងអនុពករឹត្យវលែ៨០សតេី្ី  ខដន

ជព្កសតវាថព្តាថតឱ្យបានឆ្បរ់ហ័ស  ្ ិបាកប ជ្ូ នដីកា 

តា្ថពបសណីយ ៍តា្អាជាញ ស្លា តា្ពកឡាប ជ្ ី។

ឯកឧតតេ្  មខៀវ  ្ ុត  ពបធានសតេីទីគណៈក្្មការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានជព៉បអំ្ីវគ្លបំណងថនដំវណើ រវបសក-

ក ្្មរបស់គណៈក្្មការ និងបានវាយតថ្្ែស់្ចវំោរះវសច-

កតេីរាយកាណ៍របស់អាជាញ ្រវែតតេទាងំ្ីរ ខដលបានវលើកវេើង

អំ្ ីការែិតែំពបរឹងខពបងអនុេតតេការង្ររបស់ែួ្ន ជា្ិវសស

ការអនុេតតេចបាប ់ការវដ្រះពស្យទំនាស់វព្ពប្ន័្ធតុលាការ

និងការផតេល់្េកិា្ីថានា កជ់ាតិសព៉បដ់ំវណើ ការ និងអភេិឌ្ឍន៍

្ន្ធនាគ្រ  វដើ្្ធីានាកនាុងការអនុេតតេសិទ្ធិអនាកជាប�ុ់ំ  ការ

វដ្រះពស្យោក្យបណតេរឹ ងរបស់ពបជា្លរដ្ឋ បញ្ហា លំបាក 

និងសំណូ្្រនានា ខដលអាជាញ ្ររដ្ឋបាលវែតតេទាងំ្ីរ បាន

ជួបពបទរះកនាុងការអនុេតតេការង្រនាវ្លកន្ងវៅ។

វៅកនាុងជំនួបនី្យួៗវនារះ  គណៈពបតិភូបានជំរុញឱ្យ

អាជាញ ្រ បនតេែិតែំអនុេតតេការង្រោក់្ ន័្ធនរឹងការវដ្រះពស្យ

េវិាទវព្ពប្ន័្ធតុលាការ  ការវដ្រះពស្យទំនាស់វៅថានា ក់

ពសរុក ពករុងប ជ្ូ ន្កថានា កវ់ែតតេ និងការង្រអនុេតតេចបាបខ់ដល

បានចូលជា្រ៉ន វដើ្្វី វ្ាើយោ ងណាផតេល់វសវាខផនាកចបាប ់

និងវសវាវផ្សងៗជូនពបជា្លរដ្ឋឱ្យកានខ់តល្អពបវសើរខ្្

វទៀត។

វព្្ីជំនួបជា្យួនរឹងអាជាញ ្រវែតតេទាងំ្ីរ គណៈពបតិភូ

បានអវ ជ្ ើញស្តេ បប់ទបង្ហា ញ  និងទស្សនកិច្ចវារអីគគាិសនី
តាថត ស្ថិតកនាុងពសរុកបុទុ្ស្គរ វែតតេវការះកុង៕

   (អត្ថបទ និងរូបភា្៖ វលាក គរឹ្ សិទ្ធី) 

គណៈក្្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាជូនេត្ថុអនុសសាេរយីដល់អាជាញ ្រវែតតេវការះកុង

គណៈក ្្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួអាជាញ ្រវែតតេវការះកុង
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កាល្ីថ្ងៃទី១១ ដល់ទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-
ក្្មការវសដ្ឋកិច្ច ហិរ ញ្ា េត្ថុ ្នាគ្រ និងសេនក្្មថនព រ្ឹទ្ធ-
សភា (គណៈក្្មការទី២) ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ ជា ជេដ្ឋ
ពបធានគណៈក ្្មការ បានអវ ជ្ ើញជួប្ិភាកសាការង្រជា-
្យួនរឹងថានា កដ់រឹកនាអំាជាញ ្ររដ្ឋបាលវែតតេបនាទា យ៉នជយ័
្នទារីោក់្ ន័្ធ ពករុ្ពបរឹកសាពសរុក �ំុ និងអងគាការ្និខ្នរដ្្ឋ -
ភបិាល (NGOs) វៅវែតតេបនាទា យ៉នជយ័ វដើ្្វីឈវាងយល់
អំ្ី ការអនុេតតេ្េកិា ការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន និងការផតេល់វសវា
ស្ធារណៈ វៅថានា កវ់ពកា្ជាតិ។

កនាុងដំវណើ រវបសកក្្មរបស់គណៈក ្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា
វៅទរឹកដីវែតតេបនាទា យ៉នជយ័ ៉នវគ្លបំណងវឈវាង-
យល់ និងពប្ូល្ត័៌៉ នអំ្ី ការអនុេតតេវគ្លនវយបាយ
កំខណទព្ងេ់ ិ្ ជ្ឈការ និងេសិហ្ជ្ឈការ ការអនុេតតេលទ្ធិ
ពបជា្ិបវតយ្យ វៅថានា កវ់ពកា្ជាតិ វដ្យវផ្តេ តវលើ ការ-
អភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ នថានា កវ់ពកា្ជាតិ ការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី ការ

ពគបព់គងរដ្ឋបាលរាជធានី វែតតេ ពករុង ពសរុក ែណ្  ចបាប់
សតេី្ី ការពគបព់គងរដ្ឋបាល �ុំ សង្កា ត ់ការអនុេតតេ្េកិាថានា ក់
វពកា្ជាតិ (ទទួល-ទូទាត)់ ការកស្ងគវព៉ងអភេិឌ្ឍ
្ូលដ្្ឋ ន ការវពបើពបាស់្ូលនិ្ិសង្កា ត ់(រជជវទយ្យបុវរពប-
ទាន) បញ្ហា ពបឈ្ ស្ត្ថភា្កនាុងការកស្ង និងអនុេតតេ
គវព៉ងអភេិឌ្ឍថានា កព់ករុង ពសរុក ែណ្ �ុំ សង្កា ត ់ព្្ទាងំ
ការបូកសរុបលទ្ធផលការង្រអភឌិ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន ការ្ពងរឹង
ស្ត្ថភា្កនាុងការពប្ូលចំណូល វដើ្្អីភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន
និងការកាតប់ន្ថយភា្ពកីពក ការវ វ្ាើពបតិភូក្្មអំណាច្ី
រដ្ឋបាលថានា កជ់ាតិ ្ករដ្ឋបាលថានា កវ់ពកា្ជាតិ  ការអនុេតតេ
វគ្លនវយបាយភូ្  ិ�ុំ៉ នសុេត្ថភិា្ និងការផតេល់វសវា
ស្ធារណៈ ព្្ទាងំការចូលរួ្ អភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ នរបស់អងគា-
ការ្និខ្នរដ្្ឋ ភបិាល (NGOs)។

កនាុងឱកាសវនារះ គណៈក ្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  ដរឹកនាវំដ្យ
ឯកឧតតេ្ ជា ជេដ្ឋ ពបធានគណៈក ្្មការ បានអវ ជ្ ើញជួប

គណៈក្្មការទតី២បពឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំពតី ការអ្រុវតតេថវិកា
ការអភិវឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ្រ ្រិងការ្តេលម់សវាសាធារណៈ មៅមខតតេ្រនាទា យម្រជ័យ

គណៈក ្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រវែតតេបនាទា យ៉នជយ័

គណៈក្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួអាជាញ ្រវែតតេបនាទា យ៉នជយ័
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្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងអាជាញ ្ររដ្ឋបាលវែតតេបនាទា យ-
៉នជយ័ ពសរុកភនាពំសរុក �ុំ វស្មៀន�ុំ និង្ននតេជីំនាញោក់្ ន័្ធ
ព្្ទាងំជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពបជា្លរដ្ឋ 
វៅសហគ្នផ៍លិតសូពតខែ្មរ (ភូ្ ិ្ យួផលិតផល្យួ)
និង្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងតំណាងអងគាការ្និខ្នរដ្្ឋ -
ភបិាល(NGOs) ។

វពកាយ្ីស្តេ បវ់សចកតេរីាយការណ៍របស់អាជាញ ្រវែតតេ និង
ភាគោីក់្ ន័្ធរចួ្ក ឯកឧតតេ្ ជា ជេដ្ឋ ពបធានគណៈ-
ក ្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានខ្្ងនូេការវកាតសរវសើរ និង
វាយតថ្្ែ្ស់ចវំោរះ ថានា កដ់រឹកនារំដ្ឋបាលវែតតេ និងភាគីោក-់
្ន័្ធទាងំអស់ ខដលបានែិតែំពបរឹងខពបងវ្វាើការអភេិឌ្ឍវលើ
ពគបេ់ស័ិយ ជា្ិវសសការង្រេ ិ្ ជ្ឈការ និងេសិហ្ជ្ឈការ
កដូ៏ចជាការជួយ�ពបជា្លរដ្ឋបានយោ ងល្អ វដ្យអនុេតតេន៍
តា្វគ្លនវយបាយយុទ្ធស្នសតេចតុវកាណរបស់រាជរដ្្ឋ -
ភបិាលក្្ុជា ខដល៉នសវ្តេចវតវជា ហ៊ុន សែន ជា
ពប្ុែ បានខណនាឱំ្យ្ននតេីរាជការទាងំអស់ែិតែំបវព្ើពបជា-
្លរដ្ឋវទវាដង។

ឯកឧតតេ្ ជា ជេដ្ឋ កប៏ានវលើកទរឹកចិតតេដល់ពគបភ់ាគី
ោក់្ ន័្ធ សូ្បនតេយកចិតតេទុកដ្កក់នាុងការង្របនតេវទៀត។
ចខំណកបញ្ហា ពបឈ្ សូ្ពគបភ់ាគោីក់្ ន័្ធទាងំអស់ ពតរូេ
ចូលរួ្ ជួយ�វដ្រះពស្យឱ្យបានទានវ់្លវេលា វដើ្្ឱី្យ
វែតតេ៉នលទ្ធភា្វ្ញវលញ កនាុងការបំវ្ញភារកិច្ចបវព្ើ
ពបជា្លរដ្ឋ និងផលពបវយជនរ៍បស់ពបវទសជាតិ៕
 (អត្ថបទ និងរូបភា្៖ វលាក អ៊ាុក បោូលីន)

គណៈក្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ជួបសេនាការជា្យួតំណាងអងគាការ្និខ្នរដ្្ឋ ភបិាល(NGOs)វែតតេបនាទា យ៉នជយ័

គណៈក្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួតំណាងអងគាការ្និខ្នរដ្្ឋ ភបិាល

គណៈក ្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា្ិភាកសាការង្រជា្យួអាជាញ ្រពសរុក �ុំ វស្មៀន�ុំ និង្ននតេីវែតតេបនាទា យ៉នជយ័
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្ីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈក្្មការ

កិច្ចការបរវទស សហពបតិបតតេកិារអនតេរជាតិ វោសនាការ 

និង្ត័៌៉ ន ថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈក ្្មការទី៥) ដរឹកនាវំដ្យ

វលាកជំទាេ ទតី ្រូោ៉ា សុតី ពបធានគណៈក ្្មការ បានអវ ជ្ ើញ

ជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញ ្រវែតតេវសៀ្រាប វដើ្្វីឈវាង-

យល់អំ្ី ការអនុេតតេចបាបអ់វនាតេ ពបវេសន ៍និងការផ្ស្វាផសាយ

្ត័៌៉ ន ព្្ទាងំការអនុេតតេការង្រវផ្សងៗរបស់វែតតេ វៅ

ស្លពបជុំស្លាវែតតេវសៀ្រាប។

កនាុងឱកាសជួប្ិភាកសាវនារះ ឯកឧតតេ្ លតី សរំទិ្ធ អភ-ិ

បាលរងវែតតេវសៀ្រាប  បានវ វ្ាើវសចកតេីរាយការណ៍អំ្ ី 

ទីតាងំភូ្ សិ្នសតេ ស្្ថ នភា្សនតេិសុែ សណាតេ បធ់ានា ប ់ការ

ផតេល់វសវាស្ធារណៈ ការង្រសងគា្ េស័ិយកសិក ្្ម ការ

កស្ងវហដ្្ឋ រចនាស្្ន័្ធរបស់វែតតេ។ ទនទារឹ្គ្នា វនារះខដរ 

អាជាញ ្រវែតតេ និង្នទាីរោក់្ ន័្ធ កប៏ានជព៉បជូនគណៈក្្ម-

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា អំ្ីការអនុេតតេការង្រកនាុងកិច្ចសហការ

ជា្យួនរឹង្នទារីជំនាញ ដូចជាការពគបព់គងជនអវនាតេ ពបវេសន ៍

វដ្យខផ្អកតា្ចបាប ់និងលិែិតបទដ្្ឋ នគតិយុតតេវផ្សងៗ 

រដ្ឋបាលវែតតេបានអនុេតតេបានយោ ង្ុងឺ ោ៉ តច់ំវោរះជនអវនាតេ -

ពបវេសន ៍ខដលកំ្ុងស្នា កវ់ៅពបកបអាជីេក ្្មកនាុងទរឹកដីវែតតេ

វសៀ្រាប និងបានវ វ្ាើការដកហូតឯកស្ររដ្ឋបាលក្្ុជា

្និពបពកតី ខដលជនបររវទសកំ្ ុងកានក់ាប ់វពបើពបាស់

ែុសចបាប ់វដើ្្សំុីពបកាសទទួលស្គា ល់ និងបណ័្ណ ស្នា កវ់ៅ

អចិថននតេយ ៍វហើយោក់្ ន័្ធនរឹងការង្រអ្ិការកិច្ចហត្្ថ ល-

ក ្្មបរវទស ពករុ្ការង្របានចុរះពតរួត្ិនិត្យតា្ សហពគ្ស 

ពគរឹរះស្្ថ ន និងទីតាងំអាជីក ្្មកនាុងវែតតេវសៀ្រាប ចំវោរះការ

ពគបព់គងពប្ន័្ធផ្ស្វាផសាយ្ត័៌៉ នរបស់វែតតេ ៉នដូចជា៖ 

គណៈក្្មការទតី៥បពឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំពតី ការអ្ុរវតតេចបា្់រអមនាតេ ប្រមវស្៍រ 
្ិរងការ្សេពវេ្សាយព័តម៌្រ មៅមខតតេមសៀ្ោ្រ

គណៈក ្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រវែតតេវសៀ្រាប

គណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួអាជាញ ្រវែតតេវសៀ្រាប
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ស្្ថ នីយេទិ្ុយ ទូរទស្សន ៍កាខសត ទស្សនាេដតេី និងការផ្ស្វា-

ផសាយតា្ Facebook ជាវដើ្។

បនាទា ប់្ ីបានស្តេ បវ់សចកតេរីាយការណ៍របស់អាជាញ ្រវែតតេ

រចួ្ក វលាកជំទាេ ទតី ្រូោ៉ា សុតី ពបធានគណៈក្្មការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា បានជព៉បជូនអំ្ ី វគ្លបំណងថនដំវណើ រ

វបសកក្្មរបស់គណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា និងបានវាយ

តថ្្ែស់្ចំវោរះអាជាញ ្រវែតតេ ខដលបានែិតែំបំវ្ញការង្រ

តា្តួនាទី ភារកិច្ចរបស់ែ្ួន កនាុងការផតេល់វសវាជូនពបជា-

្លរដ្ឋបានយោ ងល្អពបវសើរ។ ចវំោរះបញ្ហា ពបឈ្ និង

សំណូ្្ររបស់វែតតេ គណៈក ្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភានរឹងរាយ-

ការណ៍ជូនគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថននតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា ពកសួង 

ស្្ថ បន័ោក់្ ន័្ធ វដើ្្ី្ ិនិត្យ្ិចារណា និងចាតេ់ធិានការ

វដ្រះពស្យតា្លទ្ធភា្ខដលអាចវ វ្ាើវៅបាន។

វព្្ីជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញ ្រវែតតេ គណៈពបតិភូ

គណៈក ្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ានអវ ជ្ ើញជួបសំវណរះ-

សំណាល និង្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងអាជាញ ្រពករុង និង

សង្កា តចុ់ងវ�នាៀស វដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ ី ការពគបព់គងជន

បរវទសខបបអវនាតេ ពបវេសន ៍ខដលកំ្ ុងរស់វៅតា្ដង

ទវន្ស្ប ខដលស្ថិតកនាុងពករុងវសៀ្រាប វែតតេវសៀ្រាប៕ 

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

គណៈក ្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រសង្កា តចុ់ងវ�នាៀសវែតតេវសៀ្រាប

គណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួស្លាសង្កា តចុ់ងវ�នាៀស

គណៈក ្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភាអវ ជ្ ើញទស្សនកិច្ចវៅការយិល័យអវនាតេ ពបវេសនវ៍ៅតា្ដងទវន្ស្បវែតតេវសៀ្រាប
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គណៈក្្មការទតី៦បពឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំពតី ការអ្រុវតតេចបា្រ់ 
្រិងការមដ្ះបសាយវិវាទកនាងុ ្រិងមបរៅប្រព័្រ្ធតុលាការ មៅភូ្ិភាគទតី៥

