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គណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្រៃយព៍្រឹទ្ធសភា ្ិ្ិត្យ ្ិងសមពរេចរម�ៀ�វារៈ
ដាក់ចូលក្នុងសរេ័យព�ជនុំមលើកទី៤

នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៨:០០
នាទី គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបា្វ�ើកកិច្ចព�ជំុ
វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់ សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី 
សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  
វោយ៉្រវ�ៀ�វារៈចំ្ួ្៣គឺ៖ 

១-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីសំ មណីរបស់គណៈករេ្មការ
ទី២្ពរឹទ្ធសភា សុំដាក់ មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ហិរញ្ញវត្ថុ
ស ្រា ប់ការ្គ ប់ ្គងឆ្្ំ២០២០ មៅក្ថុងរ មប ៀបវារៈ នន
សរេ័យ្បជុមំលីកទី៤្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

២-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីសំ មណីរបស់គណៈករេ្មការ

ទី២្ពរឹទ្ធសភា សុំដា ក ់មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី ការទូទាត់
ថវិកាទូមៅរបស់រដ្ឋស ្រាប់ការ្គប់ ្គងឆ្្ំ២០១៨ មៅ
ក្ថុងរ មប ៀបវារៈ ននសរេ័យ្បជុំមលីកទី៤្ពរឹទ្ធសភា នីតិ-
កាលទី៤។

៣-ពិនិត្យ និងស ម្រេច មលីសំ មណីរបស់គណៈករេ្មការ

ទី៨្ពរឹទ្ធសភា សុំដាក ់មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី វមិោធនករេ្ម
រា្រា៣ រា្រា១៧ រា្រា២០ រា្រា២១ រា្រា២៧
រា្រា២៨ រា្រា២៩ រា្រា៥៤ រា្រា៥៥ និងរា្រា៥៩
ននច្បាប់ស្ីពី សហជីព ដដល្តរូវ ្បកាសឱ្យម្បី មដាយ្ពរះ-
រាជ ្ករេ មលខ នស/រករេ/០៥១៦/០០៧ ចរុះនថងៃទី១៧ ដខ
ឧសភា ឆ្្ំ២០១៦ មៅក្ថុងរ មប ៀបវារៈ ននសរេ័យ្បជុំមលីក
ទី៤្ពរឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤។

�នាទា �់្ ីបា្្ិ្ិត្យ ្ិង្ិភាកសារចួមក គណៈក ម៉ា ធិការ-
អចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភាបា្កំណតយ់កថ្ងៃច្ទា ទី៩ ខែធ្នូ ឆ្្ំ
២០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៨:០០នាទីព រ្ឹក វដើម្�ី្តៃសមយ័ព�ជុំ

វលើកទី៤ ព្រឹទ្ធសភា ្ីតិកាលទី៤ វោយ៉្រវ�ៀ�វារៈ
ដនូចខាងវពកាម៖ 

១-ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មល ីមសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីព ី
ហិរញ្ញវត្ថុស ្រាប់ការ្គប ្់គងឆ្្ំ២០២០។

២-ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី  មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី 
ការទូទាត់ថវិកាទូមៅរបស់រដ្ឋស ្រាប់ការ្គប ្់គងឆ្្ំ
២០១៨ ។

៣-ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី   មសចក្ី្រាងច្បាប់ស្ីពី 
វមិោធនករេ្មរា្រា៣ រា្រា១៧ រា្រា២០ រា្រា២១ 

រា្រា២៧ រា្រា២៨ រា្រា២៩ រា្រា៥៤ រា្រា៥៥ 
និងរា្រា៥៩ ននច្បាប់ស្ីពី សហជីព ដដល្តរូវ ្បកាស
ឱ្យម្បី មដាយ្ពរះរាជ ្ករេ មលខ នស/រករេ/០៥១៦/០០៧ 
ចរុះនថងៃទី១៧ ដខឧសភា ឆ្្ំ២០១៦៕

(អត្ថ�ទ៖ វទ្ មករា ្ិងរនូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុ

ទិដ្ឋភា្ព�ជំុគណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយព៍ រ្ឹទ្ធសភា
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ព្រឹទ្ធសភា្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យមោ�លម់លើមសចករៃីពរាងចបា�់ចំ្ួ្ ៣

នាព្រឹកថ្ងៃច្ទា ទី៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង ៨:០០

នាទី ព្រឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្�្តៃសមយ័

ព�ជំុវលើកទី៤ ្ីតិកាលទី៤ វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់

រ�ស់សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វោយ៉្េតតៃ៉្ស៉ជិក

ព រ្ឹទ្ធសភាចនូលរមួចំ្ ួ្៥៨រនូ�។

អង្គព�ជំុបា្ដំវណើ រការតាមរវ�ៀ�វារៈចំ្ ួ្៣រមួ៉្៖

រ មប ៀបវារៈទី១៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មលី មសចក្ី្រាង

ច្បាប់ស្ីពី ហិរញ្ញវត្ថុស ្រាប់ការ្គប ្់គងឆ្្ំ២០២០។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ វរៀ�ចវំ�ើងតាមវោល្វយ-

បាយ្ពងរឹងការពគ�ព់គង្េកិាវោយឈរវលើវោលការណ៍

េតិា្ថ រកមមា្េកិា ខដលវ ត្ៃ តវលើការយកចិតតៃទុកោកជ់ា្ិវសស

វលើម្ុស្ស ្ិងការខកទពមងរ់ចនាសម្ព័្ ្ធ ខដល៉្អភបិាល

កិច្ចជាស្នូល វដើម្វីឆ្្ព រះវៅសវពមចវោលវៅសំខា្់ៗ  ខដល

ជាយុទ្ធសា្រសតៃ ្ិងជាកមមាេធិវីោល្វយបាយរ�ស់រាជ-

រោ្ឋ ភបិាល ខដលជាការពទពទង់្ នូេដំវណើ រការអភេិឌ្ឍឈា្

វ�ើងរ�ស់កម្ពុជាវលើេ ិ្ ីថ្ការអភេិឌ្ឍព�ក�វោយគុណ-

ភា្ ្ិងចីរភា្ វៅមុែឥតឈ�ឈ់រ។ ្េកិាឆ្្២ំ០២០ 

ជា្េកិាយុទ្ធសា្រសតៃថ្ការផ្គួ�ក ល៉ា ងំសរ�ុ វដើម្ទី�ទ់ល់្រឹង

�ញ្ហា ព�ឈម ្ិងហា្ិភយ័ទាងំក្ុង ្ិងវពរៅព�វទស តាម

រយៈការ្ពងរឹងសមត្ថភា្ថផទាក្ុង វោយជំរុញឱ្យបា្ខាលា ងំ-

កាលា ន្ូេការខកទពមងសីុ់ជវពរៅ ្ិងមុតពសរួច វដើម្ធីានាសុែ-

ស្តៃិភា្ ស្ថិរភា្ ្ិងចីរភា្ថ្កំវណើ ្វសដ្ឋកិច្ច សំវៅ

វលើកកម្ពស់សុែុ៉លភា្ជនូ្ព�ជាជ្វលើ៉ោ៌ា វឆ្្ព រះវៅ

រកចក្ុេស័ិយឆ្្២ំ០៣០ ្ិងឆ្្២ំ០៥០។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ តាកខ់តងវ�ើង៉្៧ជំ ន្ូក ខចក

ជា ១៥៉ពតា ពតរូេបា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

អ្ុមត័យល់ព្មជាវលើកដំ�នូងចំ្ ួ្១០៨សំវ�ង ថ្ចំ្ ួ្

ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមនូល កាល្ីថ្ងៃទី២៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្្ំ

២០១៩ នាសមយ័ព�ជំុវលើកទី៣រដ្ឋសភា ្ ីតិកាលទី៦។

សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំអធិ�តីភា្ក្ុងការ�្តៃសមយ័ព�ជំុវលើកទី៤

ឯកឧតតៃម ឈួ្ វ�ង វ�ើងអា្របាយការណ៍
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ឯកឧតតៃមអគ្គ�ណិ្តសភាចារ្យ អូ្  ្័្្ធរេនុ្ីរត័្ ឧ�-

នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងវសដ្ឋកិច្ច ្ិងហិរញ្ញ េត្ថុ អម-

វោយថ្្កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់្ពស់ ្ ិងម្រ្តៃីជំនាញ បា្អវញជ ើញ

មកការរារវសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ។

អង្គព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមនូលវោយឥតខកខព�

ចំ្ួ្៥៨សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមនូល។

រ មប ៀបវារៈទី២៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល ់មលី មសចក្ី្រាង

ច្បាប់ស្ីពី  ការទូទាត់ថវិកាទូមៅរបស់រដ្ឋស ្រាប់ការ្គប់-

្គងឆ្្ំ២០១៨ ។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ បា្�ង្ហា ញថ្ រាជរោ្ឋ ភបិាល

កម្ពុជាសវពមចបា្ ន្ូេសនូចនាករសំខា្់ៗ ថ្ ោ៉ ពករូវសដ្ឋកិច្ច 

្ិងពក�ែណ្័ហិរញ្ញ េត្ថុសាធារណៈ តាមការវពោងទុក ឬ

វលើសការវពោងទុកខ្មវទៀត ្ ិងកវំណើ ្វសដ្ឋកិច្ចក្ុង

អពតា ៧,៥% ជា្ិវសសរាជរោ្ឋ ភបិាល្ំុបា្វព�ើពបាស់

ពបាកស់្្សកំ្ុង�វញ្ញ ើរាជរោ្ឋ ភបិាលវនារះវទ ខ្មទាងំស្្សំ

បា្ ន្ូេអតិវរក្ីការអ្ុេតតៃ្េកិាក្ុងឆ្្ចំំ្ួ្២.៤៣៩,២ 

�៊លីា្វរៀលវទៀត សព៉�ោ់ក�់វងកើ្ ជាពបាកស់្្ស�ំខ ្្ថម

សព៉�រ់មួចខំណកោពំទដល់ការអ្ុេតតៃអាទិភា្វោល-

្វយបាយវផ្សងៗវទៀត រ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាលផងខដរ។ 

វលើស្ីវ្រះ បា្ឆលាុរះ�ញ្្ច ំង្ីការវ�តៃជាញា ចិតតៃយោ ងមុងឺ ោ៉ ត ់

្ិងឥតង្កវររ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ក្ុងការ�្តៃរកសាសុែ-

ស្តៃិភា្ ស្ថិរភា្្វយបាយ �្តៃវលើកសទាួយកិតយា្ុភា្

ជាតិ ការការរារបា្ ន្ូេអធិ�វតយ្យភា្ជាតិ �នូរណភា្

ទរឹកដី ការ�្តៃ្ពងរឹងលទ្ធិព�ជាធិ�វតយ្យ ្ិង្ីតិរដ្ឋ ការ�្តៃ

រកសាឱ្យបា្ ន្ូេស្ថិរភា្ ោ៉ ពករូវសដ្ឋកិច្ច ្ិងកំវណើ ្វសដ្ឋកិច្ច

្ិងការធានាបា្ ន្ូេស័កតៃសិិទ្ធភិា្ ្ ិងព�សិទ្ធភា្ែ្ពស់ក្ុង

ការពគ�ព់គងហិរញ្ញ េត្ថុសាធាណៈ ក្ុងវោលវៅ្វ្លាឿ្ការ

អភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច ្ិងសង្គមកម្ពុជា ជា្ិវសសការកាត�់ ្្ថយ

ភា្ពកីពករ�ស់ព�ជាជ្។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ តាកខ់តងវ�ើង៉្ ៣ជំ ន្ូក ្ ិង

២២៉ពតា ពតរូេបា្រដ្ឋសភាថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

អ្ុមត័យល់ព្មវលើកដំ�នូងចំ្ួ្១០៨សំវ�ង ថ្ចំ្ ួ្

ស៉ជិករដ្ឋសភាទាងំមនូល វៅថ្ងៃទី២៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ 

នាសមយ័ព�ជុំរដ្ឋសភាវលើកទី៣ ្ីតិកាលទី៦។ 

ឯកឧតតៃមអគ្គ�ណិ្តសភាចារ្យ អូ្  ្័ ្្ធរេនុ្ីរត័្ ឧ�-

នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងវសដ្ឋកិច្ច ្ិងហិរញ្ញ េត្ថុ អម-

វោយថ្្កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់្ពស់ ្ ិងម្រ្តៃជីំនាញបា្អវញជ ើញ

មកការរារវសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ។

អង្គព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភា បា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមនូលវោយឥតខកខព�

ចំ្ួ្៥៨សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមនូល។

រ មប ៀបវារៈទី៣៖ ពិនិត្យ និងឱ្យមោបល់ មល ីមសចក្ី្រាង

ច្បាប់ស្ីពី វមិោធនករេ្មរា្រា៣ រា្រា១៧ រា្រា២០ 

រា្រា២១ រា្រា២៧ រា្រា២៨ រា្រា២៩ រា្រា៥៤ 

រា្រា៥៥ និងរា្រា៥៩ ននច្បាប់ស្ីពី សហជីព ដដល្តរូវ  

្បកាសឱ្យមេ្ី មដាយ្ពរះរាជ ្ករេ មលខ នស/រករេ/០៥១៦/

០០៧ ចុរះនថងៃទី១៧ ដខឧសភា ឆ្្ំ២០១៦។ឯកឧតតៃម អនូ្ ្័្ ្ធមុ្ ីរត័្ វ�ើងការរារវសចកី្ពរាងចបា�់
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វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ វរៀ�ចំវ�ើងវដើម្ខីកសពមរួល�ញ្ញតតៃិ

៉ពតាចំ្ួ្១០ ថ្ចបា�ស់តៃី្ី សហជី្  ក្ុងវោល�ំណង

ធានាសិទ្ធិវសរភីា្អង្គការេជិាជ ជីេៈ ខដលជាចំណុចស្នូល

ក្ុងការអ្ុេតតៃវោល្វយបាយរ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ថ្ការ

ផសារភាជ �រ់ាណិជជកមមាអ្តៃរជាតិវៅ្រឹងលក្ែណ្ការង្រ

ខដលបា្វលើកកម្ពស់កិតយា្ុភា្រ�ស់កម្ពុជាក្ុងការព�កួត

ព�ខជង ទាកទ់ាញេ ិ្ ិវយគ ្ិង�វងកើតការង្រជនូ្កមមាករ

្ិវយជិត ្ិង�ង្ហា ញអំ្ីការវ�តៃជាញា ចិតតៃរ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល

កម្ពុជា ក្ុងការវលើកកម្ពស់សិទ្ធិការង្ររ�ស់កមមាករ ្ិវយ-

ជិតពស�តាម�ទោ្ឋ ្អ្តៃរជាតិ។

វសចកតៃីពរាងចបា�វ់្រះ តាកខ់តងវ�ើង៉្ ២៉ពតា ពតរូេ

បា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា អ្ុមត័យល់ព្ម

ជាវលើកដំ�នូងចំ្ួ្១០៧សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិករដ្ឋសភា

ទាងំមនូល កាល្ីថ្ងៃទី២៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ នាសមយ័

ព�ជំុវលើកទី៣ រដ្ឋសភា ្ីតិកាលទី៦។

ឯកឧតតៃម អនុិត សមំេង រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងការង្រ ្ិង

�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លេជិាជ ជីេៈ អមវោយថ្្កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីជា្ែ់្ពស់

្ិងម្រ្តៃីជំនាញ បា្អវញជ ើញមកការរារវសចកតៃីពរាងចបា�់

វ្រះ។

អង្គព�ជំុព រ្ឹទ្ធសភាបា្្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់ឯកភា្

ទាងំពសរុងវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ទ់ាងំមនូលវោយឥតខកខព�

ចំ្ួ្៥៨សំវ�ង ថ្ចំ្ួ្ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាទាងំមនូល៕

(អត្ថ�ទ៖ វទ្ មករា ្ិងរនូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ទិដ្ឋភា្ស៉ជិក ស៉ជិកាព រ្ឹទ្ធសភា វលើកថដអ្ុមត័វសចក្ីពរាងចបា�់

ឯកឧតតៃម ពបាក ់ចវំរ ើ្  វ�ើងអា្របាយការណ៍ ឯកឧតតៃម អិុត សំវហង វ�ើងការរារវសចក្ីពរាងចបា�់
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នាព្រឹកថ្ងៃច្ទា ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ  ឆ្្២ំ០១៩ សវមតៃចេ�ុិល-

វសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាព្រះរាជ

តំណាងដែ៏្ពងែ់្ពស់ព្រះករុណាជាអ ្៉ច ស់ជីេតិវលើត ន្ូង ព្រះ-

មហាក្សពត ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញជាអធិ-

�តីភា្ក្ុង្ិធវី�ើកអ្ុសំេច្រមហាស្្ិបាតម្រ្តៃីសង្ឃ

ទនូទាងំព�វទសវលើកទី២៨ វៅសាលស្្ិសីទចតុមុែ។

ក្ុងព្រះ�រមនាម ព្រះករុណាព្រះបាទសវម្ចព្រះ�រមនា្ 

្មោត្ដរេ សេីរេនុ្ ីព្រះមហាក្សពត ថ្ព្រះរាជាណាចពក

កម្ពុជា សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា 

បា្សខមតៃង ន្ូេ�ីតិវសាម្ស្សរកីរាយ ្ ិងោរេកិច្ចដែ៏្ពងែ់្ពស់

�ំផុតថ្វា យសវមច្ព្រះមហាសង្ឃរាជទាងំ្ីរគណៈ សវម្ច

ព្រះសង្ឃនាយក ព�វគ្សវម្ចព្រះសង្ឃនាយករង សវមច្

ព្រះរាជាគណៈ ព្រះវមគណ ព្រះអ្ុគណ ព្រះវៅអធិការ 

ព្រះវ្រា្ុវត្ថរៈពគ�ព់្រះអង្គ ្ិងជនូ្ពកសួងធមមាការ ្ិង

សាសនា ខដលបា្សហការវរៀ�ចំ្ិធីវ�ើកអ្ុសំេច្រមហា-

ស្ិ្បាតម្រ្តៃីសង្ឃទនូទាងំព�វទសវលើកទី២៨វ្រះវ�ើង 

វពកាម�រយិកាសរកីរាយ ស្ិទ្ធស្ាល មហាសាមគ្គីភា្ 

វដើម្វីលើកសទាួយព្រះ្ុទ្ធសាសនា ជាសាសនារ�ស់រដ្ឋឱ្យ

បា្រកីចវពមើ្  ្ិងស្ថិតវស្ថរគងេ់ង្សតវរៀងវៅ។

ដនូចខដលឯកឧតតៃម ម ល្ោ ក ផ្ រដ្ឋវលខាធិការព�ចាកំារ 

តំណាងឯកឧត្ម េនុ រឹរេ ឆែរេ វទសរដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួង

ធមមាការ ្ិងសាសនា បា្ខ្លាងរចួវហើយអំ្ី ភា្រកីចវពមើ្

ថ្េស័ិយសាសនា ខដលបា្៉្កំវណើ តជា្មាីវៅថ្ងៃ៧

មករា ១៩៧៩ រហនូតមកដល់�ច្ចុ�្្ ្គឺបា្�ង្ហា ញយោ ង

ចបាស់ថ្ ពគ�ស់ាសនាទាងំអស់វៅកម្ពុជា កំ្ុងខតព�តិ-

�តតៃកិារង្ររ�ស់ែលាួ្វោយរលនូ្ វៅពគ�ទិ់សទីទនូទាងំ

ព�វទស វោយព�កា្ខ់ាជ �់្ នូេការវោរ្កិច្ចសហព�តិ�តតៃិ-

ការ សាមគ្គីោ្យោ ងជិតស្ិទ្ធិ វសាមា រះពតង ់វោយឈរវលើ

វោលការណ៍វោរ្ោ្ អធយាពស័យោ្ វយគយល់ោ្ ពគ�់

សមរេរៃចព�ធា្ព្រឹទ្ធសភាអម ជ្ ើញម�ើកអ្នុសវំច្ឆររេហាស្្ិបាត
រេ្ត្រៃីសង្ឃទូទាងំព�មទសមលើកទី២៨

សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំអធិ�តីភា្ក្ុង្ិធីវ�ើកអ្ុសំេច្រមហាស្្ិបាតម្រ្តៃីសង្ឃទនូទាងំព�វទសវលើកទី២៨

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំខ្លាងវ�ើកមហាស្្ិបាត
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កាលៈវទសៈ វដើម្សីាមគ្គីភា្ ្ិងសុែដុមរមនាថ្សង្គម

ជាតិ ្ ិវសសព្រះ្ុទ្ធសាសនា ខដលជាសាសនារ�ស់រដ្ឋ 

៉្ការរកីចវពមើ្ គួរឱ្យកតស់ ្៉គ ល់ ទាងំគណៈមហា្ិ-

កាយ ្ិងធមមាយុតតៃិក្ិកាយផងខដរ។ វោយខ�កចំវរារះ

េស័ិយ្ុទ្ធិកសិកសាេញិ ក៏៉ ្ការរកីចវពមើ្ គួរឱ្យកតស់ ្៉គ ល់

ផងខដរ វោយបា្�ណុ្រះ�ណ្ាលព្រះសង្ឃ តាងំ្ីថ្្ក់

ធមមាេ ិ្ យ័ ថ្្ក់្ ុទ្ធិក�ឋមសិកសា រហនូតដល់ថ្្កឧ់ត្មសិកសា

្ិងថ្្កវ់ពកាយឧត្មសិកសាខ្មវទៀតផង។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្៉្ព�សាស្�៍្តៃថ្ 

ទ្ទារឹម រ្ឹងវ្រះ ក៏៉ ្វរៀ�ចំកមមាេធិីនាទីព្រះ្ុទ្ធសាសនា

ផសារភាជ �់្ រឹងសង្គម េគ្គ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លសតៃី្ី តួនាទី ្ិងភារកិច្ច

អាចារ្យខែមារ ្ិងកមមាេធិីទស្សនាទា្ព្រះ្ុទ្ធសាសនា ខដល

សុទ្ធខតជាកមមាេធិីដេ៏វិសសេសិាល ក្ុងការផ្ស្វាផសាយ ន្ូេពទរឹ-

សតៃីព្រះ្ុទ្ធសាសនា �្រញ្ជ �ការអ�រ់ដំល់�ង�្នូ្ព�ជា-

្លរដ្ឋពគ�ម់ជ្ឈោ្ឋ ្ ្ិវសស�្នូ្ៗសិសសា្ុសិស្ស ជា

កុល�ុពត កុលធីតាខែមារ ឱ្យវជៀសផុត្ីអបាយមុែ ការវព�ើ-

ពបាស់វពគឿងវញៀ្ វកមាងទវំ ើ្ង ការជួញដនូរកុ៉រ អំវ ើ្ហិងសា

ក្ុងពគរួសារ ្ិងវជៀសផុត្ីជំងឺវអដស៍ជាវដើម ទាងំវ្រះគឺជា

ការរមួចខំណកដថ៏ពកខលងរ�ស់ព្រះ្ុទ្ធសាសនា ជាមយួ្រឹង

រាជរោ្ឋ ភបិាល កុ្ងការអភេិឌ្ឍព�វទសជាតិមយួព�ក�វោយ

ចីរភា្ វសចកតៃីថ ល្ា្្នូរ សុែស្តៃភិា្ ្ ិងសម ន្ូរវៅវោយ

ធ្ធា្ម្ុស្ស ព�ក�វោយគុណភា្្ិតពបាកដ។

វឆលាៀតក្ុងឱកាសវ្រះខដរ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាកប៏ា្

សខមង្ ន្ូេការវកាតសរវសើរវោយវសាមា រះចំវរារះពកសួងធមមា-

ការ ្ិងសាសនា ខដលសហការជាមយួ្រឹងសវម្ចព្រះ-

មហាសង្ឃរាជទាងំ្ីរគណៈ សវម្ចព្រះសង្ឃនាយក 

សវម្ចព្រះសង្ឃនាយករង សវម្ចព្រះរាជាគណៈ ព្រះវម-

គណ ព្រះអ្ុគណ ព្រះវៅអធិការ ព្រះវ្រា្ុវត្ថរៈពគ�់

ព្រះអង្គ ្ ិង្ុទ្ធសាស្ិកពគ�ម់ជ្ឈោ្ឋ ្ ព្មទាងំថ្្កដ់រឹក-

នារំាជរោ្ឋ ភបិាលពគ�លំ់ោ�ថ្់្ក ់ខដលបា្រមួោ្ពទពទង់

ព្រះ្ុទ្ធសាសនា ឱ្យ៉្ការរកីចវពមើ្  សមពស�វៅ រ្ឹង

ការរកីចវពមើ្ រ�ស់សង្គមជាតិ នាវ្ល�ច្ចុ�្្្។ ទ្ទារឹម រ្ឹង

វ្រះខដរ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា្ិតជា៉្វសចក្ីរកីរាយ

ណាស់ វោយបា្វ�ើញ ន្ូេក ល៉ា ងំមហាសាមគ្គីធម៌ាដល៏្

ព�វសើររ�ស់ព្រះសង្ឃទាងំ្ីរគណៈ ្ិង្ុទ្ធសាស្ិកជ្ 

រមួសាមគ្គីោ្ វពកាមព្រះរាជកិច្ចដរឹកនារំ�ស់សវម្ចព្រះ-

មហាសង្ឃរាជ ្ិងសវមតៃចព្រះសង្ឃនាយកទាងំ្ីរគណៈ 

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ ិងការវោរ្សិទ្ធិវសរភីា្ោ្

វៅេញិវៅមក រវាងព្រះ្ុទ្ធសាសនា ្ ិងសាសនាដថទៗ

វទៀត ពស�វៅ្រឹងការរកីចវពមើ្ ទាងំវ្រះ វៅវពកាម្្លាឺថ្

ស្តៃិភា្ ស្ថិរភា្ ្ិងការអភេិឌ្ឍវលើពគ�េ់ស័ិយ ព្រះ្ុទ្ធ-

សាសនា វៅខតជាក ល៉ា ងំដរឹកនាចំរយិធម៌ាក្ុងសង្គម ការ

ទិដ្ឋភា្មហាស្្ិបាតម្រ្តៃីសង្ឃទនូទាងំព�វទសវលើកទី២៨
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្ិវពោរះ្ិភាកសាោ្អំ្ី�ញ្ហា �ច្ចុ�្្ភ្ា្ ជាកតាតៃ ចាបំាច់

