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   សកម្មភាពថ្នា ក់ដឹកនា ំ
- ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិនិត្យ និងឱ្យយោបល់យលើយសចក្តីពរាងចបាបសំ់ខាន់ៗ ចំនួន ៤ .............................១
- ព រ្ឹទ្ធសភា្ិនិត្យ និងឱ្យយោបល់យលើយសចក្តីយសនើចបាប ់និងយសចក្តីពរាងចបាបច់ំនួន២ ...............៥
- សយ្្ចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញយបើក្ហាសននបិាតតំណាងទូទាងំពបយទសយលើកទតី៤ 
  សហភា្សហ្ន័្ធយុវជនក្្ុជា .................................................................................. ៧
- សយ្្ចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញជាអធិបតតីកនុង្ិធតីអបអរសាទរខួបយលើកទតី៧០ននទិវា
  សិទ្ធិ្នុស្សអន្រជាត ិ...................................................................................................៩
- សយ្្ចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវ ចូលជួបសម្្ងការគួរស្ .............១១
- សយ្្ចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរាជទូតថ្តីក្្ុជា ចូលជួបសម្្ងការគួរស្ 
  និងទទួលអនុសាសន ៍.............................................................................................. ១៣
- សយ្្ចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឈតីលតី ចូលជួបសម្្ង
  ការគួរស្ ..............................................................................................................១៤
- អនុពបធានទតី២ ព រ្ឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យអនុពបធានគណៈកម្្ធិការអចិន្រនយ្ ៍ននសភា
  ពបជាជនយខត្សុតីឈួន ចូលជួបសវនាការ .....................................................................១៥
- សក្្ភា្ថ្ន កដ់រឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភា ជួបសំយណះសំណាលជា្យួពបជា្លរដ្ឋ .......................១៧

   
   សកម្មភាពគណៈកម្មការ 

- សា្រស្ាចារ្យ និងនិស្សតិ ្ក ត្ីសាកលវទិយាល័យពគបព់គង និងយសដ្ឋកិច្ច យខត្បាតដំ់បង 
  ទស្សនកិច្ចសិកសាយឈវេងយល់អំ្ តីព រ្ឹទ្ធសភា ..................................................................១៨
- សក្្ភា្គណៈក្្ការទាងំ១០ព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរួ្ កិច្ចពបជំុនានា ....................................១៩
- ការងារទទួលរាក្យបណ្រឹ ង........................................................................................២២
- សម្ជិកសម្ជិកាព្រឹទ្ធសភា ចុះបំយ្ញការងារយៅតា្បណ្ាភូ្ភិាគទាងំ៨  ..................២៣
- សក្្ភា្សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា យបសកក្្យពរៅពបយទស .................................................. ២៨
- សក្្ភា្សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរួ្ កនុង្ិធតីយ្្សងៗ .................................................... ២៩

   សកម្មភាពអគ្គលេខាធិការដ្ឋា ន 
- អគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា យរៀបចំសិកាខា សាលាស្តី្តី ការអនុវត្ជាកម់សង្ននដំយណើ រការ
  ្ិនិត្យ និងអនុ្ត័ចបាបយ់ៅសភាក្្ុជា .......................................................................៣២
- អគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ពបជំុបូកសរុបលទ្ធ្លការងារពបចាមំខវចិ្ិកា និងយលើក
  ទិសយៅការងារពបចាមំខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ .........................................................................៣៣
- សក្្ភា្ថ្ន កដ់រឹកនា ំអគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព រ្ឹទ្ធសភា ចូលរួ្ កិច្ចពបជំុ និង្ិធតីយ្្សងៗ ......... ៣៦
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ពកប្ុខ    ៖ សយ្្ចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញជាអធិបតតីភា្កនុងសននិបាតខួបយលើកទតី៧០ ននទិវាសិទ្ធិ្នុស្សអន្រជាតិ ១០ធនូ។
ពកបយពកាយ៖ សយ្្ចពបធានព រ្ឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញមចកអំយណាយជូនពបជា្លរដ្ឋ កនុងឱកាសចូលរួ្ កនុង្ិធតីពករុងរាលតី និងសូពត្ន្ 
      សំុយសចក្តីសុខ សិរ តីសួស្តី យៅបរយិវណវមិ្នអនុសសាវរ តីយ ៍២ធនូ យខត្ពកយចះ៕

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នព្រឹទ្ធសភា
វមិានរដ្ឋចំការមន មហាវថិពី្រះនរោត្តម  ោជធានីភ្ំរ្ញ ព្រះោជាណាចព្រ្រម្ពុជា
ទូរស្ ្ទៈ (855 23)211441, 211442, 211443,ទូរសារៈ (855 23)211446

E-mail : oumsarith.sgsenate@gmail.com
Website: www.senate.gov.kh 

                              www.elibrary.senate.gov.kh
Facebook: www.facebook.com/senateofcambodia
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ព្រឹទ្ធសភា ្ិនិត្យ និងឱ្យយោបលយ់លើយសចក្តីពរាងចបាប់សខំាន់ៗចំនួន ៤

តាមការកំណតរ់បស់គណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា 

កាល្ីន្ងៃទី២៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ នាន្ងៃព្ហស្បតិ៍ 

ទី២៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វវលាវម្ោ ង៨:០០នាទីព រ្ឹក 

ព រ្ឹទ្ធសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្ប្តៃសមយ័ពបជពុំ

វលើកទី២ ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ វពកាមអធិបតីភា្ដ៏

ែ្ងែ់្ស់របស់សវមតៃចវបិពុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំពបធា្

ព រ្ឹទ្ធសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វោយម្្វតតៃម្្

សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាចូលរមួចំ្ួ្ ៥៧រូប។

អង្គពបជពុំ បា្ដំវណើ រការតាមរវបៀបវារៈចំ្ ួ្៤ រមួម្្៖

រេបៀបវារៈទី១៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េេី្េចក្ីព្រាង-

ច្បាប់េ្ីពីការអនុម័តយល់ព្ពមេលីេន្ិេញ្្េី្ពីបត្យាប័ន

រវាងព្ពរះរាជាណាចព្កកម្ពុជានិងេហព័ន្រុេ្សពុី។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ តាកខ់តងវ�ើងម្្វោលបំណង

សពមរួលដល់កិច្ចសហពបតិបតតៃិការពគបព់គងបទវលមាើសឱ្យ

ម្្ពបសិទ្ធភា្រវាងគូភាគី  ្ ពងរឹងទំនាកទ់ំ្ ងរវាងគូភាគី  

តាមរយៈការចពុរះហត្ថវលខាវលើស្្ធិសញ្ញា បតយាប័្ វ្រះ 

វោយឈរវលើវោលការណ៍អធិបវតយ្យភា្ សមភា្ 

្ិងម្្ផលពបវោជ្វ៍ៅវញិវៅមក ព្មទាងំអ ព្ុវតតៃ

ស្្ធិសញ្ញា សតៃី្ី បតយាប័្ រវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិង

សហ្័្ ្ធរពុស ព្ុ ីឱ្យរ រឹតខតម្្ពបសិទ្ធភា្។ 

្ីវេ្វងឯកឧតតៃម សពុរឹម កា អ ព្ុពបធា្ទី១ សវមដេចវបិពុលវសនាភកដេី សាយ ឈពុ  ំពបធា្ ឯកឧតតៃម វទ្ ង្ អ ព្ុពបធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា

ឯកឧតតៃម អ៊ពុក ប៊ពុ្វឈឿ្ អវ ជ្ ើញវ�ើងអា្របាយការណ៍ ឯកឧតតៃម ប៊ិ្  ឈិ្  អវ ជ្ ើញវ�ើងការរារវសចកដេីពរាងចបាប់
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ស្្ធិសញ្ញា សតៃី្ី បតយាប័្ វ្រះ ម្្វសិាលភា្អ ព្ុវតតៃ

ចំវរារះរាល់សំវណើ សពុំបតយាប័្  បនាទា ប់្ ីស្្ធិសញ្ញា វ្រះ បា្

ចូលជាធរម្្ វទារះបីជាបទវលមាើសខដលបា្ពបព រ្ឹតតៃវៅ

មពុ្វ្លកាលបរវិច្ទន្ការចូលជាធរម្្ន្ស្្ធិសញ្ញា

វ្រះកវ៏ោយ។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះម្្គពុណពបវោជ្ ៍វដើម្បវីលើក

កម្ស់កិច្ចសហពបតិបតតៃិការរវាងពបវទសទាងំ្ីរកម្ពុជា ្ិង

សហ្័្ ្ធរពុស ព្ុ ី កនាពុងការលពុបបំបាតឧ់ពកិដ្ឋកមមា  វោយឈរ

វលើវោលការណ៍វោរ្្ូវអធិបវតយ្យភា្ សមភា្ ្ិង

ម្្ផលពបវោជ្វ៍ៅវញិវៅមក ្ិងជាខផនាកមយួន្កិច្ច

សហពបតិបតតៃិការអ្តៃរជាតិ កនាពុងការរមួចំខណកោោ ងសកមមា

កនាពុងពកបែណ័្ឌ ចបាបអ់្តៃរជាតិ។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ តាកខ់តងវ�ើងម្្ ៣ម្ពតា 

ពតរូវបា្រដ្ឋសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អ ព្ុមត័

យល់ព្មវលើកដំបូងចំ្ួ្ ១១១សំវ�ង ន្ចំ្ួ្សម្-

ជិករដ្ឋសភាទាងំមូល វៅន្ងៃទី១៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ 

នាសមយ័ពបជពុំរដ្ឋសភាវលើកទី១ ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមកិតតៃិ្ីតិវកាសលបណ្ឌិ ត ប៊ិន ឈនិ ឧបនា-

យករដ្ឋម្រ្តៃីពបចាកំារ រដ្ឋម្រ្តៃទីទួលប្ទាពុកទីសតៃីការគណៈ-

រដ្ឋម្រ្តៃី អមវោយម្រ្តៃីជា្ែ់ស់្ ្ិងម្រ្តៃជីំនាញតំណាង

រាជរោ្ឋ ភបិាល បា្អវ ជ្ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបាប់

វ្រះ។

អង្គពបជពុំព រ្ឹទ្ធសភា បា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវោបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបាបទ់ាងំមូល វោយឥតខកខពប

ចំ្ួ្ ៥៧សំវ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទី២៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េេី្េចក្ីព្រាង-

ច្បាប់េ្ីពីហិរញ្ញវត្ពុេព្រាប់ការព្្រប់ព្្រងឆ្្ំ២០១៩។

វសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ី ហិរ ញ្ា វត្ថពុសពម្បក់ារពគបព់គងឆ្នា ំ

២០១៩ បា្វរៀបចំវ�ើងតាមវោល្វោបាយ្ពងរឹងការ

ពគបព់គង្វកិា វោយវ ត្ៃ តការយកចិតតៃទពុកោកជ់ា្ិវសស

វលើម ព្ុស្ ្ិងការខកទពមងរ់ចនាសម្័្ ្ធ ខដលម្្អភបិាល

កិច្ចជាសនាូល វហើយអាចពបសិទ្ធនាមបា្ថា ជា្វកិាយពុទ្ធ-

សា្រសតៃ ន្ការរកសាសមទិ្ធផលខដលសវពមចបា្វោយ

លំបាក  ្ ិងការប្តៃបពុកពគរឹរះ្មាីៗ  សពម្បោ់ពំទដល់ការ

សវពមចបា្្ូវវោលវៅសំខា្់ៗ   ន្កមមាវធិី្វោបាយ

របស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ ីតិកាលទី៦ ្ ិងយពុទ្ធសា្រសតៃចតពុវកាណ

ដំណាកក់ាលទី៤ របស់រាជរោ្ឋ ភបិាល វដើម្បបី្តៃរកសាស្តៃិ-

ភា្ ស្ថិរភា្ កដូ៏ចជាពទពទង់្ ូវដំវណើ រការវវិឌ្ឍឈា្វ�ើង

របស់កម្ពុជាវលើវ ិ្ ីន្ការអភវិឌ្ឍ ពបកបវោយគពុណភា្ 

្ិងចីរភា្វៅមពុែឥតឈបឈ់រ។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ បា្កំណតច់ំណាយសរពុប្វកិា

រដ្ឋ  ឬចំណាយសរពុប្វកិាជាតិពបម្ណ  ៦,៧២៩លា្

ដពុលាលា រអាវមរកិ  ពតរូវជា២៤,៧២%  ន្ផ.ស.ស  ្ិងម្្

កំវណើ ្១១,៤%  វធៀប រ្ឹងចបាបឆ់្នា ២ំ០១៨  កនាពុងវនារះ 

ចំណាយចរ្តៃ្វកិារដ្ឋ  ពតរូវបា្វពោងពបម្ណ  ៤,៤៣៦ 

លា្ដពុលាលា រអាវមរកិ  ពតរូវជា១៦,៣០%  ន្ផ.ស.ស  ្ ិង

ម្្កវំណើ ្ ១២,៣% វធៀប រ្ឹងចបាបឆ់្នា ២ំ០១៨។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ  កវ៏ពោង រ្ឹងពបមូលចំណូលកនាពុង

ពបវទស្វកិារដ្ឋ ឬចំណូលកនាពុងពបវទស្វកិាជាតិ ពបម្ណ 

៥,២៤៨លា្ដពុលាលា រអាវមរកិ ពតរូវជា១៩,២៨% ន្ផ.ស.ស 

្ិងម្្កវំណើ ្ ១៤,០% វធៀប រ្ឹងចបាបឆ់្នា ២ំ០១៨។

ឯកឧតតៃម ជា វជដ្ឋ អវ ជ្ ើញវ�ើងអា្របាយការណ៍
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វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ តាកខ់តងវ�ើងម្្ ៦ជំ្ូក ខចក

ជា ១៣ម្ពតា ពតរូវបា្រដ្ឋសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

អ ព្ុមត័យល់ព្ម ជាវលើកដំបូងចំ្ ួ្ ១១៣សំវ�ង វៅ

ន ង្ៃទី១៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ នាសមយ័ពបជពុំរដ្ឋសភាវលើក-

ទី១ ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារ្យ  អូន  ្័ន្ធមុនតីរត័្ន 

ឧបនាយករដ្ឋម្រ្តៃ ី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងវសដ្ឋកិច្ច  ្ ិងហិរ ញ្ា វត្ថពុ 

អមវោយម្រ្តៃជីា្ែ់្ស់  ្ ិងម្រ្តៃជីំនាញតំណាងរាជរោ្ឋ -

ភបិាល បា្អវ ជ្ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ។

អង្គពបជពុំព រ្ឹទ្ធសភា បា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវោបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបាបទ់ាងំមូល  វោយឥតខកខពប

ចំ្ួ្ ៥៧សំវ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទី៣៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េេី្េចក្ីព្រាង-

ច្បាប់េ្ីពីការទូទាត់ថវិកាទូេៅរបេ់រដ្ឋេព្រាប់ការព្្រប់-

ព្្រងឆ្្ំ២០១៧។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ  បា្វដើរតួនាទីជាឧបករណ៍ដ៏

ម្្ពបសិទ្ធភា្ សពម្បវ់េលាើយតបវៅ រ្ឹងតពមរូវការចាបំាច់

នានា ្ិងការប្តៃធានាចលនាការន្ការខកទពមងស់ពុីជវពរៅ 

ពសបតាមវោល្វោបាយរបស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ ិងបំណង

ពបាថានា របស់ពបជាជ្ វលើស្ីវ្រះ បា្េលាពុរះបញ្្ច ំង្ីការវបតៃជាញា

ចិតតៃោោ ងមពុងឺម្ោ ត ់្ិងឥតងាកវររបស់រាជរោ្ឋ ភបិាល កនាពុង

ការប្តៃរកសាសពុែស្តៃិភា្ ស្ថិរភា្្វោបាយ សណាតៃ ប-់

ធានា បស់ង្គម ការប្តៃរកសាកិតយា ព្ុភា្ជាតិ ការការរារអធិ-

បវតយ្យភា្ បូរណភា្ជាតិ ទរឹកដី ការប្តៃ្ពងរឹងលទ្ធិពបជា-

ធិបវតយ្យ ្ិង្ីតិរដ្ឋ ការប្តៃរកសាឱ្យបា្្ូវសា្ថ ្ភា្ម្ោ ពករូ

វសដ្ឋកិច្ច ្ិងកំវណើ ្វសដ្ឋកិច្ច ការធានាបា្្ូវស័កតៃិសិទ្ធិ-

ភា្ ពបសិទ្ធភា្ែ្ស់ កនាពុងការពគបព់គងហិរ ញ្ា វត្ថពុសាធារណៈ 

កនាពុងវោលវៅ្វ្លាឿ្ការអភវិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច ្ិងសង្គមកម្ពុជា 

ជា្ិវសសការកាតប់្្ថយភា្ពកីពកវៅកម្ពុជា។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ តាកខ់តងវ�ើងម្្ ៣ជំ្ូក ្ ិង 

១៣ម្ពតា ពតរូវបា្រដ្ឋសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

អ ព្ុមត័យល់ព្មវលើកដំបូងចំ្ ួ្ ១១១សំវ�ង វៅន្ងៃទី

១៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ នាសមយ័ពបជពុំរដ្ឋសភាវលើកទី១ 

្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារ្យ  អូន  ្័ន្ធមុនតីរត័្ន 

ឧបនាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងវសដ្ឋកិច្ច ្ិងហិរ ញ្ា វត្ថពុ 

អមវោយម្រ្តៃីជា្ែ់ស់្  ្ ិងម្រ្តៃីជំនាញតំណាងរាជរោ្ឋ -

ភបិាល បា្អវ ជ្ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ។

អង្គពបជពុំព រ្ឹទ្ធសភា បា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវោបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបាបទ់ាងំមូល វោយឥតខកខពប

ចំ្ួ្ ៥៧សំវ�ង ន្ចំ្ ួ្សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទី៤៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េេី្េចក្ីព្រាង-

ច្បាប់េ្ីព ីការអនុម័តយលព់្ពមេលី៖

១.កិច្ចព្ពមេព្ពៀងរវាងរាជរដ្្ភិបាលននព្ពរះរាជាណា-

ចព្កកម្ពុជានិងរដ្្ភិបាលននសាធារណរដ្ឋេង្គមនិយម

េវៀតណាមេី្ពីការេចៀេវាងការយកពន្ព្តរួតគ្្និង

ការបង្្រការកិបេកងបន្ំពន្រាក់ព័ន្នឹងពន្េលពី្បាក់

ចំណូល។

២.កិច្ចព្ពមេព្ពៀងរវាងរាជរដ្្ភិបាលននព្ពរះរាជាណា-

ចព្កកម្ពុជានិងរដ្្ភិបាលននសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូេណេុី

េ្ីពីការេចៀេវាងការយកពន្ព្តរួតគ្្និងការបង្្រការ

ឯកឧតតៃមអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារ្យ អូ្  ្័្ ្ធមពុ្ីរត័នា អវ ជ្ ើញវ�ើងការរារវសចកដេពីរាងចបាប់
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កិបេកងបន្ំពន្រាក់ព័ន្នឹងពន្េលីព្បាក់ចំណូល។

វសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ី  ការអ ព្ុមត័យល់ព្មវលើកិច្ច

ព្មវព្ៀងចំ្ួ្២  ខាងវលើវ្រះ  វធ្វើវ�ើងកនាពុងវោលវៅ

ទាកទ់ាញ ្ិងសពមរួលការវ ិ្ ិវោគ ្ិងរាណិជជកមមាអ្តៃរ-

ជាតិ ព្មទាងំទបស់ាកា ត ់្ិងប្រងាកា បការកិបវកងប្លាំ្្្ធទាងំ

កនាពុងពកបែណ័្ឌ ជាតិ ្ិងអ្តៃរជាតិ កដូ៏ចជាកនាពុងការបំវ្ញ

កាត្្វកិច្ចពកបែណ័្ឌ អាស៊ា្។

តាមរយៈកិច្ចព្មវព្ៀងវ្រះ ពបវទសកម្ពុជាទទួលបា្

្ូវលក្ខែណ្ឌ អំវណាយផលមយួចំ្ ួ្ដូចជា៖

១. លក្ខែណ្ឌ ខដលផតៃល់ពបវោជ្ដ៍ល់ពបវទសកម្ពុជា

 កនាពុងការកំណត់្ ្្ធ តាមរយៈពគរឹរះសា្ថ ្អចិន្រ្តៃយ៍

២. ការយក្ ្្ធវលើបពុ្្វលាភធានារាោ បរ់ងខដលលក់

 វោយសហពោសអ្ិវាស្ជ្

៣. ការយក្ ្្ធវលើការដរឹកជ ជ្ូ ្អ្តៃរជាតិតាមផលាូវទរឹក

  ្ិងផលាូវវោក

៤. ការយក្្្ធតាមរយៈសួយសារវលើការជួលឧប-

 ករណ៍ឧសសាហកមមា រាណិជជកមមា ្ិងវទិយាសា្រសតៃ

៥. ការយក្្្ធកាតទ់ពុកវលើកនពមវសវាបវច្ចកវទស

៦. ការរកសាបា្្ូវអពតា្ ្្ធកាតទ់ពុកែ្ស់វចៀសវាង

 បា្្ូវផលបោរះរាល់ខាលា ងំវលើចំណូល

 ្្្ធជាតិ

៧. ការយក្ ្្ធវលើចំណូលវផ្ងៗរបស់អ្ិវាស្ជ្

៨. ការោកប់ ្្ចូ ល្ូវវោលការណ៍វលើកទរឹកចិតតៃសពម្ប់

 គវពម្ងវ ិ្ ិវោគ ខដលម្្លក្ខណសម្បតតៃិពគប-់

 ពោ្ ់ខដលម្្ពបវោជ្ស៍ពម្បធ់ានាភា្ទាក-់

 ទាញន្ការវ ិ្ ិវោគ ទ្ា ល់មក្ីបរវទសតាមរយៈ

 ការផតៃល់ការវលើកទរឹកចិតតៃខផនាក្្្ធោរ ខដលម្្ 

 ខចងកនាពុងចបាបស់តៃី្ី វ ិ្ ិវោគន្ព្រះរាជាណាចពក

 កម្ពុជា។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ តាកខ់តងវ�ើងម្្ ៣ម្ពតា ពតរូវ