្ីថ្ងៃទី១ ដល់ទី៧ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈក្្មការនីតិ-
ក្្ម និងយុតតេិ្្ថ៌នព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈក្្មការទី៦) ដរឹកនាំ
វដ្យឯកឧតតេ្ អ៊ុក ្ុ៊រ្រមឈឿ្រ ពបធានគណៈក្្មការ 
បានអវ ជ្ ើញចុរះវឈវាងយល់អំ្ ី េធិានទាងំឡាយថនការ
អនុេតតេចបាប ់និងការវដ្រះពស្យេវិាទកនាុង និងវព្ពប្ន័្ធ
តុលាការ វៅវែតតេតាខកេ វែតតេខកប និងវែតតេកំ្ត។

កនាុងដំវណើ រចុរះវឈវាងយល់វនរះ គណៈក ្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធ-
សភាបានជួបសំវណរះសំណាល និង្ិភាកសាការង្រជា្យួ
នរឹងអាជាញ ្រវែតតេ តុលាការ និងអយ្យការអ្តុលាការ អាជាញ -
្រ៉នស្ត្ថកិច្ច ្នទាីរជំនាញោក់្ ន័្ធ និងស៉ជិក ស៉-
ជិកាពករុ្ពបរឹកសាពសរុក ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ វស្មៀន�ុំ។

ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ្រ៊ុ្រមឈឿ្រ ពបធានគណៈក្្មការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភាបានជព៉បអាជាញ ្រវែតតេទាងំបីវនារះ អំ្ ីវគ្ល
បំណងថនការចុរះបវំ្ញវបសកក្្មរបស់គណៈក ្្មការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា គឺវដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ ី ការវដ្រះពស្យេវិាទកនាុង
និងវព្ពប្ន័្ធតុលាការ ខដលវផ្តេ តវលើ៖ គណៈក ្៉ម ្ិការ
វដ្រះពស្យទំនាស់របស់ពករុ្ការង្រវដ្រះពស្យេវិាទ
វផ្សងៗ ព្្ទាងំេ ិ្ ីផ្សរះផសាវលើការខលងលរះ កដូ៏ចជាអវំ ើ្
ហិងសាកនាុងពគរួស្រ ការបងកាជាស្រេនតេរបស់ពបជា្លរដ្ឋ គឺ

ទំនាស់អំ្ីបរហិាវករ តេិ៍ ការបងការបសួស្នា ្តូចតាច និងទំនាស់
អំ្ី ការជោំកព់បាកជ់ាវដើ្ វហើយកវ៏ៅ៉នទំនាស់ដី្្ី។ 
គណៈក្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាកវ៏ឈវាងយល់អំ្ ី ការអនុេតតេ
ចបាប ់និងការវដ្រះពស្យទំនាស់វៅថានា កព់សរុក ពករុង ប ជ្ូ ន
្កថានា កវ់ែតតេ ការយិល័យពបជា្លរដ្ឋ ការវដ្រះពស្យ
ទំនាស់ដី្្ីរបស់គណៈក្្មការសុរវិយដី ការផ្ស្វាផសាយ
ចបាប ់និងការអនុេតតេពក្ព្ហ្មទណ្ ពក្នីតេិ ិ្ ីព្ហ្មទណ្
របស់នគរបាល កងរាជអាេុ្ហត្ថ ព្្ទាងំភានា កង់្រស្ធា-
រណៈដថទវទៀត ខដលចបាបវ់ដ្យខេកពបគល់អំណាចឱ្យ

គណៈក ្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រវែតតេតាខកេ

គណៈក ្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួស្លាដំបូងវែតតេតាខកេ

គណៈក្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រវែតតេខកប
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វ វ្ាើការ្ិនិត្យបទវល្មើសទាកទ់ងនរឹងេស័ិយជំនាញរបស់ែួ្ន
ព្្ទាងំស្តេ បនូ់េសំណូ្្រអំ្ ីចបាប ់និងលិែិតបទដ្្ឋ ន
គតិយុតតេនានាផងខដរ។

វៅកនាុងជំនួបនី្យួៗ រដ្ឋបាលវែតតេ តុលាការ ្ នទាីរជំនាញ
ោក់្ ន័្ធ និងអាជាញ ្រ៉នស្ត្ថកិច្ច បានវ្វាើវសចកតេីរាយ-
ការណ៍អំ្ី សភា្ការណ៍រួ្ ទូវៅ និងេឌ្ឍនភា្រកីចវព្ើន
ព្្ទាងំលទ្ធផលការង្រសំខ្ន់ៗ  ខដលរដ្ឋបាលវែតតេ
សវព្ចបាននាវ្លកន្ងវៅ និងខផនការទិសវៅអនុេតតេ
បនតេ ព្្ទាងំបញ្ហា ពបឈ្ និងសំណូ្្រ្យួចំនួន ជូន
គណៈក្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្វី្វាើការ្ិនិត្យ និងោនំាំ
សំណូ្្រទាងំអស់វនរះ ជូនពកសួង ស្្ថ បន័ោក់្ ន័្ធ វដើ្្ី
រកដំវណារះពស្យ។ 

បនាទា ប់្ ីបានស្តេ បនូ់េវសចកតេរីាយការណ៍ពគបភ់ាគីោក-់
្ន័្ធរចួ្ក ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ្រ៊ុ្រមឈឿ្រ ពបធានគណៈក ្្ម-
ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បានខ្្ងនូេការវកាតសរវសើរ និងវាយ
តថ្្ែ្ស់ចវំោរះរដ្ឋបាលវែតតេ និងភាគីោក់្ ន័្ធ ខដលបាន
ែិតែំពបរឹងខពបងសវព្ចការង្របានជាខផ្ផ្កា ល្អពបវសើរកនាុង
ការចូលរួ្ ចំខណកជួយ�ដល់អាជាញ ្រ៉នស្ត្ថកិច្ចចំណុរះ
វែតតេទាងំបី កនាុងដំវណើ រការផុតេល់វសវាខផនាកចបាប ់និងពប្ន័្ធ
យុតតេិ្្ឱ៌្យកានខ់តល្អពបវសើរជូនពបជា្លរដ្ឋ។

ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ្ុ៊រ្រមឈឿ្រ បានផ្តេ វំផញើវៅពគបភ់ាគី
ោក់្ ន័្ធទាងំអស់ ពតរូេែិតែំពបរឹងខពបងចូលរួ្ វដ្រះពស្យ
នូេរាល់បញ្ហា ពបឈ្ទាងំឡាយខដលវកើត៉នវេើង វដើ្្ី
្ិចារណារកគន្រឹរះវដ្រះពស្យបញ្ហា ពបឈ្ទាងំអស់ឱ្យ
ទទួលបានលទ្ធផលកានខ់តល្អខ្្វទៀត។ ជា្ិវសស្ពងរឹង
និងវលើកក្ស់្ស្្ម រតីថានា កវ់ពកា្ជាតិ ជួយ�ផ្ស្វាផសាយ និង
អបរ់ខំផនាកចបាបដ់ល់ពបជា្លរដ្ឋឱ្យ្ួកគ្តក់ានខ់តយល់
ដរឹង និងចូលរួ្ អនុេតតេចបាបប់ានពតរឹ្ពតរូេ ៉ នពបសិទ្ធភា្ 

៉នជវំនឿទុកចិតតេវលើពប្ន័្ធចបាប ់និងតុលាការ។
ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ្រ៊ុ្រមឈឿ្រ បានបញ្ជ កថ់ា ការបំភ្រឺបស់

ភាគីោក់្ ន័្ធទាងំអស់ និងបញ្ហា ទាងំឡាយខដលទទួលបាន
្ីដំវណើ រវបសកក ្្មនាវ្លវនរះ  អាចជួយ�ឱ្យគណៈក្្មការ
៉ន្ូលដ្្ឋ នកានខ់តចបាបល់ាស់  កនាុងការរួ្ ចខំណកជួយ�
ជំរុញដល់ការកខំណទព្ងសីុ់ជវពរៅវលើពប្ន័្ធយុតតេិ្្ ៌ឱ្យ
ទទួលបានលទ្ធផលកានខ់តល្អពបវសើរ  រវាងថានា កជ់ាតិ និង
ថានា កវ់ពកា្ជាតិ៕

(អត្ថបទ និងរូបភា្៖ វលាក អ៊ាុក បោូលីន)

គណៈក ្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រពសរុក �ុំ វស្មៀន�ុំ វែតតេខកប

គណៈក ្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រវែតតេកំ្ត

គណៈក ្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួស្លាដំបូងវែតតេកំ្ ត
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កាល្ីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
គណៈក្្មការអបរ់ ំយុេជន កីឡា ្ ្្មការ ស្សនា េប្្្៌
េចិិពតសិល្ៈ និងវទសចរណ៍ ថនព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈក្្មការ
ទី៧)  ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្  ្៉ាុ្  ជឹ្ហ៊ុយ  ពបធាន
គណៈក ្្មការ បានអវ ជ្ ើញជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹង
អាជាញ ្រ  ពករុ្ពបរឹកសាវែតតេ  និង្នទារីោក់្ ន័្ធ  ដរឹកនាវំដ្យ
ឯកឧតតេ្ លតី សរំទិ្ធ អភបិាលរង ថនគណៈអភបិាលវែតតេ
វសៀ្រាប វដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ ី ការេេិតតេរកីចវព្ើន និងការ
អនុេតតេចបាបោ់ក់្ ន័្ធនរឹងេស័ិយជាស្ត្ថកិច្ចរបស់គណៈ
ក្្មការ វៅស្លពបជំុស្លាវែតតេវសៀ្រាប។

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ លតី សរំទិ្ធ អភបិាលរង ថន
គណៈអភបិាលវែតតេវសៀ្រាប បានជព៉បជូនគណៈពបតិភូ
ថា វែតតេវសៀ្រាប៉នពគរឹរះស្្ថ នសិកសារដ្ឋ និងឯកជនសរុប
៉នចំនួន១.១៨៥កខនង្ កនាុងវនារះ៉ន្វតតេយ្យសិកសាចំនួន
៥០៣កខនង្ បឋ្សិកសាចំនួន ៥៣៨កខនង្ អនុេទិយាល័យ

ចំនួន៩០កខន្ង េទិយាល័យចំនួន៤៤កខន្ង សកលេទិយាល័យ
ចំនួន៧កខនង្ ស្លាគរុវកាសល្យ និងេពិកិត្យការវែតតេ៉ន
ចំនួន១កខន្ង ៉ នវលាកពគរូ និងអនាកពគរូសរុបចំនួន១១.៧៥៣
នាក ់(ពសី ៦.៧១៣នាក)់។ អវាីខដលគួរឱ្យកតស់ គ៉ា ល់វនារះ 
កនាុងឆ្នា ២ំ០១៩វនរះ វែតតេវសៀ្រាប៉នសិស្សពបេងជាប់
និវទទាសA ចំនួន៣៨នាក ់ខដលជាចំណាតថ់ានា កែ់្ស់បនាទា ប់
្ីរាជធានីភនាវំ្ញ។

ចំខណកឯេស័ិយ្ ្្មការ និងកិច្ចការស្សនាេញិ គឺ៉ន
សនទាុរះរកីចវព្ើនគួរឱ្យកតស់ គ៉ា ល់ វដ្យវែតតេវសៀ្រាប៉ន
េតតេព្រះ្ុទ្ធស្សនាទាងំ្ីរគណៈចំនួន២៤៨េតតេ (គណៈ-
្្្មយុតតេិកនិកាយចំនួន៨េតតេ) និងអាពស្ចំនួន២១កខន្ង។ 
រឯីេស័ិយេប្្្ ៌និងសិល្ៈ ក៏៉ នការរកីចវព្ើនគួរជាទី
វ៉ទនផងខដរ។ កនាុងវនារះ វែតតេវសៀ្រាប ៉ នពករុ្សិល្ៈ
្ហាជន (របាបំុរាណ របាពំបថ្ណី េងវ់ភ្ងបុរាណ) ចំនួន
៣២ពករុ្ សិល្ករ សិល្ការនិី សរុបចំនួន ១.២០០នាក ់

គណៈក្្មការទតី៧បពឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយល ់្ិរងប្រ្ូលព័តម៌្រ ទាក់ទង្រឹង
វិសយ័ជាស្ត្កិច្ចរ្រសខ់្ួ្រ មៅមខតតេមសៀ្ោ្រ

គណៈក្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួអាជាញ ្រវែតតេវសៀ្រាប

គណៈក្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួអាជាញ ្រវែតតេវសៀ្រាប
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ខដលកំ្ ុងបវព្ើការ និងពបកបអាជីេក្្មវលើេស័ិយសិល្ៈ
ជូនវភញៀេជាតិ-អនតេរជាតិយោ ងសក្្មវៅតា្បណាតេ វរាង
្វហាពស្ សណា្ឋ គ្រ និងវភាជនីយដ្្ឋ នជាវពចើនកខនង្
នាវ្លរាពតី។

សព៉បេ់ស័ិយវទចរណ៍ ឯកឧតតេ្ លតី សរំទិ្ធ បានបញ្ជ ក់
ថា វែតតេវសៀ្រាប គឺជាតំបនវ់ទសចរណ៍ពបេតតេិស្នសតេ ខដល
រាជរដ្្ឋ ភបិាលបានចាតទុ់កជាតំបនប់ោូលវសដ្ឋកិច្ចទី២ ថន
ការអភេិឌ្ឍេស័ិយវទសចរណ៍របស់ជាតិ វដ្យវហតុថា វែតតេ
៉នរ្ណីយដ្្ឋ នអងគារ ខដលជាស្្តតេិវបតិកភណ្្ិភ្-
វលាក ពបកបវដ្យតថ្្អច្ឆរយិ ព្្ទាងំ៉នតំបនវ់ទស-
ចរណ៍ពបេតតេិស្នសតេ្្្មជាតិវផ្សងៗវទៀត ដូចជា ទរឹកធ្ាក់
ភនាគូំខលន និងបរឹងទវន្ស្បជាវដើ្។ល។ ទនទារឹ្នរឹងការ
រកីចវព្ើនរបស់វែតតេ វៅ៉នកិច្ចការង្រជាវពចើនវទៀត
ខដលពតរូេអនុេតតេ និងបនតេែិតែំវដ្រះពស្យនូេរាល់បញ្ហា
ពបឈ្្យួចំនួន ខដលទា្ទារឱ្យពគបស់្្ថ បន័ោក់្ ន័្ធ 
បនតេចូលរួ្ វដ្រះពស្យ ឱ្យពសបតា្ក្្មេ ិ្ ីនវយបាយ និង
យុទ្ធស្នសតេចតុវកាណដំណាកក់ាលទី៤ របស់រាជរដ្្ឋ ភ-ិ
បាលក្្ុជា សំវៅវលើកក្្ស់ការអភេិឌ្ឍរបស់វែតតេ ឱ្យបាន
កានខ់តរកីចវព្ើនខ្្វទៀត។

ឯកឧតតេ្ ្៉ាុ្ ជឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណៈក្្មការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា បានវាយតថ្្ែស់្ចវំោរះថានា កដ់រឹកនាវំែតតេ ក៉្ងំ
ពបដ្បអ់ាេុ្ និង្នទាីរជំនាញោក់្ ន័្ធ ខដលបានែិតែំពបរឹង-
ខពបងកនាុងការបំវ្ញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ែ្ួនយោ ងសក្្មកនាុង
ការជ្នារះរាល់ការលំបាក និងបញ្ហា ពបឈ្នានា កនាុងដំវណើ រ-
ការជំរុញវល្ឿន ថនការអភេិឌ្ឍវែតតេឱ្យ៉នការរកីចវព្ើន។ 
ចំវោរះបញ្ហា ពបឈ្  វៅ៉នអាជាញ ្រវែតតេគប្បីនតេវដ្រះ-
ពស្យជាជំហានៗ  កនាុងការអនុេតតេយុទ្ធស្នសតេចតុវកាណ
ដំណាកក់ាលទី៤ របស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល នីតិកាលទី៦  ថនរដ្ឋ-

សភា កនាុងវនារះពតរូេធានាការោរសនតេិភា្ សនតេិសុែ សណាតេ ប-់
ធានា បស់្ធារណៈ ជំរុញកំវណើ នវសដ្ឋកិច្ចតា្តួនាទីភារកិច្ច  
វលើកក្្ស់ការបណតេុ រះបណាតេ ល្នធាន្នុស្ស ខដលជា
បញ្ហា អាយុជីេតិជាតិ និងអនុេតតេនវ៍គ្លនវយបាយខក
ទព្ងសីុ់ជវពរៅ “ អភបិាលកិច្ចល្អ ” ជា្វ្យាបាយជំរុញ
ឱ្យ៉នការវជឿទុកចិតតេ ស្្គគាភីា្ទូលំទូលាយ និងេឌ្ឍន-
ភា្សងគា្។

កនាុងដំវណើ របវំ្ញវបសកក្្មវលើទរឹកដីវែតតេវសៀ្រាប 
គណៈពបតិភូគណៈក្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  កប៏ានអវ ជ្ ើញ
ជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងអាជាញ ្រជាតិអប្សរា  វដើ្្ី
វឈវាងយល់អំ្ ីការេេិតតេរកីចវព្ើន ោក់្ ន្ធនរឹងេស័ិយសិល្ៈ 
េប្្្ ៌និងេស័ិយវទចរណ៍ ព្្ទាងំបញ្ហា ពបឈ្ និង
សំណូ្្រនានា ខដលអាជាញ ្រអប្សរាបានជួបពបទរះកនាុង
ការអនុេតតេការង្ររបស់ែ្ួននាវ្លកន្ង្ក វៅ្ជ្ឈ-
្ណ្លអាជាញ ្រជាតិអប្សរា ស្ថិតវៅពសរុកពបាស្ទបាគង
វែតតេវសៀ្រាប៕