សព៉�អ់្ុេតតៃនាឆ្្�ំ្តៃ�នាទា �វ់ៅខាងមែុ។ 

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា៉្វសចកតៃសីង្ឃរឹមថ្ សវមតៃច

ព្រះសង្ឃនាយក សវម្ចព្រះសង្ឃនាយករង ព្រះរាជាគណៈ-

ព្រះវមគណ ព្រះអ្ុគណ ព្រះវៅអធិការ ព្រះវ្រា្ុវត្ថរៈ

ពគ�ព់្រះអង្គ ឯកឧតតៃម វលាកជំទាេ ស៉ជិក ស៉ជិកា ថ្

អង្គមហាស្្ិបាតទាងំអស់ រ្ឹងចនូលរមួសហការោ្្ិភាកសា

ខចករខំលក ល្ា ស់�តៃនូរវយ�ល់ ផតៃល់ចំវណរះដរឹង �ទ្ិវសាធ្ ៍

រ�កគំវហើញ ្ិងចក្ុេស័ិយ រកឱ្យវ�ើញ ន្ូេចំណុចខាលា ងំ ្ិង

ចំណុចវែសាយ វដើម្ឱី្យអ្ុសំេច្រមហាស្្ិបាតម្រ្តៃីសង្ឃ

ទនូទាងំព�វទសវលើកទី២៨វ្រះ សវពមចបា្ ន្ូេគវព៉ង

ខផ្ការ ្ិងវោលការណ៍រមួ សមតាមវោល�ំណង ្ិង

សំណនូ ម្រខដលមហាស្្ិបាតចងប់ា្វៅតាមព�ធា្�ទ

ខដលបា្កំណត ់ក្ុងទិសវៅ្ពងរឹងរចនាសម្ព័្ ្ធពគ�ព់គង 

្ិងដរឹកនាពំ្រះសង្ឃ ការង្រពគ�ព់គងេតតៃអារាម ការង្រ្ុទ្ធិក

សិកសា ការង្រផ្ស្វាផសាយព្រះធម៌ា ព្រះេ ិ្ យ័ កដ៏នូចជាការ

ចនូលរមួចខំណកអ្ុេតតៃកមមាេធិី្ វយបាយ យុទ្ធសា្រសតៃចតុ-

វកាណដំណាកក់ាលទី៤ រ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ីតិកាលទី៦

ថ្រដ្ឋសភា។

ក្ុងនាមសវមតៃច ជា្ុទ្ធសាស្ិកជ្មយួរនូ� សវមតៃច

ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្សំណនូ ម្រដល់្ុទ្ធសាស្ិកជ្ទាងំ-

អស់ វមតាតៃ រមួោ្ព�តិ�តតៃិតាមឱវាទរ�ស់ព្រះស ម៉ា សម្ពុទ្ធ�រម

ពគរូថ្វយើងឱ្យបា្ខាជ �ែ់ជួ្ តាមតួនាទី ្ ិងភារកិច្ចរ�ស់ែលាួ្ 

ជាព្រះសង្ឃ ឬជាឧបាសក ឧបាសិកា វដើម្ពីទពទងព់្រះ-

្ុទ្ធសាសនា ឱ្យកា្ខ់តរកីចវពមើ្ រហនូតពគ�៥់.០០០ ព្រះ-

េសសា ្ ីវពរារះថ្ ព្រះ្ុទ្ធសាសនារកីចវពមើ្  ឬចុរះអ្់្ យ

វោយសារ្ុទ្ធ�រស័ិទវយើងទាងំអស់ោ្។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្ ក្ុងពគ�ក់ាលៈ-

វទសៈ រាជរោ្ឋ ភបិាលខតង�ំវ្ញកាត្វាកិច្ចវោរ្សិទិ្ធ-

វសរភីា្ខាងជំវ្ឿ ្ ិងសាសនា វលើកសទាួយព្រះ្ុទ្ធសាសនា

ខដលជាសាសនារ�ស់រដ្ឋ ពស�តាមរដ្ឋធមមា្ុញ្ញ ថ្ព្រះរាជា-

ណាចពកកម្ពុជា ្ិង�ងកលក្ណសម្ត្ិល្ង្យពសរួលដល់

សកមមាភា្ ថ្សាសនាវផ្សងៗវទៀត ឱ្យ៉្ការអភេិឌ្ឍ

វោយវចរះសហការ សាមគ្គីោ្យោ ងជិតស្ិទ្ធ វសាមា រះពតងត់ាម

វោលការណ៍វោរ្ោ្ អធយាពស័យោ្វយគយល់ោ្ វដើម្ី

សាមគ្គភីា្ សុែដុម្ីយកមមាសាសនា កដ៏នូចជាការខ្រកសា

សាមគី្គភា្រវាងព�ជាជ្ ស្ថិរភា្្វយបាយ ្ិងសណ្ា�-់

ធ្ា�ស់ង្គម វោយោមា ្ការវរ ើសវអើង ្ិងការខ�ងខចកក្ុង

សង្គម ខដល�ណ្ាលមក្ីភា្ែុសោ្ខាងជវំ្ឿ ្ិង

សាសនា៕ 

(អត្ថ�ទ៖ អ៊ុក �ោនូលី្ រនូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ទិដ្ឋភា្មហាស្្ិបាតម្រ្តៃីសង្ឃទនូទាងំព�វទសវលើកទី២៨
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សមរេរៃចព�ធា្ព្រឹទ្ធសភាអម ជ្ ើញចូលររួេជាអធិ�តីភា្
ពបារ ្្ធខួ�គពរេ�់៦០ឆ្្ ំន្ឱសថគីណាល់

នាព្រឹកថ្ង្ៃ ុធ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ សវមតៃចេ�ិុលវសនា-

ភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពក

កម្ពុជា បា្អវញជ ើញជាអធ�ិតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់ក្ុង្ិធីពបារ ្្ធ

ែួ�គពម�៦់០ឆ្្ ំថ្ឱស្គីណាល់ វៅសហពោសផលិត

ឱស្វ�ោវ�ោអរឹម ខដលស្ថិតវៅសង្ក តវ់ចាមវៅ៣ ែណ្

វរាធិ៍ខស្ជយ័ រាជធា្ីភ្វំ្ញ។

ក្ុងឱកាសវនារះ សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំ

ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្�ញ្ជ កថ់្ ្ ិធីពបារ្្ធែួ�៦០ឆ្្ ំ្ ិង

កមមាេធិពី�គល់រា្រង្វា ្វ់ៅដល់ជយ័លាភ ីសព៉�ក់ារ

ព�កួតដវណតៃើ មរា្រង្វា ្គី់ណាល់វលើកទី៧វ្រះ គឺជាវ៉ទ-

្ភា្រ�ស់ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វោយសារខតជាផលិត-

ផលឈា្មុែវគរ�ស់ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា �វងតៃើតវ�ើង

វោយជ្ជាតិខែមារ ្ិងវដើម្សុីែភា្រ�ស់ព�ជាជ្ខែមារ។ 

ជាមយួោ្វ្រះ អវាីខដល្ិវសសវនារះ ្ិងវធវាើឱ្យវកាតសរវសើរ

�ំផុតវនារះ គឺការផតៃល់តថមលាដល់ការង្រពសាេពជាេ គំ្ិតថច្

ព�ឌិត ្ិងការវលើកតថមលាសហពោសតាមរយៈការផតៃល់

រា្រង្វា ្គី់ណាល់ វៅដល់កមាួយៗ្ិស្សតិខផ្កវ្ទ្យ។ 

វោយសារខតការផតៃល់តថមលាវលើការែិតែំពសាេពជាេ ថច្ព�ឌិត

ខ��វ្រះវហើយ វទើ�ឱ្យវលាកឱស្�ណិ្ត កនុក សនុខគរឹរេ 

ឈា្វៅ�វងកើតថ្្វំ្ទ្យ�ំបាតក់ារឈចឺា�វ់លើកដំ�នូង�ង្ស់

វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា កាល្ី៦០ឆ្្មំុ្។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្រមលារឹកថ្ ឱស្គីណាល់

សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំអធិ�តីភា្ក្ុង្ិធីពបារ្្ធែួ�គពម�៦់០ឆ្្ ំថ្ឱស្គីណាល់

ទិដ្ឋភា្ក្ុង្ិធីពបារ្្ធែួ�គពម�៦់០ឆ្្ ំថ្ឱស្គីណាល់
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រ�ស់កម្ពុជា គឺជាថ្្�ំំបាតក់ារឈចឺា� ់ខដល៉្េតតៃ៉្

វលើទីផសារអ្តៃរជាតិជាវពចើ្ឆ្្មំុ្វគ គឺមុ្វ្លខដលពករុម

ហុ៊្សហពោសផលិតឱស្ធំៗ វៅវលើ្ិភ្វលាកអាច

ផលិតបា្ ្ិងបា្ោកល់កវ់ៅវលើទផីសារអ្តៃរជាតិផង

ខដរ។ ភា្វជាគជយ័ថ្គំ្ិត�វងកើត្មារី�ស់វលាកឱស្

�ណិ្ត កនុក សនុខគរឹរេ គឺជាភសតៃុតាង�ង្ហា ញយោ ងចបាស់ថ្

ពករុមហុ៊្សហពោសឱស្រ�ស់ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា

ក៏៉ ្លទ្ធភា្�វងកើតអវាីខដល្មាសីព៉�ព់�ជាជ្កម្ពុជា ្ិង

សព៉�់្ ិភ្វលាក គឺមិ្ ខម្ខតពករុមហុ៊្ធំៗវនារះវទ  ខដល

អាច�វងកើតអវាីខដល្មាីៗបា្។ កតាតៃ វជាគជយ័រ�ស់វលាក

ឱស្�ណិ្ត កនុក សនុខគរឹរេ កប៏ា្�ង្ហា ញផងខដរថ្ ការ

ផសារភាជ �ច់ំវណរះដរឹងខដលទទួលបា្្ីសាលា វៅ្រឹងគំ្ិត

ថច្ព�ឌិត ទ្ា ល់ែលាួ្ ្ ិងសមត្ថភា្ក្ុងការ�វងកើត ្ ិងពគ�-់

ពគងសហពោសមយួ  ជាគ្លារឹរះសំខា្ណ់ាស់ វដើម្ឈីា្

វៅ�វងកើតផលិតផលខដលអាចចនូលរមួអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច ្ិង

សង្គម្ិតពបាកដ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្៉្ព�សាស្ថ៍្ មនូល

ធ្ម្ុស្ស ្ិងធ្ធា្ម្ុស្ស គឺ៉្សារសំខា្�់ំផុត

សព៉�ព់�វទសកម្ពុជា ក�៏ោុខ្តៃគួរឱ្យវសាកសាតៃ យ�ំផុត 

ខដលខែមារពកហម បា្កា�ស់ ល៉ា ��់ញ្ញ េ្តៃវសទាើរខតទាងំអស់ 

្ិងបា្�្្សល់ទុក ន្ូេស្ាមដំវៅដវ៏ពរៅ សព៉�ព់�វទស

ជាតិរហនូតមកទល់វ្លវ្រះ ខដលវធវាើឱ្យជ�ួការលំបាកក្ុង

ការព�កួតព�ខជងវសដ្ឋកិច្ចវៅវលើឆ្កអ្តៃរជាតិ ក្ុង�រ�ិទ

ថ្សាកលភាេនូ�្ីយកមមា�ច្ចុ�្្្វ្រះ។ យោ ងណាមញិ វ�ើ
ោមា ្ស្តៃិភា្ គឺោមា ្ការអភេិឌ្ឍ វ�ើោមា ្៧មករា គឺោមា ្អវាីៗ

ទាងំអស់វៅវ្លវ្រះ វហើយការែិតែំព�រឹងខព�ងរ�ស់រាជ-

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំ្តរនូ�អ្ុសសាេរយីជ៍ាមួយួ្រឹងវ�ក្ជ្ព�កួតដវណតៃើ មរា្រង្វា ្គី់ណាល់វលើកទី៧

វលាកឱស្�ណិ្ត កុក សុែគរឹម វ�ើងអា្របាយការណ៍ សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំអវញជ ើញខ ល្ាងសុ្ទារកថ្
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រោ្ឋ ភបិាលក្ុងការខ្រកសាស្តៃិភា្ បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យវធវាើការ

អភេិឌ្ឍ្វ៍សដ្ឋកិច្ចវោយទទួលបា្កំវណើ ្វសដ្ឋកិច្ចែ្ពស់

ក្ុងអពតាព�ចាឆ្ំ្ពំ�៉ណ៧% ក្ុងរយៈវ្លជាង២ទស្សេ-

ត្សរចុ៍ងវពកាយ ្ិងបា្ខកខព�មែុ៉តព់�វទសជាតិជា្មាី
គួរជាទីវ៉ទ្ៈ ឱ្យ៉្ការរកីចវពមើ្ វលើពគ�េ់ស័ិយ។ ជា

មយួោ្វ្រះ ពតរូេចា�យ់កឱកាសវ្រះឱ្យបា្ វហើយវាជាអវាី
ខដលរាជរោ្ឋ ភបិាលកំ្ុងខតវធវាើ វដើម្�ីណតៃុ រះ�ណាតៃ លធ្-

ធា្ម្ុស្សទាងំខផ្កេជិាជ ជេីៈ កដ៏នូចជាខផ្កពសាេពជាេ ្ី
វពរារះព�វទសជាតិពតរូេការធ្ធា្ទាងំវ្រះ វដើម្អីាចរកសា

សមត្ថភា្ព�កួតព�ខជងវសដ្ឋកិច្ច វៅវលើឆ្កអ្តៃរជាតិ

តវៅវទៀតបា្។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្៉្ព�សាស្�៍្តៃថ្ 

ព�វទសជាតិកំ្ ុងពតរូេការយុេជ្ជាទី�ំផុតក្ុងការចនូលរមួ

អភេិឌ្ឍព�វទស ខដលចា�អ់ារមមាណ៍វលើការង្រពសាេពជាេ 

វដើម្�ីវងកើតអវាីមយួខដល្មាីវៅក្ុងេស័ិយឧសសាហកមមា ខដល

ជាចំណុចសំខា្ថ់្ការអភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ទ្ទារឹម រ្ឹង

វ្រះខដរ រា្រង្វា ្គី់ណាល់ ្ិងរា្រង្វា ្ ់Thnot d`or 

សព៉�ក់ារង្រពសាេពជាេខផក្វក្សពតសា្រសតៃ ្ ិងការផលិត

ចំណីអាហារ ខដល�វងកើតវ�ើងវោយ ពករុមហុ៊្សហពោស

វ�ោវ�ោអរឹមែ្ហវាីវរល គឺជាការវលើកទរឹកចិតតៃដល់កមាួយៗយុេ-

្ិស្សតិឱ្យចនូលរមួវធវាើការង្រពសាេពជាេ ្ ិង�វងកើតគំ្ិតថច្

ព�ឌិត្មាីៗ។

ក្ុងឱកាសែួ�វលើកទី៦០ថ្ឱស្គីណាល់វ្រះ សវមតៃច

ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្សខមតៃង ន្ូេការវកាតសរវសើរ ដល់

សហការទីាងំអស់រ�ស់សហពោសផលិតឱស្វ�ោវ�ោអរឹម

្ិងពករុមហុ៊្ែ្ហវាីវរល ចំវរារះភា្វជាគជយ័រ�ស់ពករុម-

ហុ៊្ សហពោស ្ិងចំវរារះការចនូលរមួចខំណកអភេិឌ្ឍ

ព�វទសព�ក�វោយ្ិរ្តៃរភា្ ការចុរះសពមរុងោ្ ្ិងចំវរារះ

ការកសាងវករ តៃិ៍វឈាមា រះវៅវលើឆ្កអ្តៃរជាតិ៕

(អត្ថ�ទ៖ អ៊ុក �ោនូលី្  រនូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា 

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា អវញជ ើញទស្សនាខែ្សសង្វា កផ់លិតកមមា

សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុ ំអវញជ ើញកាតខ់ែ្ស�នូពបារ្្ធែួ�គពម�៦់០ឆ្្ ំថ្ឱស្គីណាល់
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សមរេរៃចព�ធា្ព្រឹទ្ធសភាអ្នុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសេភា្អឺរ ៉នុ�
 ចូលជួ�សឆរេរៃងការគួរសរេ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៩:០០

នាទី សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា

ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យវលាកជំទាេ 

Carmen Moreno ឯកអគ្គរដ្ឋទនូតសហភា្អឺរ ោុ� ព�ចាពំ្រះរា-

ជាណាចពកកម្ពុជា ចនូលជួ�សខមតៃងការគួរសម វៅេ ិ៉ ្

ព រ្ឹទ្ធសភា។

ក្ុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា ្ិង

ែលាួ្សវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈនុ ំបា្

សខមតៃងការអ�អរសាទរ ្ិងសាវា គម្ច៍វំរារះវលាកជំទាេ

ខដលពតរូេបា្ខតងតាងំជាឯកអគ្គរដ្ឋទនូតសហភា្អឺរ ោុ�ព�ចាំ

កម្ពុជា។ តាមរយៈវ�សកកមមាការទនូតរ�ស់វលាកជំទាេវៅ

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាសង្ឃរឹមថ្ 

វលាកជំទាេ្រឹងែិតែំវលើកកម្ពស់ទំនាកទំ់្ង ្ិងកិច្ចសហ-

ព�តិ�តតៃិការវលើពគ�េ់ស័ិយរវាងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

្ិងសហភា្អឺរ ោុ� កា្ខ់តល្ព�វសើរ�ខ្្ថមវទៀត វដើម្ជីា

គុណព�វយជ្ដ៍ធ៏វំធងសព៉�ព់�ជាជ្កម្ពុជា ្ិងព�ជា-

ជ្ថ្សហភា្អឺរ ោុ�  ទាងំវ្ល�ច្ចុ�្្ ្ ្ិងនាវ្ល

អនាគត។

វៅក្ុងឱកាសវនារះ វលាកជំទាេ Carmen Moreno បា្

ខ ល្ាងអំណរគុណចំវរារះសវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្

ចំណាយវ្លវេលាដ៏៉ ្តថមលា អ្ុញ្្ញ តឱ្យវលាកជំទាេ

ចនូលជួ�សខមតៃងការគួរសមនាវ្លវ្រះ។ 

វលាកជំទាេ Carmen Moreno បា្សខមតៃង ន្ូេវសចកតៃី
រកីរាយវោយវមើលវ�ើញ ន្ូេកំវណើ ្វសដ្ឋកិច្ច ្ិងការ

អភេិឌ្ឍរ�ស់ព�វទសកម្ពុជា៉្ការរកីចវពមើ្ យោ ងឆ្�-់

រហ័សគួរឱ្យកតស់ ្៉គ ល់។ តាមរយៈការរកីចវពមើ្ វ្រះ 

ព�វទសកម្ពុជា្រឹងសវពមចបា្ ន្ូេចក្ុេស័ិយរ�ស់ែលាួ្ខដល

កសាងព�វទសកម្ពុជា ឱ្យកាលា យវៅជាព�វទសខដល៉្

ចំណនូ លមធ្យមកពមតិែ្ពស់វៅឆ្្២ំ០៣០ ្ិងជាព�វទស

ខដល៉្ចំណនូ លែ្ពស់វៅឆ្្២ំ០៥០។ ជាមយួោ្វ្រះ 

វលាកជំទាេបា្វកាតសរវសើរចវំរារះការកំខណទពមងជ់ា

វពចើ្ ្ិងទទួលបា្លទ្ធផលយោ ងវពចើ្ស្្ធរឹកសនា្ធ �។់

វលាកជំទាេ Carmen Moreno បា្វាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះ

ទំនាកទ់ំ្ ង ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល 

ព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ជាមយួ រ្ឹងសហភា្អរឹរ ោុ�យោ ងជិតស្ិទ្ធ។ 

ទិដ្ឋភា្ក្ុងជំ្ួ�សេនាការ

វលាកជំទាេ Carmen Moreno ្ិងសវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុំ
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ក្ុងវនារះ វលាកជំទាេបា្វ�តៃជាញា ចិតតៃ ្រឹងោពំទ ន្ូេវោល-

្វយបាយរ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាល កដ៏នូចជាព រ្ឹទ្ធសភា ្ិង

រដ្ឋសភាផងខដរ។ វលាកជំទាេបា្ស្យាជួយ�ជំរុញឱ្យេ ិ្ ិ-

វយគិ្ អឺរ ោុ��ខ្្ថមវទៀត មកេ ិ្ ិវយគវៅព�វទសកម្ពុជា។ 

វលាកជំទាេបា្វកាតសរវសើរចំវរារះព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្

្ិ្ិត្យ ឱ្យវយ�ល់ចបា�ជ់ាវពចើ្ ្ិងបា្នាមំែុក្ុងការចុរះ

មនូលោ្ឋ ្ វដើម្ផី្ស្វាផសាយចបា� ់្្្យល់អំ្ីចបា�ឱ់្យព�ជា-

្លរដ្ឋបា្យល់ ្ិង៉្ជំវ្ឿវជឿជាកវ់លើការអភេិឌ្ឍ ្ិង

វោល្វយបាយថ្្កជ់ាតិ។

វលាកជំទាេ Carmen Moreno បា្�ញ្ជ កថ់្ តាមរយៈ

វ�សកកមមាការទនូតរ�ស់វលាកជំទាេវៅព្រះរាជាណាចពក

កម្ពុជា វលាកជំទាេ្រឹងែិតែំរមួចំខណកវធវាើឱ្យទំនាកទ់ំ្ ង 

មតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ព រ្ឹទ្ធ-

សភា រដ្ឋសភា ជាមយួ្រឹងសហភា្អឺរ ោុ� ឱ្យកា្ខ់តល្

ព�វសើរខ្មវទៀត។

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា 

បា្�ញ្ជ កថ់្ ព�វទសកម្ពុជា ្ិងសហភា្អឺរ ោុ� បា្ភាជ �់

ទំនាកទ់ំ្ ងការទនូត វៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្្១ំ៩៩៤។ ចា�់

តាងំ្ីថ្ងៃ�វងកើតទំនាកទ់ំ្ ងការទនូតមក ចំណងមតិតៃភា្ ្ិង

កិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារ ពតរូេបា្្ពងរឹង្ពងីកជា�្តៃ�នាទា �។់

ក្ុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ិងក្ុងនាម

សវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ្លាងអំណរគុណ

ចំវរារះសហភា្អឺរ ោុ� ខដលបា្ផតៃល់ហិរញ្ញ�្ទា្សហ-

ព�តិ�តតៃកិារឥតសំណង វលើខផ្ការអភេិឌ្ឍយុទ្ធសា្រសតៃ-

ជាតិ េស័ិយវសដ្ឋកិច្ច សង្គម សពម�សពមរួលរាណិជជកមមា 

វហោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធ អ�រ់ ំសុខាភបិាល ្ិងេស័ិយជាវពចើ្

វទៀត។ ជាមយួោ្វ្រះ ទំហថំ្ការ ល្ា ស់�តៃនូររាណិជជកមមារវាង

ព�វទសកម្ពុជា ្ិងសហភា្អឺរ ោុ� ៉្ការវកើ្វ�ើង។ តាម

រយៈជំ្ ួយសហព�តិ�តតៃកិារអភេិឌ្ឍរ�ស់សហភា្អឺរ ោុ�

សព៉�ក់ម្ពុជា ្ិងទំហថំ្ការ ល្ា ស់�តៃនូររាណិជជកមមារវាងកម្ពុជា 

្ិងសហភា្អឺរ ោុ� បា្រមួចំខណកវលើកកម្ពស់កំវណើ ្

វសដ្ឋកិច្ច ្ិងកាត�់ ្្ថយភា្ពកីពករ�ស់ព�ជាជ្កម្ពុជា។ 

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្វស្ើវលាកជំទាេ Carmen 

Moreno ជួយ�ចលនា ្ិងវលើកទរឹកចិតតៃអ្កេ ិ្ ិវយគ ្ិង

អ្កវទសចរសហភា្អឺរ ោុ� មក�ណាតៃ កទុ់្េ ិ្ ិវយគ ្ិង

វធវាើវទសចរ ឱ្យកា្ខ់តវពចើ្�ខ្្ថមវទៀត វៅព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជា។ ព�វទសកម្ពុជាបា្្រឹងកំ្ុងែិតែំខកសពមរួល 

្ិងកាត�់ ្្ថយ្ីតិេធិថីផទាក្ុងរ�ស់ែលាួ្ វដើម្សីពមរួលដល់

អ្កេ ិ្ ិវយគឱ្យ៉្ភា្ង្យពសរួល។ ទ្ទារឹមវ្រះ ព�វទស

កម្ពុជា៉្តំ�្រ់មណីយោ្ឋ ្េ�្ធម៌ាជាវពចើ្កខ្លាង ្ ិង

តំ�្វ់អកនូវទសចរណ៍ជាវពចើ្កខ្លាង សព៉�ទ់ាកទ់ាញ

វភញាៀេវទសចរ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្ ព្រឹទ្ធសភា 

រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល ពកសួង ្ិងសា្ថ �័្ ជាតិ ថ្ព្រះរា-

