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ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
1

សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យមោកជំទាវ មបតឿង ធី ម្ៃ
ចូលជួ្រសម ត្េងការគួរស្

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧  ខែតុលា  ឆ្នា ២ំ០១៨  វេលាវ ោ៉ ង 

៨:៣០នាទី សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា បានអនុញ្ញា តឱ្យ
វលាកជំទាេ មបតឿង ធី ម្ៃ (Truong Thi Mai) ស៉ជិក
ការយិាល័យនវយាបាយ្ជ្ិ្ បក្ស វលខា្ជ្ិ្ បក្ស និង
ជាពបធានគណៈចលនា្ហាជន្ជ្ិ្ បក្សកុ្្ុយនីសតេ
វេៀតណា្ ចូលជួបសខ ត្េងការគួរស្ វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងនា្ព រ្ឹទ្ធសភា  និងកនាុងនា្សវ្តេចផ្ទា ល់  សវ្តេច
េបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំបានសខ្តេងនូេវសចកតេសីបបាយ
រកីរាយ ស្វា គ្នយ៍ាោ ងកកវ់ ត្េ  និងវាយតថ្លៃែ្ស់ចវំោរះ
ដំវណើ រទស្សនកិច្ចរបស់វលាកជំទាេ និងគណៈពបតិភូទាងំ-

អស់វៅវលើទរឹកដី ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា។ ដវំណើ រ
ទស្សនកិច្ចរបស់វលាកជំទាេកនាុងឱកាសវនរះ ្ិតជា៉ន
ស្រសំខាន ់និង៉នអត្ថនយ័ដធ៏វំធង កនាុងការ្ពងរឹង និង
្ពងីកនូេចំណង្តិតេភា្ ស្្គ្ីភា្ជាពបថ្ណី កនាុងភា្
ជាអនាកជិតខាងល្អ និងកិច្ចសហពបតិបតតេកិារវលើពគបេ់ស័ិយ 

រវាងពបជាជនថនពបវទសទាងំ្ីរ។
វៅកនាុងឱកាសវនារះ វលាកជំទាេ មបតឿង ធី ម្ៃ បាន

ខ ល្ៃងអំណរគុណចំវោរះសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបាន
ចំណាយវ្លដ៏៉ នតថ្លៃអនុញ្ញា តឱ្យវលាកជំទាេ  និងគណៈ-

ពបតិភ ូចូលជួបសខ្តេងការគួរស្។ វ្លៃៀតកនាុងឱកាសវនារះ
ខដរ វលាកជំទាេកប៏ានោនំានូំេការសួរសុែទុក្្ខ ីសំណាក់
ថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ូល និងវលាកជំទាេពបធានរដ្ឋសភាវេៀត-

ណា្ ជូនចវំោរះសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា និងសូ្ជូន្រ
សវ្ដេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ពបកបវោយសុែភា្ល្អបរបិូរណ៍ 

សុភ្ង្ល និងវជាគជយ័កនាុងភារកិច្ចដឧ៏តតេុង្ឧតតេ្របស់
សវ្តេច។

វលាកជំទាេ មបតឿង ធី ម្ៃ បានវាយតថ្លៃែស់្ចំវោរះ
ការរកីចវព្ើនយាោ ងឆ្បរ់ហ័សវសទាើរពគបេ់ស័ិយរបស់ពបវទស
ក្្ុជា វពកា្ការដរឹកនារំបស់ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងរាជ-

រោ្ឋ ភបិាល ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា វហើយតា្រយៈការ
ដរឹកនាដំព៏តរឹ្ពតរូេវនរះ  ពបជាជនក្ុ្ជាបានបនតេគាពំទដល់
រាជរោ្ឋ ភបិាលក្ុ្ជាបច្ចុប្បននា។ វលាកជំទាេបានសខ ត្េង
នូេការអបអរស្ទរចំវោរះគណបក្សពបជាជនក្្ុជា ខដល
បានទទួលជយ័ជ្នារះដធ៏ំវធងកនាុងការវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំ
តំណាងរាសសតេ នីតិកាលទី៦ កនលៃងវៅវនរះ។

វលាកជំទាេ មបតឿង ធី ម ៃ្ បានវសនាើដល់សវ្តេចពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភា បនតេជួយ�ជំរុញទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិ-

បតតេកិាររវាងស្្ថ បន័នីតិប្បញញាតតេិ ថនពបវទសទាងំ្ីរ តា្រយៈ
ការផ្លៃ ស់បតេូរដំវណើ រទស្សនកិច្ចរបស់គណៈពបតិភូជានែ់្ស់ 

និងគណៈពបតិភូគណៈក្្ការជំនាញ វដើ្្បផី្លៃ ស់បតេូរបទ-

្ិវស្ធនក៍នាុងការងារនីតិក្ ្និងការងារពតរួត្ិនិត្យ។ នា
វ្លអនាគត វលាកជំទាេសង្រ្ឹ ថ្ ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ច-
សហពបតិបតតេកិាររវាងពបវទសទាងំ្ីរ នរឹងកានខ់តល្អពបវសើរ
ខ្្វទៀត ទាងំកនាុងពកបែណ័្ឌ សហភា្អនតេរសភា (IPU) 

ថ្នា កត់ំបន ់និងវលើឆ្កអនតេរជាតិ។
វលាកជំទាេ មបតឿង ធី ម្ៃ បានអរះអាងថ្ បក្ស រដ្ឋ 

និងពបជាជនវេៀតណា្ នរឹងបនតេទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេកិារជា្យួនរឹងព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល 

និងពបជាជនក្្ុជា វោយពបកាននូ់េវគាលជំហរឥតងាកវរ 
វពកា្ោក្យវស្លៃ ក «អនាកភូ្ផិងល្អ ្តិតេភា្ជាពបថ្ណី 

កិច្ចសហពបតិបតតេកិារវលើពគបេ់ស័ិយរ រឹង៉យូំរអខងវាង» រវាង
ពបជាជនថនពបវទសទាងំ្ីរ។

កនាុងនា្បក្ស រដ្ឋ និងពបជាជនវេៀតណា្ វលាកជំទាេ 
មបតឿង ធី ម្ៃ បានខ្លៃងអំណរគុណយាោ ងពជាលវពរៅចំវោរះ
រាជរោ្ឋ ភបិាល  ខដលបានជយួ�បង្កលក្ខណៈងាយពសរួល
ដល់អនាកេនិិវយាគិនវេៀតណា្ ្កេនិិវយាគទុនវៅព្រះ-

រាជាណាចពកក្ុ្ជា។ វលាកជំទាេសង្រ្ឹ ថ្ រាជរោ្ឋ ភបិាល
ក្្ុជាបនតេអបរ់គំាពំទដល់អនាកេនិិវយាគិនវេៀតណា្  ឱ្យ
វគារ្ចបាបន់ានារបស់ពបវទសក្្ុជា វដើ្្បរីួ្ ចំខណកកនាុង

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា និងវលាកជំទាេ វពតឿង ធី ថ្ោ
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ការកស្ងអភេិឌ្ឍពបវទសក្្ុជា និង្ពងរឹង្ពងីកចំណង
្តិតេភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាងពបវទសទាងំ្ីរ។

ជា្យួគានា វនរះខដរ វលាកជំទាេ មបតឿង ធី ម ៃ្ បាន
វគារ្អវញជ ើញសវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភា វៅបវំ្ញទស្សនកិច្ចវៅពបវទសវេៀតណា្ 

កនាុងវ្លវេលាស្ពសបណា្យួ។
សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 

បានខ្លៃងអំណរគុណយាោ ងពជាលវពរៅចវំោរះពបស្សនដ៍៏
ល្អពបថ្របស់វលាកជំទាេពបធានគណៈពបតិភូ ខដលបាន
ោនំានូំេការផ្តេ វំផញើសួរសុែទុក្ខ និងោក្យជូន្ររបស់ថ្នា ក់
ដរឹកនាជំានែ់ស់្ និងវលាកជំទាេពបធានរដ្ឋសភាវេៀតណា្
ជូនចំវោរះសវ្តេច។ សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ានខ ល្ៃង
អំណរគុណនូេពបស្សនដ៍ល៏្អរបស់វលាកជំទាេ  ខដលបាន
ខ្លៃងសរវសើរអំ្ី  ការរកីចវព្ើនរបស់ពបវទសក្ុ្ជានា
វ្លបច្ចុប្បននាវនរះ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជ កអ់ំ្ី ការរកីចវព្ើន
របស់ពបវទសក្្ុជាបច្ចុប្បននាវនរះ ្និអាចកាតផ់្តេ ចប់ាន្ី
ការជួយ�ឧបត្្ថ ្ភយាោ ងទានវ់្លវេលា និង៉នពបសិទ្ធភា្
្ីបក្ស រោ្ឋ ភបិាល កងទ័្  និងពបជាជនវេៀតណា្បាន
វ�ើយ វៅកនាុងស្យ័សសង្ា្រវំោរះជាត ិកដូ៏ចជាសសង្ា្
សវសង្ារះជាត ិកងទ័្ ស្័ពគចិតតេវេៀតណា្ បានវធវាើ្លិក្្
យាោ ងវពចើន វៅវលើទរឹកដីថនពបវទសក្្ុជា វនរះជាគុណូប-

ការៈខដល្និអាចបវំភលៃចបានវ�ើយ។
សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា  បានខ ល្ៃងអំណរគុណយាោ ង

ពជាលវពរៅចវំោរះថ្នា កដ់រឹកនាជំានែ់្ស់វេៀតណា្ ខដលបាន
ពបកាសទទួលស្្ល់លទ្ធផល ថនការវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំ
តំណាងរាសសតេ នីតិកាលទី៦ និងវផញើស្រអបអរស្ទរចំវោរះ

សវ្តេចអគ្្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន ខដលពតរូេ
បានវពជើសតាងំជានាយករដ្ឋ្សនតេីវោយរដ្ឋសភា នីតិកាល-

ទី៦។ ពបជាជនក្្ុជាចំនួន៨៣,០២% ថនចំនួនអនាកខដល
បានចុរះវ្្រះវបារះវឆ្នា ត បានអវញជ ើញវៅវបារះវឆ្នា ត និង
ចំនួន៧៦,៨៥% ថនចំនួនសនលៃរឹកវឆ្នា តបានការ បានវបារះ
ជូនគណបក្សពបជាជនក្ុ្ជា ខដលវធវាើឲ្យគណបក្សពបជា-

ជនក្ុ្ជា ទទលួបានអាសនៈ១២៥ វលើ១២៥អាសនៈ 

វៅកនាុងរដ្ឋសភា។
សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជ កថ់្ ៉នបណាតេ

ពបវទស និងអង្ការអនតេរជាតិធំៗជាវពចើនបានពបកាស
ទទួលស្្ល់លទ្ធផលថនការវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំតំណាង
រាសសតេ នីតិកាលទី៦ និងអបអរស្ទរចំវោរះសវ្តេចអគ-្

្ហាវសនាបតវីតវជា ហ៊ុន មសន ពតរូេបានវពជើសតាងំជា
នាយករដ្ឋ្សនតេីវោយរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ វនរះសបញ្ជ ក់
ឱ្យវ�ើញថ្ សហគ្នអ៍នតេរជាតិបានផតេល់យុតតេិធ្ដ៌ល់
គណបក្សពបជាជនក្្ុជា និងរាជរោ្ឋ ភបិាលក្្ុជា ខដល
បាននរឹងកំ្ ុងដរឹកនាពំបវទស ពសបតា្គនលៃងថនលទ្ធិពបជា-

ធិបវតយ្យ និងនីតិរដ្ឋ។
សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានខ្លៃងអំណរគុណចំវោរះ

រដ្ឋសភាវេៀតណា្ ខដលបានជួយ�ឧបត្ថ ្្ភគាពំទដល់ព រ្ឹទ្ធ-
សភាក្ុ្ជាយាោ ងវពចើន ជា្ិវសសស ្៉ភ រការយិាល័យ។ 

ព រ្ឹទ្ធសភាកំ្ុងខតវពបើពបាស់ស ្៉ភ រទាងំអស់វនារះ  វោយ
ស្្រតីទទួលែុសពតរូេ និង៉នពបសិទ្ធភា្ែស់្។ 

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានពបសិទ្ធ្រជូនវលាកជំទាេ 
និងគណៈពបតិភូអវញជ ើញ្កបវំ្ញទស្សនកិច្ចវៅព្រះរា-

ជាណាចពកក្្ុជា ពបកបវោយសុែភា្ល្អបរបិូរណ៍ និង
ទទួលបានវជាគជយ័៕

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អវញជ ើញ្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួគណៈពបតិភូជានែ់ស់្វេៀតណា្
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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ

ចូលជួ្រសម ត្េងការគួរស្

នារវសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨ វេលាវ ោ៉ ង 

១៥:៣០នាទី សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា បានអនុញ្ញា តឱ្យ
ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ (Li Hongzhong) ស៉ជិក
ការយិាល័យនវយាបាយថនគណៈក៉្ធិការ្ជ្ិ្ បក្ស 
កុ្្ុយនីសតេចិន និងជាវលខាគណៈក៉្ធិការបក្សកុ្្ុយ-

នីសតេចិនពករុងធានជីន (Tianjin) ចូលជួបវធវាើសេនាការ និង
សខ្តេងការគួរស្ វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងនា្ព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនា្សវ្តេចផ្ទា ល់ សវ្តេចេបិុល
វសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំបានសខ្តេងនូេការស្វា គ្នយ៍ាោ ង
កកវ់ ត្េ ជាទីបំផុត និងវាយតថ្លៃែ្ស់ចវំោរះដំវណើ រទស្សន-

កិច្ចរបស់ឯកឧតតេ្ និងគណៈពបតិភ ូវៅព្រះរាជាណាចពក-

ក្្ុជា។ ដំវណើ រទស្សនកិច្ចរបស់គណៈពបតិភ ូវៅព្រះរា-

ជាណាចពកក្្ុជានាឱកាសវនរះ  ្ិតជានរឹង្ពងីកនូេចំណង
្តិតេភា្ ស្្គ្ីភា្ជាពបថ្ណី  និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការ
ពគបព់ជរុងវពជាយ រវាងរោ្ឋ ភបិាល  និងពបជាជនថនពបវទស
ទាងំ្ីរ។  ជា្យួគានា វនរះ  សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបាន
អបអរស្ទរចំវោរះរោ្ឋ ភបិាល និងពបជាជនចិនខដលបាន
ពបារ្្ធែួបវលើកទី៦៩ឆ្នា  ំថ្ងៃបវង្កើតស្ធារណរដ្ឋពបជា៉-

និតចិន ពបកបវោយវជាគជយ័ នាវ្លកនលៃងវៅ្្ីៗវនរះ។
វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ បានខ្លៃង

អំណរគុណចំវោរះសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា  ខដលបាន
អនុញ្ញា តឱ្យគណៈពបតិភូចូលជួបសខ្តេងការគួរស្  និង 

បានោនំានូំេការផ្តេ វំផញើសួរសុែទុក្្ខ ីសំណាកឯ់កឧតតេ្

ពបធានសភាពបរឹកសានវយាបាយពបជាជនចិន ជូនសវ្តេច
ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ បានសខ្តេងនូេការអបអរស្-

ទរចំវោរះែួប១៤ឆ្នា  ំថនការយាងពគងព្រះបរ្រាជស្្បតតេិ
របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្នា្ នមោតតេ្ 
សហី្ុនី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា។ 

ជា្យួគានា វនរះ ឯកឧតតេ្កប៏ានសខ្តេងនូេការអបអរស្ទរ
ជា្្ី្តេងវទៀត ចំវោរះគណបក្សពបជាជនក្ុ្ជា ខដលទទួល
បានជយ័ជ្នារះកនាុងការវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំតំណាងរាសសតេ 
នីតិកាលទី៦ កាល្ីវ្លកនលៃងវៅវនរះ និងបានវពជើសតាងំ
សវ្តេចអគ្្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន ជានាយក
រដ្ឋ្សនតេី ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា អាណតតេិទី៦ ព្្ទាងំ
សខ ត្េងនូេការអបអរស្ទរចំវោរះសវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ី
សាយ ឈុ ំខដលពតរូេបានវពជើសតាងំជាពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 

នីតិកាលទី៤។
ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ បានខ្លៃងសរវសើរសវ្តេច

ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានរួ្ ចំខណកយាោ ងសំខានក់នាុងការ
ជំរុញទំនាកទ់ំនង ្តិតេភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាង
ស្្ថ បន័នីតិប្បញញាតតេ ិនីតិពបតិបតតេិថនពបវទស្ីរ។

ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ បានជព៉បជូនសវ្តេចពបធាន
ព រ្ឹទ្ធសភាអំ្ ីវគាលបំណងថនដំវណើ រទស្សនកិច្ចរបស់
គណៈពបតិភូវៅព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា នាឱកាសវនរះ 

គឺវដើ្្បជីំរុញចំណង្តិតេភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេកិាររវាង
ពបវទសទាងំ្ីរ ឱ្យកានខ់ត៉នជំវនឿទុកចិតតេគានា  និងសីុជវពរៅ 

ពសបវ្លខដលឆ្នា ២ំ០១៨វនរះ គឺជាឆ្នា ខំដលពបវទសទាងំ
្ីរពបារ្្ធែួបវលើកទី៦០ឆ្នា  ំថនថ្ងៃបវង្កើតទំនាកទ់ំនងការទូត
រវាងពបវទសទាងំ្ីរ។ ទំនាកទ់ំនងពបវទសទាងំ្ីរ បាន
កាលៃ យវៅជាទំនាកទ់ំនងការទូតគំរូ្ យួ។

ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ បានរលំរឹកអំ្ី ទំនាកទ់ំនង
ថនពបវទសទាងំ្ីរ ខដលបានខពបកាលៃ យវៅជាទំនាកទ់ំនងការ
ទូតគំរូ្ យួ និងពតរូេបានបវង្កើតវ�ើងវោយថ្នា កដ់រឹកនាចំិន
ជំនាន់្ ុន និងព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះ នមោតតេ្ 
សហីនុ  ព្រះ្ហាេរីក្សពត  ព្រះបរ្រតនវកាដ្ឋ។  កាល្ី

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ចាបថ់ដទទួលស្វា គ្នឯ៍កឧតតេ្ លី ហុងហ្ុសង
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ឆ្នា ២ំ០១៦  ឯកឧតតេ្  សុ ី ជីន្ីង  ពបធានាធិបតី  ថន

ស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន  បានអវញជ ើញ្កបំវ្ញ

ទស្សនកិច្ចផលៃូេការ  វៅព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា  និងបាន

ឯកភា្រួ្ គានា ជា្យួនរឹងថ្នា កដ់រឹកនាកំ្ុ្ជា  កនាុងបុ្ វាវហតុ

ទំនាកទ់ំនង  និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាងពបវទសទាងំ-

្ីរវហើយតា្រយៈដំវណើ រទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧតតេ្ សុ ី

ជីន្ីង វនរះ បានជួយ�ជំរុញឱ្យទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេិការភា្ជាថដគូយុទ្ធស្សសតេពគបព់ជរុងវពជាយ  រវាង

ពបវទសទាងំ្ីរកានខ់តសីុជវពរៅបខន្ថ្វទៀត។

ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ បានបញ្ជ កថ់្ ឆ្នា ២ំ០១៨

វនរះ គឺជាឆ្នា ពំបេតតេិស្សសតេថនែួប៦០ឆ្នា  ំថនថ្ងៃបវង្កើតទំនាក-់

ទំនងការទូតក្ុ្ជា-ចិន ដូចវនរះពបវទសទាងំ្ីរ ពតរូេខតបនតេ

ផ្លៃ ស់បតេូរដំវណើ រទស្សនកិច្ចពគបថ់្នា ក ់និងបនតេជំរុញគំនិត

ផតេួចវផតេើ្វគាលនវយាបាយ ខែ្សពកវាត់្ យួ ផលៃូេ្យួ តភាជ ប់

ជា្យួនរឹងវគាលនវយាបាយយុទ្ធស្សសតេអភេិឌ្ឍជាតិក្ុ្ជា 

វហើយពបវទសចិន៉នវគាលបំណងចងជ់ួយ�ឱ្យពបវទស

ក្ុ្ជា កាលៃ យជាពបវទសខដល៉នពបាកច់ំណូល្ធ្យ្កព្តិ

ែស់្ វៅឆ្នា ២ំ០៣០។

ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ បានសខ្តេងនូេការវកាតសរ-

វសើរវាយតថ្លៃែ្ស់ និងខ ល្ៃងអំណរគុណចំវោរះរាជរោ្ឋ ភបិាល

ក្្ុជា ខដលខតងខតគាពំទផលពបវយាជនស៍នាូល និងយកចិតតេ

ទុកោករ់ាល់ការផតេួចវផតេើ្របស់ពបវទសចិន។ ពបវទសចិន

បានចាតទុ់កពបវទសក្ុ្ជា ជាអនាកជិតខាងល្អ ្តិតេ្ិតពបាកដ 

និងជាថដគូខដលអាចទុកចិតតេបាន។

ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ បានវាយតថ្លៃែស់្ចំវោរះការ

រកីចវព្ើនយាោ ងឆ្បរ់ហ័សរបស់ព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា 

