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សម្តេចវបិុលមសនាភកតេតី សាយ ឈុ ំបបធានប រ្ឹទ្ធសភា 
ឯកឧតតេ្កិតិតេនតីតិមោសលបណិ្ត សុមឹ កា អនុបបធានទតី១ 
ឯកឧតតេ្កិតតេិសង្គហបណិ្ត ទេព ងន អនុបបធានទតី២
ប រ្ឹទ្ធសភា សមាជិក សមាជិោប្រឹទ្ធសភា ប្្ទាងំ្ននតេតី-
រាជោរ ននអគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញចូល
រួ្ ក្ុងប្រះរាជ្ិធតីបបទានមភលើងជយ័ នាប្រឹកន្ងៃទតី៩ ខែវចិ្ិោ 
ឆ្្២ំ០២០ និងប្រះរាជ្ិធតី្នលតម់ភលើងជយ័ ននទិវាបុណ្យ
ឯករាជ្យជាតិ ៩វចិ្ិោ និងទិវាកំមណើ តកងមោធ្លមែ្រ-
ភូ្និ្ទ ែួបមលើកទតី៦៧ នាន្ងៃទតី១១ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅ
បរមិវណវមិានឯករាជ្យ រាជធានតីភ្មំ្ញ។

ប្រះរាជ្ិធតីមនរះ បបប រ្ឹតតេមៅមបោ្ប្រះរាជាធិបតតីភា្ដ៏
ែ្ពងែ់្ពស់បំផុតរបស់ប្រះករុណាប្រះបាទសម្ដេចប្រះបរ្នា្
នទោត្ដម សហីមុន ីប្រះ្ហាក្សបត ននប្រះរាជាណាចបក-
ក្្ពុជា មដ្យមានប្រះរាជវតតេមានសម្ដេចប្រះអគ្គ្ហាសង្ឃ
រាជទាងំ ត្ីរគណៈ និងវតតេមានឥស្សរជនជានែ់្ពស់ ននប រ្ឹទ្ធ-
សភា រដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភបិាល អង្គទូត និងតំណាងស្ថា នទូត
បបចាមំៅប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា ប្រះរាជវងសានុវង្ស នា្ុនឺ
ស ្្វ្ុែ្ននតេតី អ្ក្ុែអ្កោរ កងកមាល ងំបបដ្បអ់ាវុធ ្ ននតេតី-
រាជោរបគបប់កសួង ស្ថា បន័ និងបបជា្លរដឋា មោកបគរូ 
អ្កបគរូ សិសសានុសិស្សោ៉ា ងអធិកអធ្។

ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ន្ងៃ ៩ វចិ្ិោ បតរូវបានបបារ ្្ធ
ម�ើងជាមរៀងរាល់ឆ្្ ំមដើ្្តីឧទ្ទិសដល់ប្រះរាជបូជនតីយកិច្ច
របស់អតតីតប្រះ្ហាក្សបត ប្រះករុណាប្រះបាទសម្ដេចប្រះ 
នទោត្តម សហីន ុប្រះបរ្រតនមោដឋា ខដលប្រះអង្គបាន

លរះបងប់្រះោយ្ល និងប្រះបញ្ញា ញាណោ៉ា ងមកលៀវោល
បំផុត មដើ្្តីតសូ៊ក្ុងបកបែណ្័ ននប្រះរាជបូជនតីយកិច្ចទា្-
ទារឯករាជ្យ ត្ីអាណានិគ្បារាងំ។ តា្បបវតតេិស្នសតេ បារាងំ
បានដ្កអ់ាណានិគ្បគបប់គងមលើបបមទសក្្ពុជា ចាបត់ាងំ
្តីឆ្្១ំ៨៦៣ រហូតដល់ន្ងៃទតី៩ ខែវចិ្ិោ ឆ្្១ំ៩៥៣ មទើប
បបមទសបារាងំ បានបបោសបបគល់ឯករាជ្យម្ញមលញដល់
ក្្ពុជាវញិ។ បបមទសក្្ពុជាមបោយ្តីទទួលបានឯករាជ្យ 
មដ្យមានប្រះករុណាប្រះបរ្រតនមោដឋាជាទតីមោរ្សោកា រៈ
ដែ៏្ពងែ់្ពស់បំផុត គឺជាប្រះអគ្្គ គ្គុមទ្ទសដម៏្្ើ្បានដរឹកនាំ
ក្្ពុជាបបកបមដ្យសុែសនតេភិា្ និងភា្រ តីកចមប្ើនមលើ
បគបវ់ស័ិយ។ កូនមៅបបជានុរានសតេក្្ពុជាបគប់ៗ រូប សូ្ចង-
ចា ំនិងដរឹងគុណនូវប្រះគុណូបោកា រៈដធ៏មំធង ននប្រះករុណា 
ប្រះបរ្រតនមោដឋា ជាទតីមោរ្សោកា រៈដែ៏្ពងែ់្ពស់បំផុតចំមោរះ
បបជាជាតិ និងបបជារានសតេក្្ពុជា៕ 

(អតថាបទ៖ មទ្ ្ករា រូបភា្៖ គង ់ោ៉ា រ តីន)

សម្តេចភកតេតី ស្យ ឈុ ំចូលរួ្ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩វចិ្ិោ

សមាជកិ សមាជិោប រ្ឹទ្ធសភា ចូលរួ្ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩វចិ្ិោ
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ពពឹេ្ធសភាបន្តសម័យពបជុំទ�ើកេី៦ នីតិកា�េី៤
ទ�ើម្ពីិនិត្យ និងឱ្យទោប�ទ់�ើទសចក្តីពរាងចបាប់ចំនួន៦

ខផអែកតា្ស្មា រតតីអង្គបបជំុគណៈកមាមា ធិោរអចិនននតេយប៍ រ្ឹទ្ធ-

សភា ោល្តីន្ងៃទតី១០ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។ ប រ្ឹទ្ធសភា នន

ប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា បានបនតេស្យ័បបជំុមលើកទតី៦ នតីតិ-

ោលទតី៤ នាប្រឹកន្ងៃប្ហស្តិ៍ ទតី១២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ 

មបោ្អធិបតតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់របស់សម្តេចវបិុលមសនាភកតេតី 

សាយ ឈុ ំបបធានប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា 

មដ្យមានវតតេមានសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាចូលរួ្ ចំនួន ៥២រូប។

អង្គបបជំុបានដំមណើ រោរមដ្យមានរមបៀបវារៈចំនួន៦

ដូចខាងមបោ្មនរះ៖

រេបៀបវារៈទី១៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង

ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមេលីពិធីសារខណ្ឌេីមានិង

េោះបេ្គ្លព្ពរំដែនេោករវាងព្ពះរាជាណាចព្កកម្ពុជានិង

សាធារណរែ្ឋេង្គមនិយមេេៀតណាម។

មសចកដេតីបោងចបាបម់នរះ គឺជាឯកស្របគរឹរះរ រឹងមាកំ្ុងោរ

ោរោរបូរណភា្ទរឹកដតីក្្ពុជា មដ្យកំណតខ់ែ្សប្ំខដន

្និខកខបបរ រឹងមាយូំរអខង្វងសបមាបកូ់នខែមារជំនានម់បោយ និង

បមងកាើនទំនាកទ់ំនងអ្កជិតខាងលអែ ខ្រកសាបាននូវប្ំខដន

សនដេិភា្ ស្្គ្គតីភា្ ្ តិតេភា្ សហបបតិបតតេិោរ និងោរអភ-ិ

វឌ្ឍ រវាងបបជាជាតិ និងបបជាជនននបបមទសទាងំ ត្ីរ។ មនរះ

គឺជាមជាគជយ័ននោរអនុវតតេជាកខ់សដេងនូវនមោបាយដប៏តរឹ្-

បតរូវរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា ក្ុងោរ

ោរោរឯករាជ្យ អធិបមតយ្យភា្ បូរណភា្ទរឹកដតី និង

ទទួលែុសបតរូវចំមោរះបបវតតេិស្នសដេបបមទសក្្ពុជា បសបតា្

មាបតា៥២ ជំ្ូកទតី៤ ននរដឋាធ្មានុ ញ្ា  ននប្រះរាជាណាចបក-

ក្្ពុជា។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះតាកខ់តងម�ើងមាន៣មាបតា បតរូវ

បានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា អនុ្ត័យល់ប្្

ជាមលើកដំបូងចំនួន១១៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភា

ទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័

បបជំុរដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ វ៉ា  គឹមហុង មទសរដឋា្ននដេតីទទួលបន្ទុកកិច្ច-

ោរប្ំខដន និងជាបបធានគណៈកមាមា ធិោរចប្ររះកិច្ចោរ

ប្ំខដន អ្មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ

សម្តេចភកតេតី ស្យ ឈុ ំដរឹកនាបំនតេស្យ័បបជំុមលើកទតី៦ប រ្ឹទ្ធសភា នតីតិោលទតី៤

ឯកឧតតេ្ សុែ ឥស្ន ម�ើងអានរបាយោរណ៍
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បានអម ជ្ ើញ្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូលមដ្យឥតខកខបប

ចំនួន៥២សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី២៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង

ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមេលីេន្ិេញ្្េ្ីពីការ

ហាមឃាត់អាេុធនុយេកលេដអែរ។

ប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជាបបោនខ់ាជ បនូ់វនមោបាយអ្យា-

បករឹត ្និចូលបក្សស្្ពន័្ធ និងហា្ឃាតដ់្ចខ់ាតោរផលិត 

ោរដរឹកជ ជ្ូ ន ោរមបបើបបាស់ ោររកសាទុកអាវុធគតី្តី អាវុធ-

នុយមកលខអរ៊ អាវុធជតីវស្នសដេ និងអាវុធវទិ្ុយសក្មា។

រាជរដ្ឋា ភបិាលក្្ពុជាបបោនជំ់ហររ រឹងបុរឹង សុទិដឋាិនិយ្ 

បានមធ្វើទំនាកទ់ំនងោ៉ា ងជិតស្ិទ្ធជា្យួនរឹងអង្គោរ ស្ថា បន័-

ជាតិ ស្ថា បន័អនដេរជាតិ មដើ្្តីចុរះហតថាមលខាមលើសន្ធសិញ្ញា

សដេតី្តី ោរហា្ឃាតអ់ាវុធនុយមកលខអរ៊មនរះ ោល ត្ីន្ងៃទតី៩ ខែ

្ករា ឆ្្២ំ០១៩ ក្ុងមោលបំណង្និអនុញ្ញា តឱ្យបបមទស

ណា្យួមានអាវុធនុយមកលខអរ៊ និងផដេល់ជំនួយបទបទងម់លើក

ទរឹកចិតតេដល់បណាដេ បបមទសហតថាមលែតីននតំបនោ់មា នអាវុធ-

នុយមកលខអរ៊។ ្យា៉ាងមទៀតខផអែកតា្មាបតា៥៤ ននរដឋាធ្មានុ ញ្ា

ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា និងចបាបស់ដេតី្តីោរហា្ឃាត់

អាវុធគតី្តី អាវុធនុយមកលខអរ៊ អាវុធជតីវស្នសដេ និងអាវុធវទិ្ុយ-

សក្មា ខដលបតរូវបានបបោសឱ្យមបបើមដ្យប្រះរាជបក្មលែ៖

នស/រក្/១២០៩/០២៣ ចុរះន្ងៃទតី៣ ខែធ្ូ ឆ្្២ំ០០៩

ប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជាហា្ដ្ចខ់ាតចមំោរះោរផលិត ោរ

ដរឹកជ ជ្ូ ន ោរមបបើបបាស់ ោររកសាទុកអាវុធគតី្តី អាវុធនុយ-

មកលខអរ៊ អាវុធជតីវស្នសដេ និងអាវុធវទិ្ុយសក្មា។ ោរបបោន់

ជំហរ្និោក់្ ន័្ធនរឹងោរផលិតអាវុធនុយមកលខអរ៊ ជាវធិាន-

ោររួ្ ចំខណករបស់បបមទសក្្ពុជា ក្ុងោររកសាសនដេិភា្ 

សនដេិសុែ សុវតថាិភា្ និងទបស់្កា តនូ់វោររ តីកស្យភាយអាវុធ

្ហាបបល័យ។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះតាកខ់តងម�ើងមាន៣មាបតា បតរូវ

បានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា អនុ្ត័យល់ប្្

ជាមលើកដំបូងចំនួន១១៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភា

ទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័

បបជំុរដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិោលទតី៦។

សម្ដេច្ិជយ័មសនា ទេៀ បាញ ់ឧបនាយករដឋា្ននដេតី រដឋា-

្ននដេតីបកសួងោរោរជាតិ អ្មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ននតេតីជានែ់្ពស់

និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាប់

មនរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូលមដ្យឥតខកខបប

ចំនួន៥២សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី៣៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង

ឯកឧតតេ្ វា៉ា  គរឹ្ហុង ម�ើងោរោរមសចកដេតីបោងចបាប់

សម្ដេច្ិជយ័មសនា មទៀ បាញ់ ម�ើងោរោរមសចកដេតីបោងចបាប់
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ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេលីពិធីសារទីមួយេធវីេិេសា-

ធនកម្មកិច្ចព្ពមេព្ពៀងេ្ីពីភាពជាដែគូេេែ្ឋកិច្ចទូលរំទូលាយ

រវាងរែ្ឋជាេមាជិកេមាគមព្បជាជាតិអាេុីអាេគនេយ៍និង

ជប៉ុន។

្ិធតីស្រមនរះនរឹងមធ្វើឱ្យោណិជជក្មាអាស៊្ន-ជប៉ាុន មាន

ភា្លអែបបមសើរម�ើងម្លើយតបមៅនរឹងោរវវិឌ្ឍននមសដឋាកិច្ច

្ិភ្មោក នរឹងតភាជ បម់សដឋាកិច្ចរវាងអាស៊្ន-ជប៉ាុនតា្រយៈ

ោរមធ្វើមសរ តីភាវូបនតីយក្មាមលើោណិជជក្មា មសវាក្មា បនាល ស់ទតី

រូបវនតេបុគ្គល ោរវនិមិោគ ប្្ទាងំមលើកក្្ពស់សហបបតិ-

បតតេិោរមសដឋាកិច្ច និងបមច្ចកមទសរវាងអាស៊្ន-ជប៉ាុន។

ប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជានរឹងមានោោនុវតតេភា្ោនខ់ត

មបចើនបខនថា្មទៀត ក្ុងោរទទួលបានផលបបមោជន៍្ តីកិច្ច-

ប្្មប្ៀងខដលបានមធ្វើវមិស្ធនក្មារចួ មដ្យស្រជប៉ាុន

ជាទតីផសារ្ូលធនដធ៏ំក្ុងតំបន ់ប្្ទាងំមានបមច្ចកវទិយា

មជឿនមលឿន។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ តាកខ់តងម�ើងមាន៣មាបតា បតរូវ

បានរដឋាសភាននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា អនុ្ត័យល់ប្្

ជាមលើកដំបូងចំនួន១១៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភា

ទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័បបជំុ

រដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ ជា វ៉ា នទ់�ត រដឋា្ននតេតីបកសួងនបបសណតី យ ៍

និងទូរគ្នាគ្ន ៍អ្មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ននតេតីជានែ់្ពស់ និង

្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាប់

មនរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូល មដ្យឥតខកខបប

ចំនួន៥២សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី៤៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង

ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេលីពិធីសារអនុេត្កញ្ចប់

េន្យាទី១០េព្កាមកិច្ចព្ពមេព្ពៀងព្កបខ័ណ្ឌអាសា៊្នេ្ីពី

េេវាកម្ម។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះនរឹង្បងរឹងកិច្ចសហបបតិបតតេិោរ

មលើវស័ិយមសវាក្មា មដ្យលុបបំបាតឱ់្យបានមបចើនបំផុតនូវ

ោររ រឹតត្តិនានា ចំមោរះោណិជជក្មា មសវាក្មាក្ុងចំមណា្

បណាតេ រដឋាសមាជិកអាស៊្ន ្បងតីកវសិ្លភា្ និងមធ្វើឱ្យោន់

ខតសុតីជមបរៅជាង្ុន ក្ុងោរមធ្វើមសរ តីភាវូបនតីយក្មាោណិជជ-

ក្មា មសវាក្មាមលើវស័ិយ ឬអនុវស័ិយ្មាតីៗបខនថា្មទៀតឱ្យបាន

មលើស្តីអ្វតីខដលបានមធ្វើម�ើងមដ្យបណាតេ រដឋាសមាជិកអាស៊្ន

មៅមបោ្កិច្ចប្្មប្ៀងទូមៅសតេតី្តី ោណិជជក្មា មសវាក្មា

របស់អង្គោរោណិជជក្មា្ិភ្មោក មហើយរួ្ ចំខណកក្ុង

ោរមធ្វើឱ្យោនខ់តសុតីជមបរៅ និង្បងតីកោរមធ្វើសមាហរណក្មា

មសដឋាកិច្ច ប្្ទាងំោរតភាជ បន់ានា មដើ្្តីសមប្ចបាននូវ

សហគ្នម៍សដឋាកិច្ចអាស៊្ន មដ្យមានោរចូលរួ្ ត្ីវស័ិយ

ឯកជន កដូ៏ចជារួ្ ចំខណកក្ុងោរសមប្ចបាននូវមោលមៅ

ឯកឧតតេ្ ជា វា៉ា នម់ដត ម�ើងោរោរមសចកដេតីបោងចបាប់

ឯកឧតតេ្ គង ់ស្រាជ ម�ើងអានរបាយោរណ៍
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តា្ោរកំណតរ់បស់ខផនោរល្អែតិសហគ្នម៍សដឋាកិច្ច

អាស៊្ន២០២៥។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះតាកខ់តងម�ើងមាន៣មាបតា បតរូវ

បានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា អនុ្ត័យល់ប្្

ជាមលើកដំបូងចំនួន១១៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភា

ទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័បបជំុ

រដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ ជា វ៉ា នទ់�ត រដឋា្ននតេតីបកសួងនបបសណតី យ ៍

និងទូរគ្នាគ្ន ៍អ្មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ននតេតីជានែ់្ពស់ និង

្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាប់

មនរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូល មដ្យឥតខកខបប

ចំនួន៥២សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី៥៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង

ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេលីកិច្ចព្ពមេព្ពៀងេី្ពីការ

េិនិេោគេព្កាមកិច្ចព្ពមេព្ពៀងព្កបខ័ណ្ឌេ្ីពីកិច្ចេហ-

ព្បតិបត្ិការេេែ្ឋកិច្ចទូលរំទូលាយរវាងេមាគមព្បជាជាតិ

អាេុី-អាេគនេយ៍និងសាធារណរែ្ឋឥណា្្។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ មានមោលបំណងជំរុញោរវនិិ-

មោគ និងបមងកាើតរបបវនិិមោគមដ្យមសរ តីងាយបសរួល តមាល -

ភា្ និងបបកួតបបខជងខដលមធ្វើឱ្យមានមសរ តីភាវូបនតីយក្មា 

ោរវនិិមោគោនខ់តខាល ងំម�ើងបខនថា្មទៀត ប្្ទាងំ្បងរឹង

កិច្ចសហបបតិបតតេិោរវនិិមោគ មធ្វើោរសប្បសប្រួលោរ

វនិិមោគ បមងកាើននូវវធិាន បទប្ ញ្ា តិតេវនិមិោគ និងផតេល់ោរ

ោរោរោរវនិមិោគ ខដលមានតមាល ភា្ចំមោរះវនិិមោគិន

ននភាគតីមាខា ងមលើទរឹកដតីននភាគតីមាខា ងមទៀត មដ្យឈរមលើ្ូល-

ដ្ឋា នមសមាើភា្ និងផតេល់ផលបបមោជនឱ៍្យោ្មៅវញិមៅ្ក 

ប្្ទាងំបាន្លុរះបញ្្ច ំងអំ ត្ីោរមបតេជាញា រួ្ របស់បបមទសទាងំ-

អស់ មដើ្្តីបមងកាើត និងមលើកក្្ពស់តំបនោ់ណិជជក្មា និងវនិិ-

មោគក្ុងតំបនអ់ាស៊្ន-ឥណ្ា្យួ ខដលរួ្ មានតំបន់

ោណិជជក្មាមសរ តីសបមាបទ់ំនិញ មសវាក្មា និងោរវនិិមោគ។

តា្រយៈកិច្ចប្្មប្ៀងមនរះ ប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា

្ិតជាបានមបារះជំហាន្មាតី្យួមទៀតក្ុងោរទាកទ់ាញវនិិ-

មោគិន ត្ីបបមទសឥណ្ា្កវនិិមោគមៅក្្ពុជា ក្ុងឋានៈ

ក្្ពុជាជាសមាជិកអាស៊្ន។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ តាកខ់តងម�ើងមាន៣មាបតា បតរូវ

បានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា អនុ្ត័យល់ប្្

ជាមលើកដំបូងចំនួន១១៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភា

ទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័បបជំុ

រដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ ជិន ប៊ុនស៊ាន មទសរដឋា្ននតេតីទទួលបន្ទុកមប-

សកក្មា្ិមសស អនុបបធានបករ្បបរឹកសាអភវិឌ្ឍនក៍្្ពុជា អ្

មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ

្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូល មដ្យឥតខកខបប

ចំនួន៥២សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី៦៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង

ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេលីកិច្ចព្ពមេព្ពៀងេ្ីពីការ

េិនិេោគរវាងបណា្្រែ្ឋេមាជិកដនេមាគមព្បជាជាតិអាេុី-

អាេគនេយ៍និងរដ្្ភិោលដនតរំបន់រែ្ឋោលពិេេេហុងកុង
ឯកឧតតេ្ ្៉ាុង ឫទ្ធតី ម�ើងអានរបាយោរណ៍



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
6

ដនសាធារណរែ្ឋព្បជាមានិតចិន។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ មានមោលបំណងជំរុញលំហូរវនិិ-

មោគរវាងតំបនរ់ដឋាបាល្ិមសសហុងកុង និងបណាតេ រដឋាសមា-

ជិកសមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍តា្រយៈោរបមងកាើត

ឱ្យមាននូវបរោិោសធុរកិច្ចខដលមានលកខាណៈអំមណាយ

ផល មដើ្្តីជំរុញគំនិតផតេួចមផតេើ្ខផក្ធុរកិច្ចសបមាបោ់រវនិិ-

មោគឱ្យោនខ់តបបមសើរម�ើងក្ុងចំមណា្ភាគតីននកិច្ចប្្

មប្ៀង។ កិច្ចប្្មប្ៀងមនរះកជ៏ាខផ្កដធ៏ំ្ យួក្ុងដំមណើ រ

ោរសមាហរណក្មាមសដឋាកិច្ច និងមសរ តីភាវូបនតីយក្មាោណិ-

ជជក ម្ារវាងគូភាគតីខដលបតរូវបានផតេួចមផតេើ្មដ្យកិច្ចប្្មប្ៀង

ោណិជជក្មាមសរ តីអាស៊្ន-ហុងកុង តា្រយៈោរផតេល់នូវោរ

ធានាសបមាបោ់រវនិិមោគ និងកិច្ចោរោរម្ញមលញចំមោរះ

វនិិមោគិនននភាគតីមាខា ង ឬវនិិមោគិនននរដឋា្និខ្នភាគតីមលើ

ទរឹកដតីននភាគតីមាខា ងមទៀត មដ្យឈរមលើ្ូលដ្ឋា នមសមាើភា្ 

និងោមា នោរមរ ើសមអើង មហើយផតេល់ផលបបមោជនឱ៍្យោ្មៅ

វញិមៅ្ក។

តា្រយៈកិច្ចប្្មប្ៀងមនរះ ប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា

្ិតជាបានមបារះជំហាន្មាតី្យួមទៀតក្ុងោរទាកទ់ាញបករ្

ហុ៊នខដលចុរះប ជ្ តីមៅតំបនរ់ដឋាបាល្ិមសសហុងកុង ឱ្យ្ក

បណាតេ កទុ់នវនិិមោគមៅក្្ពុជាបបកបមដ្យភា្មជឿជាក់

មលើរាជរដ្ឋា ភបិាល ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ តាកខ់តងម�ើងមាន៣មាបតា បតរូវ

បានរដឋាសភាននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជាអនុ្ត័យល់ប្្

ជាមលើកដំបូងចំនួន ១១៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភា

ទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័បបជំុ

រដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតោិលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ ជិន ប៊ុនស៊ាន មទសរដឋា្ននតេតីទទួលបន្ទុកមប-

សកក្មា្ិមសស អនុបបធានបករ្បបរឹកសាអភវិឌ្ឍនក៍្្ពុជា អ្

មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ

្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូល មដ្យឥតខកខបប

ចំនួន៥២សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល៕

(អតថាបទ៖ មទ្ ្ករា រូបភា្៖ គង ់ោ៉ា រ តីន)

ឯកឧតតេ្ ជិន ប៊ុនស៊្ន ម�ើងោរោរមសចកដេតីបោងចបាប់

សមាជកិ សមាជិោប រ្ឹទ្ធសភា មលើកនដអនុ្ត័ចបាប់
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សទម្តចពបមុខរ�្ឋស្តេីីអនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរ�្ឋេូតសងិ្ហបុរ ី
ច�ូជួបសមម្តងការគួរសម និងជពរាបលា

នាប្រឹកន្ងៃទតី២៨ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ មវោមមា៉ា ង៩:០០

នាទតី មៅវមិានប រ្ឹទ្ធសភា សម្តេចវបិុលមសនាភកតេតី សាយ 

ឈុ ំបប្ុែរដឋាសតេតីទតី ននប្រះរាជាណាចបកក ្្ពុជា បានអនុញ្ញា ត

ឱ្យឯកឧតតេ្ មមទខើ� តាន់ ទកង សុងី (Michael Tan 

Keng Siong) ឯកអគ្គរដឋាទូត ននស្ធារណរដឋាសិង្ហបុរ តី ចូលជួប

សខ្តេងោរគួរស្ និងជបមាបោ ក្ុងឱោសខដលឯកឧតតេ្

បតរូវបានប ្្ចបអ់ាណតតេិមបសកក្មាោរទូតមៅប្រះរាជាណា-

ចបកក្្ពុជា។

ក្ុងប្រះបរ្នា្ប្រះករុណាប្រះបាទសម្តេចប្រះបរ្-

នា្ នទោត្តម សហីមុន ីប្រះ្ហាក្សបត ននប្រះរាជា-

ណាចបកក្្ពុជា និងក្ុងនា្សម្តេចផ្្ទ ល់ សម្តេចវបិុលមសនា

ភកតេតី សាយ ឈុ ំបានខ្លងនូវោរមោតសរមសើរ និងវាយ-

តន្លែ្ពស់ចំមោរះមជាគជយ័មបសកក្មាោរទូតរបស់ឯកឧតតេ្

មៅប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា មដ្យបានែិតែំរួ្ ចំខណក

ោ៉ា ងធំមធងក្ុងោរ្បងរឹង្បងតីកចំណង្តិតេភា្ និងកិច្ច-

សហបបតិបតតេិោរមលើបគបវ់ស័ិយ បបកបមដ្យលទ្ធផលជា

ខផលផ្កា  និងមានផលបបមោជនម៍ៅវញិមៅ្កសបមាបប់បជា-

ជន និងបបមទសទាងំ ត្ីរ។

សម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតីបានវាយតន្លែ្ពស់មដ្យកតស់មា្គ ល់

ម�ើញថ្ ឯកឧតតេ្ឯកអគ្គរដឋាទូត និងស្ថា នទូតននស្ធា-

រណរដឋាសិង្ហបុរ តីបបចាបំ្រះរាជាណាចបកក្្ពុជាបានយកចិតតេ

ទុកដ្កែ់្ពស់ និងមធ្វើកិច្ចសហបបតិបតតេិោរោ៉ា ងសក្មាជា្យួ

នរឹងបកសួង ស្ថា បន័ អាជាញា ធរ មែតតេ បករង ្ ននតេតីបគបលំ់ដ្បថ្់្ក ់

និងជា្ិមសសមានទំនាកទ់ំនងលអែជា្យួនរឹងបបជាជន

ក្្ពុជា។

មៅក្ុងឱោសមនារះ ឯកឧតតេ្ មមទខើ� តាន់ ទកង 

សុងី ឯកអគ្គរដឋាទូត ននស្ធារណរដឋាសិង្ហបុរ តី បានខ្លងអំណរ

គុណចំមោរះសម្តេចវបិុលមសនាភកតេតី សាយ ឈុ ំបប្ុែ

រដឋាសតេតីទតី ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា ខដលបានចំណាយម្ល

មវោដម៏ានតន ល្អនុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតេ្ចូលជួបសខ្តេងោរ

គួរស្ និងជបមាបោ។ 

ឯកឧតតេ្ឯកអគ្គរដឋាទូត បានសខ ត្េងនូវោរមស្កស្តេ យ

ឯកឧតតេ្ ន្មែើល តាន ់មកង សុតីង និងសម្តេចវបិុលមសនាភកតេតី ស្យ ឈុំ

បុគ្គលិកស្ថា នទូតននស្ធារណរដឋាសិង្ហបុរ តី និងថ្្កដ់រឹកនាអំគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភាក្្ពុជា ក្ុងជំនួបសវនាោរ
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និងចូលរួ្ រខំលកទុកខាជា្យួនរឹងបបជាជនក្្ពុជា ចំមោរះោរ

បាតប់ងអ់ាយុជតីវតិ និងបទ្្យស្្តិតេ ក្ុងមបោរះ្ហនតេរាយ

មដ្យស្រទរឹកជំននោ់ល្តីម្ល្មាតីៗមនរះ មហើយសហគ្ន៍

និងអ្កវនិិមោគសិង្ហបុរ តីមៅក្្ពុជា ប្្ទាងំរដ្ឋា ភបិាល នន

ស្ធារណរដឋាសិង្ហបុរ តី បានផតេល់ជំនួយតា្រយៈោកបាទ-

បកហ្ក្្ពុជា មដើ្្តីរួ្ ចំខណកជួយ�សបមាលោរលំបាករបស់

បបជាជនក្្ពុជា ខដលរងមបោរះមដ្យស្រទរឹកជំនន។់ 

ឯកឧតតេ្ឯកអគ្គរដឋាទូតបានកតស់មា្គ ល់ថ្ មបសកក្មា

ោរទូតរយៈម្ល៤ឆ្្កំនលរះរបស់ឯកឧតតេ្មៅប្រះរាជាណា-

ចបកក្្ពុជាទទួលបានមជាគជយ័ មដ្យស្របានទទួលោរ

ោបំទ ត្ីប រ្ឹទ្ធសភា រដឋាសភា រាជរដ្ឋា ភបិាល និងបគបស់្ថា បន័

ជាតិ ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា។ ទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហ-

បបតិបតតេិោររវាងបបមទសទាងំ ត្ីរក្្ពុជា-សិង្ហបុរ តី មានោររ តីក

ចមប្ើន ជា្ិមសសទំហំោណិជក្មាមទ្វភាគតីននបបមទសទាងំ

្តីរមានោរមកើនម�ើងែ្ពស់។ ទំហំននោរមធ្វើោណិជជក្មារបស់

បបមទសសិង្ហបុរ តី រកសាបានចំណាតថ្់្កលំ់ដ្បទ់តី២ ក្ុង

ចំមណា្បបមទសទាងំ១០ ខដលកំ្ុងវនិិមោគមៅបបមទស

ក្្ពុជា។  

ឯកឧតតេ្ឯកអគ្គរដឋាទូតបានបញ្ជ កថ់្ ទំនាកទ់ំនង និង

កិច្ចសហបបតិបតតេិោររវាងអង្គោរនតីតិប្ ញ្ា តតេិននបបមទស

ទាងំ្តីរ បានអនុវតតេតា្រយៈោរផ្ល ស់បតេូរដំមណើ រទស្សនកិច្ច

ោ្មៅវញិមៅ្ក។ ោល្តីឆ្្២ំ០១៧ សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភា  

បានអម ជ្ ើញមៅបំម្ញទស្សនកិច្ចមឈ្វងយល់អំ្តីសភានន

ស្ធារណរដឋាសិង្ហបុរ តី មហើយឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតេ្អនុបបធាន

ទតី២ប រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញចូលរួ្ ្ហាសន្ិបាតអនតេរសភា

អាស៊្ន (AIPA) មលើកទតី៣៩ មៅបបមទសសិង្ហបុរ តី។ បបមទស

ទាងំ្តីរនរឹងបនតេែិតែំខ្្មទៀត មដើ្្តីមលើកក្្ពស់កិច្ចសហ

បបតិបតតេិោរបគបវ់ស័ិយ។

សម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតីបានខ្លងអំណរគុណចំមោរះរដ្ឋា -

ភបិាល និងបបជាជនសិង្ហបុរ តី ខដលបានចូលរួ្ រខំលកទុកខា

ចំមោរះបបជាជនក្្ពុជាខដលរងមបោរះមដ្យស្រទរឹកជំនន ់

និងបានផតេល់ជំនួយតា្រយៈោកបាទបកហ្ក្្ពុជា។ សម្តេច

បប្ុែរដឋាសតេតីទតីបានរ្លរឹកថ្ បបមទសក្្ពុជា និងបបមទសសិង្ហ-

បុរ តី បានភាជ បទ់ំនាកទ់ំនងោរទូត មៅន្ងៃទតី១៥ ខែកញ្ញា  ឆ្្ំ

១៩៦៥។ ឆ្្មំនរះ គឺជាែួបទតី៥៥ឆ្្នំនទំនាកទ់ំនងោរទូត

មហើយបបមទសទាងំ ត្ីរបានបបារ ្្ធ្ិធតីអបអរស្ទរែួបមលើក

ទតី៥៥ ននចំណងោរទូត តា្រយៈោរមរៀបចំប រ្ឹតិតេោរណ៍

បងា្ហ ញគំនូរ សិល្ៈ ្្ហូបអាហារ តននតេតី និងវប្ធ្រ៌បស់

បបមទសទាងំ ត្ីរ។ កតាតេ មនរះបានបងា្ហ ញឱ្យម�ើញ្តីទំនាក-់

ទំនងោនខ់តរ រឹងមា ំនិងសុតីជមបរៅរវាងបបជាជន និងបបមទស

ទាងំ្តីរ។

សម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតីបានសខ្តេងនូវមសចកតេតីម្ញចិតតេ 

ទិដឋាភា្ក្ុងជំនួបសវនាោរ
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និងវាយតន្លែ្ពស់ចំមោរះទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហបបតិបតតេិ-

ោរដល៏អែមលើបគបវ់ស័ិយរវាងបបជាជន និងបបមទសទាងំ ត្ីរ 

មានោររ តីកចមប្ើនឥតឈបឈ់រ មហើយោររ តីកចមប្ើនមនរះ 

ខសតេងម�ើងតា្រយៈោរផ្ល ស់បតេូរដំមណើ រទស្សនកិច្ចមៅវញិ

មៅ្ករបស់ថ្្កដ់រឹកនាកំំ្ូល ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ

បគបលំ់ដ្បថ្់្ក ់និងបានោបំទោ្មៅវញិមៅ្កក្ុងបកប-

ែណ្័កិច្ចសហបបតិបតតេិោរអនតេរជាតិ។

ក្ុងនា្បបជាជនក្្ពុជា និងក្ុងនា្សម្តេចផ្្ទ ល់ សម្តេច

បប្ុែរដឋាសតេតីទតីកប៏ានខ្លងអំណរគុណចំមោរះរដ្ឋា ភបិាល

សិង្ហបុរ តី ខដលបានជួយ�្បងរឹងស្តថាភា្្ននតេតីរាជោរក្្ពុជា

មលើជំនាញនានា តា្រយៈ្ជ្ឈ្ណ្លកិច្ចសហបបតិបតិតេ-

ោរក្្ពុជា-សិង្ហបុរ តី រហូត្កដល់បច្ចុប្ន្មាន្ននតេតីជាង

៩.៩០០នាក ់បានទទួលោរបណតេុ រះបណាតេ លមបោ្គំនិត

ផតេួចមផតេើ្សបមាបស់មាហរណក្មាអាស៊្ន ចំនួន១៥.៤០០

នាក ់មបោ្ក្មាវធិតីកិច្ចសហបបតិបតិតេោរសិង្ហបុរ តី។

ជា្ិមសសក្ុងអាណតតេិមបសកក្មារបស់ឯកឧតតេ្ឯកអគ្គ-

រដឋាទូត សម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតីបានសខ្តេងនូវមសចកតេតីរ តីករាយ

ចំមោរះកំមណើ នននទំហំោណិជជក្មា ោរវនិមិោគ និងោរ្ក

ទស្សកិច្ចរបស់បបជាជនសិង្ហបុរ តីខដលមានោរមកើនម�ើងជា

លំដ្ប។់ ជាកខ់សតេងក្ុងឆ្្២ំ០២០មនរះ ោណិជជក្មាមទ្វភាគតី

របស់បបមទសមានទំហំជិត២ោនោ់នដុោល រអាម្រកិ មហើយ

ោរវនិមិោគរបស់សិង្ហបុរ តីមៅក្្ពុជាមានទំហំដល់មៅ២៥,៦

ភាគរយ។ សម្តេចសង្ឃរ្ឹ ថ្ មបោយជំងឺកូវ តីដ-១៩ទំនាកទ់ំនង

និងកិច្ចសហបបតិបតិតេោររវាងបបជាជន និងបបមទសទាងំ ត្ីរ 

នរឹងបនតេរ តីកចមប្ើនជាបនតេបនា្ទ បខ់្្មទៀត។ សម្តេចបប្ុែរដឋា

សតេតីទតីបានវាយតន្លែ្ពស់ចំមោរះរដ្ឋា ភបិាល ននស្ធារណរដឋា

សិង្ហបុរ តីខដលបានទបស់្តេ តន់នោរ្លង និងោររ តីករាលដ្ល

ជំងឺកូវ តីដ-១៩ បបកបមដ្យបបសិទ្ធភា្ និងសូ្ជូន្រឱ្យ

រដ្ឋា ភបិាល និងបបជាជនសិង្ហបុរ តីជ្្រះបានមលើជំងឺកូវ តីដ-១៩

បានឆ្បរ់ហ័ស។ ចំមោរះទំនាកទ់ំនង និងកិច្ចសហបបតិបតតេិោរ

រវាងអង្គោរនតីតិប្ ញ្ា តតេិននបបមទសទាងំ ត្ីរ សម្តេចបប្ុែរដឋា

សតេតីទតីបានខ្លងអំណរគុណចំមោរះស្ថា នឯកអគ្គរដឋាទូតសិង្ហបុរ តី 

ខដលបានជួយ�សប្បសប្រួលឱ្យ្ននតេតីរាជោរននអគ្គមលខា-

ធិោរដ្ឋា នប្រឹទ្ធសភា បានមៅមធ្វើក្មាសិកសាសតេតី្តី ោរងារសភា

មៅសភាននស្ធារណរដឋាសិង្ហបុរ តីចំនួន២មលើក។

តា្រយៈឯកឧតតេ្ឯកអគ្គរដឋាទូត សម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតី

បានផ្តេ មំផញាើនូវប្រះរាជបណាតេ ំសួរសុែទុកខា មដ្យមសចកតេតីមោរ្

និងមសចកតេតីនរឹករលរឹក អំ ត្ីប្រះករុណាប្រះបាទសម្តេចប្រះ-

បរ្នា្ នទោត្តម សហីមុន ីប្រះ្ហាក្សបត ននប្រះ-

រាជាណាចបកក្្ពុជា និងសម្តេចប្រះ្ហាក្សបតតី នទោត្តម 

មុនិនាថ សហីនុ និងថ្្កដ់រឹកនាកំំ្ូលជាតិននប្រះរាជា-

ណាចបកក្្ពុជា ជូនចំមោរះថ្្កដ់រឹកនាជំានែ់្ពស់ននស្ធា-

រណរដឋាសិង្ហបុរ តី។

សម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតីបានបញ្ជ កថ់្ ប រ្ឹទ្ធសភា រដឋាសភា 

និងរាជរដ្ឋា ភបិាលក្្ពុជា មបតៀ្ែលួនជានិច្ចបនតេមធ្វើកិច្ចសហ-

បបតិបតតេិោរដជិ៏តស្ិទ្ធជា្យួនរឹងឯកអគ្គរដឋាទូតសិង្ហបុរ ត្ី មាតី និង

ស្ថា នទូតសិង្ហបុរ តីបបចាបំ្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា។ សម្តេច

បប្ុែរដឋាសតេតីទតីបានបបសិទ្ធ្រជូនឯកឧតតេ្ឯកអគ្គរដឋាទូត សូ្

មានសុែភា្លអែបរបិូរណ៍ និងទទួលបានមជាគជយ័ ក្ុង

មបសកក្មា្មាតីនាម្លខាង្ុែ៕  

(អតថាបទ៖ នុត  សច្ចៈ រូបភា្៖ គង ់ោ៉ា រ តីន)

សម្តេចវបិុលមសនាភកតេតី ស្យ ឈុ ំ្តរូបអនុសសាវរ តីយជា្យួឯកឧតតេ្ ន្មែើល តាន ់មកង សុតីង
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សទម្តចពបមុខរ�្ឋស្តេីីអនុញ្ញា តឱ្យពបតិភូនិស្តិមខមែរពបឡងជាប់អាហារបូករណ៍
អូស្សា្ត � ីនិងនូមែ�ទសឡង់ ច�ូជួបសមម្តងការគួរសម និងេេួ�អនុសាសន៍

នាប្រឹកន្ងៃទតី២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅវមិានប រ្ឹទ្ធសភា 
សម្តេចវបិុលមសនាភកតេតី សាយ ឈុ ំបប្ុែរដឋាសតេតីទតី ននប្រះ-
រាជាណាចបកក្្ពុជា បានអនុញ្ញា តឱ្យបបតិភូនិស្សតិខែមារ
បប�ងជាបអ់ាហារូបករណ៍អនូស្តេ លតី និងនូខវលមស�ង់
ចំនួន២៧នាក ់ចូលជួបសខ ត្េងោរគួរស្ និងទទួលអនុ-
ស្សន ៍្ ុននរឹងមចញដំមណើ រមៅសិកសាថ្្កម់បោយឧតតេ្
សិកសារយៈម្ល២ឆ្្ ំមៅតា្ស្កលវទិយាល័យនានាមៅ
បបមទសអូនស្តេ លតី និងបបមទសនូខវលមស�ង។់

មៅក្ុងឱោសមនារះ មោក ទេៀប សតុាថា  តំណាងនិស្សតិ
ខែមារបប�ងជាបអ់ាហារូបករណ៍អូនស្តេ លតី និងនូខវលមស�ង់
បានមធ្វើមសចកតេតីរាយោរណ៍ជូនសម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតីអំ ត្ី 
អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋា ភបិាលអនូស្តេ លតី និងនូខវលមស-
�ង។់ បករ្និស្សតិនរឹងបតរូវមចញដំមណើ រមៅសិកសាមៅបបមទស
អូនស្តេ លតី និងនូខវលមស�ងម់ៅខែ្ករាឆ្្២ំ០២១ ខាង្ុែ
មនរះ  មានចំនួន២៧នាក ់ ខដលបានបប�ងជាបអ់ាហារូប-
ករណ៍អូនស្តេ លតីចំនួន១៨នាក ់និងនូខវលមស�ងច់ំនួន៩
នាក ់ក្ុងមនារះមានបសតី១១នាក។់ ក្ុងចំមណា្និស្សតិ២៧

នាកម់នរះ  មាន្ននតេតីរាជោរបមប្ើោរតា្បកសួង  ស្ថា បន័
ចំនួន១៦នាក ់និងបុគ្គលិកបករ្ហុ៊នឯកជន អង្គោរមបរៅ
រដ្ឋា ភបិាលចំនួន១១នាក។់  

សម្តេចវបិុលមសនាភកតេតី សាយ ឈុ ំបានសខ្តេងនូវោរ
អបអរស្ទរ និងមោតសរមសើរចំមោរះកមាួយៗទាងំអស់ខដល
បតរូវបានមបជើសមរ ើសជានិស្សតិជយ័ោភតីអាហារូបករណ៍
រដ្ឋា ភបិាលអូនស្តេ លតី និងនូខវលមស�ង ់ខដលជាអាហារូប-
ករណ៍អនតេរជាតិដម៏ានសោតេ នុ្ល្យួ។

សម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតីបានរ្លរឹកម�ើងវញិអំ្តីបបវតតេិស្នសតេ
ននបបមទសក្្ពុជា ខដលបានជួបបបទរះនូវសនងា្គ ្ និងរបប
បបល័យ្ូជស្សនប៍៉ាុល្ត ខដលបានបំផ្ល ញបបមទសក្្ពុជា
មយើងោមា នសល់ ទាងំរចនាស្្ពន័្ធសង្្គ  និងធនធាន្នុស្ស
ដល់ឫសគល់។ ចាប់្ តីមបោយ្ហាជយ័ជ្្រះ ៧្ករា ឆ្្ំ
១៩៧៩្ក បបមទសមយើងបានយកចិតតេទុកដ្កជ់ាច្្ង
ក្ុងោរស្តេ រ ោរបណតេុ រះបណាតេ ល និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធាន្នុស្ស
តាងំ្តីម្លមនារះ្ក ទាងំមៅក្ុងបបមទស និងមបរៅបបមទស
មទារះបតីម្លមនារះបបមទសមយើងសថាិតក្ុងស្ថា នភា្ខដលមាន
សនងា្គ ្ផង និងមានោរែិតែំអភវិឌ្ឍបបមទសផងកតេតី។ លទ្ធ-
ផលខដលមយើងបានម�ើញអំ្តីោរបណតេុ រះបណាតេ ល និងអភ-ិ
វឌ្ឍនធ៍នធាន្នុស្សមៅម្លមនារះ ្ កដល់ម្លមនរះ គឺ
មាននិស្សតិ្យួចំនួនកំ្ ុងខតោនត់ួនាទតីជាឧបនាយករដឋា-
្ននតេតី រដឋា្ននតេតី រដឋាមលខាធោិរ អនុរដឋាមលខាធោិរ និងជា្ននតេតី
ជំនាញមៅតា្បកសួង ស្ថា បន័ រាជធានតី មែតតេ បករងនានា។

សម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតីបានផ្តេ មំផញាើដល់កមាួយៗទាងំអស់នូវ
អនុស្សនល៍អែៗចំនួន ៧ចំណុចសំខាន់ៗ ដូចតមៅ៖

សម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតី សំមណរះសំណាលនិស្សតិអាហារូបករណ៍
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ទី១-ម្លកមាួយៗមចញមៅសិកសាឆ្ងៃ យ្តីបគរួស្រ ត្ីបបមទស
ជាតិ នរឹងមានោរនរឹករលរឹក្មនាសម ្្ចតនាចំមោរះបគរួស្រ 
និងបបមទសជាតិ គឺ្និអាចោតផ់្តេ ចប់ានមទ។ ប៉ាុខនតេមទារះជា
ោ៉ា ងណាកម៏ដ្យ កមាួយៗបតរូវខត្យាោ្មធ្វើោ៉ា ងណាកំុឱ្យ
្មនាសម ្្ចតនាននោរនរឹករលរឹកមនរះ ោល យមៅជាឧបសគ្គ
ខដលរារាងំដល់ោរសិកសា ដូចមនរះកមាួយៗបតរូវខតមានោរ
មបតេជាញា ចិតតេែ្ពស់ មដើ្្តីជ្្រះបគបឧ់បសគ្គ ែិតែំមរៀនសូបតឱ្យ
ឈានដល់ោរសមប្ចមជាគជយ័មៅទតីចុងបំផុត។

ទី២-សូ្យកចិតតេទុកដ្កអ់នុវតតេឱ្យបាន្ុរឹងមា៉ា តនូ់វចបាប់
ទមាល ប ់បបន្ណតី របស់បបមទសទាងំ្តីរ មធ្វើោ៉ា ងណាែិតែំ
បងា្ហ ញឱ្យបានអំ្ តីអតតេចរតិ ន ល្្្ូរ រាបស្ ឧសសាហ៍្យាោ្ 
និងអតធ់មាតរ់បស់ជនជាតិខែមារមយើង។

