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ព្រះ 
រាជាណាចព្ររម្ពជុា 
របាយការណ៍សង្ខេប 

សតពីីសកម្មភាពរបសរ់ដ្ឋសភា 
នាចង្នាល ោះសម្័យប្បជ ុំរដ្ឋសភាង្ ើកទី៣ និខង្ ើកទី៤ នីតិកា ទី ៦ 

របស ់
សង្ម្តចអគ្គម្ហាពញាចប្កី ង្េខ សុំរនិ ប្បធានរដ្ឋសភា 

ជូនរដ្ឋសភា និខជនរមួ្ជាតិ  
  

 ជាដំបូង ក្នុងនាមរដឋសភានៃព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ៃិងក្នុងនាមទូលព្រះបងគំខំុ្ផ្ទា ល់ ទូលបងគំ ខំុ្សូមព្រះ
រាជាៃុញ្ញា តថ្លែងៃូវអំណរមហាក្រុណាទិគុណ ៃិងក្តញ្ាូតាធម៌ដ៏ព្ជាលជ្ព្ៅបំផុត ថ្វា យ ព្រះក្រណុាព្រះបាទសជ្មេច
ព្រះបរមនាល ៃជ្រាតេម សហីមុៃី ព្រះមហាក្សព្ត នៃព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ថ្ដលព្ទង់បាៃសរាព្រះរាជហរទ័យ 
ជ្ព្បាសព្បទាៃ ព្រះរាជសារដ៏មាៃសារៈសំខាៃ់បំផុតដល់រដឋសភា។ ព្រះកាយវកិារដ៏នលែថ្វែ បំផុតជ្ៃះ បញ្ញា ក់្ជាលមីមេង
ជ្ទៀតៃូវការយក្ព្រះទ័យទុក្ដាក់្យ៉ា ងខពង់ខពស់បំផុតរបស់ព្រះក្រុណានលែវជិ្សស ចំជ្បះព្បជារលរដឋជាកូ្ៃ ជាជ្ៅ 
ជាទីព្សលាញ់បំផុតរបស់ព្រះអងគព្គប់ៗរូប។ ទូលព្រះបងគំជាខំុ្ សូមតាងនាមឲ្យសមាជិក្ សមាជិការដឋសភា សូម
ថ្វា យព្រះររមហាព្បជ្សីរ ថ្វា យព្រះក្រុណាជាអមាា ស់ជីវតិជ្លីតបូង សូមព្រះអងគមាៃព្រះរាជសុខភារលអ ព្រះបញ្ញា
ញាណភ្ែឺថ្វែ  ជ្ដីមបគីង់ព្បថ្វប់ជាមែប់ដ៏ព្តជាក់្ព្តជំុ សព្មាប់ព្បជារលរដឋបាៃព្ជក្ជ្កាៃជ្ព្កាមមែប់ ព្រះជ្តជៈ បារមី
របស់ព្រះក្រុណានលែវជិ្សសជាជ្រៀងរហូតតជ្រៀងជ្ៅ។ 

 នលៃជ្ៃះ ជានលៃទី០២ ថ្ខជ្មសា ឆ្ន ២ំ០២០។ ជ្ដាយរដឋសភាបាៃចូលវសិសមកាល ចាប់រីនលៃទី០៤ ថ្ខមក្រា ឆ្ន ំ
២០២០មក្ ជ្រលជ្ៃះជាជ្រលសមរមយថ្ដលរដឋសភាជ្យងីជ្បីក្សម័យព្បជំុរដឋសភាជ្លីក្ទី៤ ៃីតិកាលទី៦ ជ្ដីមបី
បៃេអៃុវតេការងារបជ្ព្មីព្បជាជាតិ ជាអនក្ជ្បាះជ្ឆ្ន តទុក្ចិតេជូៃរដឋសភាជ្យងី។ 
 ប៉ាុថ្ៃេអាព្ស័យជ្ដាយព្បជ្ទសក្មពុជា ក៏្ដូចជាព្បជ្ទសដនទក្នុងរិភ្រជ្លាក្ បាៃជបួព្បទះៃឹងវបិតេិនៃការឆ្ែង
រាលដាលជ្ដាយជំងឺលប់ដជ្ងហីមថ្ដលបណាេ លរីជ្មជ្រាគជំងឺ កូ្វដី-១៩ (COVID-19) ខំុ្យល់ជ្ ញីថ្វ រដឋសភាក៏្គរួថ្ត
ចូលរមួវភិាគទាៃយ៉ា ងសមព្សបជ្ៅៃឹងវធិាៃការទាងំឡាយថ្ដលចាត់ថ្ចងជ្ដាយរាជរដាឋ ភិ្បាល ជ្ដីមបទីប់សាា ត់ការ
រាលដាលជំងឺជ្ៃះ ព្រមទាងំចូលរមួអៃុវតេឲ្យបាៃលអបំផុត តាមការថ្ណនារំបស់ព្ក្សួងសុខាភិ្បាល ៃិងអងគការសុខ
ភាររិភ្រជ្លាក្។ ជ្ហតុជ្ៃះជ្ហយី គណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយន៍ៃរដឋសភាបាៃផ្ទអ ក្រាល់ការព្បជំុថ្ដលមិៃមាៃការ
ចាបំាច់ខាែ ងំ ក្នុងជ្នាះក្៏រួមមាៃទាងំការជ្បីក្សម័យព្បជំុរដឋសភាជ្លីក្ទី៤ ៃីតិកាលទី៦ ជ្ៃះផងថ្ដរ។ ប៉ាុថ្ៃេក្នុង
ឱកាសជ្ៃះ ខំុ្ក៏្មាៃកាតរាកិ្ចា សូមជព្មាបជូៃអងគសភា ជូៃបងបអូៃជៃរមួជាតិ ៃិងជូៃសាធារណជៃទាងំអស់  ឲ្យ
បាៃព្ជាបៃូវសក្មមភាររបស់រដឋសភា ចជ្នាែ ះសម័យព្បជំុរដឋសភាជ្លីក្ទី៣ ៃិងជ្លីក្ទី៤ ៃីតិកាលទី៦ ថ្ដលមាៃ
សក្មមភារសំខាៃ់ៗ មាៃជ្សចក្េីសជ្ងេប ដូចតជ្ៅជ្ៃះ ៖ 
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I. សកម្មភាពគ្ណៈកម្មម ធិការអចិន្ត្នតយន៍្តនរដ្ឋសភា និខការង្កាោះប្បជ ុំរដ្ឋសភាជាវិសាម្ញ្ញ  
ក្នុងចជ្នាែ ះសម័យព្បជំុជ្លីក្ទី៣ ៃិងជ្លីក្ទី៤ ៃីតិកាលទី៦ជ្ៃះ គណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយរ៍ដឋសភា បាៃ

ជ្បីក្សម័យព្បជំុចំៃៃួ៥ជ្លកី្ គឺ ៖ 
១/.សម័យព្បជំុ នលៃទី០៣ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ គណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយន៍ៃរដឋសភា បាៃអៃុម័តទទលួយក្

សំជ្ណីរបស់រាជរដាឋ ភិ្បាល ថ្ដលជ្សនីសុំឲ្យរដឋសភាជ្កាះព្បជំុជាវសិាមញ្ា ជ្ដីមបរិីៃិតយៃិងអៃុម័ត ជ្សចក្េីព្បងចាប់
ចំៃៃួ៦ ជាការព្បញាប។់ រមួមាៃ៖ 

  -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីសៃធិសញ្ញា សេីរីការជ្ផារទណឌិ ត រវាងព្រះរាជាណាចព្ក្
ក្មពុជា ៃិងសាធារណរដឋសងគមៃិយមជ្វៀតណាម។ 

 -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីសៃធិសញ្ញា សេីរី ការជយួគ្នន ជ្ៅវញិជ្ៅមក្ថ្ផនក្ចាប់
ក្នុងវស័ិយព្រហមទណឌ រវាងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ៃិងសាធារណរដឋសងគមៃិយមជ្វៀតណាម។ 

 -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការបជ្ងាីតព្ក្សួងឧសាហក្មម វទិាសា្សេ បជ្ចាក្វទិា ៃិងៃវាៃុវតេៃ៍។ 
 -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីរិធីសារទី១ ជ្ធាីវជិ្សាធៃក្មមកិ្ចាព្រមជ្ព្រៀងសេីរី 

បណិជាក្មមទំៃិញអាសា៊ា ៃ។ 
 -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីរិធីសារទីបី សេីរីវជិ្សាធៃក្មមកិ្ចាព្រមជ្ព្រៀងវៃិិជ្យគ

ទូលំទូលាយអាសា៊ា ៃ។ 
 -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីរិធីសារទីរីរ សេីរីវជិ្សាធៃក្មមកិ្ចាព្រមជ្ព្រៀងវៃិិជ្យគ

ទូលំទូលាយអាសា៊ា ៃ។ 
ក្នុងឱកាសជ្នាះ អងគព្បជំុសជ្ព្មចបញ្ាូ ៃជ្សចក្េីព្បងចាប់ខាងជ្លី ជ្ៅគណៈក្មមការជំនាញនៃរដឋសភា

រិៃិតយសិក្ា ៃិងផេល់ជ្យបល់ជូៃគណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយវ៍ញិ។ 
២/.សម័យព្បជំុ នលៃទី១១ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ បនាា ប់រីទទលួបាៃរបាយការណ៍រី គណៈក្មមការជំនាញនៃ

រដឋសភា ថ្ដលបាៃរិៃិតយ ៃិងសិក្ាជ្សចក្េីព្បងទាងំ៦ ៃិងថ្ដលបាៃជ្សនីសុំគណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយដ៍ាក់្ជ្សចក្េី
ព្បងចាប់ទាងំ៦ ជូៃសម័យព្បជំុរដឋសភាជាវសិាមញ្ា រិៃិតយ ៃិងអៃុម័ត គណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយប៍ាៃយល់ព្រម
តាមសំជ្ណីជ្ៃះ ជ្ហយីបាៃអៃុម័តបញ្ាូ លជ្សចក្េីព្បងចាប់ទាងំ៦ ជ្ៅក្នុងរជ្បៀបវារៈព្បជំុរដឋសភាជាវសិាមញ្ា  
ថ្ដលកំ្ណត់កាលបរជិ្ចេទព្បជំុរដឋសភាជាវសិាមញ្ា ជ្ៅនលៃសុព្ក្ ទី១៣ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០។ 

៣/.សម័យព្បជំុ នលៃទី១៧ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ គណៈអចិន្ៃេយប៍ាៃទទលួលិខិតជ្សនី របស់សជ្មេចអគគមហា
ជ្សនាបតីជ្តជ្ជានាយក្រដឋម្ៃេី ជ្សនសុីំជ្កាះព្បជំុរដឋសភាជាវសិាមញ្ាមេងជ្ទៀត ជ្ដីមបរិីៃិតយ ៃិងអៃុម័ត ជ្សចក្េីព្បង
ចាប់ចំៃៃួ៣ ជាការព្បញាប់ ដូចតជ្ៅ៖   

 -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីការធានាទូទាត់របស់រាជរដាឋ ភិ្បាលនៃព្រះរាជាណាចព្ក្
ក្មពុជា ឲ្យព្ក្មុហ៊ាុៃ រ ៉ាយូ៉ា ល់ ព្គបុ អិុៃជ្វសមិុៃ ព្គបុ ឯ.ក្ សព្មាប់គជ្ព្មាងវៃិិជ្យគសាងសង់ជ្រាងចព្ក្អគគិសៃីដុត
ធយូងលម អាៃុភារ ៧០០ជ្មហាគ វា៉ា ត់ ជ្ខតេជ្កាះកុ្ង។ 

