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១.េហាសននិបាត្គណៈមេធាវី 
គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃមរៀបចំសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទី្២២ មព្កាេ
អ្ធិបតីភារ មោក្ស សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា  

មៅនងៃទ្ី១៦ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មៅសណាឋ ោរមរ ណសីុែងសុ់ខាភ្នមំរញ គណៈមេធាវនីៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃមរៀបចំេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី២២ មព្កាេអ្ធិបតីភារ 
មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃងិឯក្សឧតតេ អ្ ុក្ស សាវធុ 
អ្គគព្រះរាជអាជ្ាសាោឧទ្ធរណ៍ មោយមាៃការចូលរេួរសីមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈ
មេធាវ ីៃិងសមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមេធាវ។ី 

មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវបីាៃរាយការណ៍រី
សក្សេមភារការងាររបស់គណៈមេធាវកី្សនុងរយៈមរល ១ឆ្ន កំ្សៃលងេក្ស។ បនាា បេ់ក្សអ្ងគសៃនបិាតបាៃ
មធវើការដបងដចក្សព្ក្សរេរិភាក្សាមលើព្បធាៃបទ្សំខាៃ់ៗ ចំៃៃួ៤ ពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី ម ើយ
ព្ក្សរេរិភាក្សាៃីេយួៗមាៃភារក្សិចចមធវើបទ្បងាា ញជូៃេហាសៃនិបាត មែើេបជូីៃសមាជិក្ស-សមាជិកា
ព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវរិីៃិតយ ៃិងមោះព្សាយបញ្ា ព្បឈេដែលស ភាតាទងំអ្ស់បាៃ
មលើក្សម ើង។ បនាា បរ់ីេហាសៃនិបាតបាៃបចចប ់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃមរៀប 
ចំរិធីជបម់លៀងមែើេបអី្បអ្រសាទ្រេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី២២ មោយមាៃការអ្មចជ ើញ

http://www.bakc.org.kh/index.php/986-2017-10-17-08-32-28
http://www.bakc.org.kh/index.php/986-2017-10-17-08-32-28
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ចូលរេួជាអ្ធិបតីរីសំណាក្ស ់ឯក្សឧតតេ បណឌិ ត ឱ្េ យិុៃមទ្ៀង មទ្សរែឋេស្តៃតី ៃិងជាព្បធាៃអ្ងគ-
ភារព្បឆ្ងំអ្ំមរើរុក្សរលួយ ៃងិមោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណា
ចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងថាន ក្សែ់ឹក្សនាកំ្សរូំលៗនៃសាថ បៃ័ជាតិនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ជាមភ្្ៀវក្សតិតិយស
ជាមព្ចើៃមទ្ៀត ព្រេទងំវតតមាៃសមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមេធាវ។ី រិធីជប់មលៀងមៃះបាៃ
ព្បព្រឹតតមៅ ៃិងបចចប់មោយភារសបាយរកី្សរាយ ៃិងបងាា ញរីសាេគគីភារខពស់របស់េហា
ព្គួសារមេធាវ ីរេួទងំសាថ បៃ័ដែលជានែគូស ព្បតិបតតិការ។ 

គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សូេមោររដងលងអ្ណំរគុណជូៃចំមពាះ សមេតច
អគាេហាមសនាបត្ីមត្មជា ហ ុន ខសន នាយក្សរែឋេស្តៃតីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ដែល
ដតងដតោពំ្ទ្គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សព្មាបជ់ានែគូរព្ងឹងៃីតិរែឋមៅក្សេពុជា។ 
សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃចំមពាះ សមេតច្បវិបេុមសនាភ្កតី សាយ ឈុាំ ៃងិសមេតច
ព្កឡាមហាេ ស មខង ដែលបាៃោពំ្ទ្ដ្នក្ស ិរចញ វតថុសព្មាបរ់ិធីជបម់លៀងអ្បអ្រសាទ្រ
េហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី២២ របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។  

