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១. ទាំនាក់ទាំនងជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ 
១.១ ទាំនាក់ទាំនងជាត្ ិ

ការចូលជបួសដមថងការគរួសម ជាមយួសមមថចវបិលុមសនាភក្សថ ីសាយ ឈុ ំរបមខុរដឌសថីទ ី
មៅមវលាមម៉ាង ៤ រមសៀល នានថងទ២ី៧ ដខក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០១៧ សមមតចវិបលុមសនាភកត ី

សាយ ឈុាំ របមុខរដឌសថីទ ីបានអ្នុញ្ដ តឱ្យមលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា សមាជកិ្ស-សមាជិការក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ីអ្គគមលខាធិការ អ្គគមលខាធិការរង
គណៈមមធាវ ីចូលជបួសដមថងការគួរសមមៅវមិានរដឌចំការមន។  

ទនធឹមនងឹមនះ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល ក្សប៏ានរាយការណ៍ជូនសមមថចវបិុលមសនាភក្សថី
ផងដដរ អ្ំពីក្សចិចខិតខំរបឹងដរបងរបស់គណៈមមធាវកី្សបុងការជួយ ការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្សមដ្ឋយឥត
យក្សក្សនរម។ 

មឆលើយតបមៅនឹងសក្សមមភាពយ៉ងសក្សមម និងមជាគជយ័របស់គណៈមមធាវកី្សបុងអាណតថ ិ 
ទី១១មនះ សមមតចវិបលុមសនាភកតី សាយ ឈុាំ របមុខរដឌសថីទ ី បានសដមថងនូវការោរំទ 
និងជរមរញឱ្យគណៈមមធាវបីនថក្សិចចការង្ហរទាងំមនះឱ្យកានដ់តមានរបសិទនភាពដថមមទៀត ក្សបុងបុពវម តុ
សងគម បុពវម តុជាតិ នងិមាតុភូមនិនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា ម ើយសមមថចបានចូលរមួចំដណក្ស
ថវកិាចំនួន៥០លានមរៀលជូនគណៈមមធាវមីដើមផចីាតដ់ចង និងមរបើរបាស់ជារបមយជនស៍ងគម។ 
ទនធមឹនងឹមនះ សមមថចវបិុលមសនាភក្សថបីានមានរបសាសនោ៍រំទមហាសនបិបាតគណៈមមធាវមីលើក្ស   
ទី២២ ដដលនឹងមរោងមធវើម ើងមៅសណាឌ ោរសុខាភបមំពញនានថងទី១៦ ដខតុលា ឆប ២ំ០១៧ 
ខាងមុខមនះ។ 

មឆលើយតបមៅនងឹទកឹ្សចិតថដន៏ថលថាល របស់ សមមតចវិបលុមសនាភកតី សាយ ឈុាំ  មលាក្ស
មមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា តណំាងឱ្យសមាជិក្ស-
សមាជិកាគណៈមមធាវទីាងំអ្ស់បានមោរពដថលងអ្ំណរគុណចំមពាះ សមមតចវិបលុមសនាភកត ី
និងបានមបថជាញ ចិតថបនថរមួចំដណក្សជាមយួនងឹរាជរដ្ឋឌ ភបិាលក្សដូ៏ចជា អ្ងគនតីិបផចដតថិក្សបុងក្សំដណទរមង ់
របពន័នយុតថិធម ៌និងតុលាការ។ 