បា្រដ្ឋសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អ ព្ុមត័យល់ព្ម

វលើកដំបូងចំ្ ួ្ ១១១សំវ�ង វៅន្ងៃទី១៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៨ នាសមយ័ពបជពុំរដ្ឋសភាវលើកទី១ ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារ្យ  អូន  ្័ន្ធមុនតីរត័្ន 

ឧបនាយករដ្ឋម្រ្តៃី  រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងវសដ្ឋកិច្ច  ្ ិងហិរ ញ្ា វត្ថពុ 

អមវោយម្រ្តៃីជា្ែ់ស់្  ្ ិងម្រ្តៃីជំនាញតំណាងរាជរោ្ឋ -

ភបិាល បា្អវ ជ្ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ។

អង្គពបជពុំព រ្ឹទ្ធសភា បា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវោបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបាបទ់ាងំមូល វោយឥតខកខពប

ចំ្ួ្ ៥៧សំវ�ង ន្ចំ្ ួ្សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល៕

សម្ជកិ សម្ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា វលើកនដអ ព្ុមត័ចបាប់
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បនាទា ប់្ ីការកំណតរ់បស់គណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយ៍
ព រ្ឹទ្ធសភា កាល្ីន្ងៃទី២៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ព រ្ឹទ្ធសភា
បា្ប្តៃសមយ័ពបជពុំវលើកទី២ ្ីតិកាលទី៤ វពកាមអធិបតី-
ភា្ដែ៏្ងែ់្ស់របស់សវមតៃចវបិពុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ
ពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា នាព្រឹកន្ងៃទី
២៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វោយម្្វតតៃម្្សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា
ចូលរមួចំ្ួ្ ៥៦រូប។

អង្គពបជពុំ បា្ដំវណើ រការតាមរវបៀបវារៈចំ្ ួ្២ រមួម្្៖
រេបៀបវារៈទី១៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីេេ្នី

ច្បាប់េ្ីពីវិេសាធនកម្មរាព្រា៤៥ថ្មី(េ្ទួន)ននច្បាប់េ្ីពី
្រណបក្សនេោបាយ។

វសចកតៃីវសនាើចបាបវ់្រះ  តាកខ់តងវ�ើងវដើម្បធីានាភា្
ចបាស់លាស់អំ្ ីបពុគ្គលខដលពតរូវបា្តពុលាការសវពមចហាម
ឃាតក់ារវធ្វើសកមមាភា្្វោបាយ ្ិងពបសិទ្ធភា្ន្ការ
អ ព្ុវតតៃចបាបវ់្រះ ពសបតាមវោលការណ៍្ីតិរដ្ឋ វដើម្បវីលើក
កម្ស់សាមា រតីបពងរួបបពងរួមជាតិ កដូ៏ចជាការ្ពងរឹងលទ្ធិពបជា-
ធិបវតយ្យ វសរ ី្ ហពុបក្វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។ 

ដូចវ្រះ ចបាបស់តៃី្ីគណបក្្វោបាយ ចាបំាចព់តរូវវធ្វើ
វវិសាធ្កមមាបខ្្ថម វោយពតរូវថា្វ យព្រះមហាក្ពត ន្
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ជាទីសកាកា រៈដែ៏្ងែ់ស់្បំផពុត ្ូវ
ព្រះរាជតួនាទី ពសបតាមសាមា រតីន្រដ្ឋធមមា ព្ុ ញ្ា  កនាពុងការផតៃល់
្ីតិសម្បទាវ�ើងវញិចំវរារះអនាក្វោបាយ ខដលពតរូវបា្
តពុលាការកំ្ ូលសវពមចហាមឃាតក់ារវធ្វើសកមមាភា្្វោ-
បាយតាមអំណាចសាលដីកា វហើយខដលអនាក្វោបាយ
ទាងំវនារះ មិ្ បា្វធ្វើសកមមាភា្ណាមយួពបឆ្ងំ រ្ឹងផល
ពបវោជ្ន៍្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា កដូ៏ចជាមិ្ វធ្វើឱ្យ
បោរះរាល់ដល់វោលការណ៍្ីតិរដ្ឋ ្ិងស្តៃិសពុែជាតិ។

វសចកតៃីវសនាើចបាបវ់្រះ តាកខ់តងវ�ើងម្្ ២ម្ពតា ពតរូវ
បា្រដ្ឋសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អ ព្ុមត័យល់ព្ម
វលើកដំបូងចំ្ ួ្ ១១៥សំវ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា
ទាងំមូល វៅន្ងៃទី១៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ នាសមយ័ពបជពុំ
រដ្ឋសភាវលើកទី១ ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមបណ្ឌិ តរដ្ឋ ជាម យយៀប តំណាងពករុមតំណាង
រា្រសតៃហត្ថវលែី  ្ ិងសហការ ី បា្អវ ជ្ ើញមកការរារ

ឯកឧតតៃម អ៊ពុក ប៊ពុ្វឈឿ្ អវ ជ្ ើញវ�ើងអា្របាយការណ៍ ឯកឧតតៃមបណ្ឌិ តរដ្ឋ ជាម វយៀប អវ ជ្ ើញវ�ើងការរារវសចកដេីវសនាើចបាប់

ព្រឹទ្ធសភា្ិនិត្យ និងឱ្យយោបលយ់លើយសចក្តីយស្នើចបាប់ 
និងយសចក្តីពរាងចបាប់ចំនួន២

(រូបកណាដេ ល) សវមដេចវបិពុលវសនាភកដេី សាយ ឈពុ  ំអធិបតីកនាពុងសមយ័ពបជពុំវលើកទី២ ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤
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វសចកតៃីវសនាើចបាបវ់្រះ។
អង្គពបជពុំព រ្ឹទ្ធសភា បា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវោបល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីវសនាើចបាបទ់ាងំមូល វោយឥតខកខពប
ចំ្ ួ្ ៥៦សំវ�ង ន្ចំ្ួ្សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល។

រេបៀបវារៈទី២៖ពិនិត្យនិងឱ្យេោបល់េលីេេចក្ីព្រាង
ច្បាប់េ្ីពីបរធនបាលកិច្ច។

វសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ី  បរធ្បាលកិច្ច  គឺជាវស័ិយ
ហិរ ញ្ា វត្ថពុ្មាមីយួសពម្បព់បវទសកម្ពុជា វហើយវស័ិយមយួ
វ្រះ រ្ឹងរមួចំខណកដល់ការអភវិឌ្ឍវស័ិយវសដ្ឋកិច្ច ហិរ ញ្ា វត្ថពុ 
្ិងសង្គមកម្ពុជាឱ្យកា្ខ់តម្្ភា្វជឿ្វលឿ្ ្ិ្ិធកមមា 
វេលាើយតបវៅ រ្ឹងបរបិទ្មាីៗ ន្វស័ិយហិរ ញ្ា វត្ថពុសកល វដើម្បី
ជាការធានា ្ិងទាកទ់ាញ្ូវភា្វជឿទពុកចិតតៃ្ីនដគូអភវិឌ្ឍ្៍
នានា។

វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ វរៀបចំវ�ើងកនាពុងវោលបំណង
ពគបព់គងមូល្ិធិហិរ ញ្ា ប្បទា្ឥតសំណង ឬអ ព្ុបំណពុ ល 
ខដលផតៃល់វោយនដគូអភវិឌ្ឍ្ ៍វដើម្បោីពំទដល់វស័ិយមពីករូ
ហិរ ញ្ា វត្ថពុ វហើយបច្ចពុប្ប្នាមូល្ិធិទាងំវនារះកំ ព្ុងពគបព់គង 
្ិងចាតខ់ចងវពបើពបាស់វោយពគរឹរះសា្ថ ្ធនាោរ ្ិងមពីករូ
ហិរ ញ្ា វត្ថពុមយួចំ្ួ្។ វោយ្ិ្ិត្យវ�ើញ្ូវភា្ចាបំាច់
ន្វសិាលភា្ទូលំទូលាយ កនាពុងវស័ិយបរធ្បាលកិច្ច ខដល
មិ្ ពតរឹមខតពគបដណតៃ បវ់លើវស័ិយធនាោរ ្ិងមពីករូហិរ ញ្ា វត្ថពុ
បោពុវណាណ រះវទ  វស័ិយវ្រះម្្វសិាលភា្ពគបដណតៃ បវ់លើ
វស័ិយធានារាោ បរ់ង ្ិងវសាធ្ វស័ិយអចល្ពទ្្យ វស័ិយ
មូលបពត  ្ ិងវស័ិយវផ្ងៗវទៀតវៅកនាពុងវសដ្ឋកិច្ច  ្ ិង
សង្គមផងខដរ។

គពុណពបវោជ្ន៍្វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ រមួម្្៖
១-បវងកាើ្ការវ ិ្ ិវោគកនាពុងពសរុក ខដលជាពបភ្ន្ការ
    បខ្្ថមចំណូល្្្ធជាតិ

២-ជំរពុញការវធ្វើ្ិ្ិធកមមាហិរ ញ្ា វត្ថពុ វដើម្បជីាពបវោជ្៍
    ដល់ពបជា្លរដ្ឋកម្ពុជា ្ិង
៣-ផតៃល់លទ្ធភា្ដល់ការតាមោ្  ្ិងពគបព់គង្ូវ
     លំហូរទពុ្ ្ ិងពបភ្ទពុ្វលើពគបវ់ស័ិយ ខដលកំ ព្ុង
     វធ្វើពបតិបតតៃិការវៅកនាពុងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា សំវៅ
     ទាកទ់ាញទំ ព្ុកចិតតៃបខ្្ថម្ីនដគូអភវិឌ្ឍ្ន៍ានា។
វសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ  តាកខ់តងវ�ើងម្្  ៨ជំ្ូក 

ខចកជា ៥៧ម្ពតា ពតរូវបា្រដ្ឋសភាន្ព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា អ ព្ុមត័យល់ព្មវលើកដំបូងចំ្ ួ្ ១១៤សំវ�ង 
វៅន្ងៃទី១៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ នាសមយ័ពបជពុំរដ្ឋសភាវលើក
ទី១ ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃមអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារ្យ  អូន  ្័ន្ធមុនតីរត័្ន 
ឧបនាយករដ្ឋម្រ្តៃី  រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងវសដ្ឋកិច្ច  ្ ិងហិរ ញ្ា វត្ថពុ 
អមវោយម្រ្តៃីជា្ែ់ស់្ ្ិងម្រ្តៃីជំនាញតំណាងរាជរោ្ឋ -
ភបិាល បា្អវ ជ្ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបាបវ់្រះ។

អង្គពបជពុំព រ្ឹទ្ធសភា បា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវោបល់ឯកភា្
ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបាបទ់ាងំមូល វោយឥតខកខពប
ចំ្ ួ្ ៥៦សំវ�ង ន្ចំ្ ួ្សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមូល៕

ឯកឧតតៃម ជា វជដ្ឋ អវ ជ្ ើញវ�ើងអា្របាយការណ៍ ឯកឧតតៃមអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារ្យ អូ្  ្័្ ្ធមពុ្ីរត័នា អវ ជ្ ើញវ�ើងការរារវសចកដេីពរាងចបាប់

សម្ជកិ សម្ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា វលើកនដអ ព្ុមត័ចបាប់
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សយម្ចពបធានព្រឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញយបើកមហាសន្និបាតតំណាងទូទាងំ
ពបយទសយលើកទតី៤ សហភា្សហ្័ន្ធយវុជនកម្ុជា

នាព រ្ឹកន្ងៃទី២៦ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ សវមតៃចវបិពុលវសនា-
ភកតៃី សាយ ឈុ ំពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ន្ព្រះរាជាណាចពក-
កម្ពុជា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្ដែ៏ង្ែ់ស់្កនាពុង្ិធីវបើក
មហាស្នាបិាតតំណាងទូទាងំពបវទសវលើកទី៤ សហភា្
សហ្័្ ្ធយពុវជ្កម្ពុជា (ស.ស.យ.ក) វដើម្បបីូកសរពុបសមទិ្ធ-
ផលការងារសវពមចបា្រយៈវ្ល៦ឆ្នា កំ្លាងមក ្ិងវលើក
ទិសវៅការងារប្តៃឆ្នា ២ំ០១៨-២០២៣ វៅសាលពបជពុំ

សណា្ឋ ោរសពុខា វៅសងាកា តវ់ពជាយចងា្វ រ ែណ្ឌ វពជាយចងា្វ រ
រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

កនាពុងឱកាសវនារះ សវមតៃចវបិពុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ
បា្ម្្ពបសាស្ថ៍ា មហាស្នាបិាត ស.ស.យ.ក វលើក
ទី៤ ខដលបា្ រ្ឹងកំ្ ពុងពបព រ្ឹតតៃវៅនាវ្លវ្រះ គឺពសបវ្ល
ខដលព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាវយើងសវពមចបា្វជាគជយ័
ោោ ងពតចរះពតចងក់នាពុងការវរៀបចំការវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំ
តំណាងរា្រសតៃ ្ីតិកាលទី៦ កាល្ីន្ងៃទី២៩ ខែកកកាោ ឆ្នា ំ
២០១៨ ក្លាងមក ្ ិងពសបវ្លខដលព្រះរាជាណាចពក-
កម្ពុជាវពកាមការដរឹកនារំបស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ន្រដ្ឋសភា្ីតិ-
កាលទី៦ ខដលម្្សវមដេចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន
សសន ជាពបមពុែកំ ព្ុងម្្ភា្ល្អពបវសើរ ខដលកា្ខ់តផតៃល់
ភា្អ ព្ុវពោរះដល់ដវំណើ រការអភវិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច សង្គម ្ិង
ការវលើកសទាួយជីវភា្រស់វៅរបស់ពបជាជ្ វទារះបីសភា្-
ការណ៍អ្តៃរជាតិម្្ការវវិឌ្ឍ្ោ៍ោ ងសមាពុគសាមា ញកតៃី។

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ខ ល្ាង្ូវការវកាតសរវសើរ

្ិងវាយតនមលាែស់្ចវំរារះការែិតែំពបរឹងខពបងរបស់ថានា កដ់រឹក-
នាសំម្ជិក សម្ជិកាសហភា្សហ្័្ ្ធយពុវជ្កម្ពុជា
ពគបរ់ូបខដលបា្បវំ្ញតួនាទីវបសកកមមា វដើម្បបីពុ ្្វវហតពុ
ជាតិម្តពុភូម ិវដើម្បយីពុវជ្ ្ិងសង្គមនាវ្លក្លាងមក
សវពមចបា្លទ្ធផលជាខផលា ក្ា គួរជាទីវម្ទ្ភា្ោោ ង
នពកខលង។ សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាម្្ជំវ្ឿវជឿជាកថ់ា
ស.ស.យ.ក រ្ឹងសវពមចបា្្ូវសមទិ្ធផលធំៗ ្ិង្មាីៗ
ជាងវ្រះវទៀត កនាពុងវបសកកមមាដឧ៏តតៃពុង្គឧតតៃមរបស់ែលាួ្។

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្សវងកាតវ�ើញថា ចាប់្ ី
មហាស្នាិបាត ស.ស.យ.ក វលើកទី៣ ខដលបា្ពបព រ្ឹតតៃវៅ
កាល្ីន្ងៃទី២-៣ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១២ក្លាងវៅ ស.ស.យ.ក 
បា្វដើរតួនាទីោោ ងសំខា្ក់នាពុងចលនាយពុវជ្ វដើម្បចូីលរមួ
កនាពុងសកមមាភា្សង្គម វសដ្ឋកិច្ច ្វោបាយ ចូលរមួអ ព្ុវតតៃ
វោល្វោបាយនានារបស់រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជាវៅតាម
វស័ិយ ្ ិងពគបម់ូលោ្ឋ ្វៅទូទាងំពបវទស ព្មទាងំបា្
ចូលរមួចខំណក ជា្ិវសសកនាពុងការវលើកសទាួយវម្ទ្ភា្
ជាតិ ្ិងកិតយា ព្ុភា្ជាតិវៅវលើឆ្កអ្តៃរជាតិ។ កនាពុង្យ័
វ្រះ សវមតៃចកប៏ា្ចូលរមួអបអរសាទរចវំរារះសមទិ្ធផល
ទាងំឡាយខដលពករុមពគរួសារសហភា្សហ្័្ ្ធយពុវជ្កម្ពុជា 
សវពមចបា្កនាពុងរយៈវ្ល៦ឆ្នា កំ្លាងមកវ្រះ វៅតាមវស័ិយ 
្ិងខផ្ការការងារជាវពចើ្ខដលបា្ផតៃល់ពបវោជ្វ៍ោយ

ទ្ា ល់ដល់យពុវជ្ ្ិងសង្គមកម្ពុជា វោយមិ្ ពបកា្់្ ិនានា -
ការ្វោបាយ ្ិងជីវភា្សង្គម វរាលគឺ ស.ស.យ.ក

សវមដេចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុង្ិធីវបើកមហាស្នាិបាតតំណាងទូទាងំពបវទសវលើកទី៤ របស់ ស.ស.យ.ក
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គឺជាវវទិកាដទូ៏លំទូលាយមយួសពម្បយ់ពុវជ្ទាងំអស់ោនា
ចូលរមួកនាពុងវោលវៅវលើកកម្ស់សពុែភា្យពុវជ្ ការសិកសា
ការរកការងារវធ្វើ ការចវពមើ្ លូតលាស់ ្ិងការជំរពុញវលើក
កម្ស់ផនាតគ់ំ្ិតខចករខំលក ចូលរមួផតៃល់វៅឱ្យសង្គមវញិតាម
រយៈការងារសមា័ពគចិតតៃ ការលរះបង ់្ិងបរចិា្ច គ។ ជាមយួ
ោនា វ្រះខដរ សវមតៃចកសូ៏មោពំទ ្ិងវលើកទរឹកចិតតៃថានា កដ់រឹកនាំ
ពគបលំ់ោបថ់ានា ក ់្ិងសម្ជិក សម្ជិកាពគបរ់ូបឱ្យប្តៃ
ែិតែំពបរឹងខពបង ពសបតាមវោលបំណង ្ិងវបរះដូង្ិត
ពបាកដរបស់សហភា្សហ្័្ ្ធយពុវជ្កម្ពុជា។ 

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អំរាវនាវដល់ ស.ស.យ.ក
ពតរូវយកចិតតៃទពុកោកែិ់តែំសវពមចឱ្យបា្ល្អ្ូវសំណូម្រ
ភារកិច្ចធំៗ្ីរ៖ ទី១-ចូលរមួឱ្យកា្ខ់តសកមមាជាងវ្រះវទៀត
កនាពុងការកសាង អភវិឌ្ឍ្ព៍បវទសជាតិម្តពុភូមវិយើងឱ្យកាលា យ
ជាពបវទសរកីចវពមើ្ កនាពុងតំប្ ់ជាសង្គមពបកបវោយអរយិ-

ធម៌្ ិងវសចកតៃីពសឡាញ់ ោមា ្ការវកើតវ�ើងវញិ្ូវស្រងា្គ ម 
របបពបល័យ្ូជសាស្ ៍្ិងការខបកបាកន់ផទាកនាពុងជាតិដូច្ី
អតីតកាលវទៀតវ�ើយ។ទី២-សម្ជិក សម្ជិកា ស.ស.
យ.ក ម្នា ក់ៗ ពតរូវែិតែំវរៀ្សូពតលតដំ់ែលាួ្កនាពុងចលនារបស់
ពបជាជ្មហាជ្  វដើម្បកីាលា យជាអនាកដរឹកនាលំ្អនាវ្ល
អនាគត ខដលម្្សាមា រតីវសនាហាជាតិបរសិពុទ្ធ ម្្សមត្ថ-
ភា្ ម្្គពុណភា្ ្ិងេ្ទាៈវម្រះមពុតកនាពុងការខ្រកសាឯក-
រាជ្យភា្ អធិបវតយ្យភា្ បូរណភា្ខដ្ដីឱ្យបា្រ រឹងម្ំ
កនាពុងពគបស់ា្ថ ្ភា្ ្ិងពគបក់ាលៈវទសៈទាងំអស់។ យពុវជ្
វរៀមច្បងបា្្លីជីវតិោោ ងសងៃបវ់សងៃៀមកនាពុងស្រងា្គ មតសូ៊ 
វដើម្បរីវំោរះជាតិ វដើម្បសីវ្រងា្គ រះជាតិ វោយប្្ល់ទពុក្ូវ
មរតកដន៏្លាថាលា ជូ្អតីតយពុវជ្វរៀមច្បង ខដលបា្ រ្ឹងកំ ព្ុង
ដរឹកនាកំសាង ការរារពបវទសស ្្វន្ងៃ ខដលភាគវពចើ្ (តួ
ោោ ងដូចរូបែញាពុជំាវដើម) បា្ឈា្ចូលដល់មជ្មិវយ័វៅ
វហើយ។ ដូចវ្រះតពមរូវការអនាកប្តៃវវ្ គឺជាកតាតៃ ខដលម្្
ចរតិកំណតប់ំផពុតមិ្ អាចែ្វរះបា្។

