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១. ទាំនាក់ទាំនខជ្ញតិ្ និខអនតរជ្ញតិ្ 
១.១ ទាំនាក់ទាំនខជ្ញតិ្ 

ព្បធានគណៈមេធាវីជួបរិភាកាការងារជ្ញេួយត្ាំណាខព្កសខួមសដឋកិចច និខ
ហ្រិញ្ញវត្ថុ 

មៅនងៃរុធ ៧មរាច ដខមាឃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្០ី៧ ដខកុ្សេភៈ      
ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីៃងិឯក្សឧតតេ មកើត្ មសកាណូ 
តំណាងព្ក្សសួងយុតតធិេប៌ាៃជួបព្បជុំរិភាក្សាការគរជាេយួតំណាងព្ក្សសួងមសែឋក្សិចច ៃិង ិរចញ វតថុ 
មៅព្ក្សសួងមសែឋក្សិចច ៃិង ិរចញ វតថុ។ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1029-2018-02-08-08-23-09
https://www.bakc.org.kh/index.php/1029-2018-02-08-08-23-09
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ការចូេជួបសខេតខការគួរសេ និខរិភាកាមេើកិចចសហ្ព្បតិ្បត្តិការកនខុព្កប
ខ័ណឌ ចាប់មេើវិសយ័យតុ្តិធេ៌ជ្ញេួយកខរាជអាវុធហ្ត្ថមេើននៃព្បមទស 

នានងៃរុធ ១៤មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី២៨ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាំ
សមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវចូីលជបួសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សចិចស 
ព្បតិបតតិការក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាបម់លើវស័ិយយុតតិធេ៌ជាេយួឯក្សឧតតេ នាយឧតតេមសៃីយ ៍មៅ សខុា 
អ្គាមេបញ្ជ ការរងនៃក្សងមយាធរលមខេរភូេៃិា ៃិងជាមេបញ្ជ ការក្សងរាជអាវុធ តថមលើន្ាព្បមទ្ស។  

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1042-2018-02-28-03-36-51
https://www.bakc.org.kh/index.php/1042-2018-02-28-03-36-51
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ការចូេជួបសខេតខការគួរសេ និខរិភាកាមេើកិចចសហ្ព្បតិ្បត្តិការកនខុព្កប
ខ័ណឌ ចាប់មេើវិសយ័យតុ្តិធេ៌ជ្ញេួយព្កសខួមរៀបចាំខដនដី នគរបូនីយកេម និខ
សាំណខ់ 

នានងៃចៃ័ា ១២មរាច ដខមាឃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី១២ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃ
ែឹក្សនាពំ្បតភូិគណៈមេធាវរីេួមាៃសមាជិក្ស-សមាជកិាព្ក្សរេព្បកឹ្សាគណៈមេធាវ ី ចូលជួបសដេតង
ការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សិចចស ព្បតិបតតិការក្សនុងព្ក្សបខ័ណឌ ចាប់មលើវស័ិយយុតតិធេ៌ជាេួយ 
ឯក្សឧតតេ េេឹ វាន់ រែឋមលខាធិការព្ក្សសួងមរៀប ចំដែៃែី ៃគរូបៃីយក្សេម ៃងិសំណង។់  

 

 

 
ការចូេជួបសខេតខការគួរសេ និខរិភាកាមេើកិចចសហ្ព្បតិ្បត្តិការកនខុព្កប
ខ័ណឌ ចាប់មេើវិសយ័យតុ្តិធេ៌ជ្ញេួយអគគនាយកោឋ នរនធនាគារព្កសខួ
េហាននៃ 

ការចូលជួបសដេតងការគរួសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សចិចស ព្បតិបតតិការក្សនុងព្ក្សបខណ័ឌ ចាប់
មលើវស័ិយយុតតិធេជ៌ាេយួអ្គានាយក្សោឋ ៃរៃធនាោរ ព្ក្សសួងេហាន្ា នានងៃសុព្ក្ស ១១មរាច ដខបុសស 
ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី១២ ដខេក្សរា ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ 
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ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាសំមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បកឹ្សាគណៈ
មេធាវចូីលជួបសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សិចចស ព្បតិបតតិការក្សនុងព្ក្សបខណ័ឌ ចាបម់លើ    
វស័ិយយុតតិធេជ៌ាេយួឯក្សឧតតេសៃតិបណឌិ ត ចាន់ គីេមសខ អ្គានាយក្សនៃអ្គានាយក្សោឋ ៃ
រៃធនាោរព្ក្សសួងេហាន្ា។  
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មលាកមេធាវី សនួ វិសាេ ព្បធានគណៈមេធាវី ននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 
រេួទា ាំខព្កុេព្បឹកាគណៈមេធាវី បានចុះជួបជ្ញេួយព្បធានរនធនាគាមខត្តព្រះ
សហី្នុ 

នានងៃព្រ សបតតិ៍ ០៦ មក្សើត ដខមចព្ត ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី២២ ដខ
េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
រួេទាំងព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវបីាៃជួបព្បជុំរិភាក្សាជាេួយព្បធាៃរៃធនាោរមខតតព្រះសី ៃុ  
សតីរ ី ការ្តល់បៃាបម់េធាវ ី ក្សនុងរៃធនាោរក្សនុងការជួបកូ្សៃក្សតី ៃិងរមិព្ោះមយាបល់ែល់កូ្សៃក្សតីមៅ    
រៃធនាោរ។ ជាលទ្ធ្លរៃធនាោរមខតតព្រះសី ៃុបាៃ្តល់បៃាបេ់យួសព្មាបម់េធាវជីួបកូ្សៃក្សត ី
ៃិងរិមព្ោះមយាបល់ ។ 
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មលាកមេធាវី សនួ វិសាេ ព្បធានគណៈមេធាវី ននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 
បានដឹកនាាំសមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកាគណៈមេធាវី មធវើដាំមណើ រមៅជួប
រិភាកាការងារជ្ញេួយព្បធានសាលាដាំបូខមខត្តនានាសតរីី តួ្នាទីព្បតិ្ភូ       
គណៈមេធាវី  

ក្សនុងព្តីមាសទ្១ីឆ្ន ២ំ០១៨មៃះ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាសំមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បកឹ្សាគណៈមេធាវ ី មធវើែំមណើ រមៅ
កាៃស់ាោែំបូងមខតតសាឹងដព្តង មខតតរតៃគីរ ី ៃិងមខតតក្សណាត ល មែើេបជីដជក្សរិភាក្សាការគរ
ជាេួយព្បធាៃសាោែំបូងអ្ំរី តួនាទី្របស់ព្បតិភូគណៈមេធាវពី្បោំសាោែបូំងៃេីយួៗ។ 
មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុំទាងំមនាះក្សម៏ាៃរិភាក្សាអ្រំី ៖ 

១) បគា ញរីសក្សេមភារការគររបស់គណៈមេធាវ ី
២) បគា ញសមាសភារព្បតិភូគណៈមេធាវតីាេមខតត ៃិងតួនាទ្ីរបស់ព្បតភូិ 
៣) មោលៃមយាបាយពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងការទ្ទ្ួលមរឿងក្សតីការពារជូៃជៃព្ក្សីព្ក្ស 
៤) ការមសនើសំុមរៀបចំតុរបស់មេធាវមីៅក្សនុងសវនាការ 
៥) ការមសនើសំុបៃាបម់ៅក្សនុងសាោែំបូងមែើេបឲី្យព្បតិភូគណៈមេធាវតីាេមខតតមធវើក្សិចចការ។ 
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នាយកោឋ នការ រជនព្កីព្ក ននគណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ
បានចាត់្តាំខមេធាវីការ រកដីជូនជនព្កីព្ក មោយឥត្គិត្កនព្េ 

