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អនុលោមតាមស្មា រតីអង្គប្រជំុគណៈកម្មា ធិការអចិន្រនតៃយ៍
ប រ្ឹទ្ធសភា កាល្ីរលសៀលន្ងៃទី១៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩
ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បាន្រនតៃសមយ័ប្រជំុ
លលើកទី៤ នីតិកាលទី៤ លបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់រ្រស់
សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា នន
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា នាប្រឹកន្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ
២០១៩ លោយម្នវតតៃម្នសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាចូលរមួចំនួន
៥៣រ្ូរ។ អង្គប្រជំុបានដលំណើ រការតាមរល្រៀ្រវារៈចំនួន៥
រមួម្ន៖

រេបៀបវារៈទី១៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេលីេន្ិេញ្្បំេពញបននថែម
េលីេន្ិេញ្្កំណត់ព្ពំនែនរែ្ឋឆ្្ំ១៩៨៥និងេន្ិេញ្្
បំេពញបននថែមឆ្្ំ២០០៥រវាងព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជានិង
សាធារណរែ្ឋេង្គមនិយមេេៀតណាម។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្ន៣ម្បតា បតរូវ

បានរដ្ឋសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អនុមត័យល់ប្ម
ចំនួន១១០សំល�ង ននចំនួនសម្ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីន្ងៃទី៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ប្រជុំលលើកទី៣ 
រដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦។

សន្ធិសញ្ញា លនរះ ម្នលោល្ំរណង និងផលប្រលោជន ៍
លដើម្រីកសាការបគ្រប់គងដខដលលលើដីធ្ី ខបសចម្កា ររ្រស់ប្រជា-
ជន ខដលបាននរឹងកំ្ ុងរស់លៅ ោដុំរះ ្រងកា្រលងកាើនផល កនាុង
លោលលៅធានាបានស្ិរភា្ ជីវភា្រ្រស់ប្រជាជន លៅតាម
ត្ំរនប់្ំខដនននប្រលទសទាងំ្ីរ រមួចខំណកអភវិឌ្ឍលសដ្ឋ-
កិច្ចសង្គម លុ្រ្ំរបាតភ់ា្អតឃ្់្ន កាត្់រន្យភា្បកីបក
រ្រស់ប្រជាជន និងខប្រក្ាយតំ្រនប់្ំខដនឱ្យលៅជាត្ំរន់
អភវិឌ្ឍ សន្ិភា្ មតិតៃភា្ និងសហប្រតិ្រតតៃកិារលលើបគ្រ់
វស័ិយ។

សន្ធិសញ្ញា លនរះ គឺជាឯកស្រផ្ូវចបា្រប់្រវតតៃិស្្រស្ដ៏
ម្នស្រសំខាន្់រំផុត កនាុងការទទួលយកសមទិ្ធផល ខដល
ប្រលទសទាងំ្ីរសលបមចបានរហូតមកដល់្រច្ចុ្រ្ននាម្ន
៨៤% លហើយកជ៏ាឯកស្របគរឹរះការរារបាននូវ្រូរណភា្ទរឹក
ដីកមុ្ជា លោយម្នខែសែប្ំខដនមនិខប្រប្ររួល ខ្រកសាបាននូវ
ប្ំខដនម្នសន្ិភា្ ស្ិរភា្ មតិតៃភា្ សហប្រតិ្រតតៃិការ 
និងការអភវិឌ្ឍលលើបគ្រវ់ស័ិយ លដើម្ភីា្សុែស្ន្រ្រស់
ប្រជាជនកម្ុជា និងលវៀតណាមតលរៀងលៅផងខដរ ។

ឯកឧតតៃម វ៉ា  គឹមហុង លទសរដ្ឋម្រនតៃីទទួល្រន្ទុកកិច្ច-
ការប្ំខដន និងជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការចបមររះកិច្ចការ
ប្ំខដន អមលោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃីជានែ់ស់្ និងម្រនតៃីជំនាញ 
បានអល ជ្ ើញមកការរារលសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ។

ព្ឹទ្ធសភាបន្តសម័យពបជុំល�ើកទី៤ នីតិកា�ទី៤ 
ល�ើម្ ី្ ិនិត្យ និងឱ្យលោប�ល់�ើលសចក្តីពរាងចបាប់ចំនួន៥

សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុ ំអធិ្រតីភា្កនាុងសមយ័ប្រជំុលលើកទី៤ ប រ្ឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤

ឯកឧតតៃម សុែ ឥស្ន ល�ើងអានរបាយការណ៍
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អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភា បាន្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរងលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលលោយឥតខកខប្រ
ចំនួន៥៣សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទី២៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមេលីកិច្ចព្ពមេព្ពៀងរវាងរាជ-
រដ្្ភិបាលននព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជានិងរដ្្ភិបាលនន
តំបន់រែ្ឋបាលពិេេេហុងកុងននសាធារណរែ្ឋព្បជាមានិត
ចិនេ្ីពីការេជៀេវាងការយកពន្ព្តរួតគ្្និងការបង្្រការ
កិបេកងបន្ំពន្រាក់ព័ន្នឹងពន្េលីព្បាក់ចំណូល។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះនរឹងផតៃល់ឱ្យប្រះរាជាណាចបក
កម្ុជា ទទួលបានអត្ប្រលោជនជ៍ាលបចើនខដលអាចទទួល
បាន្ីកិច្ចប្មលប្ៀងលនរះ ដូចជាការទាកទ់ាញ និងសបមរួល
ការវនិលិោគ និងរាណិជជកមមាអនតៃរជាតិ ប្មទាងំទ្រស់្កា ត ់
និង្រ្ររ្កា ្រការកិ្រលកង្រន្ំ្ន្ធទាងំកនាុងបក្រែណ័្ឌ ជាតិ និង
អនតៃរជាតិ ជា្ិលសស្រទ្រ្ ញ្ា តតៃិខដលប្រះរាជាណាចបក
កម្ុជា បានទាមទារម្នលក្ខណៈ្ិលសស ខដលប្រលទស
ដនទមនិធ្ា្រទ់ទួលបាន។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្ន៣ម្បតា បតរូវ
បានរដ្ឋសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អនុមត័យល់ប្ម
ចំនួន១១០សំល�ង ននចំនួនសម្ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីន្ងៃទី៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ប្រជុំលលើក
ទី៣ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមអគ្គ្រណ្ឌិ តសភាចារ្យ អូន ្័ន្ធមុន្ីរត័ ្ឧ្រ-
នាយករដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃីបកសួងលសដ្ឋកិច្ច និងហិរ ញ្ា វត្ុ អម
លោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃីជានែ់្ស់ និងម្រនតៃជីំនាញបានអល ជ្ ើញ
មកការរារលសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភា បាន្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរងលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលលោយឥតខកខប្រ
ចំនួន៥៣សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទ៣ី៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាបេ់្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេលីពិធីសារទី២េ្ីពីការ
កំណត់ព្ចកទ្្រព្ពំនែនឆ្ងកាត់ននកិច្ចព្ពមេព្ពៀងព្កបខ័ណ្ឌ
អាស្៊ានេ្ីពីកិច្ចេព្មបេព្មរួលការែឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្ង
កាត់។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ គឺជា្រទោ្ឋ នគតិយុតតៃដសំ៏ខាន ់
ខដលផតៃល់ការោបំទដល់កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការសបម្រសបមរួល
ការដរឹកជ ជ្ូ នទំនិញឆ្ងកាតរ់វាងប្រលទសជាសម្ជិកលបកាម
ការបតរួត្ិនិត្យ និងសបម្រសបមរួលលោយរដ្ឋបាលគយ។ 
្ិធីស្រលនរះបានបតរួសបតាយផ្ូវសបម្្រ្់រលងកាើនសកាតៃ នុ្ល
លសដ្ឋកិច្ចលលើវស័ិយរាណិជជកមមា ឧសសាហកមមា និងកសិកមមា 
ប្មទាងំលលើកកម្ស់លសដ្ឋកិច្ចជាតិ និងរមួចខំណកដល់ការ
កាត្់រន្យភា្បកីបករ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋ ជា្ិលសសការកាត់
្រន្យគម្្តននការអភវិឌ្ឍលសដ្ឋកិច្ចរវាងប្រះរាជាណាចបក

ឯកឧតតៃម វា៉ា  គរឹមហុង ល�ើងការរារលសចកី្បរាងចបា្រ់

ឯកឧតតៃម ជា លជដ្ឋ ល�ើងអានរបាយការណ៍

ឯកឧតតៃម អូន ្ន័្ធមុននាីរត័នា ល�ើងការរារលសចកី្បរាងចបា្រ់
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កម្ុជា ជាមយួនរឹង្រណាតៃ ប្រលទសខដលលជឿនលលឿនដនទលទៀត
កនាុងតំ្រន។់

ចំលរារះអត្ប្រលោជន ៍ននការចូលរមួផតៃល់សចា្ច ្រន័្ិធី-
ស្រទី២លនរះ នរឹងជួយ�លលើកកម្ស់កិតយានុភា្រ្រស់ប្រះ-
រាជាណាចបកកម្ុជាកនាុងត្ំរន ់ជា្ិលសសជួយ�្បងីកសកាតៃ -
នុ្លលសដ្ឋកិច្ច ្រលងកាើនភសតៃុភាកមមា វស័ិយរាណិជជកមមា ឧសសា-
ហកមមា និងកសិកមមា ប្មទាងំ្រងកាលក្ខណៈរ្យបសរួល និង
ផតៃល់នូវអត្ប្រលោជនជ៍ាលបចើនដល់ធុរជនកនាុងប្រលទសកម្ុជា
និងប្រលទសសម្ជិកអាស្៊ា ន សបម្្រក់ារដរឹកជ ជ្ូ នទំនិញ
ឆ្ងកាត ់រា្រទ់ាងំមលធយាបាយដរឹកជ ជ្ូ ន និងទំនិញផងខដរ។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្ន៣ម្បតា 
លោយភាជ ្រម់កជាមយួនូវ្ិធីស្រទី២ ម្ន៤ម្បតា បតរូវ
បានរដ្ឋសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អនុមត័យល់ប្ម
ចំនួន១០៩សំល�ង ននចំនួនសម្ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល
កាល្ីន្ងៃទី៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ប្រជំុលលើក
ទី៣រដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមអគ្គ្រណ្ឌិ តសភាចារ្យ អូន ្័ន្ធមុន្ីរត្័ ឧ្រ-
នាយករដ្ឋម្រនតៃី រដ្ឋម្រនតៃីបកសួងលសដ្ឋកិច្ច និងហិរ ញ្ា វត្ុ អម
លោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃីជានែ់្ស់ និងម្រនតៃីជំនាញ បាន
អល ជ្ ើញមកការរារលសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរងលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលលោយឥតខកខប្រ
ចំនួន៥៣សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទ៤ី៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាបេ់្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេលីកិច្ចព្ពមេព្ពៀងអាសា៊្ន
េ្ីពីរាណិជ្កម្មតាមព្បព័ន្េអឡិចព្តរូនិក។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ ្រលងកាើតល�ើងលោយល ត្ៃ តលលើលោល

្រំណងសំខាន់ៗ  រមួម្ន៖
១-េព្មរួលព្បតិបត្ិការរាណិជ្កម្មតាមព្បព័ន្េអឡិច-

ព្តរូនិកឆ្ងនែនក្ពុងតំបន់អាសា៊្ន
២-រួមចំនណកបេងកីតបរិោកាេននភាពេជឿជាក់និង

ទំនុកចិត្ក្ពុងការេព្បីព្បាេ់រាណិជ្កម្មតាមព្បព័ន្េអឡិច-
ព្តរូនិកក្ពុងតំបន់អាសា៊្ននិង
៣-េធវីេហព្បតិបត្ិការកាន់នតេុីជេព្រៅក្ពុងចំេណាម

រែ្ឋេមាជិកេែីម្បីបន្អភេិឌ្ឍនិងបេងកីនការេព្បីព្បាេ់
រាណិជ្កម្មតាមព្បព័ន្េអឡិចព្តរូនិកេែីម្បីជំរុញកំេណីន
ព្បកបេដយបរិោប័ន្និងកាត់បនថែយគមា្្តននការអភិេឌ្ឍ
េៅក្ពុងតំបន់អាសា៊្ន។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្ន៣ម្បតា បតរូវ
បានរដ្ឋសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អនុមត័យល់ប្ម
ចំនួន១១០សំល�ង ននចំនួនសម្ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីន្ងៃទី៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ប្រជំុលលើក
ទី៣ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម ប៉ា ន សរូសក័្ត ិរដ្ឋម្រនតៃីបកសួងរាណិជជកមមា 
អមលោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃីជានែ់ស់្ និងម្រនតៃីជំនាញ បាន
អល ជ្ ើញមកការរារលសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរងលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលលោយឥតខកខប្រ
ចំនួន៥៣សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទ៥ី៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមឱ្យព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជា
ចូលជាេមាជិកននកិច្ចព្ពមេព្ពៀងព្កបខ័ណ្ឌេ្ីពីការបេងកីត
េម្័ន្ភាពថាមពលព្ពរះអាទិត្យអន្រជាតិ។

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងកនាុងលោល្រំណង 
ឯកឧតតៃម ខម៉ាន សីុ្ន ់ល�ើងអានរបាយការណ៍

ឯកឧតតៃម បា៉ា ន សូរស័កតៃិ ល�ើងការរារលសចកី្បរាងចបា្រ់
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លដើម្ឱី្យភាគីទាងំអស់្រលងកាើតសម្ន័្ធភា្ថ្ម្លប្រះអាទិត្យ
អនតៃរជាតិមយួ (ខដលលៅកាតថ់្ ISA) តាមរយៈសម្ន័្ធភា្
លនរះ ភាគីទាងំលនរះនរឹងលធវើការលោរះបស្យរមួោនា នូវការប្រឈម
គន្រឹរះរមួ លដើម្ី្ បងីកថ្ម្លប្រះអាទិត្យ បស្រតាមតបមរូវ
ការរ្រស់ភាគីទាងំលនរះ។

តាមរយៈការចូលជាសម្ជិកននកិច្ចប្មលប្ៀងលនរះ ប្រះ-
រាជាណាចបកកម្ុជានរឹងទទួលបាននូវអត្ប្រលោជនជ៍ាលបចើន
ដូចជា ការទទួលបានជំនាញ ្រទ្ិលស្ធន ៍និង្រលច្ចកវទិយា
ថ្ម្លប្រះអាទិត្យ ខដលអាចជាវភិាគទានដល់ការ្រលងកាើន
លល្ឿនអគ្គិសនីភាវ្ូរនីយកមមា ្បងរឹងសនតៃសុិែថ្ម្ល 
ការរារ្ររស្ិ្ន កដូ៏ចជា្ររ្ហា ញ្ីលោលនលោបាយរ្រស់
កម្ុជា កនាុងការចូលរមួជាមយួនរឹងសហគមនអ៍នតៃរជាតិ លដើម្ី
លោរះបស្យ្រញ្ហា ការខប្រប្ររួលអាកាសធាតុ និងជំរុញការ-
អភវិឌ្ឍប្រក្រលោយចីរភា្។ ប្រលទសជាសម្ជិកសម្ន័្ធ-
ភា្ថ្ម្លប្រះអាទិត្យអនតៃរជាតិ មនិម្នកាត្វកិច្ចខផនាក
ហិរ ញ្ា វត្ុលទ ខតអាចចូលរមួ្រងវ់ភិាគទានតាមការសមា័បគចិតតៃ

និងមនិម្នការចងជាផ្ូវចបា្រណ់ាមយួសបម្្រល់ោលលៅ
កាត្់រន្យឧស័មានផ្ទរះក ្្ច ក។់

លសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ តាកខ់តងល�ើងម្ន៣ម្បតា 
លោយខ�កកិច្ចប្មលប្ៀងបក្រែណ័្ឌ សតៃី្ី ការ្រលងកាើតសម្ន័្ធ-
ភា្ថ្ម្លប្រះអាទិត្យអនតៃរជាតិ រមួម្ន១៤ម្បតា បតរូវ
បានរដ្ឋសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា អនុមត័យល់ប្ម
ចំនួន១១០សំល�ង ននចំនួនសម្ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល 
កាល្ីន្ងៃទី៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ នាសមយ័ប្រជុំលលើក
ទី៣រដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម សាយ សអំា� ់រដ្ឋម្រនតៃីបកសួង្ររស្ិ្ន 
អមលោយថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃីជានែ់ស់្ និងម្រនតៃីជំនាញ បាន
អល ជ្ ើញមកការរារលសចកតៃីបរាងចបា្រល់នរះ។

អង្គប្រជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់ឯកភា្
ទាងំបសរងលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រទ់ាងំមូលលោយឥតខកខប្រ
ចំនួន៥៣សំល�ង ននចំនួនសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល៕

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

ឯកឧតតៃម ម៉ាុង ឫទ្ធី ល�ើងអានរបាយការណ៍ ឯកឧតតៃម ស្យ សំអាល់ ល�ើងការរារលសចក្ីបរាងចបា្រ់

ទិដ្ឋភា្កនាុងការ្រនតៃសមយ័ប្រជំុលលើកទី៤
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សលម្តចពបធានព្ឹទ្ធសភាជួបសវនាការជាមួយពបធានាធិបតី ននសាធារណរ�្ឋហុងពគី 

នារលសៀលន្ងៃទី២៨ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្៉ា ង
១៤:០០នាទី លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី 
សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 
បានទទួលជ្ួរសវនាការជាមយួនរឹងឯកឧតតៃម János ÁDER 

ប្រធានាធិ្រតី ននស្ធារណរដ្ឋហុងបគី កនាុងឱកាសខដល
ឯកឧតតៃមអល ជ្ ើញមក្រំល្ញទសសែនកិច្ចផ្ូវរដ្ឋ លៅប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា ប្រជាជនកម្ុជា និងកនាុងនាមសលមតៃច
្្ទ ល់ សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបានសខមតៃង

នូវមលនាសល ្្ចតនាស្របាយរកីរាយ និងសូមស្វ គមនដ៍៏
កកល់ ត្ៃ ្រំផុត ចលំរារះឯកឧតតៃមប្រធានាធិ្រតី និងលោកជំទាវ 
ប្មទាងំគណៈប្រតិភូខដលបានអល ជ្ ើញមក្ំរល្ញទសសែន-
កិច្ចជាផ្ូវរដ្ឋ លៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។

សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃបីានវាយតនម្ែ្ស់ចំលរារះដំលណើ រ
ទសសែនកិច្ចរ្រស់ឯកឧតតៃមប្រធានាធិ្រតីលៅកម្ុជា្ិតជា

ម្នស្រសំខានជ់ាប្រវតតៃិស្្រសតៃកនាុងការ្បងរឹង្បងីកចំណង
ស្មគ្គីភា្ មតិតៃភា្ និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិារឱ្យកានខ់តល្អ
ប្រលសើរល�ើង និងរ រឹងម្ខំ្មលទៀត លដើម្ជីាគុណប្រលោជន៍
លៅវញិលៅមកសបម្្រប់្រលទស និងប្រជាជនទាងំ្ីរ ទាងំ
កនាុងល្ល្រច្ចុ្រ្ននា និងកនាុងល្លអនាគត។ 

ឯកឧតតៃម János ÁDER ប្រធានាធិ្រតី ននស្ធារណរដ្ឋ
ហុងបគី បានខ្្ងអំណរគុណោ៉ា ងបជាលលបរៅចលំរារះសលមតៃច
ប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានទទួលស្វ គមនោ៍៉ា ងកកល់ ត្ៃ
ចំលរារះគណៈប្រតិភូនាឱកាសលនរះ។ ឯកឧតតៃម János ÁDER 

បានជបម្្រសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាថ្ លនរះជាលលើកទីមយួ 
និងជាប្រវតតៃិស្្រសតៃខដលឯកឧតតៃមបានមក្រំល្ញទសសែនកិច្ច
ជាផ្ូវរដ្ឋ លៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ្រនា្ទ ្រ់្ ីកនាុងដំលណើ រ
ទសសែនកិច្ចរ្រស់ប្រមែុរដ្ឋ ននប្រលទសហុងបគីបានមកទសសែន-
កិច្ចលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា កាល្ីឆ្នា ១ំ៩៩៩មក។

ឯកឧតតៃម János ÁDER បានជបម្្រសមតៃចប្រធានថ្ 
កនាុងរយៈល្ល៦សបាតៃ ហ៍កន្ងមកលនរះ ឯកឧតតៃមម្នឱកាស
បានជួ្រជាមយួនរឹងសលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន 
សសន នាយករដ្ឋម្រនតៃី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាបានចំនួន
្ីរលលើក។ កនាុងលនារះឯកឧតតៃមម្នកិតតៃិយសអល ជ្ ើញចូល
ោល់ប្រះករុណាប្រះបាទសលមតៃចប្រះ្ររមនា្ នលោត្តម 
សហីមុន ីប្រះមហាកសែបត ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 
ខដលកនាុងឱកាសលនារះ ឯកឧតតៃមបានថ្វ យនូវលិែិតោង            
ប្រះករុណាជាអម្្ច ស់ជីវតិលលើត្ូង លៅ្រំល្ញទសសែកិច្ចផ្ូវ
រដ្ឋលៅប្រលទសហុងបគី នាល្លលវោសមបស្រណាមយួ។        
ជាការលឆ្ើយត្រប្រះករុណាជាអម្្ច ស់ជីវតិលលើត្ូង បានស្វ

គណៈប្រតិភូហុងបគី សម្ជកិប រ្ឹទ្ធសភា និងថ្នា កដ់រឹកនាអំគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាចូលរមួកនាុងជំនួ្រសវនាការ

ឯកឧតតៃម János ÁDER  និងសលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុំ
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ប្រះរាជហ្រ្ញទយ័ទទួលនូវការោងលនរះផងខដរ។ 
ឯកឧតតៃម János ÁDER បានម្នប្រស្សនថ៍្ កនាុង

ប្រវតតៃិស្្រសតៃរយៈល្ល៣០ឆ្នា  ំននប្រលទសហុងបគ ីនិងរយៈ
ល្ល៣០ឆ្នា  ំននប្រលទសកម្ុជា វឌ្ឍនភា្ននប្រលទសទាងំ្ីរ
ម្នលក្ខណៈបសលដៀងោនា ។ ការអភវិឌ្ឍ និងវឌ្ឍនភា្រ្រស់
ប្រលទសកម្ុជា ម្នការវវិឌ្ឍនខ្៍ាងំ កនាុងការកំខណទបមង់
រដ្ឋបាលស្ធារណៈ ជា្ិលសសស្្្រន័នីតិ្រ្ ញ្ា តតៃិបានលដើរ
តួនាទីោ៉ា ងសំខានក់នាុងការអនុមត័ចបា្រ។់

សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបានខ្្ងអំណរ-
គុណចំលរារះប្រស្សនដ៍ន៏្្ថ្្រ្រស់ឯកឧតតៃមប្រធានាធិ្រតី
ហុងបគីខដលបានខ្្ងសរលសើរអំ្ី ទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ 
ស្មគ្គភីា្ និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិារដល៏្អប្រន្រវាងប្រជាជន 
ននប្រលទសទាងំ្ីរ កដូ៏ចជាការរកីចលបមើនរ្រស់ប្រលទស
កម្ុជានាល្ល្រច្ចុ្រ្ននា។ ប្រលទសលយើងទាងំ្ីរម្នប្រវតតៃិ
ទំនាកទ់ំនងការទូតយូរលងម់កលហើយ  គិតមកដល់ល្លលនរះ
ម្នរយៈល្ល៦៣ឆ្នា  ំ ខដលទំនាកទ់ំនងការទូតលនរះ្រលងកាើត
ល�ើងលបកាមស្នា ប្រះហសតៃ ប្រះករុណាប្រះបាទ សលមតៃចប្រះ 
នលោត្តម សហីន ុ"ប្រះ្ររមរតនលកាដ្ឋ" និងថ្នា កដ់រឹកនាំ
ហុងបគីជំនានម់ុន។ 

សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបានសខមតៃងនូវ
លសចកតៃីរកីរាយ ខដលបានលមើលល�ើញនូវទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ 
និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាងប្រជាជន និងប្រលទសទាងំ្ីរ
ម្នការកីចលបមើនជា្រនតៃ្រនា្ទ ្រ។់ ការរកីចលបមើនលនរះខសតៃង
ល�ើងតាមរយៈការ្្ស់្រតៃូរទសសែនកិច្ចរវាងថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ ូល 
ថ្នា កដ់រឹកនាជំានែ់្ស់ ថ្នា កដ់រឹកនាជំំនាញតាម្រណាតៃ បកសួង 
ស្្្រន័ ននប្រលទសទាងំ្ីរលៅវញិលៅមក ប្មទាងំបាន
ឆ្ុរះ្រញ្្ច ំងននការជួយ�ឧ្រត្ម្ភោបំទោនា កនាុងបក្រែណ័្ឌ កិច្ចសហ-
ប្រតិ្រតតៃិការអនតៃរជាតិផងខដរ។ 

សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបាន្រញ្ជ កថ់្ 
ដំលណើ រទសសែនកិច្ចជាផ្ូវរដ្ឋរ្រស់ឯកឧតតៃមលៅប្រះរាជាណា-
ចបកកម្ុជា និងទសសែនកិច្ចរ្រស់សលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតី
លតលជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រនតៃី លៅប្រលទសហុងបគី 
និងចូលរមួកិច្ចប្រជំុកំ្ូល្រ៊ាុយោខ្រ៉ាស សតៃី្ី ទរឹកលលើកទី៣ 
កាល្ីន្ងៃទី១៥ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅទីបករង្រ៊ាុយោខ្រ៉ាស 
ជាកាោនុវតតៃភា្មយួ្មាី និងជាការបកាលផ្ូវលឆ្្រះលៅភា្
រុងលរឿង ននចំណងមតិតៃភា្ និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការលលើ

បគ្រវ់ស័ិយ ននប្រលទសទាងំ្ីរ។
សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបានខ្្ងអំណរគុណ

ចំលរារះការឧ្រត្ម្ភោបំទ្ីប្រលទសហុងបគី ដល់ប្រលទសកម្ុជា
កាល្ីអតីតកាល កនាុងកាលៈលទសៈខដលប្រលទសកម្ុជា
ជួ្រការលំបាកលោយទទួលការហ៊ាុម្ទ័្ធខាងលសដ្ឋកិច្ច និង   
នលោបាយ។ ជាមយួោនា លនរះ សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាក៏
បានខ្្ងអំណរគុណចំលរារះរោ្ឋ ភបិាលហុងបគី ខដលផតៃល់
ជំនួយខផនាកអ្ររ់ជំា្រនតៃ្រនា្ទ ្រ ់ចា្រត់ាងំ្ីឆ្នា ១ំ៩៨០ រហូត
មកដល់្រច្ចុ្រ្ននា និង្រនតៃជួយ�្រខន្មលទៀតលៅល្លអនាគត។ 
ជំនួយកនាុងវស័ិយអ្ររ់ ំបានជួយ�អភវិឌ្ឍធនធានមនុសសែលៅ
កម្ុជាផង និងបានចូលរមួសលបមចនូវយុទ្ធស្្រសតៃចតុលកាណ 
ដំណាកក់ាលទី៤ រ្រស់រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ុជា ខដលចាតទុ់ក
ការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសសែជាវស័ិយអាទិភា្ទីមយួ។ កម្ុជា
ម្នលម្ទនភា្ចលំរារះនិសសែតិកម្ុជាខដលធ្ា្រប់ានលៅ
សិកសាលៅប្រលទសហុងបគី បានក្ាយជាថ្នា កដ់រឹកនាសំំខាន់ៗ  
លៅតាមបកសួងមយួចំនួន។

លឆៀ្តកនាុងឱកាសលនារះ សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី សាយ 
ឈុ ំបាន ត្ៃ លំផ្ញើសួរសុែទុក្ខ ជូនឯកឧតតៃមប្រធានរដ្ឋសភា
ហុងបគី និងសូមលោរ្អល ជ្ ើញឯកឧតតៃមប្រធានរដ្ឋសភា
ហុងបគី ដរឹកនាគំណៈប្រតិភូចូលរមួកិច្ចប្រជំុភា្ជានដគូ
សភាអាសីុ-អឺរ ៉ាុ្រ (ASEP) លៅឆ្នា ២ំ០២០ លៅកម្ុជា។

សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបានប្រសិទ្ធ្រ 
្រវរមហាប្រលសើរ ជូនឯកឧតតៃមប្រធានាធិ្រតី លោកជំទាវ 
និងគណៈប្រតិភូ សូមទទួលបានសុែភា្ល្អ្ររ្ិរូរណ៍ ការ
ស្នា កអ់ាបស័យល្អប្រលសើរ  និងលជាគជយ័បតចរះបតចងក់នាុង
ល្រសកកមមាដែ៏ង្ែ់ស់្ លៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា៕

(អត្្រទ៖ លោក នុត សច្ចៈ និងរូ្រភា្៖ លោក គរឹម សិទ្ធ)ី

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំនួ្រសវនាការ
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សលម្តចពបធានព្ឹទ្ធសភាអនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរ�្ឋទូតគុយប
ចូ�ជួបសសម្តងការគួរសម និងជពរាបលា

នាប្រឹកន្ងៃទី៣១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្៉ា ង៩:០០
នាទី លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃ ីសាយ 
ឈុ ំប្រធានប្រឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បាន
អនុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតៃម Juan de Jesús Hidalgo-Gato Pérez 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិ្ម ញ្ា  និងល្ញសមត្ភា្ ននស្ធារណ-
រដ្ឋគុយបាប្រចាបំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ចូលជួ្រសខមតៃងការ
គួរសម និងជបម្្រោ។

លៅកនាុងឱកាសលនារះ ឯកឧតតៃម Juan de Jesús Hidalgo-
Gato Pérez បានខ្្ងអំណរគុណចំលរារះសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធ-
សភា ខដលបានចំណាយល្លលវោដម៏្នតនម្ អនុញ្ញា ត
ឱ្យឯកឧតតៃមចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសម និងជបម្្រោនា
ល្លលនរះ។ 

ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានកតស់ម្្គ ល់ថ្ កនាុងអ�ុំងល្ល
ល្រសកកមមាការទូតលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ឯកឧតតៃម
បានទទួលការោបំទ្ីប រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល 
និងបគ្រស្់្្រន័ជាតិ ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ខដលជំរុញ
ឱ្យទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រលទសទាងំ្ីរ
កម្ុជា-គុយបា ម្នការរកីចលបមើន។ ជាមយួោនា លនរះ ឯកឧត្ម
កប៏ានវាយតនម្ែ្ស់ចំលរារះការរកីចលបមើន និងការអភវិឌ្ឍ
ោ៉ា ងឆ្្ររ់ហ័សលលើបគ្រវ់ស័ិយ លបកាមការដរឹកនារំ្រស់សលមតៃច
អគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន សសន នាយរដ្ឋម្រនតៃី នន
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមសលមតៃច ្្ទ ល់ សលមតៃច
វ្ុិរលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំបានសខមតៃងនូវការលកាតសរលសើរ 
និងវាយតនម្ែ្ស់ចំលរារះលជាគជយ័ននល្រសកកមមាការទូត
រ្រស់ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូត ខដលបានរមួចំខណក្បងរឹង-
្បងីកកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រលទស និងប្រជាជនទាងំ្ីរ
ឱ្យទទួលបាននូវផលប្រលោជនល៍ៅវញិលៅមក។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានកតស់ម្្គ ល់ល�ើញថ្ 
ឯកឧតតៃម និងស្្នទូតគុយបាប្រចាបំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 
បាន្ំរល្ញភារកិច្ចោ៉ា ងល្អប្រលសើរ និងម្នទំនាកទ់ំនង 
និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិារល្អជាមយួនរឹងថ្នា កដ់រឹកនា ំម្រនតៃីបគ្រ់
លំោ្រថ់្នា ក ់ និងជាមយួនរឹងបកសួង ស្្្រន័ អាជា្ញ ធរ លែតតៃ 
បករង ជា្ិលសសជាមយួនរឹងប្រជាជនកម្ុជា។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតៃងនូវលសចកតៃីល្ញចិតតៃ
 និងវាយតនម្ែ្ស់ចំលរារះចំណងមតិតៃភា្ និងកិច្ចសហ-
ប្រតិ្រតតៃកិារដល៏្អរវាងប្រជាជន និងប្រលទសទាងំ្ីរ ខដល
ម្នការរកីចលបមើនឥតឈ្រឈ់រលលើបគ្រវ់ស័ិយ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានខ្្ងអំណរគុណដប៏ជាល-
លបរៅចលំរារះស្្នទូតគុយបាប្រចាបំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 
ខដលជួយ�សបម្រសបមរួលឱ្យម្រនតៃីអគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធ-
សភាចំនួន៥រូ្រ បានលៅសិកសាភាស្លអសបា៉ាញ លៅប្រលទស
គុយបា និងបាន្រនតៃផតៃល់អាហារូ្រករណ៍ដល់និសសែតិកម្ុជា 
ខដល្រច្ចុ្រ្ននាម្ននិសសែតិកម្ុជាចំនួន១៧នាក ់កំ្ ុងសិកសា
លៅប្រលទសគុយបា។ សលមតៃចសង្រឹមថ្ ប្រលទសគុយបានរឹង
្រនតៃ្រលងកាើនចំនួនអាហារូ្រករណ៍ដល់និសសែតិកម្ុជា្រខន្ម
លទៀត។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា និងប្រជាជនកម្ុជា សលមតៃចប្រធាន
ប រ្ឹទ្ធសភានរឹងលបតៀមែ្ួនជានិច្ច្រនតៃលធវើកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ
ដជិ៏តសនាិទ្ធជាមយួនរឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតគុយបា្មាី និងស្្នទូត
គុយបាប្រចាបំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លដើម្រីមួចំខណក្បងរឹង-
្បងីកចំណងមតិតៃភា្ និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ នាមំកនូវផល 
ប្រលោជនល៍ៅវញិលៅមកជូនប្រជាជន និងប្រលទសទាងំ្ីរ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា បានប្រសិទ្ធ្រជូនឯកឧតតៃម
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សូមម្នសុែភា្ល្អ្ររ្ិរូរណ៍ និងទទួលបាន
លជាគជយ័្មាីៗ ខ្មលទៀតនាល្លខាងមុែ៕

(អត្្រទ៖ លោក នុត សច្ចៈ និងរូ្រភា្៖ លោក គង ់ោ៉ា រនី)

ឯកឧតតៃម Juan de Jesús Hidalgo-Gato Pérez និងសលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុំ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគុយបា ្តរ្ូរអនុសសាវរយីជ៍ាមយួសលម្ចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា
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នារលសៀលន្ងៃទី១៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្៉ា ង
១៥:០០នាទី លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី 
សាយ ឈុ ំប្រធានប្រឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា 
បានទទួលជ្ួរសវនាការជាមយួនរឹងឯកឧតតៃម លហនរ ី
វ៉ា នល់ធៀ (Henry Van Thio) អនុប្រធានាធ្ិរតី ននស្ធា-
រណរដ្ឋសហភា្មោី៉ា នម់្៉ា  កនាុងឱកាសខដលឯកឧតតៃម
អល ជ្ ើញមកចូលរមួកិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវិក លៅប្រះ-
រាជាណាចបកកម្ុជា។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមសលមតៃច ្្ទ ល់ សលមតៃច-
វ្ិរុលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបានសខមតៃងនូវការស្វ គមន ៍
ចំលរារះឯកឧតតៃមអនុប្រធានាធិ្រតី ខដលបានអល ជ្ ើញចូល
រមួកិច្ចប្រជំុកំ្ ូលអាសីុបា៉ា សីុហវកិ លៅប្រះរាជាណាចបក-
កម្ុជា។ សលមតៃចបាន្រញ្ជ កថ់្ កិច្ចប្រជំុកំ្ ូលអាសីុបា៉ា សីុ-

ហវិក ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅកម្ុជា បតរូវបានសហការលរៀ្រចំរវាង
រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ុជាជាមយួនរឹងសហ្ន័្ធសនតៃភិា្សកល 
ខដលកំ្ុងប្រប រ្ឹតតៃលៅចា្រ់្ ីន្ងៃទី១៨ ដល់ន្ងៃទី២១ ខែវចិ្ិកា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។  ដូចខដលឯកឧតតៃមបានបជា្របស្្រល់ហើយថ្
ប្រធាន្រទននកិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវកិឆ្នា ២ំ០១៩លនរះ 
គឺ្ ិតជាម្នស្រសំខាន ់និងលឆ្ើយត្រចំលរារះស្្នភា្
សកលលោកខដលកំ្ ុងម្នការវវិឌ្ឍនខ៍ប្រប្ររួលដឆ៏្្ររ់ហ័ស
និងប្រក្រលោយលបោរះថ្នា ក។់ ដូចលនរះទាមទារឱ្យលយើង
ទាងំអស់ោនា ចូលរមួលលើកកម្ស់កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ្ហុ-
ភាគីនិយម និងលោរ្នូវលោលការណ៍ចបា្រអ់នតៃរជាតិ លដើម្ី
នាមំកនូវសុែដុមនីយកមមា និងការអភវិឌ្ឍប្រក្រលោយ
ចីរភា្។ 

លៅកនាុងឱកាសលនារះ ឯកឧតតៃម លហនរ ីវ៉ា ន់ លធៀ 
បានខ្្ងអំណរគុណចំលរារះសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាខដល
បានចំណាយល្លដម៏្នតនម្ទទួលជួ្រនាឱកាសលនរះ។ 
ឯកឧតតៃមបានសខមតៃងនូវការអ្រអរស្ទរចំលរារះប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា ខដលលរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវិក 
ឆ្នា ២ំ០១៩លនរះ ប្រក្រលោយលជាគជយ័។ 

ឯកឧតតៃម លហនរ ីវ៉ា ន់ លធៀ បានជបម្្រជូនសលមតៃច
ប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាថ្ ប្រលទសមោី៉ា នម់្៉ា នរឹងលរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុ
កំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវិកលលើកទី៣  លៅឆ្នា ២ំ០២០ខាងមុែលនរះ។  
ឯកឧតតៃមបានរម្រឹកអំ្ ី ទំនាកទ់ំនការទូតរវាងស្ធារណរដ្ឋ
សហភា្មោី៉ា នម់្៉ា  និងប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ខដលបតរូវ
បាន្រលងកាើតតាងំ្ីឆ្នា ១ំ៩៥៥ លហើយទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ 

សលម្តចពបធានព្ឹទ្ធសភាទទួ�ជួបអនុពបធានាធិបតី ននសាធារណរ�្ឋសហភា្មីោ៉ា ន់រា៉ា

គណៈប្រតិភូមោី៉ា នម់្៉ា  សម្ជកិប រ្ឹទ្ធសភា និងថ្នា កដ់រឹកនាអំគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាចូលរមួកនាុងជំន្ួរសវនាការ

ឯកឧតតៃម លហនរ ីវា៉ា នល់ធៀ និងសលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុំ
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ស្មគ្គភីា្ និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រលទសទាងំ្ីរ
ម្នភា្ស្អិតរមតួតាងំ្ីល្ល្រលងកាើតរហូតដល់ល្ល្រច្ចុ្រ្ននា 
ជា្ិលសសការោបំទោនា កនាុងបក្រែណ័្ឌ តំ្រន ់និងអនតៃរជាតិ 
ដូចជា កនាុងបក្រែណ័្ឌ អាស្៊ា ន មហាអនុតំ្រនទ់លន្លមគង្គ 
CLMV និងកនាុងបក្រែណ័្ឌ អង្គការសហប្រជាជាតិ។ 

ឯកឧតតៃម លហនរ ីវ៉ា ន់ លធៀ បាន្រញ្ជ កថ់្ រោ្ឋ ភបិាល
្មាីរ្រស់ប្រលទសមោី៉ា នម់្៉ា  ម្នទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហ-
ប្រតិ្រតតៃិការោ៉ា ងស្អិតរមតួជាមយួនរឹងប្រលទសកម្ុជា ជា
្ិលសសទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាងរោ្ឋ ភ-ិ
បាល និងភាគីរាក់្ ន័្ធននប្រលទសទាងំ្ីរ។ ជាមយួោនា លនរះ
សភា ននប្រលទសមោី៉ា នម់្៉ា  បានចូលជាសម្ជិកមហាសននាិ-
បាតអនតៃរសភាអាស្៊ា ន កនាុងកិច្ចប្រជំុមហាសននាបិាតអនតៃរ-
សភាអាស្៊ា ន (AIPA) លលើកទី២១។ ប្រលទសមោី៉ា នម់្៉ា
និងកម្ុជា បានលធវើជាម្្ច ស់ផ្ទរះលរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាស្៊ា ន
កនាុងឆ្នា ២ំ០១៤ និងឆ្នា ២ំ០១៥។ 

ឯកឧតតៃម លហនរ ីវ៉ា ន់ លធៀ បានខ្្ងអំណរគុណចំលរារះ
ប្រលទសកម្ុជា ខដលលបារះលឆ្នា តោបំទនូវជំហររ្រស់ប្រលទស
មោី៉ា នម់្៉ា  លៅកនាុងមហាសននាិបាតអង្គកាសហប្រជាជាតិ
លលើកទី២៤ និងបានជួយ�ឧ្រត្ម្ភជា្វកិាមយួចំនួនសបម្្រ់
ការអភវិឌ្ឍលៅរដ្ឋរា៉ា កខ់ាញននប្រលទសមោី៉ា នម់្៉ា ។ ជាមយួ
ោនា លនរះ ឯកឧតតៃមបានខ្្ងអំណរគុណចំលរារះប រ្ឹទ្ធសភា
កម្ុជា ខដលបានផតៃល់អាហាររូ្រករណ៍ដល់ម្រនតៃីសភា នន
ប្រលទសមោី៉ា នម់្៉ា  បានមក្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លលៅប្រឹទ្ធសភា
កម្ុជា។

ឯកឧតតៃម លហនរ ីវ៉ា ន់ លធៀ ម្នសង្រឹមោ៉ា ងមុតម្ថំ្ 

ប្រលទសកម្ុជានរឹង្រនតៃោបំទដល់ដំលណើ រការសនតៃិភា្ និង
ការ្របងរួ្រ្របងរួមជាតិរ្រស់ប្រលទសមោី៉ា នម់្៉ា ។ 

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានខ្្ងអំណរគុណចំលរារះ
ប្រស្សនដ៍ន៏្្ថ្្រ្រស់ឯកឧតតៃមអនុប្រធានាធ្ិរតី ខដល
បានលលើកល�ើងអំ្ី ទំនាកទ់ំនងការទូតរវាងប្រលទសទាងំ
្ីរបតរូវបាន្រលងកាើតល�ើងកនាុងរយៈល្ល៦៤ឆ្នា កំន្ងមក។          
សលមតៃចបាន្រញ្ជ កថ់្ ប្រលទសទាងំ្ីរលោរ្ប្រតិ្រតតៃិប្រះ-
្ុទ្ធស្សនាដូចោនា  និងលប្រើបបាស់ទរឹកទលន្លមគង្គដូចោនា
លហើយប្រជាជនននប្រលទសទាងំ្ីរម្នប្រវតតៃិបសឡាញ់ 
រា្រអ់ានោនា លៅវញិលៅមកប្រក្រលោយមលនាសល ្្ចតនាដ៏
បជាលលបរៅជាយូរលងម់កលហើយ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតៃងនូវលសចកតៃីរកីរាយ
លោយលមើលល�ើញអំ្ីការរកីចលបមើនប្រក្រលោយលទ្ធផល
ជាខផ្ ក្ា ននចំណងមតិតៃភា្ និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាង
ប្រជាជន និងប្រលទសទាងំ្ីរ ្រនា្ទ ្រ់្ ីដំលណើ រទសសែនកិច្ច
រ្រស់លោកជំទាវ ទីប្ររឹកសារដ្ឋ ននស្ធារណរដ្ឋសហភា្
មោី៉ា នម់្៉ា លៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា កាល្ីខែលមស្កន្ង
លៅលនរះ រោ្ឋ ភបិាលទាងំ្ីរបានល្រតៃជា្ញ ជំរុញ្រខន្មលទៀត 
លលើកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិបគ្រវ់ស័ិយ  រមួទាងំការ្្ស់្រតៃូររវាង
ប្រជាជន និងប្រជាជន។ 

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតៃងការអ្រអរស្ទរ
ចលំរារះវឌ្ឍនភា្ខផនាកលសដ្ឋកិច្ច សង្គមរ្រស់មោី៉ា នម់្៉ា ។ 
លបកាមការដរឹកនាដំឈ្៏្សនវរ្រស់ថ្នា កដ់រឹកនាជំានែ់ស់្
មោី៉ា នម់្៉ា  និងលបកាមការដរឹកនារំ្រស់ឯកឧតតៃម សលមតៃចម្ន
ជលំនឿជាកថ់្ ប្រលទសមោី៉ា នម់្៉ា  និងប្រជាជនមោី៉ា នម់្៉ា  

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំន្ួរសវនាការ
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្រនតៃរកីចលបមើនប្រក្រលោយវឌ្ឍនភា្ និងវ្ិរុលភា្។ 
តាមរយៈឯកឧតតៃមអនុប្រធានាធិ្រតី សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធ-