ទី៣-សូ្កមាួយៗបតរូវយកចិតតេទុកដ្កម់ោរ្វនិយ័ បទ-
បញ្ជ នផ្ទក្ុងរបស់ស្កលវទិយាល័យ មោរ្ថ្្កដ់រឹកនាំ
ស្កលវទិយាល័យ មដ្យមោរ្នូវោរបងា្ហ តប់មបងៀនរបស់
មោកស្នស្តេ ចារ្យ មៅតា្សុភាសិតខែមារមយើងខដលបាន   
ទូនាមា នកូនមៅ នាម្លបច្ចុប្ន្ និងមៅអនាគតមនារះគឺ 
មងើយសកាក ឱនដ្កប់ោប។់

ទី៤-សូ្កមាួយៗែិតែំឱ្យអស់្តីកមាល ងំោយ កមាល ងំចិតតេ 
កមាល ងំបបាជាញា  មដើ្្តីឈានមៅសមប្ចបាននិមទ្ទសជានិស្សតិ
លអែ ជានិស្សតិម្្ើ្មៅម្លប ្្ចបោ់រសិកសា មដើ្្តីស័កកាសិ្
មៅនរឹងមសចកតេតីសង្ឃរ្ឹ  ជំមនឿមជឿជាករ់បស់ស្កលវទិយា-
ល័យរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្្ពុជា កដូ៏ចជារដ្ឋា ភបិាល នន
បបមទសអូនស្តេ លតី  និងបបមទសនូខវលមស�ងផ់ងខដរ។

ទី៥-បតរូវរកសាភាជ បនូ់វទំនាកទ់ំនងជា្យួនរឹងបណាតេ ្តិតេ
ជានិស្សតិរួ្ ថ្្ក ់និងស្នស្តេ ចារ្យ ្ននតេតីបុគ្គលិករបស់
ស្កលវទិយាល័យ និងជា្យួនរឹងបបជាជនននបបមទសស្្តី
មដើ្្តីផ្ស្្វផសាយអំ ត្ីសភា្ោរណ៍្ិត បបន្ណតី  វប្ធ្ដ៌៏
លអែផូរផង ់សោតេ នុ្លដស៏្្ូរខបបរបស់បបមទសជាតិមយើង 
ក្ុងមោលបំណងមដើ្្តីឱ្យមគយល់ោនខ់តចបាស់ មហើយឱ្យមគ
ជួយ�ផ្ស្្វផសាយ មដើ្្តីអូសទាញមភញាៀវមទសចរ្កទស្សនា
និងអ្កវនិិមោគ្កបណាតេ កទុ់នមៅបបមទសក្្ពុជាឱ្យបាន
ោនខ់តមបចើនខ្្មទៀត។
ទី៦-សូ្កមាួយៗនិស្សតិអាហារូបករណ៍អនូស្តេ លតី និង

នូខវលមស�ងខ់ដលបតរូវមៅសិកសាមៅឆ្្២ំ០២១ និងនិស្សតិ

ខដលបានមៅសិកសា្ុន បតរូវែិតែំស្្គ្គតីោ្ក្ុងរង្វងប់គរួស្រ
ខែមារឱ្យបានសអែិតរ្តួ បបកបមដ្យសុែដុ្រ្នាមដ្យអនុ-
វតតេឱ្យបានលអែ មៅតា្សុភាសិតខែមារថ្ មៅផ្ទរះមាតេ យទតីនទ
មៅនប្មាតេ យខត្យួ។
ទី៧-ក្ុងបរបិទបច្ចុប្ន្ខដលគំរា្កំខហងមដ្យជំងឺ

កូវ តីដ-១៩ សូ្យកចិតតេទុកដ្កែ់្ពស់ក្ុងោរខ្រកសាសុែភា្
ផ្្ទ ល់ែលួនមៅតា្ោរខណនារំបស់បកសួងសុខាភបិាល និង
មោរ្តា្ោរខណនារំបស់អាជាញា ធររបស់បបមទសស្្តី
មដើ្្តីមធ្វើោ៉ា ងណាមជៀសឱ្យបានកំុឱ្យ្លងជំងឺកូវ តីដ-១៩។

សម្តេចបប្ុែរដឋាសតេតីទតីមានជមំនឿមជឿជាកថ់្ មៅម្ល
ខដលកមាួយៗប ្្ចបោ់រសិកសាបបកបមដ្យមជាគជយ័ បតរូវ
យកចំមណរះដរឹង និងមរៀនសូបតបខនថា្អំ ត្ីបទ្ិមស្ធន ៍
មហើយជា្ិមសសគឺមឈាងចាបយ់កបមច្ចកវទិយា្មាតីៗ មដើ្្តី
យក្កចូលរួ្ កស្ង និងអភវិឌ្ឍបបមទសជាតិមយើងមៅ
តា្ទិសមៅជាយុទ្ធស្នសតេរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ខដលបាន
ដ្កម់ចញ គឺនរឹងខបបោល យបបមទសក្្ពុជាឱ្យមៅជាបបមទស
ខដលមានចំណូល្ធ្យ្កប្តិែ្ពស់មៅឆ្្២ំ០៣០ និងខបប-
ោល យមៅជាបបមទសខដលមានចំណូលែ្ពស់ក្ុងឆ្្២ំ០៥០
សំមៅជំរុញោរកស្ងបបមទសមយើងឱ្យោល យមៅជាបបមទស
ខដលមានោររ តីកចមប្ើនែ្ពស់ដូចបណាតេ បបមទសមៅក្ុង
តំបន ់និងោល យមៅជាសង្្គ ខដលមានអរយិធ្ ៌មសចកតេតី
បសឡាញ់ មហើយោមា នោរមកើតម�ើងវញិនូវសនងា្គ ្ និងរបប-
បបល័យ្ូជស្សន ៍កដូ៏ចជាោរខបកបាកន់ផ្ទក្ុងជាតិ ដូច ត្ី
អតតីតោលមទៀតម�ើយ៕

(អតថាបទ៖ នុត  សច្ចៈ រូបភា្៖ គង ់ោ៉ា រ តីន)

ទិដឋាភា្ជំនួបសខ្ដេងោរគួរស្ និងទទួលអនុស្សន៍
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ពពឹេ្ធសភាពបជុំគណៈករាមែ ធិការអចមិស្ន្តយ ៍

ទ�ើម្ពីិនិត្យ និងសទពមចទ�ើរទបៀបវរៈចំនួន៦

នាប្រឹកន្ងៃសុបក ទតី២៣ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ មវោមមា៉ា ង
៨:០០ គណៈកមាមា ធិោរអចិនននតេយប៍ រ្ឹទ្ធសភាបានបបជំុមបោ្
អធិបតតីភា្ ឯកឧតតេ្កិតតេិនតីតិមោសលបណិ្ត សុមឹ កា 
បបធានសតេតីទតីប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា មដើ្្តី
្ិនិត្យ និងសមប្ចមលើរមបៀបវារៈដូចខាងមបោ្៖ 

១-ពិនិត្យនិងេេព្មចេលីរោយការណ៍េ្ីពីេកម្មភាព
និងលទ្ផលការ្ររបេ់ព្ពរឹទ្េភាេៅចេ្ល្ះេម័យព្បជុរំ
េលីកទី៥និងេលីកទី៦នីតិកាលទី៤។

២-ពិនិត្យនិងេេព្មចេលីេរំេណីរបេ់គណៈកម្មការទី
២ព្ពរឹទ្េភាេុរំដក់េេចក្ីព្រាងច្បាបេ់្ីពីការព្គប់ព្គង
ដល្ែងរាណិជ្ជកម្មេៅកនេពុងរេបៀបវារៈេម័យព្បជុរំេលីកទី៦
ព្ពរឹទ្េភានីតិកាលទី៤។

៣-ពិនិត្យនិងេេព្មចេលីេរំេណីរបេ់គណៈកម្មការទី
២ព្ពរឹទ្េភាេុរំដក់េេចក្ីព្រាងច្បាប់េ្ីពីការព្គប់ព្គង
ការេព្បីព្ោេ់និងការចាត់ដចងេលីព្ទព្យេម្ែត្ិរែ្ឋេៅកនេពុង

រេបៀបវារៈេម័យព្បជុរំេលីកទី៦ព្ពរឹទ្េភានីតិកាលទី៤។
៤-ពិនិត្យនិងេេព្មចេលីេរំេណីរបេ់គណៈកម្មការទី

២ព្ពរឹទ្េភាេុរំដក់េេចក្ីព្រាងច្បាបេ់្ីពីការអនុម័ត
យល់ព្ពមេលី៖

១.កិច្ចព្ពមេព្ពៀងរវាងរាជរដ្្ភិោលដនព្ពះរាជាណា-
ចព្កកម្ពុជានិងរដ្្ភិោលដនមា៉្េេេុីេ្ីពីការលុប
បរំោត់ការយកពន្ព្តរួតោ្្រាក់ព័ន្នរឹងពន្េលីព្ោក់
ចរំណូលនិងការប្្្រការេគចេេះពន្និងការេចៀេ
វាងពន្។
២.កិច្ចព្ពមេព្ពៀងរវាងរាជរដ្្ភោិលដនព្ពះរាជា-
ណាចព្កកម្ពុជានិងរដ្្ភិោលដនសាធារណរែ្ឋកូេរេ
េ្ីពីការលុបបរំោត់ការយកពន្ព្តរួតោ្្រាក់ព័ន្នរឹង
ពន្េលីព្ោក់ចរំណូលនិងការប្្្រការេគចេេះពន្
និងការេចៀេវាងពន្េៅកនេពុងរេបៀបវារៈេម័យព្បជុរំ
េលីកទី៦ព្ពរឹទ្េភានីតិកាលទី៤។

៥-ពិនិត្យនិងេេព្មចេលីេរំេណីរបេ់គណៈកម្មការទី
៦ព្ពរឹទ្េភាេុរំដក់េេចក្ីព្រាងច្បាបេ់្ីពីការអនុម័តយល់
ព្ពមេលីេន្ិេញ្្េ្ីពីការជួយោ្្េៅេិញេៅមកដផនេកច្បាប់
កនេពុងេិេ័យព្ពហ្មទណ្ឌរវាងព្ពះរាជាណាច្កកម្ពុជានិង
សាធារណរែ្ឋកូេរេេៅកនេពុងរេបៀបវារៈេម័យព្បជុរំេលីកទី៦
ព្ពរឹទ្េភានីតិកាលទី៤។

៦-ពិនិត្យនិងេេព្មចេលីេរំេណីរបេ់គណៈកម្មការទី
៦ព្ពរឹទ្េភាេុរំដក់េេចក្ីព្រាងច្បាបេ់្ីពីការអនុម័តយល់
ព្ពមេលីអនុេញ្្េ្ីពីបត្យាប័នរវាងរាជរដ្្ភោិលដនព្ពះ-

ឯកឧតតេ្ សុរឹ្ ោ ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុគណៈកមាមា ធិោរអចិនននតេយប៍ រ្ឹទ្ធសភា

ទិដឋាភា្ក្ុងកិច្ចបបជំុគណៈកមាមា ធិោរអចិនននតេយប៍ រ្ឹទ្ធសភា
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រាជាណាច្កកម្ពុជានិងរដ្្ភិោលដនសាធារណរែ្ឋោរារំង
េៅកនេពុងរេបៀបវារៈេម័យព្បជុរំេលីកទី៦ព្ពរឹទ្េភានីតិកាល
ទី៤។

៧-ពិនិត្យនិងេេព្មចេលីេរំេណីរបេ់គណៈកម្មការទី
៦ព្ពរឹទ្េភាេុរំដក់េេចក្ីព្រាងច្បាបេ់្ីពីការអនុម័តយល់
ព្ពមេលីេន្ិេញ្្េ្ីពីការជួយោ្្េៅេិញេៅមកដផនេកច្បាប់
កនេពុងេិេ័យព្ពហ្មទណ្ឌរវាងព្ពះរាជាណាចព្កកម្ពុជានិង
េហព័ន្រេុ្សពុីេៅកនេពុងរេបៀបវារៈេម័យព្បជុរំេលីកទី៦ព្ពរឹទ្-
េភានីតិកាលទី៤។

៨-ពិនិត្យនិងេេព្មចេលីេរំេណីរបេ់គណៈកម្មការទី
៣ព្ពរឹទ្េភាេុរំដក់េេចក្ីព្រាងច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់
ព្ពម្�ើអនុេញ្្មីណាមា៉្តាេ្ីពីោរតេៅកនេពុងរេបៀបវារៈ
េម័យព្បជុរំេលីកទី៦ព្ពរឹទ្េភានីតិកាលទី៤។

៩-ពិនិត្យនិងេេព្មចេលីេរំេណីរបេ់គណៈកម្មការទី
៣ព្ពរឹទ្េភាេុរំដក់េេចក្ីព្រាងច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់
ព្ពមេលីេិេសាធនកម្មពិធីសារម៉ុងេរេអាល់េ្ីពីសារធាតុ
បរំផល្ញព្េទាប់អូហ្សូនេៅកនេពុងរេបៀបវារៈេម័យព្បជុរំេលីក

ទី៦ព្ពរឹទ្េភានីតិកាលទី៤។
១០-ពិនិត្យនិងេេព្មចេលីេរំេណីរបេ់គណៈកម្មការទី

៩ព្ពរឹទ្េភាេុរំដក់េេចក្ីព្រាងច្បាបេ់្ីពីការអនុម័តយល់
ព្ពមេលីកិច្ចព្ពមេព្ពៀងរាណិជ្ជកម្មេេរីអាសា៊្ន-ហុងកុង
ដនសាធារណរែ្ឋព្បជាមានិតចិនេៅកនេពុងរេបៀបវារៈេម័យ
ព្បជុរំេលីកទី៦ព្ពរឹទ្េភានីតិកាលទី៤។

១១-ករំណត់រេបៀបវារៈកាលបរិេចឆេទនិងេមាេភាព
េលខាធិការេម័យព្បជុរំេលីកទី៦ព្ពរឹទ្េភានីតិកាលទី៤។

បនា្ទ ប់្ តីបាន្ិនិត្យ និង្ិភាកសារចួ្ក គណៈកមាមា ធិោរ-
អចិនននតេយប៍ រ្ឹទ្ធសភា បានកំណតយ់កន្ងៃចន្ទ ទតី២៦ ខែតុោ
ឆ្្២ំ០២០ មវោមមា៉ា ង៨:០០នាទតីប រ្ឹក មដើ្្តីមបើកស្យ័
បបជំុមលើកទតី៦ ប រ្ឹទ្ធសភានតីតិោលទតី៤ មដើ្្តីស្តេ បរ់បាយ-
ោរណ៍របស់គណៈកមាមា ធិោរអចិនននតេយស៍តេតី្តី សក្មាភា្ និង
លទ្ធផលោរងាររបស់ប រ្ឹទ្ធសភា មៅចមនាល រះស្យ័បបជំុ
មលើកទតី៥ និងមលើកទតី៦ នតីតិោលទតី៤ ប្្ទាងំ្ិនិត្យ និង
ឱ្យមោបល់មលើមសចកតេតីបោងចបាបច់ំនួន៩ខាងមលើមនរះ៕ 

(អតថាបទ៖ មទ្ ្ករា រូបភា្៖ គង ់ោ៉ា រ តីន)

ទិដឋាភា្កិច្ចបបជំុគណៈកមាមា ធិោរអចិនននតេយប៍ រ្ឹទ្ធសភា

ទិដឋាភា្កិច្ចបបជំុគណៈកមាមា ធិោរអចិនននតេយប៍ រ្ឹទ្ធសភា
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ពពឹេ្ធសភាទបើកសម័យពបជុំទ�ើកេី៦ នីតិកា�េី៤

នាប្រឹកន្ងៃចន្ទ ទតី២៦ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ មវោមមា៉ា ង 
៨:០០នាទតី ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា បានមបើក
ស្យ័បបជំុមលើកទតី៦ នតីតិោលទតី៤ មបោ្អធិបតតីភា្
ឯកឧតតេ្កិតតេនិតីតិមោសលបណិ្ត សុមឹ កា បបធានសតេតីទតី
ប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា មដ្យមានវតតេមាន
សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាចូលរួ្ ចំនួន៥៧រូប។

អង្គបបជំុបានដំមណើ រោរមដ្យមានរមបៀបវារៈចំនួន៥ 
ដូចខាងមបោ្មនរះ៖

រេបៀបវារៈទី១៖សា្្ប់រោយការណ៍របេ់គណៈកម្្ាធិ-
ការអចិដ្តន្យេ៍្ីពីេកម្មភាពនិងលទ្ផលការ្ររបេ់
ព្ពរឹទ្េភាេៅចេ្ល្ះេម័យព្បជុរំេលីកទី៥និងេលីកទី៦

នីតិកាលទី៤។
ក្ុងរយៈម្លបតីខែមនរះ ប រ្ឹទ្ធសភាបានបបជំុគណៈកមាមា -

ធិោរអចិនននតេយច៍ំនួន២មលើក។
ប រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលោក្យបណតេរឹ ងចំនួន១៥ករណតី  មធ្វើ

កំណតប់ងា្ហ ញោក្យបណតេរឹ ងចំនួន៥ករណតី  មធ្វើលិែិតអនតេរា-

គ្នម៍ៅបកសួង ស្ថា បន័ោក់្ ន័្ធមដើ្្តីមដ្រះបស្យចំនួន៥
ករណតី  កំ្ុង្ិនិត្យសិកសាចំនួន១៤ករណតី  បានទទួលលិែិត
ម្លើយតប ត្ីោរមដ្រះបស្យោក្យបណតេរឹ ង ត្ីបកសួង ស្ថា បន័
ចំនួន៣ករណតី  និងទទួលឯកស្រោក្យបណតេរឹ ង ខដលបកសួង
ស្ថា បន័ោក់្ ន័្ធច្លងជូន្កគណៈក្មាោរប រ្ឹទ្ធសភា មដើ្្តី
ជូនបជាបចំនួន១៣ករណតី ។

គណៈក្មាោរប រ្ឹទ្ធសភាបានបបជំុនផ្ទក្ុងចំនួន២៣មលើក
ចុរះមបសកក្មាក្ុងបបមទសចំនួន១៦មលើក ចូលរួ្ កិច្ចបបជំុ
មបរៅបបមទសតា្រយៈបប្ន័្ធវ តីមដអូចំនួន៦មលើក ចូលរួ្
សិោខា ស្ោ មវទិោ និងកិច្ចបបជំុនានាចំនួន១១៥មលើក 
ទំនាកទ់ំនងជា្យួនរឹងស្ថា បន័ជាតិ និងអនតេរជាតិចំនួន៦
មលើក ចូលរួ្ ្ិធតីផលូវោរមផ្សងៗចំនួន ២១៩មលើក ប្្ទាងំ
ចុរះ្ូលដ្ឋា នមដ្យខ�កមរៀងៗែលួនចំនួន៣០២មលើក។

គណៈក្មាោរទាងំ១០ខដលជាមសនាធិោររបស់ប រ្ឹទ្ធ-
សភា បានយកចិតតេទុកដ្កប់ំម្ញោរងារោ៉ា ងសក្មា មដ្យ
បានជួប្ិភាកសាោរងារជា្យួនរឹងបកសួង ស្ថា បន័នានា 
និងចុរះតា្បណាតេ មែតតេ រាជធានតី មដើ្្តីតា្ដ្នោរអនុវតតេ
រដឋាធ្មានុ ញ្ា  ចបាប ់និងមោលនមោបាយនានា ខដលរាជរដ្ឋា -
ភបិាលបាននរឹងកំ្ ុងដ្កឱ់្យអនុវតតេ មដើ្្តីមលើកក្្ពស់ជតីវភា្
រស់មៅមលើបគបវ់ស័ិយរបស់បបជាជនទូទាងំបបមទស។

បករ្សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាបបចាភំូ្ ភិាគទាងំ៨ និងបករ្
សមាជិោប្រឹទ្ធសភា បានមរៀបចំមវទិោ្ិមបោរះមោបល់ថ្្ក់
មែតតេ បករង បសរក ចំនួន៣មលើក មៅរាជធានតីភ្មំ្ញ មែតតេមោរះ-
កុង និងមែតតេត្ូង�មាុ ំប្្ទាងំបានជួបសំមណរះសំណាល 
និង្ិភាកសាោរងារជា្យួនរឹងបបជា្លរដឋា ម្�ំុ មៅសងាកា ត់

ឯកឧតតេ្ សុរឹ្ ោ ដរឹកនាោំរមបើកស្យ័បបជំុមលើកទតី៦ ប រ្ឹទ្ធសភានតីតិោលទតី៤

ឯកឧតតេ្ មទ្ ងន ម�ើងអានរបាយោរណ៍ចមនាល រះស្យ័ព្បជុរំេលីកទី៥និងទី៦
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មសមាៀន នាយប៉ាុសតេិ៍នគរបាលរដឋាបាល�ុំ សងាកា ត ់និងអាជាញា -

ធរបករង បសរក មៅមែតតេនប្ខវង មែតតេតាខកវ មែតតេកំ្ត មែតតេ

ខកប មែតតេបនា្ទ យមានជយ័ មែតតេឧតតេរមានជយ័ និងមែតតេ

មសៀ្រាប។

ក្ុងោរចូលរួ្ ចំខណកជា្យួនរឹងរាជរដ្ឋា ភបិាល គណៈ-

ក្មាោរជាតិបបយុទ្ធនរឹងជំងឺកូវ តីដ-១៩ និងគណៈកមាមា ធិោរ

ជាតិបគបប់គងមបោរះ្ហនតេរាយ ថ្្កដ់រឹកនា ំសមាជិក សមា-

ជិោប្រឹទ្ធសភា និង្ននតេតីរាជោរននអគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប្រឹទ្ធ-

សភា បានបរចិា្ច គ្វោិផ្្ទ ល់ែលួន បបាកម់បៀវត្សផ្្ទ ល់ែលួន 

សមាភា រោរោរ និងបានចុរះអបរ់ផំ្ស ្្វផសាយសតេតី្តី វធិានោរ

ោរោរ និងទបស់្កា តោ់ររ តីករាលដ្លននជំងឺកូវ តីដ-១៩

ប្្ទាងំបានអម ជ្ ើញចុរះមៅោនត់ំបនខ់ដលទទួលរងមបោរះ

មដ្យស្រទរឹកជំនន ់មដើ្្តីជួបសំមណរះសំណាលសួរសុែ-

ទុកខា និងនាយំកអំមណាយខចកជូនបបជា្លរដឋាកំ្ុងជួប

ោរលំបាក។

ប រ្ឹទ្ធសភាសូ្សខ្ដេងនូវោរមោតសរមសើរដប៏ជាលមបរៅ

បំផុតចំមោរះសម្តេចអគ្្គ ហាមសនាបតតីមតមជា ហ៊ុន មសន 

នាយករដឋា្ននតេតី ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា ក្ុងោរបគបប់គង

សភា្ោរណ៍ និងជួយ�សមនងា្គ រះបបជា្លរដឋារងមបោរះមដ្យ

ស្រជំននទ់រឹកមភលៀងបានទានម់្លមវោ និងបានចាតវ់ធិាន

ោរចាបំាចប់បកបមដ្យបបសិទ្ធភា្ែ្ពស់ក្ុងោរបងាកា រ និង

ទបស់្កា តោ់ររ តីករាលដ្លននជំងឺកូវ តីដ-១៩ ោមា នោរ្លងរ តីក-

រាលដ្លមៅក្ុងសហគ្ន ៍ោមា នករណតី ស្ល ប ់មានខតករណតី
វជិជមាននាចូំលតិចតួច ខដលបានទទួលោរបតរួត្ិនិត្យ

