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ព្រឹទ្ធសភាប�ើកសម័យព�ជុំវិសាមញ្ញ

អនុលោមតាមស្មា រតី ននអង្គប្រជំុគណៈកម្មា ធិការអចិ-

ន្រនតៃយប៍ រ្ឹទ្ធសភា កាល្ីន ង្ៃទី១៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បានល្រើកសមយ័ប្រជំុ

វសិ្មញ្ញ  នីតិកាលទី៤ លបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់រ្រស់

សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា នន

ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា នាន្ងៃសុបក ទី១៨ ខែតុោ ឆ្នា ំ

២០១៩ លវោលម្ោ ង៨:០០នាទីប រ្ឹក លោយម្នវតតៃម្ន

សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាចូលរមួចំនួន៥៧រ្ូរ។

អង្គប្រជំុបានដំលណើ រការតាមរល្រៀ្រវារៈចំនួន៧រមួម្ន៖

រេបៀបវារៈទី១៖ការបបកាសទទួលស្គាល់សមាជិកប្រឹទ្ធ-

សភាថ្ីនីតិកាលទី៤។

លោងតាមស្មា រតីអង្គប្រជំុគណៈកម្មា ធិការអចិន្រនតៃយ៍

ប រ្ឹទ្ធសភា នាន្ងៃទី១៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ និងសមយ័ប្រជំុ

វសិ្មញ្ញ ប រ្ឹទ្ធសភា នាប រ្ឹកន្ងៃទី១៨ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩លនរះ 

ឯកឧតតៃម ណយ ពសរូន បតរូវបានប្រកាសទទួលស្្គ ល់ជា

សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ មណ្ឌ លភូមភិាគទី៨ (លែតតៃ

កំ្ងធ់ំ លែតតៃប្រះវហិារ លែតតៃបកលចរះ លែតតៃស្រឹងខបតង លែតតៃ

រតនគិរ ីនិងលែតតៃមណ្ឌ លគិរ)ី ជំនួសឯកឧតតៃម បសុើយ កកវ 

ខដលបានទទួលមរណភា្ ។ 

ឯកឧតតៃម ណយ ពសរូន សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា្មាី បតរូវលធវើ
សច្ចា ប្រណិធានមុនចូលកានត់ំខណង។

រេបៀបវារៈទី២៖្ ិនិតគាយនិងឱគាយេោបល់េលីេសចក្ីបរាង

ចគាបាប់ស្ី្ីការអនុម័តយលប់្មេលីកិច្ចប្មេប្ៀងរវាងប្រះ-

រាជាណាចបកកម្ពុជានិងអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីសី្្ី

បុ្្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អង្គការហាមឃាត់អាវុធ

គីមី។

លសចក្ីបរាងចបា្រល់នរះ ម្នលោលលៅហាមឃាត ់និង

ទ្រស់្កា តឧ់បកិដ្ឋកមមាឆ្លងខដនននស្រធាតុគីម ីលៅលលើទរឹកដី

ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងចូលរមួជាមយួសហគមន៍

តំ្រន ់អន្រជាតិ និងអង្គការសហប្រជាជាតិ លដើម្ជីំរុញការ-

អនុវតតៃនូវកាត្វកិចចាលបកាមអនុសញ្្ញ ហាមឃាតអ់ាវុធគីម ីឱ្យ

កានខ់តម្នប្រសិទ្ធភា្ និងលធវើឱ្យ្ិភ្លោកទាងំមូល ម្ន

សុវត្ិភា្្ីការរកីស្យភាយននស្រធាតុអាវុធគីម ីបស្រ

តាមម្បតា៥៤ ននរដ្ឋធមមានុញ្ញ  ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្ន៣ម្បតា បតរូវ

បានរដ្ឋសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អនុមត័យល់ប្ម

ចំនួន១០៥សំល�ង ននចំនួនសម្ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 

សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុ ំអធិ្រតីភា្កនាុងសមយ័ប្រជំុវសិ្មញ្ញ  នីតិកាលទី៤
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កាល្ីន្ងៃទី៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ប្រជំុរដ្ឋសភា

លលើកទី៣ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមកិតតៃិនីតលិកាសល្រណ្ឌិ ត �ិ៊ន ឈនិ ឧ្រនាយក-

រដ្ឋម្រនតៃីប្រច្កំារ រដ្ឋម្រនតៃីទទួល្រន្ុកទីសតៃីការគណៈរដ្ឋម្រនតៃី 

អមលោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃជីានែ់ស់្ និងម្រនតៃីជំនាញនន

បកសួងការរារជាតិ បានអលញជ ើញមកការរារលសចកតៃីបរាង

ចបា្រល់នរះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ឯកភា្

ទាងំបសរុងលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលលោយឥតខកខប្រ

ចំនួន៥៧សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទី៣៖្ិនិតគាយនិងឱគាយេោបល់េលីេសចក្ីបរាង

ចគាបាប់ស្ី្ីសំណង់។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ លដើរតួនាទីសំខានក់នាុងការជំរុញ

កំលណើ នលសដ្ឋកិចចាជាតិ តាមរយៈតួនាទីជាសសរសតៃម្ភមយួ 

កនាុងចំលណាមសសរសតៃម្ភ៣លទៀត កនាុងការចូលរមួចខំណក

លរៀ្រចំ និងអភវិឌ្ឍលហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធទាងំកនាុងវស័ិយស្ធា-

រណៈ វស័ិយឯកជន សំណងលំ់លៅឋាន និងសំណងដ់នទ

ល្សេងលទៀតឱ្យបានបតរឹមបតរូវតាម្រទោ្ឋ នគតិយុតតៃ ្រលចចាកវទិយា

សតៃងោ់ និង្រទ្រ្ញ្ញតតៃិ្រលចចាកលទស លដើម្៖ី

-ធានាគុណភា្ សនតៃិសុែ សុវត្ិភា្ និងសណាតៃ ្រធ់ានា ្រ់

ស្ធារណៈ អនាកលប្រើបបាស់សំណង ់និងស្ធារណជន

-លស្ភណ័ភា្ និង្ររស្ិ្នល្អសបម្្រក់ាររស់លៅប្រក្រ

លោយចីរភា្ សំលៅលលើកកម្ស់ សុែុម្លភា្ស្ធា-

រណៈ

-្រលងកាើនគណលនយ្យភា្ និងប្រសិទ្ធភា្កនាុងការប្រក្រ

ការងារ និងវជិាជ ជីវៈកនាុងវស័ិយសំណង ់តាមរយៈយនតៃការ

បតរួត្ិនិត្យ និងវធិានននការទទួលែុសបតរូវរ្រស់អនាក

រាក់្ ន័្ធ

-្រលងកាើនការលជឿទុកចិតតៃរ្រស់វនិលិោគិនលៅកនាុងវស័ិយ

សំណង ់ជំរុញទី្សារអចលនបទ្្យប្រក្រលោយប្រសិទ្ធ-

ភា្ លោយកំណតនូ់វវធិាន និងយនតៃការកនាុងការ្រលងកាើន

គុណភា្ និងភា្បស្រចបា្រន់នសំណង។់

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្ន២២ជំ្ូក 

និង១១១ម្បតា បតរូវបានរដ្ឋសភា ននប្រះរាជាណាចបក-

កម្ុជា អនុមត័យល់ប្មចំនួន១០៦សំល�ង ននចំនួនសម្-

ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីន្ងៃទី៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ 

នាសមយ័ប្រជំុរដ្ឋសភាលលើកទី៣ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ជា សផុារ៉ា  ឧ្រនាយករដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃីបកសួង

លរៀ្រចំខដនដី នគរូ្រនីយកមមា និងសំណង ់អមលោយថ្នា ក់

ដរឹកនា ំម្រនតៃីជានែ់ស់្ និងម្រនតៃីជំនាញ បានអលញជ ើញមកការ-

រារលសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ។

ឯកឧតតៃម សុែ ឥស្ន ល�ើងអានរបាយការណ៍ ឯកឧតតៃម គង ់ស្រាជ ល�ើងអានរបាយការណ៍

ឯកឧតតៃម ្រ៊និ ឈនិ ល�ើងការរារលសចក្ីបរាងចបា្រ់
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អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភា បាន្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ឯកភា្

ទាងំបសរុងលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលលោយឥតខកខប្រ

ចំនួន៥៧សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទី៤៖្ិនិតគាយនិងឱគាយេោបល់េលីេសចក្ីបរាង

ចគាបាប់ស្ី្ីរាណិជ្ជកម្តាមបប្័ន្ធេអឡិចបតរូនិក។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ នរឹង្តៃល់ស្រៈប្រលោជនសំ៍ខាន់ៗ

ម្នដូចជា៖

១-សបមរួល និងជំរុញដល់ការលធវើរាណិជជកមមាតាមប្រ្ន័្ធ

លអ�ិចបតរូនិកទាងំកនាុងប្រលទស និងអនតៃរជាតិ ប្រក្រលោយ

ទំនុកចិតតៃតាមរយៈវធិានជាមូលោ្ឋ នដសំ៏ខាន ់កនាុងការ

្រលងកាើតភា្បបាកដប្រជាខ្នាកគតិយុតតៃ   និងការទទួលស្្គ ល់

យថ្ភូតភា្ សុបករឹតភា្ និងភា្អាចលជឿទុកចិតតៃបាន

ននទបមងល់អ�ិចបតរូនិក និងទំនាកទ់ំនងលអ�ិចបតរូនិក 

សបម្្រក់ារលធវើរាណិជជកមមាលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា

និងជាមយួអនតៃរជាតិ។ លុ្រ្ំរបាតរ់បាងំ និងលក្ខែណ្ឌ

តបមរូវមនិច្បំាចទ់ាងំឡាយ ខដលជាឧ្រសគ្គដល់ការ

លធវើរាណិជជកមមាតាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក និង្រលងកាើនជំលនឿ

ទុកចិតតៃប្រក្រលោយសុវត្ិភា្  និងអាចលជឿទុកចិតតៃបាន

ដល់អនតៃរការ ី្ុរគ្គល្តៃល់លសវា អនាកលប្រើបបាស់ និងរាណិ-

ជជករកនាុងការលធវើប្រតិ្រតតៃិការរាណិជជកមមា តាមប្រ្ន័្ធលអ-

�ិចបតរូនិក។

២-្រលងកាើនប្រសិទ្ធភា្កនាុងការ ត្ៃល់លសវាស្ធារណៈជូន

ប្រជា្លរដ្ឋ ្ីសំណាកប់កសួង ស្្្រន័រដ្ឋ តាមប្រ្ន័្ធ

លអ�ិចបតរូនិក តាមរយៈការចុរះ្រញជ ី ការ្រលងកាើត ឬការរកសា

ទុកឯកស្រកនាុងទបមងជ់ាលអ�ិចបតរូនិក ជាមយួនរឹងបកសួង 

ស្្្រន័រដ្ឋ។

៣-្រលងកាើនទំនុកចិតតៃស្ធារណជនកនាុងការលប្រើបបាស់ទំនាក-់

ទំនងលអ�ិចបតរូនិក កនាុងសកមមាភា្ និងប្រតិ្រតតៃិការ

នានាតាមរយៈការទទួលស្្គ ល់សុ្លភា្ អានុភា្

គតិយុតតៃ និងភា្អាចអនុវតតៃបានននទបមងល់អ�ិចបតរូនិក

កំណតប់តាលអ�ិចបតរូនិក ភសតៃុតាងលអ�ិចបតរូនិក ហត្-

លលខាលអ�ិចបតរូនិក និងធានាដល់ការទូទាតត់ាមប្រ្ន័្ធ

លអ�ិចបតរូនិកបានឆ្្ររ់ហ័ស និងម្នសុវត្ិភា្។

៤-លលើកកម្ស់កិចចាការរារអនាកលប្រើបបាស់លៅកនាុងរាណិជជកមមា

តាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក តាមរយៈការការរារ្ត័ម៌្ន

ឯកជនរ្រស់អនាកលប្រើបបាស់ និងការទទួលបាន្ត័ម៌្ន

ចបាស់ោស់ និងបគ្រប់ោនអ់ំ្ ីទំនិញ ឬលសវាោកល់ក់

តាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ នរឹងជួយ�ឱ្យប្រះរាជាណាចបក-

កម្ុជាលបតៀមលក្ខណៈ និងលបារះជំហាន្មាីមយួលទៀតកនាុងការ

ទទួលយក្រដិវតតៃនឧ៍សសាហកមមាទី៤ ប្មទាងំឈានលៅរក

ការកស្ងលសដ្ឋកិចចាឌីជី្ លរ រឹងម្មំយួ បស្រតាមសមយ័្មាី
ននសករាជ្រលចចាកវទិយា្ត័ម៌្ន។ ជាងលនរះលៅលទៀត លសចកតៃី
បរាងចបា្រល់នរះ នរឹង្តៃល់លទ្ធភា្ឱ្យសហបោសធុនមបីករូ-

តូច និងមធ្យមលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អាចភាជ ្រែ់្លួនលៅ

នរឹងខែសេចងាវ ក់្ លិតកមមា និងទី្សារកនាុងបសរុក  និងអនតៃរជាតិ 

កដូ៏ចជាជំរុញឱ្យម្នការនចនាប្រឌិត និងការ្រលងកាើតទំនិញ និង

លសវា្មាីៗ្រខនម្លទៀត្ងខដរ។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្ន១២ជំ្ូក 

និង៦៧ម្បតា បតរូវបានរដ្ឋសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា

អនុមត័យល់ប្មចំនួន១០៨សំល�ង ននចំនួនសម្ជិករដ្ឋ-

សភាទាងំមូល កាល្ីន្ងៃទី៨ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័

ប្រជំុរដ្ឋសភាលលើកទី៣ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដ្ឋម្រនតៃីបកសួងយុតតៃិធម ៌

អមលោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃីជានែ់្ស់ និងម្រនតៃីជំនាញតំណាង

រាជរោ្ឋ ភបិាល បានអលញជ ើញមកការរារលសចកតៃីបរាងចបា្រ់

លនរះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ឯកភា្

ទាងំបសរុងលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលលោយឥតខកខប្រ

ឯកឧតតៃម ជា សុផារាោ  ល�ើងការរារលសចកី្បរាងចបា្រ់
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ចំនួន៥៧សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។
រេបៀបវារៈទី៥៖្ិនិតគាយនិងឱគាយេោបល់េលីេសចក្ីបរាង

ចគាបាប់ស្ី្ីកិច្ចការរារអ្នកេបបីបរាស់។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្នលោល្រំណង
ធានាកិចចាការរារអនាកលប្រើបបាស់ និងចូលរមួលលើកកម្ស់ការ
ប្រកួតប្រខជងលោយសុចរតិ។ 

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ នរឹងជំរុញដល់ភា្រកីចលបមើនខ្នាក
លសដ្ឋកិចចា និងសង្គមជាតិ លលើកកម្ស់ឧតតៃមភា្ននការប្រកួត
ប្រខជងរ្រស់ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា  តាមរយៈការរមួ
ចខំណក្រលងកាើត្ររោិកាសននការលធវើរាណិជជកមមា លោយ
លផាតៃ តជាសំខានគ់ឺ៖

-ការរារសិទ្ធិ និង្លប្រលោជនរ៍្រស់អនាកលប្រើបបាស់
-ោបំទទី្សារឱ្យម្នការប្រកួតប្រខជងទាងំតនម្ល គុណ-
ភា្ទំនិញ និងលសវា

-្រលងកាើត្ររោិកាសននការលធវើរាណិជជកមមាខដលសិទ្ធិ និង
្លប្រលោជនរ៍្រស់អនាកលប្រើបបាស់ បតរូវបានការរារ និង
លធវើឱ្យរាណិជជកមមាលនារះម្នការប្រកួតប្រខជងលោយលសមាើ
ភា្អនាកលប្រើបបាស់ និងរាណិជជករលធវើសកមមាភា្ជាមយួ
ោនា លោយម្នទំនុកចិតតៃ។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្ន១១ជំ្ូក 
និង៥១ម្បតា បតរូវបានរដ្ឋសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា
អនុមត័យល់ប្មចំនួន១០៥សំល�ង ននចំនួនសម្ជិក
រដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីន្ងៃទី៨ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ នា
សមយ័ប្រជំុរដ្ឋសភាលលើកទី៣ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដ្ឋម្រនតៃីបកសួងយុតតៃិធម ៌
អមលោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃីជានែ់ស់្ និងម្រនតៃីជំនាញតំណាង

រាជរោ្ឋ ភបិាល បានអលញជ ើញមកការរារលសចកតៃីបរាងចបា្រ់
លនរះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរុងលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលលោយឥតខកខប្រ
ចំនួន៥៦សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទី៦៖្ ិនិតគាយនិងឱគាយេោបល់េលីេសចក្ីបរាង

ចគាបាប់ស្ី្ីរបបសន្ិសុខសង្គម។  
លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្នលោល្ំរណង

្រលងកាើតឱ្យម្នរ្រ្រសនតៃិសុែសង្គម ននប្រះរាជាណាចបក-
កម្ុជា  តាមលោលការណ៍ស្មគ្គីធម ៌និងសមធមស៌ង្គម 
ខដលរមួម្ន៤ខ្នាក គឺខ្នាកបបាកល់ស្ធន ខ ន្ាកខ្ទាសុំែភា្ 
ខ្នាកហានិភយ័ការងារ និងខ ន្ាកនិកមមាភា្ការងារ សបម្្រ់
្រុគ្គលខដលស្ិតកនាុងវស័ិយស្ធារណៈ ្រុគ្គលខដលស្ិត
លបកាមចបា្រស់តៃី្ី ការងារ រមួទាងំ្រុគ្គលិក្្លូវអាកាស នាវា
សមុបទ និងអនាក្រលបមើកនាុង្្រះ ប្មទាងំ្រុគ្គលសវ័យនលិោ-
ជន។៍

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ នរឹង្តៃល់នូវ្លវជិជម្នសបម្្រ់
កិចចាោរំារសង្គមដូចជា៖

-្រងាកា រហានិភយ័ខ្នាកហិរញ្ញ វតុ្សបម្្រ្ុ់រគ្គលននវស័ិយ
ស្ធារណៈអតីតម្រនតៃីរាជការសីុវលិ និងអតីតយុទ្ធជន 
និងប្រជាជនទាងំអស់ ខដលម្នការងារលធវើកនាុងការទទួល
បានរ្រ្រសនតៃិសុែសង្គម

-កាត្់រន្យ្រន្ុកចំណាយ និង្រលងកាើនចំណូលរដ្ឋសបម្្រ់
ជំនួយសង្គម

-រមួចខំណកកស្ងសង្គមប្រក្រលោយសុែភា្ល្អជា
ស្កល ខដលជាចំណុចលៅ ននលោលលៅអភវិឌ្ឍន៍

ឯកឧតតៃម អង្គ វងសេវឌឍានា ល�ើងការរារលសចកី្បរាងចបា្រ់ លោកជំទាវ ម្ន សំអាន ល�ើងអានរបាយការណ៍
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ប្រក្រលោយចីរភា្កម្ុជា
-កាត្់រន្យវសិមភា្កនាុងសង្គម និង្តៃល់ការោរំារប្រក្រ
លោយស្មគ្គីធម ៌និងសមធមស៌ង្គម។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្ន ១១ជំ្ូក 
និងខចកលចញ១០៧ម្បតា បតរូវបានរដ្ឋសភា ននប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា អនុមត័យល់ប្មចំនួន១០៥សំល�ង នន
ចំនួនសម្ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល កាល្ីន្ងៃទី៨ ខែតុោ
ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ប្រជំុរដ្ឋសភាលលើកទី៣ នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម អិុត សបំេង រដ្ឋម្រនតៃីបកសួងការងារ និង
្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លវជិាជ ជីវៈ អមលោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃីជានែ់្ស់
និងម្រនតៃជីំនាញ បានអលញជ ើញមកការរារលសចកតៃីបរាងចបា្រ់
លនរះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរុងលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលលោយឥតខកខប្រ
ចំនួន៥៦សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទី៧៖ការេរារះេ្នគាតេបជសីេរើសបំេ្ញសមា-

ជិកគណៈកម្ការអប់រំយុវជនកីឡាធម្ការសសនាវបគាប-

ធម៌វិចិបតសិលគាបៈនិងេទសចរណ៍ននប្រឹទ្ធសភា។ 
ឯកឧតតៃម បៅ ឆន សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា បតរូវបានសមយ័

ប្រជំុវសិ្មញ្ញ ប រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ លបារះលឆ្នា តលបជើស-
លរ ើសជាសម្ជិកគណៈកមមាការអ្ររ់ ំយុវជន កីឡា ធមមាការ 
ស្សនា  វ្រ្ធម ៌វចិិបតសិល្ៈ និងលទសចរណ៍ លោយទទួល
បានសំល�ងោបំទចំនួន៥៦សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធ-
សភាទាងំមូល៕

(អត្្រទ៖ លោក លទ្ មករា និងរូ្រភា្៖ លោក គង ់ោោ រនី)

ឯកឧតតៃម អុិត សំលហង ល�ើងការរារលសចក្ីបរាងចបា្រ់

ទិដ្ឋភា្ការលបារះលឆ្នា ត

ឯកឧតតៃម លៅ ឆន សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា្មា ីនីតិកាលទី៤
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សបមតេចព�មុខរដ្ឋសតេតីទតីទទួលសារតាងំ្តីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ាង់

នាប្រឹកន្ងៃទី១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្ោ ង៩:០០

នាទី សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រមែុរដ្ឋសតៃីទី 

ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា  បានអនុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម 

Chris tian Berger ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខតងតាងំ្មា ីននស្ធារណ-

រដ្ឋសហ្ន័្ធអាល្លឺមោង ់ប្រច្បំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ចូល

ជូនស្រតាងំ និងសខមតៃងការគួរសម លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។ 

កនាុងប្រះ្ររមនាម ប្រះករុណាប្រះបាទសលមតៃចប្រះ្ររមនា្

 នបរតតេម សតីេមុនតី ប្រះមហាកសេបត ននប្រះរាជាណា-

ចបកកម្ុជា កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល

កម្ុជា និងែ្លួនសមតៃចផ្ាល់ សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃ ីសាយ 

ឈុ ំប្រមែុរដ្ឋសតៃីទី បានសខមតៃងការអ្រអរស្ទរ និងស្វ គមន៍

ចំលរារះឯកឧតតៃម Chris tian Berger ខដលឯកឧតតៃមប្រធានា-

ធិ្រតី ននស្ធារណរដ្ឋសហ្ន័្ធអាល្លឺមោង ់ខតងតាងំឯកឧតតៃម

ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិ្មញ្ញ  និងល្ញសមត្ភា្ ននស្ធា-

រណរដ្ឋសហ្ន័្ធអាល្លឺមោង ់ប្រច្បំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។

លៅកនាុងឱកាសលនារះ ឯកឧតតៃម Chris tian Berger ឯកអគ្គ-

រដ្ឋទូតខតងតាងំ្មា ីននស្ធារណរដ្ឋសហ្ន័្ធអាល្លឺមោង ់បាន

ខ ្្លងអំណរគុណចំលរារះសលមតៃចប្រមុែរដ្ឋសតៃីទី ខដលបាន

ចំណាយល្លលវោដម៏្នតនម្លអនុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃមបាន

ចូលជូនស្រតាងំ និងសខមតៃងការគួរសមនាល្លលនរះ។ 

ឯកឧតតៃម Chris tian Berger បានជបម្្រសលមតៃចប្រមុែរដ្ឋ

សតៃីទីថ្ ឯកឧតតៃមធា្ល ្រប់ានមក្ំរល្ញទសសេនកិចចាលៅប្រលទស

កម្ុជា កាល្ីឆ្នា ១ំ៩៩១ ខដលល្លលនារះ ប្រលទសកម្ុជា

លៅជួ្រ្រញ្ហា លំបាកជាលបចើន លហើយលប្រៀ្រដូចជាកូនលដើម

លឈើមយួលដើមខដលកំ្ុងប្ររឹងរស់។ ្រោុខនតៃលបកាយរយៈល្ល

២០ឆ្នា កំន្លងលៅ និងលៅល្ល្រចចាុ្រ្ននាលនរះ ប្រលទសកម្ុជា

ម្នការរកីចលបមើនោោ ងឆ្្ររ់ហ័សលលើបគ្រវ់ស័ិយ។

ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាន្រញ្ជ កថ់្ តាមរយៈល្រស-

កកមមាការទូតរ្រស់ឯកឧតតៃមលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 

ឯកឧតតៃមនរឹងែិតែំរមួចំខណកលធវើឱ្យទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ និង

កិចចាសហប្រតិ្រតតៃិការដល៏្អប្រន្រវាងរោ្ឋ ភបិាល ប្រជាជន 

និងប្រលទសទាងំ្ីរ អាល្លឺមោង-កម្ុជា ឱ្យកានខ់តល្អប្រលសើរ

ខ្មលទៀត ជា្ិលសសប្រលទសអាល្លឺមោងច់ងជ់ួយ�ឱ្យប្រលទស

កម្ុជាម្នការអភវិឌ្ឍលសដ្ឋកិចចា្រនតៃលៅមុែលទៀត។ ទន្រឹមលនរះ 

ឯកឧតតៃមនរឹងែិតែំជួយ�ជំរុញឱ្យទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ និងកិចចា-

សហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រលទសកម្ុជាជាមយួនរឹងសហគមន៍

អឺរ ោុ្រឱ្យកានខ់តប្រលសើល�ើង។ កនាុងនយ័លនរះ ឯកឧតតៃមនរឹង

ែិតែំប្ររឹងខប្រងជួយ�លោរះបស្យរាល់្រញ្ហា ខដលអាចលកើត

ម្នរវាងប្រលទសកម្ុជា និងសហគមនអឺ៍រ ោុ្រឱ្យបានល្អ្ង

ខដរ។

សលមតៃចប្រមែុរដ្ឋសតៃីទីបានខ្្លងអំណរគុណចំលរារះ

ប្រស្សនដ៍ល៏្អប្រន្រ្រស់ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូត លហើយ

តាមរយៈឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូត សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី 

សាយ ឈុ ំបានរានំានូំវប្រះរាជ្រណាតៃ ំសួរសុែទុក្ខ លោយ

លសចកតៃីលោរ្ និងលសចកតៃីនរឹករលរឹកអំ្ ីប្រះករុណាប្រះបាទ

សលមតៃចប្រះ្ររមនា្ នបរតតេម សតីេមុនតី ប្រះមហាកសេបត 

ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងសលមតៃចប្រះមហាកសេបតី 

នបរតតេម មុនតីនាថ សតីេនុ និងថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ូលជាតិ 

ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ជូនឯកឧតតៃមប្រធានាធិ្រតី និង

សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុ ំទទួលស្រតាងំ្ីឯកឧតតៃម Chris tian Berger
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ថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ូលបគ្រលំ់ោ្រថ់្នា ក ់ននស្ធារណរដ្ឋសហ-

្ន័្ធអាល្លឺមោង។់

សលមតៃចប្រមែុរដ្ឋសតៃីទមី្នជំលនឿជាកថ់្ កនាុងឋានៈឯកឧតតៃម

ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត ននស្ធារណរដ្ឋសហ្ន័្ធអាល្លឺមោងប់្រច្ំ

កម្ុជា ឯកឧតតៃមនរឹង្រនតៃ្ូនបជរុំចំណងមតិតៃភា្ និងកិចចា-

សហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រលទសទាងំ្ីរឱ្យកានខ់តល្អប្រលសើរ

ល�ើងខ្មលទៀត និងែិតែំជំរុញឱ្យម្នការផា្ល ស់្រតៃូរលៅវញិ

លៅមកលលើវស័ិយលសដ្ឋកិចចា រាណិជជកមមា វនិលិោគ វ្រ្ធម ៌

លទសចរណ៍ អ្ររ់ ំការផា្ល ស់្រតៃូររវាងប្រជាជន និងប្រជាជន

ឱ្យកានខ់តទូលំទូោយ លដើម្នីាមំកនូវប្រលោជនដ៍ធ៏លំធង

សបម្្រប់្រជាជន និងប្រលទសទាងំ្ីរ។

សលមតៃចប្រមែុរដ្ឋសតៃីទីបានសខមតៃងនូវលសចកតៃីរកីរាយ និង

ល្ញចិតតៃជាខា្ល ងំលោយបានលមើលល�ើញចំណងមតិតៃភា្ 

និងកិចចាសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាងប្រជាជន និងប្រលទសទាងំ្ីរ 

ម្នការរកីចលបមើនឈានល�ើងជា្រនតៃ្រន្ា្រ។់ ទំនាកទ់ំនង

ល្អលនរះ ខសតៃងល�ើងតាមរយៈការផា្ល ស់្រតៃូរទសសេនកិចចារវាង

ថ្នា កដ់រឹកនា ំនិងឥសសេរជនននប្រលទសទាងំ្ីរជាញរឹកញា្រ ់

និងការលកើនល�ើងទំហផំា្ល ស់្រតៃូររាណិជជកមមាជាមយួោនា ជា

្រនតៃ្រន្ា្រ។់ ជាមយួោនា លនរះ សលមតៃចប្រមែុរដ្ឋសតៃីទីបានខ្្លង

អំណរគុណចំលរារះរោ្ឋ ភបិាល ននស្ធារណរដ្ឋសហ្ន័្ធ

អាល្លឺមោង ់ខដលបានជួយ�អភវិឌ្ឍលសដ្ឋកិចចា-សង្គមកម្ុជា 

តាមរយៈការ្តៃល់ជំនួយជាលបចើនខ្នាកដល់ប្រលទសកម្ុជា

កន្លងមក។

សលមតៃចប្រមុែរដ្ឋសតៃីទីបាន្រញ្ជ កថ់្ ប រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 

រាជរោ្ឋ ភបិាល បកសួង និងស្្្រន័ជាតិ ននប្រះរាជាណា-

ចបកកម្ុជា លបតៀមែ្លួនជានិចចា លដើម្លីធវើកិចចាសហប្រតិ្រតតៃិការ

ដជិ៏តសនាិទ្ធជាមយួនរឹងឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូត លដើម្លីលើក-

កម្ស់ទំនាកទ់ំនង និងម្ន្លប្រលោជនដ៍ធ៏លំធងសបម្្រ់

ប្រជាជន និងប្រលទសទាងំ្ីរ។

សលមតៃចប្រមែុរដ្ឋសតៃីទីបានប្រសិទ្ធ្រជូន ឯកឧតតៃមឯកអគ្គ

រដ្ឋទូត សូមម្នសុែភា្ល្អ និងទទួលបានលជាគជយ័ កនាុង

ល្រសកកមមាការទូតដឧ៏តតៃុង្គឧតតៃមលនរះ៕

(អត្្រទ៖ លោក នុត សចចាៈ រូ្រភា្៖ លោក គង ់ោោ រនី)

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំន្ួរសវនាការ

ឯកឧតតៃម Chris tian Berger និងសលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុំ
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សបមតេចព�ធានព្រឹទ្ធសភាទទួលជ�ួសវនាការជាមួយឯកអគ្គរជទូតអារ៉ា �៊តីសាអឌូ្តីត

នារលសៀលន្ងៃទី៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្ោ ង
១៥:០០នាទី សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធាន
ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បានអនុញ្្ញ តឱ្យ
ឯកឧតតៃម Saud F.M. Alsuwelim  ឯកអគ្គរាជទូតវសិ្មញ្ញ  
និងល្ញសមត្ភា្ ននប្រះរាជាណាចបកអារាោ ្រ៊សី្អូឌីត
ប្រច្បំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ចូលជូ្រសខមតៃងការគួរសម 
លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។ 

លៅកនាុងឱកាសលនារះ ឯកឧតតៃម Saud F.M. Alsuwelim 
បានខ្្លងអំណរគុណចំលរារះសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា ខដល
បានចំណាយល្លលវោដម៏្នតនម្លអនុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម
បានចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសមនាល្លលនរះ។ 

ឯកឧតតៃម Saud F.M. Alsuwelim បានជបម្្រសលមតៃច
ប្រធានប្រឹទ្ធសភា អំ្ីជំនួ្ររវាងឯកឧតតៃម និងឯកឧតតៃម អូន 
្័ន្ធមុនតីរត័្ន ឧ្រនាយករដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃីបកសួងលសដ្ឋកិចចា 
និងហិរញ្ញ វត្ុ សតៃី្ី ការ្តៃល់ហិរញ្ញ្រ្ទានដល់ប្រះរាជាណា-
ចបកកម្ុជា លដើម្អីនុវតតៃនូវគលបម្ងច្បំាចណ់ាមយួសបម្្រ់
អភវិឌ្ឍប្រលទសកម្ុជាឱ្យកានខ់តរកីចលបមើនខ្មលទៀត ្ី
លបរារះ្រចចាុ្រ្ននាប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាម្នសុែសនតៃិភា្ 
ស្ិរភា្នលោបាយ និងម្នការអភវិឌ្ឍោោ ងឆ្្ររ់ហ័ស
លលើបគ្រវ់ស័ិយ ជា្ិលសសការបគ្រប់គង្វកិាជាតិ និងការ
ប្រមូល្ន្ធបានល្អ។

ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរាជទូតបាន្រញ្ជ កថ់្ តាមរយៈល្រស-
កកមមាការទូតរ្រស់ឯកឧតតៃមលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 
ឯកឧតតៃមនរឹងែិតែំរមួចំខណកលធវើឱ្យទំនាកទ់ំនង មតិតៃភា្ 
និងកិចចាសហប្រតិ្រតតៃកិារដល៏្អរវាងរោ្ឋ ភបិាល ប្រជាជន និង

ប្រលទសទាងំ្ីរឱ្យកានខ់តល្អប្រលសើរខ្មលទៀត។
កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមសមតៃចផ្ាល់ សលមតៃចវ្ិរុល

លសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបានវាយតនម្លែ្ស់ចំលរារះទំនាកទ់ំនង 
និងកិចចាសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រលទសទាងំ្ីរ បតរូវបាន
្បងរឹង្បងីកជា្រនតៃ្រន្ា្រ ់និងការោបំទោនា លៅវញិលៅមក
លៅកនាុងបក្រែណ័្ឌ កិចចាសហប្រតិ្រតតៃិការលលើឆ្កអនតៃរជាតិ។ 
សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាម្នជំលនឿលជឿជាកថ់្ តាមរយៈ
ល្រសកកមមាការទូតរ្រស់ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរាជទូតប្រច្បំ្រះរា-
ជាណាចបកកម្ុជា  ឯកឧតតៃមនរឹងែិតែំជួយ�ជំរុញឱ្យអនាក
លទសចរអារាោ ្រ៊សី្អូឌីត មកទសសេនាប្រះរាជាណាកម្ុជាឱ្យ
កានខ់តលបចើន និងជួយ�ជំរុញវនិិលោគិនអារាោ ្រ៊សី្អូឌីត មក
លធវើវនិិលោគលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា  លលើវស័ិយកសិកមមា 
និងវស័ិយល្សេងៗលទៀត។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានខ្្លងអំណរគុណចំលរារះ
រាជរោ្ឋ ភបិាលអារាោ ្រ៊សី្អូឌីត ខដលបានឱ្យ្លករកម្ុជា
ជា្រសតៃីបានលៅលធវើការងារលៅអារាោ ្រ៊សី្អូឌីត បស្រតាម
កិចចាប្មលប្ៀងសតៃី្ី ការលបជើសលរ ើស្លកររវាងប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា និងប្រះរាជាណាចបកអារាោ ្រ៊សី្អូឌីត។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាកប៏ាន្រញ្ជ កថ់្ ប្រឹទ្ធសភា
ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាលបតៀមែ្លួនជានិចចាលធវើកិចចាសហ-
ប្រតិ្រតតៃិការដជិ៏តសនាិទ្ធជាមយួឯកឧតតៃម កដូ៏ចជាស្្នទូត
អារាោ ្រ៊សី្អូឌីត លដើម្រីមួចំខណក្បងរឹង្បងីកចំណងមតិតៃ-
ភា្ និងកិចចាសហប្រតិ្រតតៃកិារនាមំកនូវ្លប្រលោជន៍
លៅវញិលៅមកជូនប្រជាជន និងប្រលទសទាងំ្ីរ៕

(អត្្រទ៖ លោក នុត សចចាៈ រ្ូរភា្៖ លោក គង ់ោោ រនី)

ឯកឧតតៃម Saud F.M. Alsuwelim និងសលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុំ

ឯកឧតតៃម Saud F.M. Alsuwelim ្តរូ្រអនុសសាវរយីជាមយួសលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីស្យ ឈុ ំ
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សបមតេចព�ធានព្រឹទ្ធសភាអនុញ្្ញ តឱ្យព�តិភូយវុជនននសមាគមនាវាយវុជន
អាសុតីអាបគ្នយក៍ម្ុជា ចូលជ�ួសកមតេងការគួរសម និងទទួលអនុសាសន៍

នាប្រឹកន្ងៃទី១០ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្ោ ង ៨:៣០ 

នាទី លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ 

ឈុ ំប្រធានប្រឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បាន

អនុញ្្ញ តឱ្យប្រតិភូយុវជនននសម្គមនាវាយុវជនអាសីុ

អាលគនាយក៍ម្ុជាចំនួន៣៣រ្ូរ ចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសម 

និងទទួលអនុស្សនម៍ុននរឹងលចញដំលណើ រលៅចូលរមួកនាុង

កមមាវធិីនាវាយុវជនអាសីុអាលគនាយ ៍និងជ្រោុន លលើកទី៤៦។

លៅកនាុងឱកាសលនារះ លោក ពស៊ាង គរឹមលតី ប្រធាន

សម្គមនាវាយុវជនអាសីុអាលគនាយក៍ម្ុជា បានខ្្លងអំណរ-

គុណោោ ងបជាលលបរៅចលំរារះសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា ខដល

បានចំណាយល្លលវោដម៏្នតនម្លអនុញ្្ញ តឱ្យប្រតិភូយុវជន

ននសម្គមនាវាយុវជនអាសីុអាលគនាយ ៍ចូលជួ្រសខមតៃងការ

គួរសម និងទទួលអនុស្សនន៍ាល្លលនរះ។ លោកប្រធាន

សម្គមបានជបម្្រជូនសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា អំ្ីប្រវតតៃ ិ

លោល្ំរណង និងសកមមាភា្ ប្មទាងំលទ្្ធ លសំខាន់ៗ

រ្រស់សម្គម ខដលសលបមចបាននាល្លកន្លងលៅ។

ជាមយួោនា លនរះ កញ្្ញ  សគុុណ សភុព័ករសតី តំណាង

ប្រតិភូយុវជននាវាអាសីុអាលគនាយក៍ម្ុជាលលើកទី៤៦ បាន

ជបម្្រជូនសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាអំ្  ីកមមាវធិីរ្រស់ប្រតិភូ

នាវាយុវជនអាសីុអាលគនាយក៍ម្ុជាលលើកទី៤៦ ម្នរយៈល្ល

៥២ន្ងៃ ខដលនរឹងបតរូវលចញដំលណើ រ្ីន្ងៃទី២៣ ខែតុោ រហូត

ដល់ន្ងៃទី១២ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ លោយការបបារ ្្ធ្ិធីជួ្រោនា

ដំ្រូងលៅទីបករុងតូក្ូយ ប្រលទសជ្រោុន លហើយ្រនតៃដំលណើ រលៅ

កានប់្រលទសលវៀតណាម ប្រលទសសិងហា្រុរ ីប្រលទសមោីោ នម់្ោ  

និងប្រលទសម្ោ ល�សីុ លហើយ្រញចា្រល់ៅទីបករុងតូក្ូយ ប្រលទស

ជ្រោុនវញិ។ កមមាវធិីលនរះ ម្នលោល្រំណងសំខាន ់លដើម្ី

្បងរឹង្បងីកចំណងមតិតៃភា្ ស្មគ្គីភា្ និងការលោគ-

យល់ដសីុ៏ជលបរៅរវាងជ្រោុន និងអាស៊្ន ្បងីកចំលណរះដរឹង 

និងទសសេនវស័ិយយុវជនចំលរារះ្ិភ្លោក ្រណតៃុ រះស្មា រតី 

និងជំនាញជាកខ់សតៃង និងកិចចាសហប្រតិ្រតតៃកិារអនតៃរជាតិ 

ជំរុញ និងលលើកទរឹកចិតតៃឱ្យយុវជនខដលម្នសមត្ភា្

លប្រើបបាស់នូវសកាតៃ នុ្លននភា្ជាអនាកដរឹកនារំ្រស់ែ្លួន កនាុង

ការអភវិឌ្ឍសង្គម ជា្ិលសសយុវជន លោយលផាតៃ តសំខាន់

លៅលលើការប្រជំុ្ិភាកសាជាបករុមលៅលលើប្រធាន្រទល្សេងៗ 

ទាកទ់ងនរឹងត្ំរន ់ការ្រងាហា ញសិល្ៈ វ្រ្ធម ៌ការស្នា កល់ៅ

ជាមយួឳ្ុកម្តៃ យធម ៌ទសសេនកិចចាសិកសា ប្មទាងំចូលជ្ួរ

សខមតៃងការគួរសមជាមយួនរឹងថ្នា កដ់រឹកនាលំៅតាម្រណាតៃ

ប្រលទសខដលនាវាចូលចត។

សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា 

បានសខមតៃងនូវការស្វ គមន ៍និងអ្រអរស្ទរចលំរារះកមាួយៗ

សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុ ំជ្ួរសំលណរះសំណាលជាមយួប្រតិភូយុវជនននសម្គមនាវាយុវជនអាសីុអាលគនាយក៍ម្ុជា
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ទាងំអស់ ខដលបតរូវបានលបជើសលរ ើសតាមរយៈកមមាវធិីប្រ�ង

រ្រស់បកសួងអ្ររ់ ំយុវជន និងកីឡា លដើម្ជីាតំណាងរ្រស់

យុវជនននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លៅចូលរមួកនាុងកមមាវធិី

នាវាយុវជនអាសីុអាលគនាយ ៍និងជ្រោុន លលើកទី៤៦ ឆ្នា ២ំ០១៩

លនរះ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានលកាតសរលសើរ និងវាយតនម្ល

ែ្ស់ចំលរារះបកសួងអ្ររ់ ំយុវជន និងកីឡា កដូ៏ចជាសម្គម

នាវាយុវជនអាសីុអាលគនាយក៍ម្ុជា ខដលបានែិតែំលរៀ្រចំ

កមមាវធិលីនរះល�ើងតាងំ្ីឆ្នា ២ំ០០០មក លរាលគឺ ១ឆ្នា លំបកាយ

្ីប្រលទសកម្ុជាបានចូលជាសម្ជិកអាស៊្នកនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៩ 

លដើម្ី្ តៃល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ុជា បាន្បងីកនូវចលំណរះដរឹង

រ្រស់ែ្លួន និងបានលឈវងយល់អំ្ ីតួនាទីដសំ៏ខានន់នការ

ចូលរមួរ្រស់យុវជនកនាុងការអភវិឌ្ឍប្រលទសជាតិ ជា្ិលសស

្តៃល់នូវការខចករខំលក្រទ្ិលស្ធនល៍្អៗ កនាុងការកស្ង

ធនធានមនុសសេ និងការចូលរមួកនាុងសកមមាភា្រ្រស់សង្គម

ជាមយួនរឹងយុវជនននប្រលទសជ្រោុន  និងយុវជនមក្ី្រណាតៃ

ប្រលទសអាស៊្នទាងំ៩ល្សេងលទៀត។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបាន្រញ្ជ កថ់្ កមាួយៗបតរូវកាតៃ ្រ់

នូវឱកាសលនរះ និងលប្រើបបាស់ឱកាសលនរះឱ្យបានល្អ លដើម្ជីា

គុណប្រលោជនស៍បម្្រក់មាួយៗម្នា ក់ៗ  បគរួស្រ សង្គមជាតិ 

និងសបម្្រប់្រលទសជាតិ។ កមាួយៗខដលបតរូវបានលបជើសលរ ើស

លនរះ គឺសុទ្ធខតជាធនធានដល៏្អ ជាអនាកខដលម្នសមត្ភា្

្ិតបបាកដ និងជាយុវជនគំរូខដលលធវើជាអនាកនាសំ្រដល៏្អ

រ្រស់កម្ុជាលៅកានស់ហគមនអ៍នតៃរជាតិ និង្ិភ្លោក 

ជា្ិលសសលៅជបម្្រជូនដល់យុវជនជ្រោុន និងយុវជន

្រណាតៃ លប្រលទសទាងំ៩ ខដលចូលរមួកនាុងកមមាវធិីជាមយួ

កមាួយៗកនាុងឆ្នា លំនរះ។ 

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានសងកាតធ់ងៃនថ់្ អវីខដល

កមាួយៗបតរូវយកលៅជបម្្រជូនយុវជនប្រលទសដនទលទៀតឱ្យ

បានបជា្រ គឺសភា្ការណ៍្ិតរ្រស់ប្រលទសកម្ុជា ខដល

ម្នជាអាទិ៍៖ សភា្ការណ៍សនតៃិសុែ ស្ិរភា្នលោបាយ 

សណាតៃ ្រធ់ានា ្រស់ង្គម ការអភវិឌ្ឍប្រលទសជាតិប្រក្រលោយ

ចីរភា្ និងសកាតៃ នុ្លខាងលទសចរណ៍ ប្រន្ណី វ្រ្ធមដ៌៏

ល្អ្ូរ្ងរ់្រស់ប្រលទសជាតិ។ ជាមយួនរឹងការនាយំក្ត័ម៌្ន

ល្អលៅជបម្្រជូនលគ សូមកមាួយៗទាងំអស់បតរូវយកចិតតៃទុកោក់

លរៀនសូបតចំលណរះដរឹង្មាីៗ និង្រទ្ិលស្ធនល៍្អៗ ្ីយុវជននន 

្រណាតៃ ប្រលទសនីមយួៗ។ ជាមយួោនា លនរះ កមាួយៗសូមយក

ចិតតៃទុកោកដ់ល់ការែិតែំកស្ងនូវមលនាសលញចាតនាមតិតៃភា្ 

ស្មគ្គីភា្ លដើម្្ីរណតៃុ ំ នូវស្មា រតីសហប្រតិ្រតតៃកិារអនតៃរជាតិ

ជាមយួនរឹងយុវជនជ្រោុន និងយុវជន្រណាតៃ លប្រលទសទាងំ៩

លទៀត្ងខដរ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាម្នជលំនឿលជឿជាកថ់្ កមមាវធិី

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំនួ្រសវនាការ
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នាវាយុវជនអាសីុអាលគនាយល៍នរះ គឺជានិមតិតៃរូ្រដល៏្អមយួ ទាងំ