ខដលជីេភា្របស់ពបជា្លរដ្ឋ កានខ់តល្អពបវសើរវ�ើង្ី

្យួថ្ងៃវៅ្យួថ្ងៃ និងសង្្ក្្ុជាពបកបវោយសុែដុ្-

រ្នា វពកា្ការដរឹកនារំបស់រាជរោ្ឋ ភបិាលបច្ចុប្បននា។

ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ បានជព៉បជូនសវ្តេចពបធាន

ព រ្ឹទ្ធសភាអំ្ី  ស្្ថ នភា្  និងការរកីចវព្ើនរបស់ទីពករុង

ធានជីន  ព្្ទាងំបានអវញជ ើញសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 

វៅបំវ្ញទស្សនកិច្ច វៅទីពករុងធានជីន កនាុងវ្លវេលា

ស្ពសបណា្យួ។

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 

បានខ្លៃងអំណរគុណយាោ ងពជាលវពរៅចវំោរះពបស្សនដ៍៏

ល្អពបថ្របស់ឯកឧតតេ្ពបធានគណៈពបតិភ ូខដលខ្លៃង

សរវសើរអំ្ី ទំនាកទ់ំនង្តិតេភា្ ស្្គ្ីភា្ និងកិច្ច-

សហពបតិបតតេកិាររវាងពបវទសទាងំ្ីរ កដូ៏ចជាខ ល្ៃងសរវសើរ

អំ្ ី ការរកីចវព្ើនរបស់ពបវទសក្ុ្ជា វពកា្ការដរឹកនាំ

របស់សវ្តេចអគ្្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន នាយក

រដ្ឋ្សនតេី ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា និងខ្លៃងអំណរគុណ

យាោ ងពជាលវពរៅចំវោរះថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ូលចិន ខដលបាន

គាពំទលទ្ធផលថនការវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំតំណាងរាសសតេ 

នីតិកាលទី៦ និងអបអរស្ទរជូនចវំោរះសវ្តេចអគ្្ហា-

វសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន ខដលពតរូេបានវពជើសតាងំជា

នាយករដ្ឋ្សនតេ ីថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជាវោយរដ្ឋសភា

នីតិកាលទី៦ បនតេវទៀត។

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំនួបសេនាការ
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សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានឯកភា្ចវំោរះ្តិរបស់

ឯកឧតតេ្ពបធានគណៈពបតិភ ូខដលបានវលើកវ�ើងអំ្ី 

ទំនាកទ់ំនង្តិតេភា្ជាពបថ្ណីរវាងក្ុ្ជា-ចិន ខដល៉ន

តាងំ្ីយូរលងណ់ាស់្កវហើយ។ ពបវទសទាងំ្ីរបាន

បវង្កើតទំនាកទ់ំនងការទូតតាងំ្ីឆ្នា ១ំ៩៥៨ វោយស្នា -

ព្រះហសតេ  ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះ  នមោតតេ្ 

សហីនុ ព្រះ្ហាេរីក្សពត ព្រះបរ្រតនវកាដ្ឋ ជា្យួនរឹង

ឯកឧតតេ្ ម ៃ៉  មសទុង និងឯកឧតតេ្ ជូ មអនឡាយ 

ទំនាកទ់ំនង្តិតេភា្ ស្្គ្ីភា្ និងសហពបតិបតតេិការរវាង

ពបវទសទាងំ្ីរពតរូេបានវលើកក្ស់្ឥតឈបឈ់រ រហូត

្នដល់កព្តិកំ្ូលនាវ្លបច្ចុប្បននាវនរះ គឺទំនាកទ់ំនង

កិច្ចសហពបតិបតតេិការ ថនភា្ជាថដគូជាយុទ្ធស្សសតេពគប់

ពជរុងវពជាយ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ ល្ៃងអំណរគុណចវំោរះ

ស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន  ខដលបានរួ្ េភិាគទានយាោ ង

ធវំធងដល់ការកស្ង និងអភេិឌ្ឍនព៍បវទសក្្ុជា ឱ្យ៉ន

ការរកីចវព្ើនដូចវ្លបច្ចុប្បននាវនរះ។ ការរកីចវព្ើនរបស់

ពបវទសក្្ុជានាវ្លបច្ចុប្បននាកដូ៏ចជាវៅអនាគត ្និ

អាចកាតផ់្តេ ចប់ាន្ីការជួយ�ឧបត្្ថ ្ភគាពំទយាោ ងទានវ់្ល-

វេលា និង៉នពបសិទ្ធភា្ ្ីស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន

បានវ�ើយ។ ពបវទសក្ុ្ជា និងពបវទសចិន គឺជាអនាកជិត

ខាងល្អ ជា្តិតេល្អ ជាបងប្អូនល្អ និងជាថដគូល្អ។

ជា្យួគានា វនរះ សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានវាយតថ្លៃ

ែស់្ចំវោរះតួនាទីអនតេរជាតិរបស់ស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និត

ចិន ខដលបាននាំ្ កនូេសនតេិភា្ ស្ថិរភា្ និងការអភេិឌ្ឍ

វៅកនាុងតំបន ់និងសកលវលាក។ ពបវទសក្ុ្ជាកប៏ាន

ទទួលនូេផលពបវយាជនដ៍ធ៏វំធងអំ្  ីវគាលនវយាបាយ 

“ខែ្សពកវាត់្ យួ ផលៃូេ្យួ” កិច្ចសហពបតិបតតេិការចិន អាស្៊ា ន 

អាស្៊ា នបូកបី តំបនោ់ណិជជក្្វសរចីិន អាស្៊ា ន និងកិច្ច-

សហពបតិបតតេិការវ្គង្-ឡានឆ្ង។ 

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ ល្ៃងអំណរគុណចវំោរះ

ឯកឧតតេ្ ល ីហុងហ្ងុ ខដលបានវលើកវ�ើងថ្ ពបវទស

ចិន  គឺជាបខង្អកដរ៏ រឹង៉រំបស់ពបវទសក្្ុជាទាងំកនាុងវ្ល

បច្ចុប្បននា  និងវៅអនាគត។  ជានិច្ចកាលពបវទសក្្ុជា

ពបកានភ់ាជ បនូ់េជំហរឥតងាកវររបស់ែលៃួន គឺគាពំទនវយាបាយ

ចិនខត្យួ វហើយពបវទសក្្ុជាសូ្អបអរស្ទរយាោ ង

ខាលៃ ងំកាលៃ ចវំោរះបក្សកុ្្ុយនីសតេចិន ខដលសវព្ចបាននូេ

ស្ទិ្ធផលយាោ ងធវំធងកនាុងការអនុេតតេស្្រតីថនវសចកតេសីវព្ច

ថន្ហាសននាបិាតបក្សកុ្ុ្យនីសតេចិន ខដល៉នឯកឧតតេ្

សុ ីជិន្ីង ជាវ្ដរឹកនាសំនាូល។

 ជា្្ី្តេងវទៀត សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានជូន្រឱ្យ

គណបក្សកុ្្ុយនីសតេចិន ខដល៉នឯកឧតតេ្ សុ ីជិន្ីង 

ជាវ្ដរឹកនាសំនាូល សវព្ចបាននូេ “កតេីសុបិនតេចិន” វដើ្្បី
ខពបកាលៃ យពបវទសចិនជា្ហាពបវទសសង្្និយ្ទំវនើប

កនាុងយុគស្យ័្្ ីនិងពបសិទ្ធ្រជូនឯកឧតតេ្ និងគណៈ-

ពបតិភូបំវ្ញទស្សនកិច្ច និងស្នា កវ់ៅកនាុងព្រះរាជាណា-

ចពកក្ុ្ជា សូ្ឱ្យ៉នសុែភា្ល្អបរបិូរណ៍ និងទទួល

បានជយ័ជ្នារះ៕

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អវញជ ើញ្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួគណៈពបតិភូស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន
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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតេ្ ចាង ឈនុស៊ាន
ចូលជួ្រសម ត្េងការគួរស្

នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វេលាវ ោ៉ ង១០:០០ 

នាទី សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 

ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា បានអនុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតេ្ ចាង
ឈនុស៊ាន អនុពបធានសភាពបជាជនចិនទូទាងំពបវទស 

ចូលជួបវធវាើសេនាការ  និងសខ្តេងការគួរស្  វៅេ ិ៉ ន
ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងនា្ព រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនា្សវ្តេចផ្ទា ល់ សវ្តេច
េបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំបានសខ្តេងនូេការស្វា គ្ន៍
យាោ ងកកវ់ ត្េ ជាទីបំផុត និងវាយតថ្លៃែស់្ចវំោរះដំវណើ រ
ទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧតតេ្ និងគណៈពបតិភ ូវៅព្រះរាជា-

ណាចពកក្្ុជា។ ដំវណើ រទស្សនកិច្ចរបស់គណៈពបតិភូកនាុង
ឱកាសវនរះ ្ិតជា៉នស្រសំខាន ់និង៉នអត្ថនយ័យាោ ង
ធំវធងកនាុងការ្ពងរឹង  និង្ពងីកនូេទំនាកទ់ំនង្តិតេភា្
ស្្គ្ីភា្ និងសហពបតិបតតេិការរវាងពបជាជន និងពបវទស
ទាងំ្ីរ ្ិវសសរវាងស្្ថ បន័នីតិប្បញញាតតេិថនពបវទសទាងំ្ីរ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានបញ្ជ កថ់្ ដំវណើ រទស្សន-

កិច្ចរបស់គណៈពបតិភូនាវ្លវនរះ  ពសបវ្លខដលពបជា-

ជន សភា រោ្ឋ ភបិាល ថនពបវទសទាងំ្ីរ បាននរឹងកំ្ុងវធវាើ
សក្ភ្ា្យាោ ងវពចើន វដើ្្បអីបអរស្ទរែួបអនុសសាេរយី៍
វលើកទី៦០ ថនការបវង្កើតទំនាកទ់ំនងការទូតរវាងពបវទស
ទាងំ្ីរ និងពសបវ្លខដលពបជាជនក្្ុជាកំ្ុងអបអរ-
ស្ទរយាោ ងវកលៃៀេកាលៃ ែួបគព្ប១់៤ឆ្នា  ំថនការពគងរាជស្្បតតេិ
របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្ដេចព្រះបរ្នា្ នមោតតេ្ 
សហី្ុនី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា ជាទី
វគារ្សកា្ក រៈ ដែ៏្ងែ់្ស់បំផុត។

វៅកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ ចាង ឈនុស៊ាន បាន
ខ ល្ៃងអំណរគុណចំវោរះសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបាន
អនុញ្ញា តឱ្យគណៈពបតិភ ូចូលជួបសខ ត្េងការគួរស្ នា
ឱកាសវនរះ។ វ្លៃៀតកនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្បានោនំាំ
នូេការផ្តេ វំផញើសួរសុែទុក្្ខ ីសំណាកឯ់កឧតតេ្ វៃ ង យៃ ង 
ពបធានសភាពបរឹកសានវយាបាយពបជាជនចិន និងឯកឧតតេ្ 

ល ីហសាងស៊ ូពបធានសភាពបជាជនចិនទូទាងំពបវទស
ជូនសវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតេ្  ចាង  ឈនុស៊ាន  បានខ ល្ៃងនូេការវកាត
សរវសើរចវំោរះសវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំខដល
បានរួ្ ចំខណកយាោ ងសក្្កនាុងការជំរុញបវង្កើនទំនាកទ់ំនង 

និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាងព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា និង
ស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន។

ឯកឧតតេ្ ចាង ឈនុស៊ាន បានជព៉បជូនសវ្តេច
ពបធានព រ្ឹទ្ធសភាអំ្ី  វគាលបំណងថនដំវណើ រទស្សនកិច្ច
របស់គណៈពបតិភូនាឱកាសវនរះ គវឺដើ្្បអីបអរស្ទរ និង
ជូន្រពបវទសក្្ុជា  ពសបវ្លខដលពបវទសទាងំ្ីរ 
ពបារ្្ធែួបអនុសសាេរយីវ៍លើកទី៦០ បវង្កើតទំនាកទ់ំនងការ-
ទូតរវាងពបវទសទាងំ្ីរ និងែួបអនុសសាេរយីវលើកទី៦៥
ឆ្នា  ំថនទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា 

ព្្ទាងំអបអរស្ទរចំវោរះព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា ខដល
បានវរៀបចំការវបារះវឆ្នា តពបកបវោយវជាគជយ័។

ឯកឧតតេ្ ចាង ឈនុស៊ាន បានបញ្ជ កថ់្ ស្ធា-

រណរដ្ឋពបជា៉និតចិន  បានចាតទុ់កស្ទិ្ធផលរបស់ព្រះរា-

ជាណាចពកក្្ុជា  ដូចជាស្ទិ្ធផលរបស់ស្ធារណរដ្ឋ
ពបជា៉និតចិន។ ឯកឧតតេ្បានសខ្តេងនូេវសចកតេីសបបាយ
រកីរាយចវំោរះស្ទិ្ធផលជាខផលៃផ្្ក របស់ព្រះរាជាណាចពក-

ក្្ុជា វពកា្្លៃបរ់បស់ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្-
នា្ នមោតតេ្ សហី្ុនី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្ុ្ជា និងវពកា្ការដរឹកនារំបស់ស្្ថ បន័នីតិប្បញញាតតេ ិ
នីតិពបតិបតតេ ិថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា។

ឯកឧតតេ្ ចាង ឈនុស៊ាន បានវាយតថ្លៃែស់្ចំវោរះ
ការរកីចវព្ើនយាោ ងឆ្បរ់ហ័សរបស់ព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា 

ខដលជីេភា្របស់ពបជា្លរដ្ឋកានខ់តល្អពបវសើរវ�ើង្ី
្យួថ្ងៃវៅ្យួថ្ងៃ និងសង្្ក្្ុជាពបកបវោយសុែដុ្-

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតេ្ ចាន ឈុនស្៊ា ន



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
7

រ្នា និង៉នស្ថិរភា្នវយាបាយ។
ឯកឧតតេ្ ចាង ឈនុស៊ាន បានវាយតថ្លៃែស់្ចវំោរះ

ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេកិាររវាងពបវទសទាងំ្ីរ 
វពកា្ពកបែណ័្ឌ ខែ្សពកវាត់្ យួផលៃូេ្យួ និងកិច្ចសហពបតិ-

បតតេិការ ភា្ជាថដគូយុទ្ធស្សសតេពគបព់ជរុងវពជាយ។ ឯកឧតតេ្
បានរលំរឹកថ្ កាល្ីឆ្នា ២ំ០១៣ ឯកឧតតេ្ សុ ីជីន្ីង 
ពបធានាធិបតី ថនស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន បានផតេួចវផតេើ្
គំនិតបវង្កើតវ�ើងនូេវគាលនវយាបាយ ខែ្សពកវាត់្ យួផលៃូេ
្យួ ខដល៉នបំណងនាំ្ កនូេផលពបវយាជនជ៍ាវពចើន
ជូនដល់្ិភ្វលាក វហើយគំនិតផតេួចវផតេើ្វនរះ គឺជាការ
តភាជ បគ់ានា ខាងវហោ្ឋ រចនាស្្ន័្ធ ហិរញញា េត្ថុ េប្បធ្ឱ៌្យកាន់
ខតជិតសនាិទ្ធខ្្វទៀត។ វគាលនវយាបាយ ខែ្សពកវាត់្ យួ 

ផលៃូេ្យួ បានរួ្ ចំខណកជួយ�ដល់ព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា 

វលើេស័ិយជាវពចើនដូចជា កំ្ ងខ់ផវែតតេព្រះសីហនុ វារអីគ្-ិ
សនី្យួចំនួន ស្លាវរៀន ្នទាីរវ្ទ្យ និងជីេភា្រស់វៅ
របស់ពបជាជន  ខដលព្រះរាជាណាចពកក្្ុជាបានយកចិតតេ
ទុកោក ់គឺសុទ្ធខតស្ថិតវពកា្ពកបែណ័្ឌ ខែ្សពកវាត់្ យួ ផលៃូេ
្យួ។

ឯកឧតតេ្ ចាង ឈនុស៊ាន បានសខ្តេងនូេការអប-

អរស្ទរចំវោរះគណបក្សពបជាជនក្ុ្ជា ខដលទទួលបាន
ជយ័ជ្នារះកនាុងការវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំតំណាងរាសសតេ នីត-ិ

កាលទី៦ កាល្ីវ្លកនលៃងវៅវនរះ និងបានវពជើសតាងំ
សវ្តេចអគ្្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន ជានាយក
រដ្ឋ្សនតេី ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា អាណតតេិទី៦។

ឯកឧតតេ្ ចាង ឈនុស៊ាន បានខ ល្ៃងអំណរគុណចំវោរះ
ព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា ខដលខតងខតគាពំទដល់បញ្ហា សនាូល
របស់ស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន និងសូ្គាពំទព្រះរាជា-

ណាចពកក្ុ្ជាកនាុងតួនាទីដសំ៏ខាន ់កនាុងពកបែណ័្ឌ តំបន ់និង
វលើឆ្កអនតេរជាតិ។ ពបវទសចិនសូ្ចាតទុ់កពបវទសក្្ុជា
ជា្តិតេខដកខ្បរបស់ពបវទសចិន។

ឯកឧតតេ្ ចាង ឈនុស៊ាន បានវាយតថ្លៃែស់្ចំវោរះ
ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេកិាររវាងស្្ថ បន័នីតិប្ប-
ញញាតតេិថនពបវទសទាងំ្ីរ ជា្ិវសសពករុ្្តិតេភា្ថនពបវទស
ទាងំ្ីរ ខដល៉នទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការ
ឱ្យកានជិ់តសនាិទ្ធខ្្វទៀត តា្រយៈការផ្លៃ ស់បតេូរដំវណើ រ
ទស្សនកិច្ចគានា វៅេញិវៅ្កវលើពគបក់ព្តិ។

សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា 

បានខ ល្ៃងអំណរគុណយាោ ងពជាលវពរៅចំវោរះពបស្សន៍
ដល៏្អពបថ្របស់ឯកឧតតេ្ពបធានគណៈពបតិភូ។ សវ្តេច
ពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានសខ្តេងនូេវសចកតេីសបបាយរកីរាយ
ណាស់វោយបានវ�ើញទំនាកទ់ំនង្តិតេភា្ ស្្គ្ីភា្ 

និងសហពបតិបតតេកិាររវាងពបជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ
៉នការរកីចវព្ើនឥតឈបឈ់ររហូត្នដល់កព្តិ
កំ្ ូល គឺទំនាកទ់ំនងកិច្ចសហពបតិបតតេិការថនភា្ជាថដគូ
ជាយុទ្ធស្សសតេពគបព់ជរុងវពជាយ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ ល្ៃងអំណរគុណចវំោរះ
ស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន ខដលបានរួ្ េភិាគទានយាោ ង
ធំវធងកនាុងការកស្ង និងអភេិឌ្ឍនក៍្ុ្ជាឱ្យ៉នការរកី
ចវព្ើនដូចបច្ចុប្បននាវនរះ។ ការរកីចវព្ើនវលើពគបេ់ស័ិយរបស់
ក្ុ្ជា ្និអាចកាតផ់្តេ ចប់ាន្ីការជួយ�ឧបត្ថ ្្ភគាពំទយាោ ង
ទានវ់្លវេលា និង៉នពបសិទ្ធភា្្ីស្ធារណរដ្ឋពបជា-