 -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីការធានាទូទាត់របស់រាជរដាឋ ភិ្បាលនៃព្រះរាជាណា
ចព្ក្ក្មពុជា ឲ្យព្កុ្មហ៊ាុៃ ហាៃ ជ្សង ខូល មា៉ា ញ សព្មាប់គជ្ព្មាងវៃិិជ្យគសាងសង់ថ្ខសបណាេ ញបញ្ាូ ៃអគគិសៃី ត
ង់សយុង ២៣០គីឡូវ ៉ាុល តភាា ប់រីជ្រាងចព្ក្អគគិសៃីដុតធយូងលម ជ្ខតេឧតេរមាៃជ័យ មក្អៃុសាា ៃីយជ៍្សៀមរាបខាងជ្កី្ត។ 
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 -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីការធានាទូទាត់របស់រាជរដាឋ ភិ្បាលនៃព្រះរាជាណាចព្ក្
ក្មពុជា ឲ្យព្ក្ុមហ៊ាុៃ ហាៃ ជ្សង ខូល មា៉ា ញ សព្មាប់គជ្ព្មាងវៃិិជ្យគសាងសង់ជ្រាងចព្ក្អគគិសៃីដុតធយូងលម 
អាៃុភារ២៦៥ជ្មហាគ វា៉ា ត់ ជ្ខតេឧតេរមាៃជ័យ។ 

ក្នុងឱកាសជ្នាះ អងគព្បជំុសជ្ព្មចបញ្ាូ ៃជ្សចក្េីព្បងចាប់ខាងជ្លី ជ្ៅគណៈក្មមការជំនាញនៃរដឋសភា
រិៃិតយសិក្ា ៃិងផេល់ជ្យបល់ជូៃគណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយវ៍ញិ។ 

៤/.សម័យព្បជំុ នលៃទី២៤ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ គណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយប៍ាៃជ្បីក្សម័យព្បជំុ ជ្ដីមបរិីៃិតយ
យល់ព្រមតាមសំជ្ណីរបស់គណៈក្មមការជំនាញនៃរដឋសភា ថ្ដលបាៃជ្ធាីរបាយការណ៍ជ្សនីសុំដាក់្ជ្សចក្េីព្បង
ចាប់ទាងំ៣ខាងជ្លី ជូៃសម័យព្បជំុរដឋសភាជាវសិាមញ្ា រិៃិតយ ៃិងអៃុម័តជាការព្បញាប់ ជ្ហយីក្នុងឱកាសជ្នាះ
គណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយ ៍បាៃកំ្ណត់កាលបរជិ្ចេទព្បជំុរដឋសភាជាវសិាមញ្ា ជ្ៅនលៃព្រហសបតិ៍ ទី២៦ ថ្ខមីនា ឆ្ន ំ
២០២០។ 

៥/.សម័យព្បជំុ នលៃទី២៧ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ គណៈក្មាម ធិការអចន្ៃេយប៍ាៃជ្បីក្សម័យព្បជំុ ជ្ដីមបរិីៃិតយ 
ៃិងយល់ព្រមសំជ្ណីសុំជ្កាះព្បជំុរដឋសភាជាវសិាមញ្ា ៃីតិកាលទី៦ តាមលិខិតជ្លខ ២៤៩ លស.ក្ប៩ ចុះនលៃទី
២០ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ៃិង សំជ្ណីជ្បាះជ្ឆ្ន តទុក្ចិតេជ្លីការថ្ក្សព្មួលសមាសភាររាជរដាឋ ភិ្បាល តាមលិខិត
ជ្លខ ២៨៤ លស ចុះនលៃទី២៧ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ សជ្មេចអគគមហាជ្សនាបតីជ្តជ្ជា ហ៊ាុៃ ថ្សៃ នាយក្រដឋម្ៃេី 
នៃព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា។ 

 

II. សកម្មភាពប្បជ ុំរដ្ឋសភាជាវិសាម្ញ្ញ  
ជ្យងជ្សចក្េីសជ្ព្មច របស់គណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយទ៍ាងំ៣ជ្លីក្ ដូចជព្មាបជូៃខាងជ្លី រដឋសភាបាៃ

ជ្កាះព្បជំុជាវសិាមញ្ាចំៃួៃ៣ជ្លីក្ គឺ ជ្លីក្ទី១ ជ្ៅនលៃទី១៣ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្យងជ្សចក្េីសជ្ព្មចគណៈក្មាម ធិការ
អចិន្ៃេយន៍ៃរដឋសភា នានលៃទី១១ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ដីមបអីៃុម័តជ្សចក្េីព្បងចាប់ចំៃៃួ៦ ជ្លីក្ទី២ ជ្ៅនលៃទី
២៦ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្យងជ្សចក្េីសជ្ព្មចរបស់គណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយន៍ៃរដឋសភា នានលៃទី១៧ ថ្ខមីនា ឆ្ន ំ
២០២០ ជ្ដីមបីរិៃិតយអៃុម័តជ្សចក្េីព្បងចាប់ចំៃួៃ៣ ៃិង ជ្លីក្ទី៣ ជ្ៅនលៃទី៣០ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្យង
ជ្សចក្េីសជ្ព្មចគណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយន៍ៃរដឋសភា នានលៃទី២៧ ថ្ខមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ដីមបអីៃុម័តផេល់ការទុក្ចិតេ
ជូៃសំជ្ណីថ្ក្សព្មួលសមាសភាររាជរដាឋ ភិ្បាល។  
 ជ្ៅក្នុងការព្បជំុៃីមយួៗ នៃរដឋសភាជាវសិាមញ្ាខាងជ្លីជ្ៃះ រដឋសភាបាៃជ្ធាីការអៃុម័តជាឯក្ចេៃា តាមសំជ្ណី
របស់រាជរដាឋ ភិ្បាល ។  

 

III. សកម្មភាពការងារការទូតសភា  
ក្នុងរយៈជ្រល៣ថ្ខក្ៃែងមក្ជ្ៃះ រដឋសភាមាៃសក្មមភារទំនាក់្ទំៃងអៃេរជាតិ ជ្ៅតាមរូបភារដូចធាែ ប់ជ្ធាីជា

ជ្រៀងរាល់ឆ្ន មំាៃជាអាទិ៍ ការចូលរមួជ្វទិកាអៃេរសភាជ្ផសងៗ ព្បចាឆំ្ន  ំៃិងជ្វទិកាអៃេរជាតិសំខាៃ់ៗដនទជ្ទៀត មាៃ៖ 
១. រីនលៃទី ១៣ ដល់ ១៥ ថ្ខមក្រា ឆ្ន ២ំ០២០ ខំុ្ព្បធាៃរដឋសភា បាៃដឹក្នាគំណៈព្បតិភូ្ជាៃ់ខពស់រដឋសភា 

ចូលរមួកិ្ចាព្បជំុព្បចាឆំ្ន  ំជ្លីក្ទី២៨ នៃជ្វទិកាសភាអាសុី-បា៉ា សុីហាកិ្ ជ្អភី្ភី្ជ្អហា APPF ជ្ព្កាមមូលបទ “ភារជានដ
គូសភាសព្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០ ៃិងឆ្ន បំៃេបនាា ប់” ជ្ៅទីព្កុ្ងក្ង់ជ្បរា៉ា  ព្បជ្ទសអូ្សាេ លី តបតាមការអជ្ញ្ា ីញរបស់ព្បធាៃ
សាា ប័ៃៃីតិបបញ្ាតេិព្បជ្ទសអូ្សាេ លី។ 
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២. ជ្ៅនលៃទី០៩ ថ្ខកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ៅវមិាៃរដឋសភា ខំុ្ព្បធាៃរដឋសភា បាៃទទលួជបួសវនាការជាមយួ ឯក្
ឧតេម ប៊ាុៃញុាងំ វរា៉ា ជីត H.E. Mr. Bounnhang VORACHITH អគគជ្លខាធិការមជឈមឹបក្សព្បជាជៃបដិវតេៃ៍ឡាវ ៃិង
ជាព្បធាៃរដឋនៃសាធារណរដឋព្បជាធិបជ្តយយព្បជាមាៃិតឡាវ ថ្ដលបាៃមក្បំជ្រញទសសៃកិ្ចាផែូវរដឋ ជ្ៅព្រះរាជា
ណាចព្ក្ក្មពុជា។ 

៣. រីនលៃទី០២ ដល់នលៃទី០៨ ថ្ខកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្លាក្ជំទាវកិ្តេសិងគហបណឌិ ត  ៃួ សុដារ ីអៃុព្បធាៃទី២
នៃរដឋសភា ៃិងជាព្បធាៃព្កុ្មព្បឹក្ាវបបធម៌អាសុី ជ្អសុីសុី ACC បាៃដឹក្នាគំណៈព្បតិភូ្ជាៃ់ខពស់ រដឋសភា ៃិងព្កុ្ម
ព្បឹក្ាវបបធម៌អាសុី ជ្ៅចូលរមួជាអធិបតីក្នុង “កិ្ចាព្បជំុកំ្រូលរិភ្រជ្លាក្ឆ្ន ២ំ០២០ នៃសហរ័ៃធ សៃេិភារសក្ល 
យូភី្ជ្អហា UPF ជ្ៅទីព្កុ្ងជ្សអ៊ាូល សាធារណរដឋកូ្ជ្រ ៉ា ជ្ព្កាមព្បធាៃបទ “សៃេភិារ សៃេសុិខ ៃិងការអភិ្វឌ្ឍធៃធាៃ
មៃុសស”។ 

៤. រីនលៃទី១៣ ដល់នលៃទី១៦ ថ្ខមក្រា ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្លាក្ជំទាវ ម៉ាក់្ វណណសុថី្វ សមាជិកាគណៈក្មមការទី៨នៃ
រដឋសភា បាៃចូលរមួសិកាេ សាលាសេីរី “ការយល់ដឹងអំរីជ្យៃឌ័្រ” ជ្ៅព្រះរាជាណាចព្ក្នល។ 

៥. រីនលៃទី២៤ ដល់នលៃទី២៧ ថ្ខកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ឯក្ឧតេម អ៊ាុក្ ដាមរ ីសមាជិក្គណៈក្មមការទី១០នៃ រដឋ
សភា ៃិង ឯក្ឧតេម ងៃួ សុជាតិ សមាជិក្គណៈក្មមការទី៥នៃរដឋសភា បាៃចូលរមួសិកាេ សាលាសេីរី “ជ្គ្នលការណ៍
ថ្ណនាជំ្គ្នលៃជ្យបាយៃីតិបបញ្ាតេិ ៃិងព្ក្បខណឌ នានា របស់អាយបា៉ា  AIPA ជ្ដីមបរីមួចំថ្ណក្ដល់ការអៃុវតេ
ថ្ផៃការសមាហរណក្មមអាសា៊ា ៃ” ជ្ៅទីព្កុ្ងហាកាតា ព្បជ្ទសឥណឌូ ជ្ៃសុី។  

៦. រីនលៃទី២៣ ដល់នលៃទី២៨ ថ្ខកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ឯក្ឧតេម ជា វា៉ា ៃ់ជ្ដត ព្បធាៃគណៈក្មមការទី៣នៃរដឋសភា 
ៃិងជាព្បធាៃព្កុ្មមិតេភាររដឋសភាក្មពុជា-ឡាវ បាៃដឹក្នាគំណៈព្បតិភូ្រដឋសភាក្មពុជា ជ្ៅទសសៃកិ្ចាសិក្ាជាផែូវ
ការ ជ្ៅសាធារណរដឋព្បជាធិបជ្តយយព្បជាមាៃិតឡាវ ក្នុងជ្គ្នលបំណងជ្ដីមបរីព្ងឹង ៃិងរព្ងីក្កិ្ចាសហព្បតិបតេិ
ការរវាងព្កុ្មមិតេភាររដឋសភាទាងំរីរព្បជ្ទស ព្សបតាមសាម រតីអៃុសារណៈនៃការជ្យគយល់គ្នន រវាងរដឋសភាទាងំ
រីរ។  

  