ក្សនុងព្តីមាសទ្ី១មៃះ មោក្សមេធាវ ីេវី សវុណាា  ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃការពារក្សដីជូៃជៃ
ព្ក្សីព្ក្ស នៃគណៈមេធាវ ីបាៃែឹក្សនាសំមាជិក្ស-សមាជិកា ៃិងព្ក្សរេការគរមេធាវចុីះជួបព្បជារលរែឋ
រងមព្ោះ អ្រំីការ្មបាក្សរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ Empire Big Capital Limited (EBC) មៅតាេបណាត
មខតតនានា រេួមាៃ មខតតតបូងឃមុ ំ មខតតក្សរំងោ់េ មខតតក្សរំងធ់ំ មខតតមសៀេរាប មខតតឧតដរមាៃជយ័ 
ៃិងមខតតបាតែ់បំង។ មៅក្សនុងការជួបជាេយួព្បជារលរែឋរងមព្ោះទាងំមនាះ ក្សម៏ាៃការជួយ សព្េប
សព្េួលរីសនងការៃគរបាលមខតតទាងំមនាះ្ងដែរ។  
 

 

១.២ ទាំនាក់ទាំនខអនតរជ្ញតិ្ 
ការរិភាកាមេើកិចចសហ្ព្បតិ្បត្តិការជ្ញេួយព្កុេអនកជាំនាញននធនាគាររិភរ
មលាក 
  នាព្រឹក្សនងៃអ្គា រ ១២មរាច ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី១៣ ដខ
េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
ៃិងមោក្សមេធាវ ី ព្រហ្ម វិចិព្ត្អកេរា អ្គាមលខាធិការនៃគណៈមេធាវបីាៃទ្ទ្ួលជួបជាេយួ
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ព្ក្សរេអ្នក្សជំនាញនៃធនាោររភិរមោក្សមែើេបរីិភាក្សាអ្រំីក្សិចចស ព្បតិបតតិការក្សនុងវស័ិយពាណិជជ
ក្សេម ជារិមសសបញ្ា ក្សសយ័ធៃដែលព្ក្សរេអ្នក្សជនំាញនៃធនាោររិភរមោក្ស មាៃបំណងជួយ       
គណៈមេធាវកី្សនុងការបណតុ ះបណាត លមេធាវពីាក្សរ់ៃ័ធៃឹងវស័ិយមៃះ។ ម្លើយតបៃងឹសំមណើ មៃះ 
មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃមសនើមអាយ
ព្ក្សរេអ្នក្សជំនាញនៃធនាោររិភរមោក្ស មរៀបចំគមព្មាង ៃិងរិភាក្សាលំអិ្តជាេួយៃឹងអ្គា-
មលខាធិការគណៈមេធាវ ីមែើេបអី្ៃុវតតការគរមៃះ។  
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២. កិចចព្បជុាំននៃកនខុ 
កិចចព្បជុាំអនុព្កុេការងារ កនខុវិសយ័រដឋបបមវណី វិសយ័ ណិជជកេម និខ      
វិសយ័ការងារ របសគ់ណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 

នានងៃរុធ ១៤មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី២៨ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី សនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ     
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាកំ្សិចចព្បជុអំ្ៃុព្ក្សរេការគរក្សនុងវស័ិយការគរអ្ៃុព្ក្សរេការគរ ក្សនុង   
វស័ិយរែឋបបមវណី ៃងិអ្ៃុព្ក្សរេការគរក្សនុងវស័ិយពាណិជជក្សេម។ អ្ងាព្បជុំបាៃរិភាក្សារីតួនាទ្ី ភារ-
ក្សិចចនៃព្ក្សរេការគរៃេីយួៗ ៃិងបាៃរិភាក្សាដក្សសព្េួលសមាសភារនៃអ្ៃុព្ក្សរេការគរៃីេយួៗ 
មែើេបមីអាយែំមណើ រការមាៃព្បសិទ្ធភារ ៃិងគុណភារ ព្រេទាងំមលើក្សទ្ិសមៅការគរអ្ៃុវតតបៃត ។ 

 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

64 

 

 
មលាកមេធាវី សនួ វិសាេ ព្បធានគណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ
បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំបុគគេកិព្បចាាំខខ មដើេបបូីកសរបុការងារ និខមេើកទិសមៅ
ការងារសព្មាប់មរៀបចាំេហាសននិបាត្ព្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៨ 