៉និតចិនបានវ�ើយ។ ការជួយ�ឧបត្ថ ្្ភគាពំទ និងកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេិការវលើពគបេ់ស័ិយរវាងពបវទសទាងំ្ីរ ្និពគានខ់ត
នាំ្ កនូេការរកីចវព្ើនខាងវសដ្ឋកិច្ច និងសង្្របស់ក្ុ្ជា

គណៈពបតិភូស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន និងភាគីសភាក្្ុជា
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បោុវណាណ រះវទ គឺខ្្ទាងំបានជួយ�ដល់ការ្ពងរឹងភា្ជា ្៉ច ស់ 
និងឯករាជ្យភា្របស់ក្ុ្ជាវទៀតផងខដរ។ ពបវទសក្្ុជា 
និងពបវទសចិន គឺជាអនាកជិតខាងល្អ ជា្តិតេល្អ ជាបងប្អូន
ល្អ និងជាថដគូល្អ។ ជានិច្ចកាល ពបវទសក្្ុជាពបកានខ់ាជ ប់
នូេវគាលជំហរឥតងាកវររបស់ែលៃួន “គឺគាពំទនវយាបាយ
ចិនខត១” ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានខ ល្ៃងអំណរគុណយាោ ង
ពជាលវពរៅចំវោរះថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ូលរបស់ចិនខដលបាន
ទទួលស្្ល់លទ្ធផលថនការវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំតំណាង
រាសសតេ នីតិកាលទី៦ និងបានអបអរស្ទរចំវោរះសវ្ដេច
អគ្្ហាវសនាបតីវតវជា  ហ៊ុន  មសន  ខដលពតរូេបាន
វពជើសតាងំជានាយករដ្ឋ្សនតេីវោយរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ 
បនតេវទៀត។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានវាយតថ្លៃែស់្ចវំោរះទំនាក-់
ទំនង និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការរវាងអង្ការនីតិប្បញញាតតេិ ថន
ពបវទសទាងំ្ីរ ខដលបានពបព រ្ឹតតេវៅយាោ ងរលូន និងទទួល
បានលទ្ធផលជាេជិជ៉ន។ ជា្យួគានា វនរះ សវ្តេចបានខ ល្ៃង
អំណរគុណយាោ ងពជាលវពរៅចវំោរះសភាពបរឹកសានវយាបាយ
ពបជាជនចិន និងរោ្ឋ ភបិាលចិន ខដលបានផតេល់ជំនួយដល់
ព រ្ឹទ្ធសភាក្្ុជាតាងំ្ីនីតិកាលទី១ រហូត្កទល់បច្ចុប្បននា
វនរះ ជាឧបករណ៍ ស ្៉ភ រការយិាល័យ រ្យនតេ អគារវធវាើការ
របស់ថ្នា កដ់រឹកនានំិងស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ្សនតេអីគ្វលខាធិ-
ការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ជួយ�កស្ងនិងជួសជុលវហោ្ឋ រចនា-
ស្្ន័្ធកនាុងបរវិេណព រ្ឹទ្ធសភា  និងជួយ�បណដេុ រះបណាដេ លធន-
ធាន្នុស្ស ខដលបានរួ្ ចំខណកយាោ ងសំខានដ់ល់ការ
្ពងរឹងស្្ថ បន័ និងការវលើកក្្ស់ស្ត្ថភា្្សនតេរីាជការ
អគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា។ 

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានវសនាើដល់ស្្ថ បន័នីតិប្ប-

ញញាតតេ ិថនពបវទសទាងំ្ីរ បវង្កើនការផ្លៃ ស់បតេូរទស្សនកិច្ចថ្នា ក់
ដរឹកនា ំគណៈក្្ការជំនាញ ្សនតេីបវច្ចកវទសវដើ្្បផី្លៃ ស់-
បតេូរ្ត័៌៉ ន វរៀនសូពតដកបទ្ិវស្ធនវ៍លើការងារនីតិក្ ្
និងការងារវផ្សងៗវទៀត ព្្ទាងំយកចិតតេទុកោកប់នតេជួយ�
បណតេុ រះបណាដេ លធនធាន្នុស្សដល់យុេជនក្ុ្ជា វដើ្្បី
បនតេវេនដរឹកនា ំខ្រកសា្រតកថនទំនាកទ់ំនង្តិតេភា្ ស្្-
គ្ីភា្ សហពបតិបតតេកិាររវាងពបជាជន និងពបវទសទាងំ្ីរ
ឱ្យស្ថិតវស្ថរយូរអខងវាងតវរៀងវៅ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានសខ ត្េងនូេការអបអរស្ទរ 
និងវាយតថ្លៃែស់្ចវំោរះស្ទិ្ធផលដធ៏វំធង ខដលពបជាជន
ចិនសវព្ចបាន វពកា្ការដរឹកនាដំភ៏លៃសឺ្វា ងរបស់បក្សកុ្្ុយ-
នីសដេចិន ខដល៉នឯកឧតតេ្ សុ ីជិន្ីង ជាវ្ដរឹកនាំ
សនាូល។ សវ្តេចបានជូន្របក្សកុ្្ុយនីសតេចិនសវព្ចបាន
នូេកតេីសុបិនចិន វដើ្្បខីពបកាលៃ យពបវទសចិនជា្ហាពបវទស
សង្្និយ្ទំវនើបកនាុងយុគស្យ័្្ី។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានវាយតថ្លៃែស់្ចវំោរះតួនាទី
អនតេរជាតិរបស់ស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន ខដលបាននាំ
្កនូេសនតេិភា្ ស្ថិរភា្ និងការអភេិឌ្ឍវៅកនាុងតំបន ់និង
សកលវលាក។ ពបវទសក្ុ្ជាកប៏ានទទួលនូេផលពបវយា-
ជនដ៍ធ៏ំវធងអំ្ី វគាលនវយាបាយ “ខែ្សពកវាត់្ យួផលៃូេ្យួ” 
និងធនាគារេនិវិយាគវហោ្ឋ រចនាស្្ន័្ធអាសីុ (AIIB) ព្្-
ទាងំកិច្ចសហពបតិបតតេកិារចិន អាស្៊ា ន អាស្៊ា ន+៣ និង
កិច្ចសហពបតិបតតេិការវ្គង្ឡានឆ្ង។ 

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាបានពបសិទ្្ធ រជូនឯកឧតតេ្ 
និងស៉ជិកគណៈពបតិភូទាងំអស់ សូ្៉នសុែភា្ល្អ
បរបិូរណ៍ និងទទួលបាននូេភា្រកីរាយកនាុងឱកាសស្នា កវ់ៅ 
និងបំវ្ញទស្សនកិច្ច វៅព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា៕

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អវញជ ើញ្តរូបអនុសសាេរយីជា្យួគណៈពបតិភូស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន
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សម្តេចប្រធានប្រឹទ្ធសភា អម ជ្ ើញ្រំម្ញទស្នកិច្ច

មៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

តបតា្ការអវញជ ើញរបស់ឯកឧតតេ្ វៃ ង យៃ ង (Wang 

Yang) ពបធានសភាពបរឹកសានវយាបាយពបជាជនចិន ថន
ស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន  គណៈពបតិភូជានែ់ស់្ព រ្ឹទ្ធ-
សភា  ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា  ដរឹកនាវំោយសវ្តេច
េបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ
បំវ្ញទស្សនកិច្ចផលៃូេការ  វៅស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន
ចាប់្ ីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

កនាុងអ�ុំងវ្លបំវ្ញទស្សនកិច្ចវនរះ  សវ្តេចេបិុល-

វសនាភកតេ ី សាយ  ឈុ ំ ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា  ថនព្រះរាជា-

ណាចពកក្្ុជា បានជួប្ិភាកសាការងារវទវាភាគីជា្យួនរឹង
ឯកឧតតេ្ វៃ ង យៃ ង (Wang Yang) ពបធានសភាពបរឹកសា
នវយាបាយពបជាជនចិន  ឯកឧតតេ្  ល ី ហសាងស៊ ូ (Li 

Zhansu) ពបធានសភាតំណាងពបជាជនចិន និងឯកឧតតេ្ 

សងុ ថាវ (Song Tao) រដ្្ឋ សនតេីពកសួងទំនាកទ់ំនងអនតេរ-
ជាតិ ថនគណៈក៉្ធិការ្ជ្ិ្ បក្សកុ្្ុយនីសតេចិន។

កនាុងឱកាសវនារះ  សវ្តេចេបិុលវសនាភតេ ី សាយ  ឈុ ំ
បានោនំានូំេព្រះរាជបណាតេ ំសួរសុែទុក្ខរបស់ព្រះករុណា
ជាអ ្៉ច ស់ជីេតិវលើត្ូបង ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្្ុជា ជូនចវំោរះឯកឧតតេ្ សុ ីជីន្ីង ពបធានាធិបតី 

ថនស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន  និងផ្ដេ វំផញើសួរសុែទុក្ខ
វសចកតេីនរឹករលរឹករបស់សវ្តេចអគ្្ហា្ញាចពកី មហង  
សរំនិ ពបធានរដ្ឋសភា និងសវ្តេចអគ្្ហាវសនាបតីវតវជា 

ហ៊ុន មសន នាយករដ្ឋ្សនតេ ីថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា 

ជូនចំវោរះថ្នា កដ់រឹកនាចំិនទាងំអស់។ សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធ-
សភា បានសខ្តេងនូេការអបអរស្ទរចវំោរះវជាគជយ័

ថន្ហាសននាិបាតបក្សកុ្្ុយនីសតេចិនវលើកទី១៩ និងបាន
ពបសិទ្ធ្រជូនបក្សកុ្្ុយនីសតេចិន ឱ្យសវព្ចនូេកតេីសុបិន
របស់ែលៃួនកាលៃ យជា្ហាពបវទសសង្្និយ្ទវំនើប កនាុង
យុគស្យ័្្ីវនរះ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានខ ល្ៃងអំណរគុណយាោ ង
ពជាលវពរៅបំផុតចវំោរះរោ្ឋ ភបិាល និងពករុ្ពគរូវ្ទ្យចិន 

ខដលបានយកចិតតេទុកោកែ់្ស់ កនាុងការខ្ទាពំ្រះរាជសុែ-

ភា្ ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្នា្ នមោតតេ្ 
សហី្ុនី  ព្រះ្ហាក្សពត  ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា 

និងសវ្តេចព្រះ្ហាក្សពតី ព្រះេររាជ៉តាជាតិខែ្រ។
សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា  បានសខ្តេងនូេការវ្ញចិតតេ

ចំវោរះការរកីចវព្ើន ថនទំនាកទ់ំនង្តិតេភា្ ស្្គ្ីភា្ 

និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការដជិ៏តសនាិទ្ធរវាងចិន-ក្្ុជា ខដល
ពតរូេបាន្ពងរឹង្ពងីកជាបនតេបនាទា ប ់និងវលើកក្ស់្បខន្ថ្
វទៀតឥតឈបឈ់រ រហូតកាលៃ យជាទំនាកទ់ំនងភា្ជាថដ-

គូយុទ្ធស្សសតេពគបព់ជរុងវពជាយ វដើ្្បជីាគុណពបវយាជន៍
សព៉បព់បវទស និងពបជាជនទាងំ្ីរកនាុងវ្លបច្ចុប្បននា និង
អនាគត។ សវ្តេចកប៏ានបញ្ជ កវ់�ើងេញិចំវោរះការគាពំទ
ឥតងាកវររបស់រាជរោ្ឋ ភបិាលក្ុ្ជា ចវំោរះវគាលនវយា-

បាយចិនខត្យួ។
ឥស្សរជនជានែ់ស់្ចិន បានរលំរឹក និងវាយតថ្លៃែ្ស់

នូេព្រះរាជតួនាទីរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះ 

នមោតតេ្ សហីនុ “ព្រះបរ្រតនវកាដ្ឋ” និងឯកឧតតេ្
ពបធាន  ម ៃ៉   មសទុង  និងឯកឧតតេ្  ជូ  មអងឡាយ
អគ្្គ្វទសកដ៍វ៏ ន្ាើ្របស់ចិន ខដលបានបវង្កើតនូេពបេតតេិ

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ជួប្ិភាកសាការងារវទវាភាគីជា្យួនរឹងឯកឧតតេ្ លី ហសាងស៊ាូ
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ទំនាកទ់ំនងការទូតរវាងស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន និង
ព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា និងការគាពំទគានា វៅេញិវៅ្កកនាុង
កាលៈវទសៈខដលពបវទសចិន និងក្ុ្ជាជួបការលំបាក 

វហើយចិនបានចាតទុ់កព្រះបរ្រតនវកាដ្ឋ និងថ្នា កដ់រឹកនាំ
ជំនានវ់ពកាយ ខដលជាអនាកបនតេវេនជា្តិតេដវ៏ស្្រះពតង ់និង
ទុកចិតតេ។ ជាងវនរះវៅវទៀត ថ្នា កដ់រឹកនាចំិនកប៏ានសខ្តេង
ការអបអរយាោ ងវកលៃៀេកាលៃ   និងវាយតថ្លៃែ្ស់ចវំោរះចំណង្តិតេ-
ភា្ និងកិច្ចសហពបតិបតតេិការវលើពគបេ់ស័ិយរវាងពបវទស
ទាងំ្ីរក្ុ្ជា-ចិន  ខដល៉នទំនាកទ់ំនងយាោ ងស្អិតរ្តួ
ជា្យួគានា តាងំ្ីយូរលងណ់ាស់្កវហើយ   ជា្ិវសសវពកា្
ព្រះរាជកិច្ចដរឹកនារំបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះ 

នមោតតេ្ សហីនុ ជា្យួនរឹងថ្នា កដ់រឹកនាចំិនជំនាន់្ ុន 

វហើយចំណងទាកទ់ងវនរះ នរឹងពតរូេបនតេ្ពងរឹង្ពងីកកានខ់ត
ជិតសនាិទ្ធ និងរ រឹង៉ខំ្្វទៀតនាវ្លបច្ចុប្បននា និងវ្ល
អនាគត។ ជា្យួគានា វនរះខដរ ភាគីចិនកប៏ានវាយតថ្លៃែស់្
អំ្ីដំវណើ រការអភេិឌ្ឍ និងការរកីចវព្ើនយាោ ងឆ្បរ់ហ័ស
វលើពគបេ់ស័ិយរបស់ព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា កនាុងដំណាក-់

កាល្្ីជាពបេតតេិស្សសតេ។
ថ្នា កដ់រឹកនាសំភាចិន បានបញ្ជ ក់្ ី្នទាៈបនតេផតេល់ជំនួយ 

ព្្ទាងំជួយ�ទិញអង្ករ និងកសិផល្ីពបវទសក្្ុជាបខន្ថ្
វទៀត វដើ្្បរីួ្ ចំខណកកនាុងការអភេិឌ្ឍពបវទសក្ុ្ជា និង
ខកខពបជីេភា្រស់វៅរបស់ពបជាជនក្្ុជា ឱ្យកានខ់តល្អ
ពបវសើរវ�ើង្យួកព្តិខ្្វទៀត។ ពបវទសចិនចាតទុ់ក
ពបវទសក្ុ្ជាជា្តិតេ្ិវសស និងដូចជាថដគូដវ៏ស្្រះពតង ់

និងខតងខតគាពំទគានា វៅេញិវៅ្ក វៅពគបក់ាលៈវទសៈ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានសខ្តេងនូេការដរឹងគុណ
ចំវោរះជំនួយដថ៏្លៃថ្លៃ របស់សភាពបរឹកសានវយាបាយពបជាជន
ចិន សភាតំណាងពបជាជនចិន រោ្ឋ ភបិាល និងពបជាជន
ចិន ខដលបានជួយ�ដល់ការអភេិឌ្ឍ វសដ្ឋកិច្ច និងសង្្
ក្ុ្ជា វហើយបានរួ្ ចខំណកវធវាើឱ្យជីេភា្រស់វៅរបស់
ពបជាជនក្្ុជា ពតរូេបានខកល្្អជាលំោបរ់ហូត្កដល់
វ្លវនរះ។ ពបវទសក្ុ្ជាបាន្ពងរឹងនូេភា្ជា ្៉ច ស់ និង
ឯករាជ្យភា្ រួ្ ទាងំការរកីចវព្ើនរបស់ែលៃួន ទាងំកនាុងវ្ល
បច្ចុប្បននា និងអនាគតគឺ្និអាចកាតផ់្តេ ចប់ាន្ីការឧបត្្ថ ្ភ
គាពំទរបស់្តិតេចិនបានវ�ើយ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានវាយតថ្លៃែ្ស់ចំវោរះតួនាទី
ដសំ៏ខានរ់បស់ពបវទសចិនវៅវលើឆ្កអនតេរជាតិ ខដលបាន
នាំ្ កនូេការអភេិឌ្ឍ និងសនតេិភា្ទាងំកនាុងតំបន ់និង្ិភ្-

វលាក។ ជា្យួគានា វនារះ សវ្តេចបានបញ្ជ កថ់្ ពបវទស
ក្ុ្ជាបាននរឹងកំ្ុងទទួលនូេផលពបវយាជនយ៍ាោ ងវពចើន
តា្រយៈវគាលនវយាបាយផលៃូេ១  ខែ្សពកវាត១់  ធនាគារ
េនិិវយាគវហោ្ឋ រចនាស្្ន័្ធអាសីុ(AIIB) ពកបែណ័្ឌ អាស្៊ា ន-

ចិន អាស្៊ា នបូកបី តំបនោ់ណិជជក្្វសរចីិន-អាស្៊ា ន និង
កិច្ចសហពបតិបតតេិការវ្គង-្ឡានឆ្ងផងខដរ។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា បានខ្លៃងអំណរគុណចំវោរះ
ថ្នា កដ់រឹកនាចិំន ខដលបានគាពំទការវបារះវឆ្នា តវៅពបវទស
ក្្ុជាកនលៃងវៅវនរះ  ជា្ិវសសបានវផញើស្រអបអរស្ទរ
សវ្តេចអគ្្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន ខដលបាន
ជាបវ់ឆ្នា តជានាយករដ្្ឋ សនតេ ីថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា 

សព៉បនី់តិកាលទី៦ ថនរដ្ឋសភា។

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ជួបសេនាការជា្យួឯកឧតតេ្ វាោ ង យាោ ង
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វ្លៃៀតឱកាសវនរះខដរ សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ាន
អវញជ ើញឯកឧតតេ្ វៃ ង យៃ ង (Wang Yang) ពបធានសភា
ពបរឹកសានវយាបាយពបជាជនចិន ្កបំវ្ញទស្សនកិច្ចផលៃូេ-
ការវៅក្្ុជា តា្វ្លវេលាណា្យួខដលស្ពសប។

ចំវោរះទំនាកទ់ំនងរវាងអង្ការនីតិប្បញញាតតេិក្ុ្ជា-ចិន 

ភាគីទាងំ្ីរបានវបតេជាញ បនតេ្ពងរឹង្ពងីក និងជំរុញកិច្ចសហ-

ពបតិបតតេិការវទវាភាគ ីឱ្យកានខ់តសីុជវពរៅបខន្ថ្វទៀត តា្
រយៈការផ្លៃ ស់បតេូរទស្សនកិច្ចពគបក់ព្តិ ការផ្លៃ ស់បតេូរ្ត័៌៉ ន 

និងបទ្ិវស្ធនវ៍ៅេញិវៅ្ក  និងបនតេគាពំទគានា វៅេញិ
វៅ្កកនាុងពកបែណ័្ឌ អនតេរសភា  និងសហពបតិបតតេិការ
បវច្ចកវទស។

ឥស្សរជនជានែ់្ស់ថនពបវទសទាងំ្ីរ បានអបអរស្ទរ
គានា វៅេញិវៅ្ក និងសខ ត្េងនូេ្វនាសវញ្ចតនាសបបាយ
រកីរាយបំផុត  កនាុងឱកាសខដលក្ុ្ជា-ចិន  បាននរឹងកំ្ ុង
អបអរស្ទរែួបអនុសសាេរយីវលើកទី៦០  ថនថ្ងៃបវង្កើត

ទំនាកទ់ំនងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា  ជា្យួ
នរឹងស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន(១៩៥៨-២០១៨)។

ឥស្សរជនជានែ់្ស់ថនពបវទសទាងំ្ីរ  កប៏ានឯកភា្
បនតេវលើកក្្ស់កិច្ចសហពបតិបតតេកិារ ឱ្យកានខ់តរកីចវព្ើន
ខាលៃ ងំកាលៃ ខ្្វទៀតវលើេស័ិយវសដ្ឋកិច្ច ោណិជជក្ ្កសិក្ ្