សភាបាន ត្ៃ លំផ្ញើសួរសុែទុក្ខលោយលសចកតៃីលោរ្រា្រអ់ានអំ្ី
សលមតៃចជូនចំលរារះឯកឧតតៃមប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាមោី៉ា នម់្៉ា ។
ជាមយួោនា លនរះ សលមតៃចបាន្ររ្ហា ញអំ្ី្រំណងលធវើកិច្ចសហ-
ប្រតិ្រតតៃកិារឱ្យកានខ់តជិតសនាិទ្ធរវាងប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា និង
ប រ្ឹទ្ធសភាមោី៉ា នម់្៉ា  លោយលហតុថ្ ឆ្នា ២ំ០២០ខាងមុែលនរះ
គឺជាែួ្រលលើកទី៦៥ឆ្នា  ំននការ្រលងកាើតទំនាកទ់ំនងការទូតរវាង
ប្រលទសទាងំ្ីរ។ សលមតៃចបានលសនាើឱ្យសភា ននប្រលទសទាងំ
្ីរ លធវើការ្្ស់្រតៃូរគណៈប្រតិភលូៅវញិលៅមក។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានជបម្្រជូន ឯកឧតតៃម 
លហនរ ីវ៉ា ន់ លធៀ ថ្ ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជានីតិកាលទី៤លនរះ 
បាន្រលងកាើតបករមមតិតៃភា្ប រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹងសភាសហ-
ភា្មោី៉ា នម់្៉ា ។ តាមរយៈបករមមតិតៃភា្លនរះ សលមតៃចសង្រឹម
ថ្ សភា ននប្រលទសទាងំ្ីរ នរឹងែិតែំជំរុញឱ្យម្នការ្្ស់
្រតៃូរទសសែនកិច្ច លដើម្លីឈវងយល់ និង្្ស់្រតៃូរ្រទ្ិលស្ធន៍
ោនា លៅវញិលៅមក។ ជាមយួោនា លនរះ សលមតៃចកប៏ាន្រញ្ជ កថ់្ 
លបកាមកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងអគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធ-
សភាជាមយួវទិយាស្្នសភាកម្ុជា បានទទួលម្រនតៃី្ីសភា
មោី៉ា នម់្៉ា  មកចូលរមួវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លថ្នា កត់្ំរនល់ៅកនាុង
ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា លលើខផនាកបស្វបជាវចំនួន២៨នាក ់ខផនាកការ
ទូតសភាចំនួន៥នាក ់និងចូលរមួវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លសតៃី្ី 
ការទទួលែុសបតរូវរ្រស់សភា លលើកទី១ ចំនួន១០នាក ់និង
លលើកទី២ ចំនួន៩នាក ់។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា បានវាយតនម្ែស់្ចំលរារះែ្រឹម-

ស្រសុន្ទរកថ្ប្រក្រលោយអត្នយ័ដប៏ជាលលបរៅរ្រស់
ឯកឧតតៃម ខដលរមួវភិាគទានដន៏្្ថ្្កនាុងការផតៃល់ទសសែន-
ទានដសំ៏ខានដ់ល់កិច្ចប្រជំុលធវើការបតិរះររិះ្ិចារណា និងោក់
្រ ្្ចូ លកនាុងលសចកតៃីខ្្ងការណ៍ទីបករងភនាលំ្ញ ្រនា្ទ ្រ់្ ី្រ ្្ច ្រ់
កិច្ចប្រជំុ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបាន្រញ្ជ កថ់្ ប្រះរាជាណា-
ចបកកម្ុជាធ្ា្រម់្ន្រទ្ិលស្ធនប៍្រក្រលោយលជាគជយ័
លៅកនាុងដំលណើ រការផសែរះផសា្របងរួ្រ្របងរួមជាតិ ្ ិលសសការ
ោកល់ចញនូវលោលនលោបាយ "ឈនារះឈនារះ" រ្រស់សលមតៃច
អគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រនតៃី នន
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ខដលនាមំកនូវសនតៃិភា្ល្ញលលញ
ម្នការឯកភា្ជាតិ ្ូររណភា្ទរឹកដីជាលលើកដំ្រូងកនាុង
ប្រវតតៃិស្្រសតៃរ្រស់កម្ុជា លហើយកតាតៃ សនតៃិភា្លនរះ បានលធវើឱ្យ
កម្ុជាម្នការអភវិឌ្ឍរកីចលបមើនដឆ៏្្ររ់ហ័ស ខដលម្ន
កំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម៧% កនាុងរយៈល្ល្ីរទសវតសែរ ៍
លនរះ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាម្នលសចកតៃីសង្រឹមថ្ ប្រលទស
មោី៉ា នម់្៉ា នរឹងសលបមចបាននូវការ្របងរួ្រ្របងរួម និងផសែរះផសា-
ជាតិ លៅល្លខាងមែុលនរះ។ សលមតៃចបានប្រសិទ្ធ្រ្រវរ
មហាប្រលសើរ ជូនឯកឧតតៃមអនុប្រធានាធ្ិរតី និងគណៈ-
ប្រតិភូ សូមទទួលបានសុែភា្ល្អ្ររ្ិរូរណ៍ ការស្នា ក់
អាបស័យល្អប្រលសើរ និងលជាគជយ័បតចរះបតចងក់នាុងល្រសក-
កមមាដែ៏្ងែ់ស់្លៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា៕

(អត្្រទ៖ លោក នុត សច្ចៈ និងរូ្រភា្៖ លោក គរឹម សិទ្ធ)ី

គណៈប្រតិភូមោី៉ា នម់្៉ា  ្តរូ្រអនុសសាវរយីជ៍ាមយួសលមច្ប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា
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នាប្រឹកន្ងៃទី២០ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លវោលម្៉ា ង៨:០០
នាទី សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា 
ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា  បានទទួលជ្ួរសវនាការជាមយួ
នរឹងលោកជំទាវ Shirin Sharmin Chaudhury ប្រធានរដ្ឋសភា 
ននស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និត្រងក្់ាលដស កនាុងឱកាសខដល
លោកជំទាវអល ជ្ ើញមកចូលរមួកិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវិក 
លៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមសលមតៃច ្្ទ ល់ សលមតៃច-
វ្ិរុលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបានសខមតៃងនូវការស្វ គមន ៍
ចំលរារះលោកជំទាវ ខដលបានអល ជ្ ើញមកចូលរមួកិច្ចប្រជំុ
កំ្ ូលអាសីុបា៉ា សីុហវកិ លៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។ សលមតៃច
បាន្រញ្ជ កថ់្ កិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវកិឆ្នា ២ំ០១៩
លៅកម្ុជា បតរូវបានសហការលរៀ្រចំរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ុជា
ជាមយួសហ្ន័្ធសនតៃិភា្សកល ខដលកំ្ុងប្រប រ្ឹតតៃលៅចា្រ់
្ីន្ងៃទី១៨ ដល់ន្ងៃទី២១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។ ប្រធាន្រទ
ននកិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវិកឆ្នា ២ំ០១៩លនរះ គឺ្ិតជា
ម្នស្រសំខាន ់និងលឆ្ើយត្រចំលរារះស្្នភា្សកលលោក
ខដលកំ្ុងម្នការវវិតតៃខប្រប្ររួលដឆ៏្្ររ់ហ័ស និងប្រក្រ
លោយលបោរះថ្នា ក។់ ដូចលនរះទាមទារឱ្យលយើងទាងំអស់ោនា
ចូលរមួលលើកកម្ស់កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ្ហុភាគីនិយម 
និងលោរ្នូវលោលការណ៍ចបា្រអ់នតៃរជាតិ លដើម្នីាមំកនូវ
សុែដុមនីយកមមា និងការអភវិឌ្ឍប្រក្រលោយចីរភា្។ 

លៅកនាុងឱកាសលនារះ លោកជំទាវ Shirin Sharmin Chaud

hury បានខ្្ងអំណរគុណចំលរារះសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា
ខដលបានចំណាយល្លដម៏្នតនម្ទទួលជួ្រនាល្លលនរះ។ 

លោកជំទាវបានសខមតៃងនូវលសចកតៃីរកីរាយ ខដលម្នឱកាស
ដរឹកនាគំណៈប្រតិភូមកចូលរមួកិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុ-
ហវិកឆ្នា ២ំ០១៩ លៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ត្រតាមការ
អល ជ្ ើញរ្រស់សលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន សសន
នាយករដ្ឋម្រនតៃី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។

លោកជំទាវ Shirin Sharmin Chaudhury បានវាយ-
តនម្ែ្ស់ចំលរារះទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាង
ប្រលទសទាងំ្ីរ ជា្ិលសសតាមរយៈដំលណើ រទសសែនកិច្ចរ្រស់
នាយករដ្ឋ្រ្រនតៃី ននប្រលទស្រងក្់ាលដស ខដលបានមក្ំរល្ញ
ទសសែនកិច្ចលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាកាល្ីឆ្នា ២ំ០១៧
កន្ងលៅលនរះ  និងបានចុរះអនុសសែរណៈននការលោគយល់
ោនា  និងកិច្ចប្មលប្ៀងជាលបចើនរវាងរោ្ឋ ភបិាលននប្រលទស
ទាងំ្ីរ ប្មទាងំបានឯកភា្ោនា ោកល់ឈ្មា រះផ្ូវ្ិរតាជាតិ
រ្រស់្រងក្់ាលដស លៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងផ្ូវលឈ្មា រះ
ប្រះ្ររមនាមរ្រស់ប្រះករុណាប្រះមហាវរីកសែបត ប្រះវររាជ
្រិតាជាតិខែមារ នលោត្តម សហីនុ "ប្រះ្ររមរតនលកាដ្ឋ" លៅ
តំ្រនអ់ោរស្្្រន័រដ្ឋកនាុងទីបករងោកា ប្រលទស្រងក្់ាលដស 
លហើយលបោងនរឹងសលម្្ធនាឆ្នា ២ំ០២០ ទន្ទរឹមនរឹងការបបារ្វ
ែួ្រលលើកទី១០០ឆ្នា  ំនន្ិរតាជាតិរ្រស់្រងក្់ាលដស។

លោកជំទាវ Shirin Sharmin Chaudhury បាន្រញ្ជ កថ់្
ទំនាកទ់ំនងការទូតកម្ុជា-្រងក្់ាលដស បតរូវបានផតៃួចលផតៃើម
ល�ើងលោយប្រះករុណាប្រះបាទសលមតៃចប្រះ នលោត្តម 
សហីនុ  “ប្រះ្ររមរតនលកាដ្ឋ” ជាមយួនរឹង្ិរតាជាតិរ្រស់
្រងក្់ាលដសលៅឆ្នា ១ំ៩៧៣ លហើយទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ និង
កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការដល៏្អលនរះ ម្នការវវិឌ្ឍរកីចលបមើនជា
្រនតៃ្រនា្ទ ្រ។់

លោជំទាវ Shirin Sharmin Chaudhury បានសខមតៃងនូវ
ការអ្រអរស្ទរចំលរារះប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាទទួលបាន
លជាគជយ័ចលំរារះការលបារះលឆ្នា តលបជើសតាងំតំណាងរា្រសតៃ 
នីតិកាលទី៦ កាល្ីឆ្នា ឆំ្នា ២ំ០១៨កន្ងលៅលនរះ ខដលលធវើ
ឱ្យលោកជំទាវម្នឱកាសបានជួ្រជាមយួនរឹងថ្នា កដ់រឹកនាំ
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា កនាុងលនារះ រមួទាងំសលមតៃចប្រធាន
ប រ្ឹទ្ធសភាផងខដរ។

លោកជំទាវ Shirin Sharmin Chaudhury ម្នលសចកតៃី
សង្រឹមថ្ ទំនាកទ់ំនងការទូតរវាងប្រលទសទាងំ្ីរនរឹងបតរូវ
បាន្បងរឹង្បងីក្រខន្មលទៀត។ ជាមយួោនា លនរះ លោកជំទាវ

សលម្តចពបធានព្ឹទ្ធសភាទទួ�ជួបពបធានរ�្ឋសភា ននសាធារណរ�្ឋពបជារានិតបងក់ាលា ល�ស

លោកជំទាវ Shirin Sharmin Chaudhury និងសលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី ស្យ ឈុំ
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បានលសនាើឱ្យម្នទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហប្រតិតតៃិការរវាង
សភាននប្រលទសទាងំ្ីរ តាមរយៈដំលណើ រទសសែនកិច្ច លដើម្ី
្្ស់្រតៃូរ្រទ្ិលស្ធនោ៍នា លៅវញិលៅមក។

លោកជំទាវ Shirin Sharmin Chaudhury បានខ្្ងអំណរ-
គុណចំលរារះសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា ខដលបានោបំទសុន្ទរ-
កថ្រ្រស់លោកជំទាវ ខដលបានខ្្ងកនាុងកិច្ចប្រជំុកំ្ ូល
អាសីុបា៉ា សីុហវិកឆ្នា ២ំ០១៩ លហើយលោកជំទាវសង្រឹមថ្ 
ែ្រឹមស្រសុន្ទរកថ្លនារះ នរឹងបតរូវោក្់រ ្្ចូ លកនាុងលសចកតៃីខ្្ង-
ការណ៍ទីបករងភនាលំ្ញ ្រនា្ទ ្រ់្ ី្រ ្្ច ្រកិ់ច្ចប្រជំុ។  ជាមយួោនា
លនរះ លោកជំទាវសង្រឹមោ៉ា ងមុតម្ថំ្ ទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្
ស្មគ្គីភា្ និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាងសភា្រងក្់ាលដស 
និងប្រឹទ្ធសភាកម្ុជា នរឹងកានខ់តរកីចលបមើនខ្មលទៀត។ លឆៀ្ត
ឱកាសលនារះ លោកជំទាវបានអល ជ្ ើញសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធ-
សភាលៅ្ំរល្ញទសសែនកិច្ចផ្ូវការលៅប្រលទស្រងក្់ាលដស
លៅល្លលវោសមបស្រណាមយួ។

សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា 
បានខ្្ងអំណរគុណចំលរារះប្រស្សនដ៍ន៏្្ថ្្រ្រស់លោក
ជំទាវ ខដលបានលលើកល�ើងអំ្ីទំនាកទ់ំនងការទូតរវាង
ប្រលទសទាងំ្ីរ។ សលមតៃចបាន្រញ្ជ កថ់្ ប្រលទសកម្ុជា
និង្រងក្់ាលដស ធ្ា្រម់្ន្រទ្ិលស្ធនឆ៍្ងកាតរ់្រ្រប្រល័យ
្ូជស្សនដូ៍ចោនា កាល្ីអតីតកាល។ លោយខ�ក ប្រះ-
រាជាណាចបកកម្ុជាធ្ា្រម់្ន្រទ្ិលស្ធនប៍្រក្រលោយ
លជាគជយ័លៅកនាុងដំលណើ រការផសែរះផសា្របងរួ្រ្របងរួមជាតិ 
្ិលសសការោកល់ចញនូវលោលនលោបាយ "ឈនារះឈនារះ" 
រ្រស់សលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន សសន នាយក-
រដ្ឋម្រនតៃី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ខដលនាមំកនូវសនតៃិ-

ភា្ល្ញលលញ ម្នការឯកភា្ជាតិ ្រូរណភា្ទរឹកដីជា
លលើកដំ្រូងកនាុងប្រវតតៃិស្្រសតៃរ្រស់កមុ្ជាលហើយកតាតៃ សនតៃិភា្
លនរះ បានលធវើឱ្យកម្ុជាម្នការអភវិឌ្ឍរកីចលបមើនដឆ៏្្ររ់ហ័ស
ខដលម្នកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម៧% កនាុងរយៈល្ល
្ីរទសវតសែរល៍នរះ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានវាយតនម្ែ្ស់ចលំរារះែ្រឹម-
ស្រសុន្ទរកថ្ប្រក្រលោយអត្នយ័ដប៏ជាលលបរៅរ្រស់
លោកជំទាវ ខដលរមួវភិាគទានដន៏្្ថ្្កនាុងការផតៃល់ទសសែន-
ទានដសំ៏ខានដ់ល់កិច្ចប្រជំុ លធវើការបតិរះររិះ្ិចារណា និងោក់
្រ ្្ចូ លកនាុងលសចកតៃីខ្្ងការណ៍ទីបករងភនាលំ្ញ ្រនា្ទ ្រ់្ ី្រ ្្ច ្រ់
កិច្ចប្រជំុ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានរម្រឹកថ្ ទំនាកទ់ំនងការ
ទូតកម្ុជា-្រងក្់ាលដស បតរូវបាន្រលងកាើតល�ើងលោយស្នា ប្រះ-
ហសតៃ ប្រះករុណាប្រះបាទសលមតៃចប្រះ នលោត្តម សហីន ុ
“ប្រះ្ររមរតនលកាដ្ឋ” ជាមយួ្រិតាជាតិរ្រស់្រងក្់ាលដស។
ទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិារននប្រលទស
ទាងំ្ីរ បតរូវបាន្បងរឹង្បងីកជា្រនតៃ្រនា្ទ ្រក់នាុងលោលលៅ 
លដើម្គុីណប្រលោជនដ៍ឧ៏តតៃុង្គឧតតៃមសបម្្រប់្រជាជន និង
ប្រលទសទាងំ្ីរ ទាងំកនាុងល្ល្រច្ចុ្រ្ននា និងលៅអនាគត។ 
ទំនាកទ់ំនងមតិតៃភា្ និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការល្អរវាងកម្ុជា-
្រងក្់ាលដសលនរះ ខសតៃងល�ើងតាមរយៈការ្្ស់្រតៃូរទសសែន-
កិច្ច ថ្នា កដ់រឹកនាកំំ្ ូលជានែ់្ស់ ថ្នា កដ់រឹកនាជំំនាញតាម
បកសួង ស្្្រន័នានា កដូ៏ចជាខសតៃងល�ើងតាមការោបំទោនា
លៅវញិលៅមកលៅកនាុងបក្រែណ័្ឌ កិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការលលើ
ឆ្កអនតៃរជាតិ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបាន្រញ្ជ កថ់្ លដើម្ជីាសក្ខី-

ទិដ្ឋភា្កនាុងជំន្ួរសវនាការ
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ភា្ននទំនាកទ់ំនងដល៏្អប្រលសើររវាងប្រជាជន  និងរោ្ឋ ភបិាល
ននប្រលទសទាងំ្ីរ រោ្ឋ ភបិាល្រងក្់ាលដស សលបមចយក
ប្រះ្ររមនាមរ្រស់ប្រះករុណាប្រះមហាវរីកសែបត ប្រះវររាជ
្រិតាជាតិខែមារ នលោត្តម សហីន ុ"ប្រះ្ររមរតនលកាដ្ឋ" ោក់
លឈ្មា រះផ្ូវមយួលៅតំ្រនអ់ោរស្្្រន័រដ្ឋកនាុងទីបករងោកា។ 
ចំខណកប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បានកំណតយ់កផ្ូវបកាល
ល្ស៊ាូមយួ ខដលម្ន្រលណាតៃ យប្រខវង១.៣១០ខម៉ាបត និង
ទទរឹងប្រខវង១៧ខម៉ាបត ស្ិតលៅកនាុងសរ្កា ត្់ររឹងកកទី់១ ែណ្ឌ
ទួលលោក រាជធានីភនាលំ្ញ សបម្្រោ់កល់ឈ្មា រះ្រិតាជាតិ
រ្រស់្រងក្់ាលដស។ ផ្ូវទាងំ្ីរលនរះ លបោងនរឹងសលម្្ធោក់
ឱ្យលប្រើបបាស់លៅឆ្នា ២ំ០២០ ខាងមែុលនរះ។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបាន្រញ្ជ កថ់្ កនាុងឱកាស
ទសសែនកិច្ចរ្រស់លោកជំទាវនាយករដ្ឋម្រនតៃី្រងក្់ាលដសលៅ
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា កាល្ីខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៧ កន្ងមក 
ប្រលទសទាងំ្ីរបានចុរះហត្លលខាលលើកិច្ចប្មលប្ៀង ជា
លបចើន លដើម្ជីំរុញឱ្យកានខ់តខ្ាងំក្ា និងម្នលទ្ធផលជាក-់
ខសតៃងលលើវស័ិយនលោបាយ លសដ្ឋកិច្ច រាណិជជកមមា លទស-
ចរណ៍ វ្រ្ធម ៌និងវនិិលោគ។ 

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានខ្្ងអរគុណរោ្ឋ ភបិាល
្រងក្់ាលដស ខដលបានផតៃល់អាហារូ្រករណ៍ដល់និសសែតិ
កម្ុជាចំនួន២០នាក ់្ ីឆ្នា ២ំ០០៨ ដល់២០១៧ លៅសិកសា
ថ្នា ក្់ររញិ្ញា ្របតលៅសកលវទិយាល័យអាសីុសបម្្រ្់រសតៃី និង
បានចុរះអនុសសែរណលោគយល់ោនា រវាងបកសួងអ្ររ់កំម្ុជា
ជាមយួនរឹងស្កលវទិយាល័យអាសីុសបម្្រ្់រសតៃី លោយ

សលបមចផតៃល់អាហារូ្រករណ៍កនាុងមយួឆ្នា ំៗ  ៥០កខន្ង ដល់
និសសែតិកម្ុជា។

សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបានសខមតៃងនូវ ការអ្រអរស្ទរ
ចំលរារះការអភវិឌ្ឍខផនាកលសដ្ឋកិច្ច សង្គម រ្រស់្រងក្់ាលដស 
និងសូមប្រសិទ្្ធ រជូនប្រជាជន្រងក្់ាលដស ទទួលបាននូវ
ការអភវិឌ្ឍប្រលទសកានខ់តខ្ាងំក្ា ម្នវ្ិរុលភា្ វឌ្ឍន-
ភា្ និងកិតយានុភា្លៅលលើឆ្កអនតៃរជាតិ កនាុងការរមួចំខណក
ជាវជិជម្នដល់ការធានាសនតៃិភា្ ស្ិរភា្ និងសនតៃិសុែ
កនាុងត្ំរន ់និងអនតៃរជាតិ។

កនាុងនាមប រ្ឹទ្ធសភា និងកនាុងនាមសលមតៃច ្្ទ ល់ សលមតៃច
ប្រធានប រ្ឹទ្ធសភាបាន្រញ្ជ កថ់្ ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជានរឹង្រនតៃ
្បងរឹង្បងីកទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃកិាររវាង
ស្្្រន័នីតិ្រ្ ញ្ា តតៃិ  ននប្រលទសទាងំ្ីរ លដើម្រីមួចខំណកោ៉ា ង
ខ្ាងំក្ា និងរ រឹងម្ខំ្មលទៀតដល់ការ្បងរឹង្បងីកនូវទំនាក-់
ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការរវាងប្រជាជន និងប្រលទស
ទាងំ្ីរ។ 