IV. សកម្មភាពថ្នា ក់ដ្ឹកនា ុំរដ្ឋសភា 
 ១.សកម្មភាព ខ្ ុំប្បធានរដ្ឋសភា 
  ក្នុងនាមព្បធាៃរដឋសភា ៃិងជាព្បធាៃគណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយរ៍ដឋសភា ជ្ព្ៅរីការដឹក្នាពំ្បជំុគណៈក្មាម -
ធិការអចិន្ៃេយន៍ៃរដឋសភា ចំៃៃួ៥ជ្លីក្ ព្បជំុរដឋសភាជាវសិាមញ្ា ចំៃៃួ៣ជ្លីក្ ជ្ៅចជ្នាែ ះសម័យព្បជំុជ្លីក្ទី៣ 
ៃិងជ្លីក្ទី៤ ៃីតិកាលទី៦ ជ្ៃះ  ខំុ្បាៃចុះជបួសំជ្ណះសំណាលជាមយួថ្វន ក់្ដឹក្នា ំម្ៃេីរាជការ ៃិងព្បជារលរដឋ 
ក្នុងជ្ខតេតបូង មុ ំជ្ខតេសាា យជ្រៀង ៃិងបាៃបំជ្រញការងារជ្ផសងជ្ទៀត មាៃជាអាទិ៍៖ 
  ក្/.សក្មមភារជ្ធាីជាអធិបតី ៃិងចូលរមួជាកិ្តេិយសក្នុងរិធីនានា ខំុ្បាៃ៖-ដឹក្នាគំណៈព្បតិភូ្ជាៃ់ខពស់រដឋ
សភា ចូលរមួកិ្ចាព្បជំុជ្វទិកាសភា អាសុី-បា៉ា សុីហាកិ្ជ្លីក្ទី២៨ ជ្ៅទីព្កុ្ងក្ង់ជ្បរា៉ា  ព្បជ្ទសអូ្សាេ លី -បាៃជ្ធាជីា
អធិបតីក្នុងរិធីបុណយកាត់ឫសសីមាព្រះវហិារ វតេមាគ៌្នបរយិតេធិម៌ ជ្ៅ វតេក្ាលដំរ ី សាិតជ្ៅ ុពំ្តបងំផែុង ព្សុក្
រញាថ្ព្ក្ក្ ជ្ខតេតបូង មុ ំ -ចូលរមួជាអធិបតីរិធីសជ្មាព ធដាក់្ឲ្យជ្ព្បីព្បាស់អគ្នរសកិ្ាជ្ៅសាលាបឋមសកិ្ាតាលសួ 
សាិតជ្ៅ ុពំ្តស់ ព្សុក្រមាសថ្ហក្ ជ្ខតេសាា យជ្រៀង ៃិង -បាៃចូលរមួព្រះរាជរិធីជ្លៀងសាយជ្ភាជៃ៍ ជ្ព្កាមព្រះរាជ
ធិបតីដ៏ខពង់ខពស់បំផុតរបស់ ព្រះក្រណុាព្រះបាទសជ្មេចព្រះបរមនាល ៃជ្រាតេម សហីមុៃី ព្រះមហាក្សព្ត នៃព្រះរាជា-
ណាចព្ក្ក្មពុជា។    
  ខ/.សក្មមភារជបួសវនាការ ជាមយួអងគទូត ជ្ភ្្ៀវជាតិ ៃិងអៃេរជាតិ 



  
 5-  

   ខំុ្បាៃអៃុញ្ញា តឲ្យជ្ភ្្ៀវ ចូលជបួសថ្មេងការគរួសម ៃិងរិភាក្ាការងារ រមួមាៃ៖ -ឯក្ឧតេម បា៉ា ព្ទីក្ ជ្មីរ
ហា ីPatrick Murphy ឯក្អគគរដឋទូតសហរដឋអាជ្មរកិ្ -ឯក្ឧតេម បា៉ា បែូ ជីហូ កាង H.E. Mr. Pablo Chiho Kang 
ឯក្អគគរដឋទូតព្បជ្ទសអូ្សាេ លី -ឯក្ឧតេម ប៊ាុៃញុាងំ វរា៉ា ជីត H.E. Mr. Bounnhang VORACHITH អគគជ្លខាធិការ
មជឈមឹបក្សព្បជាជៃបដិវតេៃ៍ឡាវ ៃិងជាព្បធាៃរដឋនៃសាធារណរដឋព្បជាធិបជ្តយយព្បជាមាៃិតឡាវ -ជ្លាក្ជំទាវ 
ជ្លឿកា រ ៉ាពូ្ទីជ្ហគស បារយី៉ាូស H.E. Mrs. Liurka Rodriguez Barriose ឯក្អគគរដឋទូតលមី ព្បជ្ទសគុយបា ៃិង -បាៃ
អៃុញ្ញា តឲ្យគណៈព្បតិភូ្្សេី ដឹក្នាជំ្ដាយ ជ្លាក្ជំទាវ អឹុង ក្នាា ផ្ទវ ី រដឋម្ៃេីព្ក្សួងកិ្ចាការនារ ី ជបួសថ្មេងការគរួ
សមក្នុងឱកាសអបអរសាទរខបួជ្លីក្ទី១០៩ ទិវាអៃេរជាតិនារ០ី៨មីនា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
  

 ២.សកម្មភាព ឯកឧតតម្បណឌិ ត ខួន ញ  ិ អន ប្បធានទី១ន្តនរដ្ឋសភា 
   ជ្ៅចជ្នាែ ះសម័យព្បជំុរដឋសភាជ្លីក្ទី៣ ៃិងជ្លីក្ទី៤ ៃីតិកាលទី៦ជ្ៃះ ឯក្ឧតេមបាៃចូលរួមព្បជុំ
គណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយន៍ៃរដឋសភា ចំៃៃួ៥ជ្លីក្ ព្បជំុរដឋសភាជាវសិាមញ្ា ចំៃួៃ៣ជ្លីក្ ៃិងបាៃទទលួភារកិ្ចា
ជាព្បធាៃរដឋសភាសេីទីចំៃៃួ១ជ្លីក្ ជ្ព្ៅរីជ្ៃះបាៃបំជ្រញការងារជ្ផសងជ្ទៀត ដូចជា៖ 
    -ជបួព្បជំុការងារ ចំៃួៃ៣ជ្លីក្ ជាមយួ ឯក្ឧតេម ជ្លាក្ជំទាវ ជាសមាជិក្ សមាជិកាព្រឹទធសភា រដឋសភា 
មណឌ លជ្ខតេកំ្រង់ធំ ៃិងគណៈអភិ្បាល ព្កុ្មព្បឹក្ាជ្ខតេ គណៈអភិ្បាលព្សុក្ ព្កុ្មព្បឹក្ាព្សុក្-ព្កុ្ង ទាងំ៩ ៃិង
ជ្ម ុមំយួចំៃួៃ ជ្ដីមបថី្សាងយល់អំរីសភារការណ៍សៃេិសុខ សណាេ ប់ធាន ប់សាធារណៈ ការងារជ្សដឋកិ្ចា ជីវភាររស់
ជ្ៅរបស់ព្បជាជៃ។ 
    -ជ្ធាីជាអធិបតីភារក្នុងរិធីមីទាិញអបអរសាទរខបួជ្លីក្ទី៤១ នៃទិវាជ័យជមនះ៧មក្រា ៃិងជ្ធាីជា 
តំណាងដ៏ខពង់ខពស់របស់ សជ្មេចជ្តជ្ជានាយក្រដឋម្ៃេ ី ក្នុងរិធីសជ្មាព ធអគ្នរសិក្ាលមី២ខនង ជ្សមីៃឹង១២បៃាប់ ជ្ៅ 
វទិាល័យ ហ៊ាុៃ ថ្សៃ ព្ក្វា៉ា  ក្នុងព្សុក្បារាយណ៍ ជ្ខតេកំ្រង់ធំ។ 
    -ដឹក្នាកិំ្ចាព្បជំុជាមយួអៃុគណៈក្មមការទាងំ៦ ៃិងព្កុ្មការងារទទលួបៃាុក្ជាជ្សនាធិការឲ្យ អៃុ-
គណៈក្មមការទាងំ៦ ៃិងកិ្ចាព្បជំុជាមយួគណៈក្មមការជ្រៀបចំ  ជ្ដីមបចីាត់ថ្ចងការងារជ្រៀបចំកិ្ចាព្បជំុភារជានដ គូ
សភាអាសុី-អឺរ ៉ាុប ជ្លីក្ទី១១ ជ្ៅព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា នាជ្រលខាងមុខ ជ្ដាយមាៃការចូលរួមរីសំណាក្់ 
ឯក្ឧតេម ជ្លាក្ជំទាវ ជាព្បធាៃ អៃុព្បធាៃ ៃិងសមាជិក្នៃអៃុគណៈក្មមការនានា ចំណុះឲ្យគណៈក្មមការជ្រៀបចំ 
ឯក្ឧតេម ជ្លាក្ជំទាវ ថ្ដលជាថ្វន ក់្ដឹក្នាជំ្លខាធិការដាឋ ៃជាតិ អាសិប ១១ ៃិងម្ៃេីជំនាញអគគជ្លខាធិការដាឋ ៃ
រដឋសភា ព្រឹទធសភា តំណាងព្ក្សួង សាា ប័ៃ បក់្រ័ៃធមយួចំៃួៃ។  
    -ជបួព្បជំុការងារ ៃិងសំជ្ណះសំណាលសួរសុខទុក្េជាមយួ ជ្លាក្តាព្រឹទាធ ចារយ តំណាងមក្រី ុ ំ
ទាងំ១៨ ក្នុងព្សុក្បារាយណ៍ ព្សុក្តាងំជ្គ្នក្ ៃិង ជ្លាក្ ជ្លាក្ព្សីជាតំណាងព្សុក្ទាងំរីរ ជ្ដីមបថី្សាងយល់អំរី
សភារការណ៍ សៃេិសុខ សណាេ ប់ធាន ប់សាធារណៈ ការងារជ្សដឋកិ្ចា ជីវភាររស់ជ្ៅរបស់ព្បជាជៃ។  
    -ជបួព្បជំុជាមយួព្រះជ្ៅអធិការវតេនព្រតាព្តាវ គណៈអភិ្បាលព្សុក្បារាយណ៍ ព្បធាៃការយិល័យ
ធមមការ ៃិងសាសនាព្សុក្ ៃិងតំណាងគណៈក្មមការបុណយ អំរីការជ្លីក្ក្មមវធីិបុណយបូជាព្រះសរ ព្រះអៃុគុណ
ព្សុក្បារាយណ៍ ៃិងជាអតីតព្រះជ្ៅអធិការវតេនព្រតាព្តាវ សាិតព្សុក្បារាយណ៍ ជ្ខតេកំ្រង់ធំ។  
    -ចូលរមួជ្គ្នររជូៃររ សជ្មេចធមមវសុិទធវងា ជ្ៅ ទី ជ្ហង សរំៃិ ក្នុងឱកាសខបួកំ្ជ្ណីតគព្មប់៨១ 
ឈាៃចូល ៨២ឆ្ន  ំៃិងក្នុងឱកាសអបអរសាទរខបួជ្លីក្ទី១០៩ ទិវាអៃេរជាតិនារ៨ីមីនា ឆ្ន ២ំ០២០។   
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 -អៃុញ្ញា តឲ្យ ឯក្ឧតេម មូហាមា៉ា ត់ ហាា រកុ្ ខាៃ់ Muhammad Faruk Khan ព្បធាៃគណៈក្មាម ធិ-
ការអចិន្ៃេយទ៍ទលួបៃាុក្កិ្ចាការបរជ្ទស នៃសភារវាងក្មពុជា ៃិងសភាបង់កាែ ជ្ដស ៃិងអៃុញ្ញា តឲ្យ គណៈព្បតិភូ្
ជប៉ាុៃ ដឹក្នាជំ្ដាយ ឯក្ឧតេម អីុមា៉ា មរួា៉ា  មា៉ា សាហុរី ៉ា ូព្បធាៃព្កុ្មមិតេភារក្មពុជា-ជប៉ាុៃ ចូលជបួសថ្មេងការគរួសម។  
 
 

 ៣.សកម្មភាព ង្ោកជុំទាវកិតតិសខគេបណឌិ ត ឃនួ ស ដារ ីអន ប្បធានទី២ ន្តនរដ្ឋសភា 
ជ្ៅចជ្នាែ ះសម័យព្បជំុរដឋសភាជ្លីក្ទី៣ ៃិងជ្លីក្ទី៤ ៃីតិកាលទី៦ ជ្ៃះ ជ្លាក្ជំទាវ បាៃចូលរួមព្បជំុគ

ណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយន៍ៃរដឋសភាចំៃៃួ៥ជ្លីក្ -ព្បជំុរដឋសភាជាវសិាមញ្ា ចំៃួៃ៣ជ្លីក្ -ចុះមូលដាឋ ៃក្នុងនាម
សមាជិការដឋសភាព្បចាមំណឌ លជ្ខតេក្ណាេ ល ចំៃៃួ៣ជ្លីក្ ៃិងបាៃបំជ្រញការងារជ្ផសងជ្ទៀត ដូចខាងជ្ព្កាម៖  