កនាុងកបមតិជាត ិត្ំរន ់និង្ិភ្លោក។ ដូចលនរះ ល្រើគិត

មកដល់ល្លលនរះ កមាួយៗទាងំអស់សុទ្ធខតបានឆ្លងកាតនូ់វ

ដំណាកក់ាលជាកូនល្អ សិសសេល្អ មតិតៃល្អ លហើយកមាួយៗនរឹង

កា្ល យលៅជា្លរដ្ឋល្អរ្រស់ប្រលទសជាតិនាល្លអនាគត។ 

កមាួយៗគឺជាទរំាងំសនាងឫសសេ ីជាសសរបទរូងរ្រស់ប្រលទស

ជាតិ កនាុងការ្រនតៃលវនការរារ និងអភវិឌ្ឍនប៍្រលទសជាតិនា

ល្លអនាគត។ 

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានលសនាើឱ្យកមាួយៗទាងំអស់ បតរូវ

ែិតែំប្ររឹងខប្រង ល្រតៃជាញា ចិតតៃែ្ស់ប្រក្រលោយឆនៈ្លម្រះមុត 

បសរូ្រយកនូវចំលណរះដរឹង និង្រទ្ិលស្ធន៍្ មាីៗ  លដើម្យីក

មក្រលងកាើនសមត្ភា្ផ្ាល់ែ្លួន្ង កដូ៏ចជាយកមកនចនា

អនុវតតៃឱ្យបានសមបស្រតាមសភា្ការណ៍ជាកខ់សតៃងរ្រស់

ប្រលទសជាតិ្ង រមួចខំណកជាមយួនរឹងប្រជាជន និងរាជរោ្ឋ -

ភបិាល ជំរុញការកស្ងប្រលទសជាតិឱ្យកា្ល យលៅជាប្រលទស

លជឿនលលឿន រុងលរឿង ដូច្រណាតៃ ប្រលទសលៅកនាុងតំ្រន ់និងជា

សង្គមខដលម្នអរយិធម ៌ម្នលសចកតៃីបសឡាញ់ មនិម្ន

ការលកើតល�ើងវញិនូវស្រងា្គ ម នូវរ្រ្រប្រល័យ្ូជស្សន ៍

និងការខ្រកបាកន់្្កនាុងជាតិដូច្ីអតីតកាលលទៀតល�ើយ។ 

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានជូន្រដល់កមាួយៗ ខដល

លៅចូលរមួកនាុងកមមាវធិីនាវាយុវជនអាសីុអាលគនាយ ៍និងជ្រោុន 

លលើកទី៤៦ ឆ្នា ២ំ០១៩លនរះ សូមប្រក្រលោយសុែភា្ល្អ

្ររ្ិរូរណ៍ ស្របាយរកីរាយ និងវលិបត�្រម់កម្តុភូមិ

ប្រក្រលោយសុវត្ិភា្ និងជយ័ជមនារះ៕

(អត្្រទ៖ លោក នុត សចចាៈ រ្ូរភា្៖ លោក គង ់ោោ រនី)

សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុ ំ្តរូ្រអនុសសាវរយីជាមយួប្រតិភូយុវជនននសម្គមនាវាយុវជនអាសីុអាលគនាយក៍ម្ុជា
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សបមតេចព�មុខរដ្ឋសតេតីទតីអនុញ្្ញ តឱ្យឯកអគ្គរជទូតកម្ុជាបទើ�កតងតាងំថ្តីចំនួន៩រ�ូ
ចូលជ�ួសកមតេងការគួរសម និងសុអំនុសាសន៍

នារលសៀលន្ងៃទី២១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្ោ ង

១៦:00នាទី លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃ ី

សាយ ឈុ ំប្រមែុរដ្ឋសតៃីទី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បាន

អនុញ្្ញ តឱ្យឯកអគ្គរាជទូត ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាលទើ្រ

ខតងតាងំ្មាបី្រច្្ំររលទសចំនួន៩រ្ូរ  ចូលជួ្រសខមតៃងការ

គួរសម និងសំុអនុស្សនម៍ុននរឹងលចញដំលណើ រលៅ្រំល្ញ

ភារកិចចា រមួម្ន៖ ឯកឧតតៃម ចាយ ណាវុធ ឯកអគ្គរាជទូត

ប្រច្សំ្ធារណរដ្ឋសង្គមនិយមលវៀតណាម ឯកឧតតៃម អ៊ាត 

សតីហា ឯកអគ្គរាជទូតប្រច្សំហ្ន័្ធរុសសុេ ីឯកឧតតៃម ចាន ់

រតនា ឯកអគ្គរាជទូតប្រច្បំ្រលទសអូ្រស្តៃ លី ឯកឧតតៃម 

អាន  សខុបខឿន   ឯកអគ្គរាជទូតប្រច្បំ្រលទសសវីស 

ឯកឧតតៃម ឈកួ �៊ុណាណា  ឯកអគ្គរាជទូតប្រច្សំ្ធារណ-

រដ្ឋសហភា្មោីោ នម់្ោ  ឯកឧតតៃម ចលឺយ វិចពិត ឯកអគ្គ-

រាជទូតប្រច្បំ្រលទសម្ោ ល�សីុ លោកជំទាវ បាន �ូរ ៉ាមុ 

ឯកអគ្គរាជទូតប្រច្សំ្ធារណរដ្ឋគុយបា ឯកឧតតៃម េ៊ុន 

ហាន ឯកអគ្គរាជទូតប្រច្រំដ្ឋកូខវ ោត និងឯកឧតតៃម េុក 

សភុា ឯកអគ្គរាជទូតប្រច្បំ្រលទសប្រុយលណ។

លៅកនាុងឱកាសលនារះ សលមតៃចប្រមុែរដ្ឋសតៃីទីបានសខមតៃង

នូវការអ្រអរស្ទរចលំរារះឯកឧតតៃម លោកជំទាវទាងំ៩រូ្រ 

ខដលបតរូវបានប្រះមហាកសេបតខតងតាងំជាឯកអគ្គរាជទូត

្មាីប្រច្បំ្រលទសទាងំ៩ ខដលលនរះជាកិតតៃិយសសបម្្រែ់្លួន

សបម្្រប់គរួស្រ សបម្្រប់កសួងការ្ររលទស និងសហ-

ប្រតិការអនតៃរជាតិ និងសបម្្រប់្រលទសជាតិ្ង។ ជាមយួ

ោនា លនរះ សលមតៃចបានផាតៃ លំ្ញាើចលំរារះឯកឧតតៃម លោកជំទាវទាងំ

៩រ្ូរ បតរូវយកចិតតៃទុកោកដូ់ចតលៅ៖

-្បងរឹង្បងីកទំនាកទ់ំនង កិចចាសហប្រតិ្រតតៃកិារលលើបគ្រ់

វស័ិយ លដើម្ី្ លប្រលោជនជ៍ាតិ និងប្រជាជន។

-កាតៃ ្រជ់ា្រនូ់វលោលនលោបាយការ្រលទសរ្រស់កម្ុជា

លបកាមការដរឹកនារំ្រស់សលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា 

េ៊ុន កសន នាយករដ្ឋម្រនតៃ ីននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។

-កនាុងសភា្ការណ៍្រចចាុ្រ្ននា បតរូវយកចិតតៃទុកោកក់ាតៃ ្រ់

នូវយុទ្ធស្្រសតៃ និងយុទ្ធវធិីរ្រស់រាជរោ្ឋ ភបិាលលលើសមរ-

សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុ ំទទួលជ្ួរឯកអគ្គរាជទូត

ឯកអគ្គរាជទូតខែមារទាងំ៩រ្ូរចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសម
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ភូមកិារទូត និងបតរូវច្តត់ាងំអនុវតតៃលោយសកមមា រស់រលវ ើក 

លដើម្កីាររារអធ្ិរលតយ្យភា្ ្រូរណភា្ខដនដី បស្រតាម

ចបា្រ ់និងរដ្ឋធមមានុញ្ញ  រកសាបានសនតៃភិា្ ស្ិរភា្នលោ-

បាយ និងលសដ្ឋកិចចាសង្គម និងបគ្រក់ាលៈលទសៈ និងបគ្រ់

ស្្នភា្។

-យកចិតតៃទុកោកល់ឃាសនា ្ សេ្វ្សាយឱ្យ្រណាតៃ ប្រលទស

នានាយល់បជរួតបជា្រ្ីសភា្ការណ៍្ិតរ្រស់កម្ុជា ្ី

សកាតៃ នុ្ល និង្ីវ្រ្ធមរ៌្រស់កម្ុជា លដើម្ទីាកទ់ាញវនិិ-

លោគិន លលើកកម្ស់វស័ិយរាណិជជកមមា លទសចរណ៍ វ្រ្ធម៌

សំលៅរមួចំខណកអភវិឌ្ឍលសដ្ឋកិចចាប្រក្រលោយចីរភា្។

្ីរទសសេវតសេចុងលបកាយលនរះ កលំណើ នលសដ្ឋកិចចារ្រស់កម្ុជា

ម្នលក្ខណៈល្រ លហើយរាជរោ្ឋ ភបិាលបានល្រតៃជាញា ចិតតៃកស្ង

កម្ុជា ជាប្រលទសម្នចំណូលមធ្យមកបមតិែ្ស់លៅឆ្នា ំ

២០៣០ និងម្នចំណូលែ្ស់លៅឆ្នា ២ំ០៥០។

-យកចិតតៃទុកោក់្ បងរឹង្បងីកម្រនតៃីលៅកនាុងស្្នទូតឱ្យ

ម្នសមត្ភា្ គុណភា្ និងកិតតៃិយស អាចលធវើការលោយ

លសមាើសិទ្ធិ លសមាើភា្ជាមយួ្រណាតៃ ប្រលទសនានាលលើកិចចាការ

អនតៃរជាតិ។

-លោយខ�កសបម្្រកិ់ចចាសហប្រតិ្រតតៃិការខាងស្្្រន័

នីតិ្រ្ញ្ញតតៃិវញិ កសូ៏មជួយ�្រងកាលក្ខណៈ និងជំរុញឱ្យម្ន

កិចចាសហការល្អជាមយួនរឹងោនា  និងលដើម្ោីបំទោនា លៅវញិលៅ

មក  សំលៅរមួចខំណកការរារ  និងអភវិឌ្ឍប្រលទសជាតិ

លរៀងៗែ្លួន។

-យកចិតតៃទុកោកប់គ្រប់គងជនរមួជាតិលយើងខដលកំ្ុង

រស់លៅ លធវើការ និងរកសីុលៅប្រលទសស្មឱី្យបានល្អ លោយ

អនុវតតៃឱ្យបានបតរឹមបតរូវតាមរដ្ឋធមមានុញ្ញ  និងចបា្រជ់ាធរម្ន។ 

ជា្ិលសស បតរូវយកចិតតៃទុកោកត់ាមោនកាតៃ ្រស់ភា្ការណ៍ 

និង្ត័ម៌្ននានា លដើម្ជីាប្រលោជនស៍បម្្រក់ារ្ំរល្ញ

ភារកិចចារ្រស់ែ្លួនឱ្យបានល្អ។

ឯកឧតតៃម ចាយ ណាវុធ តំណាងឯកអគ្គរាជទូតទាងំ

អស់បានល្រតៃជាញា លៅចំលរារះមុែសលមតៃចប្រមែុរដ្ឋសតៃីទីថ្ នរឹង

ែិតែំ្ំរល្ញភារកិចចាជាតំណាងឱ្យប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 

លៅលលើឆ្កអនតៃរជាតិ លៅតាមចបា្រខ់ដលបានកំណត។់

ឯកឧតតៃមបានសនយាថ្ ឯកអគ្គរាជទូតទាងំអស់នរឹងែិតែំ

អនុវតតៃតាមអនុស្សនដ៍ែ៏្ងែ់ស់្រ្រស់សលមតៃចប្រមែុរដ្ឋ

សតៃីទី និងែិតែំខ្រកសា្សេ្វ្សាយនូវកិតយានុភា្ប្រលទស

ជាតិ ្បងរឹង្បងីកទំនាកទ់ំនងសហប្រតិ្រតតៃិការជាមយួនរឹង

ប្រលទសម្ចា ស់្្រះ និងឯកអគ្គរាជទូត រដ្ឋទូតប្រលទសល្សេងៗ

លទៀត និងែិតែំទាកទ់ាញវនិិលោគិន អនាកលទសចរឱ្យមក 

កម្ុជាកានខ់តលបចើន៕

(អត្្រទ៖ លោក នុត សចចាៈ រូ្រភា្៖ លោក គង ់ោោ រនី)

សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុ ំ្តរូ្រអនុសសាវរយីជាមយួ ឯកអគ្គរាជទូតខែមារទាងំ៩រ្ូរ
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ព្រឹទ្ធសភាព�ជុំគណៈកម្ាធិការអចិន្រនតេយ៍
បពតៀមប�ើកសម័យព�ជុបំលើកទតី៤

នាប្រឹកន្ងៃចន្ ទី២១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្ោ ង 

៨:០០នាទី គណៈកម្មា ធិការអចិន្រនតៃយប៍ រ្ឹទ្ធសភាបានល្រើក

កិចចាប្រជំុលបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម សុរឹម កា ប្រធានសតៃីទី

ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លដើម្ី្ ិនិត្យ និង

សលបមចលលើរល្រៀ្រវារៈចំនួន២គឺ៖ 

១-្ិនិតគាយនិងសេបមចេលីររាយការណ៍ស្ី្ីសកម្ភា្

ការងាររបស់ប្រឹទ្ធសភាេៅចេនាលគារះសម័យបបជុំេលីកទី៣

និងេលីកទី៤នីតិកាលទី៤េៅក្នពុងរេបៀបវារៈសម័យបបជុំ

េលីកទី៤ប្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤។

២-កំណត់រេបៀបវារៈកាលបរិេចឆេទនិងសមាសភា្

េលខាធិការសម័យបបជុំេលីកទី៤ប្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤។

្រន្ា្រ់្ ីបាន្ិនិត្យ និង្ិភាកសារចួមក គណៈកម្មា ធិការ

អចិន្រនតៃយប៍ រ្ឹទ្ធសភាបានកំណតយ់កន្ងៃប្ហស្តិ៍ ទី២៤

ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្ោ ង៨:០០នាទីប រ្ឹក លដើម្លី្រើក

សមយ័ប្រជំុលលើកទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ លោយម្ន

រល្រៀ្រវារៈខតមយួ គឺ៖ 

១-ស្គាប់ររាយការណ៍គណៈកមា្គាធិការអចិន្តន្យ៍ប្រឹទ្ធ-

សភាស្ី្ីសកម្ភា្ការងាររបស់ប្រឹទ្ធសភាេៅចេនាលគារះ

សម័យបបជុំេលីកទី៣និងេលីកទី៤នីតិកាលទី៤។

(អត្្រទ៖ លទ្ មករា រូ្រភា្៖ គង ់ោោ រនី)

ឯកឧតតៃម សុរឹម កា ប្រធានស្ីទីប រ្ឹទ្ធសភាដរឹកនាកិំចចាប្រជំុគណៈកម្មា ធិការអចិន្រនតៃយប៍ រ្ឹទ្ធសភា

ទិដ្ឋភា្ប្រជំុគណៈកម្មា ធិការអចិន្រនតៃយប៍ រ្ឹទ្ធសភា
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នាប្រឹកន្ងៃប្ហស្តិ៍ ទី២៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោ
លម្ោ ង៨:០០នាទី ប រ្ឹទ្ធសភាននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បាន
ល្រើកសមយ័ប្រជំុលលើកទី៤ ប រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ លបកាម
អធិ្រតីភា្ដែ៏ង្ែ់ស់្រ្រស់ ឯកឧតតៃម សុរឹម កា ប្រធាន
សតៃីទីប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លោយម្នវតតៃ
ម្នសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាចំនួន៥៨រ្ូរ។

សមយ័ប្រជំុលលើកទី៤លនរះ បានដំលណើ រការលោយម្ន
រល្រៀ្រវារៈខតមយួគឺស្តៃ ្ររ់បាយការណ៍គណៈកម្មា ធិការ
អចិន្រនតៃយប៍ រ្ឹទ្ធសភាសតៃី្ី សកមមាភា្ការងាររ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា 
លៅចលនា្ល រះសមយ័ប្រជំុលលើកទី៣ និងលលើកទី៤ ប រ្ឹទ្ធសភា 
នីតិកាលទី៤។

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បាន
ជបម្្រជូនអង្គប្រជំុថ្ កនាុងរយៈល្ល្ីរខែលនរះ ប រ្ឹទ្ធសភា
បានប្រជំុគណៈកម្មា ធិការអចិន្រនតៃយច៍ំនួន៤លលើក និងប្រជំុ
វសិ្មញ្ញចំនួន២លលើក លោយ្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់លលើ
លសចកតៃីបរាងចបា្រច់ំនួន៥ចបា្រ។់

ប រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលរាក្យ្រណតៃរឹ ងចំនួន១៦ករណី ប្រជំុ
ន្្កនាុងគណៈកមមាការចំនួន១០លលើក ចុរះល្រសកកមមាកនាុង

ប្រលទសចំនួន១០លលើក ្ំរល្ញល្រសកកមមាលបរៅប្រលទស
ចំនួន៦លលើក ចូលរមួសិកា្ខ ស្ោ លវទិកា និងកិចចាប្រជំុនានា
ចំនួន១៧៦លលើក និងចូលរមួ្ិធី្្លូវការល្សេងៗចំនួន៣៥០
លលើក ប្មទាងំចុរះមូលោ្ឋ នលោយខ�កលរៀងៗែ្លួនចំនួន
១៩១លលើក។

បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រច្ភំូមភិាគ និងបករុមសម្-
ជិកាប្រឹទ្ធសភា បានលរៀ្រចលំវទិកាស្ធារណៈចំនួន៣លលើក 
លៅលែតតៃលរាធិ៍ស្ត ់លែតតៃត្ូង�មាុ ំ និងរាជធានីភនាលំ្ញ លដើម្ី
លោរះបស្យ្រញ្ហា ប្រឈម និងសំណូម្ររ្រស់បករុមប្ររឹកសា
�ុំ សងាកា ត ់និងជីអណតៃូ ងទរឹកស្្អ ត ជីកបសរះទរឹក ដរឹកនាបំករុម
បគរូល្ទ្យសមា័បគចិតតៃចុរះ្ិនិត្យ និង្យាបាលជំងឺជូនប្រជា្ល-
រដ្ឋ លៅរាជធានីភនាលំ្ញ លែតតៃកណាតៃ ល លែតតៃតាខកវ លែតតៃកំ្ត
លែតតៃខក្រ លែតតៃឧតតៃរម្នជយ័ លែតតៃប្រះវហិារ លែតតៃកំ្ងធ់ំ 
លែតតៃន្រោលិន លែតតៃបាតដំ់្រង និងលែតតៃ្រន្ាយម្នជយ័ ប្ម
ទាងំចូលរមួកនាុង្ិធីល្សេងៗ។

កនាុងអ�ុំងល្លចលនា្ល រះសមយ័ប្រជំុលលើកទី៣ និងលលើក
ទី៤លនរះ ថ្នា កដ់រឹកនា ំគណៈកម្មា ធិការអចិន្រនតៃយ ៍គណៈកមមា-
ការ បករុមភូមភិាគនានា សម្ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភានីតិ-
កាលទី៤ បានរមួោនា ែិតែំ្ំរល្ញភារកិចចាលរៀងៗែ្លួន ទាងំ
កនាុងប្រលទស និងលបរៅប្រលទស ប្រក្រលោយស្មា រតីទទួល
ែុសបតរូវែ្ស់ លហើយសលបមចបានលទ្ធ្លខ្្លផាកា  ជាគុណ
ប្រលោជនដ៍ល់ជាតិ និងប្រជា្លរដ្ឋ។

ប រ្ឹទ្ធសភាសូមសខមតៃងនូវការដរឹងគុណោោ ងបជាលលបរៅ
ចំលរារះការោបំទដន៏្្លថ្្ល ្ីបគ្រម់ជ្ឈោ្ឋ ន និងបគ្រស្់្្រន័ 
ខដលញុាំងឱ្យប រ្ឹទ្ធសភាដំលណើ រការលៅមុែលោយរលូន និង
ល្អប្រន្៕

(អត្្រទ៖ លោក លទ្ មករា រូ្រភា្៖ លោក គង ់ោោ រនី)

ទិដ្ឋភា្ននការល្រើកសមយ័ប្រជំុលលើកទី៤ ប រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ឯកឧតតៃម លទ្ ងន ល�ើងអានរបាយការណ៍

ឯកឧតតៃម សុរឹម កា (លឆវង) អធិ្រតីភា្កនាុងសមយ័ប្រជំុលលើកទី៤ នីតិកាលទ៤ី

ព្រឹទ្ធសភាប�ើកសម័យព�ជុបំលើកទតី៤ នតីតិកាលទតី៤
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ព្រឹទ្ធសភាបរៀ�ចំបវទិកា្ពងរឹងសមត្ថភា្សមាជិកា
ពករុមព�រឹកសាឃុ ំសង្កា ត់ បៅបខតតេបោធិ៍សាត់

នាប្រឹកន្ងៃចន្ ទី៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ប រ្ឹទ្ធសភា នន

ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បានលរៀ្រចំលវទិកាស្ី្ី ការ្បងរឹង

សមត្ភា្សម្ជិកាបករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកា ត ់កនាុងការអនុវតតៃ

ចបា្ររ់ាក់្ ន័្ធអារាហ៍្ិរាហ៍ និងបគរួស្រ សនតៃតិកមមា និង

ការលោរះបស្យវវិាទលបរៅប្រ្ន័្ធ លបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម 

បទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា លៅស្លប្រជុំសណា្ឋ -

ោរលរាធិ៍ស្ត ់រលីវ ើស្យ  ស្ិតកនាុងភូមរិាលខញក១ សងាកា ត់

្្រះនប្ បករុងលរាធិ៍ស្ត ់លែតតៃលរាធិ៍ស្ត ់លោយម្នការ

អលញជ ើញចូលរមួ្ីសម្ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា 

បកសួងយុតតៃិធម ៌បកសួងកិចចាការនារ ីប្រធានស្ោដំ្ូរង 

សម្ជិកាបករុមប្ររឹកសាលែតតៃ អភបិាល អភបិាលរងលែតតៃជានារ ី

និងសម្ជិកាបករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកា តក់នាុងលែតតៃលរាធិ៍ស្ត ់និង

លែតតៃកំ្ងឆ់្នា ងំ សរ្ុរចំនួន២៥៧នាក។់

ខ ្្លងកនាុងឱកាសល្រើកអង្គលវទិកា ឯកឧតតៃម បទ្ ងន អនុ

ប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បាន្រញ្ជ កថ់្ រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ុជា

ខដលម្នសលម្ចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា េ៊ុន កសន 

នាយករដ្ឋម្រនតៃី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បានកំណត់

ទិសលៅរមួគឺកស្ងសង្គមកម្ុជាមយួខដលរ រឹងម្ ំម្នសនតៃ-ិ

ភា្ ស្ិរភា្នលោបាយ សនតៃិសុែ និងសណាតៃ ្រធ់ានា ្រស់ង្គម 

ម្នការអភវិឌ្ឍប្រក្រលោយចីរភា្ និងសមធម ៌ជាមយួនរឹង

ការប្រកានខ់ាជ ្រោ់ោ ងមុងឺម្ោ តនូ់វលោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិ្រ-