http://www.bakc.org.kh/index.php/960-2017-09-28-08-13-43
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រក្សសួងមហានផធបានឯក្សភាពតាមការមសបើសំុរបស់របធានគណៈមមធាវ ី
 មរកាយពីការជួបសំដដងការគួរសមរបស់មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី
ជាមយួសមមតចព្កឡាមោម ស មខង ឧបនាយក្សរដឌមរនីថ រដឌមស្រនថីរក្សសួងមហានផធ នានថងទី២៦ 
ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០១៧មក្ស។ កាលពីនថងទី ៣១ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សរបធានគណៈមមធាវ ី
បានដ្ឋក្សសំ់មណើ រជាផលូវការមសបើសំុក្សិចចស ការរវាងរក្សសួងមហានផធ និងគណៈមមធាវ ី ដដលមៅក្សបុង
សំមណើ មនាះមផ្ទថ តសំខានម់លើការអ្នុចដតឲ្យមមធាវអីាចថតសំណំុមរឿង បានជួបកូ្សនក្សថី នងិអាចអ្ម
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កូ្សនក្សថកី្សបុងដំណាក្សក់ាលមស្រនថនីគរបាលយុតថធិមប៌ាន។ មឆលើយតបនងឹសំមណើ ទាងំមនះ មៅនថងទី ៦ ដខក្សញ្ដ   
ឆប ២ំ០១៧ រក្សសួងមហានផធបានយល់រពមទាងំរសរង មលើសំមណើ របស់មលាក្សរបធានគណៈមមធាវ ី
ចំមពាះក្សិចចស ការោប រវាងរក្សសួងមហានផធ នងិគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ 

  



រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 

80 

 

 



សក្សមមភាពគណៈមមធាវនីន រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 

81 

 
 



រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 

82 

សក្សមមភាពមលាក្សរបធាន នងិរបតភិគូណៈមមធាវ ី ចុះពភិាក្សាការង្ហរជាមយួមលាក្សរបធានសាលា
ដបំងូមខតថនរពដវង នងិមខតថសាវ យមរៀង  

នានថងទ២ី៨ ដខមថុិនា ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានដឹក្សនារំបតិភគូណៈមមធាវ ីរមួមានមលាក្សមមធាវ ីអ្ុឹង ក្សិរយិ មលាក្ស
មមធាវ ី មសង សុខឃីម និងមលាក្សមមធាវ ី ថាន ផ្ទនិត សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី មធវើ
ដំមណើ រមៅកានស់ាលាដំបងូមខតថនរពដវង និងមខតថសាវ យមរៀង មដើមផរីបជុំពិភាក្សាការង្ហរជាមយួ
មលាក្សរបធានតុលាការមខតថ រពះរាជអាជាញ  និងមមធាវរីបចាមំខតថ ពាក្សព់ន័ននឹងបញ្ហ របឈមក្សបុង
ការរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ីការការពារក្សថី ក្សបុងវស័ិយយុតថិធមរ៌ពមទាងំក្សចិចស ការមផសងៗមទៀត។ 

 
មលាក្សរបធានគណៈមមធាវពីភិាក្សាការង្ហរជាមយួមលាក្សរបធានតុលាការមខតថក្សពំងស់ពឺ នងិមខតថ
រពះសី នុ 

នានថងទ០ី៩ ដខសីហា ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានដឹក្សនារំបតិភគូណៈមមធាវ ីរមួមានមលាក្សមមធាវ ីជូ ចានធ់ីរ៉ា មលាក្ស
មមធាវ ីវ៉ា ពិសី និងមលាក្សមមធាវ ីលីវ សុវណាត  សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ីរពមទាងំមលាក្ស
មមធាវ ី មពរជ សូរយិ សមាជិក្សគណៈមមធាវបីានមធវើដំមណើ រមៅកានស់ាលាដំបងូមខតថក្សំពងស់ពឺ 

http://www.bakc.org.kh/index.php/231-2017-08-12-08-55-03
http://www.bakc.org.kh/index.php/231-2017-08-12-08-55-03
http://www.bakc.org.kh/index.php/178-2017-08-11-14-59-55
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និងមខតថរពះសី នុ មដើមផរីបជុំពិភាក្សាការង្ហរជាមយួមលាក្សរបធានតុលាការមខតថ រពះរាជអាជាញ  
និងមមធាវរីបចាមំខតថ ពាក្សព់ន័ននឹងបញ្ហ របឈមក្សបុងការរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ីការការពារក្សថីជូនជន
រក្សីរក្ស រពមទាងំក្សិចចស ការមផសងៗមទៀត។ 

 
 

  