 -បាៃដឹក្នាគំណៈព្បតិភូ្ជាៃ់ខពស់រដឋសភា ៃិងព្កុ្មព្បឹក្ាវបបធម៌អាសុី ជ្អសុីសុី ACC ចូលរមួជា
អធិបតី នៃកិ្ចាព្បជំុកំ្រូលរិភ្រជ្លាក្ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្សអ៊ាូល នៃសហរ័ៃធសៃេិភារសក្ល យូភី្ជ្អហា UPF ជ្ព្កាម
ព្បធាៃបទ “សៃេិភារ សៃេិសុខ ៃិងការអភិ្វឌ្ឍធៃធាៃមៃុសស” ជ្ៅសាធារណរដឋកូ្ជ្រ ៉ា។ 

 -បាៃអជ្ញ្ា ីញជាកិ្តេយិសក្នុងកិ្ចាព្បជំុរបស់ជ្លខាធិការដាឋ ៃជាតិ អាសបិ ASEP ជ្ដីមបរិីភាក្ាជ្ល ី
រជ្បៀបវារៈ សេីរី របាយការណ៍វឌ្ឍៃភារការងារជ្ព្តៀមជ្រៀបចំកិ្ចាព្បជំុ អាសបិ ជ្លកី្ទី១១ ASEP-11 ថ្ដលៃឹងព្បព្រឹតេ
ជ្ៅជ្ៅព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា។  
   -ជ្ធាីជាអធិបតី ៃិងចូលរមួក្នុងក្មមវធីិនានា មាៃជាអាទិ៍៖ -រិធីអបអរសាទរខបួអៃុសាវរយីជ៍្លីក្ទី៤១ 
នៃទិវាជ័យជមនះ៧មក្រា ចំៃៃួ២ជ្លីក្ ៃិងរិធីអបអរសាទរខបួជ្លីក្ទី១០៩ ទិវាអៃេរជាតិនារ៨ីមីនា ជ្ៅព្សុក្ជ្លីក្
ថ្ដក្ ជ្ខតេក្ណាេ ល ៃិងជ្ៅវមិាៃរដឋសភា -កិ្ចាព្បជំុព្កុ្មសភាជាតិក្មពុជានៃអនក្ៃជ្យបាយសភា្សេី ជ្ដីមបីព្តួត
រិៃិតយថ្ផៃការសក្មមភារ ៃិងទិសជ្ៅអៃុវតេឆ្ន ២ំ០២០ -កិ្ចាព្បជំុដំបូង ៃិងជ្លីក្ទី២នៃអៃុគណៈក្មមការខែឹមសារ
ឯក្សារ រិរ័រណ៍ ៃិងផសរាផាយរបស់គណៈក្មមការជ្រៀបចំខបួជ្លីក្ទី១៥៧ ទិវាកាក្បាទព្ក្ហម អឌ្ឍចៃាព្ក្ហម
ចំៃៃួ៣ជ្លីក្ -រិធីបិទសិកាេ សាលាសេីរី “ការក្សាងយុទធសា្សេ២០៣០ របស់កាក្បាទព្ក្ហមក្មពុជា” ជ្ៅទីសាន ក់្
ការកាក្បាទព្ក្ហមក្មពុជា -រិធីអបអរសាទរទិវាជាតិសុខភារមាតា ទារក្ ៃិងកុ្មារ ជ្ព្កាមព្បធាៃបទ “សុខភារ
កុ្មារក្មពុជានាជ្រលអនាគត” ជ្ៅព្សុក្ជ្កាះធំ ជ្ខតេក្ណាេ ល។ 
   -បាៃចូលរមួជាគណៈអធិបតីចំៃៃួ៥ជ្លីក្ ជ្ព្កាមអធិបតីភារដ៏ខពង់ខពស់ សជ្មេចជ្តជ្ជានាយក្រដឋម្ៃេ ី
រមួមាៃ៖ -រិធីមីទាិញអបអរសាទរខបួអៃុសាវរយីជ៍្លកី្ទី៤១ នៃទិវាជ័យជមនះ៧មក្រា -រិធីអបអរសាទរខបួជ្លីក្ទី
១០៩ ទិវាអៃេរជាតិនារ៨ីមីនា ឆ្ន ២ំ០២០  -រិធីជបួជំុរវាង សជ្មេចជ្តជ្ជានាយក្រដឋម្ៃេ ី ៃិងអនក្សាររ័ត៌មាៃក្នុង
ព្សុក្ជ្លីក្ទី៤  -រិធីបិទមជ្ហាព្សរសិលបៈយុវជៃទូទាងំព្បជ្ទស ៃិង -រិធីសំជ្ណះសំណាលរិសាអាហារ សាមគគី 
រវាងព្បមុខរដាឋ ភិ្បាល ៃិងសិលបៈក្រ សិលបៈការៃីិ ជ្ៅមជឈមណឌ លសៃនិបាត ៃិងរិរ័រណ៍ជ្កាះជ្រព្ជ។  
   -ទទលួជបួរិភាក្ាការងារ ជាមយួជ្ភ្្ៀវជាតិ ៃិងអៃេរជាតិ រមួមាៃ៖ ១/. ព្បធាៃនាយក្ដាឋ ៃទំនាក់្ 
ទំៃងអៃេរជាតិ ៃិងព្បធាៃនាយក្ដាឋ ៃរិធីការ ជ្ដីមបជី្ព្តៀមចូលរមួសិកាេ សាលាជ្ៅទីព្កុ្ងដាណាង ព្បជ្ទសជ្វៀត
ណាម ២/. ជ្លាក្ តារារទិធ គឹមយត ព្បធាៃវទិាសាា ៃសភាក្មពុជា ភី្អាយសុ ី PIC ជ្ដីមបរិីភាក្ាអំរីថ្ផៃការ
សក្មមភារព្កុ្ម សភាជាតិក្មពុជានៃអនក្ៃជ្យបាយសភា្សេីព្បចាឆំ្ន ២ំ០២០ ៣/. ឯក្ឧតេម ជ្ឡង ជ្ប៉ាងឡុង 
អគគជ្លខាធិការរដឋសភា ដឹក្នាពំ្កុ្មការងារជ្លខាធិការដាឋ ៃជាតិ អាសបិ ASEP ជ្ដីមបរីាយការណ៍អំរីវឌ្ឍៃភារ
ការងារបក់្រ័ៃធជ្ៅៃឹងការជ្រៀបចំកិ្ចាព្បជំុកំ្រូលភារជានដគូសភាអាសុ-ីអឺរ ៉ាុប ជ្លីក្ទី១១ ជ្ៅក្មពុជា នាជ្រលខាងមុខ 
៤/. ឯក្ឧតេម ជ្អក្ ណាត ដាកាល់ Ek Nath Dhakal ព្បធាៃអងគការសហរ័ៃធសៃេិភារសក្ល ព្បចាអំាសុី-បា៉ា សុីហាកិ្។ 
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   -បាៃលតជាវជី្ដអូអាៃសុៃារក្ថ្វផសរាផាយជា “ចលនាអៃេរជាតិ បក់្រ័ៃធការព្បយុទធព្បឆ្ងំជំងឺ កូ្វដី-
១៩ COVID-19 ជាសក្ល”។ 
   -បាៃជ្ធាីជាតំណាងដ៏ខពង់ខពស់ សជ្មេចកិ្តេពិ្រឹទធបណឌិ ត ព្បធាៃកាក្បាទព្ក្ហមក្មពុជា ដឹក្នាគំណៈ-
ព្បតិភូ្កាក្បាទព្ក្ហមក្មពុជា ចុះជ្ៅកាៃ់ជ្ខតេនព្រថ្វង ជ្ខតេសាា យជ្រៀង ៃិងជ្ខតេក្ណាេ ល ជ្ដីមបចូីលរមួរថំ្លក្ទុក្េ
យ៉ា ងជ្ព្ក្ៀមព្កំ្ ជ្ដាយបាៃនាយំក្ព្រះរាជអំជ្ណាយរបស់ សជ្មេចព្រះមហាក្សព្តី មុៃីនាល សហីៃុ ព្រះវររាជមាតា
ជាតិថ្ខមរ ៃិងជាព្បធាៃកិ្តេយិសកាក្បាទព្ក្ហមក្មពុជា ជ្ៅផេល់ជូៃព្កុ្មព្គួសារជៃរងជ្ព្គ្នះជ្ដាយសារបាក់្រលំអគ្នរ
ជ្ៅជ្ខតេថ្ក្ប ចំៃួៃ២ជ្លីក្។ -បាៃចូលរមួសៃនិបាតបូក្សរុបលទធផលការងារព្បចាឆំ្ន ២ំ០១៩ ៃិងទិសជ្ៅការងារ
សព្មាប់អៃុវតេបៃេឆ្ន ២ំ០២០ របស់សមាគមនារកី្មពុជាជ្ដីមបសីៃេិភារ ៃិងអភិ្វឌ្ឍៃ៍ ៃិងគណៈចលនា្សេី។ -បាៃ
ចូលរមួកិ្ចាព្បជំុបូក្សរុបលទធផលការងារព្បចាឆំ្ន ២ំ០១៩ ៃិងជ្លីក្ថ្ផៃការឆ្ន ២ំ០២០ របស់ព្កុ្មព្បឹក្ាជាតិជ្ដីមបី
្សេី ជ្ៅវមិាៃសៃេិភារ។  
 

V. សកម្មភាពរមួ្គ្នា របសគ់្ណៈកម្មការនានាន្តនរដ្ឋសភា 
 ជ្ៅចជ្នាែ ះសម័យព្បជំុរដឋសភាជ្លីក្ទី៣ ៃិងជ្លីក្ទី៤ ៃីតិកាលទី៦ ឯក្ឧតេម ជ្លាក្ជំទាវ ជាព្បធាៃ អៃុ

ព្បធាៃ ជ្លខាធិការ ៃិងសមាជិក្ សមាជិកាគណៈក្មមការនានានៃរដឋសភា បាៃចូលរមួក្នុងសក្មមភាររមួគ្នន  មាៃជា
អាទិ៍៖ 

  -កិ្ចាព្បជំុគណៈក្មមការជ្រៀបចំកិ្ចាព្បជំុ អាសិប ASEP ជ្លីក្ទី១១ ជ្ដីមបរិីៃិតយជ្លីរជ្បៀបវារៈសំខាៃ់ៗមយួ
ចំៃៃួ ជ្ព្កាមអធិបតីភារ ឯក្ឧតេមបណឌិ ត អៃុព្បធាៃទី១នៃរដឋសភា។ 

  -ជំៃបួរវាងគណៈក្មមការទី៣នៃរដឋសភា ជាមយួ ឯក្ឧតេម អានំផ គឹមដាវងស Amphay Kindavong 
ឯក្អគគរដឋទូតនៃសាធារណរដឋព្បជាធិបជ្តយយព្បជាមាៃិតឡាវ។ 

  -ក្មមវធីិកាត់ឫសសីមាព្រះវហិារ ៃិងសជ្មាព ធសមិទធផលនានាជ្ៅ វតេមាគ៌្នបរយិតេធិម៌ ជ្ៅវតេក្ាលដំរ ី ុំ
ព្តបងំផែុង ព្សុក្រញាថ្ព្ក្ក្ ជ្ខតេតបូង ុ ំជ្ព្កាមអធិបតីភារដ៏ខពង់ខពស់ ខំុ្ព្បធាៃរដឋសភា។   

  -ខបួជ្លកី្ទី១០៩ ទិវាអៃេរជាតិនារ៨ីមីនា ជ្លពី្បធាៃបទ “មាៃសៃេភិារ មាៃការជ្លកី្ក្មពស់សមភារជ្យ
ៃឌ័្រ” ជ្ព្កាមអធិបតីភារ ខំុ្ព្បធាៃរដឋសភា ៃិងជ្ព្កាមអធិបតីភារ សជ្មេចនាយក្រដឋម្ៃេី។  

  -ការជ្ធាីបទបងាហ ញ ៃិងរិភាក្ាការងារជ្រៀបចំកិ្ចាព្បជំុសភាអាសុី-អឺរ ៉ាុប ជ្លីក្ទី១១ ជាមយួជ្លាក្ ៃីកូ្ឡូ រ ី
ណាល់ឌី្ ព្បធាៃអងគការជ្គ្នលៃជ្យបាយជ្ព្ៅព្បជ្ទស នៃសភាអឺរ ៉ាុបព្បចាទីំព្កុ្ងព្ប៊ាុចថ្សល ៃិង ជ្លាក្ជំទាវ ខាថ្មៃ ម៉ាូ
រណូី ឯក្អគគរដឋទូតសហភារអឺរ ៉ាុបព្បចាជំ្ៅក្មពុជា។ 