សូេមោររ ដងលងអ្ណំរគុណជូៃចំមពាះ ឯក្សឧតតេបណឌិ ត ឱ្េ យិុៃមទ្ៀង ដែលបាៃ្តល់
ក្សិតតិយសចូលរេួមធវើជាអ្ធិបតកី្សនុងរិធជីបម់លៀង ៃិងឧបតថេក្សេមវធិីជបម់លៀងអ្បអ្រសាទ្រេហា
សៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី២២ របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 
សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃចំមពាះ ឯក្សឧតតេ អ្ ុក្ស សាវធុ ដែលបាៃចណំាយមរលមវោ
មរញេយួនងៃ ៃិងបាៃ្តល់ក្សតិតិយសចូលរេួមធវើជាអ្ធបិតីក្សនុងេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី ២២
របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃចំមពាះ ឯក្សឧតតេ សាយ សំអាល់ ដែលបាៃ្តល់
ក្សិតតិយសចូលរេួជាមភ្្ៀវក្សិតតយិសក្សនុងរិធជីបម់លៀងអ្បអ្រសាទ្រេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន  ំ មលើក្សទ្ ី
២២ របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃចំមពាះ ឯក្សឧតតេ សាវ យ សីុថា ដែលបាៃ្តល់ក្សិតតិយស
ចូលរេួជាមភ្្ៀវក្សិតតិយសក្សនុងរធិីជបម់លៀងអ្បអ្រសាទ្រេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ ី២២ របស់
គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃចំមពាះ ឯក្សឧតតេ មោក្សជទំវ មោក្ស មោក្សព្សី អ្នក្ស
នាងក្សញ្ញ  ដែលបាៃ្តល់ក្សិតតិយសចូលរេួជាមភ្្ៀវក្សិតតិយសក្សនុងេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី ២២ 
របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 
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សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃ ចំមពាះស ភាតាមេធាវទីងំអ្ស់ដែលបាៃបំមរញ
កាតរវក្សិចចចូលរេួ ៃិងោពំ្ទ្េហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី២២ របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជា-
ណាចព្ក្សក្សេពុជាទងំសាម រត ីៃងិ ិរចញ វតថុ។ 

សូេដងលងអ្ណំរគុណជូៃចំមពាះបុគគលិក្សគណៈមេធាវទីងំអ្ស់ ៃិងព្ក្សរេការងារទងំ
អ្ស់ជាក្សមាល ងំសរបុ ដែលបាៃរេួចំដណក្សជួយ មរៀបចំ ោតដ់ចងឱ្យេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ ី
២២ របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃព្បព្រឹតតិមៅយាណ ងលែ ៃងិរលូៃ ព្បក្សប 
មោយមជាគជយ័។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២.ទាំនាក់ទាំនងជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ 

២.១ ទាំនាក់ទាំនងជាត្ិ 
មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាំ
កិ្សចចព្បជំុដណនារីំតនួាទី្ ភារកិ្សចចរបស់ព្បតិភូ្គណៈមេធាវេីក្សរីតាេបណាត មខតត ៃិងរាជ
ធាៃី  

នាព្រឹក្សនងៃទ្ី១៧ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មៅទ្សីាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី សួៃ 
វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាកំ្សចិចព្បជុំដណនារំីតនួាទ្ី ភារ
ក្សិចចរបស់ព្បតិភ្គូណៈមេធាវេីក្សរីតាេបណាត មខតត ៃិងរាជធាៃ ី ៃិងរិភាក្សាការងារទក្សទ់្ងៃងឹ

http://www.bakc.org.kh/index.php/987-2017-10-18-04-48-54
http://www.bakc.org.kh/index.php/987-2017-10-18-04-48-54
http://www.bakc.org.kh/index.php/987-2017-10-18-04-48-54
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បញ្ា ព្បឈេក្សនុងការព្បក្សបវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី ការការពារក្សតី ព្រេទងំក្សិចចស ការម្សងៗមទ្ៀត
ជាេយួសាថ បៃ័ពាក្សរ់ៃ័ធ។ 