នានងៃព្រ សបតតិ៍ ១៥មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី ដខ   
េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីមោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី
នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាកំ្សិចចព្បជុបុំគាលិក្សព្បោដំខ មែើេបបូីក្សសរុបការគរ ៃិងមលើក្ស
ទ្ិសមៅការគរសព្មាបដ់ខបនាា ប។់ ជាេយួោន ្ងដែរ នានងៃសុព្ក្ស ៧មក្សើត ដខមចព្ត ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស 
រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី២៣ ដខេនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៃងិបាៃែកឹ្សនាកំ្សិចចព្បជុំបុគាលិក្ស មែើេបពី្តួត
រិៃិតយការគរព្បោដំខៃងិមលើក្សទ្ិសមៅការគរសព្មាបម់រៀបចំេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន ២ំ០១៨។ 
ក្សិចចព្បជុំមៃះការចូលរេួបុគាលិក្សព្គបអ់្ងាភារទាងំអ្ស់នៃគណៈមេធាវរីេួទាងំមោក្សអ្គាមលខាធ-ិ
ការ ៃិងអ្គាមលខាធិការង នៃគណៈមេធាវ ី្ ងដែរ។ 

គណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ មរៀបចាំកិចចព្បជុាំព្បតិ្ភូគណៈមេធាវី
ព្បចាាំរាជធានី-មខត្ត មព្កាេអធិបតី្ភារមលាកមេធាវី សនួ វិសាេ ព្បធាន    
គណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 

មៅនងៃសុព្ក្ស ១១មរាច ដខបុសស ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី២ ដខេក្សរា  

ឆ្ន ២ំ០១៨ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មរៀបចំក្សចិចព្បជុំព្បតិភូគណៈមេធាវពី្បោរំាជ- 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1012-2018-01-12-08-43-52
https://www.bakc.org.kh/index.php/1012-2018-01-12-08-43-52
https://www.bakc.org.kh/index.php/1012-2018-01-12-08-43-52
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ធាៃី-មខតត មព្កាេអ្ធិបតីភារមោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណា
ចព្ក្សក្សេពុជា មែើេបរីិភាក្សា ៃិងដណនារំីមោលការណ៍នៃការទ្ទ្ួល ដបងដចក្ស ៃិងការចំណាយមលើ
មរឿងក្សតីព្ក្សីព្ក្ស ព្រេទាំងបាៃអ្ៃុញ្ញ តឱ្យព្បតិភូគណៈមេធាវរីាយការណ៍រីលទ្ធ្លការគរ ៃិង
បញ្ា ព្បឈេនានាមៅក្សនុងរាជធាៃី-មខតត ។ 
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កិចចព្បជុាំព្តី្មាសសព្មាប់ព្បតិ្ភូគណៈមេធាវីព្បចាាំមខត្ត 

នានងៃចៃ័ា ១០មក្សើត ដខមចព្ត ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី២៦ ដខេនីា ឆ្ន ំ
២០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី បាៃមរៀបចកំ្សិចចព្បជុំព្បតិភូគណៈមេធាវពី្បោរំាជធាៃី-មខតត 
មព្កាេអ្ធបិតីភារមោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
មែើេបរីិភាក្សាការគរព្បតិភូព្បោពំ្តីមាស ។ 
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៣. សកិាេ សាលា និខការនសរវនាយចាប់ 
៣.១ សកិាេ សាលា 
សកិាេ សាលាសតរីី ការខបខខចកេត៌្ក 
នានងៃព្រ សបតតិ៍ ១៤មរាច ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី១៥ ដខ 

េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាស ការជាេយួស រៃ័ធគណៈមេធាវ ី
ជប ុៃ(JFBA) ៃងិនាយក្សោឋ ៃស ព្បតិបតតិការអ្ៃតរជាតិនៃព្ក្សសួងយុតិតធេជ៌ប ុៃ (ICD) មរៀបចំ
សិកាេ សាោ មព្កាេព្បធាៃបទ្សតីរី “ការដលងលះ” មព្កាេអ្ធិបតីភារមោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ 
ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ ដែលមាៃការមធវើបទ្បគា ញមោយមេធាវរីបស់
ស រៃ័ធគណៈមេធាវជីប ុៃ ៃិងមោក្សមេធាវ ីនខ មាននៃ ៃិងមោក្សមេធាវ ីនាខ បញ្ញញ ។ ក្សនុង
ក្សេមវធិមីៃះ្ងដែរ មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សប៏ាៃ្តល់ក្សិតតិយសដចក្សជូៃែល់វាគមិៃៃូវបណ័ា ដងលង
អ្ំណរគុណសព្មាប់ការយក្សចិតតទុ្ក្សោក្ស់ចូលរួេជួយ មធវើឲ្យសិកាេ សាោមៃះអាចែំមណើ រការមៅ
បាៃមោយរលូៃ ៃិងបាៃងតរូបជុំោន ទុ្ក្សជាអ្ៃុសាវរយី ។ 
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សកិាេ សាលាសដរីី ការអនុវត្តចាប់កេមសិទធិបញ្ញញ  
នានងៃចៃ័ា ៥មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី១៩ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ំ