  -រិធីជ្បីក្ការដាឋ ៃគជ្ព្មាងជ្ធាីឲ្យព្បជ្សីរជ្ឡងីវញិកំ្ណាត់ផែូវជាតិជ្លខ២ ៃិងផែូវជាតិជ្លខ២២ សរុបព្បថ្វង 
៧២,១៧ គ.ម ជ្ព្កាមហរិញ្ាបបទាៃរីរដាឋ ភិ្បាលនៃសាធារណរដឋកូ្ជ្រ ៉ា ជ្ព្កាមអធិបតីភារដ៏ខពង់ខពស់ សជ្មេចជ្តជ្ជា
នាយក្រដឋម្ៃេ។ី 

  -កិ្ចាព្បជំុសហការរវាង គណៈក្មមការទី២ គណៈក្មមការទី៥ ៃិងគណៈក្មមការទី៩នៃរដឋសភា ជាមយួ
តំណាងរាជរដាឋ ភិ្បាល ជ្ដីមបរិីៃិតយសិក្ា ជ្សចក្េីព្បងចាប់ ចំៃៃួ១។ 

 -កិ្ចាព្បជំុសហការរវាង គណៈក្មមការទី៥ ៃិងគណៈក្មមការទី៦នៃរដឋសភា ជាមួយតំណាងរាជរដាឋ ភិ្បាល 
ជ្ដីមបរិីៃិតយសិក្ា ជ្សចក្េីព្បងចាប់ ចំៃៃួ២។ 
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 -កិ្ចាព្បជំុសហការរវាង គណៈក្មមការទី៩ ៃិងគណៈក្មមការទី៦នៃរដឋសភា ជ្ដីមបរិីៃិតយជ្លីជ្សចក្េីព្បង
ចាប់ចំៃួៃ១ ជាមួយតំណាងរាជរដាឋ ភិ្បាល ដឹក្នាជំ្ដាយ ឯក្ឧតេមកិ្តេិជ្សដាឋ បណឌិ ត ចម ព្បសិទធ ជ្ទសរដឋម្ៃេី 
រដឋម្ៃេី ព្ក្សួងឧសាហក្មម ៃិងសិបបក្មម។ 

-កិ្ចាព្បជំុសហការរវាង គណៈក្មមការទី៩ ៃិងគណៈក្មមការទី៣នៃរដឋសភា ជ្ដីមបរិីៃិតយរិភាក្ា ជ្សចក្េី
ព្បងចាប់ ចំៃៃួ២ ជាមួយតំណាងរាជរដាឋ ភិ្បាល ដឹក្នាជំ្ដាយ ឯក្ឧតេម ជិៃ ប៊ាុៃសា៊ា ៃ ជ្ទសរដឋម្ៃេីទទួលបៃាុក្
ជ្បសក្ក្មមរិជ្សស ៃិងជាអៃុព្បធាៃព្កុ្មព្បឹក្ាអភិ្វឌ្ឍៃ៍ក្មពុជា។  

-កិ្ចាព្បជំុសហការរវាង គណៈក្មមការទី៩ ៃិងគណៈក្មមការទី២នៃរដឋសភា ជ្ដីមបរិីៃិតយរិភាក្ាជ្សចក្េ ី
ព្បងចាប់ ចំៃួៃ៣ ជាមួយ ឯក្ឧតេម ស៊ាុយ ថ្សម រដឋម្ៃេីព្ក្សួងថ្រ ៉ា ៃិងថ្វមរល ៃិង ឯក្ឧតេម ហា៊ា ៃ សាហុបី 
រដឋជ្លខាធិការ ព្ក្សួងជ្សដឋកិ្ចា ៃិងហរិញ្ាវតាុ ៃិងសហការ ី។ 
 
VI. សកម្មភាពរបសគ់្ណៈកម្មការនីម្ួយៗន្តនរដ្ឋសភា 
 ១.គ្ណៈកម្មការសទិធិម្ន សស ទទួ ពាកយបណតឹ ខ អង្ខេត និខទុំនាក់ទុំនខរដ្ឋសភា ប្ពឹទធសភា
  គណៈក្មមការទី១នៃរដឋសភា បាៃ៖ 
  +ចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មម ជ្ៅជ្ខតេតបូង មុ ំព្ក្ជ្ចះ សាឹងថ្ព្តង រតៃគិរ ីៃិងជ្ខតេមណឌ លគិរ ីក្នុងជ្គ្នលបំណង៖ 
   -ចុះសួរសុខទុក្េព្កុ្មព្បឹក្ា ុ ំថ្វន ក់្ដឹក្នាភូំ្មិ គណៈក្មមការវតេ នាយក្សាលា ព្បធាៃមណឌ ល
សុខភារ ក្ងក្មាែ ងំ ៃិងតំណាងព្បជារលរដឋជាមាា ស់ជ្ឆ្ន ត ជ្ដីមបថី្សាងយល់អំរីសាា ៃភាររស់ជ្ៅ តព្មូវការជ្ៅមូល
ដាឋ ៃ ៃិងបញ្ញហ ព្បឈមនានា។ 
   -ជបួរិភាក្ាការងារជាមយួ គណៈអភិ្បាលជ្ខតេ ព្កុ្មព្បឹក្ាជ្ខតេ ៃិងសហការ ី ថ្សាងយល់រី
ភាររកី្ចជ្ព្មីៃរបស់ជ្ខតេ ៃិងយៃេការជ្ដាះព្សាយវវិាទដីធែីជូៃព្បជារលរដឋ។  
   -ជំរុញការយក្ចិតេទុក្ដាក់្បជ្ព្មីជ្សវាសាធារណៈជូៃព្បជារលរដឋឲ្យបាៃលអ ជារិជ្សសការ
អៃុវតេជ្គ្នលៃជ្យបាយភូ្មិ ុមំាៃសុវតាិភារ លុបបំបាត់ថ្លបងសុីសងខុសចាប់ បទជ្លមីសព្គប់ព្បជ្ភ្ទ ៃិងការ
ជ្គ្នររចាប់ចរាចរណ៍។ 
   -ជយួសព្មបសព្មួល ៃិងអៃេរាគមៃ៍រក្ដំជ្ណាះព្សាយជូៃព្បជារលរដឋថ្ដលរងជ្ព្គ្នះ រមួមាៃ
ការចុះរិៃិតយ ៃិងអជ្ងាតផ្ទា ល់ជ្លីក្រណីទំនាស់ជ្ផសងៗ ជ្ដាយព្បមូលរ័ត៌មាៃរីព្គប់ភាគីបក់្រ័ៃធ ៃិងបាៃជ្សនីឲ្យ
សាា ប័ៃបក់្រ័ៃធរជ្ៃែឿៃៃីតិវធីិនៃការជ្ដាះព្សាយបញ្ញហ ឲ្យបាៃឆ្ប់។ 
  +ចូលរមួចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មមជាមយួ គណៈក្មមការទី៣ ៃិងគណៈក្មមការទី៨នៃរដឋសភា ជ្ៅជ្ខតេ
ជ្បធិ៍សាត់។ 
  +ចូលរមួសិកាេ សាលាបញ្ា ប់គជ្ព្មាងក្មមវធីិ រិធីថ្ចក្វញិ្ញា បៃបព្ត ៃិង រិធីព្បគល់ឯក្សារបណេុ ះ បណាេ ល 
សេីរី “ការវភិាគសារជ្រីរៃធ ការយិល័យលវកិាសភា ថ្ដលជ្រៀបចំជ្ឡងីជ្ដាយអគគជ្លខាធិការដាឋ ៃព្រឹទធសភា ៃិងគ្នពំ្ទ
ជ្ដាយវទិាសាា ៃសភាក្មពុជា។    
  +គណៈក្មមការបាៃទទលួបក្យបណេឹ ងសរុប ចំៃួៃ២៥ជ្រឿង មក្រីរាជធាៃី-ជ្ខតេ ក្នុងជ្នាះ៖ - បាៃជ្ធាី
លិខិតអៃេរាគមៃ៍ ចំៃៃួ១៦ជ្រឿង កំ្រុងរិៃិតយ ចំៃួៃ៩ជ្រឿង។ ចំជ្បះបក្យបណេឹ ងបញ្ាូ ៃព្តឡប់ជ្ៅវញិ ៃិងលិខិត
ជ្ឆ្ែីយតប គ្នម ៃ។  
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 ២.គ្ណៈកម្មការង្សដ្ឋកិចច េរិញ្ញវតថ  ធនាគ្នរ និខសវនកម្ម 
  គណៈក្មមការទី២នៃរដឋសភា បាៃ៖ 
   +ព្បជំុនផាក្នុងគណៈក្មមការ ចំៃៃួ៤ជ្លីក្ ជ្ដីមបជី្ព្តៀមការងារចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មម ៃិងរិៃិតយរិភាក្ា 
ជ្សចក្េីព្បងចាប់ចំៃួៃ៤។ 
    +ព្បជំុសហការជាមយួ គណៈក្មមការទី៥នៃរដឋសភា ជាមយួតំណាងរាជរដាឋ ភិ្បាល ជ្ដីមបរិីៃិតយ
រិភាក្ាជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរីការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីរិធីសារទី១ ជ្ធាីវជិ្សាធៃក្មមកិ្ចាព្រមជ្ព្រៀងសេីរីបណិជាក្មម
អាសា៊ា ៃ។  
   +ព្បជំុសហការជាមយួ គណៈក្មមការទី៩នៃរដឋសភា ជ្ដីមបរិីៃិតយរិភាក្ា ជ្សចក្េីព្បងចាប់ចំៃៃួ៣ 
ជាមយួតំណាងរាជរដាឋ ភិ្បាល។ 
   +ចុះជបួរិភាក្ាការងារជាមយួ គណៈអភិ្បាលជ្ខតេឧតេរមាៃជ័យ ជ្ខតេជ្សៀមរាប ជ្ខតេកំ្រង់ធំ ៃិង 
ថ្វន ក់្ដឹក្នារំដឋបាលជ្ខតេ ព្រមទាងំអងគភារមៃាីរបក់្រ័ៃធ ក្នុងជ្គ្នលបំណង៖     
    -ជ្ដីមបសីិក្ាថ្សាងយល់រីវឌ្ឍៃភារការងារជ្ខតេ ៃិងព្បមូលរ័ត៌មាៃមយួចំៃួៃបក់្រ័ៃធៃឹងវស័ិយ
ជ្សដឋកិ្ចា ហរិញ្ាវតាុ ព្បសិទធភារនៃការអៃុវតេចាប់នានា រិជ្សសគឺការព្បមូលចំណូលលវកិាជាតិ ៃិងបញ្ញហ ព្បឈម។ 
    -ថ្សាងយល់ការព្បមូលលវកិារបស់រដឋជ្លខាធិការដាឋ ៃអាកាសចរសុីវលិ ព្រលាៃយៃេជ្ហាះអៃេរ
ជាតិ ជ្ខតេជ្សៀមរាប។ 
    -ថ្សាងយល់ការព្បមូលលវកិារបស់ព្គឹះសាា ៃអងគរ ៃិងអាជ្ាធរអបសរារបស់ជ្ខតេជ្សៀមរាប។ 
    -ជបួរិភាក្ាការងារជាមយួអភិ្បាលនៃគណៈអភិ្បាលជ្ខតេ ៃិងថ្វន ក់្ដឹក្នារំដឋបាល ៃិងអងគភារ
មៃាីរ បក់្រ័ៃធៃឹងការទទលួខុសព្តូវរបស់គណៈក្មមការ។ 
    -ថ្សាងយល់រីសាា ៃភារភូ្មិសា្សេ ៃិងព្បមូលរ័ត៌មាៃមយួចំៃៃួបក់្រ័ៃធៃឹងវស័ិយជ្សដឋកិ្ចា
ៃិងហរិញ្ាវតាុ ៃិងការព្បមូលចំណូលលវកិាជាតិ ថ្ដលជាវស័ិយទទលួបៃាុក្របស់គណៈក្មមការ អំរីវឌ្ឍៃភារការងារ
ព្បសិទធភារនៃការអៃុវតេចាប់ ៃិងបញ្ញហ ព្បឈមរបស់ជ្ខតេ ជ្ដីមបរីមួគ្នន ជ្ដាះព្សាយ។       
 