 

កិ្សចចរិភាក្សារវាង គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ ដែល
បាៃឯក្សភារោន មធវើការដណនាមំៅសាោជព្េះក្សតីរាជធាៃី-មខតត  

នងៃទ្ី១៣ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល 
ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី  នៃ 
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
មោក្សមេធាវ ីលីវ សុវណាា  
សមាជិក្ស ព្ក្សរេព្បឹក្សា      
គណៈមេធាវ ីៃិងជាព្បធាៃ 
នាយក្សោឋ ៃការពារក្សតី ជូៃ
ជៃព្ក្សីព្ក្សនៃ គណៈមេធាវ ី
មោក្សព្សីមេធាវ ីមៅ ក្សញ្ញ  
សមាជិកា ព្ក្សរេព្បឹក្សា     

គណៈមេធាវ ីៃិងមោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវបីាៃជួបរិភាក្សា
ការងារជាេយួឯក្សឧតតេ មក្សើត រទិ្ធ រែឋមលខាធិការព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ៃិងជាតណំាងែខ៏ពងខ់ពស់របស់
ឯក្សឧតតេ អ្ងគ វងស វឌ្ានា រែឋេស្តៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ។៌ ក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមនាះ គណៈមេធាវនីៃ   

http://www.bakc.org.kh/index.php/1003-2017-12-14-03-34-17
http://www.bakc.org.kh/index.php/1003-2017-12-14-03-34-17
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ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃងិព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ បាៃឯក្សភារោន មធវើការដណនាមំៅសាោជព្េះក្សត ី    
រាជធាៃី-មខតត មលើការងារបចជូ ៃឯក្សសារពាក្សរ់័ៃធការការពារក្សតីជូៃជៃព្ក្សីព្ក្ស មោយមព្បើព្បាស់
យៃតការការងាររបស់ព្បតិភ្ូគណៈមេធាវពី្បោតំាេមខតតៃេីយួៗ ។ 
 

ការចូលជបួសដេតងការគរួសេ ៃិងរិភាក្សាមលើកិ្សចចស ព្បតិបតតិការរវាងគណៈមេធាវ ី
ៃិងអ្គគសនងការៃគរបាលជាតិ  

ការចូលជួបសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សិចចស ព្បតិបតតិការក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាប់
មលើវស័ិយយុតតិធេជ៌ាេយួ   អ្គគសនងការៃគរបាលជាតិនាព្រឹក្សនងៃទ្ី២៧ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ មោក្ស 
មេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាំព្បតិភ្ូ      
គណៈមេធាវ ីរេួមាៃសមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ីៃិងមោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្ត    
អ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី ចូលជួបសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សចិចស ព្បត-ិ    
បតតិការក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាបម់លើវស័ិយយុតតិធេជ៌ា េយួ ឯក្សឧតតេ ក្សង សាខៃ អ្គគសនងការរង
ៃគរបាលជាតិទ្ទ្ួលដ្ៃយុតតិធេ។៌ ជាលទ្ធ្លនៃជំៃួបរិភាក្សា សាថ បៃ័ទងំរីរបាៃឯក្សភារ
ស ការោន មៅវញិមៅេក្សក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាបជ់ាធរមាៃ មែើេបបីមព្េើវស័ិយយុតតិធេក៌្សនុងសងគេ។ 
ជំៃួបមៃះបាៃបចចបម់ៅមព្កាេបរយិាកាសរកី្សរាយ មយាគយល់ ៃិងស ព្បតិបតតិការោន យាណ ង
សែិតរេតួរវាងសាថ បៃ័ទងំរីរ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bakc.org.kh/index.php/1005-2017-12-27-07-58-02
http://www.bakc.org.kh/index.php/1005-2017-12-27-07-58-02
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ជំៃបួរិភាក្សារវាងគណៈមេធាវ ី ៃិងបណឌិ តសភាៃគរបាលក្សេពុជាមលើកិ្សចចស ព្បតតិបតតិ
ការក្សនុងការបណតុ ះបណាត លចាបែ់ល់សិសសៃគរបាល 