លតយ្យ លសរ ី្ ហុ្រកសេ ការលោរ្សិទ្ធិ និងលសចកតៃីន្្ល្នាូររ្រស់

មនុសសេ។ លដើម្សីលបមចបាននូវទិសលៅខាងលលើលនរះ រាជ-

រោ្ឋ ភបិាល នីតិកាលទី៦ ននរដ្ឋសភា បានល្រតៃជាញា ចិតតៃែ្ស់្រនតៃ

អនុវតតៃយុទ្ធស្្រសតៃចតុលកាណដំណាកក់ាលទី៤ ឱ្យកានខ់ត

សកមមា និងកានខ់តសីុជលបរៅ លោយកំណតនូ់វអាទិភា្ចំនួន

្រនួគឺ មនុសសេ ្្លូវ ទរឹក លភ្លើង ជា្ិលសសលោលលៅសបម្្រ់

កំលណើ នការងារសមធម ៌និងប្រសិទ្ធភា្ គឺជាមគ្គុលទ្សក៍

ចបាស់ោស់សបម្្រត់ខបមតបមងប់គ្រត់ួអង្គអភវិឌ្ឍទាងំ-

អស់កនាុងលោលលៅ្រនតៃ និង្បងរឹងកិចចាអភវិឌ្ឍប្រក្រលោយ

ចីរភា្។

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន អធិ្រតីភា្កនាុងអង្គលវទិកា លៅលែតតៃលរាធិ៍ស្ត់

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន ខ្្លងសុន្រកថ្ល្រើកអង្គលវទិកា
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ឯកឧតតៃម បទ្ ងន កប៏ានលលើកល�ើងអំ្ី តួនាទី

សំខាន់ៗ  និងមុែងារទាងំ្រីរ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា គឺមុែងារនីតិ-

កមមា មែុងារតាមោនការអនុវតតៃចបា្រ ់និងមុែងារតំណាង។ 

កនាុងលនារះ ឯកឧតតៃមបានសងកាតធ់ងៃនថ់្ ច្្រត់ាងំ្ីនីតិកាល

ទី២ រហូតមកដល់្រចចាុ្រ្ននាលនរះ ប រ្ឹទ្ធសភាបានលកើតល�ើង

លោយការលបារះលឆ្នា តអសកល។ សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាលបចើន

លលើសលុ្របតរូវបានលបជើសតាងំលោយសម្ជិកបករុមប្ររឹកសា

�ុំ សងាកា ត ់និងតំណាងរា្រសតៃកនាុងតំខណង។ ដូចលនរះ សម្-

ជិកប រ្ឹទ្ធសភាជាតំណាងឱ្យសិទ្ធ ិនិង្លប្រលោជនរ៍្រស់

បករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកា ត ់ខដលជាម្ចា ស់លឆ្នា តកនាុងភូមភិាគទាងំ៨

និងជាតំណាងឱ្យ្លប្រលោជនប៍្រជាជាតិខែមារទាងំមូល។ 

លោយស្រខតភា្ជាតំណាងលនរះ សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាបតរូវ

យកចិតតៃទុកោកដ់ល់បករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកា ត ់លលើការប្រតិ្រតតៃិ

ជាកខ់សតៃង និងការអនុវតតៃលទ្ធិប្រជាធិ្រលតយ្យ លសរ ី្ ហុ្រកសេ

លៅថ្នា កម់ូលោ្ឋ ន តាមរយៈការស្តៃ ្រម់តិលោ្រល់ សំណូម-

្រ្រញ្ហា ប្រឈមនានា រ្រស់បករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកា ត ់លលើការ

ប្រតិ្រតតៃិជាកខ់សតៃង និងការអនុវតតៃលទ្ធិប្រជាធិ្រលតយ្យ លសរ ី

្ហុ្រកសេលៅថ្នា កម់ូលោ្ឋ ន តាមរយៈការជួយ�ររិះរក វធិីស្្រសតៃ

លោរះបស្យ សំណូម្រ ្រញ្ហា ប្រឈមរ្រស់ម្ចា ស់លឆ្នា ត និង

ប្រជា្លរដ្ឋ។ លោយលមើលល�ើញ្ីស្រសំខានរ់្រស់្រសតៃី

និងកុម្រ ប្រឹទ្ធសភាបានលរៀ្រចំឱ្យម្នបករុមសម្ជិកាប្រឹទ្ធ-

សភា លដើម្ជីួយ�្រសតៃី និងកុម្រលៅមូលោ្ឋ ន ជា្ិលសសចូល

រមួ្បងរឹងសមត្ភា្សម្ជិកាបករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកា ត ់លលើ

ការងារវមិជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ ការងារអ្ររ់ ំសុែភា្ 

អនាមយ័្ររស្ិ្ន ការយល់ដរឹងអំ្ីចបា្រ។់ល។

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បាន្រញ្ជ កថ់្ លវទិកានាល្លលនរះ 

្ិតជាម្នលោលលៅចបាស់ោស់ កនាុងការលលើកកម្ស់ការ

កស្ងសមត្ភា្ និងជាមូលោ្ឋ នបគរឹរះដម៏្នស្រៈសំខាន់

សបម្្រយ់កលៅលធវើការ្សេ្វ្សាយ វភិាគ និងវាយតនម្ល លដើម្ី

លធវើឱ្យសលបមចបានកនាុងការអភវិឌ្ឍការងារ និងជួយ�្បងរឹង

ភា្អងអ់ាចរ្រស់្រសតៃី ការការរារ្្លូវចបា្រស់បម្្រ្់រសតៃី លកមាង-

បសី បសី្ិការ ជនងាយរងលបោរះ ប្មទាងំជួយ�លលើកកម្ស់

សីលធមស៌ង្គម តនម្ល្រសតៃី និងបគរួស្រខែមារ ។ 

តាមរយៈលវទិកាលនរះ ឯកឧតតៃម បទ្ ងន សង្រឹមថ្ 

អនាកចូលរមួទាងំអស់ ជា្ិលសសសម្ជិកាបករុមប្ររឹកសា�ំុ 

សងាកា ត ់និងអនាកទទួល្រន្ុកកិចចាការ្រសតៃី និងកុម្រ នរឹងទទួល

បាន្ត័ម៌្ន ចលំណរះដរឹង ចលំណរះលធវើ ្រទ្ិលស្ធន ៍ដំលណារះ-

បស្យ្មាីៗ ្ំរល្ញ្រខនម្នូវចំណុចែវរះខាតមយួចំនួនកនាុង

ការអនុវតតៃការងារកន្លងលៅ។ ឯកឧតតៃមបានលលើកទរឹកចិតតៃ

អនាកចូលរមួទាងំអស់ ជា្ិលសស ្រសតៃីជួយ�្ តៃល់គំនិតលោ-

្រល់កនាុងនយ័ខចករខំលក្ត័ម៌្ន ចលំណរះដរឹង ្រទ្ិលស្ធន៍

ល្អៗ និង្រញ្ហា ប្រឈមនានាខដលជាឧ្រសគ្គដល់្រសតៃី និង

ទិដ្ឋភា្អនាកចូលរមួអង្គលវទិកា
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តបមរូវការជាកខ់សតៃងរ្រស់្រសតៃី សបម្្រជ់ាគុណប្រលោជន៍

ខសវងរកដំលណារះបស្យឱ្យចំ្រញ្ហា លៅលសសសល់ ខដល

លកើតម្នលៅកនាុងលែតតៃទាងំ្ីរ លដើម្ជីំរុញការអភវិឌ្ឍមូល-

ោ្ឋ នឱ្យកានខ់តល្អប្រលសើរ។ 

លវទិកាលនរះ លរៀ្រចំល�ើងរយៈល្ល១ន្ងៃ លោយបករុមសម្-

ជិកាប្រឹទ្ធសភា លបកាមការសហការឧ្រត្ម្ភ្ីវទិយាស្្នសភា

កម្ុជា និងរដ្ឋបាលលែតតៃលរាធិ៍ស្ត។់ អង្គលវទិកាបាន្ិភាកសា

ោនា លលើប្រធាន្រទសំខាន់ៗ  ម្នជាអាទិ៍៖ ទី១-សមទិ្ធ្ល

ការងារខដលសងាកា តស់លបមចបាន កងវល់ និងសំណូម្រ 

លោយលោកបសី ចាន់ សជុាត ិលៅសងាកា តរ់ងទី១ សងាកា ត់

្្រះនប្ លែតតៃលរាធិ៍ស្ត់ទី២-សមទិ្ធ្លការងារខដល�ុំ

សលបមចបាន កងវល់  និងសំណូម្រលោយលោកបសី បភឿក

េុរឹង លម�ំុែ្លុង្្ក លែតតៃកំ្ងឆ់្នា ងំ ទី៣-តួនាទី ភារកិចចា 

រ្រស់បករុមលមធាវសីមា័បគចិតតៃរ្រស់សលមច្លតលជា េ៊ុន កសន 

លោយលោក លតី រដ្ឋធតី លមធាវសីមា័បគចិតតៃលែតតៃលរាធិ៍ស្ត ់

ទី៤-តួនាទី ភារកិចចា នីតិវធិី និងការអនុវតតៃជាកខ់សតៃងរ្រស់ម្រនតៃី

នគរបាលយុតតៃធិមន៌នបកសួងកិចចាការនារ ីលោយលោកជំទាវ 

េ៊ូ សាមិតតេ រដ្ឋលលខាធិការននបកសួងកិចចាការនារ ីទី៥-ញាតិ 

កិចចាសនយាបទ្្យសម្តតៃិ្រ្ី ប្រ្ន្ធ និងសនតៃតិកមមា លោយលោក

ជំទាវ ចាន់ សទុ្្ធ វតី រដ្ឋលលខាធិការននបកសួងយុតតៃិធម ៌ទី៦-

្រទ្ិលស្ធនជ៍ាកខ់ស្ងកនាុងការសបម្រសបមរួលលោរះបស្យ

ទំនាស់ អំល ើ្ហិងសាកនាុងបគរួស្រ លោយលោកជំទាវ តុង 

ណារ តី ប្រធានគណៈកម្មា ធិការ្ិលបោរះលោ្រល់កិចចាការ

្រសតៃីនិងកុម្រលែតតៃកំ្ងឆ់្នា ងំ និងទី៧-្រទ្ិលស្ធនជ៍ាក់

ខស្ងកនាុងការលោរះបស្យវវិាទលបរៅប្រ្ន័្ធ លោយឯកឧតតៃម 

ប ៉៉ា  ធនិន អភបិាលលែតតៃលរាធិ៍ស្តអ់ំ្ី កងវល់ ្រញ្ហា

ប្រឈម តបមរូវការ ដលំណារះបស្យ និងលឆ្លើយត្ររាក់្ ន័្ធ

វស័ិយចបា្រអ់ំ្ីការជួញដូរមនុសសេ និងអំល ើ្ហិងសាកនាុងបគរួស្រ 

លោយឯកឧតតៃម �៉ាុល លរឹម ប្រធានបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា

ប្រច្ភំូមភិាគទី៤។

្រន្ា្រ់្ ីការលធវើ្រទ្រងាហា ញ និង្ិភាកសាោនា ោោ ង្ុស-

្ុលរចួមក លោកជំទាវ ទតី �ូរ៉ា សុតី ប្រធានគណៈកមមា-

ការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញល�ើងខ្្លងសុន្រកថ្្ិរទ

អង្គលវទិកានាឱកាសលនារះថ្ លវទិកាន្ងៃលនរះនរឹងយកលធវើជា

មូលោ្ឋ ន្ិច្រណា និងលរៀ្រចំជាធាតុចូល្រខនម្ លដើម្ធីានា

បាននូវភា្លជឿជាក់្ ីប្រជា្លរដ្ឋ តាមរយៈការ្បងរឹង-

្បងីកនូវការ្តៃល់លសវាស្ធារណៈ ប្រក្រលោយប្រសិទ្ធភា្ 

្លិតភា្ ភា្លឆ្លើយត្រ និងជា្ិលសស លដើម្រីមួចំខណក

លធវើឱ្យសលបមចបាននូវចក្ខុវស័ិយរមួរ្រស់រាជរោ្ឋ ភបិាល 

សបម្្រប់្រលទសកម្ុជាលៅឆ្នា ២ំ០៣០ ឱ្យកា្ល យជាប្រលទស

ម្នចំណូលមធ្យមកបមតិែ្ស់ និងឆ្នា ២ំ០៥០ ជាប្រលទស

ម្នចំណូលកបមតិែ្ស់៕

(អត្្រទ និងរូ្រភា្៖ លោក ធុន គីមជី)

លោកជំទាវ ទី ្រូរាោ សីុ ខ្្លងសុន្រកថ្្ិរទអង្គលវទិកា

ទិដ្ឋភា្អនាកចូលរមួអង្គលវទិកា
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អនុព�ធានទតី២ព្រឹទ្ធសភាកចកសមាភា រសកិសា បៅសមាគមកមុារននកតេតីសង្ រឹមកម្ុជា

នាប្រឹកន្ងៃអងា្គ រ ទី១៥ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

បទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបក

កម្ុជា បានអលញជ ើញនាយំកសលម្លៀក្ំររាក ់កាតា្រ និង

សម្្ភ រសិកសា ខចកជូនសិសសានុសិសសេចំនួន៥០០នាក ់លៅ

សម្គមកុម្រននកតៃសីង្រឹមកម្ុជា ស្ិតកនាុងភូមខិប្កតាលៅ 

សងាកា តល់ដើមលមៀន បករុងតាល ម្ា  លែតតៃកណាតៃ ល។

ម្នមតិសំលណរះសំណាលនាឱកាសលនារះ ឯកឧតតៃម 

បទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតៃងនូវលសចកតៃី
រកីរាយ លោយលមើលល�ើញអំ្ីការវវិតតៃរកីចលបមើនរ្រស់សម្-

គមកុម្រននកតៃសីង្រឹមកម្ុជា ច្្រត់ាងំ្ីន្ងៃ្រលងកាើតល�ើងរហូត

មកដល់ល្ល្រចចាុ្រ្ននាលនរះ លដើម្ជីួយ�ប្រជាជន ជា្ិលសស

កុម្រខដលែវរះលទ្ធភា្កនាុងការសិកសា។

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បានម្នប្រស្សនថ៍្ ការវវិតតៃ

រកីចលបមើនរ្រស់សង្គម កដូ៏ចជាសម្គម គឺអាបស័យលោយ

ប្រលទសជាតិ ម្នសុែសនតៃិភា្ ស្ិរភា្ និងការអភវិឌ្ឍ

លលើបគ្រវ់ស័ិយ។ ប្រសិនប្រលទសោមា នសនតៃភិា្លទ សម្គម

កម៏និអាចដំលណើ រការបានខដរ ្ីលបរារះថ្ សម្គមបតរូវ រ្ឹង-

ខ ្្អកលលើស្រ្ុរសជនកនាុង  និងលបរៅប្រលទស។ ជាមយួោនា

លនរះ ឯកឧតតៃមកប៏ានខ្្លងអំណរគុណដប៏ជាលលបរៅចំលរារះ

ស្រ្ុរសជនទាងំកនាុង និងលបរៅប្រលទស ខដលម្នមលនា-

សលញចា តនាជាមយួនរឹងសម្គម ទទួលយកនូវការអំរាវនាវ្ី

សម្គម លដើម្ចូីលរមួចិញចា រឹម្ីរបាច ់ខ្រកសា ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ ល

កុម្រា កុម្រខីដលែវរះលទ្ធភា្កនាុងការសិកសា។

អំលណាយខដលខចកជូននាឱកាសលនារះ រមួម្ន៖ កា្រូ្រ

ស្្យ សលម្លៀក្រំរាក២់សបម្្រ ់លសៀវលៅ ្រ៊ចិ ល ម្ា នដ ជរ័

លុ្រ ្រន្ាត ់្វកិាចំនួន៥រានល់រៀលកនាុងម្នា ក់ៗ  និងលោកបគរូ

អនាកបគរួចំនួន២០នាក ់កនាុងម្នា ក់ៗ ្វកិា២មុនឺលរៀល ប្មទាងំ

្វកិាសបម្្រប់ទបទងស់ម្គមចំនួន២ោនលរៀល។

សម្គមកុម្រននកតៃីសង្រឹមកម្ុជាបតរូវបាន្រលងកាើតល�ើង

កនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៨ ខដលម្នលឈាមា រះថ្ កុម្រឈានមុែននកម្ុជា 

ម្នការឧ្រត្ម្ភកុម្រចំនួន១០នាក ់ម្នការលកើនល�ើងជា

្រនតៃ្រន្ា្រ។់ លៅឆ្នា ២ំ០១០ កុម្រឈានមុែននកម្ុជាបាន

ផា្ល ស់្រតៃូរលឈាមា រះលៅជា សម្គមកុម្រននកតៃីសង្រឹមកម្ុជា 

រហូតមកដល់ល្ល្រចចាុ្រ្ននា ខដលម្នទីតាងំលៅភូមតិាលៅ 

សងាកា តត់ាល ម្ា  បករុងតាល ម្ា  លែតតៃកណាតៃ ល។ ្រចចាុ្រ្ននា សម្គម 

បានឧ្រត្ម្ភកុម្រសរុ្រចំនួន៥០០នាក ់បសីចំនួន២៥៩នាក ់

យុវជនកំ្ុងលរៀន្រនតៃលៅមហាវទិយាល័យសរុ្រ២៥នាក៕់

(អត្្រទ៖ លោក នុត សចចាៈ រូ្រភា្៖ លោក គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន អធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីខចកសម្្ភ រសិកសា
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ប រ្ឹកន្ងៃទី២៧ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្ោ ង៩:០០នាទី
លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃម បទ្ ងន អនុប្រធានទី២
ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកមុ្ជា បានទទួលជ្ួរសវនា-
ការជាមយួនរឹងឯកឧតតៃម LIU Hongcai អនុប្រធានសម្-
គមលោគយល់ជាអនតៃរជាតិ និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មា ធិ-
ការកិចចាការ្ររលទស ននសភាប្ររឹកសានលោបាយប្រជាជនចិន
និងជាអតីតអនុរដ្ឋម្រនតៃី ននបកសួងទំនាកទ់ំនងអនតៃរជាតិ នន
គណ្រកសេកុមមាុយនីសតៃចិន កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតៃមដរឹកនាំ
គណៈប្រតិភូមក្ំរល្ញទសសេនកិចចា្្លូវការលៅប្រះរាជាណា-
ចបកកម្ុជា។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមឯកឧតតៃមផ្ាល់ ឯកឧតតៃម
បទ្ ងន ម្នជំលនឿលជឿជាកថ់្ តាមរយៈដំលណើ រទសសេន
កិចចារ្រស់គណៈប្រតិភូនាល្លលនរះ នរឹងរមួចខំណកដសំ៏ខាន់
កនាុងការ្បងរឹង្បងីកចំណងមតិតៃភា្ ស្មគ្គភីា្ និងកិចចា-
សហប្រតិ្រតតៃកិារដល៏្អរវាងប្រជាជន និងប្រលទសទាងំ្ីរ
កានខ់តរ រឹងម្។ំ

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បាន្រញ្ជ កថ់្ ប្រលទសទាងំ្ីរ
បាន្រនតៃនូវប្រន្ណី្ីថ្នា កដ់រឹកនាជំំនានម់ុន ខដលម្នប្រះ-
ករុណាប្រះបាទសលមតៃចប្រះ នបរតតេម សតីេនុ “ប្រះ្ររម
រតនលកាដ្ឋ” ជាមយួនរឹងលោកប្រធាន ប ៉៉ា  បសទុង និង
លោកនាយករដ្ឋម្រនតៃី ជូ បអនឡាយ ប្មទាងំថ្នា កដ់រឹក
នាចិំនជំនានម់ុន លោយែិតែំ្បងរឹង្បងីក និងលលើកកម្ស់
ចំណងមតិតៃភា្្រខន្មលទៀត រហូតកា្ល យជាទំនាកទ់ំនងកិចចា-
សហប្រតិ្រតតៃិការភា្ជានដគូយុទ្ធស្្រសតៃបគ្រប់ជរុងលបជាយ 
នាល្ល្រចចាុ្រ្ននា។

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បាន្រញ្ជ កថ់្ ប្រលទសកម្ុជា
លៅខត្រនតៃោបំទឥតងាកលរនូវលោលនលោបាយចិនខតមយួ

លហើយច្តទុ់កស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន ជាមតិតៃភកតៃិល្អ
្រង្រ្អូនល្អ និងជាអនាកជិតខាងល្អ។ ប្រលទសកម្ុជាបាននរឹង
កំ្ុងទទួល្លដធ៏ំលធងសបម្្រអ់ភវិឌ្ឍលសដ្ឋកិចចា-សង្គម 
្ីកិចចាសហប្រតិ្រតតៃិការភា្ជានដគូយុទ្ធស្្រសតៃបគ្រប់ជរុង-
លបជាយ ្ីលោលនលោបាយ “ខែសេបកវាតម់យួ ្្លូវមយួ” និង
ធនាោរ វនិិលោគលហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធអាសីុ(AIIB)។

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បានអ្រអរស្ទរ និងជូន្រដល់
្រកសេកុមមាុយនីសតៃចិន រោ្ឋ ភបិាល និងប្រជាជនចិន កនាុងឱកាស
ែួ្រលលើកទី៧០ឆ្នា  ំននន្ងៃ្រលងកាើតស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន
ខដលនរឹងចូលមកដល់កនាុងខែតុោ ខាងមុែលនរះ (១ តុោ
១៩៤៩-១ តុោ ២០១៩) សូម្រនតៃសលបមចបានសមទិ្្ធ ល
កានខ់តធំលធង លដើម្អីភវិឌ្ឍនប៍្រលទសចិនឱ្យលៅជាប្រលទស
សង្គមនិយមទំលនើ្រ ប្រក្រលោយវ្ិរុលភា្ រ រឹងម្ ំប្រជា-
ធិ្រលតយ្យ វ្រ្ធមល៌ជឿនលលឿន លរារល្ញលោយភា្សុែ-
ដុមរមនា។

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បាន្រញ្ជ កថ់្ កនាុងបក្រែណ័្ឌ កិចចា
សហប្រតិ្រតតៃកិារលទវភាគីរវាងប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាជាមយួនរឹង
សភាប្ររឹកសានលោបាយប្រជាជនចិន បតរូវបាន្បងរឹង្បងីក
ឥតឈ្រឈ់រ្ីមយួន្ងៃលៅមយួន្ងៃ។ ថ្នា កដ់រឹកនាស្ំ្្រន័  និង
គណៈកមមាការជំនាញសភា ននប្រលទសទាងំ្ីរ បានផា្ល ស់្រតៃូរ
ទសសេនកិចចាោនា លៅវញិលៅមកជាលរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ 

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បានខ្្លងអំណរគុណចំលរារះជំនួយ
រ្រស់រោ្ឋ ភបិាល និងសភាប្ររឹកសានលោបាយប្រជាជនចិន 
ខដលបានជួយ�ឧ្រត្ម្ភោបំទជា្រនតៃ្រន្ា្រជូ់នដល់ប រ្ឹទ្ធសភា
កម្ុជា ច្្រត់ាងំ្ីនីតិកាលទី១ រហូតមកដល់្រចចាុ្រ្ននា។
ស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន និងសភាប្ររឹកសានលោបាយ
ប្រជាជនចិន ខតងខតយកចិតតៃទុកោកែ់ស់្ចំលរារះសំណូម-

អនពុ�ធានទតី២ព្រឹទ្ធសភាជ�ួសវនាការជាមួយអនពុ�ធានគណៈកម្ាធិការ
កិច្ចការ�របទស ននសភាព�រឹកសានបោបាយព�ជាជនចិន