(អត្ថបទ៖វលាក នុត សច្ចៈ និងរូបភា្ ៖ វលាក គរឹ្ សិទ្ធី)

គណៈក ្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា្ិភាកសាការង្រជា្យួអាជាញ ្រជាតិអប្សរា

គណៈក្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួអាជាញ ្រជាតិអប្សរា
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កាល្ីថ្ងៃទី១០ ដល់ទី១៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-
ក្្មការសុខ្ភបិាល សងគា្កិច្ច អតីតយុទ្ធជន យុេនីតិស្្ទា
ការង្រ បណតេុ រះបណាតេ លេជិាជ ជីេៈ និងកិច្ចការនារ ីថនព រ្ឹទ្ធ-
សភា(គណៈក ្្មការទី៨)  ដរឹកនាវំដ្យវលាកជំទាេ  មាន
ែំអាន ពបធានគណៈក ្្មការ បានអវ ជ្ ើញជួប្ិភាកសា
ការង្រជា្យួនរឹងអាជាញ ្រវែតតេព្រះេហិារ និងវែតតេវសៀ្រាប
វដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ ីសុែភា្ស្ធារណៈ។

វៅកនាុងវនារះ អាជាញ ្រវែតតេព្រះេហិារ និងវែតតេវសៀ្រាប 
បានជព៉បជូនគណៈពបតិភូអំ្ី ស្្ថ នភា្ទូវៅរបស់វែតតេ
សភា្ការណ៍សនតេិសុែ សណាតេ បធ់ានា ប ់េស័ិយសុខ្ភបិាល
េស័ិយការង្រ និងបណតេុ រះបណាតេ លេជិាជ ជេីៈ េស័ិយសងគា្កិច្ច
អតីតយុទ្ធជន និងយុេនីតិស្្ទា េស័ិយការង្រ ្នទាីរវ្ទ្យ
និង្នទារីជំនាញជំុេញិវែតតេ ៉ នការែវារះខ្ត្នធាន្នុស្ស 
ការវ វ្ាើចំណាកពសរុករបស់ពបជា្លរដ្ឋ វគ្លនវយបាយ
ភូ្ ិ�ុំ៉ នសុេត្ថិភា្ ចរាចរណ៍ឱស្ខក្ងក្ាយវៅវលើ
ទីផសារ ការអនុេតតេក ្្មេ ិ្ ីេ ិ្ ជ្ឈការ និងេសិហ្ជ្ឈការ េឌ្ឍន-
ភា្ និងបញ្ហា ពបឈ្នានា ថនការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ នវៅកនាុង
វែតតេ។

កនាុងឱកាសជួបដ្ចវ់ដ្យខេកជា្យួនរឹងអាជាញ ្រវែតតេ
ទាងំ្ីរ វលាកជំទាេ  មាន  ែំអាន  បានជព៉បជូនអំ្ ី
វគ្លបំណងថនដំវណើ របវំ្ញវបសកក្្មរបស់គណៈក្្ម-
ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា គឺវដើ្្វីឈវាងយល់ោក់្ ន័្ធនរឹងេស័ិយ
ជាស្ត្ថកិច្ចរបស់គណៈក្្មការ វដ្យវផ្តេ តវលើបញ្ហា សុែ-
ភា្ស្ធារណៈ េឌ្ឍនភា្ និងបញ្ហា ពបឈ្នានាថនការ
អភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន ព្្ទាងំសំណូ្្រនានា ខដលអាជាញ ្រ
រដ្ឋបាលវែតតេទាងំ្ីរ បានជួបពបទរះកនាុងការអនុេតតេការង្រនា

វ្លកន្ងវៅ។
វលាកជំទាេ មាន  ែំអាន បានខ្្ងនូេការវកាតសរវសើរ

និងវាយតថ្្ែ្ស់ចវំោរះការែិតែំពបរឹងខពបងរបស់អាជាញ ្រ
និងភាគីោក់្ ន័្ធ ព្្ទាងំវលើកទរឹកចិតតេដល់អាជាញ ្រ ្ ននតេី
បុគគាលិក ថន្នទាីរជំនាញោក់្ ន័្ធទាងំអស់ គប្ែីិតែំពបរឹង-
ខពបងឱ្យអស់លទ្ធភា្ កនាុងការផតេល់ និងបវព្ើវសវាស្-

គណៈក ្្មការទតី៨បពឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំពតី វិសយ័ពាក់ព័្រ្ធ្រឹងស្ត្កិច្ច
រ្រសខ់្ួ្រ មៅមខតតេបពះវិហារ ្រិងមខតតេមសៀ្ោ្រ

គណៈក ្្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រវែតតេព្រះេហិារ

គណៈក ្្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាសំវណរះសំណាលជា្យួវលាកពគរូវ្ទ្យវៅ្ណ្លសុែភា្ភនាខំដក

គណៈក ្្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួអាជាញ ្រវែតតេព្រះេហិារ
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ធារណៈ ឱ្យបានវ្ញវលញជូនពបជា្លរដ្ឋ វដ្យ៉ន
ពក្សីល្្ល៌្អ ៉នភា្ទទួលែុសពតរូេចវំោរះការង្រ
វគ្រ្តួនាទី ភារកិច្ច និង៉នព្ហ្មេហិារ្្ ៌វចរះខចករខំលក
បវងកាើននូេចំណងស្្គគាីថផទាកនាុងល្អ ៉ន្នសិការវស្្ម រះពតង ់
វយគយល់ឱ្យគ្នា វៅេញិវៅ្ក។ ជា្ិវសស ពតរូេទបស់្កា ត់
ឱ្យបាននូេការវ្វាើចរាចរណ៍ឱស្ខកង្ក្ាយ ការវបើក្នទាីរ
្យាបាល (clinic) ឬឱស្ស្្ថ នវដ្យពគរូវ្ទ្យខដលគ្្ម ន
ជំនាញចបាស់លាស់ បញ្ហា វក្មងទំវនើង ការទិញ-លក ់និង
វពបើពបាស់វពគឿងវញៀន និងបទវល្មើសវផ្សងៗ។ ចំវោរះបញ្ហា
ពបឈ្ និងសំណូ្្រនានា ខដលអាជាញ ្រវែតតេ្ំុអាច
វដ្រះពស្យបាន គណៈក្្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា នរឹងរាយ
ការណ៍ជូនគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថននតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា និងពកសួង 
ស្្ថ បន័ោក់្ ន័្ធ វដើ្្ចីាតេ់ធិានការវដ្រះពស្យឱ្យ៉ន
ពបសិទ្ធភា្ និងទានវ់្លវេលា។

កនាុងឱកាសចុរះបំវ្ញវបសកក ្្មវនារះ គណៈពបតិភូបាន
អវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពគរូវ្ទ្យ
និងពបជា្លរដ្ឋខដល្កទទួលវសវាខផនាកសុខ្ភបិាល វៅ

្ណ្លសុែភា្ភនាខំដក  ស្ថិតកនាុងភូ្ ភិនាខំដក  �ុំរ្ណីយ៍
ពសរុករវេៀង  វែតតេព្រះេហិារ និងជួបសំវណរះសំណាលជា្យួ
នរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុខពសណូយ  វស្មៀន  និងពបជា្លរដ្ឋពកីពក  
ចាស់ជរា  និងនសតេីវ្ ោ៉ យចំនួន២០ពគរួស្រ វៅ�ុខំពសណូយ
ពសរុកវាោ រនិ  វែតតេវសៀ្រាបផងខដរ៕

(អត្ថបទ និងរូបភា្៖ វលាក សួង បញ្ញា )

គណៈក្្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រវែតតេវសៀ្រាប

គណៈក្្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួអាជាញ ្រវែតតេវសៀ្រាប

គណៈក្្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា អវ ជ្ ើញសំវណរះសំណាលជា្យួពករុ្ពបរឹកសា�ំុខពសណូយ វែតតេវសៀ្រាប
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គណៈក ្្មការទតី៩បពឹទ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំពតី វិសយ័ពាក់ព័្រ្ធ
្ឹរងស្ត្កិច្ចរ្រសខ់្ួ្រ មៅមខតតេមពាធិ៍សាត់

កាល្ីថ្ងៃទី១៨ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-

ពបតិភូគណៈក្្មការស្ធារណការ ដរឹកជ ជ្ូ ន អាកាស

ចរសីុេលិ ថពបសណីយ ៍ទូរគ្នាគ្ន ៍ឧសសាហក្្ម ខរ ោ 

ថា្្ល ោណិជជក្្ម វរៀបចំខដនដី នគរូបនីយក ្្ម និង

សំណងថ់នព រ្ឹទ្ធសភា (គណៈក្្មការទី៩) ដរឹកនាវំដ្យ

ឯកឧតតេ្ គង់ សាោជ ពបធានគណៈក្្មការ បានអវ ជ្ ើញ

ជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងអាជាញ ្រវែតតេវោ្ិ៍ស្តដ់រឹកនាំ

វដ្យឯកឧតតេ្ ម ៉៉ា  ធ្ិរ្រ អភបិាល ថនគណៈអភបិាល

វែតតេវោ្ិ៍ស្ត ់ វដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ ី  េស័ិយោក់្ ន័្ធវៅ

នរឹងស្ត្ថកិច្ចរបស់គណៈក ្្មការ វដ្យវផ្តេ តវលើការអនុេតតេ

ចបាបស់តេី្ី ផ្ូេ ន្ាល់ ដវំណើ រការខចកចាយ និងទូទាតថ់្្ថា្-

្លអគគាិសនី  និងបញ្ហា ពបឈ្នានា  ខដលវែតតេបានជួប

នាវ្លកន្ងវៅ និងវ្លបច្ចុប្ននា វៅស្លពបជុសំ្លា

វែតតេវោ្ិ៍ស្ត។់

ឯកឧតតេ្  ម ៉៉ា   ធ្រិ្រ  បានជព៉បជូនគណៈពបតិភូ

អំ្ី  ស្្ថ នភា្ទូវៅរបស់វែតតេ  សភា្ការណ៍សនតេិសុែ 

សណាតេ បធ់ានា ប ់ការង្រស្ធារណការ និងដរឹកជ ជ្ូ ន ការង្រ

ស្្ថ បនាផ្ូេ្នាល់ និងសំណងសិ់ល្ការ្យ ការង្រអនុេតតេវដ្យ

កងេសិវាក ្្ម ការង្រអនុេតតេវដ្យពករុ្ហ៊ាុនស្ជីេក្្មផ្ូេស្្ន

ចិន េស័ិយខរ ោ និងថា្្ល េស័ិយឧសសាហក្្ម និងសិប្-

ក ្្ម ការង្រផលិតក្្ម អាជីេក ្្ម អងគាភា្រដ្្ឋ ករទរឹក េស័ិយ

ោណិជជក្្ម េស័ិយវរៀបចំខដនដី នគរូបនីយក ្្ម សំណង់

និងសុរវិយដី  ការចុរះប ជ្ ីដី៉ នលក្ខណៈជាពប្ន័្ធ  ការ

វដ្រះពស្យេវិាទដី្្ី េស័ិយថពបសណីយ ៍និងទូរគ្នាគ្ន៍

និងដំវណើ រការស្ងសងផ់្ូេជាតិវលែ៥៥។

កនាុងនា្គណៈក ្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា  ឯកឧតតេ្  គង់ 

សាោជ  បានផតេល់អនុស្សន ៍ និងវាយតថ្្ែ្ស់ចវំោរះ

ការែិតែំពបរឹងខពបងរបស់អាជាញ ្រវែតតេ ខដលវ្វាើឱ្យវែតតេវោ្ិ៍-

គណៈក្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួអាជាញ ្រវែតតេវោ្ិ៍ស្ត់

គណៈក្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួអាជាញ ្រពសរុកវាលខេង
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ស្ត់៉ នការរកីចវព្ើនគួរឱ្យកតស់ គ៉ា ល់ និងវលើកទរឹកចិតតេ

ដល់អាជាញ ្រ ្ននតេី បុគគាលិក ថន្នទាីរជំនាញោក់្ ន័្ធទាងំអស់

គប្ែីិតែំពបរឹងខពបងឱ្យអស់្ីលទ្ធភា្កនាុងការផតេល់  និង

បវព្ើវសវាស្ធារណៈ ឱ្យបានវ្ញវលញជូនពបជា្លរដ្ឋ

និងសងគា្ជាតិឱ្យកានខ់តពបវសើរវេើងជាងវនរះបខន្ថ្វទៀត។ 

ចវំោរះបញ្ហា ពបឈ្ និងសូ្សំណូ្្រនានា ខដលអាជាញ -

្រវែតតេ្ំុអាចវដ្រះពស្យបាន គណៈក ្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា

នរឹងរាយការណ៍ជូនគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថននតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា 

និងពកសួង  ស្្ថ បន័ោក់្ ន័្ធ  វដើ្្ចីាតេ់ធិានវដ្រះពស្យ

ឱ្យ៉នពបសិទ្ធភា្ និងទានវ់្លវេលា។ 

វព្្ីជួបជា្យួនរឹងអាជាញ ្រវែតតេ គណៈពបតិភូបាន

អវ ជ្ ើញជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងអាជាញ ្រពសរុកវាល-

ខេង និងពករុ្ពបរឹកសា�ំុចំនួន២៥នាក ់វដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ ី 

ការស្ងសងក់ំណាតផ់្ូេ្នាល់វលែ៥៥   ការស្ងសង់

ស្្ថ នីយវារអីគគាិសនី និងបញ្ហា ពបឈ្នានាខដលអាជាញ ្រ

ពសរុក និង�ុំ បានជួបពបទរះនាវ្លកន្ងវៅ។ ជា្យួគ្នា

វនារះខដរ គណៈពបតិភូកប៏ានអវ ជ្ ើញចុរះពតរួត្ិនិត្យវ្ើល

ដំវណើ រការថនការស្ងសងផ់្ូេជាតិវលែ៥៥ ព្្ទាងំចុរះ

្ិនិត្យទីតាងំអនុស្្ថ នីយអគគាិសនី និងជួប្ិភាកសាការង្រ

ជា្យួនរឹងវលាក ម៉ា ក់ ធ្រ នាយករងខផនាកបណាតេ ញប ជ្ូ ន

អគគាិសនីក្្ុជា  និងពករុ្ការង្រ  វដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ ី 

ដំវណើ រការខចកចាយ និងទូទាតថ់្្ថា្្លអគគាិសនី និង

បញ្ហា ពបឈ្នានា វៅស្លពបជំុអនុស្្ថ នីយក្្ុជា ស្ថិត

កនាុងសង្កា តរ់លាប ពករុងវោ្ិ៍ស្ត ់វែតតេវោ្ិ៍ស្ត៕់

(អត្ថបទ និងរូបភា្៖ វលាក សួង បញ្ញា )

គណៈក្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាចុរះ្ិនិត្យទីតាងំអនុស្្ថ នីយអគគាិសនីក្្ុជា

គណៈក ្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួពករុ្ការង្រអនុស្្ថ នីយអគគាិសនីក្្ុជាវែតតេវោ្ិ៍ស្ត់

គណៈក្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភាចុរះ្ិនិត្យដំវណើ រការស្ងសងផូ្់េ្នាល់វលែ៥៥
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គណៈក្្មការទតី១០បពទឹ្ធសភាចុះមឈវេងយលអ់ំពតី ការអ្រុវតតេចបា្រ់ប្រឆាងំ
អំមពើពុករលយួ មៅមខតតេបពះវិហារ ្រិងមខតតេឧតតេរម្រជ័យ

្ីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-

ក្្មការអវងកាត វបាសស ្៉អ ត និងពបឆ្ងំអវំ ើ្្ុករលួយ ថន

ព រ្ឹទ្ធសភា  (គណៈក្្មការទី១០) ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ 

្៉ា្ ្ុ៊រ្រនាង ពបធានគណៈក ្្មការ បានអវ ជ្ ើញជួប

្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញ ្រវែតតេព្រះេហិារ  និងវែតតេឧតតេរ-

៉នជយ័ វដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ ី េឌ្ឍនភា្ បញ្ហា ពបឈ្

ថនការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី ការពបឆ្ងំអវំ ើ្្ុករលួយ និងការ

រវំលាភអំណាច ការអនុេតតេកខំណទព្ងេ់ ិ្ ជ្ឈការ និងេសិហ-

្ជ្ឈការ និងការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន វៅវែតតេព្រះេហិារ និង

វែតតេឧតតេរ៉នជយ័។

កនាុងជំនួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងអាជាញ ្រវែតតេទាងំ្ីរ ឯកឧតតេ្

្៉ា្ ្រ៊ុ្រនាង ពបធានគណៈក្្មការទី១០ ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

ជព៉បអាជាញ ្រវែតតេអំ្ី រចនាស្្ន័្ធ តួនាទី ភារកិច្ចរបស់

ព រ្ឹទ្ធសភា និងវគ្លបំណងថនដំវណើ រវបសកក ្្មរបស់

គណៈក ្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ ីេឌ្ឍន-

ភា្ បញ្ហា ពបឈ្ថនការអនុេតតេចបាបស់តេី្ី ការពបឆ្ងំអវំ ើ្
្ុករលួយ និងការរវំលាភអំណាច លទ្ធផលថនការអនុេតតេ