២០១៨ មៅរោឋ ក្សរទ្ឹក្សសវយត័ព្ក្សរងភនមំរញ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីនៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃងិសមាជិក្សគណៈមេធាវចីំៃួៃព្បមាណ៥០រូបបាៃចូលរេួសិកាេ សាោ
សដីរី ការអ្ៃុវតតចាបក់្សេមសិទ្ធបិញ្ញ  មរៀបចំមោយព្ក្សសួងឧសា ក្សេម ៃងិសិបបក្សេម ស ការ
ជាេយួសមាគេក្សេមសិទ្ធិបញ្ញ ក្សេពុជា   គណៈភាន ក្សគ់រក្សេមសិទ្ធិបញ្ញ ជប ុៃ ៃងិគណៈមេធាវ ី នៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ ក្សនុងឱ្កាសមៃះ្ងដែរ មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃដងលងការក្សត់
សំោល់ក្សនុងអ្ងាសិកាេ សាោ ដែលមាៃអ្តថៃយ័ែម៏ាៃសារៈសំខាៃស់ព្មាបសិ់កាេ កាេទាងំអ្ស់។ 

សកិាេ សាលារិមព្គាះមោបេថ់្នន ក់ជ្ញតិ្មេើកទី៦ មេើមសចកតីព្ ខព្កេបរសិាថ ន 
និខធនធានធេមជ្ញតិ្  

នានងៃសុព្ក្ស ១៥មរាច ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី៦ ដខេនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ព្ក្សសួងបរសិាថ ៃបាៃព្បាររឋសិកាេ សាោរិមព្ោះមយាបល់ថាន ក្ស់ជាតិមលើក្សទី្៦ មលើ    
មសចក្សតីព្ពាងព្ក្សេបរសិាថ ៃ ៃិងធៃធាៃធេមជាតិ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមៅឯសណាឋ ោរ  
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សណាឋ ោរសូ វីដតលក្សនុងរាជធាៃីភនមំរញ េុៃៃងឹោក្សជូ់ៃរាជរោឋ ភបិាលក្សេពុជាមែើេបបីចជូ ៃមៅ
កាៃរ់ែឋសភា មព្កាេអ្ធបិតីភារឯក្សឧតតេរែឋេស្ត្ៃតីព្ក្សសួងបរសិាថ ៃ ឯក្សឧតតេរែឋេស្ត្ៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌
ៃិងមោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ជាព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា រេួទាងំអ្នក្ស
ពាក្សរ់ៃ័ធរីវស័ិយចាបជ់ាមព្ចើៃមទ្ៀត  ទាងំជាតិ ៃងិអ្ៃតរជាត។ិ 

 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

70 

 

 
សកិាេ សាលាសតរីីចាប់និខមសដឋកិចច មព្កាេព្បធានបទ "មដើេបកីាា យជ្ញមេធាវី
េអសាំរាប់កនូកតី" 

មៅនងៃអ្គា រ ៦មរាច ដខមាឃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្៦ី ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាស ការជាេយួសាក្សលវទិ្ាល័យជាតិព្គបព់្គង 
ៃិងសាោចាបអ់្ៃតរជាតិហាៃែុងបាៃមរៀបចំសិកាេ សាោសតីរីចាប ់ ៃិងមសែឋក្សចិចមព្កាេព្បធាៃ
បទ្ "មែើេបកីាល យជាមេធាវលីែសំរាបកូ់្សៃក្សត"ី មព្កាេអ្ធបិតីភារមោក្សមេធាវ ី សនួ វិសាេ 
ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ដែលមាៃការមធវើបទ្បគា ញមោយមោក្ស David 
Prince មោក្សមៅព្ក្សេក្សតិតិយស ៃិងមោក្សមៅព្ក្សេ ចាយ ច័នៃតរាវណា  ។ 