ទិដ្ឋភា្ជំនួ្រសវនាការ
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្ររ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា និងលឆ្លើយត្រទានល់្លលវោចំលរារះតបមរូវ
ការរ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា។ ប្រឹទ្ធសភាបានលប្រើបបាស់ជំនួយរ្រស់
មតិតៃចិន លោយការទទួលែុសបតរូវែ្ស់ ប្រក្រលោយប្រសិទ្ធ-
ភា្ និងស័កតៃិសិទ្ធិភា្។ ជាមយួោនា លនរះឯកឧតតៃម ម្នជំលនឿ-
លជឿជាកថ់្ សភាប្ររឹកសានលោបាយប្រជាជនចិន និងបតិរះររិះ
្ិច្រណា លដើម្្ីរនតៃជួយ�ស្ងសងអ់ោរស្លប្រជំុប រ្ឹទ្ធ-
សភា។ 

នាឱកាសលនារះ ឯកឧតតៃម LIU Hongcai បានខ្្លងអំណរ
គុណោោ ងបជាលលបរៅចំលរារះឯកឧតតៃមអនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធ-
សភា ខដលបានចំណាយល្លដម៏្នតនម្លទទួលជួ្រជាមយួ
នរឹងគណៈប្រតិភូនាឱកាសលនរះ។  ឯកឧតតៃមបានជបម្្រជូន
ឯកឧតតៃម បទ្ ងន ថ្ កាល្ីឆ្នា ២ំ០១៦ ឯកឧតតៃមធា្ល ្រ់
បានមកទសសេនកិចចាលៅប្រលទសកម្ុជា លហើយមកដល់ល្ល
លនរះ ឯកឧតតៃមសលងកាតល�ើញថ្ ប្រលទសកម្ុជាម្នការរកី
ចលបមើនោោ ងឆ្្ររ់ហ័សលលើបគ្រវ់ស័ិយ កនាុងលនារះលៅរាជា-
ធានីភនាលំ្ញម្នអោរែស់្ៗជាលបចើន។

ឯកឧតតៃម LIU Hongcai បានសខមតៃងនូវការអ្រអរស្ទរ
ចំលរារះការដរឹកនាដំប៏តរឹមបតរូវរ្រស់រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ុជា លធវើ
ឱ្យប្រលទសកម្ុជារកសាបាននូវសនតៃិភា្ ស្ិរភា្ សនតៃិសុែ 
សណាតៃ ្រធ់ានា ្រ ់និងម្នការអភវិឌ្ឍគួរឱ្យកតស់ម្្គ ល់។

ឯកឧតតៃម LIU Hongcai បានសលងកាតល�ើញថ្ ទំនាក-់
ទំនងមតិតៃភា្ ស្មគ្គីភា្ និងកិចចាសហប្រតិ្រតតៃិការបតរូវ
បាន្រនតៃលវន្ីជំនានម់យួលៅជំនានម់យួ។ ប្រលទសទាងំ្ីរ
បានឯកភា្លលើកកម្ស់ទំនាកទ់ំនងកបមតិ្មាីមយួលទៀតគឺ
កា្ល យជាទំនាកទ់ំនង “កិចចាសហប្រតិ្រតតៃកិារភា្ជានដគូ
យុទ្ធស្្រសតៃបគ្រប់ជរុងលបជាយ” ។ ទំនាកទ់ំនង និងកិចចាសហ-
ប្រតិ្រតតៃកិារដល៏្អលនរះ ខសតៃងល�ើងតាមរយៈ ប្រមុែរដ្ឋ ប្រមុែ
រាជរោ្ឋ ភបិាល បកសួង ស្្្រន័ លែតតៃ មហាជន យុវជន បាន
លធវើការផា្ល ស់្រតៃូរទសសេនកិចចាោនា លៅវញិលៅមកជាញរឹកញា្រក់នាុង

លោល្រំណងលលើកកម្ស់ទំនាកទ់ំនងខាងនលោបាយ ការ
្ររលទស លសដ្ឋកិចចា រាណិជជកមមា វនិិលោគ វ្រ្ធម ៌រវាងចិន-
កម្ុជា កានខ់តសីុជលបរៅខ្មលទៀត ស្ិតលបកាមលោលនលោ-
បាយ “ខែសេបកវាតម់យួ ្្លូវមយួ” ។ 

ឯកឧតតៃមបាន្រញ្ជ កថ់្ នាល្ល្រចចាុ្រ្ននា បករុមហុ៊នចិន
ជាលបចើនបានមកវនិិលោគលៅប្រលទសកម្ុជា លបរៅ្ីលនរះ ការ
ផា្ល ស់្រតៃូរលទសចរណ៍រវាងប្រជាជន និងប្រជាជន កម៏្នការ
លកើនល�ើងជាលំោ្រ់្ ងខដរ។ ឆ្នា លំនរះ គឺជាឆ្នា វំ្រ្ធម ៌និង
លទសចរណ៍កម្ុជា-ចិន ខដលម្នអនាកលទសចរចិនមកប្រលទស
កម្ុជាបានលកើនល�ើងរហូតដល់៣៧% ល្រើលប្រៀ្រលធៀ្រចំនួន
អនាកលទសចរកនាុងរយៈល្លដូចោនា លៅឆ្នា ២ំ០១៨។

ឯកឧតតៃម LIU Hongcai បានជបម្្រជូនឯកឧតតៃម បទ្ 
ងន ថ្ សម្គមលោគយល់ជាអនតៃរជាតិចិននរឹងជំរុញឱ្យ
ម្នការផា្ល ស់្រតៃូររវាងប្រជាជន និងប្រជាជន និងជំរុញទំនាក-់
ទំនង កិចចាសហប្រតិ្រតតៃិការលលើវស័ិយកសិកមមា ទរឹកស្្អ ត
និងវស័ិយសុខាភបិាល ជាមយួនរឹងប្រលទសកម្ុជា លដើម្រីមួ
ចំខណកលលើកកម្ស់គុណភា្ ជីវភា្រស់លៅរ្រស់ប្រជា-
ជនកម្ុជាកានខ់តល្អប្រលសើរល�ើង។

ឯកឧតតៃម LIU Hongcai បានខ ្្លងអំណរគុណចំលរារះ
ប្រលទសកម្ុជាខដលបានោបំទនូវលោលនលោបាយចិន
ខតមយួ ខដលរាក់្ ន័្ធលៅនរឹង្លប្រលោជនស៍នាូលរ្រស់
ប្រលទសចិន។ ជាមយួោនា លនរះ ប្រលទសចិនលៅខត្រនតៃោបំទ
ចំលរារះ្រុ្វលហតុដប៏តរឹមបតរូវ និងយុតតៃធិមរ៌្រស់ប្រជាជនកម្ុជា
កនាុងការខ្រកសាសនតៃិភា្ ស្ិរភា្ សនតៃិសុែ កដូ៏ចជាការ
ខ្រកសាឯករាជ្យ អធិ្រលតយ្យភា្ និង្រនតៃការអភវិឌ្ឍប្រលទស
ប្រក្រលោយចីរភា្។ ប្រលទសទាងំ្ីរលៅខត្រនតៃោបំទោនា
លៅវញិលៅមកលោយលស្មា រះបតងក់នាុងបក្រែណ័្ឌ ននកិចចាសហ-
ប្រតិ្រតតៃិការកនាុងត្ំរន ់និងអនតៃរជាតិ៕

(អត្្រទ៖ លោក នុត សចចាៈ រ្ូរភា្៖ លោក គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន ្តរូ្រអនុសសាវរយីជាមយួ គណៈប្រតិភូ ននសភាប្ររឹកសានលោបាយប្រជាជនចិន
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នាប្រឹកន្ងៃទី៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្ោ ង៩:០០នាទី

លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតៃម បទ្ ងន អនុប្រធានទី២

ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បានអនុញ្្ញ តឱ្យ

ប្រតិភូសហភា្សហ្ន័្ធយុវជនកម្ុជាចំនួន១៤នាក ់ចូល

ជ្ួរសខមតៃងការគួរសម និងទទួលអនុស្សន ៍មុននរឹងលចញ

ដលំណើ រលៅចូលរមួកនាុងកមមាវធិ្ីរណតៃុ រះ្រណាតៃ លអនាកដរឹកនាវំយ័

លកមាងអាស៊្ន ខដលនរឹងប្រប រ្ឹតតៃលៅច្្រ់្ ីន្ងៃទី៩ ខែតុោ ដល់

ន្ងៃទី៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ខាងមែុលនរះ លៅតំ្រនស់វយត័

កាវ ងសីុ (Guangxi) ននស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន។

លៅកនាុងឱកាសលនារះ លោក ពសរូយ អាដុល្្រ ប្រធាន

ប្រតិភូសហភា្សហ្ន័្ធយុវជនកម្ុជា បានជបម្្រជូន

ឯកឧតតៃមអនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភាថ្ លនរះគឺជាលលើកទី៤

លហើយ ខដលសហភា្សហ្ន័្ធយុវជនកម្ុជាទទួលបាន

ការអនុញ្្ញ ត្ីស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន ជា្ិលសស

ខាងយុវជនចិនបានអនុញ្្ញ តឱ្យប្រតិភូសហភា្សហ្ន័្ធ

យុវជនកម្ុជាលចញលៅ្រណតៃុ រះណាតៃ លអនាកដរឹកនាវំយ័លកមាងអា-

ស៊្ន ខដលនរឹងប្រប រ្ឹតតៃលៅច្្រ់្ ីន្ងៃទី៩ ខែតុោ ដល់ន្ងៃទី៥ 

ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ខាងមែុលនរះ លៅតំ្រនស់វយត័កាវ ងសីុ 

(Guangxi) ននស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន លដើម្ី្ បងរឹង

ស្មា រតី ឆន្ៈ លោលជំហរ ចំលណរះដរឹង សមត្ភា្ ្រទ្ិលស្-

ធន ៍និងអនុស្សនន៍ានា ប្មទាងំឯកស្រលោលនលោ-

បាយរាក់្ ន័្ធនរឹងវស័ិយសនតៃិសុែ សណាតៃ ្រធ់ានា ្រ ់រល្រៀ្រលរៀ្រ

រយ និងការបគ្រប់គងរដ្ឋបាលខដនដី កិចចាការងារយុវជន 

រល្រៀ្ររ្រ្រលធវើការ តនម្លជាតំណាងរ្រស់យុវជន និងការលបតៀម

ឯកឧតតេម បទ្ ងន អនុញ្្ញ តឱ្យព�តិភូសេភា្សេ្័ន្ធយវុជនកម្ុជា 
ចូលជ�ួសកមតេងការគួរសម និងទទួលអនុសាសន៍

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន សំលណរះសំណាលជាមយួប្រតិភូសហភា្សហ្ន័្ធយុវជនកម្ុជា

ប្រតិភូសហភា្សហ្ន័្ធយុវជនកម្ុជាចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសម
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ែ្លួនលធវើជាអនាកតំណាងប្រជាជាតិ យុវជនកម្ុជាកនាុងបក្រែណ័្ឌ

តំ្រន ់និងអនតៃរជាតិ។  

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

សខមតៃងនូវការស្វ គមន ៍និងអ្រអរស្ទរចំលរារះកមាួយៗទាងំ

អស់ ខដលបតរូវបានលបជើសលរ ើសលៅចូលរមួកនាុងកមមាវធិ្ីរណតៃុ រះ-

្រណាតៃ លអនាកដរឹកនាវំយ័លកមាងអាស៊្ន លៅតំ្រនស់វយត័កាវ ង-

សីុ (Guangxi) ននស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន លលើកទី៤ ឆ្នា ំ

២០១៩លនរះ។ ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បានសងកាតធ់ងៃនថ់្ កមាួយៗ

គឺជាយុវជនគំរូរ្រស់ប្រលទសកម្ុជា និងម្នភារកិចចាលបចើន

កនាុងលនារះបតរូវម្នការ្សេ្វ្សាយជូនមតិតៃភកតៃជិាយុវជននន

ប្រលទសដនទលទៀតអំ្ ីវ្រ ្ធម ៌អរយិធម ៌ការអភវិឌ្ឍ ការរកី

ចលបមើន ជា្ិលសសអំ្ី សភា្ការណ៍្ិតរ្រស់ប្រលទស

កម្ុជានាល្ល្រចចាុ្រ្ននា។ កនាុងលនារះខដរ បតរូវដកបសង្់រទ

្ិលស្ធនល៍្អៗ និងលឈវងយល់អំ្ីសភា្ការណ៍នន្រណាតៃ

ប្រលទសនីមយួៗ លដើម្យីកមក្ិច្រណានចនា អនុវតតៃឱ្យសម

បស្រតាមសភា្ការណ៍រ្រស់ប្រលទសលយើងឱ្យម្នប្រសិទ្ធ-

ភា្។

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បានផាតៃ លំ្ញាើឱ្យកមាួយៗទាងំអស់ បតរូវ

ែិតែំខ្រកសាឱ្យបានល្អនូវទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ទាងំន្្កនាុង

ជួរយុវជនរ្រស់ប្រលទសកម្ុជា និងជាមយួនរឹងយុវជននន

្រណាតៃ ប្រលទសនីមយួៗ និងសូមឱ្យកមាួយៗខ្រកសាឱ្យបានល្អ 

កនាុងការទំនាកទ់ំនង ស្មគ្គភីា្ ឯកភា្ទាងំន្្កនាុងជួរយុវ-

ជនរ្រស់លយើង និងម្នទំនាកទ់ំនងល្អជាមយួនរឹងោនា លធវើោោ ង

ណាឱ្យម្នការរកីចលបមើនទាងំអស់ោនា  លដើម្នីាមំកនូវកិតតៃិ-

យសជូនប្រលទសកម្ុជា និងសូមជូន្រដល់កមាួយៗទទួល

បានលជាគជយ័ ភា្ស្របាយរកីរាយ ប្មទាងំទទួលបាន

នូវអនុសសាវរយី ៍និង្រទ្ិលស្ធនល៍្អៗបត�្រម់កម្តុភូមិ

លយើងវញិ។

តាងនាមឱ្យប្រតិភូ លោក ពសរូយ អាដុល្្រ  បានខ្្លង

អំណរគុណចំលរារះអនុស្សនល៍្អៗ និងដម៏្នតនម្លរ្រស់

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា ជូនដល់

ប្រតិភូ លដើម្ជីាទុនដធ៏លំធងកនាុងការលរៀ្រចំែ្លួនលចញដំលណើ រ

លៅចូលរមួកនាុងកមមាវធិី្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លអនាកដរឹកនាវំយ័លកមាង

អាស៊្ន លៅតំ្រនស់វយត័កាវ ងសីុ (Guangxi) ននស្ធារណ

រដ្ឋប្រជាម្និតចិន។ ជំនួសមែុឱ្យប្រតិភូ លោក ពសរូយ 

អាដុល្្រ បានល្រតៃជាញា ថ្ នរឹងែិតែំបតងប់តា្រស់្តៃ ្រនូ់វអវីខដល

ជាការ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លរ្រស់លោកបគរូ  និងអនាកបគរូទាងំអស់

លៅប្រលទសចិន លដើម្ជីាចំលណរះដរឹង លៅល្លបត�្រម់ក

កានម់្តុភូមវិញិកនាុងការ្រនតៃការកស្ងប្រលទសជាតិឱ្យបាន

រកីចលបមើន លបកាមការដរឹកនាបំ្រក្រលោយឈា្ល សនវ  និងគតិ-

្រណ្ឌិ តរ្រស់សលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា េ៊ុន  កសន 

នាយករដ្ឋម្រនតៃី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា៕

(អត្្រទ៖ លោក នុត សចចាៈ រូ្រភា្៖ លោក គង ់ោោ រនី)

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន ្តរូ្រអនុសសាវរយីជាមយួ ប្រតិភូសហភា្សហ្ន័្ធយុវជនកម្ុជា
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អនុប្រធានទី២ប្រឹទ្ធសភា ទទួលជ្ួរអនុប្រធានគណៈកម្មា ធិការធនធាន
ប្រជាជន និង្ររសិ្ថា ន ននសភាប្ររឹកសានយោបាយប្រជាជនចិន 

នារស�ៀលថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៩ សេលាស ោ៉ ង
១៥:០០នាទី សៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធ�ភា ឯកឧត្តម យទ្ ងន អនុ-
ព្រធានទី២ព រ្ឹទ្ធ�ភា ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា បានទទួល
ជ្ួរ�េនាការជាមយួនរឹងឯកឧត្តម ZHANG BAOSHUN

អនុព្រធានគណៈក ម៉ា ធិការធនធានព្រជាជន និង្ររសិ្ថា ន 
ថន�ភាព្ររឹកសានសោបាយព្រជាជនចិន កនាុងឱកា�ខែល
ឯកឧត្តមែរឹកនាគំណៈព្រតិភូមក្រំស្ញទ�្សនកិច្ចផ្ូេការ
សៅព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធ�ភា និងកនាុងនាមឯកឧត្តមផ្ទា ល់ ឯកឧត្តម
យទ្ ងន បាន�ខម្តងនូេការស្វា គមនែ៍ក៏កស់ ្្ត ចំសោរះ
ែំសណើ រទ�្សនកិច្ចរ្រ�់ឯកឧត្តម និងគណៈព្រតិភូ សៅសលើ
ទរឹកែី ថនព្រះរាជាណាចពកកម្ុជា។ តាមរយៈែំសណើ រទ�្សន-
កិច្ចរ្រ�់គណៈព្រតិភូនាស្លសនរះ នរឹងរមួចខំណកែ�ំ៏ខាន់
កនាុងការ្ពងរឹង្ពងីកចំណងមតិ្តភា្ ស្មគ្ីភា្ និងកិច្ច-
�ហព្រតិ្រត្តកិារែល៏្អរវាងព្រជាជន និងព្រសទ�ទាងំ្ីរ
កានខ់តរ រឹង៉ ំរកីចសពមើនសលើពគ្រេ់�័ិយ និង៉នផលព្រសោ-
ជនែ៍ធ៏សំធងសៅេញិសៅមក �ព៉្រព់្រជាជន និងព្រសទ�
ទាងំ្ីរ ទាងំកនាុងស្ល្រច្ចុ្រ្បននា និងនាស្លអនាគត។

ឯកឧត្តម យទ្ ងន បានរម្រឹកអំ្ីទំនាកទ់ំនងរវាង
ព្រសទ�ទាងំ្ីរ ខែល៉នតាងំ្ីយូរលងណ់ា�់មកសហើយ 
សហើយទំនាកទ់ំនងសនរះបាន្រន្ត្ពងរឹង្ពងីកជាលំដា្ររ់ហូត
ក្ាយជាទំនាកទ់ំនងកិច្ច�ហព្រតិ្រត្តកិារភា្ជាថែគូយុទ្ធ-
ស្ស�្តពគ្រព់ជរុងសពជាយនាស្ល្រច្ចុ្រ្បននា។

ឯកឧត្តម យទ្ ងន បានខ្្ងអំណរគុណែព៏ជាលសពរៅ
ចសំោរះថ្នា កែ់រឹកនា្ំរក្សកុមមាុយន�ី្តចិន រដាឋា ភបិាលចិន ខែល

ខតងខតគាពំទោោ ងស្ញទំហរឹងចំសោរះ្រុ្វាសហតុែព៏តរឹមពតរូេ 
និងយុត្តិធមរ៌្រ�់ព្រជាជនកម្ុជាកនាុងការខ្រកសា�ន្តិភា្ 
�ថាិរភា្ �ន្តិ�ុែ កែូ៏ចជាការខ្រកសាឯករាជ្យ អធិ្រសតយ្យ-
ភា្ និង្រន្តការអភេិឌ្ឍព្រសទ�ព្រក្រសដាយចីរភា្។

កនាុងនាមព រ្ឹទ្ធ�ភា និងកនាុងនាមឯកឧត្តមផ្ទា ល់ ឯកឧត្តម
យទ្ ងន បានខ្្ងអំណរគុណែព៏ជាលសពរៅចំសោរះេភិាគ-
ទានែថ៏្្ថ្្រ្រ�់រដាឋា ភបិាល និងព្រជាជនចិន ខែលបាន
ចូលរមួចខំណកែធ៏ំសធងកនាុងការអភេិឌ្ឍស�ែឋាកិច្ច�ង្ម
កម្ុជា។ ព្រសទ�ចិនបាននរឹងកំ្ុងសែើរតួនាទីោោ ង�ំខាន់
សៅកនាុងការអភេិឌ្ឍស�ែឋាកិច្ច�ង្មកម្ុជា សដាយបានក្ាយ
ែ្ួនជាថែគូោណិជ្ជកមមាែ�ំ៏ខាន ់ជាព្រភ្ថនេនិសិោគផ្ទា ល់
ែធ៏ំ និងជាអនាកផ្តល់ជំនួយអភេិឌ្ឍនធ៍ំជាងសគែល់កម្ុជា។ 
ជំនួយអភេិឌ្ឍនទ៍ាងំអ�់្ី�ំណាកព់្រសទ�ចិនមនិពតរឹមខត
បានចូលរមួេភិាគទានែ�ំ៏ខានែ់ល់ការអភេិឌ្ឍព្រសទ�
កម្ុជា្រោុសណាណ រះសទ ខតខ្មទាងំជួយ�្ពងរឹងភា្ជា ្៉ច �់ និង
ឯករាជ្យភា្រ្រ�់ព្រសទ�កម្ុជាសទៀតផង។

ឯកឧត្តម យទ្ ងន បាន្រញ្្ជ កថ់្ ព្រសទ�កម្ុជាបាន
នរឹងកំ្ុងទទួលផលែធ៏សំធង�ព៉្រអ់ភេិឌ្ឍនស៍�ែឋាកិច្ច
�ង្ម្ីកិច្ច�ហព្រតិ្រត្តកិារភា្ជាថែគូយុទ្ធស្ស�្តពគ្រ់
ពជរុងសពជាយ ្ីសគាលនសោបាយ “ខែ្សពកវាតម់យួ ផ្ូេមយួ” 
និងធនាគារេនិិសោគសហដាឋា រចនា�ម្ន័្ធអា�ីុ(AIIB)។ 
លទ្ធផលជាកខ់�្តង្ីសគាលនសោបាយសនរះ គឺគសព៉ង
សហដាឋា រចនា�ម្ន័្ធតភា្ជ ្រផ់្ូេសល្បឿនសលឿន ្ីភនាសំ្ញសៅសែត្ត
ព្រះ�ីហនុ នរឹងចា្រ្់រែិ�ន្ធិស�ើងសៅអំ�ុងឆ្នា ២ំ០២២។ 

ឯកឧត្តម យទ្ ងន បាន្រញ្្ជ កថ់្ ព្រសទ�កម្ុជា្រន្ត
គាពំទឥតងាកសរនូេសគាលនសោបាយចិនខតមយួ សហើយចាត់
ទុកស្ធារណរែឋាព្រជា៉និតចិន ជាមតិ្តភក្តិល្អ ្រង្រ្អូនល្អ
និងជាអនាកជិតខាងល្អ។ ព រ្ឹទ្ធ�ភា និងឯកឧត្តមផ្ទា ល់ 
ឯកឧត្តម�ូម្រន្តគាពំទសដាយស្ញសលញរាល់ស�ចក្តី
�សពមចនានា ខែលសធវាើស�ើងសដាយរដាឋា ភបិាល ថនព្រសទ�
ទាងំ្ីរ (កម្ុជា-ចិន) កនាុងពក្រែណ័្ឌ យុទ្ធស្ស�្តកិច្ច�ហ-
ព្រតិ្រត្តិការសលើពគ្រេ់�័ិយ។