កំខណទព្ងេ់ ិ្ ជ្ឈការ និងេសិហ្ជ្ឈការ និងបញ្ហា ពបឈ្

នានា ថនការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន ព្្ទាងំសំណូ្្រនានា

ខដលអាជាញ ្រវែតតេបានជួបពបទរះកនាុងការអនុេតតេការង្រនា

វ្លកន្ងវៅ។

កនាុងឱកាសវនារះ  អាជាញ ្រវែតតេទាងំ្ីរបានជព៉បជូន

គណៈពបតិភូអំ្ ី ទីតាងំភូ្ សិ្នសតេ ស្្ថ នភា្សនតេិសុែ 

សណាតេ បធ់ានា ប ់ការផតេល់វសវាស្ធារណៈ ការង្រសងគា្ និង

ការកស្ងវហដ្្ឋ រចនាស្្ន័្ធរបស់វែតតេ។ ចំវោរះការអនុ-

េតតេចបាបស់តេី្ី ការពបឆ្ងំអវំ ើ្្ុករលួយ តា្រយៈការអនុ-

េតតេចបាប ់និងលិែិតបទដ្្ឋ នខដល៉នពស្ប ់រួ្ ជា្យួនរឹង

អភពិក្្្ុរះក ្្ច ក ់ងូតទរឹក ដុរះខក្អល ្យាបាល និងេរះកាត ់

បាននរឹងកំ្ុងវដើរតួនាទីយោ ងសំខ្នក់នាុងការតព្ងទិ់សឱ្យ

្ននតេីរាជការទាងំអស់បវំ្ញការង្រវដ្យ្នទាៈ ្៉ច ស់ការ 

ភកតេភីា្ ្នសិការេជិាជ ជីេៈ និងេប្្្ស៌្ធារណៈ ខដលវ្វាើ
ឱ្យរដ្ឋបាលស្ធារណៈកានខ់ត៉នត៉្ភា្ ៉ នពបសិទ្ធ

ភា្ពបកបវដ្យពបសិទ្ធផល វដើ្្សីវព្ចវគ្លវៅបវព្ើ
ពបជាជនឱ្យកានខ់តល្អពបវសើរវេើង។

អាជាញ ្រវែតតេនី្យួៗ បានបញ្ជ កថ់ា ការកំខណទព្ងរ់ដ្ឋ-

បាលស្ធារណៈសវងកាតវ�ើញថា ៉ នការេេិតតេរកីចវព្ើន

គួរឱ្យកតស់ គ៉ា ល់រួ្ ៉ន៖  ទី១-បានផ្្ស់បតេូរឥរយិបទេប្-

្្ ៌និងរវបៀបវ្វាើការង្ររបស់ភានា កង់្រស្ធារណៈ ស្្ថ បន័

្ិវសសការវ វ្ាើទំវនើបក្្ម ពតរូេខតពសបវៅនរឹងបរបិ្តព្រូេការ

និងកាលៈវទសៈរបស់ពបវទស ទី២-បានបវងកាើនស្ត្ថភា្

គណៈក ្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រវែតតេព្រះេហិារ

គណៈក ្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួពករុ្ពបរឹកសាពករុង សង្កា តវ់ែតតេព្រះេហិារ
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ជំនាញ ជួយ�វដ្រះពស្យបញ្ហា វយនឌរ័ កនាុងការអនុេតតេគណ-

វនយ្យភា្សងគា្ ទី៣-បានវលើកក្្ស់ត៉្ភា្ និងពបសិទ្ធ

ភា្ទទួល្ត័៌៉ ន នាឱំ្យ៉នការវជឿជាក ់និងទុកចិតតេ ការ

ចូលរួ្  និងទបស់្តេ តអ់ំវ ើ្្ុករលួយ និងទី៤-បានបវងកាើនការ

ចូលរួ្ របស់ពបជា្លរដ្ឋ ្ពងរឹងគណវនយ្យភា្ និងលទ្ធិ-

ពបជា្ិបវតយ្យ។ ជាលទ្ធផលខដលបានវលើកវេើងវនរះ គឺ

ជាស្ទិ្ធផលសវព្ចបានរបស់វែតតេកដូ៏ចជាបណាតេ េស័ិយ

ជំនាញកនាុងវែតតេ ខដលកនាុងវនារះ៉នបញ្ហា វសសសល់ និង

ទិសវៅ្្មីៗ  ខដលវែតតេបានដ្កវ់ចញពតរូេអនុេតតេជាបនតេ 

ថានា កដ់រឹកនាវំែតតេ និងជំនាញពគបថ់ានា ក ់បាននរឹងកំ្ុងែិតែំ 

និងវបតេជាញ កនាុងការ្ុរះោរ   រួ្ គ្នា វដ្រះពស្យឱ្យកានខ់ត៉ន

ពបសិទ្ធភា្ខ្្វទៀត។

បនាទា ប់្ ីបានស្តេ បវ់សចកតេីរាយការណ៍របស់អាជាញ ្រវែតតេ

និង្នទាីរោក់្ ន័្ធរចួ្ក ឯកឧតតេ្ ្ ៉ា្ ្រ៊ុ្រនាង ពបធាន

គណៈក ្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានវាយតថ្្ែស់្ចវំោរះ

អាជាញ ្រវែតតេ ខដលបានចូលរួ្ យោ ងសក្្មកនាុងការពបយុទ្ធ

ពបឆ្ងំនរឹងអំវ ើ្្ុករលួយ វលើកក្ស់្ការអនុេតតេកំខណ

ទព្ងេ់ ិ្ ជ្ឈការ និងេសិហ្ជ្ឈការ វ វ្ាើឱ្យការផតេល់វសវា

ស្ធារណៈ និងការអភេិឌ្ឍវែតតេ ៉នការអភេិឌ្ឍឈាន

វេើងគួរឱ្យកតស់ គ៉ា ល់។

ឯកឧតតេ្ ្ ៉ា្ ្ុ៊រ្រនាង បានផតេល់អនុស្សនឱ៍្យថានា ក់

ដរឹកនាវំែតតេ កដូ៏ចជាអាជាញ ្រោក់្ ន័្ធ ពតរូេចាតេ់ធិានការឱ្យ

បាន្ុងឺ ោ៉ តក់នាុងការពបយុទ្ធពបឆ្ងំអវំ ើ្្ុករលួយ    ការ

រវំលាភអំណាច ជា្ិវសសការជួញដូរ និងវពបើពបាស់វពគឿង

វញៀនព្្ទាងំទបស់្កា តក់ារវពគ្រះថានា កច់រាចរណ៍វៅ្ូល-

ដ្្ឋ នរបស់ែ្ួន ឱ្យបានកានខ់តពបវសើរវេើងខ្្វទៀត។ 

វដ្យខេក ចវំោរះបញ្ហា ពបឈ្ និងសូ្សំណូ្្រនានា

ខដលអាជាញ ្រវែតតេ្ំុអាចវដ្រះពស្យបាន  គណៈពបតិភូ

គណៈក្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា នរឹងរាយការណ៍ជូនគណៈ-

ក ្៉ម ្ិការអចិថននតេយព៍ រ្ឹទ្ធសភា ព្្ទាងំពកសួង ស្្ថ បន័

ោក់្ ន័្ធ  វដើ្្ចីាតេ់ធិានវដ្រះពស្យឱ្យ៉នពបសិទ្ធភា្ 

និងទានវ់្លវេលា។

វព្្ីជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រវែតតេទាំ្ ីរ គណៈពបតិភូ

កប៏ានអវ ជ្ ើញជួបពបជំុ្ិភាកសាជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសាពករុង 

ពករុ្ពបរឹកសាសង្កា ត ់នាយបោុសតេិ៍រដ្ឋបាលសង្កា ត ់ពករុងព្រះេហិារ

វែតតេព្រះេហិារ និងពករុងសំវរាង វែតតេឧតតេរ៉នជយ័ផងខដរ៕
(អត្ថបទ និងរូបភា្៖ វលាក នុត  សច្ចៈ)

គណៈក្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួអាជាញ ្រវែតតេឧតតេរ៉នជយ័

គណៈក ្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភាជួប្ិភាកសាជា្យួពករុ្ពបរឹកសាពករុង សង្កា ត ់វែតតេឧតតេរ៉នជយ័
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សក្្មភាពគណៈក្្មការទាងំ១០បពឹទ្ធសភាចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំនានា

2ឯកឧតតេ្ យ៉ាង់ សស្ ពបធានគណៈក្្មការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគ
ទី៨ វដើ្្ី្ ិនិត្យ និងផដេល់វយបល់វលើគវព៉ងវរៀបចំវេទិកា
វៅវែតតេ្ណ្លគិរ ីនិងការដរឹកនាពំករុ្ពគរូវ្ទ្យស្ម័ពគចិតតេ
ថនស៉គ្្នុស្ស្្វ៌ៅក្្ុជា ចុរះ្ិនិត្យ និង្យាបាល
ជំងឺទូវៅជូនពបជា្លរដ្ឋវៅវែតតេព្រះេហិារ និងវែតតេកំ្ង់្ ំ 
នាថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅស្លពបជំុគណៈក្្មការ
ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈក្្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  សតេី្ី
ការវពតៀ្ចុរះបវំ្ញវបសកក ្្មរបស់គណៈក ្្មការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា  វៅកានវ់ែតតេព្រះសីហនុ  និងវែតតេវការះកុង 
នាថ្ងៃទី៤  និងថ្ងៃទី១៣  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩  វៅស្ល
ពបជំុគណៈក្្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតេ្  ជា  មជដ្ឋ  ពបធានគណៈក្្មការទី២
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ដរឹកនាកិំច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈក្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  វដើ្្ី

វពតៀ្ចុរះបំវ្ញវបសកក ្្មវឈវាងយល់អំ្ី  ការអនុេតតេ្េកិា 
ការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន  និងការផតេល់វសវាស្ធារណៈវៅថានា ក់
វពកា្ជាតិ វៅវែតតេបនាទា យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា  
ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅស្លពបជុំគណៈក ្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចពបជំុ្ិនិត្យែ្រឹ្ស្រពបធានបទវពតៀ្វ្វាើបទ-
បង្ហា ញកនាុងវេទិការបស់ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគ
ទី១សតេី្ី «ការអនុេតតេ្េកិាថានា កវ់ពកា្ជាតិ (រាជធានី ែណ្ 
សង្កា ត)់ កនាុងការអភេិឌ្ឍ្ូលដ្្ឋ ន វដើ្្ផីតេល់វសវាជូនពបជា-
្លរដ្ឋពបកបវដ្យសុេត្ថិភា្ និងពបសិទ្ធភា្» នាថ្ងៃទី១៦ 
ទី១៧ និងថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅស្លពបជុំ
គណៈក្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ទតី ្ូរោ៉ា សុតី ពបធានគណៈក្្មការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា បាន៖

-អវ ជ្ ើញដរឹកនាកិំច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈក ្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 
វដើ្្ី្ ិនិត្យ និងវាយតថ្្លទ្ធផលការង្រវពកាយចុរះបវំ្ញ
វបសកក ្្មរបស់គណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា វៅវែតតេកំ្ង់្ ំ 
វែតតេឧតតេរ៉នជយ័  និងវែតតេបនាទា យ៉នជយ័  និង្ិនិត្យ
ែ្រឹ្ស្រ  វគ្លបំណងរបស់គណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 
ចុរះវបសកក ្្មវៅវែតតេវសៀ្រាប  នាថ្ងៃទី២  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ំ
២០១៩ វៅបនទាបព់បជំុគណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អនុញ្ញា តឱ្យវលាកពសី Qin Deli នាយកពគបព់គងក្្មេ ិ្ ី
ទូវៅ  Cambodia  Digital  TV  Co.,LTD  វែតតេយូណាន 
ថនស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន ចូលជួបសខ្តេងការគួរស្ 
និង្ិភាកសាការង្រ នាថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅ
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ស្លពបជុំគណៈក ្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។
2នាថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដេ្ ្៉ាុ្ 

ជឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណៈក ្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បាន
អវ ជ្ ើញដរឹកនាកំិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈក ្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា 
វដើ្្ី្ ិនិត្យលទ្ធផលការង្រសវព្ចបានពបចាខំែកញ្ញា  
និងទិសវៅការង្រខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅស្លពបជុំ
គណៈក ្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ ង្ៃទី២ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ ម្រ 
សអំា្រ ពបធានគណៈក ្្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធាន
ពករុ្ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញដរឹកនាកំិច្ចពបជំុពករុ្
ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា  វដើ្្សី្តេ បប់ទបង្ហា ញសតេី្ី  ចបាប់
អាោហ៍្ិោហ៍ និងពគរួស្រ និង្តកស្សន ៍និង្ិនិត្យ
ែ្រឹ្ស្រវពតៀ្វរៀបចំវេទិការបស់ពករុ្ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា 
វៅស្លពបជុំគណៈក្្មការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៥  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេ្  គង់ 
សាោជ  ពបធានគណៈក្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា  បានដរឹកនាំ
កិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈក្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្ី្ ិភាកសា
ការង្រវពតៀ្ចុរះវបសកក្្មរបស់គណៈក្្មការ វៅស្ល
ពបជំុគណៈក្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ ្៉ា្ 
្រ៊ុ្រនាង ពបធានគណៈក្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានដរឹកនាំ
កិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈក្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្ី្ ិនិត្យ
របាយការណ៍សក្្មភា្ការង្រ និងរបាយការណ៍្េកិា
ពបចាខំែកញ្ញា  និងវលើកទិសវៅការង្របនតេ វៅស្លពបជុំ
គណៈក្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ ង្ៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតដេ្ ម៉ា ្រ់ 
មឈឿ្រ អនុពបធានគណៈក្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បាន
អនុញ្ញា តឱ្យវលាកពសី  Chris tiane  Blancot  ពករុ្ការង្រ
វរៀបចំ  Congres  de  AIMF  (Association  International 
des Maries Francophone ) ចូលជួប្ិភាកសាការង្រ វៅ
ស្លពបជុំគណៈក្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា៕

 ការទទួលពាក្យ្រណតេឹ ង

2កនាុងអេុំងខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩វនរះ ព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលោក្យបណតេរឹ ងចំនួន១ករណី វ វ្ាើកំណតប់ង្ហា ញោក្យ

បណតេរឹ ងចំនួន១ករណី វ្វាើលិែិតអនតេរាគ្នវ៍ៅពកសួង ស្្ថ បន័ោក់្ ន័្ធ វដើ្្វីដ្រះពស្យចំនួន៥ករណី និងវ្្ើយតប

វៅ ្៉ច ស់បណតេរឹ ងចំនួន៤ករណី កំ្ ុង្ិនិត្យសិកសាចំនួន២ករណី ព្្ទាងំបានទទួលឯកស្រោក្យបណតេរឹ ងខដលពកសួង 

ស្្ថ បន័ោក់្ ន័្ធច្្ងជូន្កគណៈក ្្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្ជូីនពជាបបានចំនួន៧ករណី៕
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សក្្មភាពសមជិកបពឹទ្ធសភា្រំមពញការងារមៅតា្ភូ្ិភាគទាងំ៨

2នាថ ង្ៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្

យ៉ាង់  សស្  ពបធានគណៈក ្្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវ ជ្ ើញចុរះសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ  ព្្ទាងំនាយំកនូេ

វទយ្យទាន និងបច្ចយ័្យួចំនួន វដើ្្ពីបវគនព្រះសង្វៅ

កនាុងេតតេសសរ១០០ ស្ថិតកនាុងពសរុកសំបូរ វែតតេពកវចរះ។

2ឯកឧតតេ្  ជា  មជដ្ឋ  ពបធានគណៈក្្មការទី២

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យែួបគព្ប៧់ថ្ងៃ វលាក ្រ្រ ម៉ា រឌតី

ស្វា ្វីលាកពសី ស ំសុ្ ល្តីស ពបធានការយិល័យ ថន

នាយកដ្្ឋ ន្ិ្ីការ និងទំនាកទ់ំនងអនតេរជាតិ ថនអគគាវលខ្-

្ិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានទទួល្រណភា្ កនាុងជនា្ម យុ

៤៧ឆ្នា  ំវដ្យវរាគ្ោ្ វៅភូ្ តិាងួន២ សង្កា តក់ាកាប១ 

ែណ្វោ្ិ៍ខសនជយ័ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា

ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី១ វៅេតតេជយ័ឧតតេ្

ស្ថិតកនាុង�ុពំសរះជីក ពសរុកភនាពំសរុក វែតតេបនាទា យ៉នជយ័ 

នាថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេ្បណិ្ត ្ ៉ាុង ឫទ្ធតី ពបធានគណៈក្្មការ

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖                                         

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខក្្មករ ព្្ទាងំ

្ិនិត្យ និងជំរុញពករុ្ការង្រវពគឿងចពក និងែួងអណតេូ ងទរឹក 

វដើ្្សី្ងសងក់សិដ្្ឋ នចិ ្្ច រឹ្ពជរូក GGP វៅ�ុខំកេផុស 

ពសរុកសទារឹងហាេ វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ 

ព្្ទាងំ្ិនិត្យវ្ើលការង្រតបណាតេ ញវពស្ចទរឹកវដើ្

ពករូចែ្ុងចំនួន១១ហិកតា និងវ្ើលការដ្វំដើ្វចកស្ក

ល្ង ព្្ទាងំជំរុញការង្រស្ងសងវ់ហដ្្ឋ រចនាស្្ន័្ធ

ទីលានពបណាំងរ្យនតេ វៅតំបនអ់ភេិឌ្ឍន៍្ ោុង ឫទ្ធ ីខសន-

ជយ័ស្ថិតកនាុងពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី៣១ 

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកវពគឿងបរវិភាគ  វៅពបវគនព្រះសង្ខដលគង់