ជាការលឆ្ើយត្រចលំរារះការអល ជ្ ើញសលមតៃចលៅ្រំល្ញ
ទសសែនកិច្ចលៅប្រលទស្រងក្់ាលដស សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា
សនយាថ្ នរឹងរកល្លលវោសមបស្រណាមយួ លដើម្លីៅ
្រំល្ញទសសែនកិច្ចលៅប្រលទស្រងក្់ាលដស។

សលមតៃចបានប្រសិទ្ធ្រ ្រវរមហាប្រលសើរ ជូនលោកជំទាវ
និងគណៈប្រតិភូ សូមទទួលបានសុែភា្ល្អ្ររ្ិរូរណ៍ ចូល
រមួកិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវកិប្រក្រលោយលជាគជយ័៕

(អត្្រទ៖ លោក នុត សច្ចៈ និងរូ្រភា្៖ លោក គង ់ោ៉ា រនី)

គណៈប្រតិភូ្រងក្់ាលដស្តរូ្រអនុសសាវរយីជ៍ាមយួសលម្ចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា
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អនុពបធានទី២ព្ឹទ្ធសភាស្លាងបទអន្តោគមន៍
ក្ងុកិច្ចពបជុំកំ្ ូ�អាសុបី៉ា សុហ្ីកិឆ្្២ំ០១៩

នារលសៀលន្ងៃទី១៩  ខែវចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 

លទ្  ងន  អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា  ននប្រះរាជាណាចបក

កម្ុជា  បានអល ជ្ ើញខ្្ង្រទអនតៃរាគមនក៍នាុងកិច្្ច ិភាកសាគន្រឹរះ 

លបកាមប្រធាន្រទសតៃី្ី៖ "ការលឆ្ើយត្រចំលរារះ្រញ្ហា ប្រឈម

គន្រឹរះនាល្ល្រច្ចុ្រ្ននា៖ តួនាទីរោ្ឋ ភបិាល សភា និងសង្គម

សីុវលិ" កនាុងឱកាសននកិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវិកឆ្នា ំ

២០១៩ លៅវមិ្នសនតៃិភា្។

ខ្្ងកនាុងឱកាសលនារះ ឯកឧតតៃម លទ្ ងន បានសខមតៃង

នូវលសចកតៃីរកីរាយខដលបានចូលរមួកនាុងកិច្ច្ិភាកសាគន្រឹរះ 

លបកាមប្រធាន្រទសតៃី្ី៖ "ការលឆ្ើយត្រចំលរារះ្រញ្ហា ប្រឈម

គន្រឹរះនាល្ល្រច្ចុ្រ្ននា៖ តួនាទីរោ្ឋ ភបិាល សភា និងសង្គម

សីុវលិ" ។ ប្រធាន្រទលនរះ ្ ិតជាម្នស្រសំខានណ់ាស់ 

និងបស្រល្លលវោ  ខដល្ិភ្លោកកំ្ុងជ្ួរប្រទរះ្រញ្ហា

ដស៏មាុគស្មា ញ និងភា្មនិបបាកដប្រជា លោយស្រការលកើន

ល�ើងននប្រជាកលនិយម ឯកលតាភាគីនិយម ការោរំារ

និយម ស្ររ្្គ មរាណិជជកមមា ការប្រកួតប្រខជងភូមសិ្្រសតៃ

នលោបាយ ្រខន្ម្ីលលើការគំរាមកខំហង្ីការខប្រប្ររួល

អាកាសធាតុ ្រញ្ហា ្ររស្ិ្ន ជលម្្រះហងិសា អំល ើ្លភរវកមមា 

អលនាតៃ ប្រលវសនអ៍នតៃរជាតិ និងភា្បកីបក។ ការលឆ្ើយត្រ្រញ្ហា

ទាងំលនរះ ទាមទារការសហការោ៉ា ងជិតសនាិទ្ធ និងសីុចរ្វ ក់

ោនា រវាងអង្គនីត្ិរ្ ញ្ា តិ អង្គនីតិប្រតិ្រតតៃិ និងសង្គមសីុវលិ 

លដើម្ធីានាបានសនតៃិភា្ជាវជិជម្ន និងភា្រុងលរឿងរ្រស់

មនុសសែជាតិ ។ 

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន បានខ្្ង្រនតៃថ្ ការលោរះបស្យ

្រញ្ហា ប្រឈមសកលទាងំលនរះ គឺចា្រល់ផតៃើម្ីកិច្ចែិតែំប្ររឹង-

ខប្រងជាមូលោ្ឋ នកនាុងការរកសាសនតៃិភា្ និងស្ិរភា្កនាុង

ប្រលទស ខដលជាលក្ខែណ្ឌ ចាបំាចស់បម្្រក់ារអភវិឌ្ឍ។ 

ប្រលទសកម្ុជាគឺជាប្រលទសគំរូខដល្ររ្ហា ញឱ្យល�ើញថ្ បាន

លឆ្ើយត្រប្រលសើរ្រំផុតលៅនរឹងការលោរះបស្យជលម្្រះហិងសា 

និងស្ររ្្គ មរានំរ ៉ាកនាុងប្រលទស លដើម្ទីទួលបានសនតៃភិា្ល្ញ-

លលញ និងយូរអខងវង លធវើល�ើងលោយការផសែរះផសា ្របងរួ្រ្របងរួម 

និងការឯកភា្ជាតិ លបកាមលោលនលោបាយ “ឈនារះឈនារះ” 

រ្រស់សលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន សសន នាយក-

រដ្ឋម្រនតៃី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា។ 

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន បាន្រញ្ជ កថ់្ សបម្្រប់ រ្ឹទ្ធសភា

ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ខដលជាតំណាងឱ្យបករមប្ររឹកសា

�ំុ សរ្កា ត ់និងប្រជាជាតិទាងំមូល។ ការចូលរមួចខំណក

កនាុងដំលណើ រការកស្ង និងការអភវិឌ្ឍសង្គមកម្ុជា បតរូវបាន

លធវើល�ើងតាមរយៈការ្ំរល្ញមុែរ្រសនាូលរ្រស់ែ្ួនទាងំ្ីរ

គឺ៖ មែុរ្រនីតិកមមា មែុរ្រតាមោនការអនុវតតៃចបា្រ ់និង

មែុរ្រតំណាង។  កនាុងមុែរ្រនីតិកមមា  ប រ្ឹទ្ធសភាលធវើការ

្ិនិត្យ និងឱ្យលោ្រល់លលើលសចកតៃីបរាងចបា្រ ់ឬលសចកតៃី

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន អល ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ច្ិភាកសាគន្រឹរះ និងខ្្ង្រទអនតៃរាគមន៍
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លសនាើចបា្រ ់ ឬ្រញ្ហា ទាងំ្ួង  ខដលបតរូវបានអនុមត័លោយ

រដ្ឋសភា និងផតៃួចលផតៃើមលធវើលសចកតៃីលសនាើចបា្រ។់ ចា្រត់ាងំ្ីបាន

្រលងកាើតកនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៩ ប រ្ឹទ្ធសភាបានឱ្យលោ្រល់លលើលសចកតៃី
បរាងចបា្រ ់លសចកតៃីលសនាើចបា្រសំ់ខាន់ៗ  លោយយកចិតតៃទុកោក ់

និងម្នការចូលរមួ្ីបគ្រភ់ាគីរាក់្ ន័្ធ លដើម្ធីានាថ្ ចបា្រ់

ខដលបតរូវបានអនុមត័្ិតជា្រលបមើប្រលោជនស៍ង្គម និង

ប្រជា្លរដ្ឋ។ ចខំណកឯ មុែរ្រតាមោនការអនុវតតៃចបា្រ់

រ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា បតរូវបានអនុវតតៃលោយគណៈកមមាការទាងំ

១០រ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា និងបករមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា តាមរយៈ

ការចុរះជួ្របបាបស័យទាកទ់ង និងលធវើសវនាការជាមយួនរឹង

បកសួង ស្្្រន័លៅថ្នា កជ់ាតិ អាជា្ញ ធរមូលោ្ឋ នថ្នា កល់បកាម

ជាតិ សង្គមសីុវលិ និងអង្គការលប្រោ្ឋ ភបិាល លដើម្តីាមោន

ការអនុវតតៃចបា្រ ់លោលនលោបាយនានា រ្រស់រាជរោ្ឋ -

ភបិាល។ រឯីមុែរ្រតំណាងវញិ គឺជាមុែរ្រខដលប រ្ឹទ្ធសភា

អនុវតតៃន ៍តាមរយៈការលរៀចំលវទិកាស្ធារណៈ ការជ្ួរប្រជំុ 

និង្ិភាកសាតាមភូមភិាគជាមយួនរឹងបករមប្ររឹកសា�ំុ សរ្កា ត ់

និងប្រជា្លរដ្ឋ លដើម្លីឈវងយល់អំ្ី្រញ្ហា ប្រឈមនានា

ខដល្ួកលគជួ្រប្រទរះ។ ជារមួ ការ្រំល្ញមុែរ្រទាងំ្ីរលនរះ 

គឺសំលៅចូលរមួចខំណកជាមយួនរឹងរាជរោ្ឋ ភបិាល លដើម្ី
សលបមចលោលលៅរមួកនាុងការរកសាសនតៃិភា្ និងសនតៃិសុែ 

ការ្បងរឹងលទិ្ធប្រជាធិ្រលតយ្យ និងនីតិរដ្ឋ ការកាត្់រន្យ

ភា្បកីបក និងការអភវិឌ្ឍបគ្រវ់ស័ិយ។

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន បាន្រញ្ជ កថ់្ លប្្ីលនរះ តួនាទី

រ្រស់សភាកនាុងការចូលរមួលោរះបស្យ្រញ្ហា ប្រឈមនានា 

មនិខមនលធវើល�ើងខតកនាុងកបមតិប្រលទសលនារះលទ ក្៏រ៉ាុខនតៃបតរូវ

បាន្បងីកលៅកនាុងកបមតិត្ំរន ់និងអនតៃរជាតិ តាមរយៈមែុរ្រ

កិច្ចសហប្រតិ្រតិតៃការអនតៃរជាតិ ឬការទូតសភា។ ជាកខ់សតៃង 

ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាបានលដើរតួនាទីកានខ់តសកមមា និងទូលំ-

ទូោយកនាុងការរ្រការទូតសភាលនរះ។ តាមរយៈកិច្ចសហ-

ប្រតិ្រតិតៃការលទវភាគីរវាងសភា និង្ហុភាគី លបកាមបក្រែណ័្ឌ

អង្គការ និងលវទិកាអនតៃរសភា ប្រឹទ្ធសភាកម្ុជាបានែិតែំ

្បងរឹង្បងីកទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហប្រតិ្រតិតៃការល្អជាមយួ

នរឹងប្រលទសនានា និងចូលរមួខសវងរកដំលណារះបស្យ្រញ្ហា

រមួកនាុងតំ្រន ់និងសកលលោក តាមរយៈការ្្ស់្រតៃូរទសសែនៈ 

ខចករខំលក្រទ្ិលស្ធន ៍និងការកស្ងទំនុកចិតតៃ។ កនាុងនយ័

លនរះ សភា្ររ្ហា ញសំល�ងរ្រស់ែ្ួនកនាុងឆ្កអនតៃរជាតិ លដើម្ី
ជួយ�តខបមតបមង ់និងជរះឥទិ្្ធ លដល់ការសលបមចចិតតៃរ្រស់

រាជរោ្ឋ ភបិាល និងអង្គការអនតៃររោ្ឋ ភបិាលកនាុងការលោរះ-

បស្យ្រញ្ហា ទាងំលនារះ។ ការរលំលចនូវមែុរ្រសំខាន់ៗ ខាង

លលើរ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា ឆ្ុរះ្រញ្្ច ំងថ្ សភា្ិតជាលដើរតួនាទី

សំខានក់នាុងការចូលរមួលោរះបស្យ្រញ្ហា ប្រឈមនានាទាងំ

កនាុងកបមតិជាតិ និងអនតៃរជាតិ ្រ៉ាុខនតៃកម៏និអាចកាត់្ តៃ ច់្ ី
ទំនាកទ់ំនង និងភា្នដគូជាមយួរាជរោ្ឋ ភបិាល និងសង្គម

សីុវលិលនារះល�ើយ៕

(អត្្រទ លោក សួង ្រញ្ញា  និងរូ្រភា្៖ លោក គង ់ោ៉ា រនី)

ទិដ្ឋភា្កិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវិកឆ្នា ២ំ០១៩



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
16

សកម្មភា្ថ្្ក់�ឹកនាពំ្ឹទ្ធសភាជួបសលំណះសណំា�ជាមួយនឹង
ពបជា្�រ�្ឋ និងចូ�រមួ្ិធីល្សេងៗ

2នាប្រឹកន្ងៃសុបក ទី១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈប្រតិភូ

ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ដរឹកនាលំោយសលមតៃច

វ្ិរុលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

លោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធស្សលមតៃចប្រះធមមាលិែិត លាស ់ឡាយ 

ប្រះលៅអធិការវតតៃសនសែកុំសល លៅវតតៃសនសែកុំសល ស្ិតកនាុង

សរ្កា ត្់ររឹងទំ្ុន ែណ្ឌ ម្នជយ័ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាប្រឹកន្ងៃប្ស្តិ៍ ទី៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ សលមតៃច

វ្ិរុលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជា-

ណាចបកកម្ុជា បានអល ជ្ ើញជ្ួរសំលណរះសំណាលជាមយួ

នរឹងយុវជន្រលបមើការរ្រលៅសហភា្សហ្ន័្ធយុវជនកម្ុជា

(ស.ស.យ.ក) រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាប្រឹកន្ងៃលៅរ ៍ទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ សលមតៃច

វ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា និងសម្ជិក 

សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃយិសកនាុង

្ិធី្រុណ្យែួ្រអនុសសាវរយីលលើកទី៦៦ ននទិវា្ុរណ្យឯករាជ្យ

ជាតិ ៩វចិ្ិកា និងទិវាកំលណើ តននកងលោធ្លលែមរភូមនិ្ទ 

២០១៩ លបកាមប្រះរាជាធិ្រតីភា្ដែ៏ង្ែ់ស់្្រំផុតរ្រស់

ប្រះមហាកសែបត ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លៅវមិ្នឯករាជ្យ 

រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នារលសៀលន្ងៃទី១០ និងន្ងៃទី១២ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា 

និងសម្ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញចូលរមួជា

កិតតៃិយសកនាុងប្រះរាជ្ិធី្ុរណ្យអុំទូក ្រខណតៃ តប្រទី្រ សំ្រះ

ប្រះខែ និងអកអំ្រុក ឆ្នា ២ំ០១៩ លបកាមប្រះរាជាធិ្រតីភា្

ដែ៏្ងែ់ស់្្រំផុតរ្រស់ ប្រះមហាកសែបត ននប្រះរាជាណាចបក

កម្ុជា លៅប្រះ្ន្ាមុែប្រះ្ររមរាជវាងំ។
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សកម្មភា្ថ្្ក់�ឹកនាពំ្ឹទ្ធសភាជួបសលំណះសណំា�ជាមួយនឹង
ពបជា្�រ�្ឋ និងចូ�រមួ្ិធីល្សេងៗ

2នារលសៀលន្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ សលមតៃច
វ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា និងសម្ជិក 
សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃយិសកនាុង
្ិធី្ន្តល់ភ្ើងជយ័ កនាុងឱកាស្រុណ្យែួ្រអនុសសាវរយីលលើក
ទី៦៦ ននទិវា្ុរណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩វចិ្ិកា និងទិវាកំលណើ ត
ននកងលោធ្លលែមរភូមនិ្ទ២០១៩ លបកាមប្រះរាជាធិ្រតី-
ភា្ដែ៏្ងែ់ស់្្រំផុតរ្រស់ ប្រះមហាកសែបត ននប្រះរាជាណា-
ចបកកម្ុជា លៅវមិ្នឯករាជ្យ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នារលសៀលន្ងៃប្ហស្តិ៍ ទី១៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
សលមតៃចវ្ុិរលលសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា នន
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា បានអនុញ្ញា តឱ្យគណៈប្រតិភូ
សហ្ន័្ធសហបោស និងសហបគិនលែតតៃ Fujian ននស្ធា-
រណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន ចូលជួ្រសខមតៃងការគួរសម លៅ
វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

2នារលសៀលន្ង្ៃ ុធ ទី២០ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-
ប្រតិភូប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ដរឹកនាលំោយ
សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា បាន
អល ជ្ ើញលោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធប្រះ្ររមស្សលមតៃចរាជ្រុបតី
ប្រះលរៀម នលោត្តម បបុផា លទវី ឧតតៃមប្ររឹកសាប្រះមហាកសែបត 
សម្ជិកបករមប្ររឹកសាធមមានុ ញ្ា  អតីតសម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា 
និងជាអតីតរដ្ឋម្រនតៃីបកសួងវ្រ្ធម ៌និងវចិបិតសិល្ៈ លៅ
វតតៃ្រទុមវតីរាជវរារាម រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាប្រឹកន្ងៃទី២៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ សលមតៃចវ្ិរុល
លសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា និងសម្ជិក 
សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង
ប្រះរាជ្ិធីថ្វ យប្រះលភ្ើង្ូរជាប្រះ្ររមស្សលមតៃចរាជ្ុរបតី 
ប្រះលរៀម នលោត្តម បុបជា លទវី "លទ្នាដវដ្ីឯក" លបកាម
ប្រះរាជាធិ្រតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់្ំរផុតរ្រស់ប្រះមហាកសែបត នន
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លៅមុែវត្្រទុមវតីរាជវរារាម កនាុង
ែណ្ឌ ដូនល្ញ រាជធានីភនាលំ្ញ។



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
18

សកម្មភា្ថ្្ក់�ឹកនាពំ្ឹទ្ធសភាជួបសលំណះសណំា�ជាមួយនឹង
ពបជា្�រ�្ឋ និងចូ�រមួ្ិធីល្សេងៗ

2នាន ង្ៃសុបក ទី១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម លទ្ 

ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ្រំរាកល់បគឿង

ឥសសែរយិយសសហលមបតី ថ្នា កម់ហាលសរវីឌ្ឍន ៍ជូនគណៈ-

ទាកទ់ង្ររលទសមជ្មិ្រកសែកំុមមាុយនីស្លវៀតណាម  កនាុង

ឱកាសែួ្រលលើកទី  ៧០ឆ្នា  ំ ននន្ងៃ្រលងកាើតគណៈទាកទ់ង

្ររលទសមជ្មិ្រកសែកំុមមាុយនីស្លវៀតណាម  លៅទីបករងហា-

ណូយ ប្រលទសលវៀតណាម។

2នាន្ងៃលៅរ ៍ ទី២  ខែវចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៩  ឯកឧតតៃម 

លទ្  ងន  អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា  បានអល ជ្ ើញសខម្ង

ការគួរសម និង្ិស្អាហារស្មគ្គជីាមយួនរឹងឯកឧតតៃម 

ពតងឹ គួកលវឿង សម្ជិកការោិល័យនលោបាយ និងជា

ប្រចាកំារគណៈលលខាមជ្មិ្រកសែកុមមាុយនីសតៃលវៀតណាម 

លៅប្រលទសលវៀតណាម។

2នាប្រឹកន្ងៃសុបក ទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

លទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញចូលរមួ

្ិធី្ិស្អាហារន្ងៃបតងស់្មគ្គ ីនិងអកអ្ំរុកខែមារ ខ្ជាតិ 

ស្សនា ប្រះមហាកសែបត ៩វចិ្ិកា ២០១៩ ជាមយួនរឹង្រង្រ្អូន

កមមាករ កមមាការនិីចំនួន៨០០នាក ់លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
19

សកម្មភា្ថ្្ក់�ឹកនាពំ្ឹទ្ធសភាជួបសលំណះសណំា�ជាមួយនឹង
ពបជា្�រ�្ឋ និងចូ�រមួ្ិធីល្សេងៗ

2នារលសៀលន្ងៃសុបក ទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-

ប្រតិភូប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ដរឹកនាលំោយ

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ោកកូ់លរាន ក្ា  និងលោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធលៅវមិ្នឯករាជ្យ កនាុង

ឱកាសបបារ ្្ធ្ិធ្ីរុណ្យែួ្រអនុសសាវរយីលលើកទី៦៦ នន

ទិវា្រុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩វចិ្ិកា និងទិវាកំលណើ ត ននកង-

លោធ្លលែមរភូមនិ្ទ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នារលសៀលន្ងៃសុបក ទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ គណៈ-

ប្រតិភូប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ដរឹកនាលំោយ

ឯកឧតតៃម លទ្ ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ថ្វ យកូលរាន ក្ា  និងលោរ្វញិ្ញា ណក្ខន្ធប្រះករុណាប្រះបាទ

សលមតៃចប្រះ នលោត្តម សហីន ុប្រះមហាវរីកសែបត(ប្រះ-

្ររមរតនលកាដ្ឋ) លៅប្រះមណ្ឌ ្រតមកាល់ប្រះ្ររមរ្ូរ ជិតវមិ្ន

ឯករាជ្យ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាប្រឹកន្ងៃទី១៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម លទ្ 

ងន អនុប្រធានទី២ប រ្ឹទ្ធសភា និងសម្ជិក សម្ជិកា

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធីល្រើក

កិច្ចប្រជំុកំ្ូលអាសីុបា៉ា សីុហវិកឆ្នា ២ំ០១៩ លបកាមអធិ្រតីភា្

ដែ៏្ងែ់ស់្រ្រស់សលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន 

សសន នាយករដ្ឋម្រនតៃី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លៅ

វមិ្នសនតៃិភា្។



សកម្មភាពគណៈកម្មការ20
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សកម្មភា្គណៈកម្មការទាងំ១០ព្ឹទ្ធសភាចូ�រមួកិច្ចពបជុំនានា

2នាន្ងៃទី៣០ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម យ៉ាង់ 
សសម ប្រធានគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ
ដរឹកនាកំិច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ លដើម្លីបតៀមលរៀ្រចំ្ិធី
អ្រអរស្ទរទិវាសិទ្ធមិនុសសែអនតៃរជាតិ១០ធនាូ ែួ្រលលើកទី៧១ 
លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម ជា លជ�្ឋ ប្រធានគណៈកមមាការទី២
ប រ្ឹទ្ធសភា បាន៖

-អល ជ្ ើញដរឹកនាកំិច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ លដើម្ី្ ិនិត្យ
្ិភាកសាអំ្ ី ការលបតៀម ្ិនិត្យសិកសាលលើលសចកតៃីបរាងចបា្រ ់
និងការលប្រើបបាស់ក ្្ច្រ់្ វកិារ្រស់គណៈកមមាការ នាន្ងៃទី
២៨ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី២
ប រ្ឹទ្ធសភា។