ជាណាចពកកម្ពុជា វពតៀមែលាួ្ជា្ិច្ចវដើម្វីធវាើកិច្ចសហព�តិ-

�តតៃកិារដជិ៏តស្ិទ្ធជាមយួ្រឹងវលាកជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទនូត ក៏

ដនូចជាព�តិភនូសហភា្អឺរ ោុ�ព�ចាវំៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 

វដើម្វីលើកកម្ពស់ទំនាកទ់ំ្ង ្ិង៉្ផលព�វយជ្ដ៍៏

ធំវធងសព៉�ព់�ជាជ្ ្ិងព�វទសទាងំ្ីរ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ព�សិទ្ធ្រជនូ្វលាកជំទាេ

ឯកអគ្គរដ្ឋទនូត សនូម៉្សុែភា្ល្ ្ិងទទួលបា្វជាគ-

ជយ័ ក្ុងវ�សកកមមាការទនូតដឧ៏តតៃុង្គឧតតៃមវ្រះ៕

(អត្ថ�ទ៖ ្ុត សច្ចៈ ្ិងរនូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ឯកអគ្គរដ្ឋទនូតសហភា្អឺរ ោុ� ្តរនូ�អ្ុសសាេរយីជ៍ាមយួសវម្ចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា
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សមរេរៃចព�ធា្ព្រឹទ្ធសភាអ្នុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គោជទូតអាោ៉�៊ីសា
អូឌីត ចូលជួ�សឆរេរៃងការគួរសរេ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៩:០០
នាទី សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា
ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម 
Saud F.M. Al Suwelim ឯកអគ្គរាជទនូតេសិាមញ្ញ  ្ិងវ្ញ
សមត្ថភា្ ថ្ព្រះរាជាណាចពកអារាោ �៊សីាអនូឌីត ព�ចាពំ្រះ-
រាជាណាចពកកម្ពុជា ចនូលជួ�សខមតៃងការគួរសម វៅេ ិ៉ ្
ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

វៅក្ុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម Saud F.M. Al Suwelim  
បា្ខ្លាងអំណរគុណចំវរារះសវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ខដល
បា្ចំណាយវ្លវេលាដ៏៉ ្តថមលាអ្ុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម
បា្ចនូលជួ�សខមតៃងការគួរសមនាវ្លវ្រះ។ 

ឯកឧតតៃម Saud F.M. Al Suwelim បា្ជព៉�សវមតៃច
ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាអំ្ី វោល�ំណងរ�ស់ព្រះរាជាណាចពក
អារាោ �៊សីាអនូឌីត គឺចងវ់ធវាើកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារវលើេស័ិយ
វសដ្ឋកិច្ច ្ ិងេ ិ្ ិវយគវៅព�វទសកម្ពុជា វោយឯកឧតតៃម
បា្វមើលវ�ើញថ្ �ច្ចុ�្្ព្្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា៉្
សុែស្តៃភិា្ ស្ថិរភា្្វយបាយ ្ិង៉្ការអភេិឌ្ឍ ្ិង
រកីចវពមើ្ យោ ងឆ្�រ់ហ័សវលើពគ�េ់ស័ិយ។ តាមរយៈការរកី
ចវពមើ្ វ្រះ ព�វទសកម្ពុជា្រឹងសវពមចបា្ ន្ូេចក្ុេស័ិយ
រ�ស់ែលាួ្ខដលកសាងព�វទសកម្ពុជា ឱ្យកាលា យវៅជាព�វទស
ខដល៉្ចំណនូ លមធ្យមកពមតិែ្ពស់វៅឆ្្២ំ០៣០ ្ិងជា
ព�វទសខដល៉្ចំណនូ លែ្ពស់វៅឆ្្២ំ០៥០។ វឆលាៀត
ឱកាសវ្រះ ឯកឧតតៃម Saud F.M. Al Suwelim  បា្អវញជ ើញ
សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា វៅ�ំវ្ញទស្ស្កិច្ចវៅព្រះរាជា-
ណាចពកអារាោ �៊សីាអនូឌីត វៅវ្លវេលាសមពស�ណា
មយួ។

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា 
បា្វាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះទំនាកទ់ំ្ ងការទនូតចំណងមតិតៃ-
ភា្ ្ ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិាររវាងព�វទសទាងំ្ីរ ពតរូេបា្
្ពងរឹង្ពងីកជា�្តៃ�នាទា � ់កដ៏នូចជាការ ល្ា ស់�តៃនូរដំវណើ រ
ទស្ស្កិច្ច ្ិងការោពំទោ្វៅេញិវៅមកវៅក្ុងពក�ែណ្័
កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការវលើឆ្កអ្តៃរជាតិ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្វស្ើឯកឧតតៃមឯកអគ្គរាជ-
ទនូត ជំរុញឱ្យអ្កវទសចរអារាោ �៊សីាអនូឌីតមកទស្សនាកម្ពុជា
ឱ្យកា្ខ់តវពចើ្ ្ិងជួយ�ចលនាវលើកទរឹកចិតតៃអ្កេ ិ្ ិវយគ
អារាោ �៊សីាអនូឌីតមកេ ិ្ ិវយគវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។

ទ្ទារឹមវ្រះ ព�វទសកម្ពុជា៉្តំ�្រ់មណីយោ្ឋ ្េ�្ធម៌ា 
្ិងតំ�្វ់អកនូវទសចរណ៍ជាវពចើ្កខ ល្ាង សព៉�ទ់ាកទ់ាញ
វភញាៀេវទសចរ ជា្ិវសសទំហំវសដ្ឋកិច្ចរ�ស់ព�វទសកម្ពុជា 
៉្ការរកីចវពមើ្ ឈរលំោ�ល់្វៅក្ុងត�ំ្អ់ាស៊ា្វ្រះ។

តាមរយៈឯកឧតតៃមឯកអគ្គរាជទនូត សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធ-
សភាបា្ ត្ៃ វំផញាើការសួរសុែទុក្វោយវសចកតៃីវោរ្រា�់
អា្ដវ៏សាមា រះសមា័ពគអំ្ីសវមតៃច ជនូ្ចំវរារះឯកឧតតៃមព�ធា្
ពករុមព�រឹកសា្ិវពោរះវយ�ល់រ�ស់អារាោ �៊សីាអនូឌីត។ ជាមយួ
ោ្វ្រះ សវមតៃចបា្ស្យាថ្ រ្ឹងវធវាើកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការ
ជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា្ិវពោរះវយ�ល់ ថ្ព្រះរាជាណាចពក
អារាោ �៊សីាអនូឌីត វដើម្រីមួចំខណកដល់ការវលើកកម្ពស់ចំណង
មតិតៃភា្រវាងព�វទស ្ិងព�ជាជ្ទាងំ្ីរ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ព�សិទ្្ធ រជនូ្ឯកឧតតៃម
ឯកអគ្គរាជទនូត សនូម៉្សុែភា្ល្ ្ ិងទទួលបា្វជាគ-
ជយ័ ក្ុងវ�សកកមមាការទនូតដឧ៏តតៃុង្គឧតតៃមវ្រះ៕

(អត្ថ�ទ៖ ្ុត សច្ចៈ ្ិងរនូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ឯកឧតតៃម Saud F.M. Al Suwelim ្ិងសវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុំ

ឯកឧតតៃម Saud F.M. Al Suwelim ្តរនូ�អ្ុសសាេរយីជ៍ាមយួសវម្ចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា
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នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៩:០០នាទី

វៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំ

ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អ្ុញ្្ញ ត

ឱ្យវលាកជំទាេ Angela Corcoran ឯកអគ្គរដ្ឋទនូតេសិាមញ្ញ

្ិងវ្ញសមត្ថភា្ ថ្ព�វទសអនូ្រសាតៃ លី ចនូលជួ�សខមតៃង

ការគួរសម ្ិងជព៉�លា។

ក្ុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា ្ិង

ែលាួ្សវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំបា្

វាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះវ�សកកមមាការទនូតរ�ស់វលាកជំទាេវៅ

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្

កតស់ ្៉គ ល់វ�ើញថ្ វលាកជំទាេ ្ិងសា្ថ ្ទនូត ថ្ព�វទស

អនូ្រសាតៃ លី ព�ចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ៉្កិច្ចសហព�តិ-

�តតៃកិារ ្ិងទំនាកទ់ំ្ ងល្ជាមយួ្រឹងថ្្កដ់រឹកនា ំម្រ្តៃីពគ�់

លំោ�ថ្់្ក ់្ិងជាមយួ្រឹងពកសួង សា្ថ �័្  ជា្ិវសស

ជាមយួ្រឹងព�ជាជ្កម្ពុជា។ ជាមយួោ្វ្រះ វលាកជំទាេ

បា្ែិតែំរមួចំខណក្ពងរឹង្ពងីកចំណងមតិតៃភា្ កិច្ចសហ-

ព�តិ�តតៃកិាររវាងព�ជាជ្ ្ិងព�វទសទាងំ្ីរ ឱ្យទទួល

បា្ផលព�វយជ្ដ៍ធ៏វំធងវៅេញិវៅមក។

វៅក្ុងឱកាសវនារះ វលាកជំទាេ Angela Corcoran បា្

ខ ល្ាងអំណរគុណចំវរារះសវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈនុ ំ

ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្ចំណាយវ្លវេលាដ៏៉ ្តថមលា

អ្ុញ្្ញ តឱ្យវលាកជំទាេចនូលជួ�សខមតៃងការគួរសម ្ិង

ជព៉�លានាវ្លវ្រះ។

វលាកជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទនូតបា្ជព៉�សវមតៃចព�ធា្

ព រ្ឹទ្ធសភាថ្ ទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្ សាមគ្គភីា្រវាងព�វទស

ទាងំ្ីរ៉្តាងំ្ីយនូរលងណ់ាស់មកវហើយ  មកដល់

វ្លវ្រះ៉្រយៈវ្ល៦៧ឆ្្។ំ តាមរយៈទំនាកទ់ំ្ង

វ្រះ ព�វទសទាងំ្ីរ៉្កិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារវលើេស័ិយ

ជាវពចើ្ដនូចជា៖ េស័ិយការរារជាតិ រាណិជជកមមា អ�រ់ ំជា

្ិវសសទំនាកទ់ំ្ ងវទវាភាគីថ្ព�វទសទាងំ្ីរ  ពតរូេបា្

្ពងរឹង ្ិង្ពងីកកា្ខ់តរ រឹង៉ខំ្មវទៀត។

វលាកជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទនូតបា្កតស់ ្៉គ ល់ថ្ ក្ុងអ�ុំង

វ្លវ�សកកមមាការទនូតរ�ស់វលាកជំទាេវៅព្រះរាជាណា-

សមរេរៃចព�ធា្ព្រឹទ្ធសភាអ្នុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ្ូតសារៃ លី
ចូលជួ�សឆរេរៃងការគួរសរេ ្ិងជពម្�លា

ទិដ្ឋភា្ក្ុងជំ្ួ�សេនាការ

វលាកជំទាេ Angela Corcoran ្ិងសវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុំ
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ចពកកម្ពុជា វលាកជំទាេទទួលបា្វជាគជយ័កវ៏ោយសារ

៉្ការោពំទ្ីព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ិងពគ�់

សា្ថ �័្ ជាតិ ។ ជាមយួោ្វ្រះ វលាកជំទាេ បា្វាយតថមលា

ែ្ពស់ចំវរារះព�វទសកម្ពុជា៉្ការអភេិឌ្ឍយោ ងឆ្�រ់ហ័ស

វលើពគ�េ់ស័ិយ វហើយវលាកជំទាេ្រឹងជព៉�វៅឯកអគ្គ-

រដ្ឋទនូតអនូពសាតៃ លី្មាី វដើម្�ី្តៃ្ពងរឹង ្ ិង្ពងីក ន្ូេទំនាកទ់ំ្ង

មតិតៃភា្ កិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារ ្ ិងជួយ�ោពំទរាជរោ្ឋ ភបិាល

កម្ពុជា�្តៃវៅវទៀត។ 

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា 

បា្សខមតៃង ន្ូេវសចកតៃីរកីរាយ វោយវមើលវ�ើញ ន្ូេទំនាក-់

ទំ្ងមតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារល្រវាងព�ជាជ្ 

្ិងព�វទសទាងំ្ីរ៉្ការរកីចវពមើ្ ជាលំោ�។់ 

ក្ុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងព�ជាជ្កម្ពុជា សវមតៃចបា្ខ្លាង

អំណរគុណដព៏ជាលវពរៅ�ំផុតចំវរារះព�ជាជ្ ្ិងរោ្ឋ ភ-ិ

បាលអនូ្រសាតៃ លី ខដលបា្ជួយ�អភេិឌ្ឍវសដ្ឋកិច្ច សង្គម រ�ស់

កម្ពុជា តាមរយៈការផតៃល់ជំ្ ួយអភេិឌ្ឍផលានូេការវលើេស័ិយ

វហោ្ឋ រចនាសម្ព័្ ្ធ រាណិជជកមមា កសិកមមា វ្សាទ ធ្ធា្-

ទរឹក អ�រ់ ំសុខាភបិាល ព្មទាងំបា្ផតៃល់អាហារនូ�ករណ៍

សព៉�់្ ិស្សតិ ្ិងម្រ្តៃីរាជការកម្ពុជាវៅសិកសាវៅព�វទស

អនូ្រសាតៃ លី ខដល�ច្ចុ�្្្វ្រះ៉្្ិស្សតិជាង្ីររា្ន់ាក ់

ខដលកំ្ុងសិកសាវៅព�វទសអនូ្រសាតៃ លី។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្ វទារះ�ីវលាក

ជំទាេ�ញ្ច�វ់�សកកមមាការទនូតវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា

្ិងវៅ�ំវ្ញភារកិច្ច្មាីកវ៏ោយ សវមតៃចបា្វស្ើសំុឱ្យវលាក

ជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទនូតជួយ�ចលនា ្ ិងវលើកទរឹកចិតតៃអ្កេ ិ្ ិ-

វយគមក�ណាតៃ កទុ់្េ ិ្ ិវយគ ្ិងអ្កវទសចរអនូ្រសាតៃ លី

មកវទសចរណ៍វៅព�វទសកម្ពុជាឱ្យកា្ខ់តវពចើ្�ខ្្ថម

វទៀត។ ព�វទសកម្ពុជាបា្្រឹងកំ្ ុងែិតែំខកសពមរួល ្ិង

កាត�់្្ថយ្ីតិេធិីថផទាក្ុងរ�ស់ែលាួ្ វដើម្សីពមរួលដល់អ្កេ ិ្ ិ-

វយគឱ្យ៉្ភា្ង្យពសរួល។ ទ ទ្ារឹមវ្រះ កម្ពុជា៉្តំ�្់

រមណីយោ្ឋ ្េ�្ធម៌ាព�េតតៃិសា្រសតៃជាវពចើ្កខ្លាង ្ ិងតំ�្់

វអកនូវទសចរណ៍ជាវពចើ្កខ្លាង សព៉�ទ់ាកទ់ាញវភញាៀេ

វទសចរ។ តាមរយៈវលាកជំទាេឯកអគ្គរដ្ឋទនូត សវមតៃច

ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា សនូម ត្ៃ វំផញាើ ន្ូេការសាកសួរសុែទុក្ចំវរារះ 

ឯកឧតតៃមព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាអនូ្រសាតៃ លី ព�ក�វោយវសចកតៃី
វោរ្ រ្ឹករលរឹក ្ិងរា�អ់ា្ដព៏ជាលវពរៅ�ំផុត។ ក្ុងនាម

ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងក្ុងនាមសវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃចបា្វពតៀមែលាួ្

ជាវពសច វដើម្សីហព�តិ�តតៃកិារជាមយួ្រឹងឯកអគ្គរដ្ឋទនូត

្មា ី្ិងសា្ថ ្ទនូតថ្ព�វទសអនូ្រសាតៃ លីព�ចាពំ្រះរាជាណាចពក-

កម្ពុជា វដើម្រីមួចខំណកក្ុងការ្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃ-

ភា្ សាមគ្គភីា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងព�ជាជ្ 

្ិងព�វទសទាងំ្ីរឱ្យកា្ខ់តរ រឹង៉ ំ្ិងខាលា ងំកាលា ខ្មវទៀត។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ព�សិទ្្ធ រជនូ្វលាកជំទាេ

ឯកអគ្គរដ្ឋទនូត អវញជ ើញវៅ�ំវ្ញភារកិច្ច្មាី សនូមឱ្យទទួល

បា្ ន្ូេសុែភា្ល្ ្ិងជយ័ជមរ្ះ។

(អត្ថ�ទ៖ ្ុត សច្ចៈ ្ិងរនូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ឯកអគ្គរដ្ឋទនូត ្ិងម្រ្តៃីសា្ថ ្ទនូតអនូ្រសាតៃ លី ្តរនូ�អ្ុសសាេរយីជ៍ាមយួសវម្ចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា
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នាព រ្ឹកថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង៩:០០នាទី 
សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អ្ុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម អារេ
ោ៉ត អាល ីស្៊ស (Amjad Ali sher) ឯកអគ្គរដ្ឋទនូតេសិាមញ្ញ  
្ិងវ្ញសមត្ថភា្ ថ្សាធារណរដ្ឋអីុសាលា មបាោ គីសា្ថ ្ព�ចាំ
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចនូលជួ�សខមតៃងការគួរសម ្ិង
ជព៉�លា វៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

វៅក្ុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម អារេោ៉ត អាល ីស្៊ស 
បា្ខ្លាងអំណរគុណយោ ងពជាលវពរៅចំវរារះសវមតៃចេ�ុិល
វសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ខដលបា្ចំណាយ
វ្លវេលាដ៏៉ ្តថមលាអ្ុញ្្ញ តឱ្យឯកឧតតៃម បា្ចនូលជួ�
សខមតៃងការគួរសម ្ិងជព៉�លានាវ្លវ្រះ។ ឯកឧតតៃម
បា្ជព៉�ជនូ្សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាថ្ វ�សកកមមា

ការទនូតរ�ស់ឯកឧតតៃមវៅព្រះរាជាណាចពកកកម្ពុជាក្ុង
រយៈវ្ល៦ឆ្្កំ្លារះវ្រះ បា្ទទួល ន្ូេ�ទ្ិវសាធ្ល៍្ៗជា
វពចើ្ ្ិងទទួលបា្វជាគជយ័ អាពស័យវោយ៉្ការ
ោពំទ្ីព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ិងពគ�ព់កសួង 
សា្ថ �័្  ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា។ 

ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទនូតបា្វលើកវ�ើងអំ្ី ដំវណើ រ
ទស្ស្កិច្ចរ�ស់ឯកឧតតៃមព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្សាធារណ-
រដ្ឋអុីសាលា មបាោ គីសា្ថ ្ មកកា្ព់្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាចំ្ ួ្ 
៣វលើក ជា្ិវសសបា្អវញជ ើញមកចនូលរមួក្ុងកិច្ចព�ជំុ
កំ ន្ូលអាសីុបាោ សីុហវាកិឆ្្២ំ០១៩ វៅកម្ពុជា វហើយក្ុង
ដវំណើ រទស្ស្កិច្ច ្ិងចនូលរមួកិច្ចព�ជំុវ្រះ ឯកឧតតៃមព�ធា្
ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្សាធារណរដ្ឋអីុសាលា មបាោ គសីា្ថ ្ កប៏ា្ជួ�
សេនាការជាមយួ្រឹងសវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា សវមតៃច
ព�ធា្រដ្ឋសភា ្ិងសវមតៃចនាយករដ្ឋម្រ្តៃីផងខដរ។ ជាមយួ
ោ្វ្រះ ក៏៉ ្ការ ល្ា ស់�តៃនូរដំវណើ រទស្ស្កិច្ចរវាងព រ្ឹទ្ធសភា
កម្ពុជា ្ិងព រ្ឹទ្ធសភា ថ្សាធារណរដ្ឋអុីសាលា មបាោ គសីា្ថ ្
ជាវពចើ្វលើកផងខដរ។ វហើយអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធ-
សភាកម្ពុជា ្ិងអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាបាោ គីសា្ថ ្ 
បា្ចុរះហត្ថវលខាវលើអ្ុស្សរណៈវយគយល់ោ្សតៃី្ី ការ
្ពងរឹងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារសភា។ អ្ុស្សរណៈវយគ-
យល់ោ្វ្រះ បា្រមួចខំណក�ខ្្ថមដល់ការរ រឹតចំណងមតិតៃ-
ភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារដល៏្ព�ថ្រវាងព រ្ឹទ្ធសភា
ថ្ព�វទសទាងំ្ីរ។ អវាីខដលវលចវធាលា វនារះ គឺឯកឧតតៃម

សមរេរៃចព�ធា្ព្រឹទ្ធសភាអ្នុញ្ញា តឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូត
ន្សាធារណរដ្ឋអនុីសាលោ រេប៉ាគីសាថា ្ ចូលជួ�សឆរេរៃងការគួរសរេ ្ិងជពម្�លា

ទិដ្ឋភា្ក្ុងជំ្ួ�សេនាការ

ឯកឧតតៃម អាមយោ ត អាលី សសា ៊្ិងសវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ ឈុំ
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ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបាោ គសីា្ថ ្ បា្វផញាើលិែិតអវញជ ើញសវមតៃច
េ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជា-
ណាចពកកម្ពុជា វៅ�ំវ្ញទស្ស្កិច្ចវៅសាធារណរដ្ឋ
អុីសាលា មបាោ គីសា្ថ ្នាវ្លវេលាសមពស�ណាមយួ។

ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទនូតបា្�ញ្ជ កថ់្ វទារះ�ីឯកឧតតៃម
�ញ្ច �វ់�សកកមមាការទនូតវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជាកវ៏ោយ 
កឯ៏កឧតតៃមវៅខតែិតែំ�្តៃជួយ�ជំរុញវលើកកម្ពស់ទំនាកទ់ំ្ង 
កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការខាង្វយបាយ វសដ្ឋកិច្ច ្ិងរាណិ-
ជជកមមា រវាងព�វទសទាងំ្ីរឱ្យកា្ខ់តខាលា ងំកាលា ខ្មវទៀត។ 
ក្ុងវនារះ សាធារណរដ្ឋអីុសាលា មបាោ គសីា្ថ ្ គឺជាមតិតៃរ�ស់
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វហើយឯកឧតតៃមសង្ឃរឹមថ្ ទំនាក-់
ទំ្ងមតិតៃភា្ សាមគ្គីភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិាររវាង
ព�វទសទាងំ្ីរ ្រឹងពតរូេបា្្ពងរឹង្ពងីក ្ិង ន្ូ្ពជំ�ខ ្្ថម
វទៀត។

 ក្ុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា ្ិង
ែលាួ្សវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំបា្
វាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះវ�សកកមមាការទនូតរ�ស់ឯកឧតតៃម 
អារេោ៉ត អាល ីស្៊ស វៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
ខដលសវពមចបា្ ន្ូេលទ្ធផលគួរជាទីវ៉ទ្ៈ។ សវមតៃច
ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្កតស់ ្៉គ ល់វ�ើញថ្ ឯកឧតតៃម ្ិង
សា្ថ ្ទនូតបាោ គីសា្ថ ្ព�ចាពំ្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ៉្
ទំនាកទ់ំ្ ង ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការល្ជាមយួ្រឹងថ្្ក់
ដរឹកនា ំម្រ ត្ៃីពគ�លំ់ោ�ថ្់្ក ់្ិងជាមយួ្រឹងពកសួង សា្ថ �័្  
អាជាញា ធរ វែតតៃ ពករុង ជា្ិវសសជាមយួ្រឹងព�ជាជ្កម្ពុជា។ 
ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទនូតបា្រមួចខំណកយោ ងសកមមាក្ុងការ
្ពងរឹង្ពងីកចំណងមតិតៃភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាង
ព�ជាជ្ ្ិងព�វទសទាងំ្ីរ ជា្ិវសសការវលើកសទាួយ 
្ិងជំរុញកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារវលើេស័ិយវសដ្ឋកិច្ច រាណិជជ-
កមមា េ ិ្ ិវយគ ្ិងវទសចរណ៍ ខដលនាមំក ន្ូេផលព�វយជ្៍
ដធ៏វំធងឱ្យោ្វៅេញិវៅមក។ 

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ្លាងអំណរគុណដល់
រោ្ឋ ភបិាលបាោ គីសា្ថ ្ ខដលបា្�ញជនូ ្អ្កសវងកតការណ៍
មកចនូលរមួសវងកតការណ៍ការវបារះវឆ្្តវពជើសតាងំតំណាង-
រា្រសតៃ្ីតិកាលទី៦ ថ្រដ្ឋសភា កាល្ីឆ្្២ំ០១៨។ ជាមយួ
ោ្វ្រះ ឯកឧតតៃមនាយករដ្ឋម្រ្តៃីបាោ គសីា្ថ ្ កប៏ា្វផញាើលិែិត

អ�អរសាទរជនូ្សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា េ៊នុ្ 
ឆស្ នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ចំវរារះ
ជយ័ជមរ្ះថ្ការវបារះវឆ្្តវពជើសវរ ើសតំណាងរា្រសតៃ ្ីតិ-
កាលទី៦ ថ្រដ្ឋសភា។

ក្ុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា បា្ខ្លាង
អំណរគុណដព៏ជាលវពរៅចវំរារះឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទនូត
ខដលបា្វធវាើកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការដល៏្ជាមយួ្រឹងព រ្ឹទ្ធសភា
កម្ពុជា ជា្ិវសសជំរុញឱ្យ៉្កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការកា្ខ់ត
ជិតស្ិទ្ធរវាងព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា ្ិងព រ្ឹទ្ធសភាបាោ គីសា្ថ ្។