ចាពំ្រះេសសា វៅេតតេអងគាពបីយ ៍ពសរុកសំវរាង វែតតេតាខកេ និង

េតតេភូ្ិ្ ្មី វៅេតតេភូ្ិ្ ្ម ី�ុខំបកចាន ពសរុកអងគាសនាួល នាថ្ងៃទី១

ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខក្្មករ ព្្ទាងំ
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ចុរះ្ិនិត្យវ្ើលសក្្មភា្ពករុ្ការង្រវពគឿងចពកកំ្ុង

ឈូសឆ្យ និងវរៀបចវំហដ្្ឋ រចនាស្្ន័្ធនានា វៅតំបន់

អភេិឌ្ឍន៍្ ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ ស្ថិតកនាុងពសរុកសំវរាងទង វែតតេ

កំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី៦ និងថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្កីឡាករពបណាំង

្ោូតូក្្ុជា វ្វាើដំវណើ រ្ី ្្មរូងវែតតេវការះកុង វៅកានត់ំបនភ់នាំ

គិររី្្យ វែតតេកំ្ងស់្ឺ វៅ�ុខំកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ វែតតេ

ព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី៧ និងថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខក្្មករ ព្្ទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យវហដ្្ឋ រចនាស្្ន័្ធ និងបរសិ្្ថ ន វដើ្្ចូីលរួ្ ជា

ចំខណកអភេិឌ្ឍនត៍ំបនជ់នបទឱ្យក្ាយវៅជាទីពករុងកនាុងវ្ល

ឆ្ប់ៗ វនរះ  វៅ�ុខំសនដី  ពសរុកសំវរាងទង  វែតតេកំ្ងស់្ឺ 

នាថ្ងៃទី១៣ និងថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខក្្មករ  វៅ�ុំ

ខសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីវាយគងវបារះបាយបិណ្ជា្យួនរឹង

ឧបាសក  និងឧបាសិកាចំណុរះវជើងេតតេ  និងពបជា្លរដ្ឋ 

វៅេតតេ្ុនីនាពបសិទ្ធីេង្ស ស្ថិតកនាុងសង្កា តខ់ព្កវ ន្ា  ែណ្ខព្ក-

វ ន្ា  រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខក្្មករ ព្្ទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យវ្ើលពប្ន័្ធពបឡាយទរឹក និងវហដ្្ឋ រចនាស្្ន័្ធ

នានា វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី

២៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-នាយំកបច្ចយ័ វទយ្យទាន និងចង្ហា នព់បវគនព្រះសង្

ខដលគងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតេបរឹងខ្នា រ ភូ្សំិវរាងវជើងភនា ំ�ុំ

ខសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា  

ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ សខុ 

ឥសា្រ ពបធានគណៈក ្្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ

នាយំកវទយ្យេត្ថុ វពគឿងឧបវភាគ បរវិភាគ និងបច្ចយ័្យួ

ចំនួន វៅពបវគនព្រះសង្គងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតេបទុ្េតី

រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១៥ ទី១៧ និងថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩

វលាកជំទាេ ទតី ្រូោ៉ា សុតី ពបធានគណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 

បានអវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងស៉ជិក

ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ វ្ភូ្ ិនិងវ្�ំុខព្កតាខទន �ុំ្ ញាឮ និង

វ្�ំុកំ្ ងលួ់ង វៅស្លា�ុំ្ ញាឮ ពសរុក្ញាឮ វែតតេ

កណាតេ ល។ 

2នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ អ៊ុក 

្រ៊ុ្រមឈឿ្រ ពបធានគណៈក ្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតេ្

ឡា្រ់  ឆ្រ  វលខ្្ិការគណៈក ្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា 

បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ ្ិ្ីខចកអវំណាយ្នុស្ស្្ក៌ាកបាទ

ពកហ្ក្្ុជា ជូនពបជាជនរងវពគ្រះវដ្យទរឹកជំននច់ំនួន
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២.៥០៨ពគរួស្រ វពកា្អ្ិបតីភា្ឯកឧតតេ្ ជា សផុាោ៉ា  

ឧបនាយករដ្្ឋ ននតេ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងវរៀបចំខដនដី នគរូបនីយ-

ក្្ម និងសំណង ់វៅពសរុកត្ូង�្មុ ំ វែតតេត្ូង�្មុ ំ។ 

2នាថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ អ៊ុក 

្ុ៊រ្រមឈឿ្រ  ពបធានគណៈក ្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីកានប់ិណ្វេនទី៨ ចំនួន៣េតតេ គឺេតតេ

កតេុល េតតេបវ គ្ា  និងេតតេដ្រ ស្ថិតកនាុងពសរុកវ្្ត ់វែតតេត្ូង�្មុ ំ។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា និងថ ង្ៃទី៤ និងថ្ងៃទី៩ ខែ

កញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតដេ្ ្៉ាុ្ ជឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណៈ-

ក ្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាល

ជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសាសង្កា ត ់វៅែណ្កំបូល រាជធានី-

ភនាវំ្ញ។

2វលាកជំទាេ ម្រ សអំា្រ ពបធានគណៈក ្្មការ

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជាអ្ិបតីភា្កនាុង្ិ្ីពបកាសវសចកតេីសវព្ចខកសព្រួល

ស៉សភា្គណៈកិតតេិយស និងគណៈក ្្មការពបតិបតតេិ

ស្ខ្ស៉គ្នារកី្ុ្ជា វដើ្្សីនតេិភា្ និងអភេិឌ្ឍន៍

វែតតេព្រះេហិារ វៅពករុងព្រះេហិារ វែតតេព្រះេហិារ នាថ្ងៃទី

១០ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអ្ិបតីភា្កនាុង្ិ្ីពបកាសវសចកតេីសវព្ចខក

សព្រួលស៉សភា្គណៈក្្មការស្ខ្ស៉គ្នារ ី

ក្ុ្ជា វដើ្្សីនតេិភា្ និងអភេិឌ្ឍនវ៍ែតតេវសៀ្រាប វៅពករុង

វសៀ្រាប វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ មខៀវ 

្ុត  អនុពបធានគណៈក្្មការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញ

ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ  និងសួរ-

សុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ វៅកនាុង�ុំតាវភ្ ពសរុកពតាកំក ់វែតតេ

តាខកេ។

2ឯកឧតតេ្ស្នស្តេ ចារ្យបណិ្ត ចា្រ់ ណាមរ ៉ាត 

អនុពបធានគណៈក្្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជួប

សំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋខដលរង-

វពគ្រះវដ្យស្រទរឹកជំនន ់ព្្ទាងំបានឧបត្្ថ ្្េកិា្យួ

ចំនួន វៅ�ុំស៊ាុង ពសរុកសំេូត វែតតេបាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី២០ 

ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2នាថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ ្រ៉ាុល 

លឹ្   អនុពបធាន  ឯកឧតតេ្  អ្រ  ស៊ុ ំ វលខ្្ិការ  និង

ឯកឧតតេ្ សត ណាឌតី ស៉ជិកគណៈក្្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បានអវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងរដ្ឋបាល

វែតតេបនាទា យ៉នជយ័ ដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្ មខង ស៊ុ្  
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ពបធានពករុ្ពបរឹកសាវែតតេ និងឯកឧតតេ្ អ៊ុំ ោបតតី អភបិាល

ថនគណៈអភបិាលវែតតេ វដើ្្ជីំរុញ និងវលើកក្្ស់ការផតេល់

វសវារដ្ឋបាលការង្រអពតានុកូលដ្្ឋ ន ការខកតព្រូេអក្ខរាេរិុទ្ធ

កនាុងអពតានុកូលដ្្ឋ ន ្ូលនិ្ិអភេិឌ្ឍន�ុ៍ំ សង្កា ត ់និងការ

អនុេតតេវគ្លនវយបាយភូ្  ិ�ុំ៉ នសុេត្ថភិា្ វៅស្លា

វែតតេបនាទា យ៉នជយ័។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ ឈតិ 

គឹ្យាត អនុពបធានគណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ ថន

ពសរុកវការះសូទិន វែតតេកំ្ងច់ា្។

2នាថ ង្ៃទី១៤ ទី១៥ និងថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតេ្ អាយ ខ្រ អនុពបធានគណៈក្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីកានប់ិណ្វេនទី១ ទី២ 

និងទី៤ ចំនួន៤េតតេ គឺេតតេវទ្និ្នតេ េតតេស្គររា្(វៅេតតេ

ោ្ពកវស្ប) េតតេតាថតវពកា្ និងេតតេពតោងំរូង ស្ថិតកនាុងវែតតេ

វការះកុង។

2ឯកឧតតេ្ អាយ ខ្រ អនុពបធានគណៈក្្មការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតេ្ ថុង ច្់រ ស៉ជិកគណៈក្្មការ

ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ វគ្រ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្

ឯកឧតតេ្ ថ្ ំសា្រតេ អតីតសនាងការនគរបាលវែតតេវការះកុង 

និងជាអតីតអនុរដ្ឋវលខ្្ិការពកសួង្ហាថផទាវៅភូ្ ខិព្ក-

ស្វា យ សង្កា តស់ទារឹងខេង ពករុងវែ្រភូ្ និទា វែតតេវការះកុង នា

ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតដេ្ ម៉ា ្់រ មឈឿ្រ អនុពបធានគណៈក ្្មការ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖  

-ចូលរួ្ កនាុងវេទិកាស្ធារណៈជា្យួនរឹងវៅសង្កា ត ់

វ្ភូ្ ិនិងបងប្អូនពបជា្លរដ្ឋរស់វៅភូ្ ១ិ១ ភូ្ ១ិ២ និង

ភូ្១ិ៣ វដើ្្សី្ដេ បសំ់ណូ្្រោក់្ ន័្ធការអនុេតតេវគ្ល-

នវយបាយភូ្ ិសង្កា ត់៉ នសុេត្ថិភា្ វៅស្លាសង្កា ត់

ទរឹកល្អកទី់២ ែណ្ទទួលវគ្ក រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៥ 

ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុជា្យួនរឹងពបធានភូ្ទិាងំ១៣ ថន

សង្កា តទ់រឹកល្អកទី់២ វដើ្្ផី្ស្វាផសាយលទ្ធផលការង្រកនាុង

ខែសីហា និងវលើកទិសវៅការង្របនដេខែកញ្ញា  ព្្ទាងំ

វ្វាើការវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំគណៈក ្្មការស៉គ្្នុស្ស

ចាស់ វៅស្លាសង្កា តទ់រឹកល្អកទី់២ ែណ្ទួលវគ្ក រាជ-

ធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី១ វៅេតតេបទុ្េតី

ស្ថិតកនាុងសង្កា តច់តុ្ុែ  ែណ្ដូនវ្ញ  រាជធានីភនាវំ្ញ

ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី៤ ជា្យួនរឹងវលាក

វៅសង្កា តទ់ាងំ១៣ កនាុងសង្កា តទ់រឹកល្អកទី់២ ែណ្ទួលវគ្ក  

រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2ឯកឧតតេ្ បរាក់ ចមំរ ើ្រ អនុពបធានគណៈក្្មការ
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ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖ 

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ នាយ-

បោុសតេិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល និងវស្មៀន�ំុ វៅវែតតេកណាតេ ល 

នាថ្ងៃទី២៨ ទី៣០ និងថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-្ិនិត្យវ្ើលស្្ថ នភា្ជាកខ់សតេងពបទបាយទរឹក  និងផ្ូេ

ខដលជាសំណូ្្ររបស់ពបជា្លរដ្ឋ វៅ�ំុដំណាកអ់ំ្ិល

ពសរុកអងគាសនាួល វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី១  វៅេតតេថព្្ួច 

ស្ថិតកនាុង�ុថំព្្ួច ពសរុកអងគាសនាួល វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី

១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី២ វៅេតតេទួលអងគា

ស្ថិតកនាុង�ុំសរឹងគា ពសរុកសំវរាង វែតតេតាខកេ នាថ្ងៃទី១៥ ខែ

កញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី៦ វៅេតតេដំណាក-់

អំ្ិល  និងចុរះ្ិនិត្យផ្ូេលំជាវពចើនខែ្សកនាុងពសរុកអងគាសនាួល 

វដើ្្វីាយតថ្្ និងវពតៀ្វរៀបចំជួសជុលសព្រួលដល់ការ

វ្វាើដំវណើ ររបស់ពបជា្លរដ្ឋ វៅ�ុំដំណាកអ់ំ្ិល ពសរុក

អងគាសនាួល វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេ្ ស្៉ា្រ សុតីផា្រ ់អនុពបធានគណៈក្្ម-

ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖  

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី១ វៅេតតេបទុ្េតី 

រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងវលាកពគរូ អនាកពគរូ វៅ

ស្លាបឋ្សិកសាព្រះ្ន្ា និងសួរសុែទុក្ខចាស់ជរា៉ន

ជំងឺ វៅភូ្ ពិ្រះ្ន្ា �ុំព្រះ្ន្ា ពសរុកកំ្ ងវ់រាទិ៍ វែតតេស្វា យ-

វរៀង នាថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី៩  និងថ្ងៃទី១១ 

វៅេតតេព្រះ្ន្ា និងេតតេពតោងំលាជ ស្ថិតកនាុងពសរុកកំ្ងវ់រាទិ៍

វែតតេស្វា យវរៀង នាថ្ងៃទី២២ និងថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ំ

២០១៩។
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2ឯកឧតតេ្ សហ្ ខ្រ អនុពបធានគណៈក្្មការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖ 

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្ពបចាខំែ

សីហា និងវលើកទិសការង្របនតេរបស់ថានា កដ់រឹកនាវំែតតេកំ្ ង-់

ស្ឺ វៅស្លាវែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វៅេតតេព្រុវំជើង េតតេព្រុតំ្ូង

េតតេអំខ្ភនា ំេតតេ្្ម ីនិងេតតេសុ្រ័វទ្ ស្ថិតកនាុងពករុងចបារ្ន វែតតេ

កំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១-២ ទី៧-៨ និងថ្ងៃទី២១-២២ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ំ

២០១៩ ឯកឧតតេ្ ណា ំទុំ វលខ្្ិការគណៈក្្មការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹង

ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋវៅវែតតេបាត-់

ដំបង។

2នាថ្ងៃទី៩  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេ្  គិ្រ 

សណត  វលខ្្ិការគណៈក្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យែួបគព្ប១់០ឆ្នា  ំព្រះ្ុទ្ធរូប

អងគា្ំ ភនាជំីតាវ្ពជ វៅពសរុកគិរេីង ់វែតតេតាខកេ។  

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ អ្រ

ស៊ុ ំវលខ្្ិការគណៈក្្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតដេ្ 

មឈើយ ចា្់រណា ស៉ជិកគណៈក្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា 

បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីសវ៉្្ដ្កឱ់្យវពបើពបាស់ជា

ផ្ូេការស្្នភាជ បនិ់ស្សយ័បារាយណ៍វ្បុណ្យ  និងពបគល់

វពគឿងចពកសព៉បជ់ួសជុលពបាស្ទបនាទា យឆ្្ម រ  វពកា្

អ្ិបតីភា្ឯកឧតតេ្ សក គឹ្ យា៉ា ្រ ឧបនាយករដ្្ឋ ននដេី

វៅ�ុំបនាទា យឆ្្ម រ ពសរុក្្ម្ួក វែតតេបនាទា យ៉នជយ័។ 

2នាថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ អ្រ 

ស៊ុ ំវលខ្្ិការគណៈក្្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ

ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្ វៅេតតេពបជា្្្មពតយ័ ស្ថិត

កនាុងសង្កា តផ់សារកណាដេ ល ពករុងវបាោ យខបោត វែតតេបនាទា យ៉ន-

ជយ័។

2នាថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ ឆាយ 

វណាណា  វលខ្្ិការគណៈក ្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតេ្

មហង ្រូោ៉ា  ស៉ជិកគណៈក្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា និង

ឯកឧតតេ្ បចឹង គឹ្បស៊ា្រ ស៉ជិកគណៈក ្្មការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីខចកអវំណាយជូន

បងប្អូនពបជា្លរដ្ឋខែ្មរពកីពក ជនចាស់ជរា ជន្ិការគ្្ម ន

ទី្រឹង និងជនង្យរងវពគ្រះ វពកា្អ្ិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់

សវ្តេចកិតតេិព រ្ឹទ្ធបណិ្ត ្រ៊ុ្រ ោ៉ា ្រតី ហ៊ុ្រសស្រ ពបធានកាក-

បាទពកហ្ក្ុ្ជា វៅវែតតេត្ូង�្មុ ំ។

2ឯកឧតតេ្ ឆាយ វណាណា  វលខ្្ិការគណៈក្្ម-

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខបងប្អូនខែ្មរស្ស

និកឥស្្្ និងខចកពសរូេជូនដល់ជនចាស់ជរា ជន្ិការ 

និងពគរួស្រពកីពក វៅភូ្អិងគារជា �ំុពសេប ់ពសរុកត្ូង�្មុ ំ 

វែតតេត្ូង�្មុ ំនាថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពករុ្ពបរឹកសា�ំុ