ឯកឧត្តម យទ្ ងន បាន្រន្តថ្ កិច្ច�ហព្រតិ្រត្តិការ
សទវាភាគីរវាងព រ្ឹទ្ធ�ភាកម្ុជា និង�ភាព្ររឹកសានសោបាយ
ព្រជាជនចិន ពតរូេបាន្ពងរឹង្ពងីកឥតឈ្រឈ់រ្ីមយួថ្ងៃ

ឯកឧត្តម ZHANG BAOSHUN និងឯកឧត្តម សទ្ ងន
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លៅមយួន្ងៃ តាមរយៈការផា្ល ស់្រតៃូរដំលណើ រទសសេនកិចចាលៅវញិ
លៅមករ្រស់ថ្នា កដ់រឹកនាស្ំ្្រន័ និងគណៈកមមាការជំនាញ
សភាននប្រលទសទាងំ្ីរ។ 

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បានខ្្លងអំណរគុណចំលរារះជំនួយ
រ្រស់រោ្ឋ ភបិាល និងសភាប្ររឹកសានលោបាយប្រជាជនចិន 
ខដលបានជួយ�ឧ្រត្ម្ភោបំទជា្រនតៃ្រន្ា្រជូ់នដល់ប រ្ឹទ្ធសភា
កម្ុជា ច្្រត់ាងំ្ីនីតិកាលទី១ រហូតមកដល់្រចចាុ្រ្ននា។ 
រោ្ឋ ភបិាល និងសភាប្ររឹកសានលោបាយប្រជាជនចិន ខតងខត
យកចិតតៃទុកោកែ់្ស់ចំលរារះសំណូម្ររ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា និង
លឆ្លើយត្រទានល់្លលវោចលំរារះតបមរូវការរ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា។
ប រ្ឹទ្ធសភាបានលប្រើបបាស់ជំនួយរ្រស់ប្រលទសចិនលោយការ
ទទួលែុសបតរូវែស់្ ប្រក្រលោយប្រសិទ្ធភា្ និងស័កតៃសិិទ្ធ-ិ
ភា្។ ឯកឧតតៃម បទ្ ងន ម្នជំលនឿលជឿជាកថ់្ សភា
ប្ររឹកសានលោបាយប្រជាជនចិន នរឹង្ិច្រណាចំលរារះសំលណើ
រ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា កនាុងការជួយ�ស្ងសងអ់ោរស្ល
ប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភា។ 

ឯកឧតតៃម ZHANG BAOSHUN បានខ ្្លងអំណរគុណ
ោោ ងបជាលលបរៅចលំរារះឯកឧតតៃមអនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា
ខដលបានចំណាយល្លដម៏្នតនម្លទទួលជួ្រជាមយួនរឹង
គណៈប្រតិភូនាឱកាសលនរះ។ ឯកឧតតៃមបានជបម្្រថ្ លនរះ
គឺជាលលើកទី១ខដលឯកឧតតៃមមក្ំរល្ញទសសេនកិចចាលៅ
ប្រលទសកម្ុជា។ ឯកឧតតៃមសលងកាតល�ើញថ្ ប្រលទសកម្ុជា
ម្នការរកីចលបមើនជាខា្ល ងំ ម្នអោរែ្ស់ៗ និងការោ្ឋ នជា
លបចើន ជា្ិលសសរាជធានីភនាលំ្ញ គឺជារាជធានីមយួប្រក្រ
លោយភា្រស់រលវ ើក។

ឯកឧតតៃម ZHANG BAOSHUN បានជបម្្រអំ្ ី លោល
្រំណងននដំលណើ រទសសេនកិចចារ្រស់គណៈប្រតិភូនាល្លលនរះ
គឺលដើម្សិីកសាបស្វបជាវអំ្ីដំលណើ រការអភវិឌ្ឍលសដ្ឋកិចចា និង
ការរារលអកូ្ររស្ិ្នលៅប្រលទសកម្ុជា។ ឯកឧតតៃមម្ន

លសចកតៃីសង្រឹមថ្ ប្រលទសទាងំ្ីរនរឹងសហការោនា កនាុងការ
ជំរុញការការរារលអកូ្ររស្ិ្ន ល្រើលទារះ្រីជាដលំណើ រទសសេន-
កិចចារ្រស់គណៈប្រតិភូម្នរយៈល្លែ្លីកល៏ោយ កគ៏ណៈ-
ប្រតិភូម្នឱកាសជួ្រជាមយួនរឹងស្្្រន័រាក់្ ន័្ធ កដូ៏ចជា
បកសួង្ររស្ិ្ន និងបានលៅទសសេនកិចចាកខន្លងជាលបចើន។ 

ឯកឧតតៃម ZHANG BAOSHUN បានខ្្លងអំណរគុណ
ចលំរារះប្រលទសកម្ុជាខដលបានោបំទនូវលោលនលោបាយ
ចិនខតមយួ។ ជាមយួោនា លនរះ ប្រលទសចិនកល៏ៅខត្រនតៃោបំទ
ចំលរារះ្រុ្វលហតុដប៏តរឹមបតរូវ និងយុតតៃធិមរ៌្រស់ប្រជាជនកម្ុជា
កនាុងការខ្រកសាសនតៃិភា្ ស្ិរភា្ សនតៃិសុែ កដូ៏ចជាការខ្-
រកសាឯករាជ្យ អធិ្រលតយ្យភា្ និង្រនតៃការអភវិឌ្ឍប្រលទស
ប្រក្រលោយចីរភា្។ 

ឯកឧតតៃម ZHANG BAOSHUN បាន្រញ្ជ កថ់្ ទំនាក-់
ទំនង និងកិចចាសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងសភាននប្រលទសទាងំ
្ីរ បតរូវបាន្បងរឹង្បងីកឥតឈ្រឈ់រ្ីមយួន្ងៃលៅមយួ
ន្ងៃ។  ឯកឧតតៃមសង្រឹមថ្ សភាននប្រលទសទាងំ្ីរនរឹង្រនតៃ
្បងរឹង្បងីកនូវទំនាកទ់ំនង និងកិចចាសហប្រតិ្រតតៃិការលនរះ 
កានរ់ រឹងម្ខំ្មលទៀត។

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បានឯកភា្ចលំរារះប្រស្សនដ៍៏
ន្្លថ្្ល រ្រស់ឯឧតតៃមប្រធានគណៈប្រតិភូ ខដលលលើកអំ្ី ការ
អភវិឌ្ឍបតរូវលដើរទន្រឹមោនា នរឹងការោរំារ្ររស្ិ្ន។ ប រ្ឹទ្ធសភា
កម្ុជា ខតងខតគិតគូរជានិចចាអំ្ី្ល្រោរះរាល់្ររស្ិ្ន។ រាល់
ចបា្រខ់ដលប រ្ឹទ្ធសភា្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ គឺសុទ្ធខតបតរូវ
បានគណៈកមមាការនានារ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា ប្រជំុវាយតនម្លអំ្ី
្ល្រោរះរាល់្ររស្ិ្នជានិចចា។

ឯកឧតតៃម បទ្ ងន បានប្រសិទ្្ធ រជូនឯកឧតតៃម និង
គណៈប្រតិភូ សូមឱ្យម្នសុែភា្ល្អ្ររ្ិរូរណ៍ អាយុយឺនយូរ 
និងជយ័ជមនារះបគ្រភ់ារកិចចា៕

(អត្្រទ៖ នុត សចចាៈ រូ្រភា្៖ គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន ្តរូ្រអនុសសាវរយីជាមយួគណៈប្រតិភូចិន
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សកម្ភា្ថ្្ន ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ�សបំណះសណំាលជាមួយនរឹង
ព�ជា្លរដ្ឋ និងចូលរមួ្ិធតីប្្សងៗ

2នារលសៀលន្ងៃចន្ ទី៣០ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ សលមតៃច
វ្ុិរលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រមែុរដ្ឋសតៃីទី ននប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា បានអលញជ ើញលោរ្វញិ្្ញ ណក្ខន្ធឯកឧតតៃម 
េសាក់ េ្សុ តីរ៉ា ក ់(Jacques Chirac) អតីតប្រធានាធិ្រតី
ននស្ធារណរដ្ឋបារាងំ លៅស្្នទូតស្ធារណរដ្ឋបារាងំ
ប្រច្កំម្ុជា រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាប្រឹកន្ងៃសុបក ទី៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ សលមតៃច
វ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា បានអលញជ ើញជ្ួរសំលណរះសំណាល និង
សួរសុែទុក្ខប្រជា្លរដ្ឋ កងកម្្ល ងំ និងអាជាញា ធរសងាកា ត់
គងនយ ែណ្ឌ ដលងាកា  រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នារលសៀលន្ងៃសុបក ទី១១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ សលមតៃច
វ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា បាននាយំកលទយ្យទាន លទយ្យវត្ុ ប្មទាងំ
្រចចាយ័ ថ្វ យសលមតៃចប្រះមហាសុលមធាធិ្រតី នន្ទ កង៉ាត 
សលមតៃចប្រះសង្នាយក ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងជា
ប្រះលៅអធិការវតតៃ្រទុមវតី និងប្រលគនប្រះសង្ខដលគងច់្ំ
ប្រះវសសាកនាុង្ុទ្ធសីម្វតតៃ្រទុមវតី៕

2នារលសៀលន្ងៃលៅរ ៍  ទី១២  ខែតុោ  ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា នន
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បានអលញជ ើញជួ្រសំលណរះសំណាល 
និងសួរសុែទុក្ខប្រជា្លរដ្ឋ កងកម្្ល ងំ និងអាជាញា ធរសងាកា ត់
ស្វ យបាោ ក ែណ្ឌ ឫសសេខីកវ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាប្រឹកន្ងៃអងា្គ រ ទី១៥ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ សលមតៃច
វ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា និងលោកជំទាវ បានអលញជ ើញចូលរមួកនាុង
ប្រះរាជ្ិធីថ្វ យប្រះរាជកុសលប្រះវញិ្្ញ ណក្ខន្ធប្រះករុណា
ប្រះបាទសលម្ចប្រះ នបរតតេម សតីេនុ ប្រះ្ររមរតនលកាដ្ឋ 
លៅ្ររលិវណប្រះឧលបាស្រតនារាម ប្រះវហិារប្រះខកវមរកត 
កនាុង្ររលិវណប្រះ្ររមរាជវាងំ។

2នារលសៀលន្ងៃប្ហស្តិ៍ ទី១៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា នន
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បានអលញជ ើញជួ្រសំលណរះសំណាល 
និងសួរសុែទុក្ខប្រជា្លរដ្ឋ កងកម្្ល ងំសមត្កិចចា និងអាជាញា -
ធរសងាកា តនិ់លរាធ ែណ្ឌ ចបារអលំៅ រាជធានីភនាលំ្ញ។
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សកម្ភា្ថ្្ន ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ�សបំណះសណំាលជាមួយនរឹង
ព�ជា្លរដ្ឋ និងចូលរមួ្ិធតីប្្សងៗ

2នាន្ងៃទី១៨-១៩  ខែតុោ  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 
សុរឹម កា អនុប្រធានទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បានលរៀ្រចំ្ិធី្ុរណ្យ
កឋនិទានស្មគ្គី លដើម្ដីខងហាលៅលវរប្រលគនប្រះសង្ ខដល
គងច់្បំ្រះវសសាអស់បតីម្សកនាុង្ុទ្ធសីម្ និងប្រមូល្រចចាយ័
កស្ងសមទិ្ធ្លនានា ទុកជាគរុភណ្ឌ កនាុងវតតៃ្បងរងសេ ីលៅ
វតតៃនបជបម្ក ់ស្ិតលៅភូមនិបជបម្ក ់�ំុលោកគងល់កើត បសរុក
កល្រញជ ៀច លែតតៃនប្ខវង។

2នារាបតីន្ងៃសុបក ទី២៧ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
បទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញជា
អធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីជ្រល់លៀងជូនឯកឧតតៃម LIU Hongcai 
អនុប្រធានសម្គមលោគយល់ជាអនតៃរជាតិ និងជាអនុ-
ប្រធានគណៈកម្មា ធិការកិចចាការ្ររលទស ននសភាប្ររឹកសា
នលោបាយប្រជាជនចិន កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតៃមដរឹកនាំ
គណៈប្រតិភូមក្ំរល្ញទសសេនកិចចា្្លូវការលៅប្រះរាជាណា-
ចបកកម្ុជា លៅលភាជនីយោ្ឋ ន TOPAZ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាប្រឹកន្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-
ប្រតិភូប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាដរឹកនាលំោយ
ឯកឧតតៃម បទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ
ោកកូ់លរានផាកា លោរ្វញិ្្ញ ណក្ខន្ធប្រះករុណាប្រះបាទសលមតៃច
ប្រះ នបរតតេម សតីេនុ ប្រះមហាវរីកសេបត ប្រះ្ររមរតន-
លកាដ្ឋ លៅប្រះមណ្ឌ ្រតមកាល់ប្រះ្ររមរូ្រ ជិតវមិ្នឯករាជ្យ 
រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នារលសៀលន្ងៃសុបក ទី១៨ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
បទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញនាយំក
សម្្ភ រកីឡា ខចកជូនដល់បករុមកីឡាបាលទាតយុ់វជនវតតៃ
វាោ រនិ លៅវតតៃខប្កោ្រ លៅទីោនបាល់ទាតវ់ទិយាល័យ 
ជា សីុម ្ររឹងលកងកង ស្ិតលៅសងាកា តទ់លន្លបាស្ក ់ែណ្ឌ
ចំការមន រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នារាបតីនាន្ងៃទី២៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
បទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញជាអធិ-
្រតីភា្កនាុង្ិធីជ្រល់លៀងជូនឯកឧតតៃម ZHANG BAOS-
HUN អនុប្រធានគណៈកម្មា ធិការធនធានប្រជាជន និង
្ររស្ិ្ន ននសភាប្ររឹកសានលោបាយប្រជាជនចិន កនាុងឱកាស
ខដលឯកឧតតៃមដរឹកនាគំណៈប្រតិភូមក្ំរល្ញទសសេនកិចចា
្្លូវការលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លៅលភាជនីយោ្ឋ ន 
Tunglok Signature រាជធានីភនាលំ្ញ៕
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សកម្ភា្គណៈកម្ការទ្ងំ១០ព្រឹទ្ធសភាចូលរមួកិច្ចព�ជុំនានា

2នាន្ងៃទី២១ ខែកញ្្ញ  និងន ង្ៃទី២៤ ខែតុោ ឆ្នា ំ

២០១៩ ឯកឧតតៃម យ៉ាង់ កសម ប្រធានគណៈកមមាការទី១

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញដរឹកនាកំិចចាប្រជំុន្្កនាុងគណៈកមមាការ

ទី១ប រ្ឹទ្ធសភា លដើម្លីបតៀមលរៀ្រចំទិវាសិទ្ធិមនុសសេអនតៃរជាតិ

១០ធនាូ លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា ។

2ឯកឧតតៃម សខុ ឥសាន ប្រធានគណៈកមមាការទី៤

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិចចាប្រជំុ៖

-ន្្កនាុងគណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា លដើម្ី្ ិនិត្យសិកសា

លលើលសចក្ីបរាងចបា្រស់្ី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើកិចចា

ប្មលប្ៀងរវាងប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងអង្គការហាម

ឃាតអ់ាវុធគីម ីស្ី្ី ្រុ្វសិទ្ធិ និងអភយ័ឯកសិទ្ធិរ្រស់អង្គ-

ការហាមឃាតអ់ាវុធគីម ីនាន្ងៃទី១០ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ 

លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៤ ប រ្ឹទ្ធសភា។

-អនតៃរគណៈកមមាការប រ្ឹទ្ធសភា ជាមយួតំណាងរាជរោ្ឋ -

ភបិាល ដរឹកនាលំោយឯកឧតតៃមកិតតៃនិីតលិកាសល្រណ្ឌិ ត�៊ិន

ឈនិ ឧ្រនាយករដ្ឋម្រនតៃបី្រច្កំារ រដ្ឋម្រនតៃីទទួល្រន្ុកទី-

សតៃីការគណៈរដ្ឋម្រនតៃ ីលដើម្ី្ ិនិត្យ ្ ិភាកសាលលើលសចកតៃីបរាង

ចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើកិចចាប្មលប្ៀងរវាង

ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងអង្គការហាមឃាតអ់ាវុធគីម ី

សតៃី្ី ្រុ្វសិទ្ធិ និងអភយ័ឯកសិទិ្ធរ្រស់អង្គការហាមឃាត់

អាវុធគីម ីនាន្ងៃទី១៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជុំ

្ិលសស វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

-បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី២) លដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសា

លលើលសចក្ីបរាងចបា្រ ់ស្ី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើកិចចា-

ប្មលប្ៀងរវាងប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងអង្គការហាម

ឃាតអ់ាវុធគីម ីស្ី្ី ្រុ្វសិទ្ធិ និងអភយ័ឯកសិទ្ធិរ្រស់អង្គការ

ហាមឃាតអ់ាវុធគីម ីនាន្ងៃទី១៦ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅ

ស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា។
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2នាន្ងៃទី៩ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ ទតី

�ូរ៉ា សុតី ប្រធានគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ

ដរឹកនាកំិចចាប្រជំុន្្កនាុងគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា លដើម្ី

្ិនិត្យ្ិភាកសាលលើរបាយការណ៍ល្រសកកមមា លៅលែតតៃកំ្ ងធ់ំ 

ឧតតៃរម្នជយ័ ្រន្ាយម្នជយ័ និងលែតតៃលសៀមរា្រ របាយ-

ការណ៍គណៈកមមាការលៅចលនា្ល រះសមយ័ប្រជំុ របាយការណ៍

ប្រច្ខំែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ ្ិរទ្រញជ ីចំណូលចំណាយប្រច្ំ

បតីម្សទី៣ ឆ្នា ២ំ០១៩ និង្រញ្ហា ល្សេងៗ លៅស្លប្រជុំ

គណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី៩ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុក 

�ុ៊នបឈឿន ប្រធានគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អលញជ ើញដរឹកនាកិំចចាប្រជំុន្្កនាុងបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុម

ទី៣) លដើម្ី្ ិនិត្យ ្ិភាកសាលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រ ់សតៃី្ី

ការអនុមត័យល់ប្មលលើកិចចាប្មលប្ៀងរវាងប្រះរាជាណា-

ចបកកម្ុជា និងអង្គការហាមឃាតអ់ាវុធគីម ីសតៃី្ី ្រុ្វសិទ្ធ ិ

និងអភយ័ឯកសិទ្ធរិ្រស់អង្គការហាមឃាតអ់ាវុធគីម ីលសច-

កតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី សំណង ់លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី រាណិ-

ជជកមមាតាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី កិចចា

ការរារអនាកលប្រើបបាស់ និងលសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី រ្រ្រ

សនតៃិសុែសង្គម លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធ-

សភា។

2នាន្ងៃទី១៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ាុម

ជរឹមេ៊ុយ ប្រធានគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ

ដរឹកនាកំិចចាប្រជំុន្្កនាុង បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី៤) 

លដើម្ី្ ិនិត្យ ្ិភាកសាលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុ-

មត័យល់ប្មលលើកិចចាប្មលប្ៀងរវាងប្រះរាជាណាចបក-

កម្ុជា និងអង្គការហាមឃាតអ់ាវុធគីម ីសតៃី្ី ្រុ្វសិទ្ធិ និង

អភយ័ឯកសិទិ្ធរ្រស់អង្គការហាមឃាតអ់ាវុធគីម ីលសចកតៃី

បរាងចបា្រស់តៃី្ី សំណង ់លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី រាណិជជ-

កមមាតាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី កិចចា

ការរារអនាកលប្រើបបាស់ លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី រ្រ្រសនតៃិសុែ

សង្គម និង្រញ្ហា ល្សេងៗ លៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៧

ប រ្ឹទ្ធសភា។

2លោកជំទាវ មាន សអំាន ប្រធានគណៈកមមា-

ការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិចចាប្រជំុ៖

-ន្្កនាុងគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា លដើម្ី្ ិនិត្យសិកសា

លលើលសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី រ្រ្រសនតៃសុិែសង្គម នាន្ងៃទី៩

ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៨

ប រ្ឹទ្ធសភា។

-អនតៃរគណៈកមមាការប រ្ឹទ្ធសភា ជាមយួតំណាងរាជរោ្ឋ -

ភបិាលដរឹកនាលំោយឯកឧតតៃម អិុត សបំេង រដ្ឋម្រនតៃី

បកសួងការងារ និង្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លវជិាជ ជីវៈ លដើម្ី្ ិនិត្យ
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្ិភាកសាលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី រ្រ្រសនតៃិសុែសង្គម 

នាន្ងៃទី១៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជំុ្ិលសស 

វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម គង់ សារជ ប្រធានគណៈកមមាការ

ទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិចចាប្រជំុ៖

-អនតៃរគណៈកមមាការប រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹងតំណាងរាជ-

រោ្ឋ ភបិាលដរឹកនាលំោយឯកឧតតៃម បា៉ា ន សរូសក័្ិ រដ្ឋម្រន្ី

បកសួងរាណិជជកមមា លដើម្ី្ ិនិត្យ ្ ិភាកសាលលើលសចក្ីបរាង

ចបា្រស់្ី្ី រាណិជជកមមាតាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក និងលសចកតៃី

បរាងចបា្រស់តៃី្ី កិចចាការរារអនាកលប្រើបបាស់ នាន្ងៃទី១០ ខែ

តុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជុំ្ ិលសស វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

-ន្្កនាុងគណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា លដើម្្ិនិត្យសិកសា

លលើលសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី សំណង ់លសចកតៃីបរាងចបា្រ់

សតៃី្ី រាណិជជកមមាតាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក លសចកតៃីបរាង-

ចបា្រស់តៃី្ី កិចចាការរារអនាកលប្រើបបាស់ នាន្ងៃទី៩ និងទី១០ 

ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៩ 

ប រ្ឹទ្ធសភា។ 

-បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករុមទី៥) លដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសា

លលើលសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើកិចចា-

ប្មលប្ៀងរវាងប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងអង្គការហាម-

ឃាតអ់ាវុធគីមសីតៃី្ី  ្ុរ្វសិទ្ធិ  និងអភយ័ឯកសិទ្ធិរ្រស់អង្គការ

ហាមឃាតអ់ាវុធគីម ីលសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី សំណង ់លសចកតៃី

បរាងចបា្រស់តៃី្ី រាណិជជកមមាតាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក លសច-

កតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី កិចចាការរារអនាកលប្រើបបាស់លសចកតៃីបរាង-

ចបា្រស់តៃី្ី រ្រ្រសនតៃិសុែសង្គម និង្រញ្ហា ល្សេងៗ នាន្ងៃទី

១៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី

១០ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី២៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ាម 

�៊ុននាង  ប្រធានគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អលញជ ើញដរឹកនាកិំចចាប្រជំុន្្កនាុងគណៈកមមាការទី១០ប្រឹទ្ធសភា

លដើម្ី្ ិនិត្យរបាយការណ៍សតៃី្ី សកមមាភា្ការងារ និងរបាយ-

ការណ៍្វកិាប្រច្ខំែតុោ និងលលើកទិសលៅការងារ្រនតៃ 

លៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន ង្ៃទី២៥ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម បខៀវ 