 ៣.គ្ណៈកម្មការផែនការ វិនិង្ោគ្ កសកិម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរសិាថ ន និខធនធានទឹក 
  គណៈក្មមការទី៣នៃរដឋសភា  បាៃ៖ 
    +ព្បជំុនផាក្នុងគណៈក្មមការ ជ្ដីមបជី្ព្តៀមការងារចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មម ថ្សាងយល់អំរីវស័ិយនានា 
ថ្ដលសាិតជ្ព្កាមសមតាកិ្ចារបស់គណៈក្មមការ។ 
    +ព្បជំុរិភាក្ាការងាររមួមាៃ៖ ១/.ឯក្ឧតេម អានំផ គឹមដាវងស ឯក្អគគរដឋទូតនៃសាធារណរដឋព្បជា
ធិបជ្តយយព្បជាមាៃិតឡាវ ៃិង ២/.នាយក្មូលៃិធិមា៉ា ដចូលភីី្ត ព្បចាកំ្មពុជា ជ្ដីមបផីេល់បទបងាហ ញ ៃិងរិជ្ព្គ្នះ
ជ្យបល់ជំុវញិការអភិ្រក្សតំបៃ់នព្រសំឡូត ជ្ៅជ្ខតេបាត់ដំបង។ 
    +ចុះបំជ្រញទសសៃកិ្ចាសិក្ាជាផែូវការ ជ្ៅសាធារណរដឋព្បជាធិបជ្តយយព្បជាមាៃិតឡាវ។  
    +ព្បជំុសហការរវាង គណៈក្មមការទី៩នៃរដឋសភា ជ្ដីមបរិីៃិតយរិភាក្ាជ្សចក្េីព្បងចាប់ ចំៃួៃ២ 
ជាមយួតំណាងរាជរដាឋ ភិ្បាល។  
    +ចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មមតាមបណាេ ជ្ខតេ រមួមាៃ ជ្ខតេនព្រថ្វង ជ្ខតេតបូង មុ ំ ជ្ខតេកំ្រង់ចាម ៃិងជ្ខតេ
សាា យជ្រៀង ក្នុងជ្គ្នលបំណង៖ 
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    -ថ្សាងយល់រីសាា ៃភារភូ្មិសា្សេ ៃិងព្បមូលរ័ត៌មាៃបក់្រ័ៃធៃឹងវស័ិយទទួលបៃាុក្របស់ 
គណៈក្មមការ អំរីវឌ្ឍៃភារការងារ ព្បសិទធភារនៃការអៃុវតេចាប់ ៃិងបញ្ញហ ព្បឈមនានា។ 
    -ចុះរិៃិតយជ្មីលទីតាងំសិក្ាការបរព្ចាងំទជ្ៃែ ទីតាងំថ្ក្នចនជ្ៅស៊ាូនាជំ្ចញជ្ៅជ្ព្ៅព្បជ្ទស ទី
លាៃចាក់្សំរាម ព្បរ័ៃធធារាសា្សេ តំបៃ់អភិ្រក្សសតាសាែ ប ទីតាងំសតេឃាតដាឋ ៃ ៃិងជ្ហដាឋ រចនាសមព័ៃធផែូវ
គមនាគមៃ៍នានាថ្ដលទទួលរងការខូចខាត។   
    -ចុះរិៃិតយជ្មីលព្បរ័ៃធធារាសា្សេនវកូ្រ សហគមៃ៍ក្សិក្មមចជ្ព្មីៃផលសាា យព្ជំុ ៃិងរិៃិតយ
ជ្មីលមជឈមណឌ លព្បមូលផេុ ំក្សិផលសាា យជ្រៀង។ 
 

 ៤.គ្ណៈកម្មការម្ហាន្តែៃ ការពារជាតិ និខម្ ខងារសាធារណៈ 
  គណៈក្មមការទី៤នៃរដឋសភា បាៃ៖ 
   +ព្បជំុអៃុគណៈក្មមការទី៥ នៃគណៈក្មមការជ្រៀបចំកិ្ចាព្បជំុភារជានដគូសភាអាសុី-អឺរ ៉ាុប អាសិប ASEP 
ជ្លីក្ទី១១ ជ្ដីមបផីសរាផាយជ្សចក្េីសជ្ព្មច ៃិងជ្រៀបចំគជ្ព្មាងចំណាយជ្ផសងៗ ៃិងជ្រៀបចំថ្ផៃការការបរជូៃដល់
កិ្ចាព្បជំុសភាអាសុ-ីអឺរ ៉ាុប ជ្លីក្ទី១១ ។  
   +ចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មមជ្ៅ ជ្ខតេជ្សៀមរាប កំ្រង់ធំ ព្រះវហិារ ៃិងជ្ខតេឧតេរមាៃជ័យ ក្នុងជ្គ្នលបំណង៖ 
    -ជបួរិភាក្ាការងារជាមួយថ្វន ក់្ដឹក្នារំដឋបាលជ្ខតេ ៃិងមៃាីរបក់្រ័ៃធៃឹងវស័ិយទទលួបៃាុក្ 
របស់គណៈក្មមការ ជ្ដីមបថី្សាងយល់រីវឌ្ឍៃភារ ផលប៉ាះបល់ ៃិងបញ្ញហ ព្បឈមក្នុងការអៃុវតេចាប់ ក៏្ដូចជា កិ្ចា
ការសៃេិសុខសណាេ ប់ធាន ប់សាធារណៈ។ 
    -ថ្សាងយល់ការអៃុវតេជ្គ្នលៃជ្យបាយភូ្មិ- ុមំាៃសុវតាិភារ ការផេល់ជ្សវាសាធារណៈ ជូៃ
ព្បជារលរដឋ យៃេការដឹក្នាកំារងារកំ្ថ្ណទព្មង់វមិជឈការ វសិហមជឈការ ការអៃុវតេមុខងារ ៃិងរចនា សម័ពៃធរដឋបាល 
ព្សុក្-ខ័ណឌ -ព្កុ្ង។ 
    -ថ្សាងយល់អំរីការងារអជ្នាេ ព្បជ្វសៃ៍ ការងារទំនាក់្ទំៃងៃិងព្គប់ព្គងអងគការសងគមសុីវលិ 
ការព្គប់ព្គងរៃធនាគ្នរ បញ្ញហ រលក្រចំណាក្ព្សុក្ ៃិងមុខងារព្គប់ព្គងការផេល់ជ្សវាសុខាភិ្បាលថ្ដលថ្វន ក់្ជាតិ
បាៃជ្ផារឲ្យរដឋបាលមូលដាឋ ៃ។ 
   +ចូលរួមជាមួយគណៈព្បតិភូ្ព្កុ្មមិតេភាររដឋសភាក្មពុជា-ឡាវ ជ្ៅបំជ្រញទសសៃកិ្ចាផែូ វការជ្ៅ
សាធារណរដឋព្បជាធិបជ្តយយព្បជាមាៃិតឡាវ។   
 

 ៥.គ្ណៈកម្មការកិចចការបរង្ទស សេប្បតិបតតិការអនតរជាតិ ង្ោសនាការ និខព័ត៌ម្មន 
   គណៈក្មមការទី៥នៃរដឋសភា បាៃ៖ 
    +ចូលរមួកិ្ចាព្បជំុនៃជ្វទិកាសភាអាសុី-បា៉ា សុីហាកិ្ ជ្អភី្ភី្ជ្អហា APPF ជ្លីក្ទី២៨ ជ្ៅទីព្កុ្ងក្ង់ជ្បរា៉ា  
ព្បជ្ទសអូ្សាេ លី។ 
   +ចូលរមួរិធីជ្បីក្សៃនិបាតបូក្សរុបលទធផលការងារឆ្ន ២ំ០១៩ ៃិងទិសជ្ៅការងារឆ្ន ២ំ០២០ របស់
ព្ក្សួងការបរជ្ទស ៃិងសហព្បតិបតេិការអៃេរជាតិ ជ្ព្កាមអធិបតីភារដ៏ខពង់ខពស់របស់ សជ្មេចនាយក្រដឋម្ៃេ។ី 
   +ជបួរិភាក្ាការងារជាមួយ -ឯក្ឧតេម មហាមា៉ា ត់ ហាា រកុ្ ខាៃ់ Muhammad Faruk Khan ព្បធាៃគ
ណៈក្មាម ធិការអចិន្ៃេយ ៍ទទលួបៃាុក្កិ្ចាការបរជ្ទសនៃសភាបង់កាែ ជ្ដស  -ឯក្ឧតេម បា៉ា ៃយ៉ា រា៉ាក្ ភុ្លធុប ឯក្អគគ
រាជទូតនលព្បចាកំ្មពុជា អំរីការជ្រៀបចំដំជ្ណីរទសសៃកិ្ចាជាផែូវការ ៃិងមិតេភារ របស់គណៈក្មមការទី៥នៃរដឋសភា 
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ជ្ៅព្រះរាជាណាចព្ក្នល -ឯក្ឧតេម លូក្ អាណុល Luke Arnold ភារធារសីាា ៃទូតអូ្សាេ លីព្បចាជំ្ៅក្មពុជា ចូលជបួ
រិភាក្ាការងារ ជ្ដីមបជីព្មាបជូៃរីសាា ៃភារអាកាសធាតុអាប់អរួជ្ៅព្បជ្ទសអូ្សាេ លី ថ្ដលបណាេ លមក្រីជ្ភ្ែីងជ្ឆ្ះ
នព្រ ៃិងកិ្ចាការមយួចំៃៃួជ្ទៀតបក់្រ័ៃធៃឹង ខំុ្ព្បធាៃរដឋសភា ៃឹងអជ្ញ្ា ីញដឹក្នាគំណៈព្បតិភូ្ជាៃ់ខពស់រដឋសភាជ្ៅ
ចូលរមួព្បជំុជ្វទិកាសភាអាសុី-បា៉ា សុីហាកិ្ ជ្លីក្ទី២៨ ជ្អភី្ភី្ជ្អហា APPF ជ្ៅទីព្កុ្ងក្ង់ជ្បរា៉ា  ព្បជ្ទសអូ្សាេ លី ៃិង 
-ឯក្ឧតេម អីុមា៉ា មរួា៉ា  មា៉ា សាហុរី ៉ា ូ ព្បធាៃគណៈព្បតិភូ្ព្កុ្មមិតេភារជប៉ាុៃ-ក្មពុជា ជ្ដីមបរីព្ងឹងកិ្ចាសហព្បតិបតេិការវស័ិយ
កិ្ចាការបរជ្ទសរវាងសភាក្មពុជា ៃិងសភាជប៉ាុៃ។ 
    +ព្បជំុរិភាក្ាការងារជាមយួ ជ្លាក្ជំទាវ ទី បូរា៉ា សុ ីព្បធាៃគណៈក្មមការទី៥នៃព្រឹទធសភា បក់្រ័ៃធ ៃឹង
ការចូលរមួជាសមាជិក្សាា បៃិក្របស់អងគការសមាជ សមាជិក្សភាអៃេរជាតិ អាយភី្សុ ីIPC។   
   +ព្បជំុគណៈព្បតិភូ្នៃព្កុ្មសភាជាតិក្មពុជា ជ្ដីមបរិីភាក្ាការងារ ៃិងរិៃិតយខែឹមសារឯក្សារសព្មាប់
ជ្ព្តៀមជ្ៅចូលរមួកិ្ចាព្បជំុគណៈក្មមការៃជ្យបាយ ៃិងគណៈក្មមការកិ្ចាសហព្បតិបតេិការ ៃិងអភិ្វឌ្ឍនៃសភា
ៃិយយភាសាបារាងំ អាជ្ប៉ាជ្អហា APF ជ្ៅទីព្កុ្ងប៊ាុយកាជ្រ ៉ាស ព្បជ្ទសរ ៉ាូមា៉ា ៃី។ 
    +ព្បជំុជ្ព្តៀមការងារសៃេសុិខសព្មាប់កិ្ចាព្បជំុភារជានដគូសភាអាសុ-ីអឺរ ៉ាបុ ជ្លកី្ទី១១ ព្បជំុរិៃិតយ
រិភាក្ាជ្លរីជ្បៀបវារៈ ផសរាផាយជ្សចក្េសីជ្ព្មច ការបំជ្រញបថ្ៃាមសមាសភារ ជ្រៀបចំគជ្ព្មាងចំណាយ ៃិងថ្ផៃការ
ការបររបស់អៃុគណៈក្មមការទី៥ ៃិងកិ្ចាការជ្ផសងៗ។ 
   +ព្បជំុសហការរវាង គណៈក្មមការទី២ គណៈក្មមការទី៦ ៃិងគណៈក្មមការទី៩នៃរដឋសភា ជ្ដីមបរិីៃិតយ
រិភាក្ាជ្សចក្េីព្បងចាប់ ចំៃៃួ៣ ជាមយួតំណាងរាជរដាឋ ភិ្បាល។ 
 