្្មវ្ពជ វដើ្្សី្តេ បរ់បាយការណ៍ និងវឈវាងយល់អំ្ ី ការ

អនុេតតេតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ និងការង្រផតេល់
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វសវាជូនពបជា្លរដ្ឋវៅ្ូលដ្្ឋ ន  វៅស្លា�ុំ្ ្មវ្ពជ

ពសរុកត្ូង�្មុ ំ វែតតេត្ូង�្មុ ំ នាថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខវលាកយយ

វលាកតា វលាកអាចារ្យ និងពបជា្លរដ្ឋវៅភូ្ ិ្ ្មវ្ពជ 

�្មុ ំ្្មវ្ពជ ពសរុកត្ូង�្មុ ំ វែតតេត្ូង�្មុ ំ នាថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា  

ឆ្នា ២ំ០១៩។

2វលាកជំទាេ ្ ុំ សណាតេ ្់រ វលខ្្ិការគណៈក្្ម-

ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖ 

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីវបារះវឆ្នា តវពជើសវរ ើសកបាល ោ៉ សីុនយុេ-

ជនភូ្ ិសង្កា ត ់របស់យុេជនសង្កា តច់ាកអ់ខពងវពកា្ វៅ

ស្លាែណ្៉នជយ័ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា  

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីពបកាសនាយកពបតិបតតេិស្ខ្កាកបាទ-

ពកហ្ក្ុ្ជារាជធានីភនាវំ្ញ វៅស្នា កក់ារស្ខ្កាកបាទ-

ពកហ្ក្្ុជា រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីពបវគនវទយ្យទាន វៅេតតេពបាស្ទ 

សង្កា ត់្ ញា្ន ់ែណ្ខព្កវ ន្ា  រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី

២៣ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ ទឹ្ 

្្រ វលខ្្ិការគណៈក្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ

ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ និងពបជា-

្លរដ្ឋពកីពក វៅពសរុកសីុ្រកណាតេ ល វែតតេថព្ខេង។

2ឯកឧតតេ្ ឡា្់រ ឆ្រ វលខ្្ិការគណៈក ្្មការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖ 

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងថានា កដ់រឹកនាំ

និង្ននតេីរាជការពករុងសួង វៅពករុងសួង វែតតេត្ូង�្មុ ំ នា

ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ ្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី១ វៅេតតេបទុ្េតី រាជ-

ធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកវទយ្យទាន វពគឿងឧបវភាគ បរវិភាគ វភសជជៈ

ចង្ហា ន ់និងបច្ចយ័ វៅពបវគនព្រះសង្ វៅេតតេបុទុ្ព រ្ឹក្ស

តាបាោ េវជើងពចង ់ស្ថិតកនាុង�ុំទួលសនាួល ពសរុកពករូចឆ្្ម រ វែតតេ

ត្ូង�្មុ ំនាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ ្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី៣ វៅេតតេ្ងគាលបូរ ី
ស្ថិតកនាុង�ុំ្ ងវ់រៀេ ពសរុកត្ូង�្មុ ំ វែតតេត្ូង�្មុ ំ នាថ្ងៃទី១៦ 

ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។
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-នាយំកបច្ចយ័ វទយ្យទាន វពគឿងឧបវភាគ បរវិភាគ 

វភសជជ: និងចង្ហា ន ់វៅវេរពបវគនព្រះសង្ វៅេតតេអន្ុងវោង 

ស្ថិតកនាុង�ុំទវន្បិទ ពសរុកត្ូង�្មុ ំ វែតតេត្ូង�្មុ ំ នាថ្ងៃទី១៦

ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេ្ ថុង ច្រ ់ស៉ជិកគណៈក្្មការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖  

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីកានប់ិណ្ជា្យួនរឹងពបជា្លរដ្ឋ វៅ

េតតេខព្កស្វា យ ស្ថិតកនាុងពសរុកវការះកុង វែតតេវការះកុង នាថ្ងៃទី

២០ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសាសង្កា ត់

និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ វៅវែតតេវការះកុង នាថ្ងៃទី២១ 

ទី២២ និងថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេ្ ជឹ្  លាវ ស៉ជិកគណៈក្្មការទី១

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ ពសរុកវជើង-

ថព្ វែតតេកំ្ងច់ា្ នាថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា  ំ២០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យស្ឯកឧតតេ្ ្រួ្រ សា្ិ្រ អតីត

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា និងជាទពីបរឹកសាសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា

វៅពសរុកថព្ឈរ វែតតេកំ្ ងច់ា្ នាថ្ងៃទី២៣ និងថ្ងៃទី២៤ 

ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ វលាកជំទាេ ឱ

សខុុ្ ស៉ជិកាគណៈក ្្មការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានសហ-

ការជា្យួនរឹងពករុ្ពគរូវ្ទ្យស្ម័ពគចិតតេថនពបវទសបារាងំ

(AMH) ចុរះ្ិនិត្យ និង្យាបាលជំងឺជូនពបជា្លរដ្ឋ វៅ

ស្លាបឋ្សិកសា្ហាផល �ុំឈាន្ុែ ពសរុកខត្ង៉ន-

ជយ័ វែតតេព្រះេហិារ។

2ឯកឧតតេ្ បចងឹ គឹ្បស៊ា្រ ស៉ជិកគណៈក ្្ម-

ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ ្ិ្ីសវ៉្្ស្លាបឋ្សិកសា១ែនាង  ៉ ន៥

បនទាប ់ ខដលជាអវំណាយរបស់សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ី

សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា វពកា្អ្ិបតីភា្ឯកឧតតេ្ 

មខៀវ កាញ៉ា រទិ្ធ រដ្្ឋ ននតេីពកសួង្ត៌័៉ ន វៅភូ្ទិី៥ �ុំ

វការះសូទិន ពសរុកវការះសូទិន វែតតេកំ្ងច់ា្ នាថ្ងៃទី២៨

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងសិស្សពបេងជាប់

សញ្ញា បពត្្្យ្សិកសាទុតិយភូ្  ិនិវទទាស A ,B, C និងបាន

ខចករង្វា ន់្ ោូតូដល់សិស្សជាបន់ិវទទាសAចំនួន២នាក ់ កនាុង

ន៉ា ក់ៗ ទទួលបាន្ោូតូចំនួន១វពគឿង វៅេទិយាល័យហ៊ាុនខសន

សទារឹងពតង ់វែតតេកំ្ងច់ា្ នាថ ង្ៃទី២១ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេ្  លតី  សារ តី  ស៉ជិកគណៈក្្មការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញៈ 

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុជា្យួនរឹងថានា កអីុ់៉វំែតតេ ពសរុក ពករុង

វដើ្្ពីតរួត្ិនិត្យលទ្ធផលការង្រពតី៉សឆ្នា ២ំ០១៩ វៅ

ភូ្កិំ្ ងខ់កស  �ុពំតោងំសខងកា  ពសរុកទរឹកឈូ  វែតតេកំ្ត 

នាថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីជួបសំវណរះសំណាល និងនាយំក្េកិា

្យួចំនួន ខចកជូនពបជា្លរដ្ឋចំនួន២០០នាក ់កនាុងវនារះ 

៉នចាស់ជរា នសតេីវ្ ោ៉ យ ពបជាជនពកីពក ជន្ិការសរុប

ចំនួន១០០នាក ់និងសិសសានុសិស្សចំនួន១០០នាក ់វៅ

ភូ្ិ៉ ោ កព់បាងគា �ុំកំ្ ងខ់ពគង ពសរុកទរឹកឈូ វែតតេកំ្ត នាថ្ងៃ

ទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេ្ សត ណាឌតី ស៉ជិកគណៈក្្មការ

ទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសាសង្កា តទ់រឹកេលិ

វដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ី ការផតេល់វសវាជូនពបជា្លរដ្ឋ ការង្រ
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ផតេល់អតតេសញ្ញា ណបណ័្ណ  ការង្រអនុេតតេវគ្លនវយបាយ
ភូ្ ិ�ុំ៉ នសុេត្ថិភា្ ការង្រអនុេតតេចបាបវ់ៅថានា ក់្ ូលដ្្ឋ ន 
វៅសង្កា តទ់រឹកេលិ ពករុងវសៀ្រាប វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី៧ 
ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួប្ិភាកសាការង្រជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ វលាក
វលាកពសីវ្ភូ្  ិនិងយុេជនកនាុង្ូលដ្្ឋ ន�ុវំគ្កដូង វៅ
�ុវំគ្កដូង ពសរុកអងគារជំុ វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា  
ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេ្ ្ ួង ្រ៉ាយ ស៉ជិកគណៈក្្មការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យស្វលាក មស សា្ិ្រ ស៉-
ជិកពករុ្ពបរឹកសាពករុងបានលុង  ឪ្ុកបវងកាើតវលាក  សយ៉ា្រ 
សុតីយា៉ា  ពបធាន្នទារីទំនាកទ់ំនងជា្យួរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា 
និងអ្ិការកិច្ចវែតតេរតនគិរ ីវៅភូ្ិ្ យួ សង្កា តក់ាចាញ ពករុង
បានលុង វែតតេរតនគិរ ីនាថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកស៉្របរកិា្ខ   វទយ្យេត្ថុ  និងបច្ចយ័្យួចំនួន
វៅពបវគនព្រះសង្ខដលគងច់ាពំ្រះេសសា វៅេតតេឥស្ន
រតនារា្(វៅេតតេភនាសំ្វា យ) ស្ថិតកនាុងភូ្ភិនាសំ្វា យ សង្កា ត់
បរឹងកខន្សង ពករុងបានលុង វែតតេរតនគិរ ីនាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា
ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបូជាស្វលាក មស សា្ិ្រ ស៉-
ជិកពករុ្ពបរឹកសាពករុងបានលុង វៅសង្កា តក់ាចាញ ពករុងបាន-
លុង វែតតេរតនគិរ ីនាថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2វលាកជំទាេ ឃ្ួរ ឃ្ុរឌតី ស៉ជិកាគណៈក ្្ម-
ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្រពបចាំ
្៉សទី១  និងវលើកទិសវៅការង្រសព៉ប់្ ៉សទី២ 
ឆ្នា ២ំ០១៩ របស់វែតតេកំ្ង់្ ំ វពកា្អ្ិបតីភា្ឯកឧតតេ្
បណិ្ត ងួ្រ ញុលិ អនុពបធានទី១រដ្ឋសភា  វៅវែតតេកំ្ង់្ ំ
នាថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ សហការជា្យួនរឹងពករុ្ពគរូវ្ទ្យស្ម័ពគចិតតេ ថន
ស៉គ្វបសកក្្ម្នុស្ស្្វ៌ៅក្្ុជា  ចុរះ្ិនិត្យ្យា-
បាលជំងឺទូវៅ ជូនពបជា្លរដ្ឋ វៅ�ុំកំ្ ងស់្វា យ ពសរុក
កំ្ង់្ ំ វែតតេកំ្ង់្ ំ ចាប់្ ីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  
ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេ្ អ៊ុក គង់ ស៉ជិកគណៈក្្មការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖    



សកម្មភាពគណៈកម្មការ41
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីអបអរស្ទរែួបអនុសសាេរយីវលើកទី៧៤ 
ថនទិវាបុណ្យជាតិ ថនស្ធារណរដ្ឋសងគា្និយ្វេៀតណា្
(២/៩/១៩៤៥-២/៩/២០១៩) វៅស្ល្វហាពស្សទារឹង-
សខងកា ពករុងបាតដំ់បង វែតតេបាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី៣០  ខែសីហា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាលការង្រជា្យួនរឹងវលាក កលុ 
្ុរបត  ពបធានពករុ្ពបរឹកសាពសរុកសំេូត  និងវលាក  មសើ 
សាម្៉ាត  អភបិាលពសរុកសំេូត វៅស្លាពសរុកសំេូត 
វែតតេបាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី១0 ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខភរយិវលាក សខុ សផុាោ៉ា  ស៉ជិក
ពករុ្ពបរឹកសាពសរុកសំេូត  ខដលកំ្ ុងសព៉កសព៉លបុពត  
វៅ្នទាីរ្យាបាលសុែស្្្ ស្ថិតកនាុងពករុងបាតដំ់បង វែតតេ
បាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-សំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងថានា កដ់រឹកនាវំែតតេបនាទា យ-
៉នជយ័ កនាុងវគ្លបំណងជួយ�ជំរុញ និងវលើកក្្ស់ការ
ផតេល់វសវារដ្ឋបាល ការង្រអពតានុកូលដ្្ឋ ន ការខកតព្រូេ
អក្ខរាេរិុទ្ធកនាុងអពតានុកូលដ្្ឋ ន ្ូលនិ្ ិអភេិឌ្ឍន�ុ៍ំ សង្កា ត ់
និងការអនុេតតេវគ្លនវយបាយភូ្  ិ�ុំ៉ នសុេត្ថភិា្ វៅ
វែតតេបនាទា យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួបសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពគរួស្រជនរង
វពគ្រះបាតែ់្ួន២នាក ់វ្លទរឹកជំនន ់វៅភូ្អិូរខពតង វៅ
ផទារះវលាកពសីវ្�ំុតាវតាក  ពសរុកសំេូត  វែតតេបាតដ់ំបង 
នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតេ្ បសតី ម្រ្រ ស៉ជិកគណៈក្្មការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖   

-អ្ដំវណើ រឯកឧតតេ្ ហ៊ុ្រ ម៉ា សណត តំណាងដែ៏ង្-់
ែ្ស់របស់សវ្តេចអគគា្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុ្រ សស្រ 
នាយករដ្្ឋ ននតេី  ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា ចូលរូ្ កនាុង្ិ្ី
សវ៉្្ស្ទិ្ធផលនានាៗ  កនាុងេតតេ្្្មធារវៅេតតេវជើងគួន 

�ុវំជើងគួន ពសរុកសំវរាង វែតតេតាខកេ នាខ ង្ៃទី១ ខែកញ្ញា  
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកអំវណាយខចកជូនពបជាជន៣០ពគរូស្រ វៅភូ្ិ
អងគាកតេី �ុំសរឹងគា ពសរុកសំវរាង តាខកេ នាថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ំ
២០១៩។    

2នាថ្ងៃទី៦  និងថ្ងៃទី១៦  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩ 
ឯកឧតតេ្ សខុ យាត ស៉ជិកគណៈក ្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធ-
សភា បានអវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្-
ពបរឹកសា�ំុ វស្មៀន�ុំ ពបធានបោុសដេិ៍ រដ្ឋបាល�ុំ ពបធាន្ណ្ល
សុែភា្�ុំ ព្្ទាងំបានចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្
វេនទី៣ វៅេតតេករឹងសុរយិ ស្ថិតកនាុង�ុំដូរករឹង ពសរុកកំចាយ៉រ 
វែតតេថព្ខេង។

2ឯកឧតដេ្ មឈើយ ចា្់រណា ស៉ជិកគណៈ-
ក ្្មការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖   

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីពបគល់រ្យនតេជូនស្ខ្កាកបាទពកហ្
វែតតេបនាទា យ៉នជយ័ និងចុរះ្ិនិត្យការវរៀបចវំ្វាើសួនចបារ
វៅេទិយាល័យ ហ៊ាុន ខសន ខ្្កូន នាថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុងទិវាអក្ខរក្្ម វៅពសរុកស្វា យវចក វែតតេ
បនាទា យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ ដ្កូំនវឈើ វៅស្លាបឋ្សិកសា្ន្ាជយ័
ស្ថិតកនាុង�ុំ្ ថន្ ពសរុកភនាពំសរុក វែតតេបនាទា យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី៧
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ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ លាបថានា អំគ្រវឈើស្លាបឋ្សិកសាវគ្ក

អំ្ិល ស្ថិតកនាុងភូ្វិគ្កអំ្ ិល �ុំស្ពកា្ ពសរុកស្វា យវចក

និងចូលរួ្ រខំលកទុក្ខបុណ្យស្ពបជា្លរដ្ឋខែ្មរចំនួន៤

នាក ់ខដលវពគ្រះថានា កច់រាចរណ៍ វៅវែតតេពសរះខកេ ព្រះរាជា-

ណាចពកថ្ វៅភូ្វិគ្កវព្ច �ំុតាផូ ពសរុកស្វា យវចក 

វែតតេបនាទា យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី៣ វៅេតតេសុធា-

រា្ភនាជំញ្ជ ំង ស្ថិតកនាុង�ុំជបវ់ារ ីពសរុកព្រះវនពតព្រះ  វែតដេ

បនាទា យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី៤  វៅេតតេតាគត ់

ស្ថិតកនាុង�ុំបវេល វែតតេបាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

2ឯកឧតតេ្ សាយ ្រូរ្ិរ ស៉ជិកគណៈក្្មការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖ 

-នាយំកស៉្រសិកសា និង្េកិា វៅខចកជូនដល់វលាក-

ពគរូ អនាកពគរូ សិសសានុសិស្ស វៅស្លាបឋ្សិកសា និងអនុ-

េទិយាល័យចំនួន៦ វៅ�ុំ្ នាុកពទរូ និង�ុពំតោងំចាន ់ពសរុក

បរបិូណ៌ វែតតេកំ្ងឆ់្នា ងំ នាថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី១ វៅេតតេពកវ ើ្ហា