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាម្្សង្រឹម ្ិងវជឿជាកោ់ោ ង
មពុតម្ថំា អង្គមហាស្នាិបាតខដល រ្ឹងពបព រ្ឹតតៃវៅវៅន្ងៃវ្រះ 
្ិងន្ងៃខស្អក រ្ឹងវធ្វើការ្ិភាកសា ខចករខំលកបទ្ិវសាធ្៍
នានា វោយវធ្វើការវាយតនមលាឱ្យបា្ហមាតច់ត ់្ិងល្អពបវសើរ
វលើកតាតៃ នានាដូចបា្បញ្ជ កជូ់្ខាងវលើ វដើម្បឈីា្វៅ
រកការោកទិ់សវៅការងារមយួពបកបវោយភា្វ្ញវលញ
្ិងពគបព់ជរុងវពជាយពបកបវោយពបសិទ្ធភា្ ្ ិងពបសិទ្ធ-
ផលវឆ្្រះវៅកា្ឆ់្នា ២ំ០២៣ខាងមពុែវ្រះ៕

ទិដ្ឋភា្ន្អង្គស ន្ាិបាតតំណាងទូទាងំពបវទសវលើកទី៤ របស់ ស.ស.យ.ក

សវមដេចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ខ្លាងសពុ្ទារកថាកនាពុងអង្គស្នាិបាត



សកម្មភាពថ្នា កដឹ់កនាំ

ទស្សនាវដ្តីពពឹទ្ធសភា
9

សយម្ចពបធានព្រឹទ្ធសភា អយ ជ្ ើញជាអធិបតតីក្នងុ្ិធតីអបអរសាទរខួបយលើកទតី៧០

ននទិវាសទិ្ធិមនុស្សអន្រជាតិ 

នាព រ្ឹកន្ងៃទី១០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ សវមតៃចវបិពុលវសនាភកតៃី 

សាយ ឈុ ំពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់កនាពុង្ិធីអបអរសាទរ

ែួបវលើកទី៧០ ន្ទិវាសិទ្ធមិ ព្ុស្អ្តៃរជាតិ ១០ធនាូ ឆ្នា ំ

២០១៨ វពកាមពបធា្បទ «រមួោនា ខ្រកសាស្តៃិភា្ វដើម្បី

វលើកកម្ស់សិទ្ធិម ព្ុស្» វោយម្្ការអវ ជ្ ើញចូលរមួ្ី

សម្ជិក សម្ជិកាព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ម្រ្តៃីរាជការ កង-

កម្លា ងំពបោបអ់ាវពុធ តំណាងសហគម្ ៍តំណាងអង្គការ

ជាតិ ្ិងអ្តៃរជាតិ ពបជា្លរដ្ឋ ្ិងសិស្ ្ិស្តិ។ 

កនាពុងឱកាសវនារះ សវមតៃចវបិពុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ

ពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ ល្ាងថា ទិវាសិទ្ធិម ព្ុស្១០ធនាូ បា្

ផតៃល់្ូវឱកាសមយួឆ្នា មំតៃង វដើម្បរីមលារឹកការចងចា ំ្ិងការ

យល់ដរឹង្ីសិទ្ធមិ ព្ុស្ ខដលម្្ជាបជ់ាមយួវយើងម្នា ក់ៗ  

តាងំ្ីកំវណើ តមិ្ អាចកាត់្ តៃ ចប់ា្វ�ើយ វហើយសិទ្ធិ

ទាងំអស់ជាកមមាសិទ្ធិរបស់វយើង ្ិងកជ៏ាកមមាសិទ្ធិរបស់អនាក

វៅជពុំវញិែលាួ្វយើងទាងំអស់ោនា ផងខដរ វោយសិទ្ធិទាងំអស់

វ្រះ ពតរូវខតវោរ្ឱ្យបា្ពតរឹមពតរូវ វសមាើភា្ ្ិងវោគយល់

ោនា វៅវញិវៅមកកនាពុងព្ំខដ្ចបាប ់្ិងសិទ្ធអិនាកដនទ។ 

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្រមលារឹកអំ្ីពបវតតៃិសា្រសតៃ ន្

ពបវទសកម្ពុជា ខដលបា្បងាហា ញឱ្យវ�ើញវហើយថា សិទ្ធិ-

ម ព្ុស្មិ្ ពតរូវបា្វោរ្វនារះវទ កនាពុងកាលៈវទសៈខដល

ពបវទសវកើតម្្ស្រងា្គ ម ភា្ចលាចល ្ិងអស្តៃិសពុែ

សង្គម។ ជាកខ់សតៃង ពបជាជ្កម្ពុជាធាលា បទ់ទួលរង្ូវការ

រវំលាភសិទ្ធិម ព្ុស្ពគបខ់បបោោ ង ចាបត់ាងំ្ីការវកើតម្្

ស្រងា្គ មនាវដើមទសវត្ឆ្នា ១ំ៩៧០មកវមលារះ ជា្ិវសស កនាពុង

របបកម្ពុជាពបជាធិប្បវតយ្យ្ីឆ្នា ១ំ៩៧៥ ដល់ឆ្នា ១ំ៩៧៩ 

កនាពុងរបបបោពុល្ត៣ឆ្នា  ំ៨ខែ ្ិង២០ន្ងៃវ្រះ បា្បំផលាិចបំ្ លា ញ

ពបវទសជាតិវែទាចែទាីវលើពគបវ់ស័ិយ ម្្ជាអាទិ៍៖ ពប្័្ ្ធ

អបរ់ ំពប្័្ ្ធសពុខាភបិាល ពប្័្ ្ធតពុលាការ ចបាប ់្ិងសិទ្ធិ-

ម ព្ុស្ សាសនា ពបន្ណី ្ិងវប្បធម៌។ល។ ពបជាជ្

មិ្ ខដលហ៊ា្បវ ្្ចញមតិទាមទារយពុតតៃិធម៌ វពបើពបាស់សិទ្ធិ 

្ិងវសរភីា្ ឬពបជាធិបវតយ្យចំវរារះមពុែរដ្ឋអំណាចអាវ

វ ម្ា វនារះវ�ើយ ្ីវពរារះសិទ្ធទិាងំឡាយពតរូវបា្អង្គការខែមារ

ពកហមដកហូតទាងំអស់ សូម្បខីតសិទ្ធិរស់រា្ម្្ជីវតិ

ខដលជាសិទ្ធិដំបូងរបស់ម ព្ុស្កព៏តរូវបា្វគដកហូតខដរ។ 

ទ្ទារឹម រ្ឹងវនារះ ពបជា្លរដ្ឋបា្ទទួលរង្ូវការវធ្វើទារពុណ-

កមមា ការបង្អតអ់ាហារ ការកាបស់ម្លា ប ់្ិងអវំ ើ្វឃារវៅ

អម ព្ុស្ធម៌ពគបរ់ូបភា្ ខដលបណាតៃ លឱ្យបាតប់ងជ់ីវតិ

សវមដេចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុងស្នាិបាតែួបវលើកទី៧០ ន្ទិវាសិទ្ធិម ព្ុស្អ្តៃរជាតិ ១០ធនាូ
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ម ព្ុស្ជាង៣លា្នាក។់ 

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្វាយតនមលាែ្ស់ ្ិងវកាត-

សរវសើរោោ ងខាលា ងំចំវរារះរាជរោ្ឋ ភបិាលវពកាមការដរឹកនាំ

របស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា  ហ៊ុន  សសន 

នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ខដលបា្ប ្្ចប់

ស្រងា្គ មសពុីវលិទាងំពសរុងវៅកម្ពុជា តាម្វោបាយឈនារះ-

ឈនារះនាឆ្នា ១ំ៩៩៨ ្ិងទបស់ាកា តទ់ា្វ់្លវវលា្ូវចលនា

បដិវតតៃ្៍្ ណ៌ខដលបា្បោពុ្បោងបវងកាើតស្រងា្គ មវៅកម្ពុជា 

្ិងបា្នាមំក្ូវសពុែស្តៃិភា្ ្ិងការអភវិឌ្ឍវលើពគប់

វស័ិយជូ្ជាតិម្តពុភូមដូិចស្្វន្ងៃវ្រះ។ ជាមយួោនា វ្រះខដរ 

សវមតៃចកប៏ា្វាយតនមលា  ្ិងវកាតសរវសើរផងខដរ  ដល់

ព រ្ឹទ្ធសភា  រដ្ឋសភា  ្ិងសា្ថ ប័្ រាក់្ ័្ ្ធ  ខដលបា្ រ្ឹង

កំ ព្ុងប្តៃអ ព្ុវតតៃតាមសាមា រតីរដ្ឋធមមា ព្ុ ញ្ា   វោរ្វោលការណ៍

ពបជាធិប្បវតយ្យវសរ ី្ ហពុបក្ ្ីតិរដ្ឋ វលើកសទាួយ ការការ-

រារ ្ិងវលើកកម្ស់សិទ្ធមិ ព្ុស្វៅកម្ពុជា ្ិងប្តៃអ ព្ុវតតៃ

ោោ ងពតរឹមពតរូវ្ូវធមមា ព្ុ ញ្ា អង្គការសហពបជាជាតិ វសចកតៃី

ពបកាសជាសកលសតៃី្ី សិទ្ធិម ព្ុស្ កតិកាសញ្ញា  ្ិងអ ព្ុ-

សញ្ញា អ្តៃរជាតិសិទ្ធមិ ព្ុស្  ្ ិងឧបករណ៍សិទ្ធិម ព្ុស្

អ្តៃរជាតិ ្ ិងតំប្វ់ផ្ងៗវទៀតខដលកម្ពុជាជាភាគី វហើយ

ស្្វន្ងៃពបជាជ្កម្ពុជាម្នា ក់ៗ កំ្ ពុងទទួលបា្្ូវការការ-

រារសិទ្ធិ ការវោរ្សិទ្ធ ិ្ិងការវពបើពបាស់សិទ្ធិោោ ងទូលំ-

ទូលាយ ជាអាទិ៍៖ សិទ្ធិរស់រា្ម្្ជីវតិ សិទ្ធិពបកបរបរ

ចិ្ ្ច រឹមជីវតិ សិទ្ធកិារងារ សិទ្ធិសហជី្ សិទ្ធិបវងកាើតអង្គការ

មិ្ ខម្រោ្ឋ ភបិាល សិទ្ធទិទួលបា្ការអបរ់ ំសិទ្ធិទទួល

បា្ការខ្ទាសំពុែភា្ សិទ្ធិទទួលបា្សពុែពុម្លភា្សង្គម 

សិទ្ធិ្វោបាយ វសរភីា្បវ ្្ចញមតិ វសរភីា្សារ្ត័-៌

ម្្ វសរភីា្ខាងជំវ្ឿ វសរភីា្សាសនា ្ិងវប្បធម ៌

ព្មទាងំទទួលបា្្ីរដ្ឋពបកបវោយសមធម៌្ ូវផល-

ពបវោជ្ខ៍ាងវសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច វសវាសាធារណៈ ្ិង

ការអភវិឌ្ឍវលើពគបវ់ស័ិយផងខដរ។

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្គូសបញ្ជ កថ់ា លទ្ធិពបជា-

ធិបវតយ្យ ្ីតិរដ្ឋ ការអភវិឌ្ឍ ្ិងការវោរ្សិទ្ធមិ ព្ុស្

ទាងំវ្រះ បា្មកវោយសារពបវទសកម្ពុជាម្្សពុែស្តៃិ-

ភា្ ម្្ស្ថិរភា្្វោបាយ គឺជាសមទិ្ធផលជាពបវតតៃិ-

សា្រសតៃដន៏្លាថាលា ខដលបា្មក្ីការតសូ៊ ្ិង្លិកមមាដធ៏ំវធង

របស់រដ្ឋ ្ិងពបជាជ្។ ជាមយួោនា វ្រះខដរ សវមតៃចកប៏ា្

អរំាវនាវដល់សា្ថ ប័្ រាក់្ ័្ ្ធ អង្គការសង្គមសពុីវលិ សហជី្  

្ីតិបពុគ្គល ្ិងជ្រមួជាតិទាងំអស់ សូមប្តៃសាមគ្គីោនា  របួរមួ

ោនា ការរារស្តៃិភា្ វដើម្បកីាររារ ្ិងវលើកកម្ស់ការវោរ្

សិទ្ធិម ព្ុស្ ្ពងរឹងការអ ព្ុវតតៃចបាបវ់ដើម្បលីទ្ធិពបជាធិបវតយ្យ 

្ីតិរដ្ឋ ្ិងការអភវិឌ្ឍពបវទសឱ្យកា្ខ់តរកីចវពមើ្ រពុងវរឿង

ខ្មវទៀត៕

សវមដេចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ខ ល្ាងសពុ្ទារកថាកនាពុងអង្គស្នាិបាតែួបវលើកទី៧០ ន្ទិវាសិទ្ធិម ព្ុស្អ្តៃរជាតិ ១០ធនាូ
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សយមច្ពបធានព្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវ
ចូលជួបសសម្ងការគួរសម

នាព្រឹកន្ងៃទី២៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វវលាវម្ោ ង៩:០០

នាទី សវមតៃចវបិពុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈុ ំពបធា្ព រ្ឹទ្ធ-

សភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អ ព្ុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតៃម 

Amphay KINDAVONG ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិាម ញ្ា  ្ ិងវ្ញ-

សមត្ថភា្ ន្សាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យពបជាម្្ិត

ឡាវពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចូលជួបសខមតៃងការ

គួរសម វៅវមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

វៅកនាពុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម Amphay KINDAVONG

បា្ខ ល្ាងអំណរគពុណោោ ងពជាលវពរៅចំវរារះសវមតៃចពបធា្

ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្ចំណាយវ្លវវលាដម៏្្តនមលា អ ព្ុ-

ញ្ញា តឱ្យឯកឧតតៃមចូលជួបសខមតៃងការគួរសមនាវ្លវ្រះ។ 

ឯកឧតតៃមបា្សខមតៃង្ូវការវកាតសរវសើរ ្ិងវាយតនមលា

ែ្ស់ចំវរារះការរកីចវពមើ្ ោោ ងឆ្បរ់ហ័សវលើពគបវ់ស័ិយ

របស់ពបវទសកម្ពុជា វោយសារខតម្្ការវរៀបចំយពុទ្ធ-

សា្រសតៃពគបព់ជរុងវពជាយរបស់រាជរោ្ឋ ភបិាល វពកាមការ

ដរឹកនារំបស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន សសន 

នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

ឯកឧតតៃម Amphay KINDAVONG ម្្វសចកតៃីសង្រឹម

ថាពបវទសទាងំ្ីរ រ្ឹងម្្ទំនាកទ់ំ្ ង ្ិងកិច្ចសហពបតិ-

បតតៃិការល្អវលើវស័ិយវទសចរណ៍ ្ិងវ ិ្ ិវោគ កនាពុងនាម

ជាពបវទសខដលម្្ភូមផិងរបងជាមយួោនា ។ ជាមយួោនា

វ្រះឯកឧតតៃមបា្បញ្ជ កថ់ា ចំវរារះវស័ិយរាណិជជកមមាន្

សវមដេចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ចាបន់ដសា្វ គម្ឯ៍កឧតតៃម Amphay KINDAVONG សវមដេចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា (វេ្វង) ្ិងឯកឧតតៃម Amphay KINDAVONG (សាដេ ំ)

ទិដ្ឋភា្កនាពុងជំ្ួបសវនាការ
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ពបវទសទាងំ្ីរ ម្្ភា្ពបហាកព់បខហលោនា  បោពុខ្តៃពបវទស

កម្ពុជាម្្ការនាវំចញវពចើ្ជាងពបវទសឡាវ វហតពុដូច

វ្រះឯកឧតតៃមម្្បំណងចងវ់ឈ្វងយល់អំ្ ីការនាវំចញ

របស់ពបវទសកម្ពុជា វដើម្បយីកវៅផ្្្វផសាយវៅពបវទស

ឡាវ។

ឯកឧតតៃម Amphay KINDAVONG បា្បញ្ជ កជូ់្

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាថា ឯកឧតតៃមបា្វពតៀមលក្ខណៈ

រចួជាវពសច វដើម្បវីពតៀមវរៀបចំទទួលដំវណើ រទស្្កិច្ចជា

ផលាូវការរបស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន សសន 

នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅសាធារណ-

រដ្ឋពបជាធិបវតយ្យពបជាម្្ិតឡាវ វៅវដើមខែធនាូខាងមពុែ

វ្រះ។ តាមរយៈដំវណើ រទស្្កិច្ចវ្រះ ឯកឧតតៃមសង្រឹមថា 

្រឹងម្្កិច្ចសហពបតិបតតៃិការរវាងរោ្ឋ ភបិាល ្ិងពបជាជ្

ន្ពបវទសទាងំ្ីរកា្ខ់តពបវសើរវ�ើងខ្មវទៀត។ 

កនាពុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងកនាពុងនាមសវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃចវបិពុល

វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្សខមតៃង្ូវការអបអរសាទរ 
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ខដលពតរូវបា្រោ្ឋ ភបិាល ន្សាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យ

ពបជាម្្ិតឡាវ ខតងតាងំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិាម ញ្ា  ្ិង

វ្ញសមត្ថភា្ ន្សាធារណរដ្ឋពបជាធិបវតយ្យពបជា-

ម្្ិតឡាវ ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។ សវមតៃចពបធា្

ព រ្ឹទ្ធសភាម្្ជំវ្ឿជាកថ់ា ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូត រ្ឹង

ែិតែំរមួចំខណក្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំ្ង មតិតៃភា្ ្ិងកិច្ច-

សហពបតិបតតៃិការរវាងពបជាជ្ ្ិងពបវទសទាងំ្ីរឱ្យកា្់

ខតល្អពបវសើរវ�ើងខ្មវទៀត វដើម្បនីាមំក្ូវផលពបវោជ្៍

វៅវញិវៅមកសពម្បព់បជាជ្ ្ិងពបវទសទាងំ្ីរ។

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ជពម្បជូ្អំ្ីការរកី-

ចវពមើ្  ្ិងការទទួលបា្ជយ័ជមនារះកនាពុងការវបារះវឆ្នា តកនាពុង

វ្លក្លាងវៅវ្រះ  ្ិងវាយតនមលាែ្ស់ចំវរារះទំនាកទ់ំ្ង 

សាមគ្គភីា្ មតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហពបតិបតតៃិការវលើពគប់

វស័ិយបា្ោោ ងល្អ  រវាងពបវទសទាងំ្ីរកម្ពុជា-ឡាវ។ 

ជាមយួោនា វ្រះខដរ កនាពុងពកបែណ័្ឌ សា្ថ ប័្ ្ីតិប្ប ញ្ា តតៃកិម្ពុជា-

ឡាវ កម៏្្កិច្ចសហពបតិបតតៃិការល្អគួរជាទវីម្ទ្ៈ វោយ

បា្វធ្វើការ ល្ា ស់បតៃូរទស្្កិច្ចវៅវញិវៅមកជាញរឹកញាប ់

ការចូលរមួពបជពុំវទៀងទាតរ់វាងសភាពបវទសទាងំ៣ (កម្ពុជា 

ឡាវ ្ិងវវៀតណាម CLV) ព្មទាងំោពំទោនា វលើកិច្ចសហ-

ពបតិបតតៃកិារអ្តៃរជាតិ កនាពុងពកបែណ័្ឌ  AIPA IPU ្ ិង APPF។

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្បញ្ជ កថ់ា ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋ-

សភា រាជរោ្ឋ ភបិាល ពកសួង សា្ថ ប័្ ជាតិ ន្ព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា វពតៀមែលាួ្ជា្ិច្ច វដើម្បវីធ្វើកិច្ចសហពបតិ-

បតតៃិការដជិ៏តសនាិទ្ធជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ក៏

ដូចជាសា្ថ ្ទូតឡាវពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  វដើម្បី

វលើកកម្ស់ទំនាកទ់ំ្ង កិច្ចសហពបតិបតតៃិការ ្ិងនាផំល-

ពបវោជ្ដ៍ធ៏វំធងសពម្បព់បជាជ្ ្ិងពបវទសទាងំ្ីរ៕

សវមដេចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ្តរូបអ ព្ុសសាវរយីជាមយួឯកឧតតៃម Amphay KINDAVONG
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សយមច្ពបធានព្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរាជទូតថ្តីកម្ុជា 
ចូលជួបសសម្ងការគួរសម និងទទួលអនុសាសន៍

នាព្រឹកន្ងៃទី៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វវលាវម្ោ ង៩:០០នាទី
សវមតៃចវបិពុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ន្
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អ ព្ុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតៃម ឃនួ 
ផុនរតនៈ ឯកអគ្គរាជទូតវសិាម ញ្ា  ្ិងវ្ញសមត្ថភា្
្មាី ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ពបចាវំៅពបវទសវអហ ព្ុបី 
្ិងពបវទសអពុីពសាខអល ចូលជួបសខមតៃងការគួរសម ្ិង
ទទួលអ ព្ុសាស្ ៍មពុ្ រ្ឹងអវ ជ្ ើញវៅបំវ្ញវបសកកមមា
ការទូតពបចាពំបវទសវអហ ព្ុបី ្ិងពបវទសអពុីពសាខអល វៅ
វមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