មៅព្រឹក្សនងៃទ្២ី៩ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីនៃ 
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាពំ្បតភិ្ូគណៈមេធាវ ី រេួមាៃសមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សា
គណៈមេធាវ ីៃិងមោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ីជួបរភិាក្សាមលើ
ក្សិចចស ព្បតបិតតិការក្សនុងការបណតុ ះបណាត លចាបែ់ល់សិសសៃគរបាល នៃបណឌិ តសភាៃគរបាល
ក្សេពុជា។ ជាលទ្ធ្លនៃជៃំបួរិភាក្សា សាថ បៃ័ទងំរីរបាៃឯក្សភារស ការោន មរៀបចអំ្ៃុសា-    
រណៈនៃការមយាគយល់សព្មាប់ ការបណតុ ះបណាត លពាក្ស់រ័ៃធៃឹងចាប់ែល់សិសសៃគរបាល
នៃបណឌិ តសភាក្សេពុជាសព្មាបឆ់្ន សិំក្សាងមីខាងេុខមៃះ ក្សិចចរិភាក្សាបាៃបចចបម់ៅមព្កាេបរយិាកាស 
រកី្សរាយ ៃិងមយាគយល់។ 
 

 

 

២.២ ទាំនាក់ទាំនងអនតរជាត្ិ 
ជំៃបួរិភាក្សារីកិ្សចចស ព្បតិបតតិការជាេយួព្បធាៃគណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិ  

http://www.bakc.org.kh/index.php/1006-2017-12-29-04-37-51
http://www.bakc.org.kh/index.php/1006-2017-12-29-04-37-51
http://www.bakc.org.kh/index.php/984-2017-10-13-04-41-01
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃ
គណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស
ក្សេពុជា អ្េែំមណើ រមោយ មោក្ស
មេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគ
មលខាធិការគណៈមេធាវ  ី ៃិង
សមាជកិ្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈ
មេធាវបីាៃជួបរិភាក្សា រីក្សិចចស 
ព្បតិបតតិការជាេយួ ព្បធាៃគណៈ
មេធាវអី្ៃតរជាតិ ។ 
 

 

 

ជំៃបួរិភាក្សារីកិ្សចចស ព្បតិបតតិការជាេយួគណៈមេធាវអូី្ស្តសាត លី ៃិងគណៈមេធាវនីៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា  
 

មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃ   គណៈ-មេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស     ក្សេពុជា អ្េែំមណើ រមោយ
មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្ត
អ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការ      
គណៈមេធាវ ីៃងិសមាជិក្ស-
សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈ
មេធាវ ី បាៃជួបរិភាក្សារ ី
ក្សិចចស ព្បតិបតតិការជាេយួ 
គណៈមេធាវ ីអ្ូស្តសាត លី។ 

 

 

 

 

http://www.bakc.org.kh/index.php/983-2017-10-13-04-15-33
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ការចូលរេួសៃនិសីទ្គណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិ ព្បោឆំ្ន ២ំ០១៧  
មៅនងៃទ្០ី៨ ែល់នងៃទ្១ី៣ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃ   

គណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
ៃឹងែឹក្សនាំព្បតិភ្ូគណៈមេធាវ  ី ០៥រូប 
មាៃមោក្សមេធាវ ី យឹេ វសិសុត មោក្ស
មេធាវ ី  ូ លី ូវ សមាជកិ្សព្ក្សរេព្បឹក្សា   
គណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្ត
អ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី
មោក្សមេធាវ ី កុ្សយ គៃធី ៃងិមោក្សមេធាវ ី
សួៃ វរីៈបញ្ញ  សមាជិក្សគណៈមេធាវ ីចូល
រេួសៃនិសីទ្គណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិ ព្បោំ
ឆ្ន ំ២០១៧ មៅទ្ីព្ក្សរងសីុែៃី ព្បមទ្ស  
អ្ូស្តសាត លី មែើេបពី្បជុំរិភាក្សាអ្ំរីព្បធាៃ