៣.២ ការនសរវនាយចាប់តេសាថ នីយទូ៍រសសន៍បាយន័ 
កេមវិធីនសរវនាយចាប់មព្កាេកិចចសហ្ការវាខគណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណា
ចព្កកេពុជ្ញ សាថ នីយទូរទសសន៏បាយន័និខព្កសខួយតុ្តិធេ៌ 

នានងៃមៅរ ៍១០មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី២៤ ដខកុ្សេភៈ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ មព្កាេក្សិចចស ការវាងគណៈមេធាវ ីៃិងសាថ ៃីយទូ៍្រទ្សសៃ៍បាយៃ័ ឯក្សឧតតេ ជិន មា៉ា េីន 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1027-2018-02-06-07-46-39
https://www.bakc.org.kh/index.php/1027-2018-02-06-07-46-39
https://www.bakc.org.kh/index.php/1045-2018-03-01-14-57-51
https://www.bakc.org.kh/index.php/1045-2018-03-01-14-57-51
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តំណាងព្ក្សសួងយុតតធិេ ៌ ឯក្សឧតតេ សនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស    
ក្សេពុជា ៃិងឯក្សឧតតេ េវី សវុណាា  ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃការពារជៃព្ក្សីព្ក្សនៃគណៈមេធាវ ីបាៃ
មធវើជាវាគមិៃមៅក្សនុងក្សេមវធិចីាប។់ ក្សិចចរិភាក្សាមៃះមផ្ទត តសំខាៃម់លើក្សំដណទ្ព្េងព់្បរៃ័ធយុតតិធេម៌ៅ
ក្សេពុជា សេទិ្ធិ្លការគររបស់គណៈមេធាវ ី ៃងិការ្តល់មសវាក្សេមមេធាវែីល់ជៃព្ក្សីព្ក្ស មព្កាេ
អាណតតិនៃការែឹក្សនារំបស់ឯក្សឧតតេ សនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវ។ី 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គណៈកេមការព្រឹត្តបិព្ត្ 
 

១-ឯកឧត្តេ សនួ វិសាេ  ចាខហាវ ខការនាយ 

២-មលាកមេធាវី កយុ នាេ  និរនធនាយក 

៣-មលាកមេធាវី  វី សវុណ្ណា  មេខាធិការ 

 
នាយកោឋ នព្សាវព្ជ្ញវ មបាះរុេព នខិនសរវនាយ 

 

១-មលាកមេធាវី ខក ប ុនមធឿន  ព្បធាននាយកោឋ ន 

២-មលាកមេធាវី មសខ សខុឃេី  អនុព្បធាននាយកោឋ ន 

៣. មលាកព្សមីេធាវ ីេេឹ ច័នៃេោី  អនុព្បធាននាយកោឋ ន 

៣-មលាកមេធាវី  នេ៉ា ច័នៃសត្ា  អនុព្បធាននាយកោឋ ន 

៤-មលាកមេធាវី វា៉ា  សាំរតិ្  ព្បធានការ.ិ ព្រឹត្តិបព្ត្ 

៥-មលាកមេធាវី ហួ្ត្ សវុណា   បុគគេកិសមព័្គចិត្ត 

៦- មលាក មព្សខ សហី្ប ុននុត្  បុគគេកិសមព័្គចិត្ត 

៧. មលាក ជុាំ ប៉ាុនណារាយ  បុគគេកិហាត្់ការ 

៨. មលាក នួន រា៉ា     បុគគេកិហាត្់ការ 
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ឧបត្ថេភការមបាះរុេពនាយមោយ 

 

សមេតចវបិុេមសនាភកតី សាយ ឈុាំ 
មលាកមេធាវី ឆ្ បូណាវី  

មលាកមេធាវី សារនិ មដណូរា៉ា  

DFDL  

គណៈមេធាវី ននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 
 