ជាការវឆលាើយត�ចំវរារះការអវញជ ើញសវមតៃចវៅ�ំវ្ញ
ទស្ស្កិច្ចវៅសាធារណរដ្ឋអីុសាលា មបាោ គីសា្ថ ្ សវមតៃច
ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា្រឹងរកវ្លវេលាសមពស�ណាមយួ 
វដើម្វីៅ�ំវ្ញទស្ស្កិច្ចវៅសាធារណរដ្ឋអុីសាលា មបាោ -
គីសា្ថ ្។

ក្ុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងក្ុងនាមសវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃច
ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្វពតៀមែលាួ្ជាវពសច វដើម្វីធវាើកិច្ច-
សហព�តិ�តតៃិការជាមយួ្រឹងឯកអគ្គរដ្ឋទនូត្មាី ្ិងសា្ថ ្ទនូត
ថ្សាធារណរដ្ឋអុីសាលា មបាោ គីសា្ថ ្ព�ចាពំ្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា វដើម្រីមួចំខណកក្ុងការ្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំ្ ង
មតិតៃភា្ សាមគ្គីភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងព�ជាជ្ 
្ិងព�វទសទាងំ្ីរឱ្យកា្ខ់តរ រឹង៉ ំ្ិងខាលា ងំកាលា ខ្មវទៀត។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ព�សិទ្្ធ រជនូ្ឯកឧតតៃម
ឯកអគ្គរដ្ឋទនូត សនូមឱ្យទទួលបា្ ន្ូេសុែភា្ល្ ្ិងវជាគ-
ជយ័ក្ុងភារកិច្្ច មាី៕

(អត្ថ�ទ៖ ្ុត សច្ចៈ ្ិងរនូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ឯកឧតតៃម អាមយោ ត អាលី សសា ៊្តរនូ�អ្ុសសាេរយីជ៍ាមយួសវម្ចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា
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នារវសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វេលាវ ោ៉ ង១៤:១៥ 
នាទី វៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា សវមតៃចេ�ុិលវសនាភកតៃី សាយ 
ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្
ទទួលជួ�សេនាការជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម មជឿង េរ័�ិ៊ញ 
(Truong Hoa Binh) ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃីព�ចាកំារ ថ្សាធា-
រណរដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម ក្ុងឱកាសខដលឯកឧតតៃម
ដរឹកនាគំណៈព�តិភនូ មក�ំវ្ញទស្ស្កិច្ចផលានូេការ វៅព្រះរា-
ជាណាចពកកម្ពុជា។ 

ក្ុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងព�ជាជ្កម្ពុជា សវមតៃចេ�ិុល
វសនាភកតៃ ីសាយ ឈនុ ំបា្សខមតៃង ន្ូេការសាវា គម្ដ៍ក៏កវ់រៅតៃ
ចវំរារះឯកឧតតៃមឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ី្ិងគណៈព�តិភនូជា្ែ់្ពស់ 
ខដលបា្អវញជ ើញមក�ំវ្ញទស្ស្កិច្ច វៅព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា។ ដំវណើ រទស្ស្កិច្ចរ�ស់ឯកឧតតៃម ្ិតជាបា្
រមួចខំណក ន្ូេការ្ពងរឹង្ពងីកចំណងមតិតៃភា្ សាមគ្គភីា្ 
្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារឱ្យកា្ខ់តរ រឹង៉ខំ្មវទៀតរវាង
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយម 
វេៀតណាម សព៉�ព់�ជាជ្ ្ិងព�វទសទាងំ្ីរ ទាងំក្ុង
វ្ល�ច្ចុ�្្ ្កដ៏នូចជាវ្លអនាគត។

វៅក្ុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម មជឿង េរ័�៊ិញ បា្
ជព៉�ជនូ្សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាអំ្ី ជំ្ួ�រវាងឯកឧតតៃម 
្ិងសវមតៃចនាយករដ្ឋម្រ្តៃី ព្មទាងំជំ្ួ�ជាមយួ្រឹងវលាក-
ជំទាេកិតតៃសិង្គហ�ណិ្ត ឆរេ៉្ សអំ្ ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ី
្ិងវលាកជំទាេ  ឃួ្   សនុដារ ី ព�ធា្សតៃីទីរដ្ឋសភា។ 
ជាមយួោ្វ្រះ ឯកឧតតៃមបា្រានំាំ្ នូេការ ត្ៃ វំផញាើសួរសុែទុក្

្ីឯកឧតតៃមអគ្គវលខាធិការមជ្ឈមិ�ក្ស ្ិងវលាកជំទាេ
ព�ធា្រដ្ឋវេៀតណាម  ថ្វា យព្រះករុណាព្រះបាទសវមតៃច
ព្រះ�រមនា្ ្មោតរៃរេ សេីរេនុ្ី ព្រះមហាក្សពត ថ្
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា ្ិងការ ត្ៃ វំផញាើសួរសុែទុក្្ីវលាក-
ជំទាេព�ធា្រដ្ឋសភាវេៀតណាម ជនូ្ចំវរារះសវមតៃចេ�ិុល
វសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ព្មទាងំសនូម
អវញជ ើញសវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា វៅ�ំវ្ញទស្ស្កិច្ច
ផលានូេការ វៅសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម នាវ្ល
វេលាសមពស�ណាមយួ។

 ឯកឧតតៃម មជឿង េរ័�៊ិញ បា្�ញជកថ់្ ចំណង
មតិតៃភា្ សាមគ្គីភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិាររវាងព�វទស 
វេៀតណាម ្ិងព�វទសកម្ពុជា គឺជាចំណងមតិតៃភា្មិ្ អាច
កាត់្ តៃ ច់្ ីោ្បា្ ្រឹងពតរូេបា្ ន្ូ្ពជំពគ�ជំ់នា្ ់ជា្ិវសស 
ព�វទសទាងំ្ីរ ធាលា �ប់ា្វកៀកសាមា ោ្តស៊នូព�ឆ្ងំ្ួកអា-
ណា្ិគម្ិយម ្ួកចពក្តតៃិ្ិយម ្ិង្ួកព�ល័យ ន្ូជ
សាស្វ៍ដើម្ឯីករាជ្យជាតិវរៀងៗែលាួ្។ �ច្ចុ�្្្វ្រះព�វទស
ទាងំ្ីរកំ្ ុងព�វកៀកសាមា ោ្ក្ុងការកសាង ្ ិងអភេិឌ្ឍ្៍
ព�វទស វហើយចំណងទាកទ់ងជាព�ថ្ណីដល៏្ព�វសើរវ្រះ 
ពតរូេបា្ចាតទុ់កជាមរតកដ៏៉ ្តថមលា�ំផុតសព៉�អ់្ក
ជំនា្វ់ពកាយៗវទៀត។ 

ឯកឧតតៃម មជឿង េរ័�៊ិញ បា្សខមតៃង ន្ូេវសចកតៃីរកីរាយ
វោយវមើលវ�ើញថ្ ចំណងមតិតៃភា្ សាមគ្គីភា្ ្ិងកិច្ច-
សហព�តិ�តតៃិការរវាងព�វទសទាងំ្ីរ ៉្ការអភេិឌ្ឍឥត
ឈ�ឈ់រគួរជាទីវ៉ទ្ៈ។ ក្ុងវនារះ ឯកឧតតៃមបា្អ�អរ-
សាទរចវំរារះព�វទសកម្ពុជា  ៉ ្ការអភេិឌ្ឍ  ្ ិង៉្
វសដ្ឋកិច្ចរកីចវពមើ្ យោ ងឆ្�រ់ហ័ស  ខដលកំវណើ ្វសដ្ឋកិច្ច
ក្ុងរងវាងអ់ពតា៧,៥% ក្ុងមយួឆ្្។ំ

ឯកឧតតៃម មជឿង េរ័�៊ិញ បា្ជព៉�ជនូ្សវមតៃច
ព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាអំ្ី សភា្ការណ៍ ្ ិងការអភេិឌ្ឍរ�ស់ 
ព�វទសវេៀតណាម ក្ុងវនារះវសដ្ឋកិច្ចព�វទសវេៀតណាម 
៉្ការវកើ្វ�ើងព�៉ណ៧% វហើយអតិផរណា៉្ 
ព�៉ណ២,៥% ក្ុងមយួឆ្្។ំ ចវំរារះរាណិជជកមមារវាង
ព�វទសវេៀតណាម ្ិងព�វទសកម្ពុជា អាចឈា្វៅដល់
តាមការកំណត៥់រា្ល់ា្ដុលាលា រសហរដ្ឋអាវមរកិ វៅ

សមរេរៃចព�ធា្ព្រឹទ្ធសភាទទួលជួ�ឯកឧតរៃរេឧ�នាយករដ្ឋរេ្ត្រៃីព�ចាកំារ 
ន្សាធារណរដ្ឋសង្គរេ្ិយរេមវៀតណារេ

ឯកឧតតៃម វជឿង ហ័រ�៊ញិ ្ិងសវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈុំ
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ឆ្្២ំ០១៩វ្រះ។ ក្ុងេស័ិយវសដ្ឋកិច្ច ព�វទសទាងំ្ីរបា្
យកចិតតៃទុកោក ់ជា្ិវសសវៅត�ំ្ត់ាមព្ំខដ្ ខដល
មិ្ ពោ្ខ់តនាមំក ន្ូេអត្ថព�វយជ្ខ៍ាងវសដ្ឋកិច្ច�ោុវណាណ រះ
វទ ខ្មទាងំកសាងត�ំ្ព់្ំខដ្រវាងព�វទសទាងំ្ីរ ឱ្យ
កាលា យជាព្ំខដ្ស្តៃិភា្ មតិតៃភា្ ្ិងការអភេិឌ្ឍ។

ឯកឧតតៃម មជឿង េរ័�៊ិញ បា្វាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះ
កិច្ចសហព�តិ�តតៃកិាររវាងព�វទសទាងំ្ីរ វលើេស័ិយស្តៃ-ិ
សុែ ការរារជាតិ ព�ឆ្ងំអវំ ើ្្ុករលួយ ការជួញដនូរវពគឿង-
វញៀ្ ការខកលម្ខាងកិច្ចការរដ្ឋបាល ្ិងចបា� ់ព�ក�
វោយភា្ទវំ្ើ�កមមា វដើម្កីសាងព�វទសវៅជា្ីតិរដ្ឋ។ 
វៅឆ្្២ំ០២០ខាងមុែវ្រះ  ព�វទសវេៀតណាម រ្ឹងវធវាើជា

្៉ច ស់ផទារះថ្កិច្ចព�ជំុអាស៊ា្  ្ ិងកាលា យជាស៉ជិកមិ្
អចិថ្រ្តៃយថ៍្អង្គការសហព�ជាជាតិ។ កុ្ង្យ័វ្រះឯកឧតតៃម 
បា្វស្ើសំុឱ្យព�វទសកម្ពុជាោពំទ ្ិងសហការោ្វធវាើយោ ង-
ណាឱ្យកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិាររវាងព�វទសទាងំ្ីរកា្ខ់ត
៉្ការរកីចវពមើ្ ខាលា ងំវ�ើងខ្មវទៀត។

ឯកឧតតៃម មជឿង េរ័�៊ិញ បា្�ញ្ជ កថ់្ ចំវរារះកិច្ច-
សហព�តិ�តតៃិការរវាងសា្ថ �័្ ្ីតិ�្ញ្ញតតៃិថ្ព�វទសទាងំ្ីរ 
្រឹង�្តៃ្ពងរឹង្ពងីកទំនាកទ់ំ្ ង ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារ 

ល្ា ស់�តៃនូរ�ទ្ិវសាធ្ជ៍ាមយួ្រឹងោ្ វដើម្វីធវាើយោ ងណា 
សហការជាមយួ្រឹងោ្ឱ្យបា្ល្ព�វសើរវ�ើងខ្មវទៀត 
ទាងំក្ុងពក�ែណ្័វទវាភាគី ្ិង្ហុភាគី។

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃ ីសាយ ឈនុ ំបា្ខ ល្ាងអំណរគុណ
ចំវរារះព�សាស្ដ៍ថ៏ ល្ាថ្លា រ�ស់ឯកឧតតៃម មជឿង េរ័�៊ិញ  
ខដលខ្លាងសរវសើរអំ្ី ទំនាកទ់ំ្ងមតិតៃភា្ សាមគ្គភីា្ 
្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារដល៏្រវាងព�ជាជ្ ្ិងព�វទស

ទាងំ្ីរ កដ៏នូចជាការរកីចវពមើ្ រ�ស់ព�វទសកម្ពុជានាវ្ល
�ច្ចុ�្្។្ ក្ុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងែលាួ្សវមតៃច ទ្ា ល់ សវមតៃច
បា្សខមតៃង ន្ូេវសចកតៃីស�បាយរកីរាយ ខដលបា្វ�ើញ ន្ូេ
ទំនាកទ់ំ្ ងមតិតៃភា្ សាមគ្គភីា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការ
រវាងព�ជាជ្ ្ិងព�វទសទាងំ្ីរ៉្ការរកីចវពមើ្ ឥត
ឈ�ឈ់រ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្ រាជធា្ី ្ិង
វែតតៃចំ្ួ្១៩ ថ្ព�វទសកម្ពុជា បា្ចងសម្ព័្ ្ធវមពតីភា្
ជាមយួ្រឹងរាជធា្ី ្ិងវែតតៃចំ្ួ្២៤ ថ្ព�វទសវេៀតណាម 
វហើយក្ុងវនារះ  ការចងសម្ព័្ ្ធវមពតីភា្វៅតាមព្ំខដ្បា្
�ងកលក្ណៈង្យពសរួលដល់ព�ជាជ្ក្ុងការវធវាើដំវណើ រ 
កដ៏នូចជាការ ល្ា ស់�តៃនូររាណិជជកមមា ការវធវាើវទសចរណ៍ ្ិង
ការវៅ្ិ្ិត្យ ្ិង្យាបាលជំងឺ។ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា
បា្ឯកភា្ជាមយួ្រឹងព�សាស្រ៍�ស់ឯកឧតតៃម មជឿង 
េរ័�៊ិញ គឺការ ល្ា ស់�តៃនូររាណិជជកមមាវទវាភាគីរវាងព�វទស
កម្ពុជា ្ិងព�វទសវេៀតណាម វៅឆ្្២ំ០១៨ សវពមចបា្ 
៤,៧ �៊លីា្ដុលាលា រអាវមរកិ វហើយវៅឆ្្២ំ០១៩ អាច
វកើ្វ�ើងជាង៥�៊លីា្ដុលាលា រអាវមរកិ។ 

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្ ព្រឹទ្ធសភា
កម្ពុជាសនូមអ�អរសាទរចំវរារះរោ្ឋ ភបិាល  ថ្ព�វទស
ទាងំ្ីរ  ខដលបា្វបារះ�វង្្គ លព្ំខដ្វោក  ្ ិង�វង្្គ ល
ែណ្សី៉ សវពមចបា្ព�៉ណ៨៤%។ រោ្ឋ ភបិាល ថ្
ព�វទសទាងំ្ីរបា្ចុរះហត្ថវលខាទទួលសា្គ ល់ វហើយ
ព�វទសកម្ពុជាបា្�្តៃ្ីតិេធិពីស�តាមរដ្ឋធមមា្ុញ្ញ  វហើយ
ព្រះមហាក្សពត ថ្ព្រះរាជាណាចពកម្ពុជា កប៏ា្ឡាយ
ព្រះហសតៃវលខាវលើព្រះរាជពកមព�កាសឱ្យវព�ើរចួវហើយ

គណៈព�តិភនូវេៀតណាម ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងថ្្កដ់រឹកនាអំគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជាចនូលរមួក្ុងជំ្ួ�សេនាការ
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ផងខដរ។ ជាមយួោ្វ្រះ សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្វលើក
ទរឹកចិតតៃដល់រោ្ឋ ភបិាល ថ្ព�វទសទាងំ្ីរ �្តៃ្ិភាកសាោ្ 
វដើម្វីោរះពសាយ�ញ្ហា ព្ំខដ្ខដលវៅវសសសល់ វដើម្ី
វបារះ�វង្្គ លព្ំខដ្ ្ ិង�វង្្គ លែណ្សី៉ ឱ្យបា្ឆ្�់
�ំផុតតាមអវាីខដលអាចវធវាើបា្ ក្ុងវោល�ំណងកសាងខែ្ស
ព្ំខដ្វោករវាងព�វទសទាងំ្ីរឱ្យកាលា យវៅជាព្ំខដ្
ស្តៃិភា្ មតិតៃភា្ សហព�តិ�តតៃកិារ ្ិងអភេិឌ្ឍ្ ៍វដើម្ី
ទុកជាមរតកសព៉�ក់នូ្វៅទាងំជំនា្វ់្រះ ្ិងជំនា្់
វពកាយតវរៀងវៅ។

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ្លាអំណរគុណចំវរារះ
វលាកជំទាេព�ធា្រដ្ឋសភាវេៀតណាម ខដលបា្ ត្ៃ វំផញាើ 
សួរសុែទុក្សវមតៃច ្ិងម្រ្តៃីពគ�ជ់ា្ថ្់្ករ់�ស់ព រ្ឹទ្ធសភា
កម្ពុជា។ សវមតៃចកប៏ា្ជព៉�ជនូ្ឯកឧតតៃម មជឿង េរ័�៊ិញ 
ថ្ ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជាបា្វធវាើកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារយោ ងល្
ជាមយួ្រឹងរដ្ឋសភាវេៀតណាម ទាងំក្ុងទំនាកទ់ំ្ ងវទវាភាគី 
កដ៏នូចជាក្ុងពក�ែណ្័ថ្កិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារអ្តៃរជាតិ។

ក្ុងនាមព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងព�ជាជ្កម្ពុជា សវមតៃចព�ធា្
ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ខ ល្ាងអំណរគុណ ្ ិងដរឹងគុណជា្ិច្ចចវំរារះ
�ក្ស រដ្ឋ ្ិងព�ជាជ្វេៀតណាម ខដលខតងខតជួយ�ឧ�ត្ថម្ភ
ោពំទយោ ងធវំធងដល់�ុ្វាវហតុដព៏តរឹមពតរូេរ�ស់ព�ជាជ្
កម្ពុជា ក្ុងពគ�ដំ់ណាកក់ាល។ ព�វទសកម្ពុជាវ�តៃជាញា �្តៃ
្ពងរឹង្ពងីក មតិតៃភា្ សាមគ្គីភា្ ្ិងកិច្ចសហព�តិ�តតៃិការ
រវាងរោ្ឋ ភបិាល កងទ័្  ្ិងព�ជាជ្ថ្ព�វទសទាងំ្ីរ 
ឱ្យកា្ខ់តរ រឹង៉ ំ្ិងខាលា ងំកាលា ខ្មវទៀត តាមរាក្យវសាលា ក 
អ្កភនូមផិងល្ មតិតៃភា្ជាព�ថ្ណី ្ិងសហព�តិ�តតៃការ

វលើពគ�េ់ស័ិយ ្ិងយនូរអខងវាង។
សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្សខមតៃង ន្ូេការអ�អរសាទរ

ចវំរារះសមទិ្ធផលដធ៏វំធង ខដលព�ជាជ្វេៀតណាមសវពមច
បា្នាវ្លក្លាងមក វពកាមការដរឹកនាដំភ៏លាសឺាវា ងរ�ស់�ក្ស
កុមមាុយ្ីសតៃវេៀតណាម ្ិងសនូមព�សិទ្ធ្រ�ក្ស រោ្ឋ ភបិាល 
កងទ័្  ្ិងព�ជាជ្វេៀតណាម �្តៃដរឹកនាសំវពមចបា្
ជយ័ជមរ្ះ ក្ុង�ុ្វាវហតុ ល្ា ស់�តៃនូរ្មាី ្ិងកសាងព�វទសវេៀត-
ណាម ជាព�វទសឧសសាហកមមាវជឿ្វលឿ្ ពស�តាមទិស
វៅខដលមហាស្្ិបាតវលើកទី១២ រ�ស់�ក្សកុមមាុយ្ីសតៃ
វេៀតណាមបា្កំណត។់

សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ព�សិទ្្ធ រជនូ្ឯកឧតតៃម 
្ិងគណៈព�តិភនូស្ាកអ់ាពស័យ ្ិង�ំវ្ញទស្ស្កិច្ច ជា
ផលានូេការវៅព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា សនូមឱ្យ៉្សុែភា្ល្ 
�រ�ិនូរណ៍ ្ិងទទួលបា្ជយ័ជមរ្ះ៕

(អត្ថ�ទ៖ ្ុត សច្ចៈ ្ិងរនូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ឯកឧតតៃម វជឿង ហ័រ�៊ញិ ្តរនូ�អ្ុសសាេរយីជ៍ាមយួសវម្ចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា

ទិដ្ឋភា្ក្ុងជំ្ួ�សេនាការ
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សករេមាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាពំ្រឹទ្ធសភាជួ�សមំណះសណំាលជារេួយ្រឹង
ព�ជា្លរដ្ឋ ្ិងចូលររួេ្ិធីមផសេងៗ

2នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ សវមតៃចេ�ិុល-
វសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងស៉ជិក 
ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួក្ុងព្រះរាជ្ិធី
ថ្វា យព្រះវភលាើង�នូជាព្រះ�រមស្សវមតៃចរាជ�ុពតីព្រះវរៀម 
្មោតរៃរេ �នុបាជ មទវ ី«វទ្នាដេដ្ីឯក»វពកាមព្រះរាជា-
ធ�ិតីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់�ំផុតរ�ស់ព្រះករុណាព្រះបាទសវម្ច
ព្រះ�រមនា្ ្មោតរៃរេ សេីរេនុ្ ីព្រះមហាក្សពត ថ្
ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅមុែេត្�ទុមេតីរាជេរារាម ក្ុង
ែណ្ដនូ្វ្ញ រាជធា្ីភ្វំ្ញ៕

2រវសៀលថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី២៨ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ 

សវមតៃចេ�ិុលវសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្

ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្អវញជ ើញ�ំរាកវ់ពគឿងឥស្ស-

រយិយស ្ិងវមោយការង្រ ជនូ្ថ្្កដ់រឹកនា ំ្ិងម្រ្តៃីចំ្ួ្ 

២៦៧រនូ� ខដលែិតែំ�ំវ្ញការង្រ៉្ស្ាថដល្ក្ុងការ

�ំវ្ញភារកិច្ច�វពមើជាតិ៉តុភនូម ិនាវ្លក្លាងវៅ៕

2នាព្រឹកថ្ងៃច្ទា ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ សវមតៃចេ�ិុល-

វសនាភកតៃី សាយ ឈនុ ំព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ព្រះរាជាណា-

ចពកកម្ពុជា បា្ទទួលជួ�សំវណរះសំណាល ្ិងទទួល

ទា្អាហារថ្ងៃពតង ់ជាមយួ្រឹងអតីតយុទ្ធជ្ យុទ្ធនារ ីភនូមិ

ភាគឦសា្ វៅេ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា៕

2វៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩វ្រះ ឯកឧតតៃម សនុរឹរេ 
កា អ្ុព�ធា្ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម មទ្ ង្ អ្ុ-
ព�ធា្ទី២ព រ្ឹទ្ធសភា ព្មទាងំស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធ-
សភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួក្ុងអង្គមទីទាញិអ�អរសាទរែួ�
អ្ុសសាេរយីវលើកទី៤១ទិវាកំវណើ តរណសិរ្សសាមគ្គីអភ-ិ
េឌ្ឍ៉តុភនូមកិម្ពុជា (២ធ្នូ ១៩៧៨ - ២ធ្នូ ២០១៩)វពកាម
អធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហា្ញាចពកី
មេង សរំ ិ្  ព�ធា្រដ្ឋសភា ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
្ិងជាព�ធា្រណសិរ្សសាមគ្គី អភេិឌ្ឍ្៍៉ តុភនូមកិម្ពុជា 
វៅសាលស្្ិសីទចតុមុែ៕
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ពករុរេសម្ជិកព្រឹទ្ធសភាព�ចាភំូរេិភាគទី៦ ជួ�សមំណះសណំាលជារេួយ្រឹង
ពករុរេព�រឹក្សឃនុ ំក្នុងមខតរៃនព្ឆវង ្ិងមខតរៃសាវា យមរៀង

កាល្ីថ្ងៃទី១៤ ្ិងថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ពករុម

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំនូមភិាគទី៦ ដរឹកនាវំោយវលាក

ជំទាេ ម្្ សអំា្ ព�ធា្ពករុម ្ិងជាព�ធា្គណៈ-

កមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាល

ជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាពសរុក អភបិាល ថ្គណៈអភបិាល

ពសរុក ពករុមព�រឹកសា�ំុ វសមាៀ្�ំុ នាយ�ោុសតៃិ៍រដ្ឋបាល�ុំ ក្ុង

ពសរុកវរាធិ៍វរៀង ្ិងពសរុករាមជរ វែតតៃថព្ខេង។

�នាទា �់្ ីវលាកអភបិាលពសរុកវរាធិ៍វរៀង ្ិងពសរុករាមជរ 

បា្វធវាើវសចកតៃរីាយការណ៍អំ្ី សា្ថ ្ភា្ទនូវៅ ្ិងសមទិ្ធផល

ការង្ររ�ស់ពសរុកខដលសវពមចបា្រចួមកវលាកជំទាេ 

ម្្ សអំា្ បា្វាយតថមលាែ្ពស់ចំវរារះការែិតែំព�រឹងខព�ង

រ�ស់អាជាញា ធរពសរុកវរាធិ៍វរៀង ្ិងពសរុករាមជរ ខដលបា្

យកអស់ពបាជាញា សាមា រតី ្ ិងក ល៉ា ងំកាយចិតតៃ ក្ុងការ�ំវ្ញ

ភារកិច្ច�វពមើព�វទសជាតិ ្ិងព�ជា្លរដ្ឋ ឱ្យសវពមច

បា្វជាគជយ័ជាវពចើ្នាវ្លក្លាងវៅវ្រះ វដើម្ធីានា

ន្ូេភា្វជឿជាក់្ ីព�ជា្លរដ្ឋ តាមរយៈការ្ពងរឹង្ពងីក

ន្ូេការផតៃល់វសវាសាធារណៈព�ក�វោយព�សិទ្ធភា្។ 

ចវំរារះ�ញ្ហា ព�ឈម ្ិងសំណនូ ម្រខដលពករុមព�រឹកសា�ំុ

្ីមយួៗ បា្វលើកវ�ើង ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាំ

ភនូមភិាគទី៦ ្រឹងរាយការណ៍ជនូ្គណៈក ម៉ា ធិការអចិថ្រ្តៃយ៍

ព រ្ឹទ្ធសភា ពកសួង សា្ថ �័្ រាក់្ ័្ ្ធ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិចារណា 