បទ្នានាពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងវជិាជ ជីវៈមេធាវ ីការផ្ទល ស់បតូរ បទ្រិមសាធៃ ៍ៃិងចំមណះែឹង ព្រេទងំបមងេើត
បណាត ញទ្ំនាក្សទ់្ំៃងរវាងស ភាតាទូ្ទងំរិភ្រមោក្ស។  
 

ជំៃបួរិភាក្សាការងារជាេយួគណៈមេធាវអូី្ស្តសាត លី ៃិងគណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិ មៅេជឈ- 
េណឌ លសៃនិសីទ្អ្ៃតរជាតិ ICC  

នានងៃទ្១ី១ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មវោមមាណ ង ០៣: ៣០នាទ្ី មមាណ ងមៅព្បមទ្សអ្ូស្តសាត លី 
មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា អ្េែំមណើ រមោយ

មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា 
អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី ៃិង
សមាជិក្ស-សមាជិកា ព្ក្សរេព្បឹក្សា   
គណៈមេធាវ ី បាៃជួបរិភាក្សាការ 
ងារជាេយួគណៈមេធាវអី្ូស្តសាត លី 
ៃិងគណៈមេធាវអី្ៃតរជាត ិ មៅ
េជឈេណឌ លសៃនិសីទ្អ្ៃតរជាតIិCC។ 

http://www.bakc.org.kh/index.php/968-2017-10-11-09-26-01
http://www.bakc.org.kh/index.php/967-icc
http://www.bakc.org.kh/index.php/967-icc
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មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី បាៃមៅចូលរេួព្បជំុមៅ
អ្ងគការពាណិជជក្សេមរិភ្រមោក្ស  

មៅនងៃទ្ី១៩ ែល់នងៃ
ទ្ី២៦ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៧ មោក្ស
មេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្ត
អ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការ 
គណៈមេធាវបីាៃមៅ
ចូលរេួព្បជុ ំ មៅអ្ងគ
ការពាណិជជក្សេមរិភ្រ

មោក្ស ដែលមាៃេូលោឋ ៃមៅទ្ីព្ក្សរង សមឺណវ ព្បមទ្សសវីស មែើេបរីិភាក្សារីរបាយការណ៍មលើក្ស
ទ្ី២របស់អ្ងគការពាណិជជក្សេមរិភ្រមោក្ស ដែលក្សនុងមនាះក្សម៏ាៃការមលើក្សម ើង្ងដែររកីារសៃោ
របស់ក្សេពុជា ក្សនុងការមធវើវមិសាធៃក្សេមចាប់សតីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ ី ដែលអាចធានាបាៃៃូវ្ល
ព្បមយាជៃឱ៍្យោន មៅវញិមៅេក្សក្សនុងការព្បក្សបវជិាជ ជីវៈមេធាវ។ី 
 

កិ្សចចរិភាក្សារវាងគណៈមេធាវៃិីង តំណាង LAWASIA សតីរីការមរៀបចំសៃនិសីទ្ 
LAWASIA មលើក្សទី្៣១  

មៅព្រឹក្ស នងៃទ្ី០៤ 
ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
មៅ ទ្ីសាន ក្សក់ារ   
គណៈមេធាវ ី នៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្ស
ក្សេពុជា មោក្សមេធាវ ី
សួៃ វសិាល 
ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី
មោក្សមេធាវ  ី
ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា    

http://www.bakc.org.kh/index.php/999-lawasia-lawasia
http://www.bakc.org.kh/index.php/999-lawasia-lawasia
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អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី ៃិង មោក្សមេធាវ ី កុ្សយ នាេ អ្គគមលខាធិការរងគណៈមេធាវបីាៃ
ជួបព្បជុំជាេយួតំណាង LAWASIA មែើេបរីិភាក្សារីការមរៀបចំសៃនិសីទ្ LAWASIA មលើក្សទ្ី
៣១ ដែលៃឹងមព្ោងមធវើម ើងមៅមខតតមសៀេរាបឆ្ន  ំ២០១៨ ខាងេុខមៃះ។ 
 