របជុពំភិាក្សាមលើមសចក្សថរីពាងអ្នុរក្សតឹយសថីព ីការបមងកើតគណៈក្សមាម ធកិារជាតនិនសមាគមចាបអ់ាស៊ាន  
នារពឹក្សនថងទី១២ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី

ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានដឹក្សនារំបតភិូគណៈមមធាវ ី រមួមានមលាក្សរសីមមធាវ ី មៅ ក្សញ្ដ  
សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី និងមលាក្សមមធាវ ី រព ម វចិិរតអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈ
មមធាវ ី ចូលរមួរបជុំពភិាក្សាការង្ហរជាមយួតុលាការក្សំពូល ពាក្សព់ន័ននឹងមសចក្សថីរពាងអ្នុរក្សឹតយសថីព ី
ការបមងកើតគណៈក្សមាម ធិការជាតិននសមាគមចាបអ់ាស៊ាន។ 
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១.២ ទាំនាក់ទាំនងអនតរជាត្ិ 
មលាក្ស មមធាវ ីសួន វសិាល បានដកឹ្សនាគំណៈរបតភិ ូចូលរមួសនបសីិទ LAWASIA មលើក្សទ៣ី០ ឆប ំ
២០១៧ មៅទរីក្សរងតូក្សយូ របមទសជប៉នុ  

ពីនថងទ១ី៨ ដល់នថងទី២១ ដខក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធាន      
គណៈមមធាវ ី ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានដកឹ្សនាគំណៈរបតភិូគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្ស 
ក្សមពុជា ចូលរមួសនបិសីទ LAWASIA មលើក្សទី៣០ ឆប ២ំ០១៧ មៅទីរក្សរងតូក្សយូ របមទសជប៉នុ 
មដើមផរីបជុំពិភាក្សាពីបញ្ហ នានា ដដលវជិាជ ជីវៈមមធាវមីៅក្សបុងតំបនក់្សំពុងរបឈម ម ើយស ការ
ោប រក្សដំមណាះរសាយ និងមធវើយ៉ងណាមលើក្សក្សមពស់មោលការណ៍នីតិរដឌមៅក្សបុងតំបន។់ 

មៅក្សបុងមវទិកាននសនបិសីទមនះផងដដរ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី
ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានដថលងផសពវផាយពីវជិាជ ជីវៈមមធាវមីៅក្សមពុជា ក្សបុងមោលមៅមលើក្ស
ក្សមពស់ក្សិតានុភាពមមធាវកី្សមពុជាមលើឆក្សអ្នថរជាតិ ម ើយជាក្សិតថិយស គណៈមមធាវនីនរពះរាជា-
ណាចរក្សក្សមពុជា រតូវបានចាតត់ាងំឲ្យដឹក្សនាសំនបិសីទ LAWASIA សរមាបឆ់ប  ំ២០១៨ ដដលនឹង
មរោងមធវើម ើងមៅមខតថមសៀមរាប ។ 

http://www.bakc.org.kh/index.php/958-lawasias2323
http://www.bakc.org.kh/index.php/958-lawasias2323
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ជនំបួពភិាក្សាការង្ហររវាងគណៈមមធាវ ីជាមយួគណៈក្សមាម ធកិារ កាក្សបាទរក្ស មអ្នថរជាត ិ(ICRC)  
នារពឹក្សនថងទី២៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី

ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមទាងំមលាក្សមមធាវ ី រព ម វចិិរតអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈ
មមធាវ ីនិងមលាក្សមមធាវ ីប៊ុន ណាវណីា អ្គគមលខាធិការរងគណៈមមធាវ ីបានទទួលជួបពិភាក្សា
ការង្ហរជាមយួ ICRC ពាក្សព់ន័ននឹងការការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្ស រពមទាងំក្សិចចស ការមផសងៗមទៀត
នានថងអ្នាគត។ 
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មលាក្សរបធានគណៈមមធាវចូីលរមួក្សចិចរបជុរំក្សរមរសាវរជាវចាបថ់ាប ក្សត់បំន ់ 
កាលពីនថងទ៧ី និងទី៨ ដខក្សញ្ដ  ឆប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈ

មមធាវ ី និងមលាក្សមមធាវ ី វ៉ា ពិសី សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា
បានចូលរមួ ក្សិចចរបជុំមលើក្សទ៣ី ននរក្សរមការង្ហររសាវរជាវចាបថ់ាប ក្សត់ំបនន់នគមរមាងោពំារកុ្សមារ 
(ការរបឆងំការមក្សងរបវច័ច ផលូវមភទកុ្សមារ ក្សបុងវស័ិយមធវើដំមណើ រ និងមទសចរណ៍) ដដលមរៀបចំម ើង 
មដ្ឋយរក្សសួងយុតថិធម ៌ ស ការជាមយួការយិល័យអ្ងគការស របជាជាតិសថីពី មរគឿងមញៀន 
និងឧរក្សិដឌក្សមម (UNODC)។ សិកាខ សាលាមនះ បានរបរពតឹថមៅ មៅមខតថមសៀមរាប មរកាមអ្ធិបតី
ភាពរបស់ឯក្សឧតថម អ្ងគ វងស វឌានា រដឌមស្រនថីរក្សសួងយុតថិធម។៌ 

ក្សិចចរបជំុមនះមានអ្បក្សចូលរមួចំនួន៧០នាក្ស់ ដដលជាតំណាងមក្សពីរបមទសមហាអ្នុ-
តំបនទ់មនលមមគងគ (ក្សមពុជា ឡាវ មវៀតណាម និងនថ) តំណាងអ្ងគទូត អ្បក្សជំនាញការអ្នថរជាតិ និង
តំណាងរក្សសួងជាមរចើនមផសងៗបានចូលរមួក្សបុងក្សិចចរបជុំមនះផងដដរ។  

http://www.bakc.org.kh/index.php/770-2017-09-09-14-36-03
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មលាក្សរបធានគណៈមមធាវចូីលរមួសនបសីិទ នងិក្សចិចពភិាក្សាចាបព់ាណិជជក្សមមមៅក្សបុងតបំន ់
កាលពីនថងទ ី៤ និងទី៥ ដខសីហា ឆប ២ំ០១៧ ក្សបុងនាមជារបធានសមាគមនច៍ាបអ់ាស៊ាន

ននរបមទសក្សមពុជា មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល និងជារបធានគណៈមមធាវ ី រតូវបានអ្មចជ ើញចូល
រមួសនបិសីទ នងិក្សិចចពិភាក្សាចាបព់ាណិជជក្សមមមៅក្សបុងតបំន។់ អ្ងគសនបិសីទមនះបានរបរពឹតថម ើង
មៅទីរក្សរង បាងក្សក្ស របមទសនថ។ 
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២. សកិាខ សាលា 

សិកាខ សាលាសឋីព ី "កាតពវក្សចិចបងព់នន"   

កាលពីនថងទ០ី៣ ដខសីហា ឆប ២ំ០១៧ មវលាមម៉ាង ៨:០០ រពកឹ្ស មៅទីសាប ក្សក់ារគណៈ
មមធាវ ីបានមរៀបចំសិកាខ សាលាសឋីពី "កាតពវក្សិចចបងព់នន" មរកាមអ្ធិបតីភាព មលាក្សមមធាវ ី សួន 
វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា នងិឯក្សឧតឋម អ្៊ ូ រ៉ាសីុ អ្នុរដឌមលខាធិការ
រក្សសួងយុតថិធម ៌តំណាងឯក្សឧតថមរដឌមស្រនថីរក្សសួងយុតថិធម។៌ 