មុត អនុប្រធានគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា និងជាប្រធាន

បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រច្ភំូមភិាគទី៥ បានអលញជ ើញដរឹក-
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នាកិំចចាប្រជំុបករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រច្ភំូមភិាគទី៥ លដើម្ី

្ិនិត្យ និងសលបមចលលើែ្លរឹមស្រកបមងសំណួរ សបម្្រោ់ក់

ជូនប្រធានបករុមប្ររឹកសា�ំុ សងាកា ត ់កនាុងលែតតៃតាខកវ  លែតតៃ

កំ្ ត និងលែតតៃខក្រ ប្មទាងំកំណតក់ាល្ររលិច្ទលរៀ្រចំ

្ិធីសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងប្រធានបករុមប្ររឹកសា�ំុ 

សងាកា តល់ៅលែតតៃតាខកវ លែតតៃកំ្ត និងលែតតៃខក្រ លៅស្ល

ប្រជំុគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន ង្ៃទី២៧ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឈតិ 

គរឹមោត អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អនុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម LIU Hongcai  អនុប្រធានសម្គម

លោគយល់ជាអនតៃរជាតិ អនុប្រធានគណៈកម្មា ធិការកិចចា-

ការ្ររលទស ននសភាប្ររឹកសានលោបាយប្រជាជនចិន ចូល

ជួ្រ្ិភាកសាការងារ លៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធ

សភា។

2នាន ង្ៃទី២៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អាយ 

ខន អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា និងជាប្រធាន

បករុមមតិតៃភា្ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាជាមយួនរឹងសភាស្ធារណរដ្ឋ-

ប្រជាធិ្រលតយ្យប្រជាម្និតឡាវ បានអលញជ ើញដរឹកនាកំិចចា-

ប្រជំុន្្កនាុងបករុម លដើម្ី្ ិនិត្យលលើគលបម្ង្ំរល្ញល្រសកកមមា

លបរៅប្រលទសរ្រស់បករុមមតិតៃភា្ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាជាមយួនរឹង

សភាស្ធារណរដ្ឋប្រជាធិ្រលតយ្យប្រជាម្និតឡាវ និង

ការងារល្សេងៗ លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា។ 

2នាន្ងៃទី៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ 

សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា បានអនុញ្្ញ តឱ្យ

បករុមបគរូល្ទ្យកូលរ ោ ចូលជួ្រសំខដងការគួរសម និងសួរសុែ-

ទុក្ខ លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា៕

 ការទទួលោក្យ�ណតេរឹ ង

2កនាុងអំ�ុងខែតុោឆ្នា ២ំ០១៩លនរះ ប រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលរាក្យ្រណតៃរឹ ងចំនួន៦ករណី លធវើកំណត្់រងាហា ញអំ្ីរាក្យ

្រណតៃរឹ ងចំនួន៦ករណី ទទួលលិែិតលឆ្លើយត្រអំ្ីការលោរះបស្យ្ីបកសួង ស្្្រន័រាក់្ ន័្ធចំនួន១ករណី និងលឆ្លើយត្រលៅ

ម្ចា ស់្រណតៃរឹ ងចំនួន២ករណី កំ្ុង្ិនិត្យសិកសាចំនួន៧ករណី ប្មទាងំបានទទួលឯកស្ររាក្យ្រណតៃរឹ ងខដលបកសួង 

ស្្្រន័រាក់្ ន័្ធ ចម្លងជូនមកគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា លដើម្ជូីនបជា្រចំនួន៤ករណី៕
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សកម្ភា្សមាជិកព្រឹទ្ធសភា�ំប្ញការង្របៅតាមភូមិភាគទ្ងំ៨

2ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ម៉ាុង ឫទ្ធតី ប្រធានគណៈកមមាការ
ទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖     

-ជ្ួរសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខប្រជា្លរដ្ឋ 
ខដលលធវើដលំណើ រ្ីលែតតៃកំ្ ងស់្ឺ មកទសសេនកិចចាលៅត្ំរនអ់ភ-ិ
វឌ្ឍមោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ លៅភនាខំសនដី បសរុកសំលរាងទង លែតតៃ
កំ្ងស់្ឺ នាន្ងៃទី២៧ និងទី២៩ ខែកញ្្ញ  និងន្ងៃទី៤ ទី៥ 
ទី១០ ទី១៥ និងន្ងៃទី២២ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ្ួរសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករលៅ�ំុ
តាករឹង បសរុកនប្ន្រ ់លែតតៃប្រះសីហនុ នាន្ងៃទី២៨ ខែកញ្្ញ  
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ដរឹកនាកំមមាករោកស់្្ល កសម្្គ ល់លឈាមា រះលដើមលឈើនីមយួៗ
លៅកនាុងត្ំរនអ់ភវិឌ្ឍនម៍ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ ស្ិតកនាុងបសរុក
សំលរាងទង លែតតៃកំ្ ងស់្ឺ  នាន្ងៃទី៥ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចុរះខណនាបំករុមការងារអំ្ ី រល្រៀ្រកា្រឆ់្កា រនប្លឈើ លដើម្ី
ខ្រកសាការរារទុកសបម្្រល់ភញាៀវលទសចរណ៍ជាតិ និងអនតៃរ
ជាតិបានមកទសសេនា និងស្្គ ល់ប្រលភទលដើមលឈើខដលម្ន
តនម្លលៅកនាុង្ររលិវណកសិ-លទសចរណ៍មោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ លៅ
ភនាខំសនដី បសរុកសំលរាងទង លែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាន្ងៃទី១១ ខែ
តុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ដរឹកនាបំករុមការងារចុរះ្ិនិត្យប្រ្ន័្ធធារាស្្រសតៃ និងលហ-
ោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធនានា លៅភនាខំសនដី បសរុកសំលរាងទង លែតតៃ
កំ្ងស់្ឺ នាន្ងៃទី១៩ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ទទួលជួ្រលភញាៀវជនជាតិជ្រោុន និងនិសសេតិកម្ុជាមកសិកសា
លឈវងយល់អំ្ ី លហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធ និងចំការលឈើហូ្រខ្្ល 
្រខន្ល្រងាកា រ កសិោ្ឋ នចិញចា រឹមម្ន ់បសរះទរឹកចិញចា រឹមបតី និង
ទសសេនានប្លឈើរា្រោ់នលដើម លៅកនាុងតំ្រនអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិ-
លទសចរណ៍មោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ លៅភនាខំសនដី បសរុកសំលរាង-
ទង លែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាន្ងៃទី១៩ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ្រសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ប្មទាងំ
ចុរះ្ិនិត្យលមើលសកមមាភា្បករុមការងារច្កប់កាលលរៅសូ៊្នាល់
DBST លៅលលើកំ្ូលភនាតំំ្រនអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិ-លទសចរណ៍មោុង
ឫទ្ធ ីខសនជយ័សបម្្រគ់លបម្ងឆ្នា ២ំ០១៩ ប្មទាងំលបោង
នរឹងអនុវតតៃនក៍ារងារច្កប់កាលលរៅសូ៊្នាល់ប្រខវង៦.៥០០
ខមោបត  លៅកនាុងតំ្រនអ់ភវិឌ្ឍនម៍ោុង ឫទ្ធីខសនជយ័ ស្ិតកនាុងបសរុក
សំលរាងទង លែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាន្ងៃទី២២ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2លោកជំទាវ ទតី �ូរ៉ា សុតី ប្រធានគណៈកមមាការទី៥
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹង៖

-សម្ជិកបករុមប្ររឹកសា�ំុ លោកលមភូម ិលៅ�ុំភនាបំាត �ុំ
ទំន្រធ់ំ �ំុនបជោស់ លៅស្ោបសរុក្ញាឮ លែតតៃកណាតៃ ល
នាន្ងៃទី២១ និងន្ងៃទី២២ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-លោកតា លោកោយ និង្ុទ្ធ្ររស័ិទចំណុរះលជើងវតតៃ
ប្រះសុគន្ធម្ន្រុណ្យចំនួន២០០នាក ់លៅ�ុំ្សារខដក បសរុក
្ញាឮ លែតតៃកណាតៃ ល នាន្ងៃទី២២ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុក 
�៊ុនបឈឿន ប្រធានគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា បាន
អលញជ ើញជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករុមប្ររឹកសាបសរុក
ត្ូង�មាុ ំលែតតៃត្ូង�មាុសំតៃី្ី ការអនុវតតៃលោលនលោបាយវមិ-
ជ្ឈការ និងវសិហមជ្ឈការ លៅថ្នា កល់បកាមជាតិ ការអនុវតតៃ
លោលនលោបាយភូម ិ�ុំម្នសុវត្ិភា្។

2នាន្ងៃទី២ ទី៤ ទី៨ និងន្ងៃទី១៩ ខែតុោ ឆ្នា ំ
២០១៩ ឯកឧត្ម ម៉ាុម ជរឹមេ៊ុយ ប្រធានគណៈកមមាការ
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ទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើជ្ួរសំលណរះសំណាល និងសួរ-
សុែទុក្ខបករុមប្ររឹកសាសងាកា ត ់នគរបាល្រោុស្ិ៍រដ្ឋបាល និងម្រន្ី
ការោិល័យបចកលចញចូលខតមយួ លៅស្ោសងាកា តប់្រទរះ-
ឡាង ែណ្ឌ ក្ំរូល ែណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភនាលំ្ញ។

2ន្ងៃទី១៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ាម 
�ុ៊ននាង ប្រធាន ឯកឧតតៃម ឡាន់ ឆន សម្ជិកគណៈ-
កមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធី្ុរណ្យ
កឋនិទានស្មគ្គី លៅអង្គភា្ប្រឆ្ងំអំល ើ្្ុករលួយ និង
លៅវតតៃវាលស្ូវ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2ឯកឧតតៃម ឈនួ បេង អនុប្រធានគណៈកមមាការ
ទី២ប រ្ឹទ្ធសភាបានអលញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងសនិនាបាតកាកបាទបកហមកម្ុជាប្រច្លំែតតៃ
នប្ខវង កនាុងអាណតតៃិទី៥ (២០១៩-២០២៤) លបកាមអធិ្រតី-
ភា្លោកជំទាវ ្ុំ ចាន់ទតីនតី អគ្គលលខាធិការកាកបាទ
បកហមកម្ុជា និងជាតំណាងដែ៏្ងែ់ស់្សលមតៃចកិតតៃិប រ្ឹទ្ធ-
្រណ្ឌិ ត �៊ុន រ៉ា នតី េ៊ុន កសន ប្រធានកាកបាទបកហម
កម្ុជា លៅលែតតៃនប្ខវង នាន្ងៃទី២៥ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីសំលណរះសំណាលជាមយួ
ម្រនតៃីរាជការ លៅ�ុំអង្គរអង្គ បសរុករាមជរ លែតតៃនប្ខវង នា
ន្ងៃទី២៧ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃមស្្រស្តៃ ច្រ្យ្រណ្ឌិ ត ចាន់ ណាបរ ៉ាត 
អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភាបានអលញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុងកិចចាប្រជំុជាមយួនរឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុសុ៊ង លមភូមិ
បគរូ្រលបងៀន លដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសាអំ្ី្រញ្ហា ប្រឈមនានា លៅ
�ំុសុ៊ង បសរុកសំ�ូត លែតតៃបាតដ់ំ្រង នាន្ងៃទី៥ ខែតុោ ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរមួអ្រអរស្ទរ្ិធី្រុណ្យអុំទូក និង្រខណតៃ តប្រទី្រ
លែតតៃបាតដំ់្រង ឆ្នា ២ំ០១៩ កនាុងឱកាសលចញប្រះវសសា លៅ
សងាកា តស់្វ យលបាោ  បករុងបាតដ់្ំរង លែតតៃបាតដ់្ំរង ច្្រ់្ ី
ន្ងៃទី១២ ដល់ន្ងៃទី១៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី២១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម �៉ាុល
លរឹម អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា និងជាប្រធាន
បករុមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាប្រច្ភំូមភិាគទី៤ បានអលញជ ើញជួ្រ
សំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងថ្នា កដ់រឹកនាលំែតតៃឧតតៃរម្នជយ័
ដរឹកនាលំោយឯកឧតតៃម ក�៉ាន កសុល្យ អភបិាលលែតតៃឧតតៃរ-
ម្នជយ័ លដើម្ជីួយ�ជំរុញ និងលលើកកម្ស់ការ្្ល់លសវា
រដ្ឋបាល ការងារអបតានុកូលោ្ឋ ន ការខកតបមរូវអក្ខរាវរិុទ្ធ កនាុង
អបតានុកូលោ្ឋ ន មូលនិធិអភវិឌ្ឍន�ុ៍ំ សងាកា ត ់និងការអនុ-
វតតៃលោលនលោបាយភូម ិ�ុមំ្នសុវត្ិភា្ លៅស្ោលែតតៃ
ឧតតៃរម្នជយ័។

2នាន្ងៃទី៥ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឈតិ 
គរឹមោត អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បាន
អលញជ ើញជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុ លៅ
បសរុកលការះសូទិន លែតតៃកំ្ងច់្ម។

2ឯកឧតតៃម អាយ ខន អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៦
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖

-លោរ្វញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតៃម ថ្ ំសានតេ អតីតសនាង
ការនគរបាលលែតតៃលការះកុង និងជាអតីតអនុរដ្ឋលលខាធិការ
បកសួងមហាន្្ លៅកនាុងភូមខិប្កស្វ យ (ឆ្មា របាត)់ សងាកា ត់
ស្រឹងខវង បករុងលែមរភូមន្ិ លែតតៃលការះកុង នាន្ងៃទី២៣ ខែកញ្្ញ
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួដខងហាអង្គកឋនិទានលៅលវរប្រលគនប្រះសង្លៅ
វតតៃស្គររាម លៅវតតៃរាមបកលស្្រ លៅភូម១ិ �ុំរាមបក-
លស្្រ បសរុកមណ្ឌ លសីម្ លែតតៃលការះកុង នាន្ងៃទី១៣-១៤
ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម មា៉ា ន់ បឈឿន អនុប្រធានគណៈកមមា-
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ការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញចូលរមួកនាុងកិចចាប្រជំុ៖
-្ិភាកសាការងារជាមយួនរឹងសម្គមមនុសសេច្ស់ លៅ

សងាកា តទ់រឹកល្អកទី់២ ែណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី
៥ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-្សេ្វ្សាយឯកស្រជំនួយស្មា រតីសបម្្រក់ារងារស្ធា-
រណៈមតិ លបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧត្ម ឱម យនិបទៀង 
ប្រធានអង្គភា្ប្រឆ្ងំអំល ើ្្ុករលួយ លៅស្ោែណ្ឌ ទួល-
លោក រាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី២១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន ង្ៃទី១២ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពបាក់
ចំបរ ើន អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ
ជ្ួរសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងប្រជា្លរដ្ឋចំនួន២ភូមិ
គឺភូមកិាតៃ នរ់យ និងភូមដិំណាកអ់ំ្ិល ប្មទាងំបាននាយំក
្វកិាលៅចូលរមួកស្ងស្ោឆទានលៅវតតៃដំណាកអ់ំ្ិល 
លៅ�ុំដំណាកអ់ំ្ិល បសរុកអង្គសនាួល លែតតៃកណាតៃ ល ប្មទាងំ
ចុរះលៅ្ិនិត្យលមើលទីតាងំ លដើម្កីស្ង្រោុសតៃិ៍រដ្ឋបាល�ុំដំ-
ណាកអ់ំ្ ិល។

2នាន្ងៃទី១៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ណា ំ
ទុ ំលលខាធិការគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ
ជ្ួរសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុ និងប្រជា-
្លរដ្ឋលៅបសរុក្មាលោល និងបសរុក្រលវល លែតតៃបាតដំ់្រង។

2នាន្ងៃទី៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម គិន 
កណត លលខាធិការគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បាន
អលញជ ើញចូលរមួកនាុងកមមាវធិលីវទិកាស្ធារណៈ និង្សេ្វ្សាយ
សភា្ការណ៍្មាីៗរ្រស់ប្រលទសជាតិ លៅវតតៃយូ្ិកាវន័ បសរុក

លការះអខណតៃ ត លែតតៃតាខកវ។ 

2នាន្ងៃទី៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ កង 
បៅរធ៍ន លលខាធិការ និងឯកឧតតៃម លតី សារ តី សម្ជិក
គណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធី
សំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងសិសសានុសិសសេជយ័ោភី
ប្រ�ងសញ្្ញ ្របតមធ្យមសិកសាទុតិយភូមឆិ្នា ២ំ០១៩ ចំនួន
៥.០០០នាក ់លបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ក�៉ាន 
សុតីម៉ាន តំណាងរា្រសតៃមណ្ឌ លកំ្ ត លៅស្លសននាសីិទ 
លែតតៃកំ្ត។

2នាន្ងៃទី៩ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អន 
ស៊ុំ លលខាធិការគណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម 
បឈើយ ចាន់ណា សម្ជិកគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា 
បានអលញជ ើញចូលរមួកនាុងកិចចាប្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្ធ្លននការ
ចុរះលធវើលវទិកាស្ធារណៈរ្រស់បករុមការងារថ្នា កជ់ាតិចុរះមូល-
ោ្ឋ នលែតតៃ្រន្ាយម្នជយ័ លបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧត្ម កក 
គរឹមោ៉ា ន ឧ្រនាយករដ្ឋម្រនតៃី លៅស្ោលែតតៃ្រន្ាយ-
ម្នជយ័។

2នាន្ងៃទី៦ និងន្ងៃទី១២ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
ឆាយ វណាណា  លលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា 
បានអលញជ ើញជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករុមប្ររឹកសា
�ុំ លៅបសរុកលមមត ់លែតតៃត្ូង�មាុ។ំ  

2នាន្ងៃទី២២ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ មុំ
សណាតេ � ់លលខាធិការគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បាន
អលញជ ើញចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធី្ិរទវគ្គវជិាជ សល្រងា្គ រះ
្រឋម ជូនដល់ប្រជាការរារែណ្ឌ ចំការមនចំនួន៤៥នាក់
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លៅស្ោែណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនាលំ្ញ។
2នាន្ងៃទី៤ តុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម បេង �ូរ៉ា

សម្ជិកគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញចូលរមួ
កនាុង្ិធីជ្ួរសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងមបនីតៃរាជការចំនួន
៧៨នាក ់លៅបករុងសួង លែតតៃត្ូង�មាុ ំ។

2ឯកឧតតៃម លតី សារ តី សម្ជិកគណៈកមមាការទី៣
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖ 

-ជ្ួរសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខប្រជា្លរដ្ឋ 
លៅ�ំុបតរាងំសខងការ បសរុកទរឹកឈូ លែតតៃកំ្ត នាន្ងៃទី៤ ទី៥ 
ទី១១ និងន្ងៃទី១៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួលជួ្រ្ិភាកសាការងារជាមយួនរឹងបគរូ្រលបងៀនខែមារ
ឥស្្ល មកនាុងលែតតៃកំ្ត លដើម្ី្ បងរឹងលលើវស័ិយអ្ររ់ខំ្នាកស្ស-
នា និងចំលណរះដរឹងទូលៅ លៅភូមលិបតើយលការះ សងាកា តល់បតើយ-
លការះ បសរុកទរឹកឈូ លែតតៃកំ្ត នាន្ងៃទី៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួរខំលកទុក្ខជាមយួនរឹងបគរួស្រស្ប្រជា្លរដ្ឋ
លៅលែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី២៦ ខែកញ្្ញ  និងន្ងៃទី៤ ខែតុោ ឆ្នា ំ
២០១៩។

2នាន្ងៃទី១២ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពចរឹង
គរឹមពស៊ាន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បាន
អលញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីសលម្្ធអោរសិកសាចំនួន១ែនាង ម្ន
៦្រន្្រ ់ជាជំនួយរ្រស់អង្គការស្្នកម្ុជាហូ�ង ់លបកាម
អធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម េ៊ុន បណង តំណាងរា្រសតៃមណ្ឌ ល
លែតតៃកំ្ងច់្ម លៅភូមទិ័្  �ុំសូភាស បសរុកស្រឹងបតង ់លែតតៃ
កំ្ងច់្ម។

2នាន្ងៃទី២៥ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សត 
ណាឌ្តី សម្ជិកគណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ
ចុរះ្ិនិត្យស្្នភា្ទរឹកជំនន ់និងលំលៅោ្ឋ នរ្រស់ប្រជា្ល-
រដ្ឋមយួចំនួនខដលរងលបោរះលោយស្រការជនលិ់ច លៅបសរុក
អង្គរជំុ លែតតៃលសៀមរា្រ ។

2នាន្ងៃទី២០ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម មួង 
�៉ាយ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ

ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីអុំទូក-ង និងបានចូលរមួ
ឧ្រត្ម្ភទូកចំនួន៣ លៅ�ុលំវ ើននស បសរុកលវ ើននស លែតតៃរតនគិរ។ី

2លោកជំទាវ ឃនួ ឃនុឌ្តី សម្ជិកាគណៈកមមា-
ការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖

-ជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុ ននបសរុក
កំ្ ងស់្វ យ លែតតៃកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី៦ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិចចាប្រជំុ្រូកសរុ្រលទ្្ធ លការងារប្រច្ខំែ
តុោ និងលលើកទិសលៅការងារប្រច្ខំែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
រ្រស់រដ្ឋបាលបសរុកកំ្ងស់្វ យ លៅស្ោបសរុកកំ្ងស់្វ យ
លែតតៃកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី២០ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖  

-នាយំកលទយ្យទាន លទយ្យវត្ុ និង្រចចាយ័ លៅប្រលគនប្រះ-
សង្ខដលគងច់្បំ្រះវសសាកនាុងវតតៃសិរលីស្ភា លៅវតតៃអង្គ-
តាមញិ សងាកា តទ់រឹកថ្្ល  ែណ្ឌ ខសនសុែ រាជធានីភនាលំ្ញ នា
ន្ងៃទី២៤ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹង
សិសសេប្រ�ងជា្រស់ញ្្ញ ្របតមធ្យមសិកសាទុតិយភូមឆិ្នា ំ
២០១៩ បសរុកសំ�ូតចំនួន៥៩នាក ់លៅស្ោ្រឋមសិកសា
សុ៊ង១ �ំុសុ៊ង បសរុកសំ�ូត លែតតៃបាតដំ់្រង នាន្ងៃទី១១ 
ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួអ្រអរស្ទរកនាុង្ិធី្ុរណ្យអ៊ុំទូក និង្រខណតៃ ត
ប្រទី្រ លែតតៃបាតដំ់្រងឆ្នា ២ំ០១៩ កនាុងឱកាសលចញប្រះវសសា
លបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់រ្រស់សលមតៃចបកឡាលហាម ស
បខង នាយករដ្ឋម្រនតៃសីតៃីទី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និង
លោកជំទាវ លៅសងាកា តស់្វ យលបាោ  បករុងបាតដំ់្រង លែតតៃបាត-់
ដំ្រង នាន្ងៃទី១៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងថ្នា ក-់
ដរឹកនាលំែតតៃឧតតៃរម្នជយ័ លដើម្ជីំរុញ និងលលើកកម្ស់ការ
្តៃល់លសវារដ្ឋបាល ការងារអបតានុកូលោ្ឋ ន ការខកតបមរូវ
អក្ខរាវរិុទ្ធ កនាុងអបតានុកូលោ្ឋ ន មូលនិធិអភវិឌ្ឍន�ុ៍ំ-សងាកា ត ់
និងការអនុវតតៃលោលនលោបាយភូម ិ�ុំម្នសុវត្ិភា្ លៅ
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ស្ោលែតតៃឧតតៃរម្នជយ័ នាន្ងៃទី២១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។
2ឯកឧតតៃម ពសតី ប�ន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖
-នាយំកលទយ្យវត្ុ និង្រចចាយ័លៅប្រលគនប្រះសង្ខដល