កិ្សចចព្បជំុមោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវជីាេយួព្ក្សរេការងារ
មេធាវោីម ៃព្រំដែៃបារាងំ 

មៅរមសៀលនងៃទ្ី០៤ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
មៅសណាឋ ោរ Le Royal Raffle 
មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគ-
មលខាធិការគណៈមេធាវបីាៃជួបព្បជុំ
ជាេយួ ព្ក្សរេការងារមេធាវោីម ៃព្រំ
ដែៃបារាងំ មែើេបរីិភាក្សារកី្សិចចស 
ព្បតិបតតកិារការពារក្សតី ជូៃជៃព្ក្សីព្ក្ស មៅ 
តាេបណាត មខតត តាេមោលមៅេួយ 
ចំៃួៃ។ ក្សនុងជំៃួបរិភាក្សាមៃះ ព្ក្សរេ
មេធាវោីម ៃព្រំដែៃបារាងំ ៃងឹបៃតជួយ 
មលើ គមព្មាងការពារក្សតជូីៃជៃព្ក្សីព្ក្ស ក្សនុង
មខតតបាតែ់ំបងសព្មាបឆ់្ន ២ំ០១៨។ 

 

ជំៃបួរិភាក្សាការងាររវាងគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាជាេយួស រៃ័ធគណៈ 
មេធាវជីបណុៃមៅទី្សាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី  

ជំៃួបរិភាក្សាការងាររវាងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ជាេយួស រៃ័ធ    
គណៈមេធាវជីបណៃុនារមសៀលនងៃទ្ី២១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧  មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីមោក្សមេធាវ ី
ប ុៃ ណាវណីា អ្គគមលខាធកិាររងគណៈមេធាវ ី ព្រេទងំមោក្សមេធាវ ី ោៃ តារា ព្បធាៃ
នាយក្សោឋ ៃបុគគលិក្ស រែឋបាល ៃិង ិរចញ វតថុ  បាៃជួបរិភាក្សាការងារជាេួយមោក្សមេធាវ ី
Shinoda Yoinichiro ទ្ីព្បឹក្សាចាបព់្បោអំ្ងគការ JICA ៃិងមោក្ស មឈឿៃ គុយមអ្ង េស្តៃតីចាប់



 

សក្សេមភារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
 

87 

 

ជាៃខ់ពស់ នៃអ្ងគការ JICA ពាក្សរ់ៃ័ធៃងិក្សិចចស ការមរៀបចំសិកាខ សាោ ក្សនុងវស័ិយរែឋបបមវណី
មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
កិ្សចចសៃានាដ្នក្សចាប់ មព្កាេព្បធាៃបទ្សតី រី "វធិីសាស្តសតក្សនុងការមរៀបចំយុទ្ធសាស្តសត
ការពារក្សតី ៃិងវធិីសាស្តសតក្សនុងការការពារសិទ្ធមែើេបណតឹ ងរែឋមវណីឱ្យកាៃ់ដតព្បមសើរ"  

មៅនងៃទ្ី២៨-២៩ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧  គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ស 
ការជាេយួ ការយិា 
ល័យឧតតេសនងការ
អ្ងគការ ស ព្បជា
ជាតិ ទ្ទ្ួលបៃាុក្ស
សិទ្ធិេៃុសស ព្បោំ
ក្សេពុជា មោយមាៃ
ការឧបតថេភេូល- 
ៃិធិរ ី ស ភារ
អ្ឺរ ណបុ បាៃមរៀបចំ