អបរ់ ំេនិវិយាគ េប្បធ្ ៌និងវទសចរណ៍ និងជំរុញឱ្យ៉ន
ការផ្លៃ ស់បតេូររវាងពបជាជន ជា្ិវសសយុេជន ថនពបវទស
ទាងំ្ីរ ឱ្យបានទូលំទូលាយបខន្ថ្វទៀត។

វោយខ�កកនាុងកំ�ុងវ្លបំវ្ញទស្សនកិច្ចផលៃូេការ
ផងខដរ  គណៈពបតិភូជានែ់ស់្ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញជ ើញ
បវំ្ញទស្សនកិច្ចវៅ្ជ្្ណ្ឌ លវសវាស្ធារណៈរបស់
សហគ្ន ៍កនាុងរដ្ឋធានីវបោកាងំ ពករុ្ហ៊ាុនផលិតឧបករណ៍
វអ�ិចពតរូនិចហួថេ (Huawei) និងបានជួបសំវណរះសំណាល 

សួរសុែទុក្ខនិស្សតិក្្ុជា ខដលកំ្ុងសិកសាវៅរដ្ឋធានី
វបោកាងំផងខដរ៕

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អវញជ ើញទស្សនកចិ្ចវៅ្ជ្្ណ្ឌ លវសវាស្ធារណៈរបស់ សហគ្នក៍នាុងរដ្ឋធានីវបោកាងំ និងពករុ្ហ៊ាុនផលិតឧបករណ៍វអ�ចិពតរូនិចហួថេ (Huawei)

សវ្តេចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួសិស្សនិស្សតិ ខដលកំ្ុងសិកសាវៅពបវទសចិន
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ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
12

សក ្្មភា្ថានា ក់ដរឹកនាបំ្រឹទ្ធសភា ជួ្រសមំណះសណំាលជា្ួយ
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធីម្្ងៗ

2នាព រ្ឹកថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨ សវ្តេចេបិុល

វសនាភក្ក ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្្ុជា បានអវញជ ើញជាអធិបតីភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់កនាុង្ិធី

បូជាស្ឧបាសក ទួន មក្ ជំនួយការផ្ទា ល់សវ្ដេចេបិុល

វសនាភកដេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា វៅ្បនោ្ឋ ន

ទីលានេតតេ ឫស្សសី្ញ់ ស្ថិតកនាុងសងា្ក តថ់ព្ស ែណ្ឌ ដវងា្ក  

រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នារវសៀលថ្ងៃទី១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ សវ្តេចេបិុល

វសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្ុ្ជា ព្្ទាងំពករុ្ពគរួស្រ បានពបារ្្ធ្ិធីបុណ្យ

គព្បែ់ួប៧ថ្ងៃ ឧទទាិសកុសលជូនចវំោរះដួងេញិ្ញា ណក្ខន្ធ

ឧបាសក សាយ គរឹ្ស៊ាន បងពបរុសបវង្កើតរបស់សវ្តេច

េបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព រ្ឹកថ្ងៃទី៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ថ្នា កដ់រឹកនា ំស៉-

ជិក ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញចូលរួ្ ជាកិតតេិយស

កនាុង្ិធីពបទានវភលៃើងជយ័ កនាុងឱកាសែួបអនុសសាេរយីវ៍លើកទី

៦៥ ថនទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩េចិ្ិកា វពកា្ព្រះរាជាធិប-

តីភា្ដែ៏ង្ែ់ស់្បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេច

ព្រះបរ្នា្ នមោតតេ្ សហី្ុនី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះ-

រាជាណាចពកក្្ុជា វៅេ ិ៉ នឯករាជ្យ រាជធានីភនាវំ្ញ។
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ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
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សក ្្មភា្ថានា ក់ដរឹកនាបំ្រឹទ្ធសភា ជួ្រសមំណះសណំាលជា្ួយ
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធីម្្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ថ្នា កដ់រឹកនា ំស៉-

ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញចូលរួ្ ជាកិតតេិយស

កនាុង្ិធីពបារ្្ធែួបអនុសសាេរយីវលើកទី៦៥ ថនទិវាបុណ្យឯក-

រាជ្យជាតិ ៩េចិ្ិកា ទិវាកវំណើ តថនកងវយាធ្លវែ្រភូ្និទា 

ឆ្នា ២ំ០១៨ និងអង្្ទិទាីញ្ហាជន វពកា្ព្រះរាជាធិបតី-

ភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះ-

បរ្នា្ នមោតតេ្ សហី្ុនី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរា-

ជាណាចពកក្្ុជា វៅ្ុែព្រះបរ្រាជវាងំ។

2នារវសៀលថ្ងៃទី១១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ថ្នា កដ់រឹកនា ំ

ស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញចូលរួ្ ជាកិតតេ-ិ

យសកនាុង្ិធី្ នលៃតវ់ភលៃើងជយ័ កនាុងឱកាសែួបអនុសសាេរយី

វលើកទី៦៥ ថនទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩េចិ្ិកា វពកា្ព្រះ-

រាជាធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទ

សវ្តេចព្រះបរ្នា្ នមោតតេ្ សហី្ុនី ព្រះ្ហាក្សពត

ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា វៅេ ិ៉ នឯករាជ្យ រាជធានី

ភនាវំ្ញ។

2នារវសៀលថ្ងៃទី២១ ទី២២ និងទី២៣ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៨ សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ីសាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធ-

សភា និងស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញចូលរួ្

ទស្សនា្ិធពីបណាំងទូក-ង និងបខណតេ តពបទីប កនាុងឱកាស

ព្រះរាជ្ិធីបុណ្យអុំទូក បខណតេ តពបទីប និងសំ្រះព្រះខែ 

អកអំបុក វពកា្ព្រះរាជាធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្បំផុតរបស់ព្រះ-

ករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្នា្ នមោតតេ្ សហី្ុនី 

ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា វៅខាង្ុែ

ព្រះបរ្រាជវាងំ។
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សក ្្មភា្ថានា ក់ដរឹកនាបំ្រឹទ្ធសភា ជួ្រសមំណះសណំាលជា្ួយ
ប្រជា្លរដ្ឋ និងចូលរ ួ្ ្ិធមី្្ងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨ គណៈ-

ពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា ដរឹកនាវំោយ

ឯកឧតតេ្ មទ្ ងន អនុពបធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ

វគារ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឧបាសក សាយ គរឹ្ស៊ាន បង

ពបរុសបវង្កើតរបស់សវ្តេចេបិុលវសនាភកតេ ី សាយ  ឈុ ំ 

ពបធានព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានទទួល្រណភា្កាល្ីថ្ងៃ-

វៅរ ៍ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨ កនាុងជន្ាយុ៧៨ឆ្នា  ំវោយ

វរាគាោធ វៅេតតេបទុ្េតី ស្ថិតកនាុងសងា្ក តច់តុ្ុែ ែណ្ឌ

ដូនវ្ញ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នារវសៀលថ្ងៃទី៨  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតេ្ 

មទ្ ងន អនុពបធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញដរឹកនាំ

គណៈពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភា ោកក់ព្ងផ្្ក  និងវគារ្េញិ្ញា ណ-

ក្ខន្ធ  វៅេ ិ៉ នឯករាជ្យ  កនាុងឱកាសពបារ្វា្ិធីបុណ្យែួប

អនុសសាេរយីវលើកទី៦៥ ថនទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩េចិ្ិកា  

និងទិវាកំវណើ ត ថនកងវយាធ្លវែ្ភូរ្និទា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នារវសៀលថ្ងៃទី៨  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតេ្ 

មទ្ ងន អនុពបធានទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញដរឹកនាំ

គណៈពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភា ោកក់ព្ងផ្្ក  និងវគារ្េញិ្ញា ណ-

ក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះ នមោតតេ្ សហីនុ

ព្រះ្ហាេរីក្សពត (ព្រះបរ្រតនវកាដ្ឋ) វៅខាងវកើត េ ិ៉ ន

ឯករាជ្យ រាជធានីភនាវំ្ញ៕
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គណៈក្្មការទី៦ប្រឹទ្ធសភា ចុះតា្ដានការអនុវតតេចបា្រ់
មដលទាក់ទងនរឹងវិសយ័ជាស្ត្ថកិច្ចរ្រសគ់ណៈក្្មការ មៅមេតតេប្ះវិហារ

កាល្ីថ្ងៃទី២៩  ខែតុលា  ដល់ថ្ងៃទី៣  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ំ
២០១៨ គណៈក្្ការនីតិក្ ្និងយុតតេិធ្ ៌ថនព រ្ឹទ្ធសភា 
(គណៈក្ក្ារទី៦)  ដរឹកនាវំោយឯកឧតតេ្  អ៊ុក  ្រ៊ុន
មឈឿន ពបធានគណៈក្ក្ារ បានអវញជ ើញចុរះវឈវាងយល់
អំ្ី  ការអនុេតតេចបាបន់ានា  និងការវោរះពស្យេវិាទវព្
ពប្ន័្ធតុលាការ ខដលទាកទ់ងនរឹងេស័ិយជាស្ត្ថកិច្ចរបស់
គណៈក្្ការវៅវែតតេព្រះេហិារ។

វៅកនាុងដំវណើ រវបសកក្្វនរះ  គណៈពបតិភូបានជួប
្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹងអាជាញ ធរវែតតេព្រះេហិារ  ដរឹកនាំ
វោយឯកឧតតេ្ អ៊ុន ចាន់ដា អភបិាល ថនគណៈអភ-ិ
បាលវែតតេព្រះេហិារ  វៅស្លពបជុសំ្លាវែតតេព្រះេហិារ។

ឯកឧតតេ្ អ៊ុន ចាន់ដា អភបិាល ថនគណៈអភបិាល
វែតតេព្រះេហិារ  បានសខ្តេងនូេការស្វា គ្នយ៍ាោ ងកកវ់ ត្េ  
ចវំោរះេតតេ៉នរបស់គណៈពបតិភូវលើទរឹកដីថនវែតតេព្រះេ-ិ
ហារ។ ឯកឧតតេ្បានបញ្ជ កថ់្ េតតេ៉នរបស់គណៈពបតិភូ
នាវ្លវនរះ បាន្លៃុរះបញ្្ច ំងឱ្យវ�ើញ្ីការយកចិតតេទុកោក់
ែស់្ ចវំោរះការអនុេតតេចបាបន់ានា និងការវោរះពស្យេវិាទ

វព្ពប្ន័្ធតុលាការរបស់វែតតេព្រះេហិារ  ខដលវែតតេកំ្ុង
ជួបនូេបញ្ហា ្យួចំនួន និងកំ្ ុងអនុេតតេបនតេនាវ្លបច្ចុ-
ប្បននា។

ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ្រ៊ុនមឈឿន ពបធានគណៈក្ក្ារទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភាបាន៉នពបស្សនថ៍្ ការអនុេតតេចបាប ់និងការ
វោរះពស្យេវិាទវព្ពប្ន័្ធតុលាការ  គឺជាយនតេការ្យួ
ដល៍្អ និង៉នស្រសំខាន ់ខដលអាជាញ ធរវែតតេពតរូេយកចិតតេ
ទុកោកឱ់្យបាន្ោតច់ត ់វដើ្្បខីសវាងរកដំវណារះពស្យវោយ
យុតតេធិ្ ៌និង៉នត ល៉ៃ ភា្ជូនដល់ពបជា្លរដ្ឋ និងសង្្
ទាងំ្ូល  វដើ្្បរីកសាបាននូេនីតិរដ្ឋរបស់ពបវទសជាតិផង
ខដរ។

ទនទារឹ្វនរះ  គណៈពបតិភូបានផតេល់នូេអនុស្សនល៍្អៗ 
ដល់អាជាញ ធរវែតតេ ពតរូេបនតេែិតែំអនុេតតេនច៍បាបន់ានា ខដល
បានចូលជាធរ៉ន ឱ្យកានខ់ត៉នពបសិទ្ធភា្ខ្្វទៀត 
ជា្ិវសសការវោរះពស្យេវិាទវព្ពប្ន័្ធតុលាការរបស់
អាជាញ ធរវែតតេ ពតរូេវធវាើយាោ ងណាឱ្យពសបតា្គតិយុតតេចបាប់
ឬលិែិតបទោ្ឋ ននានា ខដលពសបវៅនរឹងចបាប។់

វ្លៃៀតកនាុងឱកាសវនារះ  គណៈពបតិភូកប៏ានជព៉បជូន
អាជាញ ធរវែតតេព្រះេហិារ ឱ្យកានខ់តចបាស់អំ្ ី តួនាទី ភារកិច្ច 
និង្ុែងាររបស់ព រ្ឹទ្ធសភា  កនាុងការបវព្ើផលពបវយាជន៍
ជូនសង្្ជាតិ និងពបជា្លរដ្ឋទូទាងំពបវទសឱ្យកានខ់ត
៉នត ល៉ៃ ភា្ និងសុពករឹតយុតតេិធ្។៌

កនាុងដំវណើ រវបសកក្្វនរះ គណៈពបតិភូបានជួប្ិភាកសា
ការងារជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសាពករុង  អាជាញ ធរពករុង  សងា្ក ត់
កំ្ងព់បណាក  ្ណ្ឌ លវសវាក្្យុតតេិធ្ ៌ គណៈក្ក្ារ
សុរវិយាដ ីវៅពក្ ព្រះរាជអាជាញ  ពកឡាបញជ ី ព្្ទាងំនគរ-
បាលយុតតេធិ្៕៌

ឯកឧតតេ្ អ៊ាុក ប៊ាុនវឈឿន សំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងអាជាញ ធរវែតតេព្រះេហិារ

អាជាញ ធរចូលរួ្ កនាុង្ីធីសំវណរះសំណាល
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បករុ្សមាជិកប្រឹទ្ធសភាប្រចាភំូ្ិភាគទី៥ អម ជ្ ើញមឈវេងយល់
 និងប្រ្ូល្័ត៌មាន មៅមេតតេមក្រ កំ្ ត និងមេតតេតាមកវ

្ីថ្ងៃទី៥  រហូតដល់ថ្ងៃទី៨  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨  ពករុ្
ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី៥  ដរឹកនាវំោយឯក-

ឧតតេ្ មេៀវ ្ុត ពបធានពករុ្ និងជាអនុពបធានគណៈក្-្

ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាល និង
្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹងអាជាញ ធរវែតតេខកប កំ្ត និងវែតតេ-
តាខកេ  និងបងាហា ញស៉សភា្ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា 

នីតិកាលទី៤ ពបចាភំូ្ ភិាគទី៥ (វែតតេខកប កំ្ ត និងវែតតេ-
តាខកេ)។

កនាុងឱកាសជួប្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹងអាជាញ ធរវែតតេ
ទាងំបី ឯកឧតតេ្ មេៀវ ្ុត បានជព៉បអំ្ ីវគាលបំណង
ថនដំវណើ រវបសកក្្នាវ្លវនរះ គឺវដើ្្បវីឈវាងយល់អំ្ ី
ចំណុចខាលៃ ងំ ចំណុចវែសាយ បញ្ហា ពបឈ្ និងសំណូ្្រ 
ព្្ទាងំបងាហា ញស៉សភា្ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាំ
ភូ្ភិាគទី៥  ខដលវទើបនរឹងចូល្កកាន់្ ុែតំខណងវៅ
ព រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

វពកាយ្ីបាន្ិភាកសា និងស្តេ បវ់សចកតេីរាយការណ៍របស់

អាជាញ ធរវែតតេទាងំបីសតេី្ ីស្្ថ នភា្ទូវៅរបស់វែតតេ ការងារ
សនតេិសុែ សណាតេ បធ់ានា បស់្ធារណៈ ការផតេល់វសវាស្ធា-

រណៈ  េស័ិយកសិក្ ្េស័ិយការងារ  និងបណតេុ រះបណាតេ ល
េជិាជ ជីេៈ ការងារពគបព់គងក្្ករ នវិយាជិក សហជី្ វរាង-

ចពក សហពគាស ការងារធនធានទរឹក និងឧតុនិយ្ ការងារ
ោណិជជក្ ្តថ្លៃអគ្ិសនី ការវរៀបចំពប្ន័្ធទរឹកស្្អ ត បញ្ហា
វពគឿងវញៀន  បញ្ហា វក្ងទំវនើង  និងការវោរះពស្យេវិាទ
ដីធលៃីរចួ្ក ឯកឧតតេ្ មេៀវ ្ុត បានសខ ត្េងនូេការវកាត-

សរវសើរ និងវាយតថ្លៃែ្ស់ចវំោរះថ្នា កដ់រឹកនាវំែតតេ និងអាជាញ -
ធរពគបលំ់ោបថ់្នា ក ់ខដលបានែិតែំយកចិតតេទុកោក ់កនាុង
ការបំវ្ញនូេតួនាទី  និងភារកិច្ចយាោ ងល្អពបវសើរ  កនាុងការ
ខ្រកសាសនតេិសុែ សណាតេ បធ់ានា ប ់សុេត្ថភិា្ជូនពបជា្លរដ្ឋ 
និងបានវលើកក្្ស់ការអភេិឌ្ឍ្ូលោ្ឋ ន ឱ្យ៉នការរកី-

ចវព្ើនគួរឱ្យកតស់៉្ល់។
ជា្យួគានា វនារះ  ឯកឧតតេ្  មេៀវ  ្ុត  បានផតេល់អនុ-

ស្សនក៍នាុងការវោរះពស្យបញ្ហា ពបឈ្ទាងំឡាយ ខដល
អាជាញ ធរវែតតេនី្យួៗបានវលើកវ�ើង  គឺទា្ទារយាោ ងចា-ំ

បាចឱ់្យអាជាញ ធរពគបលំ់ោបថ់្នា ក ់ ចូលរួ្ វោរះពស្យជា-

្យួគានា   វដើ្្បឱី្យ្ូលោ្ឋ ន៉នការអភេិឌ្ឍកានខ់តល្អពប-

វសើរ។   ចំវោរះបញ្ហា ពបឈ្  និងសំណូ្្រនានាខដល
អាជាញ ធរវែតតេ ្ំុអាចវោរះពស្យបាន ពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-
សភាពបចាភំូ្ភិាគទី៥  នរឹងរាយការណ៍ជូនថ្នា កដ់រឹកនាំ
ព រ្ឹទ្ធសភា និងគណៈក៉្ធិការអចិថសនតេយ ៍វដើ្្បវីលើកអនុ-

ស្សនជ៍ព៉បដល់ពកសួងស្្ថ បន័ោក់្ ន័្ធ វធវាើការវោរះ-

ពស្យ៕

ឯកឧតតេ្ វែៀេ ្ុត ពបធានពករុ្ស៉ជកិព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី៥

អាជាញ ធរចូលរួ្ កនាុង្ីធីសំវណរះសំណាល
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គណៈក្្មការទី២ប្រឹទ្ធសភា ចូលរ ួ្ មវទិកាទមនលេឈានថាង
មលើកទី២ មៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន 

តបតា្ការអវញជ ើញរបស់  ឯកឧតតេ្  ហវេង័  មជៀនអុ ី

(Wang Yianyi) ស៉ជិកថនគណៈក៉្ធិការវសដ្ឋកិច្ច ថន

សភាពបរឹកសានវយាបាយពបជាជនចិន  (CPPCC)  ពបធាន

សហ្ន័្ធោណិជជក្ ្និងឧសសាហក្្វែតតេជឺវជៀង (Zhe-

jiang) និងជាពបធានពករុ្ហ៊ាុនហវាូតុង (FUTONG Group 

Co., Ltd) គណៈពបតិភូគណៈក្្ការវសដ្ឋកិច្ច ហិរញញា េត្ថុ
ធនាគារ និងសេនក្ ្(គណៈក្្ការទី២) ថនព រ្ឹទ្ធសភា

ដរឹកនាវំោយឯកឧតតេ្  ជា  មជដ្ឋ  ពបធានគណៈក្្ការ 

បានអវញជ ើញចូលរួ្ វេទិកាទវនលៃ្នថ្ង  (Qian Tang) 

វលើកទី២ ឆ្នា ២ំ០១៨ ចាប់្ ីថ្ងៃទី២ ដល់ទី៤ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៨  វៅទីពករុងហាងចូេ  (Hangzhou)  វែតតេជឺវជៀង 

(Zhejiang) ថនស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន។ 

វេទិកាទវនលៃ្នថ្ងវលើកទី២វនរះ  បានខចកវចញជា 

២អង្ពបជំុ រួ្ ៉ន៖

អង្ពបជំុទី១ នាថ្ងៃទី៣ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ បានពបព រ្ឹតតេ-