វៅកនាពុងឱកាសវនារះ សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្សខមតៃង
្ូវការអបអរសាទរចំវរារះឯកឧតតៃម ខដលពតរូវបា្ព្រះមហា-
ក្ពត ខតងតាងំជាឯកអគ្គរាជទូត្មាីពបចាពំបវទសវអហ ព្ុបី 
្ិងពបវទសអពុីពសាខអល។ ជាមយួោនា វ្រះ សវមតៃចបា្ ត្ៃ វំផញាើ
ចវំរារះឯកឧតតៃមពតរូវយកចិតតៃទពុកោក់្ ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំ្ ង
្ិងកិច្ចសហពបតិបតតៃិការឱ្យបា្ល្អ វដើម្បផីលពបវោជ្៍
វៅវញិវៅមករវាងព្រះរាជណាចពកកម្ពុជា ជាមយួ្រឹង
ពបវទសវអហ ព្ុបី ្ិងពបវទសអពុីពសាខអល។ វដើម្បសីវពមច
បំណងវ្រះ ពតរូវយកចិតតៃទពុកោកទ់ំនាកទ់ំ្ ងល្អជាមយួ្រឹង

បណាតៃ សា្ថ ប័្  ្ិងជាមយួពបជាជ្ន្ពបវទសវអហ ព្ុបី ្ិង
ពបវទសអពុីពសាខអលឱ្យបា្ល្អពបវសើរ។ បខ ្្ថមវលើវ្រះ ពតរូវ
ឱ្យវគយល់អំ្ ីសភា្ការណ៍្ិតវៅពបវទសកម្ពុជា វដើម្បី
ទាកទ់ាញឱ្យវគោពំទពបវទសកម្ពុជាទាងំខាង្វោបាយ 
វសដ្ឋកិច្ច វប្បធម ៌្ិងសង្គមកិច្ច។  

សវមតៃចវបិពុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំកប៏ា្ផតៃល់អ ព្ុ-
សាស្សំ៍ខា្់ៗ មយួចំ្ួ្ជូ្ដល់ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរាជ-
ទូត ពតរូវសកមមាផ្្្វផសាយ ្ិងបកពសាយ្្្យល់អំ្ ីសភា្-
ការណ៍វៅកម្ពុជាជូ្ដល់សាធារណៈមតិជាតិ ្ ិងអ្តៃរជាតិ 
ជា្ិវសសវៅពបវទសខដលកំ ព្ុងបវំ្ញភារកិច្ច។ ពតរូវផតៃល់
្ត័ម៌្្ឱ្យបា្រហ័សចវំរារះសភា្ការណ៍្វោបាយវពរៅ
ពបវទស ខដលរាក់្ ័្ ្ធ រ្ឹងពបវទសកម្ពុជា ្ិងពតរូវយកចិតតៃ
ទពុកោកផ់្្្វផសាយកនាពុងការទាកទ់ាញអនាកវ ិ្ ិវោគិ្ ្ិង
វភញាៀវវទសចរមកកម្ពុជាឱ្យបា្កា្ខ់តវពចើ្។

ឯកឧតតៃម ឃនួ ផុនរតនៈ ឯកអគ្គរាជទូតវសិាម ញ្ា
្ិងវ្ញសមត្ថភា្្មាី ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ពបចាវំៅ
ពបវទសវអហ ព្ុបី ្ិងពបវទសអពុីពសាខអល បា្វបតៃជាញា វៅ
ចវំរារះមពុែសវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាថា ្រឹងែិតែំបំវ្ញ
ភារកិច្ចជាតំណាងឱ្យព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅវលើឆ្ក
អ្តៃរជាតិពបកបវោយការទទួលែពុសពតរូវែ្ស់។

ឯកឧតតៃមបា្ស្យាថា ្ រឹងែិតែំអ ព្ុវតតៃតាមអ ព្ុសាស្៍
ខណនាដំែ៏្ងែ់ស់្របស់សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងែិតែំ
ខ្រកសាផ្្្វផសាយ្ូវកិតយា ព្ុភា្ពបវទសជាតិ ្ពងរឹង្ពងីក
ទំនាកទ់ំ្ងសហពបតិបតតៃិការជាមយួ្រឹងពបវទសម្្ច ស់ផទារះ
្ិងឯកអគ្គរាជទូត រដ្ឋទូតពបវទសវផ្ងៗវទៀត ្ិងែិតែំ
ទាកទ់ាញអនាកវ ិ្ ិវោគិ្ ្ិងអនាកវទសចរឱ្យមកកម្ពុជាឱ្យ
បា្កា្ខ់តវពចើ្ខ្មវទៀត៕

សវមដេចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា (វេ្វង) ឯកឧតតៃម �ួ្ ផពុ្រត្ៈ (សាតៃ ំ)

ទិដ្ឋភា្កនាពុងជំ្ួបសវនាការ
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សយម្ចពបធានព្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឈតីលតី 
ចូលជួបសសម្ងការគួរសម

នាន្ងៃទី១១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វវលាវម្ោ ង១៦:០០នាទី
រវសៀល សវមតៃចវបិពុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំពបធា្ព រ្ឹទ្ធ-
សភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អ ព្ុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតៃម 
ពគតីសាទា ន យរ េយរ េន បាយហ្គតត ូ(Chris tian Rehren Bargetto)  
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិាម ញ្ា  ្ ិងវ្ញសមត្ថភា្ ន្សាធារណរដ្ឋ
ឈលីីពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាចូលជួបសខមតៃងការ
គួរសម កនាពុងឱកាសខដលឯកឧតតៃម ពតរូវបា្ខតងតាងំជា
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិាម ញ្ា  ្ិងវ្ញសមត្ថភា្ ន្សាធារណ-
រដ្ឋឈលីី ពបចារំាជាណាចពកកម្ពុជា វៅវមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

ម្្ពបសាស្ក៍នាពុងឱកាសវនារះ  ឯកឧតតៃម  ពគតីសាទា ន 
យរ េយរ េន បាយហ្គតតូ បា្ខ្លាងអំណរគពុណោោ ងពជាលវពរៅ
ចំវរារះសវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្ចំណាយវ្ល
វវលាដម៏្្តនមលា អ ព្ុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតៃមចូលជួបសខមតៃងការ
គួរសមនាវ្លវ្រះ។ ជាមយួោនា វ្រះ ឯកឧតតៃមបា្ជពម្ប
ជូ្សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាថា ឯកឧតតៃមម្្កិតតៃយិស
ខដលពតរូវបា្ព្រះករពុណាព្រះបាទសវមតៃចព្រះបរមនា្ 
នយរាត្ម សតីហមុនតី ព្រះមហាក្ពត ន្ព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា  ព្រះរាជា ព្ុញ្ញា តឱ្យចូលោល់  ្ ិងជូ្សាតាងំ 
កាល្ីព រ្ឹកន្ងៃទី១១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨វ្រះ។ ឯកឧតតៃមបា្  
សខមតៃង្ូវវសចកតៃីរកីរាយខដលបា្មកបវំ្ញវបសកកមមា
ការទូតពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វហើយសង្រឹមថា នា
វ្លខាងមពុែព រ្ឹទ្ធសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិង
ព រ្ឹទ្ធសភា ន្សាធារណរដ្ឋឈលីី ្រឹងម្្ទំនាកទ់ំ្ ង ្ិង
កិច្ចសហពបតិបតតៃិការល្អជាមយួោនា  ព្មទាងំម្្ការ ល្ា ស់បតៃូរ
បទ្ិវសាធ្ោ៍នា វៅវញិវៅមកវលើមពុែងារ្ីតិកមមា មពុែងារ
តំណាង ្ិងមពុែងារពតរួត្ិ្ិត្យ។

ឯកឧតតៃម ពគតីសាទា ន យរ េយរ េន បាយហ្គតតូ បា្បញ្ជ ក់
ជូ្សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាថា នាន្ងៃទី១៧-១៩ ខែមករា 
ឆ្នា ២ំ០១៩ ខាងមពុែវ្រះ គណៈពបតិភូសភា ន្សាធារណ-
រដ្ឋឈលីីចំ្ ួ្៦រូប រ្ឹងមកចូលរមួកនាពុងវវទិកាសភាអាសពុី-
បាោ សពុីហ្វិក (APPF) វៅវែតតៃវសៀមរាប។ 

កនាពុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងកនាពុង
នាមសវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃចវបិពុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំបា្
សខមតៃងការអបអរសាទរជូ្ចំវរារះឯកឧតតៃមខដលពតរូវបា្
រោ្ឋ ភបិាល ន្សាធារណរដ្ឋឈលីី ខតងតាងំជាឯកអគ្គរដ្ឋ-
ទូតវសិាម ញ្ា  ្ិងវ្ញសមត្ថភា្ ន្សាធារណរដ្ឋឈលីី
ពបចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។ សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា 
ម្្ជវំ្ឿវជឿជាកថ់ា វបសកកមមាការទូតរបស់ឯកឧតតៃមវៅ
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្រឹងបា្រមួចខំណកកនាពុងការ្ពងរឹង 
្ិង្ពងីក្ូវចំណងមតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហពបតិបតតៃិការរវាង
ពបជាជ្ ្ិងអង្គការ្ីតិប្ប ញ្ា តតៃិ ន្ពបវទសទាងំ្ីរ ទាងំ
វ្លបច្ចពុប្ប្នា ្ិងវៅអនាគតឱ្យរកីចវពមើ្ ជាប្តៃបនាទា ប។់

សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្បញ្ជ កថ់ា ពបវទសកម្ពុជា
ម្្សកាតៃ ព្ុ្លខាងវស័ិយវទសចរណ៍  ្ ិងធ្ធា្ធមមាជាតិ។
សវមតៃចសង្រឹមថា តាមរយៈឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូត រ្ឹងជួយ�
ជំរពុញអនាកវ ិ្ ិវោគ  ្ ិងអនាកវទសចរណ៍ឱ្យមកវ ិ្ ិវោគ  
្ិងទស្្កិច្ចវៅពបវទសកម្ពុជាកា្ខ់តវពចើ្ខ្មវទៀត។ 

កនាពុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងកនាពុង
នាមសវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ពបកាស
វពតៀមែលាួ្ រ្ឹងវធ្វើកិច្ចសហពបតិបតតៃិការល្អជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត វដើម្បរីមួចំខណកដល់ការ្ពងរឹង្ពងីកទំនាក-់
ទំ្ង ្ិងកិច្ចសហពបតិបតតៃកិាររវាងពបជាជ្ ្ិងពបវទស
ទាងំ្ីរកនាពុងវ្លបច្ចពុប្ប្នា ្ិងវៅអនាគត។ កនាពុងវនារះសវមតៃច
ពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភាចងឱ់្យម្្ទំនាកទ់ំ្ងល្អរវាងអង្គការ
្ីតិប្ប ញ្ា តិតៃន្ពបវទសទាងំ្ីរ តាមរយៈការ ល្ា ស់បតៃូរបទ-
្ិវសាធ្រ៍វាងសម្ជិកសភា ្ិងម្រ្តៃសីភាន្ពបវទស
ទាងំ្ីរ។ តាមរយៈឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូត សវមតៃចពបធា្
ព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ា្ ត្ៃ វំផញាើ្ូវការវោរ្ ្ិងការសួរសពុែទពុក្ខ
ចំវរារះថានា កដ់រឹកនាកំំ្ូលពគបថ់ានា ក ់ពគបខ់ផនាករបស់ពបវទស
ឈលីី ្ិងបា្ជូ្្រឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូត ឱ្យទទួលបា្
វជាគជយ័កនាពុងការបំវ្ញវបសកកមមា វៅព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា៕

សវមដេចពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម ពគីសាទា ្ វរ ោវរ ោ្  បាវហ្គតតូ
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អនពុបធានទតី២ ព្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញា តឱ្យអនពុបធានគណៈកម្្ធិការអចិន្រនយ្ ៍
ននសភាពបជាជនយខត្សុតីឈនួ ចូលជួបសវនាការ

នារវសៀលន្ងៃទី៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វវលាវម្ោ ង១៤:៣០

នាទី ឯកឧតតៃម យទ្ ងន អ ព្ុពបធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ន្

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អ ព្ុញ្ញា តឱ្យគណៈពបតិភូសភា

ពបជាជ្វែតតៃសពុីឈួ្ ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម Liu Jie អ ព្ុ-

ពបធា្គណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយន៍្សភាពបជាជ្វែតតៃ

សពុីឈួ្ ្ិងជាពបធា្បណាដេ ញអង្គការមិ្ ខម្រោ្ឋ ភបិាល

ទទួលប្ទាពុកកិច្ចការទំនាកទ់ំ្ងអ្តៃរជាតិ ចូលជួបសវនាការ 

វៅវមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

កនាពុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម យទ្ ងន អ ព្ុពបធា្ទី២

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្សខមតៃង្ូវការសា្វ គម្ដ៍ក៏កវ់រៅតៃ ចវំរារះ

គណៈពបតិភូ ខដលបា្អវ ជ្ ើញមកបវំ្ញទស្្កិច្ចវៅ

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។ តាមរយៈដំវណើ រទស្្កិច្ចរបស់

គណៈពបតិភូនាឱកាសវ្រះ ្ិតជាបា្រមួចំខណកវលើក

កម្ស់ចំណងមតិតៃភា្ សាមគ្គីភា្ ្ិងកិច្ចសហពបតិបតតៃិការ

ដល៏្អរវាងពបជាជ្ ្ិងពបវទសទាងំ្ីរ ជា្ិវសសកប៏ា្

រមួចខំណកដល់ការ្ពងរឹង្ពងីកកិច្ចសហពបតិបតតៃិការរវាង

សភាពបជាជ្ចិ្ន្វែតតៃសពុីឈួ្ ជាមយួ្រឹងព រ្ឹទ្ធសភា 

ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាផងខដរ។ 

ឯកឧតតៃមអ ព្ុពបធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្ជពម្បជូ្

គណៈពបតិភូថា  កាល្ីវ្ល្មាីៗវ្រះ  សវមតៃចវបិពុលវសនា-

ភកតៃ ីសាយ ឈុ ំពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ដរឹកនាគំណៈពបតិភូ

ព រ្ឹទ្ធសភា វៅបំវ្ញទស្្កិច្ចផលាូវការវៅសាធារណរដ្ឋ

ពបជាម្្ិតចិ្ តាមការអវ ជ្ ើញរបស់ឯកឧតតៃមពបធា្សភា

ពបរឹកសា្វោបាយពបជាជ្ចិ្ ន្សាធារណរដ្ឋពបជាម្្ិត

ចិ្  វហើយកាល្ីខែកញ្ញា ក្លាងវៅវ្រះ ឯកឧតតៃម ទ្ា ល់ក៏

ពតរូវបា្វែតតៃសពុីឈួ្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង្ិធីតាងំ្ិ្រ័ណ៍

អ្តៃរជាតិចិ្តំប្ភ់ាគខាងលិច វលើកទី១៧ ្ិងទស្្កិច្ច

វៅទីពករុងឈិ្ ទូ វែតតៃសពុីឈួ្ ព្មទាងំបា្ជួបជាមយួ

្រឹងថានា កដ់រឹកនាជំាវពចើ្របស់វែតតៃសពុីឈួ្ ្ ិងបា្ជួបឯក-

ឧតតៃមពបធា្គណៈពបតិភូ ព្មទាងំបា្អវ ជ្ ើញគណៈ-

ពបតិភវូែតតៃសពុីឈួ្ មកបវំ្ញទស្្កិច្ចវៅព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជាផងខដរ។ 

ឯកឧតតៃមអ ព្ុពបធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភាបា្បញ្ជ កថ់ា វែតតៃ

សពុីឈួ្ ្ិងវែតតៃវសៀមរាប បា្ចងសម្័្ ្ធវមពតីភា្ជាមយួ

ោនា  ្ិងម្្ការវហារះវហើរពតង់្ ីទពីករុងឈិ្ ទូមកវែតតៃ

វសៀមរាប។ ជាមយួោនា វនារះ វែតតៃព្រះសីហ ព្ុកប៏ា្ចពុរះ

កិច្ចព្មវព្ៀងជាមយួ្រឹងវែតតៃសពុីឈួ្ផងខដរ។ ឯកឧតតៃម

សង្រឹមថា អ្វីខដលជាសំណូម្ររបស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ិង

បណាតៃ វែតតៃមយួចំ្ួ្ ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា កនាពុងការ

ចងសម្័្ ្ធភា្ ្ិងការបវងកាើ្វជើងវហារះវហើរ្ីវែតតៃសពុីឈួ្

មកពបវទសកម្ពុជា ខដលជាការបងកាលក្ខណសម្បតតៃឱិ្យវទស-

ចរណ៍ន្ពបវទសទាងំ្ីរបា្ ល្ា ស់បតៃូរោនា វៅវញិវៅមក។

ឯកឧតតៃមអ ព្ុពបធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ជពម្បជូ្គណៈ-

ពបតិភូអំ្ីការរកីចវពមើ្ របស់ពបវទសកម្ពុជា ជា្ិវសស

វៅទពីករុងភនាវំ្ញ ្ិងវែតតៃព្រះសីហ ព្ុ ខដលភាគវពចើ្គឺជា

ការចូលរមួវ ិ្ ិវោគ្ីអនាកវវិោគិ្ចិ្។ ដូចវ្រះ អនាក-

វ ិ្ ិវោគិ្ វែតតៃសពុីឈួ្អាចអវ ជ្ ើញមកវធ្វើការសិកសាពសាវ-

ពជាវវលើវស័ិយវផ្ងៗវៅពបវទសកម្ពុជា វដើម្បចូីលរមួកនាពុង

ការវ ិ្ ិវោគ ជា្ិវសសវស័ិយរាណិជជកមមា កសិកមមា វទស-

ចរណ៍ វប្បធម ៌្ិងវស័ិយភា្យ្តៃ។ 

ឯកឧតតៃម វទ្ ង្ (វេ្វង) ្ិងឯកឧតតៃម Liu Jie (សាដេ ំ)
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វៅកនាពុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម Liu Jie បា្ខ្លាងអំណរ-

គពុណោោ ងពជាលវពរៅចំវរារះឯកឧតតៃមអ ព្ុពបធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធ-

សភា ខដលបា្ចំណាយវ្លវវលាដម៏្្តនមលា អ ព្ុញ្ញា ត

ឱ្យឯកឧតតៃមចូលជួបសខមតៃងការគួរសមនាវ្លវ្រះ។

ឯកឧតតៃម Liu Jie បា្បញ្ជ កថ់ា ពបវទសទាងំ្ីរម្្

ទំនាកទ់ំ្ ង ្ិងមតិតៃភា្ជាពបន្ណីតាងំ្ីយូរលងណ់ាស់

មកវហើយ។ តាមរយៈឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិ្ពបចាំ

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្វធ្វើឱ្យពបវទសទាងំ្ីរម្្

ទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្ សាមគ្គភីា្ ្ិងកិច្ចសហពបតិបតតៃកិារ

កា្ខ់តរ រឹងម្ខំ្មវទៀត។

ឯកឧតតៃម Liu Jie បា្បញ្ជ កថ់ា ម្្សហពោសជាវពចើ្

មក្ីពគបប់ណាតៃ វែតតៃន្ពបវទសចិ្ បា្មកវធ្វើការវ ិ្ ិ-

វោគ ្ិងបវងកាើ្កិច្ចសហពបតិបតតៃកិារជាមយួ្រឹងពបវទស

កម្ពុជា។ ឯកឧតតៃមសង្រឹមថា តាមរយៈដំវណើ រទស្្កិច្ច

របស់គណៈពបតិភូនាវ្លវ្រះ រ្ឹងអាចជំរពុញកិច្ចសហពបតិ-

បតតៃិការវលើពគបវ់ស័ិយរវាងរោ្ឋ ភបិាល សហពោសនានា 

្ិងពបជាជ្ន្ពបវទសទាងំ្ីរផងខដរ។  កនាពុងវនារះខដរ 

វបសកកមមារបស់គណៈពបតិភូនាវ្លវ្រះ ទី១-គឺសិកសា

អំ្ីតពមរូវការន្គវពម្ងរបស់សហពោសន្វែតតៃសពុីឈួ្ 

ទី២-សិកសាអំ្ីគវពម្ងវៅវែតតៃវសៀមរាប ខដលម្្វឈាមា រះ

ថាអាណាចពកអង្គរ។ ជាមយួោនា វ្រះខដរ គណៈពបតិភូក៏

ម្្បំណងចង់្ ពងរឹង្ូវទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហ-

ពបតិបតតៃកិាររវាងរោ្ឋ ភបិាល ្ិងពបជាជ្ន្ពបវទសទាងំ្ីរ

ផងខដរ វហើយសង្រឹមថា្រឹងបវងកាើតបា្ជាខផលា ក្ា រវាងវែតតៃ

សពុីឈួ្ ្ិងពបវទសកម្ពុជា ពបកបវោយភាតរភា្ ្ិង

ការអភវិឌ្ឍវលើពគបវ់ស័ិយ៕

ឯកឧតតៃម វទ្ ង្ ្តរូបអ ព្ុសសាវរយីជាមយួគណៈពបតិភូចិ្

គណៈពបតិភូចិ្ សម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងថានា កដ់រឹកនាអំគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា កនាពុងជំ្ួបសវនាការ
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សកម្ភា្ថ្្ន ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភា ជួបសយំណះសណំាលជាមួយ
ពបជា្លរដ្ឋ និងចូលរមួ្ិធតីយផ្សងៗ

2នារវសៀលន្ងៃទី១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ សវមតៃចវបិពុល

វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងសម្ជិក 

សម្ជិកាព្រឹទ្ធសភាន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អវ ជ្ ើញ 

ចូលរមួកនាពុង្ិធីពករុងរាលី ្ិងសូពតម្តៃ សពុំវសចកតៃីសពុែ 

សិរសួីសតៃី មពុ្ការពបារ្្ធមទិទាញីអបអរសាទរែួបអ ព្ុសសាវរយី ៍

វលើកទី៤០ ន្ងៃបវងកាើតរណសិរ្សាមគ្គអីភវិឌ្ឍ្ម៍្តពុភូម ិ

កម្ពុជា វៅបរវិវណវមិ្្អ ព្ុសសាវរយី២៍ធនាូ ស្ថិតកនាពុងពសរុក 

សនាួល វែតតៃពកវចរះ។

 

2នារវសៀលន្ងៃទី១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ សវមតៃចវបិពុល 

វសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ 

ដរឹកនាគំណៈពបតិភូព រ្ឹទ្ធសភា ោកក់ពមង ក្ា វោរ្វញិ្ញា ណ-

ក្្ខ ្ធបពុ ្្វការជី្ វរីបពុរសវសនាហាជាតិ ្ិងពបជា្លរដ្ឋខដល

បា្្លីជីវតិ វដើម្បបីពុ្្វវហតពុពបវទសជាតិ វៅវមិ្្អ ព្ុ-

សសាវរយី២៍ធនាូ ស្ថិតកនាពុងពសរុកសនាួល វែតតៃពកវចរះ។ 

2នារាពតីន្ងៃទី៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម យទ្ ងន 

អ ព្ុពបធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុង

្ិធវីលៀងសាយវភាជ្ ៍ជូ្ជាកិតតៃិយសដល់គណៈពបតិភូ

សភាពបជាជ្វែតតៃសពុីឈួ្ ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម Liu Jie 

អ ព្ុពបធា្គណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយ ៍ន្សភាពបជាជ្ 

វែតតៃសពុីឈួ្ វៅចាសមាី្(ភនាវំ្ញ) កនាពុងឱកាសខដលគណៈ-

ពបតិភូអវ ជ្ ើញមកបំវ្ញទស្្កិច្ចជាផលាូវការ វៅព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា។
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សា្រស្ាចារ្យ និងនិស្សតិ មក្តីសាកលវទិយាលយ័ពគប់ពគង 
និងយសដ្ឋកិច្ច យខត្បាត់ដំបង ទស្សនកិច្ចសកិសាយឈវេងយលអ់ំ្តីព្រឹទ្ធសភា

វៅន្ងៃទី២៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម ម្េ ន់ យឈឿន  
អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញវធ្វើ
បទបងាហា ញសតៃី្ី រចនាសម្័្ ្ធ តួនាទី ភារកិច្ច ្ិងដំវណើ រការ
្ីតិកមមារបស់ព រ្ឹទ្ធសភា ដល់សា្រសាតៃ ចារ្យ ្ិស្តិមក្ី
សាកលវទិយាល័យពគបព់គង ្ិងវសដ្ឋកិច្ច វែតតៃបាតដ់ំបង 
ចំ្ួ្៣០នាក ់ខដលមកបំវ្ញទស្្កិច្ចសិកសាវឈ្វង-
យល់អំ្ ីព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង វមិ្្
ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

វៅកនាពុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម ម្េ ន់ យឈឿន បា្ម្្
ពបសាស្ថ៍ា  ពបវទសវយើងម្្សច្ចធមព៌បវតតៃិសា្រសតៃ គឺ
ម្្ស្តៃភិា្ ្ិងម្្ការអភវិឌ្ឍ។ កនាពុងវនារះ សាវតារបស់
ព រ្ឹទ្ធសភា  ចាបត់ាងំ្ី្ីតិកាលទី១  ដល់្ីតិកាលទី៤ 
្ីតិកាល្ីមយួៗរបស់ព រ្ឹទ្ធសភាម្្អាណតតៃិ៦ឆ្នា ។ំ សម្-
ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពតរូវបា្ចាតត់ាងំែលារះ  ្ិងពតរូវវពជើសតាងំែលារះ 
វោយការវបារះវឆ្នា តអសកល។ ព រ្ឹទ្ធសភាម្្សម្ជិក
ោោ ងវពចើ្វសមាើ១/២ ន្ចំ្ួ្សម្ជិករដ្ឋសភា។ ពបជា-
្លរដ្ឋខែមារទាងំ្ីរវភទ ខដលម្្អាយពុោោ ងតិច៤០ឆ្នា ំ

អាចឈរវឈាមា រះឱ្យវគវបារះវឆ្នា តវពជើសតាងំជាសម្ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភា។

ឯកឧតតៃមបា្ប ត្ៃថា ព រ្ឹទ្ធសភា្ីតិកាលទី៤ ម្្គណៈ-
កមមាការចំ្ួ្១០ ខដលគណៈកមមាការ្ីមយួៗ ម្្តួនាទី 
ភារកិច្ចជាវសនាធិការឱ្យព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្បជីួយ�វពជាមខពជង
ព រ្ឹទ្ធសភាកនាពុងការតាកខ់តង ្ិងពបតិបតតៃិចបាបឱ់្យកា្ខ់តម្្
ភា្ល្អពបវសើរវ�ើង ្ិងចូលរមួចខំណកជំរពុញឱ្យការអ ព្ុវតតៃ
វោល្វោបាយវមិជ្ការ វសិហមជ្ការវៅកម្ពុជា កា្់
ខតម្្ស្ទាពុរះរកីចវពមើ្ ខ្មវទៀត  វដើម្បកីាតប់្្ថយភា្
ពកីពករបស់ពបជា្លរដ្ឋ ្ ិងការពគបព់គងវសដ្ឋកិច្ច សង្គម 
វប្បធម ៌ ឱ្យពបព្រឹតតៃវៅវោយសមធម ៌ ម្្តម្លា ភា្  ្ ិង
គណវ្យ្យភា្ោោ ង្ិតពបាកដ។

ឯកឧតតៃមបា្បញ្ជ កថ់ា  ព រ្ឹទ្ធសភាម្្មពុែងារសនាូល
ចំ្ួ្៣ គឺមពុែងារ្ីតិកមមា មពុែងារតាមោ្ការអ ព្ុវតតៃចបាប ់
្ិងមពុែងារជាតំណាង។ មពុែងារទាងំបីវ្រះ ម្្សារសំខា្់
ណាស់កនាពុងការជួយ�ជំរពុញឱ្យវសចកតៃីពរាងចបាប ់ខដលរាជ-
រោ្ឋ ភបិាលបា្្រឹងកំ ព្ុងតាកខ់តងវ�ើង  ឱ្យកា្ខ់តម្្
ពបសិទ្ធភា្ជាងមពុ្ខ្មវទៀត វដើម្បបីវពមើផលពបវោជ្៍
ជូ្សង្គមជាតិ ្ ិងពបជា្លរដ្ឋទូទាងំពបវទសឱ្យកា្ខ់ត
ម្្តម្លា ភា្ ្ិងសពុពករឹត យពុតតៃិធម។៌

បនាទា ប់្ ីសាតៃ បប់ទបងាហា ញរចួមក សា្រសាតៃ ចារ្យ ្ ិង្ិស្តិ
ទាងំអស់ បា្អវ ជ្ ើញទស្នាអោរវធ្វើការសំខា្់ៗ របស់
ព រ្ឹទ្ធសភា ដូចជា សាលពបជពុំព រ្ឹទ្ធសភា សាលពបជពុំគណៈ-
កម្មា ធិការអចិនព្តៃយ ៍្ិងអោរនានាវៅកនាពុងបរវិវណព រ្ឹទ្ធ-
សភា៕

ឯកឧតតៃម ម្ោ ្ ់វឈឿ្ អវ ជ្ ើញវធ្វើបទបងាហា ញ

ឯកឧតតៃម ម្ោ ្ ់វឈឿ្ អវ ជ្ ើញ្តរូបអ ព្ុសសាវរយីទិដ្ឋភា្កនាពុងការវធ្វើបទបងាហា ញ
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សកម្ភា្គណៈកម្ការទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភា ចូលរមួកិច្ចពបជុំនានា
2ឯកឧតតៃម យេង់ សសម ពបធា្គណៈកមមាការទី១ 

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំ៖

-ពករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី៨ វដើម្បី្ ិ្ិត្យ 

្ិភាកសា ្ិងផដេល់វោបល់វលើគវពម្ងវរៀបចំវវទិកាវៅវែតតៃ

កំ្ងធ់ំ នាន្ងៃទី២៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅ សាល ពបជពុំ

គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាមយួ រ្ឹងម្រ្តៃីការោិល័យអមពករុមភូមភិាគទី៨ នាន្ងៃ 

ទី២៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅសាលពបជពុំគណៈកមមាការទី១ 

ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម ជា យជដ្ឋ ពបធា្គណៈកមមាការទី២ 

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖

-ជាអធិបតីភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំជាមយួ្រឹងតំណាងរាជ-

រោ្ឋ ភបិាល វដើម្បី្ ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ី 

ហិរ ញ្ា វត្ថពុសពម្បក់ារពគបព់គងឆ្នា ២ំ០១៩ វសចកតៃីពរាងចបាប់

សតៃី្ី ការទូទាត់្ វកិាទូវៅរបស់រដ្ឋ សពម្បក់ារពគបព់គងឆ្នា ំ

២០១៧ ្ិងវសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ី ការអ ព្ុមត័យល់ព្ម

វលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ន្ព្រះរាជាណាចពក

កម្ពុជា ្ិងរោ្ឋ ភបិាលន្សាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមវវៀត-

ណាម ្ិងរោ្ឋ ភបិាលន្សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូ វណសពុី សតៃី្ី 

ការវជៀសវាងការយក្ ្្ធពតរួតោនា  ្ិងការបងាកា រការកិបវកង

ប្លាំ្្្ធ ្រឹង្្្ធវលើពបាកច់ំណូល នាន្ងៃទី២៦ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ំ

២០១៨ វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង វមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាអធិបតីភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំពករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា 

(ពករុមទី១) វដើម្បី្ ិ្ិត្យ ្ិងសវពមចចាតត់ាងំវាគមាិ្ ខដល

ពតរូវម្្មតិវោបល់កនាពុងសមយ័ពបជពុំវលើកទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 

្ីតិកាលទី៤ នាន្ងៃទី២៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅសាល

ពបជពុគំណៈកមមាការទី២ វមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាអធិបតីភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំពករុមមតិតៃភា្វទ្វភាគីព រ្ឹទ្ធសភា 

កម្ពុជា ជាមយួ្រឹងសភាសហ្័្ ្ធវាោ ល់�ូ្ីព្រុចខសល-ខបល 

ហ ព្ុកិ វដើម្បវីពតៀមវរៀបចំការងារបំវ្ញទស្្កិច្ចវៅសភា 

សហ្័្ ្ធវាោ ល់�ូ្ីព្រុចខសល-ខបលហ ព្ុកិ (PFWB) នាន្ងៃ 

ទី១៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅសាលពបជពុំគណៈកមមាការទី២

វមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាអធិបតីភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំគណៈកម្មា ធិការន្ការពតរួត 
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្ិ្ិត្យវ�ើងវញិអ ព្ុសញ្ញា អ.ស.ប ពបឆ្ងំអវំ ើ្ ព្ុករលួយ

ន្ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្បី្ ិ្ិត្យអំ្ ីលទ្ធផលកិច្ចពបជពុំបូកសរពុប ្ិង

អ ព្ុមត័វសចកតៃីពរាងរបាយការណ៍ស្វ័យវាយតនមលាការពតរួត 

្ិ្ិត្យវ�ើងវញិ្ូវការអ ព្ុវតតៃអ ព្ុសញ្ញា អ.ស.ប ពបឆ្ងំអវំ ើ្ 

ព្ុករលួយ (UNCAC) ្ិងទិសវៅប្តៃ នាន្ងៃទី៥ ខែធនាូ ឆ្នា ំ

២០១៨ វៅសាលពបជពុំគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជួបពបជពុំជាមយួ្រឹងថានា កដ់រឹកនាកំមមាវធិីបណតៃពុ រះបណាតៃ ល

ខផនាកវភិាគសារវ ើ្្្្ធ (FACT/PBO) ន្វទិយាសា្ថ ្សភា 

កម្ពុជា (PIC) វដើម្បី្ ិភាកសាអំ្ីការវពតៀមវរៀបចំសិកា្ខ -

សាលាផ្ ្្វផសាយលទ្ធផល  ន្ទស្្កិច្ចសិកសារបស់

គណៈពបតិភូសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា  វៅសភាពបវទស

ស៊ពុយខអត  នាន្ងៃទី៧  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  វៅសាលពបជពុំ

គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2នាន្ងៃទី១៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម មេុង ឫទ្ធតី 

ពបធា្គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាពបធា្សតៃីទី
ពករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី២) បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតី-

ភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំនផទាកនាពុងពករុម វដើម្បី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាវលើវសចកតៃី
វសនាើចបាបស់តៃី្ី វវិសាធ្កមមាម្ពតា៤៥្មាី (សទាួ្) ន្ចបាបស់តៃី្ី

គណបក្្វោបាយ ្ិងវសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ី បរធ្-

បាលកិច្ច ព្មទាងំចាតត់ាងំតំណាងពករុមវ�ើងម្្វោបល់

កនាពុងសមយ័ពបជពុំវលើកទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ វៅសាល

ពបជពុំគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាវ ទតី បរូាេ សុតី ពបធា្គណៈកមមាការទី៥ 

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-ទទួលជួប្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងវលាក Xavier 

Nuttin សម្ជិកពករុមពបរឹកសាភបិាលជា្ែ់្ស់ ្ិងជាសម្ជិក 

ពករុមពបរឹកសាភបិាល ន្វទិយាសា្ថ ្អឺរ ោពុបសពម្បក់ារសិកសាអាសពុី 

នាន្ងៃទី៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅសាលពបជពុំគណៈកមមាការ

ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំ្ិ្ិត្យរបាយការណ៍ 
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សតៃី្ី លទ្ធផលន្ដំវណើ រទស្្កិច្ចសិកសា វៅ ព រ្ឹទ្ធសភា 

 បារាងំ នាន្ងៃទី៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅសាលពបជពុំគណៈ- 

កមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2ឯកឧតតៃម អ៊ុក ប៊ុនយឈឿន ពបធា្គណៈកមមាការ 

ទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំ៖

-នផទាកនាពុងគណៈកមមាការ វដើម្បី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាវលើវសចកតៃី
 ពរាងចបាបស់តៃី្ី ការអ ព្ុមត័យល់ព្មវលើស្្ធសិញ្ញា សតៃី្ី
បតយាប័្ រវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសហ្័្ ្ធរពុស ព្ុ ី
នាន្ងៃទី២៦ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅសាលពបជពុំគណៈ កមមា-

ការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អ្តៃរគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភា ជាមយួ្រឹង តំណាង រាជ-

រោ្ឋ ភបិាល វដើម្បី្ ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចកដេីពរាងចបាបស់ដេី្ី 

ការអ ព្ុមត័យល់ព្មវលើស្្ធិសញ្ញា សដេី្ី បតយាប័្ រវាង 

ព្រះ រាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសហ្័្ ្ធរពុស ព្ុ ីនាន្ងៃទី២៧ ខែ

វចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅសាលពបជពុំ្ិវសស វមិ្្ ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពករុមមតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមយួពករុមពបរឹកសាសហ-

្័្ ្ធន្សភាសហ្័្ ្ធន្សហ្័្ ្ធរពុស ព្ុ ីវដើម្បី្ ិ្ិត្យការងារ

វពតៀម វចញដំវណើ រវៅបវំ្ញទស្្កិច្្ច លា ស់បតៃូរបទ្ិ-

វសាធ្ ៍វៅសហភា្សហ្័្ ្ធរពុស ព្ុ ីនាន្ងៃទី៤ ខែធនាូ ឆ្នា ំ

២០១៨ វៅសាលពបជពុំគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី២ វដើម្បី្ ិ្ិត្យ 

្ិភាកសាអំ្ី ខផ្ការពបតិបតតៃិឆ្នា ២ំ០១៩ វសចកតៃីពរាងកមមា វធិី
ចពុរះវបសកកមមាសិកសាពសាវពជាវពបមូល្ត័ម៌្្ វៅពករុង 

កំ្ ងច់ាម ្ិងពសរុកកំ្ងវ់សៀម វែតតៃកំ្ងច់ាម នាន្ងៃ ទី
១២ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅសាលពបជពុំគណៈកមមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា។

-នផទាកនាពុងគណៈកមមាការ វដើម្បី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាវលើវសចកតៃី
វសនាើចបាបស់តៃី្ី វវិសាធ្កមមាម្ពតា៤៥្មាី(សទាួ្) ន្ចបាប ់

សតៃី្ី គណបក្្វោបាយ នាន្ងៃទី១៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ 

វៅសាលពបជពុំគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ពករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៣) វដើម្បី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសា 

វលើវសចកតៃីវសនាើចបាបស់តៃី្ី វវិសាធ្កមមាម្ពតា៤៥្មា(ីសទាួ្) 

ន្ចបាបស់តៃី្ី គណបក្្វោបាយ ្ិងវសចកតៃី ពរាង ចបាប ់

សតៃី្ី បរធ្បាលកិច្ច នាន្ងៃទី១៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅ 

សាលពបជពុំគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី២៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម គង់ 

សារាជ ពបធាគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ អវ ជ្ ើញ

ជាអធិបតីភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំពករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុម
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 ការទទួលរាក្យបណ្រឹ ង

2កនាពុងអ�ំពុងខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨វ្រះ  ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ទទួលរាក្យបណតៃរឹ ងចំ្ួ្៤ករណី  វធ្វើរាក្យបណតៃរឹ ង វចញ វៅ

ពកសួង វែតតៃ ្ិងសា្ថ ប័្ រាក់្ ័្ ្ធចំ្ួ្៨ករណី កំ្ ពុង្ិ្ិត្យសិកសាចំ្ួ្៣ករណី វធ្វើលិែិតរលំរឹកជំរពុញការវោរះពសាយ

រាក្យបណតៃរឹ ងចំ្ួ្១ករណី  វេលាើយតបវៅម្្ច ស់បណតៃរឹ ងចំ្ួ្៨ករណី  វធ្វើកំណតប់ងាហា ញ រាក្យ បណតៃរឹ ង ចំ្ ួ្៨ករណី 

្ិងទទួលឯកសាររាក្យបណតៃរឹ ង្ីពកសួង  សា្ថ ប័្   ខដលចមលាងជូ្ព រ្ឹទ្ធសភាពជាបចំ្ួ្៥ករណី៕ 

ទី៥) វដើម្បី្ ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ី ហិរ ញ្ា -

វត្ថពុសពម្បក់ារពគបព់គងឆ្នា ២ំ០១៩  វសចកតៃីពរាងចបាប់

សតៃី្ី  ការទូទាត់្ វកិាទូវៅរបស់រដ្ឋ  សពម្បក់ារពគបព់គង

ឆ្នា ២ំ០១៧ ្ិងវសចកតៃីពរាងចបាបស់តៃី្ី ការអ ព្ុមត័យល់-

ព្មវលើកិច្ចព្មវព្ៀងរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាលន្ព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជា ្ិងរោ្ឋ ភបិាលន្សាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយម

វវៀតណាម ្ិងរោ្ឋ ភបិាលន្សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូ វណសពុី 

សតៃី្ី ការវជៀសវាងការយក្្្ធពតរួតោនា  ្ិងការបងាកា រការ

កិបវកងប្លាំ្្្ធ ្ិង្ ្្ធវលើពបាកច់ំណូល វៅសាលពបជពុំ

គណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី១៣  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតៃម   មេម 

ប៊ុននាង  ពបធា្គណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្ កនាពុងកិច្ចពបជពុំនផទាកនាពុងគណៈកមមាការ

វដើម្បបីូកសរពុបលទ្ធផលការងារពបចាខំែធនាូ  ្ ិងពបចាឆំ្នា ំ

២០១៨ វៅ សាល ពបជពុំ គណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី២៤  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតៃម  យខៀវ 

មុត អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាពបធា្

ពករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាភូមភិាគទី៥ បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតី- 

ភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំនផទាកនាពុងពករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាភូមភិាគ

ទី៥ វៅសាលពបជពុំគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាន្ងៃទី៦ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតដេម ម្េ ន់ យឈឿន 

អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អវ ជ្ ើញជា

អធិបតីភា្កនាពុង្ិធីវធ្វើបទបងាហា ញអំ្ី ដំវណើ ការ ្ិងតួនាទី

ព រ្ឹទ្ធសភាន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ដល់ពករុម្ិស្តិឆ្នា ំ

ទី៥ វដបាោ តឺមោង ់វទ្វកាសល្យសា្ថ បត្យកមមា សំណងស់ពុីវលិ 

ន្វទិយាសា្ថ ្ បវច្ចកវទសកម្ពុជា (សាលាតិចណូ) វៅសាល

ពបជពុំគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា៕
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សកម្ភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា បំយ្ញការងារយៅតាមភូមិភាគទាងំ៨

2នាន្ងៃទី១១  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតៃម  យេង់ 

សសម  ពបធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អវ ជ្ ើញ

ដរឹកនាពំករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី៨  ចពុរះសួរ-

សពុែទពុក្ខវលាកជំទាវ ឱ សខុុម សម្ជិកាគណៈកមមាការ-

ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលកំ្ ពុងសពម្ក្យាបាលជំងឺ វៅវគហ-