្យាបាលខ្ទាមំដ្យយកចិតតេទុកដ្ក់្ តីបគរូម្ទ្យជំនាញ 

បគរូម្ទ្យសមា័បគចិតតេ កដូ៏ចជាអាជាញា ធរោក់្ ន័្ធបបកបមដ្យ

ស្មា រតតីទទួលែុសបតរូវ និងវជិាជ ជតីវៈ្ិតបបាកដ។

ប រ្ឹទ្ធសភាសូ្ចូលរួ្ ោបំទោ៉ា ងម្ញទំហរឹងចមំោរះោរ

ដ្កម់ចញវធិាននានា មដើ្្តីជួយ�សមនងា្គ រះអាជតីវក្មា បុគ្គលិក

បមប្ើោរងារ ប្្ទាងំបបជា្លរដឋាបកតីបកខដលរងផលប៉ារះ-

ោល់មដ្យជំងឺកូវ តីដ-១៩ និងជំននទ់រឹកមភលៀង។ 

ប រ្ឹទ្ធសភាសូ្សខ្តេងនូវោរមស្កស្តេ យ និងសូ្ចូល

រួ្ រខំលកទុកខាដម៏បកៀ្បកំបំផុតចំមោរះោរបាតប់ងអ់ាយុជតីវតិ

និងោរែូចខាតបទ្្យស្្តតេរិបស់បបជា្លរដឋា ខដលបងកា

ម�ើងមដ្យស្រមបោរះ្ហនតេរាយជំននទ់រឹកមភលៀង។

រេបៀបវារៈទី២៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង

ច្បាប់េ្ីពីការព្គប់ព្គងដល្ែងរាណិជ្ជកម្ម។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ មានវសិ្លភា្អនុវតតេចំមោរះ

្ណ្លខល្ងោណិជជក្មាសមាហរណ័ និងខល្ងោណិ-

ជជក្មាមៅក្ុងប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា មហើយមានមោល-

បំណងធានាដល់ោរបគបប់គង្ណ្លោណិជជក្មាសមា-

ហរណ័ និងខល្ងោណិជជក្មា មដើ្្តីចូលរួ្ ចំខណកជំរុញ

កំមណើ នមសដឋាកិច្ច មលើកក្្ពស់វស័ិយមទសចរណ៍ បមងកាើត

ោរងារ បមងកាើនចំណូលរដឋា រកសាសុវតថាិភា្ និងសនតេិសុែសង្គ្ 

ជា្ិមសសជារបងោរោរប្ំខដនដរ៏ រឹងមា ំប្្ទាងំបងកាភា្-

ងាយបសរួលជូនបបជា្លរដឋាក្ុងោរតាងំទតីលំមៅឋាន្មាតី 

និងបបកបអាជតីវក្មាមផ្សងៗ។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ តាកខ់តងម�ើងមាន១២ជំ្ូក និង

៩៧មាបតា បតរូវបានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា 

អនុ្ត័យល់ប្្ជាមលើកដំបូងចំនួន១១៤សំម�ង ននចំនួន

សមាជិករដឋាសភាទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី៥ ខែតុោ ឆ្្ំ

២០២០ នាស្យ័បបជំុរដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្អគ្គបណិ្តសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្ីរត័ ្ឧប-

នាយករដឋា្ននតេតី រដឋា្ននតេតីបកសួងមសដឋាកិច្ច និងហិរ ញ្ា វតថាុ អ្

មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ

្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូលមដ្យឥតខកខបប

ចំនួន៥៧សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

ឯកឧតតេ្ ជា មជដឋា ម�ើងអានរបាយោរណ៍
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រេបៀបវារៈទី៣៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង

ច្បាប់េ្ីពីការព្គប់ព្គងការេព្បីព្ោេ់និងការចាត់ដចងេលី

ព្ទព្យេម្ែត្ិរែ្ឋ។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ នរឹងធានាដល់ោរបគបប់គងធន-

ធានស្ធារណៈឱ្យោនខ់តមានបបសិទ្ធភា្ខ្្មទៀត ប្្-

ទាងំចូលរួ្ ចំខណកក្ុងោរបមងកាើនចំណូល្តីបទ្្យស្្តតេិ
រដឋា ខដលទាងំអស់មនរះ សុទ្ធខតជាសមាសភា្ដសំ៏ខានន់ន

ក្មាវធិតីខកទប្ងោ់របគបប់គងហិរ ញ្ា វតថាុស្ធារណៈ សបមាប់

ោបំទដល់ោរមលើកក្្ពស់កមំណើ នមសដឋាកិច្ចជាតិ និងោរបនតេ

អភវិឌ្ឍសង្គ្មសដឋាកិច្ចក្្ពុជាឱ្យោនខ់តមានោររ តីកចមប្ើន

ឈានម�ើង ក្ុងជំហានស្្វ ហាបប់បកបមដ្យវបិុលភា្ 

និងចតីរភា្មៅក្ុងបរោិរណ៍្មាតី មបោ្ោរដរឹកនារំបស់រាជ-

រដ្ឋា ភបិាលក្្ពុជា។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ តាកខ់តងម�ើងមាន១២ជំ្ូក និង

៩០មាបតា បតរូវបានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា អនុ-

្ត័យល់ប្្ជាមលើកដំបូងចំនួន១១៣សំម�ង ននចំនួន

សមាជិករដឋាសភាទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី៦ ខែតុោ ឆ្្ំ

២០២០ នាស្យ័បបជំុរដឋាសភាមលើកទតី៥នតីតិោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្អគ្គបណិ្តសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្ីរត័ ្ឧប-

នាយករដឋា្ននតេតី រដឋា្ននតេតីបកសួងមសដឋាកិច្ច និងហិរ ញ្ា វតថាុ អ្

មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ

្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូលមដ្យឥតខកខបប

ចំនួន៥៧សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី៤៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង

ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមេលី៖

១.កិច្ចព្ពមេព្ពៀងរវាងរាជរដ្្ភិោលដនព្ពះរាជាណា-

ចព្កកម្ពុជានិងរដ្្ភិោលដនមា៉្េេេុីេ្ីពីការលុប

បរំោត់ការយកពន្ព្តរួតោ្្រាក់ព័ន្នរឹងពន្េលីព្ោក់

ចរំណូលនិងការប្្្រការេគចេេះពន្និងការេចៀេ

វាងពន្។

២.កិច្ចព្ពមេព្ពៀងរវាងរាជរដ្្ភិោលដនព្ពះរាជា-

ណាចព្កកម្ពុជានិងរដ្្ភិោលដនសាធារណរែ្ឋកូេរេ

េ្ីពីការលុបបរំោត់ការយកពន្្តរួតោ្្រាក់ព័ន្នរឹង

ពន្េលីព្ោក់ចរំណូលនិងការប្្្រការេគចេេះពន្

និងការេចៀេវាងពន្។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ មធ្វើម�ើងក្ុងមោលមៅទាកទ់ាញ

សប្រួលោរវនិិមោគ និងោណិជជក្មា អនតេរជាតិ ប្្ទាងំ

ទបស់្កា ត ់និងបនងាកា បោរកិបមកងបនលំ្ន្ធទាងំក្ុងបកបែណ្័

ជាតិ និងអនតេរជាតិ កដូ៏ចជាក្ុងោរបមំ្ញោត្្វកិច្ចបកប-

ែណ្័អាស៊្ន។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ តាកខ់តងម�ើងមាន៣មាបតា បតរូវ

បានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជាអនុ្ត័យល់ប្្

ជាមលើកដំបូងចំនួន១១៣សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភា

ទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី៦ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័

បបជំុរដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្អគ្គបណិ្តសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្ីរត័្ ឧប-

នាយករដឋា្ននតេតី រដឋា្ននតេតីបកសួងមសដឋាកិច្ច និងហិរ ញ្ា វតថាុ អ្

មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ

្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូលមដ្យឥតខកខបប

ចំនួន៥៧សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី៥៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង

ច្បាបេ់្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេ�ើកិច្ចព្ពមេព្ពៀងរាណិ-

ជ្ជកម្មេេរីអាសា៊្ន-ហុងកុងដនសាធារណរែ្ឋព្បជាមានិត-

ចិន។

មបោយកិច្ចប្្មប្ៀងមនរះចូលជាធរមាន ប្រះរាជាណា-

ឯកឧតតេ្ អូន ្ន័្ធ្ុន្តីរត័្ ម�ើងោរោរមសចកដេតីបោងចបាប់
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ចបកក្្ពុជានរឹងទទួលបានអតថាបបមោជនដូ៍ចតមៅ៖

-មធ្វើឱ្យោណិជជក្មារវាងបបមទសអាស៊្ន និងហុងកុង នន

ស្ធារណរដឋាបបជាមានិតចិន មានភា្បបមសើរម�ើង មដើ្្តី
ម្លើយតបមៅនរឹងភា្រ តីកចមប្ើនននមសដឋាកិច្ចសកល

-មធ្វើឱ្យោនខ់តសុតីជមបរៅនូវោរតភាជ បម់សដឋាកិច្ចរវាងបបមទស

អាស៊្ន និងហុងកុង ននស្ធារណរដឋាបបជាមានិតចិន តា្

រយៈោរបនតេមធ្វើមសរ តីភាវូបនតីយក្មា ោណិជជក្មាទំនិញ ោណិ-

ជជក ម្ាមសវាក្មា និងោរមធ្វើឱ្យបបមសើរម�ើងនូវនតីតិវធិតីគយ និង

វធិានោរនានា

-មលើកក្្ពស់កិច្ចសហបបតិបតតេិោរមសដឋាកិច្ច និងបមច្ចក-

មទសរវាងបបមទសអាស៊្ន និងហុងកុង ននស្ធារណរដឋា

បបជាមានិតចិន

-រួ្ ចំខណកដសំ៏ខានក់្ុងោរសប្រួលដល់ោណិជជក្មា 

និងវនិមិោគ្លងខដន ប្្ទាងំោតប់នថាយនូវរបាងំចូលទតី-

ផសារ មដើ្្តីជំរុញភា្ងាយបសរួលដល់សហបោសធុនតូច

និង្ធ្យ្។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះតាកខ់តងម�ើងមាន២មាបតា បតរូវ

បានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជាអនុ្ត័យល់ប្្

ជាមលើកដំបូងចំនួន១១១សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភា

ទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី៦ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័

បបជំុរដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ បា៉ា ន សរូសក័្ត ិរដឋា្ននតេតីបកសួងោណិជជក្មា 

អ្មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បាន

អម ជ្ ើញ្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូលមដ្យឥតខកខបប

ចំនួន៥៧សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបានផ្អែ កមៅមវោមមា៉ា ង១១:៣០នាទតី 

នាន្ងៃដខដល។ 

ប រ្ឹទ្ធសភានរឹងបនតេស្យ័បបជំុមលើកទតី៦ នតីតោិលទតី៤ 

មវោមមា៉ា ង៨:០០នាទតីប រ្ឹក ន្ងៃទតី២៧ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០៕

(អតថាបទ៖មទ្ ្ករា រូបភា្៖គង ោ៉ា រ តីន)

សមាជកិ សមាជិោប រ្ឹទ្ធសភា មលើកនដអនុ្ត័ចបាប់

ឯកឧតតេ្ គង ់ស្រាជ ម�ើងអានរបាយោរណ៍ ឯកឧតតេ្ បា៉ា ន សូរស័កតេិ ម�ើងោរោរមសចកដេតីបោងចបាប់
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នាប្រឹកន្ងៃអងា្គ រ ទតី២៧ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ មវោមមា៉ា ង
៨:០០ ប រ្ឹទ្ធសភាននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា បានបនតេស្យ័
បបជំុមលើកទតី៦ នតីតិោលទតី៤ មបោ្អធិបតតីភា្ឯកឧតតេ្
កិតតេិនតីតិមោសលបណិ្ត សុមឹ កា បបធានសតេតីទតីប រ្ឹទ្ធសភា
ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា មដ្យមានវតតេមានសមាជិក
ប រ្ឹទ្ធសភាចូលរួ្ ចំនួន៥៦រូប។

អង្គបបជំុបានដំមណើ រោរមដ្យមានរមបៀបវារៈចំនួន៥ 
ដូចខាងមបោ្មនរះ៖

រេបៀបវារៈទី១៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាបេ់្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមេលីេន្ិេញ្្េ្ីពីការ
ជួយោ្្េៅេិញេៅមកដផនេកច្បាប់កនេពុងេិេ័យព្ពហ្មទណ្ឌរវាង
ព្ពះរាជាណាចព្កកម្ពុជានិងសាធារណរែ្ឋកេូរេ។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ តាកខ់តងម�ើងមានមោលបំណង
បមងកាើនបបសិទ្ធភា្ននបបមទសទាងំ ត្ីរក្ុងោរបងាកា រោរមសុតីប-
អមងកាត ោរមចាទបបោន ់និងោរបនងាកា បបទមលមាើសតា្រយៈ
សហបបតិបតតេិោរ និងោរជួយ�ោ្មៅវញិមៅ្កក្ុងវស័ិយ
ប្ហមាទណ្។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ មានស្រសំខាន ់និងអតថាបបមោ-
ជនម៍ដើ្្តីមលើកក្្ពស់កិច្ចសហបបតិបតតេិោររវាងប្រះរាជា-
ណាចបកក្្ពុជា និងស្ធារណរដឋាកូមរ ៉ា ក្ុងោរលុបបំបាត់
ឧបកិដឋាក្មាមដ្យឈរមលើមោលោរណ៍មោរ្នូវអធិបមតយ្យ-
ភា្ ស្ភា្ និងផលបបមោជនម៍ៅវញិមៅ្ក និងជាខផក្
្យួននកិច្ចសហបបតិបតតេិោរអនតេរជាតិ ក្ុងោររួ្ ចំខណក
ោ៉ា ងសក្មាក្ុងបកបែណ្័ចបាបអ់នតេរជាតិ មដើ្្តីបបយុទ្ធបបឆ្ងំ
ទបស់្កា តប់ទឧបកិដឋាក្មា្លងខដនរួ្ មាន៖ ោរជួញដូរ្នុស្ស 

ជា្ិមសសនសតេតី និងកុមារ អមំ ើ្្ុករលួយ ោរបបយុទ្ធបបឆ្ងំ
នរឹងមភរវក្មា និងោរសមាអែ តបបាក ់និងហិរ ញ្ា ប្ទានមភរវ-
ក្មា។ សន្ធិសញ្ញា មនរះ នរឹងោល យជា្ូលដ្ឋា នគតិយុតតេសបមាប់
ប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា និងស្ធារណរដឋាកូមរ ៉ា ក្ុងោរមធ្វើ
សំមណើ  និងអនុវតតេសំមណើ សំុជំនួយមៅវញិមៅ្កខផក្ចបាប់
ក្ុងវស័ិយប្ហមាទណ្ មដើ្្តីជួយ�ដល់ោរមសុតីបអមងកាត និង
នតីតិវធិតីតុោោររបស់ភាគតីនតី្យួៗ។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ បតរូវបានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណា-
ចបកក្្ពុជា អនុ្ត័យល់ប្្ជាមលើកដំបូងចំនួន១១២
សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភាទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី៦
ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័បបជំុរដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិ-
ោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ ទកើត រេិ្ធ រដឋា្ននតេតីបកសួងយុតតេិធ្ ៌អ្មដ្យ
ថ្្កដ់រឹកនា ំ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ្ក
ោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្
ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូលមដ្យឥតខកខបប
ចំនួន៥៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី២៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមេលីអនុេញ្្េ្ីពីបត្យា-
ប័នរវាងរាជរដ្្ភិោលដនព្ពះរាជាណាច្កកម្ពុជានិងរដ្្-
ភិោលដនសាធារណរែ្ឋោរារំង។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ មានមោលបំណងមដើ្្តីមលើក
ក្្ពស់កិច្ចសហបបតិបតតេិោររវាងបបមទសទាងំ ត្ីរក្ុងោរ
បបឆ្ងំឧបកិដឋាក្មា មដ្យមោរ្តា្មោលោរណ៍រដឋាធ្មា-
នុ ញ្ា មរៀងៗែលួន អធិបមតយ្យភា្ ស្ភា្ និងផលបបមោ-
ជនម៍ៅវញិមៅ្ក ប្្ទាងំជាខផ្ក្យួននកិច្ចសហបបតិ-
បតតេិោរអនតេរជាតិ ក្ុងោររួ្ ចំខណកោ៉ា ងសក្មាក្ុងបកប-
ែណ្័ចបាបអ់នតេរជាតិ មដើ្្តីបបយុទ្ធបបឆ្ងំទបស់្តេ តឧ់បកិដឋា
ក្មា ល្ងខដនរួ្ មាន៖ ោរជួញដូរ្នុស្ស ជា្ិមសសនសតេតី និង
កុមារ ោរបបយុទ្ធបបឆ្ងំនរឹងមភរវក្មា ោរសមាអែ តបបាក ់និង
ហិរ ញ្ា ប្ទានមភរវក្មា និងោរបបឆ្ងំអមំ ើ្្ុករលួយ។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ ផតេល់ស្រសំខាន ់និងអតថាបបមោ-
ជនដ៍ល់គូភាគតីក្ុងោរបមងកាើតឱ្យមាននូវបកបែណ្័ចបាប ់មដើ្្តី
ខស្វងរកជនមលមាើស ខដលទា្ទារឱ្យមានកិច្ចសហបបតិបតតេិ-

ឯកឧតតេ្ សុរឹ្ ោ ដរឹកនាបំនតេស្យ័បបជំុមលើកទតី៦ ប រ្ឹទ្ធសភានតីតិោលទតី៤

ពពឹេ្ធសភាបន្តសម័យពបជុំទ�ើកេី៦ ទ�ើម្ពីិនិត្យ និងឱ្យទោប�់
ទ�ើទសចក្តីពរាងចបាប់ចំនួន៥
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ោរក្ុងបកបែណ្័អនតេរជាតិ ក្ុងវស័ិយប្ហមាទណ្។
មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ បតរូវបានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណា-

ចបកក្្ពុជា អនុ្ត័យល់ប្្ជាមលើកដំបូងចំនួន១១២
សំម�ងននចំនួនសមាជិករដឋាសភាទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី៦ 
ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័បបជំុរដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិ-
ោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ ទកើត រេិ្ធ រដឋា្ននតេតីបកសួងយុតតេធិ្ ៌អ្មដ្យ
ថ្្កដ់រឹកនា ំ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ្ក
ោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្
ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូលមដ្យឥតខកខបប
ចំនួន៥៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី៣៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេលីេន្ិេញ្្េ្ីពីការជួយ
ោ្្េៅេិញេៅមកដផនេកច្បាប់កនេពុងេិេ័យព្ពហ្មទណ្ឌរវាងព្ពះ-
រាជាណាចព្កកម្ពុជានិងេហព័ន្រេុ្សពុី។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ តាកខ់តងម�ើងមានមោលបំណង
្បងរឹង្ូលដ្ឋា នចបាបន់នោរផតេល់ោរជួយ�ោ្មៅវញិមៅ្ក
ក្ុងវស័ិយប្ហមាទណ្ មលើកក្្ពស់កិច្ចសហបបតិបតតេិោររវាង
ប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា និងសហ្ន័្ធរុស្ុសតី មដ្យឈរមលើ
មោលោរណ៍មោរ្នូវអធិបមតយ្យភា្ ស្ភា្ សុចរតិ
ភា្ខដនដតី ្ និមបជៀតខបជកកិច្ចោរនផ្ទក្ុង និងផលបបមោជន៍
ោ្មៅវញិមៅ្ក ប្្ទាងំជាខផ្ក្យួននកិច្ចសហបបតិ-
បតតេិោរអនតេរជាតិ ក្ុងោររួ្ ចំខណកោ៉ា ងសក្មាក្ុងបកប-
ែណ្័ចបាបអ់នតេរជាតិ មដើ្្តីបបយុទ្ធបបឆ្ងំទបស់្កា តប់ទឧ-
បកិដឋាក្មា្លងខដន រួ្ មាន ោរជួញដូរ្នុស្ស ជា្ិមសសនសតេតី 

និងកុមារ អមំ ើ្្ុករលួយ ោរបបយុទ្ធបបឆ្ងំនរឹងអំម ើ្មភរវ-
ក្មា និងោរសមាអែ តបបាក ់និងហិរ ញ្ា ប្ទានមភរវក្មា ជាអាទិ៍៖
មដ្យអនុមោ្តា្ចបាបជ់ាតិរបស់គូភាគតី និងមោរ្មោល-
ោរណ៍ននចបាបអ់នតេរជាតិ។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ ផតេល់ស្រសំខាន ់និងអតថាបបមោ-
ជនដ៍ល់គូភាគតីក្ុងោរបមងកាើតឱ្យមានបកបែណ្័គតិយុតតេ
សបមាបប់្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា និងសហ្ន័្ធរុស្ុសតី ក្ុងោរ
មធ្វើសំមណើ  និងអនុវតតេនសំ៍មណើ សំុជំនួយមៅវញិមៅ្កខផក្
ចបាបក់្ុងវស័ិយប្ហមាទណ្ មដើ្្តីជួយ�ដល់ោរមសុតីបអមងកាត
និងនតីតិវធិតីតុោោររបស់ភាគតីនតី្យួៗ មហើយមានវសិ្ល-
ភា្ជំនួយខផក្ចបាបក់្ុងវស័ិយប្ហមាទណ្។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ បតរូវបានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណា-
ចបកក្្ពុជា អនុ្ត័យល់ប្្ជាមលើកដំបូងចំនួន១១២
សំម�ងននចំនួនសមាជិករដឋាសភាទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី៦ 
ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័បបជំុរដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិ-
ោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ ទកើត រេិ្ធ រដឋា្ននតេតីបកសួងយុតតេិធ្ ៌អ្មដ្យ
ថ្្កដ់រឹកនា ំ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ្ក
ោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្
ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូលមដ្យឥតខកខបប
ចំនួន៥៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី៤៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេលីអនុេញ្្មីណាមា៉្តា
េ្ីពីោរត។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ មានមោលបំណងមដើ្្តីោរោរ

ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ប៊ុនមឈឿន ម�ើងអានរបាយោរណ៍ ឯកឧតតេ្ មកើត រទិ្ធ ម�ើងោរោរមសចកដេតីបោងចបាប់
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សុែភា្្នុស្ស ោោំរបរសិ្ថា ន ត្ីោរបម ្្ចញ ោរស្យ-
ភាយបារត និងសមាសធាតុបារត ខដលបងកាម�ើងមដ្យ
សក្មាភា្របស់្នុស្ស។ បារតបតរូវបានចាតទុ់កជាស្រធាតុ
គតី្តីមបោរះថ្្កខ់ដលមានកប្តិ្ុលែ្ពស់្និងាយបំខបក
ធាតុ និងផ្ល ស់ទតីបានចមាងៃ យឆ្ងៃ យ មហើយអាចបងកាហានិភយ័
ែ្ពស់ដល់សុែភា្្នុស្ស រួ្ មាន៖ ោរបងកាផលប៉ារះោល់មលើ
បប្ន័្ធបបស្ទ បប្ន័្ធភា្សំុ្ និងោររ តីកលូតោស់របស់
ទារកក្ុងនផ្ទ ប្្ទាងំបងកាជំងឺ្ហារ តីក និងជំងឺរា ំុ នរ ៉ាមផ្សង
មទៀត។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ នរឹងផតេល់ជំនួយបមច្ចកមទស ជំនួយ
ហិរ ញ្ា វតថាុ្តីបបមទសអភវិឌ្ឍន ៍និងអង្គោរអនតេរជាតិោក់្ ន័្ធ
សបមាបោ់រអនុវតតេវធិានចាបំាចខ់ដលប ញ្ា តតេិមៅក្ុងអនុសញ្ញា
មនរះ និងបានរួ្ ចខំណកបមំ្ញបខនថា្ដល់ោរអនុវតតេអនុ-
សញ្ញា ្ហុភាគតីក្ុងវស័ិយោោំរបរសិ្ថា ន ខដលប្រះរាជាណា-
ចបកក្្ពុជាបានចូលជាភាគតី ប្្ទាងំបានរួ្ ចំខណកក្ុង
ោរអនុវតតេយុទ្ធស្នសតេចតុមោណដំណាកោ់លទតី៤ របស់
រាជរដ្ឋា ភបិាល មោលនមោបាយោតប់នថាយភា្បកតីបក មលើក
ក្្ពស់កិច្ចោោំរបរសិ្ថា នសំមៅមឆ្្ព រះមៅសមប្ចបាននូវោរ
អភវិឌ្ឍបបមទសបបកបមដ្យចតីរភា្។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះតាកខ់តងម�ើងមាន២មាបតា បតរូវ
បានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជាអនុ្ត័យល់ប្្
ជាមលើកដំបូងចំនួន១១០សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភា
ទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី៦ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័បបជំុ
រដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ សាយ សអំា� ់រដឋ្ា ននតេតីបកសួងបរសិ្ថា ន អ្
មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ

្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។
អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្

ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូលមដ្យឥតខកខបប
ចំនួន៥៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល។

រេបៀបវារៈទី៥៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាបេ់្ីពីការអនុម័តយលព់្ពមេលីេិេសាធនកម្មពិធីសារ-
ម៉ុងេរេអាល់េ្ីពីសារធាតុបរំផល្ញព្េទាប់អូហ្សូន។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ នរឹងរួ្ ចំខណកក្ុងោរអនុវតតេយុទ្ធ-
ស្នសតេចតុមោណដំណាកោ់លទតី៤របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល 
មោលនមោបាយោតប់នថាយភា្បកតីបក មលើកក្្ពស់កិច្ច
ោោំរបរសិ្ថា ន ម្លើយតបមៅនរឹងោរខបបបបរួលអាោសធាតុ 
និងអភរិក្សធនធានធ្មាជាតិ សំមៅមឆ្្ព រះមៅសមប្ចបាននូវ
ោរអភវិឌ្ឍបបមទសបបកបមដ្យនិរនតេរភា្។

មសចកតេតីបោងចបាបម់នរះតាកខ់តងម�ើងមាន២មាបតា បតរូវ
បានរដឋាសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជាអនុ្ត័យល់ប្្
ជាមលើកដំបូងចំនួន១១១សំម�ង ននចំនួនសមាជិករដឋាសភា
ទាងំ្ូល ោល្តីន្ងៃទតី៦ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ នាស្យ័បបជំុ
រដឋាសភាមលើកទតី៥ នតីតិោលទតី៦។

ឯកឧតតេ្ សាយ សអំា� ់រដឋ្ា ននតេតីបកសួងបរសិ្ថា ន អ្
មដ្យថ្្កដ់រឹកនា ំ្ ននតេតីជានែ់្ពស់ និង្ននតេតីជំនាញ បានអម ជ្ ើញ
្កោរោរមសចកតេតីបោងចបាបម់នរះ។

អង្គបបជំុប រ្ឹទ្ធសភាបាន្ិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ឯកភា្
ទាងំបសរងមលើមសចកតេតីបោងចបាបទ់ាងំ្ូល មដ្យឥតខកខបប
ចំនួន៥៦សំម�ង ននចំនួនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាទាងំ្ូល៕

(អតថាបទ៖មទ្ ្ករា រូបភា្៖គង ោ៉ា រ តីន)

ឯកឧតតេ្ ្៉ាុង ឫទ្ធតី ម�ើងអានរបាយោរណ៍

ឯកឧតតេ្ ស្យ សំអាល់ ម�ើងោរោរមសចកដេតីបោងចបាប់



សកម្មភាពថ្នា កដ់ឹកនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
21

សកមមែភាពថ្្ក�់ឹកនាពំពឹេ្ធសភាជួបសទំណះសណំា�ជាមួយនឹង
ពបជាព�រ�្ឋ និងចូ�រមួពិធីទ្្ងៗ

2នាប្រឹកន្ងៃទតី២៩ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ សម្តេចវបិុល

មសនាភកតេតី សាយ ឈុ ំបបធានប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណា-

ចបកក្្ពុជា បានអម ជ្ ើញជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែ

ទុកខា្ននតេតី កងកមាល ងំនគរបាលប៉ាុសតេិ៍ កងកមាល ងំបបជាោរោរ 

យុវជន យុវនារ តី អាជាញា ធរសងាកា តស់្កសំ់មៅ ែណ្ដមងាកា  

រាជធានតីភ្មំ្ញ។

2នារមសៀលន្ងៃទតី៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ សម្តេចវបិុល

មសនាភកតេតី សាយ ឈុ ំបប្ុែរដឋាសដេតីទតី ននប្រះរាជាណាចបក

ក្្ពុជា បានអម ជ្ ើញទទួលប្រះរាជដំមណើ រោងនិវតតេន៍

របស់ប្រះករុណាប្រះបាទសម្ដេចប្រះបរ្នា្ នទោត្ដម 

សហីមុន ីប្រះ្ហាក្សបត ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា និង

សម្តេចប្រះ្ហាក្សបតតី ប្រះវររាជមាតាជាតិខែមារ ប្រះអង្គ

មសតេចោង ត្ីទតីបករងមប៉ាោងំ ននស្ធារណរដឋាបបជាមានិតចិន

្កោនម់ាតុបបមទសវញិ មៅអាោសោនដ្ឋា នអនតេរជាតិ

ភ្មំ្ញ។

2នារមសៀលន្ងៃទតី១៩ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ សម្តេច

វបិុលមសនាភកតេតី សាយ ឈុ ំបបធានប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជា-

ណាចបកក្្ពុជា បានអម ជ្ ើញចូលរួ្ រខំលកទុកខាជា្យួនរឹង

បករ្បគរួស្រស្ឧបាសិោ អ៊ួង មិ មៅវតតេប្រះធាតុ សងាកា ត់

រលួស ែណ្ដមងាកា  រាជធានតីភ្មំ្ញ។
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សកមមែភាពថ្្ក�់ឹកនាពំពឹេ្ធសភាជួបសទំណះសណំា�ជាមួយនឹង
ពបជាព�រ�្ឋ និងចូ�រមួពិធីទ្្ងៗ

2នារមសៀលន្ងៃទតី៨ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្

កិតតេិសង្គហបណិ្ត ទេព ងន អនុបបធានទតី២ប រ្ឹទ្ធសភា 

បានអម ជ្ ើញដរឹកនាគំណៈបបតិភូប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណា-

ចបកក្្ពុជា ថ្្វ យកប្ងផ្កា  និងមោរ្ប្រះវញិ្ញា ណកខាន្ធប្រះ-

បរ្រតនមោដឋា ក្ុងឱោសទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩វចិ្ិោ 

និងទិវាកំមណើ តននកងមោធ្លមែ្ភូ្និ្ទ ឆ្្២ំ០២០ 

មៅប្រះ្ណ្បត្កាល់ប្រះបរ្រូប ជិតវមិានឯករាជ្យ រាជធានតី
ភ្មំ្ញ។

2នារមសៀលន្ងៃទតី៨ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្

កិតតេិសង្គហបណិ្ត ទេព ងន អនុបបធានទតី២ប រ្ឹទ្ធសភា 

បានអម ជ្ ើញដរឹកនាគំណៈបបតិភូប រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណា-

ចបកក្្ពុជា ដ្កក់ប្ងផ្កា  និងមោរ្វញិ្ញា ណកខាន្ធបុ្្វោរ តីជន 

មៅវមិានឯករាជ្យ រាជធានតីភ្មំ្ញ ក្ុងឱោសទិវាបុណ្យ

ឯករាជ្យជាតិ ៩វចិ្ិោ និងទិវាកំមណើ តននកងមោធ្ល-

មែ្ភូ្និ្ទ ឆ្្២ំ០២០។

2នាប្រឹកន្ងៃទតី១៥ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្កិតតេិ-

សង្គហបណិ្ត ទេព ងន អនុបបធានទតី២ប រ្ឹទ្ធសភាបាន

អម ជ្ ើញចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីបុណ្យទកខាិណានុប្ទាន និងរាបប់ាបត

ប្រះសង្ឃ១០៨អង្គ មដើ្្តីឧទ្ទសិ្ហាកុសលផលបុណ្យ

ជូនដល់ដួងវញិ្ញា ណកខាន្ធសម្តេចអគ្្គ ហាធ្មាមោធិស្ល 

ជា សុមី អតតីតបបធានប រ្ឹទ្ធសភា និងមោកជំទាវ មញ៉ាម

ទសឿន ជា សុមី ប្្ទាងំញាតោទាងំបបាំ្ តីរសនាដេ ន មៅ

ភូ្កិខនលងមបរៅ �ំុបកមៅ បសរកកំចាយមារ មែតតេនប្ខវង៕



សកម្មភាពគណៈកម្មការ23
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ពករុមសរាជិកាពពឹេ្ធសភាមចកអំទណាយ��ព់�រ�្ឋងាយរងទពរះ 
៥០ពគរួសារ ទៅឃុនំីទពជ ពសរុកកំពង់សាវា យ ទខត្តកំពង់ធំ

មោកជំទាវ រាន សអំាន បបធានបករ្សមាជិោប្រឹទ្ធ-
សភា និងជាបបធានគណៈក្មាោរទតី៨ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ
នាយំកអមំណាយខចកជូនដល់បបជា្លរដឋារងមបោរះមដ្យ
ទរឹកជំនន ់បបជា្លរដឋាបកតីបក ចាស់ជរា  និងជន្ិោរចំនួន
៥០បគរួស្រ និងបបជាោរោរ បបធានភូ្ ិសមាជិកភូ្ ចិំនួន
៦១នាក ់មៅ�ំុនតីម្ជ បសរកកំ្ងស់្្វ យ មែតតេកំ្ ងធ់ំ នា
ន្ងៃទតី២៤ ខែតុោ ឆ្្ ំ២០២០។

មោកជំទាវ រាន សអំាន បាននានូំវោរស្កសួរសុែ-
ទុកខា ត្ីសំណាកថ្់្កដ់រឹកនាបំ រ្ឹទ្ធសភា ខដលមផញាើសួរសុែទុកខា
បបកបមដ្យ្មនាសម ្្ចតនាអាណិតបសឡាញ់ខចករខំលក
នូវោរលំបាកជា្យួនរឹងបបជា្លរដឋា។ មោកជំទាវបានផ្តេ ំ
មផញាើដល់បបជា្លរដឋា បតរូវបបរងបបយត្័កូនមៅតូចៗ កំុបខណតេ ត
បមណាតេ យឱ្យមលងទរឹក ្ តីមបោរះអាចបណាតេ លឱ្យបាតប់ងជ់តីវតិ
មដ្យស្រលងទ់រឹកបាន។ ដូចមនរះបតរូវោរោរ្ួកមគឱ្យបាន
លអែមជៀសវាងមានវបិ្ដិស្រ តីមៅម្លបាតប់ងស់មាជិក
បគរួស្រមដ្យស្រោរមធ្វសបបខហស។

មោកជំទាវបានផ្តេ បំនតេមទៀតថ្ បតរូវគិតគូរយកចិតតេទុក

ដ្កខ់្ទាសុំែភា្ឱ្យបានលអែ និងរកសាអនា្យ័មបោរះសុែ-
ភា្ជាកតាតេ ច្្ង មដ្យបតរូវបរមិភាគទរឹកដ្ំ្ អែិនលអែ មដើ្្តី
ោរោរកំុឱ្យមកើតមានជំងឺរាគរូស ឬជំងឺដងាកា តម់ផ្សងៗខដល
មធ្វើឱ្យខាតបងម់្លមវោ និង្វោិក្ុងោរ្យាបាលជំងឺ។

មោកជំទាវ រាន សអំាន បានអំោវនាវដល់អាជាញា ធរ 
និងបងបអែូនបបជា្លរដឋាទាងំអស់បតរូវរួ្ ោ្ ចូលរួ្ បងាកា រ 
ទបស់្តេ តោ់រ្លងរ តីករាលដ្លននជំងឺកូវ តីដ-១៩ មធ្វើោ៉ា ងណា
កំុឱ្យមៅក្ុងភូ្ រិបស់មយើងមានអ្ក្លងជំងឺកូវ តីដ-១៩ មដ្យ
បតរូវអនុវតតេតា្ោរខណនារំបស់បកសួងសុខាភបិាល។ 

អមំណាយខដលខចកជូនបបជា្លរដឋាងាយរងមបោរះនា
ឱោសមនារះ គឺក្ុង្យួបគរួស្រៗទទួលបានអងការ២៥គតី�ូ-
បោ្ ្តី១មកស បតតីែកំប៉ាុង១យួរ ទរឹកបតតីទរឹកសុតីអុតីវ១យួរ បកមា
១ ស្ប៊ូ១ដំុ ទរឹកបរសុិទឋា១មកស និង្វោិចំនួន៣្ុនឺមរៀល 
និងបបជាោរោរ បបធានភូ្ ិសមាជិកភូ្ចិំនួន៧២នាក ់
មដ្យក្ុងម្ាក់ៗ ទទួលបានស្រុង១ និង្វោិ៣្ុនឺមរៀល៕

(អតថាបទ និងរូបភា្៖ នុត សច្ចៈ)

មោកជំទាវ មាន សំអាន សំមណារះសំណាលជា្យួបបជា្លរដឋារងមបោរះមដ្យទរឹកជំននម់ៅបសរកកំ្ងស់្្វ យ មែតតេកំ្ងធ់ំ

បបជា្លរដឋារងមបោរះមដ្យទរឹកជំនន ់និងបបជាោរោរ�ុំ ្កទទួលអមំណាយ
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គណៈកមមែការទាងំ១០ពពឹេ្ធសភាច�ូរមួកិច្ចពបជុំនានា

2ឯកឧតតេ្ ជា ទជ�្ឋ បបធានគណៈក្មាោរទតី២
ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញដរឹកនា៖ំ

-កិច្ចបបជំុបករ្សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាបបចាភំូ្ ភិាគទតី១ 
(រាជធានតីភ្មំ្ញ) មដើ្្តីខណនាអំំ្ តីោរងារសំខាន់ៗ  និង
ឯកស្រោក់្ ន័្ធមផ្សងៗក្ុងោរមបតៀ្មរៀបចមំវទិោរបស់
បករ្សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាបបចាភំូ្ ភិាគទតី១ មៅែណ្ខសនសុែ 
រាជធានតីភ្មំ្ញនាម្លខាង្ុែ នាន្ងៃទតី២៦ ខែតុោ ឆ្្ំ
២០២០ មៅវមិានប រ្ឹទ្ធសភា។

-កិច្ចបបជំុ្ិនិត្យ និង្ិភាកសាមលើគមបមាងខបងខចកក ្្ចប់
្វោិបបចាឆ្ំ្២ំ០២១ របស់ប រ្ឹទ្ធសភា នាន្ងៃទតី៤ ខែវចិ្ិោ 
ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជំុ្ិមសស វមិានប រ្ឹទ្ធសភា។

-កិច្ចបបជំុសតេតី្តី ោរមបតៀ្ោរងារមដើ្្តីចូលរួ្ ្ហាសន្ិ-
បាតបបចាឆ្ំ្ ំននបណាតេ ញបក្សតីលធ្ស៌មាជិកសភាមបបើ

ភាស្បារាងំ តា្បប្ន័្ធវ តីមដអូ នាន្ងៃទតី១៣ ខែវចិ្ិោ ឆ្្ំ
២០២០  មៅស្លបបជំុ្ិមសស វមិានប រ្ឹទ្ធសភា។

-គណៈបបតិភបូ រ្ឹទ្ធសភា ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា 
ចូលរួ្ ្ហាសន្ិបាតបបចាឆ្ំ្នំនបណាតេ ញបក្សតីលធ្៌
សមាជិកសភាមបបើភាស្បារាងំ តា្បប្ន័្ធវ តីមដអូ ខដលផសាយ
មចញ ត្ីមែតតេ Quebec បបមទសោណាដ្ នាយបន់ ង្ៃទតី១៦ 
និងទតី១៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជុំ្ិមសស
វមិានប រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុបករ្សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាបបចាភំូ្ ភិាគ
ទតី១ (រាជធានតីភ្មំ្ញ)សតេតី្តី ោរមរៀបចំឯកស្រសំខាន់ៗ នានា 
មដើ្្តីមបតៀ្មរៀបចមំធ្វើមវទិោរបស់បករ្សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភា
បបចាភំូ្ ភិាគទតី១ មៅែណ្ខសនសុែ រាជធានតីភ្មំ្ញ 
នាម្លខាង្ុែ នាន្ងៃទតី១៨ ខែវចិិ្ោ ឆ្្២ំ០២០ មៅ
ស្លបបជុំគណៈក្មាោរទតី២ប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតេ្បណិ្ត ម៉ាុង ឫេ្ធី បបធានគណៈក្មាោរ
ទតី៣ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញដរឹកនា៖ំ

-កិច្ចបបជំុរវាងគណៈក្មាោរទតី៣ប រ្ឹទ្ធសភាជា្យួនរឹង
តំណាងរាជរដ្ឋា ភបិាល ដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេ្ ជិន ប៊ុនស៊ាន 
មទសរដឋា្ននតេតីទទួលបន្ទុកមបសកក្មា្ិមសស និងជាអនុ-
បបធានបករ្បបរឹកសាអភវិឌ្ឍនក៍្្ពុជា មដើ្្ត្ី ិនិត្យសិកសាមលើ
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មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើកិច្ចប្្-
មប្ៀងសតេតី្តី ោរវនិមិោគមបោ្កិច្ចប្្មប្ៀងបកបែណ្័ 
សតេតី្តី សហបបតិបតតេិោរមសដឋាកិច្ចទូលំទូោយរវាងសមាគ្
បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍និងស្ធារណរដឋាឥណ្ា និងមសចកតេតី
បោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើកិច្ចប្្មប្ៀង 
សតេតី្តីោរវនិមិោគរវាងបណាតេ រដឋាសមាជិកននសមាគ្បបជា-
ជាតិអាសុតីអាមគយ្ ៍និងរដ្ឋា ភបិាលននតំបនរ់ដឋាបាល្ិមសស
ហុងកុង ននស្ធារណរដឋាបបជាមានិតចិន នាន្ងៃទតី៥ ខែវចិ្ិោ 
ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជំុគណៈក្មាោរទតី៣ប រ្ឹទ្ធសភា។

-កិច្ចបបជំុនផ្ទក្ុងគណៈក្មាោរទតី៣ប រ្ឹទ្ធសភា នាន្ងៃទតី៥ 
ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជុំគណៈក្មាោរទតី៣
ប រ្ឹទ្ធសភា មដើ្្ត្ី ិនិត្យ្ិភាកសាមលើ៖ 

១-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
កិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី ោរវនិិមោគមបោ្កិច្ចប្្-
មប្ៀងបកបែណ្័សតេតី្តី សហបបតិបតតេិោរមសដឋាកិច្ច
ទូលំទូោយរវាងសមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍
និងស្ធារណរដឋាឥណ្ា

២-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
កិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី ោរវនិិមោគរវាងបណាតេ រដឋា
សមាជិកននសមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍និង
រដ្ឋា ភបិាលននតំបនរ់ដឋាបាល្ិមសសហុងកុង នន
ស្ធារណរដឋាបបជាមានិតចិន។

2ឯកឧតតេ្ សខុ ឥសាន បបធានគណៈក្មាោរ
ទតី៤ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញដរឹកនា៖ំ

-កិច្ចបបជំុនផ្ទក្ុងគណៈក្មាោរទតី៤ប រ្ឹទ្ធសភា និង្ននដេតី
ជំនាញននអគ្គនាយកដ្ឋា នបស្វបជាវ នាន្ងៃទតី៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្ំ
២០២០ មៅស្លបបជំុគណៈក្មាោរទតី៤ប រ្ឹទ្ធសភា មដើ្្តី
្ិនិត្យ្ិភាកសាមលើមសចកតេតីបោងចបាបច់ំនួន២គឺ៖ 

១-មសចកដេតីបោងចបាបស់ដេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រែណ្សតីមា និងមបារះបមងា្គ លប្ំខដនមោក
រវាងប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា និងស្ធារណរដឋា
សង្គ្និយ្មវៀតណា្

២-មសចកដេតីបោងចបាបស់ដេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
សន្ធិសញ្ញា សដេតី្តី ោរហា្ឃាតអ់ាវុធនុយមកលខអរ៊។

-កិច្ចបបជំុរវាងគណៈក្មាោរប រ្ឹទ្ធសភាជា្យួនរឹងតំណាង
រាជរដ្ឋា ភបិាល ដរឹកនាមំដ្យសម្ដេច្ិជយ័មសនា ទេៀ បាញ ់
ឧបនាយករដឋា្ននដេតី រដឋា្ននដេតីបកសួងោរោរជាតិ និងឯកឧតតេ្
វ៉ា  គឹមហុង មទសរដឋា្ននដេតីទទួលបន្ទុកកិច្ចោរប្ំខដន និង
ជាបបធានគណៈកមាមា ធិោរចប្ររះកិច្ចោរប្ំខដន និងសហ-
ោរ តី នាន្ងៃទតី៦ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លសិោខា ស្ោ
ខាងមជើងប រ្ឹទ្ធសភា មដើ្្ត្ី ិនិត្យសិកសាមលើមសចកតេតីបោងចបាប់
ចំនួន២គឺ៖ 

១-មសចកដេតីបោងចបាបស់ដេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រែណ្សតីមា និងមបារះបមងា្គ លប្ំខដនមោក
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រវាងប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា និងស្ធារណរដឋា

សង្គ្និយ្មវៀតណា្

២-មសចកដេតីបោងចបាបស់ដេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
សន្ធិសញ្ញា សដេតី្តី ោរហា្ឃាតអ់ាវុធនុយមកលខអរ៊។

2មោកជំទាវ េី បូោ៉ា សុ ីបបធានគណៈក្មាោរទតី៥

ប រ្ឹទ្ធសភាបាន៖

-អនុញ្ញា តឱ្យកញ្ញា  ទសាម មុនីចនិា្ត  និស្សតិឆ្្ទំតី៣ នន

សកលវទិយាល័យភូ្ និ្ទនតីតិស្នសតេ និងវទិយាស្នសតេមសដឋាកិច្ច 

និងជាក្មាសិកសាោរ តី មៅក្ុងោរោិល័យនហ្វងកូ់ហ្វូនតី នន

អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា ចូលជួបសខ្តេងោរគួរស្ 

និងជបមាបោ នាន្ងៃទតី២២ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ មៅវមិាន

ប រ្ឹទ្ធសភា។ 

-ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុនផ្ទក្ុងគណៈក្មាោរទតី៥ប រ្ឹទ្ធសភា មដើ្្តី
បូកសរុបរបាយោរណ៍លទ្ធផលោរងាររបស់គណៈក្មាោរ

បបចាខំែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ្ិនិត្យមសចកតេតីបោងខផនោរបបតិ-

បតតេរិបស់គណៈក្មាោរទតី៥ ឆ្្២ំ០២១ និងបញ្្ហ មផ្សងៗ 

នាន្ងៃទតី២៨ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជុំគណៈ-

ក្មាោរទតី៥ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុនផ្ទក្ុងគណៈក្មាោរទតី៥ប រ្ឹទ្ធសភា មដើ្្តី
បូកសរុបរបាយោរណ៍លទ្ធផលោរងាររបស់គណៈក្មាោរ

បបចាខំែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ្ិនិត្យ និងសមប្ចខផនោរបបតិ-

បតតេរិបស់គណៈក្មាោរទតី៥ ឆ្្២ំ០២១ និងបញ្្ហ មផ្សងៗ 

នាន្ងៃទតី១៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជំុគណៈ-

ក្មាោរទតី៥ប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទតី៥ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជំុ

គណៈក្មាោរទតី៦ប រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតេ្ អ៊ុក ប៊ុនទឈឿន 

បបធានគណៈក្មាោរទតី៦ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញដរឹកនាកំិច្ច

បបជំុបករ្សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភា(បករ្ទតី៣) មដើ្្ត្ី ិនិត្យ្ិភាកសា

មលើ៖

១-មសចកដេតីបោងចបាបស់ដេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រែណ្សតីមា និងមបារះបមងា្គ លប្ំខដនមោក

រវាងប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា និងស្ធារណរដឋា

សង្គ្និយ្មវៀតណា្

២-មសចកដេតីបោងចបាបស់ដេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
សន្ធិសញ្ញា សដេតី្តី ោរហា្ឃាតអ់ាវុធនុយមកលខអរ៊ 

៣-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រទតី្យួ មធ្វើវមិស្ធនក្មាកិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី 

ភា្ជានដគូមសដឋាកិច្ចទូលំទូោយរវាងរដឋាជាសមា-

ជិក សមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍និងជប៉ាុន

៤-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រអនុវតតេក ្្ច បស់នយាទតី១០ មបោ្កិច្ចប្្-
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មប្ៀងបកបែណ្័អាស៊្នសតេតី្តី មសវាក្មា