គងល់ៅវតតៃចំនួន៣ គឺវតតៃបាោ ណា វតតៃទនា្ល ្រ ់និងវតតៃទួលតាមូង 
ស្ិតកនាុង�ុំសរឹងហា បសរុកសំលរាង លែតតៃតាខកវ នាន្ងៃទី២៥ ខែ
កញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកលទយ្យទាន លទយ្យវត្ុ និង្រចចាយ័ លៅប្រលគន
ប្រះសង្ខដលគងល់ៅវតតៃលទ្ប្រណំុ �ំុបបា្ំរីមុ ំបសរុកបទាងំ 
លែតតៃតាខកវ នាន្ងៃទី២៨ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសលម្្ធសមទិ្ធ្លនានា កនាុងវតតៃចិខញចាង
�ុំលជើងគួន បសរុកសំលរាង លែតតៃតាខកវ នាន្ងៃទី១៤ ខែតុោ 
ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម បឈើយ ចាន់ណា សម្ជិកគណៈកមមា-
ការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បាន៖

-ឧ្រត្ម្ភជួយ�ស្ងសង់្ ្រះចំនួន១ែនាង  ដល់មូលនិធិសម្-
គមអតីតយុទ្ធជនកម្ុជា លែតតៃ្រន្ាយម្នជយ័ នាន្ងៃទី២៥
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុងកមមាវធិីក្លរឹ្រសម្គមនិសសេតិ
លែតតៃ្រន្ាយម្នជយ័ ប្រច្រំាជធានីភនាលំ្ញ លដើម្លីបារះលឆ្នា ត
លបជើសលរ ើសថ្នា កដ់រឹកនាអំាណតតៃទិី២ លៅរាជធានីភនាលំ្ញ នា
ន្ងៃទី១៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2ឯកឧត្ម សខុ ោត សម្ជិកគណៈកមមាការទី៧
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖  

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្រុណ្យកាន្់រិណ្ឌ  លៅវតតៃប្រខបស�ំុ
កល្រញជ ៀច ស្ិតកនាុងបសរុកកំច្យម្រ និងវតតៃសុវណណ រងសេ ីនិង
ស្ិតកនាុងបករុងនប្ខវង លែតតៃនប្ខវង នាន្ងៃទី២៦ និងទី២៧
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ្ួរសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករុមប្ររឹកសា�ំុ ប្រធាន
្រោុស្ិ៍រដ្ឋបាល�ុំ លសមាៀន�ុំ និងប្រធានមណ្ឌ លសុែភា្ កនាុង
�ុំកល្រញជ ៀច បសរុកកល្រញជ ៀចលែតតៃនប្ខវង នាន្ងៃទី៩ ខែតុោ
ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2ឯកឧតតៃម បទ្ យទុ្ធតី សម្ជិកគណៈកមមាការទី៨

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖
-ជួ្រសំលណរះសំណាលលឈវងយល់អំ្ី ការងារ្្ល់លសវា

សុែភា្ និងោកូំនលដើមលឈើប្រណិត ជាមយួនរឹងម្រនតៃ ី្រុគ្គ-
លិកលៅមណ្ឌ លសុែភា្នប្ធំ លៅកនាុងភូមដិំណាកច់លង្អើរ 
សងាកា ត ់នប្ធំ បករុងខក្រ លែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី២០ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធ្ីរុណ្យកាន្់រិណ្ឌ លវនទី១៣ ចំនួន្ីរវតតៃ 
គឺវតតៃធមមាគីរ្ីរុបាផា ចំការ្ីរ និងវតតៃអ្រង្គងរាជា ស្ិតកនាុង�ុំ្ងទរឹក
បសរុកដំណាកច់លង្អើរ លែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី២៦ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ
២០១៩។

2ឯកឧតតៃម សាយ �ូរនិ សម្ជិកគណៈកមមាការ
ទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ុរណ្យកាន្ិ់រណ្ឌ  លបកាមអធិ្រតីភា្ដ៏
ែង្ែ់្ស់រ្រស់សលមតៃចអគ្គមហា្ញាចបកី បេង សរំនិ 
ប្រធានរដ្ឋសភាននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងលោកជំទាវ
លៅវតតៃសំលរាង្លអខណតៃ ត ស្ិតកនាុងសងាកា តនិ់លរាធ ែណ្ឌ
ចបារអំលៅ រាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី២៨ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីប្រគល់្វកិាជូនមន្ីរល្ទ្យគន្ធ្រុបាផា  លៅ
រាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី១៩ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី២៧ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ ឯម
្ល្មុនតី សម្ជិកាគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បាន
អលញជ ើញនាយំក្រចចាយ័ និងចងាហា នល់ៅប្រលគនប្រះសង្គង់
លៅវតតៃប្រះឥន្ធលកាស្ និងវតតៃប្រះលកាសីយ ៍ស្ិតកនាុងភូម្ិររឹង-
ដូនបាោ  �ុំបទាងំ បសរុកលសៀមរា្រ លែតតៃលសៀមរា្រ។

2ឯកឧតតៃម ឡាន់ ឆន សម្ជិកគណៈកមមាការទី១០
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖

-ជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងសម្ជិក សម្ជិកា
បករុមប្ររឹកសា�ំុសម្តតៃិម្នជយ័ លៅស្ោ�ំុសម្តតៃិម្ន-
ជយ័ បសរុករម្សខហក លែតតៃស្វ យលរៀង នាន្ងៃទី២៧ ខែកញ្្ញ
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំលណរះសំណាល ប្មទាងំលរៀ្រចំអាហារល្ល
ោងៃ ចមយួល្ល ជូនលោកតា លោកោយចំនួន៣០នាក ់
លៅភូមបិតរាងំស្គន ់�ុំសម្តតៃិម្នជយ័ បសរុករម្សខហក 
លែតតៃស្វ យលរៀង នាន្ងៃទី២៧ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩៕
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2នាន្ងៃទី១៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ សម្ជិកសម្

ជិកាប្រឹទ្ធសភាចំនួន១៨រូ្រ បានអលញជ ើញចូលរមួ្ិស្អាហារ

ល្លោងៃ ច លដើម្អី្រអរស្ទរែួ្រឆ្នា ទីំ៧០ ននន្ងៃ្រលងកាើត

ស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន លៅលភាជនីយោ្ឋ ន Tunglok

Singature សងាកា តច់តុមុែ ែណ្ឌ ដូនល្ញ រាជធានីភនាលំ្ញ។ 

2នាន ង្ៃទី៦ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ សម្ជិក សម្ជិកា

ប រ្ឹទ្ធសភាចំនួន៧រ្ូរ បានអលញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធ្ីរុណ្យែួ្រ

គបម្រ១់ឆ្នា  ំឯកឧតតៃម នន ប�៉ាណា អតីតអនុប្រធានទី១

ប រ្ឹទ្ធសភា លៅលគហោ្ឋ នលលែ៩ ្្លូវលលែ៤៦៦ សងាកា ត់

ទលន្លបាស្ក ់ែណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាន្ងៃទី១ និងន្ងៃទី៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

យ៉ាង់ កសម ប្រធានគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អលញជ ើញចូលរមួកនាុងកិចចាប្រជំុលបតៀមលៅចូលរមួមហាសននាិបាត

សហភា្អនតៃរសភា (IPU) លបកាមអធិ្រតីភា្លោកជំទាវ 

ឃនួ សដុារ តី អនុប្រធានទី២រដ្ឋសភា លៅវមិ្នរដ្ឋសភា។

2ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ម៉ាុង ឫទ្ធតី ប្រធានគណៈកមមាការ

ទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ៖                      

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ុរណ្យជាតិកូលរ ោខាងត្ូង លៅសណា្ឋ ោរ 

Sofitel Phnom Penh Phokeethra នាន្ងៃទី២ ខែតុោ ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រអនុ-

ស្វរយី២៥ឆ្នា  ំន្ងៃ្រលងកាើតកង្លតូចលលែ៧០ "១៥តុោ

១៩៩៤-១៥ តុោ ២០១៩" លបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់

រ្រស់សលមតៃច្ិជយ័លសនា បទៀ បាញ ់ឧ្រនាយករដ្ឋម្រនតៃី
រដ្ឋម្រនតៃីបកសួងការរារជាតិ លៅ្រញ្ជ ការោ្ឋ នកង្លតូច

លលែ៧០ ស្ិតកនាុងសងា្គ តល់ច្មលៅ ែណ្ឌ លរាធិ៍ខសនជយ័ 

រាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី១៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2នាន្ងៃទី២៥ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ាម 

�ុ៊ននាង ប្រធានគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧត្ម

មា៉ា ន់ បឈឿន អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា និង

ឯកឧតតៃម កម៉ាន សុតីផាន់ អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធ-

សភា បានអលញជ ើញចូលរមួកនាុងសននាិសីទជាតិសតៃី្ី “អភបិាល

កិចចាដីធ្លី និងធនធានធមមាជាតិ” លៅលភាជនីយោ្ឋ នទលន្លបា-

ស្ក២់ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាន្ងៃទី២ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម កម៉ាន 

សុតីផាន ់អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អលញជ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីប្រគល់សញ្្ញ ្របតជូនដល់និសសេតិ

ស្កលវទិយាល័យ ខ្រល៊ធី អនតៃរជាតិ និងប្រកាស្សេ្វ្សាយ

ជា្្លូវការលសៀវលៅ «ហុ៊ន ខសន កម្ុជា» លៅមជ្ឈមណ្ឌ ល

សននាិបាត និង្ិ្រ័ណ៍លការះល្បជ។

2នាន្ងៃទី៨ និងន្ងៃទី៩ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

ណា ំទុំ លលខាធិការគណៈកមមាការទី១ លោកជំទាវ មុ ំ

សណាតេ � ់លលខាធិការគណៈកមមាការទី៨ ឯកឧតតៃម ឡាន់ 

ឆន លលខាធិការគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ

សកម្ភា្សមាជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរមួក្នងុ្ិធតីប្្សងៗ
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ចូលរមួកនាុងមហាសននាិបាតអាណតតៃិទី២ រ្រស់សម្គមជាតិ
បករុមប្ររឹកសារាជធានី-លែតតៃ លបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្រ្រស់

សលមតៃចបកឡាលហាម ស បខង ឧ្រនាយករដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃី
បកសួងមហាន្្ លៅសណា្ឋ ោរភនាលំ្ញ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាន្ងៃទី៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឆាយ 

វណាណា  លលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរទិវារ្ួររមួជាតិប្រលទសអា�ឺមោង់

ខតមយួ លៅសណា្ឋ ោរ�ឺរ ោូោោ ល់ភនាលំ្ញ៕

សកម្ភា្សមាជិកព្រឹទ្ធសភា�ំប្ញប�សកកម្បពរៅព�បទស

2្ីន ង្ៃទី១៣ដល់ន្ងៃទី១៩ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម យ៉ាង់ កសម ប្រធានគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា 

និងឯកឧតតៃម ឈតិ គរឹមោត អនុប្រធានគណៈកមមាការ

ទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញចូលរមួមហាសននាិបាតសហភា្

អនតៃរសភា (IPU) លៅទីបករុងខ្រលបកាដ ប្រលទសខស៊រ្រ៊។ី

2្ីន្ងៃទី៨ ដល់ន្ងៃទី១៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

ជា បជដ្ឋ ប្រធានគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា និងជាប្រធាន

គណៈកមមាការបកមសីលធមស៌ភារ្រស់សម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា

បានអលញជ ើញចូលរមួកនាុងកិចចាប្រជំុលលើកដំ្ូរងសតៃី្ី ការ្រលងកាើត

្រណាតៃ ញបកមសីលធមស៌ម្ជិកសភា្រហវងកូ់ហវូនី លៅសភា

វាោ ល់�ូនី ទីបករុងណាមរួ ននប្រលទសខ្រលហសុេកិ ។

2្ីន្ងៃទី២ ដល់ន្ងៃទី៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

ឈតិ គរឹមោត អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា

បានអលញជ ើញចូលរមួកនាុងកិចចាប្រជំុអនតៃរសភាលលើកទី១ត្ំរន់

អាសីុអាលគនាយស៍តៃី្ី ការអនុវតតៃលោលនលោបាយអភវិឌ្ឍន៍

ប្រក្រលោយចីរភា្ និងកិចចាប្រជំុននលវទិកាអាសីុអាលគនាយ៍

លលើកទី៣សតៃី្ី ការអនុវតតៃលោលលៅអភវិឌ្ឍនប៍្រក្រលោយ

ចីរភា្ លៅទីបករុងបាងកក ប្រលទសន្៕
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អគ្គបលខាធិការដា្ឋ នព្រឹទ្ធសភាព�ជុំ�ូកសរ�ុលទ្ធ្លការង្រព�ចាកំខកញ្្ញ
និងកំណត់ទិសបៅការង្រកខតលុ្ ឆា្ន ២ំ០១៩

នាប្រឹកន្ងៃទី១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ អគ្គលលខាធិការោ្ឋ ន
ប រ្ឹទ្ធសភាបានលរៀ្រចំកិចចាប្រជំុ្ូរកសរុ្រលទ្្ធ លការងារ
រ្រស់អគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភាប្រច្ខំែកញ្្ញ  និងកំណត់
ទិសលៅការងារខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លបកាមអធិ្រតីភា្ឯក-
ឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា លៅស្លសិកា្ខ -
ស្ោខាងលជើង វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា លោយម្នការអលញជ ើញ
ចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនាបំគ្រអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គលលខាធិការ-
ោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា ច្្រ់្ ីអនុប្រធាននាយកោ្ឋ នល�ើង។  

ម្នប្រស្សនក៍នាុងកិចចាប្រជំុលនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ 
អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភាបានលលើកល�ើងថ្ នាខែកញ្្ញ
កន្លងលៅលនរះ អគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភាបានចូលរមួ
លរៀ្រចំ្ិធីកាន្ិ់រណ្ឌ  ្ុរណ្យភជុ្ិំរណ្ឌ  និង្ិធីល្សេងៗលទៀត

ជូនថ្នា កដ់រឹកនា ំនិងសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាបានោោ ងល្អប្រលសើរ
ប្មទាងំល្រើកបបាកឧ់្រត្ម្ភ្រុណ្យភជុ្ិំរណ្ឌ  និងបបាកល់្រៀវតសេ
ទានល់្លលវោ។ ចំលរារះមែុងារតាមោនការអនុវតតៃចបា្រ ់
បាន្រំល្ញការងារោោ ងសកមមាកនាុងការចុរះសិកសាលឈវងយល់
តាមវស័ិយជាសមត្កិចចារ្រស់គណៈកមមាការនានា។ ទន្រឹម
នរឹងលនរះ មុែងារតំណាងបានសហការសបម្រសបមរួលដរឹក-
នាបំករុមបគរូល្ទ្យសមា័បគចិតតៃចុរះ្ិនិត្យ និង្យាបាលជំងឺជូន
ប្រជា្លរដ្ឋ និងបានអមដំលណើ រសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាចុរះ
តាមមូលោ្ឋ ន លដើម្លីឈវងយល់អំ្ីសុែទុក្ខ លោរះបស្យ
្រញ្ហា ប្រឈម និងសំណូម្រនានារ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋ លៅ
រាជធានីភនាលំ្ញ និងតាម្រណាតៃ លែតតៃ បករុងនានា។

លោយខ�កលលើមុែងារអភវិឌ្ឍនស្៍្្រន័ និងមុែងារ
កិចចាសហប្រតិ្រតតៃិការអនតៃរជាតិ  លោយរកសាបាននូវភា្
ជានដគូជាមយួនរឹង្រណាតៃ ប្រលទស  ្រណាតៃ សភា  និងនដគូ
អភវិឌ្ឍនសំ៍ខាន់ៗ ជាលបចើនលទៀត  លដើម្្ីរលងកាើតឱកាស្មាី
សបម្្រប់ រ្ឹទ្ធសភាលធវើដលំណើ រលៅមុែប្រក្រលោយគុណភា្ 
និងប្រសិទ្ធភា្។ ការ្តៃល់លសវាច្បំាចល់្សេងៗ ្រលបមើជូន
ថ្នា កដ់រឹកនា ំបានដំលណើ រការលោយរលូន និងបគ្រដណតៃ ្រ់
លលើលបចើនវស័ិយ។

ទន្រឹមនរឹងការងារខដលកំ្ុងខតមម្ញរឹកលនរះ ឯកឧតតៃមអគ្គ-
លលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានកំណតទិ់សលៅការងារសបម្្រ់
ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លោយឱ្យបគ្រអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គលលខា-
ធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា លៅខត្រនតៃ្តៃល់លសវាបទបទងដ់ល់មុែងារ
ទាងំ៥រ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា និង្រនតៃែិតែំ្បងរឹងសមត្ភា្ម្រនតៃី
លដើម្ី្ តៃល់ភា្ស័កតៃិសិទ្ធិកនាុងការ្តៃល់លសវាជូនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធ-
សភាឱ្យកានខ់តល្អជាលំោ្រ៕់

(អត្្រទ និងរូ្រភា្៖ លោក គរឹម សិទ្ធី)

ថ្នា កដ់រឹកនាអំគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា អលញជ ើញចូលរមួកនាុងកិចចាប្រជំុ

ទិដ្ឋភា្កិចចាប្រជំុ្រូកសរុ្រការងារប្រច្ខំែកញ្្ញ

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ ស្រ រឹទ្ធ អធិ្រតីភា្កនាុងកិចចាប្រជំុ្រូកសរុ្រការងារ
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សកម្ភា្ថ្្ន ក់ដរឹកនាអំគ្គបលខាធិការដា្ឋ នព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចព�ជុំ និង្ិធតីប្្សងៗ

2នារលសៀលន្ងៃសុបក ទី៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-
កមមាការខកទបមងក់ារបគ្រប់គងហិរញ្ញ វត្ុស្ធារណៈ ននអគ្គ-
លលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា បានល្រើកកិចចាប្រជំុ លបកាមអធិ្រតី-
ភា្ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា លដើម្ី
បតរួត្ិនិត្យ និងវាយតនម្លវឌ្ឍនភា្សមទិ្ធកមមាប្រច្បំតីម្ស
ទី៣ និងខ្នការសកមមាភា្ប្រច្បំតីម្សទី៤ ឆ្នា ២ំ០១៩ 
លបកាមកមមាវធិីខកទបមងក់ារបគ្រប់គងហិរញ្ញ វត្ុស្ធារណៈ 

លៅស្លប្រជំុ្ិលសស វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

2លៅប្រឹកន្ងៃទី១៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 
សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ្រំល្ញ
ទសសេនកិចចាលៅវហិារ Krusedol ទីបករុង Sremski Karlovci

និងទីកខន្លងវ្រ្ធមន៌ានាដូចជា៖ វហិារ Cathedral, Karlovic

Theology, វហិារបគិស៍ Roman Catholic និងកខន្លង្លិត
បស្បកហមកនាុងបសរុក កនាុងឱកាសចូលរមួកិចចាប្រជំុសម្គម
អគ្គលលខាធិការសភា្ិភ្លោក (ASGP) លៅប្រលទស 
Serbia។

2នាន្ងៃទី១៤-១៦ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 

សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញចូលរមួ

កនាុងកិចចាប្រជំុសម្គមអគ្គលលខាធិការសភា្ិភ្លោក 

(ASGP) លៅស្លសននាិសីទអនតៃរជាតិ ស្វាោ  (SAWA) ទបីករុង

Belgrade ប្រលទស Serbia។ 

2នារលសៀលន្ងៃទី២៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

ឡោក ឆាយ អគ្គលលខាធិការសតៃីទបី រ្ឹទ្ធសភា បានអលញជ ើញ

ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្រិទវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លសតៃី្ី ទំនាក-់

ទំនងអនតៃរជាតិ និងការទូតសភា លៅស្ល្ិលសស វមិ្ន

ប រ្ឹទ្ធសភា។
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សកម្ភា្ថ្្ន ក់ដរឹកនាអំគ្គបលខាធិការដា្ឋ នព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចព�ជុំ និង្ិធតីប្្សងៗ

2នារលសៀលន្ងៃ្ុធ ទី២៥ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-

ប្រតិភូអគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា  ដរឹកនាលំោយឯកឧតតៃម

កកវ ចាន់ណា អគ្គនាយក ននអគ្គនាយកោ្ឋ ន្ត័ម៌្ន 

និងទំនាកទ់ំនងស្ធារណៈ បានអលញជ ើញោកកូ់លរានផាកា

លោរ្វញិ្្ញ ណក្ខន្ធស្លោក  គុណ  វិចិត្រ កូន្រលងកាើត

រ្រស់ឯកឧតតៃម កែម ខន អនុប្រធានគណៈកមមាការទី១០

ប រ្ឹទ្ធសភា លៅភូមរិាណិជជកមមា សងាកា តរ់កាធំ បករុងចបារមន

លែតតៃកំ្ងស់្ី។

2្ីន ង្ៃទី៣០ ខែកញ្្ញ  ដល់ន្ងៃទី៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ 

គណៈប្រតិភូម្រនតៃជីានែ់ស់្ ននអគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា

ដរឹកនាលំោយឯកឧតតៃម កកវ ចាន់ណា អគ្គនាយក នន

អគ្គនាយកោ្ឋ ន្ត័ម៌្ន និងទំនាកទ់ំនងស្ធារណ: បាន

អលញជ ើញ្រំល្ញទសសេកិចចាសិកសាលៅលែតតៃមោុងលុយសុង នន

ស្ធារណរដ្ឋបារាងំ។

2នាប្រឹកន្ងៃទី១៦ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឈឹម

ព្រះខ័ន អគ្គនាយក ននអគ្គនាយកោ្ឋ នរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញ -

វត្ុ បានអលញជ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិចចាប្រជំុ្ូរកសរុ្រលទ្ធ-

្លការងារប្រច្នំ្វម្ស និងកំណតទ់ិសលៅការងារ្រនតៃ 

ឆ្នា ២ំ០១៩ និង្រញ្ហា ល្សេងៗ លៅស្លសិកា្ខ ស្ោខាង

លជើង វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា លោយម្នការអលញជ ើញចូលរមួ ច្្រ់្ ី
អនុប្រធានការោិល័យល�ើង។

2នារលសៀលន្ងៃទី១៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

កកវ ចាន់ណា អគ្គនាយក ននអគ្គនាយកោ្ឋ ន្ត័ម៌្ន 

និងទំនាកទ់ំនងស្ធារណៈ បានអលញជ ើញជាអធិ្រតីភា្

កនាុងកិចចាប្រជំុ្ូរកសរុ្រលទ្្ធ លការងារប្រច្នំ្វម្ស និង

កំណតទិ់សលៅការងារ្រនតៃឆ្នា ២ំ០១៩ និង្រញ្ហា ល្សេងៗ

លៅស្លសិកា្ខ ស្ោខាងលជើង វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា លោយ

ម្នការអលញជ ើញចូលរមួច្្រ់្ ីអនុប្រធានការោិល័យ

ល�ើង។