 ៦.គ្ណៈកម្មការនីតិកម្ម និខយ តតិធម្៌ 
  គណៈក្មមការទី៦នៃរដឋសភាបាៃ៖ 
  +ផេល់បទបងាហ ញសេីរី ព្បវតេិរចនាសមព័ៃធ តនួាទី ៃិងភារកិ្ចារបស់រដឋសភាក្នុងក្មមវធីិដំជ្ណីរទសសៃកិ្ចា
សិក្ាថ្សាងយល់របស់ព្បតិភូ្សិកាេ កាមនៃវគគបណេុ ះបណាេ លម្ៃេីៃគរបាលយុតេិធម៌ ជំនាៃ់ទី២៤ នៃបញ្ញា ការដាឋ ៃ
ក្ងរាជអាវុធហតាជ្លីនផាព្បជ្ទស។ 
  +ព្បជំុចំៃៃួ២ជ្លីក្ ជ្ដីមបរិីៃិតយរិភាក្ាអំរីវឌ្ឍៃភារការងារបក់្រ័ៃធជ្ៅៃឹងការជ្រៀបចំខែឹមសារ ៃិង
ឯក្សារ សព្មាប់កិ្ចាព្បជំុភារជានដគូសភាអាសុី-អឺរ ៉ាុប ជ្លីក្ទី១១ ថ្ដលក្មពុជាៃឹងជ្ធាីជាមាា ស់ផាះ។ 

    +ព្បជំុនផាក្នុងគណៈក្មមការ ជ្ដីមបរិីៃិតយ ៃិងសិក្ា៖ 
     -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការបជ្ងាីតព្ក្សួងឧសាហក្មម វទិាសា្សេ បជ្ចាក្វទិា ៃិងៃវាៃុវតេៃ៍ 
     -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីសៃធិសញ្ញា សេីរីការជ្ផារទណឌិ តរវាងព្រះរាជា-

ណាចព្ក្ក្មពុជា ៃិងសាធារណរដឋសងគមៃិយមជ្វៀតណាម 
     -ជ្សចក្េីព្បងចាប់សេីរី ការអៃុម័តយល់ព្រមជ្លីសៃធិសញ្ញា សេីរី ការជយួគ្នន ជ្ៅវញិជ្ៅមក្ថ្ផនក្

ចាប់ក្នុងវស័ិយព្រហមទណឌ រវាងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ៃិងសាធារណរដឋសងគមៃិយមជ្វៀតណាម។ 
    +ព្បជំុអៃេរគណៈក្មមការជាមយួតំណាងរាជរដាឋ ភិ្បាល ជ្ដីមបរិីៃិតយ ៃិងសិក្ា ជ្សចក្េីព្បងចាប់

ចំៃៃួ៣ ខាងជ្ល។ី   
  +ចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មម ជ្ៅជ្ខតេកំ្រង់ឆ្ន ងំ ៃិង ជ្ខតេជ្បធិ៍សាត់ ក្នុងជ្គ្នលបំណង៖  
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   -ចុះជួបសំជ្ណះសំណាល ៃិងរិភាក្ាការងារជាមយួ អភិ្បាលនៃគណៈអភិ្បាលជ្ខតេ សមាជិក្ 
ព្កុ្មព្បឹក្ាជ្ខតេ ព្បធាៃសាលាដំបូងជ្ខតេ ៃិងម្ៃេីរាជការព្គប់មៃាីរអងគភារជំុវញិជ្ខតេ។  
   -ជ្ដីមបសីិក្ាថ្សាងយល់រីព្បសិទធភារនៃការព្បតិបតេិចាប់របស់មៃាីរជំនាញ ៃិងថ្សាងយល់រីការ
អៃុវតេក្មមវធីិៃជ្យបាយ យុទធសា្សេចតុជ្កាណដំណាក់្កាលទី៤ របស់រាជរដាឋ ភិ្បាល។ 
    -សិក្ាថ្សាងយល់រីការអៃុវតេចាប់ ជ្ដាយបាៃជបួរិភាក្ាការងារជាមយួថ្វន ក់្ដឹក្នាជំ្ខតេ ៃិងថ្វន ក់្
ដឹក្នាសំាា ប័ៃតុលាការជ្ៅក្នុងជ្ខតេ ៃិងបាៃជំរុញដល់អាជ្ាធរផេល់ជ្សវាសាធារណៈជូៃរលរដឋព្បក្បជ្ដាយព្បសិទធ
ភារ។  
   -ជំរុញការផសរាផាយ ៃិងអៃុវតេចាប់ទាងំឡាយថ្ដលរដឋសភាបាៃអៃុម័ត ៃិងផសរាផាយអំរីយៃេ
ការជ្ដាះព្សាយវវិាទជ្ព្ៅព្បរ័ៃធតុលាការ ជ្ដីមបឲី្យព្បជារលរដឋទូជ្ៅអាចរស់ជ្ៅជាមយួគ្នន ព្បក្បជ្ដាយភារសុខដុម 
តាមរយៈការជ្ដាះព្សាយជ្ដាយវធីិសព្មុះសព្មួល រិជ្ព្គ្នះជ្យបល់គ្នន  ជ្ធាីសមបទាៃឲ្យគ្នន ជ្ព្ៅព្បរ័ៃធតុលាការ។  
 

 ៧.គ្ណៈកម្មការអប់រ ុំ យ វជន កីឡា ធម្មការ កិចចការសាសនា វបបធម្៌ និខង្ទសចរណ៍ 
  គណៈក្មមកាទី៧នៃរដឋសភា បាៃ៖ 
   +ទទលួជួបសំជ្ណះសំណាលជាមយួព្បតិភូ្សាលាខុៃរា៉ាដអាដិៃជ្ៅថ្អ៊ារ សព្មាប់អនក្ៃជ្យបាយវយ័
ជ្ក្មងចំៃួៃ២៥នាក់្ មក្រី១១ព្បជ្ទសក្នុងតំបៃ់អាសុី ជ្ដាយបាៃថ្ចក្រថំ្លក្ជ្ៅកាៃ់ព្បតិភូ្ អំរីទំៃលួខុសព្តូវរបស់
យុវជៃថ្ដលជាអនាគតថ្វន ក់្ដឹក្នា ំក្នុងដំជ្ណីរការដឹក្នាពំ្បជ្ទស ថ្ដលទាមទារឲ្យជ្យងីមាៃការយល់ដឹង ៃិងថ្សាង
យល់សុីជជ្ព្ៅព្គប់ព្ជុងជ្ព្ជាយជ្លីព្គប់ទិដឋភារ ៃិងបរបិទរបស់ព្បជ្ទសជាតិខែួៃ មុៃៃឹងឈាៃជ្ៅដល់ការវាយ
តនមែ ៃិងកំ្ណត់ចាស់លាស់អំរីអាទិភារ ៃិងភារចាបំាច់ ថ្ដលជ្ឆ្ែីយតបជ្ៅៃឹងតព្មូវការជាក់្ថ្សេងរបស់ព្បជា-
រលរដឋខែួៃ។ 
   +ទទលួជួបសវនាការ ៃិងរិភាក្ាការងារ ជាមយួ ឯក្អគគរដឋទូតនានាព្បចាពំ្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា រមួ
មាៃ៖ -ឯក្ឧតេម ព្គីសាា ៃ ថ្ប៊ាគ័រ ឯក្អគគរដឋទូតនៃសាធារណរដឋសហរ័ៃធអាលែឺម៉ាង់ -ឯក្ឧតេម ផ្ទព្ទីក្ មឺុហា ី
ឯក្អគគរដឋទូតសហរដឋអាជ្មរកិ្ ៃិង -ឯក្ឧតេម បា៉ា បែូ កាង ឯក្អគគរដឋទូតអូ្សាេ លី។ 
    +ព្បជំុព្ក្មុរិភាក្ាទី១ ជ្ដីមបជី្ព្តៀមចូលរមួកិ្ចាព្បជំុភារជានដគូសភាអាសុ-ីអឺរ ៉ាបុ អាសបិ ASEP ជ្លកី្ទី
១១ ជ្ដីមបរិីៃិតយជ្លរីជ្បៀបវារៈ ការជ្រៀបចំឯក្សារ ៃិងបញ្ញហ សខំាៃ់ៗ ចំៃៃួ២ជ្លកី្។ 
 

 ៨.គ្ណៈកម្មការស ខាភិបា  សខគម្កិចច អតីតយ ទធជន យ វនីតិសម្បទា ការងារបណត ោះ 
បណ្តត  វិជាា ជីវៈ និខកិចចការនារ ី
   គណៈក្មមការទី៨នៃរដឋសភា បាៃ៖ 
    +ចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មម ជ្ៅជ្ខតេកំ្រង់ធំ ជ្បធិ៍សាត់ បាត់ដំបង ព្រះវហិារ ជ្សៀមរាប ឧតេរមាៃជ័យ 
បនាា យមាៃជ័យ ៃិងជ្ខតេនប៉ាលិៃ ក្នុងជ្គ្នលបំណង៖  
    -ថ្សាងយល់អំរីព្បសិទធភារនៃការអៃុវតេចាប់ រិជ្សសជ្ផ្ទេ តជ្លជី្បឡាជាតិរបបសៃេិសុខ
សងគម ប.ស.ស។ 
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     -រិភាក្ាជាមយួគណៈអភិ្បាលជ្ខតេ ៃិងព្បធាៃមៃាីរជំនាញបក់្រ័ៃធ ជ្ដីមបថី្សាងយល់រីវឌ្ឍៃ
ភារ ៃិងបញ្ញហ ព្បឈមរបស់រដឋបាលជ្ខតេ។  
    -ជំរុញបៃេផសរាផាយរីអតាព្បជ្យជៃ៍នៃការជ្ព្បីព្បាស់ប័ណណ ប.ស.ស ប័ណណសមធម៌ ជូៃដល់
ព្បជារលរដឋព្កី្ព្ក្ ក្មមក្រ ក្មមការៃីិ បងបអូៃអតីតយុទធជៃ ៃិងម្ៃេីរាជការ។  
    -បងាហ ញការយល់ដឹងកាៃ់ថ្តចាស់ ៃិងយក្ចិតេទុក្ដាក់្ចំជ្បះការដុតបំផ្ទែ ញកាក្សំណល់
ជ្វជាសា្សេរបស់មៃាីរជ្រទយរដឋ មៃាីរជ្រទយឯក្ជៃឲ្យបាៃព្តឹមព្តូវតាមលក្េណៈបជ្ចាក្ជ្ទស។  
    -ជំរុញឲ្យមៃាីរជ្រទយបថ្ងអក្ ៃិងមណឌ លសុខភារព្តូវខិតខំយក្ចិតេទុក្ដាក់្រព្ងឹងសមតាភារ
របស់ខែួៃក្នុងការរាបាលជំងឺជូៃព្បជារលរដឋ ជ្ដីមបពី្បក្តួព្បថ្ជងជាមយួមៃាីរជ្រទយឯក្ជៃ ព្រមទាងំចូលរមួជយួ
ទប់សាា ត់រាបាលជំងឺមិៃឆ្ែងឲ្យមាៃព្បសិទធភារ ជ្យងរបាយការណ៍សុខភាររិភ្រជ្លាក្ព្បចាកំ្មពុជា សរានលៃជំងឺ
ជ្ៃះបាៃសមាែ ប់មៃុសស១៦៦នាក់្ក្នុងមយួនលៃ។  
    -ថ្សាងយល់អំរីការផេល់ជ្សវាសុខាភិ្បាលតាមរយៈរបបសៃេិសុខសងគម ប.ស.ស ៃិងជ្គ្នល
ៃជ្យបាយឧបតាមភសាច់ព្បាក់្ជូៃ្សេីព្កី្ព្ក្មាៃនផាជ្បះ ៃិងកូ្ៃអាយុជ្ព្កាម២ឆ្ន ។ំ 
   +ព្បជំុរិៃិតយរិភាក្ាខែឹមសារជ្ឆ្ែីយតបជ្ៅៃឹងការជ្សនីសុំរបស់ អាយភី្យូ IPU បក់្រ័ៃធបញ្ញហ ជ្យៃឌ័្រ ៃិង
ក្ងាះអាហារូបតាមភជ្ៅក្មពុជា។ 
     