វៅវពកា្ពបធានបទ ដំវណើ រវឆ្្រះវៅការអភេិឌ្ឍខដល៉ន

គុណភា្ែ្ស់  (Way to High-Quality Development) 

វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ Jianqing Jiang អតីតពបធាន

ធនាគារឧសសាហក្ ្និងោណិជជក្ ្ថនពបវទសចិន និង

ជាពបធាន្ូលនិធ ិSINO-CEEF (The China-Central and

Eastern Europe Fund)។

អង្ពបជំុទី២ នាថ្ងៃទី៤ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ បានពបព រ្ឹតតេ-

វៅវពកា្ពបធានបទ ការេនិិវយាគ និងអភេិឌ្ឍនវ៍ឆ្្រះវៅ

កាន់្ ិភ្វលាក វពកា្គំនិតផតេួចវផតេើ្ផលៃួេ្យួ ខែ្សពកវាត់្ យួ 

(Global Investment and Development Under the Belt 

and Road Initiative) វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ ហវេង័  

មជៀនអីុ  ពបធានសហ្ន័្ធោណិជជក្ ្ និងឧសសាហក្្

វែតតេជឺវជៀង ពបធានសភាោណិជជក្្វែតតេជឺវជៀង និងជា

ពបធានពករុ្ហ៊ាុនហវាូតុង (FUTONG Group Co., Ltd)។  

វៅកនាុងអង្ពបជំុទី២ ឯកឧតតេ្ ជា មជដ្ឋ ពបធានគណៈ-

ក្ក្ារទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  ថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា  បាន

អវញជ ើញខ្លៃងសុនទារកថ្សតេី្ ី«កិច្ចសហពបតិបតតេកិារវលើការ

េនិិវយាគ និងស្ត្ថភា្ វពកា្គំនិតផតេួចវផតេើ្ផលៃូេ្យួ ខែ្ស-

ពកវាត់្ យួរបស់ពបវទសចិន» វោយបានវផ្តេ តសំខានវ់ៅ

វលើពបេតតេិស្សសតេ ទិដ្ឋភា្នវយាបាយ វសដ្ឋកិច្ច ហិរញញា េត្ថុ 

កិច្ចសហពបតិបតតេកិារ   និងការចូលរួ្ របស់ក្្ុជាវពកា្

គំនិតផតេួចវផតេើ្ផលៃូេ្យួ ខែ្សពកវាត់្ យួ។

ឯកឧតតេ្ ជា មជដ្ឋ បានខ្លៃងអំណរគុណចវំោរះពបវទស

ចិន  ខដល្និបានកាតប់ន្ថយទុនេនិិវយាគវៅពបវទស

ឯកឧតតេ្ ជា វជដ្ឋ វ�ើងខ ល្ៃងកនាុងអង្វេទិកាទវនលៃ្នថ្ង

ទិដ្ឋភា្ថនអង្វេទិកា
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ក្ុ្ជា កនាុងវ្លខដល៉នេបិតតេិហិរញញា េត្ថុ។ ទនទារឹ្នរឹងវនរះ 

ឯកឧតតេ្បានបងាហា ញអំ្ី លទ្ធផលថនកិច្ចសហពបតិបតតេកិារ

វសដ្ឋកិច្ច និងអំ្ ីស្្ថ នភា្ហិរញញាប្បទានសហពបតិបតតេិការ

ជា្យួនរឹងស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន (កនាុងេស័ិយស្ធា-

រណៈ)  គិតចាប់្ ីឆ្នា ២ំ០០១  ដល់ថ្ងៃទី៣០  ខែ្នីា  ឆ្នា ំ

២០១៨ ទំហំហិរញញាប្បទានសហពបតិបតតេិការ្ីរោ្ឋ ភបិាល

ថនស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន ៉នទរឹកពបាកស់រុបចំនួន 

៥.២៧៦,៤ លានដុលាលៃ រអាវ្រកិ កនាុងវនារះឥណទានស្្ប-

ទានសរុបចំនួន៤.០៥៤,៤ លានដុលាលៃ រអាវ្រកិ និងហិ-

រញញាប្បទានកនាុងពកបែណ័្ឌ ថនកិច្ចសហពបតិបតតេិការវសដ្ឋកិច្ច

និងបវច្ចកវទសចំនួនពប៉ណ១.២២១ លានដុលាលៃ រអាវ្-

រកិ គឺជាហិរញញាប្បទានឥតសំណង និងឥណទានឥតការ-

ពបាក។់  ទាងំអស់វនរះ  ្និទាននិ់យាយដល់ការេនិិវយាគ

ឯកជនរបស់ពករុ្ហ៊ាុនចិនជាវពចើនវផ្សងៗវទៀតវៅពបវទស

ក្្ុជា វកើនវ�ើងដល់ ៩.០០០លានដុលាលៃ រអាវ្រកិ។

វេទិកានាឱកាសវនារះ បានបងាហា ញឱ្យវ�ើញយាោ ងចបាស់

អំ្ ីវជាគជយ័ថនកិច្ចសហពបតិបតតេិការ  និងការេនិិវយាគ 

(ចំវណញ-ចំវណញ) រវាងពបវទសវៅតា្បវណាតេ យខែ្ស

ពកវាត់្ យួ (ផលៃូេសូពតស្ុពទ) និងស្ធារណរដ្ឋពបជា៉-

និតចិន  គឺទទលួបានផល  ចវំណញ-ចវំណញ  ឬឈនារះ-

ឈនារះ ទាងំអស់គានា  វោលគឺការអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ចរកីចវព្ើន

ទំវនើប ជីេភា្ពបជាជន្្កុ ំវ្្កើងស្្ូបរសបបាយ វោយខ្រកសា

បានបរសិ្្ថ នល្អ និងសនតេិភា្្ិភ្វលាកខ្្វទៀតផង។

ជាលទ្ធផលជាកខ់សតេង ឯកឧតត្េ  ហវេង័ មជៀនអុ ី(Wang

Yianyi)  ស៉ជិកថនគណៈក៉្ធិការវសដ្ឋកិច្ច  ថនសភា

ពបរឹកសានវយាបាយពបជាជនចិន (CPPCC)  ពបធានសហ្ន័្ធ

ោណិជជក្ ្ និងឧសសាហក្្វែតតេជឺវជៀង  ពបធានសភា

ោណិជជក្្វែតតេជឺវជៀង  និងជាពបធានពករុ្ហ៊ាុនហវាូតុង 

(FUTONG Group Co., Ltd) បានសនយានរឹងនាពំករុ្ហ៊ាុន

េនិិវយាគចំនួន៦ ថនវែតតេជឺវជៀង រួ្ ទាងំ រូបឯកឧតតេ្ផ្ទា ល់

ផង វដើ្្បខីសវាងរកឱកាសេនិិវយាគវៅក្្ុជាវលើថផទាដីចំនួន

២.០០០ហិចតា វៅវែតតេព្រះសីហនុ ឬវៅរាជធានីភនាវំ្ញ 

កនាុងអំ�ុងខែឧសភា និងខែ្ិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៩ ខាង្ុែវនរះ។

វព្្ីការចូលរួ្ កនាុងអង្វេទិកា  គណៈពបតិភូគណៈ-

ក្្ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញបំវ្ញទស្សនកិច្ចវៅ

ពករុ្ហ៊ាុនផលិតខែ្សកាបអុបទិចរបស់ពករុ្ហ៊ាុនហវាូតុង ខដល

៉នទីតាងំស្ថិតវៅទីពករុងវជៀសីុង (Jiaxing) វែតតេជឺវជៀង 

(Zhejiang) ថនស្ធារណរដ្ឋពបជា៉និតចិន៕

គណៈពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរួ្ វេទិកាទវនលៃ្នថ្ង

ឯកឧតតេ្ ជា វជដ្ឋ ទស្សនកិច្ចវៅពករុ្ហ៊ាុនផលិតខែ្សកាបអុបទិច
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សក្្មភា្គណៈក្្មការទាងំ១០ប្រឹទ្ធសភា ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំនានា
2ឯកឧតតេ្ យ៉ង់  សែម  ពបធានគណៈក្ក្ារ-

ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញជួប្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹង៖

-ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្វលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភាសតេី្ី ការ

វពតៀ្វរៀបចពំបារ្្ធ្ិធីអបអរស្ទរទិវាសិទ្ធិ្នុស្សអនតេរ-

ជាតិ១០ធនាូ ែួបវលើកទី៧០ នាថ្ងៃទី១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ 

វៅស្លពបជុំគណៈក្្ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ឯកឧតតេ្ ប៉ា ែុជាតិវងាស ពបធានគណៈក្្ការទី១

រដ្ឋសភាសតេី្ ីការវពតៀ្វរៀបចំពបារ្្ធ្ិធីអបអរស្ទរទិវា

សិទ្ធិ្នុស្សអនតេរជាត ិ១០ធនាូ ែួបវលើកទី៧០  ឆ្នា ២ំ០១៨ 

និងបញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី១២ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅស្ល

ពបជំុគណៈក្្ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ឯកឧតតេ្ ប៉ា ែុជាតិវងាស ពបធានគណៈក្ក្ារទី១

រដ្ឋសភាសតេី្ី ការវពតៀ្វរៀបចំពបារ្្ធ្ិធីអបអរស្ទរទិវា

សិទ្ធិ្នុស្សអនតេរជាតិ១០ធនាូ ែួបវលើកទី៧០ នាថ្ងៃទី១៩ ខែ

េចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅស្លពបជំុបនាទា យពសី េ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី១២  ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ ជា 

ជេដ្ឋ ពបធានគណៈក្្ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញជា

អធិបតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈក្្ការ វដើ្្បី្ ិនិត្យ

្ិភាកសាអំ្ី ការវពតៀ្ពបជំុជា្យួនរឹងតំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល 

និងការវរៀបចំវធវាើរបាយការណ៍វសចកតេីពោងចបាបស់តេី្ ីហិរញញា -

េត្ថុសព៉បក់ារពគបព់គងឆ្នា ២ំ០១៩ និងវសចកតេីពោងចបាប់

សតេី្ ីការទូទាត់្ េកិាទូវៅរបស់រដ្ឋ សព៉បក់ារពគបព់គងឆ្នា ំ

២០១៧ វៅស្លពបជុំគណៈក្្ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ទី  បូរ៉ាែីុ  ពបធានគណៈក្្ការ

ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុ៖

-ថផទាកនាុងគណៈក្្ការ  វដើ្្បី្ ិនិត្យរបាយការណ៍សតេី្ ី
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 ការទទួលពាក្យ្រណតេរឹ ង

2កនាុងអ�ុំងខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨វនរះ ព រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលោក្យបណតេរឹ ងចំនួន ២ករណី វធវាើោក្យបណតេរឹ ងវចញ

វៅពកសួង វែតតេ និងស្្ថ បន័ោក់្ ន័្ធចំនួន ៦ករណី ព្្ទាងំកំ្ ុង្ិនិត្យសិកសាចំនួន ៤ករណី វធវាើលិែិតរលំរឹក និងជំរុញ

ការវោរះពស្យោក្យបណតេរឹ ងចំនួន ១ករណី វ ល្ៃើយតបវៅ ្៉ច ស់បណតេរឹ ងចំនួន ១៥ករណី និងទទួលឯកស្រោក្យបណតេរឹ ង

្ីពកសួង ស្្ថ បន័ ខដលច្លៃងជូន្កព រ្ឹទ្ធសភាពជាបចំនួន ១៤ករណី៕ 

លទ្ធផលការចុរះបំវ្ញវបសកក្សិ្កសាវឈវាងយល់អំ្  ី

ការអនុេតតេចបាបអ់វនាតេ ពបវេសន ៍និងការផ្ស្វាផសាយ្ត័៌៉ ន 

វៅវែតតេព្រះេហិារ និងបញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា 

ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅស្លពបជុំគណៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថផទាកនាុងគណៈក្្ការ  វដើ្្បី្ ិនិត្យការងារថផទាកនាុងរបស់

គណៈក្ក្ារ  និងបញ្ហា វផ្សងៗ  នាថ្ងៃទី៨  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ំ

២០១៨ វៅស្លពបជុំគណៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

-សតេី្ ី ការវពតៀ្វរៀបចំដំវណើ រទស្សនកិច្ចសិកសាវៅ

ព រ្ឹទ្ធសភាបារាងំ នាថ្ងៃទី១  និងថ្ងៃទី៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ 

វៅស្លពបជុំគណៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ អ៊ុក 

ប៊ុន  ជឈ ឿន ពបធានគណៈក្ក្ារទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អវញជ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈក្្ការ វដើ្្បី

្ិនិត្យ្ិភាកសាអំ្ី ការចុរះវបសកក្្វៅវែតតេព្រះេហិារ និង

បញ្ហា វផ្សងៗ វៅស្លពបជុំគណៈក្្ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ ម៉ម 

ប៊ុននាង  ពបធានគណៈក្្ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញជ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុថផទាកនាុងគណៈក្្ការ 

វដើ្្បី្ ិនិត្យ និងសវព្ចវលើរបាយការណ៍សតេី្ ីសក្្ភា្

ការងារ និងរបាយការណ៍្េកិារបស់គណៈក្្ការពបចា-ំ

ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅស្លពបជុំគណៈក្្ការទី១០ 

ព រ្ឹទ្ធសភា៕
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សក្្មភា្សមាជិកប្រឹទ្ធសភា ្រំម្ញការងារមៅតា្ភូ្ិភាគទាងំ៨

2នាថ្ងៃទី៤ ខែ េចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ យៃង់ 

មស្ ពបធានគណៈក្្ការទី១ ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ

ជួបពបជំុជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសាសងា្ក ត ់ វៅពករុងពកវចរះ 

វែតតេពកវចរះ។

2ឯកឧតតេ្  ្ៃុង  ឫទ្ធី  ពបធានគណៈក្្ការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖                               

-ចុរះសួរសុែទុក្ខក្្ករ ព្្ទាងំ្ិនិត្យច ្៉ក របខនលៃសរ-ី

រាង្ ោសំព៉បផ្់តផ្់ងក់្្ករ វៅភនាខំសនដី ពសរុកសំវរាង-

ទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចុរះ្ិនិត្យវ្ើលពករុ្ការងារពប្ូលទិញខផលៃស្វា យ្ី
ពបជា្លរដ្ឋចំនួន៩.២០០គី�ូពកា្  វដើ្្បនីាវំចញវៅ

ទីពករុងបាោ រសី ពបវទសបារាងំ និងពបវទសរុស្ុស ីព្្ទាងំខចក-

ចាយ្យួចំខណកវៅកានទី់ផសារសហគ្នអឺ៍រ ោុប វៅពសរុក

ពតាកំក ់វែតតេតាខកេ នាថ្ងៃទី២ ទី៦ ទី៩ និងទី១៦ ខែេចិ្ិកា 

ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ដរឹកនាពំករុ្អនាកជំនាញបវច្ចកវទស ចុរះ្ិនិត្យវ្ើលការ-

ងារជួសជុលផលៃូេចូលេតតេឫទ្ធីរតនារា្ និងជីកស្តេ រពសរះទរឹក 

ព្្ទាងំវរៀបចំទីតាងំស្ងសងកុ់ដិ្្្្ី ពបវគនព្រះសង្

១ែនាង ៉នទំហំ១៨X៧ខ្ោពត វៅ�ុខំកេផុស ពសរុកសទារឹង-

ហាេ  វែតតេព្រះសីហនុ  នាថ្ងៃទី៣  និងទី១០  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ំ

២០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ

ខដលកំ្ ុងសព៉លកូន វៅគលៃនីិកកំ្ ងខ់ផឧកញាោ ្ោុង ខកេ

ផុស ស្ថិតកនាុង�ុខំកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ វែតតេព្រះសីហនុ 

នាថ្ងៃទី១៧ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-បដិសណា្ឋ រកិច្ចទទួលពបតិភូពករុ្ពបរឹកសារាជធានី វែតតេ

ចំនួន៧០រូប អវញជ ើញ្កវធវាើទស្សនកិច្ចសិកសាវឈវាងយល់

អំ្ីការអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច កសិក្ ្កសិ-ឧសសាហ៍ក្្ វៅ

តំបនអ់ភេិឌ្ឍនក៍ំ្ងខ់ផឧកញាោ ្ោុង ស្ថិតកនាុង�ុខំកេផុស ពសរុក

សទារឹងហាេ វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី១៧ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចុរះសួរសុែទុក្ខក្្ករ ព្្ទាងំចុរះ្ិនិត្យវ្ើលសក្្-

ភា្ស្្ថ បនាផលៃូេ  ហ៊ាុន  ខសន  ខកេផុស  ចាកព់កាលវ្ស៊ាូ 

DBST បនតេពបខេង៣គី�ូខ្ោពត កនាុងគវព៉ងទី៣ ឆ្នា ២ំ០១៨

របស់ពកសួងអភេិឌ្ឍនជ៍នបទ វៅ�ំុខកេផុស ពសរុកសទារឹង-

ហាេ វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៤ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ទទួលបដិសណា្ឋ រកិច្ចពករុ្ពគរូវ្ទ្យស្័ពគចិតតេ ្ក្ី

ពបវទសសិងហាបុរ ីវដើ្្បជីួយ�្ិនិត្យ និង្យាបាលជំងឺជូនពបជា-

្លរដ្ឋវោយឥតគិតថ្លៃ វៅ�ុខំកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ 

វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ទទួលបដិសណា្ឋ រកិច្ចពបតិភូអនាកេនិិវយាគទុនជនជាតិ

ជបោុន្យួពករុ្ ចុរះ្ិនិត្យវ្ើលការស្ងសងទី់លានពបណាំង

រ្យនតេ វៅ�ុខំសនដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នា
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ថ្ងៃទី១៣ និងទី២៣ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា និងទី៣ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨

វលាកជំទាេ ទី ្ូរោៃ សុ ីពបធានគណៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បានអវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្-

ពបរឹកសា�ំុថពជលាស់ ពសរុក្ញាឮ វែតតេកណាតេ ល ។     

2ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ្រ៊ុនមឈឿន ពបធានគណៈក្-្

ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញជ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសាពសរុកត្ូបង-

�ុ្សំតេី្ី ការអនុេតតេវគាលនវយាបាយេ ិ្ ជ្ការ និងេសិហ-

្ជ្ការវៅថ្នា កវ់ពកា្ជាតិ ការអនុេតតេវគាលនវយាបាយ

ភូ្ -ិ�ុំ៉ នសុេត្ថភិា្ វៅវែតតេត្ូបង�្ុ ំនាថ្ងៃទី៣ ខែេចិ្ិកា

ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ដខងហាអង្កឋនិទាន វៅវេរពបវគនព្រះសង្គងច់ាពំ្រះ-

េសសា វៅេតតេហត្ថិេនារា្កតេុល (វៅេតតេកតេុល) ស្ថិតកនាុង�ុំ-

ទនលៃូង ពសរុកវ្្ត ់វែតតេត្ូបង�្ុ ំនាថ្ងៃទី១៨ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៨។

2នាថ្ងៃទី២៦  ខែតុលា  និងថ្ងៃទី១៤  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ំ

២០១៨ ឯកឧតដេ្ ្ៃុ្ ជរឹ្ហ៊ុយ ពបធានគណៈក្ក្ារ

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាល  និង

សួរសុែទុក្ខពករុ្ពបរឹកសាសងា្ក តវ់ចា្វៅទី៣  និងសងា្ក ត់

កាកាប វៅែណ្ឌ វោធិ៍ខសនជយ័ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2ឯកឧតតេ្ ្ៃ្ ្រ៊ុននាង ពបធានគណៈក្្ការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ជួបសំវណរះណាល  សួរសុែទុក្ខពករុ្ពបរឹកសា�ំុវគាក-

ពតប ់និងវឈវាងយល់អំ្ ី ការអនុេតតេវគាលនវយាបាយភូ្ -ិ

�ុំ៉ នសុេត្ថិភា្ ការអភេិឌ្ឍ្ូលោ្ឋ ន និងបញ្ហា ពបឈ្

នានា ព្្ទាងំចុរះ្ិនិត្យការោ្ឋ នស្ងសងផ់លៃូេចំនួន២ខែ្ស 

វោយផលៃូេទី១  ៉នបវណាតេ យ៨៦ខ្ោពត  ទទរឹង៣,៥ខ្ោពត 

ចាកវ់បតុង កព៉ស់១តរឹក វៅកនាុងភូ្ ចិារ និងផលៃូេទី២ ៉ន

បវណាតេ យ២.០៨០ខ្ោពត ទទរឹង៤ខ្ោពត ពកាល្្្ុចិ កព៉ស់

១តរឹក  ស្ថិតកនាុង�ុវំគាកពតប ់ ពសរុកកណាតេ លសទារឹង  វែតតេ

កណាតេ ល នាថ្ងៃទី១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងវលើកទរឹកចិតតេដល់ពករុ្កីឡា-