្ិងចាតេ់ធិា្ការវោរះពសាយតាមលទ្ធភា្ខដលអាចវធវាើ
វៅបា្។

វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ បា្ជព៉�ជនូ្អាជាញា ធរ

ពសរុកទាងំ្ីរថ្ ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាតំណាងឱ្យសិទ្ធិ ្ិង

ផលព�វយជ្រ៍�ស់ពករុមព�រឹកសា�ំុ សង្ក ត ់ខដលជា ្៉ច ស់

វលាកជំទាេ ៉្ សំអា្ សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ុំ

ទិដ្ឋភា្ក្ុង្ិធីសំវណរះសំណាល
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វឆ្្តក្ុងភនូមភិាគទាងំ៨ ្ិងជាតំណាងឱ្យផលព�វយជ្៍

ព�ជាជាតិខែមារទាងំមនូល។ ព រ្ឹទ្ធសភាបា្យកចិតតៃទុកោក់

ចំវរារះពករុមព�រឹកសា�ំុ សង្ក ត ់វលើការព�តិ�តតៃជិាកខ់សតៃង ្ិង

ការអ្ុេតតៃលទ្ធិព�ជាធិ�វតយ្យ វសរ ី្ ហុ�ក្សវៅថ្្កម់នូល-

ោ្ឋ ្ តាមរយៈការសាតៃ � ់ការចុរះជួ�ពករុមព�រឹកសា�ំុ សង្ក ត ់

វៅតាមភនូមភិាគទាងំ៨ វដើម្សីាតៃ �ម់តិវយ�ល់ សំណនូ ម្រ

�ញ្ហា ព�ឈមនានារ�ស់ពករុមព�រឹកសា�ំុ សង្ក ត ់ខដលជួ�

ព�ទរះ តាមរយៈការជួយ�ររិះរកេធិីសា្រសតៃវោរះពសាយ សំណនូ ម-

្រ �ញ្ហា ព�ឈមរ�ស់ ្៉ច ស់វឆ្្ត ្ិងព�ជា្លរដ្ឋ។

វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ កប៏ា្ជព៉�ជនូ្អំ្ី ស-

ភា្ការណ៍�ច្ចុ�្្្ ្ ិងការរកីចវពមើ្ រ�ស់ព�វទសជាតិ 

វពកាមការដរឹកនាដំព៏តរឹមពតរូេរ�ស់ព�មុែរាជរោ្ឋ ភបិាល ខដល

៉្សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា េ៊នុ្ ឆស្ នាយក-

រដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា បា្កំណតទិ់សវៅរមួ

គឺកសាងសង្គមកម្ពុជាមយួខដលរ រឹង៉ ំ៉្ស្តៃិភា្ ស្ថិរ-

ភា្្វយបាយ ស្តៃិសុែ ្ិងសណាតៃ �ធ្់ា�ស់ង្គម ៉្

ការអភេិឌ្ឍព�ក�វោយចីរភា្ ្ ិងសមធម៌ា វោយព�កា្់

ខាជ �យ់ោ ងមុងឺ ោ៉ ត់្ នូេវោលការណ៍លទ្ធិព�ជាធិ�វតយ្យវសរ-ី

្ហុ�ក្ស ការវោរ្សិទ្ធិ ្ិងវសចកតៃីថ ល្ា្្នូររ�ស់ម្ុស្ស។ 

វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ បា្�ញ្ជ កថ់្ វពកាមមលា�់

ថ្សុែស្តៃិភា្ ្ិងស្ថិរភា្្វយបាយ បា្វធវាើឱ្យព�វទស

កម្ពុជា ៉្ការអភេិឌ្ឍយោ ងវលឿ្វលើពគ�េ់ស័ិយ ្ិង៉្

កំវណើ ្វសដ្ឋកិច្ចែ្ពស់គួរជាទីវ៉ទ្ភា្�ំផុត។ ជាមយួ

្រឹងកំវណើ ្វសដ្ឋកិច្ចវៅឆ្្២ំ០២០ខាងមុែវ្រះ រាជរោ្ឋ -

ភបិាល្រឹងវផទារ្េកិា�ខ្្ថមជនូ្រដ្ឋបាល�ុំ សង្ក ត ់សព៉�់

អភេិឌ្ឍមនូលោ្ឋ ្ ្ិងសនូមឱ្យរដ្ឋបាល�ំុ សង្ក តទ់ាងំអស់ 

វព�ើពបាស់កញ្ច �់្ េកិាវ្រះឱ្យបា្ចំវោលវៅ ្ិងព�ក�

វោយការទទួលែុសពតរូេែ្ពស់�ំផុត។

វោយខ�កវៅថ្ងៃទី១៤ ្ិងថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ 

ឯកឧតតៃម គរឹរេ ធា ្ិងឯកឧតតៃម ឆរេ៉្ សនុី្ ្ ់ស៉ជិក

ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំនូមភិាគទី៦ កប៏ា្អវញជ ើញ

ជ�ួសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាពសរុក គណៈ-

អភបិាលពសរុក ពករុមព�រឹកសា�ំុ វសមាៀ្�ុំ ្ិងនាយ�ោុសតៃិ៍រដ្ឋ-

បាល�ុំក្ុងពសរុកច្រនាទា  ្ិងពសរុកសាវា យពជរុ ំវែតតៃសាវា យវរៀង

ផងខដរ៕

 (អត្ថ�ទ ្ិងរនូ�ភា្៖ ធុ្ គីមជី)

ទិដ្ឋភា្ក្ុង្ិធីសំវណរះសំណាល

ឯកឧតតៃម គរឹម ធា ្ិងឯកឧតតៃម ខមោ្  សីុ្្ ក្ុង្ិធីសំវណរះសំណាល
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ព្រឹទ្ធសភាចូលររួេមរៀ�ចំមវទិកាតពរេង់ទិសដលយ់នុវតី 

មឆ្ព ះមៅភា្ជាអ្កដរឹកនា ំមៅមខតរៃមរាធិ៍សាត់

នា្ីថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វលាកជំទាេ 

ម្្ សអំា្ ព�ធា្ពករុមស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភា ព�ធា្

គណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាអ្ុព�ធា្ស៉គមនារ ី

កម្ពុជាវដើម្សី្តៃភិា្ ្ិងអភេិឌ្ឍ្ ៍បា្អវញជ ើញជាអធិ-

�តីភា្ក្ុងអង្គវេទិកាសតៃី្ី ការតពមងទិ់សដល់យុេតី វឆ្្ព រះ

វៅភា្ជាអ្កដរឹកនា ំវៅមជ្ឈមណ្លអភេិឌ្ឍ្ ៍�៊ុ្ រាោ ្ី 

ហុ៊្ខស្ វរាធិ៍សាត ់វែតតៃវរាធិ៍សាត ់ខដល៉្កមាួយៗ

ជាសិស្សថ្្កទី់១២ ថ្េទិយាល័យវរាធិ៍សាតច់នូលរមួចំ្ួ្ 

១៥០នាក ់។

៉្ព�សាស្ន៍ាឱកាសវនារះ វលាកជំទាេ ម្្ 

សអំា្ បា្�ញ្ជ កថ់្ អង្គវេទិកានាថ្ងៃវ្រះ សំវៅខសវាង

រកការចនូលរមួរ�ស់កមាួយៗជាវកមាងពសីឱ្យបា្កា្ខ់តវពចើ្ 

ក្ុងកិច្ចការ្វយបាយ។ វហើយកមាួយៗយុេនារ ីខដលជាអ្ក

�្តៃវេ្ដ៏៉ ្សក្ា្ុ្ល ពតរូេវជៀសឱ្យផុត្ីវពគឿងវញៀ្

្ិងមិ្ ពតរូេោពំទ ឬលងក់្ុងការល្ួងវបាក�វញ្្តឱ្យចនូល

រមួក្ុងសកមមាភា្ណាមយួ ខដលអាចជរះឥទ្ធិ្លអេជិជ៉្

ចវំរារះសុែស្តៃិភា្ ្ិងការអភេិឌ្ឍវនារះវទ។ ពតរូេចាថំ្

“៉្សុែស្តៃិភា្ វទើ�៉្ការអភេិឌ្ឍរកីចវពមើ្ ” តាមរយៈ

ការអភេិឌ្ឍវ្រះវហើយ វទើ�ធានាឱ្យកមាួយៗអាចឈា្វៅ

សវពមចកតៃីពសថមរ�ស់ែលាួ្បា្។

វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ បា្៉្ព�សាស្�៍្តៃថ្ 

វដើម្ី៉ ្មនូលោ្ឋ ្ពគរឹរះក្ុងការសវពមចចិតតៃវពជើសវរ ើសមុែ

ជំនាញណាមយួឱ្យបា្ពតរឹមពតរូេ ្ិងសមពស� វដើម្�ី្តៃ

ការសិកសារ�ស់ែលាួ្ វៅវ្ល�ញ្ច�ក់ារសិកសាវៅេទិយាល័យ

នាឆ្្�ំនាទា �ខ់ាងមែុ កមាួយៗពតរូេែិតែំយកចិតតៃទុកោកវ់លើ

ការសិកសាឱ្យបា្ខាលា ងំកាលា �ខ ្្ថមវទៀត វដើម្ទីទួលបា្វជាគ-

ជយ័ក្ុងការព��ងយកសញ្្ញ �ពតមធ្យមសិកសាទុតិយភនូមិ

នាវ្លខាងមុែ។ ទ្ទារឹមោ្វ្រះ កមាួយៗពតរូេ�្តៃ្ពងរឹងសមត្ថ-

ភា្�ខ្្ថមវលើមុែេជិាជ ទាងំឡាយ ខដលសមពស�តាមមុែ

ជំនាញខដលវយើងចង�់្តៃ ក្ុងវនារះភាសា�រវទស កដ៏នូចជា

វលាកជំទាេ ៉្ សំអា្ អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្ក្ុងអង្គវេទិកា

វលាកជំទាេ ៉្ សំអា្ វ�ើងផ្ល់មតិក្ុងអង្គវេទិកា
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ភាសាអងវ់គលាសជាវដើម។

វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ បា្�ញ្ជ កថ់្ ខផ្កតាម

វាគមាិ្ជា្រសតៃីវឆ្ើមៗ វហើយកំ្ុងស្ថិតក្ុងតួនាទីជាអ្កដរឹកនាំ

វៅក្ុងេស័ិយឯកជ្ េស័ិយសាធារណៈ ្ ិងេស័ិយ្វយ-

បាយ បា្ខចករខំលកជនូ្អ្កចនូលរមួបា្ពជា� ន្ូេ្ត័៌៉ា ្

្ិង�ទ្ិវសាធ្៍្ ទា ល់ែលាួ្ល្ៗ។ ទាងំអស់វ្រះ គឺជាជំ្ួយ

សាមា រតីដ៏៉ ្តថមលា សព៉�យុ់េនារេីយ័វកមាងរ�ស់វយើងបា្

វឈវាងយល់កា្ខ់តទនូលំទនូលាយ ៉្មនូលោ្ឋ ្ក្ុងការ

សវពមចចិតតៃ ្ិងហ៊ា្វបារះជំហា្វៅមុែព�ក�វោយ

ទំ្ ុកចិតតៃ ្ិងគុណភា្ វលើផលានូេមយួដស៏មពស�សព៉�់

សា្ថ ្ភា្ែលាួ្ឯង ខដលអាចនាោំតវ់ៅអនាគតជាអ្កដរឹក

នាវំជាគជយ័បា្។ យោ ងណាមញិ ក៏៉ ្�ញ្ហា ព�ឈម

មយួចំ្ ួ្ ខដលជាកងវាល់សព៉�ក់ារវលើកកម្ពស់សមភា្

វយ្ឌរ័ ្ិងការផតៃល់ភា្អងអ់ាចដល់្រសតៃីេយ័វកមាង ចា�វ់ផតៃើម

វបារះជំហា្ចនូលក្ុងេស័ិយ្វយបាយ  ្ ិងតួនាទីក្ុងភា្

ជាអ្កដរឹកនា ំខដល៉្ជាអាទិ៖ កពមតិថ្ការអ�រ់ ំកងវារះ

វសចកតៃីកាលា ហា្ ្ិងទំ្ុកចិតតៃ  កងវារះការោពំទ្ីពគរួសារ ្ិង

សង្គម កកាតៃ ព�ថ្ណី ្ិងវសដ្ឋកិច្ចជាវដើម។

វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ សង្ឃរឹមយោ ងមុត៉ថំ្ កមាួយៗ

្រឹងយក្ត័៌៉ា ្ ចំវណរះដរឹង ្ ិង�ទ្ិវសាធ្ល៍្ៗ ខដល

ទទួលបា្្ីអង្គវេទិកានាថ្ងៃវ្រះវៅខចករខំលកជាមយួ្រឹង

មតិតៃភកតៃិ �ង�្នូ្ ្ិងវៅវព�ើជាព�វយជ្ដ៍ល់ការវពតៀមែលាួ្

ព�ក�វោយគុណភា្ ្ិង្ុទ្ធិ�ញ្្ញ  វដើម្ជីាមនូលោ្ឋ ្រ រឹង៉ំ

ឈា្វឆ្្ព រះវៅភា្ជាអ្កដរឹកនាដំវ៏ជាគជយ័នាវ្លអនា-

គត ្ិងរមួចខំណកដល់ការខ្រកសាសុែស្តៃិភា្ ្ិងការ

អភេិឌ្ឍសង្គមជាតិវយើងទាងំមនូល៕

 (អត្ថ�ទ ្ិងរនូ�ភា្៖ េង ់សុជាតិ)

ទិដ្ឋភា្ក្ុងអង្គវេទិកា

វលាកជំទាេ ៉្ សំអា្ ្តរនូ�អ្ុសសាេរយីជាមយួ រ្ឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ
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សករេមាភា្គណៈករេមាការទាងំ១០ព្រឹទ្ធសភាចូលររួេកិច្ចព�ជនុំនានា

2ឯកឧតតៃម យង៉់ ឆសរេ ព�ធា្គណៈកមមាការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុ៖

-ថផទាក្ុងគណៈកមមាការ ្ិងកិច្ចព�ជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា
ព�ចាភំនូមភិាគទី៨ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ ្ិងផតៃល់វយ�ល់វលើគវព៉ង
វរៀ�ចំវេទិកាវៅវែតតៃមណ្លគិរ ី្ិង្ិ្ិត្យវលើខផ្ការ
ព�តិ�តតៃិសព៉�ឆ្់្២ំ០២០ នាថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ 
វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-រវាងពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំនូមភិាគទី៨ ជាមយួ
្រឹងេទិយាសា្ថ ្សភាកម្ពុជា (PIC) វដើម្ស្ីា��់ទ�ង្ហា ញ 
ស្ី្ី ទិដ្ឋភា្ទនូវៅវលើការខ�ងខចក្េកិា ្ិងទនូទាត់្ េកិា
វៅថ្្កវ់ពកាមជាតិ សព៉�ក់ារវធវាើខផ្ការអភេិឌ្ឍមនូលោ្ឋ ្ 
នាថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការ
ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ថផទាកុ្ងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិ្ិត្យរបាយការណ៍�នូកសរុ�
សកមមាភា្រ�ស់គណៈកមមាការព�ចាឆ្ំ្ ំ្ិងខផ្ការព�តិ�តតៃិ

ឆ្្២ំ០២០ នាថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជុំ
គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម ជា មជដ្ឋ ព�ធា្គណៈកមមាការទី២
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុថផទាក្ុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិភាកសាអំ្ី 
ការវពតៀម្ិ្ិត្យ ្ិងឱ្យវយ�ល់វលើវសចកតៃីពរាងចបា� ់
នាថ្ងៃទី២៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈ-
កមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជាអធិ�តីភា្ក្ុង្ិធីវធវាើ�ទ�ង្ហា ញរ�ស់េទិយាសា្ថ ្
សភាកម្ពុជា (PIC) សតៃី្ី ការសិកសាពសាេពជាេវលើវសចកតៃី
ពរាងចបា�ស់តៃី្ី ហិរញ្ញ េត្ថុ សព៉�ក់ារពគ�ព់គងឆ្្២ំ០២០ 
្ិងវសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការទនូទាត់្ េកិាទនូវៅរ�ស់រដ្ឋ
សព៉�ក់ារពគ�ព់គងឆ្្២ំ០១៨ នាថ្ងៃទី២៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្្ំ
២០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុសតៃី្ី គវព៉ងខ�ងខចកកញ្ច�់្ េកិារ�ស់
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ព រ្ឹទ្ធសភាឆ្្២ំ០២០ នាថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាល
ព�ជំុ្ិវសសព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុជាមយួ្រឹងតំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាំ
វោយឯកឧតតៃមអគ្គ�ណិ្តសភាចារ្យ អូ្ ្័្្ធរេនុ្ីរត្័
ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃី រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងវសដ្ឋកិច្ច ្ិងហិរញ្ញ េត្ថុ 
វដើម្ី្ ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចក្ីពរាងចបា�ស់្ី្ី ហិរញ្ញ េត្ថុ
សព៉�ក់ារពគ�ព់គងឆ្្២ំ០២០ ្ ិងវសចក្ីពរាងចបា�់
ស្ី្ី ការទនូទាត់្ េកិាទនូវៅរ�ស់រដ្ឋសព៉�ក់ារពគ�ព់គងឆ្្ំ
២០១៨ នាថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលសិក្ាសាលា
ខាងវជើង េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម�ណិ្ត រ៉េនុង ឫទ្ធី ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុថផទាក្ុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ ្ិភាកសា
អំ្ ី៖ ១-�នូកសរុ�លទ្ធផលការង្រព�ចាឆ្ំ្២ំ០១៩ ២-
�នូកសរុ�របាយការណ៍ចំណនូ ល-ចំណាយ្េកិាព�ចាឆ្ំ្ំ
២០១៩ ៣-ខផ្ការព�តិ�តតៃិព�ចាឆ្ំ្២ំ០២០ ៤-ខផ្ការ
្េកិាព�ចាឆ្ំ្២ំ០២០ ្ិង៥-�ញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២៣ ខែ
ធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អ្ុញ្្ញ តឱ្យព�ធា្្្្ធនាោរថព្.ស (មណ្ល១) ចនូលជួ�
សំខដងការគួរសម ្ិងខ ល្ាងអំណរគុណ នាថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ 
ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុថផទាក្ុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិ្ិត្យសិកសា
វលើវសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី  ការអ្ុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរា-
ជាណាចពកកម្ពុជាចនូលជាស៉ជិក ថ្កិច្ចព្មវព្ៀងសព៉�់
អ្ុេតតៃ�ទ�្ញ្ញតតៃិថ្អ្ុសញ្្ញ សហព�ជាជាតិ សតៃី្ី ចបា�់
សមពុទ ចុរះថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្្១ំ៩៨២ ទាកទ់ង រ្ឹងការពគ�ព់គង 
្ិងការអភរិក្សផលសតៃុកពតី ល្ា ស់ទីមធ្យម ្ិងផលសតៃុកពតី

ល្ា ស់ទីឆ្ងៃ យ នាថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុ
គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុជាមយួ្រឹងតំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាលដរឹកនាំ
វោយឯកឧតតៃម មវង សាខនុ្ រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងកសិកមមា 
រុក្ាព�៉ញ់ ្ិងវ្សាទ វដើម្ី្ ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចកតៃី
ពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការអ្ុមត័យល់ព្មឱ្យព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា ចនូលជាស៉ជិកថ្កិច្ចព្មវព្ៀងសព៉�ក់ារអ្ុេតតៃ
�ទ�្ញ្ញតតៃិថ្អ្ុសញ្្ញ សហព�ជាជាតិសតៃី្ី ចបា�ស់មុពទ 
ចុរះថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្្១ំ៩៨២ ទាកទ់ង រ្ឹងការពគ�ព់គង ្ិង
ការអភរិក្សផលសតៃុកពតី ល្ា ស់ទីមធ្យម ្ ិងផលសតៃុកពតី ល្ា ស់ទី
ឆ្ងៃ យ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈ-
កមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សនុខ ឥសា្ 
ព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញដរឹកនាំ
កិច្ចព�ជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី២) វដើម្ី្ ិ្ិត្យ
វលើវសចក្ីពរាងចបា�ច់ំ្ួ្៣ គឺ ១-វសចក្ីពរាងចបា�់
ស្ី្ី ហិរញ្ញ េត្ថុសព៉�ក់ារពគ�ព់គងឆ្្២ំ០២០ ២-វសចក្ី
ពរាងចបា�ស់្ី្ី ការទនូទាត់្ េកិាទនូវៅរ�ស់រដ្ឋសព៉�ក់ារ
ពគ�ព់គងឆ្្២ំ០១៨ ៣-វសចក្ីពរាងចបា�ស់្ី្ី េវិសា-
ធ្កមមា៉ពតា៣ ៉ ពតា១៧ ៉ ពតា២០ ៉ ពតា២១ ៉ ពតា
២៧ ៉ពតា២៨ ៉ពតា២៩ ៉ពតា៥៤ ៉ពតា៥៥ ្ិង
៉ពតា៥៩ ថ្ចបា�ស់្ី្ី សហជី្ ខដលពតរូេព�កាសឱ្យវព�ើ
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វោយព្រះរាជពកមវលែ ្ស/រកម/០៥១៦/០០៧ ចុរះ
ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៦ វៅសាលព�ជំុគណៈ-
កមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ទី �ូោ៉សនុ ីព�ធា្គណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-អវញជ ើញដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុថផទាក្ុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ
្ិភាកសាវលើ៖ ១-្ិ្ិត្យរបាយការណ៍សកមមាភា្ការង្រ
គណៈកមមាការព�ចាខំែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ ២-្ិ្ិត្យរបាយ-
ការណ៍សកមមាភា្ការង្រគណៈកមមាការរយៈវ្ល១១ខែ 
ឆ្្២ំ០១៩ ៣-�នូកសរុ�របាយការណ៍សកមមាភា្ការង្រ
អ្តៃរជាតិរយៈវ្ល១១ខែ ឆ្្២ំ០១៩ ៤-្ិ្ិត្យការពរាង
ខផ្ការព�តិ�តតៃិព�ចាឆ្ំ្២ំ០២០ ្ិងទី៥-�ញ្ហា វផ្សងៗ 
នាថ្ងៃទី២៧ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈ-
កមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អវញជ ើញដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុថផទាក្ុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ
្ិភាកសាវលើ៖ ១-�នូកសរ�ុរបាយការណ៍សកមមាភា្ការង្រ
អ្តៃរជាតិឆ្្២ំ០១៩ ២-្ិ្ិត្យ ្ិងសវពមចខផ្ការព�តិ-
�តតៃិព�ចាឆ្ំ្២ំ០២០ ្ិង៣-�ញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ 
ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ទទួលជ�ួ្ិភាកសាការង្រជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម ឈាង 
វនុ្ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៥រដ្ឋសភា វដើម្វីស្ើសំុវោល-
ការណ៍ចំវរារះការចនូលជាស៉ជិក ស៉ជស៉ជិកសភា
អ្តៃរជាតិ International Parliamentarians' Congress (IPC) 
នាថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការ

ទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊នុក 
�៊នុ្មឈឿ្ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៣) វដើម្ី
្ិ្ិត្យ្ិភាកសាវលើ៖ ១-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ហិរញ្ញ េត្ថុ
សព៉�ព់គ�ព់គងឆ្្២ំ០២០ ២-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី 
ការទនូទាត់្ េកិាទនូវៅរ�ស់រដ្ឋសព៉�ព់គ�ព់គងឆ្្២ំ០១៨ 
្ិង ៣-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី េវិសាធ្កមមា៉ពតា៣ ៉ពតា
១៧ ៉ពតា២០ ៉ពតា២១ ៉ពតា២៧ ៉ពតា២៨ ៉ពតា
២៩ ៉ពតា៥៤ ៉ពតា៥៥ ្ិង៉ពតា៥៩ ថ្ចបា�ស់តៃី្ី 
សហជី្ ខដលពតរូេព�កាសឱ្យវព�ើវោយព្រះរាជពកមវលែ៖ 
្ស/រកម/០៥១៦/០០៧ ចុរះថ ង្ៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៦ 
វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា។

2ឯកឧតតៃម រ៉េនុរេ ជរឹរេេ៊នុយ ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្៖