ស្ថិតកនាុងពករុងតាវ ្្ម  វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ំ

២០១៩។

2ឯកឧតតេ្  មទព  យទុ្ធតី  ៉ ជិកគណៈក្្មការទី៨

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី១ វៅេតតេរស្មី
ស្្គគាីរតនារា្ និងនាយំកកាតាប ស៉្រសិកសា និង្េកិា

ឧបត្្ថ ្ដល់វលាកពគរូ អនាកពគរូ និងសិសសានុសិស្ស វៅស្លា

បឋ្សិកសា ហ៊ាុន ខសន យក្ខវទបា្ វៅពករុងបានលុង វែតតេ

រតនគីរ ី ព្្ទាងំបានផដេល់អណដេូ ងសនាប់្ យួតា្សំវណើ
របស់វលាកនាយកស្លា និងវរៀបចំ្ិស្នំប ្្ចុ កស្្គគាី-

ភា្ ឯកភា្ជាតិជូនដល់អនាកចូលរួ្ ក ្្មេ ិ្ ីទាងំអស់ វៅ

ពករុងបានលុង វែតតេរតនគិរ ីនាថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី៦ វៅេតតេចំនួន៥

គេឺតតេគគីរជំុភនាខំ្វា េ េតតេភនាលំាេ េតតេបុទុ្គិរសី្គរ េតតេ្វនារ្្យ-

ទួលស្ង្ ំនិងេតតេថព្តាកុយ ស្ថិតកនាុងពសរុកដំណាកច់វង្អើរ 

វែតតេខកប នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៨  ខែសីហា  ឆ្នា ២ំ០១៩  វលាកជំទាេ 

សុតី វណណា ថ្ ស៉ជិកាគណៈក្្មការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីសវ៉្្ដ្កឱ់្យវពបើពបាស់អគ្រសិកសា

១ែនាង ៉ន៥បនទាប ់វៅស្លាបឋ្សិកសាកណាតេ លវការះ-

ត្ូង ស្ថិតកនាុងពសរុកវការះសូទិន វែតតេកំ្ងច់ា្។

2វលាកជំទាេ ឯ្ ្លា្ុ្រតី ស៉ជិកាគណៈ-

ក្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្ វៅេតតេព្រះអងគាវ ្្ម  ស្ថិត

កនាុងពសរុកអងគា្ំ វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-នាយំកបច្ចយ័ និងវពគឿងបរវិភាគ វៅពបវគនព្រះសង្

វៅេតតេព្រះឥនទាវកាសីយ ៍និងេតតេព្រះឥនទាវកាស្ វៅភូ្បិរឹង-

ដូនបាោ  �ុពំទាងំ ពសរុកវសៀ្រាប វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី៣១

ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកានបិ់ណ្វេនទី៦ វៅេតតេព្រះឥនទា-

វកាស្ ស្ថិតកនាុងភូ្ បិរឹងដូនបាោ  �ុពំទាងំ ពសរុកវសៀ្រាប 

វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩៕
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2នាថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-
ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន២២រូប បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ សិកា្ខ ស្លា
សដេី្ី "តួនាទីសភា វដើ្្សីវព្ចបានវគ្លវៅកនាុងការ
ការោរ និងពគបព់គងជំងឺ្និ្្ងកនាុងពកបែណ្័ថនវគ្លវៅ
អភេិឌ្ឍនព៍បកបវដ្យចីរភា្" វពកា្អ្ិបតីភា្ឯកឧតតេ្
បណិ្ត ងួ្រ ញុលិ អនុពបធានទី១រដ្ឋសភា វៅេ ិ៉ ន
រដ្ឋសភា។ 

2នាថ្ងៃទីទី២៩-៣០ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក 
ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន២៣រូប បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង
្ិ្ីបិទសិកា្ខ ស្លាសដេី្ី "នីតេិ ិ្ ី និងបវច្ចកវទសថនការ
តាកខ់តងវសចកដេីពោងចបាប ់ឬវសចកដេីវសនាើចបាប"់ វពកា្
អ្ិបតីភា្ឯកឧតតេ្កិតតេិនីតិវកាសល ស្រ៉ា្រ ្រញ្ញា  ពបធាន
គណៈក ្្មការនីតិក្្ម និងយុតតេិ្្ ៌ថនរដ្ឋសភា វៅសណា្ឋ -
គ្រស្នវ់េ ោ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី១៣ ទី១៤ ទី១៦ ទី២១ និងថ្ងៃទី២២ ខែ
កញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន៩រូប 
បានអវ ជ្ ើញចូលវគ្រ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតេ្នាយឧតតេ្
វសនីយព៍ រ្ឹទា្ធ ចារ្យ ្ូ៊រ ថង អតីតពបធានគណៈក ្្មការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភា  វៅភូ្ វិទសអន្ុង  សង្កា តប់រឹងកខន្សង  ពករុង
បានលុង វែតតេរតនគិរ។ី

2នាថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ស៉ជិក ស៉ជិកា
ព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន៩រូប បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ វគ្រ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធ
ស្ឧតដេ្វសនីយវ៍ទា សុឹ្  នត ប្អូនបវងកាើតរបស់ឯកឧតដេ្ 
សុឹ្  កា អនុពបធានទី១ព រ្ឹទ្ធសភា វៅបុរ ី្ ិភ្្្មចីំការដូង 
រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-
ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំនួន១៥រូប បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ សិកា្ខ ស្លា
វឈវាងយល់វលើវសចកដេីពោងចបាបស់ដេី្ី "សំណង"់ វពកា្
អ្ិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់របស់សវ្ដេចអគគា្ហា្ញាចពកី 
មហង សរំ្ិរ ពបធានរដ្ឋសភា វៅេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉ជិកា
ព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន១១រូប បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុ
វលើកទី៤ វពកា្ពបធានបទ "តួនាទី ភារកិច្ចកនាុងការតា្ដ្ន
របស់គណៈក្្មការ/គណៈក ្៉ម ្ិការការោរជាតិ និងសនដេិ-
សុែថនរដ្ឋសភាពបវទសទាងំបី កនាុងការកស្ងសហពបតិ-
បតតេិការ និងអភេិឌ្ឍនព៍្ំខដនពបកបវដ្យសនដេិភា្ និង

្តិតេភា្" វពកា្អ្ិបតីភា្ឯកឧតតេ្បណិ្ត ងួ្រ ញុលិ 
អនុពបធានទី១រដ្ឋសភា  វៅសណា្ឋ គ្រវរ ោសីុដងសុ់ខ្ភនាវំ្ញ 
រាជធានីភនាវំ្ញ។ 

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្បណិ្ត 
្៉ាុង ឫទ្ធតី ពបធានគណៈក ្្មការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតេ្ 
សខុ ឥសា្រ ពបធានគណៈក្្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បាន
អវ ជ្ ើញចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិ្ីែួបវលើកទី៧៤ ថនទិវា
បុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថនស្ធារណរដ្ឋសងគា្និយ្វេៀតណា្ 
វៅThe Great Duke Hotel Phnom Penh។

2នាថ ង្ៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ សខុ 
ឥសា្រ ពបធានគណៈក ្្មការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ
ចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិ្ីជបវ់លៀងជូនគណៈពបតិភូរបស់
រដ្ឋសភា ថនពបវទសក្្ុជា ឡាេ និងវេៀតណា្ វៅសណា្ឋ -
គ្រវរ ោសីុដងសុ់ខ្ភនាវំ្ញ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2វលាកជំទាេ ទតី ្ូរោ៉ា សុតី ពបធានគណៈក្្មការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុវពតៀ្វរៀបចំកិច្ចពបជំុកំ្ ូល ASEM 

វៅឆ្នា ២ំ០២០ ខដលព្រះរាជាណាចពកក្្ុជាពតរូេវ្វាើជា ្៉ច ស់
ផទារះ វៅសណា្ឋ គ្ររាោ ហវាលភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ដរឹកនាគំណៈពបតិភូគណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរួ្
កនាុង្ិ្ីសវ៉្្ជាផ្ូេការសណា្ឋ គ្រកំ្ង់្ ំរ ោូយោ ល់ វៅវែតតេ
កំ្ង់្ ំ នាថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី៤  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេ្  ្ ៉ា្ 
្រ៊ុ្រនាង  ពបធានគណៈក ្្មការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អវ ជ្ ើញចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិ្ីសវ៉្្ដ្កឱ់្យវពបើពបាស់
្ជ្ឈ្ណ្លខ្ទា ំនិងស្តេ រនីតិស្្ទា ជនេបិល្ាសស្្ម រតី 
វពកា្អ្ិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់សវ្តេចពកឡាវហា្ 
ស មខង ឧបនាយករដ្ឋ្ននតេី រដ្ឋ្ននតេីពកសួង្ហាថផទា វៅ
ស្លាថព្ពតបភ់ូ្ បិាគូ �ុំបាគូ ពសរុកកណាតេ លសទារឹង វែតតេ
កណាតេ ល។

2នាថ្ងៃទី៥  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតេ្  ្ ៉ា្ 
្រ៊ុ្រនាង  ពបធាន  ឯកឧតតេ្  សហ្  ខ្រ  អនុពបធាន 
និងឯកឧតតេ្  ឡា្រ់  ឆ្រ  វលខ្្ិការគណៈក្្មការទី១០
ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុ្ិភាកសាវលើការ
វរៀបចំក្្មេ ិ្ ីពបកួតពបខជងវពជើសវរ ើស្ននតេីគំរូ “Integrity 

សក្្មភាពសមជិកបពឹទ្ធសភាចូលរ ួ្ កនាងុពិធតីម្សេងៗ
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Icon” វៅក្ុ្ជា វពកា្អ្ិបតីភា្ឯកឧតតេ្បណិ្ត ឱ្ 
យុ្ិរមទៀង វទសរដ្ឋ្ននតេ ីពបធានអងគាភា្ពបឆ្ងំអវំ ើ្្ុក
រលួយ វៅស្លពបជុំ្ ំ អងគាភា្ពបឆ្ងំអវំ ើ្្ុករលួយ។

2នាថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ ឈតិ 
គឹ្យាត  អនុពបធានគណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន
អវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុ្ិភាកសាការង្រ  វពតៀ្ចូលរួ្
្ហាសននាិបាតវលើកទី១៤១ របស់សហភា្អនតេរសភា (IPU) 
វពកា្អ្ិបតីភា្វលាកជំទាេកិតតេិសងគាហបណិ្ត  ឃ្ួរ 
សដុ្រ តី អនុពបធានទី២រដ្ឋសភា វៅស្លពបជុំបនាទា យពសី 
េ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2នាថ ង្ៃទី២០ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ អាយ 
ខ្រ អនុពបធានគណៈក ្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា និងជាពបធាន
ពករុ្្តិតេភា្ព រ្ឹទ្ធសភាក្្ុជាជា្យួនរឹងសភាស្ធារណរដ្ឋ

ពបជា្ិបវតយ្យពបជា៉និតឡាេ  បានអវ ជ្ ើញទទួលបដិ-
សណា្ឋ រកិច្ច និងស្វា គ្នគ៍ណៈពបតិភូដរឹកនាវំដ្យឯកឧតតេ្
ឧតតេ្វសនីយឯក សសង្រួ្រ នសញ៉ា ក់ឡាត ពបធាន
ស៉គ្្តិតេភា្ឡាេ-ក្្ុជា និងជាអនុពបធានរដ្ឋសភា ថន
ស្ធារណរដ្ឋពបជា្ិបវតយ្យពបជា៉និតឡាេ  វៅអាកាស
យនដ្្ឋ នអនតេរជាតិភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ ឆាយ 
វណាណា  វលខ្្ិការគណៈក ្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ
ចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិ្ីសំវណរះសំណាលជា្យួថានា ក់
ដរឹកនាំ្ ូស្ី្ក្ុ្ជា  វពកា្អ្ិបតីភា្ឯកឧតតេ្បណិ្ត 
្ហាធា ្ ហាម៉ា ត ់(Mr.Mahathir Mohamad) នាយករដ្ឋ-
្ពនីតេ ោ៉ វេសីុ វៅសណា្ឋ គ្រសូហវាីខតលភូគីពតាភនាវំ្ញ៕

សក្្មភាពសមជិកបពទឹ្ធសភា្រំមពញម្រសកក្្មមបរៅប្រមទស

2្ីថ ង្ៃទី២៥  រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០  ខែសីហា  ឆ្នា ំ

២០១៩ វលាកជំទាេ ម្រ សអំា្រ ពបធានគណៈក្្មការ

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតេ្ ឈតិ គឹ្ យាត អនុពបធាន

គណៈក្្មការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា  និងឯកឧតតេ្  អាយ  ខ្រ 

អនុពបធានគណៈក្្មការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  និងជាអនុពបធាន

ទទួលបនទាុកសហពបតិបតតេិការជា្យួ្ហាសននាិបាតអនតេរ

សភាអាស្៊ា ន (AIPA) បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ ្ហាសននាបិាត

អាយបាោ  (AIPA) វលើកទី៤០ វៅទីពករុងបាងកក ពបវទស

ថ្។

2្ីថ ង្ៃទី១៨  ដល់ថ្ងៃទី១៩  ខែកញ្ញា   ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតដេ្  ម៉ា ្រ់  មឈឿ្រ  អនុពបធានគណៈក្្មការទី៧

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុងសិកា្ខ ស្លាសដេី្ី លំវៅ

ឋានវៅតំបនអ់ាសីុបាោ សីុហវាិក វៅទីពករុងបាងកក ពបវទស

ថ្៕



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា

45

អគ្គមលខាធិការដ្្ឋ ្របពឹទ្ធសភាប្រជុំ្រូកសរ្ុរលទ្ធ្លការងារប្រចាសំខសតីហា
្ិរងកំណត់ទិសមៅការងារសខកញ្ញា  ឆានា ២ំ០១៩

នាព រ្ឹកថ្ងៃចនទា ទី២ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ អគគាវលខ្្ិការ-
ដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាបានវរៀបចំកិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការង្រ
របស់អគគាវលខ្្ិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាពបចាខំែសីហា និង
កំណតទិ់សវៅការង្រខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ វពកា្អ្ិបតី-
ភា្ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគគាវលខ្្ិការព រ្ឹទ្ធសភា វៅ
ស្លសិកា្ខ ស្លាបណា្ណ ល័យព រ្ឹទ្ធសភា វដ្យ៉នការ
អវ ជ្ ើញចូលរួ្ ្ីថានា កដ់រឹកនាពំគបអ់ងគាភា្ចំណុរះអគគាវលខ្-
្ិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាចាប់្ ីពបធានខផនាកវេើង។  

កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ ម៉ម សារិន នាយកែុទទា-
កាល័យសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានជព៉បជូនអងគាពបជំុ
អំ្ី សភា្ការណ៍េេិតតេ្្មីៗ វៅវលើ្ិភ្វលាក រួ្ ៉នទាងំ
អនតេរជាតិ តំបន ់និងជាតិផងខដរ។  

ជា្យួគ្នា វនរះ ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគគាវលខ្្ិការ
ព រ្ឹទ្ធសភា បាន៉នពបស្សនប៍ូកសរុបលទ្ធផលការង្រកនាុង
ខែសីហាកន្ងវៅវនរះថា អគគាវលខ្្ិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា
បានែិតែំពបរឹងខពបងបវព្ើវសវាជូនថានា កដ់រឹកនា ំនិងស៉ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភា ទទួលវជាគជយ័វលើ្ុែង្រនីតិក្្ម វដ្យបាន
វរៀបចំ និងចាតខ់ចងការពបជំុគណៈក ្៉ម ្ិការអចិថននតេយ៍
ចំនួន១វលើក និងពបជំុេសិ្្ ញ្ា ព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន១វលើក។
ចំវោរះ្ុែង្រតា្ដ្នការអនុេតតេចបាប ់បានបវំ្ញការង្រ

យោ ងសក្្មកនាុងការចុរះវឈវាងយល់តា្េស័ិយជាស្ត្ថកិច្ច
របស់គណៈក្្មការនានា។ រឯី្ុែង្រតំណាង បានសហការ
សព្បសព្រួលដរឹកនាពំករុ្ពគរូវ្ទ្យស្ម័ពគចិតតេ ចុរះ្ិនិត្យ និង
្យាបាលជំងឺជូនពបជា្លរដ្ឋ និងបានអ្ដំវណើ រស៉ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភាចុរះតា្្ូលដ្្ឋ ន វដើ្្វីឈវាងយល់អំ្ ី សុែទុក្ខ
វដ្រះពស្យបញ្ហា ពបឈ្ និងសំណូ្្រនានារបស់ពបជា-
្លរដ្ឋវៅរាជធានី និងតា្បណាតេ វែតតេ ពករុងនានា។ វដ្យ-
ខេក្ុែង្រអភេិឌ្ឍស្្ថ បន័ និង្ុែង្រកិច្ចសហពបតិបតតេិ-
ការអនតេរជាតិ វដ្យរកសាបាននូេភា្ជាថដគូជា្យួនរឹង
បណាតេ ពបវទស បណាតេ សភា និងថដគូអភេិឌ្ឍសំខ្ន់ៗ ជាវពចើន
វទៀត វដើ្្បីវងកាើតឱកាស្្មីសព៉បព់ រ្ឹទ្ធសភាវ្វាើដំវណើ រ
វៅ្ុែពបកបវដ្យគុណភា្ និងពបសិទ្ធភា្ជាង្ុន។ 