ោ្ឋ ្ស្ថិតកនាពុងសងាកា តក់ំ្ ងព់បណាក  ពករុងព្រះវហិារ  វែតតៃ-

ព្រះវហិារ ។

2ឯកឧតតៃមបណ្ឌិ ត មេុង ឫទ្ធតី ពបធា្គណៈកមមាការ-

ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖

-ចពុរះ្ិ្ិត្យវមើលពករុមការងារពបមូលទិញខផលាសា្វ យ្ីពបជា-

្លរដ្ឋ វដើម្បនីាវំចញវៅទីពករុងបាោ រសី ពបវទសបារាងំ ្ិង

ពបវទសរពុស ព្ុ ីព្មទាងំខចកចាយមយួចខំណកវៅកា្ទី់-

ផសារសហគម្អឺ៍រ ោពុប វៅភនាខំស្ដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃ-

កំ្ ងស់្ឺ នាន្ងៃទី២៧ ្ ិងទី២៨ ខែវចិ្ិកា ្ ិងន្ងៃទី៤ ្ ិង

ន្ងៃទី៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាលសួរសពុែទពុក្ខកមមាករ ចូលរមួោំ

វដើមវឈើ ្ិងអភរិក្នព្វឈើ ព្មទាងំចពុរះ្ិ្ិត្យវមើលពករុម

ការងារជួសជពុលផលាូវ ពប្័្ ្ធធារាសា្រសតៃ ្ ិងវហោ្ឋ រចនាសម្័្ ្ធ

នានា វៅភនាខំស្ដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ឺ នាន្ងៃ

ទី១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាលសួរសពុែទពុក្ខកមមាករ  ព្មទាងំ

ដរឹកនាពំករុមអនាកជំនាញបវច្ចកវទសចពុរះ្ិ្ិត្យវមើលការងារ

សាងសងវ់ហោ្ឋ រចនាសម្័្ ្ធ ្ិងពប្័្ ្ធធារាសា្រសតៃនានា 

វៅភនាខំស្ដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ ងស់្ឺ នាន្ងៃទី៧ ខែធនាូ
ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចពុរះ្ិ្ិត្យវមើលការងារជួសជពុលផលាូវចូលវតតៃឫទ្ធីរតនារាម

(ខកវផពុស) ្ ិងជីកសាតៃ រពសរះទរឹក ព្មទាងំវរៀបចំទីតាងំសាង-

សងក់ពុដិ្មា្មាី ពបវគ្ព្រះសង្មយួែនាងម្្ទំហំ១៨ខមោពត

X៧ខមោពត វៅ�ពុំខកវផពុស ពសរុកសទារឹងហាវ វែតតៃព្រះសីហ ព្ុ

នាន្ងៃទី៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ជួបសំវណរះសំណាល  សួរសពុែទពុក្ខវលាកពគរូ  អនាកពគរូ

្ិងកពុម្រ ព្មទាងំ្ិ្ិត្យវមើលកខ្លាងអាហារោ្ឋ ្ វៅមជ្-

មណ្ឌ លខ្រកសាកពុម្រ ភូមឫិទ្ធី៥ ស្ថិតកនាពុង�ពុំវជើងវោ ពសរុក-

នព្្ប ់វែតតៃព្រះសីហ ព្ុ នាន្ងៃទី៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។ 
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2វលាកជំទាវ ទតី បូរាេ សុតី ពបធា្គណៈកមមាការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល  ្ិងសួរសពុែទពុក្ខបងប្អូ្ពបជា-

្លរដ្ឋវៅ�ពុំនពជលាស់ ព្មទាងំចូលបច្ចយ័បពុណ្យកឋិ្ -

ទា្តាមវតតៃចំ្ួ្៦ កនាពុង�ពុំនពជលាស់ ពសរុក្ញាឮ វែតតៃ-

កណាតៃ ល នាន្ងៃទី១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។       

-ជួបសំវណរះសំណាល  ្ិងសួរសពុែទពុក្ខបងប្អូ្ពបជា-

្លរដ្ឋវៅតាមែនាងផទារះ ព្មទាងំឧបត្ថម្ភរវទរះរពុញជ្្ិការ

ចំ្ួ្១វពគឿង សំវលៀកបំរាកច់ំ្ ួ្២កំវបលា ជូ្ដល់យពុវជ្

្ិការវឈាមា រះ ចំយរ ើន ធតី វៅភូមតិ្ូបងវតតៃ �ពុំនពជលាស់ ពសរុក-

្ញាឮ វែតតៃកណាតៃ ល នាន្ងៃទី៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។  

2នាន្ងៃទី៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អ៊ុក ប៊ុន

យឈឿន ពបធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ

ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមពបរឹកសាពសរុកត្ូបង�មាពុ ំ

វែតតៃត្ូបង�មាពុ ំសតៃី្ី  ការអ ព្ុវតតៃវោល្វោបាយវមិជ្ការ 

្ិងវសិហមជ្ការវៅថានា កវ់ពកាមជាតិ ការអ ព្ុវតតៃវោល-

្វោបាយភូម ិ�ពុំម្្សពុវត្ថិភា្។        

2ឯកឧតដេម មេុម ជរឹមហ៊ុយ ពបធា្គណៈកមមាការ-

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល ្ិងសួរសពុែទពុក្ខវៅសងាកា ត ់្ិង

វមភូម ិចំ្ួ្២២នាក ់វៅសងាកា តវ់ចាមវៅទី២ ែណ្ឌ វរាធិ៍-

ខស្ជយ័ រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាន្ងៃទី១១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ដរឹកនាពំករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃន្សម្គមវបសកកមមា

ម ព្ុស្ធម ៌ចពុរះ្ិ្ិត្យ្យាបាលជំងឺជូ្ពបជា្លរដ្ឋ វៅវតតៃ-

អង្គបរឹងចក សងាកា តក់ំបូល ែណ្ឌ វរាធិ៍ខស្ជយ័ ្ិងសងាកា ត់

ទរឹកល្អកទី់២  ែណ្ឌ ទួលវោក  រាជធា្ីភនាវំ្ញ  នាន្ងៃទី៣

្ិងន្ងៃទី៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាន្ងៃទី១៤  ដល់ន្ងៃទី១៧  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨ 

ឯកឧតតៃម គង់ សារាជ ពបធា្គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា

្ិងជាពបធា្ពករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពបចាភំូមភិាគទី៧ 

បា្អវ ជ្ ើញចពុរះសិកសាពសាវពជាវពបមូល្ត័ម៌្្វៅវែតតៃ-

វការះកពុង។

2ឯកឧតតៃម មេម ប៊ុននាង ពបធា្គណៈកមមាការ-

ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងយពុវជ្ ្ ិងពករុមពបរឹកសា

�ពុំកំ្ ងស់ា្វ យចំ្ួ្២៦នាក ់វដើម្បជីំរពុញឱ្យការផតៃល់វសវា

សាធារណៈ កា្ខ់តម្្ពបសិទ្ធភា្ ទា្ចិ់តតៃ ្ ិងពតរូវចិតតៃ

ព្មទាងំវលើកទរឹកចិតតៃឱ្យយពុវជ្ចូលរមួកា្ខ់តសកមមាកនាពុង

ការអ ព្ុវតតៃវោល្វោបាយភូម ិ�ពុំម្្សពុវត្ថភិា្ ្ ិងការ-

អភវិឌ្ឍមូលោ្ឋ ្ វៅ�ពុំកំ្ ងស់ា្វ យ ពសរុកវកៀ្សា្វ យ វែតតៃ-

កណាតៃ ល នាន្ងៃទី៩ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចពុរះសួរសពុែទពុក្ខអនាកជំងឺ  ្ិងជួបសំវណរះសំណាលជា

មយួ្រឹងពបជា្លរដ្ឋចំ្ួ្៥៦នាក ់ព្មទាងំចពុរះពតរួត្ិ្ិត្យ

ការកសាងផលាូវមយួខែ្ ខដលម្្បវណាតៃ យ១,៥០៥ ខមោពត 

ទទរឹង៤ខមោពត ពកាល្មាមចិកពម្ស់១តរឹក េលាងកាតភ់ូមកិំ្ង-់

សា្វ យ២ ភូមខិព្កតា្ប ់្ិងភូមខិព្កតា្ប២់ ស្ថិតកនាពុង
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�ពុំកំ្ងស់ា្វ យ ពសរុកវកៀ្សា្វ យ វែតតៃកណាតៃ ល  នាព្រឹក

ន្ងៃទី៩ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-វោរ្វញិ្ញា ណក្្ខ ្ធ ្ិងចូលរមួរខំលកទពុក្ខជាមយួ្រឹងពករុម

ពគរួសារស្ឧបាសក តាក់ សាមួន វម�ពុំសា្អ ងភនា ំវៅ

វគហោ្ឋ ្ស្ ស្ថិតកនាពុង�ពុំសា្អ ងភនា ំពសរុកសា្អ ង វែតតៃកណាតៃ ល

នាន្ងៃទី១០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាន្ងៃទី២៩-៣០ខែវចិ្ិកា ្ិងន្ងៃទី៨ ដល់ន្ងៃទី៩ 

ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម យខៀវ មុត អ ព្ុពបធា្គណៈ-

កមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជួប្ិភាកសាការងារជា-

មយួ្រឹងពករុមពបរឹកសា�ពុំ ព្មទាងំចពុរះសួរសពុែទពុក្ខពបជា្ល-

រដ្ឋ វៅវែតតៃតាខកវ វែតតៃកំ្ ត ្ិងវែតតៃខកប។

2នាន្ងៃទី២៥ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម ឈនួ 

យេង  អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្ 

អវ ជ្ ើញចូលរមួពបជពុំបូកសរពុបលទ្ធផលការងាររបស់វែតតៃ-

នព្ខវងពបចាខំែ  ្ិងវលើកទិសវៅការងារប្តៃ  វៅវែតតៃ-

នព្ខវង។

2នាន្ងៃទី៩ ដល់ន្ងៃទី១១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម 

បេុល លរឹម អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៤ ្ិងឯកឧតតៃម 

ណា ំទុ ំវលខាធិការគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្

អវ ជ្ ើញដរឹកនាពំករុមពគរូវ្ទ្យសមា័ពគចិតតៃន្សម្គមវបសកកមមា

ម ព្ុស្ធមវ៌ៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចពុរះ្ិ្ិត្យ្យាបាល

ជំងឺជូ្ពបជា្លរដ្ឋ វៅសងាកា តន់បោលិ្ ពករុងនបោលិ្ វែតតៃ

នបោលិ្។

2នាន្ងៃទី១  ្ិងទី៩  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតៃម 

ឈតិ គរឹមោត អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 

បា្អវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមពបរឹកសា

�ពុំ វៅពសរុកវការះសូទិ្ វែតតៃកំ្ងច់ាម។

2នាន្ងៃទី១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អាយ ខន

អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អវ ជ្ ើញជួប

សំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសពុែទពុក្ខពបជា្លរដ្ឋ វៅវែតតៃ-

វការះកពុង។  

2ឯកឧតដេម ម្េ ន់ យឈឿន អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការ-

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួពបជពុំជាមយួ្រឹងអភបិាលែណ្ឌ ទួលវោក  ្ ិង

វៅសងាកា តទ់ាងំ១០ វដើម្បី្ ិ្ិត្យលទ្ធផលការងារសវពមច

បា្កនាពុងខែវចិ្ិកា ្ិងវលើកទិសវៅការងារប្ដេសពម្បខ់ែធនាូ
ឆ្នា ២ំ០១៨ វៅសាលាែណ្ឌ ទួលវោក រាជធា្ីភនាវំ្ញ

នាន្ងៃទី២៩ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។ 



សកម្មភាពគណៈកម្មការ26
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

-វោរ្វញិ្ញា ណក្្ខ ្ធស្វលាក អន នាង នាយករង

រដ្ឋបាលសាលារាជធា្ីភនាវំ្ញ វៅភូមសិា្វ យរលំ ពសរុក-

សា្អ ង វែតតៃកណាដេ ល នាន្ងៃទី៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ចូលរមួកនាពុងវវទិកាផ្ ្្វផសាយ ្ិង្ិវពោរះវោបល់ជា-

មយួ្រឹងអភបិាលែណ្ឌ ដវងាកា  ្ិងវៅសងាកា តទ់ាងំ១៣ វៅ

ែណ្ឌ ដវងាកា  រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាន្ងៃទី៦ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

2ឯកឧតតៃម ពបាក់ ចំយរ ើន អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការ-

ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖  

-ជួបសំវណរះសំណាល  ្ ិងសួរសពុែទពុក្ខពគរួសារខដល

រងវពោរះវោយវភលាើងវេរះផទារះ វៅភូមនិព្សំវរាង �ពុំដំណាក-់

អំ្ិល ពសរុកអង្គសនាួល វែតតៃកណាតៃ ល នាន្ងៃទី២៨ ខែវចិ្ិកា 

ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ជួបសំវណរះសំណាល  ្ិងសួរសពុែទពុក្ខវលាក  បុិច

យរ េត ខដលទទួលរងវពោរះថានា កច់រាចរណ៍ ្ិងកំ្ ពុងសពម្ក

្យាបាលវៅម្ទាីរវ្ទ្យកាល់ខមោពត  នាន្ងៃទី៦  ខែធនាូ  ឆ្នា ំ

២០១៨។ 

2នាន្ងៃទី២៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម សហម 

ខន អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ

វោរ្វញិ្ញា ណក្្ខ ្ធ ្ិងចូលរមួរខំលកទពុក្ខជាមយួ្រឹងពករុម

ពគរួសារស្វលាក យ េ៉  រ េមុ ម្រ្តៃីចូល្ិវតតៃ្ ៍វៅសងាកា ត់

វចាមវៅ២ ែណ្ឌ វរាធិ៍ខស្ជយ័ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាន្ងៃទី៨ ដល់ន្ងៃទី៩ ្ិងន្ងៃទី២២ ដល់ន្ងៃទី២៣ 

ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម ណា ំទុ ំវលខាធិការគណៈកមមា-

ការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាល ្ិង

្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងពករុមពបរឹកសា�ពុំ  ព្មទាងំចពុរះសួរ-

សពុែទពុក្ខពបជា្លរដ្ឋវៅវែតតៃបាតដ់ំបង ្ិងវែតតៃនបោលិ្។

2នាន្ងៃទី១២  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតៃម  គិន 

សណត  វលខាធិការគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អវ ជ្ ើញចូលរមួវោរ្វញិ្ញា ណក្្ខ ្ធស្វលាកជំទាវ យទស 

ចិន្ា ភរោិឯកឧតតៃម តរឹកយរ េត សយំរច រដ្ឋវលខាធិការ-

ទីសតៃីការគណៈរដ្ឋម្រ្តៃី វៅរាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាន្ងៃទី២ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អន ស៊ុំ 

វលខាធិការគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញចូល

រមួកនាពុងអង្គមទីទាិញអបអរែួបអ ព្ុសសាវរយីវលើកទី៤០ ទិវា

កំវណើ តរណសិរ្សាមគ្គីអភវិឌ្ឍ្ម៍្តពុភូមកិម្ពុជា វពកាម

អធិបតីភា្ឯកឧតតៃម សក គរឹមោេ ន ឧបនាយករដ្ឋម្រ្ដេី 

្ិងជាពបធា្អាជាញា ធរជាតិពបយពុទ្ធពបឆ្ងំវពគឿងវញៀ្ វៅ

វែតតៃបនាទា យម្្ជយ័។

2នាន ង្ៃទី២ ្ិងន្ងៃទី១៦ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម

ឆាយ  វណាណា   វលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 

បា្អវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមពបរឹកសា

�ពុំ វៅពសរុកវមមត ់វែតតៃត្ូបង�មាពុ ំ។  

2វលាកជំទាវ មុំ សណ្ាប់ វលខាធិការគណៈកមមា-

ការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាលជា

មយួ្រឹងសម្ជិក សម្ជិកា សាខាសម្គមនារកីម្ពុជាវដើម្បី
ស្តៃិភា្ ្ិងអភវិឌ្ឍ្ ៍រាជធា្ីភនាវំ្ញ ្ិងពបជា្លរដ្ឋ

វៅរាជធា្ីភនាវំ្ញ នាន្ងៃទី៥ ្ ិងន្ងៃទី៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាន្ងៃទី៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម ឡាន់ ឆន

វលខាធិការគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញចូល

រមួកនាពុង្ិធីសវម្្ធវកាលា ងទា្វ រ ្ិងសមទិ្ធផលនានា កនាពុងវតតៃ

បទពុមព រ្ឹក្ (វៅវតតៃវជើងពចង)់ វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតៃម

ជា  សផុារាេ   ឧបនាយករដ្ឋម្រ្តៃ ី រដ្ឋម្រ ត្ៃីពកសួងវរៀបចំ

ខដ្ដី្គរូប្ីយកមមា ្ិងសំណង ់វៅ�ពុំទួលសនាួល ពសរុក
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ពករូចឆ្មា រ វែតតៃត្ូបង�មាពុ ំ។

2នាន ង្ៃទី៨-១១ ្ិងន្ងៃទី២២-២៣ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨

 ឯកឧតតៃម ថុង ចន់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា 

បា្អវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសពុែទពុក្ខពបជា-

្លរដ្ឋ វៅតាមបណាតៃ ពសរុកនានា កនាពុងវែតតៃវការះកពុង។

2ឯកឧតតៃម  លតី  សារ តី  សម្ជិកគណៈកមមាការទី៣

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាល  ្ ិងសួរសពុែទពុក្ខពបជា្លរដ្ឋ

ខដលកំ ព្ុងសពម្ក្យាបាលជំងឺ វៅភូមមិ្ោ កពបាង្គ �ពុំកំ្ង-់

ខពគង ពសរុកទរឹកឈូ វែតតៃកំ្ត នាន្ងៃទី៦ ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាល ្ិងសួរសពុែទពុក្ខកសិករ ព្មទាងំ

ជួប្ិភាកសាការងារជាមយួ្រឹងពករុមពបរឹកសា�ពុំ សងាកា ត ់វដើម្បី
ខស្វងយល់អំ្ី បញ្ហា ពបឈម ្ិងសំណូម្រនានា វៅ�ពុំ-

តាខក្ ពសរុកជពុំគិរ ីវែតតៃកំ្ត នាន្ងៃទី១៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ចូលរមួរខំលកទពុក្ខ  ្ិងវោរ្វញិ្ញា ណក្្ខ ្ធថានា កដ់រឹកនាំ

វហិារភូម ិវៅពតរាងំសខងកា �ពុំពតរាងំសខងកា ពសរុកទរឹកឈូ 

វែតតៃកំ្ត នាន្ងៃទី៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាន្ងៃទី៣០ ខែវចិ្ិកា ្ិងន្ងៃទី២ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨

វលាកជំទាវ ឃនួ ឃនុឌតី សម្ជិកាគណៈកមមាការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជួបសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹង

ពករុមពបរឹកសា�ពុំកំ្ងស់ា្វ យ ពសរុកកំ្ងស់ា្វ យ វែតតៃកំ្ងធ់ំ។

2ឯកឧតដេម អ៊ុក គង់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពបជា្លរដ្ឋចំ្ួ្

២៧នាក ់្ិងសាតៃ បសំ់ណូម្រវផ្ងៗ វៅភូមបិាោ ណា �ពុំ-

សរឹងហា ពសរុកសំវរាង វែតតៃតាខកវ នាន្ងៃទី៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងតាជី ោយជី ខដល

ោមា ្ទី្រឹងចំ្ួ្២ពគរួសារ  ្ិងបា្ចូលបច្ចយ័សពម្ប់

កសាងសាលាេទា្  វៅភូមខិវង  �ពុំសិងហា  ពសរុកសំវរាង 

វែតតៃតាខកវ នាន្ងៃទី៨ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ចពុរះ្ិ្ិត្យការសាងសងអ់វ្តៃវាសិកោ្ឋ ្សពម្បសិ់ស្

សានា កវ់ៅកនាពុងវទិយាល័យសំ�ូត ស្ថិតកនាពុង�ពុំតាសាញ ពសរុក-

សំ�ូត វែតតៃបាតដំ់បង នាន្ងៃទី១៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ជួបសំវណរះសំណាល ្ិងសួរសពុែទពុក្ខវលាកពគរូ អនាកពគរូ

្ិងសិសសា ព្ុសិស្ ខដលកំ ព្ុងសិកសាភាសាជបោពុ្ វៅវទិយា-

ល័យសំ�ូត ស្ថិតកនាពុង�ពុំតាសាញ ពសរុកសំ�ូត វែតតៃបាត-់

ដំបង នាន្ងៃទី១៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាន ង្ៃទី៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតដេម សខុ ោត

សម្ជិកគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួ

កនាពុង្ិធីែួបអ ព្ុសសាវរយីវលើកទី៤០ ទិវាកវំណើ តរណសិរ្

សាមគ្គីអភវិឌ្ឍ្ម៍្តពុភូមកិម្ពុជា វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតដេម

យសបាង  សារាត  ពបធា្ពករុមពបរឹកសាវែតតៃនព្ខវង  វៅ

ពសរុករារាងំ វែតតៃនព្ខវង។

2ឯកឧតដេម យឈើយ ចាន់ណា សម្ជិកគណៈកមមា-

ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖ 

-ចូលរមួកនាពុង្ិធែីួបអ ព្ុសសាវរយីវលើកទី៤០ ទិវាកវំណើ ត

រណសិរ្សាមគ្គអីភវិឌ្ឍ្ម៍្តពុភូមកិម្ពុជា វៅវែតតៃបនាទា យ-

ម្្ជយ័ នាន្ងៃទី១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-នាយំកអំវណាយរបស់ឯកឧតដេមនាយឧតដេមវស្ីយ ៍