ករពបណាំងទូក-ង វ្្រះ វគឿន ស វតវជាខសនជយ័បារ្ី
ខព្កដូង វៅេតតេសិរដីីដុរះ (វៅេតតេខព្កដូង) ព្្ទាងំចុរះ

្ិនិត្យការកស្ងផលៃូេ្យួខែ្ស ៉នបវណាតេ យ ១.៥០៥ខ្ោពត 
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ទទរឹង៤ខ្ោពត ពកាល្្្ចិកព៉ស់១តរឹក ស្ថិតកនាុង�ុំកំ្ ង-់

ស្វា យ ពសរុកវកៀនស្វា យ វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី១៦ ខែ

េចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

2នាថ្ងៃទី១២ ខែេច្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ ឈនួ 

មេង  អនុពបធានគណៈក្ក្ារទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញជ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្

ចំណុរះទូក-ង របស់�ុំអង្រអង្ ពសរុកោ្ជរ វែតតេថព្ខេង។

2ឯកឧតតេ្ ចាន់ ណាមរ ៃត អនុពបធានគណៈក្-្

ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ 

ព្្ទាងំអវញជ ើញចូលរួ្ ពបជំុ្ិភាកសាការងារ និងស្តេ ប់

របាយការណ៍របស់ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ វៅ�ុំស៊ាុង ពសរុកសំ�ូត 

វែតតេបាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី១៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨  ។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ 

ព្្ទាងំចុរះ្ិនិត្យវ្ើលការោ្ឋ នជួសជុលផលៃូេ  កនាុងភូ្ ិ
កណាតេ លខពសរាជ និងភូ្ចិ ្៉ក រវចក ពបខេង២គី�ូខ្ោពត វៅ

�ុំស៊ាុង ពសរុកសំ�ូត វែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី១៧ ខែេចិ្ិកា 

ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ បុណ្យកឋនិទានជា្យួនរឹងពបជា្លរដ្ឋ  វៅ

េតតេស៊ាុង ស្ថិតកនាុង�ុំស៊ាុង ពសរុកសំ�ូត វែតតេបាតដំ់បង នា

ថ្ងៃទី១៨ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី៣ និងទី១១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្

ឈតិ គរឹ្យត អនុពបធានគណៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 

បានអវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា-

�ុំ វៅពសរុកវការះសូទិន វែតតេកំ្ងច់ា្។ 

2នាថ្ងៃទី៤  និងទី១៧-១៨  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨ 

ឯកឧតតេ្ អាយ េន អនុពបធានគណៈក្្ការទី៦ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បានអវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខ

ពបជា្លរដ្ឋ  ពករុ្ពបរឹកសាចំនួន២�ុំ  វៅពករុងវែ្រភូ្ និទា

វៅវែតតេវការះកុង។

2ឯកឧតដេ្ មាៃ ន់ មឈឿន អនុពបធានគណៈក្-្

ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីពករុងោលី  និង្ិធីបុណ្យកឋនិទានដខងហា

វៅវេរពបវគនព្រះសង្ខដលគងវ់ៅេតតេព្រះបារ្ ីេង្កដ្ឋបូរ-ី

កបិលភស័ដេុ  ស្ថិតកនាុងសងា្ក តទ់រឹកថ្លៃ   ែណ្ឌ ខសនសុែ  រាជ-

ធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីដខងហាអង្កឋនិទាន វៅពបវគនព្រះសង្

គងវ់ៅេតតេព្រះឥនទាវកាសី  ស្ថិតកនាុងវែតតេកំ្ងច់ា្  នាថ្ងៃទី

១១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុងវេទិកាផ្ស្វាផសាយ និង្ិវពគារះវយាបល់របស់

ពករុ្ពបរឹកសារាជធានីភនាវំ្ញអាណតតេិទី២ ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅទី-

ធាលៃ ្ុែស្លាែណ្ឌ ៉នជយ័ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៣១ 

ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុងវេទិកាផ្ស្វាផសាយ និង្ិវពគារះវយាបល់ជា-
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្យួនរឹងអភបិាលែណ្ឌ  វៅសងា្ក ត ់វ្ភូ្ ិនិងពបជា្ល-

រដ្ឋសរុបចំនួន៥៧៧នាក ់វៅែណ្ឌ ខសនសុែ រាជធានី-

ភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៣ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2ឯកឧតតេ្ មហ្ េន អនុពបធានគណៈក្្ការ-

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញជ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យកឋនិទាន  វៅស្លាភូ្និទារដ្ឋ-

បាល រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី២ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យកឋនិទាន វៅេតតេវាងំចាស់ ស្ថិតកនាុង

ពសរុកឧដុង្ វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យកឋនិទាន វៅេតតេកវណាតេ លដំុ ស្ថិត

កនាុងពករុងចបារ្ន វែតតេកំ្ងស់្ឺថ្ងៃទី១០ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីបុណ្យអុំទូក ខដលពបារ្្ធវធវាើ
វ�ើងវៅដងសទារឹងខព្កវតានា ត   ស្ថិតកនាុងសងា្ក តស់្វា យពកវាន ់

ពករុងចបារ្ន វែតតេកំ្ ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

2នាថ្ងៃទី១៨ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ គិន 

មណត  វលខាធិការគណៈក្ក្ារទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញជ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យកឋនិទាន  វៅេតតេវោធិនាគ-

រាជ ស្ថិតកនាុង�ុំរវ្ញ ពសរុកវការះអខណតេ ត វែតតេតាខកេ។

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែេចិ្ិកា ឯកឧតតេ្ ជុំ វង វលខា-

ធិការគណៈក្្ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញជួបសំវណរះ-

សំណាល សួរសុែទុក្ខ និងនាយំកអវំណាយខចកជូនពបជា-

្លរដ្ឋ វៅពសរុកគង្ិសី វែតតេកំ្ងស់្ឺ។

2នាថ្ងៃទី៤ និងទី១០ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ 

ឆាយ វណាណា  វលខាធិការគណៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា  

បានអវញជ ើញជួបសំសវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា-

�ុំ វៅពសរុកវ្្ត ់វែតតេត្ូបង�្ុ។ំ 

2នាថ្ងៃទី១៨-២៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ 

ថុង  ចន ់ ស៉ជិកគណៈក្្ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ

វៅតា្បណាតេ ពសរុកនានា កនាុងវែតតេវការះកុង។

2នាថ្ងៃទី២ ខែេចិិ្កា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ បចរឹង 

គរឹ្បស៊ាន  ស៉ជិកគណៈក្ក្ារទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញជ ើញជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខ ព្្ទាងំ

នាយំក្េកិា  និងស ្៉ភ ររបស់កាកបាទពកហ្ខចកជូន

ពបជា្លរដ្ឋខដលរងវពគារះវោយស្រវភលៃើងវ្រះផទារះ  វៅ�ុំ

ព្រះអណតេូ ង ពសរុកសទារឹងពតង ់វែតតេកំ្ងច់ា្។

2ឯកឧតតេ្  ល ី សារ ី ស៉ជិកគណៈក្្ការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖ 

-ជួបសំវណរះសំណាល  និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ 

វៅភូ្បិរឹងតាវរាង �ុថំព្�ុ្ ំពសរុកទរឹកឈូ វែតតេកំ្ត នាថ្ងៃ-

ទី២៦ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ 

ព្្ទាងំជួប្ិភាកសាការងារជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ សងា្ក ត ់

វដើ្្បវីឈវាងយល់អំ្ ី បញ្ហា ពបឈ្ និងសំណូ្្រនានា

វៅភូ្ពិតោងំរវៅ �ំុខព្កវតានា ត ពសរុកទរឹកឈូ វែតតេកំ្ត 

នាថ្ងៃទី១៥ និង ទី១៧ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ចុរះសួរសុែទុក្ខពបជា្លរដ្ឋ ខដលកំ្ ុងសព៉ក្យា-

បាលជំងឺ វៅ្នទាីរវ្ទ្យបខង្អកវែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី១៦ ខែ

េចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី២៧  េចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតេ្  សត 

ណាឌី ស៉ជិកគណៈក្ក្ារទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ

ចូលរួ្ ជា្យួនរឹងពករុ្ពគរូវ្ទ្យស្័ពគចិតតេបារាងំ ចុរះ្ិនិត្យ

្យាបាលជំងឺជូនពបជា្លរដ្ឋ  វៅសងា្ក តទ់រឹកេលិ  ពករុង

វសៀ្រាប វែតតេវសៀ្រាប ។

2វលាកជំទាេ ឃនួ ឃនុឌី ស៉ជិកាគណៈក្-្

ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖  

-ជាអធិបតីកនាុង្ិធីវបើកបវេសនកាលឆ្នា សិំកសា្្ី២០១៨-
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២០១៩ វៅេទិយាល័យទួលក្បលិ ស្ថិតកនាុង�ុំកំ្ ងស់្វា យ 

ពសរុកកំ្ ងស់្វា យ  វែតតេកំ្ ងធ់ំ  នាថ្ងៃទី១  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ំ

២០១៨។

-ចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីបុណ្យអុំទូក  និងបខណតេ ត-

ពបទីប  វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្បណ្ឌិ ត  ងួន  ញុលិ 

អនុពបធានទី១រដ្ឋសភា  វៅពករុងសទារឹងខសន  វែតតេកំ្ងធ់ំ 

្ីថ្ងៃទី៣-៤ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុកំ្ ង-់

ស្វា យ ពសរុកកំ្ ងស់្វា យ វែតតេកំ្ ងធ់ំ នាថ្ងៃទី១១ ខែេចិ្ិកា 

ឆ្នា ២ំ០១៨។

2ឯកឧតតេ្ អ៊ុក គង ់ស៉ជិកគណៈក្្ការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងបងប្អូនពបជា្លរដ្ឋ

វៅពសរុកសំ�ូត  វែតតេបាតដ់ំបង  នាថ្ងៃទី៥  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ំ

២០១៨។

-ចុរះ្ិនិត្យការស្ងសងស់្លា�ុំតាស្ញ  និងជួប

សំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងនគរបាលបោុសតេិ៍�ុំតាស្ញ 

អំ្ី វគាលនវយាបាយភូ្ ិ�ុំ៉ នសុេត្ថិភា្ វៅ�ុំតាស្ញ

ពសរុកសំ�ូត វែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចុរះ្ិនិត្យការស្ងសងអ់វនតេវាសិកោ្ឋ នសព៉បសិ់ស្ស

ស្នា កវ់ៅកនាុងេទិយាល័យសំ�ូត ស្ថិតកនាុង�ុំតាស្ញ ពសរុក-

សំ�ូត វែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងតាជី យាយជី ព្រះពគរូ-

អនុគណ និងគណៈក្ក្ារស្ងសងព់្រះេហិារ េតតេតាស្ញ-

ចាស់  ព្្ទាងំ្ិនិត្យទីតាងំជួសជុល  និងស្ងសងផ់លៃូេ

ពបខេង២.៥០០ខ្ោពត វៅ�ុំតាស្ញ ពសរុកសំ�ូត វែតតេ

បាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី១០ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងវលាកពគរូ អនាកពគរូអំ្ី 

តួនាទីដថ៏្លៃថ្លៃ របស់ពគរូបវពងៀន វៅអនុេទិយាល័យខពសអណតេូ ង 

�ុំសំ�ូត ពសរុកសំ�ូត វែតតេបាតដំ់បង នាថ្ងៃទី១៧ ខែេចិ្ិកា

ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ  និង

ពបធានបោុសតេិ៍នគរបាល�ុំតាស្ញអំ្ី  វគាលនវយាបាយ 

ភូ្ ិ�ុំ៉ នសុេត្ថិភា្ វៅ�ុំតាស្ញ ពសរុកសំ�ូត វែតតេ

បាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី១៨ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ មទ្ 

យទុ្ធ ីស៉ជិកគណៈក្្ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ

ចូលរួ្ កនាុង្ិធីវបើកបវេសនកាលឆ្នា សិំកសា២០១៨-២០១៩

វៅអនុេទិយាល័យ្ងទរឹក  ស្ថិតក្ុងភូ្រិវនស  �ំុ្ងទរឹក 

ពសរុកដំណាកច់វង្អើរ វែតតេខកប៕
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សក្្មភា្សមាជិកប្រឹទ្ធសភា ចូលរ ួ្ កនាងុ្ិធីម្្ងៗ

2នាថ្ងៃទី៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ស៉ជិក ស៉ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភាចំនួន១៧រូប បានអវញជ ើញចូលរួ្ សិកា្ខ ស្លា

សតេី្ ី ការសិកសាវឈវាងយល់អំ្ ីវសចកតេីពោងចបាបស់តេី្ី 

ហិរញញា េត្ថុសព៉បក់ារពគបព់គងឆ្នា ២ំ០១៩ វពកា្អធិបតី-

ភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់សវ្តេចអគ្្ហា្ញាចពកី  មហង 

សរំនិ  ពបធានរដ្ឋសភា  ថនព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា  វៅ

េ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី៣១  ខែតុលា  ឆ្នា ២ំ០១៨ វលាកជំទាេ 

ទី  ្ូរោៃ សុ ី ពបធានគណៈក្្ការទី៥  ឯកឧតតេ្  ្ៃ្ 

្រ៊ុននាង  ពបធានគណៈក្ក្ារទី១០  ឯកឧតតេ្  បរាក់ 

ចំមរ ើន  អនុពបធានគណៈក្ក្ារទី៨  និងឯកឧតតេ្  អន 

ស៊ុំ វលខាធិការគណៈក្្ការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ

ចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹង

បងប្អូនក្ក្រនិវយាជិត វពកា្អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់

សវ្តេចអគ្្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន នាយករដ្ឋ

្សនតេ ីថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា វៅផលៃូេជាតិវលែ៦អា ភូ្ិ

កណាតេ ល �ុខំព្កអញ្្ច ញ ពសរុក្ុែកំ្ូល វែតតេកណាតេ ល។

2ឯកឧតតេ្  ជា  មជដ្ឋ  ពបធានគណៈក្្ការទី២

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-សួរសុែទុក្ខវលាកជំទាេ ឱ សេុុ្ ស៉ជិកាគណៈ-

ក្ក្ារទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំង ឺវៅ

វគហោ្ឋ ន ស្ថិតកនាុងភូ្ �ិឥដ្ឋ ពករុងព្រះេហិារ វែតតេព្រះេហិារ 

នាថ្ងៃទី១០ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-វគារ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឧបាសិកា  មហង  យអូុី្

ត៉េ យបវង្កើតរបស់វលាក ឯក កសុានតេរទិ្ធ ស៉ជិកពករុ្-

ពបរឹកសាសងា្ក តផ់សារវដើ្គរ វៅវគហោ្ឋ នថនស្ ស្ថិតកនាុង

សងា្ក តផ់សារ្្ី៣ ែណ្ឌ ដូនវ្ញ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី

២៥ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីបុណ្យែួបវលើកទី៩៥ ថន

ស្ធារណរដ្ឋតួកគី  វៅសណា្ឋ គារ�ឺរ ោូយាោ ល់  រាជធានី-

ភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2ឯកឧតតេ្  ្ៃុង  ឫទ្ធី  ពបធានគណៈក្្ការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖     
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-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យ និងដខងហាអង្កឋនិទាន វៅេតតេ

ឫទ្ធីរតនារា្ (វៅេតតេខកេផុស) នាថ្ងៃទី១0 និងទី១១ ខែ

េច្ិិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យកឋនិទាន វៅេតតេភូ្ ិ្ ្ ីស្ថិតកនាុង

�ុខំបកចាន ពសរុកអង្សនាួល វែតតេកណាតេ ល នាថ្ងៃទី១៨ ខែ

េច្ិិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ចូលរួ្ ្ិធីបូជាស្យុេជន ្រុិល យទុ្ធ អាយុ២៣ឆ្នា  ំ

ខដលបានទទួល្រណភា្វោយស្រវពគារះថ្នា កច់រាចរណ៍ 

វៅេតតេឫទ្ធរីតនារា្ ស្ថិតកនាុង�ុខំកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ 

វែតតេព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៣ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2វលាកជំទាេ  មាន  សអំាន  ពបធានគណៈក្-្

ការទី៨ និងវលាកជំទាេ សុរឹង សុយីតុ វលខាធិការគណៈ-

ក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីសំវណរះសំណាល និង្ិភាកសាការងារ

រវាងគណៈពបតិភូវេៀតណា្ ដរឹកនាវំោយវលាកជំទាេ 

មបតឿង ធី ម ៃ្ ស៉ជិកការយិាល័យនវយាបាយ្ជ្ិ្ បក្ស 

វលខា្ជ្ិ្ បក្ស និងជាពបធានគណៈចលនា្ហាជន

្ជ្ិ្ បក្សកុ្ុ្យនីសតេវេៀតណា្ ជា្យួនរឹងអាជាញ ធរវែតតេ

វសៀ្រាប វៅស្លាវែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា 

ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជូនដំវណើ រគណៈពបតិភូវេៀតណា្ដរឹកនាវំោយវលាក-

ជំទាេ មបតឿង ធី ម ៃ្ ស៉ជិកការយិាល័យនវយាបាយ

្ជ្ិ្ បក្ស វលខា្ជ្ិ្ បក្ស និងជាពបធានគណៈចលនា

្ហាជន្ជ្ិ្ បក្សកុ្ុ្យនីសតេវេៀតណា្  វធវាើ៉តុភូ្-ិ

និេតតេវៅពបវទសវេៀតណា្េញិ  វៅអាកាសយានោ្ឋ ន

អនតេរជាតិវសៀ្រាប វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា 

ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី១២ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ ឈនួ 

មេង អនុពបធាន និងឯកឧតដេ្ សេុ យត ស៉ជិក

គណៈក្្ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិធី

បំខបកកំណតព់តាឯតទគ្ក្្ទូក-ង ខេងជាងវគវលើ្ិភ្-

វលាក និងការពបណាំងទូក វពកា្អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់

របស់សវ្ដេចពកឡាវហា្ ស មេង ឧបនាយករដ្ឋ្សនដេ ី

រដ្្ឋ សនដេីពកសួង្ហាថផទា វៅពសរុកោ្រ វែតតេថព្ខេង។

2ឯកឧតតេ្  ចាន់  ណាមរ ៃត   អនុពបធានគណៈ-

ក្្ការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញជ ើញ៖
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-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុ្ិភាកសាវរៀបចំែលៃរឹ្ស្រសព៉បកិ់ច្ច

ពបជំុពបចាឆំ្នា វំលើកទី២៧ ថនវេទិកាសភាអាសីុ-បាោ សីុហវាិក 

(APPF) វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ ហ៊ុន មាៃ នី ពបធាន

គណៈក្្ការទី៧រដ្ឋសភា និងពបធានពករុ្ការងារទទួល

បនទាុកេស័ិយនវយាបាយ និងសនតេិសុែ ថនកិច្ចពបជំុពបចាឆំ្នា ំ

វលើកទី២៧ របស់វេទិកាសភាអាសីុ-បាោ សីុហវាិក(APPF) វៅ

ស្លសននាិសីទបនាទា យពសី េ ិ៉ នរដ្ឋសភា នាថ្ងៃទី១ ខែ

េច្ិិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីវធវាើបទបងាហា ញសតេី្ ី“សនតេិសុែតា្ពប្ន័្ធ

អុីនធឺខណត Cyber Security” វពកា្អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្

របស់សវ្តេចអគ្្ហា្ញាចពកី មហង សរំនិ ពបធាន

រដ្ឋសភា វៅស្លសននាិសីទបនាទា យពសី េ ិ៉ នរដ្ឋសភា នា

ថ្ងៃទី៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2ឯកឧតដេ្ មាៃ ន់ មឈឿន អនុពបធានគណៈក្-្

ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ោកក់ព្ងផ្្ក  និងវគារ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្វលាកតា