៥-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
កិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី ោរវនិិមោគមបោ្កិច្ចប្្-

មប្ៀងបកបែណ្័សតេតី្តី សហបបតិបតតេិោរមសដឋាកិច្ច

ទូលំទូោយរវាងសមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍

និងស្ធារណរដឋាឥណ្ា

៦-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
កិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី ោរវនិិមោគរវាងបណាតេ រដឋា

សមាជិកននសមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍និង

រដ្ឋា ភបិាលននតំបនរ់ដឋាបាល្ិមសសហុងកុង នន

ស្ធារណរដឋាបបជាមានិតចិន។

2នាន្ងៃទតី២៣ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុក 

ប៊ុនទឈឿន បបធានគណៈក្មាោរទតី៦ប រ្ឹទ្ធសភា មោកជំទាវ 

រាន សអំាន បបធានគណៈក្មាោរទតី៨ប រ្ឹទ្ធសភា និង

ឯកឧតតេ្ គង់ សាោជ បបធានគណៈក្មាោរទតី៩ប រ្ឹទ្ធសភា 

បានអម ជ្ ើញចូលរួ្ ក្ុងកិច្ចបបជំុសតេតី្តី ោរមរៀបចមំបគឿងឥស្ស-

រយិយសសបមាបប់ំោកជូ់នសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភា មៅោក់

កណាតេ លនតីតោិលទតី៤ មៅស្លបបជុំ្ ិមសស វមិានប រ្ឹទ្ធ-

សភា។

2ឯកឧតតេ្ ម៉ាុម ជឹមហ៊ុយ បបធានគណៈក្មាោរទតី៧

ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញដរឹកនាកំិច្ចបបជំុនផ្ទក្ុងគណៈក្មាោរ

ទតី៧ប រ្ឹទ្ធសភា៖

-នាន្ងៃទតី៦ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជុំគណៈ-

ក្មាោរទតី៧ប រ្ឹទ្ធសភា មដើ្្ត្ី ិនិត្យ និង្ិភាកសាមលើមសចកតេតី
បោងចបាបច់ំនួន២គឺ៖

១-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រទតី្យួ មធ្វើវមិស្ធនក្មាកិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី 

ភា្ជានដគូមសដឋាកិច្ចទូលំទូោយរវាងរដឋាជាសមា-

ជិក សមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍និងជប៉ាុន

២-មសចកដេតីបោងចបាបស់ដេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រែណ្សតីមា និងមបារះបមងា្គ លប្ំខដនមោក

រវាងប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា និងស្ធារណរដឋា

សង្គ្និយ្មវៀតណា្។ 

-មដើ្្តីស្តេ បប់ទបងា្ហ ញសតេតី្តី ខផនោរ្វោិជាតិឆ្្២ំ០២០ 

និងឆ្្២ំ០២១ និងចកខាុវស័ិយឆ្្២ំ០៣០ ប្្ទាងំោរវភិាជន៍

្វោិតា្វស័ិយោក់្ ន័្ធស្តថាកិច្ចរបស់គណៈក្មាោរទតី៧

ប រ្ឹទ្ធសភា នាន្ងៃទតី១៦ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជំុ

គណៈក្មាោរទតី៧ប រ្ឹទ្ធសភា។

-ជា្យួនរឹង្ននតេតីបមច្ចកមទស នននាយកដ្ឋា នបស្វបជាវ

្វោិ មដើ្្តីសិកសាបស្វបជាវមលើមសចកតេតីបោងចបាប ់សតេតី្តី
ហិរ ញ្ា វតថាុសបមាបោ់របគបប់គងឆ្្២ំ០២១ នាន្ងៃទតី១៨ ខែ

វចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជុំគណៈក្មាោរទតី៧ប រ្ឹទ្ធ-

សភា។

-បូកសរុបលទ្ធផលោរងាររបស់គណៈក្មាោរទតី៧ប រ្ឹទ្ធ-

សភាបបចាខំែវចិ្ិោ និងទិសមៅោរងារខែធ្ូ ឆ្្២ំ០២០ 

នាន្ងៃទតី២៥ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជំុគណៈ-

ក្មាោរទតី៧ប រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតេ្ គង់ សាោជ បបធានគណៈក្មាោរទតី៩

ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញដរឹកនាកំិច្ចបបជំុ៖

-នផ្ទកុ្ងគណៈក្មាោរទតី៩ប រ្ឹទ្ធសភា នាន្ងៃទតី៣ និងន្ងៃទតី៦ 

ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបបជំុគណៈក្មាោរទតី៩

ប រ្ឹទ្ធសភា មដើ្្្ិនិត្យ និង្ិភាកសាមលើមសចកតេតីបោងចបាប់

ចំនួន២គឺ៖

១-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រទតី្យួ មធ្វើវមិស្ធនក្មាកិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី 
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ភា្ជានដគូមសដឋាកិច្ចទូលំទូោយរវាងរដឋាជាសមា-

ជិក សមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍និងជប៉ាុន

២.មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រអនុវតតេក ្្ច បស់នយាទតី១០ មបោ្កិច្ចប្្-

មប្ៀងបកបែណ្័អាស៊្នសតេតី្តី មសវាក្មា។

-រវាងគណៈក្មាោរប រ្ឹទ្ធសភាជា្យួនរឹងតំណាងរាជ-

រដ្ឋា ភបិាល នាន្ងៃទតី៦ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លសិោខា -

ស្ោបណាណា ល័យប្រឹទ្ធសភា មដើ្្ត្ី ិនិត្យសិកសាមលើមសចកតេតី
បោងចបាបច់ំនួន២គឺ៖

១-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រទតី្យួ មធ្វើវមិស្ធនក្មាកិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី 

ភា្ជានដគូមសដឋាកិច្ចទូលំទូោយរវាងរដឋាជាសមា-

ជិក សមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍និងជប៉ាុន

២-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រអនុវតតេក ្្ច បស់នយាទតី១០ មបោ្កិច្ចប្្-

មប្ៀងបកបែណ្័អាស៊្នសតេតី្តី មសវាក្មា។

-បករ្សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភា (បករ្ទតី៥) តា្បប្ន័្ធវ តីមដអូ 

នាន្ងៃទតី១០ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មដើ្្ត្ី ិនិត្យ្ិភាកសាមលើ៖

១-មសចកដេតីបោងចបាបស់ដេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រែណ្សតីមា និងមបារះបមងា្គ លប្ំខដនមោក

រវាងប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា និងស្ធារណរដឋា

សង្គ្និយ្មវៀតណា្

២-មសចកដេតីបោងចបាបស់ដេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
សន្ធិសញ្ញា សដេតី្តី ោរហា្ឃាតអ់ាវុធនុយមកលខអរ៊ 

៣-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រទតី្យួ មធ្វើវមិស្ធនក្មាកិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី 

ភា្ជានដគូមសដឋាកិច្ចទូលំទូោយរវាងរដឋាជាសមា-

ជិក សមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍និងជប៉ាុន

៤-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
្ិធតីស្រអនុវតតេក ្្ច បស់នយាទតី១០ មបោ្កិច្ចប្្-

មប្ៀងបកបែណ្័អាស៊្នសតេតី្តី មសវាក្មា

៥-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
កិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី ោរវនិមិោគមបោ្កិច្ចប្្-

មប្ៀងបកបែណ្័សតេតី្តី សហបបតិបតតេិោរមសដឋាកិច្ច

ទូលំទូោយរវាងសមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍

និងស្ធារណរដឋាឥណ្ា

៦-មសចកតេតីបោងចបាបស់តេតី្តី ោរអនុ្ត័យល់ប្្មលើ
កិច្ចប្្មប្ៀងសតេតី្តី ោរវនិិមោគរវាងបណាតេ រដឋា

សមាជិកននសមាគ្បបជាជាតិអាសុតីអាមគ្យ ៍និង

រដ្ឋា ភបិាលននតំបនរ់ដឋាបាល្ិមសសហុងកុង នន

ស្ធារណរដឋាបបជាមានិតចិន។

2នាន្ងៃទតី២០ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ម៉ាម 

ប៊ុននាង បបធានគណៈក្មាោរទតី១០ប្រឹទ្ធសភាបានដរឹកនាំ

កិច្ចបបជំុនផ្ទក្ុងគណៈក្មាោរទតី១០ប រ្ឹទ្ធសភា មដើ្្ត្ី ិនិត្យ

របាយោរណ៍បូកសរុបសក្មាភា្ និងលទ្ធផលោរងារ

បបចាខំែវចិ្ិោ និងមលើកទិសមៅោរងារបនតេ មៅស្លបបជុំ

គណៈក្មាោរទតី១០ប រ្ឹទ្ធសភា៕
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 ការេេួ�រាក្យបណ្តឹ ង

2ក្ុងអំ�ុងខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០មនរះ ប រ្ឹទ្ធសភាបានទទួលោក្យបណតេរឹ ងចំនួន៣ករណតី  មធ្វើលិែិតអនតេរាគ្នម៍ៅ

បកសួង ស្ថា បន័ោក់្ ន័្ធមដើ្្តីមដ្រះបស្យចំនួន៣ករណតី  មធ្វើកំណតប់ងា្ហ ញោក្យបណតេរឹ ងចំនួន៣ករណតី  និងទទួលលិែិត

ម្លើយតប ត្ីោរមដ្រះបស្យោក្យបណតេរឹ ង ត្ីស្ថា បន័ោក់្ ន័្ធចំនួន៤ករណតី  ម្លើយតបមៅមា្ច ស់បណតេរឹ ងចំនួន៣ករណតី  និង

ទទួលឯកស្រោក្យបណតេរឹ ងខដលបកសួង ស្ថា បន័ោក់្ ន័្ធច្លងជូន្កគណៈក្មាោរប រ្ឹទ្ធសភា មដើ្្តីជូនបជាបចំនួន១

ករណតី ៕

សរាជិក សរាជិកាពពឹេ្ធសភាចូ�រមួក្ងុពិធីទ្្ងៗ

2នាន្ងៃទតី២៧ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ យ៉ាង់ 

មសម បបធានគណៈក្មាោរទតី១ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ

ចូលរួ្ បបជំុ្ិភាកសាោរងារមបតៀ្សបមាបចូ់លរួ្ ្ហា-

សន្ិបាតវសិ្្ ញ្ា ននបករ្បបរឹកសាភបិាលមលើកទតី២០៦ របស់

សហភា្អនតេរសភា (IPU) មៅស្លបនា្ទ យបសតី ននវមិាន

រដឋាសភា។

2ឯកឧតតេ្ យ៉ាង់ មសម បបធានគណៈក្មាោរទតី១

ប រ្ឹទ្ធសភា ឯកឧតតេ្ ប៉ាុ� �មឹ អនុបបធានគណៈក្មាោរទតី៤

ប រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតេ្ ឆាយ ែណាណា  មលខាធោិរគណៈ-

ក្មាោរទតី៥ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញចូលរួ្ បបជំុ៖

-្ិភាកសាោរងារមបតៀ្សបមាបចូ់លរួ្ ្ហាសន្ិបាត

វសិ្្ ញ្ា ននបករ្បបរឹកសាភបិាលមលើកទតី២០៦ របស់សហ-

ភា្អនតេរសភា (IPU) នាន្ងៃទតី១ ទតី២ និងន្ងៃទតី៣ ខែវចិ្ិោ 

ឆ្្២ំ០២០ មៅស្លបនា្ទ យបសតី ននវមិានរដឋាសភា។

-បករ្ភូ្សិ្នសតេនមោបាយតំបនអ់ាសុតី-បា៉ា សុតីហ្វិក 

(APG) ខដលមរៀបចមំដ្យសភាននបបមទសហ្វតីលតី្តីន តា្

រយៈបប្ន័្ធវ តីមដអូ Conference នាន្ងៃទតី៣០ ខែតុោ ឆ្្ំ

២០២០ មៅស្លបបជំុមោរះមករ តេិ៍ ននវមិានរដឋាសភា។

 2នាន ង្ៃទតី៦ និងន ង្ៃទតី៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

ជា ទជ�្ឋ បបធានគណៈក្មាោរទតី២ មោកជំទាវ មុំ សណា្ត ប់ 

មលខាធោិរគណៈក្មាោរទតី៨ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញសួរ-

សុែទុកខាមោកជំទាវ ឱ សខុុម សមាជិោគណៈក្មាោរទតី២

ប រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ ុងសបមាក្យាបាលជំងឺ មៅអោរមបរះដូង 

និងសរនសឈា្ នន្ន្ទតីរម្ទ្យប្រះមកតុមាោ រាជធានតី
ភ្មំ្ញ៕
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2ឯកឧតតេ្បណិ្ត ម៉ាុង ឫេ្ធី បបធានគណៈក្មាោរ
ទតី៣ប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖                                       

-ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុកខាក្មាករ មៅភ្-ំ
ខសនដតី បសរកសំមរាង មែតតេកំ្ ងស់្ពឺ នាន្ងៃទតី២៩ ទតី៣០ ខែ
តុោ និងន្ងៃទតី១ ទតី៦ ទតី១៥ ទតី២១ និងន្ងៃទតី២២ ខែវចិ្ិោ 
ឆ្្២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុកខាបបជា្លរដឋា
ខដលបាន្កសបមាកកំស្នតេមៅតំបនក់សិមទសចរណ៍
្៉ាុង ឫទ្ធតីខសនជយ័ មៅភ្ខំសនដតី បសរកសំមរាង មែតតេកំ្ងស់្ពឺ
នាន្ងៃទតី៣០ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុកខាក្មាករ មៅ�ំុ
ខកវផុស បសរកស្ទរឹងហាវ មែតតេប្រះសតីហនុ នាន្ងៃទតី៣១ ខែ
តុោ និងន្ងៃទតី៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ជួបជា្យួនរឹងមោក Yamamoto រួ្ ជា្យួនរឹងសហោរ តី
ជនជាតិជប៉ាុន មដើ្្ត្ី ិភាកសាោរងារអភវិឌ្ឍនទ៍តីោនបបណាំង
រ្យនតេមៅតំបនអ់ភវិឌ្ឍន៍្ ៉ាុង ឫទ្ធតី ខសនជយ័ នាន្ងៃទតី៨ ខែ
វចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។  

-ដរឹកនាបំករ្ោរងារបមច្ចកមទសសំណងចុ់រះ្ិនិត្យម្ើល
ោរងារស្ងសងម់ហដ្ឋា រចនាស្្ពន័្ធ និងជាោរចាបម់ផតេើ្
ស្ងសងលំ់មៅឋានជូនបបជាជនបកតីបក មៅ�ំុតានន បសរក
ស្ទរឹងហាវ មែតតេប្រះសតីហនុ នាន្ងៃទតី១៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ជា្យួនរឹងក្មាករដ្ឫំស្សតីខផអែ្ចំនួន៦០.០០០
មដើ្មៅ�ុខំកវផុស បសរកស្ទរឹងហាវ មែតតេប្រះសតីហនុ នាន្ងៃ
ទតី១៤ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ដរឹកនាបំករ្ោរងារបមច្ចកមទសសំណងចុ់រះ្ិនិត្យម្ើល
ោរងារមរៀបចំទតីតាងំដតីសបមាបស់្ងសងម់រាងចបកផលិត
មបតុងោយមបសច មៅភ្ខំសនដតី បសរកសំមរាង មែតតេកំ្ ងស់្ពឺ
នាន្ងៃទតី១៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ទទួលស្្វ គ្នម៍ភញាៀវជនជាតិជប៉ាុនចំនួន៣រូប អម ជ្ ើញ
្កទស្សនាោរដ្បំខនលសុវតថាភិា្បគិនមៅ មៅតំបនអ់ភ-ិ
វឌ្ឍន ៍្ ៉ាុង ឫទ្ធតីខសនជយ័ បសរកសំមរាង មែតតេកំ្ងស់្ពឺ នាន្ងៃទតី
១៥ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ទទួលជួបជា្យួនរឹងគណៈបបតិជនជាតិកូមរ ៉ា អម ជ្ ើញ
្កទស្សនាសិកសាមឈ្វងយល់ដំណាំកសិក្មាកសិឧសសាហ-
ក្មា បខនល ខផលមឈើ និងដំណាំរួ្ ផ្សំ្ យួចំនួន មៅតំបនអ់ភ-ិ
វឌ្ឍន ៍្៉ាុង ឫទ្ធតីខសនជយ័ បសរកសំមរាង មែតតេកំ្ងស់្ពឺ នាន្ងៃទតី
២២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2នាន្ងៃទតី៣១ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ សខុ 
ឥសាន បបធានគណៈក្មាោរទតី៤ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ
ជួបសំមណរះសំណាលជា្យួនរឹងសមាជិក សមាជិោបករ្
បបរឹកសា�ំុទាងំអស់ននបសរកប្រះមសដេច មៅស្លបបជំុស្ោ
បសរកប្រះមសតេច មែតតេនប្ខវង។

2នាន្ងៃទតី២៤ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ មោកជំទាវ េី 
បូោ៉ា សុ ីបបធានគណៈក្មាោរទតី៥ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ
ជួបសំមណរះសំណាលជា្យួនរឹ្ននតេតីថ្្កដ់រឹកនាបំសរក មដើ្្តី
ោតេ បស់ភា្ោរណ៍ទូមៅ ជា្ិមសសសភា្ោរណ៍សនតេិ-
សុែ សណាតេ បធ្់ាបស់ង្្គ  ជំននទ់រឹកមភលៀង ស្ថា នភា្វវិឌ្ឍន៍
ជំងឺកូវ តីដ-១៩ ជំងឺបគរនឈតីក និងជំងឺបគរនឈា្ មៅបសរក
្ញាឮ មែតតេកណាតេ ល។

សរាជិកសរាជិកាពពឹេ្ធសភាចុះបំទពញការងារទៅតាមបណា្ដ ភូមិភាគទាងំ៨
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2នាន្ងៃទតី១៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុក 
ប៊ុនទឈឿន បបធានគណៈក្មាោរទតី៦ប រ្ឹទ្ធសភាបាន
អម ជ្ ើញជួបសំមណរះសំណាលជា្យួនរឹងបករ្បបរឹកសាបសរក
ត្ូង�មាុ ំមែតតេត្ូង�មាុ ំសតេតី្តី ោរអនុវតតេមោលនមោបាយវ-ិ
្ជ្ឈោរ និងវសិហ្ជ្ឈោរ មៅថ្្កម់បោ្ជាតិ ោរអនុវតតេ
មោលនមោបាយភូ្ -ិ�ំុមានសុវតថាិភា្។

2នាន ង្ៃទតី២៨ ខែតុោ និងន្ងៃទតី១៣ ទតី១៧ និងន្ងៃទតី
២៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតដេ្ ម៉ាុម ជឹមហ៊ុយ បបធាន
គណៈក្មាោរទតី៧ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជួបសំមណរះ-
សំណាល និងសួរសុែទុកខាបករ្បបរឹកសាសងាកា ត ់ក្ុងែណ្
កំបូល និងែណ្ខសនសុែ រាជធានតីភ្មំ្ញ។

2ឯកឧតដេ្ រា៉ា ន់ ទឈឿន អនុបបធានគណៈក្មាោរ
ទតី៧ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖   

-ចូលរួ្ ក្ុងអង្គមវទិោ្ិមបោរះមោបល់ជា្យួនរឹងបបជា-
្លរដឋា អំ ត្ីតប្រូវោរមសវាសង្គ្មៅ្ូលដ្ឋា ន និងសំមណរះ-
សំណាលជា្យួនរឹងចាស់ជរា មៅស្ោសងាកា តដ់មងាកា
ែណ្ដមងាកា  រាជធានតីភ្មំ្ញ នាន្ងៃទតី៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ចូលរួ្ បបជំុជា្យួនរឹងបបធានភូ្ទិាងំ១៣ និងបករ្-
បបរឹកសាសងាកា តទ់រឹកលអែកទ់តី២ ែណ្ទួលមោក រាជធានតីភ្មំ្ញ
មដើ្្ត្ី ិនិត្យលទ្ធផលោរងារខែតុោ និងមលើកទិសមៅោរ-
ងារខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ នាន្ងៃទតី៦ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាលសួរសុែទុកខាបងបអែូនបបជា្លរដឋា
ែ្វរះខាត មានជំងឺ មៅសងាកា តទ់រឹកលអែកទ់តី២ ែណ្ទួលមោក 
រាជធានតីភ្មំ្ញ នាន្ងៃទតី១៨ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2នាន្ងៃទតី២៩ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ មម៉ាន 
សុផីាន ់អនុបបធានគណៈក្មាោរទតី៩ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ
ជួបសំមណរះសំណាលជា្យួនរឹងបករ្បបរឹកសា�ំុ និងសួរ-
សុែទុកខាបបជា្លរដឋាខដលងាយរងមបោរះមដ្យជំងឺកូវ តីដ-
១៩ និងរងមបោរះមដ្យទរឹកជំនន ់មៅបសរកកំ្ងម់រាទិ៍ មែតតេ
ស្្វ យមរៀង។

2ឯកឧតតេ្ មហម ខន អនុបបធានគណៈក្មាោរទតី
១០ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖ 

-ចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីខចកអំមណាយជូនបបជា្លរដឋារងមបោរះ
មដ្យទរឹកជំននច់ំនួន១៧០បគរួស្រ មបោ្អធិបតតីភា្
ឯកឧតតេ្កិតតេិមសដ្ឋា បណិ្ត ឆាយ ថន មទសរដឋា្ននតេតី រដឋា-
្ននតេតីបកសួងខផនោរ មៅភូ្និប្ម ត្េ  �ំុបតោងំគង បសរក
សំមរាងទង មែតតេកំ្ងស់្ពឺ នាន្ងៃទតី២៨ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា និងនាយំកអមំណាយ
ជូនដល់ឯកឧតតេ្ សខុ សុ្ ុន និងឯកឧតតេ្ �យុ ឡា ំ
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ទតីបបរឹកសាសម្តេចវបិុលមសនាភកតេតី សាយ ឈុ ំបបធានប រ្ឹទ្ធ-
សភា ខដលកំ្ ុងសបមាក្យាបាលជំងឺមៅមគហដ្ឋា ន មៅភូ្ ិ
បតោងំមលើក សងាកា តរ់ោធំ បករងចបារ្ន មែតតេកំ្ងស់្ពឺ នា
ន្ងៃទតី១៣ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីខចកអំមណាយជូនបបជាជនរងមបោរះ
មដ្យទរឹកជំននច់ំនួន២៥០បគរួស្រ មបោ្អធិបតតីភា្
ឯកឧតតេ្កិតតេិមសដ្ឋា បណិ្ត ឆាយ ថន មទសរដឋា្ននតេតី រដឋា-
្ននតេតីបកសួងខផនោរ មៅ�ុំវាល្ង ់បសរកឧដុង្គ មែតតេកំ្ងស់្ពឺ
នាន្ងៃទតី១៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ចូលរួ្ រខំលកទុកខាជា្យួនរឹងបករ្បគរួស្រស្មោក 
សាងំ សាន ់សមាជិកបករ្បបរឹកសា�ំុភារ តីមានជយ័ មៅបសរក
បរមសដឋា មែតតេកំ្ងស់្ពឺ នាន្ងៃទតី១៦ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2នាន្ងៃទតី២ ទតី៣ និងន្ងៃទតី៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ 
ឯកឧតតេ្ ណា ំេុំ មលខាធិោរគណៈក្មាោរទតី១ប រ្ឹទ្ធសភា
បានអម ជ្ ើញចុរះសួរសុែទុកខា និងខចកអំមណាយដល់បបជា-
្លរដឋាខដលរងមបោរះមដ្យស្រមបោរះទរឹកជំនន ់មៅមែតតេ
បាតដ់ំបង និងមែតតេមោធិ៍ស្ត។់

2នាន្ងៃទតី១៦ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ គិន 
មណត មលខាធោិរគណៈក្មាោរទតី២ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ
ជាអធិបតតីភា្ក្ុងកិច្ចបបជំុ្ិភាកសាបតរួត្ិនិត្យលទ្ធផល
ោរងារនាម្លកនលងមៅ ជា្ិមសសោរងារ្ិនិត្យប ជ្ តី
មឈាមា រះ និងចុរះមឈាមា រះមបារះមឆ្្តសបមាបឆ្់្២ំ០២០ និងស្តេ ប់
របាយោរណ៍របស់មោកម្�ំុទាងំ៦ ននបសរកមោរះអខណតេ ត
មែតតេតាខកវ អំ្ តីស្ថា នភា្អាោសធាតុ និងបញ្្ហ បបឈ្
នានា។ 