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា ទទួល�្ទាុក
សហព�តិ�តតៃកិារជាមយួ្រឹងសភា្ិយយភាសាបារាងំ
(APF) វដើម្វីពតៀមចនូលរមួកិច្ចព�ជំុវលើកទី៩ ថ្សភាវព�ើ-
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ពបាស់ភាសាបារាងំតំ�្អ់ាសីុ-បាោ សីុហវាិច វៅសាធារណរដ្ឋ
ព�ជា៉្ិតព�ជាធិ�វតយ្យឡាេ នាថ្ងៃទី២ ទី៤ ្ិងថ្ងៃទី
១០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា។

-អ្ុញ្្ញ តឱ្យឯកឧត្ម េ៊នុ្ ម៉្្ី ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៧រដ្ឋសភា ចនូលជួ�សខម្ងការគួរសម ្ិងជនូ្្រក្ុង
ឱកាស�ុណ្យចនូលឆ្្ំ្ មាី ឆ្្សំកល ២០២០ នាថ្ងៃទី១៩ ខែ
ធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុថផទាក្ុងគណៈកមមាការ វដើម្ពីតរួត្ិ្ិត្យ
លទ្ធផលការង្រព�ចាខំែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ នាថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ 
ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា។

2វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុថផទាក្ុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ ្ិង
្ិភាកសាវលើ៖ ១-ការវពតៀម្ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចកតៃីពរាង-
ចបា�រ់�ស់គណៈកមមាការ ្ិង២-�ញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២២ 
ខែេចិ្ិកា  ឆ្្២ំ០១៩  វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៨
ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុថផទាក្ុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ ្ិង
្ិភាកសាវលើ៖ ១-្ិ្ិត្យវលើសំវណើ សំុជួ�រ�ស់តំណាង
សហភា្ការង្រកម្ពុជាសហ្័្ ្ធ-សហជី្ ្ិងស៉គម
វៅក្ុងេស័ិយការង្រក្ុងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  ្ ិង
២-�ញ្ហា វផ្សងៗ នាថ្ងៃទី២៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ វៅ
សាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ជួ�្ិភាកសាការង្រជាមយួ្រឹងតំណាងសហភា្ការង្រ
កម្ពុជា សហ្័្ ្ធសហជី្ ្ិងស៉គមវៅក្ុងេស័ិយការង្រ
ក្ុងព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ 
វៅសាលព�ជុំ្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំនូមភិាគ
ទី៦ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ ្ិង្ិភាកសាវលើ៖ ១-របាយការណ៍សកមមា-
ភា្ ្ិងទិសវៅការង្ររ�ស់ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាំ
ភនូមភិាគទី៦ ២-របាយការណ៍្េកិារ�ស់ពករុមស៉ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំនូមភិាគទី៦ ៣-គវព៉ងចុរះជួ�សំវណរះ-
សំណាលជាមយួពករុមព�រឹកសា�ំុ  សង្ក ត ់ វៅវែតតៃថព្ខេង 
្ិងវែតតៃសាវា យវរៀង  ្ ិង៤-ការង្រវផ្សងៗ  នាថ្ងៃទី២៦ 
ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធ-
សភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុថផទាក្ុងគណៈកមមាការ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ ្ិង
្ិភាកសាវលើវសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី េវិសាធ្កមមា៉ពតា៣ 
៉ពតា១៧ ៉ពតា២០ ៉ពតា២១ ៉ពតា២៧ ៉ពតា២៨ 
៉ពតា២៩ ៉ពតា៥៤ ៉ពតា៥៥ ្ិង៉ពតា៥៩ ថ្ចបា�់
សតៃី្ីសហជី្  ខដលពតរូេព�កាសឱ្យវព�ើវោយព្រះរាជពកម
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វលែ៖ ្ស/រកម/០៥១៦/០០៧ ចុរះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា 
ឆ្្២ំ០១៦ នាថ្ងៃទី២៨ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាល
ព�ជំុគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុអ្្រគណៈកមមាការព រ្ឹទ្ធសភា ជាមយួ រ្ឹង
តំណាងរាជរោ្ឋ ភបិាល ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម អនុិត សមំេង 
រដ្ឋម្រ្ី្ពកសួងការង្រ ្ិង�ណុ្រះ�ណ្ាលេជិាជ ជេីៈ វដើម្ី
្ិ្ិត្យសិកសាវលើវសចក្ីពរាងចបា�ស់្ី្ី េវិសាធ្កមមា៉ពតា៣ 
៉ពតា១៧ ៉ ពតា២០ ៉ ពតា២១ ៉ ពតា ២៧ ៉ ពតា២៨ 
៉ពតា២៩ ៉ពតា៥៤ ៉ពតា៥៥ ្ិង៉ពតា៥៩ ថ្ចបា�់
ស្ី្ី សហជី្  ខដលពតរូេព�កាសឱ្យវព�ើវោយព្រះរាជពកម
វលែ៖ ្ស/រកម/០៥១៦/០០៧ ចុរះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា 
ឆ្្២ំ០១៦ នាថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលព�ជំុ
្ិវសសព រ្ឹទ្ធសភា។ 

-ដរឹកនាកិំច្ចព�ជំុពករុមមតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមយួ្រឹង
សភាសាធារណរដ្ឋសង្គម្ិយមវេៀតណាម វដើម្�ីនូកសរុ�
របាយការណ៍សកមមាភា្ របាយការណ៍្េកិាឆ្្២ំ០១៩ 
្ិងទិសវៅការង្រ�្្ នាថ្ងៃទី៩ ្ិងថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្្ំ

២០១៩ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ ង្ៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម គង់ សាោជ 
ព�ធា្គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញដរឹកនាំ
កិច្ចព�ជំុពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា (ពករុមទី៥) វដើម្ី្ ិ្ិត្យ
្ិភាកសាវលើ៖ ១-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ហិរញ្ញ េត្ថុសព៉�់
ការពគ�ព់គងឆ្្២ំ០២០ ២-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី ការ
ទនូទាត់្ េកិាទនូវៅរ�ស់រដ្ឋសព៉�ក់ារពគ�ព់គងឆ្្២ំ០១៨ 
៣-វសចកតៃីពរាងចបា�ស់តៃី្ី េវិសាធ្កមមា៉ពតា៣ ៉ពតា១៧ 
៉ពតា២០ ៉ពតា២១ ៉ពតា២៧ ៉ពតា២៨ ៉ពតា២៩ 
៉ពតា៥៤ ៉ពតា៥៥ ្ិង៉ពតា៥៩ ថ្ចបា�ស់តៃី្ី សហជី្ 
ខដលពតរូេព�កាសឱ្យវព�ើវោយព្រះរាជពកមវលែ៖ ្ ស/រកម/
០៥១៦/០០៧ ចុរះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្្២ំ០១៦ វៅ
សាលព�ជុំគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម រ៉េរេ �៊នុ្នាង 
ព�ធា្គណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញដរឹកនាំ
កិច្ចព�ជំុពករុមមតិតៃភា្ព រ្ឹទ្ធសភាកម្ពុជា ជាមយួ្រឹងសភាថ្ 
វដើម្ី្ ិ្ិត្យ្ិភាកសាវលើ៖ ១-ផ្ស្វាផសាយអំ្ីតុល្យភា្្េកិា
រ�ស់ពករុម ២-វលើកទិសវៅការង្រឆ្្២ំ០២០ ្ ិង៣-�ញ្ហា
វផ្សងៗ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម មខៀវ រេនុត 
អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាព�ធា្ពករុម
ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំនូមភិាគទី៥ បា្ដរឹកនាកំិច្ចព�ជំុ
ថផទាក្ុងពករុម វដើម្�ីនូកសរុ�លទ្ធផលការង្ររ�ស់ពករុមព�ចាំ
ឆ្្២ំ០១៩ ្ ិងវលើកទិសវៅការង្រឆ្្២ំ០២០ ្ ិង្ិភាកសា
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 ការទទួលរាក្យ�ណរៃរឹ ង

2ក្ុងអំ�ុងខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩វ្រះ ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ទទួលរាក្យ�ណតៃរឹ ងចំ្ ួ្២ករណី វធវាើកំណត�់ង្ហា ញរាក្យ�ណតៃរឹ ង
ចំ្ួ្៨ករណី ទទួលលិែិតវឆលាើយត�អំ្ីការវោរះពសាយ្ីពកសួង សា្ថ �័្ រាក់្ ័្ ្ធចំ្ួ្២ករណី ្ិងវឆលាើយត�វៅ ្៉ច ស់
�ណតៃរឹ ងចំ្ ួ្៨ករណី កំ្ុង្ិ្ិត្យសិកសាចំ្ួ្៣ករណី ព្មទាងំបា្ទទួលឯកសាររាក្យ�ណតៃរឹ ងខដលពកសួង សា្ថ �័្
រាក់្ ័្ ្ធចមលាងជនូ្មកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ជីនូ្ពជា�ចំ្ួ្១ករណី៕

ជុំេញិគវព៉ងវរៀ�ចំវេទិកាវៅវែតតៃតាខកេ វៅសាលព�ជុ ំ
គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា។ 

2នាថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម �៉នុល លរឹរេ 
អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាព�ធា្ពករុម

ស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំនូមភិាគទី៤ បា្អវញជ ើញដរឹកនាំ
កិច្ចព�ជំុថផទាក្ុងពករុម វដើម្ី្ ិ្ិត្យខផ្ការព�តិ�តតៃិព�ចាឆ្ំ្ំ
២០២០ វៅសាលព�ជំុគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា៕

សករេមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា�ំម្ញម�សកករេមាមពរៅព�មទស

2ចា�់្ ីថ្ងៃទី៧  ដល់ថ្ងៃទី១១  ខែធ្នូ  ឆ្្២ំ០១៩ 
ឯកឧតតៃម ជា មជដ្ឋ ព�ធា្គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធសភា 
បា្អវញជ ើញចនូលរមួស្្ិសីទសកលវលាកវលើកទី៧ រ�ស់
ស៉ជិកសភាព�ឆ្ងំ រ្ឹងអំវ ើ្្ុករលួយ (GOPAC) វៅ
ទីពករុងដនូហា ព�វទសកាតា។

2ចា�់្ ីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ 
ឯកឧត្ម រ៉េនុរេ ជរឹរេេ៊នុយ ព�ធា្ ្ិងឯកឧត្ម ម៉្្់ 
មឈឿ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ
ចនូលរមួក្ុងកិច្ចព�ជំុវលើកទី៩ ថ្សភាវព�ើពបាស់ភាសាបារាងំ 

តំ�្អ់ាសីុ-បាោ សីុហវាិច វៅសាធារណរដ្ឋព�ជាធិ�វតយ្យ-
ព�ជា៉្ិតឡាេ ។

2ចា�់្ ីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ 
ឯកឧតតៃម ឈតិ គរឹរេោត អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៥
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួក្ុងកិច្ចព�ជំុពករុមព�រឹកសា
ព�តិ�តតៃិវលើកទី២ ្ិងមហាស្្ិបាតសភាអាសីុ (APA) 
វលើកទី១២ សតៃី្ី តួនាទីកិច្ចសហព�តិ�តតៃកិារ្ហុភាគីក្ុង
ចវំណាម�ណាតៃ សភាអាសីុ វៅទីពករុងAntalya ព�វទស
តួកគី៕
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សករេមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភា�ំម្ញការងារមៅតារេភូរិេភាគទាងំ៨

2នាថ ង្ៃទី១៣-១៤ ្ ិងទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម
យង៉់ ឆសរេ ព�ធា្គណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជា
ព�ធា្ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំនូមភិាគទី៨ បា្
អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្ព�ជា្លរដ្ឋ 
វៅ្មាោរ ពសរុកចិពត�ុរ ី្ិងពករុងពកវចរះ វែតតៃពកវចរះ។

2ឯកឧតតៃម ជា មជដ្ឋ ព�ធា្គណៈកមមាការទី២
ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាព�ធា្ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំនូម-ិ
ភាគទី១ បា្អវញជ ើញ៖

-ជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាសង្ក ត់
្ិងវមភនូម ិថ្សង្ក ត�់រឹងធំ វដើម្ី្ ិ្ិត្យអំ្ី �ញជ ីវឈាមា រះវបារះ-
វឆ្្ត ្ ិងព�ជា្លរដ្ឋខដល៉្សិទ្ធិវបារះវឆ្្ត ្ ិងបា្
អវញជ ើញ្ិ្ិត្យទីតាងំជីកអណតៃនូ ងក្ុងេទិយាល័យ�រឹងធំ វៅ
សង្ក ត�់រឹងធំ ែណ្កំ�នូល រាជធា្ីភ្វំ្ញ នាថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ
ឆ្្២ំ០១៩។

-សួរសុែទុក្ភរយិវលាក មចង សងាហា រ អ្កវ�ើក�រ ទ្ា ល់
�នាទា �់្ ីសព៉លកនូ្ វៅគលាី្ិកកបាល្្ល់ រាជធា្ីភ្វំ្ញ
នាថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម�ណិ្ត រ៉េនុង ឫទ្ធី ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖   

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្កមមាករ វៅភ្-ំ
ខស្ដី ពសរុកសំវរាងទង វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ នាថ្ងៃទី២៨ ្ ិងថ្ងៃ
ទី២៩ ខែេចិ្ិកា ្ ិងថ្ងៃទី៧ ទី៨ ទី១៣ ទី១៤ ទី១៥ ទី១៧
ទី១៩ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្កមមាករ វៅ�ុំ-

ខកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ វែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី៣០ ខែ
េចិ្ិកា ្ិងថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ចុរះ្ិ្ិត្យវមើលសកមមាភា្ដវំណើ រការសាងសងផ់លានូេ
វល្ឿ្វលឿ្ភ្វំ្ញ-វែតតៃព្រះសីហ្ុ ខដលពតរូេឆលាងកាត់
ចំការវរៅស៊នូ ចំការដនូងវព�ង ចំការវពមច ្ ិងចំការវឈើហនូ�ខផលា
វៅ�ំុខកេផុស ពសរុកសទារឹងហាេ វែតតៃព្រះសីហ្ុ នាថ្ងៃទី៣០
ខែេចិ្ិកា ្ិងថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2នាថ ង្ៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សនុខ ឥសា្
ព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តី-
ភា្ក្ុង្ិធីមទីទាិញអ�អរសាទរែួ�អ្ុសសាេរយីវ៍លើកទី៤១ 
ទិវាកំវណើ តរណសិរ្សសាមគ្គអីភេិឌ្ឍ្៍៉ តុភនូមកិម្ពុជា វៅ�ុំ
ថព្វស្ៀត ពសរុករារាងំ វែតតៃថព្ខេង។ 

2នាថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វលាកជំទាេ ទី �ូោ៉សនុី
ព�ធា្គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ�
សំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្ពករុមព�រឹកសាពសរុក ្ិង
វម�ំុសរុ�ចំ្ួ្១១នាក ់វដើម្ី្ ិភាកសាអំ្ី កមមាេធិីគវព៉ង
ចុរះ្ិ្ិត្យ ្ិង្យាបាលជំងឺជនូ្ដល់�ង�្នូ្ព�ជា្លរដ្ឋវៅ
តាមភនូម ិ�ំុ ថ្ពសរុក្ញាឮ វៅសាលាពសរុក្ញាឮ  វែតតៃ
កណាតៃ ល។ 

2នាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធ-
សភាព�ចាភំនូមភិាគទី២ បា្អវញជ ើញចនូលរមួព�ជំុ្ិភាកសា
ការង្រជាមយួ្រឹងអាជាញា ធរវែតតៃ ពករុមព�រឹកសាវែតតៃ ពសរុក �ុំ 
វដើម្ី្ ិ្ិត្យរបាយការណ៍សកមមាភា្ ខដលបា្អ្ុេតតៃក្លាង
មក ្ិងវលើកទិសវៅការង្រអ្ុេតតៃ�្តៃ វដើម្ី្ ពងរឹងការ
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អ្ុេតតៃតួនាទី ភារកិច្ចរ�ស់អាជាញា ធរពគ�លំ់ោ�ថ្់្ក ់វៅវែតតៃ
ត ន្ូង�មាុ ំ។

2ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា
ព�ចាភំនូមភិាគទី២ បា្អវញជ ើញចនូលរមួជាកិតតៃយិសក្ុង្ិធី
សវ ្៉ព ធ ្ ិងព�គល់-ទទួលផសារគំរនូព្ំខដ្កម្ពុជា (ផសារោរ)
វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវត-
វជា េ៊នុ្ ឆស្ នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា
្ិងឯកឧតតៃមឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្សាធារណរដ្ឋសង្គម
្ិយមវេៀតណាម វៅភនូមកិវណាតៃ ល �ុោំរ ពសរុកវមមត ់
វែតតៃត ន្ូង�មាុ ំ។

2នាថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម រេ៉នុរេ 
ជរឹរេេ៊នុយ ព�ធា្គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញចុរះជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិង្ិ្ិត្យសាលាសង្ក ត់
ពតរាងំពកសំាងខដលកសាង្មាី វៅែណ្វរាធិ៍ខស្ជយ័
រាជធា្ីភ្វំ្ញ។ 

2វលាកជំទាេ ម្្ សអំា្ ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ជាគណៈអធិ�តីក្ុងស្្ិបាត�នូកសរុ�ការង្ររ�ស់
គណៈកមមាការស៉គមនារកីម្ពុជា វដើម្សី្តៃិភា្ ្ ិងអភ-ិ
េឌ្ឍ្ ៍វែតតៃរត្គិរពី�ចាឆ្ំ្២ំ០១៩ ្ិងទិសវៅឆ្្២ំ០២០

វៅសាលព�ជុំសាលាវែតតៃរត្គិរ ីនាថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្្ំ
២០១៩។

-ជាគណៈអធិ�តីក្ុងស្ិ្បាត�នូកសរុ�ការង្ររ�ស់
គណៈកមមាការស៉គមនារកីម្ពុជា វដើម្សី្តៃិភា្ ្ិងអភ-ិ
េឌ្ឍ្ ៍វែតតៃឧតតៃរ៉្ជយ័ព�ចាឆ្ំ្២ំ០១៩ ្ិងទិសវៅឆ្្ំ
២០២០ វៅសាលព�ជុំសាលាវែតតៃឧតតៃរ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី
១៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ វលាកជំទាេ ម្្ 
សអំា្ ព�ធា្ ្ិងវលាកជំទាេ រេនុំ សណារៃ � ់វលខាធិការ
គណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួក្ុង្ិធី
ោវំដើមវឈើ ្ិងវបារះជំរ ំវដើម្កីាររារអភរិក្សធ្ធា្ធមមា-
ជាតិ វៅជំរសំ៉គមវទសចរណ៍ទរឹកធាលា កខ់ពសអំ្ិល វៅ
�ុំកតៃុលខស្ជយ័ ពសរុកទរឹកផុស វែតតៃកំ្ងឆ្់្ងំ។

2ឯកឧតតៃម រេ៉រេ �៊នុ្នាង ព�ធា្គណៈកមមាការ
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ទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖ 
-ជាអធិ�តីភា្ក្ុងទិវាែួ�អ្ុសសាេរយីវ៍លើកទី៤១ 

ថ្ងៃ�វងកើតរណសិរ្សសាមគ្គអីភេិឌ្ឍ្៍៉ តុភនូមកិម្ពុជា (២ ធ្នូ 
១៩៧៨-២ ធ្នូ ២០១៩) វៅពសរុកកណាតៃ លសទារឹង វែតតៃ
កណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ចុរះសួរសុែទុក្ព�ជា្លរដ្ឋចាស់ជរា ្ិងអ្កជំងឺចំ្ួ្
៦ពគរួសារ ព្មទាងំចុរះ្ិ្ិត្យការោ្ឋ ្ជួសជុលផលានូេចំ្ួ្៣
ខែ្ស វៅភនូមតិា�រឹក �ុពំតរាងំខេង ពសរុកកណាតៃ លសទារឹង វែតតៃ
កណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម មខៀវ រេនុត អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ជ�ួសំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្ព�ជា្លរដ្ឋវៅ
�ំុតាវភម ពសរុកពតាកំក ់វែតតៃតាខកេ នាថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្្ំ
២០១៩។

-ជ�ួសំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្ព�ជា្លរដ្ឋវៅ
វែតតៃកំ្ត នាថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។ 

2នាថ្ងៃទី២៤ ្ិងថ្ងៃទី២៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ 
ឯកឧតតៃម ឈួ្  មេង អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី២ព រ្ឹទ្ធ-
សភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួព�ជំុការង្រ វដើម្ពីតរួត្ិ្ិត្យ
ការង្រក្លាងមក ្ ិងវលើកទិសវៅខែ�នាទា � ់វៅវែតតៃថព្-
ខេង។

2នាថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃមសា្រសតៃចារ្យ-
�ណិ្ត ចា្់ ណាមរត៉ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងឯកឧតតៃម ណា ំទនុ ំវលខាធិការគណៈកមមាការ
ទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាល ្ិងសួរ-
សុែទុក្ឯកឧតតៃម យរឹរេ មសត អតីតស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា 

ខដលកំ្ ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅវគហោ្ឋ ្ក្ុងវែតតៃ
ថ�ោលិ្។

2នាថ្ងៃទី៣០ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម �៉នុល
លរឹរេ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ
ជាអធ�ិតីក្ុង្ិធីមទិទាញីអ�អរសាទរែួ�អ្ុសសាេរយីវ៍លើក
ទី៤១ ទិវាកវំណើ តរណសិរ្សសាមគ្គអីភេិឌ្ឍ្៍៉ តុភនូមកិម្ពុជា
វៅពសរុកោស់ពក� វែតតៃបាតដំ់�ង។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម �៉នុល លរឹរេ 
អ្ុព�ធា្ ឯកឧតតៃម អ្ ស៊នុំ វលខាធិការ ្ិងឯកឧតតៃម 
សត ណាឌ ីស៉ជិកគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញចនូលរមួក្ុង្ិធីសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងថ្្ក់
ដរឹកនាវំែតតៃបាតដំ់�ង ក្ុងវោល�ំណងវដើម្ជីំរុញ ្ិងវលើក
កម្ពស់ការផ្ល់វសវារដ្ឋបាល ការង្រអពតា្ុកនូលោ្ឋ ្ ការ
ខកតពមរូេអក្រាេរិុទ្ធក្ុងអពតា្ុកនូលោ្ឋ ្ មនូល្ិធិអភេិឌ្ឍ្៍
�ុំ សង្ក ត ់្ិងការអ្ុេតតៃវោល្វយបាយភនូម ិ�ុំ៉្
សុេត្ថិភា្ វៅវែតតៃបាតដ់�ំង។

2នាថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឈតិ 
គរឹរេោត អ្ុព�ធា្ ្ ិងឯកឧតតៃម ឆ្យ វណាណា  វលខា
ធិការគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម ជរឹរេ លាវ 
ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួ
សិក្ាសាលាសតៃី្ី “ការ�្រញ្ជ �ការយល់ដរឹង ្ិង�វងកើតយ្តៃ-
ការការរារ ្ ិងពគ�ព់គងជំងឺមិ្ ឆលាង” វៅវែតតៃកំ្ងច់ាម។ 

2នាថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឈតិ 
គរឹរេោត អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុ 
វៅពសរុកវការះសនូទិ្  វែតតៃកំ្ ងច់ាម។
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2នាថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អាយ ខ្ 
អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួ
ជាគណៈអធិ�តីក្ុង្ិធីមទីទាញិអ�អរសាទរែួ�អ្ុសសា-
េរយីវលើកទី៤១ ទិវាកំវណើ តរណសិរ្សសាមគ្គអីភេិឌ្ឍ្៍៉ តុ-
ភនូមកិម្ពុជា វៅេតតៃគីរវីតវជា (វៅេតតៃកនូ្កុក) វៅ�ុំវការះ-
វសតៃច ពសរុកគីរសីាគរ វែតតៃវការះកុង។ 

2ឯកឧត្ម ម៉្្់ មឈឿ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមា-
ការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖   

-ចនូលរមួព�ជំុជាមយួ្រឹងព�ធា្ភនូមទិាងំ១៣ វដើម្ី្ ិ្ិត្យ
លទ្ធផលការង្រខែេចិ្ិកា ្ ិងទិសវៅការង្រខែធ្នូ វៅសាលា
សង្ក តទ់រឹកល្កទី់២ ែណ្ទួលវោក រាជធា្ីភ្វំ្ញ នាថ្ងៃ
ទី៧ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ចនូលរមួព�ជំុជាមយួ្រឹងស៉គមម្ុស្សចាស់ វៅសង្ក ត់
ទរឹកល្កទី់២ ែណ្ទួលវោក រាជធា្ីភ្វំ្ញ វដើម្វីាយ-
តថមលាវលើសកមមាភា្នាឆ្្កំ្លាងមក ្ ិងទទួលយក ន្ូេសំណនូ ម-
្រជាអាទិភា្ស៉គមសព៉��់្តៃវៅឆ្្២ំ០២០ ្ ិងរមួ
សហការោ្្ិ្ិត្យលទ្ធភា្វោរះពសាយជនូ្ឱ្យបា្សម-
ពស� នាថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ចនូលរមួព�ជំុជាមយួ្រឹងវៅសង្ក តទ់ាងំ១០ វៅែណ្