-អល ជ្ ើញជួ្រប្រជំុជាមយួនរឹងតំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹក-
នាលំោយឯកឧតតៃមអគ្គ្រណ្ឌិ តសភាចារ្យ អូន ្័ន្ធមុនីរត័្ 
ឧ្រនាយករដ្ឋម្រនតៃី  រដ្ឋម្រនតៃីបកសួងលសដ្ឋកិច្ច  និងហិរ ញ្ា វត្ុ 
លដើម្ី្ ិនិត្យសិកសាលលើលសចក្ីបរាងចបា្រស់្ី្ី  ការអនុមត័

យល់ប្មលលើកិច្ចប្មលប្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល  ននប្រះរា-
ជាណាចបកកម្ុជា  និងរោ្ឋ ភបិាល  ននត្ំរនរ់ដ្ឋបាល្ិលសស
ហុងកុង ននស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន ស្ី្ី ការលចៀសវាង
ការយក្ន្ធបតរួតោនា  និងការ្ររ្កា រការកិ្រលកង្រន្ំ្ន្ធរាក់្ ន័្ធ
នរឹង្ន្ធលលើបបាកច់ំណូល នាន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

-សហការជាមយួនរឹងគណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា ជួ្រ
ប្រជំុជាមយួនរឹងតំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល  ដរឹកនាលំោយឯកឧតតៃម
អគ្គ្រណ្ឌិ តសភាចារ្យ អូន ្័ន្ធមុនីរត័ ្ឧ្រនាយករដ្ឋម្រនតៃី 
រដ្ឋម្រនតៃីបកសួងលសដ្ឋកិច្ច និងហិរ ញ្ា វត្ុ លដើម្ី្ ិនិត្យសិកសា
លលើលសចក្ីបរាងចបា្រស់្ី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើ្ិធី
ស្រទី២ស្ី្ី ការកំណតប់ចកទាវ រប្ំខដនឆ្ងកាត ់ននកិច្ច
ប្មលប្ៀងបក្រែណ័្ឌ អាស្៊ា នស្ី្ី កិច្ចសបម្រសបមរួលការ
ដរឹកជ ជ្ូ នទំនិញឆ្ងកាត ់នាន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ 
លៅវមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម ម៉ាុង ឫទ្ធ ីប្រធានគណៈកមមាការទី៣
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញដរឹកនាកំិច្ចប្រជំុ៖

-នផ្ទកនាុងគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា  លដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសា
លលើលសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មឱ្យប្រះ-
រាជាណាចបកកម្ុជាចូលជាសម្ជិកននកិច្ចប្មលប្ៀង
បក្រែណ័្ឌ សតៃី្ី ការ្រលងកាើតសម្ន័្ធភា្ថ្ម្លប្រះអាទិត្យ
អនតៃរជាតិ នាន្ងៃទី៦ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជុំ



សកម្មភាពគណៈកម្មការ21
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

គណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា។

-អន្រគណៈកមមាការប រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹងតំណាងរាជ-
រោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាលំោយឯកឧតតៃម សាយ សអំា� ់រដ្ឋម្រន្ី
បកសួង្ររស្ិ្ន លដើម្ី្ ិនិត្យលលើលសចក្ីបរាងចបា្រស់្ី្ី 
ការអនុមត័យល់ប្មឱ្យប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាចូលជា
សម្ជិកននកិច្ចប្មលប្ៀងបក្រែណ័្ឌ ស្ី្ី ការ្រលងកាើតសម្ន័្ធ-
ភា្ថ្ម្លប្រះអាទិត្យអន្រជាតិ នាន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ
២០១៩ លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម សខុ ឥសាន ប្រធានគណៈកមមាការទី៤
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញដរឹកនា៖ំ

-កិច្ចប្រជុនំផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ លដើម្ី្ ិនិត្យសិកសាលលើ
លសចក្ីបរាងចបា្រស់្ី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើសន្ធិសញ្ញា
្រំល្ញ្រខនម្លលើសន្ធិសញ្ញា កំណតប់្ំខដនរដ្ឋឆ្នា ១ំ៩៨៥ 
និងសន្ធិសញ្ញា ្រំល្ញ្រខនម្ឆ្នា ២ំ០០៥ រវាងប្រះរាជាណា-
ចបកកម្ុជា និងស្ធារណរដ្ឋសង្គមនិយមលវៀតណាម នា
ន្ងៃទី៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការ
ទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា។ 

-កិច្ចប្រជំុអន្រគណៈកមមាការប រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹងតំណាង
រាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាលំោយឯកឧតតៃម វ៉ា  គឹមហុង លទស-
រដ្ឋម្រនី្ទទួល្រន្ទុកកិច្ចការប្ំខដន និងជាប្រធានគណៈ-
កម្មា ធិការចបមររះកិច្ចការប្ំខដន លដើម្ី្ ិនិត្យលលើលសចក្ី
បរាងចបា្រស់្ី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើសន្ធិសញ្ញា ្រំល្ញ
្រខន្មលលើសន្ធិសញ្ញា កំណតប់្ំខដនរដ្ឋឆ្នា ១ំ៩៨៥ និង
សន្ធិសញ្ញា ្រំល្ញ្រខន្មឆ្នា ២ំ០០៥  រវាងប្រះរាជាណាចបក
កម្ុជា និងស្ធារណរដ្ឋសង្គមនិយមលវៀតណាម នាន្ងៃទី
១៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជំុ្ិលសសវមិ្ន
ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុក 
ប៊ុនលឈឿន ប្រធានគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា និងជា
ប្រធានបករមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករមទី៣) បានអល ជ្ ើញ
ដរឹកនាកំិច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងបករម លដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសាលលើ៖១-
លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើសន្ធិសញ្ញា
កំណតប់្ំខដនរដ្ឋឆ្នា ១ំ៩៨៥  និងសន្ធសិញ្ញា ្រំល្ញ្រខន្ម
ឆ្នា ២ំ០០៥  រវាងប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា  និងស្ធារណរដ្ឋ
សង្គមនិយមលវៀតណាម។ ២-លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការ
អនុមត័យល់ប្មលលើកិច្ចប្មលប្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល
ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងរោ្ឋ ភបិាល ននតំ្រនរ់ដ្ឋបាល
្ិលសសហុងកុង ននស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិនសតៃី្ី ការ
លចៀសវាងការយក្ន្ធបតរួតោនា  និងការ្ររ្កា រការកិ្រលកង្រន្ំ
្ន្ធរាក់្ ន័្ធនរឹង្ន្ធលលើបបាកច់ំណូល។ ៣-លសចកតៃីបរាង
ចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើ្ិធីស្រទី២ សតៃី្ី ការ
កំណតប់ចកទាវ រប្ំខដនឆ្ងកាតន់នកិច្ចប្មលប្ៀងបក្រែណ័្ឌ
អាស្៊ា នសតៃី្ី កិច្ចសបម្រសបមរួលការដរឹកជ ជ្ូ នទំនិញឆ្ង
កាត។់ ៤-លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើ
កិច្ចប្មលប្ៀងអាស្៊ា នសតៃី្ី រាណិជជកមមាតាមប្រ្ន័្ធលអ�ិច-
បតរូនិក។ ៥-លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មឱ្យ
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា ចូលជាសម្ជិកននកិច្ចប្មលប្ៀង
បក្រែណ័្ឌ សតៃី្ី ការ្រលងកាើតសម្ន័្ធភា្ថ្ម្លប្រះអាទិត្យ
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ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

អនតៃរជាតិ លៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី១៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ាុម 
ជឹមហ៊ុយ ប្រធានគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា និងជា
ប្រធានបករមមតិតៃភា្សភាកម្ុជាជាមយួបករមសភានិោយ
ភាស្បារាងំ បានអល ជ្ ើញដរឹកនាកំិច្ចប្រជំុបករម លដើម្បីតរួត
្ិនិត្យការរ្រលបតៀមឯកស្រលៅ្រំល្ញទសសែនកិច្ចលឈវង-
យល់ និង្្ស់្រតៃូរ្រទ្ិលស្ធនអ៍ំ្ី តួនាទី និងភារកិច្ចរ្រស់
សភា ននប្រលទសបារាងំ លៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៧
ប រ្ឹទ្ធសភា។

2លោកជំទាវ រាន សអំាន ប្រធានគណៈកមមាការ
ទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ដរឹកនាកិំច្ចប្រជំុបករមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភាទទួល្រន្ទុក
សហប្រតិ្រតតៃិការជាមយួអន្រសភាកម្ុជា-ឡាវ-លវៀតណាម 
(CLV) លដើម្្ូីរកសរុ្ររបាយការណ៍សកមមាភា្ របាយ-
ការណ៍្វកិាប្រចាឆំ្នា ២ំ០១៩ និងទិសលៅការរ្រ្រន្ នា
ន្ងៃទី១៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការ
ទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចប្រជំុបករមសម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា លដើម្ី្ ិនិត្យ
លលើ៖ ១-របាយការណ៍លបកាយ្រ ្្ច្រល់វទិកាសតៃី្ី “ ការ្បងរឹង
សមត្ភា្សម្ជិកាបករមប្ររឹកសា�ំុ សរ្កា ត ់កនាុងការអនុវតតៃ
ចបា្ររ់ាក់្ ន័្ធអារាហ៍្ិរាហ៍ និងបគរួស្រ សនតៃតិកមមា និង
ការលោរះបស្យវវិាទលប្ប្រ្ន័្ធ“។ ២-ខផនការសកមមាភា្
ការរ្ររ្រស់បករមសម្ជិកាប្រឹទ្ធសភាប្រចាឆំ្នា ២ំ០២០។ 
៣-្រញ្ហា លផសែងៗ  នាន្ងៃទី២៤  ខែតុោ  ឆ្នា ២ំ០១៩  លៅ
ស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម គង់ សាោជ ប្រធានគណៈកមមាការទី៩
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញដរឹកនាកំិច្ចប្រជំុ៖

-អន្រគណៈកមមាការប រ្ឹទ្ធសភាជាមយួនរឹងតំណាងរាជ-
រោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាលំោយឯកឧតតៃម ប៉ា ន សរូសក័្ិ រដ្ឋម្រនី្
បកសួងរាណិជជកមមា លដើម្ី្ ិនិត្យលលើលសចក្ីបរាងចបា្រ់
ស្ី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើកិច្ចប្មលប្ៀងអាស្៊ា នស្ី្ី 
រាណិជជកមមាតាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក នាន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជុំ្ ិលសស វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

-នផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ លដើម្ី្ ិនិត្យសិកសា និងឱ្យលោ្រល់
លលើលសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើកិច្ច-
ប្មលប្ៀងអាស្៊ា នសតៃី្ី រាណិជជកមមាតាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក 
នាន្ងៃទី៦ និងន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជុំ
គណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា។

-បករមសម្ជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករមទី៥) លដើម្ី្ ិនិត្យ្ិភាកសា
លលើ៖ ១-លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើ
សន្ធិសញ្ញា ្រំល្ញ្រខនម្លលើសន្ធិសញ្ញា កំណតប់្ំខដនរដ្ឋ
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ឆ្នា ១ំ៩៨៥ និងសន្ធសិញ្ញា ្ំរល្ញ្រខន្មឆ្នា ២ំ០០៥ រវាង
ប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងស្ធារណរដ្ឋសង្គមនិយម
លវៀតណាម។ ២-លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់-
ប្មលលើកិច្ចប្មលប្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ននប្រះរាជាណា-
ចបកកម្ុជា និងរោ្ឋ ភបិាល ននតំ្រនរ់ដ្ឋបាល្ិលសសហុងកុង 
ននស្ធារណរដ្ឋប្រជាម្និតចិន សតៃី្ី ការលចៀសវាងការយក
្ន្ធបតរួតោនា  និងការ្ររ្កា រការកិ្រលកង្រន្ំ្ន្ធរាក់្ ន័្ធនរឹង
្ន្ធលលើបបាកច់ំណូល។ ៣-លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការ
អនុមត័យល់ប្មលលើ្ិធសី្រទី២សតៃី្ី ការកំណតប់ចកទាវ រ
ប្ំខដនឆ្ងកាតន់នកិច្ចប្មលប្ៀងបក្រែណ័្ឌ អាស្៊ា នសតៃី្ី 
កិច្ចសបម្រសបមរួលការដរឹកជ ជ្ូ នទំនិញឆ្ងកាត។់ ៤-លសចកតៃី
បរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មលលើកិច្ចប្មលប្ៀង
អាស្៊ា នសតៃី្ី រាណិជជកមមាតាមប្រ្ន័្ធលអ�ិចបតរូនិក។ ៥-
លសចកតៃីបរាងចបា្រស់តៃី្ី ការអនុមត័យល់ប្មឱ្យប្រះរាជា-
ណាចបកកម្ុជា ចូលជាសម្ជិកននកិច្ចប្មលប្ៀងបក្រែណ័្ឌ
សតៃី្ី ការ្រលងកាើតសម្ន័្ធភា្ថ្ម្លប្រះអាទិត្យអនតៃរជាតិ។ 
៦-្រញ្ហា លផសែងៗ នាន្ងៃទី១៣ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្ល
ប្រជំុគណៈកមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី២៤ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ម៉ាម 
ប៊ុននាង ប្រធានគណៈកមមាការទី១០ ប រ្ឹទ្ធសភា បានដរឹកនាំ
កិច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ លដើម្ី្ ិនិត្យរបាយការណ៍សតៃី្ី
សកមមាភា្ការរ្រ និងរបាយការណ៍្វកិាប្រចាខំែតុោ 

ប្មទាងំលលើកទិសលៅការរ្រ្រនតៃ លៅស្លប្រជុំគណៈ-
កមមាការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឈតិ 
គឹមោត អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បាន
អល ជ្ ើញដរឹកនាកំិច្ចប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ លដើម្ី្ ិនិត្យលលើ៖ 
១-របាយការណ៍្រូកសរុ្រសកមមាភា្ការរ្ររ្រស់គណៈ-
កមមាការប្រចាខំែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។ ២-្ិនិត្យលសចកតៃីបរាង
ខផនការប្រតិ្រតតៃិរ្រស់គណៈកមមាការប្រចាឆំ្នា ២ំ០២០។ ៣-
្រញ្ហា លផសែងៗ លៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី២៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម រា៉ា ន់ 
លឈឿន អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បានដរឹកនាំ
ប្រជំុនផ្ទកនាុងគណៈកមមាការ លដើម្បីតរួត្ិនិត្យលទ្ធផលការរ្រ
ប្រចាខំែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្លប្រជុំគណៈកមមាការទី៧
ប រ្ឹទ្ធសភា៕

 ការទទួ�រាក្យបណ្តឹ ង

2កនាុងអំ�ុងខែវចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៩លនរះ  ប រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលរាក្យ្រណតៃរឹ ងចំនួន៥ករណី  លធវើកំណត្់ររ្ហា ញរាក្យ្រណតៃរឹ ង
ចំនួន៨ករណី  ទទួលលិែិតលឆ្ើយត្រអំ្ីការលោរះបស្យ្ីបកសួង  ស្្្រន័រាក់្ ន័្ធចំនួន២ករណី  និងលឆ្ើយត្រលៅម្្ច ស់
្រណតៃរឹ ងចំនួន៨ករណី  កំ្ ុង្ិនិត្យសិកសាចំនួន៣ករណី  ប្មទាងំបានទទួលឯកស្ររាក្យ្រណតៃរឹ ងខដលបកសួង  ស្្្រន័
រាក់្ ន័្ធចម្ងជូនមកគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា លដើម្ជូីនបជា្រចំនួន១ករណី៕
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សកម្មភា្សរាជិកព្ឹទ្ធសភាបំល្ញការងារលៅតាមភូមិភាគទាងំ៨

2ឯកឧតតៃម ជា លជ�្ឋ ប្រធានគណៈកមមាការទី២

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងសម្ជិកបករមប្ររឹកសា

សរ្កា ត ់លសមាៀន និងប្រធានភូម ិកនាុងសរ្កា ត្់ររឹងធំ ែណ្ឌ កំ្រូល

សតៃី្ី ការអនុវតតៃវមិជ្ការ វសិហមជ្ការលៅថ្នា កស់រ្កា ត់

ការរ្រកមមាវធិីអភវិឌ្ឍន ៍និងការតាមោនការអនុវតតៃ្រនតៃ្រនា្ទ ្រ់

្ីលវទិកាភូមភិាគទី១ និងអល ជ្ ើញចុរះ្ិនិត្យអណតៃូ ងសនា្រខ់ដល

បានស្ងសងរ់ចួ លៅភូមទិួលស្វ យ និងភូមនិប្រម្ស២ 

សរ្កា ត្់ររឹងធំ ែណ្ឌ កំ្រូល រាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី២៥ ខែ

តុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងអង្គលវទិកាប្រជា្លរដ្ឋ ខដលម្នអនាកចូល

រមួសរ្ុរចំនួន៣៧៥នាក ់លដើម្សំីលណរះសំណាល សួរសុែ-

ទុក្ខ និងផសែ្វផសាយ្ីសភា្ការណ៍្មាីៗ កនាុងសង្គម និងជួយ�

លោរះបស្យកតៃីកងវល់រ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋទាកទ់ងនរឹង្រញ្ហា

ផ្ូវ លូ ទរឹកលិច និង្រញ្ហា ទិញផ្ទរះលៅកនាុង្រុរមីយួចំនួន លៅ

វតតៃបកាងំធនាង ់ស្ិតកនាុងសរ្កា តប់កាងំធនាង ់ែណ្ឌ ខសនសុែ រាជ-

ធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី៣០ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ម៉ាុង ឫទ្ធី ប្រធានគណៈកមមាការ

ទី៣ប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖                                         

-ដរឹកនាបំករមអនាក្រលច្ចកលទសសំណងចុ់រះ្ិនិត្យ និងជំរុញ

ការរ្រស្ងសងល់ហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធនានា លៅកនាុងតំ្រនអ់ភ-ិ

វឌ្ឍនក៍សិលទសចរណ៍ម៉ាុង ឫទ្ធីខសនជយ័ ប្មទាងំចុរះ្ិនិត្យ

ការជីកស្តៃ បសរះទរឹកស្្អ ត ខដលអាចសតៃុកទរឹកបានប្រម្ណ

ជា២០មុនឺខម៉ាបតគូ្រ និង្រនតៃជីកបសរះទរឹកខដលអាចសតៃុកទរឹក

ស្្អ តប្រម្ណជា១០មុនឺខម៉ាបតគូ្រ សបម្្រល់បស្ចបស្វ

ដំណាំកសិកមមា និង្រលបមើលសចកតៃីបតរូវការរ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋ

លៅភនាខំសនដី បសរកសំលរាងទង លែតតៃកំ្ ងស់្ឺ នាន្ងៃទី២៥

ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ្ួរសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខប្រជា្លរដ្ឋ 

ប្មទាងំ្ិនិត្យលមើលលដើមបកញូងចំនួន៥.០០០លដើម ខដល

បានោកំាល្ីឆ្នា ២ំ០១៣ លៅ�ុំខកវផុស បសរកស្ទរឹងហាវ

លែតតៃប្រះសីហនុ នាន្ងៃទី២៦ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ្រសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ប្មទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យលមើលសកមមាភា្ស្ងសងផ់្ូវលល្ឿនលលឿនភនាលំ្ញ-

លែតតៃប្រះសីហនុ ខដលបតរូវឆ្ងកាតត់ាមត្ំរនច់ម្កា រល្ស៊ាូ 

និងចម្កា រដូងលប្រង លៅ�ុំខកវផុស បសរកស្ទរឹងហាវ លែតតៃ

ប្រះសីហនុ នាន្ងៃទី២៧ ខែតុោ និងន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៩។ 

-ជួ្រសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករខដលកំ្ុង

្ំរល្ញការរ្រកនាុងកសិោ្ឋ នចិ ្្ច រឹមបជរូក ស្ិតកនាុង�ំុខកវផុស

បសរកស្ទរឹងហាវ លែតតៃប្រះសីហនុ នាន្ងៃទី២៧ ខែតុោ ឆ្នា ំ

២០១៩។ 

-ចុរះ្ិនិត្យ និងជំរុញការ្រស្ងសងទ់ំន្រទ់រឹក្មាី លដើម្ី

រកសាទរឹកទុក្រលបមើលសចកតៃីបតរូវការរ្រស់ប្រជា្លរដ្ឋខដលរស់

លៅជុំវញិតំ្រនអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិលទសចរណ៍ម៉ាុង ឫទ្ធីខសនជយ័

លៅភនាខំសនដី បសរកសំលរាងទង លែតតៃកំ្ ងស់្ឺ នាន្ងៃទី២៩ 

ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកសតវលកាងៃ កសចំនួន១គូ មកប្រខលងលៅត្ំរន់
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អភវិឌ្ឍនក៍សិលទសចរណ៍ម៉ាុង ឫទ្ធីខសនជយ័ លៅភនាខំសន-

ដី បសរកសំលរាងទង លែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាន្ងៃទី២ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ជួ្រសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខកមមាករ ប្មទាងំ

ចុរះ្ិនិត្យលមើលចម្កា រលចក បករូច្្ុង លលមាើ និងចម្កា រស្វ យ លៅ

ភនាខំសនដី បសរកសំលរាងទង លែតតៃកំ្ ងស់្ឺ នាន្ងៃទី២ ទី៣ ទី៤

ទី៩ និងន្ងៃទី១២ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ទទួលជួ្រលោកបសី ពបក់ ចាន់មិនា នាយំកសតវ

្បងរូលចំនួន១កបាល មកប្រខលងលៅសួនសតវអភវិឌ្ឍន ៍

ម៉ាុង ឫទ្ធីខសនជយ័ នាន្ងៃទី៣ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-អនុញ្ញា តឱ្យបករមកីឡាករប្រណំាងម៉ាូតូចំនួន៣៣លបគឿង

មកល្រើក្ររស្កល្ងលៅលលើទីោនប្រណាំងរ្យនតៃ លៅ

ត្ំរនអ់ភវិឌ្ឍនម៍៉ាុង ឫទ្ធ ីខសនជយ័ លៅភនាខំសនដី បសរកសំលរាង-

ទង លែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាន្ងៃទី១០ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-អនុញ្ញា តឱ្យលោក Nabeshima Katsuhito អនាកឯកលទស

ផលិតជីធមមាជាតិ និងប្ររឹកសាលោ្រល់ខផនាកកសិកមមាលៅកម្ុជា 

ចូលជួ្រ្ិភាកសាការរ្រ និងផតៃល់លោ្រល់លលើវស័ិយកសិកមមា 

នាន្ងៃទី១០ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ទទួលជួ្រជាមយួអនាកវនិលិោគជនជាតិជ្រ៉ាុនចំនួន៧រូ្រ 