2ឯកឧតតេ្ អន ស៊ុ ំមលខាធិោរគណៈក្មាោរទតី៤
ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីជួបសំមណរះសំណាលសួរសុែទុកខា និង
ខចកអមំណាយជូនបបជា្លរដឋាខដលរងមបោរះមដ្យទរឹក-
ជំនន ់មបោ្អធិបតតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គ្ហា-
មសនាបតតីមតមជា ហ៊ុន មសន នាយករដឋា្ននដេតី ននប្រះរាជា-
ណាចបកក្្ពុជា មៅបសរកអូរមបរៅ និងបសរកមា៉ា ន� មែតតេ
បនា្ទ យមានជយ័ នាន្ងៃទតី២៤ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០។ 

-ចុរះសួរសុែទុកខា និងនាយំកអមំណាយខចកជូនបបជា្ល-
រដឋាខដលរងមបោរះមដ្យទរឹកជំននក់្ុងភូ្ទិាងំ៥ នន�ំុសូភតី 
ចំនួន៥៥បគរួស្រ មៅ�ំុសូភតី បសរកអូរមបរៅ មែតតេបនា្ទ យ-

មានជយ័ នាន្ងៃទតី១៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។  

-ចុរះសួរសុែទុកខា និងនាយំកអមំណាយខចកជូនបបជា្ល-
រដឋាខដលរងមបោរះមដ្យទរឹកជំននក់្ុងសងាកា តទ់ាងំ៣ននបករង
សិរ តីមស្ភណ័ចំនួន៥១បគរួស្រ មៅបករងសិរ តីមស្ភណ័ មែតតេ
បនា្ទ យមានជយ័ នាន្ងៃទតី១៥ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។ 

-ចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីជួបសំមណរះសំណាលសួរសុែទុកខា 
និងនាយំកអំមណាយខចកជូនបងបអែូនបបជា្លរដឋាជួបោរ
លំបាក ចាស់ជរា និង្ិោរភា្ចំនួន៥០បគរួស្រ រស់មៅ
�ុំរលួស និង�ុំស្្វ យមចក មែតតេបនា្ទ យមានជយ័ នាន្ងៃទតី
១៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។
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-ជួបសំមណរះសំណាលសួរសុែទុកខា និងនាយំកអមំណាយ
ខចកជូនបងបអែូនបបជា្លរដឋាជួបោរលំបាកចាស់ជរា និង
ជួបជំននទ់រឹកមភលៀង ចំនួន៥០បគរួស្រ រស់មៅ�ំុភ្មំលៀប 
បសរកប្រះមនបតប្រះ មែតតេបនា្ទ យមានជយ័ នាន្ងៃទតី១៧ ខែ
វចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ គឹម ធា មលខាធិោរគណៈក្មាោរទតី៦
ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖    

-ចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីបុណ្យស្មោក នាង សុងឺ អតតីត
បបធានបករ្បបរឹកសា�ំុមត្ាត បសរកកំ្ងម់រាទិ៍ មែតតេស្្វ យ-
មរៀង នាន្ងៃទតី១៣ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។ 

-ចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីបុណ្យទកខាណិានុប្ទាន និងរាបប់ាបត
ប្រះសង្ឃចំនួន១០៨អង្គ មដើ្្តីឧទ្ទិស្ហាកុសលផលបុណ្យ
ជូនដួងវញិ្ញា ណកខាន្ធសម្តេចអគ្្គ ហាធ្មាមោធិស្ល ជា
សុមី និងមោកជំទាវ មញ៉ាម ទសឿន ជា សុមី មៅ�ុំបកមៅ
បសរកកំចាយមារ មែតតេនប្ខវង នាន្ងៃទតី១៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្ំ
២០២០។

-ចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីដ្មំដើ្មឈើ និងនាយំក្វោិ ប្្ទាងំ
សមាភា រ្យួចំនួនជូនដល់បករ្បគរួស្រមោធិន្ិោរនិវតតេជន
ចំនួន២បគរួស្រ ខដលកំ្ ុងរស់មៅតំបនអ់ភវិឌ្ឍនផ៍្ទរះ៤០០
ែ្ង មៅភូ្ជិតីកដតី �ំុអណតេូ ងបតខបក បសរករមាសខហក មែតតេ
ស្្វ យមរៀង នាន្ងៃទតី១៥ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ ទឈើយ ចាន់ណា មលខាធោិរគណៈ-
ក្មាោរទតី៧ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖

-ជាអធិបតតីភា្ក្ុង្ិធតីបបគល់-ទទួលឧបករណ៍តននតេតីជា
អមំណាយរបស់មោក អិុន ជំទនារ បបធានអង្គោរក្្ពុជា
ននកដេតីសង្ឃរ្ឹ  និងភរោិជូនដល់បករ្យុវជន ស.ស.យ.ក 
មែតតេបនា្ទ យមានជយ័ នាន្ងៃទតី២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ្ិធតីខចកបសរូវ្ូជ និងនាអំំមណាយមបគឿងឧបមភាគ 
បរមិភាគ ្វោិជូនដល់បបជា្លរដឋាខដលរងផលប៉ារះោល់

មដ្យទរឹកជំនន ់ចំនួន១១.០០០បគរួស្រ មៅបសរក្ង្គលបូរ តី 
បសរកប្រះមនបតប្រះ និងបករងសិរ តីមស្ភណ័ មែតតេបនា្ទ យ-
មានជយ័ មបោ្អធិបតតីភា្ឯកឧតដេ្ឧតតេ្មសនតីយឯ៍ក 
ហ៊ុន រា៉ា មណត ម្បញ្ជ ោរកងទ័្ មជើងមោក តំណាង
សម្ដេចអគ្គ្ហាមសនាបតតីមតមជា ហ៊ុន មសន នាយករដឋា-
្ននតេតី ននប្រះរាជាណាចបកក្្ពុជា នាន្ងៃទតី១០ ខែវចិ្ិោ ឆ្្ំ
២០២០។ 

-សួរសុែទុកខា និងខចកអំមណាយជូនបបជា្លរដឋា ខដល
រងផលប៉ារះោល់មដ្យទរឹកជំនន ់មៅបសរក្ង្គលបូរ តី បសរក
អូរមបរៅ បសរកប្រះមនបតប្រះ បសរកស្្វ យមចក បករងមបា៉ា យខប៉ាត
និងបករងសិរ តីមស្ភណ័ មែតតេបនា្ទ យមានជយ័ នាន្ងៃទតី២៩
ទតី៣០ ខែតុោ និងទតី១៤ ទតី១៥ និងន្ងៃទតី១៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្ំ
២០២០។

-ខចកមសៀវមៅកប្ងវញិ្ញា ស្បប�ងសញ្ញា បបត្ធ្យ្
សិកសាទុតិយភូ្ ិមៅវទិយាល័យទាងំអស់ ក្ុងបករងសិរ តីមស្-
ភណ្័ មែតតេបនា្ទ យមានជយ័ នាន្ងៃទតី២១ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។
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2នាន្ងៃទតី៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មោកជំទាវ មុ ំ

សណា្ត ប ់មលខាធិោរគណៈក្មាោរទតី៨ប រ្ឹទ្ធសភាបាន

អម ជ្ ើញចូលរួ្ មវទិោផ្ស្្វផសាយស្រោរោរសតេតី្តី ោរ

រមំោភបោំន និងមបៀតមបៀនផលូវមភទ និងសំមណរះសំណាល

ជា្យួនរឹងជនចាស់ជរា អបអរស្ទរទិវា្នុស្សចាស់ក្្ពុជា 

និងទិវា្នុស្សចាស់អនតេរជាតិ ១ តុោ មៅស្ោសងាកា ត់

ដមងាកា  ែណ្ដមងាកា  រាជធានតីភ្មំ្ញ។

2នាន្ងៃទតី២៩ ខែតុោ និងន្ងៃទតី៧ ទតី៨ ទតី១៣ និង

ន្ងៃទតី១៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ េឹម ្ ន មលខា-

ធិោរគណៈក្មាោរទតី៩ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជួបសំមណរះ-

សំណាល និងសួរសុែទុកខាបបជា្លរដឋាខដលងាយរងមបោរះ

មដ្យជំងឺកូវ តីដ-១៩ និងរងមបោរះមដ្យទរឹកជំនន ់មៅមែតតេ

នប្ខវង។ 

2ឯកឧតតេ្ ឡាន់ ឆន មលខាធិោរគណៈក្មាោរទតី
១០ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖  

-ចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីខចកបសរូវ្ូជ ខដលជាអមំណាយរបស់

សម្តេចអគ្គ្ហាមសនាបតតីមតមជា ហ៊ុន មសន នាយករដឋា-

្ននតេតី និងសម្តេចកិតតេិប រ្ឹទ្ធបណិ្ត ប៊ុន ោ៉ា នី ហ៊ុន មសន 

ជូនដល់បបជាកសិករ ខដលរងផលប៉ារះោល់មដ្យទរឹកជំនន់

មបោ្អធិបតតីភា្ឯកឧតតេ្ ជា សផុាោ៉ា  ឧបនាយរដឋា្ននតេតី
រដឋា្ននតេតីបកសួងមរៀបចំខដនដតី នគរូបនតីយក្មា និងសំណង ់

មៅបសរកបករូចឆ្មា រ និងបសរកត្ូង�មាុ ំមែតតេត្ូង�មាុ ំនាន្ងៃទតី៤ 

ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។ 

-ចុរះសួរសុែទុកខាបបជា្លរដឋាខដលកំ្ុងសបមាក្យា-

បាលជំងឺមៅ្ន្ទតីរម្ទ្យបខងអែកបសរកបករូចឆ្មា រ មៅបសរកបករូច-

ឆ្មា រ មែតតេត្ូង�មាុ ំ នាន្ងៃទតី៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2នាន្ងៃទតី១០-១២ ខែកញ្ញា  ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 

ថុង ចន ់សមាជិកគណៈក្មាោរទតី១ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ

ជួបសំមណរះសំណាល និងស្កសួរសុែទុកខាបបជា្លរដឋា

មៅបសរកបូទុ្ស្គរ បករងមែ្រភូ្និ្ទ មែតតេមោរះកុង។ 

2នាន្ងៃទតី២៤ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ជឹម 

លាែ សមាជិកគណៈក្មាោរទតី១ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ

ជួបសំមណរះសំណាលជា្យួនរឹងបករ្បបរឹកសា�ំុមៅមែតតេ

កំ្ងច់ា្។

2នាន្ងៃទតី៣១ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ពចឹង 

គឹមពស៊ាន សមាជិកគណៈក្មាោរទតី៣ប រ្ឹទ្ធសភាបាន

អម ជ្ ើញជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុកខាមោក ទជៀម

ែុតាថា  ខដលរងមបោរះថ្្កច់រាចរណ៍ បាក់្ អែរឹងមដើ្នដម្្វង

កំ្ុងសបមាក្យាបាលជំងឺមៅមគហដ្ឋា ន មៅបសរកស្ទរឹងបតង ់

មែតតេកំ្ងច់ា្។

2ឯកឧតតេ្ � ីសារ ីសមាជិកគណៈក្មាោរទតី៣

ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖

-ចូលរួ្ រខំលក្រណទុកខាបគរួស្រស្បបជា្លរដឋា មៅ

ភូ្មិបតើយមោរះ សងាកា តម់បតើយមោរះ បករងកំ្ត មែតតេកំ្ត 

នាន្ងៃទតី៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា និងនាយំកអមំណាយ

ខចកជូនមោកបគរូអ្កបគរូ និងសិសសានុសិស្សសរុបចំនួន

១១៥នាក ់មៅភូ្ និប្្លុង �ំុនប្្្ង បសរកទរឹកឈូ មែតតេ

កំ្ត នាន្ងៃទតី១៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាលសួរសុែទុកខា និងនាយំកអមំណាយ

ខចកជូនមោកបគរូ អ្កបគរូ សិសសានុសិស្សចំនួន២៣៥ មៅ

ភូ្បិតោងំសខងកា �ុំបតោងំសខងកា បសរកទរឹកឈូ មែតតេកំ្ត

នាន្ងៃទតី១៨ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ជាគណៈអធិបតតីក្ុង្ិធតីសំមណរះសំណាល និង

សួរសុែទុកខាបគរូបមបងៀនខែមារឥស្ល ្មៅស្លបបជុំគណៈអុតីមាំ

បសរកទរឹកឈូ មែតតេកំ្ត នាន្ងៃទតី២៣ ខែវច្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2នាន្ងៃទតី៣១ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ សត 

ណាឌី សមាជិកគណៈក្មាោរទតី៤ប រ្ឹទ្ធសភា និងឯកឧតតេ្ 

សនួ �ន់ សមាជិកគណៈក្មាោរទតី១០ប រ្ឹទ្ធសភាបាន

អម ជ្ ើញចុរះសួរសុែទុកខា និងនាយំកអមំណាយខចកជូនបបជា-

្លរដឋាបកតីបកចំនួន៤០បគរួស្រ មៅបសរកអង្គរជំុ មែតតេមសៀ្-
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រាប។

2មោកជំទាវ ឃនួ ឃនុឌី សមាជិោគណៈក្មាោរ

ទតី៥ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖

-ដខង្ហអង្គកឋនិទាន្ហាស្្គ្គតីមៅោនវ់តតេកំ្ងស់្្វ យ

មដើ្្តីបប្ូលបច្ចយ័កស្ងស្្ព នមបតុង្លងស្ទរឹងខសនខដល

កំ្ ុងស្ងសងប់ានបបខហលជាង៧៥ភាគរយ មៅភូ្ -ិ

កំ្ ងស់្្វ យ �ំុកំ្ងស់្្វ យ បសរកកំ្ងស់្្វ យ មែតតេកំ្ងធ់ំ 

នាន្ងៃទតី២៥ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០។ 

-ចូលរួ្ បបជំុបូកសរុបលទ្ធផលោរងារបបចាខំែតុោ 

និងមលើកទិសមៅោរងារសបមាបខ់ែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០របស់

មែតតេកំ្ ងធ់ំ មបោ្អធិបតតីភា្ឯកឧតតេ្កិតតេនិតីតមិោសល-

បណិ្ត ងួន ញុ�ិ អនុបបធានទតី១ រដឋាសភា មៅស្ល

បបជំុស្ោមែតតេកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទតី១ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។  

-ចុរះសួរសុែទុកខា នាយំកសមាភា រ និង្វោិ្យួចំនួនជូន

មោក សនឹ សព័្ទ អតតីតបបធានបករ្បបរឹកសាបសរកបារាយណ៍

ខដលកំ្ ុងសបមាក្យាបាលជំងមឺៅភូ្សំិមរាង �ំុបារាយណ៍ 

បសរកបារាយណ៍ មែតតេកំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទតី៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ អ៊ុក គង់ សមាជិកគណៈក្មាោរទតី៦

ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖   

-ជួបសំមណរះសំណាលសួរសុែទុកខា និងនាយំក្វោិ

សមាភា រ្យួចំនួនជូនដល់ឯកឧតតេ្ ឆាត់ ទ�ឿម អតតីត

បបធានបករ្សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាបបចាភំូ្ ភិាគទតី៤ និងជាទតី-

បបរឹកសាសម្តេចវបិុលមសនាភកតេតី សាយ ឈុ ំបបធានប រ្ឹទ្ធ-

សភា ខដលកំ្ុងសបមាក្យាបាលជំងឺមៅមគហដ្ឋា នមៅបុរ តី-

រតនៈ បករងបាតដ់ំបង មែតតេបាតដ់ំបង នាន្ងៃទតី២៣ ខែតុោ 

ឆ្្២ំ០២០។

-ចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីខចកអំមណាយរបស់សម្តេចអគ្្គ ហា-

មសនាបតតីមតមជា ហ៊ុន មសន នាយករដឋា្ននតេតី ននប្រះរាជា-

ណាចបកក្្ពុជា និងសម្តេចកិតិតេប រ្ឹទ្ធបណិ្ត ប៊ុន ោ៉ា នី ហ៊ុន 

មសន ជូនដល់បបជា្លរដឋារងមបោរះមដ្យជំននទ់រឹកមភលៀង 

ចំនួន២.០០០បគរួស្រ ក្ុងបសរកសំ�ូត មែតតេបាតដ់ំបង 

នាន្ងៃទតី៣១ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០។

-ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុកខាមោកបសតី លាង 

សថុ្ែ ីបករ្បបរឹកសា�ំុតាស្ញ និងកូនបសតី២នាក ់ជួប

មបោរះថ្្កច់រាចរណ៍ ខដលកំ្ុងសបមាក្យាបាលជំងមឺៅ

មគហដ្ឋា ន មៅក្ុងភូ្អិនលង់្ ួក �ុំតាស្ញ បសរកសំ�ូត

មែតតេបាតដ់ំបង នាន្ងៃទតី៣១ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០។ 

2នាន្ងៃទតី៣០ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ ពស ី

ទបន សមាជិកគណៈក្មាោរទតី៦ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញចុរះ

ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុកខាជា្យួនរឹងបករ្

បបរឹកសា�ំុ ប្្ទាងំនាយំកសមាភា រ្យួចំនួនខចកជូនបបជា-

្លរដឋាចំនួន១២២នាក ់មៅ�ុំសរឹង្ហ បសរកសំមរាង មែតតេ

តាខកវ។

2ឯកឧតតេ្ ទៅ ឆន សមាជិកគណៈក្មាោរទតី៧

ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖

-ដ្កក់ប្ងផ្កា មោរ្វញិ្ញា ណកខាន្ធស្មោកបសតី អន 

ទអឿយ បបធានបករ្បបរឹកសាបសរកសំមរាង ខដលបានទទួល
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្រណភា្ក្ុងជនាមា យុ៦៩ឆ្្ ំមដ្យមបោរះថ្្កច់រាចរណ៍
មៅមគហដ្ឋា នស្ ភូ្មិោកគរ សងាកា តសំ់មរាង បករងសំមរាង 
មែតតេឧតតេរមានជយ័ នាន្ងៃទតី៣០ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០។

-ចូលរួ្ បបជំុបូកសរុបោរងារខែវចិ្ិោ និងទិសមៅោរងារ
ខែធ្ូ ឆ្្២ំ០២០ ជា្យួបករ្បបរឹកសាបសរក គណៈអភបិាល
បសរក និង្ននតេតីោក់្ ន័្ធ មៅស្ោបសរកបតោងំបបាស្ទ 
មែតតេឧតតេរមានជយ័ នាន្ងៃទតី២២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

-ជួប្ិភាកសាជា្យួនរឹងគណៈក្មាោរស្ងសងស់្ោ
និងប្រះមៅអធិោរវតតេនប្ម ត្េ  មដើ្្ត្ី ិនិត្យោរដ្ឋា នស្ង-
សងស់្ោបឋ្សិកសា និងអនុវទិយាល័យបកបតីមរៀល និង
មបតៀ្មរៀបចំ្ិធតីបុណ្យផ្កា បបាកន់ាម្លខាង្ុែ មៅសងាកា ត់
បកបតីមរៀល បករងមសៀ្រាប មែតតេមសៀ្រាប នាន្ងៃទតី២៣ ខែ
វចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ ទេព យេុ្ធ ីសមាជិកគណៈក្មាោរទតី
៨ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ៖ 

-ជួបសំមណរះសំណាល និងសួរសុែទុកខាជនចាស់ជរា
បកតីបកចំនួន១៧នាក ់អ្កជំងឺចំនួន២នាក ់និងបុណ្យស្
ម្ាក ់មៅភូ្កិំ្ងប់តទបាច និងភូ្ដិំណាកច់មងអែើរ សងាកា ត់
នប្ធំ បករងខកប មែតតេខកប នាន្ងៃទតី៣១ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០។

-ចុរះសួរសុែទុកខាមោក មីុ ជ ីបបធានបករ្បបរឹកសា�ំុ និង
ជាម្�ុំអមងាកា ល បសរកដំណាកច់មងអែើរ មែតតេខកប ខដលមាន
ជំងឺកំ្ុងសបមាកមៅមគហដ្ឋា ន មៅភូ្ អិំម្ង �ុំអមងាកា ល 
បសរកដំណាកច់មងអែើរ មែតតេខកប នាន្ងៃទតី៣១ ខែតុោ ឆ្្ំ

២០២០។
-ជាអធិបតតីភា្ក្ុង្ិធតី្ទិ្ទតីញរ្លរឹកែួបអនុសសាវរ តីយមលើក

ទតី៦៧ ននទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩វចិ្ិោ(១៩៥៣-២០២០)
និងទិវាកំមណើ តកងមោធ្លមែ្រភូ្និ្ទ មៅមែតតេខកប
នាន្ងៃទតី៩ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2ឯកឧតតេ្ សាយ បូរនិ សមាជិកគណៈក្មាោរ
ទតី៨ប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជួបសំមណរះសំណាលជា្យួ
នរឹងបបជា្លរដឋា៖

-មៅភូ្ មិរ ើលមលើ �ុំដូនតតី បសរក្ញាខបកក មែតតេត្ូង�មាុ ំ 
នាន្ងៃទតី៣០ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០។

-មោកបគរូ អ្កបគរូ និងនាយំកអមំណាយរួ្ មាន៖ តុ មរៅអតី
ោតេ រមែៀន និងសមាភា រសបមាបម់កមាងមលង ជូនដល់ស្ោ
្មតតេយ្យសហគ្ន ៍មៅភូ្មិោធិ៍ប រ្ឹកលិច �ុំដូនតតី បសរក
្ញាខបកក មែតតេត្ូង�មាុ ំ នាន្ងៃទតី២២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០។

2នាប្រឹកន្ងៃទតី៣១ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
សនួ �ន ់សមាជិកគណៈក្មាោរទតី១០ប រ្ឹទ្ធសភាបាន
អម ជ្ ើញ្ិនិត្យទតីតាងំផ្ទរះបបជា្លរដឋាទតីទល័បក ខដលបតរូវ
មធ្វើោរស្ងសងផ់្ទរះ្មាតី មៅ�ុមំោកដូង បសរកអង្គរជំុ មែតតេ
មសៀ្រាប។

2នាន្ងៃទតី១៥ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មោកជំទាវ ឯម
្លាមុនី សមាជិោគណៈក្មាោរទតី១០ប រ្ឹទ្ធសភាបាន
អម ជ្ ើញនាយំកអងការ និង្វោិ្យួចំនួន មៅមវរបបមគនប្រះ-
សង្ឃគងម់ៅវតតេប្រះឥន្ទមោស្ និងវតតេប្រះឥន្ទមោសតី មៅ
បករងមសៀ្រាប មែតតេមសៀ្រាប៕
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អគ្គទ�ខាធិការដ្្ឋ នពពឹេ្ធសភាពបជុំបូកសរបុ�េ្ធ្�ការងារពបចាំ
មខតុលា និងកំណតេ់ិសទៅការងារមខែិច្ិកា ឆ្ា២ំ០២០

នាប្រឹកន្ងៃទតី៣ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា ន-

ប រ្ឹទ្ធសភាបានមរៀបចំកិច្ចបបជំុបូកសរុបលទ្ធផលោរងារ

របស់អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប្រឹទ្ធសភាបបចាខំែតុោ និងមលើក

ទិសមៅោរងារសបមាបខ់ែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ មបោ្អធិបតតី-

ភា្ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារេឹ្ធ អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភា មៅ

ស្លសិោខា ស្ោបណាណា ល័យប្រឹទ្ធសភា មដ្យមានោរ

អម ជ្ ើញចូលរួ្ ត្ីថ្្កដ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះអគ្គមលខាធិោរ-

ដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា ចាប់្ តីអនុបបធាននាយកដ្ឋា នម�ើង។

ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារេឹ្ធ អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភា បានបូក-

សរុបលទ្ធផលោរងាររបស់អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា

មដ្យកតស់មា្គ ល់ម�ើញថ្ ខែតុោមនរះ អគ្គមលខាធោិរ-

ដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា មានោរងារ្មាញរឹកមលើ្ុែងារនតីតិក្មា  