ព រ្ឹទា្ធ ចារ្យសិល្បៈភរិ្្យវវាហារ បរាជ្ញ ឈនួ េរីសិល្បៈ- 

ករបុរាណខែ្រចាបុីដងខេង វៅេតតេបទុ្េតី ស្ថិតកនាុងសងា្ក ត់

ចតុ្ុែ ែណ្ឌ ដូនវ្ញ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី១៧ ខែ

េច្ិិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-សួរសុែទុក្ខឯកឧតដេ្ ្ន សគូី្ អគ្វលខាធិការរង

ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ ុងសព៉ក្យាបាលជំង ឺវៅ្នទារីវ្ទ្យ

កាល់ខ្ោពត  រាជធានីភនាវំ្ញ  នាថ្ងៃទី១៧  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ំ

២០១៨។

-ោកក់ព្ងផ្្ក  និងវគារ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្្ហាឧបាសិកា 

ល ីគរឹ្អូន ៉តាវកក្របស់ឯកឧតតេ្ ឌិត ្ន្ី ខដលបាន

ទទួល្រណភា្ កនាុងជន្ាយុ៨៨ឆ្នា  ំវោយវរាគាោធ វៅ

សងា្ក តព់សរះចក ែណ្ឌ ដូនវ្ញ រាជធានីភនាវំ្ញ នាថ្ងៃទី

២២ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2ឯកឧតតេ្ ម្ៃន សុផីាន ់អនុពបធានគណៈក្-្

ការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុ្ិភាកសាការងារោក់្ ន័្ធនរឹងការ

វរៀបចំកិច្ចពបជំុពបចាឆំ្នា វំលើកទី២៧ របស់វេទិកាសភាអាសីុ-

បាោ សីុហវាិក (APPF) វៅស្លសននាិសីទបនាទា យពសី េ ិ៉ ន

រដ្ឋសភា នាថ្ងៃទី៥ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុពបចាឆំ្នា វំលើកទី២៧ របស់វេទិកា

សភាអាសីុ-បាោ សីុហវាិក (APPF) វៅវែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី

១០-១២ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី៥  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតេ្  គិន 

មណត  វលខាធិការគណៈក្្ការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញជ ើញចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជា

្យួនរឹងបងប្អូនក្ក្រនិវយាជិត វពកា្អធិបតីភា្ដែ៏្ង-់
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ែ្ស់របស់សវ្តេចអគ្្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន

នាយករដ្ឋ្សនតេ ីថនព្រះរាជាណាចពកក្្ុជា វៅជាប់្ ជ្-

្ណ្ឌ លស្លាកីឡាបាល់ទាតជ់ាតិ ពសរុកបាទី វែតតេតាខកេ។

2ឯកឧតតេ្ ជុំ វង វលខាធិការគណៈក្្ការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យកឋនិទាន ជា្យួនរឹងពបជា្លរដ្ឋ 

វៅេតតេវតជរះភនាពំសង ់ស្ថិតកនាុង�ុពំសង ់ពសរុកគង្ិសី និងេតតេ

រលំាង្ូល ពសរុកសំវរាងទង វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី២ ទី៩ 

ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។   

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យកឋនិទាន ជា្យួនរឹងពបជា្លរដ្ឋ 

និងបាននាយំកអំវណាយវៅខចកជូនពបជា្លរដ្ឋ ខដល

៉នជីេភា្ែវារះខាតចំនួន១១ពគរួស្រ វៅេតតេទ័្ ៉នជយ័ 

ស្ថិតកនាុង�ុំសតេុក ពសរុកគង្ិសី វែតតេកំ្ងស់្ឺ នាថ្ងៃទី១៧ 

ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី២៦  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតេ្  ជុំ 

វង  វលខាធិការគណៈក្្ការទី៣  និងវលាកជំទាេ  សុ ី

វណណា ថា  ស៉ជិកាគណៈក្ក្ារទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញជ ើញចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីសវ៉្ធផ្ស្វាផសាយ

វសៀេវៅសតេី្ ី«ការតស៊ាូរបស់ពបជាជន៖ ក្្ុជារស់វ�ើង

េញិ» វៅេ ិ៉ នរដ្ឋសភា។

2ឯកឧតតេ្ អន ស៊ុំ វលខាធិការគណៈក្ក្ារទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីវបើកការពបណាំងទូក  វពកា្អធិបតីភា្

ឯកឧតតេ្ សនួ ្រវរ អភបិាល ថនគណៈអភបិាលវែតតេ

បនាទា យ៉នជយ័ វៅដងសទារឹងសិរវីស្ភណ័ វែតតេបនាទា យ-

៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១៤ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបិទការពបណាំងទូក វពកា្អធិបតីភា្

ឯកឧតតេ្ មក គរឹ្យៃ ន ឧបនាយករដ្្ឋ សនដេ ីវៅដងសទារឹង

សិរវីស្ភណ័ វែតតេបនាទា យ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១៥ ខែេចិ្ិកា 

ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

2នាថ ង្ៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ គរឹ្ ធា 

វលខាធិការគណៈក្ក្ារទី៦ និងឯកឧតតេ្ ឡាន់ ឆន 

វលខាធិការគណៈក្ក្ារទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ

ចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីពបណាំងទូកពបថ្ណីខានា តអនតេរ-

ជាតិ វពកា្អធិបតីភា្វលាកជំទាេកិតតេិសង្ហបណ្ឌិ ត ម្ៃន 

សអំន  ឧបនាយករដ្្ឋ សនតេី  រដ្ឋ្សនតេីពកសួងទំនាកទ់ំនង

ជា្យួរដ្ឋសភា ព រ្ឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច វៅទវនលៃថេ ោវគា 

ស្ថិតកនាុងពករុងស្វា យវរៀង វែតតេស្វា យវរៀង។

2ឯកឧតតេ្ ឡាន់ ឆន វលខាធិការគណៈក្្ការ

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីពបកាសចូលកានត់ំខណង

ឯកឧតតេ្ ជា្ ច័ន្មសាភ័ណ ជាអភបិាល ថនគណៈ-

អភបិាលវែតតេត្ូបង�្ុ  ំវពកា្អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់

សវ្តេចពកឡាវហា្ ស មេង ឧបនាយករដ្ឋ្សនតេ ីរដ្្ឋ សនតេី

ពកសួង្ហាថផទា វៅស្លាវែតតេត្ូបង�្ុ  ំនាថ្ងៃទី១៥ ខែ

េច្ិិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ ជាកិតតេិយសកនាុង្ិធីជួបសំវណរះសំណាលជា្យួ

នរឹងបងប្អូនអាជេីករផសារសួង វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ 
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ជា សផុាោៃ  ឧបនាយករដ្្ឋ សនតេ ីរដ្្ឋ សនតេីពកសួងវរៀបចំខដនដី 

នគរូបនីយក្ ្និងសំណង ់វៅ្នទាីរវែតតេត្ូបង�្ុ ំ នាថ្ងៃទី១៧ 

ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យកឋនិទាន  វៅេតតេ្ង្លបូរ ី េតតេ

ទួលែលៃុង និងេតតេអនលៃងវ់ោង វៅពសរុកត្ូបង�្ុ ំ វែតតេត្ូបង�្ុ ំ 

នាថ្ងៃទី១៧ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី៥-៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ ថុង

ចន់ ស៉ជិក និងឯកឧតតេ្ ជរឹ្ ោវ ស៉ជិកគណៈ-

ក្្ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញចូលរួ្ កនាុងសននាិសីទថ្នា ក់

តំបនស់តេី្ ីការពបយុទ្ធពបឆ្ងំឱស្ខកលៃងកាលៃ យ និងឱស្ែូច

គុណភា្  វពកា្ធិបតីភា្ដែ៏ង្ែ់ស់្របស់សវ្តេចអគ-្

្ហាវសនាបតីវតវជា  ហ៊ុន  មសន  នាយករដ្ឋ្សនតេី  ថន

ព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា  វៅសូហវាីខតល  ភូគីពតា  រាជធានី

ភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី៣ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ បចរឹង 

គរឹ្បស៊ាន ស៉ជិកគណៈក្ក្ារទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បាន

អវញជ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិធីសវ៉្ធស្ទិ្ធផលនានា វៅេតតេ

រតនរង្ស ីទូលខកេ វពកា្អធីបតីភា្ឯកឧតតេ្ ហ៊ុន មណង 

តំណាងរាសសតេ្ណ្ឌ លវែតតេកំ្ងច់ា្ វៅ�ុខំព្កបាក ់ពសរុក

សទារឹងពតង ់វែតតេកំ្ងច់ា្។

2ឯកឧតតេ្  ល ី សារ ី ស៉ជិកគណៈក្្ការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីពបគល់អណតេូ ងទរឹកស្្អ ត ជូនពបជា្លរដ្ឋ 

វពកា្អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ មាៃ ត់ មសត ស៉ជិករដ្ឋសភា 

វៅភូ្អិនលៃង់៉ ោ កពបាង ្�ុំសទារឹងខកេ វែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី៣១

ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីវបើកបវេសនកាល  ឆ្នា សិំកសា

២០១៨-២០១៩  វៅេទិយាល័យឯកជនភូ្វិករះ  ស្ថិតកនាុង�ុំ

ពតោងំសខង្ក វែតតេកំ្ត នាថ្ងៃទី១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2ឯកឧតតេ្ ្ួង ្រៃយ ស៉ជិកគណៈក្ក្ារទី៤

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

-ចូលរួ្ ជាគណៈអធិបតីកនាុង្ីធពីបណាំងទូក-ង វៅ

ខាង្ុែេតដេបុបាផា នារា (កាឡានថញោ) វៅភូ្កិាឡាន ់ពសរុក

វេ ើនថស វែតដេរតនគិរ ីនាថ្ងៃទី១១ េច្ិិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ដខងហាអង្កឋនិទាន វៅវេរពបវគនព្រះសង្គងវ់ៅេតតេ

នាគ េតតេគិររីតនារា្ ស្ថិតកនាុងពសរុកតាខេង វែតតេរតនគិរ ីនា

ថ្ងៃទី១៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធពីករុងោលី វបើកការពបណាំងទូក វពកា្

អធិបតីភា្ឯកឧតតេ្ ្ូ៊រ ថង ទពីបរឹកសាសវ្ដេចេបិុលវសនា

ភកតេី សាយ ឈុ ំពបធានព រ្ឹទ្ធសភា វៅបរឹងកខន្សង ពករុង

បានលុង វែតតេរតនគិរ ីនាថ្ងៃទី១៧ េច្ិិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វលាកជំទាេ ឃនួ  

ឃនុឌី ស៉ជិកាគណៈក្្ការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ

ចូលរួ្ ទស្សនាខែ្សភា្យនតេជបោុនឆ្នា ២ំ០១៨ វៅស្ល

្វហាពស្ចតុ្ុែ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ បស ី 

ម្រន ស៉ជិកគណៈក្្ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ

ដខងហាអង្កឋនិទានវៅវេរពបវគនព្រះសង្គងវ់ៅេតតេតំុ ស្ថិត
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កនាុងពករុងដូនខកេ វែតតេតាខកេ។

2នាថ្ងៃទី៧ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ ល ីសារ ី

ស៉ជិកគណៈក្្ការទី៣ ឯកឧតតេ្ បស ីម្រន ស៉ជិក

គណៈក្ក្ារទី៦  និងឯកឧតតេ្  មទ្  យទុ្ធី  ស៉ជិក

គណៈក្្ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា  បានអវញជ ើញចូលរួ្ ជាកិតតេ-ិ

យសកនាុង្ិធីសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹងបងប្អូនក្្ករ

និវយាជិត វពកា្អធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់សវ្តេចអគ្-

្ហាវសនាបតីវតវជា  ហ៊ុន  មសន  នាយករដ្្ឋ សនតេ ី ថន

ព្រះរាជាណាកពចក្្ុជា  និងសវ្តេចកិតតេិព រ្ឹទ្ធបណ្ឌិ ត  វៅ

ភូ្ិ្ នាល់ទក្សណិ �ុពំកាងំធនាង ់ពសរុកបាទ ីវែតតេតាខកេ។

2ឯកឧតតេ្ អ៊ុក គង់ ស៉ជិកគណៈក្ក្ារទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

 -ចូលរួ្ កនាុង្ិធីដខងហាអង្កឋនិទាន វៅវេរពបវគនព្រះ-

សង្ខដលគងវ់ៅេតតេបរ្ត៌នារា្ វៅេតតេតាស្ញចាស់ 

ស្ថិតកនាុង�ុំតាស្ញ ពសរុកសំ�ូត វែតតេបាតដ់ំបង នាថ្ងៃទី-

២៧ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុងកិច្ចពបជំុសតេី្ ីការវរៀបចំការោរសនតេិសុែ 

សណាតេ បធ់ានា ប ់រវបៀបវរៀបរយជូនដល់គណៈពបតិភ ូខដល

នរឹងអវញជ ើញចូលរួ្ ពបជំុពបចាឆំ្នា វំលើកទី២៧ ថនវេទិកាសភា

អាសីុ-បាោ សីុហវាិក(APPF) និងកំណតក់ាលបរវិច្ទចុរះពតរួត

្ិនិត្យទីតាងំវរៀបចំកិច្ចពបជំុ APPF វៅស្លពបជុំគណៈ-

ក្្ការទី៤រដ្ឋសភា នាថ្ងៃទី៥ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតដេ្ មឈើយ 

ចាន់ណា  ស៉ជិកគណៈក្្ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បាន

អវញជ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិធីវបើកការពបណាំងទូក វពកា្អធិ-

បតីភា្ឯកឧតដេ្ អ៊ុង មអឿន ពបធានពករុ្ពបរឹកសាវែតតេ និង

ឯកឧតដេ្ សនួ ្រវរ អភបិាល ថនគណៈអភបិាលវែតតេ

បនាទា យ៉នជយ័។

2ឯកឧតតេ្ សនួ លន់ ស៉ជិកគណៈក្្ការទី១០

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖

 -ជួបសំវណរះសំណាលការងារ និងជំរុញវលើកទរឹកចិតតេ

ការអនុេតតេវគាលនវយាបាយភូ្ ិ�ុំ៉ នសុេត្ថិភា្ជា្យួ-

នរឹងពករុ្ពបរឹកសា�ំុ និងពបធានបោុសតេិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល�ុំ

កំ្ងក់តេី  �ុខំលវាងឫស្ស ី និង�ុំកំ្ ងក់តេ ី ពសរុកជីខពកង  វែតតេ

វសៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាល និងវឈវាងយល់អំ្ ី េឌ្ឍនភា្ 

បញ្ហា ពបឈ្នានារបស់វែតតេឧតតេរ៉នជយ័ វៅស្លាវែតតេ

ឧតតេរ៉នជយ័ នាថ្ងៃទី១៥ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2វលាកជំទាេ ឯ្ ្ោ្ុនី ស៉ជិកាគណៈ-

ក្្ការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញ៖ 

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យកឋនិទាន វៅេតតេអង្រខាងត្ូបង 

ស្ថិតកនាុងពករុងវសៀ្រាប វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា 

ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ចូលរួ្ ជា្យួនរឹងគណៈពបតិភ ូដរឹកនាវំោយសវ្តេច

្ិជយ័វសនា មទៀ រាញ ់ឧបនាយករដ្្ឋ សនតេ ីរដ្ឋ្សនតេីពកសួង

ការោរជាតិ កនាុង្ិធីបុណ្យគព្បែ់ួប៧ថ្ងៃ ឧទទាសិកុសលជូន

ចំវោរះដួងេញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតេ្ ឧតតេ្វសនីយឯ៍ក

ជា ្ៃន វ្បញ្ជ ការរងកងទ័្ វជើងវគាក និងជាវ្បញ្ជ -

ការវយាធិភូ្ ភិាគទី៤ វៅសងា្ក តវ់គាកចក ពករុងវសៀ្រាប 
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វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីបុណ្យកឋនិទាន វៅេតតេថព្ខចង ស្ថិតកនាុង

�ុោំកខ់សនាង ពសរុកអង្រធ ំវែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី១ ខែ

េច្ិិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរួ្ កនាុង្ិធីដខងហាអង្កឋនិទាន វៅកានេ់តតេព្រះឥនទា-

វកាស្ ស្ថិតកនាុងសងា្ក តស់លៃពកា្ ពករុងវសៀ្រាប វែតតេវសៀ្-

រាប នាថ្ងៃទី៤ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាលជា្យួនរឹង្ុទ្ធបរស័ិទចំណុរះ

វជើងេតតេព្រះអង្វ្្ ស្ថិតកនាុងសងា្ក តវ់គាកចក ពករុងវសៀ្រាប 

វែតតេវសៀ្រាប នាថ្ងៃទី១៣ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨ ពករុ្ស៉ជិក

ព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី៤ ដរឹកនាវំោយឯកឧតតេ្ សនួ 

លន់ អនុពបធានពករុ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូ្ ភិាគទី៤ 

បានអវញជ ើញវគារ្េញិ្ញា ណក្ខន្ធស្ឯកឧតតេ្ ឧតតេ្វសនីយ-៍

ឯក ជា ្ៃន វ្បញ្ជ ការរងកងទ័្ វជើងវគាក និងជាវ្-

បញ្ជ ការវយាធិភូ្ ភិាគទី៤ វៅភូ្ វិាល សងា្ក តវ់គាកចក 

ពករុងវសៀ្រាប វែតតេវសៀ្រាប៕

ម្រសកក្្មមបរៅប្រមទស

2្ីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ គណៈ-

ពបតិភូពករុ្្តិតេភា្ព រ្ឹទ្ធសភាក្្ុជា ជា្យួនរឹងសភា ថន

ស្ធារណរដ្ឋបារាងំ ដរឹកនាវំោយវលាកជំទាេ ទី ្ូរោៃ សុ ី

អនុពបធានពករុ្ និងជាពបធានគណៈក្ក្ារទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា

បានអវញជ ើញបំវ្ញទស្សនកិច្ចផ្លៃ ស់បតេូរបទ្ិវស្ធន ៍និង

្ត័៌៉ ន វៅព្រឹទ្ធសភាបារាងំ។

2្ីថ្ងៃទី២៦  ដល់ថ្ងៃទី៣១  ខែតុលា  ឆ្នា ២ំ០១៨ 

ឯកឧតតេ្ ឈិត គឹមយាត អនុពបធានគណៈក្ក្ារទី៥ 

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញចូលរួ្ កិច្ចពបជំុគណៈក៉្ធិការ-

អចិថសនតេយទ៍ទួលបនទាុកកិច្ចការនវយាបាយ  និងកិច្ចពបជំុគណៈ-

ក៉្ធិការ្ិវសសសតេី្ី ការបវង្កើតសភាអាសីុ (SCCAP) 

ថនសភាតំបនអ់ាសីុ APA វៅទីពករុងឆ្វា ោ ស្ធារណរដ្ឋ

បាោ គីស្្ថ ន។

2្ីថ ង្ៃទី២០  ដល់ថ្ងៃទី២៨  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨ 

ឯកឧតតេ្ ឆាយ វណាណា  វលខាធិការគណៈក្្ការទី៥ 

ព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញវធវាើទស្សនកិច្ចសិកសាវៅពបវទស

អូសស្តេ លី៕
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អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា មរៀ្រចំ្ិធីប្រគល ់ទទួល្រ័ណណា សមាជិក
 ្រ.ស.ស និង្្្វេ្សាយអំ្ី មោលនមយរាយ មនការអនុវតតេរ្រ្រសនតេិសេុសង្គ្

វៅថ្ងៃទី៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ អគ្វលខាធិការោ្ឋ ន-

ព រ្ឹទ្ធសភា សហការជា្យួនរឹងវបឡាជាតិរបបសនតេិសុែ-

សង្្ (ប.ស.ស) ថនពកសួងការងារ និងបណតេុ រះបណាតេ ល
េជិាជ ជេីៈ បានវរៀបចំ្ិធខីចកបណ័ណ ស៉ជិក ប.ស.ស ចំនួន 

៨៥២បណ័ណ  ជូនដល់្សនតេីរាជការ បុគ្លិកជាបកិ់ច្ចសនយា 

និងនិេតតេជន ថនអគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា វដើ្្បឱី្យ្ួក
គាតទ់ទួលបានវសវាខ្ទាសុំែភា្ វៅ្ូលោ្ឋ នសុខា-

ភបិាល ខដលបានចុរះកិច្ចព្្វព្ៀងជា្យួ ប.ស.ស។
្ិធីវនរះ  ពបព រ្ឹតតេវៅវពកា្អធិបតីភា្  ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ 