និងចុរះ្ិនិត្យលមើលទីោនប្រណាំងរ្យនតៃលៅតំ្រនអ់ភ-ិ

វឌ្ឍនក៍សិលទសចរណ៍ម៉ាុង ឫទ្ធីខសនជយ័ ប្មទាងំរកឱកាស

វនិិលោគលធវើជាទីតាងំសបម្្រ្់ររ្ហា ត្់រលបងៀនប្រជាជនកម្ុជា 

ឱ្យលចរះល្រើក្ររ និងលប្រើបបាស់ោនយនតៃបគ្រប់្រលភទ លៅភនា-ំ

ខសនដី បសរកសំលរាងទង លែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាន្ងៃទី១៣ ខែវចិ្ិកា

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-្ិនិត្យលមើលការតលម្ើងប្រ្ន័្ធចលបម្រះហា្គ ស់លចញមក្ី

ោមកបជរូក លដើម្ផី្គតផ់្គងអ់គ្គសិនីដល់កសិោ្ឋ ននានា និង

ប្រជា្លរដ្ឋរស់លៅទលីនារះ លៅ�ុំខកវផុស បសរកស្ទរឹងហាវ 

លែតតៃប្រះសីហនុ នាន្ងៃទី១៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-សួរសុែទុក្ខបករមការរ្រប្រមូលផលខផស្្វ យខកវរលមៀត

លដើម្នីាលំចញលៅកានទ់ីផសារប្រលទសបារាងំ និង្រន្ខចក-

ចាយលៅសហគមនអឺ៍រ ៉ាុ្រ លៅភនាខំសនដី បសរកសំលរាងទង 

លែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាន្ងៃទី២២ ទី២៣ និងន្ងៃទី២៤ ខែវចិ្ិកា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំកលបគឿងចបកចំនួន៥លបគឿង លដើម្ោីក្់រលបមើការ

លៅតំ្រនអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិលទសចរណ៍ម៉ាុង ឫទ្ធីខសនជយ័ ចំនួន

្ីរលបគឿង និងតំ្រនអ់ភវិឌ្ឍនក៍សិលទសចរណ៍ម៉ាុង ឫទ្ធីខកវ-

ផុសចំនួន៣លបគឿង នាន្ងៃទី២៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2លោកជំទាវ ទី បូោ៉ា សុ ីប្រធានគណៈកមមាការទី៥

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ុរណ្យអង្គកឋនិទាន លដើម្បី្រមូល្រច្ចយ័

កស្ងសមទិ្ធផលនានាលៅវតតៃភនាឌំិន លៅបសរកគីរវីងសែ លែតតៃ

តាខកវ នាន្ងៃទី២៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីទទួលទានអ្ំរុកខែមារ ខ្ជាតិ 

ស្សនា ប្រះមហាកសែបត និងអ្រអរស្ទរកនាុងឱកាស្ុរណ្យ

ែួ្រអនុសសាវរយីលលើកទី៦៦ ននទិវា្រុណ្យឯករាជ្យជាតិ៩

វចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លៅស្ោ�ុំភនាបំាត និងស្ោ�ុនំបជ-

ោស់ បសរក្ញាឮ លែតតៃកណាតៃ ល នាន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៩។ 

2នាន្ងៃទី១៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុក 

ប៊ុនលឈឿន ប្រធានគណៈកមមាការទី៦ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញជ្ួរសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករមប្ររឹកសាបសរក
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ត្ូង�មាុ ំ លែតតៃត្ូង�មាុសំតៃី្ី  ការអនុវតតៃលោលនលោបាយ

វមិជ្ការ និងវសិហមជ្ការ លៅថ្នា កល់បកាមជាតិ ការអនុវតតៃ

លោលនលោបាយភូម-ិ�ំុម្នសុវត្ិភា្។

2ឯកឧត្ម ម៉ាុម ជឹមហ៊ុយ ប្រធានគណៈកមមាការ

ទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖   

-ជួ្រសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខបករមប្ររឹកសា

សរ្កា តល់ចាមលៅទី៣ លៅស្ោសរ្កា តល់ចាមលៅទី៣ ែណ្ឌ -

លរាធិ៍ខសនជយ័ រាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី២៨ ខែតុោ ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ជួ្រសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខ ប្មទាងំទទួល

ទានអំ្រុកខែមារ ខ្ជាតិ ស្សនា ប្រះមហាកសែបត ជាមយួបករម

ប្ររឹកសា អាជា្ញ ធរមូលោ្ឋ នសរ្កា តក់្ូំរល សរ្កា តល់ស្នា រ និង

សរ្កា តឪ់លឡាក ែណ្ឌ កំ្រូល រាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី៩ ខែ

វចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

2នាន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ រាន 

សអំាន ប្រធានគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធី្រិទការប្រណាំងទូក-ង ខានា ត

អនតៃរជាតិលលើកទី២ លៅលែតតៃលរាធិ៍ស្ត ់។

2នាន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ រាន 

សអំាន ប្រធាន និងឯកឧតតៃម ពបក់ ចំលរ ើន អនុប្រធាន

គណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធី

្ិស្អំ្រុកខែមារ ខ្ជាតិ ស្សនា ប្រះមហាកសែបត លៅភូមិ

ផ្ទរះរុង្គ �ំុផ្ទរះរុង្គ បសរកតាលរាខសនជយ័ លែតតៃលរាធិ៍ស្ត។់

2នាន្ងៃទី១ និងន្ងៃទី១៣ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

លខៀវ មុត អនុប្រធានគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុស្ី្ី ការលរៀ្រចំ្ិធី្ ិស្អំ្រុក

ខែមារ ខ្ជាតិ ស្សនា ប្រះមហាកសែបត និងជួ្រសំលណរះ-

សំណាល និងសួរសុែទុក្ខប្រជា្លរដ្ឋលៅលែតតៃតាខកវ និង

លែតតៃកំ្ត។

2ឯកឧតតៃម ឈនួ លេង អនុប្រធានគណៈកមមាការ

ទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖ 

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុ្ិភាកសាការរ្រជាមយួនរឹងអាជា្ញ ធរ

បសរករាមជរ លែតតៃនប្ខវង នាន្ងៃទី២៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីហូ្រអំ្ុរកខែមារ ខ្ជាតិ 

ស្សនា ប្រះមហាកសែបត ជាមយួប្រជា្លរដ្ឋ លៅ�ុំអង្គរ-

អង្គ បសរមរាមជរ លែតតៃនប្ខវង នាន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី៣ និងន្ងៃទី១៦ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម ឈតិ គឹមោត អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៥

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹង

បករមប្ររឹកសា�ំុ ននបសរកលការះសូទិន លែតតៃកំ្ងច់ាម។
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2ឯកឧតតៃម អាយ ខន អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៦

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖   

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីហូ្រអំ្ុរកខែមារ ខ្ជាតិ 

ស្សនា ប្រះមហាកសែបត ជាមយួនរឹង្រង្រ្អូនប្រជា្លរដ្ឋ 

លៅវតតៃគីរលីតលជា (លៅវតតៃកូនកុក) លៅ�ុលំការះលសតៃច បសរកគីរ-ី

ស្គរ លែតតៃលការះកុង នាន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីហូ្រអំ្ុរកខែមារ ខ្ជាតិ

ស្សនា ប្រះមហាកសែបត ជាមយួនរឹង្រង្រ្អូនប្រជា្លរដ្ឋ

ទូទាងំ�ំុកលណាតៃ ល លៅវតតៃលរាធិ៍រងសែ(ីលៅវតតៃកលណាតៃ ល) លៅ

�ុំកលណាតៃ ល បសរក្រូទុមស្គរ លែតតៃលការះកុង នាន្ងៃទី៩ 

ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ្រតីកនាុង្ិធីប្រណាំងទូក-ង លដើម្អី្រអរស្ទរ 

កនាុងប្រះរាជ្ិធី្ុរណ្យអុំទូក ្រខណតៃ តប្រទីត និងសំ្រះប្រះខែ

អកអំ្ុរក លៅលែតតៃលការះកុង នាន្ងៃទី១១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម រា៉ា ន់ លឈឿន អនុប្រធានគណៈកមមាការ

ទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖   

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុប្រចាខំែតុោ និងលលើកទិសលៅខែ

វចិ្ិកា ប្មទាងំឧ្រត្ម្ភ្វកិាលបតៀមលរៀ្រចំហូ្រអំ្ុរកខែមារ 

ខ្ជាតិ ស្សនា ប្រះមហាកសែបត ជាមយួនរឹងលមភូមទិាងំ១៣ 

និងបករមប្ររឹកសាសរ្កា តទ់រឹកល្អកទី់២ លៅស្ោសរ្កា តទ់រឹក-

ល្អកទ់ី២ ែណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី៣០ ខែ

តុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ្ួរសំលណរះសំណាល និងសួរសុែទុក្ខបករមប្ររឹកសា

សរ្កា តខ់ប្កឫសសែ ីនិងឧ្រត្ម្ភអំ្រុកសបម្្រល់បតៀមលរៀ្រ

ចំ្ ិធីហូ្រអំ្រុកខែមារ ខ្ជាតិ ស្សនា ប្រះមហាកសែបត លៅ

ស្ោសរ្កា តខ់ប្កឫសសែ ីបករងតាល ម្ា  លែតតៃកណ្ាល នា

ន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុជាមយួលៅសរ្កា តទ់ាងំ១០ កនាុង
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ែណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី២៣ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៩។

2នាន្ងៃទី២ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពបក់ 

ចំលរ ើន អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ជាអធិ្រតីភា្កនាុងលវទិកាស្ធារណៈជាមយួនរឹង្រង្រ្អូន

ប្រជា្លរដ្ឋ លៅកនាុង�ំុដំណាកអ់ំ្ិល បសរកអង្គសនាួល លែតតៃ

កណាតៃ ល។

2នាន្ងៃទី២-៣ និងន្ងៃទី១៦-១៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម ណា ំទុំ លលខាធិការគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា 

បានអល ជ្ ើញជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករមប្ររឹកសា

�ុំ និងប្រជា្លរដ្ឋកនាុងលែតតៃបាតដំ់្រង។

2នាន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម គិន 

សណត លលខាធិការគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញឧ្រត្ម្ភលបគឿង្ររលិភាគ និង្វកិា ជូនគណៈ្រញ្ជ ការ

ឯកភា្បសរកលការះអខណតៃ ត លដើម្ចូីលរមួការរារសន្ិសុែ-

សណ្ា្រធ់ានា ្រស់្ធារណៈ លៅបសរកលការះអខណតៃ ត លែតតៃ

តាខកវ ។

2ឯកឧតតៃម អន ស៊ុ ំលលខាធិការគណៈកមមាការទី៤

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្រិទការប្រណាំងទូក-ង លបកាមអធិ្រតី-

ភា្ឯកឧត្ម សក គឹមោ៉ា ន ឧ្រនាយករដ្ឋម្រនតៃ ីលៅបករង

សិរលីស្ភណ័ លែតតៃ្រនា្ទ យម្នជយ័ នាន្ងៃទី៣០ ខែតុោ 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រអនុសសាវរយីលលើកទី៦៦

 ននទិវា្រុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩វចិ្ិកា ១៩៥៣-២០១៩ លៅ 

ស្ោលែតតៃ្រនា្ទ យម្នជយ័ នាន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន ង្ៃទី២ និងន ង្ៃទី១៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

ឆ្យ វណាណា  លលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា 

បានអល ជ្ ើញជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួបករមប្ររឹកសា�ំុ 

កនាុងបសរកលមមត ់លែតតៃត្ូង�មាុ។ំ  

2ឯកឧតតៃម គឹម ធា លលខាធិការគណៈកមមាការទី៦

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖   

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ុរណ្យអុំទូក-ង លៅទលន្នវ ៉ាលោ លែតតៃស្វ យ-

លរៀង នាន្ងៃទី២៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអភលិសកប្រះ្ររមរូ្រលសតៃចល្បជ លៅ

បសរកស្វ យទា្រ លែតតៃស្វ យលរៀង នាន្ងៃទី២៨ ខែតុោ ឆ្នា ំ

២០១៩។

-ចូលរមួ្រុណ្យស្ឯកឧតតៃម លថ្ង លេង អតីតសម្-

ជិកបករមប្ររឹកសាលែតតៃស្វ យលរៀង លៅភូមលិកៀនសំ្ង សរ្កា ត់

ស្វ យលរៀង បករងស្វ យលរៀង លែតតៃស្វ យលរៀង នាន្ងៃទី២ ខែ

វចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករមប្ររឹកសា�ំុ-សរ្កា ត់

លៅបសរកកំ្ ងល់រាទិ៍ និងបសរកច្រនា្ទ  លែតតៃស្វ យលរៀង នាន្ងៃទី

៣ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជ្ួរសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករមប្ររឹកសា�ំុ និង

ផសែ្វផសាយសភា្ការណ៍្មាីៗ លៅ�ុ្ំរនា្ទ យបកាងំ និង�ុំ
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លបចស បសរកកំ្ងល់រាទិ៍ លែតតៃស្វ យលរៀង នាន្ងៃទី៤ និងន្ងៃទី៦ 

ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ុរណ្យឯករាជ្យ និងអកអំ្ុរក លៅ�ំុរាជ-

មន្ទីរ បសរកកំ្ ងល់រាទិ៍ លែតតៃស្វ យលរៀង នាន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា 

ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម លឈើយ ចាន់ណា លលខាធិការគណៈ-

កមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ុរណ្យអុំទូក ្រខណ្តប្រទី្រ និងសំ្រះ

ប្រះខែ អកអំ្ុរក លៅសរ្កា តទ់រឹកថ្្ បករងសិរលីស្ភណ័ លែតតៃ

្រនា្ទ យម្នជយ័ នាន្ងៃទី២៩ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

-ជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងគណៈកមមាការ និង

ចំណុរះទូក-ង សុវណ្ណ រាជសីហ៍បារម្ីរនា្ទ យមហានគរ កនាុង

ឱកាសប្រះរាជ្ិធ្ីរុណ្យអុំទូក ្រខណ្តប្រទី្រ និងសំ្រះ-

ប្រះខែ អកអ្ំរុក លៅរាជធានីភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា

ឆ្នា ២ំ០១៩ ។

2នាន្ងៃទី១៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ មុំ 

សណា្ត ប ់លលខាធិការគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធីសំលណរះសំណាល និងផតៃល់អំលណាយ

មនុសសែធម ៌ជូនមជ្មណ្ឌ លសំចតនប្ស្ឺ សរ្កា តល់ចាមលៅ 

ែណ្ឌ លរាធិ៍ខសនជយ័ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាន្ងៃទី១៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ទឹម 

្ន លលខាធិការគណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ជ្ួរសំលណរះសំណាល និង្ិភាកសាការរ្រជាមយួនរឹងគណៈ-

កម្មា ធិការអាចារ្យវតតៃ លមភូម ិបករមប្ររឹកសា�ំុមងល់ែៀវ លៅបសរក

ត្ូង�មាុ ំលែតតៃត្ូង�មាុ។ំ

2នាន ង្ៃទី២ និងន ង្ៃទី៣ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

្ុង ចន់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ជ្ួរសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករមប្ររឹកសា�ំុ និងប្រជា-

្លរដ្ឋលៅបសរក្រុទុមស្គរ បសរក្រណ្ឌ លសីម្ កនាុងលែតតៃ

លការះកុង។

2ឯកឧតតៃម ជឹម លាវ សម្ជិកគណៈកមមាការទី១

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ជាតំណាងដែ៍ង្ែ់ស់្រ្រស់សលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា កនាុង

្ិធីប្រគល់អោរសិកសាចំនួន១ែនាង ម្ន៦្រន្ទ្រ ់ជូនវទិយា-

ល័យជីខហរ �ំុរាមប្រស្នា  បសរកលការះសូទិន លែតតៃកំ្ងច់ាម

នាន្ងៃទី៣ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ិស្អំ្រុកខែមារ ខ្ជាតិ ស្សនា ប្រះ-

មហាកសែបត លៅស្ោបសរកលជើងនប្ លែតតៃកំ្ងច់ាម នាន្ងៃ

ទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧត្ម លហង 

បូោ៉ា  សម្ជិកគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម 

សាយ បូរនិ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញចូលរមួកនាុង្ិធី្ ិស្អំ្រុកខែមារ ខ្ជាតិ ស្សនា 

ប្រះមហាកសែបត និង្ិធីអ្រអរស្ទរទិវា្រុណ្យឯករាជ្យជាតិ

លលើកទី៦៦ ននការ្រលងកាើតកងលោធ្លលែមរភូមនិ្ទ លបកាម

អធិ្រតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់រ្រស់សលមតៃចអគ្គមហា្ញាចបកី 

លហង សរំនិ ប្រធានរដ្ឋសភា និងលោកជំទាវ លៅបសរក

្ញាខបកក លែតតៃត្ូង�មាុ។ំ

2នាន្ងៃទី៣ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពចងឹ 

គឹមពស៊ាន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញជាអធ្ិរតីភា្កនាុង្ិធខីផនាកស្សនា លដើម្បី្រគល់

អោរសិកសាចំនួន២ែនាង ម្ន១០្រន្ទ្រ ់និងអោរជួសជុល
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ទាងំអស់ម្ន៤អោរ លសមាើនរឹង១៨្រន្ទ្រ ់ខដលជាអលំណាយ
រ្រស់សលមតៃចវ្ិរុលលសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា 
លៅវទិយាល័យជីខហ បសរកលការះសូទិន លែតតៃកំ្ ងច់ាម។

2ឯកឧតតៃម � ីសារ ីសម្ជិកគណៈកមមាការទី៣
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖ 

-ចូលរមួជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីល្រើក្រលវសនកាល្មាីឆ្នា ំ
សិកសា២០១៩-២០២០ លៅវទិយាល័យកំ្ងខ់កស ភូមកិំ្ ង-់
ខកស �ំុបតរាងំសខងកា បសរកទរឹកឈូ លែតតៃកំ្ត នាន្ងៃទី២៩
ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួរខំលកទុក្ខោ៉ា ងលបកៀមបកំជាមយួនរឹងបករមបគរួស្រ
ស្ប្រជា្លរដ្ឋ លៅលែតតៃកំ្ត នាខ្ងៃទី១ ទី១១ និងន្ងៃទី
២០ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម សត ណាឌី សម្ជិកគណៈកមមាការ
ទី៤ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ជ្ួរសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងលម�ំុ ្រុសតៃិ៍នគរបាល-
�ំុ និងលមភូម ិនិងប្រគល់ម្៉ា សីុនកំុ្្ូយទរ័ លៅ�ុំចានស់ 
បសរកសូបទនិគម លែតតៃលសៀមរា្រ នាន្ងៃទី២៧ ខែតុោ ឆ្នា ំ
២០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីោលំដើមលឈើលៅវតតៃលរាធិ៍វងសែ និង្ិធីរា្រ-់
បាបតចំនួន៣០០អង្គ លបកាមអធិ្រតីភា្សលមច្្ិជយ័លសនា
លទៀ បញ ់ឧ្រនាយករដ្ឋម្រន្ី រដ្ឋម្រន្ីបកសួងការរារជាតិ
លៅខាងមុែ្ររលិវណប្រះវហិារប្រះអង្គលចក ប្រះអង្គចម លែតតៃ

លសៀមរា្រ នាន្ងៃទី៣០ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។ 
-ជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងបករមប្ររឹកសាសរ្កា ត ់

និងលសមាៀនសរ្កា ត ់្រុសតៃិ៍នគរបាល លដើម្ផីសែ្វផសាយសភា្-
ការណ៍្មា ីនិងលរៀ្រចំកមមាវធិីហូ្រអំ្រុក លៅសរ្កា តទ់រឹកវលិ បករង
លសៀមរា្រ លែតតៃលសៀមរា្រ នាន្ងៃទី២ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជួ្រសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងកីឡាករចំនួន៣០នាក់
មក្ីបសរកអង្គរជំុ ខដលមកចូលរមួប្រកួតលៅបករងលសៀមរា្រ 
លៅលែតតៃលសៀមរា្រ នាន្ងៃទី១០ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-សហការជាមយួនរឹងបករមបគរូល្ទ្យសមា័បគចិតតៃននសម្-
គមល្រសកកមមាមនុសសែធមម៌ក្ីប្រលទសបារាងំ ចុរះ្ិនិត្យ
្យាបាលជំងឺជូនប្រជា្លរដ្ឋលៅវតតៃនគរភាស �ុំនគរ-
ភាស បសរកអង្គរជំុ លែតតៃលសៀមរា្រ នាន្ងៃទី១៧ ខែវចិ្ិកា 
ឆ្នា ២ំ០១៩។  

2ឯកឧតតៃម មួង ប៉ាយ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៤
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖
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-ដខងហាអង្គកឋនិទានលៅកានវ់តតៃរសមាីស្មគ្គ ីលៅវតតៃ្មាី 
ស្ិតកនាុងភូមអិូរលមៀត ភូមលិទសអន្ុង សរ្កា ត្់ររឹងកខនសែង បករង
បានលុង លែតតៃរតនគិរ ីនាន្ងៃទី៣១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីបបារ ្្ធសននាិបាតស្ខាកាកបាទបកហម
កម្ុជា លែតតៃរតនគិរ ីអាណតតៃទិី៥ លៅស្លមលហាបស្
សលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន សសន បករងបាន-
លុង លែតតៃរតនគិរ ីនាន្ងៃទី៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2លោកជំទាវ ឃនួ ឃនុឌី សម្ជិកាគណៈកមមា-
ការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួ្ិធ្ីរខណតៃ តប្រទី្រ លៅម្តដ់ងស្ទរឹងខសន បករង
ស្ទរឹងខសន លែតតៃកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី២៦ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួ្ិធីប្រណាំងទូក លដើម្លីបជើសលរ ើសទូកខដលម្ន
ចំណាតថ់្នា កល់្អៗ យកលៅប្រកួតប្រខជងលៅរាជធានីភនាលំ្ញ
លបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ងួន ញុ�ិ អនុប្រធាន
ទី១រដ្ឋសភា លៅម្តដ់ងស្ទរឹងខសន បករងស្ទរឹងខសន លែតតៃ
កំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី២៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុ លដើម្សី្តៃ ្រក់ារផសែ្វផសាយ្ីសភា្-
ការណ៍្មាីៗ លបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ងួន ញុ�ិ
អនុប្រធានទី១រដ្ឋសភា  លៅសរ្កា តខ់ប្កបបា  រាជធានី
ភនាលំ្ញ នាន្ងៃទី៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុជាមយួនរឹងបករមប្ររឹកសា�ំុ 
និង្រង្រ្អូនប្រជា្លរដ្ឋ លដើម្សី្តៃ ្រនូ់វសំណូម្រ និង្រញ្ហា
ប្រឈមនានា លៅស្ោ�ុំកំ្ ងស់្វ យ បសរកកំ្ងស់្វ យ 
លែតតៃកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី៦ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីអកអ្ំរុក សំ្រះប្រះខែ លៅបករង
ស្ទរឹងខសន លែតតៃកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី១១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។ 