 ៩.គ្ណៈកម្មការសាធារណការ ដ្ឹកជញ្ាូន ទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ ន្តប្បសណីយ ៍ឧសាេកម្ម ផរ ៉ែ 
ថ្នម្ព  ពាណិជាកម្ម ង្រៀបចុំផដ្នដ្ីនគ្របូនយីកម្ម និខសុំណខ់ 

គណៈក្មមការទី៩នៃរដឋសភា បាៃ៖ 
   +ព្បជំុនផាក្នុងគណៈក្មមការ ចំៃៃួ៥ជ្លីក្  ជ្ដីមបរិីៃិតយរិភាក្ាជ្សចក្េីព្បងចាប់ចំៃៃួ៧ រិៃិតយ
ថ្ផៃការសក្មមភាររបស់គណៈក្មមការ ក្នុងជ្រលវសិសមកាលរបស់រដឋសភាជ្ៅតាមបណាេ ជ្ខតេនានា។ 
   +ព្បជំុសហការរវាងគណៈក្មមការជំនាញនៃរដឋសភា ចំៃៃួ៣ជ្លីក្ រមួមាៃ គណៈក្មមការទី២ គណៈ-
ក្មមការទី៣ ៃិងគណៈក្មមការទី៦នៃរដឋសភា ជ្ដីមបីរិៃិតយរិភាក្ាជ្សចក្េីព្បងចាប់ចំៃួៃ៧ ជាមួយតំណាង
រាជរដាឋ ភិ្បាល ជ្ដាយមាៃតំណាងគណៈក្មមការនានានៃរដឋសភា ចូលរមួ ។ 
   +ចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មម ជ្ៅជ្ខតេមណឌ លគិរ ី  រតៃគិរ ីសាឹងថ្ព្តង ព្រះវហិារ ៃិងជ្ខតេកំ្រង់ធំ ក្នុងជ្គ្នល
បំណងជួបសំជ្ណះសំណាល ៃិងរិភាក្ាការងារជាមយួថ្វន ក់្ដឹក្នារំដឋបាលជ្ខតេទាងំ៥ ជ្ដីមបថី្សាងយល់រីព្បសិទធ
ភារនៃការព្បតិបតេិចាប់ថ្ដលបក់្រ័ៃធៃឹងសមតាកិ្ចាទទលួខុសព្តូវរបស់គណៈក្មមការ ព្រមទាងំថ្សាងយល់រីវស័ិយ
ការអភិ្វឌ្ឍជ្ហដាឋ រចនាសមព័ៃធផែូវលនល់ សក្មមភារការងារផ្ទែ ស់បេូរទំៃិញជ្ៅព្ចក្ព្រំថ្ដៃ សាា ៃីយវារអីគគិសៃីខាន តតូច
អូរជំុ ៃិង ព្កុ្មហ៊ាុៃ ហងួ អាៃ អណេូ ងមាស ដាដំំណាកំ្សិក្មម ជ្ដីមបនីាជំ្ចញជ្ៅជ្ព្ៅព្បជ្ទស។  
   +ព្បជំុអៃុគណៈក្មមការទី៣ ឡូជីសាីក្ រិធីការ ៃិងបដិសណាឋ រកិ្ចា ជ្ដីមបជី្ព្តៀមជ្រៀបចំកិ្ចាព្បជំុភារជា
នដគូសភាអាសុ-ីអឺរ ៉ាុប ជ្លីក្ទី១១ ចំៃៃួ៣ជ្លីក្។  
 ១០.គ្ណៈកម្មការអង្ខេត ង្បាសសុំអាត និខប្បឆុំខអុំង្ពើព ករ យួ 
   គណៈក្មមការទី១០នៃរដឋសភា បាៃ៖ 
    +ព្បជំុនផាក្នុងគណៈក្មមការ ជ្ដីមបជី្ព្តៀមថ្ផៃការការងារចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មមជ្ៅអងគភារព្បឆ្ងំ
អំជ្រីរុក្រលួយ។ 
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    +ផេល់បទបងាហ ញដល់ព្កុ្មៃិសសតិ សាក្លវទិាល័យ ជ្ៅស៍អីុសជ្អយជ្សៀ មក្រីជ្ខតេជ្សៀមរាប 
ចំៃៃួ១១០រូប ជ្ដីមបថី្សាងយល់រីតនួាទី ៃិងភារកិ្ចារបស់រដឋសភា។ 
    +ចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មមជ្ៅអងគភារព្បឆ្ងំអំជ្រីរុក្រលយួ ជ្ដីមបថី្សាងយល់រីវឌ្ឍៃភារ ៃិងព្បសិទធ
ភារនៃការអៃុវតេចាប់ ៃិងលិខិតបទដាឋ ៃគតិយុតេនានា បក់្រ័ៃធការព្បឆ្ងំអំជ្រីរុក្រលួយ។ 
    +ចូលរមួសិកាេ សាលាបញ្ា ប់គជ្ព្មាងក្មមវធីិ រិធីថ្ចក្វញិ្ញា បៃបព្ត ៃិងរិធីព្បគល់ឯក្សារ បណេុ ះ 
បណាេ ល សេីរី “ការវភិាគសារជ្រីរៃធ ការយិល័យលវកិាសភា ថ្ដលជ្រៀបចំជ្ឡងីជ្ដាយអគគជ្លខាធិការដាឋ ៃព្រឹទធសភា 
ៃិងគ្នពំ្ទជ្ដាយវទិាសាា ៃសភាក្មពុជា។ 
    +ចូលរមួចុះបំជ្រញជ្បសក្ក្មមជាមយួគណៈក្មមការទី៣នៃរដឋសភា ជ្ៅជ្ខតេនព្រថ្វង ។ 
    +ព្បជំុព្កុ្មរិភាក្ាទី៣ នៃកិ្ចាព្បជំុ អាសិប ជ្លីក្ទី១១ ជ្ដីមបរិីៃិតយវឌ្ឍៃភារនៃការជ្រៀបចំឯក្សារ 
ៃិងទិសជ្ៅបៃេ។ 
    +ចូលរមួបំជ្រញទសសៃកិ្ចាសិក្ាជាផែូវការរបស់ព្កុ្មមិតេភាររដឋសភាក្មពុជា-ឡាវ  ព្បជ្ទសឡាវ។ 
   

VI.សកម្មភាពរបសស់ម្មជិក សម្មជិការដ្ឋសភា 
  ជ្ៅក្នុងឱកាសវសិមកាលនៃរដឋសភាជ្ទីបក្ៃែងជ្ៅជ្ៃះ សមាជិក្រដឋសភាព្គប់របូ បាៃព្បឹងថ្ព្បងយ៉ា ងសក្មម
ខាែ ងំកាែ ចុះមូលដាឋ ៃ សរួសុខទុក្េ ទទលួសណូំមររ ៃិងខិតខំជ្ដាះព្សាយរាល់បញ្ញហ របស់រលរដឋជាមាា ស់ជ្ឆ្ន ត។ 
  ចំជ្បះការចុះសួរសុខទុក្េព្បជារលរដឋជ្ៅតាមមូលដាឋ ៃ ៃិងសក្មមភារជ្ផសងៗរបស់សមាជិក្ សមាជិកា
រដឋសភា គឺមាៃសក្មមភារជ្ព្ចីៃណាស់។ ខំុ្សូមអភ័្យជ្ទាសជ្ដាយរំុអាចជ្រៀបរាប់អស់ ក្នុងរបាយការណ៍សជ្ងេប
ជ្ៃះប៉ាុថ្ៃេមាៃជ្ៅក្នុងរបាយការណ៍លមអិត ដូចបាៃថ្ចក្ជូៃរចួជ្ហយី។ 
 

អងគសភាជាទីជ្គ្នររ ! 
សជ្មេច ឯក្ឧតេម ជ្លាក្ជំទាវ សមាជិក្ សមាជិកានៃរដឋសភា ជាទីជ្មព្តី ៃិងបងបអូៃជៃរមួជាតិទាងំអស់ ជាទីជ្សនហា! 
 

 រដឋសភាជ្យងីបាៃឈរជ្លីជំហរទទលួខុសព្តូវខពស់ ៃិងតមាល់ផលព្បជ្យជៃ៍ព្បជារលរដឋជាធំ ក្នុងការ
ក្សាងចាប់ជ្ដាយថ្ផអក្ជ្លីសាម រតីផសះផា បព្ងួបបព្ងួមជាតិ ក្នុងជ្គ្នលជ្ៅចមបងបំផុត គឺថ្សាងរក្ជ្សចក្េីសុខសៃេិភារ 
យុតេិធម៌សងគម ឯក្រាជយ អរាព្កឹ្តយ ការបរបូរណភារទឹក្ដី ៃិងភារសមបូរណ៍រងុជ្រឿង ជូៃមាតុភូ្មិជាទីព្សឡាញ់
របស់ជ្យងីទាងំអស់គ្នន ។ 
 ក្នុងឱកាសជ្ៃះ ក្នុងនាម ខំុ្ព្បធាៃរដឋសភា ៃិងក្នុងនាមខំុ្ផ្ទា ល់ សូមជ្កាតសរជ្សីរយ៉ា ងជ្សាម ះសម័ព្គ ចំជ្បះ
តំណាងរា្សេទាងំអស់ថ្ដលបាៃយក្ចិតេទុក្ដាក់្បំជ្រញភារកិ្ចា ៃិងតនួាទីរបស់ខែួៃជ្ដាយរំុខាែ ចជ្ៃឿយហត់ ឬគិត
រីៃិនាន ការៃជ្យបាយអាីជ្ឡយី ជ្ដីមបផីលព្បជ្យជៃ៍ព្បជារលរដឋ ៃិងផលព្បជ្យជៃ៍ព្បជ្ទសជាតិ។ 
 តាងនាមសមាជិក្ សមាជិកានៃរដឋសភា ៃិងក្នុងនាមខំុ្ផ្ទា ល់ ខំុ្សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ា ងព្ជាលជ្ព្ៅបំផុត 
ចំជ្បះសាា ប័ៃរដឋទាងំអស់ ជាអាទិ៍ រាជរដាឋ ភិ្បាលក្មពុជា ថ្ដលដឹក្នាជំ្ដាយ សជ្មេចអគគមហាជ្សនាបតីជ្តជ្ជា ហ៊ាៃុ 
ថ្សៃ ព្រមទាងំអាជ្ាធរមូលដាឋ ៃព្គប់លំដាប់ថ្វន ក់្ ថ្ដលបាៃសហការលអ បងាលក្េណៈងាយព្សួលព្គប់ថ្បបយ៉ា ងឲ្យ
គណៈក្មមការនានារបស់រដឋសភា គណៈព្បតិភូ្រដឋសភា ក៏្ដូចជាតំណាងរា្សេបាៃជបួសំជ្ណះសំណាល ព្បាព្ស័យ
ការងារ ៃិងសួរសុខទុក្េព្បជារា្សេជ្ៅតាមមូលដាឋ ៃ ៃិងបាៃជួបព្បាព្ស័យការងារផ្ទា ល់ជាមយួបុគគលិក្ការយិល័យ
តំណាងរា្សេ ជ្ៅតាមមណឌ លរាជធាៃី-ជ្ខតេ ព្បក្បជ្ដាយសុវតាិភារ។ 
  

ជ្ៅទីបញ្ា ប់ ខំុ្សូមជូៃររ សមាជិក្ សមាជិការដឋសភា ជ្យងីទាងំអស់ បាៃព្បក្បថ្តៃឹងរុទធររទាងំបួៃ
ព្បការ គឺអាយុ វណណៈ សុខៈ រលៈ កំុ្បីជ្ ែៀងឃាែ តជ្ឡយី។  

សូមអរគុណ!  