សក គរឹមោេ ន ឧបនាយករដ្ឋម្រ្ដេី វៅវវរពបវគ្ព្រះវៅ

អធិការវតតៃទក្ខណិគងា្គ ររតនារាម ្ ិងវតតៃមហាគីរពីបាសាទ 

ស្ថិតកនាពុងពសរុកមង្គលបពុរ ី វែតតៃបនាទា យម្្ជយ័  នាន្ងៃទី៤ 

ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរមួកនាពុង្ិធីអបអរសាទរទិវាអ្ដេរជាតិ ន្អនាកសមា័ពគ-
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ចិតតៃ វពកាមពបធា្បទ “អនាកសមា័ពគចិតតៃវដើម្បសីហគម្វ៍យើង”

វៅវទិយាល័យសា្វ យវចក ស្ថិតកនាពុងពសរុកសា្វ យវចក វែតតៃ-

បនាទា យម្្ជយ័ នាន្ងៃទី៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ។ 

2នាន្ងៃទី២ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម សនួ លន់

សម្ជិក ្ ិងវលាកជំទាវ ឯម ផលាមុនតី សម្ជិកាគណៈ-

កមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុងអង្គមទីទាញិ

អបអរសាទរែួបអ ព្ុសសាវរយីវលើកទី៤០ ទិវាកំវណើ តរណ-

សិរ្សាមគ្គីអភវិឌ្ឍ្ម៍្តពុភូមកិម្ពុជា  វៅពករុងវសៀមរាប 

វែតតៃវសៀមរាប។

2វលាកជំទាវ ឯម ផលាមុនតី សម្ជិកាគណៈ-

កមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖

-នាយំកវទយ្យទា្  ្ ិងបច្ចយ័ពបវគ្ព្រះសង្ចំ្ួ្

២វតតៃ  គឺវតតៃព្រះឥ្ទាវកាសីយ ៍ ្ិងវតតៃព្រះឥ្ទាវកាសា  វៅ

សងាកា តស់លាពកាម ពករុងវសៀមរាប វែតតៃវសៀមរាប នាន្ងៃទី១ 

ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលបច្ចយ័កសាងវចតិយធំ វៅវតតៃព្រះឥ្ទាវកាសីយ៍

ស្ថិតកនាពុងភូមពិទាងំ សងាកា តស់លាពកាម ពករុងវសៀមរាប វែតតៃ

វសៀមរាប នាន្ងៃទី២ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។ 

-ជាអធិបតីភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំ្ិភាកសាវពតៀមវរៀបចំ្ិធី
អបអរសាទរែួបវលើកទី៤០ឆ្នា  ំ ន្ងៃបវងកាើតសម្គមនារកីម្ពុជា 

វដើម្បសី្តៃិភា្  ្ិងអភវិឌ្ឍ្ ៍ វៅសាលាវែតតៃវសៀមរាប 

នាន្ងៃទី៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

2្ីន ង្ៃទី៧ ដល់ន្ងៃទី១៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម

អ៊ុក  គង ់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា  ្ិងជា

សម្ជិកពករុមមតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភាជាមយួ្រឹងពករុមពបរឹកសាសហ-

្័្ ្ធន្សភាសហ្័្ ្ធ ន្សហ្័្ ្ធរពុស ព្ុ ី បា្អវ ជ្ ើញវៅ

ចូលរមួស្នាិសីទអ្តៃរជាតិវពកាមពបធា្បទ “តួនាទីសម្-

ជិកសភាកនាពុង្ិភ្វលាកនាវ្លបច្ចពុប្ប្នា ្ ិងពករុមពបរឹកសា

សហ្័្ ្ធន្សភាសហ្័្ ្ធន្សហ្័្ ្ធរពុស ព្ុ ី២៥ឆ្នា នំ្ការ

អភវិឌ្ឍពគបវ់ស័ិយ” វៅទីពករុងមោូស្គូ ន្សហ្័្ ្ធរពុស ព្ុ។ី

2្ីន្ងៃទី២៧ ខែវចិ្ិកា ដល់ន្ងៃទី៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ 

ឯកឧតតៃម ឈតិ គរឹមោត អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៥

ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុងកិច្ចពបជពុំពករុមពបរឹកសាពបតិ-

បតតៃិវលើកទី២  ្ិងមហាស្នាិបាតវលើកទី១១  របស់សភា

តំប្អ់ាសពុី  APA  វៅទីពករុងអពុីសតៃងប់៊ពុល  ន្សាធារណរដ្ឋ

តួកគី។

2្ីន ង្ៃទី១០ ដល់ន្ងៃទី១៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម

ឆាយ    វណាណា   វលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា 

បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុងស្នាិសីទមូសលាីមអ្តៃរជាតិសតៃី្ី  ការ

របួ រួមសាមគ្គី “The Perils of Labeling and Exclusion” 

វៅទីពករុង Makkah ន្ពបវទសអារាោ បរ់មួ៕

យបសកកម្យពរៅពបយទស
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សកម្ភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា ចូលរមួក្នងុ្ិធតីយផ្សងៗ

2នាន្ងៃទី២៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ សម្ជិកសម្-

ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ ួ្៨រូប បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង្ិធីបពុណ្យ

ែួបកំវណើ តព្រះវៅអធិរាជជបោពុ្ វៅសា្ថ ្ទូតជបោពុ្ពបចាំ

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាន្ងៃទី១  ្ិងទី២  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  សម្ជិក 

សម្ជិកាព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្២៧រូប បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង

អង្គមទីទាិញមហាជ្  វដើម្បអីបអរែួបអ ព្ុសសាវរយីវ៍លើកទី

៤០ ទិវាកំវណើ តរណសិរ្សាមគ្គអីភវិឌ្ឍ្ម៍្តពុភូមកិម្ពុជា

វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់សវមដេចអគ្គមហា្ញា

ចពកី យហង សរំនិ ពបធា្រដ្ឋសភា ្ិងជាពបធា្ពករុម

ពបរឹកសាជាតិរណសិរ្សាមគ្គីអភវិឌ្ឍ្ម៍្តពុភូមកិម្ពុជា វៅ

វមិ្្អ ព្ុសសាវរយី២៍ធនាូ ស្ថិតកនាពុងភូមវិជើង�លាូ �ពុំ២ធនាូ ពសរុក

សនាួល វែតតៃពកវចរះ។

2នាន្ងៃទី៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ សម្ជិក សម្ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ ួ្១១រូប បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង្ិធីអបអរ-

សាទរពបារ្្ធែួប២៥ឆ្នា  ំ ន្ន្ងៃបវងកាើតអាយ  សពុី  សពុី-អង្គរ 

វពកាមអធិបតីភា្សវមដេចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន 

សសន នាយករដ្ឋម្រ្ដេ ីន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅសាល

ស្នាិសីទសពុខាវសៀមរាបអង្គរ វែតតៃវសៀមរាប។  

2នាន្ងៃទី៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ សម្ជិក សម្ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្១០រូប  បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង្ិធីអបអរ-

សាទរពបារ្្ធែួប២៥ឆ្នា  ំ ន្ន្ងៃបវងកាើត  អាយ  សពុី  សពុី-អង្គរ 

្ិងព្រះរាជ្ិធីវលៀងសាយវភាជ្ វពកាមព្រះរាជាធិបតី-

ភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់បំផពុតព្រះករពុណាព្រះបាទសវមតៃចព្រះបរម-

នា្ នយរាត្ម សតីហមុនតី ព្រះមហាក្ពត ន្ព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា វៅទីព្រះលា្ជល់ដំរ ីវែតតៃវសៀមរាប។

2នាន្ងៃទី៦ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ សម្ជិក សម្ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្៧រូប បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកិច្ចពបជពុំពករុមការ-

ងារវរៀបចំវវទិកាសភាអាសពុី-បាោ សពុីហ្វកិ(APPF) វពកាមអធិ-

បតីភា្ឯកឧតតៃមបណ្ឌិ ត ងួន ញុលិ អ ព្ុពបធា្ទី១រដ្ឋ-

សភា វៅសាលពបជពុំបាយ័្  វមិ្្រដ្ឋសភា។

2នាន្ងៃទី១២ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ សម្ជិក សម្ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ ួ្៧រូប  បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួ្ិធីទិវាជាតិ

ពបយពុទ្ធពបឆ្ងំអវំ ើ្ជួញដូរម ព្ុស្១២ធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វពកាម

អធិបតីភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់របស់សវមតៃចពកឡាវហាម ស យខង 

ឧបនាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងមហានផទា វៅសាលមវហា-

ពស្វការះវ្ពជ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាន្ងៃទី១១  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតៃមបណ្ឌិ ត 

មេុង  ឫទ្ធតី  ពបធា្គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង្ិធីសវម្្ធអោរធនាោរ UCB E.SUN 

Tower  វៅធនាោរ UCB E.SUN Tower  រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាន្ងៃទី១៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ សម្ជិក សម្ជិកា

ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្១៦រូប បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង្ិធវីបើកជា

ផលាូវការ្ិធីបពុណ្យសមពុពទវលើកទី៧ ឆ្នា ២ំ០១៨ វពកាមអធិ-

បតីភា្សវមតៃចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន សសន 

នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅវែតតៃវការះកពុង។

2នាន្ងៃទី១៩  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  វលាកជំទាវ  ទតី 

បូរាេ សុតី ពបធា្គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាពុង្ិធីវលៀងសាយវភាជ្ វពកាមអធិបតីភា្

ឯកឧតតៃមឧបនាយករដ្ឋម្រ្តៃី ពបាក់ សខុុន រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួង

ការបរវទស ្ិងសហពបតិបតតៃិការអ្តៃរជាតិ ្ិងឯកឧតតៃម 

Sylvain WASERMAN អ ព្ុពបធា្រដ្ឋសភាបារាងំ វៅ

សណា្ឋ ោររ ោូោោ ល់វហ្គត ភនាវំ្ញ។ 

2ឯកឧតដេម មេុម ជរឹមហ៊ុយ ពបធា្គណៈកមមាការ-

ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ៖

-ចូលរមួកនាពុង្ិធែីួបវលើកទី២០ ន្សភារាណិជជកមមា ្ិង

ឧសសាហកមមាបារាងំ-កម្ពុជា វៅសា្ថ ្ទូបារាងំពបចាកំម្ពុជា 

រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាន្ងៃទី៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។
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-ចូលរមួកនាពុង្ិធីបិទមហាស្នាិបាតវលើកទី៤  របស់សហ-

ភា្សហ្័្ ្ធយពុវជ្កម្ពុជា  វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្

របស់សវមដេចអគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន សសន នាយក

រដ្ឋម្រ្ដេី ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅសណា្ឋ ោរសពុខា

ភនាវំ្ញ នាន្ងៃទី២៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨។

-ចូលរមួកនាពុងអង្គសិកា្ខ សាសាសដេី្ី កិច្ចស្ទានាអ្ដេរជំវ្ឿ

សាសនា  វដើម្បី្ ពងរឹងសពុែដពុម្ីយកមមាសាសនា  វពកាម

ពបធា្បទសាស្ិកោមា ្វពគឿងវញៀ្ ្ ិងការវោរ្ចបាប់

ចរាចរណ៍ វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់ស់្របស់សវមដេចពកឡា-

វហាម ស យខង ឧបនាយករដ្ឋម្រ្ដេ ីរដ្ឋម្រ្ដេីពកសួងមហានផទា

វៅសាលស្នាិសីទចតពុមពុែ នាន្ងៃទី៦ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

2ឯកឧតដេម មេុម ជរឹមហ៊ុយ ពបធា្គណៈកមមាការ-

ទី៧ ឯកឧតតៃម មេម ប៊ុននាង ពបធា្គណៈកមមាការទី១០ 

ឯកឧតតៃម សហម ខន អ ព្ុពបធា្ ្ិងវលាកជំទាវ ឯម 

ផលាមុនតី សម្ជិកាគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្

អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង្ិធីបពុណ្យគពមបែ់ួប១ឆ្នា  ំស្ឯកឧតតៃម 

អុរឹម សទិ្ធតី វៅែណ្ឌ ខស្សពុែ រាជធា្ីភនាវំ្ញ នាន្ងៃទី៨

ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨។

2នាន្ងៃទី២៦  ខែវចិ្ិកា  ឆ្នា ២ំ០១៨  វលាកជំទាវ 

ម្ន សអំាន ពបធា្ ឯកឧតតៃម យទ្ យទុ្ធតី សម្ជិក

គណៈកមមាការទី៨ ្ ិងឯកឧតដេម ម្េ ន់ យឈឿន អ ព្ុពបធា្

គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង្ិធី

ផ្ ្្វផសាយអំ្ី វសៀវវៅកំណតវ់ហតពុតសូ៊របស់សវមតៃចអគ្គ-

មហា្ញាចពកី  យហង  សរំនិ  ពបធា្រដ្ឋសភា  វពកាម

ចំណងវជើង “ការតសូ៊របស់ពបជាជ្ កម្ពុជារស់វ�ើងវញិ“ 

វៅវមិ្្រដ្ឋសភា។

2នាន្ងៃទី៦ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតដេម គង់ សារាជ 

ពបធា្គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញថា្វ យបង្គ ំ

្ិងនាយំកវទយ្យវត្ថពុពបវគ្សវមដេចព្រះធមមាលិែិត លាស់

ឡាយ ព្រះសង្នាយករងទី១ ព្រះពបធា្វ្រសភាសង្ 

ន្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងជាព្រះវៅអធិការវតតៃស្្-ំ

កពុសល កនាពុងព្រះជនាមា យពុ១០៥ព្រះវសសា វៅវតតៃស្្កំពុសល 

រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាន្ងៃទី២៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម ឈនួ

យេង អ ព្ុពបធា្ ឯកឧតតៃម គិន សណត វលខាធិការ-   

គណៈកមមាការទី២ ឯកឧតតៃមសា្រសាតៃ ចារ្យបណ្ឌិ ត ចាន់ 

ណាយរ េត អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៣ ្ិងឯកឧតតៃម អ៊ុក 

គង់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាពុងកិច្ចពបជពុំ្ិភាកសាការងារវពតៀមវរៀបចំកិច្ចពបជពុំ

ពបចាឆំ្នា វំលើកទី២៧  ន្វវទិកាសភាអាសពុី-បាោ សពុីហ្វិក (APPF-

27) វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតៃម ឈាង វុន អ ព្ុពបធា្

អចិន្រ្តៃយ ៍ ន្គណៈកមមាការវរៀបចំកិច្ចពបជពុំពបចាឆំ្នា វំលើក



សកម្មភាពគណៈកម្មការ31
ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា

ទី២៧ ន្វវទិកាសភាអាសពុី-បាោ សពុីហ្វិក(APPF27) ្ិងជា

ពបធា្គណៈកមមាការទី៥ រដ្ឋសភា វៅសាលពបជពុំព្រះវហិារ 

វមិ្្រដ្ឋសភា។

2នាន្ងៃទី១៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃមសា្រសាតៃ

ចារ្យបណ្ឌិ ត ចាន់ ណាយរ េត អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៣

ឯកឧតតៃម  សមេន  សុតីផាន់  អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៩ 

្ិងឯកឧតតៃម អ៊ុក គង់ សម្ជិកគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធ-

សភា បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុងកិច្ចពបជពុំ វដើម្បី្ ិភាកសាការងារ

វពតៀមវរៀបចំែលារឹមសារសពម្បកិ់ច្ចពបជពុំពបចាឆំ្នា វំលើកទី២៧

វវទិកាសភាអាសពុី-បាោ សពុីហ្វកិ (APPF) វពកាមអធិបតីភា្

ឯកឧតតៃម ហ៊ុន ម្េ នតី ពបធា្គណៈកមមាការទី៧រដ្ឋសភា 

វៅសាលបនាទា យពសី វមិ្្រដ្ឋសភា។

2នាន្ងៃទី១៣  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតដេម  ម្េ ន់ 

យឈឿន  អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្

អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង្ិធីចពុរះហត្ថវលខាវលើអ ព្ុស្រណៈ

វោគយល់ោនា សដេី្ី ការវរៀបចំសហគម្អ៍នាកពកីពក វពកាម

អធិបតីភា្ឯកឧតតៃម ឆាយ ថន វទសរដ្ឋម្រ្ដេី រដ្ឋម្រ្ដេី

ពកសួងខផ្ការ។

2នាន្ងៃទី២១  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតដេម  ម្េ ន់ 

យឈឿន អ ព្ុពបធា្ ្ិងឯកឧតដេម យឈើយ ចាន់ណា 

សម្ជិកគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួ

កនាពុង្ិធីបពុណ្យែួបគពមប១់០០ន្ងៃ វដើម្បឧីទទាិសកពុសលជូ្

ចវំរារះវញិ្ញា ណក្្ខ ្ធ ឯកឧតដេម នន យបេណា វៅសងាកា ត់្ ិវរាធ 

ែណ្ឌ ចបារអំវៅ រាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នាន្ងៃទី២៨ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម ពបាក ់

ចំយរ ើន អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី៨ ឯកឧតតៃម អន ស៊ុំ 

វលខាធិការគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញចូល

រមួជាកិតតៃិយសកនាពុង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងបងប្អូ្

កមមាករ្ិវោជិត វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់របស់សវមដេច

អគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្ដេី ន្

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅភូមពិកាងំស្ូបវ �ពុំព្រះ ព្ុទ្ធ ពសរុក

កណាដេ លសទារឹង វែតតៃកណាដេ ល។ 

2នាន ង្ៃទី១២ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម សហម ខន 

អ ព្ុពបធា្គណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញចូល

រមួជាកិតតៃិយសកនាពុង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងបងប្អូ្

កមមាករ្ិវោជិត វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏ង្ែ់្ស់របស់សវមតៃច

អគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្ដេី ន្

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅភូមរិដំួង �ពុំពតរាងំគង ពសរុក

សំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ឺ។

2នាន ង្ៃទី១០ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម គិន សណត  

វលខាធិការគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញចូល

រមួកនាពុងកិច្ចពបជពុំ្ិភាកសា ្ិង្ិ្ិត្យវមើលបច្ចពុប្ប្នាភា្ការងារ 

វដើម្បវីពតៀមវរៀបចំកិច្ចពបជពុំពបចាឆំ្នា វំលើកទី២៧ ន្វវទិកា

សភាអាសពុី-បាោ សពុីហ្វកិ(APPF) វពកាមអធិបតីភា្ឯកឧតតៃម

បណ្ឌិ ត ងួន ញុលិ អ ព្ុពបធា្ទី១រដ្ឋសភា ្ិងជាពបធា្

គណៈកមមាការវរៀបចំកិច្ចពបជពុំ វៅសាលបាយ័្  វមិ្្រដ្ឋ-

សភា។  

2នាន្ងៃទី១៤  ខែធនាូ  ឆ្នា ២ំ០១៨  ឯកឧតតៃម  ឈនួ 

យេង អ ព្ុពបធា្ ្ិងឯកឧតតៃម គិន សណត វលខាធិ- 

ការគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្អវ ជ្ ើញចូលរមួកនាពុង

ពបជពុំ្ិភាកសាខផ្ការអ ព្ុវតតៃ ្ិងវពតៀមវរៀបចំកិច្ចពបជពុំពបចាំ

ឆ្នា វំលើកទី២៧ ន្វវទិកាអាសពុី-បាោ សពុីហ្វកិ(APPF) វពកាម

អធិបតីភា្ឯកឧតតៃមបណ្ឌិ ត ងួន ញុលិ អ ព្ុពបធា្ទី១

រដ្ឋសភា ្ិងជាពបធា្គណៈកមមាការវរៀបចំកិច្ចពបជពុំ វៅ

សាលបាយ័្  វមិ្្រដ្ឋសភា។

2នាន្ងៃទី១៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វលាកជំទាវ ឃនួ 

ឃនុឌតី  សម្ជិកាគណៈកមមាការទី៥  ឯកឧតតៃម  សញេម 

សាមេន សម្ជិកគណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញ

ចូលរមួកនាពុង្ិធីសវម្្ធោកឱ់្យដំវណើ រការវារអីគ្គិស្ីវស-

សា្វពកាម២ វពកាមអធិបតីភា្ដែ៏្ងែ់្ស់របស់សវមតៃច

អគ្គមហាវសនាបតីវតវជា ហ៊ុន សសន នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ន្

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅវែតតៃសទារឹងខពតង៕
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អគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព្រឹទ្ធសភា យរៀបចំសកិាខា សាលាស្ត្ី តី
ការអនុវត្ជាក់សសង្ននដយំណើ រការ្ិនិត្យ និងអនុម័តចបាប់យៅសភាកម្ុជា

នាន្ងៃទី២៧ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ 
អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុង
្ិធវីបើកអង្គសិកា្ខ សាលាសតៃី្ី  «ការអ ព្ុវតតៃជាកខ់សតៃងន្
ដវំណើ រការ្ិ្ិត្យ ្ិងអ ព្ុមត័ចបាបវ់ៅសភាកម្ពុជា» ខដល
ម្្ការអវ ជ្ ើញចូលរមួ្ីម្រ្តៃីអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធ-
សភា រដ្ឋសភា ្ិងវទិយាសា្ថ ្សភាកម្ពុជា (PIC) សរពុបចំ្ួ្
៩០នាក ់វពកាមការសហការវរៀបចំវ�ើងរវាងអគ្គវលខាធិ-
ការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ្ិងវទិយាសា្ថ ្សភាកម្ពុជា (PIC) 
វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើងវមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