-ចូលរមួកនាុង្ិធីអ្ររ់សីំលធមប៌្រះ្ុទ្ធស្សនាដល់
សិសសានុសិសសែមក្ីវទិយាល័យក្លិ និងអនុវទិយាល័យតាលបា៉ា

ស្ិតកនាុងបសរកកំ្ ងស់្វ យ និង្ិធីប្រគល់ផ្ទរះជូន្រសតៃីបកីបក
ចំនួន២បគរួស្រ លៅបសរកសន្ទុក លែតតៃកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី១២ 
ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

 2នាន្ងៃទី២៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ ជា
ច័ន្ទលទវី សម្ជិកាគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បាន
លរៀ្រចំ្ ិធី្រុណ្យអង្គកឋនិទានស្មគ្គ ីលដើម្បី្រមូល្រច្ចយ័
កស្ងសមទិ្ធផលនានាលៅវតតៃលជតរាន លៅ�ុំលៅតៃ  បសរក
កងម្ស លែតតៃកំ្ ងច់ាម។

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖    

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីល្រើក្រលវសនកាលឆ្នា សិំកសា្មាី
២០១៩-២០២០ លៅវទិយាល័យសំ�ូត លែតតៃបាតដ់ំ្រង 
នាន្ងៃទី១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ុរណ្យអង្គកឋនិទាន ដខងហាលៅកានវ់តតៃ
្រ្ត៌រតនារាម (លៅវតតៃតាស្ញចាស់បសរកសំ�ូត) លៅ
វតតៃកំខផង បករងបាតដំ់្រង លែតតៃបាតដំ់្រង នាន្ងៃទី១ ខែវចិ្ិកា
ឆ្នា ២ំ០១៩។

-នាយំក្រច្ចយ័ លទយ្យទាន លទយ្យវត្ុ លៅលវរប្រលគនប្រះ-
សង្កនាុងអង្គកឋនិទាន លៅវតតៃ្រ្ត៌រតនារាម (លៅវតតៃតា-
ស្ញចាស់) ស្ិតកនាុង�ុំតាស្ញ បសរកសំ�ូត លែតតៃបាត-់
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ដំ្រង នាន្ងៃទី២ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្ ិស្អំ្រុកខែមារ ខ្ជាតិ ស្សនា

ប្រះមហាកសែបត ជាមយួនរឹងអាជា្ញ ធរមូលោ្ឋ ន �ំុ បសរក និង

្រង្រ្អូនប្រជា្លរដ្ឋ លៅស្ោ្រឋមសិកសាតាស្ញ ភូមិ
អន្ង់្ ួក �ុំតាស្ញ បសរកសំ�ូត លែតតៃបាតដំ់្រង នាន្ងៃទី៩ 

ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម ពស ីលបន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ិស្អំ្ុរកខែមារ ខ្ជាតិ ស្សនា ប្រះ-

មហាកសែបត ជាមយួនរឹងអាជា្ញ ធរមូលោ្ឋ ន �ុំ បសរក និង្រង-

្រ្អូនប្រជា្លរដ្ឋ លៅ�ំុសរឹងហា បសរកសំលរាង លែតតៃតាខកវ នា

ន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីប្រណាំងទូក-ង លដើម្អី្រអរស្-

ទរកនាុងប្រះរាជ្ិធី្ុរណ្យអុំទូក ្រខណតៃ តប្រទី្រ និងសំ្រះ-

ប្រះខែ អកអ្ំរុក លៅលែតតៃតាខកវ នាន្ងៃទី១១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៩។  

2នាន្ងៃទី២ និងន្ងៃទី៦ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

លៅ េន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញដខងហាអង្គកឋនិទានលៅកានវ់តតៃប្រះខកវ្ិជយ័នប្-

ដលងហាើម និងជួ្រសំលណរះសំណាល សួរសុែទុក្ខបករមប្ររឹកសា

�ុំ ប្រធានភូម ិនិងយុវជន�ំុ-នារ�ុីំ លៅបសរកចុងកាល់  

លៅលែតតៃឧត្រម្នជយ័។

2ឯកឧតតៃម លទ្ យទុ្ធ ីសម្ជិកគណៈកមមាការទី៨

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖ 

-សួរសុែទុក្ខលោកបសី អ៊ុំ សុវីលមង សម្ជិកាបករម-

ប្ររឹកសាបសរកដំណាកច់លង្អើរ លែតតៃខក្រ ខដលម្នជំងឺជាទមងៃន ់

កំ្ ុងសបម្ក្យាបាលលៅលគហោ្ឋ ន លៅភូមបិទរូងអលណ្ើ ក 

�ំុកំ្ងប់តាចខាងលិច បសរកកំ្ងប់តាច លែតតៃកំ្ ត នាន្ងៃទី

២៣ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុងប រ្ឹតតៃិការណ៍ប្រកួតកីទបាបទីោ៉ា ត្ុងលបជើស-

លរ ើសលជើងឯកឆ្នា ២ំ០១៩ សបម្្រចូ់លរមួប្រកួតកនាុងកីទបា

សីុលហ្គម លៅប្រលទសហវលីី្ីន  លៅរមណីយោ្ឋ នលឆនារសមុបទ

លែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី២៧ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួជាអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីអ្រអរស្ទរែួ្រអនុ-

សសាវរយីលលើកទី៦៦ ្ុរណ្យឯករាជ្យជាតិ៩វចិ្ិកា ១៩៥៣-

២០១៩ លៅវមិ្នឯករាជ្យ កនាុងសួនសលម្ច ហ៊ុន សសន 

លែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ុរណ្យកឋនិទានលៅវតតៃឫសសែ ីស្ិតកនាុង

ភូមរិ្រងបកាស់ �ំុកំ្ងប់តាចខាងលកើត បសរកកំ្ងប់តាច 

លែតតៃកំ្ត នាន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធី្ិស្អំ្ុរកខែមារ ខ្ជាតិ ស្សនា ប្រះ-

មហាកសែបត លៅស្ោបសរកដំណាកច់លង្អើរ លែតតៃខក្រ នាន្ងៃទី

៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីដខងហាអង្គកឋនិទានលៅកានវ់តតៃឬសសែ ីស្ិត

កនាុង�ំុកំ្ងប់តាចខាងលកើត បសរកកំ្ ងប់តាច លែតតៃកំ្ត នា

ន្ងៃទី៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី១៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ សុ ី

វណណា ថ្ សម្ជិកាគណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកមមាវធិីសម្គមនារ ីលៅលែតតៃត្ូង�មាុ ំ។

2លោកជំទាវ ឯម ្ លាមុនី សម្ជិកាគណៈកមមា-

ការទី១០ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញនាយំក្រច្ចយ័ និងចរ្ហា ន់

លៅប្រលគនប្រះសង្គងល់ៅវតតៃប្រះឥន្ធលកាស្ និងវតតៃប្រះ-

លកាសីយ ៍ស្ិតកនាុងភូម្ិររឹងដូនបា៉ា  �ុំបទាងំ បសរកលសៀមរា្រ 

លែតតៃលសៀមរា្រ នាន្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៩៕
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2នាន្ងៃទី១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម លខៀវ 

មុត ប្រធានសតៃីទីគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធី្ ិស្អាហារស្មគ្គកីនាុងឱកាសសននាិបាត

្ូរកសរុ្រលទ្ធផលការរ្រ្ររស្ិ្នឆ្នា ២ំ០១៩ និងលលើក

ទិសលៅការរ្រឆ្នា ២ំ០២០ លៅមជ្មណ្ឌ ល្ិ្រ័ណ៍ និង

សននាិបាតលការះល្បជ។

2នាន្ងៃទី១៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម លខៀវ 

មុត ប្រធានសតៃីទីគណៈកមមាការទី១ប រ្ឹទ្ធសភា លោកជំទាវ 

កង លៅរធ៍ន់ លលខាធិការ និងឯកឧតតៃម � ីសារ ីសម្-

ជិកគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញចូលរមួជា

កិតតៃិយសកនាុង្ិធីសលម្្ធជាផ្ូវការលរាងចបកផលិតសីុម៉ាងត់ិ៍

(ន្្រ៊ាុនរ ៉ាុង) លបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់រ្រស់សលម្ចអគ្គ-

មហាលសនា្រតលីតលជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រនតៃី នន

ប្រះរាជាណាបចកម្ុជា លៅលែតតៃកំ្ ត។

2នាន្ងៃទី៣០ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ជា 

លជ�្ឋ ប្រធានគណៈកមមាការទី២ប រ្ឹទ្ធសភា ប្រធានបករម

មតិតៃភា្ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជាជាមយួសភាតួកគី និងឯកឧតតៃម

ឈតិ គឹមោត អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា  

បានអល ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃិយសកនាុង្ិធី្រុណ្យែួ្រលលើកទី

៩៦ ននការប្រកាសលប្រើជាផ្ូវការនូវស្ធារណរដ្ឋតួកគី លៅ

សណា្ឋ ោរ�ឺរ ៉ាូោ៉ា ល់ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត ម៉ាុង ឫទ្ធី ប្រធានគណៈកមមាការ

ទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួជាគណៈអធិ្រតីកនាុង្ិធីល្រើកសននាិបាត្រូកសរុ្រ

លទ្ធផលការរ្រ្ររស្ិ្នឆ្នា ២ំ០១៩ និងលលើកទិសលៅការរ្រ

ឆ្នា ២ំ០២០ លបកាមអធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម សាយ សអំា� ់

រដ្ឋម្រនតៃីបកសួង្ររស្ិ្ន លៅទីសតៃីការបកសួង្ររស្ិ្ន នា

ន្ងៃទី៤ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសលម្្ធអោរឥ្រន្ទរលទវ ី និងែួ្រ២០ឆ្នា ំ

ន្ងៃ្រលងកាើតរាជ្រណ្ឌិ តសភាកម្ុជា លបកាមអធិ្រតីភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់      

រ្រស់សលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន សសន នាយក-

រដ្ឋម្រនតៃី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លៅរាជ្រណ្ឌិ តសភា 

នាន្ងៃទី២១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩។

2នាន្ងៃទី១៦ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម្រណ្ឌិ ត 

ម៉ាុង ឫទ្ធ ីប្រធានគណៈកមមាការទី៣ប រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតៃម 

សម៉ាន សុផីាន ់ប្រធានសតៃីទីគណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា 

បានអល ជ្ ើញចូលរមួជាកិតតៃយិសកនាុង្ិធលី្រើកការោ្ឋ នស្្្រនា

ផ្ូវបករងចំនួន៣៤ខែសែ កនាុងលែតតៃប្រះសីហនុ លបកាមអធិ្រតី-

ភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់រ្រស់សលមតៃចអគ្គមហាលសនា្រតីលតលជា ហ៊ុន 

សសន នាយករដ្ឋម្រនតៃី ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងសលមតៃច

កិតតៃិប រ្ឹទ្ធ្រណ្ឌិ ត លៅបករម៩ ភូម១ិ សរ្កា តល់លែ៣ បករង

សកម្មភា្សរាជិកព្ឹទ្ធសភាច�ូរមួក្ងុ្ិធីល្សេងៗ
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ប្រះសីហនុ លែតតៃប្រះសីហនុ។

2នាន្ងៃទី៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧត្ម ម៉ាុម 

ជឹមហ៊ុយ ប្រធានគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

្ិស្អាហារល្លោងៃ ចជាមយួនរឹងលោក Hugo Wavrin 

ទីប្ររឹកសាខផនាកនលោបាយ និងស្រ្ត័ម៌្ន ននស្្នទូតបារាងំ

ប្រចាលំៅកម្ុជា លៅលភាជនីយោ្ឋ នលែម្៉ា  រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាន្ងៃទី៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧត្ម ម៉ាុម 

ជឹមហ៊ុយ ប្រធាន និងឯកឧត្ម រា៉ា ន់ លឈឿន អនុប្រធាន

គណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ្ិស្អាហារល្ល

ោងៃ ចជាមយួនរឹងលោកបសីជាម្រន្ីសភាជានែ់្ស់មក្ីទវី្រ

អឺរ ៉ាុ្រ ទវី្រអាលមរកិ និងទវី្រអា្រហវកិ លៅលភាជនីយោ្ឋ នម្រិះ 

រាជធានីភនាលំ្ញ។ 

2នាន ង្ៃទី៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ រាន 

សអំាន ប្រធានគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា និងជាប្រធាន

បករមសម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា  បានអល ជ្ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុង

្ិធីបករងរាលីចុរះទូក-ង  លដើម្លីបតៀមអ្រអរស្ទរប្រះរាជ

្ិធី្ុរណ្យអុំទូក ្រខណតៃ តប្រទី្រ និងសំ្រះប្រះខែ អកអ្ំរុក 

លៅ្ររលិវណវតតៃវាលស្ូវសរ្កា តនិ់លរាធ  ែណ្ឌ ចបារអំលៅ 

រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាន្ងៃទី២១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សម៉ាន 

សុផីាន់ ប្រធានសតៃីទីគណៈកមមាការទី៩ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុលបតៀមលរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុភា្ជា

នដគូសភាអាសីុអឺរ ៉ាុ្រលលើកទី១១ (ASEP) លៅ្រន្ទ្រប់្រជំុ

គណៈកមមាការទី៩រដ្ឋសភា។

2នាន្ងៃទី២៥ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ពបក់ 

ចលំរ ើន អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធី្ិស្អាហារល្លោងៃ ចជាមយួនរឹងបករម

មតិតៃភា្ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា-ចិន លៅលភាជនីយោ្ឋ ន Tunglok 

Singature សរ្កា តច់តុមុែ ែណ្ឌ ដូនល្ញ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាន្ងៃទី៣១ ខែតុោ និងន្ងៃទី១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម ឆ្យ វណាណា  លលខាធិការ និងលោកជំទាវ 

ឃនួ ឃនុឌី សម្ជិកាគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញចូលរមួសននាសីិទសតៃី្ី ទំនាកទ់ំនងអាស្៊ា ន និង

សហគមនអឺ៍រ ៉ាុ្រដំលណើ រការខ្រងខចកកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ

ោ៉ា ងសីុជលបរៅ  "ASEAN-EU  Relations  Navigating 
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សកម្មភា្សរាជិកព្ឹទ្ធសភាបំល្ញលបសកកម្មលពរៅពបលទស

2ចា្រ់្ ីន្ងៃទី១៩ រហូតដល់ ន្ងៃទី២៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៩ ឯកឧតតៃម លខៀវ មុត អនុប្រធានគណៈកមមាការ

ទី១ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ្រំល្ញទសសែនកិច្ចសិកសាលៅ

ប្រលទសអូ្រស្្លី។

2ចា្រ់្ ីន្ងៃទី១៦-២១ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧត្ម 

ម៉ាុម ជឹមហ៊ុយ ប្រធានគណៈកមមាការទី៧ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញដរឹកនាគំណៈប្រតិភូប រ្ឹទ្ធសភាននប្រះរាជាណាចបក

កម្ុជា លៅ្ំរល្ញទសសែនកិច្ចសិកសាលៅស្ធារណរដ្ឋ

បារាងំ។

2ចា្រ់្ ីន្ងៃទី២៤ ដល់ន្ងៃទី៣០ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម ឈតិ គឹមោត អនុប្រធានគណៈកមមាការទី៥

ប រ្ឹទ្ធសភា  បានអល ជ្ ើញចូលរមួកនាុងកិច្ចប្រជំុបករមប្ររឹកសា

ប្រតិ្រតតៃិលលើកទី១រ្រស់សភាតំ្រនអ់ាសីុ (APA) លៅទីបករង

រសី ននប្រលទសតួកគី៕

Divides,  Deepending  Cooperation"  លៅសណា្ឋ ោររា៉ា -

ខហវល�ឺរ ៉ាូោ៉ា ល់ភនាលំ្ញ។ 

2នាន្ងៃទី២០ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឆ្យ 

វណាណា  លលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាុង្ិធី្ិស្អាហារល្លោងៃ ច លៅស្្នទូតនន

ស្ធារណរដ្ឋបា៉ា គីស្្ន រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាន្ងៃទី២២ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លោកជំទាវ មុំ 

សណា្ត ប ់លលខាធិការគណៈកមមាការទី៨ប រ្ឹទ្ធសភា បាន

អល ជ្ ើញចូលរមួលបតៀមលរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុភា្ជានដគូសភាអាសីុ-

អឺរ ៉ាុ្រលលើកទី១១(Asia Europe Parliamentary Partnership 

Meeting) លៅស្លប្រជំុគណៈកមមាការទី៩ វមិ្នរដ្ឋសភា។

2ឯកឧត្ម លៅ េន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៧

ប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួសិកា្ខ ស្ោស្ី្ី កិច្ចសន្ទនាអន្រជំលនឿស្សនា 

លដើម្សុីែដុមនីយកមមាស្សនាលលើកទី៨ ឆ្នា ២ំ០១៩ លបកាម

អធិ្រតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់រ្រស់សលមច្បកឡាលហាម ស លខង 

ឧ្រនាយករដ្ឋម្រន្ី រដ្ឋម្រន្ីបកសួងមហានផ្ទ លៅស្លសននាិ-

សីទចតុមុែ  រាជធានីភនាលំ្ញ  នាន្ងៃទី១៥  ខែវចិ្ិកា  ឆ្នា ំ

២០១៩ ។

-ចូលរមួកនាុង្ិធីសំលណរះសំណាលជាមយួនរឹងតំណាង

អាចារ្យអាចារនិី មក្ីទូទាងំប្រលទសចំនួន១០០០នាក ់

លបកាមអធិ្រតីភា្លោកជំទាវកិតតៃសិង្គហ្រណ្ឌិ ត សម៉ាន 

សអំន ឧ្រនាយករដ្ឋម្រនី្ រដ្ឋម្រន្ីបកសួងទំនាកទ់ំនង

ជាមយួរដ្ឋសភា ប រ្ឹទ្ធសភា  និងអធិការកិច្ច  លៅស្ល

សននាិសីទចតុមុែ  រាជធានីភនាលំ្ញ  នាន្ងៃទី២០  ខែវចិ្ិកា 

ឆ្នា ២ំ០១៩៕



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
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អគ្គល�ខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភាពបជុំបូកសរបុ�ទ្ធ្�ការងាររយៈល្�៩សខ
 ព្មទាងំកំណត់ទិសលៅការងារបន្ត

នាប្រឹកន្ងៃទី៣១ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ អគ្គលលខាធិការ-
ោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភាបានលរៀ្រចំកិច្ចប្រជំុ្រូកសរ្ុរលទ្ធផលការរ្រ
រ្រស់អគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភារយៈល្ល៩ខែ ឆ្នា ំ
២០១៩ ប្មទាងំកំណតទិ់សលៅការរ្រ្រនតៃ លបកាមអធិ្រតី-
ភា្ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា លៅ
ស្លសិកា្ខ ស្ោជា្រ្់រណា្ណ ល័យប្រឹទ្ធសភា លោយម្ន
ការអល ជ្ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនាបំគ្រអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គ-
លលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា ចា្រ់្ ីប្រធានខផនាកល�ើង។

លៅកនាុងឱកាសលនារះ ឯកឧតតៃម ម៉ម សារិន នាយកែុទ្ទ-
កាល័យសលមតៃចប្រធានប រ្ឹទ្ធសភា បានជបម្្រជូនអង្គប្រជំុ
អំ្ ី សភា្ការណ៍ជាតិ និងអនតៃរជាតិ ប្មទាងំការអភវិឌ្ឍ
ស្ិរភា្នលោបាយ សនតៃភិា្ ការអភវិឌ្ឍសង្គម លសដ្ឋកិច្ច
សហប្រតិ្រតតៃិការត្ំរន ់និងអនតៃរជាតិលោយសកមមា។

ម្នប្រស្សន្៍រូកសរុ្រនាល្លលនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ
សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានលលើកល�ើងថ្ កនាុង
រយៈល្ល៩ខែលនរះ  អគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា បាន
ែិតែំខកលម្អតនម្ននលសវា និងការោបំទទាងំឡាយខដល
កំ្ ុង្រលងកាើតល�ើងនូវនវានុវតតៃន៍្ មា ីប្រក្រលោយសកាតៃ នុ្ល 
ប្រសិទ្ធភា្ គុណភា្  និងការសនសែសំំនចរ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា
នីតិកាលទី៤។ ទន្ទរឹមនរឹងលនរះការែិតែំ្បងរឹងគុណភា្
ម្រនតៃីរាជការតាមរយៈការលលើកកម្ស់សមត្ភា្ការរ្រ 
និងជីវភា្ឱ្យបានកានខ់តែស់្បស្រតាមដំលណើ រការវវិឌ្ឍន ៍
និងតបមរូវការរ្រស់ស្្្រន័ និងប្រលទសជាតិ។ ជា្ិលសស
ការប្ររឹងខប្រង្រំល្ញការរ្រោ៉ា ងសកមមាលលើមែុរ្រសនាូល
ទាងំ្ីរប្រក្រលោយលជាគជយ័ និងតបមរូវឱ្យលបតៀមការរ្រ
្ហុវស័ិយ និងលបោងសបម្្រល់្រសកកមមា្រំល្ញមុែរ្រ

តំណាង តាមោនការអនុវតតៃចបា្ររ់្រស់គណៈកមមាការ និង
បករមភូមភិាគនានាជាមុន ឱ្យបានបគ្រប់ជរងលបជាយ។ លប្
្ីការផតៃល់លសវាលលើមុែរ្រសំខាន់ៗ រ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា  អគ្គ-
លលខាធិការោ្ឋ នកក៏ំ្ ុងល ត្ៃ តសំខានល់លើមែុរ្រចំនួន២
លទៀត  ខដលមនិអាចែវរះបាន គឺមុែរ្រកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការ
អនតៃរជាតិ និងមុែរ្រអភវិឌ្ឍស្្្រន័ លោយគិតគូរលប្រើបបាស់
ធនធានមនុសសែលលើមូលោ្ឋ នននជំនាញខាងការបស្វបជាវ 
និងការ្រ ្្ចូ លលប្រើបបាស់្រលច្ចកវទិយា្ត័ម៌្ន គឺជារ្រត់្ មាី
ដសំ៏ខានស់បម្្រក់ារអភវិឌ្ឍស្្្រន័នាល្លអនាគត។

ទន្ទរឹមនរឹងការរ្រខដលកំ្ុងខតមម្ញរឹកលនរះ ឯកឧតតៃម
អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានកំណតទិ់សលៅការរ្រ
សបម្្រប់តីម្សទី៤ ឆ្នា ២ំ០១៩ លោយឱ្យបគ្រអ់ង្គភា្
ចំណុរះអគ្គលលខាធិកាោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា លៅខត្រនតៃផតៃល់លសវា
បទបទងដ់ល់មែុរ្រទាងំ៥រ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា និង្រនតៃែិតែំ
្បងរឹងគុណភា្ម្រនតៃី លដើម្ផីតៃល់ភា្ស័កតៃិសិទ្ធិកនាុងការផតៃល់
លសវាជូនថ្នា កដ់រឹកនាឱំ្យកានខ់តល្អជាលំោ្រ។់

ឯកឧតតៃមអគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភាសង្រឹមថ្ អគ្គលលខា-
ធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភានរឹង្រ ្្ច្រក់ាររ្រឆ្នា ២ំ០១៩  លោយ
រលូន និងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រលសើរតាមខផនការលបោង
ទុក។ អគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភាបតរូវយកចិតតៃទុកោក់
កស្ងខផនការសមត្ភា្ឆ្នា ២ំ០២០ឱ្យបានបគ្រប់ជរង-
លបជាយ និងលលើមូលោ្ឋ នននការដក្ិលស្ធនល៍មើលលលើលទ្ធ-
ផលការរ្រឆ្នា ២ំ០១៩ ខដលម្នវសិ្លភា្កានខ់តធំ
ទូោយ និងឆ្ងកាតវ់ញិ្ញា ស្រលំបាក និង្មាីៗ ជាលបចើនខដល
្ំុបានលបោងទុក៕

(អត្្រទ និងរូ្រភា្៖ លោក គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតៃម អ៊ាុំ ស្រ រឹទ្ធ  (កណាតៃ ល) អធ្ិរតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ្ូរកសរុ្រការរ្រ

ថ្នា កដ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះអគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា អល ជ្ ើញចូលរមួកិច្ចប្រជំុ
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អគ្គល�ខាធិការដ្្ឋ នសភាកម្ុជា្ពងងឹសមត្ថភា្មនន្តលី�ើជំនាញ
 ការវយតនមលារបសស់ភាល�ើលោ�នលោបយសាធារណៈ

នាន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ សភាននប្រះរាជាណា-
ចបកកម្ុជា បានលរៀ្រចំ្ ិធី្ិរទសិកា្ខ ស្ោសតៃី្ី ការវាយ
តនម្រ្រស់សភាលលើលោលនលោបាយស្ធារណៈ លបកាម
អធិ្រតីភា្ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា
ឯកឧតតៃម ឡេង ឡ៉៉ងេុង អគ្គលលខាធិការរដ្ឋសភា លោក
ដារ៉ារឹទ្ធ គឹមយ៉ាត នាយកប្រតិ្រតតៃិននវទិយាស្្នសភា
កម្ុជា និងលោក Philippe Pejo ទីប្ររឹកសាននគណៈកមមាការ
កិច្ចការសភា ននសភាលប្រើភាស្បារាងំ លៅស្លសិកា្ខ -
ស្ោខាងលជើង វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា លោយម្នការអល ជ្ ើញ
ចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនា ំនិងម្រនតៃីរាជការននអគ្គលលខាធិការោ្ឋ ន
ប រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា វទិយាស្្នសភាកម្ុជា អង្គទូត្ររលទស 
និងសិកា្ខ កាមមក្ីសភាកម្ុជា ឡាវ និងន្ សរុ្រចំនួន
១២០រូ្រ លបកាមការសហការលរៀ្រចំលោយអគ្គលលខាធិការ-
ោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា លលខាធិការោ្ឋ នសភាលប្រើបបាស់
ភាស្បារាងំ និងវទិយាស្្នសភាកម្ុជា។

្រនា្ទ ្រ់្ ីតំណាងសិកា្ខ កាមមក្ីអគ្គលលខាធិការោ្ឋ ន
សភាកម្ុជា ឡាវ ន្ និងវទិយាស្្នសភាកម្ុជា ល�ើងលធវើ
ចំណា្រអ់ារមមាណ៍ជូនអង្្គ ិធីរចួមក ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ 
អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានម្នប្រស្សន្៍រិទសិកា្ខ -
ស្ោនាឱកាសលនារះថ្ ប្រធាន្រទននសិកា្ខ ស្ោលលើក
លនរះ ម្នលក្ខណៈខ្រក្្ីលលើកមុនៗ គឺជាការរ្រកបមតិ
ែ្ស់ សីុជលបរៅ និង្ិបាក។

ឯកឧតតៃម្រញ្ជ កថ់្  សិកា្ខ ស្ោលនរះម្នលោលលៅ
ផតៃល់ឱ្យម្រនតៃសីភាអំ្ី ទសសែនៈវស័ិយលលើការរ្រខដលរាក-់
្ន័្ធនរឹងវស័ិយនលោបាយ កនាុងកបមតិមយួលលើស្ីចំលណរះ-
ដរឹងការរ្ររដ្ឋបាល និង្រលច្ចសលទសស្ម ញ្ា។ សិកា្ខ ស្ោ
លនរះ កជ៏ាឱកាសលដើម្ឱី្យម្រនតៃីរ្រស់សភា ននប្រះរាជាណា-
ចបកកម្ុជា បានទទួលនូវ្រទ្ិលស្ធនខ៍ដលខចករខំលកអំ្ី
សភាដនទកនាុងលំហ្រហវងកូ់ហវូនីផងខដរ។ 

ឯកឧតតៃមបាន្រញ្ជ កថ់្ លដើម្សីលបមចការរ្រវាយតនម្
លនរះ សម្ជិកសភាខតងម្នភារកិច្ចជាលបចើន។ ដូចលនរះ 
ការរ្រ្រលច្ចកលទសមយួចំនួនធបំតរូវ រ្ឹងខផ្អកលលើម្រនតៃីសភា
ជាជំនួយការ។ ម្រនតៃីសភាខដលរាក់្ ន័្ធនរឹងការរ្រលនរះ គឺ
ភាគលបចើនជាម្រនតៃី្រលបមើការកនាុងគណៈកមមាការនានា ម្រនតៃី
្រលបមើការកនាុងនាយកោ្ឋ ននីតិវធិី និងម្រនតៃី្រលបមើការកនាុងមជ្-
មណ្ឌ លបស្វបជាវចបា្រ ់និងទូលៅ។ ម្រនតៃីសភាទាងំលនរះ គឺ
ជាអនាកជំនួយការ្រលច្ចកលទសដម៏្នប្រសិទ្ធភា្ ជាសសរ
សតៃម្ភរ្រស់សម្ជិកសភាកនាុងកិច្ចការលនរះ។

សិកា្ខ ស្ោលនរះ បានប្រប រ្ឹតតៃលៅអស់រយៈល្ល៣ន្ងៃ
គឺចា្រ់្ ីន្ងៃទី៦ ដល់ន្ងៃទី៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩៕

(អត្្រទ និងរូ្រភា្៖ លោក គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតៃម អ៊ាុំ ស្រ រឹទ្ធ (ទី២្ីលឆវង) គណៈអធិ្រតីភា្កនាុង្ិធី្ិរទសិកា្ខ ស្ោ

លភ្ញៀវកិតតៃយស និងសិកា្ខ កាម ចូលរមួកនាុង្ិធី្ិរទសិកា្ខ ស្ោ

គណៈអធិ្រតី ្តរូ្រអនុសសាវរយីជ៍ាមយួសិកា្ខ កាម
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នាប្រឹកន្ងៃទី១៣ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ
អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញជាអធិ្រតីភា្កនាុង
្ិធីល្រើកវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លសតៃី្ី ការ្រលបមើលសវា្ត័ម៌្ន
លសវាបស្វបជាវ និងវភិាគចបា្រ ់លសវាលរៀ្រចំ និងកស្ង
ឯកស្រលោងជាជំនួយលលើការរ្រនីតិកមមា និងលសវាការ្រ
គណៈកមមាការសភា លោយម្នសិកា្ខ កាមចូលរមួចំនួន៦០
រូ្រ លៅស្លសិកា្ខ ស្ោខាងលជើង វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

ម្នប្រស្សនល៍្រើកវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លនាឱកាសលនារះ
ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានសខមតៃងនូវ
ការស្វ គមនច៍ំលរារះលោកអគ្គនាយក និងប្រធាននាយកោ្ឋ ន 
ននអគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភាឥណា្ឌ  ខដលមក្រំល្ញ
ទសសែនកិច្ចលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា និងបានលឆ្ៀតល្ល
ខចករខំលក្រទ្ិលស្ធន ៍ចលំណរះដរឹង-លធវើ រាក់្ ន័្ធនរឹងការ
្រលបមើលសវា្ត័ម៌្ន លសវាបស្វបជាវ និងវភិាគ លសវាលរៀ្រចំ 
និងកស្ងឯកស្រលោងលលើការរ្រនីតិកមមាសភា  និង
ការរ្រគណៈកមមាការសភាជូនដល់ម្រនតៃ ីននអគ្គលលខា-
ធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា។

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ បានរលំរឹកថ្ ប រ្ឹទ្ធសភាននប្រលទស
ទាងំ្ីរ  ម្នទំនាកទ់ំនងកិច្ចសហប្រតិ្រតតៃិការល្អជាមយួោនា
និងខតងបានជួយ�ោបំទោនា លៅវញិលៅមក លៅកនាុងលវទិកា
អនតៃរសភា ត្ំរន ់និងអនតៃរជាតិ ដូចជា AIPA IPU …។ល។ 
្រខន្មលលើលនរះ អគ្គលលខាធិការោ្ឋ នននប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ីរ 
កខ៏តងបានោបំទោនា លៅវញិលៅមកកនាុងបក្រែណ័្ឌ ននអង្គការ
រដ្ឋបាលសភាតំ្រន ់និង្ិភ្លោក ដូចជាសម្គមអគ្គ-
លលខាធិការសភា្ិភ្លោក(ASGP)ជាលដើម។ លប្្ីលនរះ
រដ្ឋបាលសភាទាងំ្ីរ កខ៏តងខតបានលធវើការ្្ស់្រតៃូរទសសែនកិច្ច
សិកសារវាងគណៈប្រតិភូម្រនតៃីរ្រស់ែ្ួន  លដើម្លីឈវងយល់អំ្ី
ការរ្រផតៃល់លសវាោបំទការ្រំល្ញមែុរ្រនីតិកមមា បតរួត្ិនិត្យ

ការអនុវតតៃចបា្រ ់និងតំណាងរ្រស់សភាលរៀងៗែ្ួនខដរ។
ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ បានម្នប្រស្សន្៍រនតៃថ្ កនាុងបក្រ

ែណ័្ឌ ននការ្បងរឹងសមត្ភា្ម្រនតៃី និងអង្គភា្បស្វបជាវ
ប រ្ឹទ្ធសភាឥណា្ឌ ធ្ា្រប់ាន្រ ជ្ូ នម្រនតៃីជំនាញរ្រស់ែ្ួនមក
ទសសែនកិច្ចលៅប្រះរាជាណាចបកកម្ុជាចំនួន២លលើក លៅ
ឆ្នា ២ំ០១៧ និងឆ្នា ២ំ០១៩ លហើយម្រនតៃីបស្វបជាវប រ្ឹទ្ធសភា
កម្ុជា កធ្៏ា្រប់ានលៅលធវើទសសែនកិច្ចលៅប រ្ឹទ្ធសភាឥណា្ឌ  
លៅឆ្នា ២ំ០១៨ ផងខដរ។ ជាមយួោនា លនរះ លបកាមកិច្ចសហ-
ប្រតិ្រតតៃកិារលសដ្ឋកិច្ច និង្រលច្ចកលទសឥណា្ឌ (ITEC) និង
កមមាវធិីរ្រស់មជ្មណ្ឌ លសិកសា និង្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លការ្រ
សភា (BPST) ប រ្ឹទ្ធសភាននប្រលទសទាងំ្ីរ កធ្៏ា្រប់ាន
លរៀ្រចំវគ្គសិកសា្ិលសស សបម្្រម់្រនតៃីបស្វបជាវប រ្ឹទ្ធសភា
កម្ុជាចំនួន២លលើក ផងខដរ។

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ សង្រឹមថ្ ម្រនតៃនីនអគ្គលលខាធិការ-
ោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា និងលប្រើបបាស់ល្លលវោននវគ្គ្រណតៃុ រះ-
្រណាតៃ លលនរះ លដើម្្ីរលងកាើនចំលណរះដរឹង ្្ទ ល់ែួ្ន តាមរយៈ
ការខចករខំលក្ត័ម៌្នអំ្ីការរ្រែ្ួន និងសួរសំណួរឆ្ុរះ
្រញ្្ច ំង លដើម្លីធវើការសិកសា លប្រៀ្រលធៀ្រនីតិវធិី និងរល្រៀ្រ
រ្រ្រននការអនុវតតៃការរ្រផតៃល់លសវាជំនាញជូនសម្ជិក
សភា។  ជាមយួោនា លនរះ  ឯកឧតតៃមបានលសនាើឱ្យវគ្គ្រណតៃុ រះ-
្រណាតៃ លលនរះ ប្រប រ្ឹតតៃលៅកនាុងទបមងជ់ាការបបាបស័យលឆ្ើយ-
ឆ្ងោនា លៅវញិលៅមក និងម្នអនតៃរកមមាដរ៏ស់រលវ ើករវាងបគរូ
ឧលទ្ទសនាម និងសិកា្ខ កាម។

វគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លលនរះ ប្រប រ្ឹតតៃលៅរយៈល្ល៣ន្ងៃ គឺ
ចា្រ់្ ីន្ងៃទី១៣ ដល់ន្ងៃទី១៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ លបកាម
ការសហការលរៀ្រចំល�ើងរវាងអគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា
កម្ុជា និងអគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភាឥណា្ឌ ៕

(អត្្រទ និងរូ្រភា្៖ លោក ធុន គីមជី)

ឯកឧតតៃម អ៊ាុំ ស្រ រឹទ្ធ  (ទី២្ីលឆវង) អធិ្រតីភា្កនាុង្ិធីល្រើកវគ្គ្រណតៃុុ រះ្រណាតៃ ល

គណៈអធិ្រតី្តរូ្រអនុសសាវរយីជ៍ាមយួសិកា្ខ កាម
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មនន្តីោជការ ននអគ្គល�ខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភាពតរូវបន្ពងងឹ
សមត្ថភា្ភាសាអងល់គលាស

នារលសៀលន្ងៃទី៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ឯកឧតតៃម ឡោក

ឆាយ អគ្គលលខាធិការរងប រ្ឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញជាអធិ្រតី-

ភា្កនាុង្ិធី្រិទវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លសតៃី្ី ភាស្អងល់គ្សកបមតិ

មធ្យម លៅស្លសិកា្ខ ស្ោខាងលជើង វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

្រនា្ទ ្រ់្ ីលោកជំទាវ Myca Magnolia M. Fischer ភារ-

ធារ ីននស្្នទូតហវីលី្ីន ប្រចាបំ្រះរាជាណាចបកកម្ុជា

លោក Teodoro Ariel Publico បគរូ្រលបងៀនភាស្អងល់គ្ស

និងតំណាងសិកា្ខ កាមល�ើងម្នចំណា្រអ់ារមមាណ៍រចួមក

ឯកឧតតៃម ឡោក ឆាយ បាន្រញ្ជ កថ់្ អគ្គលលខាធិការ-

ោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា ខតងខតយកចិតតៃទុកោកែ់្ស់កនាុងការអភវិឌ្ឍ

សមត្ភា្ម្រនតៃីតាមរយៈការ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លនផ្ទកនាុងជា្រនតៃ-

្រនា្ទ ្រ ់ប្មទាងំខសវងរកបគ្រម់លធយាបាយ លដើម្ឱី្យម្រនតៃី
ទទួលបានការ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លទាងំកនាុង និងលប្ប្រលទស 

លលើមែុជំនាញតាមស្្នភា្ជាកខ់សតៃង កនាុងលោលលៅ្បងរឹង

សមត្ភា្ម្រនតៃីរាជការ ធានាដល់ការ្រលបមើលសវាជូនប រ្ឹទ្ធ-

សភា ប្រក្រលោយគុណភា្ និងប្រសិទ្ធភា្ែស់្។

ឯកឧតតៃមបានសងកាតធ់ងៃនថ់្ លបកាយល្ល្រ ្្ច្រវ់គ្គ្រណតៃុ រះ-

្រណាតៃ លលនរះ និងបានទសសែនានូវការសខមតៃងសមត្ភា្ 

(Role-play) រ្រស់បករមសិកា្ខ កាមរចួមក ឯកឧតតៃម្ិតជា

ម្នលម្ទនភា្ចំលរារះសមត្ភា្្រលបងៀនរ្រស់លោក

ស្្រស្តៃ ចារ្យ កនាុងការខចករខំលកចំលណរះដរឹង ្រទ្ិលស្ធន៍

កនាុងការលប្រើបបាស់ភាស្អងល់គស្ ោ៉ា ងយកចិតតៃទុកោក់

្រំផុតដល់សិកា្ខ កាមទាងំអស់ និងលជឿជាកថ់្ សិកា្ខ កាម

ទាងំអស់នរឹងយកចលំណរះដរឹងទាងំលនរះមកអនុវតតៃនក៍នាុងការរ្រ

រ្រស់ែួ្នឱ្យកានខ់តល្អប្រលសើរជាងមុន ប្រក្រលោយគុណ-

ភា្ ប្រសិទ្ធភា្ និងទុកចិតតៃបាន កនាុងការផតៃល់លសវាជូន

អង្គភា្ ស្្្រន័ និងសម្ជិក សម្ជិកាប្រឹទ្ធសភា។

វគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លលនរះ បាន្រ ្្ច្រល់ោយលជាគជយ័ ខដល

ម្នរយៈល្ល ៣ខែ ចា្រ់្ ីន្ងៃទី២២ ខែសីហា ដល់ន្ងៃ

ទី២២ ខែតុោ ឆ្នា ២ំ០១៩ ម្នសិកា្ខ កាមចូលរមួចំនួន 

៤៩រ្ូរ។ វគ្គលនរះលរៀ្រចលំ�ើងលបកាមកិច្ចសហការរវាងអគ្គ-

លលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា និងស្្នទូតហវីលី្ីនប្រចាបំ្រះ-

រាជាណាចបកកម្ុជា៕

(អត្្រទ លោក សួង ្រញ្ញា  រូ្រភា្ លោក គរឹម សិទ្ធី)

ឯកឧតតៃម លឡាក ឆ្យ (ទី២្ីលឆវង) អធិ្រតីកនាុងភា្្ិធី្ិរទវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ ល

សិកា្ខ កាមចូលរមួកនាុង្ិធី្ិរទវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ ល

គណៈអធិ្រតី ្តរូ្រអនុសសាវរយីជ៍ាមយួសិកា្ខ កាម



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា40

សកម្មភា្ថ្្ក�់ឹកនាអំគ្គល�ខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភា 
ចូ�រមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធលី្សេងៗ

2លៅោងៃ ចន្ងៃប្ហស្តិ៍ ទី៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ចុរះ្ិនិត្យការលរៀ្រចំដំល�ើង និងការស្កល្ង្រខណតៃ តប្រទី្រ

ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកកម្ុជា លៅខាងលបកាយស្ល

មលហាបស្ចតុមុែ រាជធានីភនាលំ្ញ។

2នាប្រឹកន្ងៃទី១៩ និងន្ងៃទី២៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុ្ិភាកសាការរ្រជាមយួនរឹងនាយក-

ោ្ឋ នខផនការ និងសរុ្រ ននអគ្គនាយកោ្ឋ នរដ្ឋបាល និង

ហិរ ញ្ា វត្ុ លៅស្លប្រជុំ្ ិលសស វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃ្ុធ ទី២០ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញជាអធិ-

្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុសតៃី្ី បក្រែណ័្ឌ យុទ្ធស្្រសតៃ និងខផន-

ការសកមមាភា្សបម្្រ់្ បងរឹងសមត្ភា្ប រ្ឹទ្ធសភាកម្ុជា 

(២០២០-២០៣០) និងទសសែនៈវស័ិយននដំលណើ រលៅមុែ

រ្រស់អគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា(២០២០-២០៣០)

លោយម្នការអល ជ្ ើញចូលរមួ្ីថ្នា កដ់រឹកនាចំា្រ់្ ីប្រធាន

នាយកោ្ឋ នល�ើង លៅស្លប្រជំុ្ិលសស វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

2្ីន្ងៃទី២១ ដល់ន្ងៃទី២៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯក-

ឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

លធវើ្រទឧលទ្ទសនាមសតៃី្ី ប្រ្ន័្ធសភាប្រជាធិ្រលតយ្យ និង

សភា និងលទ្ធិប្រជាធិ្រលតយ្យលៅសតវតសែទី២១ ជូនដល់

ម្រនតៃរីាជការបក្រែណ័្ឌ ្មាី ននអគ្គលលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា

ចំនួន ១២៨នាក ់លៅស្លសិកា្ខ ស្ោជា្រ្់រណា្ណ ល័យ

ប រ្ឹទ្ធសភា។
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សកម្មភា្ថ្្ក់�ឹកនាអំគ្គល�ខាធិការដ្្ឋ នព្ឹទ្ធសភា 
ច�ូរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធលី្សេងៗ

2នារលសៀលន្ងៃសុបក ទី២២ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯក-

ឧតតៃម  អ៊ុំ  សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុសតៃី្ី គលបម្ងខ្រងខចកក ្្ច្រ់

្វកិារ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភា ឆ្នា ២ំ០២០ លៅស្លប្រជំុ្ិលសស

វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

2នារលសៀលន្ងៃសុបក ទី២២ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯក-

ឧតតៃម  អ៊ុំ  សារឹទ្ធ អគ្គលលខាធិការប្រឹទ្ធសភា បានអល ជ្ ើញ

ជាអធិ្រតីភា្កនាុងកិច្ចប្រជំុគណៈកមមាការលទ្ធកមមា ននអគ្គ-

លលខាធិការោ្ឋ នប រ្ឹទ្ធសភា សតៃី្ីការអនុមត័លលើខផនការ

លទ្ធកមមារ្រស់ប រ្ឹទ្ធសភាប្រចាឆំ្នា ២ំ០២០ លៅស្លប្រជុំ

្ិលសស វមិ្នប រ្ឹទ្ធសភា។

2នារលសៀលន្ងៃសុបក ទី១៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៩ ឯក-

ឧតតៃម ៉ុ៊ន វុទ្ា អគ្គនាយក ននអគ្គនាយកោ្ឋ នលសវាចបា្រ ់

និងសមូហភា្ខដនដី បានអល ជ្ ើញជាអធ្ិរតីភា្កនាុង្ិធី

្រិទវគ្គ្រណតៃុ រះ្រណាតៃ លសតៃី្ី ការ្រលបមើលសវា្ត័ម៌្ន លសវា

បស្វបជាវ និងវភិាគចបា្រ ់លសវាលរៀ្រចំ និងកស្ងឯកស្រ

លោងជាជំនួយលលើការរ្រនីតិកមមា និងលសវាការរ្រគណៈ-

កមមាការសភា លៅស្លសិកា្ខ ស្ោខាងលជើង វមិ្នប រ្ឹទ្ធ-

សភា៕