វាគមិនមធវើបទបង្ហហ ញ រមួមានឯក្សឧតឋម វ៉ាន ់ ពុទនពិល អ្គគនាយក្សរង ននអ្គគនាយក្សដ្ឋឌ នពនន
ដ្ឋរ មលាក្សមៅរក្សមតុលាការក្សំពូល គង ់ តារាឆត នងិមលាក្សមមធាវ ី អ្ុីវ ប៉ូលី សមាជិក្សរក្សរម
របឹក្សាគណៈមមធាវ។ី សមាសភាពចូលរួមអ្ងគសិកាខ សាលារួមមានសមាជិក្ស-សមាជិការក្សរម
របឹក្សាគណៈមមធាវ ី នងិសមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមមធាវ ី សរបុចំនួន២០៥របូ។ អ្ងគសិកាខ -
សាលាបានផ្ទល ស់បថូរមយបល់ពាក្សព់ន័ននឹងរបធានបទ និងបានមលើក្សជាសំណូមពរមយួចំនួនជូន
ឯក្សឧតឋម វ៉ាន ់ពុទនពិល អ្គគនាយក្សរង ននអ្គគនាយក្សដ្ឋឌ នពននដ្ឋរ មដើមផពីិចារណាមលើទិដឌភាពចាប់
ពាក្សព់ន័ននានា។ សិកាខ សាលាមនះ បានបចចបម់ៅមវលា មម៉ាង ១២:៣០ មរកាមបរយិកាសសបិត
សាប ល និងមយគយល់។ 
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៣. មសចកតជីូនដាំណឹ្ងអាំពីបណាា លយ័ចាប់ននគណ្ៈមមធាវ ី

គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា សូមជរមាបជូនមមធាវជីាស ភាតាទាងំអ្ស់ 
និងសាធារណជនទូមៅថា គណៈមមធាវបីានមរៀបចំបណាត ល័យមអ្ ិចរតូនិចដដលចងរក្សងអ្តទ-
បទចាប ់រពះរាជរក្សឹតយ អ្នុរក្សឹតយ របកាស និងអ្តទបទមផសងៗ រពមទាងំរពតឹថិបរតមមធាវ ីមដើមផជីា
គុណរបមយជនដ៍ល់ការរសាវរជាវអ្តទបទទាងំមនាះ។ មនះជាការសមរមចបាននូវសក្សមមភាពទី២ 
សថីពីការផសពវផាយវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី ននទិសមៅទី២ សថីព ីការពរងឹង និងការពារវជិាជ ជីវៈមមធាវនីន
ដផនការសក្សមមភាពរបស់គណៈមមធាវឆីប  ំ២០១៦ ដល់ឆប  ំ២០១៨។ 

 អ្ស់មលាក្ស មលាក្សរសីជាស ភាតាទាងំអ្ស់ រពមទាងំសាធារណជនអាចចូលមៅកាន់
មគ ទំពរ័ http://www.bakc.org.kh/ រចួចុចមលើមនុីយ “បណាត ល័យ” និង “រពឹតថិបរត” មដើមផី
ដសវងរក្សឯក្សសារចាប ់នងិអ្តទបទវភិាគនានា។ ចំមពាះបណាត ល័យចាប ់អ្ស់មលាក្ស មលាក្សរសី 
អាចចុចមលើមនុីយមនះ រចួយក្សរពួញចងែុលមៅមលើវស័ិយននចាបណ់ាមយួរចួបនថចងែុលមៅរក្ស 
ចាប ់ អ្នុរក្សឹតយ ឬរបកាស មៅក្សបុងវស័ិយមនាះ។ អ្តទបទចាប,់ អ្នុរក្សឹតយ, ឬរបកាសមនាះនឹង
រតូវបង្ហហ ញមលើបចជ ីមយួ។ ឧទា រណ៍ មបើសិនជាអ្ស់មលាក្ស មលាក្សរសីចងដ់សវងរក្សចាបទ់ាក្ស់
ទងនឹងវស័ិយពាណិជជក្សមម នងិ រក្សរម ុ៊ន អ្ស់មលាក្សមលាក្សរសីអាចចងែុលមៅតាមដំណាក្សក់ារ
ដដលបង្ហហ ញក្សបុងរបូមៅខាងចុងមសចក្សថីជូនដំណឹងមនះ រចួចុចកូ្សនក្សណថុ រមឆវងមដើមផឲី្យបង្ហហ ញបចជ ី
ចាបទ់ាងំអ្ស់ដដលបានអ្នុមត័ចាបត់ាងំពីឆប ១ំ៩៩៣ រ ូតដល់បចចុបផនបទាក្សទ់ងនឹងវស័ិយមនាះ។  