ក្សិចចសៃានាដ្នក្សចាប ់ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីមព្កាេព្បធាៃបទ្សតីរ ី"វធិីសាស្តសតក្សនុងការ

http://www.bakc.org.kh/index.php/998-2017-11-30-03-39-46
http://www.bakc.org.kh/index.php/998-2017-11-30-03-39-46
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មរៀបចំយុទ្ធសាស្តសតការពារក្សតី ៃិងវធិីសាស្តសត ក្សនុងការការពារសិទ្ធិមែើេបណតឹ ង រែឋបបមវណីឱ្យកាៃដ់ត
ព្បមសើរ" ។ 

៣. សកិាា សាលា 
មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល បាៃែឹក្សនាមំេធាវចំីៃៃួ ១៤៩ រូប ចូលរេួសិកាខ សាោសតីរី
ការមលើក្សក្សេពស់ការយល់ែឹងសតី តរី វបបធេស៌ារមរើរៃធែល់វស័ិយយុតតិធេ ៌ មៅសណាឋ ោរ 
មឆនរសុខា មខតតព្រះសី ៃុ  

មៅនងៃទ្១ី៤ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាមំេធាវចីំៃៃួ ១៤៩ របូ ចូលរេួសិកាខ សាោសតីរកីារមលើក្ស
ក្សេពស់ការយល់ែឹងសតី តរីវបបធេស៌ារមរើរៃធែល់វស័ិយយុតតធិេ ៌ មៅសណាឋ ោរមឆនរសុខា មខតត  
ព្រះសី ៃុ ដែលមរៀបចំម ើងមោយ ព្ក្សសួងមសែឋក្សិចច ៃិង ិរចញ វតថុ។ មៅក្សនុងអ្ងគសិកាខ សាោ
មនាះ ក្សម៏ាៃការចូលរេួ្ងដែររីសំណាក្សព់្បធាៃតុោការ ព្រះរាជអាជ្ា ៃិងព្បធាៃមលខាធិ- 
ការោឋ ៃទងំ២៥ រាជធាៃី មខតត។ អ្ងគសិកាខ សាោបាៃរិភាក្សាផ្ទល ស់បតូរមយាបល់ពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹ
ការមលើក្សក្សេពស់ការយល់ែឹងសតី តរីវបបធេស៌ារមរើរៃធែល់វស័ិយយុតតិធេ ៌ មព្កាេបរយិាកាសសនិត
សាន ល ៃិងមយាគយល់។ 
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គណៈមេធាវបីាៃមរៀបចំសិកាខ សាោ មព្កាេព្បធាៃបទ្សតីរី "ការរោំយកិ្សចចសៃោ"  
 មៅព្រឹក្សនងៃទ្ី០៧ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃ

មរៀបចំសិកាខ សាោ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មព្កាេព្បធាៃបទ្សតីរ ី "ការរោំយក្សចិចសៃោ" 
ដែលមាៃសិកាខ កាេចូលរេួយាណ ងមព្ចើៃកុ្សះក្សរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤. មសច្បកតីសមព្េច្បរបសព់្កុេព្បឹកាគណៈមេធាវី 
 កាលរីនងៃទ្ី២៧ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្ក្សរេព្បកឹ្សាគណៈមេធាវបីាៃសមព្េចមលើៃីតិវធិី
នៃការទ្ទ្ួលរិៃិតយ ៃងិសមព្េចមលើពាក្សយសំុចូលព្បក្សបវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី តាេមាព្តា៣២ នៃចាប់
សតីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ។ី ៃីតិវធិីមៃះគឺ មាៃមោលបណំង សព្េួល រមៃលឿៃព្បសិទ្ធភារ ៃិងទ្ំៃុក្ស
ចិតតនៃការងាររែឋបាល ក្សិចចការអ្ធិការក្សិចច មែើេបឲី្យមាៃតមាល ភារក្សនុងការអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមបក្សខជៃ
ចូលព្បក្សបវជិាជ ជីវៈមេធាវ ីតាេមាព្តា៣២ នៃចាបស់តីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ។ី 

មសចក្សតីលំអ្ិតអ្រំីមសចក្សតីសមព្េចមៃះមាៃែូចខាងមព្កាេ៖
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