ទួលវោក រាជធា្ីភ្វំ្ញ ្ិ្ិត្យលទ្ធផលការង្រក្ុងខែធ្នូ 
ឆ្្២ំ០១៩ ្ិងវលើកទិសវៅសព៉�ខ់ែមករា ឆ្្២ំ០២០ 
នាថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2ឯកឧតតៃម ពបាក់ ចមំរ ើ្  អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិង្ិភាកសាការង្រជាមយួ្រឹង
ពករុមព�រឹកសា�ំុ វមភនូម ិ្ គរបាល�ោុសតៃិ៍រដ្ឋបាល ព�ជាការរារ 
ក្ុង�ំុដំណាកអ់ំ្ ិល ពសរុកអង្គស្ួល វែតតៃកណាតៃ ល អំ្ី
ខផ្ការជួយ�ជួសជុលផលានូេ ស្ារព�ឡាយ ្ិងវរៀ�ចំព�្័្ ្ធ
លនូ�ងហានូរទរឹកក្ុង�ុំ នាថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ចនូលរមួក្ុង្ិធីអ�អរសាទរែួ�អ្ុសសាេរយីវ៍លើកទី៤១
ទិវាកវំណើ តរណសិរ្សសាមគ្គីអភេិឌ្ឍ្៍៉ តុភនូមកិម្ពុជា ២ធ្នូ
១៩៧៨-២ធ្នូ២០១៩ ខដលពបារ ្្ធវ�ើងវៅេតតៃភនូមិ្ មាី �ំុ
ខ�កចា្ ពសរុកអង្គស្ួល វែតតៃកណាតៃ ល នាថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្្ំ
២០១៩។

-ចនូលរមួជាគណៈអធិ�តីក្ុង្ិធីសវ ្៉ព ធពសរះទរឹក ្ិង
ជ�ួសំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្នាយទាហា្ នាយទា-
ហា្រង ្លទាហា្ ្ិងពករុមពគរួសារកងទ័្  ខដលព�ចាំ
ការវៅត�ំ្ព់បាសាទតាពក�ីចំ្ួ្២៥០នាក ់វៅ�ុំវោក-
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ែ្ពស់ ពសរុក�នាទា យអំ្ិល វែតតៃឧតតៃរ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី១៣ 
ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

 2នាថ្ងៃទី៤ ្ ិងថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 
ឆេរេ ខ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី១០ព្រឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសាវែតតៃ
ពករុមព�រឹកសាពសរុក ពករុមព�រឹកសា�ុំ ្ិងម្រ្តៃីចនូល្ិេតតៃ្ ៍វៅ
វែតតៃកំ្ងស់្ពឺ។

2ឯកឧតតៃម ណា ំទនុ ំវលខាធិការគណៈកមមាការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ជ�ួសំវណរះសំណាលជាពករុមព�រឹកសា�ំុ ្ិងព�ជា្ល-
រដ្ឋវៅពសរុក�រវេល ពសរុក្មាវោល ្ ិងពករុងបាតដំ់�ង វែតតៃ
បាតដ់ំ�ង នាថ្ងៃទី៤-៥ ្ ិងទី១៩-២០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-វោរ្េញិាណក្្្ធស្ ឯកឧតតៃម យរឹរេ មសត ទពី�រឹកសា
សវមតៃចព�ធា្ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងជាអតីតស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភា 
្ីតិកាលទី៣ ខដលបា្ទទួលមរណភា្ក្ុងជនាមា យុ៦៩
ឆ្្ ំវៅភនូមវិកាងៃ ក �ុំសទារឹងកាច ់ពសរុកសាលាវពរៅ វែតតៃថ�ោលិ្ 
នាថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ណា ំទនុ ំ
វលខាធិការគណៈកមមាការទី១ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម អ៊នុក
គង ់ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦ព រ្ឹទ្ធសភាបា្ជ�ួសំវណរះ-
សំណាលជាមយួ្រឹងថ្្កដ់រឹកនាវំែតតៃបាតដ់ំ�ង វដើម្ី្ ិភាកសា
ការង្រ ្ិងជួយ�ជំរុញវលើកកម្ពស់ការផតៃល់វសវារដ្ឋបាល
ការង្រអពតា្ុកនូលោ្ឋ ្ ការខកតពមរូេអក្រាេរិុទ្ធក្ុងអពតា-
្ុកនូលោ្ឋ ្ មនូល្ិធិអភេិឌ្ឍ្�ុ៍ំ-សង្ក ត ់្ ិងការអ្ុេតតៃ
វោល្វយបាយភនូម-ិ�ំុ ៉ ្សុេត្ថិភា្ វៅសាលាវែតតៃ
បាតដ់ំ�ង ។

2នាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វលាកជំទាេ កង 
មៅរធ៍្ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ពករុមព�រឹកសា
�ុំ ្ ិងព�ជា្លរដ្ឋ ព្មទាងំបា្្ិ្ិត្យវមើលសមទិ្ធផល
ពសរះទរឹកទាងំ១០កខ្លាង ខដលពករុមស៉ជិកព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាំ
ភនូមភិាគទី៥ សហការជាមយួ្រឹងឯកឧតតៃម�ណិ្ត រេ៉នុង ឫទ្ធី

ព�ធា្គណៈកមមាការទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា ជីក សាតៃ រ ក្ុងវែតតៃកំ្ ត
ចំ្ួ្៨កខ ល្ាង វែតតៃតាខកេចំ្ ួ្១កខ្លាង ្ ិងវែតតៃខក�ចំ្ួ្១
កខ្លាង នាវដើមឆ្្២ំ០១៩ ក្លាងមក។                             

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ្ 
ស៊នុ ំវលខាធិការគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ
ជួ�្ិភាកសាការង្រជាមយួ្រឹងអភបិាលពសរុកព្រះវ្ពតព្រះ 
វដើម្វីរៀ�ចំ្ិធីមទីទាិញអ�អរសាទរែួ�អ្ុសសាេរយីវ៍លើក
ទី៤១ ទិវាកវំណើ តរណសិរ្សសាមគ្គអីភេិឌ្ឍ្៍៉ តុភនូមកិម្ពុជា
វៅពសរុកព្រះវ្ពតព្រះ វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័ ។

2ឯកឧតតៃម អ្ ស៊នុំ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៤
ព រ្ឹទ្ធសភា ្ ិងឯកឧត្ម មឈើយ ចា្់ណា វលខាធិការ
គណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួក្ុង្ិធី
មទីទាិញអ�អរសាទរែួ�អ្ុសសាេរយីវ៍លើកទី៤១ ទិវាកវំណើ ត
រណសិរ្សសាមគ្គអីភេិឌ្ឍ្៍៉ តុភនូមកិម្ពុជា វៅវែតតៃ�នាទា យ-
៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២២ ខែេចិ្ិកា ្ិងថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩
ឯកឧតតៃម ឆ្យ វណាណា  វលខាធិការគណៈកមមាការទី៥
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ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិងឯកឧតតៃម ឡា្់ ែ្ វលខាធិការគណៈ-
កមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជ�ួសំវណរះ សំណាល
្ិងសួរសុែទុក្�ង�្នូ្ព�ជា្លរដ្ឋ កងក ល៉ា ងំការរារភនូម-ិ
�ុំ ស៉ជិកពករុមព�រឹកសា�ំុ ្ិងវលាកនាយកសាលា វលាក-
ពគរូ អ្កពគរូ សិសសា្ុសិស្ស វៅេទិយាល័យ ោ៉ អាហាទហាជជី-
ហវាិកពគី �ំុជំ្ីក ពសរុកពករូចឆ្មា រ ្ ិងពសរុកត ន្ូង�មាុ ំវែតតៃត ន្ូង-
�មាុ ំ។

2នាថ្ងៃទី៣០ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧត្ម មឈើយ
ចា្់ណា វលខាធិការគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញចនូលរមួ្ិធីអ�អរសាទរវ�ើកការព�កួតកីឡាបាល់-
ទាត ់FUTSAL វពជើសវរ ើសវជើងឯករា្រង្វា ្ ់រដ្ឋបាលវែតតៃ
�នាទា យ៉្ជយ័ វៅតារាងបាល់ទាតវ់អកនូស្ព័ត វៅសង្ក ត់
ព្រះ្នាលា  ពករុងសិរវីសាភណ័ វែតតៃ�នាទា យ៉្ជយ័។

2នាថ្ងៃទី១៤-១៥ ្ិងថ្ងៃទី២៥-៣០ ខែេចិ្ិកា ឆ្្ំ
២០១៩ ឯកឧតតៃម ថនុង ច្់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹង
ពករុមព�រឹកសា�ំុ ្ិងព�ជា្លរដ្ឋ វៅពសរុក�ុទុមសាគរ ពសរុក
មណ្លសី ោ៉  ្ិងពករុងវែមរភនូមិ្ ទា វែតតៃវការះកុង។

2ឯកឧតតៃម ជរឹរេ លាវ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-នាយំក�ច្ចយ័វៅចនូលរមួក្ុង្ិធី�ុណ្យស្ វលាក គង់
ថ ូស៉ជិកពករុមព�រឹកសាពសរុកវជើងថព្ ខដលបា្ទទួល
មរណភា្ វៅវគហោ្ឋ ្ថ្ស្ក្ុងវែតតៃកំ្ងច់ាម នា
ថ្ងៃទី២៣ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩។

-ចនូលរមួក្ុង្ិធី�ុណ្យស្វលាក ហាក់ រេ៉នុ្ ស៉ជិក
ពករុមព�រឹកសាវែតតៃកំ្ងច់ាម ខដលបា្ទទួលមរណភា្ វៅ
វគហោ្ឋ ្ថ្ស្ក្ុងវែតតៃកំ្ ងច់ាម នាថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្្ំ
២០១៩។ 

2ឯកឧតតៃម ល ីសារ ីស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖   

-ជួ�សំវណរះសំណាល សួរសុែទុក្ ព្មទាងំបា្នាំ
យកមោនូតនូកង�់ីចំ្ ួ្១១វពគឿង ខចកជនូ្ព�ជា្លរដ្ធ វៅ

ភនូមិ៉ ោ កពបាង្គ �ុំកំ្ងវ់ពគៀង ពសរុកទរឹកឈនូ វែតតៃកំ្ត នា
ថ្ងៃទី២៩ ខែេចិ្ិកា ្ិងថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។ 

-ជ�ួសំវណរះសំណាល ្ិងសួរសុែទុក្្លរដ្ធ វៅភនូមិ
ថពស សង្ក តវ់ពតើយវការះ ពករុងកំ្ត នាថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្្ំ
២០១៩។

-សួរសុែទុក្វលាក ល ីសាមរេត ស៉ជិកពករុមព�រឹកសា
ពសរុកទរឹកឈនូ ខដលកំ្ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅវគហោ្ឋ ្
នាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ចនូលរមួជាគណៈអធិ�តីក្ុងអង្គព�ជំុ្ិភាកសាសតៃី្ី ការ
ព��ងសនូពតគម្ពរីអាល់គួរអា្ ខដល៉្ស៉ជិកចនូលរមួ
ចំ្ ួ្១២៣នាក ់ថ្្កដ់រឹកនាសំាសនាឥសាលា ម អុី៉វំែតតៃ ពករុង 
ពសរុក ្ ិងតាមេហិារក្ុងវែតតៃផងខដរ វៅទស្ីាកក់ារគណៈ-
អុី៉ ំវៅភនូមកិំ្ងខ់កស �ំុពតរាងំសខងក ពសរុកទរឹកឈនូ វែតតៃ
កំ្ ត នាថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ 
ឯកឧតតៃម ពចរឹង គរឹរេពស៊ា្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញរមួដំវណើ រទស្ស្កិច្ចសិកសា ្ិង
ពតរួត្ិ្ិត្យខដ្រដ្ឋបាល ្ ិងគវព៉ងអភរិក្សតំ�្ក់ាររារ
ធមមាជាតិ ក្ុងខដ្ជពមកសតវាថព្ ថព្�ង ់ដរឹកនាវំោយ
ឯកឧតតៃម សាយ សអំាល ់រដ្ឋម្រ្តៃីពកសួង�រសិា្ថ ្ វៅ
វែតតៃកំ្ងធ់ំ។

2នាថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សត ណាឌ ី
ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួ
ជាគណៈអធិ�តីក្ុង្ិធីមទិទាញីអ�អរសាទរែួ�អ្ុសសា-
េរយីវ៍លើកទី៤១ ទិវាកំវណើ តរណសិរ្សសាមគ្គីអភេិឌ្ឍ្៍៉ តុ-
ភនូមកិម្ពុជា វៅវែតតៃវសៀមរា�។

2នាថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វលាកជំទាេ ឃួ្  
ឃន្ុ ឌី ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ
ជាអធ�ិតីភា្ក្ុង្ិធីសវ ្៉ព ធោកឱ់្យវព�ើពបាស់ ន្ូេអោរ
ការយិល័យធមមាការ វៅពសរុកកំ្ ងស់ាវា យ វែតតៃកំ្ងធ់ំ។

2ឯកឧតតៃម អ៊នុក គង់ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៦
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖   

-្ិ្ិត្យអោរសិកសាចំ្ួ្១ែង្ កម្ពស់៣ជា្ ់ខដលជា
អំវណាយដថ៏ ល្ាថ្លា សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា េ៊នុ្ 
ឆស្ នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅេទិយា-
ល័យសំ�នូត �ំុតាសាញ ពសរុកសំ�នូត វែតតៃបាតដំ់�ង នា
ថ្ងៃទី៣០ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩។ 

-្ិ្ិត្យការជួសជុល ្ិងសាតៃ រវ�ើងេញិផលានូេ្្ល់ ្ិងសា្ព ្
ខដលពតរូេបា្ែនូចខាតវោយសារជំ្ ្ទ់រឹកវភលាៀងក្ុងរដនូេ
េសសាក្លាងវៅ វៅ�ុំតាវតាក ពសរុកសំ�នូត វែតតៃបាតដ់ំ�ង 
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នាថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។
-ចនូលរមួជាគណៈអធិ�តីក្ុង្ិធីមទិទាញីអ�អរសាទរែួ�

អ្ុសសាេរយីវ៍លើកទី៤១ ទិវាកំវណើ តរណសិរ្សសាមគ្គអីភ-ិ
េឌ្ឍ្៍៉ តុភនូមកិម្ពុជា វៅេតតៃតាសាញ្មាី �ុំតាសាញ ពសរុក
សំ�នូត វែតតៃបាតដំ់�ង នាថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។ 

-ចុរះសួរសុែទុក្ឯកឧតតៃម ព�ង សនុធី នាយវសនាធិការ-
រងវយធភនូមភិាគទី៥ ខដលកំ្ ុងសព៉ក្យាបាលជំងឺ វៅ
ម្ទារីវ្ទ្យវយធភនូមភិាគទី៥ (វ្ទ្យ្្ីរ) ពករុងបាតដ់ំ�ង 
វែតតៃបាតដំ់�ង នាថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១៤ ្ ិងថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧត្ម
សនុខ ោត ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញជួ�សំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងអាជាញា ធរពករុមព�រឹ-
កសា�ំុ វសមាៀ្�ុំ ្ិងវម�ោុស្ិ៍ វៅវែតតៃថព្ខេង។

2ឯកឧត្ម មៅ ែ្ ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៧
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖    

-ចនូលរមួក្ុង្ិធីវ�ើកការោ្ឋ ្សាងសងផ់លានូេ១ខែ្ស ព�ខេង
ជាង៣.០០០ខមោពត វៅ�ំុចុងកាល់ ពសរុកចុងកាល់ វែតតៃ
ឧត្រ៉្ជយ័ នាថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ជ�ួសំវណរះសំណាលជាមយួ្រឹងពករុមព�រឹកសា�ំុវជើង-
វទៀ្ ្គរបាល�ោុស្ិ៍ ព�ជាការរារ�ំុ ចំ្ ួ្១៤នាក ់វៅ
សាលា�ុំវជើងវទៀ្ ពសរុកចុងកាល់ វែតតៃឧត្រ៉្ជយ័ នា

ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។
2នាថ្ងៃទី២៤ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម មទ្

យនុទ្ធី ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ
វោរ្េញិ្្ញ ណក្្្ធ ្ិងចនូលរមួរខំលកទុក្ជាមយួ្រឹងពករុម
ពគរួសារស្វលាកពសី អ៊នុំ សនុវីមរេង ស៉ជិកាពករុមព�រឹកសា
ពសរុកដំណាកច់វង្ើរ វែតតៃខក� ខដលបា្ទទួលមរណភា្
វោយវរាោរាធ វៅវគហោ្ឋ ្ស្ក្ុងភនូមចិំការវចក �ុំ
្ងទរឹក ពសរុកដំណាកច់វង្ើរ វែតតៃខក�។

2ឯកឧតតៃម សាយ �ូរ ិ្  ស៉ជិកគណៈកមមាការទី៨
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ចនូលរមួក្ុង្ិធីសវ ្៉ព ធអោរសិកសាខដលជាអំវណាយ
រ�ស់ស�្ុរសជ្ជ�ោុ្ តាមរយៈអង្គការ School Aid Japan 
វៅសាលា�ឋមសិកសាកបាលដំរ ី �ុំពតរាងំ្លាុង ពសរុក្ញា-
ខពកក វែត្ត ន្ូង�មាុ ំនាថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្្ ំ២០១៩។

-ចនូលរមួក្ុង្ិធីសំវណរះសំណាល ្ ិងសួរសុែទុក្ព�ជា-
្លរដ្ឋ វៅពសរុក្ញាខពកក វែត្ត ន្ូង�មាុ ំ នាថ្ងៃទី១៥ ្ ិង
ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្្ ំ២០១៩។

2នាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម សួ្  ល្់
ស៉ជិកគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជា
អធិ�តីភា្ក្ុងកិច្ចព�ជំុ�នូកសរុ�លទ្ធផលការង្ររ�ស់
អាជាញា ធរពសរុកអង្គរធំឆ្្២ំ០១៩ ្ ិងវលើកទិសវៅការង្រ
អ្ុេតតៃ�្តៃ វៅពសរុកអង្គរធំ វែតតៃវសៀមរា�។

2នាថ្ងៃទី២៩ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ វលាកជំទាេ ឯរេ
ផលារេនុ្ី ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី១០ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញជាអធ�ិតីភា្ក្ុងវេទិកាសាធារណៈសតៃី្ី  ការពតរួត
្ិ្ិត្យ ្ ិងោពំទការអ្ុេតតៃកមមាេធិី្វយបាយ ្ ិងយុទ្ធសា្រសតៃ
ចតុវកាណដំណាកក់ាលទី៤ រ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា
វោយ៉្ការចនូលរមួ្ីសំណាកព់ករុមព�រឹកសាពសរុកពបាសាទ
បាគង តំណាងម្ទារីនានា វម�ំុ វមភនូមចិំ្ួ្៤៥៩នាក ់វៅ
េតតៃរកា �ុំ៉្ជយ័ ពសរុកពបាសាទបាគង វែតតៃវសៀមរា�៕
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សករេមាភា្សម្ជិកព្រឹទ្ធសភាចូលររួេក្នុង្ិធីមផសេងៗ

2នាថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉ជិកា
ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ ួ្៦រនូ� បា្អវញជ ើញចនូលរមួជាកិតតៃិយសក្ុង
ស្្ិបាត�នូកសរុ�ការង្រអ្ុេតតៃខផ្ការយុទ្ធសា្រសតៃជាតិ
សតៃី្ី ្ិការភា្២០១៩-២០២៣ ព្មទាងំទិវាជ្៉្
្ិការភា្កម្ពុជាវលើកទី២១ ្ិងអ្តៃរជាតិវលើកទី៣៧ វពកាម
អធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា 
េ៊នុ្ ឆស្ នាយករដ្ឋម្រ ត្ៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា  
្ិងជាព�ធា្កិតតៃិយសពករុមព�រឹកសាសកមមាភា្ជ្្ិការ ្ិង
សវមតៃចកិតតៃិព រ្ឹទ្ធ�ណិ្ត �៊នុ្ ោ៉្ី េ៊នុ្ ឆស្ ព�ធា្
កាកបាទពកហមកម្ពុជា វៅសាលមវហាពស្វការះវ្ពជ។

2នាថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉ជិកា
ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្១១រនូ� បា្អវញជ ើញចនូលរមួជាកិតតៃិយសក្ុង
ទិវាជាតិព�ឆ្ងំអវំ ើ្ជួញដនូរម្ុស្ស១២ធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វលើកទី
១៣ វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវម្ចពកឡាវហាម 
ស មខង ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្ី្ រដ្ឋម្រ្ី្ពកសួងមហាថផទា វៅ
សាលមវហាពស្វការះវ្ពជ រាជធា្ីភ្វំ្ញ។

2នាថ ង្ៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉ជិកា
ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្១១រនូ� បា្អវញជ ើញចនូលរមួជាកិតតៃិយសក្ុង
្ិធីផ្ស្វាផសាយ ្ិងោកឱ់្យអ្ុេតតៃអ្ុពករឹត្យស្ី្ី មុែង្រ ្ិង
រចនាសម្ព័្ ្ធរដ្ឋបាល ពករុង ពសរុក ែណ្ ្ិងអ្ុពករឹត្យស្ី្ី
ការព�គល់មុែង្រពគ�ព់គង ្ិងផ្ល់វសវាសុខាភបិាល វៅ
ឱ្យរដ្ឋបាលរាជធា្ី វែតតៃ វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់
សវម្ចពកឡាវហាម ស មខង ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្្ី រដ្ឋម្រ្ី្
ពកសួងមហាថផទា វៅសាលព�ជំុពកសួងមហាថផទា។ 

2នាថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉ជិកា
ព រ្ឹទ្ធសភាចំ្ួ្១៣រនូ� បា្អវញជ ើញចនូលរមួជាកិតតៃយិសក្ុង
្ិធីតាងំវសៀេវៅ ្ិងសិក្ាសាលាស្ី្ី “ដវំណើ រវឆ្្ព រះវៅ
មុែថ្ចំណងមតិតៃភា្កម្ពុជា-ឥណ្នូ វ្សីុែួ�វលើកទី៦០” 
វៅអោរេឌ្ឍ្ៈ រាជធា្ីភ្វំ្ញ។

2នាថ្ងៃទី២១-២២ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ពករុមស៉ជិក
ព រ្ឹទ្ធសភាព�ចាភំនូមភិាគទី៥ ្ិងស៉ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធ-
សភាចំ្ួ្១០រនូ� បា្អវញជ ើញចនូលរមួជាកិតតៃិយសក្ុង្ិធី
វ�ើកជាផលានូេការ្ិធី�ុណ្យសមុពទវលើកទី៨ ជុំទី២ ឆ្្២ំ០១៩ 
វពកាមអធិ�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនា-
�តីវតវជា េ៊នុ្ ឆស្ នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីថ្ព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា ្ិងសវមតៃចកិតតៃិព រ្ឹទ្ធ�ណិ្ត វៅ�រវិេណ្ហុកី�ោ្ឋ ្ 
វែតតៃកំ្ត។  

2ឯកឧតតៃម�ណិ្ត រ៉េនុង ឫទ្ធី ព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៣ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-វរៀ�ចំ្ ិធីជ�វ់លៀងជនូ្ឯកឧតតៃមឯកអគ្គរដ្ឋទនូតកនូវរ ោ
ខាងត ន្ូង ព្មទាងំសហការ ីវដើម្អី�អរសាទរែួ�១០០
ឆ្្ ំថ្ខែ្សភា្យ្តៃកនូវរ ោ (១៩១៩-២០១៩) ្ ិងវដើម្ី្ ពងរឹង-
្ពងីកចំណងមតិតៃភា្ កិច្ចសហព�តិ�តតៃិការរវាងព�វទស
ទាងំ្ីរ ( កម្ពុជា-កនូវរ ោ ) ព្មទាងំបា្្ិភាកសាការង្រវលើ
េស័ិយកសិកមមា កសិឧសសាហកមមា វៅវភាជ្ីយោ្ឋ ្ D,S 

Japanese Res taurant សង្ក ត�់រឹងវកងកង១ ែណ្ចំការម្ 
រាជធា្ីភ្វំ្ញ នាថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ចនូលរមួក្ុងស្្ិបាត�នូកសរុ�ការង្រវលើកទី៨ ្ិង្ិធី
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តាងំ្ិ្រ័ណ៍ឧសសាហកមមាសំណងក់ម្ពុជាឆ្្២ំ០១៩ រ�ស់
ស៉គមអ្កសាងសងក់ម្ពុជា វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧត្ម 
ជា សន្ុ ោ៉ ឧ�នាយករដ្ឋម្រ្តៃ ីរដ្ឋម្រ្តៃីពកសួងវរៀ�ចំខដ្ដី 
្គរនូ�្ីយកមមា ្ិងសំណង ់វៅសាលមវហាពស្វការះវ្ពជ 
នាថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ចនូលរមួជាកិតតៃិយសក្ុង្ិធពី�គល់សញ្្ញ �ពតជនូ្ដល់
្ិសិ្សតសាកលេទិយាល័យឯកវទស ថ្កម្ពុជា វពកាមអធិ-
�តីភា្ដែ៏្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា 
េ៊នុ្ ឆស្ នាយករដ្ឋម្រ ត្ៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
្ិងសវមតៃចកិតតៃិព រ្ឹទ្ធ�ណិ្ត វៅមជ្ឈមណ្លស្្ិបាត ្ិង
្ិ្រ័ណ៍វការះវ្ពជ នាថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ជ�ួ្ិភាកសាការង្រជាមយួ្រឹងអ្កេ ិ្ ិវយគជ្ជាតិ
កនូវរ ោ វដើម្ជីំរុញការនាវំចញខផលាសាវា យ្ីព្រះរាជាណាចពក
កម្ពុជា វៅចនូលទីផសារព�វទសកនូវរ ោខាងត ន្ូង ឱ្យបា្ចំ្ួ្
កា្ខ់តវពចើ្ វៅវភាជ្ីយោ្ឋ ្ Tunglok រាជធា្ីភ្វំ្ញ 
នាថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ចនូលរមួជាកិតតៃិយសក្ុង្ិធពី�គល់សញ្្ញ �ពតជនូ្ដល់