មយើងបានដចក្សជាវស័ិយធំៗចនំួន ២១ និងវស័ិយមផសងៗ។ មៅមពលចងដ់ឹងចាបណ់ា
មយួ មយើងអាចសាម នថាចាបម់នាះមៅក្សបុងវស័ិយណា រចួមយើងចូលមៅក្សបុងវស័ិយមនាះ។ មបើសិន
ជាមនិមឃើញមៅក្សបុងវស័ិយមនាះ មយើងអាចដសវងរក្សក្សបុងវស័ិយមយួមទៀតដដលរសមដៀងោប ។ មបើ
សិនជាមានការលំបាក្សក្សបុងការក្សំណតវ់ស័ិយដដលរតូវដសវងរក្ស អ្ស់មលាក្ស មលាក្សរសីអាចដសវង
រក្សតាមពាក្សយគនលឹះមដើមផដីសវងរក្សអ្តទបទណាមយួក្សបុងមគ ទំពរ័របស់គណៈមមធាវ។ី ឧទា រណ៍ 
មលាក្សអ្បក្សអាចសាក្សដ្ឋក្សព់ាក្សយអាស៊ាន មៅក្សបុងរបអ្បដ់សវងរក្ស មៅខាងសាថ ំដផបក្សមលើននមគ ទំពរ័ 
មដើមផដីសវងរក្សអ្តទបទចាបណ់ាខលះដដលទាក្សទ់ងនងឹអាស៊ាន។ មពលសរមសរពាក្សយគនលឹះចប ់ វា
នឹងបង្ហហ ញបចជ ីអ្តទបទដដលមានពាក្សយ “អាស៊ាន” រចួមលាក្ស មលាក្សរសីអាចចុចមលើពាក្សយ “ដសវង
រក្ស” មនាះបង្ហហ ញ “លទនផលដដលរក្សមឃើញសរបុចំនួន៖ “ ដដលរាយបចជ ីម ម្ ះអ្តទបទទាងំអ្ស់
ដដលមានពាក្សយ “អាស៊ាន”។ បចជ ីទាងំមនាះរាយម ម្ ះអ្តទបទមៅតាមកាលបផវតថលំិដ្ឋបចុ់ះ
មរកាម មាននយ័ថា ពីឆប មំរកាយបងែស់មៅឆប មំុនបងែស់។ 
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ខញុ ំសងឃមឹថា បណាត ល័យចាបម់នះ នងឹបានបមរមើមសចក្សថីរតូវការក្សបុងការរសាវរជាវរបស់
អ្ស់មលាក្ស និងមលារសី និងរមួចំដណក្សក្សបុងការក្សសាងចំមណះដងឹខាងចាប ់ នងិនតីិរដឌមៅ
របមទសក្សមពុជា។ មយើងនងឹរបងឹដរបងក្សសាងបណាត ល័យមនះឲ្យរតឹដតរបមសើរដថមមទៀត។ មឆលៀតឱ្
កាសមនះខញុ ំសូមដថលងអ្ំណរគុណដល់ស ការរីបស់ខញុ ំដដលបានអ្តធ់មតម់ដើមផមីធវើឲ្យបណាត ល័យ
មនះមក្សើតម ើង មានមលាក្ស កុ្សយ នាម មលាក្ស ដក្ស ប៊នុមធឿន មលាក្ស  វ៉ា សំរតិ មលាក្ស  ួត សុវណត  
ក្សញ្ដ  គុណ ថាវ ី មលាក្សរសី រ ីផលាល  ក្សញ្ដ គមឹ រត័បនមិល នងិមលាក្ស វ៉ាត ចានថ់ា។ 

មធវើមៅនថងទី ២៩ ក្សញ្ដ  ២០១៧ 

សួន វសិាល 

របធានគណៈមមធាវ ី
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