មដ្យបានមរៀបចំ និងចាតខ់ចងោរបបជំុគណៈកមាមា ធិោរ-

អចិនននតេយច៍ំនួន២មលើក និងមបើកស្យ័បបជំុមលើកទតី៦ ប រ្ឹទ្ធ-

សភានតីតោិលទតី៤។ ទន្ទរឹ្នរឹងមនរះ អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា ន-

ប រ្ឹទ្ធសភាបានផតេល់មសវាមលើ្ុែងារតា្ដ្នោអនុវតតេចបាប ់

ជូនសមាជិកប រ្ឹទ្ធសភា ចុរះបំម្ញោរងារតា្វស័ិយជា

ស្តថាកិច្ចរបស់គណៈក្មាោរ និងជួបសវនាោរោរងារ

ជា្យួនរឹងបកសួងនានា បានោ៉ា ងលអែបបមសើរ។ ចំមោរះ្ុែ

ងារតំណាង អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភាបានអ្ដំមណើ រ

សមាជិកប រ្ឹទ្ធសភាចុរះតា្្ូលដ្ឋា ន មដើ្្តីសួរសុែទុកខា និង

នាយំកអមំណាយខចកជូនបបជា្លរដឋាខដលរងមបោរះមដ្យ

ជំននទ់រឹកមភលៀង មៅរាជធានតីភ្មំ្ញ និងតា្បណាតេ មែតតេ បករង

នានា។

មដ្យខ�កសបមាប់្ ុែងារអភវិឌ្ឍនស៍្ថា បន័ អគ្គមលខា-

ធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភាបានមរៀបចោំរបណតេុ រះបណាតេ ល មដើ្្តី
បមងកាើនស្តថាភា្ និងជំនាញរបស់្ននតេតីរាជោរសបមាបអ់នុ-

វតតេោរងារោនខ់តលអែបបមសើរ។ ចំមោរះកិច្ចសហបបតិបតតេិោរ

អនតេរជាតិ អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភាបានមកៀរគរនដគូ

ឧបតថា្ភាោបំទជំនួយ្តីបគប់្ ជ្ឈដ្ឋា នជាតិ អនតេរជាតិ សំមៅ

អភវិឌ្ឍធនធាន ្មធយាបាយ និងមហដ្ឋា រចនាស្្ពន័្ធ ជា

្ិមសសយកចិតតេទុកដ្កោ់រចូលរួ្ មវទិោតំបន ់មវទិោអនតេរ-

ជាតិ និងមវទិោមផ្សងៗមទៀត។ មបរៅ្តីមនរះ អគ្គមលខាធិោរ-

ដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភាបនតេសហោរជា្យួនរឹងភាគតីចិន មដើ្្តីអភ-ិ

វឌ្ឍបណាណា ល័យមអ�ិចបតរូនិច និងោរកស្ងមហដ្ឋា រចនា-

ស្័្ពន្ធ និងោរបំោកប់រោិខា រមអ�ិចបតរូនិចជា្យួនរឹងបករ្

ហុ៊ន Huawei។ 

សបមាបខ់ែវចិ្ិោខាង្ុែមនរះ ឯកឧតតេ្អគ្គមលខាធិោរ

ប រ្ឹទ្ធសភា បានកំណតឱ់្យបគបអ់ង្គភា្ចំណុរះអគ្គមលខា-

ធិោដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា បនតេផតេល់មសវាជូនសមាជិក សមាជិោ

ប រ្ឹទ្ធសភាឱ្យបានលអែបបមសើរ  និងបគបប់ជរងមបជាយមលើ្ុែងារ

ទាងំ៥របស់ប រ្ឹទ្ធសភា បបកបមដ្យគុណភា្ បបសិទ្ធភា្

និងទានម់្លមវោ។

មៅក្ុងឱោសមនារះ កម៏ានោរបញ្្ច ំងវ តីមដអូបូកសរុប-

លទ្ធផលោរងាររបស់អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភាបបចាំ

ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ និងោរ្ិភាកសាផ្ល ស់បតេូរបទ្ិមស្ធន៍

ោរងារ បញ្្ហ បបឈ្ និងសំណូ្្រនានា៕

(អតថាបទ៖នុត សច្ចៈ រូបភា្៖គរឹ្ សិទ្ធតី)

ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ ស្រ រឹទ្ធ ដរឹកនាកិំច្ចបបជំុបូកសរុបបបចាខំែតុោ

ទិដឋាភា្កិច្ចបបជំុបូកសរុបលទ្ធផលោរងារបបចាខំែតុោ
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អគ្គទ�ខាធិការដ្្ឋ នពពឹេ្ធសភាបេិែគ្គបណ្តុ ះបណា្ត �ស្តពីី
ភាពជាអ្ក�ឹកនា ំនិងការពគប់ពគង

នារមសៀលន្ងៃចន្ទ ន្ងៃទតី២៦ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
ទឡាក ឆាយ អគ្គមលខាធិោររងប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ
ជាអធិបតតីក្ុង្ិធតីបិទវគ្គបណតេុ រះបណាតេ លសតេតី្តី ភា្ជាអ្ក
ដរឹកនា ំនិងោរបគបប់គង មដ្យមានសិោខា ោ្ជាអ្កដរឹកនា ំ
បគបប់គងតា្អង្គភា្ចំណុរះអគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប្រឹទ្ធសភា
ចូលរួ្ សរុបចំនួន១៩២នាក ់មៅស្លសិោខា ស្ោបណាណា -
ល័យប្រឹទ្ធសភា ។ 

ក្ុងឱោសមនារះ មោក រេិ្ធ ភពតា តំណាងសិោខា ោ្ 
បានជបមាបជូនអង្គ្ិធតីអំ ត្ី លទ្ធផលននោរសិកសា និងោរ
មបតេជាញា ចិតតេរបស់សិោខា ោ្ក្ុងោរយកចំមណរះដរឹង បទ្ិមស្-
ធន៍្ មាតៗី ោក់្ ន័្ធនរឹងភា្ជាអ្កដរឹកនា ំតួនាទតីរបស់អ្កបគបប់គង 
រងា្វ ស់គុណស្្តតេិននភា្ជាអ្កដរឹកនា ំស្រសំខាន ់និង
គុណបបមោជនរ៍បស់ចកខាុវស័ិយ ោរបណតេុ រះបណាដេ ល និង
្បងរឹងទស្សនវជិាជ ភា្ជាអ្កដរឹកនាទំំនួលែុសបតរូវសង្គ្
និងសតីលធ្ន៌នោរដរឹកនា ំខដលចមំណរះដរឹងទាងំមនរះមានោរ
ផសារភាជ បម់ៅនរឹងោរអនុវតតេោរងារជាកខ់សតេងរបស់អ្កដរឹកនាំ
និងបគបប់គង កដូ៏ចជា្ននតេតីននអគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប្រឹទ្ធសភា
មដើ្្តីភា្រ តីកចមប្ើនមៅក្ុងអង្គភា្កដូ៏ចជាស្ថា បន័ទាងំ-
្ូល។

ជា្យួនរឹងោរខ្លងអំណរគុណចំមោរះថ្្កដ់រឹកនាអំគ្គ-
មលខាធិោរដ្ឋា នប្រឹទ្ធភា ខដលផតេល់កិតិតេយសឱ្យឯកឧតតេ្បាន

្កមធ្វើជាបគរូឧមទ្ទសនា្ននវគ្គបណតេុ រះបណាតេ លមនរះ  ឯកឧតតេ្
បណិ្ត សនួ ោ៉ា នី អនុរដឋាមលខាធិោរ ននបកសួង្ុែងារ
ស្ធារណៈ និងជាបគរូឧមទ្ទសនា្ បានបញ្ជ កថ់្ សិោខា ោ្
ននវគ្គមនរះមានោរចាបអ់ារ្មាណ៍ែ្ពស់ក្ុងោរទទួលយក
ចំមណរះដរឹង និងយកចមំណរះទាងំមនរះមៅបំម្ញោរងារមៅ
អង្គភា្របស់ែលួន មដើ្្តីជំរុញឱ្យស្ថា បន័ប រ្ឹទ្ធសភាសមប្ច
បាននូវមបសកក្មា និងចកខាុវស័ិយរបស់ែលួនមៅម្លខាង
្ុែ។ 

មានបបស្សនក៍្ុងឱោសបិទវគ្គបណតេុ រះបណាតេ លមនារះ 
ឯកឧតតេ្ ទឡាក ឆាយ អគ្គមលខាធិោររងប រ្ឹទ្ធសភាបាន
បញ្ជ កថ់្ មោលបំណងននោរមរៀបចំវគ្គបណតេុ រះបណាតេ ល
មនរះ គឺជួយ�្បងរឹង និងកស្ងស្តថាភា្្ននតេតីរាជោរជា
ថ្្កដ់រឹកនា ំនិងបគបប់គងតា្អង្គភា្នតី្យួៗ ឱ្យបំម្ញ
ោរងារឱ្យោនខ់តមានបបសិទ្ធភា្ និងបបសិទ្ធផលបបកប
មដ្យនិរនតេរភា្។

ឯកឧតតេ្ ទឡាក ឆាយ បានសងកាតធ់ងៃនថ់្ បនា្ទ ប់្ តី
ប ្្ច បវ់គ្គបណតេុ រះបណាតេ លមនរះ សិោខា ោ្ទាងំអស់បតរូវខតយក
ចំមណរះដរឹង និងបទ្ិមស្ធនល៍អែៗទាងំអស់មនរះ ផសារភាជ ប់
មៅនរឹងោរអនុវតតេជាកខ់សតេង មៅតា្អង្គភា្របស់ែលួនផ្្ទ ល់
និងជា្ូលដ្ឋា នបគរឹរះក្ុងោរបមំ្ញោរងារជូនដល់ស្ថា បន័
បបកបមដ្យបបសិទ្ធភា្។

វគ្គបណតេុ រះបណាតេ លសតេតី្តី ភា្ជាអ្កដរឹកនា ំនិងោរបគប-់
បគងមាន២វគ្គ គឺវគ្គទតី១-សបមាប់្ ននតេតីរាជោរថ្្កប់បធាន
អនុបបធាោរោិល័យមានចំនួន១៤៥នាក ់សិកសា ត្ីន្ងៃទតី
២៨ ខែកញ្ញា  ដល់ន្ងៃទតី៩ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ និងវគ្គទតី
២-សបមាប់្ ននតេតីរាជោរថ្្កប់បធាន អនុបបធាននាយកដ្ឋា ន
មានចំនួន៤៦នាក ់សិកសា ត្ីន្ងៃទតី១២ ដល់ន្ងៃទតី២៦ ខែតុោ 
ឆ្្២ំ០២០៕

(អតថាបទ និងរូបភា្៖ គរឹ្ សិទ្ធតី)

ឯកឧតតេ្ មឡាក ឆ្យ និងឯកឧតតេ្ សួន រា៉ា នតី ចូលរួ្ ក្ុង្ិធតីបិទវគ្គ

ឯកឧតតេ្ មឡាក ឆ្យ និងឯកឧតតេ្ សួន រា៉ា នតី ្តរូបអនុសសាវរ តីយជា្យួសិោខា ោ្
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សកមមែភាពថ្្ក់�ឹកនាអំគ្គទ�ខាធិការដ្្ឋ នពពឹេ្ធសភា 
ចូ�រមួកិច្ចពបជុំ និងពិធទី្្ងៗ

2នារមសៀលន្ងៃទតី២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារេឹ្ធ អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជាអធិ-
បតតីភា្ក្ុងកិច្ចបបជំុសតេតី្តី គមបមាងខបងខចកក ្្ចប់្ វោិ ឆ្្ំ
២០២១ របស់ប រ្ឹទ្ធសភា មដ្យមានោរអម ជ្ ើញចូលរួ្ ត្ី
ឯកឧតតេ្អគ្គមលខាធិោរង អគ្គនាយក អគ្គនាយករង និង
្ននតេតីជំនាញនននាយកដ្ឋា នហិរ ញ្ា វតថាុ មៅស្លបបជុំ្ិមសស
វមិានប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃទតី៥ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារេឹ្ធ 
អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជាអធិបតតីភា្ក្ុង
កិច្ចបបជំុសតេតី្តី ោរមរៀបចំកស្ង និងអនុវតតេ្វោិក្មាវធិតីឆ្្ំ
២០២១ របស់អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា និងបញ្្ហ
មផ្សងៗ មដ្យមានោរអម ជ្ ើញចូលរួ្ ត្ីអគ្គមលខាធិោររង
ប រ្ឹទ្ធសភា ថ្្កដ់រឹកនានំនអគ្គនាយកដ្ឋា នទាងំ៥ និងអោ្គ -
ធិោរ អ្មដ្យ្ននតេតីទទួលបន្ទុកមរៀបចំ្វោិក្មាវធិតីរបស់
អគ្គនាយកដ្ឋា ន អោ្គ ធិោរដ្ឋា ន និងបករ្ោរងារមរៀបចំ
កស្ង្វោិក្មាវធិតីនននាយកដ្ឋា នហិរ ញ្ា វតថាុ មៅស្លបបជុំ
្ិមសសជានម់បោ្ វមិានប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃទតី៦ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ អ៊ុំ សារេឹ្ធ 
អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជាអធិបតតីភា្ក្ុងកិច្ច
បបជំុោរងារបុគ្គលិកននអគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប្រឹទ្ធសភា មដ្យ
មានោរអម ជ្ ើញចូលរួ្ ត្ីអគ្គមលខាធិោររងប រ្ឹទ្ធសភា 
អគ្គនាយកទាងំ៥ និងនាយកដ្ឋា នបុគ្គលិក មៅស្លបបជំុ
្ិមសសខាងមបោ្ វមិានប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃមៅរ ៍ទតី៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារេឹ្ធ អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជួប
សំមណរះសំណាលសួរសុែទុកខា និងនាយំកអមំណាយបបគល់
ជូនអាជាញា ធរសងាកា តខ់ប្កមលៀប សងាកា តខ់ប្កតាមសក និង
សងាកា តម់បជាយចងា្វ រ ែណ្មបជាយចងា្វ រ រាជធានតីភ្មំ្ញ 
មដើ្្តីទុកជូនអាជាញា ធរសងាកា តខ់ចកជូនបបជា្លរដឋាងាយរង-
មបោរះ។

2នាប្រឹកន្ងៃទតី១៧  ខែវចិ្ិោ  ឆ្្២ំ០២០  ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារេឹ្ធ អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជាអធិបតតី
ក្ុងកិច្ចបបជំុោរងារខផនោរលទ្ធក្មាស្ធារណៈ ឆ្្២ំ០២១
និង្ិនិត្យរបាយោរណ៍អនុវតតេកិច្ចោរលទ្ធក្មាឆ្្២ំ០២០ 
របាយោរណ៍អនុវតតេកិច្ចលទ្ធក្មារយៈម្ល៨ឆ្្ ំបទបងា្ហ ញ
្តីោរបតរួត្ិនិត្យខផនោរលទ្ធក្មាឆ្្២ំ០២០ និងខផនោរ
អនុវតតេកិច្ចោរលទ្ធក្មាឆ្្២ំ០២១ មៅស្លបបជំុ្ិមសស
ខាងមបោ្ វមិានប រ្ឹទ្ធសភា។
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សកមមែភាពថ្្ក�់ឹកនាអំគ្គទ�ខាធិការដ្្ឋ នពពឹេ្ធសភា 
ច�ូរមួកិច្ចពបជុំ និងពិធីទ្្ងៗ

2នារមសៀលន្ងៃទតី១៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារេឹ្ធ អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជាអធិបតតី
ក្ុងកិច្ចបបជំុសតេតី្តី ោរងារ្តផ្ស្្វផសាយស្យ័បបជំុប រ្ឹទ្ធសភា  
មដ្យមានោរអម ជ្ ើញចូលរួ្ ត្ីអគ្គនាយក អគ្គនាយករង 
បបធាននាយកដ្ឋា ន្ត័ម៌ាន បបធាននាយកដ្ឋា ន្ត័ម៌ានវទិយា 
ប្្ទាងំ្ននតេតីជំនាញនននាយកដ្ឋា ន្ត័ម៌ានវទិយា មៅស្ល
បបជំុ្ិមសសខាងមបោ្ វមិានប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃទតី១៨  ខែវចិ្ិោ  ឆ្្២ំ០២០  ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារេឹ្ធ អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជាអធិបតតី
ក្ុងកិច្ចបបជំុ្ិនិត្យ និង្ិភាកសាោរងារខកទប្ងោ់របគបប់គង
ហិរ ញ្ា វតថាុស្ធារណៈរបស់អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា  
មដ្យមានោរអម ជ្ ើញចូលរួ្ ត្ីអគ្គមលខាធិោររងប រ្ឹទ្ធសភា 
អគ្គនាយក អគ្គនាយករងននអគ្គនាយកដ្ឋា នទាងំ៥ និង
អោ្គ ធិោរ ប្្ទាងំ្ននតេតីជំនាញនននាយកដ្ឋា នហិរ ញ្ា វតថាុ 
មៅស្លបបជុំ្ិមសសខាងមបោ្ វមិានប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃទតី១៩  ខែវចិ្ិោ  ឆ្្២ំ០២០  ឯកឧតតេ្ 

អ៊ុំ សារេឹ្ធ អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជាអធិបតតី
ក្ុងកិច្ចបបជំុសតេតី្តី ោរ្ិនិត្យោរងារអង្គភា្បស្វបជាវកិច្ច-

ោរសង្គ្កិច្ច  មៅស្លបបជុំ្ ិមសសខាងមបោ្ វមិាន

ប រ្ឹទ្ធសភា។
2នាប្រឹកន្ងៃទតី២០  ខែវចិ្ិោ  ឆ្្២ំ០២០  ឯកឧតតេ្  

អ៊ុំ សារេឹ្ធ អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញជាអធិបតតី
ក្ុងកិច្ចបបជំុសតេតី្តី ោរ្ិនិត្យវវិឌ្ឍនភា្ោរងាររបស់អគ្គ-
នាយកដ្ឋា នបស្វបជាវ មដ្យមានោរអម ជ្ ើញចូលរួ្ ត្ី
អគ្គនាយក អគ្គនាយិោ អគ្គនាយករង ននអគ្គនាយកដ្ឋា ន
ទាងំ៥ និងអោ្គ ធិោរ ប្្ទាងំថ្្កដ់រឹកនាអំង្គភា្ចំណុរះ
អគ្គនាយកដ្ឋា នបស្វបជាវ មៅស្លបបជំុ្ិមសសជានម់បោ្ 
វមិានប រ្ឹទ្ធសភា។

2នាប្រឹកន្ងៃទតី២៥  ខែវចិ្ិោ  ឆ្្២ំ០២០  ឯកឧតតេ្ 
អ៊ុំ សារេឹ្ធ អគ្គមលខាធិោរប្រឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញមធ្វើបទ-
ឧមទ្ទសនា្សតេតី្តីបប្ន័្ធទ្វសិភាមៅក្ុងរបបបបជាធិបមតយ្យ
មសរ ត្ី ហុបក្ស កុ្ងវគ្គបណតេុ រះបណាតេ លបឋ្សតេតី្តី វប្ធ្រ៌ដឋា-
បាល វប្ធ្ស៌ភា និងវប្ធ្ន៌មោបាយ សបមាប់្ ននតេតី
រាជោរបកបែណ្័្មាតីននអគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភាចំនួន
៧៣នាក ់មៅស្លសិោខា ស្ោជាបប់ណាណា ល័យប្រឹទ្ធសភា។
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សកមមែភាពថ្្ក់�ឹកនាអំគ្គទ�ខាធិការដ្្ឋ នពពឹេ្ធសភា 
ចូ�រមួកិច្ចពបជុំ និងពិធទី្្ងៗ

2នារមសៀលន្ងៃ្ុធ ទតី៤ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
ទឡាក ឆាយ អគ្គមលខាធិោររងប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ
ជាអធិបតតីក្ុង្ិធតីមធ្វើបទបងា្ហ ញមសៀវមៅសតេតី្តី ទស្សនាទាន
ែលរះៗ មដើ្្តីសថាិរភា្ សនតេិភា្ វឌ្ឍនភា្ក ្្ពុជា ខដលមធ្វើបទ-
បងា្ហ ញមដ្យឯកឧតតេ្ នាយឧតតេ្មសនតីយ ៍ទៅ ភិរណុ អគ្គ-
នាយកននអគ្គនាយកដ្ឋា នសមាភា រ បមច្ចកមទស ននបកសួងោរ-
ោរជាតិ មៅស្លសិោខា ស្ោខាងមជើងវមិានប រ្ឹទ្ធសភា។  

2នាប្រឹកន្ងៃមៅរ ៍ទតី៧ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ ឯកឧតតេ្ 
ទឡាក ឆាយ អគ្គមលខាធិោររងប រ្ឹទ្ធសភាបានអម ជ្ ើញ
ជួបសំមណរះសំណាល សួរសុែទុកខា និងនាយំកនូវអំមណាយ
របស់អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា បបគល់ជូនអាជាញា ធរ
សងាកា តប់ាកខ់ែង និងសងាកា តម់ោរះដ្ច ់មៅែណ្មបជាយចងា្វ រ 
រាជធានតីភ្មំ្ញ។

2នាប្រឹកន្ងៃទតី១២ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ គណៈបបតិភូ
អគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា ដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេ្ 
ឈមឹ ពពះខ័ន អគ្គនាយក ននអគ្គនាយកដ្ឋា នរដឋាបាល និង
ហិរ ញ្ា វតថាុ បានអម ជ្ ើញដ្កក់ប្ងផ្កា  មោរ្វញិ្ញា ណកខាន្ធស្
មោក មញ៉ាម ទរ ៉ាន អតតីតអនុបបធាននាយកដ្ឋា ន នននាយក-
ដ្ឋា នរដឋាបាល ននអគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភា មៅភូ្មិោង-
ោយ សងាកា តភ់្មំ្ញ្មាតី ែណ្ទួលមោក រាជធានតីភ្មំ្ញ។

2នារមសៀលន្ងៃទតី២៥ ខែវចិ្ិោ ឆ្្២ំ០២០ គណៈ-
បបតិភូអគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប្រឹទ្ធសភា ដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេ្ 
សខុ រេិ្ធី នាយកែុទ្ទោល័យឯកឧតតេ្អគ្គមលខាធិោរ
ប រ្ឹទ្ធសភា បានអម ជ្ ើញដ្កក់ប្ងផ្កា មោរ្វញិ្ញា ណកខាន្ធ
ស្មោកបសតី ទអៀង ជាឡា ភរោិរបស់មោក � ីសឡូ ី
អនុបបធានអង្គភា្កិច្ចោរសង្គ្ននអគ្គមលខាធិោរដ្ឋា ន
ប រ្ឹទ្ធសភា មៅផ្ទរះមលែ១៥អឺ ផលូវមលែ២៧១ (១១B) ភូ្ ិ
បុរ តីក្មាករ សងាកា តទ់រឹកថ្ល  ែណ្ខសនសុែ រាជធានតីភ្មំ្ញ។

2នារមសៀលន្ងៃទតី២៦ ខែតុោ ឆ្្២ំ០២០ គណៈ-
បបតិភូអគ្គមលខាធិោរដ្ឋា នប រ្ឹទ្ធសភាដរឹកនាមំដ្យឯកឧតតេ្ 
� ីរេិ្ធី អគ្គនាយករងននអគ្គនាយកដ្ឋា នរដឋាបាល និងហិរ ញ្ា -
វតថាុ បានអម ជ្ ើញដ្កក់ប្ងផ្កា  មោរ្វញិ្ញា ណកខាន្ធស្ឧបាសក 
ទហង ឃាង ឪ្ុកបមងកាើតរបស់ឯកឧតតេ្ ទហង សរួ 
រដឋាមលខាធិោរបកសួងោរងារ និងបណតេុ រះបណាតេ លវជិាជ ជតីវៈ 
មៅផ្ទរះមលែ៨៩២ ផលូវមលែ១០១៣ ខកងផលូវមលែ១៩៦៦ 
សងាកា តភ់្មំ្ញ្មាតី ែណ្ខសនសុែ រាជធានតីភ្មំ្ញ៕