ទនទារឹ្នរឹងការង្រខដលកំ្ ុងខត្៉ញរឹកវនរះ ឯកឧតតេ្
អគគាវលខ្្ិការព្រឹទ្ធសភាបានកំណតទិ់សវៅការង្រសព៉ប់
ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ វដ្យឱ្យពគបអ់ងគាភា្ចំណុរះអគគាវលខ្-
្ិកាដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វៅខតបនតេផតេល់វសវាពទពទងដ់ល់្ុែង្រ

ទាងំ៥របស់ព រ្ឹទ្ធសភា និងបនតេែិតែំ្ពងរឹងគុណភា្្ននតេី
វដើ្្ផីតេល់ភា្ស័កតេិសិទ្ធកនាុងការផតេល់វសវាជូនថានា កដ់រឹកនាំ
ឱ្យកានខ់តល្អជាលំដ្ប៕់

(អត្ថបទ និងរូបភា្៖ វលាក គរឹ្ សិទ្ធី)

ឯកឧតតេ្ អ៊ាុំ ស្រ រឹទ្ធ (កណាតេ ល) អ្ិបតីកនាុងកិច្ចពបជំុ

ទិដ្ឋភា្កិច្ចពបជំុ

ថានា កដ់រឹកនាអំគគាវលខ្្ិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុ
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ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារទឹ្ធ អម ជ្ ើញចូលរ ួ្ ្ហាស្រនាិរាតប្រចាឆំានា ំ
ន្រសមគ្អគ្គមលខាធិការសភាមប្រើភាសារាោងំ មៅប្រមទសស្រលហសេុកិ

កាល្ីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯក-
ឧតតេ្ អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគគាវលខ្្ិការព រ្ឹទ្ធសភាក្្ុជា និងជា
អនុពបធានស៉គ្អគគាវលខ្្ិការសភាវពបើភាស្បារាងំ
សព៉បត់ំបនអ់ាសីុ-បាោ សីុហវាិក បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង
្ហាសននាិបាតពបចាឆំ្នា  ំថនស៉គ្អគគាវលខ្្ិការសភា
វពបើភាស្បារាងំ (ASGPF) វៅទពីករុងព្រុចខសល ពបវទស
ខបលហ្ុសកិ វដ្យ៉នការចូលរួ្ ្ីអគគាវលខ្្ិការសភា
្ននតេីជានែ់ស់្របស់សភា អនាកពស្េពជាេ និងស្នស្តេ ចារ្យ 
ពប៉ណ ៤០រូប។

្ុននរឹងចូលរួ្ កនាុង្ហាសននាិបាត ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារឹទ្ធ
អគគាវលខ្្ិការព្រឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុ
គណៈក ្៉ម ្ិការអចិថននតេយ ៍ថនស៉គ្អគគាវលខ្្ិការសភា
វពបើភាស្បារាងំ វពកា្អ្ិបតីភា្វលាកជំទាេ Marie-
Joséphine DIALLO ពបធានស៉គ្ វៅស្ល Jacques
Brel ថនសណា្ឋ គ្រ Rocco Forte ទីពករុងព្រុចខសល ពបវទស
ខបលហ្ុសកិ វដើ្្ី្ ិនិត្យ ្ ិភាកសា និងអនុ្ត័នូេរវបៀបវារៈ
ដូចខ្ងវពកា្៖

១-ការអនុ្ត័រវបៀបវារៈកិច្ចពបជំុគណៈក ្៉ម ្ិការអចិ-
ថននតេយ៍

២-ការអនុ្ត័កំណតវ់ហតុថនកិច្ចពបជំុគណៈក ្៉ម ្ិការ
អចិថននតេយ ៍នាទីពករុងបាោ រសី កាល្ីថ្ងៃទី១៨ ខែ្ករា 
ឆ្នា ២ំ០១៨

៣-ការអនុ្ត័កំណតវ់ហតុថន្ហាសននាិបាតវៅទីពករុង
វកប៊ាចិ ពបវទសកាណាដ្ កាល្ីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី៨
ខែកកកាដ្ ឆ្នា ២ំ០១៨

៤-ការប ជ្ូ លស៉ជិកភា្ព រ្ឹទ្ធសភាពបវទស Guinée 
équatoriale កនាុងស៉គ្

៥-អាហារូបករណ៍របស់ស៉គ្ ASGPF
៦-ស្្ថ នភា្ហិរ ញ្ា េត្ថុរបស់ស៉គ្ ASGPF
៧-ទំនាកទ់ំនងជា្យួនរឹងស៉គ្សភានិយយភាស្

បារាងំ (APF)
៨-កិច្ចពបជំុវលើកវពកាយរបស់គណៈក ្៉ម ្ិការអចិថននដេយ៍

ស៉គ្ ASGPF និងពបព រ្ឹតតេវៅវៅថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃ
ទី១៧ ខែ្ករា ឆ្នា ២ំ០២០ វៅទីពករុងបាោ រសី ពបវទស
បារាងំ

៩-្ហាសននាិបាត ASGPF នរឹងពបព រ្ឹតតេវៅវៅខែកកកាដ្
ឆ្នា ២ំ០២០ វៅពបវទស ោ៉ រ ោុក។

វដ្យខេកវៅថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្
អ៊ុំ សារឹទ្ធ បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ហាសននាិបាត ពបចាឆំ្នា ំ
ថនស៉គ្អគគាវលខ្្ិការសភាវពបើភាស្បារាងំ វៅអគ្រ
សភាវាោ េូនី-ព្រុចខសល។ ្ហាសននាិបាតបាន្ិភាកសាវលើ
ពបធានបទសំខ្ន់ៗ ចំនួន ៣ គឺ៖

១-ទំនាកទ់ំនងកនាុងស្្ថ បន័នាស្យ័បណាដេ ញសងគា្
២-ព្ំខដនថនត៉្ភា្កនាុងសភា
៣-បទ្ិវស្្នរ៍បស់សភានានា វដើ្្ផីសាភាជ បវ់ៅនរឹង

ពបជា្លរដ្ឋ ជាអាទិ៍ជា្យួនរឹងយុេជន។
តា្រយៈបទបង្ហា ញរបស់វាគ្មិនទាងំឡាយ បាន្្ុរះបង្ហា ញ

ឱ្យវ�ើញថា បញ្ហា ពបឈ្ទាងំ៤របស់សភា នាយុគស្យ័
បច្ចុប្ននាគឺ ឱនភា្ថនលទ្ធិពបជា្ិបវតយ្យវៅកនាុងកព្តិ្ិ-
ភ្វលាកទាងំ្ូល ការែវារះទំនុកចិតតេខ្ងនវយបាយ (របស់
ពបជា្លរដ្ឋ និងយុេជន) ការលូតលាស់ដឆ៏្បរ់ហ័សថន
ពប្ន័្ធបវច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ន ខដល៉នបណាតេ ញសងគា្ពបទាក់
ពកឡា និងវលឿនបំផុត កវំណើ នថន្ត័៌៉ ន្និ្ិត (Fake 
News) បញ្ហា ទាងំវនរះវ្វាើឱ្យពបជាជន និងយុេជន កានខ់ត
ោ្តឆ្ងៃ យ្ីអនាកតំណាង និងសភារបស់ែ្ួន។

ជា្យួគ្នា វនរះ សភាគ្្ម នត៉្ភា្១00%វទ សូ្្ខីត
វៅកនាុងទវាីបអឺរ ោុបកវ៏ដ្យ។ បោុខនដេសភា្យួចំនួនកំ្ុងខត
ែិតែំវ្វាើសក ្្មភា្ វដើ្្ី្ ពងរឹង្ពងីក្វ្យាបាយកនាុងការ
ស្ដេ រ និងការតភាជ បទ់ំនាកទ់ំនងវេើងេញិ រវាងសភា និង
ពបជា្លរដ្ឋ ជាអាទិ៍៖ ជា្យួនរឹងយុេជន វដើ្្ឱី្យ្ួកវគ៉ន
ទំនុកចិតតេ្កវលើសភាវេើងេញិ។ ចំវោរះបទ្ិវស្្នទ៍ាងំ-
ឡាយកនាុងការពបាពស័យទាកទ់ងជា្យួនរឹងពបជា្លរដ្ឋ 
សភាទាងំឡាយបាន្យាយ្ពបរឹងខពបងកនាុងការវ្វាើតា្រយៈ
ពប្ន័្ធ្ត័៌៉ នេទិយា បណាតេ ញសងគា្ និងតា្្វ្យាបាយ
ចុរះជួបវដ្យផ្ទា ល់ ព្្ទាងំររិះរក្វ្យាបាយដថទវទៀត
ដូចជា ការវរៀបចំវេទិកា សិកា្ខ ស្លា ឬការ្ិវពគ្រះវយបល់
ឱ្យកានខ់តល្អពបវសើរវេើង៕
                                        (អត្ថបទ៖ វលាក នុត សច្ចៈ)

ឯកឧតតេ្ អ៊ាុំ ស្រ រឹទ្ធ (ស្តេ ំ) អវ ជ្ ើញចូលរួ្ ្ហាសននាិបាតពបចាឆំ្នា  ំASGPF
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អគ្គមលខាធិការដ្្ឋ ្របពឹទ្ធសភាពបងឹងស្ត្ភាព្ន្រតេតីអ្បករុ្នានារ្រសប់ពឹទ្ធសភា
មលើជំនាញការសរមសរ ការថតរ្ូរ ្រិងការ្សេពវេ្សាយព័តម៌្រ

នាព្រឹកថ្ងៃចនទា ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្
ជោក ឆាយ អគគាវលខ្្ិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញ
ជាអ្ិបតីភា្កនាុង្ិ្ីបិទេគគាបណតេុ រះបណាតេ លសតេី្ី "្ូលដ្្ឋ ន
ពគរឹរះថនការសរវសរ ការ្តរូប និងការផ្ស្វាផសាយ្ត័៌៉ ន"
វៅស្លសិកា្ខ ស្លាខ្ងវជើងព រ្ឹទ្ធសភា។

បនាទា ប់្ ីការវេើង៉នចំណាបអ់ារ ្្មណ៍របស់តំណាង
សិកា្ខ កា្ និងការវ វ្ាើវសចកតេីរាយការណ៍របស់វលាកពគរូ
ឧវទទាសនា្រចួ្ក ឯកឧតតេ្ ជោក ឆាយ អគគាវលខ្្ិការ
រងព រ្ឹទ្ធសភា បានសខ្តេងនូេការវកាតសរវសើរ និងវាយតថ្្
ែ្ស់ចំវោរះេគគាបណតេុ រះបណាតេ លវនរះ ខដល៉នពគរូឧវទទាសនា្
ជា្ននតេរីាជការ ថនអគគាវលខ្្ិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា។ េគគាបណតេុ រះ-
បណាតេ លវនរះ ្ិតជាបានផតេល់នូេអត្ថពបវយជនយ៍ោ ងវពចើន
ដល់សិកា្ខ កា្ខដលជា្ននតេ ីបុគគាលិកវៅអ្គណៈក្្មការ
ទាងំ១០ ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទាងំ៨ និង
ពករុ្នានារបស់ព រ្ឹទ្ធសភា វលើជំនាញការសរវសរ ការ្ត
រូប និងការផ្ស្វាផសាយ្ត័៌៉ ន វដើ្្ី៉ នស្ត្ថភា្អាច
ផតេល់វសវា្ត័៌៉ នជូនស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ទាងំ
កនាុងសក្្មភា្ការង្រពបចាថំ្ងៃ និងសក ្្មភា្ការង្ររបស់
ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា វៅតា្ភូ្ ភិាគទាងំ៨។

ឯកឧតតេ្ ជោក ឆាយ ៉នជំវនឿវជឿជាកថ់ា បនាទា ប់

្ីប ្្ច បេ់គគាបណតេុ រះបណាតេ លវនរះ សិកា្ខ កា្ទាងំអស់ពតរូេ
យកចំវណរះដរឹង និងបទ្ិវស្្នខ៍ដលពគរូឧវទទាសនា្បាន
បង្ហា ញខពបក្ាយជាសក ្្មភា្អនុេតតេការង្រជាពបចា ំវដើ្្ី
ហវារឹកហាតក់ារង្រ្ត័៌៉ នវនរះ ឱ្យកានខ់តស្ទា តជ់ំនាញ ៉ន
គុណភា្ និងទានវ់្លវេលា។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ ជោក ឆាយ បានផតេល់
កិតតេិយសខចកេញិ្ញា បនបពតបញ្ជ កក់ារសិកសាជូនតំណាង
សិកា្ខ កា្ និង្តរូបទុកជាអនុសសាេរយី។ 

េគគាបណតេុ រះបណាតេ លវនរះ ៉ នសិកា្ខ កា្្ក្ីវលខ្្ិការ-
ដ្្ឋ នអ្គណៈក្្មការទាងំ១០ ការយិល័យអ្ពករុ្ភូ្ភិាគ
ទាងំ៨ ែុទទាកាល័យថានា កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា ែុទទាកាល័យអគគា-
វលខ្្ិការព រ្ឹទ្ធសភា និង្ននតេីថននាយកដ្្ឋ ន្ត័៌៉ នសរុប
ចំនួន៤៧នាក ់ខចកវចញជា្ីរេគគា គេឺគគាទី១ សិកសាវរៀង-

រាល់ថ្ងៃចនទា ្ុ្ សុពក ចាប់្ ីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែ្ិ្ ុនា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉នសិកា្ខ កា្ចំនួន២៤នាក ់និងេគគាទី២ សិកសា
វរៀងរាល់ថ្ងៃចនទា ដល់ថ្ងៃសុពក ចាប់្ ីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី១៧ 
ខែកកកាដ្ ឆ្នា ២ំ០១៩ ៉នសិកា្ខ កា្ចំនួន២៣នាក៕់ 

(អត្ថបទ៖ វលាក េង ់សុជាតិ  រូបភា្៖ វលាក ជា ហុកលាង)

ឯកឧតតេ្ វឡាក ឆ្យ អ្ិបតីភា្កនាុង្ិ្ីបិទេគគាបណតេុ រះបណាតេ ល

ឯកឧតតេ្ វឡាក ឆ្យ អវ ជ្ ើញ្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួសិកា្ខ កា្

អនាកចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបិទេគគាបណតេុ រះបណាតេ ល
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សក ្្មភាពថ្នា ក់ដឹកនាអំគ្គមលខាធិការដ្្ឋ ្របពទឹ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំ ្រិងពិធតីម្សេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ 

អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគគាវលខ្្ិការព្រឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញជាអ្ិបតី-

ភា្កនាុងកិច្ចពបជំុសតេី្ី របបសនតេិសុែសងគា្ និងការង្រទូវៅ

សព៉បវ់្លខ្ង្ុែ វដ្យ៉នការអវ ជ្ ើញចូលរួ្ ចាប់

្ីពបធាននាយកដ្្ឋ នវេើង វៅស្លពបជំុ្ិវសស េ ិ៉ ន

ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃចនទា ទី១៦ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ 

អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគគាវលខ្្ិការព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្

កនាុងកិច្ចពបជំុជា្យួនរឹងគណៈក្្មការទី៨រដ្ឋសភា សដេី្ី របប

សនតេិសុែសងគា្ វៅេ ិ៉ នរដ្ឋសភា វដ្យ៉នការចូលរួ្

្ីអគគាវលខ្្ិការដ្្ឋ នរដ្ឋសភា និងពករុ្ពបរឹកសា្្្មនុ ញ្ា ។

2នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ទី១៧ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្ 

សកវ ចាន់ណា អគគានាយក ថនអគគានាយកដ្្ឋ ន្ត័៌៉ ន

និងទំនាកទ់ំនងស្ធាណៈ ព្្ទាងំ្ននតេ ីថនអគគាវលខ្-

្ិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បានអវ ជ្ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិ្ីបុណ្យកាន់

បិណ្វេនទី៤ វៅេតតេ្ងគាលសតា្ថ េន័ (វៅេតតេខព្កតាគង)់ 

ស្ថិតកនាុងសង្កា តខ់ព្កតាវសក ែណ្វពជាយចង្វា រ រាជធានី

ភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកថ្ងៃចនទា ទី២៣ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩ អគគាវលខ្-

្ិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាបានវរៀបចំ្ ិ្ីសំវណរះសំណាលជា-

្យួនរឹងនិេតតេជន និង្ននតេីរាជការេយ័ចំណាស់ កនាុងឱកាស

ទិវា្នុស្សចាស់ក្ុ្ជា និងទិវា្នុស្សចាស់អនតេរជាតិ ១តុលា 

វពកា្អ្ិបតីភា្ឯកឧតតេ្ ឈឹម ព្រះខ័ន អគគានាយក

ថនអគគានាយកដ្្ឋ នរដ្ឋបាល និងហិរ ញ្ា េត្ថុ និងឯកឧតតេ្ 

សកវ ចាន់ណា អគគានាយក ថនអគគានាយកដ្្ឋ ន្ត័៌៉ ន 

និងទំនាកទ់ំនងស្ធារណៈ វៅស្លសិកា្ខ ស្លាខ្ង

វជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា៕