សារ រឹទ្ធ  អគ្វលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា  និងឯកឧតតេ្  អ៊ុក 
ស្វទិយា  ពបតិភូរាជរោ្ឋ ភបិាលទទួលបនទាុកជានាយក 

ប.ស.ស  ថនពកសួងការងារ  និងបណតេុ រះបណាតេ លេជិាជ ជីេៈ 

វោយ៉នការអវញជ ើញចូលរួ្ ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំពគបអ់ង្ភា្
ចំណុរះអគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា   និងនិេតតេជន   ថន
អគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាសរុបពប៉ណជា១៤៨នាក ់

វៅស្លសិកា្ខ ស្លាខាងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។
កនាុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្វលខាធិការ

ព រ្ឹទ្ធសភា បាន៉នពបស្សនថ៍្ វគាលបំណងថនការវធវាើ
បទបងាហា ញ និងពបគល់ ទទួលបណ័ណ ស៉ជិកវបឡាជាតិ-

របបសនតេសុិែសង្្ (ប.ស.ស) នាវ្លវនរះ គឺបញ្ជ ក់្ ី
ការយកចិតតេទុកោក់្ ីថ្នា កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ឋសភា   និងថ្នា កដ់រឹក
នាអំគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ឋសភា ព្្ទាងំបងាហា ញឱ្យកាន់
ខតចបាស់្ីវគាលនវយាបាយដរឹកនារំបស់ពប្ុែរាជរោ្ឋ ភ-ិ

បាលខដលខតងខតបានយកចិតតេទុកោកដ់ល់បញ្ហា សុែុ៉ល-

ភា្ ជីេភា្រស់វៅ រួ្ ទាងំផលពបវយាជនរ៍បស់្សនតេរីាជ-

ការ កងក ល៉ៃ ងំពបោបអ់ាេុធពគបព់បវភទ និេតតេជន អតីតយុទ្ធ-
ជនព្្ទាងំបុគ្លិកក្ក្រផងខដរ។

ឯកឧតតេ្អគ្វលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា  បានបញ្ជ កថ់្ 

ពបវទសក្្ុជាវយើង្ិតជា៉នវ៉ទនភា្ណាស់ចំវោរះ
ការដរឹកនារំបស់ពប្ុែរាជរោ្ឋ ភបិាល  ខដល៉នសវ្តេច-

អគ្្ហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន មសន នាយករដ្ឋ្សនតេ ីថន
ព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា បានវធវាើឱ្យព្រះរាជាណាចពកក្ុ្ជា
៉នការអភេិឌ្ឍវៅ្ុែ  និងវដើរតា្យុគស្យ័ទំវនើប 

ខដលកំ្ុង៉នការរកីចវព្ើន កនាុងវនារះកិច្ចគាោំរសុែុ៉ល-

ភា្  គឺពតរូេបានវលើកក្្ស់  វហើយរបបសនតេិសុែសង្្ 

បានរួ្ ចំខណកយាោ ងខាលៃ ងំកនាុងសង្្ជាតិ កនាុងការកាតប់ន្ថយ
ការចំណាយវៅកនាុងពករុ្ពគរួស្រចំវោរះការទទួលវសវា
្យាបាលផងខដរ។

ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ស្វិទយា ពបតិភូរាជរោ្ឋ ភបិាលទទួល
បនទាុកជានាយក ប.ស.ស បានជព៉បជូនអង្្ិធីអំ្ី ការ
កវកើត ប.ស.ស វៅឆ្នា ២ំ០១៧ និងបានចាបវ់ផតេើ្ដំវណើ រ
ការចុងឆ្នា ២ំ០១៨។ ឯកឧតត្េ បានបញ្ជ កថ់្ វៅវដើ្ឆ្នា ំ
២០១៨  របបសនតេិសុែសង្្ខផនាកខ្ទាសុំែភា្សព៉ប់
្សនតេីស្ធារណៈ អតីត្សនតេរីាជការ និងអតីតយុទ្ធជន បាន
ោកឱ់្យដំវណើ រការនូេវសវាតាេកាលិករួ្ ៉ន៖

–វសវា្យាបាល និងខ្ទាវំេជជស្សសតេ
–វសវាបញជូ នអនាកជំងឺ ឬជនរងវពគារះចំវោរះករណីសវសង្ារះ
បនាទា ន់
–វសវាបញជូ នស្ និងវសវាបងា្ក រសុែភា្។
គិតរហូត្កដល់វ្លវនរះ ៉ន្សនតេីស្ធារណៈ អតីត

្សនតេីរាជការ  និងអតីតយុទ្ធជន  វៅទទួលវសវាសុែភា្
បានចំនួន១៨.៣២៥ ដង-នាក ់(ករណី)៕

ឯកឧតតេ្ អ៊ាុ ំស្រ រឹទ្ធ និងឯកឧតតេ្ អ៊ាុក ស្េទិយា

ទិដ្ឋភា្កនាុង្ិធីខចកបណ័ណ ស៉ជិក ប.ស.ស 
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អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា ប្រជុំ្រូកសរ្ុរលទ្ធ្លការងារប្រចាមំេតុោ 
និងន្វេមាស(៩មេ)ប្្ទាងំមលើកទិសមៅការងារ្រនតេចុងឆានា ២ំ០១៨

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១  ខែតុលា  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតេ្  អ៊ុំ 
សារ រឹទ្ធ អគ្វលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញជាអធិបតី-
ភា្កនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្វលខា-
ធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាពបចាខំែតុលា និងន្វា៉ស(៩ខែ) ឆ្នា ំ
២០១៨ ព្្ទាងំវលើកទិសវៅការងារសព៉បអ់នុេតតេបនតេ 
វោយ៉នការអវញជ ើញចូលរួ្ ្ីថ្នា កដ់រឹកនាពំគបអ់ង្ភា្
ចំណុរះអគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ចាប់្ ីអនុពបធាននា-
យកោ្ឋ នវ�ើង វៅស្លសិកា្ខ ស្លាខាងវជើង េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធ-
សភា។

នាឱកាសវនារះ ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បានជព៉បជូន
អង្ពបជំុអំ្ី ព រ្ឹតតេិការណ៍អនតេរជាត ិតំបន ់ជាតិ និងបូកសរុប
លទ្ធផលការងាររបស់អគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាពបចាំ
ខែតុលា និងន្វា៉ស(៩ខែ) ឆ្នា ២ំ០១៨ វោយវាយតថ្លៃ
ែស់្ចវំោរះការែិតែំពបរឹងខពបងរបស់អង្ភា្ចំណុរះអគ្-
វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានបំវ្ញការងារ និង
ផតេល់វសវាជូនដល់ថ្នា កដ់រឹកនា ំ ស៉ជិក  ស៉ជិកាព្រឹទ្ធ-
សភា បានយាោ ងរលូន។

ឯកឧតតេ្អគ្វលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា  បានបញ្ជ កថ់្
អគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភាបានែិតែំ្ពងរឹងគុណភា្
្សនតេីរាជការ  តា្រយៈការវលើកក្្ស់នូេលក្ខណៈេនិិច្យ័ 

ការងារ និងជីេភា្ឱ្យបានកានខ់តែស់្ ពសបតា្ដំវណើ រ-
ការេេិតតេ និងតព្រូេការរបស់ស្្ថ បន័ និងពបវទសជាតិ។ ជា
្ិវសសការពបរឹងខពបងយាោ ងសក្ ្វដើ្្បបីញ្ចបក់ារងារចុង
នីតិកាលទី៣  ពបកបវោយវជាគជយ័  និងបានចាបវ់ផតេើ្
វោយរលូននីតិកាលទី៤  ខដលតព្រូេឱ្យវពតៀ្ការងារ្ហុ-
េស័ិយ និងវពគាងសព៉បវ់បសកក្្បំវ្ញ្ុែងារតំណាង  
តា្ោនការអនុេតតេចបាបរ់បស់គណៈក្្ការ និងពករុ្ភូ្-ិ
ភាគនានាជា្ុនបានពគបព់ជរុងវពជាយ។

ឯកឧតតេ្បានសង្កតធ់ងៃនថ់្  ជាអាទិភា្សព៉បព់ រ្ឹទ្ធ-
សភា  នីតិកាល្ី្ តព្រូេឱ្យពគបអ់ង្ភា្ែិតែំ្ពងរឹង្ពងីក
ស្ត្ថភា្្សនតេីរាជការ  គឺជាកាត្វាកិច្ចខដលពគបអ់ង្ភា្
ពតរូេចូលរួ្   វដើ្្បបីវង្កើតបាននូេវសវា្ី្ពគបព់ជរុងវពជាយ 
ល្អ រលូន ទានច់ិតតេ វ្ញចិតតេ និងទទួលយកបាន្ីអតិ្ិជន
្ី្កនាុងនីតិកាលទី៤វនរះ។ ពគបយ់នតេការបានដំវណើ រការ និង
កស្ងជាបវណតេើ រៗនូេខផនការយុទ្ធស្សសតេពបចានំីតិកាល
ទី៤  និងក្្េធិីការងារពបចាឆំ្នា  ំ ្៉ស  ពតី៉ស  និងខែ
វដើ្្បអីនុេតតេ្េកិាក្្េធិីឱ្យបានល្អពបវសើរ។  ការបញ្ចូ ល
វពបើពបាស់បវច្ចកេទិយា្ត័៌៉ ន និងគវព៉ងវពបើពបាស់ Ipad
ពតរូេបានគាពំទឱ្យអនុេតតេន។៍ ការវចរះភាស្បរវទសវៅខតជា
បញ្ហា ធំខដលពតរូេបនតេយកចិតតេទុកោក ់្ិវសសជំនាញខាង
ការពស្េពជាេ ខដលោក់្ ន័្ធដល់ការអនុេតតេ្ុែងារទាងំ៥។

ជា្យួនរឹងទិសវៅការងារខដលបានោកវ់ចញ កនាុងការ
ពទពទងដ់ល់្ុែងារទាងំ៥  របស់ព រ្ឹទ្ធសភា  វៅចុងឆ្នា ំ
២០១៨វនរះ ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បានខណនាដំល់ថ្នា ក់
ដរឹកនាពំគបអ់ង្ភា្ចំណុរះអគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា 
ពតរូេវបតេជាញ វធវាើដវំណើ រវៅ្ុែជានិច្ចគឺ ន៉ា ក់ៗ ៉នសវា័យភា្
ផតេួចវផតេើ្គំនិត និងថចនាពបឌិត (ហា៊ា នគិត ហា៊ា នវធវាើ ហា៊ា នទទួល
ែុសពតរូេ ) វហើយកំុវធវាើអវាីតា្រវបៀបដខដលៗ វដើ្្បបីវង្កើត
វ�ើងនូេលទ្ធផល្្ីឱ្យកានខ់តល្អពបវសើរ៕

ឯកឧតតេ្ អ៊ាុ ំស្រ រឹទ្ធ អវញជ ើញជាអធិបតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុបូកសរុប

ទិដ្ឋភា្កិច្ចពបជំុបូកសរុបពបចាខំែតុលា និងន្វា៉ស(៩ខែ) និងវលើកទិសវៅការងារបនតេ
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អគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា ្រិទវគ្គ្រណតេុ ះ្រណាតេ ល
សតេី្ ី ការ្បងរឹងស្ត្ថភា្ និងភា្ជាអនាកដរឹកនា ំ

នាថ្ងៃទី១៦  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតេ្   មឡាក 
ឆាយ អគ្វលខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញជាអធិបតី-
ភា្កនាុង្ិធីបិទេគ្បណតេុ រះបណាតេ លសតេី្ ីការពង្រ្ឹ សមត្ថ-
ភាពនិ្ ភាពជាអ្នកដរឹកនា ំវៅស្លសិកា្ខ ស្លាខាងវជើង 

េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។
៉នពបស្សនក៍នាុងឱកាសវនារះ  ឯកឧតតេ្  មឡាក 

ឆាយ  បានខ្លៃងនូេការវកាតសរវសើរ  និងវាយតថ្លៃែ្ស់
ចំវោរះេគ្បណតេុ រះបណាតេ លវនរះ   ្ិតជាបានផតេល់នូេអត្ថ-
ពបវយាជនយ៍ាោ ងវពចើនដល់សិកា្ខ កា្   វោយ៉នវលាក 

Adinaraina ខដលជាពគរូឧវទទាសនា្្កវធវាើបទបងាហា ញ វោរ-
វ្ញវោយជំនាញ និងបទ្ិវស្ធន។៍

ឯកឧតតេ្ មឡាក ឆាយ បានបញ្ជ កថ់្ តា្រយៈេគ្
បណតេុ រះបណាតេ លវនរះបានវធវាើឱ្យ្សនតេជីាសិកា្ខ កា្ ទទួលបាន
នូេស្ត្ថភា្ជាអនាកដរឹកនា ំ និងវចរះពគបព់គងវោរះពស្យ
បញ្ហា វៅកខនលៃងវធវាើការ កដូ៏ចជាវៅកនាុងសង្្។ ជា្យួគានា
វនរះ េគ្បណតេុ រះបណាតេ លវនរះ ក៏៉ នវគាលបំណងកស្ងនូេ
ស្ត្ថភា្ដរឹកនា ំនិងការពគបព់គងវោរះពស្យបញ្ហា ្យួ
ចំនួន ខដលទាកទ់ងវៅនរឹងការងារពបចាថំ្ងៃ វដើ្្បឱី្យ្សនតេី
វយើងកានខ់ត៉នស្ត្ថភា្កនាុងការបវព្ើវសវាជូនស៉-

ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា កានខ់ត៉នេជិាជ ជីេៈពបកបវោយ
ពបសិទ្ធភា្ និង៉នគុណភា្ែស់្។ 

ឯកឧតតេ្បានបនតេថ្  េគ្បណតេុ រះបណាតេ លនាវ្លវនរះ 

្ិតជា៉នស្រសំខានណ់ាស់សព៉បវ់យើងទាងំអស់គានា  
វដើ្្បវីឈវាងយល់ និងទទួលបាននូេបទ្ិវស្ធនល៍្អៗ តា្
រយៈការវធវាើបទបងាហា ញ្ីអនាកជំនាញភា្ជាអនាកដរឹកនា ំនិង
ការវោរះពស្យបញ្ហា  ព្្ទាងំកិច្ចការវផ្សងៗវទៀតខដល

ទាកទ់ងវៅនរឹងការងារពបចាថំ្ងៃ  ខដលអាចឱ្យសិកា្ខ កា្
ទាងំអស់បានយល់ និងទទួលបាននូេបទ្ិវស្ធនល៍្អៗ្ក
អនុេតតេវៅកនាុងការងាររបស់ែលៃួន។

េគ្បណតេុ រះបណាតេ លសតេី្ី ការ្ពងរឹងស្ត្ថភា្ និងភា្
ជាអនាកដរឹកនាវំនរះ   ៉នសិកា្ខ កា្ចូលរួ្ សរុបចំនួន២៧នាក់
សិកសារយៈវ្ល១០ថ្ងៃ ចាប់្ ីថ្ងៃទី៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ 

ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅេ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា៕

ឯកឧតតេ្ វឡាក ឆ្យ អវញជ ើញជាអធិបតីភា្កនាុង្ិធីបិទេគ្បណតេុ រះបណាតេ ល

ឯកឧតតេ្ វឡាក ឆ្យ អវញជ ើញ្តរូបអនុសសាេរយី

ទិដ្ឋភា្កនាុង្ិធីបិទេគ្បណតេុ រះបណាតេ ល
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សក្្មភា្ថានា ក់ដរឹកនា ំអគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំ និង្ិធីម្្ងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ 

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្វលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានទទួលជួប្ិភា-

កសាការងារជា្យួនរឹងឯកឧតតេ្ Dmitry Tsvetkov ឯកអគ្-

រដ្ឋទូត ថនសហ្ន័្ធរុស្ុស ីសតេី្ី ការវរៀបចំដំវណើ រទស្សនកិច្ច
របស់វលាកជំទាេ Valentina Matvienko ពបធានពករុ្ពបរឹកសា
សហ្ន័្ធ ថនសភាសហ្ន័្ធ ថនសហ្ន័្ធរុស្ុសី្ កកានព់្រះរា-
ជាណាចពកក្្ុជា វៅស្លពបជំុ្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ 
អគ្វលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានទទួលជួប្ិភាកសាការងារ
ជា្យួនរឹងឯកឧតតេ្ Dmitry Tsvetkov ឯកអគ្រដ្ឋទូត ថន
សហ្ន័្ធរុស្ុស ីសតេី្ី ការវរៀបចំទទួលដំវណើ រទស្សនកិច្ចរបស់
វលាកជំទាេ Valentina Matvienko ពបធានពករុ្ពបរឹកសាសហ-
្ន័្ធ ថនសភាសហ្ន័្ធ ថនសហ្ន័្ធរុស្ុស ី្កកានព់្រះរាជា-
ណាចពកក្្ុជា វៅស្លពបជំុ្ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ្សនតេីរាជការថន
អគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញចូលរួ្ កនាុង្ិធី
ពបទានវភលៃើងជយ័ កនាុងឱកាសែួបអនុសសាេរយីវលើកទី៦៥ 

ថនទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ េច្ិិកា វពកា្ព្រះរាជាធិបតីភា្
ដែ៏្ងែ់ស់្បំផុត ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្នា្ 

នមោតតេ្ សហី្ុនី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្្ុជា វៅេ ិ៉ នឯករាជ្យ រាជធានីភនាវំ្ញ។

2នារវសៀលថ្ងៃទី១១ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ្សនតេីរាជការ
ថនអគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញចូលរួ្ កនាុង
្ិធី្នលៃតវ់ភលៃើងជយ័ កនាុងឱកាសែួបអនុសសាេរយីវលើកទី៦៥ 

ថនទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ េចិ្ិកា វពកា្ព្រះរាជាធិបតី-

ភា្ដែ៏្ងែ់ស់្បំផុត ព្រះករុណាព្រះបាទសវ្តេចព្រះបរ្-

នា្ នមោតតេ្ សហី្ុនី ព្រះ្ហាក្សពត ថនព្រះរាជា-

ណាចពកក្្ុជា វៅេ ិ៉ នឯករាជ្យ រាជធានីភនាវំ្ញ។
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សក ្្មភា្ថានា ក់ដរឹកនា ំអគ្គមលខាធិការដា្ឋ នប្រឹទ្ធសភា 
ចូលរ ួ្ កិច្ចប្រជុំ និង្ិធីម្្ងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣  ខែេចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតេ្ 

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគវ្លខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញជាអធ-ិ

បតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុផតេល់វយាបល់វលើឯកស្រសតេី្ី ការ

អនុេតតេជាកខ់សតេង ថនដំវណើ រការ្ិនិត្យ និងអនុ្ត័ចបាប ់

វៅសភាក្្ុជា វោយ៉នការអវញជ ើញចូលរួ្ ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំ

ថនអគ្វលខាធិការោ្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងេទិយាស្្ថ ន

សភាក្្ុជា វៅស្លពបជុំ្ ិវសស េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ 

អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អគ្វលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញចុរះ្ិនិត្យ

ការស្កល្បងបខណតេ តពបទីបព រ្ឹទ្ធសភា ថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្្ុជា វដើ្្បវីពតៀ្បខណតេ តពបទីបកនាុងព្រះរាជ្ិធីបុណ្យ

អុំទូក បខណតេ តពបទីប និងសំ្រះព្រះខែ អកអំបុក វៅខាង

្ុែព្រះបរ្រាជវាងំ។

2នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែេចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតេ្ មឡាក 

ឆាយ អគ្វលខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បានអវញជ ើញជាអធ-ិ

បតីភា្កនាុងកិច្ចពបជំុ្ិនិត្យ្ិភាកសាវលើគវព៉ងខបងខចក

កញ្ចប់្ េកិា ឆ្នា ២ំ០១៩ របស់ព រ្ឹទ្ធសភាថនព្រះរាជាណា-

ចពកក្ុ្ជា វៅតា្គវព៉ងចំណាយរបស់រចនាស្្ន័្ធ

នវយាបាយ រចនាស្្ន័្ធរដ្ឋបាល និងតា្គវព៉ងចំណាយ

សព៉បកិ់ច្ចលទ្ធក្ ្និងការអភេិឌ្ឍ វៅស្លពបជំុ្ិវសស

េ ិ៉ នព រ្ឹទ្ធសភា៕