្ិស្សតិ ថ្សាកលេទិយាល័យវេវសទាើ្ វពកាមអធិ�តីភា្ដ៏
ែ្ពងែ់្ពស់រ�ស់សវមតៃចអគ្គមហាវសនា�តីវតវជា េ៊នុ្ ឆស្ 
នាយករដ្ឋម្រ្តៃី ថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា វៅសាលមវហា-
ពស្វការះវ្ពជ នាថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2នាថ្ងៃទី១១ ្ ិងថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ស៉-
ជិក ស៉ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ួ្៥នាក ់បា្អវញជ ើញចនូលរមួ
ព�ជំុគណៈកមមាការវរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុភា្ជាថដគនូសភាអាសីុ-
អឺរ ោុ�វលើកទី១១ ដរឹកនាវំោយឯកឧតតៃម ឈាង វនុ្ ព�ធា្
គណៈកមមាការទី៥រដ្ឋសភា វដើម្ី្ ិ្ិត្យ ្ិង្ិភាកសាអំ្ី
ការវរៀ�ចំគវព៉ង្េកិា វៅសាលព�ជំុ�នាទា យពសី ថ្េ ិ៉ ្
រដ្ឋសភា ។

2នាថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃមសា្រសាតៃ ចារ្យ
�ណិ្ត ចា្់ ណាមរត៉ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៣
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួក្ុង្ិធី្ ិសាអាហារសាមគ្គី 
ក្ុងឱកាសអ�អរសាទរែួ�ទី៥៥ ថ្ការ�វងកើតសាកលេទិយា-
ល័យភនូមិ្ ទាកសិកមមា វៅសាកលេទិយាល័យភនូមិ្ ទាកសិកមមា។

2នាថ ង្ៃទី២៧ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ ស៉ជិក ស៉-
ជិកាព្រឹទ្ធសភាចំ្ួ្៥នាក ់បា្អវញជ ើញចនូលរមួក្ុងកិច្ចព�ជំុ
គណៈកមមាការវរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុភា្ជាថដគនូសភាអាសីុ-អឺរ ោុ�
វលើកទី១១ វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម�ណិ្ត ងួ្ ញនុលិ 
អ្ុព�ធា្ទី១រដ្ឋសភា វដើម្ី្ ិ្ិត្យវលើរបាយការណ៍េឌ្ឍ្-
ភា្ការង្ររ�ស់វលខាធិការោ្ឋ ្ជាតិវរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុភា្
ជាថដគនូសភាអាសីុ-អឺរ ោុ�វលើកទី១១ ្ិងផ្ស្វាផសាយតួនាទី 
្ិងភារកិច្ចរ�ស់អ្ុគណៈកមមាការ្ីមយួៗ វៅសាលបាយ័្  
េ ិ៉ ្រដ្ឋសភា។
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2ឯកឧត្ម ម៉្្់ មឈឿ្ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការ
ទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញ៖

-ចនូលរមួ្ិធីសវ ្៉ព ធ្ិ្រ័ណ៍រនូ�្តែួ�៤០ឆ្្ ំថ្ការ
ស្ារ កសាង ្ិងអភេិឌ្ឍ្រ៍ាជធា្ីភ្វំ្ញ វពកាមអធិ�តី-
ភា្ ឯកឧត្ម ឃងួ មពសង អភបិាល ថ្គណៈអភបិាល
រាជធា្ីភ្វំ្ញ នាថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ចនូលរមួ ល្ា ស់�្នូរ�ទ្ិវសាធ្វ៍លើការង្រវរៀ�ចំលំវៅ-
ោ្ឋ ្សព៉�ស់ហគម្ព៍កីពក វពកាយថ្ងៃជយ័ជមរ្ះ ៧មករា 
១៩៧៩ មកដល់�ច្ចុ�្្្ ជនូ្ព�តិភនូស៉គមអភបិាលពករុង
វព�ើពបាស់ភាសាបារាងំ AEMF ក្ុងទិវាអ�អរសាទរែួ�
វលើកទី៤០ វៅរាជធា្ីភ្វំ្ញ នាថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-ឧ�ត្ថម្ភកងជ់នូ្ដល់ម្រ្ី្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា
ចំ្ួ្៣នាក ់វៅសាលព�ជុំគណៈកមមាការទី៧ព រ្ឹទ្ធសភា 
នាថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

-នាយំក្េកិាជួយ�ោពំទដល់មនូល្ិធិគ្្ធ�ុបាផា  នាថ្ងៃទី
១៧ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩។

2នាថ ង្ៃទី៥ ្ិងថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម 

ឆរេ៉្ សនុី្ ្់ អ្ុព�ធា្គណៈកមមាការទី៩ព រ្ឹទ្ធសភា ្ិង
វលាកជំទាេ រេនុំ សណារៃ �់ វលខាធិការគណៈកមមាការទី៨
ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចនូលរមួព�ជំុ វពតៀមវរៀ�ចំកិច្ចព�ជំុ
ភា្ជាថដគនូសភាអាសីុ-អឺរ ោុ�វលើកទី១១ វៅេ ិ៉ ្រដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ្ ស៊នុំ 
វលខាធិការគណៈកមមាការទី៤ព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញចនូល
រមួក្ុងកិច្ចព�ជំុ វដើម្ី្ ិ្ិត្យវលើការង្រវពតៀមវរៀ�ចំខផ្ការ
ការរារជនូ្ដល់គណៈព�តិភនូ ខដលអវញជ ើញមកចនូលរមួព�ជំុ
ភា្ជាថដគនូសភាអាសីុ-អឺរ ោុ�វលើកទី១១ វៅព្រះរាជាណា-
ចពកកម្ពុជា វពកាមអធិ�តីភា្ឯកឧតតៃម េ៊នុ្ មណង 
ព�ធា្គណៈកមមាការទី៤រដ្ឋសភា វៅេ ិ៉ ្រដ្ឋសភា។

2នាថ្ងៃទី៣០ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម ឆ្យ 
វណាណា   វលខាធិការគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា  បា្
អវញជ ើញចនូលរមួក្ុង្ិធីអ�អរសាទរែួ�វលើកទី៤១ ថ្ថ្ងៃ
កវំណើ តរ�ស់សហភា្សហ្័្ ្ធយុេជ្កម្ពុជា (ស.ស.យ.ក) 
(២-ធ្នូ-១៩៧៨ ដល់ ២-ធ្នូ-២០១៩) វៅ្ហុកី�ោ្ឋ ្ជាតិ
អនូឡាំ្ ិក រាជធា្ីភ្វំ្ញ។ 

2នាថ្ងៃទី៧  ខែធ្នូ  ឆ្្២ំ០១៩  វលាកជំទាេ  ជា 
ច័ ្្ទមទវី ស៉ជិកាគណៈកមមាការទី៥ព រ្ឹទ្ធសភា បា្
អវញជ ើញចនូលរមួជាកិតតៃិយសក្ុង្ិធី�ុណ្យគពម�ែ់ួ�ឆ្្ទំី
២៨ ថ្គណៈធមមាយុតតៃិក្ិកាយថ្ព្រះរាជាណាចពកកម្ពុជា 
វៅេតតៃធមមាយុតតៃកិ សង្ក តច់តុមុែ ែណ្ដនូ្វ្ញ រាជធា្ី
ភ្វំ្ញ៕
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រេ្ត្រៃីោជការពក�ខ័ណ្ឌ ថមាីទទួលបា្ការេវា រឹកេវា ឺ្ ការងារសភា

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែេចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ
អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្ក្ុង
្ិធី�ិទេគ្គ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល�ឋមសព៉�ម់្រ្តៃីរាជការពក�-
ែណ្័្មា ីថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា សតៃី្ី េ�្ធម៌ា
រដ្ឋបាល េ�្ធម៌ាសភា ្ិងេ�្ធម៌្ា វយបាយ វៅសាល
សិក្ាសាលាជា��់ណាណ ល័យព្រឹទ្ធសភា។

៉្ព�សាស្ក៍្ុងឱកាសវនារះ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ 
បា្�ញ្ជ កអ់ំ្ ីវោល�ំណងថ្េគ្គ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លវ្រះ គឺ
វរៀ�ចំវ�ើង វដើម្ខីចករខំលកចំវណរះដរឹង ្ិង�ទ្ិវសាធ្៍
ការង្រជា�ឋម ខដលអង្គភា្្ីមយួៗបា្អ្ុេតតៃនាវ្ល
ក្លាងវៅ ឱ្យដល់ម្រ្តៃរីាជការ្មាបីា្យល់ដរឹងអំ្ ី េ�្ធម៌ា
រដ្ឋបាល តួនាទី ភារកិច្ច រចនាសម្ព័្ ្ធ ការពគ�ព់គងរដ្ឋបាល 
្ិងការពគ�ព់គងម្រ្តៃីរាជការ េ�្ធម៌ាសភា លក្្តៃិកៈ �ទ-
�ញ្ជ ថផទាក្ុង ពកមសីលធម៌ា ្ិងកិច្ចការសភា េ�្ធម៌្ា វយ-
បាយ រដ្ឋធមមា្ុញ្ញ  ការពគ�ព់គងរដ្ឋ ព�្័្ ្ធវបារះវឆ្្ត ្ិង
ព�្័្ ្ធសភា។ 

ឯកឧតតៃមអគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្ ម្រ្តៃី-
រាជការទាងំ១២៨រនូ�វ្រះ ពតរូេបា្វពជើសវរ ើសជាម្រ្តៃរីាជការ
ថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា តាមវសចកតៃសីវពមចវលែ
០៤៧/០៦១៩/្ស/ស.រ.�.ល ចុរះថ្ងៃទី១២ ខែមិ្ ុនា ឆ្្ំ
២០១៩ វោយម្រ្តៃីទាងំ១២៨រនូ�វ្រះ ពតរូេឆលាងកាតក់មមាសិកសា
រយៈវ្ល១២ខែ វទើ�វធវាើការវាយតថមលាតាងំស៊�ក់្ុងពក�-

ែណ្័។ ការវពជើសវរ ើសម្រ្តៃី្មាីមកក្ុងពក�ែណ្័ម្រ្តៃរីាជការ
ថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា គឺជាការ�ញ្ចនូ លចរ្តៃឈាម
្មាី វដើម្ី្ លា ស់�តៃនូរ ្ិងជំ្ួសម្រ្តៃីរាជការខដលចនូល្ិេតតៃ្៍
លាឈ� ់្ិងម្រ្តៃីខដលវផទារវចញ រមួជាមយួ ន្ូេតពមរូេការ
ចាបំាចថ់្ការង្រខដល៉្កំវណើ ្ឥតឈ�ឈ់រ ថ្ការ
អភេិឌ្ឍ ជា្ិវសសវៅវលើេស័ិយកិច្ចការង្រសភា វដើម្ី
�វពមើការង្រឱ្យពស�តាមសភាក្ុងត�ំ្ ់្ិង្ិភ្វលាក។ 
ក្ុង�រ�ិទថ្សាកលភាេនូ�្ីយកមមា ការរកីចវពមើ្ ខាងខផ្ក
�វច្ចកេទិយា ការ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល្ពងរឹងសមត្ថភា្ គឺជាវរឿង
ចាបំាច ់្ិងជាការង្រអាទិភា្មយួសព៉�ម់្រ្តៃីរាជការ
ពគ�រ់នូ� ខដលអគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភាខតងខតយក
ចិតតៃទុកោកែ់្ពស់ វដើម្វីលើកទរឹកចិតតៃដល់ម្រ្តៃីពគ�រ់នូ� ក្ុង
ការ�ណតៃុ រះ�ណាតៃ លអភេិឌ្ឍសមត្ថភា្រ�ស់ែលាួ្ ឱ្យពស�
តាមការរកីចវពមើ្ ក្ុងត�ំ្ ់្ិងសកលវលាក។ 

ឯកឧតតៃមអគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភាសង្ឃរឹមវជឿជាកថ់្
សិក្ាកាមទាងំអស់្រឹងយកចវំណរះដរឹងវ្រះ វៅអ្ុេតតៃក្ុង
ការង្ររ�ស់ែលាួ្ឱ្យកា្ខ់តល្ព�វសើរជាងមុ្  ព�ក�វោយ
គុណភា្ ព�សិទ្ធភា្ វហើយ្រឹងអាចកាលា យវៅជាអ្ក-
ជំនាញនាថ្ងៃអនាគត។ ជាមយួោ្វ្រះ ឯកឧតតៃមកប៏ា្ ត្ៃ -ំ
វផញាើដល់សិក្ាកាមជាម្រ្តៃីពក�ែណ្័្មាីទាងំអស់ ពតរូេយកចិតតៃ
ទុកោក�់វពមើការង្រវៅតាមអង្គភា្រ�ស់ែលាួ្ វោយវោរ្
�ទ�ញ្ជ ថផទាក្ុងឱ្យបា្ខាជ �ែ់ជួ្សកតៃិសមជាម្រ្តៃីរាជការ
្ិងែិតែំអភេិឌ្ឍ្ស៍មត្ថភា្ ទ្ា ល់ែលាួ្ជា�្តៃវទៀត។

ក្ុងឱកាស�ិទេគ្គវ្រះ ក៏៉ ្ការវ�ើងវធវាើចំណា�អ់ារមមាណ៍
្ីតំណាងសិក្ាកាម ្ិងរបាយការណ៍�ណតៃុ រះ�ណាតៃ ល្ី
ព�ធា្នាយកោ្ឋ ្អភេិឌ្ឍ្ធ៍្ធា្ម្ុស្ស។ េគ្គវ្រះ វរៀ�-
ចំវ�ើងវោយខចកវចញជា្ីរពករុម ៉ ្សិក្ាកាមសរុ�ចំ្ួ្
១២៨នាក ់(ពករុមទី១ ចំ្ួ្៤២នាក ់ពករុមទី២ ចំ្ួ្៨៦នាក)់
សិកសាចំ្ួ្១៤៧វ ោ៉ ង៕

(អត្ថ�ទ៖ អ៊ុក �ោនូលី្ រនូ�ភា្៖ គង ់យោ រ ី្ )

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អធិ�តីភា្ក្ុង្ិធី�ិទេគ្គ�ណតៃុុ រះ�ណាតៃ ល

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ ្តរនូ�អ្ុសសារយីជ៍ាមយួម្រ្តៃីពក�ែណ្័្មាី
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អគ្គមលខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភាមរៀ�ចំសកិាខា សាលាសរៃី្ ី ការ្ពងរឹងសរេតថាភា្មលើការ
អ្នុវតរៃថវិកាករេមាវិធី ្ិងការ្ពងរឹងអភិបាលកិច្ចល្អមលើការងារសវ្ករេមានផ្ទក្នុង

នាព្រឹកថ្ងៃច្ទា ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 
សារឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តី-
ភា្ក្ុង្ិធីវ�ើកសិក្ាសាលាសតៃី្ី ការ្ពងរឹងសមត្ថភា្
វលើការអ្ុេតតៃ្េកិាកមមាេធិី ្ិងការ្ពងរឹងអភបិាលកិច្ចល្
វលើការង្រសេ្កមមាថផទាក្ុងរ�ស់អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធ-
សភា វពកាមកមមាេធិខីកទពមងក់ារពគ�ព់គងហិរញ្ញ េត្ថុសា-
ធារណៈ ខដល៉្ម្រ្តៃីចនូលរមួ១៣០នាក។់ 

ខ្លាងក្ុងឱកាសវ�ើកអង្គសិក្ាសាលានាឱកាសវនារះ 
ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារឹទ្ធ បា្�ញ្ជ កថ់្ សិក្ាសាលាវ្រះ រ្ឹង
ផតៃល់ ន្ូេធាតុចនូលយោ ងសំខា្ជ់នូ្ថ្្កដ់រឹកនា ំ្ិងម្រ្តៃីរាជ-
ការ ថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា ្ិវសសអង្គភា្អ្ុេតតៃ

ទ្ា ល់ វដើម្ជីំរុញព�សិទ្ធភា្ការង្រ ឱ្យកា្ខ់ត៉្ភា្
វជឿ្វលឿ្ ព�ក�វោយសកាតៃ ្ុ្ល ពស�តាមកមមាេធិខីក
ទពមងក់ារពគ�ព់គងហិរញ្ញ េត្ថុសាធារណៈ ្ិងវពតៀមលក្ណៈ
ឈា្វៅសវពមចបា្ ន្ូេចក្ុេស័ិយវលើការង្រខកទពមង់
នានារ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា។

ឯកឧតតៃមអគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្�ញ្ជ កថ់្ សិក្ា-
សាលាវ្រះវកើតវ�ើងក្ុងវោល�ំណងវធវាើការផ្ស្វាផសាយ
្ពងរឹងសមត្ថភា្ ព�សិទ្ធភា្ការង្រជនូ្ដល់ថ្្កដ់រឹកនា ំ

្ិងម្រ្តៃីរាជការ ជា្ិវសសអង្គភា្សេ្កមមាថផទាក្ុង ថ្
អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា សព៉�ជ់ាទុ្�ខ្្ថមវលើ
ការង្រ�ច្ចុ�្្្ ្ិងវៅអនាគត ខដល រ្ឹងពតរូេផសារភាជ �ក់ារ-
ង្រឱ្យកា្ខ់ត៉្ព�សិទ្ធភា្ គណវ្យ្យភា្ ្ិងត ល៉ា -
ភា្។

ឯកឧតតៃមអគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភាបា្៉្ព�សាស្៍
�្តៃថ្ �នាទា �់្ ីបា្ោកវ់ចញ ន្ូេវោល្វយបាយជា
យុទ្ធសា្រសតៃ វលើការង្រខកទពមងក់ារពគ�ព់គងហិរញ្ញ េត្ថុ
សាធារណៈរ�ស់រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជា ពគ�ព់កសួង សា្ថ �័្
ថ្្កជ់ាតិ ្ិងថ្្កវ់ពកាមជាតិ បា្្រឹងកំ្ុង្ពងរឹង ្ិង
អភេិឌ្ឍសមត្ថភា្រ�ស់ែលាួ្វលើពគ�េ់ស័ិយ វោយវ�តៃជាញា
យោ ងវ៉រះមុតក្ុងការ�្តៃវ�សកកមមា្វ្លាឿ្កិច្ចការអភេិឌ្ឍ
្ិងជំរុញអ្ុេតតៃការខកទពមងក់ា្ខ់តសីុជវពរៅ ្ិងទនូលំ-
ទនូលាយ វដើម្ោីពំទ ន្ូេវោលការណ៍ខកទពមងក់ារពគ�ព់គង
ហិរញ្ញ េត្ថុសាធារណៈ ខដល�ច្ចុ�្្្កំ្ុងស្ថិតក្ុងដំណាក-់
កាលទី៣ ការផសារភាជ �់្ េកិាវៅ្រឹងវោល្វយបាយ ព្ម-
ទាងំការវពតៀមជា�វណតៃើ រៗសព៉�ដំ់ណាកក់ាលទី៤ គឺ
គណវ្យ្យភា្ សមទិ្ធកមមាឱ្យសវពមចវជាគជយ័តាមការ
រ ំ្ រឹងទុក។ 

សិក្ាសាលាវ្រះ ព�ព រ្ឹតតៃវៅរយៈវ្ល៤ថ្ងៃ គឺចា�់្ ីថ្ងៃ
ទី១៦-១៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វៅសាលសិក្ាសាលា�ណាណ -
ល័យព្រឹទ្ធសភា វោយវ ត្ៃ តវលើ៖ ១.ទស្សនាទា្អំ្ីកមមា-
េធិីកខំណទពមងព់�្័្ ្ធ្េកិាវៅកម្ពុជា។ ២. ការវរៀ�ចំរបាយ-
ការណ៌ា  ្ិងការវាយតថមលាការអ្ុេតតៃ្េកិាកមមាេធិី។ ៣.្េកិា
កមមាេធិី ្ិងអង្គភា្្េកិា។ ៤.ការវរៀ�ចំ ្ិងកសាង្េកិា
កមមាេធិី។ ៥.ការតាមោ្ ្ិងពតរួត្ិ្ិត្យការអ្ុេតតៃ ្េកិា
កមមាេធិី៕

( អត្ថ�ទ ្ិងរនូ�ភា្៖ គរឹម សិទ្ធី )

ឯកឧតតៃម អ៊ុំ សារ រឹទ្ធ អធិ�តីក្ុង្ិធីវ�ើកសិក្ាសាលា

្ិធី្តរនូ�អ្ុសសាេរយី៍
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សករេមាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាអំគ្គមលខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា 
ចូលររួេកិច្ចព�ជនុំ ្ិង្ិធមីផសេងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃច ទ្ា ទី៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ

សារឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តី-

ភា្ក្ុងកិច្ចព�ជំុគណៈកមមាការខកទពមងក់ារពគ�ព់គងហិរញ្ញ -

េត្ថុសាធាណៈ ថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា វដើម្ី្ ិ្ិត្យ 

្ិង្ិភាកសាវលើការវរៀ�ចំ�ច្ចុ�្្្ភា្ ខផ្ការសកមមាភា្

ដំណាកក់ាលទី៣ ្ ិងសនូចនាករសមទិ្ធកមមាគ្លារឹរះ វពកាមកមមា-

េធិីខកទពមងក់ារពគ�ព់គងហិរញ្ញ េត្ថុសាធារណៈ វៅសាល

ព�ជំុ្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ង្ៃ ុធ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 

សារឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តី-

ភា្ក្ុងកិច្ចព�ជំុសតៃី្ី ខ���ទផតៃល់វយ�ល់រ�ស់ស៉ជិក

ព រ្ឹទ្ធសភាវលើវសចកតៃីពរាងចបា� ់្ ិងខផ្ការអភេិឌ្ឍធ្ធា្

ម្ុស្សរយៈវ្លខេង វោយ៉្ការអវញជ ើញចនូលរមួ្ីអគ្គ-

នាយក អគ្គនាយករង ្ិងថ្្កដ់រឹកនា ំថ្អគ្គវលខាធិការោ្ឋ ្

ព រ្ឹទ្ធសភា វៅសាលព�ជុំ្ ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃច្ទា ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម អ៊ុំ 

សារឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព្រឹទ្ធសភា បា្ទទួលជួ�្ិភាកសា

កាង្រជាមយួ្រឹងវលាក Emmanuel Maury អគ្គវលខា-

ធិការរដ្ឋបាល ថ្សភាវព�ើពបាស់ភាសាបារាងំ វៅសាល

ព�ជំុ្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នារវសៀលថ្ងៃសុពក ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯកឧតតៃម

អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គវលខាធិការព រ្ឹទ្ធសភា បា្អវញជ ើញជាអធិ�តី-

ភា្ក្ុង្ិធីវធវាើ�ទ�ង្ហា ញរ�ស់អគ្គនាយកោ្ឋ ្វសវាចបា�់

្ិងសមនូហភា្ខដ្ដី សតៃី្ី រដ្ឋសភា ថ្សាធារណរដ្ឋអា្រហវាិក

ខាងត ន្ូង វៅសាល្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា។
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សករេមាភា្ថ្្ក់ដរឹកនាអំគ្គមលខាធិការដា្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា 
ចូលររួេកិច្ចព�ជនុំ ្ិង្ិធមីផសេងៗ

2នារវសៀលថ្ងៃព្ហស្តិ៍ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ឯក-

ឧតតៃម ឡោក ឆាយ អគ្គវលខាធិការរងព រ្ឹទ្ធសភា បា្

អវញជ ើញជាអធិ�តីភា្ក្ុង្ិធី�ិទសិក្ាសាលាសតៃី្ី ការ

្ពងរឹងសមត្ថភា្វលើការអ្ុេតតៃ្េកិាកមមាេធិី ្ិងការ្ពងរឹង

អភបិាលកិច្ចល្ វលើការង្រសេ្កមមាថផទាក្ុងរ�ស់អគ្គវលខា-

ធិការោ្ឋ ្ព្រឹទ្ធសភា វពកាមកមមាេធិីខកទពមងក់ារពគ�ព់គង

ហិរញ្ញ េត្ថុសាធារណៈ វៅសាលសិក្ាសាលាខាងវជើង េ ិ៉ ្

ព រ្ឹទ្ធសភា។

2នាព្រឹកថ្ងៃសុពក ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វលាក ណុប

គុជ ព�ធា្នាយកោ្ឋ ្អភេិឌ្ឍ្ធ៍្ធា្ម្ុស្ស ្ ិងវលាក 

សុខ សុជាត ិព�ធា្នាយកោ្ឋ ្ពសាេពជាេចបា� ់បា្

អវញជ ើញវធវាើ�ទ�ង្ហា ញសតៃី្ី រចនាសម្ព័្ ្ធ តួនាទី ភារកិច្ច

រ�ស់ព្រឹទ្ធសភា ដល់សា្រសាតៃ ចារ្យ ្ ិង្ិស្សតិជំនាញ្ីតិ-

សា្រសតៃសិកសាជាភាសាអងវ់គលាស មក្ីសាកលេទិយាល័យ

ភនូមិ្ ទា្ីតិសា្រសតៃ ្ិងេទិយាសា្រសតៃវសដ្ឋកិច្ច ចំ្ួ្៨០នាក់

វៅសាលសិក្ាសាលាខាងវជើង េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ។

2នារវសៀលថ្ងៃសុពក ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ វលាក

កកប រ៉ន ព�ធា្គណៈកមមាការមនូលោ្ឋ ្អគ្គវលខាធិការ-

ោ្ឋ ្ព រ្ឹទ្ធសភា ថ្ស៉គមសង្គហម្រ្តៃរីាជការ ថ្ពករុម

្ីត�ិ្ញ្ញតតៃិ បា្ព�ជំុ�នូកសរុ�លទ្ធផលការង្រព�ចាឆ្ំ្ំ

២០១៩ ្ិងវលើកទិសវៅការង្រឆ្្២ំ០២០ វៅសាល

ព�ជំុ្ិវសស េ ិ៉ ្ព រ្ឹទ្ធសភា៕