ម្្ពបសាស្វ៍បើកអង្គសិកា្ខ សាលានាឱកាសវនារះ
ឯកឧតតៃម  អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  បា្ម្្ពបសាស្ថ៍ា  សភាទាងំ
អស់វៅវលើ្ិភ្វលាក ម្្មពុែងារចម្បងបីដូចោនា  គឺមពុែ 
ងារវធ្វើចបាប ់  មពុែងារតំណាង  ្ិងមពុែងារពតរួត្ិ្ិត្យ។ 
វទារះបីជាសម្ជិករដ្ឋសភា ្ិងសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភាពតរូវបា្
វបារះវឆ្នា តវពជើសវរ ើសវោយអង្គវបារះវឆ្នា តែពុសោនា កតៃី កស៏ម្-
ជិករដ្ឋសភា ្ិងសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ម្្វោលវៅខតមយួ
ដូចោនា   គឺបវពមើផលពបវោជ្រ៍មួរបស់ពបជា្លរដ្ឋ  ្ិង
ពបវទសរបស់ែលាួ្។ 

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បា្សងកាតធ់ងៃ្ថ់ា វដើម្បឱី្យសម្-
ជិកសភាបវំ្ញមពុែងាររបស់ែលាួ្ពបកបវោយពបសិទ្ធភា្ 
វេលាើយតប រ្ឹងសំណូម្ររបស់ម្្ច ស់វឆ្នា ត  ទាមទារឱ្យម្្

ការោពំទ្ីអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្របស់សភាទាងំ្ីរ កនាពុងការ
ផតៃល់វសវាវផ្ងៗឱ្យទា្វ់្លវវលា ពបកបវោយគពុណភា្ 
្ិងម្្ពបសិទ្ធភា្។ 

ឯកឧតតៃម  អ៊ុំ  សារ រឹទ្ធ  បា្ផតៃល់្ូវទស្្ៈមយួចំ្ួ្
ទាកទ់ង រ្ឹងដំវណើ រការវធ្វើចបាប ់គឺពតរូវវធ្វើការសិកសាអំ្ីផល
បោរះរាល់ឱ្យបា្ពគបទិ់ដ្ឋភា្ ដូចជា៖ វសដ្ឋកិច្ច សង្គម 
វប្បធម ៌បរសិា្ថ ្ ព្មទាងំទិដ្ឋភា្វយ្ឌរ័ជាវដើម។ ចបាប់
មយួម្្ដំវណើ រទាកទ់ងោនា ចាបត់ាងំ្ីវ្លតាកខ់តងវលើក
ដំបូង រហូតដល់ការ្ិ្ិត្យ្ិភាកសាវៅសភា ្ិងការោក់
ឱ្យអ ព្ុវតតៃ។ វៅវ្លខដលចបាបម់យួពតរូវបា្អ ព្ុមត័ ្ិង
ពបកាសឱ្យវពបើ  សភា ព្ុំទា្ច់បត់ួនាទីរបស់ែលាួ្វទ  គឺពតរូវ
តាមោ្វមើលផលបោរះរាល់វផ្ងៗខដលអាចវកើតម្្វៅ
កនាពុងសង្គម វហើយអាចឈា្វៅវធ្វើវវិសាធ្កមមាវលើចំណពុ ច
មយួចំ្ួ្វៅកនាពុងចបាបវ់នារះផងខដរ។

កនាពុងអង្គសិកា្ខ សាលាពបព រ្ឹតតៃវៅរយៈវ្លមយួព រ្ឹក 
វោយម្្ការវធ្វើបទបងាហា ញសតៃី្ី ដំវណើ រការវរៀបចំតាក-់
ខតងវសចកតៃីពរាងចបាប។់   ដវំណើ រការ្ិ្ិត្យ  ្ិងអ ព្ុមត័
ចបាបវ់ៅរដ្ឋសភា។  ការផតៃួចវផតៃើមវធ្វើវសចកតៃីវសនាើចបាប ់ ឬ
វសចកតៃីវសនាើវវិសាធ្កមមាចបាប។់ វោលការណ៍សំខា្់ៗ វៅ
កនាពុង្ីតិកមមា ្ ិងការងាររបស់អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្រដ្ឋសភា
កនាពុងការផតៃល់វសវាជូ្សម្ជិករដ្ឋសភា  កនាពុងដំវណើ រការ
្ិ្ិត្យ ្ ិងអ ព្ុមត័វសចកតៃីពរាងចបាប ់ឬវសចកតៃីវសនាើចបាប។់ 
ដំវណើ រការ្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវោបល់វលើវសចកតៃីពរាងចបាប ់ 
ឬវសចកតៃីវសនាើចបាបវ់ៅព្រឹទ្ធសភា។ ការងាររបស់ម្រ្តៃីអគ្គ-
វលខាធិការរោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាកនាពុងការផតៃល់វសវាជូ្សម្ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភាកនាពុងដំវណើ រការ្ិ្ិត្យ ្ ិងឱ្យវោបល់វលើវសចកតៃី
ពរាងចបាប ់ឬវសចកតៃីវសនាើចបាប។់ ការងារម្រ្តៃីបវច្ចកវទស
កនាពុងការជួយ�ដល់គណៈកមមាការ្ិវសស៕

ឯកឧតតៃម អ៊ពុំ សារ រឹទ្ធ (កណាដេ ល)អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុង្ិធីវបើកអង្គសិកា្ខ សាលា

ទិដ្ឋភា្កនាពុង្ិធីវបើកអង្គសិកា្ខ សាលា
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អគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព្រឹទ្ធសភា ពបជុំបូកសរបុលទ្ធផលការងារពបចាសំខវិច្ិកា
និងយលើកទិសយៅការងារពបចាសំខធ្នូ ឆា្ន ២ំ០១៨

នាព រ្ឹកន្ងៃទី៣០ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ 
អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុង
កិច្ចពបជពុំបូកសរពុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្
ព រ្ឹទ្ធសភាពបចាខំែវចិ្ិកា ្ិងវលើកទិសវៅការងារពបចាខំែ
ធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ វោយម្្ការអវ ជ្ ើញចូលរមួ្ីថានា កដ់រឹកនាំ
ពគបអ់ង្គភា្ចំណពុ រះអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ចាប់្ ី
អ ព្ុពបធា្នាយកោ្ឋ ្វ�ើង  វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាង
វជើង វមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

នាឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ បា្ជពម្បជូ្
អង្គពបជពុំអំ្ ីព រ្ឹតតៃិការណ៍អ្តៃរជាតិ តំប្ ់ជាតិ ្ ិងបូកសរពុប
លទ្ធផលការងាររបស់អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាពបចាំ
ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ វោយវាយតនមលាែស់្ចវំរារះការែិតែំ
ពបរឹងខពបងរបស់អង្គភា្ចំណពុ រះអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធ-
សភា ខដលបា្បំវ្ញការងារ ្ិងផតៃល់វសវាជូ្ដល់ថានា ក់
ដរឹកនា ំសម្ជិក សម្ជិកាព្រឹទ្ធសភាបា្ោោ ងរលូ្។

ទ្ទារឹម រ្ឹងលទ្ធផលការងារខដលសវពមចបា្ ឯកឧតតៃម
អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា បា្ោកវ់ចញ្ូវទិសវៅការងារ
សពម្បអ់ ព្ុវតតៃ្ព៍បចាខំែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ រមួម្្៖

១-េេវាព្ទព្ទង់មុខងរនីតិកម្ម៖វពតៀមវរៀបចំពបជពុំគណៈ-
កម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយ ៍ ្ិងសមយ័ពបជពុំវ្ញអង្គព រ្ឹទ្ធសភា 
្ីតិកាលទី៤។

២-េេវាព្ទព្ទង់មុខងររាមដនការអនុវត្ច្បាប់និង
េគលនេោបាយ៖  វពតៀមសពមបសពមរួលការជួបសវនា-
ការរវាងគណៈកមមាការជំនាញ  ្ ិងពកសួងសា្ថ ប័្ នានា ្ ិង
ការចពុរះវបសកកមមាតាមបណាតៃ វែតតៃនានា។

៣-េេវាព្ទព្ទង់មុខងរតំណាង៖វពតៀមវរៀបចំជូ្ថានា ក់
ដរឹកនាពំ រ្ឹទ្ធសភាពបជពុំជាមយួ្រឹងគណៈកមមាការវរៀបចំបពុណ្យ
ជាតិនានា (ទិវាឈនារះ-ឈនារះ ្ ិងទិវា២ធនាូ) វពតៀមចូលរមួវរៀប-
ចំទិវាសិទ្ធិម ព្ុស្អ្តៃរជាតិ  វពតៀមវរៀបចំជូ្ថានា កដ់រឹកនាំ
ព រ្ឹទ្ធសភាចូលរមួកនាពុង្ិធីផលាូវការនានា ្ ិង្ិធីសាសនាតាម
បណាតៃ រាជធា្ីភនាវំ្ញ វែតតៃ ពករុង វពតៀមវរៀបចំវវទិកាតាម
ភូមភិាគ សិកា្ខ សាលា ្ិង្ិធីសំវណរះសំណាលផលាូវការ
វផ្ងៗ។
៤-កិច្ចេហព្បតិបត្ិការអន្រជាតិ៖  វពតៀមវរៀបចំ្ិធី

ជំ្ ួបរវាងថានា កដ់រឹកនា ំជាមយួ្រឹងគណៈពបតិភូបរវទស ្ ិង
អង្គទូតនានា  វពតៀមទទួលគណៈពបតិភូអគ្គវលខាធិការ
ព រ្ឹទ្ធសភាឥណ្ឌូ វណសពុី  គណៈពបតិភូសភាពបរឹកសា្វោ-
បាយវែតតៃចិ្ ្ ិងគណៈពបតិភូពបធា្ព រ្ឹទ្ធសភារពុស ព្ុ ីវពតៀម
វរៀបចខំបបបទជូ្ថានា កដ់រឹកនា ំ្ិងសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ព្ម

ឯកឧតតៃម អ៊ពុំ សារ រឹទ្ធ  អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា

ទិដ្ឋភា្កនាពុងពបជពុំបូកសរពុបពបចាខំែវចិ្ិកា
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ទាងំអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា បវំ្ញវបសកកមមាវពរៅ
ពបវទស   វពតៀមចូលរមួវរៀបចំកិច្ចពបជពុំវវទិកាសភាអាសពុី- 
បាោ សពុីហ្វិក (APPF) ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅកម្ពុជា កមមាវធិី
តំប្P់IC វៅវសៀមរាប ប្តៃសកមមាភា្សហពបតិបតតៃកិារ
ជាមយួ្រឹងនដគូនានា។
៥-ការអភិវឌ្ឍស្្ាប័ន៖  ជួសជពុលខកលម្អអោរសាល

ពបជពុំបណាណ ល័យវ�ើងវញិ បវងកាើ្ការពគបព់គងអោរ សារ-
វ ើ្ភណ្ឌ  ្ិងការពគបព់គងស ត្ៃិសពុែ សណាតៃ បធ់ានា ប ់អនាមយ័
ការស្្សំំនច ទរឹក អគ្គិស្ី ការពគបព់គងការវពបើពបាស់
INTERNET វរៀបចំខផ្ការយពុទ្ធសា្រសតៃ ្ិងខផ្ការពបតិ-
បតតៃិរបស់ពករុមសម្ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ្ ីតិកាលទី៤ ពបចាភំូម-ិ
ភាគទាងំ៨ ប្តៃកសាងអោររបស់វទិយាសា្ថ ្កម្ពុជា (PIC) 

ប្តៃតាមោ្ជំ្ួយរបស់សាធារណរដ្ឋពបជាម្្ិតចិ្ 
្ិ្ិត្យ ្ិងខកសពមរួលរចនាសម្័្ ្ធ តួនាទី ភារកិច្ចរបស់អគ្គ-
វលខាធិការរោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា សិកសាអំ្ ីការពបារ្្ធែួបអ ព្ុ-
សសាវរយីគពមប២់០ឆ្នា នំ្ការបវងកាើតព រ្ឹទ្ធសភា (២៥ មនីា 
១៩៩៩ ដល់ ២៥ មនីា ២០១៩) វរៀបចពំប្័្ ្ធ Website/

Web page កនាពុងកពមតិអគ្គនាយកោ្ឋ ្ គណៈកមមាការ ្ិងពករុម
នានា ប្តៃកសាងពប្័្ ្ធពគបព់គងទិ្នា្យ័ ពគបព់គង្ត័ម៌្្ 
ពគបព់គងរដ្ឋបាល ពគបព់គងបពុគ្គលិកតាមពប្័្ ្ធ្ត័ម៌្្វទិយា
កសាងProgram ្ិងSoftware វដើម្បអី ព្ុវតតៃ្ត៍ាមអង្គភា្ ្ិង
ការបណតៃពុ រះបណាតៃ ល កនាពុងវនារះចូលអ ព្ុវតតៃ្ក៍មមាវធិី E-library

្ិង E-archives ជំរពុញការវសនាើសពុំអាហារូបករណ៍ ្ិងោក់
រាក្យពប�ងអាហារូបករណ៍្ីពបភ្ពបវទសវផ្ងៗវទៀត   
(ឆ្នា ២ំ០១៩) ប្តៃកសាង ្ិងវធ្វើបច្ចពុប្ប្នាភា្វោលការណ៍
វោល្វោបាយ លិែិតបទោ្ឋ ្គតិយពុតតៃិបវពមើឱ្យការ

ពគបព់គងកនាពុងបរបិទកខំណទពមងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ ្ិង
ហិរ ញ្ា វត្ថពុសាធារណៈ អ ព្ុវតតៃ្គ៍វពម្ងបច្ចពុប្ប្នាភា្រចនា-
សម្័្ ្ធអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្តាមតពមរូវការ្មា ី ្ិងវពតៀម
ឯកសារេលាងគណៈកម្មា ធិការអចិន្រ្តៃយ ៍ ការខកសពមរួល
វោលការណ៍ហិរ ញ្ា វត្ថពុ្មាីសពម្បអ់ ព្ុវតតៃ្ច៍ាប់្ ីឆ្នា ២ំ០១៩ 
្ិងការខបងខចកក ្្ចប់្ វកិាឆ្នា ២ំ០១៩ សពម្បរ់ចនាសម័្ ្្ធ
្វោបាយ ្ ិងរដ្ឋបាល វពតៀមវធ្វើជវំរឿ្សារវ ើ្ភណ្ឌ ពទ្្យ
សម្បតតៃរិដ្ឋ ធ្ធា្ម ព្ុស្ ្ិងតពមរូវការខផ្ការ្វកិាតាម
កមមាវធិីរមួ ្ ិងតាមអង្គភា្្វកិា បច្ចពុប្ប្នាភា្ខផ្ការយពុទ្ធ-
សា្រសតៃរបស់អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ ្ ិងអគ្គនាយកោ្ឋ ្ ខផ្-
ការយពុទ្ធសា្រសតៃអភវិឌ្ឍ  ICT  អភវិឌ្ឍ្ធ៍្ធា្ម ព្ុស្ 
្ត័ម៌្្  ្ ិងទំនាកទ់ំ្ងសាធារណៈ  ការពសាវពជាវ  ្ ិង
សហពបតិបតតៃិការអ្តៃរជាតិ ការបូកសរពុបលទ្ធផលឆ្នា ២ំ០១៨ 
្ិងទិសវៅការងារឆ្នា ២ំ០១៩ ការទូទាត់្ វកិា២០១៨ ្ិង
វោលការណ៍ហិរ ញ្ា វត្ថពុអ ព្ុវតតៃ្ឆ៍្នា ២ំ០១៩ ប្តៃពបជពុំគណៈ-
កមមាការវោលការណ៍   វោល្វោបាយនានារបស់អគ្គ-
វលខាធិការោ្ឋ ្ ្ិងការវបារះ ព្ុម្ដំណាចឆ់្នា ៕ំ

ទិដ្ឋភា្កនាពុងពបជពុំបូកសរពុបពបចាខំែវចិ្ិកា

ថានា កដ់រឹកនាអំង្គភា្ចូលរមួកនាពុងកិច្ចពបជពុបំូកសរពុប
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សកម្ភា្ថ្្ន ក់ដរឹកនា ំអគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធតីយផ្សងៗ

2នាព្រឹកន្ងៃទី៣ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ
អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា  បា្ទទួលជួប្ិភាកសាការងារ
ជាមយួ្រឹងវលាក  Xavier  Nuttin  សម្ជិកពករុមពបរឹកសា
ភបិាលជា្ែ់្ស់ ្ិងជាសម្ជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល ន្
វទិយាសា្ថ ្អឺរ ោពុបសពម្បក់ារសិកសាអាសពុី  វៅសាល្ិវសស 
វមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកន្ងៃទី៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ
                                 អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុង
កិច្ចពបជពុំ វដើម្បី្ ិ្ិត្យ ្ិងខកសពមរួលវោលការណ៍សតៃី្ី របប
សពុំចបាប ់្ិងការអ ព្ុញ្ញា តចបាបឈ់បស់ពម្កពគបព់បវភទរបស់
ម្រ្តៃីរាជការ ន្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា វោយម្្
ការអវ ជ្ ើញចូលរមួ្ីថានា កដ់រឹកនាចំាប់្ ីពបធា្នាយកោ្ឋ ្
វៅសាលពបជពុំ្ិវសស វមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា៕

2នាព្រឹកន្ងៃទី៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ   
អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជួប្ិភាក្ការងារ
ជាមយួ្រឹងគណៈពបតិភូអគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាឥណ្ឌូ -
វណសពុី ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម Ir.Indra Iskandian,M.Si

អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាឥណ្ឌូ វណសពុី វៅសាលពបជពុំ

្ិវសស វមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលន្ងៃទី៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ
អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា ្ ិងជាពបធា្គណៈកម្មា ធិការ
លទ្ធកមមាព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំ

្ិ្ិត្យរបាយការណ៍លទ្ធកមមាឆ្នា ២ំ០១៨ ្ ិងគវពម្ងលទ្ធកមមា
ឆ្នា ២ំ០១៩ វៅសាលពបជពុំ្ិវសស វមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលន្ងៃទី១៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 
សារ រឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតី-
ភា្កនាពុង្ិធីបិទអង្គសិកា្ខ សាលាសតៃី្ី “ទិដ្ឋភា្ទូវៅន្ការ
ទទួលែពុសពតរូវរបស់សភា៖ ការ្ពងរឹងសា្ថ ប័្ ” វៅសណា្ឋ ោរ
អង្គរ វែតតៃវសៀមរាប។



ទស្សនាវដ្តីព រ្ឹទ្ធសភា
សកម្មភា្អគ្គ លេខាធិការដ្ឋា ន ព រ្ឹទ្ធសភា36

សកម្ភា្ថ្្ន ក់ដរឹកនា ំអគ្គយលខាធិការដ្្ឋ នព្រឹទ្ធសភា 
ចូលរមួកិច្ចពបជុំ និង្ិធតីយផ្សងៗ

2នាន្ងៃទី១៧ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ 
អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុង
្ិធវីបើកសិកា្ខ សាលាន្ការពសាវពជាវសភាសតៃី្ី «ទិដ្ឋភា្
ទូវៅន្វោលវៅអភវិឌ្ឍ្ព៍បកបវោយចីរភា្ទី៥៖ សម-
ភា្វយ្ឌរ័ ្ិងការផតៃល់អំវណាយដល់្រសតៃី ្ិងនារ ីវៅ
ពបវទសកម្ពុជា ឡាវ មោីោ ្ម់្ោ  ្ិងន្» វៅសណា្ឋ ោរ
ហពុីម្ោ វាោ រ ីរាជធា្ីភនាវំ្ញ។

2នារវសៀលន្ងៃទី៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម យឡាក
ឆាយ អគ្គវលខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញទទួល
បដិសណា្ឋ រកិច្ចគណៈពបតិភូអគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា
ឥណ្ឌូ វណសពុី ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម Ir.Indra Iskandian,M.Si
អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាឥណ្ឌូ វណសពុី កនាពុងឱកាសអវ ជ្ ើញ
មកបំវ្ញទស្្កិច្ចវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅ
អាកាសោ្ោ្ឋ ្អ្តៃរជាតិភនាវំ្ញ។

2នាព្រឹកន្ងៃទី២១ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម យឡាក 
ឆាយ អគ្គវលខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតី-
ភា្កនាពុងកិច្ចពបជពុំគណៈកមមាការ្ិ្ិត្យ ការខកខពបតនមលាឯកតា
ន្ស្ទាស្្វ៍បៀវត្មូលោ្ឋ ្របស់ម្រ្តៃីរាជការ ន្អគ្គវលខា-
ធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា វៅសាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង វមិ្្
ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលន្ងៃទី៣០ ខែវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម 
សកវ ចាន់ណា អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោ្ឋ ្្ត័ម៌្្ 
្ិងទំនាកទ់ំ្ ងសាធារណៈ បា្អវ ជ្ ើញដរឹកនាគំណៈ-
ពបតិភូអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ោកក់ពមង ក្ា  វោរ្
វញិ្ញា ណក្្ខ ្ធស្វលាក អន នាង នាយករងរដ្ឋបាលសាលា
រាជធា្ីភនាវំ្ញ ខដលបា្ទទួលមរណភា្ ។

2នារវសៀលន្ងៃទី១៤ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ ឯកឧតតៃម សកវ
ចាន់ណា អគ្គនាយក ន្អគ្គនាយកោ្ឋ ្្ត័ម៌្្ ្ិង
ទំនាកទ់ំ្ងសាធារណៈ បា្អវ ជ្ ើញជាអធិបតីភា្កនាពុង
កិច្ចពបជពុំម្រ្តៃី បពុគ្គលិកបណាណ ល័យ ្ិងបណណ សារោ្ឋ ្ វៅ
សាលសិកា្ខ សាលាខាងវជើង វមិ្្ព រ្ឹទ្ធសភា។




